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النَِّبيِّ الَعْدَناِن، َوَصَحاَبِتِه اأَلْطَهاِر   ِإَلى َسيِِّد اأَلَناِم، َوِإَماِم الرُّْسِل الِكَراِم َسيِِّدَنا ُمَحمٍَّد 

 َوَمْن َتِبَعُهم ِإَلى َيْوِم الدِّين ِبِإْحَساٍن.اأَلْعَياِن، 

 .ِإَلى َواِلَديَّ احَلِبيَبْيِن اللََّذْيِن َطاَلَما َداَعَب ُعُيوَنُهم ُحْلُم ُرْؤَيِتي ِفي َمَراِقي النََّجاِح، َوالتََّفْوِق

ْكُتوِر/ ِإَلى َشْيَخيَّ، َوُأْسَتاَذيَّ الَعاِلَمْيِن الَفاِضَلْيِن اأُلْسَتاِذ الدُّ

َأْحَمَد َمْعَبد َعْبِد الَكِريِم، والدُّْكُتوِر/ أسامة إبراهيم مهدي اللََّذْيِن َغَمَراِني بَغِزيِر ِعْلَمْيِهَما، 

 َوَمَنَحاِني َشَرَف ُصْحَبَتْيِهَما، َوَأَحاَطاِني بَنِبيِل َعْطَفْيِهَما؛ َفَجَزاُهَما اهلُل َعنِّي َخْيَر اجَلَزاِء.

الَِّتي َتَحَمَلت الَكِثرَي، َوَقدََّمت اجُلْهَد  «ُأمِّ عمار» ِتي، َوَرِفيَقِة َدْرِبي ِبآَماِلِه، َوآَلاِمِهِإَلى َزْوَج

 الَوِفرَي ِلَتَقرَّ َعْيُنَها ِبُرْؤَيِتي ِفي َمَقاِمي َهَذا.

 َوَبْيَنُهم ِحيًنا ِمن الدَّْهِر.َوأمحد، َوبتول الَِّذيَن َحاَل َطَلُب الِعْلِم َبْيِني،  ِإَلى َأْوَلاِدي عمار،

ِإَلى َأْعَماِمي، َوَعمَّاِتي، َوَأْخَواِلي، َوَخاَلاِتي، َوَأْهِلي الِكَراِم َجِميًعا، َوُشُيوِخي، َوَأَساِتَذِتي، 

َسِة احَلِديِث َوَأْصِدَقاِئي، َوُزَمَلاِئي، َوَأْصَحاِب الَفْضِل َعَليَّ ِفي ِمْشَواِري الِعْلِميِّ الطَِّويِل، َوَمْدَر

 امُلَباَرَكِة.

ِإَلى َهُؤَلاِء َجِميًعا ُأْهِدي َهَذا الَبْحَث َرْمَز ِبرٍّ، َوِصْدٍق، َوِإْخَلاٍص، َوَوَفاٍء.
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 امُلــَقـــــد َِّمــــــــُة   

 وتشمل ما يلي:                        
 

 أوال: أهمية املوضوع. 

 

 ثانيا: أسباب اختيار املوضوع. 
 

حول هذا الكتاب، وبيان الَفْرق بينها وبني هذه الدراسات السابقة ثالثا:  
 الدراسة.

 
 رابعا: خطة البحث. 
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 احلمد .الوجود وخالق احلياة، واجلود واهب واملن، ،العطاء املعبود ذي امللك هلل احلمد  

 تبارك نحمده .وجود هناك يكن ومل كان، حيث نفسه عىل أثنى كام هو عليه، ثناء نُحيص ال هلل

 وذهن حمدود، فكر من الكريم وجهه بنور ونعوذ ،الودود الرحيم فهو ونستعينه؛ ،وتعاىل

ع من بفضله جيعلنا وأن والعناية، والرعاية، اهلداية، ونسأله ،مسدود وقلب مكدود،  الركَّ

 .السجود

 فمنهم اخللق؛ يريد خلق ملا الفعال املجيد العرش احلميد ذو احلي اهلل إال إهل أالَّ  وأشهد 

م .سعيد ومنهم شقي،  شأن يَشغَله ال .وباملزيد باجلنة، الطائعني وبرش بالوعيد، للعاصني قدَّ

  .جديد شأن يف هو يوم كلَّ  شأن، عن

السديد،  والقول الرشيد، احلميد، والرأي اخلُُلق ذو ورسوله عبده حممدا   سيدنا أن وأشهد

 اهلداية طريق إىل مزيد، أرشدنا أو نقص دون األمانة وأدى التحديد، عىل الرسالة بلَّغ

رنا ية، يف الرتدي من والتسديد، وحذَّ  والفضيلة، بالوسيلة، ربه البعيد، اختصه والضالل الغَوا

ه ء املورود، املحمود، واحلوض باملقام وبرشَّ  عىل شهيدا   القيامة يوم املعقود، وجعله واللوا

 .الشهود

 صليت، آله كام وعىل ،عليه وتبارك وتسلم، ُتَصيل، أن أمرتنا كام نسألك إنا فاللهم

 .مهللا آمني .جميد محيد إنك العاملني يف وآله إبراهيم، عىل وباركت وسلمت،

 ..َوَبْعـــــــــدُ 

َِّها نِْعَمُة  تِّي َأنَْعَم اهلُل ِِبَا َعَلْينَا، َوَأََت ي َأنَْزَل َفِإنَّ ِمْن َأْعَظِم اْلنَِّعِم الَّ يُن الذِّ ْساَلِم؛ الدِّ اْْلِ

َة ِمْن الضَّ  ُة، َوَعَصَم اهلُل بِِه اأْلُمَّ اَلَلِة، اهلُل فيِه آِخَر ُكُتبِِه، َوَبَعَث بِِه َخاَتَم ُرُسلِِه، َفَقاَمْت بِِه احلُجَّ

  .َومَحَاَها ِمْن اجلََهاَلةِ 

ْفِسِه ِحْفَظ ِكَتابِِه، َوَأْعَلَن َذلَِك، َفَقاَل َجلَّ َشْأنُُه: ﴿إِنَّا َوإِنَّا َلنَْحَمُد اهلَل َتَعاىَل َأْن َتَوىلَّ بِنَ 

ْكَر َوإِنَّا َلُه حَلَاِفُظوَن﴾ ]احلجر:  ْلنَا الذِّ   .[9َنْحُن َنزَّ
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َتاَبُه َحِفَظ ُسنََّة َنبِيِِّه  
َوَأَحاَطَها بِِسَياٍج َمتنٍِي؛ َفِهي الَبَياُن  ،ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَم َحِفَظ اهلل تعاىل كِ

ِن الَكِريمِ  َل إَِلْيِهْم  .الَقوِِل، َواْلَعَميِلُّ لِلُقْرا َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ ْكَر لُِتَبنيِّ َقاَل َتَعاىَل: ﴿َوَأنَْزْلنَا إَِلْيَك الذِّ

ُروَن﴾ ]النحل:   .[44َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ

َه ِعنَاَيَة ُعَلاَمِئَها إىَِل ِحْفِظ الِكَتاِب،  َوَكاَن ِمْن َتْوِفيِق  ِة اِْلْساَلِم َأْن َوجَّ  َتَعاىَل أِلُمَّ
ِ
اهلل

يَعتَِها؛ َفَرَوْت اأْلُ  تُّنَا امْلَُباَرَكُة ِمْن َبنْيِ اأْلَُمِم بِِحْفِظ َأَسانِيِد ََشِ نَِّة؛ َفَتَميََّزْت ُأمَّ ُة َعْن َرُسوِل َوالسُّ مَّ

 
ِ
َمة، َوَحْرف ا َحْرَفا َكاَم َرَوْت َعْن َنبِيَِّها اْلَكِريِم الُقرْ ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

ا آَية  آَية، َوَكلَِمة  َكلِ تِر  َن اْلَكِريَم ُمَتَوا ا

ِعهِ ملسو هيلع هللا ىلص  ُ لرَِشْ ِه، َوامْلُبنِيِّ َله؛ َفُهَو امْلُبَّلُِّغ َعْن َربِّ َله، َوَأْفَعاَله، َوَأْحَوا   .َأْقَوا

؛  َعزَّ َوَجلَّ وكان من تيسري اهلل  ا لُكلِّ َعْْصٍ أن اختار هلذه امَلهمة العظيمة ُعَلاَمَء أفذاذ 

ِعَد التِّي َيِزُنوَن ِِبَا  محلوا  ُروا اْلَقَوا اأْلََماَنَة َعىَل َوْجِهَها، َواْجَتَهُدوا يِف َنْقلِها، وآدائها، َوَحرَّ

وا، َواْجَتَهُدوا، َوَأْفنَْوا َحيَ  ، َوَجدُّ ُموا امَلْرِويَّاِت، َواْحَتاُطوا ِة، َوََتَشَّ َهرَّ نَِّة املُطَّ اََتُْم يِف ِخْدَمِة السُّ

َها    ...املشاق يِف َسبِيِل ِحفِظَها، وَتبلِيِغَها، وَنرْشِ

 ..أما بعد

ابقِة   فهذه مقدمة رسالتي حتتوي عىل: أمهيِة املوُضوِع، وأسَباِب اختَِياِره، والدراساِت السَّ

 .وضوعي هذا، وخطة البحثهلذا املوضوِع، والفرق بينها وبني م

واهلَل أسأُل أن جيعلها ومجيع أعاملنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبلها بقبول حسن كام 

داَد، والَعوَن؛ إنه سبحانه عىل كل يشء قدير، وباْلجابة  أسأُله سبحانه التوفيَق، والتيسرَي، والسَّ

 .جدير
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 :(1)أوال: أمهية املوضوع

اشتغل السلف الصالح بعلم احلديث رواية، ودراية، وصنّفوا فيه املصنفات العظيمة 

ع  ،ملسو هيلع هللا ىلص املتنوعة؛ خدمة للسنة املطهرة، ومحاية هلا، ودفاعا عن ناطقها، ومعلمها  وقد تنوَّ

تصنيُفهم فيها؛ فمنهم من صنف يف احلديث الصحيح فقط، ومنهم من صنف يف الصحيح 

 ...ضعيف فقط، أو املوضوع فقط وغريه، ومنهم من صنف يف ال

ه األنسب يف سياقه لألحاديث، وترتيبها يف  ا يرا ا خاص  وكان لكل عاملٍ من هؤالء منهج 

كتابه؛ فمنهم من ألَّف يف أحاديث األحكام املسنَدة، وغري املسنَدة؛ وهي الكتب التي اشتملت 

دوها من أسانيدها عدا عىل أحاديَث انتقاها مؤلفوها من املصنفات احلديثية األصول، ثم  جرَّ

الراوي األعىل، ورتبوها عىل كتب، وأبواب الفقه غالبا؛ فمنهم من اقتْص عىل أبواب األحكام 

ِب األخرى كالعلم،  يف العبادات، واملعامالت فقط، ومنهم من ضمَّ إليها بعض األبوا

ب الشتامهلا عىل أنواع من األحكام،  ذلك ، والزهد، والرقائق، وغريواْليامن ومنهم من بوَّ

ِع ذلك،  األحاديث عىل ترتيب كتب الفقه الشافعي أو احلنبيل أو غري ذلك، ومنهم من مل ُيرا

ومنهم من تقيد يف مجع األحاديث بكتٍب معينة؛ كالصحيحني أو الكتب الستة مثال، ومنهم من 

  .مل يتقيد بذلك كام يف موضوعي هذا عىل ما سيأيت بيانه

ثون ب ل عليها يف وقد اهتم املحدِّ ا؛ ألهنا هي املعوَّ ا بالغ  أحاديث األحكام اهتامم 

ا من  استنباط األحكام الرشعية، وألن املسلم حيتاج إليها يف عباداته، ومعامالته؛ لذا نرى كثري 

 والبخاري، ومسلم، املحدثني رّتبوا كتبهم عىل أبواب الفقه مثل األئمة: سعيد بن منصور،

  .والرتمذي، وغريهم من األئمة رمحهم اهلل تعاىلوأيب داود السجستاين، 

وهؤالء كانوا جيمعون األحاديث املتعلقة بموضوع واحد حتت باب واحد لكي ينظَر 

الفقيه يف جممل هذه األحاديث، فيميَز ناسَخها من منسوخها، ومْطَلَقها من مقيَِّدها، وجمَمَلها 

الذين ُيوردون اآلثار مع األحاديث، وينقلون  من مَبيَّنِها، وأكثُر املحدثني خدمة للفقهاء هم

فعل الصحابة، وكيفية فهمهم للحديث، واستدالهلم به، واختالفهم يف ألفاظه؛ وذلك كي 

 .جيتهد املجتهد يف احلكم عىل بصرية

  

                                 
(، ومنهج التأليف يف أحاديث األحكام عند الضياء 01مقدمة غاية اْلحكام املطبوع )ص ُينظر:( 1)

 .(32املقديس للدكتور/حممد أمحد معبد عبد الكريم )ص
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ثم جاء بعد هؤالء من مجع أحاديث األحكام من املؤلفات السابقة املسنَدة تارة بنقلها 

ت يف مصادرها األصلية، وتارة بحذف األسانيد عدا الصحايب مع سندا، ومتنا كام جاء

تفاوَتم يف مقدار ما جيمعونه، وقد ألَّف يف هذا النوع مجاعٌة من أهل العلم منهم: اْلمام عبد 

ـه( يف ثالثة كتب، وهي: األحكام الكربى، والوسطى، 180)ت: (1)احلق اْلشبييل

، واْلمام جَمد «عمدة األحكام»ـه( يف كتابه 611والصغرى، واْلمام عبد الغني املقديس )ت:

 .«األحكام الكربى»ـه( يف كتابه 612الدين ابن تيمية )ت:

املتوَّفَّ سنة  -رمحه اهلل تعاىل–ثم جاء اْلمام الفقيه واملحدث حمب الدين الطربي 

ـه؛ فقام بجمع أكرب قدٍر من كل من سبقوه إىل التأليف يف أحاديث األحكام؛ ولذلك 694

ى كتابه: "غاية اْلحكام يف أحاديث األحكام"، ورتبه عىل أبواب الفقه الشافعي كام جاءت سم

ب يف فقه اْلمام الشافعي" يف كتاب الشيخ أيب إسحاق الشريازي "  .املهذَّ

ومنها املفقود -وهذا العمل خيدم احلديث من حيث مجع املتفرق منه من مصادره 

  .أحواهلا، وَشح غريبهامع العزو إليها، وبيان  -حاليا

وخيدم الفقه من خالل التبويب عىل األحكام الفقهية، وِذكر أدلتها من السنة النبوية مع 

تعليقات من اْلمام حمب الدين الطربي بام رأى احلاجة ماسة إليه كام سيأيت يف موضعه من هذا 

 .استنباط األحكامالبحث، وهو بذلك يضع كل األدوات أمام الفقيه ليضعها يف اعتباره عند 

ومن هنا؛ فإن كتاب "غاية اْلحكام يف أحاديث األحكام" لإلمام حمب الدين الطربي 

ا؛ جلمعه يف  ها فائدة يف جماَِل احلديث، والفقه مع  يعدُّ من أمجِع كتب أحاديث األحكام، وأعمِّ

معا، فهو جيمع  جمال السنة، والفقه الرتاجَم املفيدة يف فهم احلديث الرشيف، واألحكام الفقهية

 .بني السنة، وفقهها

 

 

    

  

                                 
 ُينظر: .نْسَبة إىل َبْلدة من بالد األندلس من الغرب ُيَقال هلا إشبيلية، وهي من أمهات البلدان باألندلس ( 1)

 .(63 -0/60اللباب )
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 ثانيا: أسباب اختيار املوضوع:

 مما سبق من أمهية هذا املوضوع، فإن أسباب اختياره ُيمكن تلخيصها فيام ييل:

قيمُة املؤلِّف، ومكانُته العلمية، وذلك ظاهٌر من خالل ترمجتِه، وثناء العلامء عليه؛ فهو  -0

يف قضايا الفقه السيام مذهبه الذي ينتمي إليه، وهو املذهب الشافعي، حمدٌث، وفقيٌه جمتهد 

وقد أثنى العلامء عىل مؤلفاته، ووصفوها بأهنا مفيدة، حيث قال اْلمام الذهبي: )َوَمْن َنَظَر يِف 

ُه ِمَن اْلِعْلِم، َواْلِفْقِه( لَّ  .(1)َأْحَكاِمِه َعَرَف حَمَ

َتارية غري معَتنى فيها بتحرير نصوصه، وحتقيقها أن هذا الكتاب قد سَبق طبعه طبعة  -3

ج فيها اآليات، واألحاديث  حتقيقا علميا، ومل ينبَّه فيها عىل فروق النسخ اخلطية، وأيضا مل خترَّ

الواردة يف الكتاب التخريَج العلمي املعترب عند املحدثني، وعلامء التخريج إضافة لوجود 

 .عليه يف مواضعهسقط يف مواضَع عديدة من الكتاب نبهت 

أن الكثري من أحاديث الكتاب مل ُتبنيَّ درجُتها من حيث الصحة، وغريها؛ فاهتممت ببيان  -2

 .ذلك

أن احلديث النبوي هو املصدر الثاين من مصادر االستدالل، وهو أمهها، وأقواها بعد  -4

  .ية خاصةالقرآن الكريم، وهذه األمهية َتعل من املهم العنايَة بأحاديث األحكام عنا

ء املكتبة اْلسالمية ِبذا الكتاب القيِّم بعد ختريج أحاديثه  -1 اْلسهام مع زمالئي بإثرا

ودراستها، واحلكم عليها؛ حيث يعترب تقريب العلوم الرشعية هدف ا من أهداف املؤلفني، 

  .والعلامء يف التاريخ اْلسالمي، وهذا البحث خيُدم هذا اجلانب

ع كثرة م–كثرة أحاديثه، حيث بلغ عددها يف النسخة املطبوعة كِرَب حجم الكتاب، و -6

 .لذا فهو يعد ثروة علمية هائلة حديثا 02361 -الساقط منها

ح مع نقل اْلمام حمب الدين الطربي من  -7 ح ِبا، وغري املْصَّ كثرة مصادر الكتاب املْصَّ

 .مصادر تعد اآلن مفقودة كلها أو بعضها

بالتعليق عىل كثري من األحاديث، وتوضيح ما بدا له من مشَكلِها، عنايُة اْلمام الطربي  -8

وبيان غريبها، والكالم عىل كثري من فقهها، ومسائلها مما يعد ثروة علمية تستحق البحث فيها 

  .لالستفادة منها، وإبرازها لطالب املدرسة احلديثية، والفقهية

  

                                 
 .(33املعجم املختص باملحدثني )ص ( 1)
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قاهرة هلذا املوضوع، وجهود السادة ترشيح قسم احلديث الرشيف بكلية أصول الدين بال -9

ا من البحث عن األطروحات  م، وتوجيههم، ورعايتهم لنا َبدء  األساتذة أعضائه الكرا

للدراسة، والتحقيق للباحثني يف مرحلة « غاية اْلحكام»العلمية، ثم اتفاقهم عىل اختيار كتاب 

ا بوضع اخلطة الالئقة للدراسة، وا لتحقيق، ومتابعة الباحثني التخصص )املاجستري(، وانتهاء 

  .يف رسائلهم التي وصلت بفضل اهلل تعاىل إىل مخس وسبعني رسالة تقريبا

وِبذه اجلهود الدؤوبة من كافة السادة أعضاء قسم احلديث، وعلومه بالكلية التي 

ا، وبتوجيهاَتم املستمرة قد ذللوا لنا كثريا من الصعاب، وأخص بالذكر  وفَّرت لنا وقت ا كثري 

جالل الدين /د.أمحد َمْعبد عبد الكريم، وفضيلة أ/د.بينهم العلامء األجالء: فضيلة أ من

هلذا املوضوع  -رغم مشاغلهم-عىل متابعتهام الدائمة  -حفظهام اهلل تعاىل-إسامعيل عجوة، 

وتيسري كثري من العقبات التي كادت أن حتول دون حتقيق هذا املرشوع العلمي الكبري كتوفري 

، وحل املشكالت -رغم تفرقها يف مكتبات العامل َشق ا، وغرب ا-طية للكتاب كامال النسخ اخل

ء، ونفع بعلومهام يف الدارين .إلخ ..العلمية مهللا  .فتقبل اهلل منهام، وجزامها عنَّا خري اجلزا

 .آمني

 ِل، ولزمالئي يف َعزَّ َوَجلَّ ومهام تعددت األسباب؛ فقد جاء هذا املوضوع باختيار اهلل 

الدراسة، ونسأل اهلل تعاىل أن يرزقنا اْلخالص، والقبول، وََيبنا السداد، والتوفيق إنه عىل ما 

وصلِّ مهللا عىل نبينا حممد، وعىل آله، وصحبه، وسلِّم تسليام  .يشاء قدير، وباْلجابة جدير

 .كثريا 

 وقد جاء بحثي هذا بعنوان:

من  حتقيق، ودراسة ـه694ربي املتوَّف ملحب الدين الط )غاية اْلحكام يف أحاديث األحكام( 

فضِل الِعلِم، وفضِل طلبِه، "إىل آخِر ِذْكِر  "رفِع األمانِة، وعرِض الفتِن عىل القلوِب "أوِل ذكِر 

 ."وتعلُِّمه
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 ثالثا: الدراسات السابقة حول هذا الكتاب، وبيان الَفْرق بينها، وبني هذه الدراسة:

 الدراسات املتعلقة بتحقيق الكتاب: 

ولكن سبق  -حسب معرفتي-مل يسبِق للكتاب أن َتت دراسته دراسة أكاديمية علمية 

)غاية اْلحكام يف أحاديث األحكام( تأليف اْلمام حمب طبعه طبعة َتارية واحدة باسم: 

أمحد الزين مدير  ـه حتقيق: د/محزة694الدين أيب جعفر أمحد بن عبد اهلل الطربي املتوَّف سنة 

بريوت /عام املركز اْلسالمي خلدمة الكتاب، والسنة بمكة املكرمة، ُطبع بدار الكتب العلمية

  .ـه0434-م 3114الطبعة األوىل عام: /لبنان

وتقع هذه الطبعة يف سبعة جملدات من القطع املتوسط؛ منها جملد خاص بفهرس 

حسب تعداد -ويبلغ عدد أحاديث الكتاب أطراف األحاديث، وهو املجلد السابع )األخري(، 

(، ومل يتم 02361يف هذه الطبعة مخسة  وستني ومائتني وثالثة عرش ألف حديث ) -املحقق

  .حتى كتابة هذه الصفحات -فيام أعلم-طبعه مرة أخرى 

وللمحقق جهٌد مشكوٌر يف إخراج الكتاب ألول مرة من عامل املخطوط إىل عامل 

يف ذلك؛ فقد فتح أعني الباحثني إىل الكتاب، إال أنه ُأخذ عىل هذه  املطبوع؛ فله فضل السبق

 الطبعة عدة مآخذ منها:

نقص الكتاب؛ فقد سَقط من هذه الطبعة املجلد اخلامس من املخطوط كامال، وحيتوي  -0 

لة، باب الضامن، باب الرشكة، باب الوكالة، باب الوديعة، باب  :عىل كتاب الصلح، باب احلوا

باب الغصب، باب الشفعة، باب القراض، باب العبد املأذون، باب املساقاة، باب  العارية،

املزارعة، باب اْلجارة، باب اجلعالة، باب املسابقة، باب إحياء املوات، باب اللقطة، باب 

اللقيط، باب الوقف، باب اهلبة، باب الوصية، باب العتق، باب التدبري، باب عتق أمهات 

 .األوالد، باب الوالء

كتاب الفرائض، كتاب النكاح، كتاب الصداق،  :ومن الكتب الفقهية التي سقطت بكاملها

 .كتاب الطالق، كتاب األيامن، كتاب العدد، كتاب النفقات

ا ما  -3 ترقيم األحاديث يف هذه الطبعة غري دقيق؛ فيهمل أحيان ا ترقيم بعضها، ويرقم أحيان 

 .ليس بحديث

نيةمل يعتِن املحقق فيها  -2  .بتخريج اآليات القرآ

 .ختريج األحاديث عىل سبيل اْلمجال دون التعرض لدراسة األسانيد، واحلكم عىل الرواة -4
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 .مل يعتِن فيها باْلحاالت العلمية اخلاصة التي يشري إليها املؤلف أو غريها -1

 .إلخ..مل يرتِجم فيها لألعالم أو األماكن، والبلدان -6

 .حيف نبهُت عليه بني قوسني أثناء التحقيقحتتوي عىل سْقط، وتص -7

وقد كان بفضل اهلل تعاىل، ثم بفضل جهود السادة أعضاء قسم احلديث بالكلية أن 

 حصلنا عىل نسختني خمطوطتني من هذا املجلد الساقط من املطبوع:

ورقة، وتاريخ نسخها  069وعدد أوراقها  729األوىل: نسخة املكتبة الوطنية بباريس برقم 

ـه، وهي نسخة قديمة نفيسة، تعترب أقدم النسخ اخلطية للكتاب، ويظهر من تاريخ 717

 .نسخها أهنا قريبة من زمن وفاة املؤلف

ورقة، ِبا نقص يسري يف  322وعدد أوراقها  613الثانية: نسخة مكتبة فيض اهلل برتكيا برقم 

  .أوهلا

، وقد رأى قسم احلديث وبذلك اكتملت النسخ اخلطية للكتاب كامال بفضل اهلل تعاىل

بالكلية معاجلة القصور الواقع يف الطبعة السابقة، ودراسة، وحتقيق هذا الكتاب بام يتناسب مع 

  .مكانته العلمية، وحاجة املكتبة اْلسالمية ملثل هذه املؤلفات النافعة

 بشخصية املؤلف، ومنهجه يف كتابه:الدراسات املتعلقة 

-فقد ُألفت عدة كتب، ورسائل علمية  -رمحه اهلل–أما عن شخصية املؤلف املحب الطربي 

 يف دراسة شخصيته، ومن ذلك: -يف مْص وخارجها

تأليف الدكتور: طالل بن  .املحب لدين اهلل الطربي، وأثره يف احلياة العلمية يف عْصه -0

  .كلية الرشيعة بمكة املكرمة .أستاذ النظم اْلسالمية بجامعة أم القرى .مجيل الرفاعي

 .م0993-ـه0403الطبعة األوىل  .طبعة املكتبة التجارية مصطفى أمحد الباز مكة املكرمة

رسالة دكتوراة بكلية أصول  .اْلمام احلافظ املحب الطربي، وجهوده يف علم احلديث -3

 حتت إَشاف كل من:  .الدين والدعوة بأسيوط للدكتور/السيد أمحد أمحد سعيد

عام:  .-حفظهام اهلل تعاىل-د/حممد عبد العال حممد عيل .د/حممد حممود أمحد بكار، وأ.أ

 .م3117 -ـه 0438

بحث يف جملة كلية أصول الدين  .اْلمام احلافظ حمب الدين الطربي، وجهوده يف السنة -2

لعام  .اجلزء الثاين .العدد احلادي والعرشون .عيل عبد احلميد عيل عامر/الباحث: د .بأسيوط

 .الطبعة األوىل: مطبعة الصفا واملروة بأسيوط .م3112ـه/0432
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ـه من خالل 642منهج التأليف يف أحاديث األحكام عند اْلمام ضياء الدين املقديس ت -4

كتابه: السنن، واألحكام عن املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم عرض وحتليل ونقد مع 

ـه يف كتابه: غاية اْلحكام يف أحاديث 694ت مقارنته بمنهج اْلمام حمب الدين الطربي

الطبعة األوىل:  -طبعة دار السالم-للباحث الدكتور/حممد أمحد معبد عبد الكريم  .األحكام

وأصلها رسالة دكتوراة ُسجلت يف كلية أصول الدين بالقاهرة حتت  .م3106ـه/0427

 .-هام اهلل تعاىلحفظ-حممد عيل فرحات /د.سعد سعد رزق جاويش، أ/د.إَشاف كل من: أ
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 رابعا: خطة البحث:

 .علمية مقدمة، وقسمني، وخاَتة، وفهارس وتنقسم اخلطة إىل:

 أما املقدمة فتشتمل عىل ما ييل:

 .أوال: أمهية املوضوع

 .املوضوع ثانيا: أسباب اختيار

 .الدراسةثالثا: الدراسات السابقة حول هذا الكتاب، وبيان الَفرق بينها وبني هذه 

  .رابعا: خطة البحث

 دراسة عن املؤلِّف، والكتاب، وفيه فصالن: : القسم األول

 دراسة عن املؤلِّف، وفيه مبحثان:: الفصل األول

 املبحث األول: عْص املؤلف، وبيان أثره عليه، وتأثريه فيه، ويشمل ما ييل:

: عْص املؤلف من الناحية السياسية، وأثره، وتأثره ِبا  .أوال 

 .ثاني ا: عْص املؤلف من الناحية االجتامعية، واالقتصادية، وأثره، وتأثره ِبا

 .ثالث ا: عْص املؤلف من الناحية العلمية، وأثره، وتأثره ِبا

 املبحث الثاين: ترمجة موَجزة للمحب الطربي، وتشمل العنارص التالية:

 .اسمه، ونسبه، ونسبته، وكنيته، ولقبه -أ

 .مولده، ونشأته -ب

 .ِرحالته يف طلب العلم، ومروياته -ج

 .شيوخه -د

 .تالميذه -ـه

 .سعة علِمه، وَثناء العلامء عليه -و

 .مذهبه العقدي -ز

 .مذهبه الفقهي -ح

 .آثاره العلمية -ط

 .وفاته -ي
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ق، وتشتمل عىل ما ييل:  الفصل الثاين: دراسة حتليلية  للكتاب من خالل القسم املحقَّ

: بيان موضوع  دة للتحقيق أوال  الكتاب العام، وأهم حمتوياته السيام يف األحاديث املحدَّ

 .والدراسة

د للتحقيق، والدراسة  .ثاني ا: منهج املؤلف يف الكتاب مع نامذج من خالل القسم املحدَّ

 .ثالث ا: املوارد التي استقى منها املؤلف مادة كتابه

ا: مميزات كتاب غاية اْلحكام  .رابع 

ا: املآخذ   .عىل الكتاب، وحتقيق القول فيها باْلحالة عىل نامذج من واقع الدراسةخامس 

 القسم الثانى: قسم التحقيق، ويشمل ما ييل:

: حتقيق تسمية الكتاب، وإثبات نسبته إىل مؤلفه، والتعريف بالنسخ التي اعتمدُت عليها  أوال 

 .وعالمات توثيقها، ثم بيان منهجي يف التحقيق، والتخريج، والدراسة

 .ثاني ا: حتقيق، ودراسة النّص طِبقا للمنهج السابق

 اخلاَتة، والنتائج:

 .وفيها ذكر ألهم النتائج، وتوصيات البحث

 الفهارس العلمية:

ب ا عىل حروف املعجم -0 نية مرتَّ  .فهرس اآليات القرآ

ب ا عىل حروف املعجم -3  .فهرس األحاديث، واآلثار مرتَّ

ب ا عىل حروف املعجمواألعالم ، فهرس الرواة -2   .املرتَجم هلم َّف البحث مرتَّ

 .فهرس املصادر، واملراجع -4

 .فهرس املوضوعات -1
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 الِقـسـُم اأَلوََُّل:

 ِدَراَسٌة َعن الُمـَؤلَِّـِف، َوالِكَتــاِب 

 

 وفيه فصالن:

 

 .الَفصُل اأَلوََُّل: ِدَراَسٌة َعن الُمَؤلَِِّف    

 

 .ِدَراَسٌة َعِن الِكَتاِبالَفْصُل الثََّاِني:     
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 الَفْصُل اأَلوََُّل:

 ِدَراَسٌة َعن الُمَؤلَِِّف

 

 وفيه مبحثان:

 المبحث األول: عصر المؤلف، وبيان أثره عليه،  

 .وتأثيره فيه 

 

 .المبحث الثاني: ترجمة موَجزة للمحب الطبري 
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 أوال: عْص املؤلف من الناحية السياسية، وأثره، وتأثره ِبا: 

 يف القرن السابع اهلجري  -رمحه اهلل تعاىل–عاش اْلمام حمب الدين الطربي 

ا من األحداث 694ـه، وعام 601َبني عام  ـه، وقد شهد هذا العُْص من الناحية السياسية كثري 

  .العتيدة

األحداث التي وقعت يف مكة املكرمة موطن املؤلف: توِل احلسن بن وكان من أهم 

قتادة إمرة مكة بعد أن تنازع مع أبيه قتادة بن إدريس، فقام بقتله، وتوىلَّ اْلمارة بدال  منه، 

ـه، وتم األمر للحسن، وباَش حكمه بروح الرجل الشديد الذى ال يقبل 607وذلك عام 

دة  يف أوامره، ودعا للعباسي  .(1)ني، واأليوبيني، ثم بعد فرتة أخذ يدعو لنفسههوا

ومل يدم أمر احلسن بن عيل بن قتادة يف مكة طويال ؛ فقد حدث شقاق بينه، وبني أخيه 

راجٍح، فاتفق األخري مع صاحب اليمن عىل إجالء أخيه عن مكة، واستطاع راجٌح أن يزيِّن 

يف مْص، واليمن، فمىض املسعود لصاحب اليمن احتالل مكة، وضمها إىل نفوذ األيوبيني 

صاحب اليمن عىل رأس جيش إىل مكة مصطحب ا معه راجَح بن قتادة، فأجىل احلسن عن مكة، 

ـه، وهنب عسكر املسعود بيوت 631وأصبحت مكة حتت إمرة امللك املسعود، وذلك عام

 .مكة، وجردوا املدنيني من ثياِبم، وأمواهلم، ونبشوا قرب قتادة، وأحرقوا تابوته

وظلت مكة ُعرضة هلجوم القوات األيوبية من مْص مرة، ومن اليمن أخرى نحو ثامن 

ـه، وانتهت ِبجوم أحد أوالد قتادة 631 وعرشين سنة بدأت ِبجوم صاحب اليمن يف عام

  .(2)ـه647الستخالصها لنفسه يف عام 

ا لفوىض الطامعني من األيوبيني يف مْص، واليمن  وهكذا أصبحت مكة مرسح 

إال أن األَشاف ما لبثوا  يالت احلروب، والفتن ما يذيقوهناهنا بالتناوب، ويذيقوهنا من وحيتلو

                                 
 .( بتْصف366(، تاريخ مكة )ص01/268( الكامل البن األثري )1)

 .(372 -373(، )ص366( تاريخ مكة )ص2)

ف، وبيان أثره ر املؤلعْصامَلبَحُث اأَلوَُِّل: 
 وتأثريه فيهعليه، 
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استخلصوا مكة من مغتصبيها بقيادة احلسن، وابنه أبو ُنَمّي األول، ومها من ذرية قتادة،  أنِ 

وبذلك استطاعوا أن يستقلوا بحكمها، وبالرغم من الصعاب التي واجهها أبو ُنَمّي من 

املنافسني؛ فإنه استطاع يف النهاية أن يظفر باْلمارة، وحيفظها مستقلة إىل أن انقرض عهد أقاربه 

ـه، والح يف أفق السياسة 611ـه، وأَفل بعده نجم بني العباس يف عام 648األيوبيني يف عام 

 .(1)كوكب املامليك الذين استولوا عىل شؤون احلكم يف مْص

وبعد أن استوىل املامليك عىل شؤون احلكم يف مْص تطلعوا إىل مد نفوذهم إىل مكة  

ـه، ثم قالوون بعده حياوالن بجميع الوسائل 667وَشع سلطاهنم الظاهر بيربس عام 

ا  التدخل يف شؤون أبى ُنَمّى، ومحله عىل الدعاء هلم عىل منرب مكة، وقد بذال يف سبيل ذلك كثري 

ياه بكثرٍي من اهلدايا، ثم جّربا معه شيئا  من الوعيد عندما علام أن سياسته من األموال، وأغر

ـه أن يفرض الدعاء 680تنحاز إىل حكومة الرسوليني يف اليمن حتى استطاع قالوون يف عام

 .(2)له يف مكة، وفرض فيها تداول النقود املطبوعة باسمه

بات التي عصفت وهكذا عاش املحبُّ الطربيُّ يف فرتٍة مليئٍة باألحدا ث، واالضطرا

باجلزيرة العربية، وكان ملكة نصيٌب وافٌر من هذه األحداث، وكانت للمحب الطربي صلة 

طيبة بامللك املظفر"صاحب اليمن"؛ فقد كان يذهب إليه كام قال صاحب العقد الثمني: كانت 

ني دينارا عىل له عند املظفر مكانة عظيمة، وكان حيسن إليه كثريا، ورتب له يف كل شهر مخس

التدريس بمدرسة والده بمكة املعروفة بـ املنصورة، وكان املحب يسافر إىل اليمن لزيارة امللك 

 .(3)املظفر، وسمع منه املظفر بعض مؤلفاته منها: األحكام الكربى

  

                                 
 .(380( املصدر السابق )ص1)

 .(263( املصدر السابق )ص2)

 .(2/61( العقد الثمني )3)
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 ثانيا: عْص املؤلف من الناحية االجتامعية، واالقتصادية، وأثره، وتأثره ِبا:

ا عىل احلالة االجتامعية ال شك أن احلالة  ا مباَش  االقتصادية للبالد تنعكس انعكاس 

ا، وإذا نظرنا إىل املجتمع املكي  حيث يذهب كثري من املؤرخني إىل الربط بينهام ُحسن ا أو سوء 

 يف عْص اْلمام حمب الدين الطربي سنجد أنه يتألف من ثالث فئات:

؛ ففي مكة َتد أرسة قتادة بن إدريس احلسيني، الفئة األوىل: فئة األمراء، واحلكام )األَشاف(

ويف اليمن: امللك املظفر، ويف املدينة: مجاز بن شيحة، ويف مْص: كان  .وابنه احلسن، وراجح

 .احلكام من األيوبني، واملامليك

ليهم، وقد كان  د من األيوبيني أو املامليك، وهم أتباع األَشاف، وموا ا الفئة الثانية: فئة القوَّ

ة أحد األطراف املتنازعة عىل  هلؤالء قوة عظيمة، ونفوذ كبري؛ إذ كانوا يستطيعون ترجيح كِفَّ

  .اْلمارة عندما يقع النزاع

الفئة الثالثة: بقية السكان، وهم العلامء، والتجار، وأصحاب احِلَرف، وطالب العلم، وغريهم 

ن خمتلف أنحاء العامل ومن هؤالء من هو من أهل مكة، ومنهم الوافدون الذين قدموا إليها م

اْلسالمي بقصد املجاورة، واْلقامة فيها للتعبد، والعلم، والعمل، والتجارة، وقد أصبح 

ا أساسي ا يف املجتمع املكي  .هؤالء املجاورون، وأحفادهم عىل مر الزمن جزء 

تلك هي صفة املجتمع املكي؛ خليط من عدة أجناس، وكان لكل جنس من هؤالء 

 .(1) املأكل، وامللبس َتيزهم عن اآلخرينعادات، وتقاليد يف

نية؛ فقد أنشأ قتادة مؤسس الطبقة         وقد ُأنشئ يف مكة يف هذا العْص بعض املنشآت العمرا

ا يف أعىل مكة كام كان يف مكة يف ذلك العهد ثالثة أبواب: باب  بعة من األَشاف سور  الرا

ِهر ا لة، وباب الزَّ  .، وال تزال أحياء مكة حتمل هذه األسامء(2)املَُعاّلة، وباب املَُسفَّ

                                 
 .(341 -327السابع، والثامن اهلجري )ص( احلياة العلمية، واالجتامعية يف مكة يف القرنني 1)

، وهو أعىل مكة، وهو باملوضع الذي يعرف باحلَُجون، ومنه اخلروج 2) ة، وينطق املَُعىلَّ ( أوهلا: باب املَُعالَّ

ل، وهو إىل جهة اجلنوب، وعليه طريق اليمن .إىل طريق العمرة لة، وينطق املَُسفَّ  .وثانيها: باب املَُسفَّ

ِهر، ويعرف أيضا  بباب العمرة، وهو غريب، وعليه طريق مدينة الرسول، ومْص، والشام، وثالثها: باب الزَّ  ا

 .(0/271(، رحلة ابن بطوطة )88 – 87رحلة ابن جبري )ص  ُينظر: .وجدة
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ِزين  ا وكان ِبا سوق حافل بني الصفا واملروة، وعىل مقربٍة منه سوق للَعطَّارين، والَبزَّ

، وكان بمكة محَّامان يستعملهام مجهور الناس، وعدة بَِرك لتخزين -بائعي الثياب، والقامش–

ا مما ييل حملة شعب عامراملياه منها بركة الصارم، وكانت تتصل بسور املَُعالَّ  ِة اتصاال  مباَش 
(1). 

ث ابن  وكانت ألهل مكة عناية بحفالَتم، ومناسباَتم الدينية، والشعبية، وقد حتدَّ

جبري عن هذه احلفالت، فقال: إنه رآهم ليلة رجب حيتفلون بالعمرة، فتخرج النساء إليها 

وادج بقالئد رائقة املنظر من احلرير، باهلوادج يسيل ِبا أباطح مكة، وشعاِبا، وقد ُزّينت اهل

وفاضت عليها األستار حتى تسحب أذياهلا عىل األرض، ومل يبق تلك الليلة بمكة أحد إال 

خرج للعمرة من أهلها، ومن املجاورين هلا، ويف صباح رجب خيرج األمري إىل العمرة يف حشٍد 

ثبون، ويت ، يتوا ب ا، وسيوف ا عظيم، وخيرج معه أهل مكة فرسان ا، ورجاال  ثاقفون باألسلحة حرا

ئمها كأهنا مل  ا عىل قوا ء، ثم يتلقوهنا قبض  يف حذٍق عجيب، وكانوا يرمون السيوف يف اهلوا

 .(2)..تفارق أيدَيم بالرغم من شدة زحامهم

 وَيذكر ابن جبري احتفال الناس يف مكة بليلة النصف من شعبان، فيقول: 

املسجد، واجلهلة يعتقدون أن ماء زمزم يفيض يف هذه إن مواكبهم تزدحم يف كل مكان يف 

 .(3)..الليلة؛ فيزدمحون عىل التربك بذلك املاء املبارك

وبعد، فهذه ملحة يف وصف احلياة االجتامعية، واالقتصادية بمكة املكرمة يف فرتة من 

تي عاش القرن السابع اهلجري، ويف أكثر من جانب هلا حتى تعطينا صورة جمَملة عن البيئة ال

فيها املحب الطربي، والتي تأثر ِبا؛ فهو وآباؤه كانوا من طبقة العلامء، وقد كان يراسل امللك 

املظفر، وكانت له عنده مكانة عظيمة، وسمع منه كتاب األحكام الكربى، وكتب له كتاب 

ر للملك املظفر، وساهم يف بناء حضارة جديدة هلذه البالد من خالل مؤلفاته املتن وعة؛ املحرَّ

 .فجزاه اهلل عن اْلسالم، واملسلمني خري اجلزاء

  

                                 
 .(382( تاريخ مكة )ص1)

 .( بتْصف019( رحلة ابن جبري )ص 2)

 .( بتْصف011-014( املصدر السابق )ص3)
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 ثالثا: عْص املؤلف من الناحية العلمية، وأثره، وتأثره ِبا:

منذ أن فتحها رسول  تعترب مكة املكرمة من أهم العواصم العلمية يف البالد اْلسالمية

ا؛ ففيها ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  أكرب مؤَتر عاملي بحكم فضلها، وَشفها، وكوهنا قبلة للعبادة، والعلم مع 

فيه العلامء، والعّباد أال وهو احلج، وقد حظِي القرن السابع اهلجري بحركة علمية فائقة،  يلتقي

نت  ونشاٍط علمٍي وفرٍي نبغ فيه مجٌع من العلامء األجالء يف كل فنٍّ ُسجلت أسامؤهم، وُدوِّ

راغب، وَيتدي بنورها  آثارهم يف مؤلفات عديدة حتى يومنا هذا ينهل من معينها الصايف كلُّ 

  .البهي كلُّ سالك

 ومن أشهر املؤلفات العلمية يف القرن السابع اهلجري:

 جمد الدين، أبو السعادات، املبارك بن: املؤلف .ملسو هيلع هللا ىلصجامع األصول يف أحاديث الرسول  -0

حتقيق:  .ـه(616حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكريم، الشيباين اجلزري، ابن األثري )املتوَّف 

 -مطبعة املالح  -مكتبة احللواين: الناَش .التتمة: حتقيق: بشري عيون .عبد القادر األرنؤوط

 .مكتبة دار البيان

 -ـه 0299بريوت  -الناَش: املكتبة العلمية  -وله أيضا: النهاية يف غريب احلديث واألثر -3

ء:  -حممود حممد الطناحي -حتقيق: طاهر أمحد الزاوي  -م0979  .1عدد األجزا

املؤلف: أبو عبد اهلل، حممد بن عمر بن احلسن بن  -مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري -2

الناَش: دار إحياء  -ـه(616احلسني، التيمي، الرازي، امللقب بفخر الدين الرازي )املتوَّف: 

 ..ـه، وله غري ذلك العديد من املصنفات 0431 الطبعة: الثالثة -بريوت –الرتاث العريب 

املؤلف: أبو حممد موفق الدين، عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة، املقديس، ثم  -املُْغني -4

حتقيق: الدكتور عبد اهلل  -ـه( 631الدمشقي، احلنبيل، الشهري بابن قدامة املقديس )املتوَّف: 

 – الناَش: عامل الكتب، الرياض -بن عبد املحسن الرتكي، والدكتور عبد الفتاح حممد احللو

 ..م، وله مؤلفات غري ذلك0997 -ـه 0407الطبعة: الثالثة  -السعودية 

املؤلف: عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم، أبو القاسم  -التدوين يف أخبار قزوين -1

الناَش: دار الكتب  -املحقق: عزيز اهلل العطاردي -ـه(632الرافعي، القزويني، )املتوَّف: 

ء:  -م0987-ـه0418سنة الطبع:  -العلمية  .4عدد األجزا

املؤلف: شهاب الدين أبو عبد اهلل، ياقوت بن عبد اهلل، الرومي احلموي  -معجم البلدان -6

ء:  -م 0991الطبعة: الثانية،  -الناَش: دار صادر، بريوت -ـه(636)املتوَّف:   .7عدد األجزا
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بن عبد امللك، احلمريي  عيل بن حممد: املؤلف -بيان الوهم واْلَيام يف كتاب األحكام -7

الناَش:  -احلسني آيت سعيد. د :املحقق -ـه(638: الفايس، أبو احلسن ابن القطان )املتوَّف

ء -م0997-ـه0408الطبعة األوىل:  -الرياض –دار طيبة   .6: عدد األجزا

املؤلف: حممد بن عبد الغني بن أيب  -إكامل اْلكامل )تكملة لكتاب اْلكامل البن ماكوال( -8

املحقق: -ـه(639كر بن شجاع، أبو بكر، معني الدين، ابن نقطة احلنبيل، البغدادي )املتوَّف: ب

الطبعة األوىل:  -مكة املكرمة -الناَش: جامعة أم القرى  -عبد القيوم عبد رب النبي/د

ء:  -0401  .1عدد األجزا

الكرم، حممد بن حممد بن املؤلف: أبو احلسن، عيل بن أيب  -ُأْسد الغابة يف معرفة الصحابة -9

 -ـه(621عبد الكريم بن عبد الواحد، الشيباين، اجلزري، عز الدين ابن األثري )املتوَّف: 

الطبعة  -الناَش: دار الكتب العلمية -عادل أمحد عبد املوجود -املحقق: عيل حممد معوض 

ء:  -م 0994 -ـه 0401سنة النرش:  -األوىل   .8عدد األجزا

 تأليف: احلافظ زكي الدين، عبد العظيم بن عبد القوي، املنذري لم،خمتْص صحيح مس -01

 .حتقيق: حممد نارص الدين األلباين -ـه(، طبع يف املكتب اْلسالمي ببريوت 616)املتوَّف: 

املؤلف: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد  .الرتغيب والرتهيب من احلديث الرشيف -00

 -ـه( املحقق: إبراهيم شمس الدين 616ي )املتوَّف: اهلل، أبو حممد، زكي الدين، املنذر

ء:  -ـه 0407الطبعة األوىل:  -بريوت  –الناَش: دار الكتب العلمية    .4عدد األجزا

املؤلف: أبو زكريا حميي الدين حييى بن َشف  .املنهاج َشح صحيح مسلم بن احلجاج -03

الطبعة: الثانية،  .بريوت –الناَش: دار إحياء الرتاث العريب  .ـه(676النووي )املتوَّف: 

ء:  .0293  .08عدد األجزا

املؤلف: أبو زكريا حميي الدين حييى بن َشف النووي )املتوَّف:  .رياض الصاحلني -02

الطبعة الثالثة،  .الناَش: مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان .املحقق: شعيب األرنؤوط .ـه(676

ء:  .م0998ـه/0409 إىل غري ذلك من املؤلفات التي ُألفت يف القرن السابع  .0عدد األجزا

 ..اهلجري

ع  ئدة أن ُأنشأت املدارس العلمية يف شتى أنوا وكان من أثر هذه احلركة العلمية الرا

 العلوم، واملعارف، والتي كان منها عىل سبيل املثال: 
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، ودار احلديث األَشفية (1)لشاميف احلديث الرشيف: دار احلديث األَشفية يف مْص، وا -

نية ، (5)، ودار احلديث النفيسية(4)، ودار احلديث النورية(3)، ودار احلديث السكرية(2)الربا

 ..وغري ذلك

، واملدرسة (7)، واملدرسة األصفهانية(6)ويف الفقه الشافعي: املدرسة األتابكية بدمشق -

 ..، وغري ذلك(8)الطربية

املدارس العلمية الكثرية التي بناها احلكام، والعلامء، وجعلوا هلا ويف مكة املكرمة ظهرت  -

ا ُيْصف منه عىل الطلبة، واملدرسني كحال بقية البلدان اْلسالمية عىل املتعارف  ا خاص  وقف 

عليه يف هذا الزمان، وغريه من تقدير للعلم، والعلامء، واهتامٍم بطلب العلم، ونرشه، وتيسري 

ا لوجهه الكريمأموره للناس، نسأل اهلل  .آمني . أن ييرس لنا طلبه، وجيعله خالص 

 :ومن هذه املدارس يف مكة املكرمة

املدرسة الزنجلية: أنشأها األمري فخر الدين، عثامن بن عيل، الزنجييل، نائب عدن، وهي  -0

باجلانب الغريب من املسجد احلرام، وموضعها عند باب العمرة، وهي الدار املعروفة بدار 

 .(9)ـه179السلسلة، وكانت موقوفة عىل فقهاء احلنفية، وكان وقفها سنة 

مدرسة امللك املنصور، عمر بن عيل بن رسول، صاحب اليمن، وكانت موقوفة عىل  -3

 .(10)ـه640الفقهاء الشافعية، وكان ِبا درس حديث، وتاريخ وقفها سنة 

فقهاء الشافعية، وتاريخ  مدرسة طاب الزمان احلبشية، وكانت موقوفة عىل عرشة من -2

 .(1)ـه118وقفها سنة: 

                                 
 .(0/01املدارس ) ( الدارس يف تاريخ1)

 .(0/26( املصدر السابق )2)

 .(0/16( املصدر السابق )3)

 .(0/74( املصدر السابق )4)

 .(0/84( املصدر السابق )5)

 .(0/96( املصدر السابق )6)

 .(0/008( املصدر السابق )7)

 .(0/314( املصدر السابق )8)

 .(0/414تاريخ املدارس )(، الدارس يف 0/007( العقد الثمني لتقي الدين الفايس )9)

 .(0/007) ( العقد الثمني10)
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ثم أخذت املدارس بعد ذلك يف االزدياد، واالنتشار، ويتضح من وجود هذه املدارس مدى  

 .النهضة العلمية التي شهدَتا مكة املكرمة يف هذا العْص

وإضافة هلذه املدارس العلمية، فقد ُوجد عدد من املكتبات العلمية العامرة، وإن 

قليلة نوعا ما بالقياس إىل العواصم اْلسالمية األخرى مثل: بغداد، والقاهرة، ودمشق  كانت

حيث كانت املكتبة أوال داخل احلرم الرشيف أمام بئر زمزم، ومل تكن مكتبة كبرية، ثم نقلت 

بعد ذلك خارج احلرم، لكن بعد التوسعات القديمة دخلت احلرم مرة أخرى، ثم بناها 

م أيضا، وظلت هكذا إىل عهد العثامنيون بباب ا لدريبة، ثم ما لبثت أن دخلت املسجد احلرا

  .(2)..قريب

ِبذه املدارس العلمية، وعلامئها  -رمحه اهلل تعاىل–ويظهر تأثر اْلمام املحب الطربي 

األفذاذ، من خالل ما نراه يف نتاجه العلمي الذي بني أيدينا، ومنه هذا الكتاب عىل سبيل 

كثري ا عن علامء عْصه مثل: اْلمام عز الدين، أيب احلسن، عيل بن األثري  املثال؛ فهو ينقل

ـه، واْلمام عبد العظيم بن 642ـه، واْلمام تقي الدين، أيب عمرو ابن الصالح ت621ت

  ..ـه، وغري هؤالء616عبد القوي، املنذري ت

أثرت فيه، وَّف  ♫وِبذا يتضح أن البيئة التي عاش فيها اْلمام املحب الطربي 

تكوينه العلمي؛ فقد نشأ، وترعرع يف بيت العلم؛ فآباؤه، وأعاممه، وأجداده كانوا علامء 

  .أجالء، فال ريب أن خيرج منهم عامل حمدث فقيه كاملحب الطربي

كام كان لإلمام املحب الطربي تأثريه يف عْصه من الناحية العلمية؛ وذلك من خالل 

، والتي ..التفسري، واحلديث، والفقه، والسرية، وغريب احلديث مؤلفاته املتنوعة يف جمال

  ..سنعرض هلا بيشء من التفصيل عند احلديث عن آثاره العلمية بإذن اهلل تعاىل

ج لنا اْلمام املحب الطربي  كثريا من العلامء، واملحدثني، وعىل  -رمحه اهلل–كام خرَّ

الربزاِل، وقطب الدين، أبو بكر، القسطالين، رأسهم: َشف الدين الدمياطي، وعلم الدين 

وأبو حيان النحوي، وأبو احلسن بن العطار، وغريهم ممن ستأيت ترامجهم يف مبحث )تالميذه( 

 .بعد قليل

  

                                                                                               
 .( املصدر السابق1)

 .(0/36محزة الزين ) .حتقيق د – ( مقدمة غاية اْلحكام2)
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 : (1)اسُمُه، وَنَسُبُه، ونِسَبتُُه، وُكنيَتُُه، ولَقُبهُ  - أ

 بِن حممِد بِن أيب بكر بن حممد بن إبراهيم اسمه:       
ِ
املتصل النسِب بجعفر  ..أمحُد بُن عبِد اهلل

  .بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب اهلاشمي

دة، ويف آخرها راء، نِسَبة إىل  نِسَبته:        ي: بفتح الطاء، والباء املوحَّ سَتان»الطَّرَبِ  .(2)«َطرَبِ

ا:  ؛ نسبة إىل مذهب اْلمام حممد بن إدريس الشافعي؛ حيث «الشافعي»ويقال يف نسبته أيض 

ا فيه متمكن ا منه قال احلافظ ابن كثري: الشيخ حمب الدين الطربي املكي  .كان ضليع 

 .(4)املكي الشافعي ..فقيه احلرم ..، وقال احلافظ السيوطي: املحب الطربي(3)الشافعي

                                 
( قد آثرُت يف ترمجة اْلمام املحب الطربي اْلجياز مع الدقة، والتحقيق؛ السيام أنه قد َسبقت دراسة 1)

قة مع نَب عدٍة يف بحوث حمقَّ  .(..تَمدة، قد ذكرَُتا يف املقدمة حتت عنوان: )الدراسات السابقةحياته من جوا

والطرب: هو الذي ُيشّقق به األحطاب، وما شاكله  .شامل إيران« مازندران»( هي اآلن يف حمافظة تسمى 2)

بلغة الفرس، وستان: املوضع أو الناحية، كأنه يقول: ناحية الطرب، وقد ذكر ياقوت احلموي فصال موسعا 

ب تسميتها، ثم قال: "واحلّق الذي يعضده ما شاهدناه منهم: أن أهل تلك اجلبال كثريو احلروب، يف سب

وأكثُر أسلحتهم، بل كّلها األطبار، حتى إنك قّل أن ترى صعلوكا أو غنّيا إال وبيده الّطرب: صغريهم، 

ألطبار"، وإليها وكبريهم، فكأهنا لكثرَتا فيهم سميت بذلك، ومعنى طربستان من غري تعريب: موضع ا

ـه، وأبو بكر بن حممد 201ُنسب القايض أبو الطيب طاهر بن عبد اهلل الطربي، اْلمام املشهور، املتوَّف سنة 

آكام املرجان يف ذكر املدائن  ُينظر: .بن إبراهيم بن أبى بكر بن عيل بن فارس الطربي، أبو الطربيني بمكة

 .( بتْصف03/402(، تاج العروس )04 -4/02(، معجم البلدان )69املشهورة يف كل مكان )ص 

 .(02/413البداية والنهاية البن كثري )( 3)

 .(0039/برقم 104طبقات احلفاظ للسيوطي )صـ( 4)

 امَلْبَحُث الثان ي:
  الدين ترمجة موَجزة لإلمام حمب

 الطربي  
 م1294-1218/هـ 615-694

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





29 

 

ا: ويقال يف نسبته أي نسبة إىل مكة املكرمة؛ حيث إنه ولد بمكة، ونشأ ِبا « املكي»ض 

 ..، وغريمها(1)وقد نسبه إىل مكة احلافظ ابن كثري، والسيوطي

اتفق عىل ذلك أكثر من ترجم له أمثال: الذهبي واليافعي، « أبا العباس»ُيكنى:  ُكنيته:       

أبو »الفايس كنية أخرى، وهي:  ، وزاد تقي الدين(2)والسبكي، والسيوطي، وابن العامد

 .«يكنى: أبا جعفر، وأبا العباس: »(3)، فقال يف العقد الثمني«جعفر

كان اْلمام أمحد بن عبد اهلل بن حممد بن أيب بكر يلقب بألقاب كثرية بعضها  لقبه:

، (4)كذا قال اليافعي« شيخ احلرم»يرجع إىل مكانته العلمية، وتبحره يف العلوم الدينية مثل: 

، وقال الذهبي، «حافظ احْلجاز باَِل مدافعة»، وزاد: (6)، والسبكي(5)وابن العامد احلنبيل

، وبعضها اآلخر يتعلق بحبه (7)«شيخ الشافعية»و« حمدث احلجاز»و« فقيه احلرم»والسيوطي: 

من آل احلسني بن عيل  كيف ال؟! وهو أحدهم، ومن نسلهم، فهوملسو هيلع هللا ىلص آلل بيت رسول اهلل 

 .كام تقدم اهلاشميؓ

ونحو ذلك  ..«احلسني»و« احلسن»و« أمحد»و« حممد»ويتجىل هذا املظهر يف أسامئهم: 

، «الريض»ونحو ذلك، وألقاِبم:  ..«فاطمة»و« زينب»و« عائشة»: ويف أسامء نسائهم، وبناَتم

ا يف آبائه، وأجداده ِمن قبله كام يتكرر يف«حمب الدين»أو « املحب»و  ، وهذا اللقب يتكرر كثري 

 .به، وذريته من بعدهَعقِ 

قال تقي الدين  .«حمي الدين»وكان للمحب الطربي لقب آخر، لكنه كان يكرهه، وهو 

ب بمحي الدين قبل أن يلقب بمحب الدين، »الفايس:  وكان الشيخ حمب الدين الطربي يلقَّ

                                 
 .(0039/برقم 104طبقات احلفاظ للسيوطي )صـ (،02/413البداية والنهاية ) (1)

ة اجلنان )01/784تاريخ اْلسالم ) ُينظر:( 2) الشافعية الكربى للسبكي (، طبقات 4/068(، مرآ

 .(0/18(، شذرات الذهب )0039/برقم 104طبقات احلفاظ للسيوطي )صـ (،8/08)

 .(170( برقم )2/60)( 3)

ة اجلنان ) ُينظر:( 4)  .(4/068مرآ

 .(0/18شذرات الذهب ) (5)

 .(8/08طبقات الشافعية الكربى للسبكي )( 6)

 .(0039/برقم 104(، طبقات احلفاظ للسيوطي )صـ4/0474تذكرة احلفاظ للذهبي ) (7)
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ن بقصيدة، وسأل أن تكوملسو هيلع هللا ىلص وكان يكره اللقب األول، فزار املدينة النبوية، ومدح النبي 

  .(1)«يكن جائزته عليها أن يزول عنه اللقب األول، فزال حتى كأن مل

 

 

    

  

                                 
  .(68 -2/67( العقد الثمني )1)
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 مولده، وَنشأته:  - ب

أنه ولد يف  (1)«شذرات الذهب»الذى عليه أكثر املؤرخني، وذكره ابن العامد يف  الصحيح      

ن عىل عنوان  السابع والعرشين من مُجادى اآلخرة سنة مخس عرشة وستامئة، وهو التاريخ املدوَّ

 .املخطوط يف املجلد األول من نسخة مكتبة كوبرِل برتكيا

وقد نشأ الشيخ حمب الدين الطربي يف بيت علٍم، وَشٍف، وحسٍب، ورياسٍة؛ فكان 

ن بيدهم مناصب القضاء، والتدريس، واخلطابة، والده، وأعاممه، ومن بعدهم هم الذي

هيم يف بيتهم سنة  والفتوى، واْلمامة ببلد اهلل احلرام، وكان دخول القضاء، وإمامة مقام إبرا

  .(2)..ثالث وسبعني وستامئة

وهذه َمنْقبة عظيمة آلل الطربي ريض اهلل عنهم، وجزاهم عن اْلسالم، واملسلمني خري       

 .اجلزاء

 

 

   

 

 

 

 

  

                                 
(1( )0/18).  

  .( بتْصف310(، تاريخ مكة للسباعي )ص3/460خالصة األثر ) (2)
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  :(1)ِرحالته يف طلب العلم، ومروياته - ج

هيأ اهلل تعاىل للشيخ املحب الطربي مناخا علميا ساعده عىل أن يتبوأ مكانة علمية 

نه، فمع نشأته يف أرسة علمية عاملة كان جلوار مكة أيضا تأثري مباَش يف أن ينهل  رفيعة بني أقرا

والسنن األربعة )إال سنن ابن ماجه(  من علوم أهلها، فسمع من علامء عْصه الصحيحني،

 .وصحيح ابن حبان، وغريها من الكتب احلديثية، والفقهية

ففي مكة قرأ عىل شيخه أبى احلسن بن املَُقرّيِ سنن أبى داود، وسنن النسائي، 

والوسيط للواحدي، وبعض اجلمع بني الصحيحني للحميدي، والغريب للعزيزي، وبعض 

ي أبيه: تقى الدين، عيل بن أبى بكر، الطربي، الغريب ألبى عبيد، وغري ذ لك، وقرأ عىَل َعمَّ

وأخيه يعقوب صحيَح البخاري، وعىَل يعقوب بن أبى بكر، الطربي جامع الرتمذي، وعىَل 

َشف الدين بن أبى الفضل املُْريس صحيَح مسلم، وصحيح ابن حبان، وعىَل أبى احلسن بن 

ْيزي: األربعني الثقفية، واألرب َدة اجلُمَّ عني البلدانية للسلفي، وعىَل حميي الدين بن أبى َجَرا

يف، السكيني جزء األنصاري َ  ..املعروف بابن العديم، ورحيان بن عبدالله، الرشَّ

  .وأجاز له من بغداد ابن القبيطي، وابن اخلازن، ومجاعة، مع آخرين من الشام، ومْص

  .عىل الشيخ جمد الدين القشريي (2)ويف مْص تفقه ]بُقوص[

ويف اليمن: اشُتهر بالتدريس فيها؛ فقد استدعاه ملكها، فقرأ عليه بعض مؤلفاته، 

ا، ورتب له يف كل  وكان له جاه عظيم عند امللك املظفر صاحب اليمن، وكان حيسن إليه كثري 

ا عىل التدريس بمدرسة والده بمكة املعروفة ]باملنصوري  ( 3)ة[شهر مخسني دينار 

  

                                 
ة اجلنان )0/232ذيل التقييد ) ُينظر:( 1) (، العقد 8/09(، طبقات الشافعية للسبكي) 4/068(، مرآ

 .(241 -0/243(، املنهل الصايف )2/60الثمني ) 

بالضم ثم السكون، وصاد مهملة، وهي مدينة عظيمة بمحافظة قنا تقع عىل الساحل الرشقي من النيل ( 2)

 .(0/338(، رحلة ابن بطوطة )4/402البلدان )معجم  ُينظر: .كم(641جنوب القاهرة بحواِل )

م، وكانت موقوفة عىل  (3) نسبة  إىل امللك املنصور صاحب اليمن، وهي باجلانب الغريب من املسجد احلرا

م بأخبار البلد 0/322العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية ) ُينظر: .فقهاء الشافعية (، شفاء الغرا

 .(0/438احلرام )
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  ُشيُوُخه: - د

تلقى الشيخ حمب الدين الطربي العلم عىل أيدي مشاهري علامء احلجاز يف عْصه كام 

سمع من مشاهري العلامء الذين كانوا يفدون إىل احلجاز يف مواسم احلج، والعمرة، وأجازه 

 ومن أشهر هؤالء الشيوخ: عدد منهم،

0-  
ِ
، البغدادي املقرئ أبو احلسن عيل بن أيب ُعَبيِد اَّللَّ احلسني بن عيل بن منصور بن املَُقرّيِ

سمع منه املحب الطربي سنن أيب داود، وغريها، ولد سنة مخس  .احلنبيل النجار، نزيل مْص

ٌة، وسمع بنفسه من  وأربعني ومخس مائة، وأجاز له احلافظ ابن نارص، وسعيد بن البنَّاء، وِعدَّ

بن يوسف، ومجاعة، وحدث ببغداد، ودمشق، ومْص، ومكة، َمْعَمِر بن الَفاِخر، وعبد احلق 

        .(1)وكان شيخا  صاحلا  كثري التهجد، والعبادة، تويف سنة ثالث وأربعني وستامئة

عيل بن أيب بكر بن حممد بن إبراهيم، تقي الدين، أبو احلسن، الطربي، املكي، الشافعي،  -3

رجب سنة ست وسبعني ومخسامئة، وسمع من إمام املقام، وخطيب املسجد احلرام، ولد يف 

يونس بن حييى اهلاشمي صحيَح البخاري، ومن زاهر بن رستم جامع الرتمذي، ومن أيب 

احلسن، عبد اللطيف بن إسامعيل بن أيب سعد، النَْيَساُبورّي جزء األنصاري، وسمع منه 

 .(2)املحب الطربي، ومجاعة، تويف سنة أربعني وستامئة بمكة

، املكي، الكاتب، الَعطَّارأبو الق -2 ولد  .اسم، عبد الرمحن بن أبى َحَرِمّى بن ُفُتْوح بن َبننِْيَ

سنة بضع وأربعني ومخسامئة، ورحل إىل الشام، والعراق، فسمع ببغداد من أيب الَفْتح بن 

، وأيب سعيد بن أبى  ز، وبدمشق من الفضل بن احلَُسنْي الَبانيايسَّ شاتِيل، ونْص اهلل القّزا

وٍن، وغريمها، وأجاز له أبو طاهر الِسَلفّي، روى عنه اْلمام حمب الدين الطربي،  َعْْصُ

ْمَياطّي، وآخرون، تويف سنة مخس و القايض جمد الدين ابن العديم، واحلافظ َشف الدين الدِّ

 .(3)وأربعني وست مائة

ا فاضال  متقن ا كثري احلج له مكانة عند  .َشف الدين حممد بن أبى الَفْضِل امْلُْريِسّ  -4 كان شيخ 

حيث حل عظَّمه رؤساء تلك األكابر، وقد اقتنى كتبا  كثرية، وكان أكثر مقامه باحلجاز، و

                                 
 .(0/41(، مقدمة الرياض النرضة )030 -32/009 أعالم النبالء )سري ( 1)

 .(044 -6/042العقد الثمني ) ( 2)

 .(04/108تاريخ اْلسالم ) ( 3)
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البلدة، وكان مقتصدا  يف أموره، وأخذ عنه املحب الطربي، وغريه، تويف سنة مخس ومخسني 

 .(1)وست مائة

عيل بن ِهَبِة اهلل بن سالمة بن املُسلم بن أمحد، اللَّْخِمّي، الفقيه الورع، ِباء الدين ابن  -1

ْيزّي  ْص، وحفظ القرآن وهو ابن عرش سنني أو ولد سنة تسع ومخسني ومخس مائة بم .اجلُمَّ

أقل، ورحل به أبوه، فسمع بدمشق من أبى القاسم ابن عساكر صحيح البخاري بفوٍت قليل، 

ورحل مع أبيه إىل بغداد، وسمع احلديث ِبا من ُشْهَدَة الكاتبة، وعبد احلق الُيوُسفّي، 

الزكيان املنذري،  وغريمها، وروى عنه خلق من أهل دمشق، وأهل مكة، وأهل مْص منهم

، وخلق كثري، تويف سنة تسع  ْمَياطّي، وابن َدقيق العيد، وأبو احلَُسنْي الُيونِينِيُّ َزاِّل، والدِّ والرِبْ

 .(2)وأربعني وست مائة

ُشَعْيب بن حييى بن أمحد بن حممد بن عطية، أبو َمْدَين، القريواين األصل اْلسكندرايّن،  -6

، يِنّ َلِفّي، وكان  التاجر ابن الَزْعَفَرا نزيل مكة، ولد سنة مخس وستني ومخسامئة وسمع من السِّ

ْمَياطّي، واجلامل ابن الظاهري،  معروفا  بالرب واْليثار، روى عنه الزكي املنذري، والرشف الدِّ

والريّض إبراهيم بن حممد الطربي، إمام املقام، واملحب أمحد بن عبد اهلل الطربي الفقيه، 

 .(3)وتوَّف سنة مخس وأربعني وست مائة  ومجاعة من املكيني،

اْلمام َبشري بن حامد بن سليامن بن يوسف بن سليامن بن عبدالله، نجم الدين، أبو النعامن  -7

ولد سنة سبعني ومخس مائة، وسمع من عبد املنعم بن  .القريّش اهلاشمّي الصويّف الفقيه

ْبتّى، والشيخ مجال  ُكَلْيب، وحييى الثقفّي، وابن ُسكينه، ومجاعة، روى عنه املحدث عيسى السَّ

ا بالعلم، والفضل،  الدين ابن الظاهري، والشيخ حمب الدين الطربي، وعدة، وكان مشهور 

ا سنة ست وأربعني وست مائة توَّف بمكة جماور 
(4). 

َدة العقييّل احللبي  -8  العالمة كامل الدين، أبو القاسم، عمر بن أمحد بن هبة اهلل بن أبى َجَرا

الفقيه احلنفّي، الكاتب املجيد، املعروف بابن العديم، ولد بحلب سنة ثامن وثامنني ومخسامئة، 

                                 
 .(02/321البداية والنهاية ) ( 1)

 (، شذرات الذهب 212 -8/210(، طبقات الشافعية للسبكي )2/362العرب يف خرب من غرب ) ( 2)

(7/431- 436). 

  .(369 -32/368سري أعالم النبالء ) ( 3)

 .(04/142تاريخ اْلسالم ) ( 4)
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زَ  َد، وأيب سمع من أبيه أيب احلسن، وأيب هاشم عبد املطلب بن الفضل اهلاشمي، وُعَمر بن َطرَبْ

الُيْمن الكندي، وغريهم، وحدث بالكثري يف بالد متعددة، ودرس، وأفتى، وصنف، وكان 

ا هلا أحد الرؤساء املشهورين، والعلامء املذكورين، وكان له  ا فاضال  مفنن ا يف العلوم جامع  إمام 

من الوجاهة العظيمة عند اخللفاء، وامللوك وغريهم، وهو مع ذلك كثري التواضع، لني 

 .(1)اجلانب، حسن امللتقى، والبرِْش لسائر الناس، وكانت وفاته سنة ستني وست مائة

 

 

   

  

                                 
ة الزمان ) ( 1)  .(2/211(، العرب يف خرب من غرب )079 -3/077ذيل مرآ
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 َتاَلِميُذه: - و

كعادة العلامء العاملني اشتغل إمامنا املحب الطربي بالدعوة إىل اهلل تعاىل بوسائل متنوعة؛        

احلرم املكي كام نص العلامء  ، وإمامة(1)فقد عمل يف اخلطابة، والتدريس، واْلفتاء، والقضاء

  .عىل ذلك

الشيخ عبد وقال ، (2)قال تاج الدين السبكي: )شيخ احْلرم، وحافظ احْلجاز باَِل مدافعة(      

)وتوارث هو، وبنو أعاممه، وأبناؤهم، : (3)يف منتهى السؤل اهلل بن سعيد الشحاري

املكي نحو ستة قرون،  وأحفادهم مناصب التدريس، والقضاء، واخلطابة، وإمامة احلرم

وكانوا أكثر أصحاب البيوتات بمّكة حّتى كان األَشاف حّكام مّكة ال يعدلون ِبم أحدا يف 

 .(..الرشف، والصهر، والنّسب

ج عىل يدي اْلمام املحب الطربي        كثرٌي من  -رمحه اهلل–وكانت ثمرة ذلك كله أن خترَّ

 العلامء، واملحدثني منهم:

بن عبد اهلل بن حممد بن أيب بكر بن حممد بن ابراهيم قايض مكة مجال الدين حممد بن أمحد  -0

ولد سنة ست وثالثني وست مائٍة بمكة، وسمع ِبا  .ابن الشيخ حمب الدين الطربي الشافعي

ث، وأفتى،  من ابن أبى حرمي صحيح البخاري، ومن ابن اجلّميزي األربعني الثقفية، وحدَّ

س، ووِل قضاء مكة، وكا ، وله تآليف منها: التشويق إىل البيت العتيق يف ودرَّ ا فاضال  ن فقيه 

تويف بمكة بعد والده سنة أربع وتسعني وست مائٍة  .املناسك، ونْظم كفاية املتحفظ يف اللغة

(4). 

ْمَياطّي عبد املؤمن بن خلف بن أيب احلسن بن َشف، أبو  -3 اْلمام احلافظ َشف الدين الدِّ

ولد يف آخر عام ثالث عرشة وست  .ْمَياطّي الشافعي صاحب التصانيفحممد، وأبو أمحد الدِّ 

مائة، وكانت نشأته بدمياط، وَتيز يف املذهب، وقرأ القرآن، وطلب احلديث، وكتب العاِل 

 .(5)والنازل، وصنف، وحدث، وأمىل يف حياة كبار مشاخيه، وتويف سنة مخس وسبع مائة

                                 
  .(181( منهج التأليف يف أحاديث األحكام د/حممد أمحد معبد عبد الكريم )ص1)

 .(8/08( طبقات الشافعية للسبكي )2)

(3 ( )3/612). 

 .(0/46التقييد ) ذيل ( 4)

 .(01/013(، طبقات الشافعية للسبكي )400 -3/419فوات الوفيات ) ( 5)
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الفقيه املفتي الزاهد املحدث عالء الدين، أبو احلسن عيل بن إبراهيم بن داود، اْلمام  - 2

ولد سنة أربع ومخسني وست مائة،  .العطار الدمشقي الشافعي، شيخ دار احلديث النورية

س، وأفتى،  ِوّي، وسمع، وكتب الكثري، وحدث، ودرَّ وتفقه عىل الشيخ حميى الدين النََوا

  .(1)ةتويف سنة أربع وعرشين وسبع مائ .وصنف أشياَء مفيدة

َزاِلُّ  - 4 َعَلم الدين القاسم بن حممد بن يوسف الرِبْ
َمشقي الشافعي احلافظ  (2) اِْلْشبِييّل، ثم الدِّ

ا  .املحدث املتقن اْلمام مؤرخ الشام ا حافظ  ولد سنة مخس وستني وست مائة، وكان حمدث 

ث، وأفتى،  ، ورحل إىل البالد، وسمع خالئق كثرية تزيد عدَتم عىل ألفى شيخ، وحدَّ فاضال 

ا عىل السنني ا يف ذي احلجة سنة تسع وثالثني وسبع مائة .وصنف تارخي  تويف حُمِرم 
(3).  

عبد اهلل بن أمحد بن ميمون بن راشد اْلمام حممد بن أمحد بن عيل بن حممد بن احلسن بن  - 1

ولد سنة أربع عرشة  .الزاهد قطب الدين، أبو بكر بن أيب العباس املكي الشافعي الَقْسطالينّ 

وست مائة بمْص، وقرأ الفقه، والتفسري، واخلالف، وأنواع العلوم عىل شيخ احلرم نجم الدين 

َس بمدرسة دا يزّي، وَدرَّ
ر زبيدة باحلرم، وأفتى يف سنة ثالث وثالثني بشري بن حامد الترِْبِ

تويف سنة ست وثامنني وست  .وسبع مائٍة، وحدث بكثري من مسموعاته، وببعض تآليفه

 .(4)مائةٍ 

حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف الَغْرَناِطي األنَْدُليس أثري الدين، أبو َحيَّان النَّْحوي  - 6

اين ولد سنة أربع ومخسني .املقرئ نزيل القاهرة  وست مائٍة باألندلس، سمع عىَل الِعّز احلَرَّ

صحيح البخاري، وعىَل حممد بن إسامعيل األناَْمِطّي صحيح مسلم، وعىَل عبد الرحيم بن 

ا باللغة، والنحو، والتْصيف، وله اليد الطُّوىل يف  ّزة سنن أبى داود، وكان ثبت ا، عارف 
ِ
خطيب امل

 .(5)بعني وسبع مائٍة بالقاهرةتويف سنة مخس وأر .التفسري، واحلديث

نجم الدين، أبو الفداء إسامعيل بن إبراهيم بن سامل بن بركات األنصاري، املعروف بابن  - 7

 ولد سنة تسع وعرشين وست مائة، وسمع من احلافظ ضياء الدين،  .اخلَّباز

                                 
 .(017  -016املعجم املختص باملحدثني )ص  ( 1)

 .(24لب اللباب للسيوطي )ص .نسبة إىل: بِرزالة، قبيلة من املغرب ( 2)

 .(9/209(، النجوم الزاهرة )78 -77املعجم املختص باملحدثني )ص  ( 3)

 .(221 -0/230العقد الثمني ) ( 4)

 .(7/013(، األعالم للزركيل )001 -01/000(، النجوم الزاهرة )0/382ذيل التقييد ) ( 5)
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، واجتهد من سنة أربع ومخسني  إىل أن وعبد احلق بن خلف، واملحب الطربي، وغريهم، وجدَّ

مات، وكان حسن األخالق متواضعا  غري متقن فيام جيمعه، وسمع منه خلق من احلفاظ منهم: 

ّزّي والذهبّي، تويف سنة ثالث وسبع مائة
ِ
 .(1)امل

 

   

  

                                 
 .(8/06(، شذرات الذهب ) 0/420الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ) ( 1)
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 :َسَعُة ِعلِمه، وَثناُء العلامء عليه - ـه

هم،  -رمحه اهلل–حظِي اْلمام املحب الطربي 
ِ
هم، وذلك بقبول عند الناس: عامل وعامِّ

فضُل اهلل يؤتيه من يشاء؛ فكان له نصيٌب وافر من التقدير، واْلجالل، والثناء احلسن، وهذا 

الثناء الشك أمارة الصالح، والتقوى كام أنه عالمة عىل سعة العلم، وجودة الَفهم، وقد مجع 

 .. علٍم أو عبادةٍ ال ُيرى إال يف -رمحه اهلل تعاىل-املحب الطربي بني العبادة، والعلم؛ فكان 

: )مل أر املحبَّ يف وقت من األوقات إال يف عمٍل من صالٍة أو (1)الُيمن ابُن عَساكر يقول أبو

 أو تعليِم علٍم أو تصنيفِه، أو نحو هذا(
ٍ
ٍف أو دعاء   .طوا

قال اْلمام  ..وهذه ِشيمة الصاحلني، ودأب السائرين إىل اهلل تعاىل بإخالص، وبصرية

لَّه من الذهبي: )كان ع املا عامال جليل القدر عارفا باآلثار، ومن نظر يف أحكامه عرف حَمَ

ا كبري الشأن( .(2)العلم، والفقه( ا صاحل ا زاهد  وقال أيضا: )وكان إمام 
(3). 

 .(4)وقال تاج الدين السبكي: )شيخ احلرم، وحافظ احلجاز بال مدافعة(

مة احلافظ ذو التصانيف الكثرية، والفضائل  وقال اليافعي: )شيخ احلرم اْلمام العالَّ

 .(5)الشهرية(

س، وأفتى، وكان شيخ الشافعية هناك،  ا، حمدث ا، حافظ ا، درَّ ا، بارع  وقال ابن كثري: )كان فقيه 

 .(6)(..وحمدث احلجاز يف زمانه

وذكر تقي الدين الفايس مقولة احلافظ العالئي: )ما أخرجْت مكة بعد الشافعي مثل املحب 

ب بأهنا ال َتسلم من االعرتاض، ثم قال: ووجدُت بخط القطب احللبي يف الطربي(، ثم  عقَّ

 .(1)قال: وهذا مما ال ريب فيه .ترمجة املحب الطربي: أنه مل يكن يف زمانه مثله

                                 
أبو الُيْمِن بن َعَساكَِر، هو عبد الصمد بن عبد الوهاب ابن زين األمناء أيب الربكات احلسن بن حممد بن  ( 1)

ـه، نزيل احلرم، كان ثقة عاملا ،  686عساكر، اْلمام الزاهد املحدث أمنُي الدين الدمشقي الشافعي، املتوَّف 

ة اجلنان 01/173م )تاريخ اْلسال ُينظر: .فاضال ، صاحب ديٍن، وعبادٍة، وإخالصٍ   (، مرآ

 .(02/266(، البداية والنهاية )4/013)

 .(33املعجم املختص باملحدثني )ص ( 2)

 .(4/0474تذكرة احلفاظ ) ( 3)

 .(8/08طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) ( 4)

ة اجلنان ) ( 5)  .(4/068مرآ

 .(0/929طبقات الشافعيني البن كثري ) ( 6)
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ومل تقف معارف املحب الطربي، وسعة علمه عند حدود الفقه أو احلديث أو التفسري 

ال اْلمام تقي الدين الفايس: )وللشيخ حمب ق .فحسب، وإنام كان لغويا، وشاعرا فصيحا

نه، وهي جملدة لطيفة عىل ما رأيت( ، وكذا وصفه احلافظ (2)الدين شعر كثري جيد حيويه ديوا

ابن كثري، فقال: )وله ِشعر جيد؛ فمنه قصيدته يف املنازل التي بني مكة، واملدينة تزيد عىل 

، وملا أقام مدة عند (3)طي يف معجمه(ثالث مائة بيت كتبها عنه احلافظ َشف الدين الدميا

 : (4)سلطان اليمن غلبه اشتياقه إىل مكة املكرمة؛ فأنشد فيها

 بِِه ألم لــغريك اَل ُيَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد مريضك من صدودك اَل ُيَعـــــاد

 َفَهل َأيَّام وصلكم ُتَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد دانــــــــــــيــــَوقد ألِف التََّداِوي بالت

 َوكم عذلوا َفاَم أصغى، وعادوا لـحــا اهلل العواذل كم يلـــــحــــــــوا 

 لـمـا أبدوا ُهنَاَك، َواَل أعـــــــــــــــــــــادوا َوَلو ملحوا من األحباب معنى

عىل ما َتتَّع به اْلمام اجلليل حمب الدين الطربي من سعة علٍم، وِذكٍر وذلك كاٍف يف الداللة 

 عطٍر، وقبوٍل بني العلامء؛ فنسأل اهلل أن جيزيه عن اْلسالم، واملسلمني خري 
ٍ
َحسٍن، وثناء

ء، وأن حيسن لنا اخلاَتة أمجعني، مهللا آمني  .اجلزا

 

   

  

                                                                                               
 .(2/66العقد الثمني )( 1)

 .(2/68املصدر السابق )( 2)

 .(02/413البداية والنهاية )( 3)

 .(8/09طبقات الشافعية للسبكي ) (4)
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 مذهبه العقدي: - ز 

إذا سكتوا عن املرتَجم له يف مذهبه االعتقادي؛ فذلك األصل أن أصحاب الرتاجم 

خالل النظر يف هذا يعنى أنه سويُّ السرية، مستقيم العقيدة كسائر أهل السنة، واجلامعة، و

يتبني لكل ناظر أن اْلمام كان  -رمحه اهلل–الكتاب موضوع البحث لإلمام املحب الطربي 

وقايض مكة، وشيخ احلجاز، وفقيه الشافعية يف  شيخا ألهل السنة، واجلامعة؛ فهو إمام احلرم،

عْصه، وُيستدل عىل ذلك بكالمه يف كتابه، وشدة حبه لدينه، ودفاعه عن مذهب أهل السنة 

زه للمناهج األخرى املخالفة ملنهج أهل السنة يف مسائل العقيدة، واْليامن  -واجلامعة، وإبرا

وهذه نامذج للداللة عىل ذلك من كتاب ، والرد عليها بالدليل، واحلجة، -عىل سبيل املثال

 .اْليامن، واهلل املستعان

ثم َينُْفُخ ِفيِه »"وظاهر قوله: : (1)قوله يف َشح حديث ابن مسعودؓ :النموذج األول

وَح  أن املَلك هو الذي ينفخ، فُيحمل عىل حقيقته املتعارفة فيه، وهو إخراج الريح من « الرُّ

ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن جوف النافخ، وإدخاهلا يف املنفوخ فيه، وأما النفخ يف قوله تعاىل:  }َفِإَذا َسوَّ

ْ َلُه َساِجِدين{ وِحي َفَقُعوا رُّ
كام  ♠، فيحتمل إسناد النفخ إىل اهلل تعاىل ترشيفا  آلدم (2)

 دل عليه ظاهر اآلية، ثم حيتمل وجهني:

ره عىل ظاهره، واْليامن به عىل ما أخرب اهلل جل وعال به، والكيف جمهول،  أحدمها: إمرا

وله  وتفويض العلم به إىل اهلل تعاىل عىل وجه التمجيد، والتنزيه، والتعظيم، ونفي التشبيه،

 .املثل األعىل ليس كمثله يشء

 إَِذا َأَرْدَناُه تقريب ا لألفهام كام يف قوله تعاىل:  : أن النفخ ُعرّب به عن التكوينالثاين
ٍ
ء اَم َقْوُلنَا ليَِشْ }إِنَّ

  .(3)َأن نَُّقوَل َلُه ُكن َفَيُكون{

َعالَِيَها َساِفَلَها َوَأْمَطْرَنا  وحيتمل أن يكون النافخ امللك بأمر اهلل تعاىل عىل طريقة: }َفَجَعْلنَا

يل{ ن ِسجِّ َعَلْيِهْم ِحَجاَرة  مِّ
 .، وفاعل ذلك جربيل، ومثل ذلك كثري يف الكتاب، والسنة"(4)

                                 
(1 

ِ
َثنَا َرُسوُل اَّللَّ اِدُق امَلْصُدوُق: ملسو هيلع هللا ىلص ( كام يف حديث ابن مسعود ؓ يف الصحيحني: َحدَّ َوُهَو الصَّ

ِه » َمُع يف َبْطِن ُأمِّ  .(0/36(، )0/31غاية اْلحكام ) ُينظر: .«..َأْرَبِعنَي َيْوما  َأنَّ َخْلَق  َأَحِدُكْم جُيْ

 .39احِلجر: ( 2)

 .41النحل: ( 3)

 .74احلجر: ( 4)
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يقول اْلمام املحب الطربي يف تعليقه عىل حديث عبد اهلل بن عمرو بن  :النموذج الثاين

 َبنِى آَدَم ُكلَّها َبنْيَ إِْصَبَعنْيِ ِمنْ إنَّ ُقُلوَب »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص أنه سمع رسول اهلل  ¶العاص 

ُفُه َحْيُث َيَشاءُ  مْحَِن َكَقْلٍب واِحٍد ُيَْصِّ  «َأَصابِع الرَّ
ِ
َف »: ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اهلل اللُهمَّ ُمَْصِّ

ْف ُقُلوَبنَا عىل َطاَعتَِك  اْلُقُلوِب  َبنْيَ »وذكر بعده عدة أحاديث، ثم قال: "قوله:  (1)«رَصِّ

، وكذلك ما جاء يف الكتاب العزيز، والسنة من املتشابه، كالنفس، والوجه، والعني، «َبَعنْيِ إِْص 

ء  واليد، والرجل، واليمني، والقبضة، واْلتيان، واملجيء، والنزول إىل السامء الدنيا، واالستوا

فهذه كلها صفات هلل تعاىل ورد ِبا السمع، جيب اْليامن  ،..عىل العرش، والضحك، والفرح، 

ِبا، وإمرارها عىل ما جاءت من غري تأويٍل، وال تشبيٍه، وال َتسيٍم مع اعتقاد التمجيد، 

ٌء َوُهَو  .والتنزيه، ال ُتْشبِه ذاُته ذاَت اخللق، وال صفاُته صفاَِتم قال تعاىل: ﴿َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

ِميُع الَبِص  ، وعىل هذا سلف األمة، وعلامء السنة، وبه قال الفقهاء: مالك، (2)رُي﴾السَّ

والشافعي، وأمحد، والثوري، وابن ُعيينة، والبخاري، وابن املبارك، ومجيع املحدثني، وكلهم 

ا باْليامن، والَقبول، وَتنبوا فيها التمثيل، والتأويل، ووَكلوا العلم فيها إىل اهلل  تلقوا ذلك مجيع 

ْن ِعنِد  عن الراسخني يف العلم: ﴿َيُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكل   ▐كام أخرب جل وعال  مِّ

نَا ﴾َربِّ
مْحَُن َعىَل اْلَعْرِش اْسَتَوى﴾ .(3) ا عن قوله تعاىل: ﴿الرَّ وسأل رجل اْلمام مالك 

، فقال: (4)

أراك االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، واْليامن به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما 

، وأمر به أن خيرج من املجلس وقال الوليد بن مسلم: سألت األوزاعي، وابن  .إال ضاال 

وَها : َأِقرُّ ا عن أحاديث الصفات، فقالوا  .(5)كام جاءت بال كيف، واهلل أعلم" عيينة، ومالك 

(: "ويف رواية من حديث جابر: )َيْأُكُلوَن 004ذكر املحب الطربي ح رقم ) النموذج الثالث:

ُطون  ُبوَن، َواَل َيُبوُلوَن، وال يتَغوَّ ("، وأورد بعَده عدة أحاديث، ثم قال: "قوله )يأكلون ..َوَيرْشَ

ويرشبون(، مذهب أهل السنة، واجلامعة، وكافة املسلمني أن نعيم اجلنة باملحسوسات كنعيم 

                                 
 .(4/3141صحيح مسلم: كتاب القَدر، باب تْصيف اهلل تعاىل القلوب كيف يشاء ) (1)

 .00الشورى:( 2)

 .7آل عمران:( 3)

 .1طه: (4)

ح رقم ( إىل 092( من ح رقم )88 -0/81غاية اْلحكام: كتاب اْليامن، ذكر تقليب القلوب ) (5)

(311).  
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الدنيا، وأن ذلك عىل الدوام ال آخر له خالفا للفالسفة، وغالة الباطنية من أن نعيم أهل أهل 

ات عقلية، وانفصال من هذا العامل إىل املأل األعىل، وهو عندهم املعربَّ به عن  اجلنة إنام هو لذَّ

، اجلنة، وهو مذهب كافة النصارى، وخالفا لبعض املعتزلة يف أن نعيم أهل اجلنة غري دائم

 ."..وإنام هو إىل أمد، ثم يسكنون

ُل َجَهنَُّم َتُقوُل: َهْل ِمْن َمِزيٍد؟ َحتَّى "(، 311ويف التعليق عىل ح رقم ) النموذج الرابع: اَل َتَزا

تَِك  ِة ِفيَها َقَدَمُه، َفَتُقوُل: قّط قّط، َوِعزَّ ، يقول املحب الطربي: "وقوُله: "..َيَضَع َربُّ اْلِعزَّ

وما أشبه ذلك من املتشابه يف الكتاب، والسنة من اليد، واليمني، والعني،  )رجله، وقدمه(،

ه عن الكيفية، والتشبيه نؤمن به، وال نكيِّف، وال ، واألصبع واملجيء، واْلتيان، والنزول منزَّ

ل يف خطر الزيغ، واملنِكر معطِّل، واملكيِّف  نشبِّه، والسامل من َسَلك سبيل التسليم، واملتأوِّ

ِميُع الَبِصرُي﴾مشبِّه ٌء َوُهَو السَّ ، تعاىل اهلل عام يقول الظاملون علوا كبريا، ﴿َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ
(1)". 

وهذا بال شك مما ُيظهر لنا أن اْلمام املحب الطربي كان عىل منهج السلف الصالح يف 

كثري من هذه  مسائل اْليامن، والعقيدة، وأنه كان خمالفا ملذهب املعتزلة، ومن عىل شاكلتهم يف

املسائل، بل يتربأ إىل اهلل تعاىل من اجلنوح إىل مذهب من تقّول عىل اهلل تعاىل بغري حق من 

ل يف  الفالسفة، وغريهم، والدليل عىل ذلك قوله: "والسامل من َسَلك سبيل التسليم، واملتأوِّ

النموذج األول أن كام يظهر لنا من خالل  ."..خطر الزيغ، واملنِكر معطِّل، واملكيِّف مشبِّه

مل يكن متعصبا، وإنام يذكر اخلالف يف املسألة دون َتريح للمخالف؛  ♫املحب الطربي 

ره عىل ظاهره، واْليامن به عىل ما فهو ينقل مثال يف مسألة النفخ يف الروح رأي القائل ب إمرا

التمجيد،  أخرب اهلل جل وعال به، والكيف جمهول، وتفويض العلم به إىل اهلل تعاىل عىل وجه

، وأن النفخ -دون تعقب–كام ينقل رأي من قال بالتأويل  ..والتنزيه، والتعظيم، ونفي التشبيه

، وهذه مرونة فكرية عزَّ وجودها يف هذا الزمان، واهلل ..ُعرّب به عن التكوين تقريب ا لألفهام

  .املستعان

  

                                 
واملقصود بالتأويل الذي يكون صاحبه يف خطر الزيغ التأويل الفاسد، وليس التأول  .00الشورى:( 1)

يس التعطيل كام يدعي املقصود ما قام به أهل السنة من التأويل املعتمد عىل القرائن، وقصده التنزيه ول

 .البعض، واهلل أعلم
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 مذهبه الفقهي: - ح 

طبقات »، وابن كثري يف (1)«طبقات الشافعية الكربى»ذكر اْلمام تاج الدين السبكي يف         

  .أنه شافعيُّ املذهب، وغريهم (2)«الشافعيني

قال اْلمام العالئي: ما أخرجت مكة بعد الشافعي  .بل إنه كان إماَم الشافعية يف عْصه        

 .(3)مثل املحب الطربي

 

 

   

  

                                 
(1) (8/08). 

(2 )(0/929). 

 (.2/66العقد الثمني )( 3)
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 :(1)العلميةآثاره  - ي

ترك لنا اْلمام حمبُّ الدين الطربي ثروة كبرية من مؤلفاته العلمية النافعة ما بني مطبوع،          

وخمطوط: منها ما هو جزٌء صغرٌي، ومنها ما هو يف عدة جملدات، ومنها ما هو إنشاٌء وابتكاٌر، 

ء اختْص كتابا له أو لغريه، وقد تنوعت م ؤلفاته يف احلديث، ومنها ما هو اختصاٌر، سوا

قال اْلمام  ..والفقه، والتفسري، واللغة، وغري ذلك مما يدل عىل أنه كان موسوعي املعرفة 

اليافعي: )ذو التصانيف الكثرية، والفضائل الشهرية، وصنَّف كتب ا عديدة يف احلديث، وله يف 

ت، أجاد الفقه مبسوطات، وخمتْصات، ومن املبسوطات: كتاب يف األحكام يف عدة جملدا

 .(3)وقال اْلمام السبكي: )وصنَّف التصانيف اجليدة( .(2)فيه، وأفاد، وأكثر، وأطنب(

ل يف ذكر مؤلفات املحب 823ويعترب تقي الدين الفايس املتوَّف سنة           ـه من أوسع من فصَّ

الطربي؛ فقد استفاد ممن سبقه، وأضاف إليهم، وذلك يف كتابه "العقد الثمني يف تاريخ البلد 

 .األمني"

وقد آثرت أن أقوم برتتيب مؤلفاته عىل حروف املعجم ليسهل االهتداء يف الرجوع   

منها مع بيان أماكن وجودها، وما ُطبع منها، وإذا سكتُّ عن تفصيل مصنَّف فمعنى إىل كل 

 ذلك أين مل أقف عليه خمطوطا، وال مطبوعا، ورسد ذلك عىل النحو التاِل: 

خمطوط، وذكر بروكلامن أنه توجد نسخة منه َّف مكتبة املدينة املنورة  -أحاديث مشكلة  -0

 .(4)(10ت رقم )باململكة العربية السعودية وهى حت

 .(5)األحكام الوسطى، وهو خمتْص لكتاب غاية اْلحكام، ويقع َّف جملد كبري -3

األحكام الصغرى، خمتْص لكتاب األحكام الوسطى، ويتضمن ألف حديث، ومخسة  -2

  .(6)عرش حديثا

                                 
(، املحب لدين اهلل الطربي وأثره يف احلياة العلمية يف 0/13مقدمة حتقيق الرياض النرضة ) ُينظر:( و1)

التأليف يف (، منهج 61(، اْلمام املحب الطربي وجهوده يف علم احلديث )ص98 -90عْصه )ص

  .(181أحاديث األحكام )ص

ة اجلنان )2)   .(4/068( مرآ

  .(8/09( طبقات الشافعية الكربى ) 3)

نة الرتاث ـ فهرس خمطوطات )6/331تاريخ األدب العريب ) ( 4)  .(73/846(، خزا

 .(0/247املنهل الصايف ) ( 5)

 .املصدر السابق ( 6)
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 .(1)األربعني َّف احلج -4

 .(2)استقصاء البيان َّف مسألة الشاَذْرَوان -1

 .(3)لكل طالٍب نبيه، وهو خمتْص التنبيه األصغر حترير التنبيه -6

  .(4)ترتيب جامع املسانيد، واأللقاب البن اجلوزي -7

 .(5)ترتيب غريب القرآن للسجستاين عىل السور، جملد -8

 .(6)مل يتم، ومل يطبع .تفسري جامع -9

ب ا عىل احلروف -01 تقريب املرام َّف غريب القاسم بن سالم مبوَّ
(7). 

 .(8)م0933ـه/0242سرَي سيد البرش، طبع باهلند سنة  خالصة -00

 .(9)خري الِقرى َّف زيارة أم القرى -30

 .(10)الدر املنثور للملك املنصور، يتضمن ترتيب غريب القاسم بن سالم عىل احلروف -20

واعتنى بنرشه حسام الدين  ،ذخائر الُعْقبى َّف مناقب ذوي القربى، طبع بالقاهرة -04

   .(11)م0927ـه/0216القدسى سنة 

                                 
  .(0/11كشف الظنون ) (1)

(، و)الَشاَذْرَوان( بفتح الذال، وسكون الراء، وينطق )الَشاَدْرَوان( بالدال 0/79املصدر السابق ) (2)

؛ ألنه كاِْلَزاِر للبيت ا ا، ويسمى تأزير   ُينظر: .املهملة وهو: ما ُترك من عرض أساس الكعبة املرشفة خارج 

 .(01/293(، تاج العروس )0/217املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري )

 .(0/248املنهل الصايف ) ( 3)

 .(0/172كشف الظنون ) (4)

(، منهج التأليف يف أحاديث األحكام 0/13(، مقدمة الرياض النرضة )2/62( العقد الثمني )5)

  .(180)ص

 .(0/247( املنهل الصايف )6)

 .املصدر السابق ( 7)

 .(6/331تاريخ األدب العريب لربوكلامن ) ( 8)

 .(36ويقاَرن بــــ رقم ) .(0/737)كشف الظنون  ( 9)

 .(0/247املنهل الصايف ) ( 10)

 .(6/331تاريخ األدب العريب ) ( 11)
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الرياض النرضة َّف فضائل العرشة، مطبوع أكثر من مرة، وقد طبع بالقاهرة سنة  -01

 .(1)م َّف جملدين0916ـه/0237

وقام بنرشه راغب الطباخ َّف حلب  ،السمط الثمني َّف مناقب أمهات املؤمنني، مطبوع -06

 .(2)م0938سنة 

 .(3)أسفار كبارَشح التنبيه َّف فقه الشافعية، َّف عرشة  -07

  .(4)عىل اختالف طرقها، وطبقاَتا ملسو هيلع هللا ىلص صفة حج النبي -08

فه بأم القرى، خمطوط -09 وتوجد نسخة منه َّف  ،صفوة القرى َّف صفة حجة املصطفى، وطوا

  .(5)(1/329وهى حتت رقم) ،دار الكتب املْصية

ز املُذهب املَُحربَّ َّف تلخيص املذهب للملك املظفر -31  .(6)الطرا

 .(7)العمدة، وهو خمتْص كتاب املحرر للملك املظفر -03

وتوجد نسخة منه َّف املكتبة  ،خمطوط  ،عواطف النْصة َّف تفضيل الطواف عىل العمرة -33

ونسخة َّف  ،جماميع( 0/204الرياض باململكة العربية السعودية، وهى حتت رقم) -املركزية 

 .(8)(3371رقم) مكتبة برنستون بالواليات املتحدة األمريكية وهى حتت

غاية اْلحكام َّف أحاديث األحكام ويسمى: األحكام الكربى، مطبوع بدار الكتب  -32

م، وسقط منها 3114محزة الزين َّف سبعة جملدات، الطبعة األوىل /حتقيق د ،العلميةـ بريوت

 .املجلد اخلامس من املطبوع كامال، وهو موضوع هذا البحث يف جزء منه

 .(9)، جملدغريب جامع األصول -34

 .(1)القبس األسنى يف كشف الغريب واملعنى، جملد كبري -31

                                 
 .(6/309تاريخ األدب العربى ) ( 1)

 .(6/331تاريخ األدب العريب ) ( 2)

 .(0/248املنهل الصايف ) ( 3)

 .(0/247املنهل الصايف ) ( 4)

نة الرتاث ـ فهرس خمطوطات ) ( 5)  .(73/847خزا

 .(0/248املنهل الصايف ) ( 6)

 .(0/247املنهل الصايف ) ( 7)

نة الرتاث ـ فهرس خمطوطات ) ( 8)  .(19/813خزا

 .(0/247املنهل الصايف ) ( 9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





48 

 

     .بريوت، حتقيق: مصطفى السقا -مطبوع بدار الكتب العلمية  الِقَرى لقاصد أم القرى، -36

برلني، وهي حتت  –قصيدة صوفية، خمطوط، وتوجد نسخة منه َّف مكتبة الدولة بألامنيا  -37

 .(2)(2421رقم)

 .(3)الكايف يف غريب القرآن  -38

 .(4)جمموع َّف اخلالف عىل طريق املتأخرين، جملد ومل يتم -39

 .(5)املحرر للملك املظفر، مجع فيه أحكام الصحيحني -21

 .(6)خمتْص املهذب، جملدان لطيفان -02

ْهَرَوْرِدي، خمطوط، وتوجد نسخة منه َّف مكتبة املتحف  -23 خمتْص عوارف املعارف للسَّ

   .(7)(0/884الربيطانى بلندن وهى حتت رقم )

  .(8)مرسوم املصحف العثامين املدين -22

 .(9)املسلك النبيه َّف تلخيص التنبيه، خمتْص التنبيه األكرب َّف جملد -24

مناسك احلج والزيارة، خمطوط، وتوجد نسخة منه َّف مكتبة املحمودية باملدينة املنورة،  -21

 .(10)(3810/3وهى حتت رقم)

 .(11)النكت الصغرى عىل التنبيه، مل يتم منها إال جملد واحد، ووصل فيه إىل الوكالة -26

 .(12)النكت الكربى عىل التنبيه، َّف أربعة أسفار لطيفة -27

                                                                                               
  .(180(، منهج التأليف يف أحاديث األحكام )ص2/62( العقد الثمني )1)

نة الرتاث ـ فهرس خمطوطات ) ( 2)  .(73/886خزا

 .(0/247( املنهل الصايف )3)

 .(0/247املنهل الصايف ) ( 4)

 .املصدر السابق ( 5)

 .املصدر السابق ( 6)

نة الرتاث ـ فهرس خمطوطات ) ( 7)  .(21/200خزا

 .(0/13(، مقدمة الرياض النرضة )2/62( العقد الثمني )8)

 .(0/248املنهل الصايف ) ( 9)

نة الرتاث ـ فهرس خمطوطات ) ( 10)  .(034/994خزا

 .(0/248املنهل الصايف ) ( 11)

 .املصدر السابق ( 12)
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ومن واقع هذه املصنفات، وغريها مما ذكره العلامء يف ترمجة املحب الطربي يتبني لنا 

رة معارفه، وهذا  الواقع الذي تم ترمجته يف هذه املؤلفات هو عني ما مدى سعة علمه، وغزا

ظه به علامء عْصه فَمن بعدهم، ووصفوه بأنه من أشهر علامء عْصه كام سبق بيانه يف ثناء  ..قرَّ

 .العلامء عليه

واملالَحظ أن عددا كبريا من هذه املؤلفات مل خَيرج إىل النور، ويمكن أن يكون يف عداد 

يف كل ذلك ما  ..ت طباعته، وما هو خمطوط مل َتتد إليه يد الدراسة املفقود، ومع ذلك ففيام َت

ه عن اْلسالم،  يشهد ملؤلفه بالفضل، والعلم، والنبوغ؛ فرمحه اهلل رمحة واسعة، وجزا

 .واملسلمني خري اجلزاء
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 وفاته: - ط

أنه توَّف يف مجادى اآلخرة سنة أربع وتسعني وست مائة بمكة املكرمة، وهذا القول  :الراجح

، وابن (2)«طبقات الشافعيني»، وابن كثري يف (1)«املعجم املختص باملحدثني»ذكره الذهبي يف 

 .، وغريهم(3)«شذرات الذهب»العامد يف 

ه عن اْلسالم، واملس  .لمني خري اجلزاءفرمحه اهلل تعاىل، وريض عنه، وأرضاه، وجزا

 

 

   

  

                                 
 .33صـ( 1)

(2) (0/929). 

 .(0/18( شذرات الذهب )3)
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 الَفْصُل الثََّاِني:

 ِدَراَسٌة َعِن الِكَتاِب

 ويشمل ما يلي:

 

السيما في  أوال: بيان موضوع الكتاب العام، وأهم محتوياته

 .دة للتحقيق، والدراسةاألحاديث المحدَّ

 

ثانيا: منهج المؤلف في الكتاب مع نماذج من خالل القسم المحدَّد 

 .والدراسةللتحقيق، 

 

 .ثالثا: الموارد التي استقى منها المؤلف مادة كتابه

 

 .رابعا: مميزات كتاب غاية اإلحكام

 

خامسا: المآخذ على الكتاب، وتحقيق القول فيها باإلحالة على نماذج 

 .من واقع الدراسة
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رام مجع األحاديث التي تتعلق  -رمحه اهلل تعاىل-يتبني من عنوان الكتاب أن مؤلفه 

باألحكام الرشعية، وقد رتبها عىل ترتيب كتب الفقه، واقتفى يف ترتيب كتابه أثر من سبقه يف 

عىل ترتيب كتب الشيخ أيب إسحاق الشريازي  ترتيب كتبهم، وذكر يف مقدمة الكتاب أنه رتبه

ب-يف املذهب الشافعي  ؛ لقرب تناوهلام، وكثرة تداوهلام، -يعني كتاب التنبيه، وكتاب املهذَّ

لكن املصنِّف هنا يف غاية اْلحكام مل يبدأ بكتاب الطهارة كام بدأ الشريازي يف كتبه، وإنام بدأ 

ا يف ذلك بصنيع اْلمام البخاري يف بكتاب اْليامن، ثم كتاب العلم، ثم كتاب ا لطهارة مقتدي 

تقديم كتايب اْليامن، والعلم عىل كتاب الطهارة، وبصنيع اْلمام مسلم يف تقديم كتاب اْليامن 

فقا لصنيع الشيخ عبد احلق اْلشبييل يف األحكام الكربى، والوسطى،  عىل كتاب الطهارة، وموا

كام الكربى لعبد احلق اْلشبييل من مصادره يف إىل أن األح -رمحه اهلل–وقد أشار املصنف 

  .أحاديث كتابه غاية اْلحكام؛ فال يْبُعد أن يقلده يف ترتيب الكتاب

ر املصنف  كتابه بمقدمٍة بنيَّ فيها موضوَع كتابه، ومصادَره فيه كام  -رمحه اهلل–وصدَّ

ها يف كيفية هذا بنيَّ منهجه يف عزو األحاديث إىل مصادرها، واملصطلحات التي اصطلح علي

العزو، وذكر مصادره يف َشح الغريب، وكذا يف بيان أسامء الصحابة، وأحواهلم، ويف الرقائق، 

 ..وآراء العلامء

فني اهلل        بتحقيقه يف هذه الدراسة عىل أربٍع  َعزَّ َوَجلَّ وقد احتوى هذا القدر الذي َشَّ

كتاب العلم، وهي عىل التواِل برتتيب من كتاب اْليامن، وترمجٍة واحدة من  وعرشين ترمجة  

 املصنف:

  

السيما   ، وأهم حمتوياتهأوال: بياُن موضوِع الكتاب العامِّ
 يف األحاديث احملددة للتحقيق، والدراسة
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 كتاب اْليامن

 .(1)( ِذْكُر رفِع األمانِة، وعرض الفتِن عىل القلوِب 0)

 .(2) ( ِذْكُر النفِخ يف الصورِ 3)

 .(3)( ِذْكُر بعث العبد عىل ما مات عليه 2)

 .(4)( ِذْكُر احلرش 4)

 .(5)( ِذْكُر ُدُنوِّ الشمس، والَعَرق 1)

 .(6)( ِذْكُر نرش الصحف، وإعطاء الكتب 6)

 .(7)( ِذْكُر املساءلة، واملحاسبة 7)

 .(8)( ِذْكُر من يدخل اجلنة بغري حساب 8)

 .(9)( ِذْكُر الَقَصاص 9)

 .(10)( ِذْكُر شهادة اجلوارح 01)

 .(11)( ِذْكُر شهادة األرض عىل ابن آدم يوم القيامة 00)

 .(12)( ِذْكُر احلوض03)

 .(13)ِذْكُر أن لكل نبي حوض( 02)

                                 
  .( ويشمل احلديثني األول، والثاين1)

  .(09( إىل ح )2( ويشمل األحاديث من ح )2)

  .(31( ويشمل ح )3)

  .( 39( إىل ح )30( ويشمل األحاديث من ح )4)

  .(21( إىل ح )21( ويشمل األحاديث من ح )5)

  .( ويشمل احلديثني السادس والثالثني، والسابع والثالثني6)

  .(12(، ح )28( ويشمل األحاديث ح )7)

  .(14( ويشمل ح )8)

  .(19( إىل ح )11( ويشمل األحاديث من ح )9)

  .(63( إىل ح )61من ح )( ويشمل األحاديث 10)

  .(62( ويشمل ح )11)

  .(011( إىل ح )64( ويشمل األحاديث من ح )12)

  .(010( ويشمل ح )13)
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 .(1)( ِذْكُر الْصاط04)

  .(2)( ِذْكُر ذبح املوت01)

 .(3)( باب صفة اجلنة وأهلها، وما أعد اهلل هلم06)

 .(4)( ِذْكُر من األكثر من أهل اجلنة النساء أم الرجال؟07)

 .(5)( ِذْكُر آخر أهل اجلنة دخوال اجلنة08)

 .(6)ملسو هيلع هللا ىلص ( ِذْكُر الكوثِر الذي أعطاه اهلُل نبيَّه 09)

 .(7)( باب صفة النار، وأهلها نعوذ باهلل منها31)

َته عن النارملسو هيلع هللا ىلص ( ِذْكُر ذبِّ النبي 30) ُأمَّ
(8). 

 .(9)( ِذْكُر من خيرج من النار، ثم يعاد فيها، ثم خيرج منها33)

 .(10)ملسو هيلع هللا ىلص( ِذْكُر التخفيِف عن أيب طالٍب بربكِة النبي 32)

 .(11)( ِذْكُر بعِث أهِل اجلنِة، والنار34)

 كتاب العلم

 (12)( ِذْكُر فضِل العلِم، وفضِل طلبِه، وتعلُِّمه0)

 

   

                                 
  .(011( إىل ح )013( ويشمل األحاديث من ح )1)

  .(018( إىل ح )016( ويشمل األحاديث من ح )2)

  .(064( إىل ح )019( ويشمل األحاديث من ح )3)

  .(071( إىل ح )061من ح )( ويشمل األحاديث 4)

  .(080( إىل ح )076( ويشمل األحاديث من ح )5)

  .(082( إىل ح )083( ويشمل األحاديث من ح )6)

  .(311( إىل ح )084( ويشمل األحاديث من ح )7)

  .(316( ويشمل ح )8)

  .(318( إىل ح )317( ويشمل األحاديث من ح )9)

  .(303) ( إىل ح319( ويشمل األحاديث من ح )10)

  .(304( إىل ح )302( ويشمل األحاديث من ح )11)

  .(329( إىل ح )301( ويشمل األحاديث من ح )12)
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 أوال: منهجه يف ترتيب األحاديث، وعْرض الروايات: 

طريقة عرض املؤلف لألحاديث، وتبويبها يف كتابه هلا أثٌر كبرٌي يف علوِّ قيمة الكتاب          

 .العلمية، وتيسري اْلفادة منه، وطريقُة التبويب تدل عىل مدى فقه املصنف، وعميق فهمه

األحاديَث يف كتابه عىل طريقة الكتب،  -اهلل تعاىل رمحه-رتَّب اْلماُم املحبُّ الطربي  -0

 .واألبواب الفقهية، وقد سبق بيانه يف املسألة السابقة عند احلديث عن موضوع الكتاب

يضع ترمجة  تتناسب مع موضوع األحاديث قد تشتمل عىل رواية واحدة مثل: الرتمجة رقم  -3

، وقد تشتمل عىل روايتني (1)(31قم )بعث العبد عيل ما مات عليه، وتشمل ح ر ( ِذْكرُ 2)

( 3 ،0( ِذْكُر رفِع األمانِة، وعرض الفتِن عىل القلوِب، وتشمل ح رقم )0مثل: الرتمجة رقم )

 .، وقد تشتمل عىل ثالث روايات فأكثر، كام هو احلال يف بقية األحاديث املحدد ِل دراستها(2)

بعدها يف َشح ما يتعلق بغريب ألفاظها أو بام يسوق عددا من الروايات املتتالية، ثم يرشع  -2

ئد، وأحكام حماوال ربط بعضها ببعض بصورة موضوعية متكاملة كام يف  حتتويه من فوا

أن  -يعني أبا هريرَة ؓ-حيث يقول املصنِّف: "وعنه  (03( إىل )6األحاديث من رقم )

وِر، َفُيْصَعُق َمْن يِف  ُينَْفُخ يِف "قال: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  ِت، َوَمْن يِف األَْرِض إاِل َمْن َشاَء  الصُّ َمَوا السَّ

 ُ ويِن َعىَل ُموَسى ،"..اَّللَّ ُ "، وقال بعدها: "ويف رواية: )اَل "..ثم قال: "ويف رواية: )اَل خُتَريِّ

 تعاىل
ِ
 اهلل
ِ
ُلوا َبنْيَ َأنْبَِياء ِن َمتَّى، "، ثم قال: "ويف لفظ: )َوَمْن َقاَل: َأنَا َخرْيٌ ِمْن ُيوُنَس بْ "..ُتَفضِّ

                                 
  .( من الرسالة30، 02، 00، 8( وكام يف الرتمجة رقم ) 1)

 .( من الرسالة34، 33، 6( وكام يف الرتمجة رقم ) 2)

ل القسم  : منهج املؤلف يف الكتاب، مع مناذج من خالثانيا
 احملدَّد للتحقيق، والدراسة
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"، وبعد ذلك َشع يف التعليق عىل تلك الروايات، وأورد أثناء التعليق أربعة "َفَقْد َكَذَب 

 .(1)أحاديث يف نفس املوضوع

ئد معنى جديدا كام يف ح رقم ) -4 ( حيث 017، 016يقارن أحيانا بني الروايات إذا أفاد الزا

)ُيْؤَتى بِامْلَْوِت : ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل قال املصنف: "عن أيب سعيد اخلدري ؓ

، ثم قال: "ويف رواية من حديث ابن "..َأْمَلَح، َفُينَاِدي ُمنَاٍد: َيا َأْهَل اجلَنَّةِ  َكْبشٍ  َكَهْيَئةِ 

ا إِىَل َفَرِحِهْم، َوَيْزَدادُ "بعد قوله )ُخُلوٌد اَل َمْوَت فيه عمر ؓ َأْهُل  : )َفَيْزَداُد َأْهُل اجلَنَِّة َفَرح 

 .(2)""النَّاِر ُحْزن ا إىَِل ُحْزهِنِمْ 

لة  -6 كام يف ح رقم  (3)-وقد نصَّ عىل ذلك يف مقدمة كتابه-يذكر الروايات أحيانا مطوَّ

َ َأْن  ، فقال(: "وعن سعيد بن املسيِّب أنه لقي أبا هريرة 060ؓ) أبو هريرة: َأْسَأُل اَّللَّ

َمَع َبْينِي َوَبْينََك يِف ُسوِق اجْلَنَِّة، َقاَل َسِعيٌد: َأَو ِفيَها ُسوٌق؟ َقاَل: َنَعمْ  "، فقد استغرق هذا  ..جَيْ

وقد يكتفي بذكر  ،(4)(0/244/714احلديث ما يقرب من صفحة كاملة من املطبوع )

د كام يف ح رقم )املواضع التي يستشهد ِبا عىل املعن (، وفيه يقول املصنف: "ألنه 01ى املرا

ء أنه لقيه يف السامء السادسة أو السابعة ملسو هيلع هللا ىلص  عيل اختالف الروايات، -أخرب يف حديث اْلرسا

                                 
 .( من الرسالة006( إىل )001(، ومن ح رقم )70( إىل )61األحاديث من رقم )( وكام يف 1)

 .( من الرسالة021(، ح رقم )002، 003(، ح رقم )40، 41رقم ) ( وكام يف ح2)

(: فإن قيل: قد أكثرَت يف كتابك هذا من ذكر 0/6( يقول اْلمام حمب الدين الطربي يف مقدمة كتابه )3)

لة املشتملة عىل ُحكم، وغريه، وقد كان يمكنك االقتصار عىل ذكر ما تضمن احلكم منها،  األحاديث املطوَّ

 األحكام ال غري؟ فيلُطف حجم الكتاب، ويقرب تناول املقصود منه، فإنك إنام وضعَته لتجريد 

 قلنا: اجلواب من وجوٍه: 

َغُه َكاَم َسِمَعهُ ملسو هيلع هللا ىلص: »امتثاال  لقوله  األول: ُ اْمَرأ  َسِمَع ِمنَّا َشْيئ ا، َفَبلَّ َ اَّللَّ أنه قد يكون يف غضون  الثاين: .«َنرضَّ

لتدبر، فذكرنا احلديث الطويل أحكاٌم ال تظهر للجامع أو للسامع يف بادئ النظر، وإنام ُتستخرج بالفكر، وا

ته احتياط ا، رجاَء أن يظهر للناظر فيه عىل التأيّن، والفكر، ما ال يظهر للجامع أو للسامع يف  احلديث بُرمَّ

دُة علٍم  الثالث: .حالته الراهنة ئد مجَّة: معرفُة سبِب احلكم، واستزا أن يف الوقوف عىل احلديث بكامله فوا

ة معجَبة ينرشح الصدر بالوقوف علي ها، ولفظٌة غريبٌة ننبه عىل معناها، وإشكاٌل نحله، ونكشُف بِقصَّ

 ..ُمشكَله، وخمالفُة حديٍث آخٍر يوهم التضاد فنجمع بينهام بقدر اْلمكان

، 016، 012، 011، 022، 038، 011، 63، 60، 61، 11، 49، 27، 21، 32، 3رقم ) كام يف حو (4)

( من 337، 330، 302، 318، 312، 310، 089، 081، 079، 078، 074، 072، 073، 061

 .الرسالة
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ء من  وسلََّم عليه، ورحَب به، وراجعه يف طلب التخفيف عن أمته"؛ فحديث اْلرسا

لة إال أن املصنف اكتفى بذكر ما ي  فيد يف املسألة التي يْعِرض هلا، األحاديث املطوَّ

تِي َعىَل ُرُءوِس اخلاََلِئِق، َفُينرُْشُ َلهُ (: "26وكام يف ح رقم ) تِْسَعٌة َوتِْسُعوَن  ُيْؤَتى بَِرُجٍل ِمْن ُأمَّ

ِسِجالا احلديث"؛ فقد ذكره الطربي حتت ترمجة ذكر نرش الصحف، وإعطاء الكتب؛ فاكتفى 

وأحيانا يشري إىل احلديث بذكر  .(1) ..الرتمجة، ثم قال: احلديثمن املتن بام يدل عىل هذه 

(: "وأحاديث احلوض رواها 0/239موضوعه العام، وراويه األعىل فحسب كام يف قوله )

بضعة وثالثون صحابيا من أجالء الصحابة، وأكثرها يف الصحيح منهم: أنس، وجابر بن 

 ."..َسُمرة

ظ الروايات، ومن األلفاظ التي يستعملها يف هذا الشأن يشري املصنف إىل الفروق بني ألفا -7

 قوله:

ويِن َعىَل ُموَسى؛ َفِإنَّ النَّاَس َيْصَعُقوَن َيْوَم الِقَياَمِة، (: 01، كام يف ح رقم )ِبذا اللفظ -أ ُ " الَ خُتَريِّ

َل َمْن ُيِفيُق، َفِإَذا ُموَسى َباِطٌش َجانَِب الَعْرِش، َفاَل َأْدِري َأَكاَن ِفيَمْن  َفَأْصَعُق َمَعُهْم، َفَأُكوُن َأوَّ

ُ َصِعَق، َفَأَفاَق َقْبيِل َأْو َكاَن مِمَِّن اْستَ  "؛ فقد قال املؤلف عقبه: "أخرجه "َعزَّ َوَجلَّ ْثنَى اَّللَّ

البخاري ِبذا اللفظ"، وعند ختريج احلديث من صحيح البخاري وجدته قد ذكر احلديث 

 .(2)بلفظه إال أن فيه زيادة يف أوله

" قال: )إِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل  (: " وعن أنس 40ؓ، 41كام يف ح رقم ) ..وزاد يف -ب

َعاُه َأَحِفَظ أْم َضيَّعَ اهلَل  ، ثم قال املؤلف: "زاد يف رواية من حديث "َساِئٌل ُكلَّ َراٍع عامَّ اْسرَتْ

ُجَل َعْن أْهِل َبْيتِهِ    .(3)""احلسن: )َحتى ُيْسأَل الرَّ

ال -ج   ؓ (: " عن حذيفةَ 0كام يف ح رقم ) ُمَطوَّ
ِ
َثنا رسوُل اهلل َعْن َرْفِع  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: )حدَّ

 .(4)"، فقد قال املؤلف عقبه: "أخرجاه مطوال" ..اأْلََماَنةِ 

(: "وعن عبد اهلل بن 4غالبا يذكر املتن بلفظ اْلمام الذي عزا احلديَث إليه كام يف ح رقم ) -8 

يِب  النَّبِيَّ  ¶عمرو  وِر؟، َفَقاَل: َقْرٌن ُينَْفُخ ملسو هيلع هللا ىلص قال: )َسَأَل َأْعَرا "، ثم قال "ِفيهِ  َما الصُّ

                                 
  .( من الرسالة..، 029، 026، 037، 69، 67، 66، 08، 06، 0( وكام يف ح رقم )1)

 .( من الرسالة320، 306، 311، 314، 069( وكام يف ح رقم )2)

  .( من الرسالة306، 081، 071، 013، 028، 001، 002، 003، 11( وكام يف ح رقم )3)

  .( من الرسالة330، 018، 029قم )( وكام يف ح ر4)
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النسائي"، وعند ختريج احلديث من سنن النسائي وجدته ذكر احلديث املؤلف: "أخرجه 

  .(1)باللفظ الذي ذكره املحب الطربي

(: "وعنه 3كام يف ح رقم ) للفظ اْلمام الذي عزا احلديَث إليه وأحيانا يذكر املتن بلفٍظ مقارٍب 

 َيْذُكرُ ملسو هيلع هللا ىلص : َأيُُّكْم َسِمَع النَّبِيَّ ، فقال( قال: )ُكنَّا ِعنَْد ُعَمَر ؓ)حذيفة بن اليامن ؓ

"، ثم قال املؤلف: أخرجاه، وعند ختريج احلديث من صحيح مسلم وجدته ذكر "..اْلِفَتَن؟

  .(2)احلديث بلفظ مقارٍب ملا ذكره املحب الطربي 

(؛ فقد قال املحب 0كام يف ح رقم ) لفِظ اْلمام الذي عزا احلديَث إليه وأحيانا يذكر املتن بنحوِ 

 "قال:  الطربي:" عن حذيفَة ؓ
ِ
َثنا رسوُل اهلل ُجُل ملسو هيلع هللا ىلص حدَّ َعْن َرْفِع اأْلََماَنِة َقاَل: َينَاُم الرَّ

، َفَينَْفُض النَّْوَمَة َفُتْقَبُض اأْلََماَنُة ِمْن َقْلبِِه؛ َفَيَظلُّ َأثَُرَها ِمْثَل امْلَْجِل َكَجْمٍر َدْحَرْجَتُه َعىَل ِرْجلَِك 

ي اأْلََماَنَة َحتَّى ُيَقاَل: إِنَّ يِف َبنِي ، َفُيْصبُِح النَّاُس َيَتَباَيُعوَن اَل َيَكاُد َأَحٌد ُيَؤدِّ ُه ُمنتربا ا ُفاَلٍن  فرَتَ

ُجِل: َما َأْجَلَدُه، ما َأْظَرَفُه، ما َأْعَقَلُه، َوليس يِف َقْلبِهِ  ِمْثَقاُل َحبٌَّة ِمْن  َرُجال  َأِمين ا َحتَّى ُيَقاَل لِلرَّ

( 8/014أخرجاه مطوال"، وعند ختريج احلديث من صحيح البخاري ) "َخْرَدٍل ِمْن إِياَمنٍ 

  وجدت لفظه هكذا: عن ُحَذْيَفُة ؓ (6497برقم )
ِ
َثنَا َرُسوُل اَّللَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: )َحدَّ

ا، َوَأنَا َأنَْتظُِر اآلَخَر: ، َرَأيُْت َأَحَدمُهَ َجاِل، ُثمَّ  َحِديَثنْيِ َثنَا: َأنَّ األََماَنَة َنَزَلْت يِف َجْذِر ُقُلوِب الرِّ َحدَّ

ُجُل النَّْوَمَة، فَ  َثنَا َعْن َرْفِعَها َقاَل: َينَاُم الرَّ نَِّة، َوَحدَّ ُموا ِمَن السُّ
ِن، ُثمَّ َعلِ ُموا ِمَن الُقْرآ

ُتْقَبُض َعلِ

ِمْثَل َأثَِر الَوْكِت، ُثمَّ َينَاُم النَّْوَمَة َفُتْقَبُض َفَيْبَقى َأثَُرَها ِمْثَل امَلْجِل،  األََماَنُة ِمْن َقْلبِِه، َفَيَظلُّ َأثَُرَها

ا  ُه ُمنَْترِب  ا ٌء، َفُيْصبُِح النَّاُس َيَتَباَيُعوَن، َفاَل  ،َكَجْمٍر َدْحَرْجَتُه َعىَل ِرْجلَِك َفنَِفَط، َفرَتَ َوَلْيَس ِفيِه يَشْ

ُجِل: َما َأْعَقَلهُ َيَكاُد َأَحٌد ُيَؤدِّ  َوَما  ،ي األََماَنَة، َفُيَقاُل: إِنَّ يِف َبنِي ُفاَلٍن َرُجال  َأِمين ا، َوُيَقاُل لِلرَّ

                                 
، 41، 29، 28، 27، 26، 23، 21، 38، 37، 36، 32، 33، 30، 31، 07، 02، 8( وكام يف ح رقم ) 1)

40 ،43 ،42 ،48 ،49 ،14 ،63 ،62 ،64 ،67 ،71 ،72 ،77 ،010 ،013 ،019 ،000 ،006 ،

031 ،030 ،034 ،031 ،039 ،022 ،027 ،041 ،044 ،041 ،046 ،047 ،011 ،010 ،013 ،

017 ،061 ،062 ،069 ،070 ،074 ،080 ،082 ،084 ،088 ،089 ،091 ،094 ،091 ،097 ،

( من 322، 321، 330، 309، 308، 306، 301، 304، 303، 300، 319، 314، 311، 099

 .الرسالة

، 024، 023، 020، 038، 037، 007، 76، 71، 60، 18، 16، 11، 13، 10( وكام يف ح رقم )2)

021 ،028 ،040 ،043 ،012 ،014 ،017 ،019 ،073 ،079 ،078 ،079 ،081 ،087 ،090 ،

 .( من الرسالة327، 326، 320، 321، 337، 336، 331، 334، 302، 318، 317، 311، 312
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ْم ا ُأبَاِِل َأيَّكُ َأْظَرَفُه َوَما َأْجَلَدُه، َوَما يِف َقْلبِِه ِمْثَقاُل َحبَِّة َخْرَدٍل ِمْن إِياَمٍن، َوَلَقْد َأتَى َعيَلَّ َزَماٌن، َومَ 

ا  ُه َعيَلَّ َساِعيِه، َفَأمَّ نِياا َردَّ ا ُه َعيَلَّ اِْلْساَلُم، َوإِْن َكاَن َنْْصَ الَيْوَم: َفاَم َباَيْعُت، َلِئْن َكاَن ُمْسلاِم  َردَّ

ا ا َوُفاَلن  كام أن لفظ مسلم قريب من لفظ البخاري، وباملقارنة بني  .ـه.ا "ُكنُْت ُأبَايُِع إاِلَّ ُفاَلن 

ظني نجد أن اْلمام املحب الطربي قد ذكر احلديث بنحو ما ذكره البخاري، ومسلم هذين اللف

↓(1).  

(، وفيه يقول 06كام يف ح رقم ) وتارة يذكر احلديث بلفظ خمتٍْص عن لفِظ َمن عزا احلديث إليه

؛ َفِإنَّ "ويف رواية عنده )يعني البخاري(: املصنف: "
ِ
وا َبنْيَ األَنْبَِياء ُ النَّاَس َيْصَعُقوَن َيْوَم الَ خُتَريِّ

َل َمْن َتنَْشقُّ َعنُْه األَْرُض  "، وعند ختريج احلديث من صحيح البخاري "الِقَياَمِة، َفَأُكوُن َأوَّ

َقاَل: َبْيناََم َرُسوُل  ( وجدت لفظه هكذا: )عن أيب سعيد اخلدري 2/030/3403ؓ)

 
ِ
َب َوْجِهي َرُجٌل ِمْن َأْصَحابَِك، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ ، َفَقاَل: َيا َأبَا الَقاِسِم، ََضَ َجالٌِس َجاَء ََيُوِدي 

وِق حَيْلُِف:  ْبَتُه؟، َقاَل: َسِمْعُتُه بِالسُّ َمْن؟، َقاَل: َرُجٌل ِمَن األَنَْصاِر، َقاَل: اْدُعوُه، َفَقاَل: َأََضَ

ٍد َوالَِّذي اْصَطَفى ُموَسى َعىَل  مَّ ، ُقْلُت: َأْي َخبِيُث، َعىَل حُمَ ْبُت  ،ملسو هيلع هللا ىلص الَبرَشِ َفَأَخَذْتنِي َغْضَبٌة ََضَ

َل : ملسو هيلع هللا ىلصَوْجَهُه، َفَقاَل النَّبِيُّ  ؛ َفِإنَّ النَّاَس َيْصَعُقوَن َيْوَم الِقَياَمِة، َفَأُكوُن َأوَّ
ِ
وا َبنْيَ األَنْبَِياء ُ الَ خُتَريِّ

ِئِم الَعْرِش، َفاَل َأْدِري َأَكاَن ِفيَمْن َمْن َتنَْشقُّ َعنُْه األَْرُض، َفإِ  َذا َأنَا بُِموَسى آِخٌذ بَِقاِئَمٍة ِمْن َقَوا

، وباملقارنة بني اللفظني تبني أن املحب الطربي قد ذكر "َصِعَق، َأْم ُحوِسَب بَِصْعَقِة األُوىَل 

  .(2)احلديث خمَتْصا 

 احلديث إليه أحيانا هو أحد أمرين: وسبب اختالف اللفظ الذي يورده املؤلف عن لفظ من عزا 

 .(3)إما ألنه يعزو إىل الكتب الوسيطة دون األصلية كام نص عىل ذلك يف مقدمة كتابه -أ

 .وإما ألنه كانت لديه نسخ لكتب األئمة، وهي غري متوفرة لدينا اآلن-ب

ر بعض األحاديث يف أماكَن متفرقٍة من كتابه: يستشهد ِبا عىل مع -9 نى جديد، أو أحيانا يكرِّ

(؛ فقد ذكره املؤلف حتت ترمجة ِذكر نرش 26ْلفادة حكم جديد كام يف حديث البطاقة برقم )

                                 
، 018، 017، 73، 19، 17، 11، 46، 41، 44، 26، 24، 39، 31، 34، 1، 2( وكام يف ح رقم )1)

 .( من الرسالة324، 076، 049، 048، 042، 021

، 004، 003، 001، 016، 79، 78، 61، 12، 23، 20، 31، 09، 08، 01، 9( وكام يف ح رقم )2)

 .( من الرسالة332، 312، 094، 026، 037، 009

  .(0/6( غاية اْلحكام )3)
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)َفَينرُْشُ َعَلْيِه تِْسَعة  َوتِْسِعنَي ملسو هيلع هللا ىلص الصحف، وإعطاء الكتب؛ وذلك الشتامل احلديث عىل قوله 

كام َتت اْلشارة إىل هذا احلديث حتت ترمجة ِذكر املسائلة  "..ِسِجالا ُكلُّ ِسِجلٍّ ِمْثُل َمدِّ الَبَْصِ 

للعبد يوم القيامة بعد عرض  َعزَّ َوَجلَّ واملحاسبة؛ وذلك الشتامل احلديث عىل قول اهلل 

، َفَيُقوُل:  الصحف عليه: )َأتُنِْكُر ِمْن َهَذا َشْيئ ا؟ َأَظَلَمَك َكَتَبتِي احلَاِفُظوَن؟، َفَيُقوُل: الَ َيا َربِّ

ُل ُزْمَرٍة َتلُِج اجْلَنََّة، : ملسو هيلع هللا ىلص(: "وقال 003، وكام يف ح رقم )"..َأَفَلَك ُعْذٌر؟ َفَيُقوُل: اَل َيا َربِّ  )َأوَّ

؛ فقد ذكره املؤلف حتت ترمجة باب صفة اجلنة، "..ُصَوُرُهْم َعىَل ُصوَرِة اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدرِ 

صفات أهل اجلنة كام ذكره حتت ترمجة ذكر من هلم؛ الشتامله عىل بعض  وأهلها، وما أعد اهلل

)َولُِكلِّ َواِحٍد ِمنُْهْم  : ملسو هيلع هللا ىلصاألكثر من أهل اجلنة النساء أم الرجال؛ الشتامله عىل قوله 

 .(1)"..َزْوَجَتانِ 

 :اْلحاالت عنده نوعان -01

تِي َعىَل ُيْؤَتى بَِرُجٍل ِمْن (: "26قم )اْلحالة عىل حديث أو مسألة تقدمت كام يف ح ر -أ ُأمَّ

"؛ فقد قال املصنف عقبه: "وقد تقدم يف آخر ..ُرُءوِس اخلاََلِئِق َفُينرُْشُ َلُه تِْسَعٌة َوتِْسُعوَن ِسِجالا 

( 0/371باب جمانبة أهل البدع، واألهواء"، وبالرجوع إىل هذا الباب من غاية اْلحكام )

ط برقم )( وجدُت هذا احلديث، وكام يف قوله حتت ترمجة: 103برقم ) (: تقدم 04ِذكر الْصا

كر، وأحيانا يشري إىل تقدم الكالم عن مسألة ما كام  يف ذكر الشفاعة طرف من حديث هذا الذِّ

ة  078يف ح رقم ) ، َوَيْكُبو َمرَّ ة  "، وفيه قول اهلل ..(:" )آِخَر َمْن َيْدُخُل اجْلَنََّة َرُجٌل، َفْهَو َيْميِش َمرَّ

، َأتَْسَتْهِزُئ ِمنِّي، َوَأنَْت لعبده: "َأيُ  َعزَّ َوَجلَّ  ْنَيا َوِمْثَلَها َمَعَها؟ َقاَل: َيا َربِّ َيَك الدُّ
ْرِضيَك َأْن ُأْعطِ

نَي؟
ِ
"؛ فقد قال املؤلف يف َشحه: وقوله )أَتزأ مني؟(، اهلزء: السخرية، ..َربُّ اْلَعامَل

ة غري جائز عىل اهلل قال اخلطايب: ما ُيعرف منه من البرشي .والضحك املضاف إىل اهلل تعاىل

وحسن املجازاة، وقد تقدم الكالم يف  ، ويقال: إنام معناه اْلخبار عن الرىض،▐

هذا، وأمثاله من صفات التشبيه مستوَّف يف باب تقليب القلوب، ويف غريه، واملختار فيه أنه 

 .(2) ..من املتشابه الذي استأثر اهلل بعلمه

                                 
  .( من الرسالة082، 066، 061، 024، 001، 003، 68، 66، 00، 01، 6( وكام يف ح رقم )1)

( ..مكرر003، 018، 61، 11ومن األحاديث التي أشار املحب الطربي إىل تقدمها يف كتابه: ح رقم )( 2)

 .من الرسالة
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قال:  (: "عن أيب أمامة 14ؓاْلحالة عىل كتاب أو باب سيأيت كام يف ح رقم ) -ب

ا الَ ِحَساَب ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهلل  تِي َسْبِعنَي َأْلف  يقول: )َوَعَديِن َريبِّ َأْن ُيْدِخَل اجلَنََّة ِمْن ُأمَّ

قى يف كتاب اجلنائز يف  "؛ فقد قال املؤلف عقبه: وسيأيت..َوالَ َعَذاَب  ،َعَلْيِهمْ  ذكر ترك الرُّ

( وما 2/231من ذلك إن شاء اهلل تعاىل، وبالرجوع إىل هذا الباب من غاية اْلحكام ) طرف

(: "وسيأيت يف 064بعدها وجدت بعض األحاديث يف هذا الباب، وكام يف قوله عقب ح رقم )

 .(1)باب قتال املرشكني طرف من أحاديث يف وصف اجلنة، وذكر الفردوس إن شاء اهلل تعاىل"

  

                                 
( 018، 013، 66د مرة أخرى يف كتابه ح رقم )( ومن األحاديث التي أشار املحب الطربي إىل أهنا سرتِ 1)

 .من الرسالة
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 ثانيا: منهجه يف العزو، والتخريج: 

من شأن العلامء السيام املتأخرون منهم أن يبّينوا للقارئ منهَجهم يف بداية كتبهم حتى 

د األحاديث، وعزِوها ألصحاِبا،  يتبني ملن بعدهم مقصَدهم من التأليف، وطريقَتهم يف إيرا

علم ختريج احلديث الرشيف، وقد بنيَّ بل واحلكِم عليها أحيانا، وقد ظهر ذلك املنهج جلي ا يف 

(: 6 -0/1إمامنا الطربي يف هذا الكتاب طريقَته يف عزو األحاديث، فقال يف مقدمة الكتاب )

ج منه تقصياا عن عهدته" فإذا قلُت: أخرجاه، فهو ما ؛ وعزيُت كلَّ حديٍث إىل أصله املُخرَّ

د: الشيخان، وأمحد، وإذا قلُت: أخرجه الس .خّرجه الشيخان: البخاري، ومسلم بعة؛ فاملرا

د من ِسَوى  .والرتمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه وإذا قلُت: أخرجه اخلمسة؛ فاملرا

د من سوى ابن ماجه من اخلمسة .الشيخني ممن ذكرناه وإذا  .وإذا قلُت: أخرجه األربعة؛ فاملرا

د من سوى أمحد من األربعة  .("قلُت: أخرجه الثالثة؛ فاملرا

 وهذا هو التفصيل: 

  .(1)ما قال فيه: أخرجاه؛ فالبخاري ومسلم -0

ما قال فيه: أخرجه السبعة؛ فهم الشيخان، وأمحد، والرتمذي، وأبوداود، و النسائي، وابن  -3

قال: قال رسول اهلل  وفيه يقول املصنف: عن عبد اهلل ؓ(، 19ماجه كام يف ح رقم )

ُل َما ُيْقىَض َيْوَم ": ملسو هيلع هللا ىلص  َأوَّ
ِ
َماء   .(2) أخرجه السبعة إال أبا داود ."اْلِقَياَمِة َبنْيَ النَّاِس يِف الدِّ

  .(3)ما قال فيه: أخرجه اخلمسة؛ فهم أمحد، وأصحاب السنن األربعة -2

  .(4)ما قال فيه: أخرجه األربعة؛ فهم أبو داود، والرتمذي، والنسائي، وأمحد -4

( من 038داود، والرتمذي، والنسائي كام يف ح رقم )ما قال فيه: أخرجه الثالثة؛ فهم أبو  -1

  .الرسالة

                                 
، 003، 019، 016، 71، 72، 10، 46، 41، 21، 32، 33، 30، 7، 6، 1، 3، 0( كام يف ح رقم )1)

  .( من الرسالة309، 301، 313، 091، 088، 084، 076، 027، 026، 021، 009، 001، 002

( برقم 2/147(، ) 3077( برقم )3/91(، )0841( برقم )0/687( وينظر أيضا يف غاية اْلحكام )2)

(6779).  

  .(8078( برقم ) 4/414(، ) 0974( برقم ) 3/31(، ) 934( برقم )0/407غاية اْلحكام ) ُينظر:( 3)

  .(1180( برقم )2/97(، )2430( برقم )3/418(، )0787( برقم )0/666غاية اْلحكام ) ُينظر:( 4)
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وهذا يف أكثر -يذكر الراوي األعىل للحديث قبل املتن غالب ا؛ إما باسمه الْصيح  -6

َثنا رسوُل "قال:  ( حيث قال املصنف: عن حذيفَة 0ؓكام يف ح رقم ) -األحاديث حدَّ

 
ِ
العائد عليه يف حالة ما إذا تكرر متتالي ا يف أكثَر  بالضمري، وإما (1)"..َعْن َرْفِع اأْلََماَنةِ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

( حيث ذكر املصنف اسم 020( إىل ح رقم )007من حديث كام يف األحاديث من ح رقم )

، ثم أحال عليه بقوله: )وعنه( -وهو أبو هريرة ؓ–الراوي األعىل يف أول حديث منها 

 .(2)األحاديث يف بقية

( 28حيذف اْلسناد عدا الصحايب إال أنه ربام ذكر التابعي مع الصحايب كام يف ح رقم ) -7

قال: قال  حيث قال املؤلف: عن سعيد بن عبد اهلل بن ُجريج، عن أيب َبْرزة األسلمي ؓ

، وأحيانا يذكر التابعي، (3)".."الَ َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َيْوَم الِقَياَمِة َحتَّى ُيْسَأَل : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

( حيث قال املؤلف: وعن َِبز بن حكيم، عن 38وتابع التابعي مع الصحايب كام يف ح رقم )

وَن ِرَجاال ،ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول اهلل  أبيه، عن جده ؓ  يقول: )إِنَُّكْم حُتْرَشُ

ا  ."..َوُرْكَبان 

ويه األعىل، وهذا قليل كام يف ح رقم ) -8 ( حيث قال 010وقد يذكر احلديث دون إسناد لرا

ا ملسو هيلع هللا ىلص املصنف: عن النبي   .(4)، ومل يذكر راويه األعىل"..قال: )إِنَّ لُِكلِّ َنبِيٍّ َحْوض 

يكتفي املؤلف بالعزو اْلمجاِل للحديث غالبا، فيقول: أخرجه فالن، وقد يزيد عىل ذلك  -9

( حيث قال املؤلف 019الكتاب، فيقول: أخرجه فالن يف كتاب كذا كام يف ح رقم )اسم 

يف الكتاب فيحدد مكانه  ،وقد يزيد عىل ذلك .(5)..عقبه: وأخرجه الدارقطني يف كتاب العلل

                                 
، 022، 023، 62، 61، 11، 43، 27، 21، 31، 09،31، 08، 02، 1، 4، 2( وكام يف ح رقم ) 1)

( من 328، 327، 321، 320، 331، 308، 300، 317، 314، 310، 081، 070، 063، 041، 024

  .الرسالة

، 012، 044، 042، 043، 040، 027، 014، 17، 16، 47، 42، 36، 34، 6، 3( وكام يف ح رقم )2)

( من 322، 323، 331، 309، 312، 099، 097، 096، 091، 089، 087، 086، 078، 014

  .الرسالة

  .( من الرسالة070( وكام يف ح رقم )3)

( من 071، 006، 002، 003، 000، 001، 81، 04، 02، 03، 00، 01، 9يف ح رقم )( وكام 4)

  .الرسالة

 .( من الرسالة333، 040( وكام يف ح رقم )5)
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ل من 79، 78كام يف ح رقم ) (، حيث قال املؤلف بعدمها: أخرجهام مسلم يف حديث مطوَّ

 .(1)باب الوضوء

ا (2)املؤلف من أخرج احلديث من األئمة يف هناية احلديث غالب ايذكر  -01 ، وقد يبدأ به أحيان 

ه املؤلف البن حبان، ثم قال: وأخرج مسلم 032قبل ذكر احلديث كام يف ح رقم ) ( حيث عزا

ه (، وفي072، وكام يف ح رقم )"..قال: )َمْن َيْدُخُل اجْلَنََّة َينَْعُم فاَل َيْبَأُس ملسو هيلع هللا ىلص منه أن النبي 

، وقال فيه: )مرَّ من حديث أيب سعيد ؓ -أعني أبا حاتم  -يقول املؤلف: وأخرجه أيضا

، وأحيانا يذكر عدة أحاديث متتابعة، ثم يقول: أخرج (3)"..يوم عيد بالنساءملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

(؛ فقد قال املصنف بعدمها: أخرجامها، يعني البخاري، 7، 6اجلميع فالن كام يف ح رقم )

أخرج اجلميَع أبو " (؛ فقد قال املصنف بعدمها:082، 083وكام يف ح رقم ) .ومسلام

 .، يعني ابن حبان(4)حاتم"

 وقد يذكر احلديث دون عزوه إىل من أخرجه من األئمة، وغالبا ما تكون هذه األحاديث -00

ُه (: "َوَقاَل: )َلْو ُكنُْت 9كام يف ح من رقم ) أثناء التعليق عىل حديث أو مسألة ما َثمَّ ألََرْيُتُكْم َقرْبَ

ِريِق ِعنَْد اْلَكثِيِب األَ  (: "ُرِوي عنه موقوفا، ومرفوعا: )َأنَّ 04" إىل ح رقم )مْحَِر َعىَل َجانِِب الطَّ

"؛ فقد ذكر املحب الطربي هذه األحاديث أثناء التعليق عىل قوله "اأْلَنْبَِياَء َأْحَياٌء يِف ُقُبوِرِهمْ 

، ُثمَّ ُينَْفُخ الصُّ  )ُينَْفُخ يِف : ملسو هيلع هللا ىلص ُ ِت، َوَمْن يِف األَْرِض إاِل َمْن َشاَء اَّللَّ َمَوا وِر، َفُيْصَعُق َمْن يِف السَّ

                                 
 .( من الرسالة328، 326، 047، 029( وكام يف ح رقم )1)

( إىل 23(، ومن ح رقم )21( إىل )09(، ومن ح رقم )01(، وح رقم )8( إىل )0( كام يف ح من رقم )2)

(، ومن ح رقم 79( إىل )71(، ومن ح رقم )73،72(، و ح رقم )64( إىل )41(، ومن ح رقم )28)

(، ومن ح رقم 014( إىل )049(، ومن ح رقم )047( إىل )034(، ومن ح رقم )033( إىل )018)

(، 076، 074(، وح رقم )073( إىل )071(، ومن ح رقم )068، 067(، وح رقم )064( إىل )016)

(، ومن ح 301( إىل )310(، ومن ح رقم )312( إىل )091(، ومن ح رقم )093( إىل )078ح رقم )ومن 

(، و ح رقم 324( إىل )323(، ومن ح رقم )321( إىل )334(، ومن ح رقم )333( إىل )308رقم )

  .( من الرسالة329، 327، 326)

( 339، 332، 311، 314، 077، 069، 048، 74، 70، 29،71، 08، 07، 06( وكام يف ح رقم )3)

  .من الرسالة

(، ومن ح رقم 079، 078(، وح رقم )006( إىل )018(، ومن ح رقم )40، 41( وكام يف ح رقم )4)

  .( من الرسالة303( إىل )319)
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ِئِم اْلَعْرِش، َفال َأْدرِ  َل َمْن َرَفَع َرْأَسُه، َفِإَذا ُموَسى آِخٌذ بَِقاِئَمٍة ِمْن َقَوا ي ِفيِه ُأْخَرى، َفَأُكوُن َأوَّ

 ُ  .(1)، ومل يعزها إىل من أخرجها من األئمة"، َأْم َرَفَع َرْأَسُه َقْبيِل َكاَن مِمَِّن اْسَتْثنَى اَّللَّ

ريض  -(: "عن أيب أمامة 20وأحيانا يقول عقب احلديث: حكاه أو ذكره فالن كام يف ح رقم )

ْمس َيْوم اْلِقَياَمة عىل قدر ِميل"قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  -اهلل عنه   "؛ فقد قال املؤلف..ُتدَنى الشَّ

 .(2)ذكره قاسم بن أصبغ، وحكاه القايض عبد احلق يف األحكام عقبه:

عند عزوه احلديث إىل أكثَر من إمام ممن أخرجوه مل يلتزم ترتيبا معيَّنا؛ فلم يرتب مصادر  -03

(؛ فقد قال املؤلف فيه: 307التخريج عىل األصحية أو سنوات الوفاة كام يف ح رقم )

(؛ فقد قال 333"، وكام يف ح رقم )..وكذلك الرتمذي"وأخرجه أمحد من حديث ابن عباس، 

، لكنه (3)املؤلف عقبه: "أخرجه الشافعي يف املسند، وأبو حاتم موقوفا، وكذلك الرتمذي"،

م الكتب الستة عىل غريها كام يف ح رقم ) (؛ فقد قال املؤلف عقبه: أخرجه النسائي، 4غالبا يقدِّ

املؤلف عقبه: "أخرجاه، وأبو حاتم"، وكام يف ح  (؛ فقد قال30وأبو حاتم، وكام يف ح رقم )

(؛ فقد 330(؛ فقد قال املؤلف عقبه: أخرجه البخاري، وأبو حاتم، وكام يف ح رقم )18رقم )

، (4)."..قال املؤلف عقبه:"أخرجه أبو داود، والرتمذي، وابن ماجه، وأخرجه أبو حاتم

املشهور: البخاري، فمسلم، فأبو ويالَحظ أنه يرتب الكتب الستة عند ذكرها عىل الرتتيب 

إال أنني سوف أرتب مصادر التخريج التي أذكرها  .داود، فالرتمذي، فالنسائي، فابن ماجه

عىل حسب املتابعة األتم، فاألقل، وقد سار عىل هذا النهج البيهقي، وابن حجر، وغريمها من 

  ..أئمة احلديث

وجود احلديث خترجيات كثرية حتى مع  عزا املحب الطربي إىل صحيِح اْلمام ابن حبان -02

يف الصحيحني أو يف أحدمها مما يشعر باهتاممه ِبذا الكتاب، وأن له مكانة عنده كام يف ح رقم 

ة  ُمَشاة  ُغْرال  34)  ُحَفاة  ُعَرا
ِ
حيث عزاه املصنف البن حبان مع وجوده يف  "(: )إِنَُّكْم ُماَلُقو اَّللَّ

                                 
  .( من الرسالة328، 094، 092، 071، 81(، وح رقم )69( إىل )61( وكام يف ح من )1)

  .لرسالة( من ا321، 011( وكام يف ح رقم )2)

 .( من الرسالة19( وكام يف ح رقم )3)

، 061، 043، 021، 024، 038، 73، 64، 61، 16، 11، 46، 41، 21، 33( وكام يف ح رقم )4)

  .( من الرسالة337، 310، 081، 071، 062
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(، فقال: 0/1مما يدل عىل أن له مكانة عنده، وقد نص عىل ذلك يف مقدمته ) (1)الصحيحني

أليب حاتم حممد بن حبان البستي، وهو كتاٌب جليُل الَقدر، « التقاسيم واألنواع» وكتاب..)

ئد، غريُب املقاصد، وهو معدوٌد يف الصحاح  .(..عظيُم اخلطر، جمُّ الفوا

الكتب الوسيطة )الفرعية( دون التخريج من الكتب اعتامده يف التخريج عىل كثري من  -04

األصلية، وهذا أفادنا يف االطالع عىل روايات ال نمتلكها يف النسخ التي بني أيدينا إال أنه قد 

 .(2)تسبب يف اختالف يسري بني النسخ األصلية للكتاب، والنسخ الوسيطة التي يعزو منها

  

                                 
( من 329، 316، 096، 083، 077، 072، 067، 036، 012، 22، 39، 31( وكام يف ح رقم )1)

 .الرسالة

، «سنن ابن ماجه»( حيث قال: وما كان من 0/6نصَّ اْلمام املحب الطربي عىل ذلك يف مقدمة كتابه )( 2)

للحافظ عبد العظيم املنذري، وما كان من « خمتْص السنن»أو من « أحكام احلنبيل»فهو منتَزع من كتاب 

ا أو من« أحكام احلنبيل»، فهو من «سنن األثرم»أو من « مسند اْلمام أمحد» املتقدم « جامع املسانيد» أيض 

أحكام »، فهو من «سنن الطحاوي»أو من « مسند ابن أيب شيبة»أو من « مسند البزار»وما كان من  .ذكره

 -وما كان غري ذلك، فام كان من الكتب الستة فهو منتزع إما من كتابه  .له« الرقائق»أو من كتاب « عبد احلق

« خمتْص السنن»للبغوي أو من « َشح السنة»أو من  -«ماجهسنن ابن »و« املوطأ»وهو األكثر فيها سوى 

 ..للبيهقي« السنن واآلثار»أو من  2للحافظ املنذري
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 ثالثا: منهجه يف بيان درجة احلديث: 

م الصحة كالصحيحني أو  -0 إذا عزا املصنف احلديث إىل الكتب التي اشرتط مؤلفوها التزا

  .؛ فإنه يكتفي بذلك إشعارا بصحة احلديث(2)، وصحيح ابن حبان(1)أحدمها

م الصحة، وحكم أصحاِبا عىل احلديث؛ فإنه ينقل  -3 أما الكتب التي مل يشرتط مؤلفوها التزا

( حيث قال املؤلف عقبه: "أخرجه الرتمذي، 2كام يف ح رقم ) حكمهم يف هناية احلديث غالبا

حه 040وكام يف ح رقم ) .وقال: حديث حسن" مكرر( حيث قال املؤلف عقبه: "وصحَّ

  .(3)البغوي بسنده"

حة كام يف قوله يف ح رقم ) -2 شهد به احلديث ..(: "071قد حيكم هو عىل احلديث رصا

وقد حيكم عىل احلديث من خالل احلكم  .القيُِّم الواحد"الصحيح )حتى يكوَن خلمسنَي امرأة 

وأحيانا  .(؛ فقد قال عقبه: "وإسناده عىل َشط صحيح مسلم"324عىل إسناده كام يف ح رقم )

(؛ فقد قال عقبه: قال 047ينقل حكم أحد األئمة عىل راو بأن حديثه مرَسل كام يف ح رقم )

  .مرسلملسو هيلع هللا ىلص بن سابط عن النبي احلافظ أبو عبد اهلل بن منده: عبد الرمحن 

وما عدا ذلك، فإنه ال حيكم عىل احلديث السيام األحاديث التي يذكرها أثناء الرشح، -4

(؛ فقد ذكرها املؤلف أثناء الرشح، ومل 04( إىل )9والتعليق عىل مسألة ما كام يف ح من رقم )

                                 
، 18، 17، 16، 10، 11، 46، 41، 21، 21، 32، 33، 30، 08، 01، 7، 6، 3،1، 0( كام يف ح رقم )1)

61 ،64 ،73 ،72 ،71 ،78 ،79 ،016 ،009 ،034 ،037 ،039 ،024 ،021 ،026 ،027 ،029 ،

041 ،043 ،010 ،016 ،018 ،061 ،062 ،068 ،071 ،074 ،076 ،080 ،084،081 ،088 ،

( إىل ح 019(، ومن ح رقم )321، 321، 337، 308، 309، 302، 312، 310، 098، 091، 089

  .( من الرسالة303( إىل ح رقم )319(، ومن ح رقم )079، 078(، وح رقم )006رقم )

، 63، 49، 47، 44، 42، 43، 40، 41، 24، 22، 23، 39، 37، 36، 34، 09، 8( كام يف ح رقم )2)

71 ،76 ،77 ،013 ،012 ،018 ،007 ،008 ،033 ،036 ،020 ،022 ،048 ،040 ،042 ،049 ،

011 ،013 ،012 ،014 ،017 ،060 ،064 ،067 ،070 ،073 ،077 ،081 ،083 ،082 ،096 ،

 .( من الرسالة327، 322، 320، 331، 306، 304، 317، 316، 314، 313، 311، 099

( 323، 320، 311، 097، 096، 027، 030، 62، 14، 48، 28، 27، 26، 38( وكام يف ح رقم )3)

 .من الرسالة
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ذكره قاسم بن أصبغ، (؛ فقد اكتفى املؤلف بقوله عقبه: 20حيكم عليها، وكام يف ح رقم )

 .(1)األحكام وحكاه القايض عبد احلق يف

  

                                 
، 031، 011، 014، 81(، وح رقم )69( إىل )61(، وح من )19، 12، 13، 31( وكام يف ح رقم )1)

031 ،021 ،044 ،041 ،046 ،047 ،048 ،011 ،063، 087 ،318 ،332 ،331 ،336 ،339 ،

 .( من الرسالة328، 321، 321
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 رابعا: منهجه يف الرشح، والتعليق عىل األحاديث: 

بكثرة التعليقات عىل األحاديث، وهو يف هذه التعليقات مفيد « غايةاْلحكام»َتيز كتاب 

ء هذه التعليقات تبني أهنا   تتضمن ما ييل:للغاية، بل هي تعليقات تشهد بإمامته، وباستقرا

(: عن 3م )يفرسِّ املحب الطربي كثريا من األلفاظ الغريبة الواردة يف األحاديث كام يف ح رق -أ

؛ "..َيْذُكُر اْلِفَتَن؟ ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَقاَل: َأيُُّكْم َسِمَع النَّبِيَّ ُكنَّا ِعنَْد ُعَمَرؓ"حذيفة بن اليامن قال: 

يا ( من ألفاظ احلديث فقد قام الطربي بتفسري لفظة )احلَِصري، َعْودا ا، جُمَخِّ  وقد .(1)َعْودا، ُمْرَبادا

وما كان من َشِح اعتمد عليها يف َشح الغريب، فقال: ) ذكر يف مقدمة كتابه املصادر التي

املُْعلم »أو من « صحاح اجلوهري»للمبارك ابن األثري أو من « هناية الغريب»غريٍب، فهو من 

ئد مسلم أو من  للقايض عياض« اْلكامل»للبغوي أو من « ح السنةَش»للامَزري أو من « بفوا

 .(2)(للمنذري« خمتْص السنن»البن اجلوزي أو من « مشكل الصحيحني»

َيتم بنقل أقوال العلامء يف بعض املسائل العقدية، والفقهية، واألصولية، وهو يف ذلك  -ب

ليس جمرد ناقل، وإنام هو إمام حمقق مدقق جمتهد يوازن بني األقوال، ويرجح بينها، وذلك كام 

قال: )النَّاُس َيْصَعُقوَن َيْوَم الِقَياَمِة ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي   ؓ (: "عن أيب سعيد 07يف ح رقم )

وهذا رصيح يف أن الناس يصعقون يوم القيامة، وهو تفسري ما ("؛ فقد قال املؤلف عقبه: "..

"، ثم قال: "وقد ذكر اْلمام احلافظ أبو حممد، عيل بن أمحد بن حزم، ..يف آخر سورة الزمر

وغريه أن النفخات املذكورات يف الكتاب، والسنة أربع: األوىل عند انقضاء هذا العامل، 

َأاَل "( " قوله: 79، 78م )وكام يف ح رق "،..تي ِبا يقومون إِل املوقف للحسابوالثانية ال

، قال عياض: كذا رويناه يف كتاب مسلم، ويف حديث املوطأ، "ُيَذاَدنَّ ِرَجاٌل َعْن َحْويِض لَ 

، والروايتان صحيحتان، قال املاَزري: فال "فال يذادن، فال يذادن"ديث مالك: من ح وغريه

يذادن عىل النهي، ومعناه: ال تفعلوا فعال يكون سببا لذودهم عن حويض، قال عياض: 

ٌم َأْعِرُفُهْم َوَيْعِرُفويِن،  ح هذه الروايُة حديَث سهل بن سعد، وفيه: )َفاَل َيِرَدنَّ َعيَلَّ َأْقَوا وتصحِّ

                                 
، 71مكرر، 66، 60، 17، 16، 12، 13، 47، 41، 21، 20، 33، 30، 6، 2وكام يف ح رقم ) (1)

، 041، 029، 027، 021، 020(، وأيضا ح رقم ) 006( إىل )001مكرر(، واألحاديث من )016

، 313، 094، 089، 084، 081(، وكذا ح رقم )079( إىل )076(، ح من )073، 071، 063، 046

  .( من الرسالة321، 337، 333، 309، 319، 316، 312

  .(0/6( غاية اْلحكام )2)
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اُل َبْينِي َوَبْينَهُ  ِرَجنَُّكاَم ِمَن اجلَنَِّة َفَتْشَقى{، أي: ال تفعال فعال "مْ ُثمَّ حُيَ ، ومثُله قوله تعاىل: }َفاَل خُيْ

"، ثم بدأ الطربي حيلل هذا الكالم بقوله: "قلُت: إن كان يريد حديث ..خيرجكام من اجلنة

َدنَّ  صحيحة، هكذا نقلناه من نسخ  "سهل بن سعد من رواية الشيخني، فقد تقدم، وفيه: )َوَلرَيِ

ُبعد،  "وإن أراد من رواية غريه، فلم نقف عليه، وفيه نظر؛ فإن يف تنزيله عىل تأويل )فال يذادن

فيبعد النهي فيه إال عىل  "عىل النهي له وجه كام ذكره، وأما )َفاَل َيِرَدنَّ  "فإن مْحل )فال يذادن

"؛ فقد نقل ..تقدير: فال يكون ورودهم كورود من حيال بيني، وبينهم، ويف ذلك تعسف

املحب الطربي آراء القايض عياض، واملاَزري يف َشح احلديث، ثم راح يعلق، ويؤيد بعض 

 .(1)التأويالت، ويستبعد بعضها

ح بعض األقوال التي ينقلها يف َشح احلديث  (؛ فقد قال املحب 078كام يف ح رقم )ويرجِّ

ا ِمَن  الطربي أثناء التعليق عليه: "ووْجه قول هذا الرجل: )َلَقدْ  َأْعَطايِن اهلُل َشْيئ ا َما َأْعَطاُه َأَحد 

لنَِي َواآْلِخِرينَ  ، وقد رأى نفسه يف النار، وقد علم أن خلقا مل يدخلوها أن هذا الرجل "اأْلَوَّ

تفكر يف ذنوبه، فرأى أنه يستحق اخللود أو طول املكث، فَشَكر جمرد الكَرم ال يف مقابلة عمل، 

در عمله أو يكون قوله عائدا إىل من يف النار، ويؤيده أنه قال ذلك ورأى غرَيه ُجوزي عىل ق

 .(2)"عقب خروجه من النار قبل أن ُترفع له الشجرة، وهو األظهر، واهلل أعلم

 قال: ؓ (: "عن ابن مسعود 10كام يف ح رقم ) وأحيانا يردُّ عىل بعض اآلراء التي ينقلها

 ،
ِ
ا َمْن َأْحَسَن يِف اِْلْساَلِم، َفاَل )َقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اَّللَّ يَِّة؟، َقاَل: أمَّ

َأنَُؤاَخُذ باَِم َعِمْلنَا يِف اجلَاِهلِ

ِل، َواآلِخرِ  ا َمْن َأَساَء يِف اِْلْساَلِم ُأِخَذ بِاألَوَّ "؛ فقد قال "ُيَؤاَخْذ باَِم َعِمَل يِف اجلَاِهِليَِّة، َوأمَّ

ل العلم: احلديث حممول عىل أحد وجهني، املحب الطربي عقب احلديث: "قال بعض أه

أحدمها: أن حُتمل اْلساءة يف اْلسالم عىل الرشك؛ فإنه إذا أَشك عاد إىل ما كان عليه قبل 

اْلسالم؛ فيكون َجبُّ ما قبل اْلسالم باْلسالم مرشوطا ببقائه حتى يموت عليه، وفيه بعد؛ 

  .(3)"..فإن ظاهره اْلطالق

                                 
( من 339، 333(، وح رقم )079( إىل )076(، ومن ح رقم )03( إىل )6( وكام يف ح من رقم )1)

  .الرسالة

  .الرسالة( من 339، 079، 077، 78،076( وكام يف ح رقم )2)

  .( من الرسالة78( وكام يف ح رقم )3)
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 الطربي تعليقات مفيدة عىل األحاديث من خالل ما آتاه اهلل منكام أن لإلمام حمب الدين 

(، وهو "حديث 004علم، وفقه، وقدرة عىل استنباط املعاين من النصوص كام يف ح رقم )

ُطون، وال يْمتِخُطون ُبوَن، َواَل َيُبوُلوَن، وال يتَغوَّ "؛ فقد قال املؤلف يف ..جابر: )َيْأُكُلوَن َوَيرْشَ

ُبونَ َشحه: "قوله: )يَ  ، مذهب أهل السنة، واجلامعة، وكافة املسلمني أن نعيم "ْأُكُلوَن َوَيرْشَ

اجلنة باملحسوسات كنعيم أهل الدنيا، وأن ذلك عىل الدوام ال آخر له خالفا للفالسفة، وغالة 

ات عقلية، وانفصال من هذا العامل إىل املأل األعىل،  الباطنية من أن نعيم أهل اجلنة إنام هو لذَّ

و عندهم املعربَّ به عن اجلنة، وهو مذهب كافة النصارى، وخالفا لبعض املعتزلة يف أن وه

ومن مصادره يف َشح  .(1)"..نعيم أهل اجلنة غري دائم، وإنام هو إىل أمد، ثم يسكنون

للخطايب أو من « معامل السنن»وما كان من فقٍه أو خالٍف للعلامء؛ فهو من األحاديث، قال: "

مشكل »أو من « إكامل عياض»للامَزري أو من « املعلم»لبغوي أو من ل« َشح السنة»

  .(2)"للمنذري أو من كتب الفقه« خمتْص السنن»البن اجلوزي أو من « الصحيحني

جيمع بني األحاديث فيام حيتاج إىل مجع، ويزيل ما يمكن أن يوجد مما يوهم ظاهره  -ج

(؛ فقد أورد املؤلف هذين 04، 02التعارض، وهو يف هذا ناقد صائب كام يف ح رقم )

ُكوَن يِف ُقُبوِرِهْم َبْعَد َأْرَبِعنَي  قال: )إِنَّ اأْلَنْبَِياءَ ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  احلديثني عن أنس ؓ اَل ُيرْتَ

 
ِ
، َوَلِكنَُّهْم ُيَصلُّوَن َبنْيَ َيَدِي اَّللَّ ورِ  َعزَّ َوَجلَّ َلْيَلة  يعني عن  –، ُروي عنه "َحتَّى ُينَْفَخ يِف الصُّ

، ثم قال املؤلف: وطريق "ومرفوعا: )َأنَّ اأْلَنْبَِياَء َأْحَياٌء يِف ُقُبوِرِهمْ  موقوفا، -أنس ؓ

َعزَّ ون أربعني يوما، ثم تكون الصالة بني يدي اهلل اجلمع بينهام: أهنم ُيرتكون يف قبورهم يصل

وكام يف األحاديث من  ،..كان العبد حيث ما َعزَّ َوَجلَّ ، وإن كانت الصالة بني يدي اهلل َوَجلَّ 

نَ ..(: )70إىل ح رقم ) .."(: )َكاَم َبنْيَ امَلِدينَِة َوَصنَْعاءَ 67ح رقم ) ِدينَِة، َوَعامَّ ، "َوَكاَم َبنْيَ امْلَ

؛ فقد رسدها املؤلف، ثم قال: واجلمع بني هذه ملسو هيلع هللا ىلص وهي تتحدث عن جوانب حوض النبي 

خرب من هذه األخبار جانبا من  يف كلملسو هيلع هللا ىلص هذه األحاديث أن نقول: َذكر  املقادير املختلفة يف

: ملسو هيلع هللا ىلصجوانب حوضه؛ فمنها ما مسافته دون مسافة اآلخر، وال يعرتض عىل هذا ما تقدم قوله 

ء  ة ذلك عىلدالل ")عرضه كطوله تربيعه، وأنه ال تفاوت فيه؛ ألنا نحمل ذلك عىل استوا

الطول، والعرض يف زاوية من زواياه أو كل زاوية منه، ويدل عليه احلديث املتقدم، وفيه: 

                                 
  .( من الرسالة332، 317، 311، 314، 088، 062، 009،023، 008، 78، 76( وكام يف ح رقم )1)

  .(0/6( غاية اْلحكام )2)
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أو نقول املسافة بني املدينة وعامن، ومكة وأيلة، وصنعاء واملدينة، وصنعاء  ")زواياه سواء

  .(1)را مثل ما بني املكانني اآلخرين، أو قريب منه"وبْصى، وما بني كل مكانني ذك

ا ببعض الصحابة الوارد ذكُرهم يف الروايات، ببيان الكنية، والنسبة كام يف ح  -د ف أحيان  يعرِّ

  .(؛ فقد قال عقبه: عبد اهلل بن قيس هو أبو موسى األشعري 027ؓرقم )

ة عن 327كام يف ح رقم ) أو ببيان مسكنه، وعمله، وبعض صفاته (: وعن معاوية بن ُقرَّ

تِي َمنُْصوِرينَ : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  أبيه ؓ ُل َطاِئَفٌة ِمْن ُأمَّ ؛ فقد قال "..)اَل َتَزا

ة هذا ابن إياس بن ي، وهو جد إياس بن املؤلف عقبه: وُقرَّ ة قايض  هالل املرِّ معاوية بن ُقرَّ

ة يسكن البْصةالبْصة املوصوف بالذكاء، وكان    .ُقرَّ

(؛ فقد قال املصنف عقبه: وصفوان هذا هو: 333أو بذكر بعض تالميذه كام يف ح رقم )

د ال بالعني، والسني املهملتني من مرا  عنه عبد اهلل بن مسعود، وِزّر بن روى .صفوان بن عسَّ

 .(2)..ُحبيش، وعبد اهلل بن سلمة

ال: "وما كان من بيان أسامء الصحابة وقد ذكر املؤلف مصادره يف تراجم الصحابة، فق

 .(3)البن عبد الرب" « االستيعاب»لعيل بن األثري، وكتاب « ُأْسد الغابة»وأحواهلم؛ فهو من 

  

                                 
(، 011، 008، 007(، وح رقم )81، 78(، وح رقم )03( إىل رقم )6( وكام يف األحاديث من رقم )1)

( 333( يف ِذكر َمن األكثر من أهل اجلنة النساء أم الرجال، وح رقم )071( إىل ح رقم )061)ومن ح رقم 

 .من الرسالة

  .( من الرسالة014( وكام يف ح رقم )2)

 .(0/6( غاية اْلحكام )3)
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 لَّة: عَ خامسا: منهجه يف بيان األحاديث املُ 

أحيانا يشري املحب الطربي إىل علة احلديث، لكنه مل ُيكثر من ذلك؛ فمن هذا قوله يف ح رقم 

موقوفا، ومرفوعا: )َأنَّ اأْلَنْبَِياَء َأْحَياٌء يِف  -يعني أنس بن مالك ؓ-(: ُروي عنه 01)

)إِنَّ النَّاَر (: 086، وأحيانا ينقل كالم أحد األئمة عن علة احلديث كام يف ح رقم )(1)"ُقُبوِرِهْم 

ْت  حيث قال املؤلف عقبه: أخرجه الرتمذي، وقال: رواه حييى بن  "..ُأوِقَدْت َأْلَف َسنٍَة َفاْبَيضَّ

واملوقوف  ،ملسو هيلع هللا ىلص أيب ُبكري، عن َشيك، عن عاصم، عن أيب صالح، عن أيب هريرة، عن النبي 

 .(2)أعلم أحدا رفعه غري حييى بن أيب ُبكري عن َشيك أصح، وال

 

 

   

  

                                 
  .( من الرسالة333، 019( وكام يف ح رقم )1)

  .( من الرسالة330( وكام يف ح رقم )2)
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نصَّ املؤلُف يف مقدمة الكتاب عىل موارده التي استقى منها مادة كتابه، لكنه يف أثناء الكتاب  

ا ِبا، وإنام ذكرها إمجاال  حيث قال بعد  ح  أضاف إليها مصادر أخرى مل يذكرها يف املقدمة مْصِّ

ء املشهورة، ُيعرف ذلك بالتقري عند  ..أسامء الكتب: ) رسد وغري ذلك من الكتب، واألجزا

ا حتى ال ُيستدرك عليه؛ فأشار  .(1)(..عزاء كل حديث إِل كتابه وكأنه ترك الباب مفتوح 

لبعض املصادر تْصحيا، وأحال عىل األخرى إمجاال دون ذكر، وتلك طبيعة أي عمل، فإن 

اْلنسان يضع يف أول العمل خطة، ثم تظهر له أشياء أثناء السري فيه َتعله يزيد فيها أو ينقص 

ا باسمه يف املقدمة، ثم ُأتبعه بذكر حسب احلاجة، وسأبدأ بذكر ما نص عليه اْلما م مْصح 

نامذج مما ذكره يف كتابه، ومل ينص عليه باسمه يف املقدمة من خالل اجلزء الذي قمت بدراسته، 

 .واهلل املستعان

 أوال: املوارد التي نصَّ عليها يف مقدمة الكتاب: 

لربكات عبد السالم بن ما ذكره اْلمامان القايض أبو حممد عبد احلق املالكي، وأبو ا -3 -0

 .تيمية احلراين احلنبيل

، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم، رواية حييى بن حييى الكتب الستة: موطأ مالك -8  -2

  .(2)وجامع الرتمذي، وسنن أيب داود، وسنن النسائي

 .سنن الشافعي، ومسنده -9-01

 .خمتْص سنن الدار قطني للحافظ املبارك بن الطفاح -00

  .سعيد بن منصورسنن  -03

 .التقاسيم، واألنواع أليب حاتم حممد بن حبان البستي  -02

                                 
للكتب الستة جرى عىل مذهب املغاربة يف بيان أصحاب الكتب الستة، وأما عند ( يف اصطالحه هذا 1)

 .املشارقة، فسادس الكتب الستة هو سنن ابن ماجه كام هو معلوم

 .(0/1غاية اْلحكام ) ُينظر:( 2)

 اليت اسَتقى منها املؤل ُِّف مادَّة كتاب ه ثالثا: املَوارُد
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 .َتريد الصحاح لرزين -04

 .جامع األصول البن األثري -01

  .جامع املسانيد للحافظ أيب الفرج بن اجلوزي ترتيب أيب بكر احلالوي -06

ئد أيب القاسم َتام بن حممد الرازي -07  .فوا

  .اسم بن سالم البغداديمسند أيب عبيد الق -08

 .الطب أليب نعيم احلافظ -09

 .معرفة الصحابة لعيل بن األثري -31

 .تاريخ مكة أليب الوليد األزرقي -30

  .خمتْص السنن للحافظ عبد العظيم املنذري -33

 .مسند اْلمام أمحد  -32

 .سنن األثرم -34

  .مسند البزار -31

 .مسند ابن أيب شيبة -36

 .)يقصد َشح معاين اآلثار( .الطحاويسنن  -37

 .الرقائق لعبد احلق -38

 .َشح السنة للبغوي -39

 .السنن، واآلثار للبيهقي -21

 .هناية الغريب للمبارك ابن األثري -20

 .الصحاح اجلوهري -23

ئد مسلم للامَزِري  -22  .املعلم بفوا

 .اْلكامل للقايض عياض -24

 .مشكل الصحيحني البن اجلوزي -21

 .ُأْسد الغابة لعيل بن األثري - 26

  .االستيعاب البن عبد الرب -27

  .معامل السنن للخطايب -28

  .املعلِم للامَزري -29
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 : (1)ثانيا: املوارد التي مل ينص عليها يف املقدمة، وذكَرها يف اجلزء اخلاص بالدراسة، والتحقيق

 .(2) البعث، والنشور للبيهقي -41

 .(3) للبيهقيدالئل النبوة  -04

 (4)االعتقاد للبيهقي - 43

 .(5)حياة األنبياء يف قبورهم للبيهقي  -24

 .(6)غريب احلديث أليب ُعبيد القاسم بن ساّلم اهلروي - 44

 .(7)ـه(474املنتقى َشح املوطأ للقايض أيب الوليد سليامن بن خلف الباجي )املتوَّف:  - 41

 (8) االستذكار أليب عمر بن عبد الرب - 46

 .(9) العلل للدارقطني -74

  .(10)اجلمع بني الصحيحني ملحمد بن فتوح األزدي، أبو عبد اهلل احلَِميدي - 48

 .(11)ضياء احللوم ملحمد بن نشوان بن سعيد احلمريي -49

  

                                 
 .( رتبُتها عىل ترتيب ذكرها يف الرسالة، والعزو إىل رقم احلديث بالرسالة1)

 .بعده ( وما01ح رقم ) ُينظر:( 2)

وقد أشار املحب الطربي السم املؤلف فقط، ووجدُت الكالم املعزو  .وما بعده (01ح رقم ) ُينظر:( 3)

 .إليه يف هذا الكتاب

 .وما بعده (01ح رقم ) ُينظر:( 4)

مكرر(، وقد أشار الطربي السم املؤلف فقط، ووجدُت الكالم املعزو إليه يف هذا 00ح رقم ) ُينظر:( 5)

 .الكتاب

وقد أشار املحب الطربي السم املؤلف فقط، ووجدُت الكالم  .(337، 020، 16، 12ح رقم ) ُينظر:( 6)

 .املعزو إليه يف هذا الكتاب

  .(78ح رقم ) ُينظر:( 7)

وقد أشار املحب الطربي السم املؤلف فقط، ووجدُت الكالَم املعزو إليه يف هذا  .(78ح رقم ) ُينظر:( 8)

 .الكتاب

  .(064م )ح رق ُينظر:( 9)

(، حيث يقول املؤلف عقبه: وأورده احلُميدي يف جامعه، فقال: )طائفٌة طيَّبٌة 337ح رقم ) ُينظر:( 10)

اَء(   .َقبَِلِت امْلَ

 .ومل أقف عىل هذا الكتاب مطبوعا .(337ح رقم ) ُينظر:( 11)
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أكرب كتبه حجام، وهو  ♫يعد هذا الكتاب من أفضل ما كتب اْلمام املحب الطربي  -0

حديثا  02361وأكثرها علام؛ فقد مجع فيه عددا كبريا من األحاديث، والتي بلغت يف املطبوع: 

  .بخالف جملد كامل سقط من املطبوع!

كام يعد الكتاب موسوعة  يف أحاديث األحكام التي هي معرفة احلالل واحلرام، وال خيفى  -3

  .ما ملعرفتها من حاجة ملحة يف كل زمان

يرسَّ ترتيُب الكتاب عىل الكتب، واألبواب الفقهية الوصوَل إىل احلديث؛ فمن رام حديثا  -2

عرف موضوعه سيعثر عليه فيه بسهولة، ويرس، بل سيجد معه مجلة من األحاديث األخرى 

 .التي تفيده، والتي ربام مل يطلع عليها قبل ذلك

لة  أحيان ا، وخمتْصة أخرى ي -4 فيد يف املقارنة بني الروايات أو وجود ذكره للروايات مطوَّ

  .حكم فقهي جديد، وغري ذلك

بيانه للكلامت الغريبة الواردة يف الروايات يوفر عىل الباحث جهدا كبريا، ووقتا كثريا يف  -1

د منها عند أصحاب التخصص يف غريب احلديث   .تعيني املرا

التي ذكرها يف مقدمة الكتاب، مجعه ألحاديث عدد كبري من الكتب؛ فلم يتقيد بالكتب  -6

 .وإنام زاد عليها كثريا كام تبني لنا يف املسألة السابقة عند احلديث عن موارد الكتاب

نقله لبعض األحاديث من كتٍب ليست بني أيدينا، ويعترب بعُضها يف ِعداد املفقود كتجريد  -7

 .ث هذه الكتبالصحاح لرزين العبدري، وهذا يفيدنا يف االطالع عىل يشء من أحادي

اعتامده عىل بعض النسخ املختلفة عن النسخ املشهورة التي بني أيدينا؛ فأفادنا بإضافات مل  -8

 ..توجد لدينا، فقد يعزو احلديث إىل كتاب، وال نجده يف النسخة التي بني أيدينا

 وجود اْلحاالت التي يشري إليها املصنف بني سابق، والحق يف داخل الكتاب نفسه أو يف -9

، وهذا يدل عىل استيعابه جلميع كتبه، ويساعد القارئ يف ..كتب أخرى له خارج الكتاب 

  .الوصول إىل غرضه رسيعا

 حكامكتاب غاية اإِل يزات: ممرابعا
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منهجه يف التخريج عىل طريقة العلامء يف كتب األحكام من استعامل الرموز )السبعة،  -01

  .(..واخلمسة، واألربعة 

ا  ذكره آلراء العلامء يف املسائل الفقهية؛ فقد -00 مجع فيه مادة علمية فقهية ُتعد مرجع 

  .للباحثني من بعده

ء من نقل غريه، أو من كالمه هو عىل الرواة، وهذا  -03 حكُمه عىل بعض األحاديث، سوا

 .عىل قلته إال أنه يفيد الباحث يف حكِمه عىل احلديث

ه  -02   .الفقهي، واحلديثيعنوان تراجم األبواب يف غاية الدقة يطابق الراويات، وُيظهر ِحسَّ

 .ترمجته لبعض الصحابة مفيٌد، وخاصة غري املعروفني -04
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النقص، وُيؤخذ من صاحبه، وُيرد عليه؛ فالكامل هلل تعاىل  كطبيعة أي عمل برشي يعتوره       

وحده، وهذه بعض املآخذ عىل هذا الكتاب املبارك، والتي ال ُتنقص من قيمته العلمية، 

ته الكثرية التي حتدثُت عنها يف النقطة السابقة  .وأمهيته يف املكتبة اْلسالمية يف مقابل مميزا

يف ترمجة املحب  -رمحه اهلل–، قال احلافظ ابن كثري ن تبينيأوال: إيراده لألحاديث الضعيفة دو

: )مصنف األحكام املبسوطة، أجاد فيها، وأكثر، وأطنب، ومجع الصحيح -رمحه اهلل–الطربي

  .(1)واحلسن، ولكن ربام أورد األحاديث الضعيفة، وال ينبه عىل ضعفها(

العلم، قال أبو إسحاق النَّاجي يف ، وقد عابه بذلك بعض أهل ثانيا: اخلطأ أحيانا يف العزو

للمحب الطربي من األوهام يف العزو « األحكام»ُعجالة اْلمالء: )ومن وقف عىل ما يف 

 .(2)املتكرر إىل الصحيحني أو أحدمها، وغريه، رأى غاية العجب(

 .(3)ولعل سبَب ذلك هو اعتامده الوسائط يف العزو، واهلل أعلم

 ومن أمثلة اخلطأ يف العزو: 

(: "عن أيب 84عزو احلديث إىل كتاب أحد األئمة، وال أجده يف هذا الكتاب مثل ح رقم ) -0

تِي جَيُوُز ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول اهلل  أمامة ؓ يقول: )إيِنِّ أَلَْعَلُم آِخَر َرُجٍل ِمْن ُأمَّ

طَ  ا َ ه املصنف إىل أيب بكر بن أيب شيبة، ومل أجده يف مصنف ابن أيب شي "؛"..الْصِّ بة، فقد عزا

، ولكن لعل ذلك بسبب اعتامده عىل نسخة «الكبري»وال يف مسنده، وقد أخرجه الطرباين يف 

 .(4)..للكتاب ليست متوفرة لدينا اآلن

                                 
( 318، 031، 014، 02وينظر عىل سبيل املثال: ح رقم ) .(0/929( طبقات الشافعيني البن كثري )1)

 .من الرسالة

 .(0/308( ُعجالة اْلمالء )2)

 .(0/6( أشار املصنف إىل ذلك يف مقدمة الكتاب )3)

 .( من الرسالة337( وُينظر أيضا: ح رقم )4)

وحتقيق القول فيها   ،: املآخذ على الكتابخامسا
 حالة على مناذج من واعع الدراسةباإل
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عن املقداد بن (: "21ال يف أحدمها مثل: ح رقم )عزو احلديث إىل الصحيحني، وال أجده إ -3

ْمُس َيْومَ ُتْدَنى يقول: ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول اهلل  األسود ؓ اْلِقَياَمِة ِمَن اخْلَْلِق،  الشَّ

 ."؛ فقد قال الطربي عقبه: "أخرجاه"، ومل أجده إال عند مسلم..َتُكوَن ِمنُْهْم َكِمْقَداِر ِميلٍ  َحتَّى

(، وفيه يقول 332عزو احلديث إىل أكثر من مصدر، وال أجده إال يف بعضها مثل ح رقم ) -2

وابن َمنده بسندهم عن ِزرٍّ  ،احلفاظ الثالثة: أبو ُعَمر، وأبو ُنعيماملحب الطربي: "أخرج عنه 

"؛ فقد عزا املصنُف احلديَث إىل أيب عمر بن عبد الرب، وأيب ُنعيم ..عن عبِد اهلل بِن مسعوٍد 

 األصبهاين، وابِن منده، لكني مل أجْده إال عند أيب عمر بن عبد الرب، وأيب ُنعيم األصبهاين!

 .(1)إىل صحيح مسلم فقط مع وجوده يف الصحيحني عزو احلديث -4

 .(2)عزو احلديث إىل صحيح البخاري فقط مع وجوده يف الصحيحني -1

 .(3)عزو احلديث إىل غري الصحيحني مع وجوده فيهام أو يف أحدمها -6

(: "وعن أيب 071ح رقم ) إسناد احلديث إىل صحابيني مع أنه مل يرد إال عن أحدمها كام يف -7

 "، فقد عزا املصنُف "..)ُقْمُت َعىَل َباِب اجْلَنَّةِ : ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ¶سعيد، وأسامة 

 !¶، ومل أجده إال من حديث أسامة بن زيد ¶احلديَث أليب سعيد، وأسامة 

إسناد احلديث إىل صحايب معني، وإنام هو عن صحايب آخر كام يف قول املؤلف: "وسيأيت  -8

َة َوَأيَْلةَ : أيضا عن ابن مسعود من حديثه ابن  "، وهذه اللفظة مل أجدها يف حديث")َما َبنْيَ َمكَّ

( حيث يقول 008وكام يف ح رقم ) ،، بينام وجدَتا يف حديث جابرؓ ؓ مسعود

)َأْهُل اجْلَنَِّة َثاَلَثٌة: ُذو ُسْلَطاٍن : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  رواه جابر ؓ..املصنف: "

 ، وإنام هو من حديث ِعياض بن مِحار املَُجاِشِعي"؛ فقد عزاه جلابر ؓ"..ُمْقِسطٌ 

ؓ (4). 

 .(5)عزو احلديث إىل مصدر وسيط مع وجود أصله لديه - 9

                                 
 .( من الرسالة337، 308، 098، 029، 73، 64( كام يف ح رقم )1)

 .( من الرسالة321، 080، 010، 043، 21)( كام يف ح رقم 2)

، 313، 096، 083، 077، 072، 067، 064، 036، 012، 22، 39، 31، 34، 8( كام يف ح رقم )3)

 .( من الرسالة316

 .من الرسالة 096( وكام يف ح رقم: 4)

فيها سوى وهو األكثر -(: )فام كان من الكتب الستة فهو منتزع إما من كتابه 0/6( قال يف املقدمة )5)

للحافظ املنذري، أو من « خمتْص السنن»للبغوي، أو من « َشح السنة»أو من  -«سنن ابن ماجه»و« املوطأ»
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، ودون عزو إىل من أخرجها مثل ح رقم ثالثا: تركه لبعض األحاديث دون إسناد لراوَيا األعىل

ُه 9) ِريِق (: ")َلْو ُكنُْت َثمَّ ألََرْيُتُكْم َقرْبَ "، وغالبا ما تكون "ِعنَْد اْلَكثِيِب اأَلمْحَِر َعىَل َجانِِب الطَّ

  .(1)هذه األحاديث أثناء التعليق عىل متن حديث آخر

(: "عن أيب 14كام يف ح رقم ) رابعا: عدم الدقة يف نقل حكم بعض األئمة عىل احلديث

تِي  يقول: )َوَعَديِن َريبِّ َأنْ ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول اهلل  أمامة ؓ ُيْدِخَل اجلَنََّة ِمْن ُأمَّ

ا الَ ِحَساَب َعَلْيِهْم َواَل َعَذاَب  "؛ فقد قال املصنف عقبه: "أخرجه الرتمذي،  ..َسْبِعنَي َأْلف 

ولكن قد ُيعَتذر عنه يف ذلك  .(2)وقال: حديث حسن"، يف حني قال الرتمذي: حسن غريب

 .باختالف نسخ الرتمذي زيادة، ونقصانا

أحيانا يعزو احلديَث إىل أحد األئمة، ثم يقول: وأخرجه فالن، وزاد كذا، أو قال كذا،  خامسا:

(: ")َمْن 17كام يف ح رقم ) الزيادة مذكورة عند من عزا احلديَث إليه ابتداء   واحلال أن هذه

يعني  حيث قال املؤلف عقبه: "أخرجه البخاري، وقوله: له مظلمة "..َكاَنْت َلُه َمْظَلَمٌة أِلَِخيهِ 

مذكورة عند البخاري  "يف حني أن لفظة )عنده .عنده، وأخرجه أبو حاتم، وقال: ِعنده"

 .أيضا!

ومع ذلك؛ فإن الكتاب قد ُصنِّف به مؤلُفه يف صفوف العلامء الكبار، وال تقلل هذه املآخذ من 

ته الكثرية  .أمهية الكتاب العلمية، ومميزا

 

   

  

                                                                                               
 .(..للبيهقي، أو من كتايب األحكام املتقدم ذكرمها، أو من أحدمها« السنن واآلثار»

  .( من الرسالة02، 03، 00، 01( وينظر أيضا: ح رقم )1)

  .( من الرسالة62( وينظر أيضا: ح رقم )2)
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 :الثَّــــاِنـيالِقـْسـُم 

 َغايـَُة اإِلْحَكاِم في َأَحاِديِث اأَلْحَكاِم

 .هـ416لإلماِم محب الديِن الطبري المتوفَّى سنَة 

 )َتحِقيٌق، َوِدَراَسٌة(

 

 .من: أوِل ذكِر رفِع األمانِة، وعرِض الفتِن على القلوِب

 .إلى: آخِر ِذْكِر فضِل الِعلِم، وفضِل طلِبه، وتعلُِّمه        

 

 ويشمل ما يلي:

 

أوال: تحقيَق تسمية الكتاب، ونسبته إلى مؤلفه، والتعريف بالنسخ التي 

 .اعتمدُت عليها، ثم بيان منهجي في التحقيق، والتخريج، والدراسة

 

 .بقا للمنهج السابقثانيا: تحقيَق، ودراسة النص ِط
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باسم الكتاب يف مقدمة كتابه، وال أشار إليه يف جزء من  ♫ مل يْصح املصنِّف            

ئه، وإنام أشار إليه بمعناه، فقال يف مقدمته: )فقد وفق اهلل جل وعال إىل َتريد أحاديث  أجزا

 .(1)(..األحكام عىل سبيل اْلكثار مع اْلحكام 

 وقد اختلف النقل يف بيان اسم الكتاب، والذي وقفُت عليه منه:

 اْلحكام يف أحاديث األحكام: (2)غاية -0

ُذكر بخط الناسخ يف خمطوط الكتاب يف هناية املجلد األول منه حيث قال الناسخ: )تم  •  

فر األول من كتاب غاية  كتاب الطهارة بحمد اهلل تعاىل، وعونه، وحسن توفيقه؛ وهو آخر السِّ

القدوة الوِل: حمب الدين تأليف: الفقيه العامل املتقن اْلمام  .اْلحكام يف أحاديث األحكام

 .(..أمحد بن عبد اهلل بن حممد الطربي املكي

أيضا ُذكر بخط الناسخ يف خمطوط الكتاب يف الصفحة األوىل من املجلد الثاين منه، نسخة  •

نة العامة بالرباط: ) فر اخلزا  .الثاين كتاب غاية اْلحكام يف أحاديث األحكام(السِّ

وكذا يف هناية هذه النسخة قال الناسخ: )تم السفر الثاين من كتاب غاية اْلحكام يف أحاديث 

، بخط الفقري إىل رمحة ربه الكريم حممد بن عيل بن شجاع -بحمد اهلل تعاىل-األحكام 

 .(..األذرعي الشافعي 

ملكتبة الظاهرية كام ُذكر بخط الناسخ يف خمطوط الكتاب يف هناية املجلد الثالث منه، نسخة ا •

فر انتهى بالنسخ ..: )3313بدمشق برقم  الثالث من كتاب غاية اْلحكام ألحاديث السِّ

  .(..األحكام

وكذا ُذكر هذا االسم بخط الناسخ يف خمطوط الكتاب يف هناية املجلد اخلامس منه، نسخة  •

فر اخلامس من  : )تم بالنسخ، واملقابلة جهد االستطاعة729املكتبة الوطنية بباريس برقم  السِّ

                                 
 .(0/1( غاية اْلحكام املطبوع )1)

َتذيب  ُينظر: .( الغاية: أقىص اليشء، فهي املدى واملنتهى، قال ابن األثري: َغاَية ُكّل يشء: َمداه وُمنَْتهاه2)

 .(2/414(، النهاية، مادة َغَيا ) 8/088اللغة )

 اب َتالك  تسمية حقيُقَت   
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 .(اب غاية اْلحكام ألحاديث األحكامكت

محزة الزين يف طبعة الكتاب بدار الكتب /وهو االسم الذي ُطبع به هذا الكتاب بتحقيق: د •

  .العلمية بريوت لبنان

الة يف كتاب معجم املؤلفني ) • ( باسم: غاية اْلحكام ألحاديث 0/398وذكره رضا كحَّ

  .يسري بني )يف أحاديث األحكام( و )ألحاديث األحكام(واالختالف  .األحكام

 األحكام الكربى: -3

(، 33)ص« املعجم املختص باملحدثني»(، ويف 4/077« )تذكرة احلفاظ»ذكره الذهبي يف 

(، وذكر أن له كتاب األحكام الوسطى، جملد 0/247« )املنهل الصايف»وابن تغري بردي يف 

يتضمن ألف حديث ومخسة عرش حديثا، والسيوطي يف كبري، وكتاب األحكام الصغرى، 

 .(0039/برقم 104)صـ« طبقات احلفاظ»

 األحكام: -2

ُذكر بخط الناسخ يف خمطوط الكتاب يف الصفحة األوىل من املجلد األول منه: )املجلد  •

  .(..األول من كتاب األحكام

 برتكيا: )تم املجلد ويف هناية خمطوط اجلزء اخلامس من الكتاب، نسخة مكتبة فيض اهلل •

  .(-ريض اهلل عنه-اخلامس من أحكام الشيخ حمب الدين الطربي 

« البداية والنهاية»(، وابن كثري يف 8/09« )طبقات الشافعية الكربى»وذكره السبكي يف  •

  .(2/042(، ) 3/408« )الفتح»(، وابن حجر يف 02/241)

هو االسم األول؛ فهو مقصود املؤلف من الكتاب كام ذكر بنفسه يف مقدمة كتابه  :والصواب

كام عىل سبيل اْلكثار مع حيث قال: )فقد وفق اهلل جل وعال إىل َتريد أحاديث األح

فظهر أن مقصود املؤلف ليس جمرد مجع ألحاديث األحكام، وإنام أراد اجلمع مع  ؛(1)(اْلحكام

من ذكره باسم "األحكام" فقط إنام ذكره باسم موضوع الكتاب  ولعل، اْلحكام، واْلتقان

اختصارا كعادة العلامء يف ذكر بعض الكتب باسم خمتْص، وأما من ذكره باألحكام الكربى، 

فلعل سبب ذلك هو التمييز بينه، وبني األحكام الصغرى أو الوسطى له أو أن هؤالء األئمة 

ض املراجع؛ فيكون للكتاب اسامن كام هو شأن وقفوا عىل هذا االسم منصوصا عليه يف بع

 .بعض الكتب، واهلل أعلم

                                 
 .(0/1غاية اْلحكام املطبوع ) (1)
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 :نسبة الكتاب إىل املحب الطربي ثابتة، ويتبني ذلك بعدة أمور

 .كام تقدم ذكر بعضه يف حتقيق اسم الكتاب النص عىل ذلك يف نسخ الكتاب اخلطية -0

إحالة املؤلف عىل بعض الكتب اخلاصة به؛ ففي هناية املجلد السادس من خمطوطة  -3

 ملسو هيلع هللا ىلصالكتاب نسخة مكتبة فيض اهلل برتكيا قال املصنف: )ومنها باب يتضمن ذكر النبي 

، ذكرنا ما فيه، وأمثاله مضاعفا يف كتاب الرياض النرضة يف مناقب ╚والصحابة 

وكتاب ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى، وكتاب: السمط الثمني يف   ،╚العرشة 

 .(..مناقب أمهات املؤمنني

وقال اْلمام املحب الطربي رمحه اهلل يف كتاب الصالة، باب صفة األئمة، ذكر التوسعة 

(: )وعن سهل بن 4611( برقم )3/822الفاسق كام يدل عليه ما قبله( ) يف ذلك )أي إمامة

يوسف عن أبيه قال: كره الناس الصالة خلف املْصيني إال عثامن، فإنه قال: من دعا إِل 

(، قد استوعبنا الكالم يف ذلك يف آخر مناقب عثامن ؓ من كتاب  الصالة فأجيبوا

وذكره يف كتاب الرياض النرضة  .أعلم( النرضة يف ذكر قدوم املْصيني، واهلل الرياض

  .(131)ص

ا إىل مؤلفه يف مصادر ترمجة املؤلف  -2  .ِذكر الكتاب منسوب 

(، 3/408التْصيح بالنقل عنه يف كتب من بعده مثل احلافظ ابن حجر يف الفتح )-4

(2/042). 

 

 

    

  

 ن سبة  الكَتاب  إىل مؤلِّفه إثبات 
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من خالل املعلومات التي ذكرها العلامء عن كتاب غاية اْلحكام للمحب الطربي وأنه    

يف ست جملدات، حيث يقول اْلمام الذهبي: )صنف كتابا كبريا إىل الغاية يف األحكام رأيته يِف 

 .(1)(..ست جملدات

واقع التتبع ألماكن هذه املجلدات تبني أن هذه املجلدات مفرقة يف أماكن خمتلفة  ومن

ئه الستة يف مكان  من مكتبات العامل، وال يوجد للكتاب نسخة َتمع الكتاب كامال بأجزا

ء يكتمل الكتاب  ، وقد وفق اهلل القائمني -بإذن اهلل تعاىل-واحد، وإنام بتجميع هذه األجزا

يف احلصول عىل عرش  -وهلل احلمد، واملنة-كلية أصول الدين بالقاهرة عىل قسم احلديث ب

ء الكتاب الستة كاملة   .نسخ خطية حيتوي جمموعها عىل أجزا

ومما توفر ِل من النسخ اخلطية للمجلد األول من الكتاب، والذي وقع فيه القدر 

وعدد أوراِقها:  .362التي تقع حتت رقم  (2)املحدد لدراستي: نسخة مكتبة كوبرِل برتكيا

ا، 31( سم، وعدد أسطر كل ورقة )08.8x31 (04.1x31ورقة، بمقياس  390 ( سطر 

مكتوبة بخط نسخ جيد واضح، ومقروء، وِبا كثري من الكلامت مضبوطٌة بالشكل، وملونٌة 

بلونني: األسود للمتن، واألمحر لعالمة املقابلة، وعالمات الرتقيم، وقد اتبع الناسخ نظام 

إال أن بعض أوراقها غري ظاهر فيها كلامت التعقيبة كام حتتوى عىل عالمات املقابلة  التعقيبة

 .واللحق، وكذا َخْتم مالكها يف أول النسخة، وأثنائها، وآخرها

 .وهي النسخة الوحيدة التي توفرت لدي من خمطوطة اجلزء األول للكتاب

 وقد جاء يف عنوان هذه النسخة ما نصه: 

كتاب األحكام تأليف الشيخ اْلمام العامل احلافظ شيخ احلرم حمب )املجلد األول من 

مولد املصنف سابع  .وأرضاه الدين أيب العباس، أمحد بن عبد اهلل الطربي الشافعيؓ

 عرشين مجادى اآلخرة سنة مخس عرشة وست مائة، ومات يف شهر رمضان سنة أربع وتسعني 

                                 
 .(01/784)( تاريخ اْلسالم 1)

 .(0/037(، فهرس خمطوطات مكتبة كوبرِل برتكيا )0/399( معجم املؤلفني )2)

  عالمات  اخلطية، وبياُن عليه من النسِخ مبا اعتمدُت التعريُف
 .هاتوثيق 
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 .وست مائة رمحه اهلل(

 .(..اهلل الرمحن الرحيم، وبه نستعني  وكتب يف أول صفحة: )بسم

بحمد اهلل تعاىل، وعونه، وحسن -ويف آخر صفحة من املجلد األول: )تم كتاب الطهارة 

فر األول من كتاب غاية اْلحكام يف أحاديث األحكام، تأليف الفقيه -توفيقه ، وهو آخر السِّ

 هلل بن حممد الطربي املكي ؓالعامل املتقن اْلمام القدوة الوِل حمب الدين، أمحد بن عبد ا

وسبع مائة  وكان الفراغ منه يوم األربعاء سلخ شهر شوال املبارك سنة ثامن وثالثني .وأرضاه

خليل بن حامد بن أيب الزهر الشافعي  -تبارك وتعاىل-عىل يد أفقر العباد إىل رمحة ربه 

 .((1)..بمدرسة الواعظية بسفح جبل قاسيون املبارك

ِذْكِر رفِع األمانِة، وعرض الفتِن عىل والقدر املحدد ِل دراسته من هذا املجلد يبدأ من 

(، وينتهي عند هناية ِذْكِر فضِل العلِم، وفضِل طلبِه، وتعلُِّمه عند قول 021)لوحة القلوِب 

)اَل َحَسَد إاِلَّ : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  (: )وعن ابن مسعود 088ؓاملصنف )لوحة 

، َفهُ يِف اثْ  ، َوَرُجٌل آَتاُه اهلُل ِحْكَمة  ، َفَسلََّطُه َعىَل َهَلَكتِِه يِف احْلَقِّ : َرُجٌل آَتاُه اهلُل َماال  َو َيْقِِض نََتنْيِ

 .، أخرجه أبو حاتم("ِِبَا َوُيَعلُِّمَها

 وقد وقع أثناء القدر املحدد ِل دراسته خلل يف ترتيب صفحات املخطوط، وهذا بيانه:     

  ./وجه أ( يف السطر األخري منه: )وقمُت عىل باِب(011/ل0)ففي 

 ./ب( يف السطر األول منه: يف هذا احلديث011/ل0ويف )

رة081/ل0ويف )  ./أ( يف السطر األخري منه: وَمن ُمَقدَّ

ُة(081/ل0ويف )  ./ب( يف السطر األول منه: )الناِر فإذا عامَّ

من هذا أن اخللل من جامع األوراق ال من وقد أصلحُته حسب تسلسل الكالم، ويتضح      

 .الناسخ، واهلل أعلم

/أ( من اجلزء األول ليس داخال يف القدر 081/ب(، وحتى )ل011وعىل هذا فمن )ل     

د ِل حتقيقه، ولكنه خيص باحثا آخر  ..الذي ُحدِّ

ويظهر من صورة املخطوط مجال خط ناسخه، ووضوح كلامته؛ فاملخطوط مكتوب بخط      

  .خي مجيلنس

                                 
مراصد االطالع عىل أسامء األمكنة والبقاع  ُينظر: .( مكان مشهور بدمشق، به بعض املدارس العلمية1)

 .(302(، البلدانيات للسخاوي )ص3/821)
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  لوحة العنوان: نامذج من املخطوط: 
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 اللوحة األُوىل من اجلزء املراد حتقيقه: 

 
 اللوحة األخرية من اجلزء املراد حتقيقه:
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 اللوحة األخرية من املجلد األول من املخطوط:
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راسة:  أوال: قسم الدِّ

للدراسة بمقدمة ذكرُت فيها: أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، والدراسات  قدمُت  -

 .السابقة حول الكتاب، وما َتتاز به دراستنا عام سبقها

ُف باْلمام حمب الدين الطربي  - ف بكتابه ♫مجعُت املعلومات التي ُتَعرِّ ، وكذا التي ُتَعرِّ

َضت « غاية اْلحكام» ُد من املصادر األصيلة التي تعرَّ لذلك، واكتفيُت بمحل الشاهد املرا

 .بيانه يف كلٍّ منها

من « غاية اْلحكام»اعتنيُت بربط اجلزء النظري الذي له نظري يف التطبيق العميل من واقع  -

خالل القدر املحدد ِل دراسته، وذلك مفيد يف فهم األمور النظرية، ونقلها من حيز التقعيد إىل 

    .الكتاب كلهالتأصيل، والتعميم عىل مستوى 

فُت بام اعتمدُت عليه يف الدراسة: خمطوطا كان أو مطبوعا، واألدلة عىل توثيق كلٍّ منها -  .عرَّ

 .بينُت املوضوع العام للكتاب، وأهم مشتمالته إمجاال -

بينُت منهج املؤلف يف ختريج أحاديث الكتاب، وعنارص التخريج مع التمثيل من خالل  -

 .القدر املحدد للبحث

ته، وبعِض ما يؤخذ عليه -  .ذكرُت تقويَم الكتاب بأهم مميزا

  

 منهج التحقيق، والتخريج، والدراسة
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 :ثانيا: قسم التحقيق

ا: يبدأ  -0 رقَّمُت األحاديث الواردة يف القدر املحدد ِل حتقيُقه، ودراسُته ترقيام  متسلَسال  خاصا

 سميٍك مضبوٍط بالشكل مع بخطٍّ ملسو هيلع هللا ىلص (، وميَّزُت فيه كالَم النبيِّ 329( إىل رقم )0من رقم )

وضع عالمة تنصيص هكذا "" حول احلديث النبوي، وعند تكرار حديث تقدم قبل ذلك؛ 

م، وأضع بجانبه حرف )م(،  فإين ال أعطيه رقام جديدا، وإنام يأخذ نفس رقم احلديث الذي تقدَّ

 .وهي اختصار لكلمة: مكرر

وظة نسخُت النص وفق قواعد اْلمالء، وعالمات الرتقيم من النسخة اخلطية املحف - 3

، وقابلُت املنسوخ باألصل الذي نقلُت منه، ثم أعدُت 326بمكتبة كوبرِل برتكيا حتت رقم 

 .مقابلة املنسوخ بالنسخة املطبوعة للكتاب

أثبتُّ الصواب يف صلب الرسالة، وما يكون من خطأ أو حتريف أوسقط؛ فإين أستدركه  - 2

ت منه الصواب أو السقط؛ فإذا كان مع اْلشارة إىل ذلك يف اهلامش، وبيان املصدر الذي أثب

( ..مصدر التصويب يدور بني النسخة اخلطية، واملطبوعة للكتاب؛ فإين أضع قوسني هكذا )

حول السقط أو الكالم الذي أثبته عىل الصواب، أما إذا كان مصدر التصويب من خارج 

 .ه عىل الصواب[ حول السْقط أو الكالم الذي أثبت..أضع معكوفتني هكذا ] النسختني؛ فإين

[ يف موضعه يف صلب ..اعتنيُت بتحديد صفحات املخطوط بني معكوفتني هكذا ] -4

 .الرسالة

كلُّ آية وردت يف البحث؛ فإين أذكر يف اهلامش اسم السورة التي ُذكرت فيها، ورقمها يف  -1

 .هذه السورة

 قمُت بتوثيق النص بالتخريج، وذلك عىل النحو التاِل: -6

النقول التي ذكرها حمب الدين الطربي، وذلك بعزوها إىل املصادر التي ذكرها يف )أ( توثيق 

 .مقدمته أو غريها

 توثيق األحاديث بالتخريج، وذلك عىل النحو التاِل:)ب( 

عند عزو املؤلف احلديث إىل عدة مصادر؛ فإين أبدأ التخريج باملصدر الذي بدأ به املؤلف  -

صادر التي ذكرها، والتي اقتىض املقام إضافتها حسب املتابعة سندا، ومتنا، ثم أرتب بقية امل

 .األتم، فاألقل ْلسناد املصدر األول

ه إىل مصدر واحد؛ فإين َأبدأ  - وإذا ذكر املؤلف متن احلديث منسوبا إىل راويه األعىل، وعزا
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التخريج باملصدر الذي ذكره سندا، ومتنا، ثم أرتب مصادر التخريج األخرى بعده بحسب 

 .املتابعة األتم، فاألقل ْلسناد املصدر املبدوء به

أما إذا عزا املؤلف احلديث لغري الصحيحني، ووجدُته يف الصحيحني أو أحدمها؛ فإنني أبدأ  -

 ..التخريج بالصحيحني

ن الكتاب، والباب، ورقم اجلزء، والصفحة، ورقم احلديث  - ج احلديث مقرونا بعنوا -ُأخرِّ

كام  -إن ُوجد  –لصحاح، والسنن، وباجلزء، والصفحة، ورقم احلديث كام يف كتب ا -إن ُوجد

جت منها احلديث ..يف كتب املسانيد أو املعاجم   .وغري ذلك ِوْفق طبعات املراجع التي خرَّ

باب، والرمز اختصارا لكلمة وقد استعملُت الرمز )ك( اختصارا لكلمة كتاب، والرمز )ب( 

 حديث، والرمز )ص( اختصارا لكلمة صفحة. اختصارا لكلمة)ح( 

إذا أشار املؤلف إىل حديث، ومل يذكر لفظه؛ فإين أذكر أقرب لفظ يدل عىل ما أشار إليه،  -

ُجه عىل املنهج السابق مع االختصار  .وُأَخرِّ

ُأنَبِّه عىل مدار طرق احلديث يف مصادر التخريج التي أذكُرها كام أشري إىل فروق الروايات،  -

دى مطابقتها للفظ املراد خترجيه بعبارة اصطالحية كـقوِل: بلفظه أو بنحوه أو بلفظ وم

 ..مقارب

ج احلديث حكام  أو تعقيب ا ذكرُته عقب خترجيي احلديث من هذا الكتاب  - وإن وجدُت ملن خرَّ

 ..مباَشة كالرتمذي مثال

يف ترقية احلديث عىل نفس إذا كان احلديث حيتاج إىل شواهد؛ فإين أخرج الشواهد التي تفيد  -

  .املنهج السابق مع االختصار

 دراسة اْلسناد عىل النحو التاِل: -7

فإين ال  -فإن كانت الرواية يف األصول-إذا عزا املؤلف احلديث للصحيحني أو أحدمها  -

  .أدرس إسنادها اكتفاء  بالعزو إىل الصحيحني

فإين أدرس اْلسناد، وأبني درجة احلديث عىل أما إذا عزا املؤلف احلديث لغري الصحيحني؛  -

 ضوء دراسة اْلسناد، وتكون دراسة اْلسناد عىل النحو التاِل:

أترجم لرجال اْلسناد ابتداء  بشيخ املؤلف، وحتى الراوي األعىل للحديث، وذلك بذكر  - أ

بقوِل: اسمه، ونسبه، وكنيته، ونسبته، واثنني من شيوخه، واثنني من تالميذه، مع اْلشارة 

وغريمها إن كان للراوي أكثر من شيخني، وتلميذين، ثم أذكر أقوال املحدثني يف الراوي 
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وأبني يف النهاية خالصة حال الراوي عىل  ،-إن ُوجد-جرحا، وتعديال مع ذكر تاريخ وفاته 

 .ضوء جمموع األقوال فيه

لراوي املوصوف أنبه عىل ما يف سند احلديث من إرسال أو تدليس مع حتديد مرتبة ا -ب 

بالتدليس، وكذا ما يوصف به الراوي من اختالط، وأميز من رووا عنه قبل االختالط ممن 

، وذلك كله يف نطاق السند الذي -حسبام ُيتاح ِل من مصادر يف هذا الشأن-رووا عنه بعده 

 .أدرسه حتى ال يطول البحث

 احلكم عىل احلديث عىل النحو التاِل:  -8

 .يف الصحيحني أو يف أحدمها؛ فإين أكتفي بالعزو إليهام أو أحدمهاإذا كان احلديث  -

ٍة أو ُحْسٍن أو َضعٍف بحسب  - وإذا كان احلديث يف غريمها؛ فإين أبني درجة احلديث من صحَّ

 .درجة اْلسناد املدروس حسبام تقدم يف دراسته

يه من  - متابعات أو شواهد ترفعه وإذا كان احلكم عىل اْلسناد بالضعف؛ فإين أنبه عىل ما يقوِّ

  .وإال، فإن اْلسناد يبقى عىل ضعفه -إن ُوجد يشء من ذلك-لدرجة القبول 

فإن  -إن ُوجد-ال أتوسُع يف دراسة إسناد املتابعات، والشواهد، وإنام أكتفي باملقبول منها  -

ا خمتْصا كانت املتابعة أو الشاهد يف الصحيحني أو أحدمها؛ فإين أكتفي بتخريج احلديث خترجي

دون احلاجة إىل دراسة إسناده، وأما إن كانت املتابعة أو الشاهد خارج الصحيحني؛ فإين 

أدرس رجال اْلسناد دراسة إمجالية بذكر الراجح من حال الراوي، ومن َثمَّ ترقية حال 

 .احلديث ِبذه املتابعات، والشواهد

ا مما يرتكه وثَّقُت يف اهلامش معاين األلفاظ الغريبة التي ذكرها  -9 املصنف، وقد أضيُف بعض 

  ..إن دعت احلاجة لذلك، وذلك بالرجوع إىل كتب غريب احلديث، وَشوحه، ومعاجم اللغة

عّرفت باألعالم، واألنساب، واألماكن، والبلدان غري املشهورة بالرجوع إىل الكتب  -01

 .املتخصصة يف ذلك

ح، والتعليق داخَل البحث، وخارَجه قدر وثَّقُت اْلحاالت التي يذكرها املؤلف يف الرش -00

 .املستطاع

ختمُت الدراسة بذكر النتائج التي توصلُت إليها من خالل القدر املحدد للدراسة، مع  -03

 .ذكر التوصيات، والفهارس العلمية
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، وَتِزلُّ تارات،  هذا، ويف اخلتاِم أقوُل:     إنني مازلت أدُرج يف بداية الطريق، َتْثُبُت قدمي تارة 

مت من عمٍل، وما توصلُت إليه من نتائج يف هذا البحث ال شك أنه حيتاج إىل التقويم،  وما قدَّ

  .والتصويب

 ربِّ الَعاملني، فإن أحسنُت، فذلك غايُة ما آُمُل 
ِ
وأرُجو، فام كان من صواٍب، وتوفيٍق، فمَن اهلل

ُت، فمن نفيس، ومن الشيطان، َذلَِك  منملسو هيلع هللا ىلص ورسوُلُه  َعزَّ َوَجلَّ واهلُل  وإن أخطأُت، وقْصَّ

ءٌ    .َبَرا

ا أنه لن ُيْعَدَم من ُأوِِل الفضِل إِْمَساٌك  ُمه بني يدْي قارئه الكريم، واثق  فهذا جهٌد متواضٌع ُأَقدِّ

َفاَع عن  ا كتبت تريُد الدِّ بمعروٍف أو ترسيٌح بإحسان، واهلَل عزَّ وجلَّ أسأُل أالَّ ُيَعِذبَّ َيد 

بِّ عْن سنِة نبِيِه  ا نطَق بالذَّ يَعتِِه، وال لسان    .بحبِّه وال قلب ا وَلهَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ََشِ

ا به عنده للفوز َعزَّ َوَجلَّ سائال املوىل  ا لوجهه الكريم، مستشفع   أن جيعل هذا العمَل خالص 

نه يف جنات النعيم، وأن ينفع به صاحبه، وكاتبه، وقارئه يف الدنيا، واآلخرة، وأال جيعل  برضوا

ن ا،  ، وخرسا ، وسعَينا فيه خيبة  ؛ إنه ال خَييب من رجاه، وال َيضل من ِعلَمنا علينا وباال  وضالال 

ال   ِرُم مؤمَّ ، وال حَيْ   .هداه، وال َيُردُّ سائال 

كام أسأله سبحانه َبَمنِِّه وَكَرِمِه، وواسع فضله، التوفيَق، والسداد؛ إنه أكرم األكرمني، وأرحم 

 .الرامحني، وهو سبحانه نعم املوىل، ونعم النصري

 القصِد،
ِ
 السبيِل، وهو حسُبنَا، ونِْعَم الَوِكيُل  واهلُل من وراء

ِ
ء  .وهو اهلادي إىل سوا

 ربِّ العاملنيَ 
ِ
َنا أِن احلمُد هلل  .وآخُر دعوا

، وَعىَل آلِِه، َوَصْحبِِه، َوَسلِّمْ  َنا حممدٍّ  .وصلِّ مهللا، وَسلِّْم، َوَباِرْك َعىَل سيدِّ

                              

 

 

 

 الباحث

 م محاد عبد اجليديارس عبد العظي

 املعيد بقسم احلديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة
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 :   الطربّي  الدينِ  حمبُّ  قال اْلمامُ 

 ( ذكُر رفِع األمانِة، وعرض الفتِن عىل القلوِب 0)

 احلديث األول:

  ؓ( 1)عن حذيفةَ 
ِ
َثنا رسوُل اهلل ُجُل  اأْلََماَنِة، َقاَل: َعْن َرْفعِ  ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: حدَّ "َينَاُم الرَّ

َكَجْمٍر َدْحَرْجتَُه َعىَل ِرْجلَِك،  (3)امْلَْجلِ  اأْلََماَنُة ِمْن َقْلبِِه، َفيََظلُّ َأثَُرَها ِمثَْل  (2)النَّْوَمَة )َفتُْقبَُض(

اُه ]ُمنتربا[ َفيَنَْفُض فرَتَ
َأَحٌد ُيَؤدِّي اأْلََماَنَة َحتَّى ُيَقاَل: إِنَّ يِف ، َفيُْصبُِح النَّاُس َيَتَباَيُعوَن اَل َيَكاُد (4)

ُجِل: َما َأْجَلَدُه، ما َأْظَرَفُه، ما َأْعَقَلُه، َوليس يِف َقْلبِِه مِ  ثَْقاُل َحبٌَّة َبنِي ُفاَلٍن َرُجال  َأِمين ا َحتَّى ُيَقاَل لِلرَّ

ال   ."ِمْن َخْرَدٍل ِمْن إِياَمنٍ   .(5)أخرجاه مطوَّ

                                 
بن جابر بن َعْمرو بن ربيعة،  -ُحَسيل، وقيل حسل  واسمه: -هو الصحايب اجلليل ُحَذيفة بن اليامن ( (1

ا، واخلندق، وما بعدها، ويف الصحيحني أن أبا  . ╚أبو عبد اهلل الَعْبيس من كبار الصحابة، شِهد أحد 

الدرداء ؓ قال لعلقمة: أليس فيكم صاحب الرس الذي ال يعلمه غريه؟ يعني حذيفة ؓ، وله 

( برقم 3/29(، اْلصابة )493( برقم )0/224الستيعاب )ا ُينظر: .ـه26تويف سنة  .مائة حديث

 .(74(، اخلالصة )صـ0613)

التي وقفُت  /أ(: فيقبض، والصواب ما أثبته، وهو املوافق ملا يف مصادر التخريج0/021يف األصل )( (2

 .عليها

ه منتربا »امَلْجل: ِغَلظ اجللد من العمل، ويدل عليه قوله:  (3)  ُينظر: .يه يشء، أي متتفخا، وليس ف«ترا

 .(0/310الفائق للزخمرشي )

وهو املوافق ملا يف مصادر (: مشرتا، والصواب ما أثبته، 0/217/أ(، واملطبوع )0/021( يف األصل )(4

  .التخريج

 ختريج احلديث:( (5

(، قال: حدثنا حممد 6497( برقم )8/014رفع األمانة ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

بن كثري، أخربنا سفيان، حدثنا األعمش، عن زيد بن وهب، حدثنا حذيفة ؓ قال، فذكر احلديث 

ال     .بنحوه مطوَّ

رفع األمانة، واْليامن من بعض القلوب، وعرض الفتن  ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 .من طريق وكيع، وأيب معاوية الرضير (،0/036عىل القلوب )

عام يكون يف أمته ملسو هيلع هللا ىلص إخباره  ب/التاريخ،  ك/، -«اْلحسان»كام يف -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

(، من طريق 6763( برقم )01/064من الفتن، واحلوادث، ذكر اْلخبار عام ُينقص اخلرَي يف آخر الزمان )
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 .عيسى بن يونس

(، من طريق 3079) برقم  (4/48ما جاء يف رفع األمانة ) ب/الفتن،  ك/ ،«جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

  .أيب معاوية، وقال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح

 .من طريق وكيع(، 4112( برقم )3/0246ذهاب األمانة ) ب/الفتن،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

ا أبو معاوية، ثالثتهم )وكيع، وأبو (، قال: حدثن32311( برقم )28/390، )«مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .معاوية الرضير، وعيسى بن يونس(، عن األعمش به بنحوه
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 الثاين:احلديث 

َيْذُكُر اْلِفَتَن؟، َفَقاَل قْوٌم: ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَقاَل: َأيُُّكْم َسِمَع النَّبِيَّ ُكنَّا ِعنَْد ُعَمَر ؓ قال: (1)عنهو

ُجِل يِف َأْهِلِه، ومالِه، ونفِسه، وولِده، َوَجاِرِه؟ َقاُلو ُكْم َتْعنُوَن ِفْتنََة الرَّ : َنْحُن َسِمْعنَاُه، َفَقاَل: َلَعلَّ ا

َدَقُة، َوَلِكْن َأيُّكُ  َياُم، َوالصَّ اَلُة، َوالصِّ ُرَها الصَّ ْلَك ُتَكفِّ
تِي ملسو هيلع هللا ىلص ْم َسِمَع النَّبِيَّ َأَجْل، َقاَل: تِ َيْذُكُر الَّ

 َأبُوَك، َقاَل ُحذَ 
ِ
َّ
ِ
ْيَفُة: ََتُوُج َمْوَج اْلَبْحِر؟، َقاَل ُحَذْيَفُة: َفَأْسَكَت اْلَقْوُم، َفُقْلُت: َأنَا، فَقاَل: َأنَْت َّلل

َِبَا "ُتْعَرُض اْلِفتَُن َعىَل اْلُقُلوِب َكاحْلَِصرِي عُ  َيُقوُل:ملسو هيلع هللا ىلص َسِمْعُت النَّبِيِّ  ا، َفَأيُّ َقْلٍب ُأَْشِ ا ُعود  ود 

 ، َعىَل َأبْيََض ُنِكَت فِيِه ُنْكَتٌة َسْوَداُء، َوَأيُّ َقْلٍب َأنَْكَرَها ُنِكَت فِيِه ُنْكَتٌة َبيَْضاُء َحتَّى َتِصرَي َعىَل َقْلبنَْيِ

َفا اَمَواُت، َواألَ  (2)ِمْثِل الصَّ ُه فِْتنٌَة َما َداَمِت السَّ ي ا َفاَل َترُضُّ ا َكاْلُكوِز جُمَخِّ ْرُض، َواآلَخُر َأْسَوُد ُمْرَبادا

هُ  َب ِمْن َهَوا ا إاِلَّ َما ُأَْشِ ْثُتُه َأنَّ َبْينََك َوَبْينََها "، الَ َيْعِرُف َمْعُروف ا، َوالَ ُينِْكُر ُمنَْكر  َقاَل ُحَذْيَفُة: َوَحدَّ

، َقاَل ُعَمرُ  ا ُيوِشُك َأْن ُيْكرَسَ ا ُمْغَلق  ُه أن ُيَعاُد، قال: ُقْلُت: َباب  ا الَ َأبَا َلَك؟ َفَلْو َأنَُّه ُفتَِح َلَعلَّ : َكرْس 

ْثُتُه َأنَّ َذلَِك اْلَباَب َرُجٌل ُيْقَتُل َأْو َيُموُت َحِديث ا َلْيَس 0/021الَ َبْل ] ، َوَحدَّ /ب[ ُيْكرَسُ

ٍد، َقاَل: َما : َيا َأبَا َمالٍِك، َما (3)بِاألََغالِيِط، َقاَل: ُقْلُت  ُة اْلَبَياِض يِف َسَوا َأْسَوُد ُمْرَبادا ؟ َقاَل: ِشدَّ

ا ي ا؟، َقاَل: َمنُْكوس  خِّ  .(4)أخرجاه .اْلُكوُز جُمَ

                                 
 .( يعني حذيفَة بن اليامن ؓ(1

 .(3/073املنهاج َشح مسلم بن احلجاج للنووي ) ُينظر: .احلجر األملس الذي ال َيْعَلق به يشء( هو (2

حا ِبام يف صحيح مسلم  ( القائل هو أبو خالد األمحر، وأبو مالك هو: سعد(3 بن طارق كام جاء مْصَّ

(0/036). 

 ختريج احلديث:( (4

بيان أن اْلسالم بدأ غريبا، وسيعود غريبا، وأنه يأِرز بني  ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

َثنَا أَ (، قال: 0/038املسجدين ) ، َحدَّ  ْبِن ُنَمرْيٍ
ِ
ُد ْبُن َعْبِد اَّللَّ مَّ َثنَا حُمَ ، -َيْعنِى ُسَلْياَمَن ْبَن َحيَّانَ -بُو َخالٍِد َحدَّ

، َعْن ُحَذْيَفَة ؓ، فذكر احلديث بلفظ مقارب  .َعْن َسْعِد ْبِن َطاِرٍق، َعْن ِرْبِعىٍّ

قال: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أبو مالك به  (،32381( برقم )28/204« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

ا    .خمتْص 

(، 7196( برقم )4/231الفتنة التي َتوج كموج البحر ) ب/الفتن،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف 

  .، عن حذيفة به بنحوه-شقيق بن سلمة-من طريق أيب وائل 

ما جاء يف الفتن، ذكر البيان بأن  ب/الرهن،  ك/، -«اْلحسان»كام يف -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

(، من طريق 1966( برقم )02/214قة تكفر آثام الفتن عمن وصفنا نعته فيها )الصالة، والصيام، والصد

 .به بلفظ خمتْصعن حذيفة شقيق بن سلمة 
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ُه اْلقوُم إذا طافوا به، وقيل: هو ِعرق «كاحلَِصري»قوله:  ، أي حتيُط الفتُن باْلقلوِب، يقاُل: َحَْصَ

ابة ضا  عىل َجنْب الدَّ ق  يمتّد ُمعرَتِ رَّ إىل ناِحيِة بْطنِها، فشبَّه اْلفتَن بِذلك، وقيل: ُهَو ثوٌب خُمَ

َمنُْقوش إَِذا ُنرَش َأَخَذ الُقلوَب بحْسِن صنَْعتِه، َفَكَذلَِك الِفتنة ُتَزيَّن، وُتَزْخرف لِلنَّاِس، َوَعاِقَبُة 

                                               .(1)َذلَِك إىَِل ُغرور

ا»قوله:  ا َعْود  ، َوُهَو أحُد الِعيَدان « َعْود  مِّ ٍة، وُروي بِالضَّ ة َبْعَد َمرَّ َواَيُة بِاْلَفْتِح، َأْي َمرَّ هكذا الرِّ

                                  .(2)َيْعنِي َما ُينَْسج بِِه احلَِصرُي ِمْن َطاقاته، َوُيرَوى بِاْلَفْتِح َمَع َذاٍل ُمْعَجَمٍة كأنَّه اْستعاذ ِمَن الِفتن

ا»قوله:  ا، وُرِوي «ُمْرَبادا ، وَتَربَّدَ ، وهو من (3)ُمْرَبدا ْبَدُة الُغرْبة، َأْرَبد، واْرَبادَّ َبنْيَ ، وقيل: والرُّ

د، والُغرْبة وا السَّ
ا  ، وقد جاء(4) دٍ يف احلديث كام تقدم أنه  ُمَفرسَّ  ُة َبَياِض يِف َسَوا يشري  ، وكأنهِشدَّ

ِده  يا  »وقوله:  .إِل املعنى من حيث ظلمتِه، وتكِدرهبسوا َماِئال  َعِن ااِلْستَِقاَمِة، ، أي «جُمَخِّ

ِذي اَل )َيِعي( ءٌ  (5)َوااِلْعتَِداِل َشبَّه الَقْلب الَّ ِذي اَل َيْثُبت ِفيِه يَشْ اِئِل الَّ ، وقد تقدم َخرْيا  بالُكوز امْلَ

ي ا؟، َقاَل يف احلديِث:  خِّ اَما اْلُكوُز جُمَ  .: َمنُْكوس 

  

                                                                                               
  .(، وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح3079( برقم )4/48الفتن ) ك/، «جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

 .(234( برقم )0/317تكفري الصالة ) ب/الصالة،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

(، ثالثتهم 2911( برقم )3/0211ما يكون من الفتن ) ب/الفتن،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

  .به بنحوهحذيفة  ، عنشقيق بن سلمة، من طريق  )الرتمذي، والنسائي، وابن ماجه(

ُنَبيِْط بن  (، من طريق8446( برقم )4/101الفتن، واملالحم ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

يط، عن حذيفة به بلفظ خمتْص   .ََشِ

 .(0/291النهاية ملجد الدين ابن األثري، مادة حْص ) ُينظر:( (1

 .(208، 2/207املصدر السابق، مادة عود ) ُينظر:( (2

نة،  ُينظر:( (3  .(0/16انتزاع األمانة من القلوب ورفعها ) ب/اْليامن،  ك/مستخرج أيب عوا

 .(3/082(، النهاية، مادة ربد )0/296كشف املشكل من حديث الصحيحني البن اجلوزي ) ُينظر:( (4

/ب(، والصواب ما أثبته كام يدل عليه سياق الكالم، ويقتضيه معناه، وكام 021/ل0( يف األصل: يعني )(5

 .( عىل الصواب0/219(، وقد جاء يف املطبوع )0/343مادة جخا ) يف النهاية،
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 ( ذكُر النفِخ يف الصورِ 3)

"َكيَْف َأنَْعُم َوَصاِحُب الَقْرِن  قال: ،ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النبيِّ عن َأيِب سِعيٍد ؓاحلديث الثالث:  

 َفَكَأنَّ َذلَِك َثُقَل َعىَل َأْصَحاِب النَّبِيِّ  ،َقِد التََقَم الَقْرَن، َواْسَتَمَع اِْلْذَن َمتَى ُيْؤَمُر بِالنَّْفِخ، َفيَنُْفُخ"

ْلنَا" َقاَل هَلُْم ِعنَْد َذلَِك: ،ملسو هيلع هللا ىلص  َتَوكَّ
ِ
، َونِْعَم الَوكِيُل، َعىَل اهلل ُ : َحْسُبنَا اَّللَّ أخرجه  ."ُقوُلوا

  .الرتمذي، وقال: حديث حسن

وِر َقِد اْلتََقَمُه، ويف رواية:  َوَأْصَغى بَسْمَعُه، َوَحنَى َجْبَهتَُه، َينَْتظُِر َما "َكيَْف َأنَْعُم َوَصاِحُب الصُّ

، َما نُقوُل؟، َقاَل:ُيْؤَمُر به"
ِ
: َيا َرُسوَل اَّللَّ ، َونِْعُم اْلَوكِيُل" ، َقاُلوا ُ أخرجه  ."ُقوُلوا َحْسُبنَا اَّللَّ

  .)*(البغوي

ةَوِقيَل: َكْيَف  ،، َأي: َكْيَف أتنعم«َكْيَف َأنَْعمُ »َقْوله:  َأْفَرْح، َوالنْعَمُة: امْلَرَسَّ
(1) 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ختريج احلديث:)*( 

 هذا احلديث يرويه خالد بن طهامن، واخُتلف عنه من وجهني:

 .فمرة ُيروى عنه عن عطية العويف، عن أيب سعيد اخلدريؓ  -0

 .ومرة ُيروى عنه عن عطية العويف، عن زيد بن أرقمؓ  -3

 (:عن أيب سعيد اخلدريؓ  ختريج الوجه األول )خالد بن طهامن، عن عطية العويف،

ن ، كتاب صفة القيامة، والرقائق، والورع، باب ما جاء يف شأ«جامعه»أخرجه الرتمذي يف 

( قال: حدثنا ُسَوْيد، قال: أخربنا عبد اهلل، قال: أخربنا خالد 3420( برقم )4/336الصور )

، فذكر احلديث بنحوه، وقال الرتمذي: هذا أبو العالء، عن عطية، عن أيب سعيد ؓ

 حسن، وقد ُروى من غري وجه هذا احلديُث عن عطية عن أبى سعيد اخلدري ؓ حديث

  .نحَوه  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

(، قال: أخربين أمحد 0294( برقم )3/813وأخرجه أبو برش الدواليب يف الكنى، واألسامء )

 .سويد بن نْص به خمتْصا  بن شعيب، أنبأ

( برقم 01/013، كتاب الفتن، باب النفخ يف الصور )«َشح السنة»وأخرجه البغوي يف 

 .ارك به بلفظه(، من طريق إبراهيم بن عبد اهلل اخلالل، نا عبد اهلل بن املب4398)

                                 
 .(01/014لسنة للبغوي )َشح ا ُينظر:( (1
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 .( قال: حدثنا خالد أبو العالء به بلفظه91/برقم11)صـ« مسنده»وأخرجه ابن املبارك يف 

وعن ابن املبارك أخرجه ُنعيم بن محاد املروزي يف كتابه الفتن، باب ما يكون من عالمات 

 .(0778( برقم )3/626الساعة )

حممد بن عبد –(، قال: حدثنا أبو أمحد 09246( برقم )23/93« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .، عن خالد بن طهامن به بنحوه-اهلل الزبريي

  .(، من طريق عامر الدهني41( برقم )0/49وأخرجه الطرباين يف املعجم الصغري )

 .ي(، من طريق عمرو بن قيس املالئ1/011« )احللية»وأخرجه أبو نعيم يف 

(، من 01/407مالك بن ِمْغول، ويف ) من طريق (،01/407وأخرجه الطربي يف "تفسريه" )

املالئي، ومالك بن  ، أربعتهم )عامر الدهني، وعمرو بن قيس-بن أرطاة  -احلجاج  طريق

 .بن أرطاة(، عن عطية العويف به بنحوه ِمْغول، واحلجاج

عن أيب سعيد  ،، فرواه عن عطية العويفطهامنخالَد بَن  -(1) يف الراجح عنه –تابع األعمُش و

                                 
 ختريج احلديث: ((1

 ، واخُتلف عنه من ثالثة أوجه:األعمش هذا احلديث يرويه

  .فمرة ُيروى عنه، عن عطية العويف، عن أيب سعيد اخلدريؓ  -0

  .ومرة ُيروى عنه، عن أيب صالح، عن أيب سعيد اخلدريؓ  -3

 .ومرة ُيروى عنه، عن أيب صالح مرسال -2

( برقم 01/012النفخ يف الصور ) ب/الفتن،  ك/، «َشح السنة»فأخرجه البغوي يف فأما الوجه األول، 

(، قال: أخربنا أمحد بن عبد اهلل الصاحلي، أنا أبو سعيد حممد بن موسى الصرييف، أنا أبو عبد اهلل 4399)

يت، نا أبو حذ يفة، نا سفيان، عن األعمش، عن حممد بن عبد اهلل الصفار، نا أمحد بن حممد بن عيسى الرِبْ

 .قال، فذكر احلديث بلفظهملسو هيلع هللا ىلص عطية بن سعد العويف، عن أيب سعيد ؓ، أن النبي 

(، من طريق حممد بن زكريا، ثنا أبو حذيفة به بلفظ 7/021وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف احللية )

 .مقارب

 .الرزاق، أخربنا سفيان به خمتْصا (، قال: حدثنا عبد 00696( برقم )08/338وأخرجه أمحد يف مسنده )

(، قال: حدثنا عثامن، 0184( برقم )3/229فأخرجه أبو يعيل املوصيل يف مسنده )وأما الوجـه الثاين، 

فذكر  ،ملسو هيلع هللا ىلصحدثنا جرير، عن األعمش، عن أيب صالح، عن أيب سعيد ؓ قال: قال رسول اهلل 

 .احلديث بلفظ مقارب

به بلفظ  قال: حدثنا عثامن(، 11/برقم014ذكر الصور )صـ  ب/وأخرجه ابن أيب الدنيا يف األهوال، 

 .مقارب
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  .اخلدري ؓ

 (: ختـريج الوجـه الثاين )خالد بن طهامن، عن عطية العويف، عن زيد بن أرقمؓ 

(، قال: حدثنا حممد بن ربيعة، عن خالد 09241( برقم )23/90« )مسنده»أخرجه أمحد يف 

فذكر  ،ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل  أيب العالء اخلفاف، عن عطية، عن زيد بن أرقم ؓ

 .احلديث بلفظ مقارب

 (، من طريق داود بن ُرَشيد، 1173( برقم )1/091« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

(، من طريق 180( برقم )2/441، ترمجة خالد بن طهامن )«الكامل»وأخرجه ابن عدي يف 

ان(، عن ان، كالمها )داود بن ُرَشيد، وأيوب الوزَّ  .حممد بن ربيعة به بلفظ مقارب أيوب الوزَّ

 دراســة اْلسنــاد:

 الوجه األول:

 دراسة إسناد احلديث عند الرتمذي يف جامعه: 

نسبة إىل طوسان، وهي إحدى  -ُسويد بن نْص بن سويد املروزي، َأبُو الفضل الطوساين  -0

                                                                                               
األذكار،  ب/الرقائق،  ك/، -كام يف اْلحسان-ومن طريق عثامن بن أيب شيبة أخرجه ابن حبان يف صحيحه 

 .(2/011/832ِذكر األمر ملن انتظر النفخ يف الصور أن يقول: حسبنا اهلل، ونعم الوكيل )

(، من طريق إسامعيل أيب حييى التيمي، 8678( برقم )4/612األهوال ) ك/وأخرجه احلاكم يف املستدرك، 

عن األعمش به بلفظ مقارب، وقال عقبه: مل نكتبه من حديث األعمش، عن أيب صالح، عن أيب 

 َشط سعيد ؓ إال ِبذا اْلسناد، ولوال أن أبا حييي التيمي عيل الطريق حلكمت للحديث بالصحة عيل

 .الشيخني، وقال الذهبي: أبو حييى واه

(، قال: قال )يعني حييى 129( برقم )0/462« )مسنده»فأخرجه إسحاق بن راهويه يف وأما الوجه الثالث، 

قال، فذكر احلديث بلفظ ملسو هيلع هللا ىلص بن حييى(: وقال أبو األحوص، عن األعمش، عن أيب صالح، أن النبي 

 .مقارب

ام أثبت أعىل الصحيفة؛ ألن راويه عن األعمش هو سفيان الثوري، وهو ك وقد ظهر ِل رجحان الوجه األول

 ،-الثاين الوجه راوي–ثقة فقيه حافظ حجة من أثبت تالميذ األعمش، وهو أثبت من جرير بن عبد احلميد 

م من وأثبت  (، التقريب 4/000َتذيب التهذيب ) ُينظر: .-الثالث الوجه راوي– احلنفي سليم بن سالَّ

 .(3441/برقم 344)صـ 

ح احلافظ ابن حجر هذا الوجه حيث قال يف  (: 8323( برقم )7/462إحتاف املهرة ) وقد رجَّ

ُروي عن عطية، عن أيب سعيد، وهو املشهور  .."..حديث: " كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن 

 .ـه.ا
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روى عن سفيان بن عيينة، وعبد اهلل بن املبارك، وغريمها، وروي  .، ويعرف بالشاه-قرى مرو

عنه الرتمذي، والنسائي، وغريمها، قال النسائي، ومسلمة، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وذكره 

كان متقنا، وقال السمعاين: أحد األعالم الثقات، وكان راوية : ، وقال«الثقات»ابُن ِحبَّان يف 

(، 3310( برقم )0/472ينظر: الكاشف للذهبي ) .ـه341 سنة تويف .عبد اهلل بن املبارك

(، التقريب 4/381(، َتذيب التهذيب )3610( برقم )03/373َتذيب الكامل )

 .وخالصة حاله أنه ثقة متقن .(3699/برقم 361)صـ

روي  .عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظيل التميمي موالهم، أبو عبد الرمحن املروزي -3

عن سفيان الثوري، وخالد بن طهامن، وسعيد بن أيب أيوب، وغريهم، وروى عنه سويد بن 

نْص الطوساين، وعبد الرمحن بن مهدي، وغريمها، قال ابن عيينة: كان فقيها عاملا عابدا زاهدا 

، وقال ابن معني: كان كيِّسا متثبتا ثقة، وكان عاملا صحيح احلديث، وقال  شيخا شجاعا شاعرا

د جماهد، مُجعت فيه خصال اخلرياب ينظر:  .ـه080تويف سنة  .ن حجر: ثقة ثبت فقيه عامل جوا

(، التقريب 1/283(، َتذيب التهذيب )2131( برقم )06/1َتذيب الكامل )

 .وخالصة حاله ما قاله ابن حجر .(2191/برقم 141)صـ

اف الكويف، وهو خالد  -2 روى عن  .بن أيب خالدخالد بن طهامن السلوِل، أبو العالء اخلفَّ

أنس بن مالك، وعطية العويف، وغريمها، وروي عنه عبد اهلل بن املبارك، ووكيع بن اجلراح، 

وغريمها، قال ابن معني، وابن اجلارود: ضعيف، وقال أبو حاتم: هو من عتق الشيعة، حمله 

ط قبل موته الصدق، وذكره ابن حبان يف "الثقات" وقال: خيطئ، وَِيم، وقال ابن معني: خلَّ 

بعرش سنني، وكان قبل ذلك ثقة، وكان يف ختليطه كلام جاءوه به قرأه، وقال ابن عدي يف 

، وقال أبو عبيد اآلجري: مل يذكره أبو داود إال  الكامل: ومل أر يف مقدار ما يرويه حديثا منكرا

ال بخري، وقال الذهبي: صدوق شيعي، وقال ابن حجر: صدوق ُرمي بالتشيع، ثم اختلط، وق

( 2/428ينظر: الكامل البن عدي ) .ابن الكيال: وما ضعفه ابن معني إال من أجل أنه اختلط

(، 0221( برقم )0/261(، الكاشف )0633( برقم )8/94(، َتذيب الكامل )180برقم )

 .(0/011(، الكواكب النريات )0644برقم/080(، التقريب )صـ2/98َتذيب التهذيب )

ومل يتبني ِل فيام وقفت عليه من مصادر هل روى عنه ابن ، روخالصة حاله ماقاله ابن حج

املبارك قبل االختالط أم بعده إال أن ابن عدي قال يف الكامل: ومل أر يف مقدار ما يرويه حديثا 

ه أحد يف كتب العلل  ، كام أنه مل يومهِّ ، إال ما كان من أيب حاتم -بحسب ما وقفت عليه–منكرا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





105 

 

ه يف ح (، 0991( برقم )1/394ديث واحد كام يف العلل البن أيب حاتم )الرازي، فإنه ومهَّ

 ( عقب حديث ُروي يف ذم بني أمية:0/419وكذا اجلوزقاين، فإنه قال يف األباطيل واملناكري )

 .فاهلل أعلم .هذا حديث منكر تفرد به خالد بن طهامن

روى عن أيب سعيد  .القييسعطية بن سعد بن ُجنادة، أبو احلسن الَعويِف الكويف اجلَدِل  -4

، وغريمها، وروى عنه خالد بن طهامن اخلفاف، ، وأبى هريرة ؓاخلدري ؓ

وداود بن اجلارود، وغريمها، قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء اهلل، وله أحاديث صاحلة، ومن 

قيل البن ، والناس من ال حيتج به، وقال ابن معني، وأبو حاتم: ضعيف إالَّ أنه ُيكتب حديثه

معني كيف حديث عطية؟، فقال صالح، وقال أمحد: ضعيف احلديث، بلغني أن عطية كان 

يأيت الكلبي فيأخذ عنه التفسري، وكان الثوري، وهشيم يضعفان حديث عطية، وقال أبو 

، وقال أبو داود: ليس بالذي ُيعتمد عليه، وقال ابن حبان: سمع من أيب سعيد  زرعة: لنيِّ

أبو سعيد جعل جيالس الكلبي، وحيرض قصصه؛ فإذا قال الكلبي اخلدري أحاديث فلام مات 

بكذا فيحفظه، وكناه أبا سعيد، ويروي عنه، فإذا قيل له: من حدثك ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل 

ِبذا؟، فيقول: حدثني أبو سعيد، فيتومهون أنه يريد أبا سعيد اخلدري، وإنام أراد به الكلبي؛ 

إال عىل جهة التعجب، وقال اجلوزجاين: مائل، وقال فال حيل االحتجاج به، وال كتابة حديثه 

الساجي: ليس بحجة، وقال ابن عدي: روى عنه مجاعة من الثقات، ولعطية عن أيب سعيد 

أحاديث عدة، وعن غري أيب سعيد، وهو مع ضعفه ُيكتب حديثه، وقال النسائي: ضعيف، 

ع عىل ضعفه، وقال يف وقال الدارقطني: مضطرب احلديث، وقال الذهبي يف املغني: جُممَ 

فوه، وقال ابن حجر يف طبقاته: ضعيف احلفظ مشهور بالتدليس القبيح، وعده  الكاشف: ضعَّ

بعة من مراتب املدلسني وأهلها هم من اتفق األئمة عىل أنه ال حُيتج بيشء من -يف املرتبة الرا

، وقال ابن -حديثهم إال بام رصحوا فيه بالسامع لكثرة تدليسهم عىل الضعفاء، واملجاهيل

ينظر: الطبقات  .ـه000ُتويف سنة  .حجر يف التقريب: صدوق خيطئ كثريا، وكان شيعيا مدلسا

(، اجلرح 0311( برقم )3/041(، الثقات للعجيل )2313( برقم )8/430البن سعد )

(، 00/390(، العلل للدارقطني )3/076(، املجروحني البن حبان )6/283والتعديل )

( برقم 0/607(، املغني يف الضعفاء للذهبي )2916( برقم )31/041َتذيب الكامل )

( برقم 3/37(، الكاشف )089( برقم )2/380(، تاريخ اْلسالم للذهبي )4029)

برقم /292، التقريب )صـ(033/برقم11(، طبقات املدلسني البن حجر )صـ2831)
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حديثه لالعتبار، ُيكتب ، ومع ضعفه وخالصة حاله أنه ضعيف عىل قول األكثرين .(4606

بعة؛ فال حُيتج بيشء من حديثه إال بام رصح فيه بالسامع،  وكان شيعيا مدلسا من الطبقة الرا

 .واهلل أعلم

الصحايب اجلليل: سعد بن مالك بن شيبان اخلزرجي، أبو سعيد األنصاري  -1

ث عن النبي اخلدري ؓ عنه:  وعن أيب بكر، وطائفة، وروى ،ملسو هيلع هللا ىلص ، مشهور بكنيته، حدَّ

عطاء بن يسار، وعطية العويف، وغريمها، وهو من فقهاء الصحابة، وفضالئهم، وأحد السبعة 

ينظر: أسد الغابة لعز  .ـه74تويف سنة  .حديثا 0071املكثرين من الرواية حيث بلغت أحاديثه 

 .(2/069(، سري أعالم النبالء )3/410الدين بن األثري )

 الوجه الثاين: 

 ديث عند أمحد يف مسنده:دراســـة إسنـــــاد احل

ثقة عىل قول  .ـه091ُتويف بعد سنة  .حممد بن ربيعة الكاليب، أبو عبد اهلل الرؤايس الكويف -0

(، َتذيب 4844( برقم )3/071ُينظر: الكاشف ) .األكثرين، ومن خالفهم مل يذكر دليال

 .(1877/برقم478(، التقريب )صـ9/063التهذيب )

ومل  صدوق رمي بالتشيع، ثم اختلط، .أبو العالء اخلفاف الكويف خالد بن طهامن السلوِل، -3

يتبني ِل فيام وقفت عليه من مصادر هل روى عنه حممد بن ربيعة الكاليب قبل االختالط أم 

ه  ، كام أنه مل يومهِّ بعده، إال أن ابن عدي قال يف الكامل: ومل أر يف مقدار ما يرويه حديثا منكرا

ه يف  -ما وقفت عليه بحسب–أحد يف كتب العلل  إال ما كان من أيب حاتم الرازي فإنه ومهَّ

تقدم يف  .( فاهلل أعلم0991( برقم )1/394حديث واحد كام يف العلل البن أيب حاتم )

 .الوجه األول من حديثنا

ضعيف عىل  .عطية: هو عطية بن سعد بن ُجنادة، أبو احلسن الَعويِف الكويف اجلَدِل القييس  -2

بعة، وقد قول األكث رين، ومع ضعفه ُيكتب حديثه لالعتبار، وكان شيعيا مدلسا من الطبقة الرا

 .تقدم يف الوجه األول من حديثنا .روى هنا بالعنعنة

الصحايب اجلليل زيد بن َأرَقم بن زيد بن قيس بن النعامن بن مالك بن األَغر بن َثْعلبة بن  -4

 وروى عنه أنس بن .وعن عيل بن أيب طالب ؓ ،ملسو هيلع هللا ىلص روى عن النبي  .عمرو اخلزرجي

تسعون  له .شهد اخلندق، وغزا سبع عرشة غزوة .وُثاَممة بن ُعقبة املَُحلِِّمي، وغريمها مالك،

 (، 3187( برقم )01/9ينظر: َتذيب الكامل ) .ـه68وقيل:  .ـه66تويف سنة  .حديثا
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 .(036(، اخلالصة )صـ 3881( برقم )3/487)اْلصابة 

 والرتجيح:النظر 

بعد النظر يف طرق احلديث، وأحوال الرواة املختلفني عىل املدار يتبني ِل رجحان الوجه األول 

ئن ترجيحه ما ييل:  عىل الوجه الثاين، وقرا

بينام روى الوجه الثاين  ثقة ثبت فقيه، .أن راوي الوجه األول وهو عبد اهلل بن املبارك -0

 .أوثق منهه متَكلَّم فيه، وابن املبارك ثقة، إال أن حممد بن ربيعة الكاليب، وهو وإن كان

(: 180( برقم )2/428كام رجح ابن عدي هذا الوجه باألكثرية؛ فقد قال يف الكامل ) -3

، ورواه مجاعة كثرية عن عطية، عن أيب سعيد، ..وهذا يرويه خالد بن طهامن عن زيد بن أرقم

 .وهذا أصحها

 من وجهه الراجح: احلكم عىل احلديث

بعة،  احلديث من وجهه الراجح ضعيف؛ لضعف عطية العويف، وألنه مدلس من الطبقة الرا

 وقد روي هنا بالعنعنة، واهلل أعلم،

  :وللحديث من وجهه الراجح شاهد من حديث أيب هريرةؓ 

(، قال: حدثنا أبو 8676( برقم )4/612األهوال ) ك/ ،«املستدرك»أخرجه احلاكم يف 

ي، ثنا مْروان بن معاوية  س النَُّمرْيِ العباس حممد بن يعقوب، ثنا حممد بن هشام بن َمالَّ

قال:  الفَزاري، عن عمرو بن عبد اهلل بن األصم، ثنا يزيد بن األصم، عن أيب هريرة ؓ

ورِ : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  قال اَفَة  "إِنَّ َطْرَف َصاِحِب الصُّ َل بِِه ُمْسَتِعد  َينُْظُر َنْحَو اْلَعْرِش خَمَ ُمْذ ُوكِّ

يَّاِن"، وقال احلاكم: هذا حديث صحيح  َأْن ُيْؤَمرَ  َقْبَل َأْن َيْرَتدَّ إَِلْيِه َطْرُفُه َكَأنَّ َعْينَْيِه َكْوَكَباِن ُدرِّ

 .اْلسناد، ومل خيرجاه، وقال الذهبي: صحيح عىل َشط مسلم

(، قال: دثنا أبو عبد 13/برقم016، باب ذكر الصور )صـ«األهوال»أيب الدنيا يف  وأخرجه ابن

 .الرمحن، دثنا مْروان بن معاوية به بنحوه

 عند احلاكم:  دراسة إسناد شاهد أيب هريرةؓ 

أبو العباس حممد بن يعقوب: هو حممد بن يعقوب بن يونس بن معقل بن ِسنان األُموي  -0

ثقة، وهو  .ـه246ُتويف سنة  .عقيل املؤذن الوراق، أبو العباس األصمموالهم النيسابوري امل

(، سري أعالم النبالء 16/387ُينظر: تاريخ دمشق ) .حمدث خراسان، ومسنِد عْصه

 .(7/840(، تاريخ اْلسالم )01/413)
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ي الدمشقي -3 س النَُّمرْيِ ينظر:  .صدوق .ـه371تويف سنة  .أبو جعفر، حممد بن هشام بن َمالَّ

 .(1/001(، الوايف بالوفيات للصفدي )8/006اجلرح والتعديل )

تويف سنة  .مْروان بن معاوية بن احلارث بن أسامء بن خارجة الفزاري، أبو عبد اهلل الكويف -2

ثقة حافظ فيام يروى عن املعروفني، وضعيف فيام يروى عن املجهولني، وكان يدلس  .ـه092

ينظر: َتذيب الكامل  .عن املعروفني، ومل يدلس اسم شيخهأسامء الشيوخ، وقد روى هنا 

 .(6171برقم /136(، التقريب )صـ1877( برقم )37/412)

/برقم 219ينظر: التقريب )صـ  .ُعَبيد اَّللَّ بن َعبد اَّللَّ بن األصم العامري: صدوق -4

 .(7/043(، الثقات البن حبان )2400

َبيد بن معاوية بن عبادة بن البكاء العامري، أبو بن عُ  -واسمه َعْمرو-يِزيد بن األََصم  -1

( برقم 23/82ينظر: َتذيب الكامل ) .ثقة .ـه012ـه، وقيل: 010تويف سنة  .عوف الكويف

(6960). 

 .أبو هريرة: هو الصحايب اجلليل عبد الرمحن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓ -6

 .03رقم:  حديث سيأيت يف

س، وُعَبيد اَّللَّ بن َعبد اَّللَّ بن األصم، فهذا شاهد حسن؛ ألن يف سنده  حممد بن هشام بن َمالَّ

 ومها صدوقان، وبذا يرتقي احلديث بشاهده إىل احلسن لغريه، واهلل أعلم
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  :احلديث الرابع

 ْبِن َعْمٍرو 
ِ
يِب  النَّبِيَّ  قال: ¶َوَعْن َعْبِد اهلل وِر؟، َفَقاَل: َقْرنٌ ملسو هيلع هللا ىلص " َسَأَل َأْعَرا ُينَْفُخ  َما الصُّ

 .(1)أخرجه النسائي، وأبو حاتم .فِيِه"

                                 
 ختريج احلديث:(1) 

وِر{ ]النمل:  ب/التفسري،  ك/، «الكربىالسنن »أخرجه النسائي يف  [ 87قولِه تعاىل: }َوَيْوَم ُينُْفُخ يِف الصُّ

، َعْن َأْسَلَم، َعْن (، قال: 00207( برقم )01/319) َثنَا حَيَْيى، َعِن التَّيِميِّ  ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ
ِ
َنا ُعَبْيُد اهلل َأْخرَبَ

 ْبِن َعْمٍرو
ِ
  .يث بلفظهفذكر احلدقال،  ¶ برِْشِ ْبِن َشَغاٍف، َعْن َعْبِد اهلل

  .(، قال: حدثنا حييي بن سعيد )هو القطان( به بنحوه6811( برقم )00/401« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

، قال: (0199( برقم )0/118)َعزَّ َوَجلَّ فضل ذكر اهلل  ب/، «الزهد والرقائق»وأخرجه ابن املبارك يف 

 .حدثنا سليامن التيمي به بنحوه

( برقم 3/626ما يكون من عالمات الساعة ) ب/، «الفتن»وعن ابن املبارك أخرجه نعيم بن محاد يف 

(0779).  

ما  ب/صفة القيامة، والرقائق، والورع،  ك/، «جامعه»ومن طريق ابن املبارك أيضا أخرجه الرتمذي يف 

روى غري واحد عن هذا حديث حسن، وقد (، وقال عقبه: 3421( برقم )4/336جاء يف شأن الصور )

  .سليامن التيمي، وال نعرفه إال من حديثه

وِر َفَصِعَق َمْن يِف  ب/التفسري،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف  قولِه تعاىل: }َوُنِفَخ يِف الصُّ

َمَواِت{ ]الزمر:    .(، من طريق ابن املبارك، وابن أيب عدي00293( برقم )01/340[ )68السَّ

 ب/أمجعني، ╚  مناقب الصحابة ك/، -«اْلحسان»كام يف -« صحيحه»بان يف وأخرجه ابن ح

عن البعث، وأحوال الناس يف ذلك اليوم، ِذكر اْلخبار عن وصف الصور الذي ينفخ فيه يوم ملسو هيلع هللا ىلص إخباره 

  .(، من طريق يزيد بن زريع7203( برقم )06/212القيامة )

 .حدثنا إسامعيل )هو ابن ُعَليَّة( (، قال:6117( برقم )00/12« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

(، من طريق 3841( برقم )2/0844يف نفخ الصور ) ب/الرقاق،  ك/، «سننه»وأخرجه الدارمي يف 

الثوري، مخستهم )ابن املبارك، وابن أيب عدي، ويزيد بن زريع، وابن علية، والثوري(، عن سليامن التيمي 

  .به بنحوه

(، من طريق معتمر بن 1/341يف ذكر البعث والصور ) ب/سنة، ال ك/، «سننه»وأخرجه أبو داود يف 

  .سليامن به بلفظ: )الصور قرن ينفخ فيه(

(، من طريق معمر، عن سليامن 2620( برقم )3/472التفسري ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 .التيمي به بلفظ مقارب، وقال عقبه: هذا حديث صحيح اْلسناد، ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي
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 دراســـة إسنـــــاد احلديث عند النسائي يف سننه:

 بن َسِعيد بن حَييى بن ُبرد، اليشُكرى موالهم، َأبو ُقد  -0
ِ
خيِس، نزيل نيسابورُعَبيد اهلل َ  روى عن .امة الرسَّ

قال أبو حاتم  .، وغريمهاروى عنه البخاري، والنسائيو .، وغريمهاوحييى القطان، عبد الرمحن بن مهدي

وقال أبو داود: ثقة، وقال النسائي: ثقة مأمون، قلَّ من كتبنا عنه مثله، وذكره ابن الرازي: كان من الثقات، 

حييى بن حممد بن حييى الذهيل: كان إماما خريا فاضال، وقال أبو عمرو املستميل: ، وقال «الثقات»حبان يف 

ثنا الشيخ الصالح أبو قدامة، وقال احلاكم: وقد كان حممد بن حييى روى َعن أيِب قدامة، ثم َضب عىل 

احلاكم: أن  حديثه ال جلرح فيه؛ فإن أبا قدامة أحد أئمة احلديث متفق عىل إمامته، وحفظه، وإتقانه، ثم ذكر

، وقال ابن عدي: فاضل من أهل السنة، وقال ..سبب ذلك أن حممد بن حييى دخل عىل أيب قدامة فلم يقم له

وقال الذهبي: كان واسع الرحلة،  ابن عبد الرب: روى عنه أئمة أهل احلديث املتأخرون، وأمجعوا عىل ثقته،

ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة مأمون سنيمن أوعية العلم، ومن دعاة السنة، وقال أيضا: ثبت إمام، 

(، سري أعالم النبالء 1/207اجلرح والتعديل ) (،8/416الثقات البن حبان ) ُينظر: .ـه340

(، إكامل َتذيب 2629( برقم )09/11(، َتذيب الكامل )2149( برقم )0/681(، الكاشف )00/411)

 .خالصة حاله ما قاله ابن حجرو .(4396/برقم 270(، التقريب )صـ9/32الكامل ملغلطاي )

وخ الَقطَّان، أبو سعيد الَبْصي األحول  -3 روى عن سليامن التيمي، وعبد امللك بن  .حييى بن سعيد بن َفرُّ

قال ابن سعد: كان ثقة  .جريج، وغريمها، وروى عنه أبوبكر بن أيب شيبة، وأبو قدامة الرَسخيس، وغريمها

مأمونا رفيعا حجة، وقال أمحد: ما رأيت أثبت يف احلديث من حييى بن سعيد، ومل يكن يف زمان حييى القطان 

مثله كان تعلم من شعبة، وقال أيضا: رحم اهلل حييى القطان ما كان أضبطه، وأشد تفقده، وكان حمدثا، 

لثقات احلفاظ، وقال العجيل: ثقة نقي احلديث، وكان ال وقال أبو حاتم: حافظ ثقة، وقال أبو زرعة: من ا

حيدث إال عن ثقة، وقال ُبندار: إمام أهل زمانه، وقال النسائي: ثقة ثبت َمْريِض، وقال الذهبي يف السري: 

اْلمام الكبري، أمري املؤمنني يف احلديث، وقال أيضا: ُعني ِبذا الشأن أتم عناية، ورحل فيه، وساد األقران، 

هى إليه احلفظ، وتكلم يف العلل والرجال، وخترج به احلفاظ كمسدد، وعيل، والفالس، وقال ابن وانت

(، 0978( برقم )3/212الثقات للعجيل ) ُينظر: .ـه098تويف سنة  .حجر: ثقة متقن حافظ إمام قدوة

سعد (، الطبقات البن 7402( برقم )06/318(، تاريخ بغداد )634( برقم )9/011اجلرح والتعديل )

ري )0/327(، اْلرشاد للخلييل )4016( برقم )9/394)  (، التقريب 9/071(، السِّ

  .وخالصة حاله ما قاله ابن حجر .(7617/برقم0116)صـ

ْيِمّي، أبو امْلُعَتِمر البْصي -2 ي، ومنزله  .ُسَليامن بن َطْرَخان التَّ قال يزيد بن هارون: ليس بتيمي، ولكنه ُمرِّ

روى عن أسلم العجيل، واحلسن البْصي، وغريمها، وروى عنه جرير بن عبد  .هميف التيم؛ فنُسب إلي

قال شعبة: مل أر أحدا أصدق من سليامن التيمي، وقال حييى القطان: كان  .احلميد، وحييى القطان، وغريمها

ة، كثري العجيل، والنسائي: ثقة، وقال ابن سعد: ثقو التيمي عندنا من أهل احلديث، وقال أمحد، وابن معني،
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احلديث، وكان مائال إىل عيل بن أيب طالب ؓ، وقال ابن معني: كان يدلس، وقال ابن حبان: كان من 

ه ابن حجر يف املرتبة الثانية من مراتب  ُعبَّاد أهل البْصة، وصاحليهم ثقة، وإتقانا، وحفظا، وسنة، وعدَّ

الصحيح؛ ْلمامتهم، وقلة تدليسهم يف وأهلها هم من احتمل األئمة تدليسهم، وأخرجوا هلم يف -املدلسني 

 ُينظر: .ـه042ُتويف سنة  .، قال ابن حجر: ثقة عابد-جنب ما رووا أو ألهنم ال يدلسون إال عن ثقة

(، 2611( برقم )4/043(، تاريخ ابن معني، رواية الدوري )4136( برقم )9/310الطبقات البن سعد )

(، 4/211(، الثقات البن حبان )4/034تعديل )(، اجلرح وال671( برقم )0/421الثقات للعجيل )

(، إكامل مغلطاي 317/برقم088(، جامع التحصيل للعالئي )صـ3120( برقم )03/8َتذيب الكامل )

 (، التقريب 14/برقم22(، طبقات املدلسني البن حجر )صـ3096( برقم )6/70)

 .يةوخالصة حاله أنه ثقة عابد مدلس من الطبقة الثان .(3171/برقم313)صـ

بعي البْصي -4 روى عن برش بن شغاف، وأيب الضحاك اجلرمي، وغريمها، وروى عنه  .أسلم الِعجيل الرِّ

قال ابن معني، والعجيل، والنسائي، وابن حجر: ثقة، وذكره ابن  .ابنه أشعث، وسليامن التيمي، وغريمها

( 0/332(، الثقات للعجيل )006/برقم66تاريخ ابن معني، رواية الدارمي )صـ ُينظر: .«الثقات»حبان يف 

(، التقريب 416( برقم )3/139(، َتذيب الكامل )4/46(، الثقات البن حبان )82برقم )

 .وخالصة حاله أنه ثقة .(411/برقم014)صـ

روى عن عبد اهلل بن سالم، وعبد اهلل بن عمرو بن العاص، وغريمها،  .برِْشُ ْبُن َشَغاف الضبِّي البْصي -1

قال ابن معني، والِعجيل، وابن حجر:  .حلذاء، وحممد بن عبد اهلل بن أيب يعقوب، وغريمهاوروى عنه خالد ا

(، الثقات للعجيل 78/081تاريخ ابن معني، رواية الدارمي )صـ ُينظر: .«الثقات»ثقة، وذكره ابن حبان يف 

(، الكاشف 693( برقم )4/039(، َتذيب الكامل )4/66(، الثقات البن حبان )016( برقم )0/347)

 .وخالصة حاله أنه ثقة .(689/برقم032(، التقريب )صـ180( برقم )0/368)

روى عن النبّي  .بن وائل، أبو حممد اْلُقَريِشّ السهمي الصحايب اجلليل: عبد اَّللَّ بن َعمرو بن العاص  -6

كثريا، وعن عمر، وعن والده عمرو، وغريمها، وروى عنه ابن عمر، وبرش بن شغاف، وغريمها، كان ملسو هيلع هللا ىلص 

يف أن يكتب حديثه، فأذن له، ملسو هيلع هللا ىلص فاضال حافظا عاملا، وقرأ القرآن، والكتب املتقدمة، واستأذن النبي 

ـه، 61ُتويف سنة  .حديث 711وعدد أحاديثه  .وكانت معه راية أبيه يوم الريموك وشهد مع أبيه فتح الشام،

(، 4896( برقم )6/218(، اْلصابة )2193( برقم )2/241) ُأسد الغابة ُينظر: ُينظر: .ـه68وقيل: 

 .(318اخلالصة )صـ

 احلكم عىل احلديث بإسناد النسائي:

 .واهلل أعلمملا تقدم يف دراسته،  احلديث ِبذا اْلسناد صحيح
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 احلديث اخلامس:

 وعن أيب هريرَة ؓ
ِ
: َيا  .َأْرَبُعونَ  "َما َبنْيَ النَّْفَختنَْيِ : ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اَّللَّ َقاُلوا

ا؟، َقاَل: َأبَيُْت، َقاُلوا: ]َأْرَبُعونَ  : َأْرَبُعوَن َشْهر  ا؟، َقاَل: َأبَيُْت، َقاُلوا ، َأْرَبُعوَن َيْوم 
ِ
 (1) [َرُسوَل اَّللَّ

 َماء  
ِ
اَمء ُ ِمَن السَّ بُُت البَْقُل، َليَْس َفيَنُْبتُوَن َكاَم َينْ  /أ[0/026]َسنَة ؟، َقاَل: َأبَيُْت، َقاَل: ُثمَّ ُينِْزُل اَّللَّ

ُب اخلَْلُق َيْوَم القِ  َنِب، َوِمنُْه ُيَركَّ ا ُهَو َعْجُب الذَّ ٌء إاِلَّ َيبىَْل إاِلَّ َعْظام  َواِحد   .يَاَمِة"ِمَن اِْلْنَساِن يَشْ

 .(2)أخرجاه

ْلب ِذي يِف أْصل الصُّ أن أزيَد عيل ماسمعُت، ومل  َأبَْيُت  ، أيوقوله: َأبَْيت .(3)الَعْجُب، الَعْظُم الَّ

 .أسمْع غرَي أربعنَي، ومل أسمع تعيين ا

  

                                 
(: أربعني، والصواب ما أثبته، وهو املوافق ملا يف 0/219/ب(، واملطبوع )0/021يف األصل ) (1)

 .مصادر التخريج، وكذا من ناحية اْلعراب

 :ختريج احلديث( 2)

وِر َفَتْأتُوَن قوله تعاىل:  ب/تفسري القرآن،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف  ا{}َيْوَم ُينَْفُخ يِف الصُّ  َأْفَواج 

َنا َأبُو ُمَعاِوَيَة، َعِن األَْعَمِش، َعْن َأيِب (4921( برقم )6/061[ )08]النبأ:  ٌد، َأْخرَبَ َثنِي حُمَمَّ ، قال: َحدَّ

 
ِ
 .فذكر احلديث بنحوه ، ملسو هيلع هللا ىلص َصالٍِح، َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة ؓ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللَّ

حدثنا  (، قال:4/3371ما بني النفختني ) ب/ ط الساعة،الفتن، وأَشا  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

  .أبو كريب حممد بن العالء

[ 68: }ُثمَّ ُنِفَخ ِفيِه ُأْخَرى{ الزمر ]قولِه تعاىل ب/التفسري،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

كالمها )أبو كريب، وأمحد بن حرب(، عن أيب قال: أخربنا أمحد بن حرب،  (،00291( برقم )01/342)

 ."..َقاُلوا َيا َأبَا ُهَرْيَرَة: أْرَبُعوَن َيْوما ؟، َقاَل: أبَْيُت : "به بنحوه إال أن فيهمعاوية )حممد بن خازم الرضير( 

حدثنا  (، قال:4366( برقم )3/0431ذكر القرب، والبىِل ) ب/الزهد،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

  .به خمتْصا بكر بن أيب شيبة، حدثنا أبو معاوية  أبو

َمَواِت  قوله تعاىل: ب/التفسري،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف  وِر َفَصِعَق َمْن يِف السَّ } َوُنِفَخ يِف الصُّ

ُ ُثمَّ ُنِفَخ ِفيِه ُأْخَرى َفِإَذا ُهْم ِقَياٌم َينْظُ  ( برقم 6/036)[ 68ُروَن {الزمر ]َوَمْن يِف األَْرِض إاِلَّ َمْن َشاَء اَّللَّ

  .به خمتْصا  األْعَمُش  عن (، من طريق حفص بن غياث،4804)

(، من طريق 4804( برقم )1/341يف ذكر البعث، والصور ) ب/السنة،  ك/، «سننه»وأخرجه أبو داود يف 

  .األعرج، عن أيب هريرة ؓ خمتْصا 

 .( 01/011َشح السنة للبغوي ) ُينظر:( (3
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 احلديث السادس:

وِر، َفيُْصَعُق َمْن يِف " قال:ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل  (1)وعنه َمَواِت، َوَمْن يِف األَْرِض  ُينَْفُخ يِف الصُّ السَّ

، ُثمَّ ُينَْفُخ فِيِه ُأْخَرى، َفَأُكوُن  ُ َل َمْن َرَفَع َرْأَسُه، َفِإَذا ُموَسى آِخٌذ بَِقائَِمٍة ِمْن إاِل َمْن َشاَء اَّللَّ َأوَّ

ُ َأْم َرَفَع َرْأَسُه َقبيِْل  ئِِم اْلَعْرِش، َفال َأْدِري َكاَن مِمَِّن اْسَتْثنَى اَّللَّ  .(2)"َقَوا

  

                                 
  .أبا هريرَة ؓ( يعني (1

 ختريج احلديث:( (2

َن املُْرَسلنَِي{ قوِل اهلل تعاىل:  ب/أحاديث األنبياء،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 
ِ
}َوإِنَّ ُيوُنَس مَل

ْيِث، َعْن َعْبِد الَعِزيِز ْبِن َأيِب  (، قال:2404( برقم )4/019) [029الصافات ] ، َعِن اللَّ َثنَا حَيْيَى ْبُن ُبَكرْيٍ َحدَّ

 ْبِن الَفْضِل، َعِن األَْعَرِج، َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة ؓ، َقاَل: َبْيناََم ََيُوِدي  َيْعِرُض ِس 
ِ
ْلَعَتُه، َسَلَمَة، َعْن َعْبِد اَّللَّ

، َفَسِمَعُه َرُجٌل ِمَن األَنَْصاِر، َفَقاَم َفَلَطَم ُأْعطَِي ِِبَا َشْيئ ا َكِرَهُه، َفقَ  ِذي اْصَطَفى ُموَسى َعىَل الَبرَشِ اَل: الَ َوالَّ

، َوالنَّبِيُّ  ِذي اْصَطَفى ُموَسى َعىَل الَبرَشِ َبنْيَ َأْظُهِرَنا؟، َفَذَهَب إَِليِْه، َفَقاَل: َأبَا ملسو هيلع هللا ىلص َوْجَهُه، َوَقاَل: َتُقوُل: َوالَّ

ا، َفاَم َباُل ُفاَلٍن َلَطَم َوْجِهي، َفَقاَل: مِلَ َلَطْمَت َوْجَهُه، َفَذَكَرُه، َفَغِضَب النَّ الَقاِسِم،  ، َوَعْهد  ة  ملسو هيلع هللا ىلص بِيُّ إِنَّ ِِل ِذمَّ

وِر، َفيَ  ُه ُينَْفُخ يِف الصُّ ، َفِإنَّ
ِ
 اَّللَّ
ِ
ُلوا َبنْيَ َأنْبَِياء َمَواِت، َوَمْن َحتَّى ُرئَِي يِف َوْجِهِه، ُثمَّ َقاَل: "الَ ُتَفضِّ ْصَعُق َمْن يِف السَّ

َل َمْن ُبِعَث، َفِإَذا ُموَسى آِخٌذ بِا ، ُثمَّ ُينَْفُخ ِفيِه ُأْخَرى، َفَأُكوُن َأوَّ ُ لَعْرِش، َفاَل َأْدِري يِف األَْرِض إاِلَّ َمْن َشاَء اَّللَّ

ا َأْفَضُل ِمْن ُيوُنَس ْبِن َمتَّى"َأُحوِسَب بَِصْعَقتِِه َيْوَم الطُّوِر، َأْم ُبِعَث َقْبيِل، َوالَ َأقُ    .وُل: إِنَّ َأَحد 

ُحَجني  (، من طريق4/0842ملسو هيلع هللا ىلص )من فضائل موسى  ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

  .عن عبد العزيز بن أيب سلمة به بنحوه ،بن املَُثنَّى

[ 68قوله تعاىل: }ُثمَّ ُنِفَخ ِفيِه ُأْخَرى{ ]الزمر:  ب/التفسري،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

(، من طريق َشَباَبَة، كالمها )ُحَجني، وَشَباَبُة(، عن عبد العزيز بن أيب سلمة به 00294( برقم )01/343)

  بنحوه.

  .(2341( برقم )1/390ومن سورة الزمر ) ب/تفسري القرآن،  ك/وأخرجه الرتمذي يف جامعه، 

 .(4374( برقم )3/0438ذكر البعث ) ب/الزهد،  ك/، «سننه»اجه يف وأخرجه ابن م

ملسو هيلع هللا ىلص إخباره  ب/، ╚ مناقب الصحابة ك/، -كام يف اْلحسان-« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

 (، ثالثتهم )الرتمذي، وابن ماجه،7200( برقم )06/210عن البعث، وأحوال الناس يف ذلك اليوم )

  .أيب هريرة ؓ بنحوه ابن حبان(، من طريق أيب سلمة، عنو
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 احلديث السابع:

ويِن َعىَل ُموَسى؛ َفِإنَّ النَّاَس "ويف رواية: ُ  .(1)أخرجامها .ثم ذكر معناه ،"ُيْصَعُقوَن، َفَأُكونُ اَل خُتَريِّ

 تعاىل" ويف رواية:مكرر( 6)
ِ
 اهلل
ِ
ُلوا َبنْيَ َأنْبِيَاء َفاَل َأْدِري َأُحوِسَب بَِصْعَقتِِه "، وقال فيها: "اَل ُتَفضِّ

ا َأْفَضَل ِمْن ُيوُنَس ْبِن   .(2))أخرجه مسلم( ."َمتَّىَيوَم الطُّوِر َأْم ُبِعَث، َواَل َأُقوُل إِنَّ َأَحد 

  

                                 
 ختريج احلديث:( (1

َثنِي َعْبُد  (، قال:6107( برقم )8/018نفخ الصور ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف  َحدَّ

ِهيُم ْبُن َسْعٍد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َأيِب َسَلَمَة ْبِن َعْبدِ  َثنِي إِْبَرا ، َقاَل: َحدَّ
ِ
مْحَِن، َوَعْبِد الَعِزيِز ْبُن َعْبِد اَّللَّ  الرَّ

َثاُه َأنَّ َأبَا ُهَرْيَرَة ؓ، َقاَل، فذكر احلد اَُم َحدَّ مْحَِن األَْعَرِج، َأهنَّ  .، وفيه قصة يف أولهيث بلفظهالرَّ

  .(4/0844ملسو هيلع هللا ىلص )من فضائل موسى  ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف  

( 1/304) يف التخيري بني األنبياء عليهم الصالة، والسالم ب/السنة،  ك/، «سننه»وأخرجه أبو داود يف 

  .بِه بنحوهكالمها )مسلم، وأبو داود(، من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه 

( من 7701( برقم )7/062املعافاة، والعقوبة ) ب/النعوت،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

  .طريق يونس بن حممد، عن إبراهيم بن سعد به بدون ذكر القصة

حدثنا أبو كامل )هو مظفر بن مدرك  (، قال:7186( برقم )02/39« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

  .)هو ابن سعد( به بنحوه اخلراساين(، حدثنا إبراهيم

(، 2418( برقم )4/017) وفاة موسى  ب/أحاديث األنبياء،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف 

  .أيب سلمة بن عبد الرمحن، وسعيد بن املسيِّب، عن أيب هريرة ؓ بزيادة يف أولهمن طريق 

غاية  ُينظر: ./أ(، وهو الصواب، وقد سها املحقق، فقال: أخرجه أبو حاتم0/026يف املخطوط ) ( كذا(2

 .6: ح رقميف  صحيح. تقدم خترجيه   .(184( برقم )0/201اْلحكام املطبوع )
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 احلديث الثامن:

قوُله:  .(1)أخرجه أبو حاتم( ."َوَمْن َقاَل: َأنَا َخرْيٌ ِمْن ُيوُنَس ْبِن َمتَّى؛ َفَقْد َكَذَب  ")ويف لفظ: 

: }إاِلَّ َمْن َشاَء ، يريد قوَله تعاِل«ممن استثني اهلل»وقوُله:  .، أي أصابه فَزٌع؛ فامت منه«َصِعَق »

} ُ ا كان من «ُحوِسب بصعِقه يف الطورِ »وقوُله:  .اَّللَّ
ِ
، رأي أنه ُعوَّف من الصعِق مع الناِس مل

ملسو هيلع هللا ىلص : يف احلديِث إشكاٌل من حيُث إن النبي (3)]قال بعُض أهِل العلمِ  .(2)صعقتِه يف الطورِ 

 .َعلِم أن مويس قد مات، وأخرب أصحاَبه بذلك

  

                                 
/أ(، وقد عزا الطربي هذا 0/026(، وهي يف املخطوط )0/201( سقطت هذه اجلملة من املطبوع )(1

 .وهو يف البخارياللفظ البن حبان، 

 ختريج احلديث:

َن املُْرَسلنَِي{ ]الصافات:  ب/تفسري القرآن،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 
ِ
قوله تعاىل: }َوإِنَّ ُيوُنَس مَل

َثنِي َأيِب، 4811( برقم )6/034[ )029 ُد ْبُن ُفَلْيٍح، َقاَل: َحدَّ مَّ َثنَا حُمَ ِهيُم ْبُن املُنِْذِر، َحدَّ َثنِي إِْبَرا (، قال: َحدَّ

 ْبِن َيَساٍر، َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة ؓ، َعِن النَّبِيِّ ، -ِمْن َبنِي َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ -َعْن ِهاَلِل ْبِن َعيِلٍّ 
ِ
 ، ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعَطاء

  .فذكر احلديث بلفظه

تواريخ املتقدمني من األنبياء واملرسلني، ِذكر نبي اهلل يونس بن متى  ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 (3/628( برقم )من طريق املَُعاََّف بن سليامن، عن ُفليح به ب4033 ،)لفظه.  

  .(2341( برقم )1/390ومن سورة الزمر ) ب/تفسري القرآن،  ك/وأخرجه الرتمذي يف جامعه، 

(، وأخرجه ابن حبان 4374( برقم )3/0438ذكر البعث ) ب/الزهد،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

عن البعث، وأحوال ملسو هيلع هللا ىلص إخباره  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -كام يف اْلحسان-« صحيحه»يف 

  .(7200( برقم )06/210)الناس يف ذلك اليوم 

أربعتهم )الرتمذي، وابن ماجه، وابن حبان،  ،(9830( برقم )01/119« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

  .أيب سلمة، عن أيب هريرة ؓ بلفظه، وفيه زيادة يف أوله وأمحد(، من طريق

  .(2/23(، النهاية )01/017َشح السنة للبغوي ) ُينظر:( (2

ْبتِي، امَلالِِكي(3 عامل  .( هو القايض عياض بن موسى بن عياض، أبو الفضل اليحُصبي، األَنَْدُليِس، ثم السَّ

املغرب، كان إماَم وقته يف احلديث، وعلومه، والنحو، واللغة، وكالم العرب، وأيامهم، وأنساِبم، وصنَّف 

ئد مسلم، وغري ذلك، وله ِشعر  التصانيف املفيدة منها: الشفا بتعريف حقوق املصطفى، وإكامل املعلم بفوا

وقد ذكر هذه  .(1/99عالم للزركيل )(، األ31/303سري أعالم النبالء ) ُينظر: .ـه144تويف سنة .حسن

 .(7/216املسألة يف كتابه إكامل امُلْعلِم )
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 احلديث التاسع: 

ُه ِعنَْد اْلَكثِيِب األمَْحَِر َعىَل َجانِِب الطَِّريِق" َلْو ُكنُْت "َوَقاَل:  َثمَّ ألََرْيتُُكْم َقرْبَ
ملسو هيلع هللا ىلص ، فكيف يرتدُد (1)

 ال 
ِ
يف أنه كان ممن استثني اهلل تعاِل من الصعِق يف النفخِة األوِل، والصعُق دأُب األحياء

ِبا هو املوُت أو فزٌع يامت  األموات والنفخُة األوِل إنام هي ْلماتِة من بِقي يف الدنيا، والصعُق 

ه، وقد يطلق عىل الغيش كصعقه مويس يوم الطور، وهلذا قال تعاىل:  منه، وال يتجه هنا سوا

}َفَلامَّ َأَفاَق{
، وإنام يقال ذلك يف الغيش، أما يف املوت فيقال بعث، وعيل الوجوه كلها ال اَتاه (2)

 يشء من ذلك، واجلواب من وجوه: له يف حق مويس ملا تقرر من موته، وامليت ال يدركه 

، وأخرب به عنه كذلك علم بحياته، ♠ى كام علم بموت موسملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  األول:

 عنها؛ وأخرب

  

                                 
 ختريج احلديث:( (1

( برقم 4/017) وفاة موسى وذكره بعدُ  ب/أحاديث األنبياء،  ك/« صحيحه»أخرجه البخاري يف  

َنا َمْعَمٌر، َعِن ابِن َطاُووٍس، َعْن َأبِيِه، َعْن  (، قال:2417) اِق، َأْخرَبَ زَّ َثنَا َعْبُد الرَّ َثنَا حَيْيَى ْبُن ُموَسى، َحدَّ َحدَّ

 ، فذكر احلديث، وفيه زيادة يف أوله، وتقديم وتأخري،  َؓأيِب ُهَرْيَرةَ 

 نحوه.ب(، عن عبد الرزاق به 7646( برقم )02/84« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

(، وأخرجه النسائي 4/0842)ملسو هيلع هللا ىلص من فضائل موسى  ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف  

عن حممد بن (، كالمها )مسلم، والنسائي(، 4/008/3189يف التعزية ) ب/ اجلنائز، ك/، «املجتبى»يف 

 رافع، 

به عىل منتحيل سنن  ذكر خرب ُشنِّعَ التاريخ،  ك/، -كام يف اْلحسان-« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

إسحاق بن إبراهيم، (، من طريق 6332( برقم )04/003) من ُحرم التوفيق ْلدراك معناهملسو هيلع هللا ىلص املصطفى 

  .به بنحوه قكالمها )حممد بن رافع، وإسحاق بن إبراهيم(، عن عبد الرزا

 .042( األعراف: (2
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 احلديث العاَش:

عيل اختالف -"أنه لقيه يف السامء السادسة أو السابعة"  أخرب يف حديث اْلرساءملسو هيلع هللا ىلص ألنه 

َب به، وراجَعُه  ،-الروايات تِه""وسلََّم عليه، ورحَّ يف طلِب التخفيِف عن ُأمَّ
الظاهر أهنا  ،(1)

/ب[ وقِت النفخِة األوِل، وحينئٍذ يتهيُأ من مويس 0/026حياٌة حقيقيٌة، واألصُل بقاُؤها إىل ]

  ووقع الرتدُد عن النبي  الصعُق ،
ِ
يف أن مويس هل ُصعق، ومات يف ملسو هيلع هللا ىلص كسائِر األحياء

كام بعثوا أو هو ممن استثني اهلل تعاِل ملسو هيلع هللا ىلص مجلة من صعق، ومات، ثم ُبعث بالنفخة الثانيِة قبله 

                                 
 ختريج احلديث:( (1

َثنَا (، قال: 2887( برقم )1/13املعراج ) ب/مناقب األنصار،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف  َحدَّ

َثنَا َقَتاَدُة، َعْن َأنَِس ْبِن َمالٍِك ؓ، َعْن َمالِِك ْبِن  اُم ْبُن حَيَْيى، َحدَّ َثنَا مَهَّ ُهْدَبُة ْبُن َخالٍِد، َحدَّ

ال   .َصْعَصَعَة ؓ، فذكر احلديث مطوَّ

ء برسول اهلل  ك/، -«اْلحسان»كام يف -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف  ء، ذكُر وصِف اْلرسا اْلرسا

(، قال: أخربنا احلسن بن سفيان الشيباين، حدثنا ُهدبَة بِن 48( برقم )0/326من بيت املقدس )ملسو هيلع هللا ىلص 

  .خالد به بنحوه

ء برسول اهلل  ب/، اْليامن ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف   إىل الساموات، وفرض الصلواتملسو هيلع هللا ىلص اْلرسا

(0/049). 

 فرِض الصلواِت اخلمِس ) ب/الصالة،  ك/، «صحيحه»ة يف وأخرجه ابن ُخزيم
ِ
( برقم 0/012بدء

  .(، كالمها )مسلم، وابن خزيمة(، من طريق سعيد بن أيب َعُروَبة210)

 .(448( برقم )0/307فرض الصالة ) ب/الصالة،  ك/، «املجتبى»وأخرجه النسائي يف 

كالمها )النسائي، وأمحد(، من طريق هشام (، 07822( برقم )39/271« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

(، عن قتادة به بنحوه ئِيِّ ْسُتَوا ، كالمها )سعيد بن أيب َعُروَبة، وهشام الدَّ ِئيِّ ْسُتَوا  .الدَّ

 التعليق عىل احلديث:

"، وهو يف السامء السابعة عىل رواية البخاري، وعىل رواية مسلم: يف السامء "فإذا إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلص: قوله 

يف رواية الزهري عن أنس ؓ حيث قال: وجد آدم يف السامء الدنيا، وإبراهيم يف السامء السادسة، و

السادسة، وكذا يف رواية البخاري يف أول كتاب الصالة: يف السامء السادسة، وأجيب: بأنه ال منافاة الحتامل 

السامء السادسة  إىل السابعة، وقيل: حيتمل أنه جاء إىلملسو هيلع هللا ىلص أن يكون يف السادسة، وصعد قبل رسول اهلل 

ء ال إشكال عمدة القاري للعيني  ُينظر: .استقباال، وهو يف السابعة عىل سبيل التوطن، وعىل تعدد اْلرسا

(07/37). 
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{ :بقوله ُ }إاِلَّ َمْن َشاَء اَّللَّ
؛ فلم يمت، وُجوزي بصعقة الطور، وإن اختلفت حقيقة (1)

فيها سبيل املُستثنني، فام ثبت يف الصعقتني، ثم سبيله يف تلك احلياة التي مل يدرْكه الصعق 

حقهم من اتصال حياَتم بقيام الساعة، أو موَتم بعد ذلك، ثبت يف حقه صيل اهلل عىل نبينا 

وعليه وسلم واخُتلف يف املُسَتْثنني؛ فقيل: الشهداُء متقلدين أسيافهم حول العرش، وقيل: 

فيل، ومَلك املوت، وقيل: محلة العرش، وقيل: ِرْضَوان، واحلور  جربيل وميكائيل، وإرسا

 .الِعني ومالك، والزبانية

هل كان حال النفخة  يرجع يف احلقيقة إىل أن موسى ملسو هيلع هللا ىلص أن نقول تردده  الوجه الثاين:

منه الصعق، لكنه استثني أو كان ميت ا فلم يدركه الصعق، فلام كان يف الثانية  األوىل حياا يتهيأ

التي وقع ِبا البعث ُبعث قبيل من موتته التي كانت يف الدنيا، وهذان الوجهان ينبنيان عىل 

ء،  ،ملسو هيلع هللا ىلص احتاملني ذكرمها العلامء يف ُلْقيا األنبياء نبيَّنا  وعليهم أمجعني يف الساموات ليلة اْلرسا

فيها أرواحهم تكِرمة له، أو بأرواحهم يف هياكل غري  عز وجللُقوه بأجسادهم، ورد اهلل هل 

صورهم دون إحياء أجسادهم إال إدريس، وعييس عليهام السالم ملا ورد من أهنام ُرفعا 

بأجسادمها إىل السامء؛ فيكون لقاؤمها له بحياة أجسادمها، فالوجه األول بِناء  عىل االحتامل 

عيل الوجه األول قاطعا بحياة موسى حياة  حقيقية، ملسو هيلع هللا ىلص لثاين عىل الثاين، ويكون األول، وا

والرتدد منه كان يف أنه هل ُصِعق يف مجلة من ُصِعق أم ال، وكان يف مجلة من اسُتثنِي، وعىل 

قاطعا بأن موسى مل ُيصعق، وإنام تردد يف أن النفخة األوىل أدركته حياا ملسو هيلع هللا ىلص الوجه الثاين يكون 

ء، ودامت إِل حالتئذ، واستثني يف مجلة من استثني أو حياة  حقيقية أكرمه اهلل ِبا ليلة اْلرسا

ء بروحه فقط، ثم ُبعث يف النفخة الثانية قبيل، واهلل أعلم[  ،(2)ميتا، وكان اللقاء ليلة اْلرسا

يف كتاب البعث، والنشور، ويف غريه من كتبه، وحاصله: أن موسى  (3)ذكره البيهقي الثالث:

                                 
 .68( الزمر: (1

 ( وجدُت احلديَث عن هذه املسألة متفرقا يف املصادر التالية:(2

ئد املسمى بمعاين األخيار للكالباذي )صـ   (، تفسري 0/122(، شعب اْليامن للبيهقي )333، 46بحر الفوا

(، معامل التنزيل يف تفسري القرآن 300غريب ما يف الصحيحني ملحمد بن فتُّوح األزدي احلَميدي )صـ

ئد مسلم للق01/017(، َشح السنة للبغوي )2/108للبغوي ) ايض عياض (، إكامل املعلم بفوا

( برقم 2/044، كشف املشكل من حديث الصحيحني البن اجلوزي )(7/211(، )4/118(، )0/134)

 .(6/320(، املفهم ملا ُأشكل من تلخيص كتاب مسلم أليب العباس القرطبي )041)

بري مصنِّف " السنن الك .( هو اْلمام أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى، أبو بكر البيهقي اخِلرْسوِجرِدي(3
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ء، والصعقة األوىل أصابت كل من كان حياا؛ فمنهم 0/027ان حيا ]ك /أ[ باْلحياء ليلة اْلرسا

من أماتته إماتة حقيقية، ومنهم من أذهبت شعوره، وكانت يف حقه إغامء، ويصح يف حق 

َعزَّ اجلميع أن يقال: ُصعقوا؛ ألن املوت صعق، وزيادة، فكل من ُصعق ممن هو حي عند اهلل 

الدنيا من األنبياء، والشهداء إنام هو بذهاب شعوره إال من شاء اهلل، وأما  موته يف بعد َوَجلَّ 

ا حقيقياا؛ وهلذا استعمل  ر اخللق، فيموتون ِبا موت  غريهم الذين تقوم عليهم الساعة، وهم َشا

أول من يفيق"، والظاهر أن  : "فأكونللفظ اْلفاقة يف حق من أذهبت شعوره، فقاملسو هيلع هللا ىلص النبي 

أوهلم، والغشية قد تسمى موت ا، ملسو هيلع هللا ىلص الذين أذهبت شعورهم ُيبعثون قبل املوتى، والنبي 

اُكْم بِاللَّْيِل{ ووفاة، وقال تعاِل يف النوم: }َوُهوَ  ِذي َيَتَوفَّ ، وإذا ُأطلق عىل النوم وفاة، (1)الَّ

واألنبياء عليهم  ب "دالئل النبوة":، وقال احلافظ البيهقي يف كتا(2)فالغيش بطريق األوىل

: واألنبياء عليهم السالم (4)، وقال يف كتاب "االعتقاد"(3)السالم أحياء عند رِبم كالشهداء

 .بعد ما ُقبضوا ُردَّت إليهم أرواحهم؛ فهم أحياء عند رِبم كالشهداء

ء مجاعة من األنبياء منهم إبراهيم، وموسى،  أنهملسو هيلع هللا ىلص وقد أخرب  م(01) "رأي ليلة اْلرسا

وهذا حممول عىل إحيائهم له، وُعرج بمن ، (5)وعيسى، وحييى، وهارون، ويوسف، وإدريس"

 .ملسو هيلع هللا ىلصيف األرض منهم إىل السامء تكِرمة له 

  

                                                                                               
"، و" السنن الصغري "، و" السنن واآلثار "، و" دالئل النبوة " و" شعب اْليامن "، و" األسامء والصفات "، 

 ُينظر: .ـه 418تويف سنة  .الشافعي كان واحد زمانه، وحافظ أوانه، وبرع يف املذهب .وغري ذلك كثري

 .(01/91تاريخ اْلسالم )

 .61( األنعام: (1

  .(246(برقم )0/123(، شعب اْليامن )30/ح001حياة األنبياء يف قبورهم للبيهقي )صـ ُينظر:( (2

 .(3/288دالئل النبوة للبيهقي ) ُينظر:( (3

 .(211( االعتقاد للبيهقي )صـ(4

 .01: ح رقمتقدم خترجيه يف صحيح. ( (5
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 احلديث احلادي عرش: 

 .(1)"َأنَّ َصاَلَتنَا َمْعُروَضٌة َعَليِْه"ملسو هيلع هللا ىلص وأخرب 

                                 
 ختريج احلديث:( (1

حدثنا ُحسني بن عيل اجلُْعفي، عن عبد الرمحن  (، قال:06063( برقم )36/84« )مسنده»أخرجه أمحد يف 

"ِمْن ملسو هيلع هللا ىلص: ، قال: قال رسول اهلل بن يزيد بن جابر، عن أيب األشعث الصنعاين، عن أوس بن أوٍسؓ

  ..َأْفَضِل َأيَّاِمُكْم َيْوُم اجْلُُمَعةِ 
ِ
: َيا َرُسوَل اهلل ، َفَقاُلوا ، َوَكيَْف احلديث، وفيه: "َفِإنَّ َصاَلَتُكْم َمْعُروَضٌة َعيَلَّ

َم َعىَل اأْلَْرِض َأْن َتْأُكَل  َعزَّ َوَجلَّ ، َقاَل: إِنَّ اهلَل -َيْعنِي َوَقْد َبلِيَت -ُتْعَرُض َعَليَْك َصاَلُتنَا َوَقْد َأِرْمَت؟  َحرَّ

 
ِ
  ."َأْجَساَد اأْلَنْبَِياء

( برقم 3/312ملسو هيلع هللا ىلص )يف ثواب الصالة عىل النبي  ب/الصالة،  ك/، «مصنفه»وأخرجه ابن أيب شيبة يف 

 .(، عن حسني بن عيل اجلُعفي8697)

( برقم 0/241) يف فضل اجلمعة ب/ إقامة الصالة، والسنة فيها، ك/، «سننه»وعنه أخرجه ابن ماجه يف 

(0181). 

حدثنا  (، قال:3/84فضل يوم اجلمعة، وليلة اجلمعة ) ب/الصالة،  ك/، «سننه»وأخرجه أبو داود يف 

  .هارون بن عبد اهلل

 يوم اجلمعةملسو هيلع هللا ىلص األمر بإكثار الصالة عىل النبي  ب/اجلمعة،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

 .حدثنا إسحاق بن منصور (، قال:0678( برقم )3/363)

 يوم اجلمعةملسو هيلع هللا ىلص فضل الصالة عىل النبي  ب/اجلمعة،  ك/، «صحيحه»وأخرجه ابن خزيمة يف 

  .كريبنا حممد بن العالء بن (، قال: 2/008/0722)

البيان بأن صالة  األدعية، ِذكر ب/الرقائق،  ك/، -كام يف اْلحسان-« صحيحه»وعنه أخرجه ابن حبان يف 

 .(901( برقم )2/091) من أمته ُتعرض عليه يف قربهملسو هيلع هللا ىلص من صىل عىل املصطفى 

أمحد بن عبد احلميد  (، من طريق0139( برقم )0/402اجلمعة ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف

 ك/، وقال عقبه: هذا حديث صحيح عىل َشط البخاري، ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي، ويف احلارثي

(، من طريق أيب البخرتي، عبد اهلل بن حممد بن شاكر، وقال عقبه: هذا 8680( برقم )4/614األهوال )

)هارون بن عبد اهلل، وإسحاق  حديث صحيح عىل َشط الشيخني، ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي، مخستهم

عبد اهلل بن حممد بن شاكر(، عن و بن منصور، وحممد بن العالء بن كريب، وأمحد بن عبد احلميد احلارثي،

 .احلسني بن عيل اجلعفي به بنحوه

( قال: أخربنا 0602( برقم )3/980يف فضل يوم اجلمعة ) ب/الصالة،  ك/، «سننه»وأخرجه الدارمي يف 

 .د، حدثنا احلسني بن عيل به خمتْصا عثامن بن حمم
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 دراسة إسناد احلديث عند أمحد يف مسنده:

روى عن  .احلسني بن عيل بن الوليد اجلُعفي موالهم، أبو عبد اهلل، ويقال: أبو حممد الكويف املقرئ  -0

األعمش، وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر الدمشقي، وغريمها، وروى عنه أمحد بن حنبل، وأبو بكر بن أيب 

وقال ابن معني: ثقة  قال ابن سعد: كان عابدا ناسكا له فضل قارئا للقرآن، يقرئ الناس، .شيبة، وغريمها

مل أر رجال قط كان أفضل منه، وكان  وقال العجيل: ثقة، وكان يقرئ القرآن رأسا فيه وكان رجال صاحلا

، وقال ..( خيتلف إىل منزله حيدثهزائدة بن قدامة وكان من أروى الناس عن زائدة )هو صحيح الكتاب،

أيضا: سمع حسني بن عىل اجلعفي من عبد الرمحن بن يزيد بن جابر حديثني: حديث أكثروا من الصالة عيل 

خر يف اجلمعة، وقال حممد بن عبد الرمحن اهلروي: ما رأيت يوم اجلمعة؛ فإن صالتكم تبلغني، وحديث آ

الطبقات  ُينظر: .ـه314ـه، وقيل: 312تويف سنة  .أتقن من حسني اجلعفي، وذكره ابن حبان يف الثقات

(، الثقات 373( برقم )0/99(، تاريخ ابن معني رواية الدارمي )2160( برقم )8/109البن سعد )

(، َتذيب الكامل 8/084(، الثقات البن حبان )2/11اجلرح والتعديل ) (،200( برقم )0/213للعجيل )

 .وخالصة حاله أنه ثقة عابد .(0221/برقم 067)صـ (، التقريب0234( برقم )6/449)

روى عن حممد بن شهاب  .عبد الرمحن بن يزيد بن جابر األزدي، أبو ُعتبة السلمي الدمشقي الداراين  -3

اين، وغريمها، وروى عنه حسني بن عيل اجلعفي، وعبد اهلل بن املبارك، الزهري، وأيب األشعث الصنع

قال أمحد: ثقة، وقال أيضا: ليس به بأس، وقال ابن معني، وابن سعد، والعجيل: ثقة، وقال أبو  .وغريمها

حاتم: صدوق ال بأس به، وقال أبو داود: من ثقات الناس، وقال ابنه أبو بكر بن أيب داود: ثقة مأمون، 

ال موسى بن هارون: روى أبو أسامة، عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، وكان ذلك ومها منه رمحه اهلل وق

هو مل يلق ابن جابر، وإنام لقي عبد الرمحن بن يزيد بن َتيم، فظن أنه ابن جابر، وابن جابر ثقة، وابن َتيم 

ث عن مكحول أحا ديث مناكري، وهو ضعيف، وقال أبو حفص عمرو بن عيل: ضعيف احلديث، حدَّ

عندهم من أهل الصدق، روى عنه أهل الكوفة أحاديث مناكري، وقد ردَّ عليه اخلطيب بقوله: "روى 

الكوفيون أحاديث عبد الرمحن بن يزيد بن َتيم، عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، وومهوا يف ذلك، فاحلمل 

حاديث أشار عمرو بن عيل، وأما ابن جابر عليهم يف تلك األحاديث، ومل يكن ابن َتيم ثقة، وإىل تلك األ

تويف سنة بضع  .، وقال الذهبي، وابن حجر: ثقة«الثقات»فليس يف حديثه منكر"، وذكره ابن حبان يف 

( 4/316(، تاريخ ابن معني رواية الدوري )0188( برقم )7/466الطبقات البن سعد ) ُينظر: .ومخسني

(، الثقات للعجيل 389/برقم360(، ويف )صـ377/برقم317سؤاالت أيب داود ألمحد )صـ(، 1370برقم )

(، تاريخ بغداد 7/80(، الثقات البن حبان )1/399(، اجلرح والتعديل )0188( برقم )3/91)

(، 2993( برقم )08/1(، َتذيب الكامل )2243( برقم )0/648(، الكاشف )1216( برقم )00/473)

قة، وأما قول عمرو بن عيل: روى عنه أهل الكوفة وخالصة حاله أنه ث .(4140/برقم212التقريب )صـ

 -وهو ضعيف–أحاديث مناكري، فهذا وْهم منه؛ ألن أهل الكوفة إنام رووا عن عبد الرمحن بن يزيد بن َتيم 
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فه، واهلل أعلم  .فاشتبه االسم عىل أيب حفص، فألجل ذلك ضعَّ

حيل بن آَدة، ويقال: -2 ا حبيل بن كليب بن آده، أبو األشعث ابن  أبو األشعث الصنعاين: هو ََشَ َُشَ

روى عن أوس بن أوس الثقفي، وعبادة بن الصامت، وغريمها، وروى عنه أبو قالبة  .الصنعاين الشامي

، وقال يف «الثقات»قال العجيل: ثقة، وذكره ابن حبان يف  .اجلرمي، وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر، وغريمها

 .، وابن حجر: ثقة، وقال الصفدي: تويف يف حدود التسعني للهجرةاملشاهري: كان متقنا، وقال الذهبي

مشاهري علامء األمصار  (،4/216(، الثقات البن حبان )3181( برقم )3/282الثقات للعجيل ) ُينظر:

(، َتذيب 3314( برقم )0/483(، الكاشف )06/74(، الوايف بالوفيات للصفدي )866/برقم082)صـ

 .وخالصة حاله أنه ثقة متقن .(3760/برقم364)صـ (، والتقريب4/209التهذيب )

الصحايب اجلليل: أوس بن أوس الثقفي، وقيل: أوس بن َأيب أوس، قال ابن معني: أوس بن أوس،  -4

وأوس بن أبى أوس واحد، وقال ابن عبد الرب: أخطأ فيه ابن معني، واهلل أعلم؛ ألن أوس بن أيب أوس هو 

روى عنه أبو األشعث الصنعاين، وعبد اَّللَّ بن  .تحقيق أهنام اثنانأوس بن حذيفة، وقال ابن حجر: ال

تاريخ ابن معني، رواية  ُينظر: .وعدد أحاديثه حديثان .قال ابن أيب حاتم: له صحبة .حمرييز، وغريمها

( برقم 0/009(، االستيعاب البن عبد الرب )3/212(، اجلرح والتعديل )017( برقم )2/28الدوري )

 .(40اخلالصة )صـ (،0/280(، َتذيب التهذيب )201( برقم )0/390بة )(، اْلصا003)

 احلكم عىل احلديث بإسناد أمحد:

 .ملا تقدم يف دراسته، واهلل أعلم احلديث ِبذا اْلسناد صحيح
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 احلديث الثاين عرش: 

 .(1)"َوَأنَّ َساَلَمنَا َيْبُلُغُه، وأنَُّه يُردُّ عَلينَا"

                                 
 ختريج احلديث: (1)

(، قال: حدثنا عبد اهلل بن يزيد، حدثنا َحْيَوة، حدثنا 01801( برقم )06/477« )مسنده»أخرجه أمحد يف 

قال: "َما ِمْن ملسو هيلع هللا ىلص أبو صخر، أن يزيَد بن عبد اهلل بن ُقسيط أخربه، عن أيب هريرة ؓ، عن رسول اهلل 

 ُ اَلَم"َعيَلَّ رُ  َعزَّ َوَجلَّ َأَحٍد ُيَسلُِّم َعيَلَّ إاِلَّ َردَّ اَّللَّ   .وِحي َحتَّى َأُردَّ َعَليِْه السَّ

 .به بنحوه -(، قال: أخربنا املقرئ )هو عبد اهلل بن يزيد(0/412« )مسنده»وأخرجه إسحاق بن راهويه يف 

(، قال: حدثنا حممد 3140( برقم )3/129زيارة القبور ) ب/املناسك،  ك/، «سننه»وأخرجه أبو داود يف 

 .بن عوف، حدثنا املقرئ به بلفظه

(، من طريق مهدي بن جعفر الرميل، 2193( برقم )2/363« )املعجم األوسط»وأخرجه الطرباين يف 

 بن وقال عقبه: مل يرو هذا احلديث عن يزيد إال أبو صخر، وال عن أيب صخر إال حيوة، تفرد به عبد اهلل

  .يزيد

( برقم 1/413ملسو هيلع هللا ىلص )زيارة قرب النبي  ب/، مُجَّاع أبواب اهلدي، «السنن الكربى»وأخرجه البيهقي يف 

( 0/360يف فضل الصالة عىل النبي ) ب/، «الدعوات الكبري»، ويف (، من طريق عباس الرتقفي01371)

َلمي، ثالثتهم )مهدي بن جعفر 078برقم ) الرميل، وعباس الرتقفي، وحممد (، من طريق حممد بن يزيد السُّ

َلمي(، عن عبد اهلل بن يزيد املقرئ به بنحوه  .بن يزيد السُّ

 دراسة إسناد احلديث عند أمحد يف مسنده:

روى عن محاد بن زيد، وَحْيوة بن َُشيح  .عبد اهلل بن يزيد القريش العدوي، أبوعبد الرمحن املقرئ -0

قال ابن سعد: كان ثقة كثري احلديث، وقال أمحد: كان  .وغريمها، وروى عنه أمحد، وابن راهويه، وغريمها

حفظ املقرئ رديئا ، وكنت ال أسمع منه إال من كتاب، وقال أيضا: كان حديث املقرئ حسن ا عن سعيد بن 

د به احلسن اللغوي(، وقال النسائي: ثقة، وقال أبو أيب أيوب، وعن حيوة بن َشيح )يع ني متَقنا، فاملرا

، وقال أبو يعىل اخللييل: ثقة، وحديثه عن الثقات حيتج به «الثقات»حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان يف 

ا يف القرآن، واحلديث، كبري الشأن، وقال ابن  ويتفرد بأحاديث، وقال الذهبي: ثقة، وقال أيضا: كان إمام 

( برقم 8/63الطبقات البن سعد ) ُينظر: .ـه302تويف سنة  .جر: ثقة فاضل أقرأ القرآن نيفا وسبعني سنةح

(، اجلرح 3/093(، املعرفة والتاريخ للفسوي )741( برقم )1/338(، التاريخ الكبري للبخاري )3481)

يب الكامل (، َتذ0/282(، اْلرشاد للخلييل )8/243(، الثقات البن حبان )1/310والتعديل )

(، 1/263(، تاريخ اْلسالم للذهبي )2164( برقم )0/619(، الكاشف )2666( برقم )06/231)

وخالصة حاله أنه ثقة  .(0473( برقم )3/212(، موسوعة أقوال أمحد )2701/برقم221التقريب )صـ

 .فاضل، ومن أنزله عن ذلك مل يذكر دليال
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ْصيَحْيَوة بن َُشيح بن صفوان بن مالك التُّجِ  -3

ِ
روى عن أيب صخر مُحيد بن زياد  .يبي، أبو ُزرعة امل

اخلراط، ويزيد بن أيب حبيب، وغريمها، وروى عنه أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن يزيد املقرئ، والليث بن 

قال ابن سعد، وابن معني: ثقة، وقال أمحد: ثقة ثقة، وقال العجيل: ثقة، رجل صالح، وقال  .سعد، وغريمها

، وقال ابن يونس: كانت له عبادة، وفضل، وقال  أبو حاتم: ثقة، وقال يعقوب الفسوي: ثقة عدل َريِضّ

 عىل ـه018تويف سنة  .الذهبي: فقيه مْص، وزاهدها، وحمدثها، وقال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه زاهد

( 278( برقم )0/238(، الثقات للعجيل )4894( برقم )9/133الطبقات البن سعد ) ُينظر: .الصحيح

(، تاريخ 6/346(، الثقات البن حبان )2/217(، اجلرح والتعديل )3/411املعرفة والتاريخ للفسوي )

ي (، طبقات احلفاظ للذهب0390( برقم )0/219(، الكاشف )270( برقم )0/042ابن يونس )

( برقم 7/478(، َتذيب الكامل )018( برقم )0/071(، جامع التحصيل للعالئي )0/029)

وخالصة حاله ما قاله ابن  .(0/234(، موسوعة أقوال أمحد )0611/برقم081(،التقريب )صـ 0181)

 .حجر

ل أبو املدين، أبو صخر اخلراط، سكن ٍمْص، وقا -وكنيته أبو املخارق–مُحَيد بن زياد  هوأبو صخر:  -2

روى عن أيب حازم سلمة بن دينار  .مسعود الدمشقي: محيد بن صخر، أبو مودود اخلراط، ويقال: إهنام اثنان

املدين، ويزيد بن عبد اهلل بن قسيط، وغريمها، وروى عنه حيوة بن َشيح املْصي، وعبد اهلل بن وهب 

قال النسائي: ليس بالقوي، وذكره قال ابن معني: ثقة ليس به بأس، وقال أمحد: ليس به بأس، و .وغريمها

، وقال ابن عدي: له أحاديث صاحلة، وقال أيضا: وهو عندي صالح احلديث، وإنام «الثقات»ابن حبان يف 

، وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيام، وقال ..أنكرُت عليه هذين احلديثني: املؤمن مؤالف، ويف القدرية

تاريخ  ُينظر: .ـه089تويف سنة  .يه، وقال ابن حجر: صدوق َيمالدار قطني: ثقة، وقال الذهبي: خمتَلف ف

(، اجلرح 042/برقم22(، الضعفاء واملرتوكون للنسائي )صـ361/برقم91ابن معني رواية الدارمي )صـ

(، سؤاالت 422( برقم )2/71(، الكامل البن عدي )6/088(، الثقات البن حبان )2/333والتعديل )

( 7/266(، َتذيب الكامل )0349( برقم )0/212(، الكاشف )92/برقم32الرب قاين للدارقطني )صـ

وخالصة  .(0146/برقم080(، التقريب )صـ3238( برقم )0/603(، ميزان االعتدال )0136برقم )

، ومن ضعفه بإطالق مل -ومل أقف عىل من عدَّ احلديث الذي معنا من أوهامه–صدوق له أوهام  حاله أنه 

 .يذكر دليال

روى عن عبد اهلل بن  .عبد اهلل بن ُقسيط بن أسامة بن ُعَمري الليثي، أبو عبد اهلل املدين األعرج يزيد بن -4

قال حممد  .عمر، وأيب هريرة، وغريمها، وروى عنه أبو صخر محيد بن زياد املدين، والليث بن سعد، وغريمها

ابن معني: صالح، وقال أيضا: بن إسحاق: كان فقيها ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة، كثري احلديث، وقال 

ليس به بأس، وقال أبو حاتم: ليس بقوى، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: ربام أخطأ، وقال ابن عدي: 

 ،مشهور عندهم بالرواية، وقد روى عنه مالك غري حديث، وهو صالح الروايات، وقال ابن شاهني: ثقة
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وطأ، وهو ثقة من الثقات، وقال الذهبي يف تاريخ وقال ابن عبد الرب: احتج به مالك يف مواضع من امل

تويف سنة  .اْلسالم: أحد الثقات املسنِدين، وقال يف من ُتكلم فيه وهو موثق: صدوق، وقال ابن حجر: ثقة

 (، تاريخ ابن معني، رواية الدارمي 0977( برقم )7/486الطبقات البن سعد ) ُينظر: .ـه033

(، الكامل البن عدي 1/142(، الثقات البن حبان )9/372) (، اجلرح والتعديل889/برقم321)صـ

( 23/077(، َتذيب الكامل )0117( برقم )0/311(، الثقات البن شاهني )3019( برقم )9/020)

( 280/برقم311(، من ُتكلم فيه وهو موثق )صـ272( برقم )2/161(،تاريخ اْلسالم )7110برقم )

ومل -وخالصة حاله أنه ثقة ربام أخطأ  .(7737/برقم613(، التقريب )صـ 00/242َتذيب التهذيب )

 .، ومن أنزله عن ذلك مل يذكر دليال-أقف عىل من عدَّ احلديث الذي معنا من أخطائه 

الصحايب اجلليل عبد الرمحن بن صخر الدويّس، أبو هريرة، مشهور بكنيته، وهذا أشهر ما قيل يف اسمه،  -1

ها: عبد الرمحن بن واسم أبيه، قال النووي: اختلف يف اس مه، واسم أبيه عىل نحو من ثالثني قوال، وأصحُّ

، وقال ابن إسحاق: قال ِل ..قال له: يا أبا هريرةملسو هيلع هللا ىلص ( أّن النبي 0/20/99صخر، ويف صحيح البخاري )

عبد ملسو هيلع هللا ىلص بعض أصحابنا عن أيب هريرة: كان اسمي يف اجلاهلية عبد شمس بن صخر، فسامين رسول اَّللَّ 

أبا هريرة؛ ألين وجدت هّرة، فحملتها يف كّمي، وقد خلص ابن حجر بعد مجع األقوال يف الرمحن، وُكنيت 

، وعبد الرمحن، وأمجع أهل احلديث  اسمه إىل أن أرجح األقوال من جهة صحة النقل ثالثة: ُعمري، وعبد اَّللَّ

عنه ابن عمر، كام حدث عن أيب بكر، وعمر، وغريمها، وروى ملسو هيلع هللا ىلص عىل أنه أكثر الصحابة حديثا عن النبي 

وسعيد بن املسيب، وغريمها، قال البخاري: كان أحفظ من روى احلديث يف عْصه، وقال ابن عبد الرب: 

 ثم لزمه، وواظب عليه رغبة يف العلم،  ،ملسو هيلع هللا ىلصأسلم عام خيرب، وشهدها مع رسول اهلل 

املنهاج  (،2318( برقم )4/0770االستيعاب ) ُينظر: .ـه17تويف سنة  .حديثا   1274وعدد أحاديثه 

ري )0/67للنووي ) ( برقم 7/248(، ويف )1016( برقم )4/367(، اْلصابة )3/623(، السِّ

(01681).  

 احلكم عىل احلديث بإسناد أمحد:

ملا تقدم يف حال مُحَيد بن زياد، وأنه صدوق له أوهام، ومل أقف عىل من عدَّ هذا  احلديث ِبذا اْلسناد حسن

 .احلديث من أوهامه، واهلل أعلم
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" م(00)
ِ
َم َعىَل اأْلَْرِض َأْن تَأُكَل َأْجَساَد اأْلَنْبِيَاء َ َحرَّ "َوَأنَّ اَّللَّ
(1). 

 ، وهو جزء لطيف، وفيه:(3): وقد أفردنا ْلثبات حياَتم كتابا-(2)أعني البيهقي-قال

ُكوَن يِف  قال:ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  احلديث الثالث عرش: عن أنس ؓ ُقبُوِرِهْم  "إِنَّ اأْلَنْبِيَاَء اَل ُيرْتَ

 
ِ
، َوَلِكنَُّهْم ُيَصلُّوَن َبنْيَ َيَدِي اَّللَّ وِر"َعزَّ َوَجلَّ  َبْعَد َأْرَبِعنَي َليَْلة   .(4)َحتَّى ُينَْفَخ يِف الصُّ

                                 
ى: حياة األنبياء يف قبورهم(1  .( يريد كتابه املسمَّ

 .(211االعتقاد للبيهقي )صـ ُينظر:( (2

 .(211املصدر السابق )صـ ُينظر:( (3

 ختريج احلديث:( (4

(، قال: أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ، ثنا أبو 4/برقم71)صـ« حياة األنبياء يف قبورهم»أخرجه البيهقي يف 

حلسنوي إمالء، ثنا أبو عبد اهلل حممد بن العباس احلميص بحمص، ثنا أبو الربيع حامد أمحد بن عيل ا

الزهراين، ثنا إسامعيل بن طلحة بن يزيد، عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل، عن ثابت، عن 

د به  فذكر احلديث بلفظه، وقال عقبه: ،ملسو هيلع هللا ىلصأنس ؓ، عن النبي   -وهذا إن صح ِبذا اللفظ ، فاملرا

كام روينا  َعزَّ َوَجلَّ : ال يرتكون ال ُيصلُّون إال هذا املقدار، ثم يكونون مصلني فيها بني يدي اهلل - واهلل أعلم

د به رفع أجسادهم مع أرواحهم  ..يف احلديث األول، وقد حيتمل أن يكون املرا

 دراسة إسناد احلديث عند البيهقي يف سننه:

عيم بن احلكم الضبي الَطْهامين النيسابوري احلافظ، أبو عبد حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محُدويه بن نُ   -0

ث عن حممد بن يعقوب األصم،  اهلل احلاكم املعروف بابن الَبيع، صاحب التصانيف يف علوم احلديث، حدَّ

وأيب حامد أمحد بن عيل بن حسنوية املقرئ، وغريمها، وروى عنه حممد بن أمحد بن يعقوب، وأبو بكر 

قال اخلليل بن عبد اهلل احلافظ: ثقة واسع العلم، وسئل الدار قطني: أَيام أحفظ ابن منده  .البيهقي، وغريمها

ومن مؤلفاته:  .أو ابن البيع؟ فقال: ابن البيع أتقن حفظا، وقال اخلطيب: كان ثقة، وكان يميل إىل التشيع

 ُينظر: .ـه411سنة تويف  .معرفة علوم احلديث، واملستدرك عىل الصحيحني، وتاريخ نيسابور، وغريها

وخالصة حاله أنه ثقة إمام يميل إىل التشيع، والتشيع يف  .(088( برقم )9/89تاريخ اْلسالم للذهبي )

 .حقه هو تقديم عيل ؓ ال أكثر، واهلل أعلم

روى عن  .أمحد بن عيل بن احلسن بن شاذان، أبو حامد املقرئ التاجر، املعروف باحلسنوي النيسابوري  -3

حممد بن هشام بن مالس، وأيب عيسى الرتمذي، وغريمها، وروى عنه أبو أمحد ابن عدي، وأبو عبد اهلل 

ب سندا، وإنام  قال احلاكم: .وغريمها احلاكم، كان أحد املجتهدين يف العبادة، وال أعلمه وضع حديثا أو ركَّ

جلملة غري حمتج بحديثه عىل أن النفس تأبى املنكر من حاله روايته عمن تقدم موَتم، وقال أيضا: وهو يف ا

عن ترك مثله، وقال أيضا: ولو اقتْص عىل السامعات الصحيحة كان أوىل به غري أنه مل يقتْص عليها، وحدث 

وقال اخلطيب بعد أن ساق له حديث ا يف فضل  عن مجاعة من أئمة املسلمني أشهد باهلل أنه مل يسمع منهم،
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يق  دِّ واحلمل فيه عىل أيب حامد بن حسنويه؛ فإنه مل يكن ثقة، ونرى أن أبا حامد هذا باطل،  : ؓ الصِّ

به عىل هذا اْلسناد ، وقال الذهبي: أحد الضعفاء، ُسئل حممد بن ..وقع إليه حديث عيل بن عبدة، فركَّ

( برقم 02/461تاريخ بغداد ) ُينظر: .ـه211تويف سنة  .يوسف اجلرجاين الكيش عنه فقال: هو كذاب

( 03/163(، سري أعالم النبالء )1/41ترمجة عيل بن عبدة، أبو احلسن التميمي، تاريخ دمشق ) (6224)

وخالصة  .(64ـ/برقم11(، الكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث لسبط بن العجمي )صـ01/149)

ن ، وقد تفرد اجلرجاين بنسبته إىل الكذب، ومل أجد م-عىل كثرة حديثه، وعبادته- حاله أنه ضعيف جدا

وافقه عىل ذلك، وقد قرر احلاكم، وهو تلميذه أنه ال يعلم وضعه ألي حديث، وأما وصفه بالرواية عمن مل 

 .يسمع منه، ففيه خالف، واهلل أعلم

 .مل أجد له ترمجة فيام وقفُت عليه من مصادر .أبو عبد اهلل، حممد بن العباس احلميص -2

روى عن إسامعيل بن جعفر، وإسامعيل بن  . البْصيسليامن بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراين -4

قال ابن معني، وابن قانع: ثقة صدوق، وقال أبو  .زكريا، وغريمها، وروى عنه البخاري، ومسلم، وغريمها

، وذكره ابن حاتم، والنسائي، ومسلمة بن قاسم: ثقة، وقال ابن خراش: تكلم الناس فيه، وهو صدوق

، وقال جر يف التهذيب: وال أعلم أحدا تكلم فيه بخالف ما زعم ابن خراش، وقال ابن ح«الثقات»حبان يف 

( 0/320سؤاالت اآلجري أليب داود ) ُينظر: .ـه324تويف سنة  .يف التقريب: ثقة مل يتكلم فيه أحد بحجة

( 00/432(، َتذيب الكامل )8/378(، الثقات البن حبان )4/002(، اجلرح والتعديل )381برقم )

وخالصة حاله ما ذكره ابن  .(3116/برقم310(، التقريب )صـ4/090َتذيب التهذيب ) (،3102برقم )

 .حجر يف التقريب

 .مل أجد له ترمجة فيام وقفت عليه من مصادر .إسامعيل بن طلحة بن يزيد -1

روى عن  .حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل األنصاري، أبو عبد الرمحن الكويف الفقيه قايض الكوفة -6

ثابت بن عبيد األنصاري، ونافع موىل ابن عمر، وغريمها، وروى عنه سفيان الثوري، ووكيع بن اجلراح، 

قال شعبة: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أيب ليىل، وقال ابن معني: ضعيف، وقال يعقوب بن  .وغريمها

املديني: يسء احلفظ واهي  سفيان: ثقة عدل، يف حديثه بعض املقال لني احلديث عندهم، وقال ابن

احلديث، وقال أمحد: ضعيف، وقال: يسء احلفظ، وقال أيضا: فقه ابن أيب ليىل أحب إلينا من حديثه، حديثه 

فيه اضطراب، وقال: ال حيتج بحديثه، وقال أيضا: كان حييى بن سعيد يضعف ابن أيب ليىل، وقال البخاري: 

، وقال العجيل: صدوق ثقة، وقال أيضا: وكان فقيها صدوق إال أنه ال يدرى صحيح حديثه من سقيمه

صاحب سنة، وكان صدوقا جائز احلديث، وكان قارئا للقرآن عاملا به، وقال أبو حاتم: حمله الصدق كان 

سيئ احلفظ ُشغل بالقضاء؛ فساء حفظه ال ُيتهم بشئ من الكذب إنام ُينكر عليه كثرة اخلطأ، يكتب حديثه 

زرعة: صالح ليس بأقوى ما يكون، وقال النسائي: أحد الفقهاء ليس بالقوي يف وال حيتج به، وقال أبو 

احلديث، وقال ابن خزيمة: ليس باحلافظ، وإن كان فقيها عاملا، وقال ابن عدي: هو مع سوء حفظه ُيكتب 
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حديثه، وقال أبو أمحد احلاكم: عامة أحاديثه مقلوبة، وقال الساجي: كان يسء احلفظ ال يتعمد الكذب، 

فكان ُيمدح يف قضائه، فأما يف احلديث فلم يكن حجة، وقال الدارقطني يف سننه: ثقة يف حفظه يشء، وقال 

وقال الذهبي يف امليزان:  .أيضا: ضعيف احلديث يسء احلفظ، وقال اجلوزجاين: واهي احلديث يسء احلفظ

تويف سنة  .ظ جداصدوق إمام يسء احلفظ، وقد ُوثق، وقال ابن حجر يف التقريب: صدوق يسء احلف

(، العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية 73/برقم17تاريخ ابن معني رواية الدارمي )صـ ُينظر: .ـه048

( برقم 3/342(، الثقات للعجيل )3272( برقم )2/381(، موسوعة أقوال أمحد )098املروذي )صـ 

لضعفاء واملرتوكون للنسائي ـ(، ا293، 96(، علل الرتمذي الكبري، برتتيب أيب طالب القايض )صـ0608)

(، املراسيل البن أيب حاتم 7/233(، ويف )0/010(، اجلرح والتعديل )131/برقم93)صـ

( برقم 0/331(، سنن الدار قطني )0662( برقم )7/299(، الكامل البن عدي )670/برقم081)صـ

االعتدال (، ميزان 1416( برقم )31/633(، َتذيب الكامل )926( برقم )0/410(، ويف )447)

 .(6180/برقم492(، التقريب )صـ9/212(، َتذيب التهذيب )7831( برقم )2/602للذهبي )

وخالصة حاله أنه فقيه ضعيف من جهة ضبطه عىل قول األكثرين، ومن وثقه، فذلك حممول عىل عدالته كام 

 .أشار الفسوي، واهلل أعلم

ق أبو حاتم الرازي، وابن حبان بني ثابت بن ثابت بن ُعبيد األنصاري الكويف، موىل زيد بن ثابت، و -7 فرَّ

روى عن أنس، والرباء بن عازب، وغريمها،  .عبيد األنصاري، وبني ثابت بن عبيد موىل زيد بن ثابت

قال عبد ربه بن سعيد: صالح احلديث، وقال ابن سعد: كان  .وروى عنه األعمش، وابن أيب ليىل، وغريمها

أمحد، والنسائي، والذهبي، وابن حجر: ابن معني، وهو من الثقات، وقال  ثقة كثري احلديث، وقال احلريب:

(، العلل ألمحد 2071( برقم )8/400الطبقات البن سعد ) ُينظر: .«الثقات»ثقة، وذكره ابن حبان يف 

( برقم 0/383(، الكاشف )4/90(، الثقات البن حبان )4249( برقم )2/91رواية ابنه عبد اهلل )

وخالصة حاله أنه ثقة عىل قول  .(830/برقم023(، التقريب )صـ3/9تهذيب )(، َتذيب ال689)

 .األكثرين، ومن قال صالح احلديث مل يذكر دليال

الصحايب اجلليل أنس بن مالك بن النرض بن َضمضم بن زيد بن َحَرام األنصاري، أبو محزة اخلزرجي   -8

وابن مسعود، وطائفة، وروى عنه كثريا، وروى عن أيب بن كعب، ملسو هيلع هللا ىلص روى عن النبي  .البْصي ؓ

ثامين غزوات، ملسو هيلع هللا ىلص غزا مع رسول اهلل  .أبو امَللِيح بن ُأسامة اهلَُذِل، وثابت بن ُعبيد األنصاري، وغريمها

 3386بكثرة املال، والولد، وعدد أحاديثه ملسو هيلع هللا ىلص ودعا له رسول اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلصوكان يسمى خادم رسول اهلل 

(، 84( برقم )0/019(، االستيعاب )0/320بة أليب نعيم )معرفة الصحا ُينظر: .ـه92تويف سنة  .حديث ا

     .(168( برقم )2/212(، َتذيب الكامل )70( برقم )0/037َتذيب األسامء واللغات )

 احلكم عىل احلديث بإسناد البيهقي:

حممد بن عبد ، وضعيف جدا .حلال أمحد بن عيل بن احلسن بن شاذان احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف جدا
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 مل أقف عىل ترمجة أيب عبد اهلل حممد بن العباس احلميص، وإسامعيل بن كام أين .ضعيف .بن أيب ليىل الرمحن

 .طلحة بن يزيد، واهلل أعلم
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ا: (1)ُرِوي عنهاحلديث الرابع عرش:   .(2)"َأنَّ اأْلَنْبِيَاَء َأْحيَاٌء يِف ُقبُوِرِهْم" موقوف ا، ومرفوع 

                                 
  .( يعني عن أنس بن مالك ؓ(1

 ختريج احلديث:( (2

، واخُتلف عنه من وجهني:  هذا احلديث مداره عىل أنس بن مالكؓ 

 .مرفوعاملسو هيلع هللا ىلص الوجه األول: ُيروى عنه عن النبي 

  .الوجه الثاين: يروى عنه موقوفا

 ختريج الوجه األول )املرفوع(:

(، قال: حدثنا أبو اجلَهم األزرق بن عيل، 2431( برقم )6/047« )مسنده»أخرجه أبو يعىل املوصيل يف 

حدثنا حييى بن أيب بكري، حدثنا املستلم بن سعيد، عن احلجاج، عن ثابت البناين، عن أنس بن 

  ."اأْلَنْبَِياُء َأْحَياٌء يِف ُقُبوِرِهْم ُيَصلُّوَن"ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اهلل مالك ؓ، 

(، من طريق عبد اهلل بن حممد بن حييى بن أيب 3/44« )تاريخ أصبهان»وأخرجه أبو ُنعيم األصبهاين يف 

  .بكري، عن حييى بن أيب بكري به بنحوه

 .(6888( برقم )02/399« )مسنده»وأخرجه البزار يف 

  .(2/072ابن عدي يف الكامل ) وأخرجه

 .(0/برقم71)صـ« حياة األنبياء يف قبورهم»وأخرجه البيهقي يف 

ر، وابن عدي، والبيهقي، وابن عساكر(، من 02/236وأخرجه ابن عساكر يف تارخيه ) (، أربعتهم )البزا

  .طريق احلسن بن قتيبة املدائني، عن املستلم بن سعيد به بنحوه

 .(، من طريق عبد العزيز )هو ابن صهيب الُبنَانى(، عن أنس به بنحوه02/63« )سندهم»وأخرجه البزار يف 

 ختريج الوجه الثاين )املوقوف(:

أنبأ زاهر بن أمحد،  ♫(، قال: أخربنا أبو عثامن اْلمام 2/برقم74)صـ« حياة األنبياء»أخرجه البيهقي يف 

سن، ثنا مؤمل، ثنا عبيد اهلل بن أيب محيد اهلذِل، عن ثنا أبو جعفر حممد بن معاذ املاليني، ثنا احلسني بن احل

 .بنحوهموقوفا  ؓ  أيب املليح، عن أنس 

 دراسة اْلسناد:

 الوجه األول: 

 دراســـة إسنـــــاد احلديث عند أيب يعىل يف مسنده:

روى عن حسان بن  .أبو اجلَهم األزرق بن عيل: هو األزرق بن عيل بن مسلم احلنفي، أبو اجلهم الكويف  -0

إبراهيم الكرماين، وحييى بن أيب ُبكري الكرماين، وغريمها، وروى عنه أبو يعىل املوصيل، وصالح بن حممد 

قال العراقي: احتجَّ به )يعني ابن حبان( يف و ، وقال: ُيْغِرب،«الثقات»ذكره ابن حبان يف  .َجَزرة، وغريمها

الثقات البن حبان  ُينظر: .حدود الثالثني ومائتنيُتويف يف  .صحيحه، وقال ابن حجر: صدوق يغرب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





131 

 

                                                                                               
ذيل ميزان  (،210( برقم )3/207(، َتذيب الكامل )12( برقم )1/139(، تاريخ اْلسالم )8/026)

وخالصة حاله  .(210/برقم97(، التقريب )صـ0/311َتذيب التهذيب ) (،063/برقم46االعتدال )صـ

وهو ال يروي إال عن ثقة عنده، واحتج به ابن حبان كام أفاده أنه ثقة ُيْغِرب؛ فقد روى عنه صالح جزرة، 

 العراقي، وأخرج له احلاكم يف املستدرك، وبناء  عليه، فهو ثقة، وتوثيقه من قبيل التوثيق الفعيل، واهلل أعلم.

ا الِكرماين حييى بن أيب ُبكري، واسمه َنرْس، ويقال: برِْش، وُيقال: بشري بن ُأسيد العبدي القييس، أبو زكري  -3

روى عن شعبة، املستلم بن سعيد، وغريمها، وروى عنه أبو اجلهم األزرق بن  .كويف األصل سكن بغداد

قال ابن معني، وابن املديني، والعجيل، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وأثنى  .عيل، وعباس الدوري، وغريمها

ـه 318تويف سنة  .«الثقات»بان يف عليه أمحد، وقال: ما أكيسه، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن ح

( 3/248(، الثقات للعجيل )877/برقم 398تاريخ ابن معني رواية الدارمي )صـ ُينظر: .ـه319وقيل: 

( 20/341(، َتذيب الكامل )9/317(، الثقات البن حبان )9/023(، اجلرح والتعديل )0964برقم )

 (، التقريب 6043( برقم )3/263(، الكاشف )00/091(، َتذيب التهذيب )6797برقم )

وخالصة حاله أنه ثقة عىل قول األكثرين، ووصف أيب حاتم له بصدوق من  .(7106/برقم188)صـ

 .تشدده، ومل أجد من وافقه، واهلل أعلم

روى عن حجاج بن أيب زياد األسود، واألوزاعي، وروى عنه  .ُمستلِم بن سعيد الثقفي الواسطي -2

قال ابن معني: ليس به بأس، وقال أيضا: صويلح  .احلسن بن قتيبة املدائني، وحييى بن أيب ُبكري الكرماين

 ..وقال يزيد بن هارون: كان مستلم بن سعيد عندنا هاهنا بواسط وقال أمحد: شيخ ثقة قليل احلديث،

، وقال: ربام خالف، وكذا «الثقات»وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان يف وجعل يثني عليه، 

وذكره  .ذكره ابن شاهني يف الثقات، وقال الذهبي: صدوق، وقال ابن حجر: صدوق عابد ربام وهم

 تاريخ ُينظر: .من اهلجرة011 -040الذهبي يف تارخيه يف الطبقة اخلامسة عرش، أي أنه تويف ما بني عامي 

(، اجلرح والتعديل 421/برقم230(، سؤاالت أيب داود ألمحد )صـ0/89ابن معني، رواية ابن حمرز )

(، َتذيب الكامل 0278/برقم337(، الثقات البن شاهني )صـ9/096(، الثقات البن حبان )8/428)

( برقم 2/979(، تاريخ اْلسالم )1280( برقم )3/311(، الكاشف )1890( برقم )37/439)

وخالصة حاله أنه صدوق عابد، وبالرجوع إىل كتب العلل مل  .(6191/برقم137التقريب )صـ(، 401)

ح رواية غريه عىل  -بحسب ما وقفت عليه–أجد من نسب الوهم إليه  إال ما كان من الدارقطني فإنه رجَّ

خالف  (، عالوة عىل ذلك، فإن مستلم بن سعيد قد3222( برقم )00/211روايته كام يف علل الدارقطني )

ح ابن معني رواية مستلٍم بقوله يف تارخيه، رواية الدوري  ف فيه شعبة، ورجَّ شعبَة يف حديث صحَّ

ف شعبةُ 4849( برقم )4/271)  .(: القول قول مستلم بن سعيد، وصحَّ

روى عن ثابت الُبناين، ومعاوية بن ُقرة،  .حجاج بن أيب زياد األسود الَقسميل، يقال له ِزّق الَعَسل -4

 قال ابن معني، وأمحد: ثقة،  .مها، وروى عنه محاد بن سلمة، ومستلم بن سعيد، وغريمهاوغري
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وقال أمحد: رجل صالح، ما أرى به بأسا، وقال أبو حاتم: هو من الُعبَّاد ُيكتب كالمه، وقال أيضا: صالح 

ضع وأربعني تويف سنة ب .، وقال الذهبي: صدوق، ومن الصلحاء«الثقات»احلديث، وذكره ابن حبان يف 

(، العلل ألمحد رواية ابنه عبد اهلل 2278( برقم )4/014تاريخ ابن معني رواية الدوري ) ُينظر: .ومائة

(، الثقات البن حبان 2/060(، اجلرح والتعديل )2893( برقم )2/6(، )0208( برقم )0/112)

وخالصة حاله أنه  .(787( برقم )3/071(، لسان امليزان البن حجر )7/76(، السري للذهبي )6/313)

 .ثقة عابد، ومن أنزله عن ذلك مل يذكر دليال

روى عن أنس بن مالك، وعبد اهلل بن عمر بن اخلطاب،  .ثابت بن أسلم الُبنَاين أبو حممد البْصي -1

قال ابن سعد: كان ثقة يف  .وغريمها، وروى عنه حجاج بن أيب زياد األسود، ومحاد بن سلمة، وغريمها

، وقال ابن معني، وأمحد، والنسائي: ثقة، وقال العجيل: ثقة، رجل صالح، وقال أبو حاتم: احلديث مأمونا

، وقال: كان «الثقات»ثقة صدوق، وأثبت أصحاب أنس: الزهري، ثم ثابت، ثم قتادة، وذكره ابن حبان يف 

، وله من أعبد أهل البْصة، وقال ابن عدي: ثقة صدوق، وأحاديثه صاحلة مستقيمة إذا روى عنه ثقة

حديث كثري، وهو من ثقات املسلمني، وما وقع يف حديثه من النكرة فليس ذاك منه إنام هو من الراوي عنه 

ن هو فوقه من مشاخيه، فهو  ألنه قد روى عنه مجاعة ضعفاء، وجمهولني، وإنام هو يف نفسه إذا روى عمَّ

تويف  .رفيعا، وقال ابن حجر: ثقة عابدمستقيم احلديث ثقة، وقال الذهبي: كان رأسا يف العلم، والعمل ثقة 

(، الطبقات خلليفة بن خياط 01229( برقم )9/323الطبقات البن سعد ) ُينظر: .ـه037سنة 

(، الثقات 4248( برقم )2/91(، العلل ومعرفة الرجال ألمحد، رواية ابنه عبد اهلل )0770/برقم266)صـ

(، 22/برقم33(، املراسيل البن أيب حاتم )صـ3/449(، اجلرح والتعديل )088( برقم )0/319للعجيل )

( برقم 4/243(، َتذيب الكامل )208( برقم )3/218(، الكامل البن عدي )4/89حبان )الثقات البن 

 .(801/برقم023(، التقريب )صـ3/3(، َتذيب التهذيب )21( برقم )2/283(، تاريخ اْلسالم )800)

 .وخالصة حاله ما قاله ابن حجر

 .اخلزرجي البْصي ؓ الصحايب اجلليل أنس بن مالك بن النرض بن َضمضم، أبو محزة األنصاري -6

 .02تقدم يف حديث رقم: 

 الوجه الثاين: 

 دراســـة إسنـــــاد احلديث عند البيهقي يف حياة األنبياء:

إسامعيل بن عبد الرمحن بن أمحد بن إسامعيل بن إبراهيم بن عامر بن عابد، أبو عثامن الصابوين  -0

ذيل تاريخ مولد العلامء، ووفياَتم للكتاين  ُينظر: .ثقة حافظ إمام .ـه449تويف سنة  .النيسابوري

 .(742( برقم )9/2(، تاريخ دمشق )381/برقم312)صـ

السري  ُينظر: .إمام فقيه .ـه289تويف سنة  .زاهر بن أمحد بن حممد بن عيسى، أبو عيل الرسخيس -3

  .(2/392(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي )04/002(، الوايف بالوفيات )06/476)
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مل أجد  .ـه206تويف سنة  .بن عبد اهلل، أبو جعفر اهلروي املاليني -وقيل فرح-حممد بن معاذ بن َفَرة  -2

(، السري 7/87اْلكامل البن ماكوال ) ُينظر: .فيه جرحا وال تعديال، فيُتوقف يف حاله، واهلل أعلم

 .(7/204(، تاريخ اْلسالم )481، 04/433)

تويف سنة  .مي، أبو عبد اهلل املروزي نزيل مكة، صاحب ابن املباركاحلُسني بن احلَسن بن حرب السل -4

( 2/49/309اجلرح والتعديل ) ُينظر: .ثقة عىل قول األكثرين، ومن أنزله عن ذلك مل يذكر دليال .ـه346

(، الكاشف 03/091(، السري )0214( برقم )6/260(، َتذيب الكامل )8/091الثقات البن حبان )

  .(0201/برقم066(، التقريب )صـ3/224(، َتذيب التهذيب )0182( برقم )0/223)

ل بن إسامعيل القريش العدوي، أبو عبد الرمحن البْصي نزيل مكة -1 عْدل يف دينه، لكنه ضعيف من  .ُمَؤمَّ

جهة ضبطه عىل قول األكثرين، وُيعترب بحديثه يف املتابعات، والشواهد، ومن وثقه مطلقا، فيحمل ذلك عىل 

(، موسوعة أقوال 3483( برقم )8/62الطبقات البن سعد ) ُينظر: .ـه316تويف سنة  .اهلل أعلمعدالته، و

ي أليب داود )صـ2/409أمحد ) ( 0/396(، تاريخ ابن أيب خيثمة )0446/برقم330(، سؤاالت اآلُجرِّ

( 39/076(، َتذيب الكامل )9/087(، الثقات البن حبان )8/274(، اجلرح والتعديل )0149برقم )

( برقم 4/338(، ميزان االعتدال )6147( برقم )3/240(، املغني يف الضعفاء للذهبي )6209برقم )

  .(7139/برقم111(، التقريب )صـ01/280(، َتذيب التهذيب )8949)

ضعيف عىل قول األكثرين، ومل  .، أبو اخلطاب البْصي اهلَُذِِلّ -واسمه غالب-ُعبيد اهلل بن أيب مُحيد   -6

(، التاريخ 0464( برقم )2/219تاريخ ابن معني، رواية الدوري ) ُينظر: .الرواة عنه، وكثرَتم ُيرتك لتعدد

(، سؤاالت 0738( برقم )3/44(، التاريخ األوسط للبخاري )0312( برقم )1/277الكبري للبخاري )

(، الضعفاء 146/برقم391(، العلل الكبري للرتمذي )صـ040/برقم11اآلجري أليب داود )صـ

(، 3/61(، املجروحني البن حبان )1/203(، اجلرح والتعديل )214/برقم66رتوكون للنسائي )صـوامل

(، 7/01(، َتذيب التهذيب )2140( برقم )0/679(، الكاشف )2639( برقم )09/39َتذيب الكامل )

(، اخلالصة 0670( برقم )3/371(، مغاين األخيار لبدر الدين العيني )4381/برقم271التقريب )صـ

 .(311خزرجي )صـلل

 .أبو امَلليح قيل: اسمه عامر، وقيل: زيد بن أسامة بن عامر بن ُعمري بن حنيف اهلَُذِِل املرضي البْصي -7

ـه 98ـه، وقال ابن حجر: مات سنة 003قال أبو بكر بن أيب عاصم، وابن سعد، والصفدي: مات سنة 

(، سؤاالت أيب 2921( برقم )9/308الطبقات البن سعد ) ُينظر: .ثقة .ـه، وقيل: بعد ذلك018وقيل: 

(، الثقات 6/209(، اجلرح والتعديل )3360( برقم )3/438(، الثقات للعجيل )381داود ألمحد )صـ

( 6811( برقم )3/464(، الكاشف )7648/( برقم )24/206(، َتذيب الكامل )1/091البن حبان )

   .(8291/برقم671يب )صـ(، التقر06/229الوايف بالوفيات للصفدي )
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وطريق اجلمع بينهام أهنم ُيرتكون يف قبورهم يصلون أربعني يوما، ثم تكون الصالة بني يدي 

، وإِل هذا (1)العبد كان حيث ما َعزَّ َوَجلَّ ، وإن كانت الصالة بني يدي اهلل َعزَّ َوَجلَّ اهلل 

أشار البيهقي، وقال: فعيل هذا يصريون كسائر األحياء، ويكونون حيث ُينزهلم اهلل اجلمع 

ء د بالصعقة النفخة األوِل التي (2)تعاِل كام ورد يف حديث اْلرسا ، وهذا كله تفريع عيل أن املرا

ُتفني من َبِقَي من اخللق، ]قال بعض املحققني من املتأخرين: وسبب محل الصعقة عيل النفخة 

يف ذلك جواب آخر صحيح ال  (3)/ب[ األُوِل حصل التعب يف التقرير، ]وورد[0/702]

، قلت: (4)مزيد عليه أرشد إليه اْلمام العالمة شيخنا أبو عمرو بن احلاجب املالكي النحوي

: وقد وجدُت تقديره يف -أعني القائل هذا اجلواب-وهو شيخنا أيضا قدس اهلل روحه قال 

                                                                                               
تقدم يف  .الصحايب اجلليل: أنس بن مالك بن النرض بن َضمضم أبو محزة األنصاري اخلزرجي البْصي  -8

 .02حديث رقم: 

 النظر والرتجيح:

بعد النظر يف طرق احلديث، وأحوال الرواة املختلفني عىل أنس بن مالك يظهر ِل رجحان الوجه األول 

راويه ثابت البناين أثبت يف أنس من أيب املليح مع ثقته، وقد سبق يف ترمجته ذكر قول )املرفوع(؛ وذلك ألن 

   .أيب حاتم الرازي: أثبت أصحاب أنس: الزهري، ثم ثابت، ثم قتادة، واهلل أعلم

 احلكم عىل احلديث من وجهه الراجح:

  .صدوق .احلديث من وجهه الراجح حسن؛ ألن فيه مستلم بن سعيد

: وله شاهد صحي  ح ملعناه من حديث أيب هريرةؓ 

(، وفيه: 0/016ذكر املسيح ابن مريم، واملسيح الدجال ) ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

ب َجْعد كأنه من رجال َشنُوءة،  "وقد رأيُتني يف مجاعة من األنبياء، فإذا موسى قائم يصيل، فإذا رجل ََضْ

قائم  لناس به شَبها عروُة بُن مسعوٍد الثقفي، وإذا إبراهيُم قائم يصيل أقرُب ا وإذا عيسى بن مريم 

  ."، وبذا يرتقي احلديث بشاهده إىل الصحيح لغريه، واهلل أعلم..يصيل

 .(4/برقم71حياة األنبياء يف قبورهم للبيهقي )صـ ُينظر:( (1

 .(1/برقم77املصدر السابق )صـ ُينظر:( (2

(: وُروي، والصواب ما أثبته؛ لتوافقه مع 0/203يف املطبوع )/ب(، وجاء 0/027( يف األصل: وورا )(3

 .سياق الكالم

فقيه مالكي، ومن  .( هو: اْلمام عثامن بن عمر بن أيب بكر بن يونس، أبو عمرو مجال الدين ابن احلاجب(4

يف علمي  من تصانيفه: الكافية يف النحو، والشافية يف الْصف، ومنتهى السول واألمل .كبار العلامء بالعربية

 .(4/300األعالم للزركيل ) ُينظر: .ـه646تويف سنة  .األصول واجلدل يف أصول الفقه، وغريها
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والسنة، ويف كالم غري واحد من العلامء، وحاصله: أن هذه الصعقة املذكورة يف  ،الكتاب

قعة يف آخر الدنيا، وال الثانية التي حديث الرتدد يف أمر مويس  ليست بالنفخة األوِل الوا

حيصل ِبا النشور، وإنام هي صعقة تأيت الناس يوم القيامة، فُيصعق من يف الساموات، ومن يف 

شاء اهلل، وهي املشار إليها يف سورة الزَمر، وذلك أوىل من محلها عىل النفخة األرض إال من 

األوىل، والدليل أن يوم القيامة فيه صعقة: قوله تعاِل: }َفَذْرُهْم َحتَّى ُيالُقوا َيْوَمُهُم الَِّذي ِفيِه 

، ويؤيده (2)وهذا ظاهر يف يوم تعمهم فيه الصعقة، وليس ذلك إال يوم القيامة[ (1)ُيْصَعُقوَن {

 احلديث الصحيح، 

 احلديث اخلامس عرش:

ويِن َعىَل ُموَسى، َفِإنَّ النَّاَس َيْصَعُقوَن َيْوَم الِقيَاَمِة، َفَأْصَعُق َمَعُهْم، : ملسو هيلع هللا ىلصوهو قوله  ُ "الَ خُتَريِّ

َل َمْن ُيِفيُق، َفِإَذا ُموَسى َباطٌِش َجانَِب الَعْرِش، َفاَل َأْدِري َأَكاَن فِيَمْن َصِعَق، َفَأَفاَق  َفَأُكوُن َأوَّ

ُ َقبيِْل، َأْو َكاَن مِمَِّن اْستَ   .(3)أخرجه البخاري ِبذا اللفظ ."َعزَّ َوَجلَّ ْثنَى اَّللَّ

  

                                 
 .41( الطور: (1

 .(4/396(، مطالع األنوار عىل صحاح اآلثار البن قرقول )7/217إكامل املُْعلم ) ُينظر:( (2

 ختريج احلديث:( (3

ما يذكر يف اِْلشخاص واخلصومة بني املسلم واليهود  ب/اخلصومات  ك/« صحيحه»أخرجه البخاري يف 

(، قال: حدثنا حييى بن قزعة، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن أيب 3400( برقم )2/031)

سلمة، وعبد الرمحن األعرج، عن أيب هريرة ؓ، فذكر احلديث بلفظه، وفيه زيادة يف أوله، وقد سبق 

 .7: رقمح ختريج احلديث بألفاظ أخرى يف 
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 احلديث السادس عرش: 

َل َمْن َتنَْشقُّ  ويف رواية عنده: ؛ َفِإنَّ النَّاَس َيْصَعُقوَن َيْوَم الِقيَاَمِة، َفَأُكوُن َأوَّ
ِ
وا َبنْيَ األَنْبِيَاء ُ "الَ خُتَريِّ

د باْلفاقة البعث من  ،(1)َعنُْه األَْرُض" قال: وهذا واهلل أعلم تغيري من الراوي، ظن أن املرا

ال ريب أنه قد ورد أنه أول من تنشق ملسو هيلع هللا ىلص القبور؛ فقال أول من تنشق عنه األرض، والنبي 

 .(2)عنه األرض، لكن يف حديث آخر، وهذا احلديث ال حيتمله لقوله فيه يوم القيامة

  

                                 
 ختريج احلديث:( (1

ما ُيذكر يف اِْلشخاص، واخلصومة بني املسلم  ب/اخلصومات،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

(، قال: حدثنا موسى بن إسامعيل، حدثنا ُوهيب، حدثنا عمرو بن حييى 3403( برقم )2/030واليهود )

  .ادة يف أوله، وآخرهعن أبيه، عن أيب سعيد اخلدري ؓ، فذكر احلديث بنحوه، وفيه زي

(، من طريق سفيان )هو ابن عيينة(، عن عمرو بن 00386( برقم )07/288« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .حييى به بلفظ خمتْص

(، قال ابن 97الروح )صـ ُينظر: .( عزا ابن قيم اجلوزية، وابن حجر العسقالين معنى هذا الكالم للمزي(2

حجر: جزم املزي فيام نقله عنه ابن القيم يف كتاب الروح أن هذا اللفظ "تنشق" وْهم من راويه، وأن 

أول من تنشق عنه األرض صحيح ملسو هيلع هللا ىلص الصواب ما وقع يف رواية غريه "فأكون أول من يفيق"، وأن كونه 

 .(6/444فتح الباري ) .لكنه يف حديث آخر، ليس فيه قصة موسى
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 احلديث السابع عرش: 

ملسو هيلع هللا ىلص ويف آخر صحيح البخاري يف آخر باب وكان عرشه عيل املاء: عن أيب سعيد عن النبي 

ئِِم الَعْرِش" قال: وهذا  ،(1)"النَّاُس َيْصَعُقوَن َيْوَم الِقيَاَمِة، َفِإَذا َأنَا بُِموَسى آِخٌذ بَِقائَِمٍة ِمْن َقَوا

رصيح يف أن الناس يصعقون يوم القيامة، وهو تفسريما يف آخر سورة الزَمر، وإذا تقرر ذلك 

يف أن موسى حوسب بصعقته يف الطور؛ ألهنا من جنس ما ملسو هيلع هللا ىلص ظهر من املناسبة يف تردده 

 ُ  أصاب الناس وقد أخرب اهلل تعاىل أن بعض اخللق مستثنني منها بقوله تعاِل:} إاِلَّ َمْن َشاَء اَّللَّ

، وغريه أن (3)/أ[ ابن حزم0/028، وقد ذكر اْلمام احلافظ أبو حممد عيل بن أمحد ](2){

: األُوِل عند انقضاء هذا العامل، والثانية التي (4)النفخات املذكورات يف الكتاب والسنة أربع

َن إاِلَّ َصْيَحة  ِبا يقومون إىل املوقف للحساب، وهاتان مها املشار إليهام بقوله تعاِل: }َما َينُْظُرو

وِر َفِإَذا ُهْم ِمَن (5)َواِحَدة  َتْأُخُذُهْم { إِل }َواَل إىَِل َأْهلِِهْم َيْرِجُعوَن{ ، ثم قال: }َوُنِفَخ يِف الصُّ

ِْم َينِْسُلوَن { اأْلَْجَداِث إىَِل َرِبِّ
 .، والصيحة، والنفخة بمعنى(6)

  

                                 
 ختريج احلديث:( (1

{ ) ب/التوحيد،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 
ِ
( 7437( برقم )9/036}َوَكاَن َعْرُشُه َعىَل امَلاء

قال: حدثنا حممد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن عمرو بن حييى )هو املازين(، عن أبيه، عن أيب سعيد 

 .اخلدري ؓ، فذكر احلديث بلفظه

(، من طريق َوْرَقاء، قال: سمعت عمرو بن حييى به 00261( برقم )07/419« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .بنحوه، وفيه زيادة يف أوله

 .68( الزمر: (2

من مصنفاته: الِفَصل يف  .( هو: اْلمام عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، أبو حممد القرطبي الظاهري الفقيه(3

، ومجهرة جذوة املقتبس  ُينظر: .ـه416تويف سنة  .األنساب، وغريها امللل، ويف األهواء، والنِّحل، واملَُحىلَّ

( برقم 1/488(، لسان امليزان )218يف ذكر والة األندلس ملحمد بن فتوح أيب عبد اهلل احلَِميدي )صـ

(1230). 

( مل أجد هذا الكالم فيام وقفت عليه من كتب ابن حزم، وقد عزا ابن حجر هذا التقسيم البن حزم، (4

  .(6/446فتح الباري ) ُينظر: .وتعقبه فيه

، فلعله من الناسخ0/028( يف األصل)(5  ./أ(: وال أهلهم يرجعون، وهذا خطأ بنيِّ

 .10 -49( يس: (6
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 احلديث الثامن عرش: 

قال: ملسو هيلع هللا ىلص وجاء يف صحيح مسلم من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص أن رسول اهلل 

وِر، َفاَل َيْسَمُعُه َأَحٌد إاِلَّ َأْصَغى" ، ُينَْفُخ يِف الصُّ ا ، ثم ال َيبقي أحٌد إال ُصِعق، ثم ُيرسُل اهلُل مطر 

وهذه النفخة الثانية التي  ،(1)"ِقيَاٌم َينُْظُرونَ وُينَْفُخ فِيِه ُأْخَرى، َفِإَذا ُهْم ، َأْجَساُد النَّاسِ  َفَتنْبُُت 

وِر َفَجَمْعنَاُهْم  حيصل ِبا النسالن إذا بعثوا ِبا هي املشار إليها يف سورة الكهف: }َوُنِفَخ يِف الصُّ

ا{ وِر َنْفَخٌة َواِحَدٌة{ (2)مَجْع  بعة (3)ويف سورة احلاقة: }َفِإَذا ُنِفَخ يِف الصُّ ، والثالثة، والرا

اَمَواِت َوَمْن يِف األْرِض إاِل َمْن  وِر َفَصِعَق َمْن يِف السَّ َمر: }َوُنِفَخ يِف الصُّ املذكورتان يف سورة الزُّ

} ُ َشاَء اَّللَّ
 فالصيحة األوىل ملوت من بقي، والنفخة الثانية للنشور، وإحياء املوتى، (4)

بعة لإلفاقة مما أصاب  ،ومَجِعهم منه، ودليل إرادة املوت بالصعق والثالثة نفخة فزع، والرا

اِعَقُة َوَأنُْتْم َتنُْظُروَن * ُثمَّ َبَعْثنَاُكْم ِمْن  حيث أريد به قوله تعاىل لقوم موسى:}َفَأَخَذْتُكُم الصَّ

 .واهلل أعلم (5)َبْعِد َمْوتُِكْم {

  

                                 
 ..يف خروِج الدجال، ومكثِه يف األرض ب/الفتن، وأَشاط الساعة،  ك/، «صحيحه»( أخرجه مسلم يف (1

(، قال: حدثنا عبيد اهلل بن معاذ العنربي، حدثنا أيب، حدثنا شعبة، عن النعامن بن سامل، قال: 4/3318)

سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي، يقول: سمعت عبد اهلل بن عمرو ؓ فذكر 

  .احلديث بنحوه، وفيه زيادة يف أوله، وآخره

 .(، قال:حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة به بنحوه6111( برقم )00/002« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .(00161( برقم )01/206قوله تعاىل ) ب/التفسري،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

ملسو هيلع هللا ىلص إخباِره  ب/، ╚ مناقب الصحابة ك/، -كام يف اْلحسان-« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

ْلخباِر عن قْدِر من يبعث للنار من الكفاِر يوَم القيامة عن البعث، وأحوال الناس يف ذلك اليوم، ِذكر ا

  .(7212( برقم )06/211)

(، ثالثتهم )النسائي، وابن 8614( برقم)4/194الفتن، واملالحم ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

  .حبان، واحلاكم(، من طريق حممد بن جعفر، عن شعبة به بنحوه

 .99( الكهف: (2

 .02( احلاقة: (3

 .68( الزمر: (4

 .16 -11( البقرة: (5
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 احلديث التاسع عرش: 

ُل : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل   ؓ(1)وعن عبِد اهلل ُل "َأنَا َأوَّ َمْن َتنَْشقُّ َعنُْه اأْلَْرُض، َوَأوَّ

ُء احْلَْمِد، حَتْتِي آَدُم، َفَمْن ُدوَنُه" ٍع، بِيَِدي لَِوا  .(2)أخرجه أبو حاتم .َشافٍِع َوُمَشفَّ

                                 
 .( يعني عبَد اهلل بن َساَلم ؓ(1

 ختريج احلديث:( (2

احلوض، والشفاعة، ذكر اْلخبار  ب/التاريخ،  ك/، -كام يف اْلحسان-« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

(، قال: 6478( برقم )04/298ملسو هيلع هللا ىلص )بأن األنبياء أوهلم، وآخرهم يكونون يف القيامة حتت لواء املصطفى 

أخربنا أمحد بن عيل بن املَُثنَّى، قال: حدثنا عمرو بن حممد الناقد، قال: حدثنا عمرو بن عثامن الِكاليب، قال: 

حدثنا موسى بن أْعنَي، عن َمعَمر بن راشد، عن حممد بن عبد اهلل بن أيب يعقوب، عن برِْش بن َشَغاف، عن 

  .يث بلفظه، وفيه زيادة يف أولهفذكر احلد ،ملسو هيلع هللا ىلصعبد اهلل ؓ، قال: قال رسول اهلل 

  .(، قال: حدثنا عمرو الناقد به بلفظه7492( برقم )02/481وأخرجه أبو يعىل املوصيل يف مسنده )

  .(438( برقم )9/411« )املختارة»ومن طريق أيب يعىل املوصيل أخرجه الضياء املقديس يف 

وابتداء الوحي إليه، وفضائله  ،ملسو هيلع هللا ىلصمُجَّاِع مبعث النبي  ب/، «َشح أصول االعتقاد»وأخرجه الاللكائي يف 

ته )   .(، من طريق عبد اهلل بن حممد البغوي، عن عمرو الناقد به بلفظه0416( برقم )4/869ومعجزا

(، قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي 02/066/299« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

 .ي، قاال: حدثنا عمرو بن عثامن الكاليب به بلفظهوحفص بن عمر بن الصباح الرق

 دراســـة إسنـــــاد احلديث عند ابن حبان يف صحيحه:

روى عن عمرو الناقد، وابن معني  .اْلمام أبو يعىَل امَلوِصيِل، أمحد بن عيل بن املَُثنى بن حييى التميمي  -0

، وقال: من «الثقات»ذكره ابن حبان يف  .وروى عنه ابن حبان، ومحزة بن حممد الِكناين، وغريمها .وغريمها

املتقنني يف الروايات، وقال الدارقطني: ثقة، مأمون، موثوق به، وقال ابن مندة: أحد الثقات، وقال احلاكم: 

ه يف صحيحهم، وقال الذهبي: ثقة مأمون، وقال أبو يعىل اخللييل: ثقة متفق عليه رضيه احلفاظ، وأخرجو

(، 8/11الثقات البن حبان ) ُينظر: .ـه217تويف سنة  .اْلمام، احلافظ، شيخ اْلسالم، وقال أيضا: الثقة

(، 3/099(، طبقات احلفاظ للذهبي )3/609(، اْلرشاد للخلييل )86سؤاالت السلمي للدارقطني )صـ

ري ) ينظر عىل  .ألن له أقواال يف الرواة جرحا، وتعديالوخالصة حاله أنه ثقة إمام ناقد؛  .(04/074السِّ

 ..(7/23سبيل املثال: َتذيب التهذيب )

( 2/474مغاين األخيار )قال العيني يف  .عمرو بن حممد بن ُبكري بن سابور الناقد، أبو عثامن البغدادي  -3

كناقد الدراهم، منهم (: الناقد: لقب مجاعة من حفاظ احلديث، ُسموا به لنقدهم احلديث 4000برقم )

ثوا  ا لقب جلامعة من الصيارفة حدَّ روى عن إسحاق بن سليامن الرازي، وعمرو بن  .عمرو الناقد، وأيض 

قال ابن سعد: ثقة، صاحب  .عثامن الكاليب، وغريمها، وروى عنه البخاري، وأبو يعىَل امَلوصيل، وغريمها
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وقال أبو داود: ثقة، وقال أبو حاتم: ثقة أمني حديث، ثبت، وكان من احلفاظ املعدودين، وكان فقيها، 

 .ـه323تويف سنة  .، وقال ابن حجر: ثقة حافظ وِهم يف حديث«الثقات»وصدوق، وذكره ابن حبان يف 

(، سؤاالت 0/166(، العلل ألمحد رواية ابنه عبد اهلل )4406( برقم )9/263الطبقات البن سعد ) ُينظر:

(، 8/487(، الثقات البن حبان )6/363(، اجلرح والتعديل )0942/برقم392اآلجري أليب داود )صـ

وخالصة حاله أنه ثقة  .(1016/برقم436(، التقريب )صـ4443( برقم )33/302َتذيب الكامل )

 .حافظ، ومن أنزله عن ذلك مل يذكر دليال

قِّيعمرو بن عثامن بن َسيَّار الِكاليب، أبو ُعمر، ويقال: أبو َعمرو، ويقال: أبو سعيد ا -2 روى عن  .لرَّ

 .، وغريمها، وروى عنه عمرو الناقد، وحممد بن حييى الُذهيل، وغريمهاإسامعيل بن عياش، وموسى بن أْعنَي 

سئل عنه أبو حاتم، فقال: يتكلمون فيه كان شيخا أعمى بالرقة حيدث الناس من حفظه بأحاديث منكرة ال 

صحابنا من أهل العلم من قد كتب عامة كتبه ال يصيبوهنا يف كتبه أدركته، ومل أسمع منه، ورأيت من أ

يرضاه، وليس عندهم بذاك، وقال النسائي، وأبو الفتح األزدي: مرتوك احلديث، وذكره الُعقييل يف 

قي عنه، فقال: كان إنساٌن عندنا يقال له أبو مطر، فجاءين ابنه بكتبه  الضعفاء، وُسئل عيل بن ميمون الرَّ

ن عثامن الكاليب: جئني بيشء منها، فجئت، فكان حيدث منها، فلام مات عمرو بن لبيعها له، فقال ِل عمرو ب

عثامن ردوها عيل، فرددَتا عىل أهلها، وقال ابن عدي: له أحاديث صاحلة عن ُزهري وغريه، وقد روى عنه 

رقطني: ناس من الثقات، وهو ممن ُيكتب حديثه، وذكره ابن حبان يف "الثقات"، وقال: ربام أخطأ، وقال الدا

الضعفاء  ُينظر: .ـه339تويف سنة  .ضعيف، وقال الذهبي: لني، وقال ابن حجر: ضعيف، وكان قد عِمي

(، اجلرح والتعديل 0387( برقم )2/387(، الضعفاء للعقييل )444/برقم79واملرتوكون للنسائي )صـ

لضعفاء (، ا0210( برقم )6/343(، الكامل البن عدي )8/482(، الثقات البن حبان )6/349)

( برقم 3/339(، الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي )291( برقم )3/061واملرتوكون للدارقطني )

(، التقريب 4092( برقم )3/82(، الكاشف )4419( برقم )33/047(، َتذيب الكامل )3171)

وخالصة حاله أنه ضعيف من جهة ضبطه، ُيكتب حديثه لالعتبار، ومن قال:  .(1174/برقم434)صـ

 .وك احلديث، فقد رده ابن عدي بذكر رواية الثقات عنه كام تقدم، واهلل أعلممرت

روى عن الثوري، وَمْعَمر بن راشد، وغريمها، وروى عنه  .موسى بن أْعنَي اجلََزري، أبو سعيد احلراين -4

قِّي، وغريمها ل ابن معني: قال ابن سعد: كان صدوقا، وقا .أمحد بن أيب شعيب احلراين، وعمرو بن عثامن الرَّ

ثقة صالح، وقال اجلوزجاين: رأيت أمحد حيسن الثناء عليه، وقال أبو زرعة، وأبو حاتم، والدار قطني 

 .ـه077ـه، وقيل: 071تويف سنة  .، وقال ابن حجر: ثقة عابد«الثقات»والذهبي: ثقة، وذكره ابن حبان يف 

(، الثقات البن حبان 8/026يل )(، اجلرح والتعد4796( برقم )9/488الطبقات البن سعد ) ُينظر:

( 6326( برقم )39/37(، َتذيب الكامل )482/برقم373(، سؤاالت احلاكم للدارقطني )صـ7/418)

 .(6944/برقم149(، التقريب )صـ01/221(، َتذيب التهذيب )1678( برقم )3/210الكاشف )
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 .وخالصة حاله أنه ثقة عابد عىل قول األكثرين

ختياين، وحممد بن عبد  .األزدي، أبو ُعروة بن أيب عمرو البْصيَمعَمر بن راشد  -1 روى عن أيوب السَّ

قال ابن معني: ثقة، وقال  .اهلل بن أيب يعقوب، وغريمها، وروى عنه الثوري، وموسى بن أعني، وغريمها

يم، أيضا: إذا حدثك معمر عن العراقيني فخالفه إال عن الزهري، وابن طاووس؛ فإن حديثه عنهام مستق

فأما أهل الكوفة، وأهل البْصة فال، وما عمل يف حديث األعمش شيئا، وحديث معمر عن ثابت، وعاصم 

بن أيب النَُّجود، وهشام بن ُعروة، وهذا الرضب مضطرب كثري األوهام، وقال أمحد: ثبت إال أن يف بعض 

فصالح احلديث، وقال عمرو حديثه شيئ ا، وقال أبو حاتم: ما حدث معمر بالبْصة ففيه أغاليط، وأما هو 

بن عيل: معمر من أصدق الناس، وقال العجيل: ثقة، رجل صالح، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، وقال 

، وقال: كان فقيها متقنا حافظا وِرعا، وقال الدارقطني: «الثقات»النسائي: ثقة مأمون، وذكره ابن حبان يف 

رقطني يف سننه يف إسناد حديث، ثم قال: رواته معمر يسء احلفظ حلديث قتادة، واألعمش، وذكره الدا

وأخرج احلاكم حديث ابن عمر "أسلم غيالن بن سلمة  .ثقات، وقال اخللييل: عامل كبري، أثنى عليه الشافعي

أن يأخذ منهن أربعا"، ثم قال: هكذا رواه املتقدمون من ملسو هيلع هللا ىلص الثقفي، وعنده عرش نسوة، فأمر النبي 

وقد حكم سامعيل بن علية، وغندر، واألئمة احلفاظ من أهل البْصة، أصحاب سعيد: يزيد بن زريع، وإ

، فإن رواه عنه ثقة خارج البْصيني اْلمام مسلم بن احلجاج أن هذا احلديث مما وِهم فيه معمر بالبْصة

حكمنا له بالصحة فوجدُت سفيان الثوري، وعبد الرمحن بن حممد املحاريب، وعيسى بن يونس وثالثتهم 

وقال ابن حجر: ثقة ثبت فاضل، إال أن يف روايته عن ثابت، واألعمش،  .ثوا به عن معمركوفيون حدَّ 

تاريخ  ُينظر: .ـه014تويف سنة  .وعاصم بن أيب النجود، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيام حدث به بالبْصة

 (، اجلرح والتعديل0766( برقم )3/391(، الثقات للعجيل )40ابن معني، رواية الدارمي )صـ

( 0/308(، سنن الدار قطني )03/330(، علل الدار قطني )7/484(، الثقات البن حبان )8/311)

(، َتذيب التهذيب 6014( برقم )38/212(، َتذيب الكامل )0/096(، اْلرشاد للخلييل )421برقم )

وخالصة  .(2086( برقم )2/279(، موسوعة أقوال أمحد )6819/برقم140(، التقريب )صـ01/342)

أنه ثقة ثبت فاضل إال أن يف روايته عن ثابت، واألعمش، وعاصم بن أيب النجود، وهشام بن عروة،  حاله

 .والكوفة، كام تقدم عن ابن معني، ومسلم، واهلل أعلم وقتادة شيئا، وكذا فيام حدث به بالبْصة،

اف، وعبد الرمحن بن روى عن برِْش بن َشغَ  .حممد بن عبد اهلل بن أيب يعقوب التميمي الَضبِّي الَبْصي -6

قال ابن معني، وأمحد  .أيب َبكرة، وغريمها، وروى عنه شعبة بن احلجاج، ومعمر بن راشد، وغريمها

تاريخ  ُينظر: .«الثقات»والِعجيل، وابن ُنَمري، وأبو حاتم، والنسائي، وابن حجر: ثقة، وذكره ابن حبان يف 

(، اجلرح والتعديل 393محد رواية املروزي )صـ(، العلل أل739/برقم098ابن معني رواية الدارمي )صـ

(، َتذيب الكامل 0606( برقم )3/342(، الثقات للعجيل )7/410(، الثقات البن حبان )7/218)

وخالصة  .(6111/برقم491(، التقريب )صـ9/384(، َتذيب التهذيب )1280( برقم )31/172)
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 .حاله أنه ثقة

 . 4رقم: تقدم يف حديث  .ثقة .برِْش بن َشَغاف -7

ئييل ثمالصحايب اجلليل: عبد اهلل بن َساَلم بن احلارث  -8  اخلزرجي، أبو يوسف اْلرسا

أسلم  .وروى عنه أنس بن مالك، وبرِْش بن َشَغاف، وغريمها ،ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النبي  .األنصاري ؓ

عبد اهلل، وشهد له باجلنة، ملسو هيلع هللا ىلص املدينة،قيل: كان اسمه احلصني، فسامه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عند قدوم النبي 

( برقم 2/361) ُأسد الغابة ُينظر: .ـه42تويف سنة  .وشهد مع عمر بن اخلطاب فتح بيت املقدس، واجلابية

   .(2237( برقم )01/74(، َتذيب الكامل )3986)

 ناد ابن حبان:احلكم عىل احلديث بإس

  .لضعف عمرو بن عثامن الكاليب، واهلل أعلم احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف

 وجلزء احلديث األول شاهد صحيح من حديث أيب هريرة:

(، قال: 4/0783عىل مجيع اخلالئق )ملسو هيلع هللا ىلص تفضيل نبينا  ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

ني ابن زياد، عن األوزاعي، حدثني أبو عامر، حدثني حدثني احلكم بن موسى أبو صالح، حدثنا ِهْقل يع

وَخ، حدثني أبو هريرة، قال: قال رسول اهلل  ُل َمْن ملسو هيلع هللا ىلص: عبد اهلل بن َفرُّ "َأنَا َسيُِّد َوَلِد آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَأوَّ

ٍع" ُل ُمَشفَّ ُل َشاِفٍع، َوَأوَّ ، َوَأوَّ   .َينَْشقُّ َعنُْه اْلَقرْبُ

( 1/304يف التخيري بني األنبياء عليهم الصالة والسالم ) ب/السنة،  ك/، «سننه»ود يف وأخرجه أبو دا

  .(، من طريق الوليد، عن األوزاعي به بنحوه4672برقم )

( برقم 6/207ملسو هيلع هللا ىلص )ما أعطى اهلل تعاىل حممدا  ب/الفضائل،  ك/، «مصنفه»وأخرجه ابن أيب شيبة يف 

  .رة بنحوه(، من طريق أيب سلمة، عن أيب هري20738)

ُل َشاِفٍع ملسو هيلع هللا ىلص وعليه فقوله  ، َوَأوَّ ُل َمْن َينَْشقُّ َعنُْه اْلَقرْبُ يف أول احلديث: "َأنَا َسيُِّد َوَلِد آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَأوَّ

ٍع" يرتقي بشاهده إىل الصحيح لغريه، واهلل أعلم ُل ُمَشفَّ  .َوَأوَّ

: وجلزء احلديث الثاين شاهد من حديث أنس بن ما  لكؓ 

(، قال: حدثنا يونس، حدثنا ليث، عن يزيد يعني ابن 03469( برقم )09/410)« مسنده»أمحد يف أخرجه 

ُل النَّاِس َتنَْشقُّ اأْلَْرُض ملسو هيلع هللا ىلص اهلاد، عن عمرو، عن أنس ؓ قال: سمعت رسول اهلل  يقول:"إيِنِّ أَلَوَّ

َء احْلَْمِد، َواَل َفْخَر، َوَأنَا َسيُِّد النَّاِس َيْوَم اْلِقَياَمِة، َواَل َعْن مُجُْجَمتِي َيْوَم اْلِقَياَمِة، َواَل َفْخَر، َوُأْعطَ  ى لَِوا

  .(3241( برقم )6/232« )املختارة»ومن طريق أمحد أخرجه الضياء املقديس يف  ."..َفْخرَ 

(، قال: أخربنا عبد 12( برقم )0/098من الفضل )ملسو هيلع هللا ىلص ما أعطي النبي  ب/، «سننه»وأخرجه الدارمي يف 

  .اهلل بن صالح، حدثني الليث به بلفظه

(، من طريق 2601( برقم )6/8ملسو هيلع هللا ىلص )يف فضل النبي  ب/املناقب،  ك/، «جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

بِيِع بن أنس عن أنس بمعناه، وبلفظ خمتْص، وقال عِقبه: هذا حديث حسن غري  .بالرَّ
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 دراسة إسناد شاهد أنس عند أمحد:

 .ثقة ثبت .ـه318ـه، وقيل: 317تويف سنة  .يونس بن حممد بن مسلم البغدادي، أبو حممد املؤدِّب  -0

 (، التقريب 7084( برقم )23/141(، َتذيب الكامل )9/346اجلرح والتعديل ) ُينظر:

 .(7904/برقم604)صـ 

ثقة ثبت فقيه إمام  .ـه071تويف سنة  .ِمّي، أبو احلارث املْصيالليث بن سعد بن عبد الرمحن الَفهْ  -3

 (، التقريب 8/419(، َتذيب التهذيب )1106( برقم )34/311َتذيب الكامل ) ُينظر: .مشهور

 .(1684/برقم464)صـ 

( برقم 3/261الثقات للعجيل ) ُينظر: .ثقة .ـه029تويف سنة  .يزيد بن عبد اهلل بن أسامة بن اهلاد -2

 .(00/229(، َتذيب التهذيب )7100( برقم )23/069(، َتذيب الكامل )3133)

الثقات البن حبان  ُينظر: .صدوق، ربام وهم .، أبو عثامن املدين-واسمه ميرسة-عمرو بن أيب عمرو  -4

(، 6404( برقم )2/380(، ميزان االعتدال )4408( برقم )33/068(، َتذيب الكامل )1/081)

 .(8/83(، َتذيب التهذيب )4313( برقم )3/84الكاشف )

تقدم يف  .الصحايب اجلليل: أنس بن مالك بن النرض بن َضمضم أبو محزة األنصاري اخلزرجي البْصي -1

 .02حديث رقم: 

 احلكم عىل احلديث ِبذا اْلسناد:

صدوق ربام وِهم، وهذا احلديث مل  .احلديث ِبذا اْلسناد حسن؛ ألن فيه عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب

ه من أوهامه، واهلل أعلم  .أقف عىل من عدَّ

:  وله شاهد ثان من حديث ُعبادة بن الصامتؓ 

(، قال: أخربنا أبو عبد اهلل، حممد بن عبد 83) ( برقم0/82اْليامن ) ك/، «املستدرك»أخرجه احلاكم يف 

ِمي، ثنا ُفَضيل بن ُسليامن، ثنا موسى  اُر، ثنا إسامعيل بن إسحاق القايض، ثنا حممد بن أيب بكر امْلَُقدَّ فَّ اهلل الصَّ

َيْوَم  "َأنَا َسيُِّد النَّاسِ ملسو هيلع هللا ىلص: بن عقبة، حدثني إسحاق بن حييى، عن ُعَبادة بن الصامت، قال: قال رسول اهلل 

ئِي َيْوَم اْلِقَياَمِة َينَْتظُِر اْلَفَرَج، َوإِنَّ مَ  َء احْلَْمدِ اْلِقَياَمِة َواَل َفْخَر، َما ِمْن َأَحٍد إاِلَّ َوُهَو حَتَْت لَِوا "، وقال ..ِعي لَِوا

 .عقبه: صحيح عىل َشط الشيخني، ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي

 دراسة إسناد شاهد عبادة عند احلاكم:

ار  -0 فَّ  .حافظ مصنف زاهد .ـه229ُتويف سنة  .حممد بن عبد اهلل بن أمحد، أبو عبد اهلل األصبهاين الصَّ

 .(939( برقم )3/0167(، الّروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاكم )01/427سري أعالم النبالء ) ُينظر:

دي موالهم البْصي، ثم إسامعيل بن إسحاق بن إسامعيل بن محاد بن زيد بن درهم، أبو إسحاق األز -3

تاريخ  ُينظر: .إمام حافظ متقن .ـه383ُتويف سنة  .البغدادي املالكي، قايض بغداد، وصاحب التصانيف

ري )2370( برقم )7/373بغداد )  .(3/049طبقات احلفاظ للذهبي ) .(02/229(، السِّ
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ِمي البْصي -2 اجلرح والتعديل  ُينظر: .ثقة .أبو عبد اهلل، حممد بن أيب بكر بن عيل بن عطاء املَُقدَّ

  .(1760/برقم471(، التقريب )صـ9/79(، َتذيب التهذيب )7/302)

(، 7/73اجلرح والتعديل ) ُينظر: .ضعيف ُيعترب به .ُفَضيل بن ُسليامن النَُمريي، أبو سليامن البْصي -4

  .(1437برقم/447(، التقريب )صـ8/390(، َتذيب التهذيب )6767( برقم)2/260ميزان االعتدال )

اجلرح  ُينظر: .ثقة فقيه إمام يف املغازي .موسى بن عقبة بن أيب عياش القريش األسدي، أبو حممد املدين -1

  .(6993/برقم113(، التقريب )صـ6383( برقم )39/001(، َتذيب الكامل )8/014والتعديل )

جمهول احلال، وأحاديثه عن  .ةإسحاق بن حييى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، وقيل ابن أخي عباد  -6

 .(293/برقم012(، التقريب )صـ812( برقم )0/314امليزان ) ُينظر: .عبادة مرسلة؛ ألنه مل يدركه

  احلكم عىل إسناد شاهد عبادة:

     .لضعف ُفَضيل بن ُسليامن النَُمريي، وإسحاق بن حييى بن الوليد، واهلل أعلم ضعيف

: وله شاهد ثالث من حديث أيب سعيد  اخلدريؓ 

(، قال: حدثنا 2601( برقم )6/04ملسو هيلع هللا ىلص )يف فضل النبي  ب/املناقب،  ك/، «جامعه»أخرجه الرتمذي يف 

ملسو هيلع هللا ىلص: ابن أيب ُعمر، قال: حدثنا سفيان، عن ابن ُجْدعان، عن أيب َنرْضة، عن أيب سعيد، قال: قال رسول اهلل 

ُء احلَْمِد َوالَ َفْخَر، َوَما ِمنْ  ُه إاِلَّ  "َأنَا َسيُِّد َوَلِد آَدَم َيْوَم الِقَياَمِة َوالَ َفْخَر، َوبَِيِدي لَِوا َنبِيٍّ َيْوَمِئٍذ آَدُم َفَمْن ِسَوا

ئِي   .(، وفيه قصة، وقال الرتمذي عقبه: هذا حديث حسن..حَتَْت لَِوا

(، من طريق ُهَشيم، 4218( برقم )3/0441ِذكر الشفاعة ) ب/الزهد،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

 .عن عيل بن زيد بن ُجدعان به بنحوه خمتْصا 

: دراسة إسناد  شاهد أيب سعيد اخلدريؓ 

َتذيب الكامل  ُينظر: .ثقة .ـه342تويف سنة  .حممد بن حييى بن أيب ُعمر الَعَدين، أبو عبد اهلل احلافظ  -0

 .(6290/برقم102(، التقريب )صـ 9/108(، َتذيب التهذيب )1690( برقم )36/629)

ثقة حافظ  .ـه098تويف سنة  .ويف، ثم املكيسفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون اهلالِل، أبو حممد الك -3

فقيه إمام حجة، إال أنه تغري حفظه بأخرة، وكان ربام دلس لكن عن الثقات، وال يرضه أنه اختلط؛ ألن 

اختالطه كان يف آخر عام من عمره، سمع منه يف هذا العام: حممد بن عاصم األصبهاين، ومال الذهبي إىل 

وا منه قبل سنة سبع، فأما سنة ثامن وتسعني ففيها مات، ومل يلقه أحد فيها، أن سائر شيوخ األئمة الستة سمع

( َتذيب 4/331اجلرح والتعديل ) ُينظر: .وأيضا تدليسه ال يرض؛ ألنه ال يدلس إال عن ثقة، واهلل أعلم

(، املدلسني لوِل الدين 2237( برقم )3/071(، ميزان االعتدال )3402( برقم )00/077الكامل )

(، َتذيب التهذيب 44/برقم048(، االغتباط لربهان الدين احللبي )صـ33/برقم12ي )صـالعراق

 .(23(، طبقات املدلسني البن حجر )صـ3410/برقم341(، التقريب )صـ4/007)

بن عبد اهلل بن ُجْدعان التيمي، أبو احلسن  -واسمه ُزهري–عيل بن زيد بن عبد اهلل بن أيب ُمليكة  -2
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( 6/086اجلرح والتعديل ) ُينظر: .ضعيف .ـه020ـه، وقيل: 039تويف سنة  .البْصي، مكي األصل

َتذيب التهذيب (، 1844( برقم )2/037(، ميزان االعتدال )4171( برقم )31/424َتذيب الكامل )

  .(4724/برقم410(، التقريب )صـ7/233)

ـه 018ُتويِفَ سنة  .الَعَوِقي البْصي، أبو َنرضة الَعبدي، ثم -وقيل: ِقْطعة-املنذر بن مالك بن ُقَطَعَة   -4

  .(6082( برقم )38/118َتذيب الكامل ) ُينظر: .ثقة .ـه019وقيل: 

  .2تقدم يف حديث رقم:  .الصحايب اجلليل: أبو سعيد اخلدري ؓ -1

 احلكم عىل احلديث ِبذا اْلسناد: 

  .لضعف عيل بن زيد بن جدعان احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف

ُء احْلَْمِد، حَتْتِي آَدُم َفَمْن ُدوَنُه" يرتقي بشواهده إىل الصحيح لغريه، واهلل أعلمملسو هيلع هللا ىلص: وعليه فقوله    ."بَِيِدي لَِوا
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 ( ذكر بعث العبد عيل ما مات عليه2)

 احلديث العرشون: 

َعىَل إِياَمنِِه،  "ُيْبَعُث ُكلُّ َعْبٍد َعىَل َما َماَت َعَليِه: امْلُْؤِمنُ  قال:ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النبي عن جابر ؓ

 .(1)أخرجه أبوحاتم .َوامْلُنَافُِق َعىَل نَِفاقِِه"

                                 
 ختريج احلديث:( (1

ملسو هيلع هللا ىلص إخباره  ب/، ╚ مناقب الصحابة ك/، -كام يف اْلحسان  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

عن البعث، وأحوال الناس يف ذلك اليوم، ِذكر اْلخبار عن وصف ما حُيرش الناس عليه مما انعقدت عليه 

بَّاِح 7202( برقم )06/214ضامئرهم ) (، قال: أخربنا احلسن بن سفيان، قال: حدثنا احلسن بن الصَّ

ار، قال: حدثنا إسامعيل بن عبد الكريم، قال: أخربين إبراهي م بن َعقيل بن َمْعِقل، عن أبيه، عن وهب الَبزَّ

 1يقول، فذكر احلديث بلفظهملسو هيلع هللا ىلص بن ُمنَبِّه، عن جابر بن عبد اهلل ؓ قال: سمعت النبي 

(، من طريق أيب 6746( برقم )2/186فتنة القرب ) ب/اجلنائز،  ك/، «مصنفه»وأخرجه عبد الرزاق يف 

  بلفظه.الزبري، عن جابر 

 .(، من طريق أيب الزبري، عن جابر بزيادة يف أوله04733( برقم )32/61« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

األمر بحسن الظن باهلل تعاىل عند  ب/اجلنة، وصفة نعيمها، وأهلها،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

  .(4/3316املوت )

(، كالمها )مسلم، واحلاكم(، من 2802( برقم )3/123التفسري ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

  .طريق أيب سفيان )هو طلحة بن نافع(، عن جابر خمتْصا 

 دراســـة إسنـــــاد احلديث عند ابن حبان يف صحيحه:

 .احلسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعامن بن عطاء، أبو العباس الشيباين اخلراساين النسوي  -0

ار، وغريمها، وروى عنه ابن خزيمة، وابن حبان  بَّاِح الَبزَّ روى عن إسحاق بن راَهَويه، واحلسن بن الصَّ

قال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو بكر أمحد بن عيل الرازي: ليس للحسن يف الدنيا نظري، وقال أبو  .وغريمها

م يف الثبت، وال كثرة، والرحلة، والفهم، والفقه واألدب عبد اهلل احلاكم: هو حمدث خراسان يف عْصه مقدَّ

وقال ابن العديم: صنف املسند الكبري، واجلامع، واملعجم، وغري ذلك، وهو راوية خراسان ملصنفات 

(، تاريخ 2/06اجلرح والتعديل ) ُينظر: .ـه212تويف سنة  .األئمة، وقال الذهبي: اْلمام احلافظ الثبت

ري 1/3267يف تاريخ حلب لكامل الدين ابن العديم ) (، بغية الطلب0229( برقم )02/99دمشق ) (، السِّ

 .وخالصة حاله أنه ثبت حافظ، ومن أنزله عن ذلك مل يذكر دليال .(04/017)

ر، أبو عيل الواسطي، ثم البغدادي -3 ا بَّاِح بن حممد الَبزَّ روى عن إسامعيل بن عبد الكريم  .احلسن بن الصَّ

قال أمحد: ثقة  .وروى عنه البخاري، واحلسن بن سفيان، وغريمها .الصنعاين، وسفيان بن عيينة، وغريمها

صاحب سنة، وقال أبو حاتم: صدوق، وكان أمحد بن حنبل يرفع من قدره، وجُيلُّه، وقال النسائي يف تسمية 
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ري: «الثقات»ي، وذكره ابن حبان يف شيوخه: صالح، وقال يف الكنى: ليس بالقو ، وقال الذهبي يف السِّ

ا  اْلمام، احلافظ، احلجة، شيخ اْلسالم، وقال يف املغني: ثقة، وقال ابن حجر: صدوق َيم، وكان عابد 

(، 2/09(، اجلرح والتعديل )19/برقم81تسمية مشايخ النسائي )صـ ُينظر: .ـه 349ُتويِف سنة  .فاضال  

( برقم 7/241(، تاريخ بغداد )3464( برقم )03/92(، علل الدار قطني )8/076) الثقات البن حبان

ري )2841) ( 6/090(، َتذيب الكامل )0408( برقم )0/329(، املغني يف الضعفاء )03/093(، السِّ

وخالصة حاله أنه ثقة عابد  .(060/0310(، التقريب )صـ 3/389(، َتذيب التهذيب )0329برقم )

وأما قول ابن حجر رمحه اهلل: ََيِم، فال ُيَسلَُّم له؛ ألنه بعد مراجعة  .به البخاري يف الصحيحربام وهم، احتج 

بال ملسو هيلع هللا ىلص كام يف حديث "رأيُت رسول اهلل -أحاديثه يف كتب العلل، والضعفاء مل أجد له سوى أوهام قليلة 

 .وهذا ال َيْسَلُم منه كبار األئمة، واهلل أعلم -"..عىل سباطة قوم

روى عن ابن عمه  .عيل بن عبد الكريم بن َمْعِقل بن ُمنَبِّه بن كامل اليامين، أبو هشام الصنعاينإسام  -2

بَّاِح  إبراهيم بن َعقيل، وإسحاق بن حممد الفروي، وغريمها، وروى عنه أمحد بن حنبل، واحلسن بن الصَّ

ار، وغريمها عن وهب، عن جابر ليست بيشء قال ابن معني: ثقة، رجل صدق، والصحيفة التي يروَيا  .الَبزَّ

إنام هو كتاب وقع إليهم، ومل يسمع وهب من جابر شيئا، وقال مسلمة بن قاسم: جائز احلديث، وقال 

النسائي: ليس به بأس، وقال ابن القطان الفايس: ال ُيعرف، ومل تثبت عدالته، ورد ابن حجر هذا القول يف 

ن خزيمة يف صحيحه عن حممد بن حييى، عن إسامعيل بن ، وروى اب«الثقات»التهذيب، وذكره ابن حبان يف 

عبد الكريم، عن إبراهيم بن عقيل، عن أبيه، عن وهب بن منبه، قال: هذا ما سألت عنه جابر بن عبد اهلل، 

احلديث، قال املزي: "وهذا إسناد  ..كان يقول: أوكوا األسقية، وغلقوا األبوابملسو هيلع هللا ىلص وأخربين أن النبي 

، وفيه رد عىل من قال: إنه مل يسمع من جابر؛ فإن الشهادة عىل اْلثبات مقدمة عىل صحيح إىل وهب بن منبه

الشهادة عىل النفي، وصحيفة مهام عن أيب هريرة مشهورة، ووفاته قبل وفاة جابر، فكيف يستنكر سامعه منه 

ه، ولكن هذا يف وكانا مجيعا يف بلد واحد؟"، ورد ابن حجر عىل هذا بقوله: "أما إمكان السامع، فال ريب في

مهام، فأما أخوه وهب الذي وقع فيه البحث، فال مالزمة بينهام، وال حيسن االعرتاض عىل ابن معني بذلك 

، والصواب  اْلسناد؛ فإن الظاهر أن ابن معني كان يغلِّط إسامعيل يف هذه اللفظة عن وهب سألت جابرا

الثقات البن حبان  ُينظر: .ـه301ة تويف سن .عنده: عن جابر"، وقال ابن حجر يف التقريب: صدوق

(، 093/برقم11(، ذيل ميزان االعتدال للعراقي )صـ462( برقم )2/028(، َتذيب الكامل )8/96)

وخالصة حاله أنه صدوق، وأما توثيق ابن  .(464/برقم018(، التقريب )صـ0/201َتذيب التهذيب )

 –قوله بعد أن وثقه: والصحيفة التي يروَيا معني له، فلعله أراد عدالته يف دينه، وعدم تعمده الكذب ل

، فهذا يعد غمزا يف ..عن وهب عن جابر ليست بيشء، إنام هو كتاب وقع إليهم -إسامعيل بن عبد الكريم 

حفظه، وقد أيد ابن حجر هذا بقوله: الظاهر أن ابن معني كان ُيغلِّط إسامعيل يف هذه اللفظة عن وهب 

، والصواب عنده: عن   .جابر، واهلل أعلمسألت جابرا
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روى عن أبيه َعقيل بن َمْعِقل، وروى عنه  .إبراهيم بن َعقيل بن َمْعِقل بن ُمنَبِّه بن كامل اليامين الصنعاين  -4

قال ابن معني: مل يكن به بأس، وذكر ابن أيب خيثمة عن  .أمحد بن حنبل، وابن عمه إسامعيل بن عبد الكريم

، أقمت عىل بابه يوما أو يومني حتى ابن معني أنه قال: ثقة، وقال العِ  جيل: ثقة، وقال أمحد: كان َعرِسا

، وقال الذهبي: ُوثِّق، وقال ابن حجر: «الثقات»وصلت إليه، فحدثني بحديثني، وذكره ابن حبان يف 

(، الثقات البن حبان 3/030(، اجلرح والتعديل )38( برقم )0/313الثقات للعجيل ) ُينظر: .صدوق

(، ذيل ميزان االعتدال 077( برقم )0/309(، الكاشف )301( برقم )3/014لكامل )(، َتذيب ا6/6)

وخالصة حاله أنه ثقة عىل  .(308/برقم93(، التقريب )صـ0/46(، َتذيب التهذيب )29/برقم31)صـ

 .قول األكثرين، ومن خالفهم مل يذكر دليال، واهلل أعلم

يه مهام بن ُمنَبِّه، وهب بن ُمنَبِّه،  .ج اليامين الصنعاينَعقيل بن َمْعِقل بن ُمنَبِّه بن كامل بن ِسيْ  -1 روى عن عمَّ

قال ابن معني، وأمحد  .وغريمها، وروى عنه ابنه إبراهيم بن َعقيل، وعبد الرزاق بن مهام الصنعاين، وغريمها

ن حجر: : كان متقنا فاضال، وقال ابوقال يف املشاهري، «الثقات»وابن شاهني: ثقة، وذكره ابن حبان يف 

(،مشاهري علامء األمصار البن 7/394(، الثقات البن حبان )6/309اجلرح والتعديل ) ُينظر: .صدوق

( 31/341(، َتذيب الكامل )0016/برقم080(، تاريخ أسامء الثقات )صـ0141/برقم214حبان )صـ

ومن خالفهم وخالصة حاله أنه ثقة عىل قول األكثرين،  .(4664/برقم296(، التقريب )صـ4111برقم )

 .مل يذكر دليال، واهلل أعلم

روى عن جابر بن عبد  .وهب بن ُمنَبِّه بن كامل بن سيج اليامين الصنعاين، أبو عبد اهلل األبناوي  -6

اهلل ؓ، وعمرو بن دينار، وغريمها، وروى عنه مهام بن نافع والد عبد الرزاق، وابن أخيه َعقيل بن 

تويف  .«الثقات»أبو زرعة، والنسائي، وابن حجر: ثقة، وذكره ابن حبان يف قال العجيل، و .َمْعِقل،  وغريمها

(، َتذيب الكامل 1/487(، الثقات البن حبان )9/34اجلرح والتعديل ) ُينظر: .ـه، وقيل: بعدها001سنة 

 .وخالصة حاله أنه ثقة .(7481/برقم181(، التقريب )صـ6767( برقم )20/041)

م بن ثعلبة اخلزرجي السلمي، أبو عبد اهللجابر بن عبد اهلل بن عمر -7 ويقال: أبو عبد الرمحن  .و بن َحرا

وعن عامر بن يارس، وعمر بن اخلطاب، وطائفة  ،ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النبي  .ويقال: أبو حممد األنصاري املدين

ملسو هيلع هللا ىلص قال جابر ؓ: غزا النبي  .وروى عنه أبو الزبري، حممد بن مسلم املكي، ووهب بن ُمنَبِّه، وغريمها

ـه، 72ُتويف سنة  .حديث ا 0141دى وعرشين غزوة بنفسه شهدت منها تسع عرشة غزوة، وعدد أحاديثه إح

(، 3318( برقم )3/317التاريخ الكبري ) ُينظر: .وهو آخر من مات من الصحابة باملدينة من أهل الَعَقبة

 .(870( برقم )4/442(، َتذيب الكامل )3/139معرفة الصحابة أليب نعيم )

 عىل احلديث بإسناد ابن حبان:احلكم 

 .صدوق، واهلل أعلم .فيه إسامعيل بن عبد الكريم بن َمْعِقلألن اد حسن؛ احلديث ِبذا اْلسن
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 ( ذكر احلرش4)

 احلديث احلادي والعرشون: 

َأْرٍض "حُيْرَشُ النَّاُس َيْوَم اْلِقيَاَمِة َعىَل : ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل ¶عن سهل بن سعد 

، َليَْس فِيَهاَعَلٌم أِلََحٍد" َء َكُقْرَصِة النَِّقيِّ  .(1)أخرجاه، وأبو حاتم .َبيَْضاَء َعْفَرا

ء»قوله:  قوله  .(2)، الُعفرة بياض ليس بالناصع كلون عفر األرض، وهو وجهها«عفرا

مثل أعالم ، والَعَلم، ما ُجعل عالمة للطرق، واحلدود (3)، أي اخلبز احلواري«كُقرصة النقي»

 .(4)احلرم، والعَلم: األثر، واملنار، واجلبل

  

                                 
 ختريج احلديث:( (1

يف البعث، والنشور، وصفة األرض  ب/صفة القيامة، واجلنة، والنار،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

َلد، عن حممد بن جعفر بن أيب 4/3011يوم القيامة ) (، قال: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا خالد بن خَمْ

 .فذكر احلديث بلفظه ،ملسو هيلع هللا ىلصكثري، حدثني أبو حازم بن دينار، عن سهل بن سعد، قال: قال رسول اهلل 

( برقم 8/019يقبض اهلل األرض يوم القيامة ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف 

  .(، قال: حدثنا سعيد بن أيب مريم، أخربنا حممد بن جعفر به بنحوه6130)

ملسو هيلع هللا ىلص إخباره  ب/، ╚ مناقب الصحابة ك/، -كام يف اْلحسان -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

ي حُيرش الناس عليها عن البعث، وأحوال الناس يف ذلك اليوم، ِذكر اْلخبار عن وصف األرض الت

  .(، من طريق عبد العزيز بن أيب حازم بن دينار، عن أبيه به بلفظه7231( برقم )06/203)

 .(2/360النهاية، مادة َعَفَر ) ُينظر:( (2

 .(1/003املصدر السابق، مادة نقا ) ُينظر:( (3

 .(2/393املصدر السابق، مادة َعلَِم ) ُينظر:( (4
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 احلديث الثاين والعرشون: 

 /ب[0/028]"حُيْرَشُ النَّاُس  يقول:ملسو هيلع هللا ىلص قالت: سمعت رسول اهلل  ▲(1)وعن عائشة

ا َينُْظُر َبْعُضُهمْ  َجاُل مَجِيع  ، النَِّساُء، َوالرِّ
ِ
ة  ُغْرال ، فُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل  إىَِل َيْوَم اْلِقيَاَمِة ُحَفاة  ُعَرا

أخرجاه وأخرجه  .َأْن َينُْظَر َبْعُضُهْم إىَِل َبْعٍض" (2)َبْعٍض؟، َقاَل: َيا َعائَِشُة األَْمُر َأَشدُّ ]ِمن[

"فقالت عائشة: َفَكيَْف بِاْلَعْوَراِت؟، فَقاَل: }لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َيْوَمئٍِذ َشأٌْن  ل:النسائي، وقا

 .(5)، مجع أغرل، وهو األقلف، والُغرلة: الُقلفة بالضم فيهام«ُغرال»قوله:  .(4) (3)ُيْغنِيِه{"

                                 
-ملسو هيلع هللا ىلص عائشة بنت أيب بكر، أم عبد اهلل الصديقة بنت الصديق أم املؤمنني، زوج النبي  ( هي: السيدة(1

 .47ستأيت يف حديث رقم:  .-▲

  .(، وهي ثابتة يف مصادر التخريج0/201/ب(، واملطبوع )0/028( سقطت من املخطوط )(2

 .27( عبس: (3

 ختريج احلديث:( (4

فناء الدنيا، وبيان احلرش يوم القيامة  ب/اجلنة، وصفة نعيمها، وأهلها،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

(، قال: حدثني ُزَهري بن حرب، حدثنا حييى بن سعيد، عن حاتم بن أيب َصغرية، حدثني ابن أيب 4/3094)

يقول، فذكر ملسو هيلع هللا ىلص ، قالت: سمعت رسول اهلل -▲-ُمَليَكة، عن القاسم بن حممد، عن عائشة 

  .احلديث بلفظه

  .(6137( برقم )8/019كيف احلرش ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»خرجه البخاري يف وأ

ا{  ب/التفسري،  ك/، «السنن الكربى »وأخرجه النسائي يف  َناُهْم َفَلْم ُنَغاِدْر ِمنُْهْم َأَحد  قوله تعاىل: }َوَحرَشْ

 .خالد بن احلارث(، كالمها )البخاري، والنسائي(، من طريق 00340( برقم )01/018[ )47]الكهف: 

  دثنا حييى )هو القطَّان(.(، قال: ح34361( برقم )41/219« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

(، من طريق أيب خالد 4376( برقم )3/0439ذكر البعث ) ب/الزهد،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

 .بن أيب صغرية به بنحوه األمحر، ثالثتهم )خالد بن احلارث، حييى القطَّان، أبو خالد األمحر(، عن حاتم

(، من طريق أيب 3333( برقم )3/486البعث ) ب/اجلنائز،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

  .يونس القشريي، عن ابن أيب مليكة به بنحوه

 .(3330( برقم )3/481البعث ) ب/اجلنائز،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

واحلاكم(، من  (، كالمها )النسائي،8684( برقم )4/618األهوال ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

، َفَكيَْف بنحوه، وفيه: "َفَقاَلْت َعائَِشُة: َيا َرُسوَل  -▲-طريق ُعروة بن الزبري، عن عائشة 
ِ
اهلل

  "...بِاْلَعْوَراِت؟

ئد مسلم للامَزري ) ُينظر:( (5  .(0373( برقم )2/263املُْعلِم بفوا
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حلديث الثالث والعرشون: ا  

َا النَّاُس إِنَُّكْم  بموعظة، فقال:ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: قام فينا رسول اهلل ¶وعن ابن عباس  "َيا َأَيُّ

ا َعَليْنَا إِنَّا ُكنَّا فَ  َل َخْلٍق ُنِعيُدُه َوْعد  ، }َكاَم َبَدْأنَا َأوَّ ة  ُغْرال   ُحَفاة  ُعَرا
ِ
وَن إىَِل اهلل َأاَل  (1)اِعلنَِي{حُترَْشُ

َل[)َوإِنَّ  ِهيُم  (2)َأوَّ تِي َفيُْؤَخُذ  اخْلاََلئِِق ُيْكَسى َيْوَم اْلِقيَاَمِة إِْبَرا َأاَل َوإِنَُّه َسيَُجاُء بِِرَجاٍل ِمْن ُأمَّ

اَمِل، َفَأُقوُل: َيا َربِّ َأْصَحايِب، َفيَُقاُل: إِنََّك اَل َتْدِري َما َأْحَدُثوا َبْعَدَك، َفَأُقوُل كَ  اَم َقاَل ِِبِْم َذاَت الشِّ

ا َما ُدْمُت فِيِهْم{الْ  الُِح: }َوُكنُْت َعَليِْهْم َشِهيد  َفيَُقاُل ِِل:  (3)}اْلَعِزيُز احْلَِكيُم{، إىل قوله: َعبُْد الصَّ

يَن َعىَل َأْعَقاِِبِْم ُمنُْذ َفاَرْقتَُهْم" ُلوا ُمْرَتدِّ ُْم مَلْ َيَزا  .(4)أخرجاه .إهِنَّ

                                 
 .014( األنبياء: (1

/ب(، والصواب ما أثبته وهو املوافق ملا يف مصادر 0/028(، )..( يف األصل )أال وإن اخلالئق يكسى(2

 .التخريج

 .007( املائدة: (3

 ختريج احلديث:( (4

فناء الدنيا، وبيان احلرش يوم القيامة  ب/اجلنة، وصفة نعيمها، وأهلها،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

(، قال: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا َوكيع، ح وحدثنا عبيد اهلل بن معاذ، حدثنا َأيِب 4/3094)

قاال: حدثنا حممد بن  -واللفظ البن املثنى  -كالمها، عن شعبة، ح وحدثنا حممد بن املثنى، وحممد بن بشار 

، فذكر احلديث ¶غرية بن النعامن، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس جعفر، حدثنا شعبة، عن امل

  .بلفظه

(، قال: حدثني 6136( برقم )8/019كيف احلرش ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف 

ا  ب/تفسري القرآن،  ك/به بنحوه، ويف  -حممد بن جعفر-حممد بن بشار، حدثنا غندر  }َوُكنُْت َعَليِْهْم َشِهيد 

 َشِهيٌد{ ]املائدة:
ٍ
ء ِقيَب َعَليِْهْم َوَأنَْت َعىَل ُكلِّ يَشْ ْيَتنِي ُكنَْت َأنَْت الرَّ ( 6/11[ )007 َما ُدْمُت ِفيِهْم َفَلامَّ َتَوفَّ

ا َعَلْينَ  ب/تفسري القرآن،  ك/(، قال: حدثنا أبو الوليد، ويف 4631برقم ) َل َخْلٍق ُنِعيُدُه َوْعد  ا{ }َكاَم َبَدْأنَا َأوَّ

  .(، قال: حدثنا سليامن بن حرب4741( برقم )6/97[ )014]األنبياء: 

ان، ثالثتهم )أبو الوليد3380( برقم )4/026« )مسنده»وأخرجه أمحد يف  الطياليس،  (، قال: حدثنا َعفَّ

ان(، عن شعبة به بنحوه   .وسليامن بن حرب، وَعفَّ

(، قال: حدثنا أبو 3844( برقم )2/0847رش )يف صفة احل ب/الرقاق،  ك/، «سننه»وأخرجه الدارمي يف 

  .الوليد الطياليس، حدثنا شعبة به بلفظ خمتْص

{  ب/أحاديث األنبياء،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف  ِهيَم َخلِيال  ُ إِْبَرا ََذ اَّللَّ قول اهلل تعاىل:}َواختَّ

  .(2249( برقم )4/029[ )031]النساء: 
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 .(3432( برقم )4/330ما جاء يف شأن احلرش ) ب/صفة القيامة،  ك/، «جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

ُْم ِعَباُدَك{  ب/التفسري،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف  ِْبُْم َفِإهنَّ  قوله تعاىل: }إِْن ُتَعذِّ

(، ثالثتهم )البخاري، والرتمذي، والنسائي(، من طريق سفيان 00191( برقم )01/91[ )008]املائدة: 

  .هو الثوري(، عن املغرية بن النعامن به بنحوه)
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 احلديث الرابع والعرشون: 

ة  ُمَشاة   وهو خيطب عىل املنرب:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل  قال:( 1)وعنه  ُحَفاة  ُعَرا
ِ
"إِنَُّكْم ُماَلُقو اَّللَّ

"  .أخرجه أبو حاتم .(2)ُغْرال 

  

                                 
 ¶.( يعني عبَد اهلل بن عباس (1

 .( عزا املصنُف احلديَث البن حبان، وهو يف الصحيحني(2

 ختريج احلديث:

(، قال: حدثنا عيل 6134( برقم )8/019كيف احلرش ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

)هو ابن املديني(، حدثنا سفيان )هو ابن عيينة(، قال عمرو )هو ابن دينار(: سمعت سعيد بن ُجبري، 

يقول، فذكر احلديث بنحوه، وقال عِقبه: قال سفيان: هذا ملسو هيلع هللا ىلص ، سمعت النبي ¶سمعت ابن عباس 

  .ملسو هيلع هللا ىلص ي سمعه من النب ¶مما نُعدُّ أن ابن عباس

  .(، قال: حدثنا سفيان به بنحوه0902( برقم )2/291« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

(، قال: حدثنا 6131( برقم )8/019كيف احلرش ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف 

  .ُقَتيبة بن سعيد

احلرش يوم القيامة  فناء الدنيا، وبيان ب/اجلنة، وصفة نعيمها، وأهلها،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

  .(، قال: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وُزهري بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أيب عمر4/3094)

ملسو هيلع هللا ىلص إخباره  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -كام يف اْلحسان -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

ة مشاة  ( برقم 06/204) ..عن البعث، وأحوال الناس يف ذلك اليوم، ِذكر البيان بأن الناس يلقون اهلل عرا

  .(، من طريق أيب َخيثمة )هو ُزهري بن حرب(7233)

(، قال: أخربنا 3309( برقم )3/481البعث ) ب/اجلنائز،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

مخستهم )قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أيب شيبة، وزهري بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم،  قتيبة بن سعيد،

  .وابن أيب عمر(، عن سفيان بن عيينة به بنحوه
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 احلديث اخلامس والعرشون: 

"حُيْرَشُ النَّاُس َيْوَم اْلِقيَاَمِة َعىَل َثاَلِث : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  وعن أيب هريرة ؓ

ئَِق:  ٌة َعىَل َبِعرٍي، َوحَيْرُشُ َبِقيََّتُهمُ َطَرا النَّاُر  َراِغبنَِي َراِهبنَِي، واْثنَاِن َعىَل َبِعرٍي، َوَثاَلَثٌة َعىَل َبِعرٍي، َوَعرَشَ

، َوَُتيِْس َمعَ  ، َوُتْصبُِح َمَعُهْم َحيُْث َأْصَبُحوا ، َوَتبِيُت َمَعُهْم َحيُْث َباُتوا ُهْم َتِقيُل َمَعُهْم َحيُْث َقاُلوا

"  .أخرجه النسائي .(1)َحيُْث َأْمَسْوا

  

                                 
 .( عزا املصنُف احلديَث للنسائي، وهو يف الصحيحني(1

 ختريج احلديث:

قاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف  (، قال: حدثنا ُمَعىلَّ 6133( برقم )8/019كيف احلرش ) ب/الرِّ

قال، فذكر  ،ملسو هيلع هللا ىلصبن أسد، حدثنا ُوَهيب، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أيب هريرة ؓ، عن النبي 

  .احلديث بنحوه

فناء الدنيا، وبيان احلرش يوم القيامة  ب/اجلنة، وصفة نعيمها، وأهلها،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

  .ا أمحد بن إسحاق، ح وحدثني حممد بن حاتم، حدثنا ِبز(، قال: حدثني ُزهري بن حرب، حدثن4/3091)

ملسو هيلع هللا ىلص إخباره  ب/، ╚ مناقب الصحابة ك/، -كام يف اْلحسان -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

ئق التي يكون حضور الناس يف  عن البعث، وأحوال الناس يف ذلك اليوم، ِذكر اْلخبار عن وصف الطرا

  .(، من طريق عبد اهلل بن معاوية7226( برقم )06/220ذلك اليوم ِبا )

(، من طريق 3332( برقم )3/486البعث ) ب/اجلنائز،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

بن سلمة، أربعتهم )أمحد بن إسحاق، وِبز بن حكيم، وعبد اهلل بن معاوية، واملغرية بن سلمة(، عن املغرية 

 .وهيب بن خالد به بنحوه
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 احلديث السادس والعرشون: 

نَي ِمْقَداَر نِْصِف َيْوٍم ِمْن مَخِْسنَي َأْلَف َسنٍَة قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  (1)وعنه
ِ
"َيُقوُم النَّاُس لَِربِّ اْلَعامَل

ْمِس لِْلُغُروِب  ُن َذلَِك َعىَل امْلُْؤِمِن َكتََدِلِّ الشَّ  .(2)أخرجه أبو حاتم .إىَِل َأْن تغرب"َُيَوَّ

                                 
 .( يعني أبا هريرة ؓ(1

 ختريج احلديث:( (2

ملسو هيلع هللا ىلص إخباره  ب/، ╚ مناقب الصحابة ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

ن طول يوم القيامة عىل عن البعث، وأحوال الناس  يف ذلك اليوم، ِذْكر البيان بأن اهلل جل وعال بتفضله َُيَوِّ

(، قال: أخربنا ابن َسْلٍم، قال: حدثنا 7222( برقم )06/238املؤمنني حتى ال حُيسوا منه إال بيشء يسري )

ثني حييى بن أيب َكثري، عبد الرمحن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا األوزاعي، قال: حد

 .قال، فذكر احلديث بلفظه ،ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب سلمة، عن أيب هريرة ؓ، عن رسول اهلل 

(، من طريق حممد بن إبراهيم 39/برقم13الصور )صـ ب/وأخرجه عبد الغني املقديس يف ذكر النار، 

  .الطرسويس، عن عبد الرمحن بن إبراهيم الدمشقي به بنحوه

(، قال: حدثنا إسامعيل بن عبد اهلل بن 6131( برقم )01/401« )مسنده» يف وأخرجه أبو يعىَل املوصيل

  .خالد، حدثنا الوليد بن مسلم به بلفظه

ئده»وأخرجه َتَّام يف  ل، عن الوليد بن مسلم 921( برقم )0/261« )فوا (، من طريق حممد بن ِمهَران اجلاَمَّ

 .به بنحوه

 يف صحيحه:دراســـة إسنـــــاد احلديث عند ابن حبان 

روى عن  .عبد اهلل بن حممد بن َسْلٍم بن حبيب بن عبد الوارث، أبو حممد الِفرَيايب األصل املقديس  -0

َحرَملة بن حييى، وعبد الرمحن بن إبراهيم ُدحيم، وغريمها، وروى عنه أبو حاتم ابن حبان، وأبو القاسم 

الطرباين، وغريمها وصفه ابن املقرئ بالصالح، والدين، وقال السمعاين: كان مكثرا من احلديث، وقال 

( 33/092تاريخ دمشق ) ُينظر: .ثامئةتويف سنة نيف عرشة وثال .الذهبي: اْلمام، املحدث، العابد، الثقة

ري )1/262(، األنساب للسمعاين )2499برقم )   .وخالصة حاله أنه ثقة .(04/216(، السِّ

 .عبد الرمحن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون القريش، أبو سعيد الدمشقي، املعروف بُدَحيم، ابن اليتيم -3

وغريمها، وروى عنه البخاري، عبد اهلل بن حممد بن َسْلٍم  روى عن برِش بن َبكر التنييس، والوليد بن مسلم،

قال أمحد بن يونس: ثقة ثبت، وقال العجيل، ومسلم، وأبو حاتم، والدارقطني: ثقة،  .الِفرَيايب، وغريمها

وقال أبو حاتم: كان دحيم يميز، ويضبط حديث نفسه، وقال أبو داود: حجة، مل يكن بدمشق يف زمنه مثله، 

، وقال: من املتقنني الذين حيفظون علم بلدهم، «الثقات»ي: ثقة مأمون، وذكره ابن حبان يف وقال النسائ

وشيوخهم، وأنساِبم، وقال اخللييل: أحد حفاظ األئمة، وُيعتمد عليه يف تعديل شيوخ الشام، وجرحهم، 

شأن، وقال ابن حجر: وقال الذهبي: احلافظ الفقيه حمدث الشام، وقال أيضا: كان من األئمة املتقنني هلذا ال
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(، اجلرح والتعديل 060/برقم71مشيخة النسائي )صـ ُينظر: .ـه341تويف سنة  .ثقة حافظ متقن

( برقم 06/491(، َتذيب الكامل )0/411(، اْلرشاد للخلييل )8/280(، الثقات البن حبان )1/303)

(، التقريب 6/020(، َتذيب التهذيب )3/11(، طبقات احلفاظ للذهبي )2747)

 .وخالصة حاله أنه ثقة ثبت حافظ متقن فقيه .(2792/برقم221)صـ

روى عن األوزاعي، وعبد اهلل بن العالء بن  .الوليد بن مسلم القريش موالهم، أبو العباس الدمشقي  -2

وروى عنه صفوان بن صالح املؤذن، وعبد الرمحن بن إبراهيم ُدحيم،  .َزْبر، ومالك بن أنس، وغريهم

قال ابن سعد: كان ثقة كثري احلديث، وقال ابن املديني: ما رأيت من الشاميني  .واهليثم بن خارجة، وغريهم

مثله، وقد أغرب بأحاديث صحيحة مل ُيرشكه فيها أحد، وقال أمحد: ليس أحد أروى حلديث الشاميني من 

يل بن عياش، والوليد بن مسلم، وقال أيضا: اختلطت عليه أحاديث ما سمع، وما مل يسمع، وكانت إسامع

وقال العجيل، ويعقوب بن شيبة، وابن عدي: ثقة، وقال مروان بن حممد: كان الوليد بن مسلم  .له منكرات

، وقال: «الثقات» عاملا بحديث األوزاعي، وقال أبو ِمسهر: كان من ثقات أصحابنا، وذكره ابن حبان يف

كان ممن صنَّف، ومجع إال أنه ربام قَلب األسامي، وغريَّ الُكنى، وقال أبو حاتم: صالح احلديث، وقال 

الدارقطني: ُيرسل يروي عن األوزاعي أحاديث عند األوزاعي عن شيوخ ضعفاء، عن شيوخ قد أدركهم 

وجيعلها عن األوزاعي، عن نافع، وعن األوزاعي مثل نافع، وعطاء، والزهري، فيُسقط أسامء الضعفاء، 

ري: صنف التصانيف، وتصدى لإلمامة، واشتهر ..األوزاعي، عن عطاء، والزهري ، وقال الذهبي يف السِّ

اسمه، وكان من أوعية العلم، ثقة، حافظا، لكن رديء التدليس؛ فإذا قال: حدثنا، فهو حجة، وهو يف نفسه 

ري، ومسلم قد احتجا به، ولكنهام ينتقيان حديثه، ويتجنبان ما أوثق من بقية، وأعلم، وقال أيضا: البخا

ُينكر له، وقال يف امليزان: إذا قال الوليد عن ابن جريج أو عن األوزاعي، فليس بمعتمد؛ ألنه يدلس عن 

بعة من مراتب املدلسني  .كذابني، فإذا قال: حدثنا، فهو حجة ه ابن حجر يف املرتبة الرا وهم َمن اتُّفق –وعدَّ

، -عىل أنه ال حُيتج بيشء من حديثهم إال بام رصحوا فيه بالسامع لكثرة تدليسهم عىل الضعفاء واملجاهيل

الطبقات البن  ُينظر: .ـه091ـه، وقيل: 094تويف سنة  .وقال يف التقريب: ثقة، لكنه كثري التدليس والتسوية

(، سؤاالت 9/333بان )(، الثقات البن ح9/06(، اجلرح والتعديل )4711( برقم )9/471سعد )

(، 2670( برقم )2/087(، الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي )411/برقم208السلمي للدارقطني )صـ

ري 383( برقم )0/330(، طبقات احلفاظ للذهبي )6727( برقم )20/86َتذيب الكامل ) (، السِّ

(، َتذيب 6194( برقم )3/211(، الكاشف )9411( برقم )4/248(، ميزان االعتدال )9/300)

(، التقريب 10، 04(، تعريف أهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس )صـ00/010التهذيب )

 .وخالصة حاله أنه ثقة كثري التدليس، والتسوية .(7416/برقم184)صـ

روى عن عطاء بن  .الشامي، أبو عمرو األوزاعي -واسمه حُيِمد-عبد الرمحن بن عمرو بن أيب عمرو  -4

قال ابن  .أيب رباح، وحييى بن أيب كثري، وغريمها، وروى عنه اهلِْقل بن زياد، والوليد بن مسلم، وغريمها
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ا كثرَي احلديث، والعلم،  .عيينة: كان إماَم أهل زمانه وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا صدوقا فاضال خريِّ

ن أحب إليك يف حييى بن أيب كثري؟، قال: األوزاعي، وسئل ابن معني: م .والفقه، وقال ابن معني: ثقة

وقال عيسى بن يونس: حافظ، وقال العجيل: ثقة من خيار املسلمني، وقال الفالَّس:  .وهشام الدستوائي

وقال أبو حاتم: وقال أبو ُزرعة الدمشقي: وإليه فتوى الفقه ألهل الشام لفضله فيهم، وكثرة روايته،  .ثبت

وقال ابن  .وقال الذهبي: شيخ االسالم، احلافظ الفقيه الزاهد .أهل الشام، وفقيههم وقال النسائي: إمام

( برقم 9/494الطبقات البن سعد ) ُينظر: .ـه، وقيل: بعدها010تويف سنة  .حجر: فقيه ثقة جليل

( برقم 4/417(، تاريخ ابن معني، رواية الدوري )3/049(، تاريخ ابن معني، رواية ابن حمرز )4806)

(، 7/63(، الثقات البن حبان )1/366(، اجلرح والتعديل )460(، تاريخ أيب زرعة الدمشقي )صـ1379)

(، الكاشف 2908( برقم )07/217(، َتذيب الكامل )0431/برقم381مشاهري علامء األمصار )صـ

(، 6/328(، َتذيب التهذيب )446/برقم331(، جامع التحصيل للعالئي )صـ2378( برقم )0/628)

 .وخالصة حاله أنه ثقة ثبت إمام حافظ فقيه عابد .(2967/برقم247ب )صـالتقري

حييى بن أيب كثري الطائي، أبو نْص، ويقال: أبو كثري الياممي، واسم أبيه صالح بن املتوكل، وقيل: يسار،  -1

 .ريهموعامر العقييل، وغ روى عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، وسليامن بن يسار، .وقيل: نشيط، وقيل: دينار

ْسَتَوائي وغريهم ختِياين، واألوزاعي، وهشام الدَّ قال حييى القطان: مرسالت حييى  .وروى عنه أيوب السَّ

وقيل البن معني: االختالف الذي جاء عن حييى بن أيب كثري هو منه أو من  .بن أيب كثري شبه الريح

ع الزهري، وحييى بن سعيد، وإذا وقال أمحد: من أثبت الناس، إنام ُيعد م .أصحابه؟، فقال: من أصحابه

خالفه الزهري؛ فالقول قول حييى بن أيب كثري، وُسئل أمحد عن مراسيل حييى، فقال: ال تعجبني؛ ألنه روى 

عن رجال ضعاف صغار، وقال العجيل: ثقة حسن احلديث، كان يعد من أصحاب احلديث، وقال أبو 

وقال الذهبي يف  .، وقال: كان من العباد«الثقات» وذكره ابن حبان يف .حاتم: إمام ال حيدث إال عن ثقة

وهي التي -الكاشف: كان من العباد العلامء األثبات، وذكره ابن حجر يف املرتبة الثانية من مراتب املدلسني 

احتمل األئمة تدليس صاحبها، وأخرجوا له يف الصحيح ْلمامته، وقلة تدليسه يف جنب ما روى كالثوري 

، وقال: حافظ مشهور كثري اْلرسال، وقال يف التقريب: ثقة -ال عن ثقة كابن عيينةأو لكونه ال يدلس إ

تاريخ ابن معني، رواية الدوري  ُينظر: .ـه023ـه، وقيل: 039ُتويف سنة  .ثبت، لكنه يدلس، ويرسل

(، 0994( برقم )3/217(، الثقات للعجيل )234(، سؤاالت أيب داود ألمحد )صـ4/417،461)

(، املراسيل البن أيب حاتم 9/040(، اجلرح والتعديل )3110( برقم )4/432يل )الضعفاء للعقي

( برقم 20/114(، َتذيب الكامل )00/034(، علل الدارقطني )7/190(،الثقات البن حبان )343)صـ

(، جامع 6321( برقم )3/272(، الكاشف )9617( برقم )4/413(، ميزان االعتدال )6917)

(، َتذيب التهذيب 26، 02، طبقات املدلسني البن حجر )صـ(881/برقم399التحصيل )صـ

وخالصة حاله أنه ثقة ثبت حافظ عابد، لكنه يدلس  .(7623/برقم196(، التقريب )صـ00/368)
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د من وصفه بالتدليس، ولو كان مرادهم  ويرسل، وروايته عن الصحابة منقطعة، ولعل هذا هو مرا

وه من أهل املرتبة الثانية من مراتب املدلسني  بالتدليس معناه االصطالحي، فال يرضه ذلك؛ ألن األئمة عدُّ

 .كام تقدم، واهلل أعلم

قيل: اسمه عبد اهلل، وقيل: إسامعيل، وقيل:  .أبو َسَلمة بن عبد الرمحن بن عوف القريش الزهري املدين -6

بن عمرو وروى عنه حممد  .، وغريمها╚روى عن أنس بن مالك، وأيب هريرة  .اسمه، وكنيته واحد

وقال العجيل: ثقة،  .قال ابن سعد: كان ثقة، فقيها، كثري احلديث .بن علقمة، وحييى بن أيب كثري، وغريمها

، وقال يف املشاهري: كان من أفاضل قريش، «الثقات»وذكره ابن حبان يف  .وقال أبو زرعة: ثقة إمام

وعبادهم، وفقهاء أهل املدينة، وزهادهم، وقال الذهبي يف السري: كان طالَّبة للعلم، فقيها، جمتهدا، كبري 

 .ـه014ـه، وقيل: 94توَّف سنة  .القدر، حجة، وقال يف الكاشف: أحد األئمة، وقال ابن حجر: ثقة مكثر

( برقم 2/81(، تاريخ ابن معني، رواية الدوري )8041( برقم )7/011الطبقات البن سعد ) ُينظر:

(، 471/برقم311(، املراسيل البن أيب حاتم )صـ3062( برقم )3/411(، الثقات للعجيل )223)

( 22/271(، َتذيب الكامل )421/برقم 016(، مشاهري علامء األمصار )صـ1/0الثقات البن حبان )

(، 6660( برقم )3/420(، الكاشف )4/387(، السري )0/11(، طبقات احلفاظ للذهبي )7419قم )بر

 .وخالصة حاله أنه ثقة فقيه إمام حافظ .(8043/برقم641(، التقريب )صـ03/001َتذيب التهذيب )

  .02تقدم يف حديث رقم  . الصحايب اجلليل أبو هريرةؓ  -7

 احلكم عىل احلديث بإسناد ابن حبان:

بعة إال أنه رصح هنا  احلديث ِبذا اْلسناد صحيح؛ فالوليد بن مسلم، وإن كان مدلسا من املرتبة الرا

 .بالتحديث؛ فأِمنَّا بذلك تدليسه، واهلل أعلم
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 احلديث السابع والعرشون: 

ا َكاَن ِمْقَداُرُه مَخِْسنَي َأْلَف َسنٍَة، َفِقيَل: َما  أنه قال:ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  وعن أيب سعيد ؓ "َيْوم 

امْلُْؤِمِن َحتَّى َيُكوَن َأَخفَّ ِمْن َليَُخفُِّف َعىَل  َوالَِّذي َنْفيِس بِيَِدِه إِنَّهُ : ملسو هيلع هللا ىلصَأْطَوَل َهَذا اْليَْوَم، َفَقاَل 

 .(1)أخرجه أبو حاتم ."َصاَلٍة َمْكُتوَبٍة ُيَصلِّيَها يف الدنيا

                                 
 ختريج احلديث:( (1

ملسو هيلع هللا ىلص إخباره  ب/، ╚ مناقب الصحابة ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

يف ذلك اليوم، ِذكر اْلخبار عن وصف ما خُيفَّف به طوُل يوم القيامة عىل  عن البعث، وأحوال الناس

َثنَا َحْرَمَلُة ْبُن حَيَْيى، 7224( برقم )06/239املؤمنني ) ِد ْبِن َسْلٍم، َقاَل: َحدَّ مَّ  ْبُن حُمَ
ِ
َنا َعْبُد اَّللَّ (، قال: َأْخرَبَ

يِن عَ  َثنَا اْبُن َوْهٍب، َقاَل: َأْخرَبَ اٍج، َعْن َأيِب اهْلَْيَثِم، َعْن َأيِب َسِعيٍد َقاَل: َحدَّ ْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َعْن َدرَّ

 
ِ
  .أنه قال، فذكر احلديث بلفظهملسو هيلع هللا ىلص اخْلُْدِريِّ ؓ، َعْن َرُسوِل اَّللَّ

  .(00707) برقم  (08/346« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

لبعث، والنشور «األهوال»وأخرجه ابن أيب الدنيا يف    .(012/برقم  84)صـ، ِذكرا

  .(0291) برقم  (3/137« )مسنده»وأخرجه أبو يعىل امَلوِصيِلّ يف 

نَي{ ]املطففني:  قول اهلل  ب/الفتن،  ك/، «َشح السنة»وأخرجه البغوي يف 
ِ
}َيْوَم َيُقوُم النَّاُس لَِربِّ اْلَعامَل

 .(4208: )برقم  (01/039[ )6

(، مخستهم )أمحد، وابن أيب الدنيا، 20/برقم12الصور )صـ ب/ار، وأخرجه عبد الغني املقديس يف ذكر الن

اٍج به بنحوه  .وأبو يعىل، والبغوي، وعبد الغني املقديس(، من طريق عبد اهلل بن هليعة، عن َدرَّ

 دراســـة إسنـــــاد احلديث عند ابن حبان يف صحيحه:

  .36تقدم يف حديث رقم:  .ثقة .أبو حممد، عبد اهلل بن حممد بن َسْلٍم الِفريايب  -0

ْصي -3
ِ
د، أبو حفص التُِّجيبِّي امل روى عن عبد  .َحْرَمَلة بن حييى بن عبد اهلل بن حرملة بن عمران بن ُقَرا

وروى عنه مسلم، وعبد اهلل بن حممد بن َسْلٍم الفريايب، وحممد بن  .اهلل بن وهب، والشافعي، وغريمها

ل ابن معني: كان أعلَم الناس بابن وهب، وقال أبو حاتم: ُيكتب قا .احلسن بن قتيبة العسقالين، وغريهم

وقال احلسن بن سفيان: صدوق، وقال ابن عدي:  .حديثه، وال حيتج به، وقال العقييل: ثقة إن شاء اهلل تعاىل

وقد تبحرُت حديث حرملة، وفتشته الكثري، فلم أجد يف حديثه ما جيب أن ُيَضعَّف من أجله، ورجل 

وهب عندهم، ويكون عنده حديثه كله، فليس ببعيد أن ُيغرب عىل غريه من أصحاب ابن وهب يتوارى ابن 

داِت ابن وهب، وأما محل أمحد بن صالح عليه؛ فإن أمحد سمع يف كتبه من ابن وهب،  ُكتَب، وُنسَخ، وإفرا

ليسوا عنه فأعطاه نصف سامعه، ومنعه النصف؛ فتولدت بينهام العداوة من هذا، وقال احلاكم: أهل مْص 

ا،  براضني غري أنه شيخ جليل القدر، والفقه مجيعا، ومثله ال ُيرتك إال بَجرح ظاهر، وقال النووي: كان إمام 

إكثاُر مسلم عنه يف صحيحه، وقال ابن خلكان: كان حافظا   حافظ ا للحديث، والفقه، ويكفيه جاللة  
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ري: اْلمام، الفقيه، املحدث، الصدوق، وقال يف امليزان: أحد األئمة الثقات،  للحديث، وقال الذهبي يف السِّ

وقال يف الكاشف: صدوق من أوعية العلم، وقال يف ذكر أسامء من تكلم فيه وهو موثق: ثقة ُيغرب لكثرة 

بكي: كان إماما جليال رفيع الشأن، وقال أيضا: ثقة ثبت إن شاء اهلل، وقال ابن روايته، و قال تاج الدين السُّ

(، َتذيب 168( برقم )2/419(، الكامل البن عدي )2/374اجلرح والتعديل ) ُينظر: .حجر: صدوق

يب الكامل (، َتذ014( برقم )3/64(، وفيات األعيان البن خلكان )0/016األسامء واللغات للنووي )

رَي )0066( برقم )1/148) (، ميزان االعتدال 3/11(، طبقات احلفاظ للذهبي )00/289(، السِّ

(، 82/برقم66(، من ُتكلم فيه وهو موثق )صـ977( برقم )0/207(، الكاشف )0782( برقم )0/473)

( برقم 4/24(، إكامل َتذيب الكامل ملغلطاي )37( برقم )3/037طبقات الشافعية الكربى للسبكي )

(، مغاين األخيار للعيني 0071/برقم 016(، التقريب )صـ3/339(، َتذيب التهذيب )0327)

فقيه ُيْغِرب يف حديثه لكثرة روايته، ومن أنزله عن رتبة  وخالصة حاله أنه ثقة .(297( برقم )0/087)

 .الثقة مل يذكر دليال

ْصيعبد اهلل بن وهب بن مسلم الُقَريِش الفهري، أبو حمم  -2
ِ
 روى عن عمرو بن احلارث املْصي، .د امل

قال ابن  .وروى عنه حرملة بن حييى، وعبد الرمحن بن مهدي، وغريمها .وغريمها ومسلم بن خالد الزنجي،

سعد: كان كثرَي العلم، ثقة فيام قال: حدثنا، وكان يدلس، وقال ابن معني: ثقة، ليس به بأس، وقال أمحد: 

من العرض، ما أصح حديثه، وأثبته، قيل ألمحد: أليس كان يسئ األخذ؟،  صحيح احلديث، َيفصل السامع

قال: قد يسئ األخذ، ولكن إذا نظرت يف حديثه، وما روى عن مشاخيه وجدته صحيحا، وقال العجيل: ثقة، 

وقال أبو زرعة: ال أعلم أين رأيت له حديثا ال أصل له، وهو ثقة، وقال أبو حاتم: صالح احلديث، صدوق، 

ابن يونس: مجع ابن وهب بني الفقه، واحلديث، والعبادة، وقال النسائي: ثقة ما أعلمه، روى عن ثقة  وقال

وقال الساجي: صدوق ثقة، وكان من العباد، وكان يتساهل يف السامع؛ ألن مذهب أهل بلده  .حديثا منكرا 

، وقال: كان من العباد، «اتالثق»أن اْلجازة عندهم جائزة، ويقول فيها: حدثني فالن، وذكره ابن حبان يف 

وقال ابن عدي: من أِجلَّة الناس، ومن ثقاَتم، وحديث احلجاز، ومْص، وما واىَل تلك البالد يدور عىل 

رواية ابن وهب، وقد تفرد عن غري شيخ بالرواية عنهم مثل: عمرو بن احلارث، وحيوة بن َشيح، ومعاوية 

ناس، ومن ضعفائهم، ومن يكون له من األصناف مثل بن صالح، وسليامن بن بالل، وغريهم من ثقات ال

ما ذكرته استغنى أن يذكر له يشء، وال أعلم له حديثا منكرا إذا حدث عنه ثقة من الثقات، وقال اخللييل: 

ثقة متفق عليه، وقال الذهبي يف طبقاته: كان ثقة حجة حافظا جمتهدا ال يقلد أحدا ذا تعبد، وتزهد، وقال 

(، 4917( برقم )9/136الطبقات البن سعد ) ُينظر: .ـه097تويف سنة  .حافظ عابد ابن حجر: فقيه ثقة

(، اجلرح 991( برقم )3/61(، الثقات للعجيل )414/برقم284سؤاالت ابن اجلنيد البن معني )ص 

(، 0102( برقم )1/226(، الكامل البن عدي )8/246(، الثقات البن حبان )1/089والتعديل )

(، َتذيب التهذيب 0/333(، طبقات احلفاظ للذهبي )2641( برقم )06/377َتذيب الكامل )
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 .وخالصة حاله أنه ثقة حافظ فقيه عابد .(2694/برقم238(، التقريب )صـ6/70)

اٍج  .عمرو بن احلارث بن يعقوب بن عبد اهلل األنصاري، أبو أمية املْصي، مدين األصل  -4 روى عن َدرَّ

ْمح، وعمرو بن دينار، و غريمها، وروى عنه عبد اهلل بن وهب، وموسى بن أْعنَي اجلزري، وغريمها، أيب السَّ

قال ابن وهب: ما رأيت أحدا أحفظ من عمرو بن احلارث، وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء اهلل، وقال ابن 

معني، والعجيل، وأبو زرعة، والنسائي: ثقة، وقال أمحد: ليس يف أهل مْص أصح حديثا من الليث، وعمرو 

احلارث يقاربه، وقال أيضا: يروي عن قتادة أحاديث يضطرب فيها، وخيطئ، وقال أبو حاتم: كان  بن

أحفَظ أهِل زمانه، وقال أبو سعيد بن يونس: كان فقيها، أديبا، وقال ابن األخرم: عزيز احلديث جدا مع 

ابه: الثقة عن بكري يشبه أن علمه، وثبته، وقلَّام خَيرج حديثه من مْص، وقال النسائي: الذي يقول مالك يف كت

رَي: حافظ  يكون عمرو بن احلارث، وقال اخلطيب: كان قارئا، فقيها، مفتيا، وكان ثقة، وقال الذهبي يف السِّ

 .ـه، وقيل بعدها047تويف سنة  .ثبت، وقال يف الكاشف: حجة له غرائب، وقال ابن حجر: ثقة فقيه حافظ

(، الثقات 0/017(، تاريخ ابن معني، رواية ابن حمرز )4892( برقم )9/133الطبقات البن سعد ) ُينظر:

( برقم 30/171(، َتذيب الكامل )6/331(، اجلرح والتعديل )0270( برقم )3/073للعجيل )

رَي )4240) (، 4029( برقم )3/74(، الكاشف )0/028(، طبقات احلفاظ للذهبي )6/249(، السِّ

 .قاله ابن حجر وخالصة حاله ما .(1114/برقم 409التقريب )صـ

ْمح القريش السهمي املْصي القاّص  -1 اٍج بن سمعان، يقال: اسمه عبد الرمحن، ودراج لقبه، أبو السَّ  .َدرَّ

وروى  .وأيب اهليثم سليامن بن عمرو العتو اري، وغريمها ،ملسو هيلع هللا ىلصروى عن السائب موىل أم سلمة زوج النبي 

اٍج، عن أيب  .عنه عمرو بن احلارث املْصي، والليث بن سعد، وغريمها سئل ابن معني عن حديث َدرَّ

اهليثم، عن أيب سعيد، فقال: ما كان هكذا ِبذا اْلسناد، فليس به بأس، دراج ثقة، وقال عثامن الدارمي: 

دراج ليس ذاك، وهو صدوق، وقال فضلك الرازي: ما هو ثقة، وال كرامة، وقال أمحد: أحاديثه مناكري، 

قال أيضا: أحاديث دراج، عن أيب اهليثم، عن أيب سعيد فيها ضعف، وقال وقال أيضا: روى مناكري كثرية، و

أبو حاتم: يف حديثه صنعة، وقال أبو داود: أحاديثه مستقيمة إال ما كان عن أيب اهليثم، عن أيب سعيد، وقال 

ربام ، وقال يف املشاهري: «الثقات»النسائي: ليس بالقوي، وقال أيضا: منكر احلديث، وذكره ابن حبان يف 

وهم، وأورد له ابن عدي عدة أحاديث، ثم قال: وعامة هذه األحاديث التي أمليتها مما ال ُيَتابع دراج عليه، 

وفيها ما قد ُروى عن غريه، ومن غري هذا الطريق، وقال أيضا: ومما ُينكر من أحاديثه: )أصدق الرؤيا 

م(، )أكثروا من ذكر اهلل حتى يقال جمنون(، )ال حليم إال  باألسحار(، )الشتاء ربيع املؤمن(، )السباع حرا

ذو َعثرة(، ثم قال ابن عدي: وسائر أخبار دراج غري ما ذكرت من هذه األحاديث يتابعه الناس عليها، 

تُه من هذه األحاديث التي ُأنكرت عليه أن سائر أحاديثه ال بأس ِبا،  وأرجو إن أخرجُت دراج، وبرأ

عني، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال أيضا: مرتوك، وقال ابن حجر: ويقرب صورته مما قال فيه حييى بن م

تاريخ ابن معني، رواية الدارمي  ُينظر: .ـه036تويف سنة  .صدوق، يف حديثه عن أيب اهليثم ضعف
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/برقم 29(، الضعفاء للنسائي )صـ319/برقم 347(، سؤاالت أيب داود ألمحد )صـ201/برقم 017)صـ

(، الثقات البن حبان 2/440(، اجلرح والتعديل )470( برقم )3/42(، الضعفاء للعقييل )087

(، 647( برقم )4/01(، الكامل البن عدي )0107/برقم 211(، مشاهري علامء األمصار )صـ1/004)

(، 360/برقم 071(، سؤاالت احلاكم للدار قطني )صـ043/برقم 39سؤاالت الرب قاين للدارقطني )صـ

 310(، التقريب )صـ3667( برقم )3/34(، ميزان االعتدال )0797( برقم )8/477َتذيب الكامل )

وخالصة حاله ما قاله ابن حجر، وأما من ضعفه بإطالق، فُيحمل تضعيفه عىل روايته عن  .(0834/برقم 

 .أيب اهليثم خاصة، واهلل أعلم

، صاحب أيب سعيد سليامن بن عمرو بن عبد، ويقال: ابن عبيد، الليثي العتواري، أبو اهلَْيَثم املْصي -6

اج أبو ╚روى عن أيب سعيد اخلدري، وأيب هريرة  .اخلدري ؓ ، وغريمها، وروى عنه َدرَّ

ْمح، وموسى بن َوْردان، وغريمها قال ابن معني، وأمحد، وابن ُبَكري، والعجيل، والدارقطني، وابن  .السَّ

تاريخ ابن  ُينظر: .، وقال يف املشاهري: من األثبات يف الروايات«الثقات»حجر: ثقة، وذكره ابن حبان يف 

(، الثقات للعجيل 070/برقم 83(، العلل ألمحد )صـ1129( برقم )4/402معني، رواية الدوري )

(، مشاهري علامء 4/206(، الثقات البن حبان )3/426(، املعرفة للفسوي )3383( برقم )3/426)

(، َتذيب الكامل 096/برقم  24(، سؤاالت الرب قاين للدار قطني )صـ921/برقم 091األمصار )صـ 

 .وخالصة حاله أنه ثقة .(3199/برقم 312(، التقريب )صـ3114( برقم )03/11)

 .2دري ؓ: تقدم يف حديث رقم الصحايب اجلليل: أبو سعيد اخل  -7

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

 .لضعف دراج أيب السمح يف روايته عن أيب اهليثم، واهلل أعلم احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف
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 احلديث الثامن والعرشون: 

وَن ِرَجاال ، يقول: ملسو هيلع هللا ىلص وعن َِبز بن حكيم، عن أبيه، عن جده سمعت رسول اهلل  "إِنَُّكْم حُترَْشُ

وَن َعىَل  حه .ُوُجوِهُكْم"َوُرْكَبان ا، َوَُتَرُّ  .(1)أخرجه الرتمذي، وصحَّ

                                 
 ختريج احلديث:( (1

( 4/333ما جاء يف شأن احلرش ) ب/صفة القيامة، والرقائق، والورع،  ك/، «جامعه»أخرجه الرتمذي يف 

َنا َِبُْز ْبُن َحِكيٍم، َعنْ 3434قم )بر َثنَا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، َقاَل: َأْخرَبَ َثنَا َأمْحَُد ْبُن َمنِيٍع، َقاَل: َحدَّ  َأبِيِه، (، قال:َحدَّ

 
ِ
ِه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل يقول، فذكر احلديث بلفظه، وقال عقبه: ويف الباب عن أيب هريرة، ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َجدِّ

  .يث حسنهذا حد

 .(، قال: حدثنا يزيد )هو ابن هارون( به بنحوه31120( برقم )22/322« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

(، من طريق أمحد بن سعيد اجلامل، 8686) برقم  (4/618األهوال ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

ومن طريق املعتمر عن ِبز به بنحوه، وقال عقبه: هذا حديث صحيح  .عن يزيد بن هارون به بنحوه

اْلسناد، ومل خيرجاه، وقد رواه أبو قزعة سويد بن ُحَجري، عن حكيم بن معاوية مثل رواية ِبز عىل أن ِبزا 

  .أيضا مأمون ال حيتاج يف روايته إىل متابع، وقال الذهبي: صحيح

 .(، قال: حدثنا حييى، عن ِبز به بنحوه31111) ( برقم22/346« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

( برقم 7/88يف الزهد )ملسو هيلع هللا ىلص ما ُذكر عن نبينا  ب/الزهد،  ك/، «مصنفه»وأخرجه ابن أيب شيبة يف 

  .(، من طريق أيب خالد األمحر، عن ِبز به بلفظه24417)

( برقم 7/41عليهم )يف مباعدة الكفار، واملفسدين، والِغلظة  ب/، «ُشعب اْليامن»وأخرجه البيهقي يف 

  .(، من طريق معمر، عن ِبز بن حكيم به بزيادة يف أوله9276)

ُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َعىَل  ب/التفسري،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف  قوله تعاىل: }َوَنْحرُشُ

ء:  بن ُحَجرٍي، عن حكيم  (، من طريق أيب َقَزَعَة ُسَويد00326) برقم  (01/016[ )97ُوُجوِهِهْم{ ]اْلرسا

  .بن معاوية به بلفظه

(، من طريق أيب َقَزَعة الباهيل، عن 2646( برقم )3/478التفسري ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

  .حكيم بن معاوية به بنحوه، وقال الذهبي: أبو قزعة سويد بن حجري ثقة

 دراســـة إسنـــــاد احلديث عند الرتمذي يف جامعه:

روى عن سفيان بن عيينة،  .د بن َمنِيٍع بن عبد الرمحن البغوي، أبو جعفر، وقيل أبو عبد اهلل األصمّ أمح  -0

قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي،  .ويزيد بن هارون، وغريمها، وروى عنه مسلم، والرتمذي، وغريمها

، وقال «الثقات»وصالح َجَزرة، ومسلمة بن قاسم، وهبة اهلل السجزي: ثقة، وذكره ابن حبان يف 

نه يف العلم، وقال الذهبي: إمام،  الدارقطني: ال بأس به، وقال اخللييل: يقُرب من أمحد بن حنبل، وأقرا

اجلرح والتعديل  ُينظر: .ـه344ـه، وقيل: 342 سنة تويف .حافظ، ثقة، وقال ابن حجر: ثقة حافظ 
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رَي )004( برقم )0/491(، َتذيب الكامل )8/33(، الثقات البن حبان )3/77) (، 00/482(، السِّ

وخالصة حاله أنه ثقة حافظ عىل قول األكثرين،  .(004/برقم 81(، التقريب )صـ0/84َتذيب التهذيب )

 .ومن خالفهم مل يذكر دليال

روى عن أبان بن  .بن هارون بن زاذي، ويقال: ابن زاذان، بن ثابت السلمي، أبو خالد الواسطي يزيد -3

قال  .يزيد العطار، وِبز بن حكيم، وغريمها، وروى عنه أمحد بن حنبل، وأمحد بن منيع البغوي، وغريمها

ني: من الثقات، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، وقال ابن املديو ابن سعد: ثقة كثري احلديث، وقال ابن معني،

أمحد: كان حافظا متقنا للحديث، وقيل ألمحد: يزيد بن هارون، له فقه؟ قال: نعم، وقال الِعجيل: ثقة، ثبت 

يف احلديث، وكان متعبدا حسن الصالة جدا، وقال أبو حاتم: ثقة، إمام، صدوق، ال ُيسأل عن مثله، وذكره 

د اهلل تعاىل، ممن حيفظ حديثه، وكان قد ُكف يف آخر عمره، ، وقال: كان من خيار عبا«الثقات»ابن حبان يف 

وقال ابن قانع: ثقة مأمون، وقال الذهبي: كان رأسا يف العلم، والعمل، ثقة، حجة، كبري الشأن، وقال ابن 

 .ـه316تويف سنة  .حجر يف التهذيب: أحد األعالم احلفاظ املشاهري، وقال يف التقريب: ثقة متقن عابد

(، الثقات 3129( برقم )3/268(، الثقات للعجيل )4318( برقم )9/206قات البن سعد )الطب ُينظر:

( برقم 23/360(، َتذيب الكامل )7602( برقم )06/492(، تاريخ بغداد )7/623البن حبان )

رَي )7106) (، موسوعة 7789/برقم 616(، التقريب )صـ00/266(، َتذيب التهذيب )9/218(، السِّ

وخالصة حاله أنه ثقة متقن حافظ عابد، وال يقدح يف  .(2161( برقم )4/018رجال )أقوال أمحد يف ال

 .ذلك أنه ُكفَّ بْصه بآخره

روى عن أبيه، وعن زرارة بن  .َِبْز بن حكيم بن معاوية بن َحيدة القشريي، أبو عبد امللك البْصي  -2

غريمها، قال ابن معني، وابن املديني، أوَّف، وغريمها، وروى عنه إسامعيل بن ُعَليَّة، ويزيد بن هارون، و

والنسائي، وابن شاهني: ثقة، وسئل ابن معني عن ِبز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، فقال: إسناد صحيح، 

وقال أبو زرعة: صالح، ولكنه ليس باملشهور، وقال البخاري: خيتلفون يف ِبز، إذا كان َمن دون ِبز ثقة، 

وقد روى الرتمذي يف  وال حيتج به، وقال أبو داود: أحاديثه صحاح، وقال أبو حاتم: شيخ، ُيكتب حديثه،

َك  ؟ َقاَل: "ُأمَّ ، َمْن َأبَرُّ
ِ
"، وقال ..جامعه حديثا من طريق ِبز بن حكيم عن أبيه عن جده ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

بن حبان: وقال ا .عقبه: هذا حديث حسن، وقد تكلم شعبُة يف ِبز بن حكيم، وهو ثقة عند أهل احلديث

كان خيطئ كثريا، فأما أمحد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم فهام حيتجان به، ويرويان عنه، وتركه مجاعة من 

أئمتنا، ولوال حديث: )إنا آخذوه، وشطر إبله َعزمة من عزمات ربنا( ألدخلناه يف الثقات، وهو ممن أستخري 

 تاريخ اْلسالم: عىل أيب حاتم الُبستي يف قوله هذا فيه، وأجاب الذهبي عىل هذا بقوله يف َعزَّ َوَجلَّ اهلل 

مؤاخذات: أحدها: قوله: كان خيطئ كثريا، وإنام ُيعرف خطأ الرجل بمخالفة رفاقه له، وأما هذا، فانفرد 

بالنسخة املذكورة وما شاركه فيها، وال له يف عامتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأ؟، الثاين: قولك: تركه 

 ُت أحدا تركه أبدا، بل قد يرتكون االحتجاج بخربه، فهال أفصحت باحلق؟، مجاعة، فام علم
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الثالث: ولوال حديث: إنا آخذوها، فهو حديث انفرد به ِبز أصال، ورأسا، وقال به بعض املجتهدين، ويقع 

ِبز عاليا يف جزء األنصاري، وموته مقارب ملوت هشام بن عروة، وحديثه قريب من الصحة، وقال ابن 

، وأرجو أنه إذا  عدي: قد روى عنه ثقات الناس، وأرجو أنه ال بأس به يف رواياته، ومل أر له حديثا منكرا

حدث عنه ثقة؛ فال بأس بحديثه، وقال الدارقطني: ال بأس به، وقال أيضا: أخرج البخاري عن بقية بن 

قال أبو جعفر السبتي: ِبز الوليد، وعن ِبز بن حكيم اعتبارا؛ ألن بقية حيدث عن الضعفاء، وِبز متوسط، و

بن حكيم، عن أبيه، عن جده صحيح، وقال ابن قتيبة: كان من خيار الناس، وقال أبو عبد اهلل احلاكم: من 

ثقات الَبْصيني، ممن جُيمع حديثه، وانام ُأسقط من الصحيح روايته عن أبيه، عن جده؛ ألهنا شاذة ال متابع 

إمام، حمدث، وقال يف امليزان: ما تركه عامل قط، إنام توقفوا يف هلا يف الصحيح، وقال الذهبي يف السري: 

تويف يف حدود  .االحتجاج به، وقال يف املغني: صدوق فيه لني، وحديثه حسن، وقال ابن حجر: صدوق

(، املجروحني 3/421(، اجلرح والتعديل )0897( برقم )2/272سنن الرتمذي ) ُينظر: .اخلمسني واملائة

(، سؤاالت السلمي للدارقطني 399( برقم )3/313(، الكامل البن عدي )0/094البن حبان )

(، 027/برقم 49(، تاريخ أسامء الثقات البن شاهني )صـ81/برقم 021(، )صـ70/برقم 020)صـ

رَي  (،771( برقم )4/319َتذيب الكامل )(، 011/برقم048سؤاالت السجزي للحاكم )صـ السِّ

(، 0231( برقم )0/214(، ميزان االعتدال )11( برقم )2/834(، تاريخ اْلسالم للذهبي )6/312)

َتذيب (، 01/092الوايف بالوفيات للصفدي ) (،0117( برقم )0/080املغني يف الضعفاء للذهبي )

وخالصة حاله أنه صدوق عىل قول األكثرين، ومن  .(773/برقم 038(، التقريب )صـ 0/498التهذيب )

 .لذهبي روايته عن أبيه عن جده مثاال ألعىل درجات احلسن، واهلل أعلمخالفهم مل يذكر دليال، وقد جعل ا

 .روى عن أبيه معاوية بن حيدة .حكيم بن معاوية بن حيدة القشريي البْصي، والد ِبز بن حكيم -4

قال العجيل: تابعي ثقة، وقال النسائي:  .وروى عنه ابنه ِبز بن حكيم، وأبو َقَزَعة ُسَويد بن ُحجري، وغريمها

، وقال يف املشاهري: من صاحلي أهل البْصة، وقال ابن حجر: «الثقات»ليس به بأس، وذكره ابن حبان يف 

(، مشاهري علامء 4/060(، الثقات البن حبان )211( برقم )0/207الثقات للعجيل ) ُينظر: .صدوق

رقم /ب077(، التقريب )صـ 0463( برقم )7/313(، َتذيب الكامل )712/برقم 014األمصار )صـ

 .وخالصة حاله ما قاله ابن حجر، واهلل أعلم .(0478

روى عن  .الصحايب اجلليل: معاوية بن َحْيدة بن معاوية بن حيدة بن ُقشري بن كعب بن ربيعة الُقشريي -1

فأسلم، وصحبه، وسأله ملسو هيلع هللا ىلص ، وروى عنه ابنه حكيم، ومُحَيد املَُزين، وغريمها، وفد عىل النبي  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 ُأسد الغابة(، 0099( برقم )6/314الطبقات الكبري البن سعد ) ُينظر: .عنه أحاديث عن أشياء، وروى

 .(6110( برقم )38/073(، َتذيب الكامل )4983( برقم )1/311)

 احلكم عىل احلديث بإسناد الرتمذي:

 .احلديث ِبذا اْلسناد حسن؛ فيه َِبْز بن حكيم بن معاوية، وأبوه، ومها صدوقان، واهلل أعلم
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، َكْيَف حُيْرَشُ  وعن أنسؓاحلديث التاسع والعرشون: 
ِ
: َيا َرُسوَل اَّللَّ "َأنَّ َرَجاال َقالوا

 ."َوْجِههِ ُيْمِشيِه َعىَل "إِنَّ الَِّذَي َأْمَشاُه َعىَل ِرْجَليِْه َقاِدٌر َأْن  /أ[0/029اْلَكاِفُر َعىَل َوْجِهِه؟، َقاَل: ]

 .(1)أخرجه أبو حاتم

  

                                 
 .عزا املصنُف احلديث البن حبان، وهو يف الصحيحني( (1

 ختريج احلديث:

َثنَا َعْبُد 6132( برقم )8/019كيف احلرش ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف  (، قال:َحدَّ

َثنَا َشْيَباُن، َعْن قَ  ، َحدَّ ٍد الَبْغَداِديُّ مَّ َثنَا ُيوُنُس ْبُن حُمَ ٍد، َحدَّ مَّ  ْبُن حُمَ
ِ
َثنَا َأنَُس ْبُن َمالٍِك ؓ، اَّللَّ َتاَدَة، َحدَّ

  .فذكر احلديث بنحوه

 .(، قال:حدثنا يونس )هو ابن حممد( به بنحوه02293) برقم  (30/89« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

(، 4/3060حُيرش الكافر عىل وجهه ) ب/صفة القيامة، واجلنة، والنار،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

  .، قاال: حدثنا يونس بن حممد به بنحوه-واللفظ لزهري  -بن حرب، وعبد بن محيد قال: حدثني زهري 

وَن َعىَل ُوُجوِهِهْم إىَِل  ب/التفسري،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف  ِذيَن حُيْرَشُ قوله تعاىل: }الَّ

  .(00212( برقم )01/314[ )24َجَهنََّم{ ]الفرقان: 

ملسو هيلع هللا ىلص إخباره  ب/، ╚مناقب الصحابة ك/، -«اْلحسان»كام يف -« هصحيح»وأخرجه ابن حبان يف 

( برقم 06/201عن البعث، وأحوال الناس يف ذلك اليوم، ِذْكر اْلخبار عن وصف ما حُيرش الكفار به )

  .(، كالمها )النسائي، وابن حبان(، من طريق احلسني بن حممد، عن شيبان به بنحوه7232)

(، من طريق أيب داود السبيعي، عن 2107) برقم  (3/427التفسري ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 .أنس به بنحوه
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 ( ذكر ُدُنوِّ الشمس، والَعَرق1)

 احلديث الثالثون: 

ْمُس َيْوَم  يقول:ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول اهلل ( 1)عن املقداد بن األسود ؓ "ُتْدَنى الشَّ

 َما َأْدِري َما َيْعنِي َقاَل ُسَلْيُم ْبُن  -اْلِقيَاَمِة ِمَن اخْلَْلِق َحتَّى َتُكوَن ِمنُْهْم َكِمْقَداِر ِميٍل" 
ِ
َعاِمٍر: َفَواَّلل

يِل؟ ]أَمَسافُة[
ِ
ِذي ُتكحل بِِه اْلَعنْيُ  (2)بِامْل يَل الَّ

ِ
"َفيَُكوُن النَّاُس َعىَل َقْدِر  ، َقاَل:-اأْلَْرِض َأِو امْل

َمْن َيُكوُن  (3)وُن إىَِل ُرْكبََتيِْه، ]َوِمنُْهْم[َأْعاَمهِلِْم يِف اْلَعَرِق؛ َفِمنُْهْم َمْن َيُكوُن إىَِل َكْعَبيِْه، َوِمنُْهْم َمْن َيكُ 

ا   "، َقاَل:إىَِل َحْقَوْيِه، َوِمنُْهْم َمْن ُيْلِجُمُه اْلَعَرُق إجِْلَام 
ِ
 .بِيَِدِه إىَِل فِيِه"ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَشاَر َرُسوُل اهلل

 .(4)أخرجاه، وأبو حاتم، وقال: عقبه مكان كعبه

                                 
؛ ألنه كان تبناه، بن عبد مناف ُنسب إىل األسود بن عبد يغوث بن وهب-( هو: املقداد بن األسود (1

اجر ، وهو املقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الكندي، أسلم قديام، وه-وحالفه يف اجلاهلية

الطبقات الكربى  ُينظر: .ـه22تويف سنة  .حديثا 43اهلجرتني، وشهد بدرا، واملشاهد بعدها، وله 

 .(298(، اخلالصة )صـ8310( برقم )6/019(، اْلصابة )2/060)

فقته ملا يف 0/206/أ(، واملطبوع )0/029( يف األصل )(2 (: أِمساحة األرض، والصواب ما أثبته ملوا

 .مصادر التخريج

(: ومنه، والصواب ما أثبته ملوافقته ملا يف مصادر 0/206/أ(، واملطبوع )0/029يف األصل )( (3

 .التخريج

 ( عزا املصنف احلديث للشيخني، ومل أجْده إالعند مسلم!(4

 ختريج احلديث:

(، 4/3096يف صفة يوم القيامة ) ب/اجلنة، وصفة نعيمها، وأهلها،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

مْحَِن ْبِن َجابٍِر،  َثنَا حَيَْيى ْبُن مَحَْزَة، َعْن َعْبِد الرَّ َثنَا احْلََكُم ْبُن ُموَسى َأبُو َصالٍِح، َحدَّ َثنِي ُسَليُْم ْبُن قال: َحدَّ َحدَّ

ْقَداُد ْبُن اأْلَْسَوِد، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل ا
ِ
َثنِي امْل  َعاِمٍر، َحدَّ

ِ
  .َيُقوُل، فذكر احلديث بلفظه ،ملسو هيلع هللا ىلصهلل

ما جاء يف شأن احلساب،  ب/صفة القيامة، والرقائق، والورع،  ك/، «جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

  .(3430( برقم )4/093والقصاص )

ملسو هيلع هللا ىلص إخباره  ب/، ╚مناقب الصحابة ك/، -«اْلحسان»كام يف -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

ذلك اليوم، ِذْكر الَقدر الذي تدنو الشمس من الناس يوم القيامة  عن البعث، وأحوال الناس يف

  .(7221( برقم )06/231)

(، ثالثتهم )الرتمذي، وابن حبان، وأمحد(، من 32802( برقم )29/321« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .طريق عبد اهلل بن املبارك، عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر به بنحوه
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 احلديث احلادي والثالثون:

د  قال:ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  وعن أيب أمامة ؓ ْمس َيْوم اْلِقيَاَمة عىل قدر ِميل، َوُيَزا "ُتدَنى الشَّ

م َكاَم تغيل اْلِقدر عىل األثايف" ذكره قاسم بن أصبغ، وحكاه  .فِيَها َكَذا َوَكَذا، تغيل ِمنَْها اهْلََوا

 .(1)، مجع هاَمة بالتخفيف، وهي الرأس«اهلوام»قوله:  .(1)القايض عبد احلق يف األحكام

                                 
 ختريج احلديث:( (1

َثنَا َلْيُث ْبُن َسْعٍد، 33086( برقم )26/132« )مسنده»خرجه أمحد يف أ ٍر، َحدَّ ا َثنَا احْلََسُن ْبُن َسوَّ (، قال: َحدَّ

 
ِ
َثُه، َعْن َأيِب ُأَماَمَة ؓ، َأنَّ َرُسوَل اهلل مْحَِن َحدَّ َقاَل، فذكر ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َصالٍِح، َأنَّ َأبَا َعْبِد الرَّ

  .حوه، وفيه زيادة يف آخرهاحلديث بن

(، من طريق عبد اهلل بن صالح، عن معاوية بن 7779) برقم  (8/088« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

  .صالح به بنحوه

دنو الشمس من الناس يوم  ب/احلرش، واجلنة، والنار،  ك/وذكره عبد احلق األشبييل يف األحكام الكربى، 

 .(2/280القيامة، وقيامهم يف العرق عىل قدر أعامهلم )

 دراســـة إسنـــــاد احلديث عند أمحد يف مسنده:

 البغوي امْلَْرَوِذي  -0
ِ
ار اخلراساين، َأبو اْلَعاَلء والليث بن سعد، عكرمة بن عامر،  روى عن .احْلََسُن ْبُن َسوَّ

قال ابن سعد: ثقة، وقال ابن معني،  .بن حنبل، وأبو حاتم الرازي، وغريمهاوغريمها، وروى عنه أمحد 

يِض،  وأمحد: ليس به بأس، وقال أبو حاتم، وابن حجر: صدوق، وقال حممد بن إسامعيل الرتمذي: الثقة الرَّ

والُعقييل حديثه  وقال صالح جزرة: يقولون: إنه صدوق، وال أدري كيف هو، وقد أنكر عليه ابن املديني،

َيْرِمي اجْلَْمَرَة َعىَل َناَقٍة"، وسئل أمحد ملسو هيلع هللا ىلص عن عكرمة بن عامر، عن عبد اهلل بن حنظلة، قال: "َرَأيُْت النَّبِيَّ 

وقال الذهبي: ثقة،  فثقة، وأما احلديث فمنكر، -يعني احلسن بن سوار–عن هذا احلديث، فقال: أما الشيخ 

ه الدارقطني يف حديث ..رُأنكر عليه حديثه عن عكرمة بن عام  .ـه307ـه، وقيل: 306تويف سنة  ..كام ومهَّ

وخالصة حاله أنه صدوق ال يرتقي إىل درجة الثقة السيام وقد أنكر األئمة عليه بعض األحاديث كام تقدم، 

/برقم 022العلل الكبري للرتمذي )صـ  (،4484( برقم )9/279الطبقات البن سعد ) ُينظر: .واهلل أعلم

(، علل الدارقطني 2/07(، اجلرح والتعديل )377( برقم )0/338، الضعفاء للعقييل )(337

( برقم 8/383(، تاريخ بغداد )310/برقم61(، الثقات البن شاهني )صـ2100( برقم )02/026)

(، َتذيب 0818( برقم )0/492(، ميزان االعتدال )0321( برقم )6/068(، َتذيب الكامل )2783)

 .(0347/برقم 060التقريب )صـ  (،3/380التهذيب )

الليث بن سعد بن عبد الرمحن اْلَفْهِمّي، أبو احلارث املْصي: ثقة ثبت فقيه إمام مشهور: تقدم يف  -3

 . 09حديث رقم: 
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معاوية بن صالح بن ُحَدير بن سعيد احلرضمي، أبو عمرو، وقيل: أبو عبد الرمحن احلميص قايض   -2

حييى بن سعيد األنصاري، وغريمها، وروى عنه عبد و بد الرمحن الشامي،روى عن القاسم أيب ع .األندلس

قال ابن سعد: ثقة كثري احلديث، وقال ابن معني، وأمحد،  .اهلل بن وهب، والليث بن سعد، وغريمها

والعجيل، والنسائي: ثقة، وقال ابن املديني: كان عبد الرمحن بن مهدي يوثقه، وقال أيضا: سألت حييى بن 

ه، فقال: ما كنا نأخذ عنه ذلك الزمان وال حرفا، وقال أبو زرعة الرازي: ثقة حمدث، وقال أبو سعيد عن

وقال البزار: ليس به بأس، وقال أيضا:  حاتم: صالح احلديث، حسن احلديث يكتب حديثه، وال حيتج به،

القطان، وقال  وقال الرتمذي: ثقة عند أهل احلديث، وال نعلم أحدا تكلم فيه غري حييى بن سعيدثقة، 

فه ضعفه بسوء حفظه، وذكره ابن حبان يف  الساجي: ليس بالقوي، وقال ابن القطان: خمتلف فيه، ومن ضعَّ

، وقال ابن عدي: وملعاوية بن صالح حديث صالح، وحدث عنه الليث، وبرش بن الرسي، «الثقات»

ديثه إفرادات، وقال يعقوب بن وثقات الناس، وما أرى بحديثه بأسا، وهو عندي صدوق إال أنه يقع يف أحا

شيبة السدويس: قد محل الناس عنه، ومنهم من يرى أنه وسط ليس بالثبت، وال بالضعيف، ومنهم من 

يضعفه، وقال ابن خراش: صدوق، وقال الذهبي يف السري: اْلمام، احلافظ، الثقة، وقال يف الكاشف: 

الطبقات البن ُينظر: .ـه073ـه، وقيل: 018تويف سنة  .صدوق إمام، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام

الثقات للعجيل  (،2201( برقم )4/90(، تاريخ ابن معني، رواية الدوري )4931( برقم )9/121سعد )

( برقم 4/082الضعفاء للعقييل )(، 3612( برقم )4/239(، جامع الرتمذي )0746( برقم )3/384)

( برقم 8/042(، الكامل البن عدي )7/471) (، الثقات البن حبان8/283(، اجلرح والتعديل )0719)

رَي )6118( برقم )38/086(، َتذيب الكامل )0888) ( برقم 3/376(، الكاشف )7/018(،السِّ

(، التقريب )صـ 01/319(، َتذيب التهذيب )4643) برقم  (00/369(، إكامل َتذيب الكامل )1136)

وخالصة حاله أنه ثقة له أفراد عىل قول األكثرين، ومن أنزله إىل رتبة الصدوق مل  .(6763/برقم 128

 .يذكر علة، وأما تضعيف حييى القطان له، فال يؤخذ به لتعنته يف جرحه، واهلل أعلم

روى عن عيل  .القاسم بن عبد الرمحن الشامي، أبوعبد الرمحن الدمشقي، صاحب أبى أمامة ؓ  -4

 وروى عنه معاوية بن صالح احلرضمي، .يب أمامة الباهيل ؓ، وغريمهابن أيب طالب ؓ، وأ

قال ابن معني: ثقة، والثقات يروون عنه هذه األحاديث، وال يرفعوهنا،  .والوليد بن مجيل بن قيس، وغريمها

ثم قال: جييء من املشايخ الضعفاء ما يدل حديثهم عىل ضعفهم، وقال يعقوب بن شيبة السدويس، 

وقال يعقوب بن شيبة: قد اختلف الناس فيه؛ فمنهم من يضعف  .وي، والرتمذي: ثقةويعقوب الفس

 روايته، ومنهم من يوثقه، وقال أمحد: يف حديث القاسم مناكري مما ترويه الثقات يقولون من ِقَبل القاسم،

ث برش بن نمري وقال أيضا: إنام ذهبت رواية جعفر بن الزبري؛ ألنه إنام كانت روايته عن القاسم، وملا حدَّ 

عن القاسم قال شعبة: ألحقوه به، وقال البخاري يف علل الرتمذي: ثقة، وقال يف التاريخ األوسط: روى 

أحاديث متقاربة، وأما من ُيتكلم فيه مثل جعفر بن الزبري،  ..عنه العالء بن احلارث، وكثري بن احلارث،
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واألَثَايِفُّ مَجُْع ُأثِْفيَّة، وقد ختفف الياء يف اجلميع، وهي احلجارة التي ُينصب عليها الِقدر، تقول: 

يتها إذا وضعتها عليها، واهلمزة زائدة  .(2)أثَْفيت الِقدر إذا جعلت هلا أثايف، وَثفَّ

                                                                                               
وقال العجيل: ثقة يكتب حديثه،  واضطراب،وعيل بن يزيد، وبرش بن نمري، ونحوهم يف حديثهم مناكري، 

وقال وليس بالقوي، وقال أبو حاتم: حديث الثقات عنه مستقيم، ال بأس به، وإنام ينكر عنه الضعفاء، 

اجلوز جاين: كان خيارا فاضال، وقال عبد الرمحن بن يزيد بن جابر: ما رأيت أحدا أفضل من القاسم، وقال 

من فقهاء دمشق، وقال العالئي: متكلَّم فيه، وذكره العقييل، وابن حبان، إبراهيم بن احلصني: كان القاسم 

وابن اجلوزي يف مجلة الضعفاء، وأورد العقييل حديثا يف سنده القاسم بن عبد الرمحن، وقال عقبه: ال ُيعرف 

املعضالت، ويأيت عن الثقات ملسو هيلع هللا ىلص إال به، وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن أصحاب رسول اهلل 

اء املقلوبات حتى يسبق إِل القلب أنه كان املتعمد هلا، وقال أبو إسحاق احلريب: كان من ثقات باألشي

املسلمني، وقال املفضل بن غسان الغاليب: منكر احلديث، وقال الذهبي: صدوق، وقال ابن حجر: صدوق 

( برقم 4/438)تاريخ ابن معني، رواية الدوري  ُينظر: .ـه008ـه، وقيل: 003ُتويف سنة  .يغرب كثريا 

( برقم 3/303(، الثقات للعجيل )0146( برقم )0/331(، التاريخ األوسط للبخاري )1031)

(، 0122( برقم )2/476(، الضعفاء للعقييل )221/برقم 089(، العلل الكبري للرتمذي )صـ0111)

برقم ( 2/04(، الضعفاء البن اجلوزي )3/303(، املجروحني البن حبان )7/002اجلرح والتعديل )

(، جامع 4107( برقم )3/039الكاشف ) (،4811( برقم )32/282َتذيب الكامل )(، 3746)

 .(1471/برقم 411(، التقريب )صـ 8/233(، َتذيب التهذيب )631/برقم 312التحصيل للعالئي )صـ

م أن وخالصة حاله أنه ثقة يرسل عىل قول األكثرين، وله غرائب، وقد بني ابن معني، والبخاري، وأبو حات

املناكري يف حديثه إنام َتيء من رواية بعض الضعفاء عنه كجعفر بن الزبري، وعيل بن يزيد، وبرش بن نمري، 

 .واهلل أعلم

وعن عبادة بن  ،ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النبي  .ُصَدّي بن َعْجاَلن بن احلارث، أبو أمامة الباهيل ؓ -1

الصامت ؓ، وعثامن بن عفان ؓ، وغريمها، وروى عنه ُسَليم بن عامر اخلبائري، والقاسم بن 

 311، وعدد أحاديثه الشجرةوأبو حييى الَكاَلعي، وغريهم، وكان ممن بايع حتت  عبد الرمحن الشامي،

ن مات بالشام من أصحاب ـه، وهو آخر م86ـه، وقيل: 80تويف سنة  .وأكثر حديثه عند الشاميني حديثا،

(، 3873( برقم )02/018َتذيب الكامل )(، 3812( برقم )4/0613االستيعاب ) ُينظر: .ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 .(071(، اخلالصة للخزرجي )صـ4179( برقم )2/229اْلصابة )

 :احلكم عىل احلديث بإسناد أمحد

ار، وأنه صدوق، وبقية رجاله ثقات، واهلل أعلم احلديث ِبذا اْلسناد حسن  .ملا تقدم يف حال احلسن بن سوَّ

  .(1/382(، النهاية، مادة َهَوَم )3/391كشف املُشكل ) ُينظر:( (1

 .(0/32النهاية مادة أثِف ) ُينظر:( (2
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ثون: احلديث الثاين والثال  

ْمُس ِمَن اأْلَْرِض، َفيَْعَرُق النَّاُس؛  قال:ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  وعن عقبة بن عامر ؓ "َتْدُنو الشَّ

اِق، َوِمنُْهْم َمْن َيْبُلُغ إىَِل ُرْكبَ  َتيِْه، َوِمنُْهْم َفِمنهم َمْن َيْبُلُغ َعَرُقُه َكْعبَه، َوِمنُْهْم َمْن َيْبُلُغ إىَِل نِْصِف السَّ

ِة، َوِمنُْهْم َمْن َيْبُلُغ ُعنَُقُه، َوِمنُْهْم َمْن َيْبُلُغ َوَسَط  َمْن َيْبُلُغ إىَِل اْلَعُجِز، َوِمنُْهْم َمْن َيْبُلغُ  إىَِل اخْلَارِصَ

 .(1)أخرجه أبو حاتم .فِيِه، َوَأَشاَر بِيَِدِه، َفَأْلَجَم َفاُه"

                                 
 ختريج احلديث:( (1

عن ملسو هيلع هللا ىلص إخباره  ب/ة، مناقب الصحاب ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

اْلخبار عن وصف تباين الناس يف العرق يف يوم القيامة  البعث، وأحوال الناس يف ذلك اليوم، ِذْكر

(، قال: أخربنا ابن َسْلٍم، قال: حدثنا َحْرَمَلُة، قال: حدثنا ابن وهب، قال: 7239( برقم )06/234)

اَنَة حدثه، أنه سم ع عقبة بن عامر يقول، فذكر احلديث بلفظه، وفيه أخربين عمرو بن احلارث، أن أبا ُعشَّ

  .زيادة يف آخره

(، من طريق حممد بن عبد اهلل بن 8714( برقم )4/601األهوال ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

عبد احلكم، عن ابن وهب به بلفظه، وفيه زيادة يف آخره، وقال عقبه: هذا حديث صحيح اْلسناد، ومل 

  .خيرجاه، ووافقه الذهبي

 (، من طريق أمحد بن صالح، عن ابن وهب به824( برقم )07/213« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

  .بنحوه

 .(، من طريق ابن هليعة، عن أيب عشانة به بنحوه07429( برقم )38/647« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 دراســـة إسنـــــاد احلديث عند ابن حبان يف صحيحه:

 .36تقدم يف حديث رقم:  .ثقة .أبو حممد، عبد اهلل بن حممد بن َسْلٍم الِفريايب  -0

ْصيَحْرَمَلة بن حييى بن عبد اهلل -3
ِ
تقدم يف  .ثقة ُيْغِرب يف حديثه لكثرة روايته .، أبو حفص التُِّجيبِّي امل

 . 37حديث رقم: 

ْصي  -2
ِ
تقدم يف حديث  .فقيه ثقة حافظ عابد .عبد اهلل بن وهب بن مسلم الُقَريِش الفهري، أبو حممد امْل

 . 37رقم: 

 .ثقة فقيه حافظ .ية املْصي، مدين األصلعمرو بن احلارث بن يعقوب بن عبد اهلل األنصاري، أبو أم  -4

 .37تقدم يف حديث رقم:

روى عن عبد اهلل بن عمرو بن  .، أبوُعَشانة املعافري املْصيبن ُيْؤِمن بن ُحَجيل بن ُحَديج َحي -1

قال  .العاص، وعقبة بن عامر اجلَُهني، وغريمها، وروى عنه عمرو بن احلارث، والليث بن سعد، وغريمها

، وقال يف «الثقات»وأمحد، وابن حجر: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح احلديث، وذكره ابن حبان يف ابن معني، 
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 .ـه008ُتويف سنة  .املشاهري: من ثقات املْصيني، وقال ابن حجر يف التهذيب: وثَّقه يعقوب بن سفيان

)صـ/برقم (،  (، مشاهري علامء األمصار4/089(، الثقات البن حبان )2/376اجلرح والتعديل ) ُينظر:

 (، التقريب 2/70(، َتذيب التهذيب )0182( برقم )7/481َتذيب الكامل )

وخالصة حاله أنه ثقة عىل قول األكثرين، ومن خالفهم مل يذكر دليال، واهلل  .(0612/برقم 081)صـ 

  .أعلم

 ،ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النبي  .الصحايب اجلليل: ُعْقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي اجلَُهني ؓ -6

وعمر بن اخلطاب، وروى عنه احلسن البْصي، وأبوُعَشانة املعافري، وغريمها، كان قارئا عاملا بالفرائض، 

ُأسد  ُينظر: .ـه18ُتويف سنة  .والفقه، فصيح اللسان، وهو أحد من مجع القرآن الكريم، وشهد فتوَح الشام

( برقم 4/439(، اْلصابة )2978( برقم )31/313(، َتذيب الكامل )2700( برقم )4/10) الغابة

(1607). 

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

 .ملا تقدم يف دراسته، واهلل أعلم احلديث ِبذا اْلسناد صحيح
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 احلديث الثالث والثالثون:

نَي َحتَّى َيُقوَم "َيْوَم َيُقوُم النَّاُس لَِربِّ : ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل ¶وعن ابن عمر 
ِ
اْلَعامَل

 .(2)أخرجه أبو حاتم .إىَِل َأنَْصاِف أذنيه" (1)َأَحُدُهْم يِف )َرْشِحِه(

  

                                 
(: رسخه، وهو خطأ ُكُتبِي، والصواب )رشحه( كام ثبت يف األصل، ويف مصادر 0/207( يف املطبوع )(1

 .التخريج

 .احلديَث البن حبان، وهو يف الصحيحني( عزا املصنُف (2

 ختريج احلديث:

ُْم َمْبُعوُثوَن * لَِيْوٍم  ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف  قول اهلل تعاىل: }َأالَ َيُظنُّ ُأوََلَِك َأهنَّ

نَي{ ]املطففني: 
ِ
يٍم * َيْوَم َيُقوُم النَّاُس لَِربِّ الَعامَل

قال: حدثنا إسامعيل بن (، 6120( برقم )8/000[ )1َعظِ

قال،  ،ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي ¶أبَان، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن َعون، عن نافع، عن ابن عمر 

نَي{ ]املطففني:  ب/تفسري القرآن،  ك/فذكر احلديث بلفظه، ويف 
ِ
[ 6}َيْوَم َيُقوُم النَّاُس لَِربِّ الَعامَل

 حوه( من طريق مالك، عن نافع به بن4928( برقم )6/067)

  .(4/3091يف صفة يوم القيامة ) ب/اجلنة، وصفة نعيمها، وأهلها،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

ملسو هيلع هللا ىلص إخباره  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -«اْلحسان»كام يف -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

 (، كالمها )مسلم، وابن حبان( من7223( برقم )06/237عن البعث، وأحوال الناس يف ذلك اليوم )

  .طريق عبيد اهلل بن عمر

( برقم 1/226ومن سورة ويل للمطففني ) ب/تفسري القرآن،  ك/، «جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

  .ابن َعون، وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيحمن طريق  (،2226)

( برقم 01/238تفسري سورة املطففني ) ب/التفسري،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

  .(، من طريق ابن عون00192)

 .(4378( برقم )3/0421ِذكر البعث ) ب/الزهد،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

(، أربعتهم )الرتمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأمحد( 6171( برقم )01/310« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .اهلل بن عمر، وابن عون( عن نافع به بلفظهمن طريق ابن عون، كالمها )عبيد 

 التعليق عىل احلديث:

ْشح هو العرق، ُشبِّه برشح اْلناء لكونه خيرج من البدن شيئا فشيئا  .(00/292فتح الباري ) ُينظر: .الرَّ
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 احلديث الرابع والثالثون:

: اْلَكافُِر ُيْلِجُمُه اْلَعَرُق َيْوَم اْلِقيَاَمِة؛ َفيَُقوُل " قال: ،ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النبي وعن عبد اهلل ؓ

 .(1)أخرجه أبو حاتم، أِرْحني ولو إىل الناِر"

                                 
 ختريج احلديث:( (1

ملسو هيلع هللا ىلص إخباره  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

عن البعث، وأحوال الناس يف ذلك اليوم، ِذْكر اْلخبار عن وصف طلب الكافر الراحة يف ذلك اليوم مما 

(، قال: أخربنا أبو يعىَل، قال: حدثنا برِْش بن الوليد، قال: 7221( برقم )06/221من ألم عرقه ) يقايس

يك، عن أيب إسحاق، عن أيب األحوص، عن عبد اهلل ؓ، قال، فذكر  ،ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  حدثنا ََشِ

(، قال: حدثنا برش بن 4983( برقم )8/298« )مسنده»وأخرجه أبو يعىَل امَلوِصيِلُّ يف  .احلديث بنحوه

(، من طريق عيل بن عبد امللك الطائي، 02/477« )تاريخ بغداد»وأخرجه اخلطيب يف  .الوليد به بنحوه

  .عن برش بن الوليد به بنحوه

(، من طريق إبراهيم بن املهاجر، وقال عقبه: مل يرو 4179( برقم )1/37« )األوسط»وأخرجه الطرباين يف 

هذا احلديث عن إبراهيم بن مهاجر إال حممد بن إسحاق، وال عن حممد بن إسحاق إال يونس بن ُبَكري تفرد 

و هذا (، من طريق إبراهيم اهلََجري، وقال عقبه: مل ير8880( برقم )8/262به ُعقبة بن ُمكَرم، ويف )

احلديث عن الثوري إال عبد الغفار)هو ابن احلسن بن دينار الضبي( تفرد به عيل بن َمعَبد، كالمها )إبراهيم 

 .بن املهاجر، إبراهيم اهلََجري(، عن أيب األحوص به بنحوه

 دراســـة إسنـــــاد احلديث عند ابن حبان يف صحيحه:

 .ثقة إمام .أبو يعىَل امَلوصيل حييى بن عيسى بن هالل التميمي،أبو يعىَل: هو أمحد بن عيل بن املَُثنى بن   -0

 .09تقدم يف حديث رقم: 

يك بن عبد اهلل، ومالك  .برِْش بن الوليد بن خالد، أبو الوليد الِكنْدي احلنفي قايض العراق -3 روى عن ََشِ

قال صالح جزرة: صدوق،  .بن أنس، وغريمها، وروى عنه موسى بن هارون، وأبو يعىل املوصيل، وغريمها

لكنه ال يعقل، كان قد َخِرف، وقال السليامين: منكر احلديث، وقال اآلجري: سألت أبا داود أبرِش بن الوليد 

ثقة؟، قال: ال، وقال مسلمة: ثقة، وكان أمحد يثني عليه، وقال الربقاين: ليس هو من َشط الصحيح، وقال 

ولة، وقال إنه ال يقول القرآن خملوق، فأمر به املعتصم أن حُيبس حممد بن سعد الَعويف: سعى به رجل إىل الد

يف منزله، فلام اسُتخلِف املتوكل أمر بإطالقه، فبقي حتى كربت سنه، ثم إنه تكلم بالوقف يف القرآن، 

قال الدارقطني: ثقة، وقال الذهبي ، و«الثقات»وذكره ابن حبان يف فأمسك أصحاب احلديث عنه، وتركوه، 

رَي: اْلمام، العالمة، املحدث، الصادق، وقال أيضا: كان حسن املذهب، وله هفوة ال تزيل صدقه يف السِّ 

وخريه، وكان إماما، واسع الفقه، كثري العلم، صاحب حديث، وديانة، وتعبد، وقال العالئي: مل خيرجوا له 

(، سؤاالت 8/042ن حبان )الثقات الب ُينظر: .ـه328ُتويف سنة  .يف الكتب الستة شيئا، وُوثِّق، وُضعِّف
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(، سري أعالم النبالء 2470( برقم )7/160(، تاريخ بغداد )76/برقم023السلمي للدارقطني )صـ

لسان  (،7/برقم06املختلطني للعالئي)صـ(، 0339( برقم )0/227(، ميزان االعتدال )01/672)

ف .(031( برقم )3/21امليزان ) ه، فلعل ذلك بسبب توقفه يف وخالصة حاله أنه ثقة فقيه، وأما َمن ضعَّ

مسألة خلق القرآن، وكان ذلك يف آخر حياته، ومل أقف عىل حديث من روايته يقوي فيه ما ذهب إليه؛ فال 

 .يؤثر مذهبه عىل مروياته، واهلل أعلم

يك بن عبد اهلل بن أيب َشيك النخعي، أبو عبد اهلل الكويف القايض  -2 بِيعي،  .ََشِ روى عن أيب إسحاق السَّ

قال ابن املبارك:  .واألعمش، وغريمها، وروى عنه برِْش بن الوليد، وإسحاق بن يوسف األزرق، وغريمها

ليس حديثه بيشء، وقال أيضا: َشيك أعلم بحديث الكوفة من سفيان الثوري، وقال حييى القطان: رأيت 

احلديث، وكان يغلط ختليطا يف أصول َشيك، وضعَّف حديثه جدا، وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثري 

كثريا، وقال ابن معني، وإبراهيم احلريب: ثقة، وقال ابن معني: صدوق ثقة، إال أنه إذا خالف فغرُيه أحب 

إلينا منه، وقال أيضا: ثقة إال أنه كان ال يتقن، ويغلط، وسئل ابن معني: َشيك أحب إليك يف أيب إسحاق 

ئيل؟ فقال َشيك أحب إِل وهو أقدم، وقال  أمحد: كان عاقال، صدوقا حمدثا، وقال أيضا: َشيك أو إرسا

عن أيب إسحاق، وقال العجيل: ثقة، وكان حسن احلديث، وسئل أبو زرعة عن َشيك حيتج  حسن الرواية

بحديثه؟، قال: كان كثري احلديث، صاحب وهم، وهو يغلط أحيانا، وقال أبو داود: ثقة، خيطئ عىل 

( برقم 2/43« )جامعه»ن له أغاليط، وقد ذكر الرتمذي يف األعمش، وقال أبو حاتم: صدوق، وقد كا

( أنه سأل البخاري عن حديٍث تفرد به َشيك عن أيب إسحاق السبيعي، فقال البخاري: هو حديث 0266)

حسن، وقال اجلُوْزَجاين: سيئ احلفظ، مضطرب احلديث مائل، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، 

وقال صالِح جزرة: صدوق، وملا وِل القضاء اضطرب حفظه،  صحيح الكتاب، رديء احلفظ مضطربه،

، «الثقات»وقل ما حُيتاج إليه يف احلديث الذي حُيتج به، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان يف 

وقال: كان يف آخر أمره خيطئ فيام يروي، تغريَّ عليه حفظه؛ فسامع املتقدمني عنه الذين سمعوا منه بواسط 

ختليط مثل يزيد بن هارون، وإسحاق األزرق، وسامع املتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثرية، وقد ليس فيه 

أورد ابن عدي يف الكامل بعض أحاديث َشيك، وضعَّف طائفة منها، ثم قال: ولرشيك حديث كثري من 

يثه مما أمليُت بعَض املقطوع، واملسند، وإنام ذكرت من حديثه، وأخباره طرفا، ويف بعِض ما مل أتكلم عىل حد

اْلنكار، والغالب عىل حديثه الصحة، واالستواء، والذي يقع يف حديثه من النُّكرة إنام ُأيت فيه من سوء 

حفظه ال أنه يتعمد يف احلديث شيئا مما يستحق أن ُينسب فيه إىل يشء من الضعف، وقال الدارقطني: ليس 

كان حسن «: طبقاته»احلافظ الصادق، أحد األئمة، وقال يف «: امليزان»بالقوى فيام ينفرد به، وقال الذهبي يف 

، وقد استشهد به البخاري، وخرج له مسلم متابعة، وحديثه من أقسام  احلديث إماما فقيها، وحمدثا مكثرا

ليس تدليسه بالكثري، وقال ابن حجر: صدوق خيطئ كثريا «: جامع التحصيل»احلسن، وقال العالئي يف 

ـه، 077ُتويف سنة  .القضاء بالكوفة، وكان عادال فاضال عابدا شديدا عىل أهل البدع تغري حفظه منذ وِل
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( برقم 0/412(، الثقات للعجيل )2484( برقم )8/499الطبقات البن سعد ) ُينظر: .ـه078وقيل: 

( 6/64(، )3068( برقم )1/121(، علل احلديث البن أيب حاتم )4/261(، اجلرح والتعديل )737)

(، تاريخ بغداد 888( برقم )1/01(، الكامل البن عدي )6/444(، الثقات البن حبان )3209برقم )

( برقم 3/371(، ميزان االعتدال )3726( برقم )03/463(، َتذيب الكامل )4790( برقم )01/284)

(، النقد 32/برقم 017(، جامع التحصيل للعالئي )صـ0/071(، طبقات احلفاظ للذهبي )2697)

(، طبقات 3787/برقم 366(، التقريب )صـ 11رُتض من أحاديث املصابيح للعالئي )صـالصحيح ملا اع

( 3/040( موسوعة أقوال أمحد يف الرجال )3/366(، موافقة اخلرُْبِ اخلرََب )22املدلسني البن حجر )صـ

 وخالصة حاله أنه صدوق له أوهام، تغري حفظه منذ وِِل القضاء بالكوفة، وكان عادال .(0019برقم )

ا، فيتناَّف مع ما ُعدَّ من أخطائه؛ فقد  فاضال عابدا، وأما وصف ابن حجر، وغريه لرشيك بأنه خيطئ كثري 

، ومل «العلل»خطَّأه أبو زرعة الرازي يف موضع، وخطأه أبو حاتم يف آخر، كام نقل ذلك ابن أيب حاتم يف 

ن أمحد، والبخاري حديثه خيطئه الدارقطني يف علله سوى يف أحاديَث يسرية برغم كثرة مروياته ، وقد حسَّ

بيعي، وقال الذهبي: حديثه من أقسام احلسن كام وصف العالئي حديث َشيك بأنه  عن أيب إسحاق السَّ

ن ابن حجر حديث َشيك يف .ـه.حسن؛ فقال بعد أن ترجم له: فعىل هذا يكون تفرده حسن ا ا ، وأيضا حسَّ

ا انفردا عن 087، املجلس «موافقة اخلرُْبِ اخلرََب »كتابه  ؛ فقال: وزعم أبو حممد ابن حزم أن َشيكا، وزياد 

ب؛ فإطالقه الضعف ليس بجيد؛  حممد بن إسحاق، وأهنام ضعيفان، وكالمها، أي الضعف، والتفرد متعقَّ

ألهنام صدوقان ُتكلم فيهام من قبل حفظهام، فحديثهام حسن لو انفردا، ومل خيالفا، فكيف إذا اتفقا، وقد 

« األحكام»وأما تدليسه، فقد نسبه الدارقطني، وعبد احلق يف  .ـه.ري لزياد، ومسلم لرشيك اأخرج البخا

إىل التدليس، ولكن تدليسه ليس بقادح؛ فقد ذكره ابن حجر يف املرتبة الثانية من مراتب املدلسني، وقال: 

 .كان يتربأ من التدليس، واهلل أعلم

بيعي الكويفعمرو بن عبد اهلل بن ُعَبيد، أبو إسحاق  -4 روى عن األسود بن يزيد النخعي، وأيب  .السَّ

قال ابن معني،  .األحوص اجلَُشِمي، وغريمها، وروى عنه سفيان الثوري، وَشيك النخعي، وغريمها

والعجيل، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة، وقال محيد الرؤايس: إنام سمع ابن عيينة من أيب إسحاق بعد ما 

ولكن هؤالء الذين محلوا عنه بأخرة، وقال أبو زرعة: زهري بن معاوية ثقة إال أنه اختلط، وقال أمحد: ثقة، 

سمع من أيب إسحاق بعد االختالط، وقال أبو حاتم: يشبه الزهري يف كثرة الراوية، واتساعه يف الرجال، 

 ، وقال: كان مدلسا، وذكره حسني الكرابييس، وأبو جعفر الطربي يف«الثقات»وذكره ابن حبان يف 

ما، وقال يف «: الكاشف»املدلسني، وقال الذهبي يف  ا ما قوَّ ا ثقة نبيل شاخ «: املغني»أحد االعالم، وكان صوَّ

ونيس مل يضعفه أحد، وسمع منه ابن عيينة، وقد تغري شيئا، وقال العالئي: أحد أئمة التابعني املتفق عىل 

من اختالط أيب إسحاق، احتجوا به مطلقا، االحتجاج به، وقال أيضا: ومل َيعترب أحد من األئمة ما ُذكر 

وذلك يدل عىل أنه مل خيتلط يف يشء من حديثه، وقال ابن حجر يف هدي الساري: أحد األعالم األثبات قبل 
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اختالطه، ومل أر يف البخاري من الرواية عنه إال عن القدماء من أصحابه كالثوري، وشعبة ال عن املتأخرين 

وهم من -وذكره ابن حجر يف املرتبة الثالثة من مراتب املدلسني  .به اجلامعةكابن عيينة، وغريه، واحتج 

أكثروا من التدليس؛ فلم حيتّج األئمة من أحاديثهم إال بام رصحوا فيه بالسامع، ومنهم من َرد حديثهم 

ـه، 036ُتويف سنة  .وقال ابن حجر يف التقريب: ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة -مطلقا، ومنهم من َقبِلهم

(، الثقات البن 6/343(، اجلرح والتعديل )0294( برقم )3/079الثقات للعجيل ) ُينظر: .وقيل بعدها

(، املغني 4081( برقم )3/83(، الكاشف )4411( برقم )33/013(، َتذيب الكامل )1/077حبان )

تهذيب (، َتذيب ال21/برقم94(، املختلطني للعالئي )صـ4670( برقم )3/67يف الضعفاء للذهبي )

(، الكواكب النريات 43(، طبقات املدلسني البن حجر )صـ1161/برقم 432(، التقريب )صـ8/62)

وخالصة حاله أنه ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة، وكان مدلسا، ذكره  .(40( برقم )0/240البن الكيال )

  .ابن حجر يف املرتبة الثالثة ممن ُيعد تدليسهم قادحا، وقد عنعن يف هذا اْلسناد، واهلل أعلم

روى عن عبد اهلل بن مسعود، وأيب موسى  .َعوف بن مالك بن َنْضلة، أبو األحوص اجْلَُشِمي الكويف -1

بيعي، وغريمهااألشعري، وغري قال ابن سعد، وابن  .مها، وروى عنه عبد امللك بن ُعمري، أبو إسحاق السَّ

من ِجلَّة الكوفيني، «: املشاهري»، وقال يف «الثقات»معني، واخلطيب، وابن حجر: ثقة، وذكره ابن حبان يف 

(، الثقات البن 7/04(، اجلرح والتعديل )3942( برقم )8/213الطبقات البن سعد ) ُينظر: .ومْتِقنِيهم

( برقم 04/320(، تاريخ بغداد )784/برقم 069(، مشاهري علامء األمصار )صـ1/374حبان )

(، التقريب )صـ 8/069(، َتذيب التهذيب )4148( برقم )33/441(،َتذيب الكامل )6686)

 .وخالصة حاله أنه ثقة .(1308/برقم 422

، أبو عبد الرمحن الكويفالصحايب اجلليل: عبد اهلل بن مسعود بن غافل ب -6 روى عن النبي  .ن حبيب اهلُذِِلّ

، وغريمها، وروى عنه عبد اهلل بن ُعمر بن ¶ وعن ابن عباس، وسعد بن معاذ األنصاري ،ملسو هيلع هللا ىلص

اخلطاب، وَعوف بن مالك بن َنْضلة، وغريمها، وهو أحد السابقني األولني، وأول من جهر بالقرآن بمكة، 

( برقم 2/280) ُأسد الغابة ُينظر: .ـه23ُتويف سنة  .حديثا 848دد أحاديثه وشهد بدرا، واملشاهد كلها، وع

 .(304(، اخلالصة للخزرجي )صـ 0/460(، سري أعلم النبالء )2083)

 احلكم عىل احلديث بإسناد ابن حبان:

 احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ لعنعنة أيب إسحاق السبيعي عن أيب األحوص،

أبا إسحاق السبيعي يف روايته، وهذه دراسة إسناد متابعة إبراهيُم بن مهاجر عند  وقد تابع إبراهيُم بن مهاجر

 الطرباين يف األوسط:

ليقيأبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن موسى بن زياد،  -0 لق، ولعل -اجلوا ليق، وهي مجع جوا نسبة إىل اجلوا

ثقة حافظ  .ـه216تويف سنة  .ْبداناألهوازي امللقب بعَ  -بعض أجداد املنتسب إليها كان يبيعها أو يعملها

(، األنساب للسمعاين 4918( برقم )00/06تاريخ بغداد ) ُينظر: .إمام يف احلديث، صاحب تصانيف
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إرشاد القايص والداين إىل .(04/068(، سري أعالم النبالء )3/087(، طبقات احلفاظ للذهبي )2/268)

 .(163/برقم 268تراجم شيوخ الطرباين )صـ

تويف سنة  .ُمكَرم هو: عقبة بن ُمكَرم بن عقبة بن ُمكَرم الضبي اهلالِل، أبو ُمكَرم الكويف عقبة بن -3

 .(4613/برقم 291(، التقريب )صـ 2989( برقم )31/336َتذيب الكامل ) ُينظر: .صدوق .ـه324

صدوق  .ـه099تويف سنة  .يونس بن ُبكري بن واصل الشيباين، أبو بكر، ويقال: أبو بكري، اجلامل الكويف -2

 (، التقريب 00/424(، َتذيب التهذيب )7070( برقم )23/492َتذيب الكامل ) ُينظر: .خيطىء

 .(7911/برقم 602)صـ 

إمام يف  .ـه010تويف سنة  .حممد بن إسحاق بن يسار القريش، أبو بكر، ويقال: أبو عبد اهلل املدين -4

املغازي، صدوق له أوهام، وغرائب ُتسَتنكر، ُرمي بالتشيع، والقدر، وكان يدلس؛ فال حُيتج بحديثه املعنعن 

، وأما من رفعه -وقد رصح بالتحديث يف احلديث الذي معنا؛ فأمنا بذلك تدليسه  -إال إذا رصح بالسامع 

ئبه، وكثرة تدليسه ، وقد اختلف قول ابن معني فيه، ولعل أعدل إىل درجة الثقة، فال يستقيم هذا مع غرا

له فيه هو أنه ثقة حسن احلديث؛ فهو ثقة بالنسبة إىل عدالته، صدوق بالنسبة إىل ضبطه، وأما من ضعفه  أقوا

اجلرح  ُينظر: .بإطالق، فلم يذكر دليال، هذا وقد روى له البخاري تعليقا، واستشهد به مسلم، واهلل أعلم

(، تاريخ 0632( برقم )7/314(، الكامل البن عدي )7/281قات البن حبان )(، الث7/090والتعديل )

( برقم 3/016(، الكاشف )1117( برقم )34/411(، َتذيب الكامل )10( برقم )3/7بغداد )

(، التقريب )صـ 9/28(، َتذيب التهذيب )7097( برقم )2/468(، ميزان االعتدال )4708)

  .(10ن حجر )صـ(، طبقات املدلسني الب1731/برقم 467

َتذيب الكامل  ُينظر: .صدوق لني احلفظ .إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجيل، أبو إسحاق الكويف -1

 .(314/برقم 94(، التقريب )صـ 0/067(، َتذيب التهذيب )311( برقم )3/300)

بعة، ؛وعىل هذا فإسناد هذه املتابعة ضعيف وقد روى  ألن فيه حممد بن إسحاق، وهو مدلس من املرتبة الرا

 هنا بالعنعنة،

 أبا إسحاق السبيعي، وهذه دراسة إسناد متابعة اهلجري عند الطرباين يف األوسط:كام تابع إبراهيُم اهلََجري 

َعيني الِقْتَباين -0 اجلرح  ُينظر: .ضعيف .ـه382تويف سنة  .املقدام بن داود بن عيسى بن َتليد، أبو عمرو الرُّ

 .(214( برقم )6/84(، لسان امليزان )02/241(، سري أعالم النبالء )8/212والتعديل )

قِّي، نزيل مْص -3 ثقة  .ـه308تويف سنة  .عيل بن َمعَبد بن شداد العبدي، أبو احلسن، ويقال: أبو حممد، الرَّ

 (، التقريب 4028( برقم )30/029(، َتذيب الكامل )8/467الثقات البن حبان ) ُينظر: .فقيه

 .(4810/برقم 411)صـ 

(، 6/14اجلرح والتعديل ) ُينظر: .منَكر احلديث .عبد الغفار بن احلسن بن دينار، أبو حازم الضبي -2

 .(009( برقم )4/41(، لسان امليزان )0481( برقم )7/31الكامل البن عدي )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





179 

 

  

                                                                                               
ثقة حافظ فقيه  .ـه060تويف سنة  .سفيان: هو سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري، أبو عبد اهلل الكويف -4

 .عابد إمام حجة أمري املؤمنني يف احلديث، ربام دلَّس، وذكره ابن حجر يف املرتبة الثانية من مراتب املدلسني

 (، التقريب 4/000(، َتذيب التهذيب )3417( برقم )00/014َتذيب الكامل ) ُينظر:

 .(23(، طبقات املدلسني البن حجر )صـ3441/برقم 344)صـ 

 ُينظر: .لنيِّ احلديث، َرَفع موقوفات .إبراهيم بن مسلم الَعْبدي، أبو إسحاق الكويف، املعروف باهلََجري -1

 .(313/برقم 94(، التقريب )صـ 348( برقم )3/312َتذيب الكامل )

 .املقدام بن داود، وعبد الغفار بن حسن الضبي، وإبراهيم اهلجريفإسناد هذه املتابعة ضعيف حلال 

  .وبذا يرتقي احلديث بمجموع طرقه إىل احلسن لغريه

أخرجه البخاري، وغريه،  .شاهد صحيح من حديث املقداد بن األسود ؓ وجلزء احلديث األول

ا"، وقد تقدم برقم:  ، وبذا يرتقي هذا اجلزء من احلديث إىل 21وفيه: "َوِمنُْهْم َمْن ُيْلِجُمُه اْلَعَرُق إجِْلَام 

 .الصحيح لغريه، واهلل أعلم
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 احلديث اخلامس والثالثون:

َيْعَرُق النَّاُس َيْوَم الِقيَاَمِة َحتَّى َيْذَهَب ": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  وعن أيب هريرة ؓ

ا، َوُيْلِجمُ   .(1)أخرجه البخاري ،"ُهْم َحتَّى َيْبُلَغ آَذاهَنُمْ َعَرُقُهْم يِف األَْرِض َسبِْعنَي ذَِراع 

 .(2)ُيلجمهم، أي يصل إىل أفواههم، فيصري هلم كاللجام، ثم يتعدى إىل آذاهنمقوله: 

  

                                 
 ختريج احلديث:( (1

ُْم َمْبُعوُثونَ }َأالَ َيُظنُّ ُأوََلِ : قول اهلل تعاىل ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف  لَِيْوٍم  * َك َأهنَّ

نَي{ ]املطففني:  * َعظِيمٍ 
ِ
(، قال: حدثني عبد 6123( برقم )8/000[ )7-1َيْوَم َيُقوُم النَّاُس لَِربِّ الَعامَل

أن  ،العزيز بن عبد اهلل، قال: حدثني سليامن، عن َثور بن زيد، عن أيب الَغيث، عن أيب هريرة ؓ

  .احلديث بلفظهقال، فذكر ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

 .(4/3096)يف صفة يوم القيامة  ب/وأهلها،  ،وصفة نعيمها ،اجلنة ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

من طريق عبد العزيز بن  ،كالمها )مسلم، وأمحد( ،(9436برقم ) (01/349« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .حممد، عن ثور بن زيد به بنحوه

 .(4/324النهاية، مادة جَلََم ) ُينظر:( (2
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 ( ذكر نرش الصحف، وإعطاء الكتب6)

 احلديث السادس والثالثون:

: ملسو هيلع هللا ىلص/ب[ اهلل عنهام قال: قال رسول اهلل 0/029عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض ]

تِي َعىَل ُرُءوِس " أخرجه  ،، احلديثَفيُنرُْشُ َلُه تِْسَعٌة َوتِْسُعوَن ِسِجالا  ،اخلاََلئِِق ُيْؤَتى بَِرُجٍل ِمْن ُأمَّ

  .(1)الرتمذي، وقال: حسن صحيح، وأبو حاتم

                                 
 ختريج احلديث:( (1

( 4/281ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أال إهل إال اهلل ) ب/، ، ك/ اْليامن«جامعه»لرتمذي يف أخرجه ا

(، قال: حدثنا ُسَويد بن نْص، قال: أخربنا عبد اهلل، عن ليث بن سعد قال: حدثني عامر بن 3629برقم )

، يقول: ¶العاص  ثم احلُُبيِل، قال: سمعت عبد اهلل بن عمرو بن ،ن امَلَعاِفريحييى، عن أيب عبد الرمح

  .ه، وقال عقبه: هذا حديث حسن غريب، فذكر احلديث بنحوملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل 

( برقم 3/0427ما ُيرجى من رمحة اهلل يوم القيامة ) ب/الزهد،  ك/، «سننه»أخرجه ابن ماجه يف و

  .من طريق ابن أيب مريم ،(4211)

 .(6994( برقم  )00/171« )مسنده» وأخرجه أمحد يف

فرض اْليامن، ِذْكر البيان بأن  ب/اْليامن،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

وإن مل يكن له فضل ملسو هيلع هللا ىلص ولرسوله  ،اهلل جل وعال بتفضله قد يغفر ملن أحب من عباده ذنوَبه بشهادته له

 .من طريق ابن املبارك ،كالمها )أمحد، وابن حبان( ،(331( برقم )0/460) ..حسنات

من طريق يونس بن حممد املؤدب، وقال  ،(9( برقم )0/46) ، ك/ اْليامن«املستدرك»اكم يف وأخرجه احل

ج يف الصحيحني، وهو صحيح عىل َشط مسلم  ...، ووافقه الذهبيعقبه: هذا حديث صحيح مل خُيرَّ

( برقم 0/701والذكر ) ،الدعاء، والتكبري، والتهليل، والتسبيح ك/، «املستدرك»احلاكم يف  وأخرجه

 .ا حديث صحيح اْلسناد، ومل خيرجاهمن طريق حييى بن عبد اهلل بن بكري، وقال عقبه: هذ ،(0927)

  .من طريق عبد اهلل بن صالح ،(21( برقم )02/09« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

من طريق سعيد بن ُعَفري، وحييى بن بكري، وقال  ،(4731) برقم  (1/79« )األوسط»الطرباين يف أخرجه و

إال ِبذا اْلسناد، تفرد به عامر بن حييى، ستتهم )ابن أيب ملسو هيلع هللا ىلص عقبه: ال ُيروى هذا احلديث عن رسول اهلل 

اهلل بن صالح، وسعيد بن وحييى بن عبد اهلل بن بكري، وعبد  ويونس بن حممد املؤدب، مريم، وابن املبارك،

  بنحوه.عن الليث بن سعد به  ،ُعَفري(

ريق عبد الرمحن من ط ،(229/برقم026)صـ -كام يف منتخب املسند-« مسنده» وأخرجه عبد بن محيد يف

 .بن زياد اْلفريقي

من طريق عبد الصمد بن الفضل، وحممد بن أيب رجاء،  ،ـ(247الكالباذي يف معاين األخبار )صـ وأخرجه

عن عبد اهلل بن يزيدامَلَعاِفري  ،ثالثتهم )عبد الرمحن بن زياد، وعبد الصمد بن الفضل، وحممد بن أيب رجاء(
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ء وقد تقدم يف آخر  .(1)باب جمانبة أهل البدع، واألهوا

  

                                                                                               
 .به بنحوه

 دراســـة إسنـــــاد احلديث عند الرتمذي يف جامعه:

 .2تقدم يف حديث رقم:  .ُسَويد بن نْص بن سويد املروزي، َأبُو الفضل الطوساين: ثقة متقن -0

ثقة ثبت فقيه عامل . والهم، أبو عبد الرمحن املْرَوزيم يل التميمي بن املبارك بن واضح احلنظعبد اهلل -3

د جماهد مُجعت فيه خصال اخلري  .2تقدم يف حديث رقم:  .جوا

تقدم يف  .ثقة ثبت فقيه إمام مشهور .اْلَفْهِمّي، أبو احلارث املْصي الليث بن سعد بن عبد الرمحن -2

 .09حديث رقم: 

َعبي، أبو ُخنَيس املْصي الك بن رَسيع امَلَعافريعامر بن حييى بن َجِشيب بن م -4 ْ َحنَش روى عن  .الرشَّ

 .وغريمها، والليث بن سعد، عمرو بن احلارث وغريمها، وروى عنهالصنعاين، وعبد اهلل بن يزيد احلُُبيل، 

وخالصة  .ـه031ُتويف قبل سنة  .«الثقات»وذكره ابن حبان يف قال أبو داود، والنسائي، وابن حجر: ثقة، 

 (، التقريب 2161( برقم )04/83(، َتذيب الكامل )7/349الثقات البن حبان ) ُينظر: .حاله أنه ثقة

 .(2003/برقم 389)صـ 

جابر بن عبد اهلل ؓ، وعبد  روى عن .عبد اهلل بن يزيد امَلَعافري، أبو عبد الرمحن احلُُبيل املْصي -1

 مُحَيد بن هانئ اخلوالين، وعامر بن حييى املعافري، ، وغريمها، وروى عنهاهلل بن عمرو بن العاص ؓ

، «الثقات»قال ابن سعد، وابن معني، والعجيل، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وذكره ابن حبان يف  .وغريمها

مل يكن دونه إال الثقات، وقال أبو سعيد بن يونس: كان  من األثبات يف الروايات إذاشاهري: املوقال يف 

( برقم 9/107الطبقات البن سعد ) ُينظر: .وخالصة حاله أنه ثقة .ـه011ُتويف سنة  .صاحلا فاضال

(، 991( برقم )3/66(، الثقات للعجيل )477/برقم043(، تاريخ ابن معني، رواية الدارمي )صـ4872)

( 06/206(، َتذيب الكامل )942/برقم 096هري علامء األمصار )صـ(، مشا7/01الثقات البن حبان )

 .(2703/برقم 239(، التقريب )صـ 2160( برقم )0/619(، الكاشف )2662برقم )

ُقَريش السهمي يكني أبا الصحايب اجلليل: عبد اهلل بن َعمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن ِسيد ال -6

د  .4تقدم يف حديث رقم:  .  ؓ حُمَمَّ

 احلكم عىل احلديث بإسناد الرتمذي:

 .ملا تقدم يف دراسة إسناده، واهلل أعلم احلديث ِبذا اْلسناد صحيح

 .(103( برقم )0/371( غاية اْلحكام املطبوع )(1
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 احلديث السابع والثالثون:

ُيْدَعى ": (2)َقاَل  (1)}َيْوَم َنْدُعو ُكلَّ ُأنَاٍس بِِإَماِمِهْم{ يف قوله تعاىل: وعن أيب هريرة ؓ

ا، َوُيَبيَُّض َوْجُهُه، َوجُيَْعُل عَ  ىَل َرْأِسِه َأَحُدُهْم َفيُْعَطى كَِتاَبُه بِيَِمينِِه، َوُيَمدُّ َلُه يِف ِجْسِمِه ِستُّوَن ِذَراع 

ْوَنُه ِمْن َبِعيد، َفيَُقوُلوَن: اللَّ  ُهمَّ اْئتِنَا ِِبََذا، َوَباِرْك َلنَا َتاٌج ِمْن ُلْؤُلٍؤ َيتأََلأَْلُ، َفيَنَْطلُِق إىَِل َأْصَحابِِه، َفرَيَ

ا الَكافُِر َفيُ  وا لُِكلِّ واحد ِمنُْكْم ِمْثُل َهَذا، َقاَل: َوَأمَّ ُد يِف َهَذا، َحتَّى َيْأتِيَُهْم َفيَُقوُل هَلُْم: َأبرِْشُ َسوَّ

ا َعىَل ُصوَرِة آَدَم  ُه َأْصَحاُبُه، َفيَُقوُلوَن: َنُعوُذ ، فَ ♠َوْجُهُه، َوُيَمدُّ َلُه يِف ِجْسِمِه ِستُّوَن ِذَراع  ا رَيَ

 ِمْن ََشِّ َهَذا، اللَُّهمَّ الَ 
ِ
َفيَْأتِيِهْم َفيَُقوُلوَن: اللَُّهمَّ َأْخِزِه، َفيَُقوُل: َأبَْعَدُكُم  ِِبََذا، َقاَل:( 3)َتْأتِنَا[ )بِاَّللَّ

، َفإِنَّ لُِكلِّ َرُجٍل ِمنُْكْم ِمثَْل َهَذا ُ رتمذي، وقال: حديث حسن، وأخرجه أبو ، أخرجه ال"اَّللَّ

 .(4)حاتم

                                 
ء: (1  .70( اْلرسا

( ُذكِر احلديث باعتباره موقوفا عىل أيب 618( برقم )0/208/ب(، واملطبوع )0/029( يف األصل )(2

 واحلال أن احلديث مرفوع يف كل الروايات!هريرة، 

لتوافقه مع  (: تأتينا، والصواب ما أثبته618)( برقم 0/208/ب(، واملطبوع )0/029( يف األصل )(3

 .مصادر التخريج، وأيضا مع اْلعراب

 ختريج احلديث:( (4

ئيل ) ب/تفسري القرآن،  ك/، «جامعه»أخرجه الرتمذي يف  (، 2026قم )( بر1/311ومن سورة بني إرسا

، عن أبيه،  يِّ دِّ ئيل، عن السُّ قال:حدثنا عبد اهلل بن عبد الرمحن، قال: أخربنا ُعَبيد اهلل بن موسى، عن إرسا

  .وقال عقبه: هذا حديث حسن غريب فذكر احلديث بلفظه، ،قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة ؓ، عن النبي 

من طريق سعيد بن مسعود، عن  ،(3911( برقم )3/361التفسري ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

مسلم، ومل خيرجاه، ووافقه عبيد اهلل بن موسى به بلفظه، وقال عقبه: هذا حديث صحيح عىل َشط 

  .الذهبي

وحممد بن عثامن بن  ،(، قال: حدثنا حممد بن معمر9707( برقم )07/020« )مسنده»وأخرجه البزار يف 

وه، وقال عقبه: وهذا احلديث ال نعلمه ُيروى عن أيب قاال: حدثنا عبيد اهلل بن موسى به بنح ،كرامة

  .ذا الوجه ِبذا اْلسنادهريرة ؓ، إال من ه

إخباره  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

ك/َيام ا والكافر إذا ُأعطي ،وأحوال الناس يف ذلك اليوم، ِذْكراْلخبار عن وصف املسلم ،عن البعثملسو هيلع هللا ىلص 

 .(7249( برقم )06/246)

من طريق  ،(، كالمها )ابن حبان، وأبو يعىَل(6044) برقم  (00/2« )مسنده»وأخرجه أبو يعىَل امَلوِصيِلُّ يف 
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ئيل به بنحوه  .عبد الرمحن بن مهدي، عن إرسا

 دراســـة إسنـــــاد احلديث عند الرتمذي يف جامعه:

بن الفضل بن َِبْرام بن عبد الصمد الدارمي  عبد اهلل بن عبد الرمحن عبد اهلل بن عبد الرمحن: هو اْلمام -0

ويزيد بن هارون،  وُعَبيد اهلل بن موسى،، األسود بن عامر شاذانروى عن  .التميمي، أبو حممد السمرقندي

، وذكره إمام أهل زمانهقال أمحد: ثقة، وقال أبو حاتم:  .وغريمها، مسلم، والرتمذي وغريمها، وروى عنه

 ،وتفقه ،ومجع ،كان من احلفاظ املتقنني وأهل الورع يف الدين ممن حفظ، وقال: «الثقات»ابن حبان يف 

وقال  وقمع من خالفها، ،وذب عن حريمها ،ودعا الناس إليها ،وأظهر السنة يف بلده ،ثوحدَّ  ،وصنف

الني يف احلديث، واملوصوفني بحفظه مع الثقة، والصدق،  تقان لهومجعه، واْل ،اخلطيب: كان أحد الرحَّ

الثقات البن حبان  ُينظر: .ـه311ُتويف سنة  .ثقة فاضل متقن، وقال ابن حجر: حافظ والورع، والزهد

 (، التقريب 1/394(، َتذيب التهذيب )2284( برقم )01/301(، َتذيب الكامل )8/264)

 .حافظ إمام ثقة فاضل متقن وخالصة حاله أنه .(2424/برقم 200)صـ 

ئيل  .بن أيب املختار، واسمه باذام الَعْبيس موالهم، أبو حممد الكويف ُعَبيد اهلل بن موسى -3 روى عن إرسا

ن عمر بن َهيَّاج الكويف، بن يونس، وُفضيل بن مرزوق، وغريمها، وروى عنه البخاري، والدارمي، وحممد ب

ويروي أحاديث يف التشيع  ،كان يتشيعقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا إن شاء اهلل كثري احلديث، و .وغريهم

فُضعِّف بذلك عند كثري من الناس، وقال ابن معني، وابن عدي: ثقة، وقال أمحد: كان صاحب  ؛منكرة

وقال العجيل: ثقة، وكان  فحدث ِبا، وروى مناكري، ،وحدث بأحاديث سوء أخرج تلك الباليا ،ختليط

وهو منكر احلديث،  ،إن قال قائل: رافِض مل أنكر عليهالفسوي: شيعي، و عاملا بالقرآن، رأسا فيه، وقال

وقال ابن قانع: صالح يتشيع، وقال أبو داود: كان حمرتقا شيعيا، جاز حديثه، وقال أبو حاتم: صدوق، ثقة، 

ئيل، وقال اجلُوْزجاين: عبيد اهلل بن موسى ، وأبو ُنَعيم أتقن منه ،حسن احلديث وعبيد اهلل أثبتهم يف إرسا

وقال عثامن بن أيب شيبة:  وأ مذهبا ، وأروى لألعاجيب التي ُتِضلُّ أحالم من تبحر يف العلم،وأس ،أغىل

با قبيحا ،صدوق ثقة كان ، وقال: «الثقات»، وذكره ابن حبان يف وكان يضطرب يف حديث سفيان اضطرا

رَي قوَل عيل بن أيب طالب ؓ: يتشيع وعمر  ،بكرخرُينا بعد نبينا: أبو ، وقد أورد الذهبي يف السِّ

دال عىل  ورواية عبيد اهلل مثل هذا، ويف سند هذا األثر عبيد اهلل بن موسى، وقال الذهبي عقبه: ¶

احلافظ أحد األعالم عىل «: الكاشف»تقديمه للشيخني، ولكنه كان ينال من خصوم عيل، وقال الذهبي يف 

ُتويف  .وقال ابن حجر: ثقة كان يتشيع ،ثقة يف نفسه، لكنه شيعي متحرق«: امليزان»، وقال يف وبدعته ،تشيعه

(، الثقات البن حبان 2171( برقم )8/133الطبقات البن سعد ) ُينظر: .عىل الصحيحـه 302سنة 

(، الكاشف 9/112(، سري أعالم النبالء )2689( برقم )09/064(، َتذيب الكامل )7/013)

(، التقريب 7/11ذيب التهذيب )(، َت1411( برقم )2/06(، ميزان االعتدال )2192( برقم )0/687)
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ئيل،  وخالصة حاله أنه  ثقة، ُتُكلَِّم فيه .(4241/برقم 271)صـ  لتشيعه، وهو من أثبت الناس يف إرسا

ئيل، واهلل أعلم  .وروايته هنا عن إرسا

بِيعي، أبو يوسف الكويف -2 ئيل بن يونس بن أيب إسحاق اهلََمداين السَّ إسامعيل بن عبد روى عن  .إرسا

أمحد بن عبد اهلل بن يونس، وعبيد اهلل بن موسى، وغريمها، وروى عنه الرمحن السدي، واألعمش، 

ئيلقيل لشعبة:  .وغريمها ثنا حديث أيب إسحاق، قال: سلوا عنها إرسا وقال ابن فإنه أثبت فيها مني،  ؛حدِّ

املديني، وابن حزم: ضعيف، وسئل أمحد:  ثقة، وقال ابنسعد، وابن معني، وابن ُنمري، وأمحد، والعجيل: 

ئيل ثْبت احلديث، وقال يعقوب بن شيبة: صالح احلديث ئيل إذا انفرد بحديث حيتج به؟، قال: إرسا  ،إرسا

ويف حديثه لني، وقال أيضا: ثقة صدوق، وليس بالقوي يف احلديث، وال بالساقط، وقال أبو حاتم: ثقة 

وقال يف ، «الثقات»وذكره ابن حبان يف النسائي: ليس به بأس،  متقن، من أتقن أصحاب أيب إسحاق، وقال

وغريه، وقد  ،كثري احلديث مستقيم احلديث يف حديث أيب إسحاق: من املتقنني، وقال ابن عدي: املشاهري

ومل يتخلف أحد يف الرواية عنه، وهو من أهل الصدق واحلفظ، وحديثه الغالب عليه  ،حدث عنه األئمة

كان حافظا حجة صاحلا خاشعا «: طبقاته»وحيتج به، وقال الذهبي يف  ،ممن يكتب حديثهاالستقامة، وهو 

 ،اعتمده البخاري«: امليزان»فقد احتج به الشيخان، وقال يف  ؛من أوعية العلم، وال ِعربة بقول من ليَّنة

فه، نة، فال يلتفت إىل تضعيف من ضعَّ ابن حجر: ثقة وقال  ومسلم يف األصول، وهو يف الثبت كاألُسُطَوا

(، مشاهري علامء 6/79الثقات البن حبان ) ُينظر: .ـه، وقيل: بعدها061ُتويف سنة  .ُتكلِّم فيه بال حجة

( 7/476(، تاريخ بغداد )327( برقم )3/038(، الكامل البن عدي )0242/برقم367األمصار )صـ

(، ميزان 0/018) (، طبقات احلفاظ للذهبي413( برقم )3/101(، َتذيب الكامل )2440برقم )

 .(410/برقم 014(، التقريب )صـ 0/360(، َتذيب التهذيب )831( برقم )0/318االعتدال )

 .وخالصة حاله أنه ثقة ثبت عابد عىل قول األكثرين، وقد ُتكلِّم فيه بال حجة، واهلل أعلم

ّي إسامعيل بن عبد الرمحن بن أيب كريمة  -4 دِّ أصله حجازي، سكن ، ور، أبو حممد القريش الكويف األعالسُّ

ّي الكبريالكوفة،  دِّ أبيه عبد الرمحن بن أيب كريمة، وعبد اهلل بن عباس ؓ،  روى عن .وهو السُّ

ئيل بن يونس وغريمها، وروى عنه ال بأس به، ما سمعت أحدا قال حييى القطان:  .وغريمها ،والثوري، إرسا

وقال أمحد: ضعيف، وقال ابن نمري: صالح يكتب حديثه، ، وقال ابن معني: يذكره إال بخري، وما تركه أحد

وقال أيضا: حديثه مقارب، وإنه حلسن احلديث، إال أن هذا التفسري الذي ، هو عندي ثقة ،ليس به بأس

جييء به أسباط عنه، وجعل يستعظمه، وقال اجلوزجاين: هو كذاب شتَّام، وقال العجيل: ثقة عامل بتفسري 

 :وال حيتج به، وقال النسائي ،، وقال أبو زرعة: لني، وقال أبو حاتم: يكتب حديثهالقرآن العظيم راوية له

وفيه نظر، وقال احلسني بن واقد: سمعت من  ،وقال الساجي: صدوق ليس به بأس،، وقال أيضا: صالح

، «الثقات»وذكره ابن حبان يف فلم أُعد إليه،  ؛¶السدي فأقمت حتى سمعته يتناول أبا بكر، وعمر 

ابن عدي: مستقيم احلديث، صدوق ال بأس به، وقال الذهبي يف الكاشف: حسن احلديث، وقال يف  وقال
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 .ـه039ـه، وقيل: 037ُتويف سنة  .وُرِمي بالتشيع ،السري: اْلمام، املفرس، وقال ابن حجر: صدوق َيم

(، 463قم )( بر2/023(، َتذيب الكامل )4/31(، الثقات البن حبان )3/084اجلرح والتعديل ) ُينظر:

( برقم 3/087(، إكامل َتذيب الكامل )1/364(، سري أعالم النبالء )290( برقم )0/347الكاشف )

وخالصة حاله أنه إمام يف التفسري .(462/برقم 018(، التقريب )صـ 0/202(، َتذيب التهذيب )113)

فه، وأما قول اجلوزجاين صدوق، ُرِمي بالتشيع، ويكفي أن حييى القطان قد ارتضاه، وال حجة عند من ضعَّ 

 فيه فال يقبل لتشدده، واهلل أعلم.

وقيل: أبو كريمة كنية عبد ، عبد الرمحن بن أيب َكِريمة والد إسامعيل السدى، واسم أيب كريمة هَنَْشل -1

وذكره ابن حبان يف  ،ابنه إسامعيل بن عبد الرمحن السدي ، وروى عنهأيب هريرة روى عن .الرمحن

ث عنه سوى ولده، «الثقات» ، وقال ابن حجر: وأخرج له يف صحيحه، وقال الذهبي يف امليزان: ما حدَّ

(، َتذيب 4947( برقم )3/184(، ميزان االعتدال )1/018الثقات البن حبان ) ُينظر: .جمهول احلال

 .وخالصة حاله أنه جمهول احلال .(2991/برقم 249(، التقريب )صـ 6/318التهذيب )

 .03تقدم يف حديث رقم  .محن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓالرالصحايب اجلليل: عبد  -6

 احلكم عىل احلـديث بإسناد الرتمذي:

  .، واهلل أعلمعبد الرمحن بن أيب َكِريمة جلهالة حال احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف
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 ( ِذكر املساءلة واملحاسبة7)

 احلديث الثامن والثالثون:

: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ،عن أيب َبْرزة األسلمي ؓ ،عن سعيد بن عبد اهلل بن ُجريج

فِياَم َفَعَل، َوَعْن ( 1)فِياَم َأْفنَاُه، َوَعْن ِعْلِمهالَ َتُزوُل َقَدَما َعبٍْد َيْوَم الِقيَاَمِة َحتَّى ُيْسَأَل َعْن ُعُمِرِه "

، أخرجه الرتمذي، وقال: حديث حسن "َمالِِه ِمْن َأيَْن اْكتََسبَُه َوفِياَم َأنَْفَقُه، َوَعْن ِجْسِمِه فِياَم َأباَْلهُ 

 .(2)صحيح

                                 
أثبته هو لفظ رواية  (: وعن َعَملِه، وما619( برقم )0/208/ب(، واملطبوع )0/029( يف األصل )(1

 .الرتمذي

 ختريج احلديث:( (2

( برقم 4/307يف القيامة ) ب/صفة القيامة، والرقائق، والورع،  ك/، «جامعه»أخرجه الرتمذي يف 

(، قال: حدثنا عبد اهلل بن عبد الرمحن، قال: أخربنا األسود بن عامر، قال: حدثنا أبو بكر بن 3407)

، قال: قال رسول ◙ َعيَّاش، عن األعمش، عن سعيد بن عبد اهلل بن ُجَريج، عن أيب َبْرَزة األسلمي

  .حسن صحيحهذا حديث  فذكر احلديث بلفظه، وقال عقبه: ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

( قال: 114برقم ) (0/413واملعرفة ) ،من كره الشهرة ب/العلم،  ك/، «سننه»وأخرجه الدارمي يف 

  بنحوه.أخربنا أسود بن عامر به 

  .قال: حدثنا أبو بكر ،(7424( برقم )02/438« )مسنده»وِصيِلُّ يف وأخرجه أبو يعىَل املَ 

وياين يف وأخرجه أبو بك قال: نا حممد بن إسحاق، كالمها )أبو  ،(0202برقم ) (3/227« )مسنده»ر الرُّ

  بنحوه.عن األسود بن عامربه ، بكر، وحممد بن إسحاق(

أيب الطفيل عامر، عن أيب برزة به ، من طريق  (3090) برقم  (3/248« )األوسط»وأخرجه الطرباين يف 

 .بنحوه، وفيه زيادة يف آخره

 يف جامعه: دراســـة إسنـــــاد احلديث عند الرتمذي

م بن عبد الصمد الدارمي  -0 عبد اهلل بن عبد الرمحن هو: اْلمام عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن َِبْرا

 . 27تقدم يف حديث رقم:  .حافظ إمام ثقة فاضل متقن .التميمي، أبو حممد السمرقندي

محاد بن  روى عن .شاذان، أبو عبد الرمحن الشامي، نزيل بغداد األسود بن عامر: هو األسود بن عامر -3

، عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي، وعمرو بن حممد الناقد ، وغريمها، وروى عنهوأيب بكر بن عيَّاش، سلمة

، وقال ابن املديني، وأمحد، والذهبي، قال ابن سعد: صالح احلديث، وقال ابن معني: ال بأس به .وغريمها

 ُينظر: .ـه318ُتويف سنة  .«الثقات»وذكره ابن حبان يف صدوق صالح، وابن حجر: ثقة، وقال أبو حاتم: 

(، الثقات البن حبان 3/394(، اجلرح والتعديل )4223( برقم )9/228الطبقات البن سعد )
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/برقم 000(، التقريب )صـ 1/22اْلسالم )(، تاريخ 112( برقم )2/336(، َتذيب الكامل )8/021)

 .وخالصة حاله أنه ثقة عىل قول األكثرين، ومن خالفهم مل يذكر دليال .(112

، وَّف اسمه أقوال، أشهرها شعبة، وأبو بكر، بن سامل األسدي الكويف احلنَّاط املقرئ َعيَّاشأبو بكر بن  -2

أمحد بن  وغريمها، وروى عنهاألعمش، ، ومُحَيد الطويل روى عن .وكنيَته واحد ،والصحيح أن اسَمه

كان حييى بن سعيد القطان ال يعبأ به، إذا ذكر عنده كلح وجهه،  .وغريمها، واألسود بن عامر شاذان ،حنبل

وقال أبو نعيم الفضل بن ُدكني: مل يكن يف شيوخنا أحد أكثر غلطا منه، وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا 

وقال ابن معني، والعجيل، وأبو داود: ثقة، وقال عثامن الدارمي: والعلم إال أنه كثري الغلط،  ،عارفا باحلديث

يف  -َعيَّاشيعني ابن  -كيف حاله واألمانة، وليس بذاك يف احلديث، وسئل ابن ُنمري:  ،هو من أهل الصدق

أيضا: صدوق،  ثقة، وربام غلط، وقال، وقال أمحد: هوغريِ  ،قال: هو ضعيف يف األعمش ،األعمش؟

: كثري الغلط جدا، وكتبه ليس فيها خطأ، وقال يعقوب بن شيبة: معروف مرةوقال  ،وخري ،صاحب قرآن

بالصالح البارع، وكان له فقه، وعلم باألخبار، يف حديثه اضطراب، وقال أبو زرعة: يف حفظه يشء، وقال 

من العباد احلفاظ  ، وقال:«الثقات»يف وذكره ابن حبان الرتمذي: كثري الغلط، وقال الساجي: صدوق َيم، 

فكان َيم إذا  ؛وعيل بن املديني يسيئان الرأي فيه، وذلك أنه ملا كرب ساء حفظه ،وكان حييى القطان ،املتقنني

، والصواب يف أمره جمانبة ما ُعلم أنه أخطأ فيه، ..والوهم شيئان ال ينفك عنهام البرش ،روى، واخلطأ

وافق الثقات أو خالفهم؛ ألنه داخل يف مجلة أهل العدالة، ومن صحت عدالته مل  واالحتجاج بام يرويه سواء

وهو يف رواياته  وقال ابن عدي: وال اجلرح إال بعد زوال العدالة عنه بأحد أسباب اجلرح، ،يستحق القدح

نه عن كل من روى عنه ال بأس به، وذلك أين مل أجد له حديثا منكرا إذا روى عنه ثقة إال أن يروي ع

ءة، لكنه يف احلديث يغَلط، وقال الذهبي: ضعيف وَيِم، وقد  ،أحد األئمة األعالم، صدوق ثْبت يف القرا

ـه، 093ُتويف سنة  .وكتابه صحيح ،ثقة عابد إال أنه ملا كرب ساء حفظه، وقال ابن حجر: أخرج له البخاري

(، الثقات للعجيل 2107( برقم )8/118الطبقات البن سعد ) ُينظر: .094ـه، وقيل: 092وقيل: 

( برقم 6/364(، علل ابن أيب حاتم )3167( برقم )4/378(، جامع الرتمذي )3199( برقم )3/288)

(، َتذيب الكامل 891( برقم )1/41(، الكامل البن عدي )7/668(، الثقات البن حبان )3119)

(، 03/24ذيب )(، َتذيب الته01106( برقم )4/499(، ميزان االعتدال )7313( برقم )22/039)

 ؛صحيح الكتاب، إال أنه كثري الغلطوخالصة حاله أنه صدوق عابد  .(7981/برقم  634التقريب )صـ

فقد خطَّأه البخاري، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني يف أكثر من ثالثني حديثا، ومل أقف عىل من عدَّ 

احلديث الذي معنا من أوهامه، وأما إطالق القول بتوثيقه، فال يستقيم مع تلك األخطاء التي ُأخذت عليه، 

 .ولعل أعدل األقوال فيه قول ابن حبان، وابن عدي، واهلل أعلم

روى عن أيب َظبيان  .األعمش: هو سليامن بن ِمْهران األسدي الكاهيل، أبو حممد الكويف األعمش -4

ُحصني بن جندب، وسعيد بن ُجَبري، وسعيد بن عبد اهلل بن ُجَريج، وغريهم، وروى عنه َجرير بن حازم، 
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ى القطان: كان من قال عنه شعبة: املصحف، وقال حيي .عيَّاش، ووكيع بن اجلراح، وغريهموأبو بكر بن 

اك، وكان حمافظا عىل الصالة يف مجاعة وعىل الصف األول، وقال ابن معني: ثقة، وقال العجيل: كان  ،النُّسَّ

ثقة ثبتا يف احلديث، وكان عاملا بالقرآن رأسا فيه، وكان عاملا بالفرائض، وقال أبو زرعة: إمام، وقال أبو 

ة ثبت، وقال الذهبي: أحد األئمة الثقات، ما نقموا عليه إال حاتم: ثقة حُيتج بحديثه، وقال النسائي: ثق

فال كالم، ومتى قال: عن  ،فمتى قال: حدثنا ؛وربام دلس عن ضعيف، وال يدرى به التدليس، وهو يدلس،

كإبراهيم، وابن أيب وائل، وأيب صالح السامن، فإن  لتدليس إال يف شيوخ له أكثر عنهمتطرق إليه احتامل ا

وقرآن،  ،صاحب سنة وقال أيضا: األعمش عدل صادق ثبت ذا الصنف حممولة عىل االتصال،روايته عن ه

وحُيسن الظن بمن حيدثه، ويروي عنه، وال يمكننا أن نقطع عليه بأنه علِم ضعف ذلك الذي يدلسه، فإن 

هذا حرام، وقال ابن حجر: ثقة حافظ عارف بالقراءات وِرع لكنه يدلس، وذكره ابن حجر يف الطبقة الثانية 

ُتويف  .وغريهم ،والدارقطني ،ائيوالنس ،من طبقات املدلسني، وقال: كان يدلس وصفه بذلك الكرابييس

(، اجلرح والتعديل 676( برقم )0/423الثقات للعجيل ) ُينظر: .ـه048ـه، وقيل: سنة 047سنة 

(، التقريب 2107( برقم )3/334(، ميزان االعتدال )3171( برقم )03/76(، َتذيب الكامل )4/046)

الصة حاله أنه ثقة ثبت حافظ إمام وخ .(22(، طبقات املدلسني البن حجر )صـ3601/برقم 314)صـ 

 .عارف بالقراءات ورِ ِع مدلس من الطبقة الثانية

ابن جرو، ويقال: ابن أيب  ويقال:-و: سعيد بن عبد اهلل بن ُجَريج سعيد بن عبد اهلل بن ُجَريج ه -1

وغريمها، روى عن نافع موىل ابن عمر، وأيب َبْرزة األسلمي،  .األسلمي البْصي، موىل أيب َبْرزة -جروة

، «الثقات»قال أبو حاتم: جمهول، وذكره ابن حبان يف  .بن أيب عيَّاش، واألعمش، وغريمهاوروى عنه أبَان 

وقال الذهبي يف الكاشف: ُوثِّق، وقال يف تاريخ اْلسالم: جمهول العدالة مل ُيَضعَّف، وقال ابن حجر: 

(، َتذيب الكامل 4/379بن حبان )(، الثقات ال4/26اجلرح والتعديل ) ُينظر: .صدوق ربام وِهم

(، التقريب 2/430(، تاريخ اْلسالم )0903( برقم )0/429(، الكاشف )3213( برقم )01/106)

نه، وروى له أبو  ،فقد روى له الرتمذي حديثا ؛وخالصة حاله أنه صدوق.(3241/برقم 327)صـ  وحسَّ

ديثني، ومل جيرْحه غري أيب حاتم وهو متشدد، داود حديثا آخر، ومل أقف عىل من نسب الوهم إليه يف كال احل

 واهلل أعلم.

،  ؓ أبو َبْرَزة األسلمي هو: الصحايب اجلليل َنْضلة بن ُعَبيد بن احلارث، أبو َبْرَزة األسلمي -6

وعن أيب بكر الصديق ؓ، وروى عنه  ،ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النبي  ..مشهور بكنيته، واخُتلِف يف اسمه

أبو الوازع الراسبي، وسعيد بن عبد اهلل بن ُجريج، وغريمها، أسلم قديام، وغزا مع رسول  ،جابر بن عمرو

ـه عىل 61ُتويف بعد سنة  .حديثا 46 وعدد أحاديثه غزوات منها: خيرب، وفتح مكة، وُحنني،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

يب التقر (،8727( برقم )6/240(، اْلصابة )6427( برقم )39/417َتذيب الكامل ) ُينظر: .الصحيح

 .(416اخلالصة للخزرجي )صـ (،7010/برقم 162)صـ
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 احلكم عىل احلـديث بإسناد الرتمذي:

  .. صدوقان، واهلل أعلمحسن؛ فيه أيب بكر بن عياش، وسعيد بن عبد اهلل بن جريج

 :وله شاهد من حديث أيب سعيد اخلدريؓ 

قال: حدثنا عقبة بن  ،(847( برقم )3/841أخرجه حممد بن نْص بن امَلْرَوِزي يف تعظيم قدر الصالة ) 

عن أيب سعيد اخلدري به  ،عن عطية العويف ،قال حدثنا داود بن اجلارود ،قال حدثنا أبو بكر احلنفي ،ُمكَرم

: بنحوه،   وهذه دراسة إسناد شاهد أيب سعيدؓ 

ي البْصيعقبة بن ُمكَرم هو:  -0  ـه.342. ُتويف سنة ثقة .عقبة بن ُمكَرم بن أفلح، أبو عبدامللك الَعمِّ

  .(4610/برقم 291(، التقريب )صـ 2988( برقم )31/332َتذيب الكامل ) ُينظر:

 ُينظر: .ـه314ُتويف سنة  .د املجيد، أبو بكر احلنفي البْصيأبو بكر احلنفي هو: عبد الكبري بن عب -3

/برقم 261(، التقريب )صـ6/271يب التهذيب )َتذ (،2497( برقم )08/342َتذيب الكامل )

4047). 

 .فيام وقفت عليه من مصادر له عىل ترمجة أجدمل . داود بن اجلارود -2

ضعيف عىل قول األكثرين، ومع .عطية العويف هو: عطية بن سعد بن ُجنادة، أبو احلسن الَعويِف الكويف -4

بعة.لالعتبار، وكاضعفه ُيكتب حديثه   .2تقدم يف حديث رقم:  ن شيعيا مدلسا من الطبقة الرا

ألنصاري أبو سعيد اخلدري هو: سعد بن مالك بن شيبان بن ُعبيد بن ثعلبة اخلزرجي، أبو سعيد ا -1

لضعف عطية العويف، وبذا يرتقي  ، وهذا الشاهد ضعيف2 حديث رقم: تقدم يف .اخلدري ؓ

 .واهلل أعلم لغريه، احلديث بشاهده إىل احلسن
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 احلديث التاسع والثالثون:

الَ َتُزوُل َقَدَما اْبِن آَدَم َيْوَم الِقيَاَمِة ِمْن ِعنِْد َربِِّه َحتَّى " عن ابن مسعود، وقال: (1)وأخرجه أيضا

اْكتََسَبُه َوفِياَم َأنَْفَقُه،  َأيْنَ ُيْسَأَل َعْن مَخٍْس، َعْن ُعُمِرِه فِياَم َأْفنَاُه، َوَعْن َشَبابِِه فِياَم َأباَْلُه، َوَعْن َمالِِه ِمْن 

 .(2)وقال: حديث غريب ،"َوَماَذا َعِمَل فِياَم َعلِمَ 

                                 
 .( يعني الرتمذي رمحه اهلل تعاىل(1

 ختريج احلديث:( (2

( برقم 4/306يف القيامة ) ب/صفة القيامة، والرقائق، والورع،  ك/، «جامعه»أخرجه الرتمذي يف 

بن حدثنا مُحيد بن َمْسَعَدة، قال: حدثنا ُحَصني بن ُنَمري، أبو حِمَصن، قال: حدثنا حسني  (، قال:3406)

َحبِي، قال: حدثنا عطاء بن أيب رباح، عن ابن عمر، عن ابن مسعود ؓ، عن النبي   ،قال ملسو هيلع هللا ىلصقيس الرَّ

إال ملسو هيلع هللا ىلص فذكر احلديث بلفظه، وقال عقبه: هذا حديث غريب، ال نعرفه من حديث ابن مسعود، عن النبي 

  ...من حديث احلسني بن قيس، وحسني بن قيس ُيَضعَّف يف احلديث من ِقَبل حفظه

حدثنا مُحيد بن َمْسَعَدة به بنحوه، وقال عقبه:  (، قال:0412( برقم )4/366« )مسنده»رجه البزار يف وأخ

 . اهلل بن مسعود إال من هذا الوجه وهذا احلديث ال نعلمه ُيروى عن عبد

، 761برقم ) (3/49« )الصغري»رجه الطرباين يف وأخ يِتّ ( قال: حدثنا أبو الفضل القاسم بن حممد الرِبْ

ا اْلسناد تفرد به محيد دثنا مُحيد بن َمْسَعَدة به بنحوه، وقال عقبه: ال ُيروى عن عبد اهلل بن مسعود إال ِبذح

  .بن مسعدة

( قال: حدثنا إبراهيم بن حممد 7برقم ) (0/391« )وجواهر العلم ،املجالسة»وأخرجه الدينوري يف 

  بلفظه.السكري، عن مُحَْيِد ْبِن َمْسَعَدَة به 

ار البْصي( ق1370برقم ) (9/078« )مسنده»وأخرجه أبو يعىَل امَلوِصيِلُّ يف   .ال: حدثنا حممد بن بكَّ

، من (0647) برقم  (3/378ه أهُله أهَله )وأال يمنعَ  ،نرش العلم ب/ ،«ُشعب اْليامن»وأخرجه البيهقي يف 

  .طريق حممد بن عقبة

ِحبَّان، ، من طريق  (846( برقم )3/829در الصالة )وأخرجه حممد بن نْص بن امَلْرَوِزي يف تعظيم ق

ار، وحممد بن عقبة،   .عن ُحَصني بن ُنَمري به بنحوه ،ِحبَّان(وثالثتهم )حممد بن بكَّ

 دراســـة إسنـــــاد احلديث عند الرتمذي يف سننه:

يل، ويقال: أبو العباس البْصي، مُحَيد بن َمْسَعَدة: هو مُحَيد بن َمْسَعَدة بن املبارك السامي الباهيل، أبو ع -0

سلم، والرتمذي، روى عن إسامعيل بن ُعَليَّة، وُحصني بن ُنمري، وغريمها، وروى عنه م .«محدويه»ويعرف بـ 

، وابن العامد احلنبيل: ثقة، وقال إبراهيم بن . وقال النسائيقال أبو حاتم: كان صدوق ا .والنسائي، وغريهم

تويف سنة  .، وقال الذهبي، وابن حجر: صدوق«الثقات»ائدٌة، وذكره ابن حبان يف ُأوُرَمَة: كل حديث مُحَيٍد ف

(، َتذيب الكامل 8/097(، الثقات البن حبان )064/برقم71مشيخة النسائي )صـ ُينظر:ـه، 344
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(، شذرات الذهب البن العامد احلنبيل 0317( برقم )0/211(، الكاشف )0128( برقم )7/291)

، وال وخالصة حاله أنه ثقة.(0119/برقم 083(، التقريب )صـ 2/49ذيب )(، َتذيب الته2/313)

نه صدوق؛ ألن النسائي تلميذه، وهو أعرف بشيخه من غريه، عالوة  عىل أن إيزحزحه عنها قول أيب حاتم 

وكان صدوقا،  ،فلام قدمت البْصة كان قد مات ،ئتنياأبا حاتم قال: كتبت حديثه يف سنة نيف وأربعني وم

، «مشيخته»فقد رصح بالتحديث عنه، وكذا ذكره يف ثقات  ،بخالف النسائي منهومل يسمع  ،فتبني أنه مل يلقه

 واهلل أعلم.

روى عن  .ي، أبو حِمَصن الرضير كويف األصلُحَصني بن ُنَمري، أبو حِمَصن هو: ُحَصني بن ُنَمري الواسط -3

َحبِي، وسفيان الثوري، وغريمها، وروى عنه مُحَيد بن َمْسَعَدة ، وعيل بن املديني، حسني بن قيس الرَّ

قال ابن معني: صالح، وقال ابن معني، وأبو داود: ليس به بأس، وقال العجيل، وأبو زرعة،  .وغريمها

، وقال أبو «الثقات»ابن شاهني يف و والذهبي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح، ليس به بأس، وذكره ابن حبان،

أمحد احلاكم: ليس بالقوي عندهم، وقيل أليب إبراهيم بن هود: مِلَ مَلْ تكتب عن أيب حمصن؟ قال: أتيته فإذا 

هو حيمل عىل عيل بن أيب طالب، ويعيبه فلم أعد إليه، ومل أكتب عنه، وقال ابن حجر يف اللسان: ثقة، وقال 

(، الثقات 0318/برقم087سؤاالت اآلجري أليب داود )صـ ُينظر: .ِمي بالنصبيف التقريب: ال بأس به رُ 

( برقم 6/146(، َتذيب الكامل )329/برقم 61(، الثقات البن شاهني )صـ4/017البن حبان )

(، الرتاجم الساقطة من إكامل َتذيب الكامل املطبوع 0024( برقم )0/229(، الكاشف )0271)

( برقم 7/311(، لسان امليزان )0289/برقم 070(، التقريب )صـ 3/290(، َتذيب التهذيب )0/303)

خطَّأه أبو حاتم يف حديث،  ؛ فقدأحيانا، وقد ُرِمي بالنصب ئثقة خيط وخالصة حاله أنه.(3690)

 والدارقطني يف آخر، ونسب ابن طاهر املقديس التفرد إليه يف حديثني، واهلل أعلم.

َحبِي، أب -2 روى عن عطاء بن أيب رباح، وعكرمة موىل  .و عيل الواسطي، ولقبه َحنَشاحلسني بن قيس الرَّ

ابن عباس، وغريمها، وروى عنه ُحَصني بن ُنَمري، أبو حِمَصن، وسليامن التيمي، وغريمها، قال ابن املديني، 

: وأبو أمحد احلاكم: ليس هو عندي بالقوي، وقال أمحد: ليس حديثه بشئ، ال أروي عنه شيئا، وقال أيضا

مرتوك احلديث، ضعيف احلديث، وله حديث واحد حسن، روى عنه التيمي يف قصة الشؤم، وقال ابن 

معني، وأبو زرعة، والذهبي: ضعيف، وقال البخاري، ومسلم: منكر احلديث، وقال البخاري: ترك أمحد 

نكر احلديث، فال تكتب، وقال أبو حاتم: ضعيف احلديث، م ؛ال اجلوزجاين: أحاديثه منكرة جداحديثه، وق

قيل له: كان يكذب؟ قال: أسأل اهلل السالمة، وقال الرتمذي: ُيَضعَّف يف احلديث من ِقَبل حفظه، وقال 

البزار: لنيِّ احلديث، وقال النسائي: مرتوك احلديث، وقال يف موضع آخر: ليس بثقة، وقال الساجي: 

وال يعرف إال  ، حديث ال يتابع عليهضعيف احلديث مرتوك حيدث بأحاديث بواطيل، وقال العقييل: له غري

به، وقال ابن حبان: كان يقلب األخبار، ويلزق رواية الضعفاء، وقال ابن عدي: هو إىل الضعف أقرب منه 

أبو حِمَصن أنه شيخ ِصْدق، وقال الدارقطني، وابن حجر: مرتوك، وقال  ،إىل الصدق، وزعم ُحَصني بن ُنَمري
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فه أهل احلديث، احلاكم: ثقة، وقال البيهقي: ضع يف عند أهل النقل، ال حيتج بخربه، وقال البغوي: ضعَّ

(، 290العلل الكبري للرتمذي )صـُينظر:  .وله نسخة يروَيا عن عكرمة، عن ابن عباس أكثرها مقلوبة

( برقم 2/308الكامل البن عدي )(، 0/343املجروحني البن حبان ) (،2/62اجلرح والتعديل )

(، 087/برقم061(، سؤاالت السجزي للحاكم )صـ0471( برقم )3/347) (، سنن الدارقطني483)

(، ديوان 2417( برقم )02/41(، َشح السنة للبغوي )1160( برقم )2/340السنن الكربى للبيهقي )

 .(0243/برقم 068(، التقريب )صـ 3/264(، َتذيب التهذيب )0084/برقم017الضعفاء للذهبي )صـ

ول األكثرين، وال يقال عنه مرتوك احلديث لقول أمحد بن صالح يف التقييد وخالصة حاله أنه ضعيف عىل ق

 ،ال ُيرتك حديث رجل حتى جيتمع اجلميع عىل ترك حديثه، قد يقال: فالن ضعيف"(: 061واْليضاح )صـ

قد ف ،ولئن ترك أمحد حديثه " ا.ـه. أقول:فال إال أن جُيمع اجلميع عىل ترك حديثه ،فأما أن يقال: فالن مرتوك

روى له الرتمذي، وابن ماجه، وروى عنه سليامن التيمي، ومستلم بن سعيد، وغريمها، وأما قول أيب حمصن 

 .فال يعتد به بعد كل هذه األقوال يف تضعيفه، واهلل أعلم ،عنه إنه شيخ صدق، وكذا توثيق احلاكم له

روى عن عبد اهلل بن ُعَمر  .القريش الفهري، أبو حممد املكي -واسمه أسلم  -عطاء بن أيب رباح  -4

َحبِي ╚مرسل، وعن جابر بن عبد اهلل  ْختِياين، وحسني بن قيس الرَّ ، وغريمها، وروى عنه أيوب السَّ

قال ابن سعد: كان ثقة فقيها عاملا كثري احلديث، وقال ابن معني، وأبو  .، وغريمها-كام يف هذا اْلسناد  -

ء أضعف من مرسالت احلسن، وعطاء بن أيب رباح؛ فإهنام زرعة: ثقة، وقال أمحد: ليس يف املرسالت يش

 ،وعلام ،، وقال: كان من سادات التابعني فقها«الثقات»كانا يأخذان عن كل أحد، وذكره ابن حبان يف 

وفضال، وقال ابن معني، وابن املديني، وأمحد: مل يسمع من ابن عمر، وقال الذهبي: كان حجة  ،وورعا

إنه تغري بأخرة، ومل َيكثر ذلك  :ابن حجر: ثقة فقيه فاضل، لكنه كثري اْلرسال، وقيلإماما كبري الشأن، وقال 

(، 2876( برقم )4/087تاريخ ابن معني، رواية الدوري ) ُينظر: ـه عىل املشهور.004. ُتويف سنة منه

(، 1641( برقم )2/71(، ميزان االعتدال )1/098(، الثقات البن حبان )6/221اجلرح والتعديل )

 .(4190/برقم 290(، التقريب )صـ 7/099(، َتذيب التهذيب )131/برقم327امع التحصيل )صـج

وخالصة حاله أنه ثقة ثبت حجة إمام فقيه فاضل، لكنه كثري اْلرسال، وقد قال ابن معني، وابن املديني، 

  .فتكون روايته عنه مرسلة، واهلل أعلم ؛وأمحد بأنه مل يسمع من ابن عمر

القريش العدوي أبو عبد الرمحن  ،و: الصحايب اجلليل: عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب بن ُنَفيلابن ُعمر ه -1

، وغريمها، ╚ وعن أبيه عمر، وعبد اهلل بن مسعود ،ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النبي  .ثم املدين ؓ ،املكي

وما بعدها مع  ،وروى عنه أنس بن سريين، وعطاء بن أيب رباح، وغريمها، أسلم قديام، وشهد اخلندق

حتى إنه يصيل يف كل مكان صىل فيه، وعدد ملسو هيلع هللا ىلص وكان كثري االتباع آلثار رسول اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

(، َتذيب الكامل 2183( برقم )2/226) ُأسد الغابة ُينظر: .ـه72ُتويف سنة  .حديثا 0621أحاديثه 

 .(317(، اخلالصة للخزرجي )صـ2440( برقم )01/223)
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، أبو عبد الرمحن الكويف ؓد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلُ ابن مسعود هو: عب -6 تقدم  .ذِِلّ

  .24يف حديث رقم: 

 احلكم عىل احلديث بإسناد الرتمذي:

مل يسمع من ابن  لضعف حسني بن قيس الرحبي، كام أن احلديث مرسل؛ ألن عطاء بن أيب رباح ضعيف

  .، واهلل أعلم¶ عمر

، ولذا فإن احلديث 28أيب برزة األسلمي ؓ، وقد تقدم برقم: من حديث  وله شاهد بسند حسن

 .إىل احلسن لغريه، واهلل أعلم يرتقي بشاهده
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 احلديث األربعون:

َعاُه، َأَحِفَظ أْم  قال:ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل  وعن أنس ؓ "إِنَّ اهلَل َسائٌِل ُكلَّ َراٍع عامَّ اْسرَتْ

 .(1)َضيََّع"

                                 
 ختريج احلديث:( (1

،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف  رَيِ واْلمارة، ِذْكر اْلخبار  ،يف اخلالفة ب/السِّ

(، قال: أخربنا احلسن بن 4493( برقم )01/244بسؤال اهلل جل وعال كل من اسرتعى رعية عن رعيته )

سفيان الشيباين، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظيل، قال: أخربنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أيب، عن 

  .ديث بلفظهقال، فذكر احلملسو هيلع هللا ىلص ل اهلل أن رسو ،عن أنس ؓ ،قتادة

برقم  (8/367ألة كل راع عام اسرتعي )مس ب/ِعرشة النساء،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

ُجُل َعىَل َأْهِل َبْيتِِه(، وقال  (، قال:9039) أخربنا إسحاق بن إبراهيم به بلفظه، وفيه زيادة )َحتَّى ُيْسَأَل الرَّ

  .غري إسحاق بن إبراهيم بن راهويه هشام عقبه: مل يرو هذا أحد علمناه عن معاذ بن

(، وقال عقبه: رجاله 3418برقم ) (7/11، )«املختارة»املقديس يف ومن طريق النسائي أخرجه الضياء 

  .والصحيح أنه مرسل ،ثقات

نة يف  بيان األخبار الدالة عىل أنه جيب عىل اْلمام حفظ  ب/احلدود،  ك/، «مستخرجه»وأخرجه أبو عوا

سحاق بن إبراهيم حممد بن حممد بن رجاء، عن إ، من طريق  (7126برقم ) (4/284.. )رعيته، وتعاهدهم

  .به بلفظ النسائي

أنا إسحاق بن راهويه به  ،( قال: حدثنا أمحد0712برقم ) (3/097« )األوسط»جه الطرباين يف وأخر

  .عن قتادة إال هشام، تفرد به معاذالطرباين عقبه: مل يرو هذا احلديث بلفظه، وقال 

من طريق   (،8303برقم ) (00/81ك )اْلحسان إىل املاملي ب/ ،«ُشعب اْليامن»وأخرجه البيهقي يف 

:  تفرد به -ابن عدي  -جعفر الفريايب، والنسائي عن إسحاق بن راهويه به بلفظه، وقال عقبه: قال أبو أمحد

 .اق بن راهويهإسح

 دراســـة إسنـــــاد احلديث عند ابن حبان يف صحيحه:

لعباس ، أبو اعبد العزيز بن النعامناحلسن بن سفيان بن عامر بن  هو: احلسن بن سفيان الشيباين -0

 .31تقدم يف حديث رقم:  .ثبت حافظ .الشيباين اخلراساين النسوي

إبراهيم بن خملد بن إبراهيم بن مطر احلنظيل، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم احلنظيل هو: إسحاق بن  -3

ئي، وحييى بن سعيد القطان، وغريمها،  .املروزي املعروف بابن راَهَوْيه روى عن معاذ بن هشام الدستوا

قال أمحد: إمام، وقال أبو  .وروى عنه احلسن بن سفيان الشيباين، وعبد اهلل بن حممد األزدي، وغريمها

وسالمته من الغلط، مع ما ُرزق من احلفظ، وقال النسائي: ثقة مأمون، وذكره  ،إتقانه حاتم: والعجب من

وفرع  ،ونظرا ممن صنف الكتب ،وحفظا ،وعلام ،، وقال: كان من سادات زمانه فقها«الثقات»ابن حبان يف 
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له احلديث، وقمع من خالفها، وقال املزي: أحد أئمة املسلمني، وعلامء الدين، اجتمع  ،وذب عنها ،السنن

ُتويف  .وقال ابن حجر: ثقة حافظ جمتهد قرين أمحد ابن حنبلوالفقه، واحلفظ، والصدق، والورع، والزهد، 

(، سري أعالم 223( برقم )3/272(، َتذيب الكامل )8/006الثقات البن حبان ) ُينظر: .ـه 328سنة 

وخالصة حاله أنه ثقة  .(223/برقم 99(، التقريب )صـ 0/306(، َتذيب التهذيب )00/218النبالء )

 .حافظ إمام جمتهد

ئي البْصي معاذ بن هشام بن أيب -2 ْسَتَوا أمحد، روى عن أبيه، وشعبة، وغريمها، وروى عنه  .عبد اهلل الدَّ

ا: ليس بذاك القوي، وقيل  .وإسحاق بن راهويه، وغريمها قال ابن معني: صدوق، وليس بحجة، وقال أيض 

ال يرضاه، وقال  (القطان)هو أليب داود: معاذ بن هشام عندك حجة؟ قال: أكره أن أقول شيئ ا، كان حييى 

عن قتادة حديث كثري، وله عن غري أبيه أحاديث صاحلة، وهو ربام يغلط يِف  ،ابن عدي: وملعاذ عن أبيه

، وقال: كان من املتقنني، وقال ابن «الثقات»ء بعد اليشء، وأرجو أنه صدوق، وذكره ابن حبان يف اليش

 .ومعرفة، وقال ابن حجر: صدوق ربام وهم ،قانع: ثقة مأمون، وقال الذهبي: صدوق، صاحب حديث

بن عدي (، الكامل ال9/076(، الثقات البن حبان )8/349اجلرح والتعديل ) ُينظر: .ـه311تويف سنة 

(، 01/096(، َتذيب التهذيب )8601( برقم )4/022(، ميزان االعتدال )0902( برقم )8/083)

وخالصة حاله ما قاله ابن حجر، وسبقه إليه ابن عدي بقوله: ربام يغلط  .(6743/برقم 126التقريب )صـ 

فهذا  ،توثيق ابن حبان له يِف اليشء بعد اليشء، واحلديث الذي معنا مل أقف عىل من اعتربه من أوهامه، وأما

ما تضعيف أه عقبها مأمون التي تعدل صدوق، ولقول ول ابن قانع ثقة حتمل عىل عدالتهمن تساهله، وق

له فيه وهي أنه صدوق،  ،حييى القطان له فهذا من تشدده، وقد اختلف قول ابن معني فيه فنأخذ بأوسط أقوا

فقه مع ما رجحته، واهلل أعلم  .وليس بحجة لتوا

ء موضع  -4 ْسَتَوا ئي )ودَّ ْسَتَوا بِعي، أبو بكر البْصي الدَّ أبوه هو: هشام بن أيب عبد اهلل ـ واسمه َسنْرَب ـ الرَّ

ز، وكان هشام يبيع الثياب التي  روى عن قتادة، وحييى بن أيب كثري،  .َُتلب منها فنسب إليها(باألهوا

ئي أعلم بحديث قتادة منهشام الدَّ  وغريمها، وروى عنه ابنه معاذ، وشعبة، وغريمها، قال شعبة: ، يْسَتَوا

، وقال أبو داود الطياليس: أمري املؤمنني يف احلديث، وقال ابن سعد: كان ثقة، ثبتا يف يوأكثر له جمالسة من

إال أنه يرى القدر، وقيل البن معني: أرأيت من ُيرمى بالقدر، يكتب حديثه؟ قال: نعم، قد  حلديث، حجةا

ئي، وسعيد بن أيب عروبة، وعبد الوارث كان قتادة، وهشام  يقولون بالقدر،  -وذكر مجاعة  - ..الدستوا

عوا إىل يشء، وقال وكيع، وابن املديني: ثبت، وقال أمحد: كان هشام وهم ثقات، يكتب حديثهم، ما مل َيدْ 

در، وكان من ، وقال اجلوزجاين: كان ممن تكلم يف القوسعيد يقولون بالقدر ويكتمونه ،وقتادة ،الدستوائي

أثبت الناس، وقال العجيل: ثقة ثبت يف احلديث كان يقول بالقدر، ومل يكن يدعو إليه، وقال أبو زرعة: 

، وقال يف «الثقات»أثبت أصحاب قتادة هشام، وسعيد، وقال أبو حاتم: حافظ متقن، وذكره ابن حبان يف 

رعة، وأبو حاتم عىل أن أثبت أصحاب حييى بن : من املتقنني، وقد اتفق ابن املديني، وأمحد، وأبو زشاهريامل
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ئي،  ْسُتَوا إال أنه رمى بالقدر فيام قيل، وقيل: رجع  وقال الذهبي: احلافظ أحد االثباتأيب كثري هو هشام الدَّ

اجلرح والتعديل  ُينظر: .ـه، وقيل غري ذلك014تويف سنة  .عنه، وقال ابن حجر: ثقة ثبت، وقد ُرِمي بالقدر

(، مشاهري 7/169(، الثقات البن حبان )3311( برقم )1/678(، علل احلديث البن أيب حاتم )9/19)

(، سري أعالم النبالء 833( برقم )4/448(، الكامل البن عدي )0312/برقم 311علامء األمصار )صـ

 ، التقريب (00/42(، َتذيب التهذيب )9339( برقم )4/211(، ميزان االعتدال )7/049)

ثقة حافظ ثبت حجة متقن، وهو أثبت الناس يف قتادة، وحييى  وخالصة حاله أنه  .(7399/برقم 172)صـ 

فال يؤثر يف روايته؛ ألنه مل يكن داعية إىل بدعته، ومل يرِو ما يقوَيا بل كان شيئا  ،بن أيب كثري، وأما رميه بالقدر

 .يكتمه يف نفسه كام قال أمحد، واهلل أعلم

ُدويِس،بن عزيز بن عمرو  بن قتادةِدَعاَمة قتادة بن  هو :قتادة -1 روى عن أنس  .أبو اخلطاب البْصي السَّ

بن مالك، واحلسن البْصي، وغريمها، وروى عنه إسامعيل بن مسلم، وجرير بن حازم، وهشام 

ْس  ئي، وحزم بن مهران، وغريهمالدَّ بن أيب سفيان: كان قال ابن سريين: هو أحفظ الناس، وقال حنظلة  .َتَوا

قتادة ُيتهم بالقدر، وقال ابن معني: ثقة، وقال أمحد: عامل بتفسري القرآن، وباختالف العلامء، وقال أيضا: كان 

قتادة أحفظ أهل البْصة ال يسمع شيئا إال حفظه، وقرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة، فحفظها، وكان 

ونه، وقال أيضا: ما أعلم قتادة روى عن أحد من سليامن التيمي، وأيوب حيتاجون إىل حفظه، ويسأل

وال يتكلم فيه، وقال أبو  ،الصحابة إال عن أنس، وقال العجيل: ثقة، وكان ُيتهم بالقدر، وال يدعو إليه

زرعة: قتادة من أعلم أصحاب احلسن، ثم يونس بن عبيد، وقال أبو حاتم: أكرب أصحاب احلسن قتادة، 

، وقال: كان من علامء الناس «الثقات»قتادة، وذكره ابن حبان يف وأثبت أصحاب أنس الزهري، ثم 

وكان من حفاظ أهل زمانه، جالس سعيد بن املسيب أياما، وجالس احلسن البْصي ثنتي  ،والفقه ،بالقرآن

عرشة سنة، وكان مدلسا، وقال احلاكم يف علوم احلديث: مل يسمع قتادة من صحايب غري أنس، وقال الذهبي 

، ومع هذا، فام لس معروف بذلك، وكان يرى القدروهو حجة باْلمجاع إذا بنيَّ السامع، فإنه مديف السري: 

 ،توقف أحد يف صدقه، وعدالته، وحفظه، ولعل اهلل يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد ِبا تعظيم الباري

وتنزَيه، وبذل وسعه، واهلل حكم عدل لطيف بعباده، وال يسأل عام يفعل، ثم إن الكبري من أئمة العلم إذا 

به، وُعلم حتريه للحق، واتسع علمه، وظهر ذكاؤه، وُعرف صالحه تغفر له زلته،  واتباعه ،وورعه ،كثر صوا

ئه، ونرجو له التوبة من ذلك، وقال وخط ،وننسى حماسنه، نعم، وال نقتدي به يف بدعته ،وال نضلله ونطرحه

يف امليزان: حافظ ثقة ثبت، لكنه مدلس، ورمى بالقدر، ومع هذا فاحتج به أصحاب الصحاح، وال سيام إذا 

وهو أيضا يكثر من اْلرسال، وقد ذكره ابن حجر يف  ،قال حدثنا، وقال العالئي: أحد املشهورين بالتدليس

وغريه، وقال يف التقريب:  ،وقال: مشهور بالتدليس وصفه به النسائي املرتبة الثالثة من مراتب املدلسني،

(، الثقات البن حبان 7/021اجلرح والتعديل ) ُينظر: .ـه008ـه، وقيل 007ُتويف سنة  .ثقة ثبت

(، ميزان االعتدال 1/369(، سري أعالم النبالء )4848( برقم )32/498(، َتذيب الكامل )1/230)
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(، التقريب 8/210(، َتذيب التهذيب )622/برقم 314جامع التحصيل )صـ(، 6864( برقم )3/281)

وخالصة حاله أنه ثقة ثبت حافظ عامل  .(42طبقات املدلسني البن حجر )صـ ،(1108/برقم 412)صـ 

من  بالتفسري، لكنه مدلس، وُرمى بالقدر، وكان يكثر من اْلرسال، وأما ذكر ابن حجر له يف املرتبة الثالثة

حوا -دلسني عىل إطالقه مراتب امل وهم املكثرون من التدليس الذين مل حَيتج األئمة من حديثهم إال بام رصَّ

(: كان ُربَّام دلس، وقد ذكره أبو عبد اهلل احلاكم يف 426، فيعارضه قوله يف هدي الساري )صـ-فيه بالسامع 

ملدلسني من دلس عن الثقات ( يف اجلنس األول من املدلسني، فقال: "فمن ا012معرفة علوم احلديث )صـ

هم الذين هم يف الثقة مثل املحدث أو فوقه أو دونه إالَّ أهنم مل خيرجوا من عداد الذين تقبل أخبارهم، فمن

ليس كقتادة يف غري أنس، فمثل قتادة رمحه  فإن قتادة يف أنس ،عالوة عىل ذلك من التابعني: قتادة بن دعامة"

رتبة الثانية من مراتب املدلسني، وهم من احتمل األئمة تدليسهم؛ اهلل يكون يف شيخه أنس من أهل امل

عنه زال ما كنا نخشاه من  ح يف عدد من أحاديثه بالتحديثورصَّ  ،وذلك ألن من أكثر الرواية عن شيخ

( أثناء ترمجته 2107( برقم )3/334« )ميزان االعتدال»كام قرره علامء هذا الشأن، قال الذهبي يف  تدليسه

قلت: وهو يدلس، وربام دلس عن ضعيف، وال يدرى به، فمتى قال: »ن بن مهران األعمش: لسليام

كإبراهيم، وابن  لتدليس إال يف شيوخ له أكثر عنهمتطرق إليه احتامل ا« عن»فال كالم، ومتى قال:  ،«حدثنا»

لذهبي رمحه اهلل أن ، فيقرر ا«أيب وائل، وأيب صالح السامن، فإن روايته عن هذا الصنف حممولة عىل االتصال

احتاملية التدليس تنتفي يف حالة الشيوخ الذين أكثر املدلس من الرواية عنهم، ومما يدلل عىل كثرة رواية 

ر، والطياليس، ومعاجم الطرباين، وغريها من كتب  قتادة عن أنس وجودها بكثرة يف مسند أمحد، والبزا

  .نه مل يكن داعية إىل بدعته، ومل يرو ما يقوَيا، واهلل أعلمأل ؛السنة، وأما كالمه يف القدر فال يؤثر يف روايته

تقدم  .أنس بن مالك بن النرض بن َضمضم، أبو محزة األنصاري اخلزرجي البْصيؓأنس هو:  -6

 .02يف حديث رقم: 

 احلكم عىل احلديث بإسناد ابن حبان:

ئي ْسَتَوا صدوق ربام وهم، ومل أقف عىل من اعترب هذا  .احلديث ِبذا اْلسناد حسن؛ فيه معاذ بن هشام الدَّ

 .رجاله ثقات كام تقدم، واهلل اعلماحلديث من أوهامه، وبقية 

 ¶:وله شاهد صحيح من حديث عبد اهلل بن عمر 

(، قال: 3118( برقم )2/011العبد راع يف مال سيده ) ب/العتق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

ر ب، عن الزهري، قال: أخربين سامل بن عبد اهلل، عن عبد اهلل بن عمحدثنا أبو الَياَمن، أخربنا شعي

  "...كلكم راع ومسئول عن رعيته"يقول: ملسو هيلع هللا ىلص ، أنه سمع رسول اهلل ¶

فضيلة اْلمام العادل، وعقوبة اجلائر، واحلث عىل الرفق  ب/اْلمارة،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 به بنحوه،¶ نافع عن ابن عمر، من طريق  (2/0419بالرعية، والنهي عن إدخال املشقة عليهم )

 .وبذا يرتقي احلديث بشاهده إىل الصحيح لغريه، واهلل أعلم
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 احلديث احلادي واألربعون:

ُجَل َعْن أْهِل َبيْتِهِ  َحتى ُيْسأَل " زاد يف رواية من حديث احلسن:  .(1)أخرجهام أبو حاتم ."الرَّ

                                 
 ختريج احلديث:( (1

،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف  رَيِ واْلمارة، ِذْكراْلخبار  ،يف اخلالفة ب/السِّ

(، قال: أخربناه احلسن يف 4492( برقم )01/241بسؤال اهلل جل وعال كل من اسرتعى رعية عن رعيته )

عن احلسن أن نبي اهلل  ،قال: حدثنا إسحاق، قال: أخربنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أيب، عن قتادة ،َعِقبِهِ 

 قال، فذكر احلديث بلفظه،  ،ملسو هيلع هللا ىلص

برقم  (8/367مسألة كل راع عام اسرتعي ) ب/ِعرشة النساء،  ك/، «السنن الكربى»ي يف أخرجه النسائو

 .به بلفظه أخربنا إسحاق بن إبراهيم، قال:(9021)

 دراسة إسناد احلديث عند ابن حبان يف صحيحه:

اخلراساين لعباس الشيباين ، أبو ان عامر بن عبد العزيز بن النعامناحلسن بن سفيان ب احلسن هو: -0

 .31تقدم يف حديث رقم:  .ثبت حافظ .النسوي

إسحاق: هو إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم بن مطر احلنظيل، أبو يعقوب املروزي املعروف  -3

 . 41تقدم يف حديث رقم:  .ثقة حافظ إمام جمتهد .بابن راَهَوْيه

ئي البْصي -2 ْسَتَوا  . 41تقدم يف حديث رقم:  .صدوق ربام وهم .معاذ بن هشام بن أيب عبد اهلل الدَّ

ئي -4 ْسَتَوا  . 41تقدم يف حديث رقم:  .ثقة حافظ ثبت حجة متقن .هشام بن أيب عبد اهلل، أبو بكر الدَّ

ُدويِس، أبو اخلطاب البْصي قتادة بن ِدَعاَمة بن قتادة بن عزيز بن عمرو -1 ثقة ثبت حافظ عامل  .السَّ

 .41تقدم يف حديث رقم:  .بالتفسري، لكنه مدلس، وُرمى بالقدر، وكان يكثر من اْلرسال

ة موالة أم سلمة  هو :احلسن -6 احلسن بن أيب احلسن َيَسار البْصي، أبو سعيد موىل األنصار، وأمه َخرْيَ

نه إسامعيل بن مسلم ، وغريمها، وروى ع╚روى عن أنس بن مالك، وَسُمَرة بن ُجنُْدب  .▲

قال قتادة: ما جالست فقيها قط إال رأيت فضل احلسن عليه، وقال عطاء  .لسدويس، وغريهاملكي، وقتادة ا

 ة مأمونا عابدا ناسكا كثري العلمابن سعد: كان جامعا عاملا رفيعا فقيها ثق لن أيب رباح: إمام ُيقتدى به، وقاب

فليس بحجة، وقال ابن  ،فهو حجة، وما أرسل ،سمع منه وروى عمن ،فصيحا، وكان ما أسند من حديثه

املديني: مرسالت احلسن إذا رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منها، وقال العجيل: ثقة رجل 

وجدت له أصال ثابتا ما ملسو هيلع هللا ىلص صالح، صاحب سنة، وقال أبو زرعة: كل يشء يقول احلسن قال رسول اهلل 

ني: مراسيله فيها ضعف، وقال الذهبي: واحلسن مع جاللته فهو مدلس، خال أربعة أحاديث، وقال الدارقط

ا ويدلس،  ومراسيله ليست بذاك، وقال ابن حجر يف التقريب: ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثري 

ويرسل كثريا عن كل  ،وذكره ابن حجر يف املرتبة الثانية من مراتب املدلسني، وقال: كان مكثرا من احلديث

/برقم 063جامع التحصيل )صـ ُينظر: .ـه001ُتويف سنة  .وغريه ،ه بتدليس اْلسناد النسائيأحد وصف
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طبقات املدلسني البن حجر  (،0337/برقم 061(، التقريب )صـ 3/362(، َتذيب التهذيب )021

وخالصة حاله أنه ثقة ثبت فقيه فاضل عابد، وكان يرسل كثري ا، ويدلس، وذكره ابن حجر يف  .(39)صـ

رتبة الثانية من مراتب املدلسني، ولذا فإن تدليسه اليرض، وأما مراسيله ففيها ضعف إال إذا رواها عنه امل

 .الثقات كام قال ابن املديني، وسامعه من أنس صحيح أثبته أمحد، وأبو حاتم، واهلل أعلم

 احلكم عىل احلديث بإسناد ابن حبان:

 .احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف باْلرسال

، وبذا 41تقدم خترجيه كشاهٍد للحديث رقم:  .¶صحيح من حديث عبد اهلل بن ُعمر وله شاهد 

 .يرتقي احلديث بشاهده إىل الصحيح لغريه، واهلل أعلم

 :40، 41التعليق عىل حديث رقم 

(: حديث أنس غري حمفوظ، وقال أيضا: سمعت حممدا 0711( برقم )2/232قال الرتمذي يف جامعه )

يقول: هذا غري حمفوظ، وإنام الصحيح عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن احلسن،  (البخاري )هو

عن حديث )إن اهلل تعاىل سائل كل  -(03/046كام يف علله ) -مرسال، وسئل الدارقطني ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي 

بن (، فقال: يرويه إسحاق بن راهويه، وزكريا بن احلارث َشيك البرسي، عن معاذ ..راع عام اسرتعاه

 الصحيح: عن هشام، عن قتادة، عن احلسن مرسال،، وهشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس

( 0/211) -املطبوع ِبامش حتفة األَشاف–وقد تعقب احلافظ ابن حجر هذا الكالم يف النكت الظراف 

ه، أنه مل َيِم فيبقوله: كون إسحاق حّدث عن معاذ باملوصول، واملرسل معا  يف سياق واحد يدل عىل 

قول اهلل تعاىل  ب/الفتن،  ك/، وقال ابن حجر يف الفتح، (موبيان أنه إما ،يريد إجالله)وإسحاق إسحاق 

ُسوَل َوُأوِِل اأْلَْمِر ِمنُْكْم{  يُعوا الرَّ
َ َوَأطِ يُعوا اَّللَّ
(: والبن عدي بسند صحيح 02/002) [19 النساء:]}َأطِ

 احلديث،..عن أنس إن اهلل سائل

قول أيب حاتم الرازي: أكرب أصحاب احلسن قتادة،  -41ح رقم -ة قتادة السدويس وقد تقدم يف ترمج

 وأثبت أصحاب أنس الزهري، ثم قتادة، 

وعىل هذا فيحتمل أن يكون قتادة سمعه من احلسن مرسال ، وسمعه من َأنس موصوال ، وأورده من 

 .الطريقني، وِبذا تنتفي العلة عن احلديث، واهلل أعلم

. 
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ُل َما ُيَقاُل ": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ،وعن أيب هريرة ؓاحلديث الثاين واألربعون: أوَّ

 اْلَباِردِ 
ِ
اء ْح ِجْسَمَك، َوَأْرِوَك ِمن امْلَ  .(1)أخرجه أبو حاتم ،"لِْلَعبِْد َيْوَم اْلِقيَاَمِة: أَلْم ُأَصحِّ

                                 
 ختريج احلديث: ((1

ملسو هيلع هللا ىلص إخباره  ب/، ╚ مناقب الصحابة ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

الناس يف ذلك اليوم، ِذْكر اْلخبار عن سؤال الرب جل وعال عبده يف القيامة عن البعث، وأحوال عن 

 ،عبد اجلبار الصويف(، قال: أخربنا أمحد بن احلسن بن 7264( برقم )06/264صحة جسمه يف الدنيا )

قال: سمعت  ،عن عبد اهلل بن العالء بن َزْبر ،قال: حدثنا الوليد بن مسلم ،قال: حدثنا اهليثم بن خارجة

فذكر  ،ملسو هيلع هللا ىلصالضحاك بن عبد الرمحن األشعري يقول: سمعت أبا هريرة ؓ يقول: قال رسول اهلل 

  .احلديث بلفظه

احلكم بن موسى، عن ، من طريق  (708( برقم )3/619« )الطب النبوي»وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف 

 .الوليد بن مسلم به بلفظه

  .قال: حدثنا عمرو بن عثامن (،011/برقم013)صـ« األوائل»وأخرجه ابن أيب عاصم يف 

َمُهْرُمِزّي يف "املحدث الفاصل" )صـ  ا  .من طريق حممد بن إبراهيم الشامي (،473وأخرجه الرَّ

برقم  (6/224ب من شكرها )، وما جيَعزَّ َوَجلَّ تعديد نعم اهلل  ب/ ،«ب اْليامنُشع»وأخرجه البيهقي يف 

هشام بن عامر، ثالثتهم )عمرو بن عثامن، وحممد بن إبراهيم الشامي، وهشام بن  (، من طريق4387)

 .عن الوليد بن مسلم به بلفظ مقارب ،عامر(

( برقم 1/276ومن سورة ألهاكم التكاثر ) ب/تفسري القرآن،  ك/، «جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

  .ه: هذا حديث غريب(، وقال عقب2218)

(، وقال عقبه: هذا حديث صحيح 7312) برقم  (4/012األَشبة ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

ارب/َش ، من طريق  ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي، كالمها )الرتمذي، واحلاكم( ،اْلسناد  وأخرجه .ة بن َسوَّ

ال إملسو هيلع هللا ىلص (، وقال عقبه: وهذا الكالم ال نعلمه ُيروى عن النبي 9418( برقم )06/329« )مسنده»البزار يف 

  .من هذا الوجه، عن أيب هريرة ؓ

(، وقال عقبه: مل يروه عن الضحاك بن عبد الرمحن بن 63) برقم  (0/36« )األوسط»وأخرجه الطرباين يف 

 .العالء إبراهيم بن عبد اهلل بن، من طريق  لبزار، والطرباين(عرزب إال عبد اهلل بن العالء، كالمها )ا

ئده»وأخرجه َتام يف  ( برقم 0/96حممد الطَّاَطِرّي اأْلََسِدّي، ويف )، من طريق  (307( برقم )0/91« )فوا

ار، وإبراهيم بن عبد اهلل بن العالء، من طريق  (308) ج، أربعتهم )َشَباَبة بن َسوَّ ، الفضل بن حبيب الرسا

 .عن عبد اهلل بن العالء به بنحوه ،وحممد الطَّاَطِرّي، والفضل بن حبيب الرساج(

 

 دراسة إسناد احلديث عند ابن حبان يف صحيحه:
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بن راشد، أبو عبد اهلل البغدادي الصويف )نسبة إىل لبس الصوف، وقيل:  أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار -0

ة من الصفاء، وقيل: من بنى صوفة وهم مجاعة من العرب كانوا يتقلَّلون من الدنيا؛ فنسبت هذه الطائف

روى عن اهليثم بن خارجة، وحييى بن معني، وغريمها، وروى عنه ابن حبان، وابن عدي،  .إليهم( الكبري

ا، قال الدارقطني، واحلاكم، واخللييل، واخلطيب، والصفدي: ثقة، وقال السمعاين: كان من الثقات وغريمه

احلديث، وقال الذهبي: الشيخ، املحدث، الثقة، وقال مرة: كان صاحب  املكثرين، له رحلة يف طلب

التالسجزي (، سؤا3/برقم86سؤاالت السلمي للدارقطني )صـ ُينظر: .ـه 216تويف سنة  .وإتقان ،حديث

( برقم 1/023(، تاريخ بغداد )3/601(،اْلرشاد للخلييل )020/برقم024للحاكم )صـ

وخالصة حاله أنه ثقة  .(6/089(، الوايف بالوفيات للصفدي )2/166(،األنساب للسمعاين )0988)

 .متقن

روى عن مالك بن أنس، والوليد بن  .حييى املروذي اخلراساين، أبو أمحد، ويقال: أبو اهليثم بن خارجة -3

د اجلبار الصويف وغريمها، وروى عنه البخاري، وأمحد بن احلسن بن عب ،-كام يف هذا اْلسناد-مسلم 

قال ابن معني، وابن قانع: ثقة، وقال عبد اهلل بن أمحد: كان أيب إذا ريض عن إنسان، وكان  .الكبري، وغريمها

، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال عن اهليثم بن خارجة وهو حيحدثنا عنده ثقة، حدث عنه وهو حي، ف

اخللق مع أصحاب احلديث، وقال  يسءل يثنى عليه، وكان يتزهد، وكان صالح َجَزرة: كان أمحد بن حنب

، وقال اخللييل: ثقة متفق عليه، وقال الذهبي: احلافظ «الثقات»النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان يف 

طبقات احلفاظ للذهبي  ُينظر: .ـه يف آخر يوم منها337ُتويف سنة  .قال ابن حجر: صدوقالثقة املحدث، و

ثقة عىل قول  وخالصة حاله أنه ( 7264/برقم 177(، التقريب )صـ00/94(، َتذيب التهذيب )3/42)

 .األكثرين، ومن خالفهم مل يذكر دليال

ثقة، كثري التدليس، والتسوية، وقد رصح  .الوليد بن مسلم القريش موالهم، أبو العباس الدمشقي -2

كام عند ابن أيب عاصم يف -الوليد بالتحديث يف احلديث الذي معنا، ورصح شيخه كذلك بالسامع ممن فوقه 

 .36تقدم يف حديث رقم:  .، فأِمنَّا بذلك تدليسه، واهلل أعلم-، والبيهقي يف الشعب«األوائل»

ْبعي، أبو َزْبربن عطا بن َزْبرعبد اهلل بن العالء  -4 ، ويقال: أبو عبد الرمحن رد بن عمرو بن حجر الرَّ

روى عن الضحاك بن عبد الرمحن األشعري، ونافع موىل بن عمر، وغريمها، وروى عنه ابنه  .الدمشقي

قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء اهلل، وقال ابن معني، وُدحيم، وأبو  .راهيم، والوليد بن مسلم، وغريمهاإب

اوية بن صالح، وهشام بن عامر، والعجيل، والفسوي، وابن شاهني: ثقة، وقال أمحد: مقاِرب داود، ومع

، وقال «الثقات»احلديث، وقال أبو حاتم: ُيكتب حديثه، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان، يف 

ا فاضال، وقال الدارقطني: ث ،ومتقنيهم ،: من ثقات الدمشقينييف املشاهري قة جُيمع حديثه، وقال وكان خريِّ

الذهبي يف امليزان: صدوق، ما علمت به بأسا، وقال ابن حزم يف املحيل عقب حديث أيب ثعلبة اخْلَُشنِيِّ يف 

آنية أهل الكتاب: هذا خرب ال يصح ألن فيه عبد اهلل بن العالء بن َزْبر وليس بمشهور، وقد رد ابن حجر 
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ب بعىل هذا بقوله يف  ، وقال ابن حجر يف (ني ما تقدم من األقول يف توثيقهيع)ام تقدم التهذيب: وهو متعقَّ

مشاهري علامء  ُينظر: .ـه061ـه، وقيل 064ُتويف سنة  .اللسان: جمَمع عىل توثيقه، وقال يف التقريب: ثقة

(، املُحىلَّ البن حزم 643/برقم037(، الثقات البن شاهني )صـ0474/برقم392األمصار )صـ

 (، التقريب 1/211(، َتذيب التهذيب )4466( برقم )3/462تدال )(، ميزان االع7/431)

وخالصة حاله أنه ثقة عىل قول  .(2171( برقم )7/366(، لسان امليزان )2130/برقم207)صـ 

فهذا من  ،األكثرين، ومن أنزله إىل مرتبة الصدوق مل يذكر دليال، وأما قول أيب حاتم فيه: يكتب حديثه

  .م بقوله: ليس بمشهور، ومل يوافقه أحد عىل قوله هذا، واهلل أعلمتشدده، كام شذَّ ابن حز

، أبو عبد الرمحن، ويقال: أبو زرعة -ويقال عرزم، واألول أصح  -بن عْرَزب الضحاك بن عبد الرمحن  -1

ء بن روى عن أبيه، وأيب هريرة، وغريمها، وروى عنه عبد اهلل بن العال .األردين الشامي األشعري الطرباين

قال أبو مسهر: كان من خري الوالة، وقال العجىل، وابن حجر: ثقة، وذكره ابن  .َزْبر، واألوزاعي، وغريمها

فقد  ،، وقال يف املشاهري: من صاحلي أهل الشام، ومن قال إنه عرزم بامليم«الثقات»يف  ابن خلفونحبان

/برقم 086مشاهري علامء األمصار )صـ ُينظر: .ـه011ُتويف سنة  .وِهم، وقال الذهبي يف الكاشف: ُوثِّق

(، َتذيب 3142( برقم )7/09(، إكامل َتذيب الكامل )3423( برقم )0/118(، الكاشف )886

 .ثقة، واهلل أعلم وخالصة حاله أنه  .(3970/برقم 379(، التقريب )صـ 4/446التهذيب )

 .03تقدم يف حديث رقم:  .محن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓالصحايب اجلليل: عبد الر -6

 احلكم عىل احلديث بإسناد ابن حبان:

فقد رصح بالتحديث  ،احلديث ِبذا اْلسناد صحيح ملا تقدم يف دراسته، ولئن كان الوليد بن مسلم مدلسا

ار،  يف الشعب، فأِمنَّا بذلك تدليسه ، والبيهقي«األوائل»عند ابن أيب عاصم يف  كام تابعه َشَباَبة بن َسوَّ

يف روايته عن عبد اهلل بن  اَطِرّي، والفضل بن حبيب الرساجاهيم بن عبد اهلل بن العالء، وحممد الطَّ وإبر

 .العالء بن َزْبر، واهلل أعلم
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 احلديث الثالث واألربعون:

ْر َلَك اخْلَيَْل " قال:ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  (1)وعنه َليَْلَقنَيَّ َأَحُدُكْم َربَُّه َيْوَم اْلِقيَاَمِة، َفيَُقوُل َلُه: َأَلْم ُأَسخِّ

ْج  ْجَك ُفاَلَنَة َخَطَبَها اخْلَطَّاُب، َفَمنَْعُتُهْم َوَزوَّ بَِل؟ َأَلْم َأَذْرَك َتْرأَُس َوَتْرَبُع؟ َأَلْم ُأَزوِّ . "نَاَك؟َواْْلِ

 .(2)أخرجه أبو حاتم

                                 
 .( يعني أبا هريرة ؓ(1

 ختريج احلديث:( (2

ملسو هيلع هللا ىلص إخباره  ب/، ╚مناقب الصحابة ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

الناس يف ذلك اليوم، ِذْكر اْلخبار عن سؤال الرب جل وعال عبده يف القيامة عن البعث، وأحوال عن 

(، قال: أخربنا احلسني بن أمحد بن بِْسَطاٍم بِاأْلُبُلَِّة 7267( برقم )06/267َتكينه من الشهوات يف الدنيا )

عن أيب  ،عن أبيه ،ُسهيل بن أيب صالحعن  ،قال: حدثنا سفيان بن عيينة ،قال: حدثنا حممد بن ميمون اخلياط

  .فذكر احلديث بلفظه ،ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ،هريرة ؓ

  .(، قال:حدثنا حممد بن أيب عمر4/3379الزهد والرقائق ) ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

وعال ذكر البيان الشايف لصحة ما ترمجته للباب قبل هذا إن اهلل جل  ب/ ،وأخرجه ابن خزيمة يف التوحيد

 .حدثنا عبد اجلبار بن العالء العطَّار قال: ،(0/269)..وتوبيخا ،واملنافق يوم القيامة تقريرا  ،يكلم الكافر

(، قال: حدثنا يعقوب بن مُحيد، ثالثتهم )حممد 623برقم ) (0/383) «السنة»وأخرجه ابن أيب عاصم يف 

ال ،د(بن أيب عمر، عبد اجلبار بن العالء العطَّار، ويعقوب بن مُحي  .عن سفيان بن عيينة به ُمطوَّ

 دراسـة إسناد احلديث عند ابن حبان يف صحيحه:

روى عن إسامعيل بن إبراهيم البْصي،  .بو عيل الزعفراين األبيُل البْصي، أاحلسني بن أمحد بن بِْسَطامٍ  -0

، -كام يف هذا اْلسناد  -وغريمها، وروى عنه ابن حبان  ،-كام يف هذا اْلسناد  -وحممد بن ميمون اخلياط 

وغريهم، وأخرج له الضياء املقديس يف املختارة مقرونا « معجمه»والطرباين، وأبو بكر اْلسامعييل يف 

 برقم  (9/132(، األحاديث املختارة للمقديس )2/014األنساب للسمعاين ) ُينظر: .بالقاسم بن زكريا

وخالصة حاله: مل أجد  .(292/برقم377والداين إىل تراجم شيوخ الطرباين )صـ(، إرشاد القايص 111)

فإن  وعىل هذاأحاديث..، إال أن الدارقطني يف العلل نسب الوهم إليه يف ثالثة  وال تعديال ،فيه جرحا

إىل إضافة  هابن بسطام مقرونا بغريه، وكذا إخراج ابن حبان لعدد من أحاديث إخراج الضياء املقديس حلديث

 .األوهام التي أخذت عليه كل هذا جيعله يف مرتبة: صدوق له أوهام، واهلل أعلم

ز، أبو عبد اهلل املكي حممد بن ميمون اخليَّاط -3 ا روى عن سفيان بن عيينة، ومعاذ بن هشام  .البزَّ

ئي، وغريمها، وروى عنه الرتمذي، واحلسني بن أمحد بن بِْسَطاٍم  سَتوا  .، وغريمها-سناد كام يف هذا اْل -الدَّ

قال أبو حاتم: كان أميا مغفال، وقال مسلمة يف الصلة: ال بأس به، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال يف 

من »، وقال: ربام وهم، وقال الذهبي يف «الثقات»مشيخته: أرجو أن ال يكون به بأس، وذكره ابن حبان يف 
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من ُتكلم فيه  ُينظر: .ـه313ُتويف سنة  .ام أخطأصدوق، وقال ابن حجر: صدوق رب«: ُتكلم فيه وهو موثق

 .(6241/برقم 101(، التقريب )صـ9/481(، َتذيب التهذيب )231/برقم 070وهو موثق )صـ

( يف لفظة من 072( برقم )9/306صدوق له أوهام؛ فقد خطَّأه الدارقطني يف علله ) وخالصة حاله أنه 

اخلطيب يف كتابه )رافع االرتياب( أن حممد بن ميمون  (: ذكر3/011حديث، وقال ابن حجر يف التهذيب )

اخلياط روى حديثه، عن ابن عيينة عن زكريا عن الشعبي فقال: عن مالك بن احلارث: ووهم فيه ابن 

، وقيل أليب -يعني أنه أخطأ يف اسم الراوي، والصواب أن اسمه احلارث بن مالك  -ميمون عىل ابن عيينة 

اخلياط املكي روى عن أيب سعيد موىل بني هاشم، عن شعبة، عن أيب إسحاق، حاتم: إن حممد بن ميمون 

 ..عن قيس بن أيب حازم، عن عتبة بن غزوان، قال: لقد رأيتنا وأنا سابع سبعة ما لنا طعام إال األسودين 

؛ فإنه هذا حديث باطل ِبذا اْلسناد، وما ُأبِعُد أن يكون قد ُوضع للشيخ"احلديث بطوله؟، فقال أبو حاتم: 

 .وهامهومل أقف عىل من اعترب احلديث الذي معنا من أ "كان أميا

 .ثقة حافظ فقيه إمام حجة .ثم املكي ،سفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون اهلالِل، أبو حممد الكويف -2

 . 09تقدم يف حديث رقم: 

ن، أبو يزيد املدين -وانواسمه َذكْ - ُسهيل بن أيب صالح -4 روى عن أبيه، وسليامن األعمش،  .السامَّ

قال ابن عيينة: ثبت يف احلديث، وقال الليث: كان  .سفيان بن عيينة، ومالك، وغريمها وغريمها، وروى عنه

من عبَّاد أهل املدينة، وقال ابن سعد: ثقة كثري احلديث، وقال ابن معني: ليس بالقوي يف احلديث، صويلح، 

(: وهو 0177( برقم )3/21قال ابن اجلوزي يف الضعفاء واملرتوكني ) وفيه لني، وقال يف موضع آخر: ثقة،

أصح، وقال أمحد: ليس به بأس، وقال أمحد بن صالح: من املتقنني، وإنام ُتوقِّي يف غلط حديثه ممن يأخذ 

ابن و عنه، وقال العجيل، واخللييل: ثقة، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وال حيتج به، وذكره ابن حبان،

 ،، وقال ابن عدي: روى عنه األئمة مثل الثوري، وشعبةئ، وقال ابن حبان: كان خيط«لثقاتا» يف شاهني

وقد أكثر  ،ومالك وغريهم، وهو عندي مقبول األخبار ثبت ال بأس به، وقال احلاكم: أحد أركان احلديث

الك وهو احلََكم يف والشواهد إال أن غالبها يف الشواهد، وقد روى عنه م ،مسلم الرواية عنه يف األصول

وساء حفظه يف آخر عمره، وقال  ،شيوخ أهل املدينة الناقد هلم، ثم قيل يف حديثه بالعراق أنه نيس الكثري منه

أبو الفتح األزدي: صدوق إال أنه أصابه برسام يف آخر عمره فذهب بعض حديثه، وقال الذهبي يف امليزان: 

بعض حديثه، وخرج له البخاري استشهادا، وقال ربيعة  ء الثقات، وقد كان اعتل بعلة فنيسأحد العلام

ب العالئي عىل هذا  ،الرأي: كان أصاب سهيال علة، أصيب ببعض حفظه ونيس بعض حديثه، وقد عقَّ

يعني من أقسام املختلطني وهم -بقوله: ومع ذلك فقد احتج به مسلم، فيمكن أن يكون من القسم األول 

صال، ومل حيط من مرتبتهم، إما لقْص مدة االختالط وقلته، وإما ألهنم مل من مل يوجب االختالط هلم ضعفا أ

، وقال ابن حجر يف اللسان: ثقة عن أبيه، وقال يف -فسلِم حديثهم من الوهم ،يرووا شيئا حال اختالطهم

الكامل البن عدي  ُينظر: .ـه041ـه، وقيل: 028ُتويف سنة  .التقريب: صدوق تغري حفظه بأخرة
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( برقم 3/342(، ميزان االعتدال )100/برقم018(، الثقات البن شاهني )صـ866قم )( بر4/133)

املختلطني للعالئي  ،(1/419(، سري أعالم النبالء )010/برقم96(، من ُتكلم فيه وهو موثق )صـ2614)

(، لسان امليزان 3671/برقم 319(، التقريب )صـ 4/362(، َتذيب التهذيب )30/برقم11(، )صـ2)صـ

ثقة له أخطاء، وقد تغري بأخرة، وهو ثقة يف روايته عن أبيه  وخالصة حاله أنه  .(2347( برقم )7/341)

فقد خالف األكثرين، ومل يذكر  ،كام قال ابن حجر، وقد روى هنا عن أبيه، ومن أنزله إىل مرتبة الصدوق

ابن معني فيه، فنأخذ  كام اختلف قول فهذا من تشدده ،دليال عىل ما ذهب إليه، وأما تضعيف أيب حاتم له

بالقول الذي وافق فيه األكثرين وهو أنه ثقة، فقد حكى ابن اجلوزي أقوال ابن معني فيه، ثم رجح القول 

  .بأنه ثقة، واهلل أعلم

ن الزيات هو :أبوه -1 روى عن أيب  .املدين –ألنه كان جيلب الزيت إىل الكوفة -َذْكوان، أبو صالح السامَّ

 .، وغريهموعاصم بن أيب النَُّجود وروى عنه ابنه سهيل، واألعمش، .دري، وغريمهاهريرة، وأيب سعيد اخل

قال ابن سعد: كان ثقة كثري احلديث، وقال ابن معني، والعجيل: ثقة، وسئل ابن معني: من كان الثبت يف أيب 

قال أمحد: ثقة هريرة؟، فقال: ابن املسيَّب، وأبو صالح، وابن سريين، واملقربي، واألعرج، وأبو رافع، و

وأوثقهم، وقال أبو زرعة: ثقة مستقيم احلديث، وقال أبو حاتم: ثقة صالح احلديث  ،ثقة، من أجل الناس

حيتج بحديثه، وقال إبراهيم احلريب: كان من الثقات، وقال الساجي: ثقة صدوق، وذكره ابن حبان يف 

تقريب: ثقة ثبت، وقال يف موافقة اخلرُْبِ ، وقال الذهبي: من األئمة الثقات، وقال ابن حجر يف ال«الثقات»

(، َتذيب التهذيب 0489( برقم )0/286الكاشف ) ُينظر: .ـه010ُتويف سنة  .اخلرََب: ثقة باالتفاق

ثقة ثبت  وخالصة حاله أنه  .(3/323(، موافقة اخلرُْبِ اخلرََب )0840/برقم 312(، التقريب )صـ 2/309)

  .إمام، وهو من أثبت الناس يف أيب هريرة ؓ

 .03تقدم يف حديث رقم:  .محن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓالصحايب اجلليل: عبد الر -6

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

ملا تقدم من حال احلسني بن أمحد بن بِْسَطاٍم، وحممد بن ميمون اخلياط، وأهنام  ديث ِبذا اْلسناد حسناحل

صدوقان هلام أوهام، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من أوهامهام، وقد تابع كل من )حممد بن أيب عمر، 

سفيان بن عيينة ِبذا وعبد اجلبار بن العالء العطَّار، ويعقوب بن مُحيد( حممد بن ميمون اخلياط يف روايته عن 

 هها مسلم يف صحيحه، فاحلديث من هذاْلسناد كام تقدم يف التخريج، ومتابعة حممد بن أيب عمر أخرج

 .الطريق صحيح، واهلل أعلم
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 احلديث الرابع واألربعون:

َ ]" قال: ،ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ،وعن أيب سعيد ؓ /أ[ َجلَّ َوَعاَل َيْسَأُل اْلَعبَْد 0/041إِنَّ اَّللَّ

فيقول: َيا َربِّ َوثِْقُت بَِك،  ،َيْوَم اْلِقيَاَمِة َحتَّى إِنَُّه َليَُقوُل َلُه: َما َمنََعَك إِْذ َرَأيَْت امْلُنَْكَر َأْن ُتنِْكَرُه؟

 .(1)أخرجه أبو حاتم ."–أو َفِرْقُت ِمَن النَّاِس، وَوثِْقُت بَِك  -َوَفِرْقُت ِمَن النَّاِس 

                                 
 ختريج احلديث:( (1

ملسو هيلع هللا ىلص ، باب إخباره ╚ مناقب الصحابة ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

اْلخبار عن سؤال الرب جل وعال عبَده عن تركه األمر  يف ذلك اليوم، ِذْكر الناسالبعث، وأحوال عن 

قال:  ،أخربنا ِعمران بن موسى بن جُمَاشع (، قال:7268( برقم )06/268والنهي عن املنكر ) ،باملعروف

يقول: قال: سمعت حييى بن سعيد األنصاري  ،قال: حدثنا عبد الوهاب الثََّقِفّي  ،حدثنا حممد بن املَُثنَّى

 أنه سمع أبا سعيد اخلدري ،أن هَنَارا الَعْبدي حدثه ،أخربين عبد اهلل بن عبد الرمحن بن َمْعَمر بن حزم

  بنحوه.يقول، فذكر احلديث ملسو هيلع هللا ىلص يذكر أنه سمع رسول اهلل   ؓ

ِذيَن آَمنُوا َعَلْيُكْم َأنْ  ب/الفتن،  ك/، «سننه»أخرجه ابن ماجه يف و َا الَّ ُفَسُكْم{ ]املائدة: قوله تعاىل }َيا َأَيُّ

  بنحوه.عن حييى بن سعيد به  ،حممد بن ُفَضيل، من طريق  (4107( برقم )3/0223[ )011

، قال: ثنا حييى بن (ابن عيينة)هو قال: ثنا سفيان  ،(716( برقم )3/9« )مسنده»وأخرجه احلميدي يف 

 .سليامن بن بالل من طريق ،(00341برقم ) (07/241« )مسنده»وأخرجه أمحد يف  بنحوه.سعيد به 

، من طريق  هشام بن (974/برقم210)صـ -كام يف منتخب املسند  -« مسنده»وأخرجه عبد بن مُحيد يف 

  .سعد

 .، من طريق  عبد العزيز بن حممد(0189برقم ) (3/242« )مسنده»وأخرجه أبو يعىَل امَلوِصيِلّ يف 

، (7067) برقم  (01/62والنهي عن املنكر ) ،عروفاألمر بامل ب/ ،«ُشعب اْليامن»وأخرجه البيهقي يف 

سعيد بن ، وسعيد بن سليامن، ثالثتهم )سليامن بن بالل، وهشام بن سعد، وعبد العزيز بن حممدمن طريق  

 .عن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن معمر به بنحوه، سليامن(

 دراســـة إسنـــــاد احلديث عند ابن حبان يف صحيحه:

ْختَِيايِن ، أبو إسحاق موسى بن جُمَاشعِعمران بن  -0 روى عن سويد بن سعيد، وحممد بن  .اجلُرَجايِن، السَّ

،  وأبو بكر اْلسامعييل، -كام يف هذ اْلسناد  -، وغريمها، وروى عنه ابن حبان -كام يف هذ اْلسناد  -املَُثنَّى 

وقال اْلسامعييل: صدوق، حمدث والرحلة،  ،قال احلاكم: هو حمدث ثبت مقبول، كثري التصنيف .وغريمها

البلد يف زمانه، وقال الذهبي يف السري: اْلمام، املحدث، احلجة، احلافظ، وقال يف تاريخ اْلسالم: كان ثقة 

(، 04/026سري أعالم النبالء ) ُينظر: .ـه211ُتويف سنة  .ثبتا، كثري التصنيف، وقال السيوطي: ثقة ثبت

ثقة، واهلل  وخالصة حاله أنه  .(724/برقم232ظ للسيوطي )صـ(، طبقات احلفا7/90تاريخ اْلسالم )

 .أعلم
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ِمنحممد بن املَُثنَّى بن عبيد بن قيس بن دينار الَعنَزي، أب -3 روى عن  .و موسى البْصي املعروف بالزَّ

سفيان بن عيينة، وعبد الوهاب بن عبد املجيد الثقفي، وغريمها، وروى عنه البخاري، ِعمران بن موسى بن 

قال ابن معني، وعمرو بن عيل الفالس، وابن شاهني: ثقة، وقال  .، وغريمها-كام يف هذ اْلسناد  - اشعجُمَ 

الذهيل: حجة، وقال أبو حاتم: صالح احلديث صدوق، وقال صالح جزرة: صدوق اللهجة، وكان يف عقله 

ال بأس به، كان يغري يف  يشء، وكنُت أقدمه عىل ُبندار، وقال ابن خراش: كان من األثبات، وقال النسائي:

، وقال: كان صاحب «الثقات»كتابه، وقال مسلمة بن قاسم: ثقة مشهور من احلفاظ، وذكره ابن حبان يف 

كتاب ال حيدث إال من كتابه، وقال الدارقطني: كان أحد الثقات، وقال اخلطيب: كان ثقة ثبتا احتج سائر 

ل ابن حجر: ثقة ثبت، وكان هو وُبندار فريس رهان األئمة بحديثه، وقال الذهبي: حافظ ثقة وِرع، وقا

(، الكاشف 0378/برقم303الثقات البن شاهني )صـ ُينظر: .ـه313ُتويف سنة  .وماتا يف سنة واحدة

وخالصة  .(6364/برقم 111(، التقريب )صـ 9/431(، َتذيب التهذيب )1024( برقم )3/304)

فهذا من تشددمها، واهلل  ،أيب حاتم، والنسائي: صدوقحاله أنه ثقة ثبت عىل قول األكثرين، وأما قول 

 .أعلم

اب بن عبد املجيد بن الصلت بن عبيد اهلل بن احلكم بن أيب -2  العاص الثقفي، أبو حممد عبد الوهَّ

روى عن حييى بن سعيد األنصاري، ويونس بن ُعبيد، وغريمها، وروى عنه إسحاق بن راهويه،  .البْصي

وفيه ضعف، وقال ابن معني، والعجيل: ثقة،  ،قال ابن سعد: كان ثقة .املثنى، وغريمهاسى حممد بن وأبو مو

وقال ابن املديني: ليس يف الدنيا كتاب عن حييى بن سعيد األنصاري أصح من كتاب عبد الوهاب، وذكره 

ال ابن معني: والضبط لآلثار، وق ،من أهل اْلتقان يف األخبار«: املشاهري»، وقال يف «الثقات»ابن حبان يف 

يزان: لكنه ما َض تغرُيه اختلط بآخره، وقال العقييل: تغري يف آخر عمره، وعقب الذهبي عىل هذا بقوله يف امل

فإنه ما حدث بحديث يف زمن التغري، قال أبو داود: تغري جرير بن حازم، وعبد الوهاب الثقفي،  ؛حديَثه

ُتويف  .بن حجر: ثقة تغري قبل موته بثالث سننيفُحجب الناس عنهم، وقال الذهبي: ثقة مشهور، وقال ا

(، َتذيب الكامل 0369/برقم 312مشاهري علامء األمصار )صـ ُينظر: .ـه، وقيل قبل ذلك094سنة 

(، 6/449(، َتذيب التهذيب )1230( برقم )3/681(، ميزان االعتدال )2614( برقم )08/112)

قة تغري قبل موته بثالث سنني، لكن هذا التغري ما ث وخالصة حاله أنه  .(4360/برقم 268التقريب )صـ 

 .َض حديَثه لكونه ما حدث بحديث يف زمن التغري كام أفاد ذلك أبو داود، والذهبي، واهلل أعلم

روى عن عبد اهلل بن  .النجاري، أبو سعيد املدين القايضحييى بن سعيد بن قيس بن عمرو األنصاري  -4

زهري، وخالد بن أيب ِعمران، وغريهم، وروى عنه محاد بن سلمة، وعبد عبد الرمحن بن معمر بن حزم، وال

ه الثوري يف احلفاظ، وابن عيينة يف حمدثي احلجاز الذين  .ب الثقفي، والليث بن سعد، وغريهمالوها عدَّ

وثقاته ممن ليس يف النفس من  ،جييئون باحلديث عىل وجهه، وابن املديني يف أصحاب صحة احلديث

وقال ابن سعد: كان ثقة كثري احلديث حجة ثبتا، وقال ابن معني، وأمحد، وأبو زرعة، وأبو حديثهم يشء، 
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حاتم: ثقة، وقال أمحد: أثبت الناس، وقال العجيل: ثقة له فقه، وكان رجال صاحلا، وقال الذهبي: إمام 

َتذيب  نظر:يُ  .ـه، وقيل بعدها042ُتويف سنة  .حافظ فقيه حجة، وقال ابن حجر يف التقريب: ثقة ثبت

(، 00/330(،َتذيب التهذيب )6076( برقم )3/266الكاشف ).(،6826( برقم )20/246الكامل )

 .وخالصة حاله ما قاله الذهبي رمحه اهلل .(7119/برقم 190التقريب )صـ 

لة املدين القايضاألنصاري الب عبد اهلل بن عبد الرمحن بن َمْعَمر بن حزم -1 روى عن  .خاري، أبو ُطَوا

ر بن سعد بن أيب وقاص، وهنار العبدي، وغريمها، وروى عنه إسامعيل بن جعفر، وحييى بن سعيد عام

ابن سعد، وابن معني، وأمحد، والرتمذي، والنسائي، وابن حبان، والدارقطني،  األنصاري، وغريمها، قال

َتذيب  ُينظر: .ـه 024ُتويف سنة  .وابن حجر: ثقة، زاد ابن سعد: كثري احلديث، وقال ابن خراش: صدوق

 .(2421/برقم 200(، التقريب )صـ 1/397(، َتذيب التهذيب )2281( برقم )01/307الكامل )

 .شذ ابن خراش بقوله: صدوق، واهلل أعلموخالصة حاله أنه  ثقة، و

لة عبد  .عبد اهلل الَعْبدي القييس املدينبن  هَنَار -6 روى عن أيب سعيد اخلدريؓ، وروى عنه أبو ُطوا

بن حبان يف اهلل بن عبد الرمحن املدين، وحممد بن حييى بن حبان، قال ابن خراش: صدوق، وذكره ا

 ُينظر: .، وأخرج حديثه يف صحيحه، وقال الذهبي: ثقة، وقال ابن حجر: صدوقئ، وقال: خيط«الثقات»

 .(7091/برقم 166(، التقريب )صـ 01/477ذيب التهذيب )(، َت1883( برقم )3/236الكاشف )

بالنسبة ملا -ثقة، ومن أنزله إىل صدوق مل يذكر علة، كام أن مجلة مروياته حديثان  وخالصة حاله أنه

 .، ومل أقف عىل من نسب اخلطأ إليه يف أحدمها، واهلل أعلم-توصلت إليه 

  .2حديث رقم:  تقدم يف .صحايب اجلليل: أبو سعيد اخلدري ؓال -7

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

 .ملا تقدم يف دراسته، واهلل أعلم احلديث ِبذا اْلسناد صحيح
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 احلديث اخلامس واألربعون:

ِه َحتَّى " يقول:ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهلل  ¶وعن ابن عمر  َيْدُنو امْلُْؤِمُن َيْوَم اْلِقيَاَمِة ِمْن َربِّ

ُرُه بُِذُنوبِِه، َفيَُقوُل: َهْل َتْعِرُف؟ َيَضعَ  َُتَا  ،َعَليِْه َكنََفُه، َفيَُقرِّ َفيَُقوُل: َربِّ َأْعِرُف، َقال: َفِإينِّ قد َسرَتْ

اُر، َوامْلُنَ  ا اْلُكفَّ ْنيَا، َوَأنَا َأْغِفُرَها َلَك اْليَْوَم، َفيُْعَطى َصِحيَفَة َحَسنَاتِِه، َوَأمَّ  ،افُِقونَ َعَليَْك يِف الدُّ

 الَِّذيَن َكَذُبوا َعىَل اهلل ،َفيُْؤَتى ِِبِْم َعىَل ُرُءوِس اخْلاََلئِْق 
ِ
أخرجاه، وأبو حاتم،  ."فيَُقال: َهُؤاَلء

َنَعْم َيا  ، ثم ذكر ما بعده، وقال بعد قوله:"ِمَن النَّاسِ  (1)َحتَّى َيَضَع َكنََفُه َعَليِْه ]َفيسرتُه["وقال: 

 : َُتَا َعَليَْك ِمَن النَّاِس،  َحتَّى إَِذا"َربِّ َرُه بُِذُنوبِِه، َوَظنَّ يِف َنْفِسِه َأنَُّه َقِد اْستَْوَجَب َقاَل: َقْد َسرَتْ َقرَّ

اُر، َوامْلُنَافُِقونَ  ا اْلُكفَّ   ،َوأنَا َأْغِفُرَها َلَك اْليَْوَم، َوُيْعَطى كَِتاَب َحَسنَاتِِه، َوَأمَّ
ِ
 َفيَُقوُل اأْلَْشَهاُد: َهُؤالء

نيَ 
ِ ِ
 َعىَل الظَّامل
ِ
ِْم َأال َلْعنَُة اَّللَّ   .(2)"الَِّذيَن َكَذُبوا َعىَل َرِبِّ

                                 
 .(: فسرته0/209/أ(، واملطبوع )0/041( يف األصل )(1

  ختريج احلديث:( (2

نَي{  :قول اهلل تعاىل ب/والغصب،  ،املظامل ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 
ِ ِ
 َعىَل الظَّامل
ِ
}َأالَ َلْعنَُة اَّللَّ

ام، قال: أخربين قتادة، 3440( برقم )2/038[ )08]هود:  (، قال:حدثنا موسى بن إسامعيل، حدثنا مَهَّ

ِرٍز املازين إذ عرض رجل، فقال:  آخذ بيده¶ قال: بينام أنا أميش مع ابن عمر  ،عن صفوان بن حُمْ

يقول، فذكر احلديث ملسو هيلع هللا ىلص فقال: سمعت رسول اهلل  ،النجوى؟ يقول يفملسو هيلع هللا ىلص كيف سمعت رسول اهلل 

 .بنحوه

ان1426برقم ) (9/208« )مسنده»وأخرجه أمحد يف   .(، قال: حدثنا َِبز، وعفَّ

إخباره  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

ان بأن اهلل جل وعال عند حسابه املؤمنني يف العقبى الناس يف ذلك اليوم، ِذْكر البيالبعث، وأحوال عن ملسو هيلع هللا ىلص 

ُهْدَبة بن ، من طريق  (7216( برقم )06/211يسرتهم عن الناس حتى ال يطلع أحد عىل عمل أحد )

ان، وُهْدَبة بن خالد( عن مهام بن حييى به بنحوه  .خالد القييس، ثالثتهم )َِبز، وعفَّ

(، من طريق 4/3031بول توبة القاتل وإن كُثر قتله )قَ  ب/التوبة،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

ئِيِّ  ْسَتَوا  .هشام الدَّ

حممد بن ، من طريق  (00813) برقم  (01/288الرقائق ) ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

 .يسار

  .(082( برقم )0/61أنكرت اجلهمية )فيام  ب/، يف املقدمة، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

سعيد بن أيب ، من طريق  (، كالمها )ابن ماجه، وأمحد(1831) برقم  (01/84« )مسنده»يف  وأخرجه أمحد

، وحممد بن يسار، وسعيد بن أيب َعروبة( ِئيِّ ْسَتَوا  .عن قتادة به بنحوه ،َعروبة، ثالثتهم )هشام الدَّ
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قوله: كنفه، الَكنَف بالتحريك اجلانب والناحية، وهذا َتثيل جعله حتت ظل الرمحة واللطف 

 .تعاىل، أو يقول كنفه من املتشابه الذي استأثر اهلل بعلمه، فنؤمن به، ونكل علمه إىل اهلل (1)به

  

                                                                                               
 .(4/311النهاية، مادة َكنَف ) ُينظر:( (2
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 احلديث السادس واألربعون:

َب، َفُقْلُت: َأَليَْس َقْد َقاَل ": ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ،▲وعن عائشة  َمْن ُحوِسَب َيْوَم اْلِقيَاَمِة ُعذِّ

َساُب، إِنَّاَم َذلِك اْلَعْرُض، َمْن  ،اهلُل َتَعاىَل: }َفَسْوَف حُيَاَسُب ِحَساب ا َيِسري ا{؟ َفَقاَل: َليَْس َذلَِك احْلِ

َب  َساَب ُعذِّ َساَب َهَلَك "أخرجاه، وأخرجه أبو حاتم، وقال:  ."ُنوقَِش احْلِ ، ويف "َمْن ُنوقَِش احْلِ

 .(1)"َليَْس َأَحٌد حُيَاَسُب َيْوَم القيامة إال هلك"لفظ عنده: 

  

                                 
 ختريج احلديث:( (1

فراجع فيه حتى يعرَفه  ،فلم يفهْمه ،من سمع شيئا ب/العلم،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

، قال: (اجلَُمِحي)هو   مريم، قال: أخربنا نافع بن عمرحدثنا سعيد بن أيب (، قال:012( برقم )0/23)

  بنحوه.، فذكر احلديث ▲حدثني ابن أيب ُمَليَكة، أن عائشة 

(، قال: حدثنا يونس، حدثنا نافع بن عمر به 34611) برقم  (40/013) «مسنده»وأخرجه أمحد يف 

  .بنحوه

 .(6126برقم )( 8/000) بذِّ من نوقش احلساب عُ  ب/الرقاق  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف 

ْت{ )«جامعه»وأخرجه الرتمذي يف  اَمُء اْنَشقَّ ( برقم 1/261، ك/ تفسري القرآن، ب/ ومن سورة }إَِذا السَّ

(2227.) 

ا ِمْن ُأويِتَ كَِتاَبُه بَِيِمينِِه{ ]احلاق«السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف  [ 09ة: ، ك/ التفسري، ب/ قوله: }َفَأمَّ

 .(00114( برقم  )01/200)

، ب/ إخباره ╚، ك/ مناقب الصحابة -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

عن البعث، وأحوال الناس يف ذلك اليوم، ِذْكر إثبات اهلالك يف القيامة ملن نوقش احلساب  ملسو هيلع هللا ىلص

ابن حبان(، من طريق عثامن بن و ،الرتمذي، والنسائيالبخاري، و) هم، أربعت(7271( برقم )06/271)

 األسود.

، من (4/3314) إثبات احلساب ب/وأهلها،  ،وصفة نعيمها ،اجلنة ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

ْختِياين   .طريق  أيوب السَّ

أيب عامر ، من طريق  (2192) برقم  (2/084ِعيادة النساء ) ب/اجلنائز،  ك/، «سننه»وأخرجه أبو داود يف 

زِ  ا   .اخلَزَّ

عبد اجلبار بن َوْرد، أربعتهم )عثامن بن ، من طريق  (31717( برقم )43/466« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

از، وعبد اجلبار بن َوْرد( عن ابن أيب ُمَليَكة به بنحوه األسود، وأيوب ْختِياين، وأبو عامر اخلَزَّ  .السَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





213 

 

 احلديث السابع واألربعون:

اللَُّهمَّ َحاِسبْنِي ِحَساب ا َيِسري ا، َقاَلْت: َفُقْلُت َيا َرُسوَل " يقول:ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهلل ( 1)وعنها

َساُب اْليَِسرُي؟  َما احْلِ
ِ
َساَب َهَلَك،  ،اَّللَّ َقاَل:ُينُْظُر يِف َسيِّئَاتِِه، َوُيتََجاَوُز َلُه َعنَْها إِنَُّه َمْن ُنوقَِش احْلِ

وَكَة ُيَشاُكَها ُر َعنُْه من سيئاتِه، حتى الشَّ   .(2)أخرجه أبو حاتم "َوُكلَّاَم ُيِصيُب امْلُْؤِمَن ُيَكفِّ

                                 
 .▲( يعني السيدَة عائشة (1

 ختريج احلديث:( (2

ملسو هيلع هللا ىلص إخباره  ب/، ╚ مناقب الصحابة ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

عن البعث، وأحوال الناس يف ذلك اليوم، ِذْكر وصف العرض الذي يكون يف القيامة ملن مل يناَقش عىل 

 ،قال: حدثنا عيل بن املديني ،(، قال: أخربنا الَفضل بن احلَُباب اجلَُمِحي7273( برقم )06/273أعامله )

عن  ،عن َعبَّاد بن عبد اهلل بن الزبري ،ةعن عبد الواحد بن محز ،عن حممد بن إسحاق ،قال: حدثنا َجرير

  بنحوه.يقول، فذكرت احلديث ملسو هيلع هللا ىلص قالت: سمعت رسول اهلل  ،▲عائشة 

  بنحوه.(، قال: أخربنا جرير به 919) برقم  (3/267« )مسنده»وأخرجه إسحاق بن راهويه يف 

 (.ُعَليَّةابن هو )(، قال: حدثنا إسامعيل 34301) برقم  (41/361« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

مسألة  ب/والذكر،  ،والدعاء ،، مجاع أبواب الكالم املباح يف الصالة«صحيحه»وأخرجه ابن خزيمة يف 

وفيه تْصيح ابن )، من طريق  ابن ُعَليَّة (849) برقم  (3/21) ..الرب جل وعال يف الصالة حماسبة يسرية

  .(ا بذلك تدليسهنَّ إسحاق بالتحديث عن عبد الواحد بن محزة فأمِ 

أمحد بن خالد ، من طريق  (7626( برقم )4/378واْلنابة ) ،التوبة ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 .جاه ِبذه السياقة، ووافقه الذهبيالوهبي، وقال عقبه: هذا حديث صحيح عىل َشط مسلم ومل خير

ْعىَل بن ُعَبيد، يَ ، من طريق  (8737( برقم )4/632األهوال ) ك/« املستدرك»وأخرجه احلاكم أيضا يف 

 .عن حممد بن إسحاق به بنحوه ،ثالثتهم )إسامعيل بن ُعَليَّة، وأمحد بن خالد الوهبي، وَيْعىَل بن ُعَبيد(

 دراسـة إسناد احلديث عند ابن حبان يف صحيحه:

بن حممد بن صخر بن عبد الرمحن، أبو خليفة اجلَُمِحي البْصي  -واسمه عمرو  -الَفضل بن احلَُباب  -0

نة،  وحييى القطان، وغريمها، وروى عنه ابن حبان، روى عن عيل بن املديني، .األعمى  وأبو عوا

، وقال اخللييل: احرتقت كتبه، منهم من وثقه، ومنهم من «الثقات»ذكره ابن حبان يف  .والطرباين، وغريهم

كان ثقة "ن قاسم: مة بتكلم فيه، وهو إىل التوثيق أقرب، واملتأخرون أخرجوه يف الصحيح، وقال مسلَ 

نة أنه سأله: ما  مشهورا كثري احلديث، وكان يقول بالوقف، وهو الذي ُنقم عليه، لكن قد ورد عن أيب عوا

خملوق، فهو كافر،  آن كالم اهلل غري خملوق، ومن قالوسكت، ثم قال: القر ،فامحر وجهه ،تقول يف القرآن؟

فهذا ينفي عنه َتمة أقول: ، "أكذب قط، أستغفر اهللوأنا تائب إىل اهلل من كل ذنب إال الكذب، فإين مل 

القول بالوقف يف مسألة خلق القرآن، وقال الذهبي يف السري: اْلمام، العالمة، املحدث، شيخ الوقت، كان 
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م بالنصبثقة، صادقا، مأمونا، أديبا، فصيحا، مفوها فقد ذكر ابن حجر حكاية عنه مفادها أنه  ؛. وقد اَتُّ

ليه قول عمران بن حطان اخلارجي يف رثاء عبد الرمحن بن ملجم قاتل عيل ؓ، بكى عندما قرئ ع

روى ابن عبد الرب يف االستذكار و ...،وقال ابن حجر: ذكر له الدارقطني يف الغرائب حديثا أخطأ يف سنده

ه وأهل ،وهو حديث جابر مرفوعا )من وسع عىل نفسه-أدري من آالفة فيه؟  من طريقه حديثا منكرا جدا ما

ثم قال ابن حجر: رجاله موثَُّقون، والظاهر أن الغلط فيه من أيب  -اشوراء وسع اهلل عليه سائر سنته(يوم ع

. سمعه منه بعد احرتاق كتبه، واهلل أعلم -حممد بن معاوية  -خليفة الفضل بن احلباب، فلعل ابن األمحر 

السهمي للدارقطني  (، سؤاالت محزة9/8الثقات البن حبان ) ُينظر: ـه.211ُتويف سنة 

(، ميزان االعتدال 04/7(، سري أعالم النبالء )3/136(، اْلرشاد للخلييل )213/برقم347)صـ

م  وخالصة حاله أنه  .(0241( برقم )4/428(، لسان امليزان )6707( برقم )2/211) ثقة مكثر، اَتُّ

ديث الذي معنا من أخطائه، فأخطأ يف بعض ما روى، ومل أقف عىل من اعترب احل ،بالنصب، واحرتقت كتبه

  .واهلل أعلم

روى عن جرير بن عبد  .عيل بن عبد اهلل بن جعفر بن َنِجيح، أبو احلسن املعروف بابن املديني البْصي -3

احلميد، وسفيان بن عيينة، والفضل بن العالء، وغريهم، وروى عنه البخاري، والفضل بن احلباب 

قال ابن مهدي: عيل بن املديني أعلم الناس بحديث  .َميك، وغريهمن طاهر بن أيب الدُّ اجلَُمحي، وحممد ب

وخاصة بحديث ابن عيينة، وقال البخاري: ما استصغرت نفيس عند أحد إال عند عيل بن ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

والعلل، وقال أبو داود: ابن املديني أعلم  ،املديني، وقال أبو حاتم: كان عَلام يف الناس يف معرفة احلديث

وعلله ابن املديني، وقال  ،من أمحد باختالف احلديث، وقال صالح جزرة: أعلم من أدركت باحلديث

وقال الذهبي: "احلافظ أحد األعالم األثبات، ، خلق عيل بن املديني هلذا الشأن َعزَّ َوَجلَّ النسائي: كأن اهلل 

"، ثم قال الذهبي: وأما عيل بن املديني ..يل يف كتاب الضعفاء فبئس ما صنعذكره العقي .وحافظ العْص

والتبحر يف هذا  ،مع كامل املعرفة بنقد الرجال، وسعة احلفظ نتهى يف معرفة علل احلديث النبوىفإليه امل

إجابته يف  ومن تابعه ألجل ،الشأن، بل لعله فرد زمانه يف معناه، وقال ابن حجر يف التهذيب: تكلم فيه أمحد

 لك وتاب وأناب، ، وقد اعتذر الرجل عن ذ-يعني مسألة القول بخلق القرآن-املحنة 

، وقال حممد بن -مبينا سبب إجابته يف املحنة-قال ابن املديني  تُّ
ِ
: خفت القتل، ولو أنى َُضبت سوطا مل

م اهلل غري خملوق، وقال عثامن بن أيب شيبة: سمعت عيل بن املديني قبل أن يموت بشهرين يقول: القرآن كال

يقول: من زعم أن القرآن خملوق أو أن اهلل ال يرى أو مل يكلم موسى عىل  املنربأيضا: سمعت عليا عىل 

ُتويف سنة  .وعلله ،احلقيقة فهو كافر، وقال ابن حجر يف التقريب: ثقة ثبت إمام، أعلم أهل عْصه باحلديث

( برقم 30/1(، َتذيب الكامل )6213( برقم )02/430تاريخ بغداد ) ُينظر: .ـه عىل الصحيح324

(، التقريب )صـ 7/249(، َتذيب التهذيب )1874( برقم )2/028(، ميزان االعتدال )4196)

ثقة ثبت إمام حافظ، أعلم أهل عْصه باحلديث وعلله، عابوا  وخالصة حاله أنه  .(4761/برقم 412
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 .بأنه كان خاف عىل نفسه، واهلل أعلم واعتذر ،وتاب ،عليه إجابته يف املحنة، لكنه تنّصل

روى عن ليث بن أيب  .َجرير بن عبد احلميد بن ُقْرط، أبو عبد اهلل الرازي، الضبي الكويف القايض -2

قال  .ن حرب، وعيل بن املديني، وغريمهاهري ببن يسار، وغريمها، وروى عنه زُ  سليم، وحممد بن إسحاق

عامر املوصيل: حجة كانت كتبه صحاحا، وقال العجيل، وأبو  ابن املديني: كان صاحب ليل، وقال ابن

حاتم، وأمحد بن صالح، والنسائي، وأبو أمحد احلاكم: ثقة، وقال أمحد: " مل يكن بالذكي اختلط عليه حديث 

فه " ،أشعث أقول: وهذا ال يدخل يف معنى االختالط اصطالحا،  .وعاصم األحول حتى قدم عليه ِبز فعرَّ

ه قد بنيَّ هلم أمرها"، ولذلك "قيل ال بن معني عقب هذه احلكاية: كيف تروي عن جرير؟، فقال: أال ترا

وقال أبو زرعة: صدوق من أهل العلم، وقال ابن خراش: صدوق، وقال أبو القاسم الاللكائي: جممع عىل 

الدارقطني: ، وكذا ابن شاهني، وقال ابن حبان: كان من العباد، وقال «الثقات»ثقته، وذكره ابن حبان يف 

من الثقات احلفاظ، وقال اخللييل: ثقة متفق عليه، وقال الذهبي يف امليزان: " صدوق حُيتج به يف الكتب، 

ذكر البيهقى يف سننه يف ثالثني حديثا  جلرير بن عبد احلميد قال: قد ُنسب يف آخر عمره إىل سوء احلفظ "، 

لغريه بل احتج به اجلامعة، وقال ابن حجر يف التقريب: ابن حجر عىل هذا بقوله يف الفتح: ومل أر ذلك  وردَّ 

علل  ُينظر: .ـه عىل الصحيح088ُتويف سنة  .ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان يف آخر عمره َيِم من حفظه

( 0/294(، ميزان االعتدال )908( برقم )4/141(، َتذيب الكامل )2849( برقم )01/78الدارقطني )

(، التقريب 3/71(، َتذيب التهذيب )919( برقم )2/087(، إكامل َتذيب الكامل )0466برقم )

 وخالصة حاله أنه ثقة عابد صحيح الكتاب عىل .(0/291(، مقدمة فتح الباري )906/برقم029)صـ

قول األكثرين، ومن أنزله عن ذلك مل يذكر سببا، وأما قول أمحد: اختلط عليه حديث أشعث، وعاصم 

فه، فال يرضه ذلك ما دام ِبز قد ميز له أحاديثهام فه إياها، ولذلك قيل  ،األحول حتى قِدم عليه ِبز فعرَّ وعرَّ

ه قد بنيَّ هلم أمرها، وقول البيهقي:  البن معني عقب هذه احلكاية: كيف تروي عن جرير؟، فقال أال ترا

 .بل احتج به اجلامعة، واهلل أعلم ،ُنسب يف آخر عمره إىل سوء احلفظ، قال ابن حجر عقبه: مل أر ذلك لغريه

إمام يف املغازي، صدوق له  .حممد بن إسحاق بن يسار القريش، أبو بكر، ويقال: أبو عبد اهلل املدين -4

وقد رصح بالتحديث يف احلديث الذي معنا  -والقدر، وكان يدلس ،لتشيعأوهام وغرائب ُتسَتنكر، ُرمي با

 .24تقدم يف حديث رقم:  ..-فأِمنّا بذلك تدليسه

م القريش، األسدي، أبو محزة املدين: -1 عمه  روى عن عبد الواحد بن محزة بن عبد اهلل بن الزبري بن العوا

، وموسى بن -سناد كام يف هذا اْل –حممد بن إسحاق  عباد بن عبد اهلل بن الزبري، وغريمها، وروى عنه

قال الذهبي يف و، «الثقات»يف ابن خلفون و ،ابن معني: ليس به بأس، وذكره ابن حبان قال .عقبة، وغريمها

وذكره الذهبي يف تارخيه  .ال بأس به الكاشف: ثقة، وقال يف تاريخ اْلسالم: صدوق مقّل، وقال ابن حجر:

( برقم 0/670الكاشف ) ُينظر: .(ـه011 -ـه040 عام ما بنيُتويف )أي أنه  عرشيف الطبقة اخلامسة 

(، َتذيب التهذيب 2289( برقم )8/260(، إكامل َتذيب الكامل )2/933(، تاريخ اْلسالم )2111)
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إذ  عن ذلك مل يذكر سببا ثقة، ومن أنزله وخالصة حاله أنه  .(4329/برقم267(، التقريب )صـ6/424)

   .أعلم يف أحدمها، واهلل خطَّأهليس له يف ما وقفت عليه من كتب السنة سوى حديثني، ومل أقف عىل من 

روى عن جدته أسامء بنت أيب بكر  .بن العوام القريش، األسدي املدينَعبَّاد بن عبد اهلل بن الزبري -6

عبد الواحد بن محزة، وابن ، وغريمها، وروى عنه ابن أخيه ╚الصديق، وأختها عائشة أم املؤمنني

قال ابن سعد: كان ثقة كثري احلديث، وقال العجيل، والنسائي،  .، وغريمهاعمه هشام بن عروة بن الزبري

الوايف بالوفيات للصفدي  ُينظر:ـه 91، ُتويف يف حدود سنة«الثقات»وابن حجر: ثقة، وذكره ابن حبان يف 

 .ثقة وخالصة حاله أنه  .(2021/برقم391(، التقريب )صـ1/98(،َتذيب التهذيب )06/211)

وأشهر  ،ملسو هيلع هللا ىلصأم عبد اهلل الصديقة بنت الصديق أم املؤمنني، زوج النبي  ،عائشة بنت أيب بكرالسيدة  -7

، ╚وعن أبيها أيب بكر الصديق، وسعد بن أيب وقاص  ،ملسو هيلع هللا ىلصروت عن النبي  .▲نسائه، 

قال  .بن عبد اهلل بن الزبري، وغريمها عبادوطائفة، وروى عنها سليامن بن يسار، وعامر الشعبي مرسال، و

وسئل رسول اهلل "، "ساء كفضل الثريد عىل سائر الطعامفضل عائشة عىل الن"يف حقها: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

، وكان أكابر الصحابة يسألوهنا عن الفرائض، قال عروة: ما "قال: عائشة ،: أي الناس أحب إليك؟ملسو هيلع هللا ىلص

وال بشعر من عائشة، ولو مل يكن لعائشة من الفضائل إال قصة اْلفك  ،وال بطب ،رأيت أحدا أعلم بفقه

ُتوفيت  .3301وعدد أحاديثها  .القرآن ما ُيتىل إىل يوم القيامةفإهنا نزل فيها من  ؛لو جمدوع ،لكفى ِبا فضال

( برقم 21/337(، َتذيب الكامل )7192( برقم )7/086) ُأسد الغابة ُينظر: .ـه عىل الصحيح17سنة 

 .(492)صـ(، اخلالصة للخزرجي 7881)

 احلكم عىل احلديث بإسناد ابن حبان:

سمعت ▲: وهي قول عائشة  –احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ ألن فيه زيادة تفرد ِبا ابن إسحاق 

َساُب اْليَِسرُي؟ "مهللا حاسبني حسابا يسريا "يقول يف صالته: ملسو هيلع هللا ىلص النبي 
 َما احْلِ
ِ
، َقاَلْت: َفُقْلُت َيا َرُسوَل اَّللَّ

، وقد قال الذهبي يف امليزان: وما تفرد به فيه نكارة، واحلديث - "ِه، َوُيَتَجاَوُز َلُه َعنَْهاُينُْظُر يِف َسيَِّئاتِ "َقاَل: 

َساَب ملسو هيلع هللا ىلص بدون هذه الزيادة صحيح، فقوله :  ُه َمْن ُنوِقَش احْلِ َهَلَك(: أخرجه الشيخان يف صحيحيهام،  )إِنَّ

 ، 46وقد تقدم برقم: 

وَكَة ُيَشاُكَها( ملسو هيلع هللا ىلص وقوله :  ُر َعنُْه من سيئاتِه، حتى الشَّ أخرجه البخاري يف )َوُكلَّاَم ُيِصيُب امْلُْؤِمَن ُيَكفِّ

(، قال: حدثنا أبو اليامن 1641( برقم )7/004ما جاء يف كفارة املرض ) ب/املرىض،  ك/، «صحيحه»

قالت: قال  ،▲احلكم بن نافع، أخربنا شعيب، عن الزهري، قال: أخربين عروة بن الزبري، أن عائشة 

ُ ِِبَا َعنْهُ "ملسو هيلع هللا ىلص: رسول اهلل  َر اَّللَّ   ".ْوَكِة ُيَشاُكَها، َحتَّى الشَّ َما ِمْن ُمِصيَبٍة ُتِصيُب املُْسلَِم إاِلَّ َكفَّ

ثواب املؤمن فيام يصيبه من مرض، أو  ب/واآلداب،  ،والصلة ،كتاب الرب ،«صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 .عن الزهري به بلفظ مقارب ،(، من طريق مالك، ويونس بن يزيد4/0993حزن، أو نحو ذلك )

 .هلل أعلموعىل هذا فاحلديث صحيح بدون الزيادة التي تفرد ِبا حممد بن إسحاق، وا
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.(1)قوله: نوقش، أي اسُتقيِص يف حماسبته

                                 
 .(1/016النهاية، مادة َنَقَش ) ُينظر:( (1
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 الثامن واألربعون:احلديث 

مَلَّا َنَزَلْت }ُثمَّ إِنَُّكْم َيْوَم الِقيَاَمِة ِعنَْد َربُِّكْم " قال: ،¶وعن عبد اهلل بن الزبري 

 (1)خَتْتَِصُموَن{
ِ
: َيا َرُسوَل اهلل َبرْيُ ْنيَا؟  ،، َقاَل الزُّ ُر َعَليْنَا اخلُُصوَمُة َبْعَد الَِّذي َكاَن َبيْنَنَا يِف الدُّ َأتَُكرَّ

ا َلَشِديدٌ   .(2)أخرجه الرتمذي، وقال: حسن صحيح ."َقاَل: َنَعْم، َقاَل: إِنَّ األَْمَر إِذ 

                                 
 .وقد ُكتِبت اآلية يف األصل خطأ، فكتبُتها عىل الصواب .20( الزمر: (1

 ختريج احلديث: ( (2

(، قال: 2326( برقم )1/386ومن سورة الزمر ) ب/تفسري القرآن،  ، ك/«جامعه»أخرجه الرتمذي يف 

حدثنا ابن أيب عمر، قال: حدثنا سفيان، عن حممد بن عمرو بن علقمة، عن حييى بن عبد الرمحن بن 

، فذكر احلديث بلفظه، وقال عقبه: هذا حديث حسن حاطب، عن عبد اهلل بن الزبري، عن أبيهؓ

  .صحيح

  .(61برقم )( 0/084« )مسنده»وأخرجه احلميدي يف 

(، من طريق سعد بن عبد الرمحن املخزومي، 812( برقم )2/11« )املختارة»وأخرجه الضياء املقديس يف 

  .عن سفيان بن عيينة به بلفظه ،كالمها )احلميدي، وسعد بن عبد الرمحن املخزومي(

ا سفيان بن عيينة به قال: حدثناه أمحد بن أبان، قال: ن ،(961( برقم )2/079« )مسنده»وأخرجه البزار يف 

  .إال من هذا الوجه ِبذا اْلسنادملسو هيلع هللا ىلص بنحوه، وقال عقبه: وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن النبي 

عن  ،عثامن بن أيب شيبة، من طريق  (3980( برقم )3/373التفسري ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

صحيح اْلسناد، ومل خيرجاه، ووافقه سفيان بن عيينة، وأيب أسامة به بنحوه، وقال عقبه: هذا حديث 

  .الذهبي

  .(، قال: حدثنا ابن ُنمري0424) برقم  (2/41« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

(، من طريق أيب أسامة، وَعْبدة بن 2636( برقم )3/473التفسري ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

  .يامن، وقال الذهبي: عىل َشط مسلمسل

حممد بن عبد اهلل ، من طريق  (8718( برقم )4/606األهوال ) ك/، «املستدرك» وأخرجه احلاكم أيضا يف

  .األنصاري، وقال عقبه: هذا حديث صحيح اْلسناد ومل خيرجاه، وسكت عنه الذهبي

  .(، من طريق حممد بن أيب عدي964( برقم )2/079« )مسنده»وأخرجه البزار يف 

نَاِفيس، ويزيد 814) برقم  (2/10)« املختارة»وأخرجه الضياء املقديس يف  (، من طريق حممد بن ُعَبيد الطَّ

  .بن هارون

 .(، من طريق أنس بن عياض الليثي023) برقم  (0/032« )َشح مشكل اآلثار»وأخرجه الطحاوي يف 

(، من طريق حاتم بن إسامعيل، تسعتهم )ابن 39/برقم22)صـ« البعث»وأخرجه أبو بكر بن أيب داود يف 

وأبو أسامة، وَعْبدة بن سليامن، وحممد بن عبد اهلل األنصاري، وحممد بن أيب عدي، وحممد بن ُعَبيد ُنمري، 
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نَاِفيس، ويزيد بن هارون، وأنس بن عياض الليثي، وحاتم بن إسامعيل(، عن حممد بن عمرو بن علقمة  الطَّ

 .به بنحوه

 الزبريؓ، وهذا خترجيه: وقد روى بعض األئمة هذا احلديث، فجعلوه من مسند عبد اهلل بن 

قال: حدثنا حممد بن إسامعيل بن أيب َسِمينة،  ،(687) برقم  (3/46« )مسنده»أخرجه أبو يعىَل امَلوِصيِل يف 

عن حممد بن عمرو، عن ابن حاطب، عن عبد اهلل بن الزبري، قال: ملا نزلت } ُثمَّ  ،حدثنا سفيان بن عيينة

  .ُكْم خَتَْتِصُموَن{ قال الزبري..( احلديثَربِّ  إِنَُّكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعنْدَ 

حممد بن عبد اهلل ، من طريق  (2637( برقم )3/473التفسري ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

  .مسلم ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي األنصاري، وقال عقبه: صحيح عىل َشط

يزيد بن هارون، ويف ، من طريق  (201) برقم  (9/248« )املختارة»وأخرجه الضياء املقديس يف 

، من طريق  (207( برقم )9/249حممد بن ُعَبيد الطَّنَاِفيس، ويف )، من طريق  (206( برقم )9/249)

حممد بن برِش العبدي، أربعتهم )حممد بن عبد اهلل األنصاري، ويزيد بن هارون، وحممد بن ُعَبيد الطَّنَاِفيس، 

 .عن حممد بن عمرو بن علقمة به بنحوه ،وحممد بن برِش العبدي(

 احلديث عند الرتمذي يف جامعه:دراسة إسناد 

عبد ، وسفيان بن عيينة روى عن .أيب عمر، أبو عبد اهلل الَعَدين حممد بن حييى بن ابن أيب عمر هو: -0

أما  :، فقالسئل أمحد: عمن نكتب؟ .وغريمها الرتمذي،، ومسلم الرزاق بن مهام، وغريمها، وروى عنه

ورأيت عنه حديثا موضوعا حدث  ،وكان به غفلة ،بمكة فابن أبى عمر، وقال أبو حاتم: كان رجال صاحلا

قال الذهبي: ، و«الثقات»وكان صدوقا، وقال مسلمة: ال بأس به، وذكره ابن حبان يف  ،به عن ابن عيينة

كان الزم ابن عيينة، وقال و ،اْلمام املحدث احلافظ شيخ احلرم، وقال ابن حجر: صدوق صنَّف املسند

سري أعالم النبالء  ُينظر: .ـه342ُتويف سنة  .حديثا 306روى عنه مسلم  .السيوطي: ثقة جليل

(، الآلىلء املصنوعة للسيوطي 6290/برقم 102(، التقريب )صـ9/108(،َتذيب التهذيب )9/481)

 .صدوق، واهلل أعلم وخالصة حاله أنه  .(0/26)

ثقة حافظ فقيه  .ن عيينة بن أيب عمران ميمون اهلالِل، أبو حممد الكويف ثم املكيسفيان هو: سفيان ب -3

 . 09تقدم يف حديث رقم:  .إمام حجة

روى عن أيب سلمة  .بن وقاص الليثي، أبو عبد اهلل، ويقال: أبو احلسن املدين حممد بن عمرو بن علقمة -2

عيينة، وعيل  ، وروى عنه محاد بن سلمة، وابنبن عبد الرمحن، وحييى بن عبد الرمحن بن حاطب، وغريمها

م، وغريهم قال ابن املبارك: مل يكن به بأس، وقال حييى القطان: رجل صالح ليس بأحفِظ الناس  .بن َخرْشَ

للحديث، وقال ابن سعد: كان كثرَي احلديث ُيستضعف، وقال ابن معني: ثقة، وقال أيضا: ما زال الناس 

به مرة  ثم حيدث ،قال: كان حيدث مرة عن أيب سلمة باليشء من رأيه ،يتقون حديثه قيل له: وما علة ذلك؟

وُيشتهى حديثه، وقال يعقوب  ،عن أيب هريرة، وقال اجلُوزجاين: ليس بقوي احلديث ،أخرى عن أيب سلمة
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بن شيبة: هو وسط وإىل الضعف ما هو، وقال أبو حاتم: صالح احلديث يكتب حديثه وهو شيخ، وقال 

ن سعيد )هو القطان( يضعفه النسائي: ليس به بأس، وقال مرة: ثقة، وقال ابن املديني: ثقة، وكان حييى ب

، وكذا ابن «الثقات»بعض الضعف، وقال أمحد: ربام رفع أحاديث يوقفها غريه، وذكره ابن حبان يف 

ومتقنيهم، وقال ابن عدي: له  ،: من جلة أهل املدينةاملشاهريشاهني، وقال ابن حبان: كان خيطئ، وقال يف 

ويغرب بعضهم عىل بعض،  ،ينفرد عنه بنسخة حديث صالح، وقد حدث عنه مجاعة من الثقات كل واحد

وال حيتج به، وقال أبو أمحد  ،وروى عنه مالك يف املوطأ، وأرجو أنه ال بأس به، وقال اخللييل: يكتب حديثه

انة، لكنه مل والصي ،احلاكم: ليس باحلافظ عندهم، وقال ابن الصالح يف مقدمته: من املشهورين بالصدق

وجاللته، فحديثه  ،فه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقهحتى ضع يكن من أهل اْلتقان

من هذه اجلهة حسن، وقال الذهبي يف امليزان: شيخ مشهور، حسن احلديث، أخرج له الشيخان متابعة، 

سؤاالت حممد بن عثامن بن أيب  ُينظر: .ـه عىل الصحيح041ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: صدوق له أوهام

(، مقدمة ابن الصالح 0146/برقم 302(، مشاهري علامء األمصار )صـ94/برقم94يني )صـشيبة البن املد

(، إكامل َتذيب الكامل 8101( برقم )2/672(، ميزان االعتدال )6/026(، سري أعالم النبالء )21)صـ

(، موسوعة 6088/برقم499(، التقريب )صـ9/271(، َتذيب التهذيب )4328( برقم )01/210)

وقد روى له صدوق، حسن احلديث،  وخالصة حاله أنه  .(3293( برقم )2/211 الرجال )أقوال أمحد يف

 واهلل أعلم البخاري مقرونا، ومسلم متابعة، 

روى عن أبيه  .أبو بكر املدين :ويقال ،أبو حممد ،بن أيب بلتعة اللخمي حييى بن عبد الرمحن بن حاطب -4

وحييى عبد الرمحن بن بلتعة، وعبد اهلل بن الزبريؓ، وغريمها، وروى عنه حممد بن عمرو بن علقمة، 

قال ابن سعد: ثقة كثري احلديث، وقال العجيل، والنسائي، والدارقطني،  .بن سعيد األنصاري، وغريمها

ل رفيع القدر روى عنه الناس، وقال ، وقال ابن خراش: جلي«الثقات»وابن حجر: ثقة، وذكره ابن حبان يف 

(، الكاشف 6869( برقم )20/421َتذيب الكامل ) .ُينظر:ـه014ُتويف سنة  .الذهبي: ثقة رفيع القدر

وخالصة  .(7193/برقم 192(، التقريب )صـ 00/349(، َتذيب التهذيب )6313( برقم )3/271)

 .ثقة حاله أنه 

أبو بكر، ويقال: أبو خبيب القريش  ،د بن أسد بن عبد العزىبن العوام بن خويل عبد اهلل بن الزبري -1

، وطائفة، وروى عنه عطاء بن أيب ╚وعن أبيه، وأيب بكر ،ملسو هيلع هللا ىلصاألسدي ؓ: روى عن النبي 

رباح، وحييى بن عبد الرمحن بن حاطب، وغريمها، وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد اهلجرة، وحنَّكه 

وهو ابن تسع سنني، وتوىل اخلالفة تسع ملسو هيلع هللا ىلص ة، وتويف النبي وقو ،وكان فصيحا ذا شجاعة ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

(، 2369( برقم )04/118َتذيب الكامل ) ُينظر: .ـه72ُتويف سنة  .حديثا 22سنني، وعدد أحاديثه 

 .(097(، اخلالصة للخزرجي )صـ4711( برقم )4/78اْلصابة )
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م بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن أبوه هو:  -6 ا الب، أبو عبد اهلل القريش ُقيَص بن كالزبري بن العوَّ

ابنه عبد اهلل بن الزبري، واحلسن البْصي، وغريمها، شهد بدرا  ، وروى عنهملسو هيلع هللا ىلصروى عن النبي  .األسدي

وهاجر اهلجرتني، وهو أول من سل سيفا يف سبيل اهلل، وأحد العرشة  ،ملسو هيلع هللا ىلصواملشاهد كلها مع رسول اهلل 

ريا إن لك"يف حقه: ملسو هيلع هللا ىلص وقال النبي شورى، املشهود هلم باجلنة، وأحد الستة أصحاب ال ل نبي حوا

( برقم 9/209َتذيب الكامل ) ُينظر: .ـه26ُتويف سنة  .حديثا 28، وعدد أحاديثه "وحواريي الزبري

 .(030(، اخلالصة للخزرجي )صـ3796( برقم )3/417(، اْلصابة )0970)

 احلكم عىل احلديث بإسناد الرتمذي:

 .صدوقان، واهلل أعلم .فيه ابن أيب عمر الَعَدين، وحممد بن عمرو بن علقمةاحلديث ِبذا اْلسناد حسن؛ 

 التعليق عىل احلديث:

(: القول قول من أسنده عن ابن الزبري، عن الزبري، واهلل 134( برقم )4/334)يف العلل  قال الدارقطني

 أقول: وهذا ال يقدح يف احلديث ملا ييل: .ـه.أعلم ا

وهم –ألن سفيان بن عيينة، وحممد بن عبيد الطنافيس، ويزيد بن هارون، وحممد بن عبد اهلل األنصاري  -0

 .قد رووا احلديث بالوجهني معا مما يدل عىل صحة الوجهني –ثقات 

ألن  ؛فإن ذلك غري قادح أيضا ،-كام قال الدارقطني  -أننا لو رجحنا كون احلديث من مسند الزبري  -3

 .الزبري ؓ سيكون من مراسيل الصحابة، وهي مقبولة حديث ابن

عن ملسو هيلع هللا ىلص أن سياق احلديثني واحد، واخلالف إنام هو هل شهد عبد اهلل بن الزبري أباه وهو يسأل النبي  -2

 .فقد سمعها من أبيه، واهلل أعلم ،اآلية أم ال؟ وهو وإن مل يشهدها
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 احلديث التاسع واألربعون:

يع ؓ وَن ": ملسو هيلع هللا ىلص/ب[: قال رسول اهلل 0/041قال ] وعن األسود بن رَسِ َأْرَبَعٌة حَيْتَجُّ

ا اأْلََصمُّ  ِة، َفَأمَّ ، َوَرُجٌل َأمْحٌَق، َوَرُجٌل َهِرٌم، َوَرُجٌل َماَت يِف اْلَفرْتَ َفيَُقوُل: َيْوَم اْلِقيَاَمِة: َرُجٌل َأَصم 

ا اأْلمَْحَُق َفيَُقوُل: َربِّ  ْساَلُم، َوَما َأْسَمُع َشيْئ ا، َوَأمَّ بْيَاُن  َيا َربِّ َلَقْد َجاَء اْْلِ ْساَلُم، َوالصِّ َقْد َجاَء اْْلِ

ا ]اهْلَِرُم[ حَيِْذُفوَننِي بِاْلَبَعِر، َوَأمَّ
ا الَِّذي َماَت يِف (1) ْساَلُم َوَما َأْعِقُل، َوَأمَّ ، َفيَُقوُل: َربِّ َلَقْد َجاَء اْْلِ

ثِ  ِة َفيَُقوُل: َربِّ َما َأتَايِن َلَك َرُسوٌل، َفيَْأُخُذ َمَوا ِسُل إَِليِْهْم َرُسوال  َأِن  (2) [َليُطِيُعنَّهُ ]يَقُهْم اْلَفرْتَ َفرُيْ

لَِّذي َنْفيِس بِيَِدِه َلْو َدَخُلوَها لَكاَنْت  ا اْدُخُلوا النَّاَر، َقاَل: َفَوا ا َوَساَلم  أخرجه أبو  ."َعَليِْهْم َبْرد 

 .(3)حاتم

                                 
اهلوام، فلعله خطأ من الناسخ، (: 631( برقم )0/230/ب(، واملطبوع )0/041( يف األصل )(1

 .والصواب ما أثبته

(: لُيطْعنه، والصواب ما أثبته، وهو 631( برقم )0/230/ب(، واملطبوع )0/041( يف األصل )(2

 .املوافق ملا يف مصادر التخريج

  ختريج احلديث:( (3

ملسو هيلع هللا ىلص إخباره  ب/، ╚ مناقب الصحابة ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

الناس يف ذلك اليوم، ِذْكر اْلخبار عن وصف األقوام الذين حيتجون عىل اهلل يوم البعث، وأحوال عن 

قال: حدثنا إسحاق بن  ،(، قال: أخربنا عبد اهلل بن حممد األزدي7217( برقم )06/216القيامة )

عن األسود بن  ،حنف بن قيسعن األ ،عن قتادة ،قال: أخربين أيب ،معاذ بن هشامقال: أخربنا  ،إبراهيم

يع  .فذكر احلديث بلفظه ،ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل  ،رَسِ

  .جعفر الفريايب، من طريق  (0416) برقم  (4/316« )املختارة»وأخرجه الضياء املقديس يف 

 .، من طريق  احلسن بن سفيان(900( برقم )0/370، )«معرفة الصحابة»وأخرجه أبو ُنعيم األصبهاين يف 

وأمحد بن حممد بن احلسني املارسجيس، ثالثتهم )جعفر بن حممد الِفْريايب، واحلسن بن سفيان، وأمحد بن 

  .عن إسحاق بن راَهَوْيه به بنحوه ،حممد بن احلسني املارسجيس(

(، قال: حدثنا عيل بن عبد اهلل )هو ابن املديني(، 06210) برقم  (36/338، )«مسنده»وأخرجه أمحد يف 

  بنحوه.عاذ بن هشام به حدثنا م

 دراسة إسناد احلديث عند ابن حبان يف صحيحه:

بن عبد الرمحن بن ِشرَيَوْيِه بن أسد، أبو حممد القريش، النيسابوري، األزدي صاحب  عبد اهلل بن حممد -0

روى عن إسحاق بن راهويه، وابن أيب عمر الَعَدين، وغريمها، وسمع املسنَد كله من إسحاق بن  .التصانيف

راهويه، وروى عنه ابن خزيمة، وابن حبان، وغريمها، قال احلاكم: الفقيه أحد كرباء نيسابور، له مصنفات 
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ى مجاعة، وقا..واستقامته، روى عنه حفاظ بلدنا ،كثرية تدل عىل عدالته ل: واحتجوا به، وقال ، ثم سمَّ

 ُينظر: .ـه211ُتويف سنة  .الذهبي: اْلمام، احلافظ، الفقيه، وقال ابن العامد احلنبيل: أحد احلفاظ، وكان ثقة

(، شذرات الذهب البن 04/066(، سري أعالم النبالء )1623( برقم )03/448صحيح ابن حبان )

 .وخالصة حاله أنه ثقة .(4/36العامد )

 .بن خملد بن إبراهيم بن مطر احلنظيل، أبو يعقوب املروزي املعروف بابن راَهَوْيهاهيم إسحاق بن إبر -3 

 .41تقدم يف حديث رقم:  .ثقة حافظ إمام جمتهد

ئي البْصي معاذ بن هشام -2 ْسَتَوا ، ومل أقف عىل من اعترب هذا صدوق ربام وِهم .بن أيب عبد اهلل الدَّ

  .41 تقدم يف حديث رقم: .احلديث من أوهامه

ئيأبوه هو:  -4 ْسَتَوا بِعي، أبو بكر البْصي الدَّ ثقة حافظ ثبت حجة متقن، وهو  .هشام بن أيب عبد اهلل الرَّ

 .41تقدم يف حديث رقم:  .أثبت الناس يف قتادة

ُدويِس، أبو اخلطاب البْصي قتادة بن ِدَعاَمة بن قتادة بن عزيز بن عمرو -1 ثقة ثبت حافظ عامل  .السَّ

  .41تقدم يف حديث رقم:  .بالتفسري، لكنه مدلس، وُرمى بالقدر، وكان يكثر من اْلرسال

بن معاوية بن ُحَصني التميمي السعدي، أبو بحر بن قيس  - واسمه الضحاك، وقيل: صخر - األحنف -6

نه احلسن ، وغريمها، وروى ع╚روى عن األسود بن رسيع، وعبد اهلل بن مسعود  .البْصي

 ،ومل يره، فهو تابعيملسو هيلع هللا ىلص وغريمها، أدرك النبي  -كام يف هذا اْلسناد  –البْصي، وقتادة بن دعامة السدويس 

دعا له، ومناقبه كثرية، وحلمه يرضب به ملسو هيلع هللا ىلص مرسل، وُيروى بسند لني أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وحديثه عن النبي 

، وقال «الثقات»قة، وذكره ابن حبان يف املثل، قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا قليل احلديث، وقال العجيل: ث

وفيات األعيان  ُينظر: .ـه عىل األشهر67ُتويف سنة  .الذهبي: كان سيدا نبيال، وقال ابن حجر: خمرضم ثقة

(، 327( برقم )0/339(، الكاشف )381( برقم )3/383(، َتذيب الكامل )211( برقم )3/499)

 .ثقة نبيل وخالصة حاله أنه  .(388 /برقم96(، التقريب )صـ 0/090َتذيب التهذيب )

يع -7 .  ؓ .السعدي املنقري الشاعر املشهور بن محري بن عبادة التميمي، أبو عبد اهلل األسود بن رَسِ

أربع ملسو هيلع هللا ىلص وروى عنه األحنف بن قيس، واحلسن البْصي، وغريمها، غزا مع النبي  ،ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النبي 

 .ـه عىل الراجح43ُتويف سنة  .أحاديث 8حاديثه غزوات، وهو أول من قصَّ يف مسجد البْصة، وعدد أ

(، اخلالصة للخزرجي 060( برقم )0/336(، اْلصابة )111( برقم )2/333َتذيب الكامل ) ُينظر:

 .(27)صـ

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

دويس من األحنف بن قيس فيه  ُبعد، ألن احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ النقطاعه حيث أن سامع قتادة السَّ

 ،ـه عىل أشهر األقوال، واهلل أعلم67ـه، وتويف األحنف سنة 60ـه، وقيل: 61قتادة ولد سنة 

 :باملعنى من حديث أنس بن مالك:ؓ  وله شاهد
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قال: حدثنا أبو خيثمة ُزهري بن حرب،  ،(4334) برقم  (7/331« )مسنده»أخرجه أبو يعىَل امَلوِصيِل يف 

ُيْؤَتى بَِأْرَبَعٍة "ملسو هيلع هللا ىلص: نس بن مالك ؓ، قال رسول اهلل حدثنا َجرير، عن ليث، عن عبد الوارث، عن أ

ْيِخ اْلَفايِن، ُكلُُّهْم َيَتكَ  ِة، َوالشَّ تِهِ لَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة: بِامْلَْوُلوِد، َوبِامْلَْعُتوِه، َوبَِمْن َماَت يِف اْلَفرْتَ  ".يثاحلد..ُم بُِحجَّ

قال: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير بن  ،(7194( برقم )04/014« )مسنده»وأخرجه البزاريف 

 .عبد احلميد به بنحوه

 دراسة إسناد شاهد أنس عند أيب يعىل:

اد احلَ  -0 ثقة ثبت. ُينظر: الكاشف  .ـه324َريش النسائي، ُتويف سنة أبو خيثمة، ُزهري بن حرب بن شدَّ

 (.3143/برقم 307(، التقريب )صـ 2/243(، َتذيب التهذيب )0661( برقم )0/417)

ثقة عابد صحيح الكتاب  .هلل الرازي، الضبي الكويف القايضَجرير بن عبد احلميد بن ُقْرط، أبو عبد ا -3

 . 47قم: عىل قول األكثرين، ومن أنزله عن ذلك مل يذكر دليال. تقدم يف حديث ر

بن ُزَنيم القريش موالهم،  -أنس، ويقال: زياد، ويقال: عيسى واسمه أيمن، ويقال:- بن أيب ُسَليمليث  -2

والشواهد عىل قول  ،ضعيف ُيكتب حديثه يف االعتبار .ـه، وقيل غري ذلك042، ُتويف سنة أبو بكر الكويف

(، سري أعالم 6997( برقم )2/431تدال )األكثرين، وقد اختلط بآخره، واهلل أعلم. ُينظر: ميزان االع

(، 4693( برقم )3/010(، الكاشف )2112/برقم222(، ديوان الضعفاء للذهبي )صـ6/079النبالء )

 (.1681/برقم 464(، التقريب )صـ 8/466َتذيب التهذيب )

(، ميزان 6/74عبد الوارث موىل أنس بن مالك األنصاري: ضعيف. ُينظر: اجلرح والتعديل ) -4

 (.1201( برقم )3/678عتدال )اال

  الصحايب اجلليل: أنس بن مالك بن النرض بن َضمضم، أبو محزة األنصاري اخلزرجي البْصي -1

 .02. تقدم يف حديث رقم:  ؓ

:  احلكم عىل شاهد أنسؓ 

 .ضعيف؛ لضعف ليث بن أيب سليم، وعبد الوارث موىل أنس بن مالك، واهلل أعلم

:وله شاهد ثان باملعنى من   حديث أيب سعيد اخلدريؓ 

ر  -« مسنده»أخرجه البزار يف  قال: حدثنا  ،(3076( برقم )2/24) -كام يف كشف األستار عن زوائد البزا

حممد بن عمر بن َهيَّاج الكويف، ثنا ُعَبيد اهلل بن موسى، ثنا ُفَضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أيب سعيد، عن 

الفرتة، واملعتوه، واملولود، فيقول اهلالك يف الفرتة: مل يأتني كتاب يؤتى باهلالك يف "أحسبه قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 .، وقال البزار عقبه: ال نعلمه ُيروى عن أيب سعيد إال من حديث فضيل"...احلديثوال رسول

:  دراسة إسناد شاهد أيب سعيد اخلدريؓ 

َتذيب  ُينظر: .صدوق .ـه311بيد اهلل الكويف، تويف سنة اهلمداين، أبو ع حممد بن عمر بن َهيَّاج -0

 .(6074/برقم 498(، التقريب )صـ 9/263التهذيب )
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ـه: 302بن أيب املختار، واسمه باذام الَعْبيس، موالهم، أبو حممد الكويف، تويف سنة  ُعَبيد اهلل بن موسى -3

 .27تقدم يف حديث رقم: .ثقة، ُتُكلِّم فيه؛ لتشيعه

قايش الكويف، تويف يف حدود الستني ومائة مُفضيل بن مرزوق األغّر، أبو عبد ا -2  .ن اهلجرةلرمحن الرَّ

، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من -يعني للصحابة  -صدوق َيِم، وُرمي بالتشيع من غري سّب 

 (، التقريب 8/398(، َتذيب التهذيب )6773( برقم )2/263أوهامه. ُينظر: ميزان االعتدال )

 (.1427/برقم 448)صـ 

ضعيف عىل قول  .عطية بن سعد بن ُجنادة، أبو احلسن الَعويِف الكويف اجلَدِل القييس عطية هو: -4

بعة، فال حُيتج بيشء من  األكثرين، ومع ضعفه ُيكتب حديثه لالعتبار، وكان شيعيا مدلسا من الطبقة الرا

 .2تقدم يف حديث رقم:  .حديثه إال بام رصح فيه بالسامع

الصحايب اجلليل سعد بن مالك بن شيبان بن ُعبيد بن ثعلبة اخلزرجي، أبو سعيد  أبو سعيد اخلدري هو: -1

  .2تقدم يف حديث رقم:  .ـه74األنصاري اخلد ري ؓ، مشهور بكنيته، تويف سنة 

 :  احلكم عىل شاهد أيب سعيد اخلدريؓ 

وعىل هذا فاحلديث يرتقي بشواهده إىل احلسن لغريه، واهلل  .ضعيف؛ لضعف عطية الَعويف، واهلل أعلم

 .أعلم
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 احلديث اخلمسون:

"إيِنِّ أَلَْعِرُف آِخَر َأْهِل اجْلَنَِّة ُدُخوال  اجْلَنََّة، : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  (1)وعن أيب ذر ؓ

ا ِمنَْها: َرُجٌل ُيْؤَتى بِِه َيْوَم اْلِقيَاَمِة، َفيَُقاُل: اْعِرُضوا َعَليِْه ِصَغاَر ُذنُ  وبِِه، َوآِخَر َأْهِل النَّاِر ُخُروج 

ِمْلَت َيْوَم َكَذا َوَكَذا َكَذا َوَكَذا، َفيَُقوُل: َنَعْم، اَل َفيَُقاُل: َعِمْلَت َيْوَم َكَذا َوَكَذا َكَذا َوَكَذا، َوعَ 

ُكلِّ َسيِّئٍَة  َيْسَتطِيُع َأْن ُينِْكَر َوُهَو ُمْشِفٌق ِمْن كَِباِر ُذُنوبِِه َأْن ُتْعَرَض َعَليِْه، َفيَُقاُل َلُه: َفِإنَّ َلَك َمَكانَ 

، َقْد َعِمْلُت َأْشيَ   َحَسنَة "، َفيَُقوُل: َربِّ
ِ
َضِحَك َحتَّى َبَدْت  ملسو هيلع هللا ىلصاَء اَل َأَراَها، َفَلَقْد َرَأيُْت َرُسوَل اهلل

ِجُذهُ  ِجُذُه": "َفيَُقاُل َلُه: َلَك ، أخرجه مسلم، وأبو حاتم، وزاد بعد قولهَنَوا : "َحتَّى َبَدْت َنَوا

  .(2)َمَكاَن ُكلِّ َسيِّئٍَة َحَسنَة "

 .(3)وقد تقدم احلديث يف ذكر جمانبة أهل البدع

 .(4): حديث البطاقة املكتوب فيها ال إهل إال اهللوتقدم فيه أيضام( 26)

  

                                 
 واملشهور أنه جندب بن جنادة، .واسم أبيه ،( هو: الصحايب اجلليل أبو َذرٍّ الغفارّي، خمتَلف يف اسمه(1

 .ـه، وعليه األكثر23حديثا، تويف سنة  380الزاهد الصادق اللهجة، وكان من السابقني إىل اْلسالم، له 

 .(449(، واخلالصة )صـ 9877( برقم )7/011اْلصابة ) ُينظر:

 ختريج احلديث:( (2

(، قال: حدثنا حممد بن 0/077أدنى أهل اجلنة منزلة فيها ) ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصول اهللعبد اهلل بن ُنَمري، حدثنا أيب، حدثنا األعمش، عن امَلْعرور بن ُسَويد، عن أيب ذر، قال: قال رس

  .فذكر احلديث بنحوه

(، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا األعمش به 30493) برقم  (21/288« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

  .بنحوه

 .(3196( برقم )4/244ملسو هيلع هللا ىلص )صفة جهنم عن رسول اهلل  ك/، «جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

إخباره  ب/، ╚مناقب الصحابة  ، كتاب-« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

عن البعث، وأحوال الناس يف ذلك اليوم، ِذْكر إبدال اهلل سيئات من أحب من عباده يف القيامة ملسو هيلع هللا ىلص 

أيب معاوية عن األعمش ، من طريق  (، كالمها )الرتمذي، وابن حبان(7271( برقم )06/271باحلسنات )

  .به بنحوه

 .(116( برقم )0/363( غاية اْلحكام )(3

 .26: ح رقمتقدم خترجيه يف صحيح. ( (4
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 احلديث احلادي واخلمسون:

، َأنَُؤاَخُذ باَِم َعِمْلنَا يِف اجلَاِهلِيَِّة؟، َقاَل: " قال: وعن ابن مسعود ؓ
ِ
َقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اَّللَّ

ا َمْن َأْحَسَن يِف اِْلْساَلِم َفاَل  ا َمْن َأَساَء يِف اِْلْساَلِم ُأِخَذ أمَّ ُيَؤاَخُذ باَِم َعِمَل يِف اجلَاِهلِيَِّة، َو أمَّ

ِل َواآلِخرِ   .(1)، أخرجاه"بِاألَوَّ

اْلساءة يف ( 3): احلديث حممول عىل أحد وجهني: أحدمها: أن ]حُتمل[(2)قال بعض أهل العلم

عليه قبل اْلسالم، فيكون جبُّ ما قبل اْلسالم عىل الرشك، فإنه إذا أَشك عاد إىل ما كان 

الثاين: أنه  .يه، وفيه بعد، فإن ظاهره اْلطالقاْلسالم باْلسالم مرشوطا ببقائه حتى يموت عل

إذا جنَى يف اْلسالم كجنايته يف الكفر، ُوبِّخ وُعريِّ بجنايته يف الكفر، وقيل له: هذا الذي كنت 

فيكون معنى املؤاخذة بام سبق يف الكفر ذلك، واهلل  تعمله يف الكفر، هالَّ منعك منه اْلسالم؟،

 .أعلم

                                 
 ختريج احلديث:( (1

إثم من أَشك باهلل، وعقوبته  ب/استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

(، قال: حدثنا خالَّد بن حييى، حدثنا سفيان، عن منصور، 6930( برقم )9/04يف الدنيا واآلخرة )

 واألعمش، عن أيب وائل، عن ابن مسعود ؓ، فذكر احلديث بلفظ مقارب، 

 (، قال: حدثنا حييى، 4186) برقم  (7/062« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

من اجلهل والضاللة ملسو هيلع هللا ىلص ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي  ب/، «سننه»يف  وأخرجه الدارمي

 (، قال: حدثنا حممد بن يوسف،0) برقم  (0/012)

اْلخالص وأعامل  ب/الرب واْلحسان،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

ما كان قبل اْلسالم من السيئة، وأن نفاقه ال  الرس، ِذْكر اْلخبار بأن املرء املسلم ينفعه إخالصه حتى حُيبط

حممد بن كثري، ثالثتهم )حييى القطان، ، من طريق  (296( برقم )3/030تنفعه معه األعامل الصاحلة )

  بنحوه.سفيان الثوري به  ، عنوحممد بن يوسف، وحممد بن كثري(

(، من 089( برقم )0/000ية )هل ُيَؤاخذ بأعامل اجلاهل ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 بنحوه.األعمش به  ، عنوكيع، من طريق  (091( برقم )0/000طريق جرير، عن منصور به بنحوه، ويف )

وكيع، ، من طريق  (4343( برقم )3/0407ذكر الذنوب ) ب/الزهد،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

 .وعبد اهلل بن نمري، عن األعمش به بنحوه

 .( 0/216يف كشف املشكل من حديث الصحيحني ) ( ابن اجلوزي(2

(: حيمل بالياء، والصواب ما أثبته؛ لعود الضمري يف 0/230/ب(، واملطبوع )0/041( يف األصل )(3

 .قوله )حُتمل( عىل اْلساءة وهي مؤنثة
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 احلديث الثاين واخلمسون:

إَِذا َأْسَلَم اْلَعبُْد َفَحُسَن إِْساَلُمُه، ": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  وعن أيب سعيد اخلدري ؓ

ُ َلُه ُكلَّ َحَسنٍَة َكاَن َأْزَلَفَها، َوحُمِيَْت َعنُْه ُكلُّ  َسيِّئٍَة َكاَن َأْزَلَفَها، ُثمَّ َقاَل:  /أ[0/040]َكتََب اَّللَّ

ُ َعنْ  يِّئَُة بِِمْثلَِها إاِلَّ َأْن َيتََجاَوَز اَّللَّ أخرجه  ."َهااحْلََسنَُة بَِعرْشِ َأْمَثاهِلَا إىَِل َسْبِعاِمَئِة ِضْعٍف، َوالسَّ

  .(1)النسائي

                                 
 هذا احلديث مداره عىل زيد بن أسلم، واخُتلف عنه من وجهني:( (1

 .عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري ؓ موصوال ، عنالوجه األول: ُيروى عنه

 .مرسالملسو هيلع هللا ىلص عطاء بن يسار، عن النبي  ، عنالوجه الثاين: ُيروى عنه

 ختريج الوجه األول )املوصول(:

ئعه،  ك/، «املجتبى»أخرجه النسائي يف  (، 4998) برقم  (8/011حسن إسالم املرء ) ب/اْليامن وَشا

َيزيد، قال: حدثنا صفوان بن صالح، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا مالك، قال: أخربين أمحد بن املَُعىلَّ بن 

فذكر  ،ملسو هيلع هللا ىلصعن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدريؓ قال: قال رسول اهلل 

حسن إسالم املرء  ب/اْليامن،  ك/تعليقا، « صحيحه»وأخرجه البخاري يف  بلفظ مقارب.احلديث 

  .يد بن أسلم به دون كتابة احلسناتقال مالك: أخربين ز(، قال: 40( برقم )0/07)

الدليل عىل أن اْليامن واْلسالم عىل اْلطالق عبارتان عن دين  ب/« ُشعب اْليامن»وأخرجه البيهقي يف 

 .، من طريق  إسامعيل بن أيب أويس(34) برقم  (0/034واحد )

، من (274( برقم )0/491املسلم املحسن ) ذكر ما يدل عىل درجات املرء« اْليامن»وأخرجه ابن منده يف 

  .طريق  عبد اهلل بن وهب

أمحد بن حييى األحول، ثالثتهم ، من طريق (490( برقم )0/366« )معجمه»وأخرجه ابن األعرايب يف 

 .مالك به بنحوه ، عن)إسامعيل بن أيب أويس، وعبد اهلل بن وهب، وأمحد بن حييى األحول(

 ل(:ختريج الوجه الثاين )املرس

زيد بن أسلم  ، عن( قال: حدثنا سفيان76/برقم 37أخرجه سعدان، أبو عثامن البزاز يف جزء سعدان )

ُ منه كل حسنة ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ، عنسمع عطاء بن يسار خيرب قال: )إَِذا َأْسَلَم اْلَعْبُد َفَحُسَن إِْساَلُمُه َتَقبََّل اَّللَّ

الدليل عىل أن اْليامن واْلسالم عىل اْلطالق  ب/« نُشعب اْليام»احلديث(، وأخرجه البيهقي يف ...زلفها

 .سفيان بن عيينة به بنحوه ، عن(، من طريق سعدان بن نْص31) برقم  (0/037عبارتان عن دين واحد )

 دراسة اْلسناد:

 الوجه األول )إسناد النسائي يف املجتبى(:

روى عن أيب داود السجستاين، وصفوان  األسدي، أبو بكر الدمشقي القايض: أمحد بن املَُعىلَّ بن َيزيد -0

بن صالح، وغريمها، وروى عنه النسائي، وأبو عيل احلصائري، وغريمها، قال النسائي: ال بأس به، وقال ابن 
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( برقم 9/021املختارة للضياء ) ُينظر: .ـه386ُتويف سنة  .وقد أخرج له الضياء يف املختارة .حجر: صدوق

 .صدوق وخالصة حاله أنه  .(018/برقم 84التقريب )صـ  (،0/81(، َتذيب التهذيب )002)

بن صفوان بن دينار الثقفي، أبو عبد امللك الدمشقي، مؤذن جامع بدمشق: روى عن  صفوان بن صالح -3

وَبِقي بن خَمْلد أبو داود، ابن عيينة، والوليد بن مسلم، وغريمها، وروى عنه أمحد بن املعىل بن يزيد، و

، وغريمها، قال أبو داود: حجة، قال أبو حاتم: صدوق، -يرويان إال عن ثقة عندمها ومها ال -األندليس 

وقال الرتمذي: هو ثقة عند أهل احلديث، وقال أبو عيل الطويس، وأبو عيسى البوغي، ومسلمة بن قاسم، 

راتب ، وذكره ابن حجر يف املرتبة الثالثة من م«الثقات»وأبو عيل اجلياين: ثقة، وذكره ابن حبان يف 

وأهلها هم من أكثروا من التدليس فلم حيتج األئمة من أحاديثهم إال بام رصحوا فيه بالسامع، -املدلسني

، وقال الذهبي يف السري: احلافظ، املحدث، الثقة، وقال -ومنهم من َردَّ حديثهم مطلقا، ومنهم من قبِلهم

 .ـه عىل الصحيح327ُتويف سنة  .يابن حجر: ثقة، وكان يدلس تدليس التسوية، قاله أبو زرعة الدمشق

( برقم 6/283(، إكامل َتذيب الكامل )00/471سري أعالم النبالء ) (،4/431اجلرح والتعديل ) ُينظر:

(، طبقات املدلسني البن حجر 3924/برقم 376(، التقريب )صـ 4/436(، َتذيب التهذيب )3118)

وقد رصح هنا بالتحديث فأِمنَّا بذلك –لتسوية ثقة، وكان يدلس تدليس ا وخالصة حاله أنه  .(41، 29)صـ

 .، وشذَّ أبو حاتم بوصفه بالصدوق-تدليسه 

وقد رصح هنا  ثقة، كثري التدليس، والتسوية، .الوليد بن مسلم القريش موالهم، أبو العباس الدمشقي -2

 . 36تقدم يف حديث رقم:  .واهلل أعلم بالتحديث فأِمنَّا بذلك تدليسه،

روى عن زيد  .بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث احِلْمريي، أبو عبد اهلل املدين أنسمالك بن  -4

بن أسلم، ونافع موىل بن عمر، وغريمها، وروى عنه الزهري، والوليد بن مسلم، وغريمها، قال وكيع: ثبت، 

وقال ابن عيينة: ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه بشاهنم، وقال حييى بن سعيد: ما يف القوم أصح 

قة، وقال أيضا: كل من روى عنه مالك فهو ثقة حديثا من مالك يعني السفيانني ومالكا، وقال ابن معني: ث

إال عبد الكريم، وسئل ابن معني، وأمحد: من أثبت أصحاب الزهري؟، فقال: مالك أثبت يف كل يشء، 

وقال البخاري: أصح األسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر، وقال ابن حبان يف الثقات: كان مالك أول من 

، وأعرض عمن ليس بثقة يف احلديث، ومل يكن يروي إال ما صح وال انتقى الرجال من الفقهاء باملدينة

حيدث إال عن ثقة مع الفقه والدين والفضل والنسك، وقال ابن حجر: الفقيه إمام دار اهلجرة رأس املتقنني 

 .(6431/برقم 106(، التقريب )صـ 01/1َتذيب التهذيب ) ُينظر: .ـه079ُتويف سنة  .وكبري املتثبتني

 .له ما قاله ابن حجروخالصة حا

 .زيد بن أسلم القريش العدوي، أبو أسامة، ويقال: أبو عبد اهلل، املدين، الفقيه، موىل عمر بن اخلطاب -1

وروى عنه مالك، وهشام بن سعد، ومهام بن حييى،  .روى عن أبيه أسلم، وعن عطاء بن يسار، وغريمها

، وكان يف حفظه يشء، وقال ابن سعد كان ثقة كثري قال ابن عيينة: كان زيد بن أسلم رجال صاحلا .وغريهم
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احلديث، وقال أمحد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، وابن خراش: ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة من 

أهل الفقه والعلم، وكان عاملا بتفسري القرآن، وذكره ابن حبان يف الثقات، وذكر ابن عبد الرب يف مقدمة 

وأهلها هم من  -أنه كان يدلس، وذكره ابن حجر يف املرتبة األوىل من مراتب املدلسني التمهيد ما يدل عىل 

َتذيب  ُينظر: .ـه026ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة عامل، وكان يرسل -من مل يوصفوا بذلك إال نادرا 

ات (، طبق3007/برقم 333(، التقريب )صـ 2/291(، َتذيب التهذيب )3188( برقم )01/03الكامل )

 .وخالصة حاله ما قاله ابن حجر .(31، 02املدلسني البن حجر )صـ

حممد املدين القاّص موىل ميمونة: روى عن زيد بن ثابت، وأيب سعيد  أبو ،اهلالِل عطاء بن يسار -6

اخلدري، وغريمها، وروى عنه زيد بن أسلم، وعمرو بن دينار، وغريمها، قال ابن سعد: كان ثقة كثري 

ابن معني، وأبو زرعة، والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: كان صاحب احلديث، وقال 

قصص وعبادة وفضل، وقال الذهبي: من كبار التابعني وعلامئهم، وقال ابن حجر: ثقة فاضل صاحب 

َتذيب الكامل  ُينظر: .، وقيل بعد ذلك-قال ابن سعد: وهو أشبه  -ـه 94ُتويف سنة  .مواعظ وعبادة

(، التقريب 7/307(، َتذيب التهذيب )2801( برقم )3/31(، الكاشف )2946( برقم )31/031)

 .وخالصة حاله ما قاله ابن حجر رمحه اهلل .(4611/برقم 293)صـ 

الصحايب اجلليل سعد بن مالك بن شيبان بن ُعبيد بن ثعلبة اخلزرجي، أبو سعيد  أبو سعيد اخلدري هو: -7

  .2تقدم يف حديث رقم:  .ـه74اخلد ري ؓ، مشهور بكنيته، تويف سنة  األنصاري

 الوجه الثاين )إسناد أيب عثامن البزاز يف جزء سعدان(:

 .ثقة حافظ فقيه إمام حجة .سفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون اهلالِل، أبو حممد الكويف ثم املكي  -0

 . 09تقدم يف حديث رقم: 

 : تقدم يف الوجه املوصول يف حديثنا.العدوي زيد بن أسلم القريش -3

 .تقدم يف الوجه املوصول يف حديثنا عطاء بن يسار اهلالِل، أبو حممد املدين: -2

 النظر والرتجيح

بعد النظر يف طرق احلديث، وأحوال الرواة املختلفني عىل املدار يتبني ِل رجحان الوجه األول )املوصول( 

 ، عن(: رواه سفيان بن عيينة0/99« )الفتح»وذلك لقول احلافظ ابن حجر يف عىل الوجه الثاين )املرسل(؛ 

 زيد بن أسلم عن عطاء مرسال، وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أتقن حلديث أهل املدينة من غريه،

 احلكم عىل احلديث من وجهه الراجح:

 علم،أَعىلَّ بن َيزيد الدمشقي، واهلل أمحد بن املُ حسن حلال 

شاهد صحيح من حديث أيب  -دون كتابة احلسنات، وحمو السيئات التي وقعت حال الكفر  –وللحديث 

 هريرة: 

(، قال: حدثنا 43( برقم )0/07حسن إسالم املرء ) ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 
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 .(1)والتقدم، قوله: أزلفها، أي أسلفها وقدمها، واألصل فيه القرب

  

                                                                                               
ام بن ُمنَبِّه، عن أ يب هريرة ؓ، إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخربنا َمعمر، عن مهَّ

 (، ...)إَِذا َأْحَسَن َأَحُدُكْم إِْساَلَمُه، َفُكلُّ َحَسنٍَة َيْعَمُلَها ُتْكَتُب َلُه بَِعرْشِ َأْمَثاهِلَاملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول اهلل 

إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة مل تكتب  ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

« مسنده»وأخرجه أمحد يف  بنحوه.بن رافع، حدثنا عبد الرزاق به (، قال: حدثنا حممد 0/007)

  بنحوه.(، قال: حدثنا عبد الرزاق به 8307) برقم  (02/121)

فرض اْليامن، ِذْكر اْلخبار عام  ب/اْليامن،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

ل اهلل عىل املحسن يف إسالمه بتضعيف احلسنا العباس بن ، من طريق  (338( برقم )0/461ت له )تفضَّ

 بنحوه.عبد الرزاق به  ، عنعبد العظيم

لعمرو بن ملسو هيلع هللا ىلص قول النبي : ومما يدل عىل حمو السيئات التي وقعت حال الكفر إذا أسلم صاحبها

ْساَلَم ََيِْدُم َما َكاَن َقْبَلُه؟-يف حديثه الطويل  -العاص ؓ  ( أخرجه مسلم يف ..: )َأَما َعلِْمَت َأنَّ اْْلِ

 (،0/003صحيحه ك/اْليامن ب/كون اْلسالم َيدم ما قبله وكذا اهلجرة واحلج )

ما جاء عن حكيم بن حزام قال:  ومما يعضد كتابة احلسنات التي وقعت حال الكفر إذا أسلم صاحبها:

يَِّة مِ 
ا ُكنُْت َأْصنَُعَها يِف اجْلَاِهلِ ، ْن َصَدَقٍة َأْو َعَتاَقٍة َأْو ِصَلِة َرِحٍم، َأِفيَها َأْجٌر؟)قلُت: يا رسول اهلل َأَرَأيَْت ُأُمور 

( قال ابن رجب احلنبيل يف جامع العلوم واحلكم ملسو هيلع هللا ىلص:  َرُسوُل  فقال َأْسَلْمَت َعىَل َما َأْسَلْفَت ِمْن َخرْيٍ

تبدل  (: وهذا يدل عىل أن حسنات الكافر إذا أسلم يثاب عليها، وقد قيل: إن سيئاته يف الرشك0/397)

 َلِِإَ  آَخَر َواَل َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَّ 
ِ
ِذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اَّللَّ تِي حسنات، ويثاب عليها أخذا من قوله تعاىل: }َوالَّ

ا * ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيوْ  ُ إاِلَّ بِاحْلَقِّ َواَل َيْزُنوَن َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َيْلَق َأثَام  َم اَّللَّ ُلْد ِفيِه ُمَهان ا * َحرَّ َم اْلِقَياَمِة َوخَيْ

ُ َسيِّئَاَِتِْم َحَسنَاٍت{ ]الفرقان:  ُل اَّللَّ  [،71 - 68إاِلَّ َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمال  َصاحِل ا َفُأوََلَِك ُيَبدِّ

 .وعىل هذا فاحلديث بشواهده صحيح، واهلل أعلم

 .(، واهلل أعلم3/219النهاية، مادة َزَلَف ) ُينظر:( (1
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 احلديث الثالث واخلمسون:

  جُيَاُء بِاْبِن آَدَم َكَأنَُّه َبَذٌج،" قال:ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ، عنوعن أنس ؓ
ِ
َعزَّ َفيُوقَُف َبنْيَ َيَدِي اهلل

ْلتَُك، َوَأنَْعْمُت َعَليَْك، َفاَم َصنَْعَت؟، َفيَُقوُل: َيا َربِّ  َوَجلَّ  ُ َتَعاىَل: َأَما َأْعَطيْتَُك، َوَخوَّ َفيَُقوُل اَّللَّ

ْم َخرْي ا، َفيُْمىَض إىَِل النَّاِر بِ  ْرُتُه، َوَتَرْكتُُه َأْكَثَر َما َكاَن، َفِإَذا َعبٌْد مَلْ ُيَقدِّ أخرجه  ،"هِ مَجَْعتُُه، َوَثمَّ

 .(1)الرتمذي، وذكره عبد احلق

                                 
( مل أجده عند عبد احلق يف األحكام الكربى، وكذا الصغرى، ولعل ذلك الطالع املصنف عىل نسخ (1

 .لكتاب عبد احلق األشبييل ليست متوفرة لدينا اآلن، واهلل أعلم

 هذا احلديث مداره عىل احلسن البْصي واخُتلف عنه من وجهني:

 .ول: يروى عنه عن أنس موصوالالوجه األ

 .مرسالملسو هيلع هللا ىلص الوجه الثاين: يروى عنه عن النبي 

 ختريج الوجه األول )املوصول(:

حدثنا (، قال: 3437( برقم )4/332صفة القيامة، والرقائق، والورع ) ك/، «جامعه»أخرجه الرتمذي يف 

عن احلسن، وقتادة، عن أنس، عن  ُسويد بن نْص، قال: أخربنا ابن املبارك، قال: أخربنا إسامعيل بن مسلم،

فذكر احلديث بزيادة يف آخره، وقال عقبه: وقد روى هذا احلديث غري واحد عن احلسن قوله  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ومل ُيسنِدوه، وإسامعيل بن مسلم ُيَضعَّف يف احلديث من ِقَبل حفظه، ويف الباب عن أيب هريرة، وأيب سعيد 

 اخلدري، 

، من (4118) برقم  (04/461ما ُيتقى من فتنة املال ) ب/الرقاق،  ك/ «َشح السنة»وأخرجه البغوي يف 

  .إبراهيم بن عبد اهلل اخلالل، عن ابن املبارك به بنحوهطريق  

 ختريج الوجه الثاين )املرسل(:

( قال: أخربنا الفضل بن موسى 0119/برقم217)صـ املروزي يف زوائده عىل الزهد البن املباركأخرجه 

 .زم بن مهران قال: سمعت احلسن، فذكر احلديث بنحوهقال: أخربنا ح

 دراسة اْلسناد:

 الوجه األول: )إسناد الرتمذي يف جامعه(:

 . 2تقدم يف حديث رقم:  .بن سويد املروزي، َأبُو الفضل الطوساين: ثقة متقن ُسَويد بن نْص -0

الرمحن املْرَوزي: ثقة ثبت فقيه عامل عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظيل التميمي، موالهم، أبو عبد  -3

د جماهد مُجعت فيه خصال اخلري  . 2تقدم يف حديث رقم:  .جوا

إسامعيل بن مسلم املكي، أبو إسحاق البْصي، ولكثرة جماورته بمكة قيل له املكي: روى عن احلسن  -2

م، قال حييى القطان: مل البْصي، وقتادة بن ِدعامة، وغريمها، وروى عنه ابن املبارك، والسفيانان، وغريه

ب سبط ابن العجمي عىل هذا بقوله: ثم  يزل خملطا كان حيدثنا باحلديث الواحد عىل ثالثة َضوب، وقد عقَّ
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إين رأيته حيتمل أن يريد به االختالط املعروف، وحيتمل غريه، وهو أظهر، واهلل أعلم، وقال ابن عيينة: كان 

يدري شيئا، وقال ابن معني: ليس بيشء، وقال ابن املديني: ال إسامعيل خيطىء أسأله عن احلديث فام كان 

يكتب حديثه، وقال أمحد: منكر احلديث، وقال أيضا: ما روى عن احلسن يف القراءات فهو صحيح، فأما إذا 

جاء إىل مثل عمرو بن دينار وأسند عنه أحاديث مناكري ليس أراه بيشء، ويسند عن احلسن عن سمرة 

ال الفالس: كان ضعيفا يف احلديث َيم فيه، وكان صدوقا يكثر الغلط حيدث عنه من ال أحاديث مناكري، وق

ينظر يف الرجال، وقال البخاري: تركه حييى، وابن مهدي، وتركه ابن املبارك، وربام ذكره، وقال اجلوزجاين: 

ك يكتب واه جدا، وقال أبو زرعة: ضعيف احلديث، وقال أبو حاتم: ضعيف احلديث خمتلط، ليس بمرتو

حديثه، وقال النسائي: مرتوك احلديث، وقال مرة: ليس بثقة، وقال ابن عدي: أحاديثه غري حمفوظة عن أهل 

احلجاز والبْصة والكوفة، إال أنه ممن ُيكتب حديثه، وقال ابن حبان: كان فصيحا وهو ضعيف يروي 

ثه يشء، وقال أبو عيل احلافظ: املناكري عن املشاهري ويقلب األسانيد، وقال احلريب: كان يفتي ويف حدي

ضعيف، وقال ابن خزيمة: أنا أبرأ من عهدته، وقال البزار: ليس بالقوي، وقال أبو أمحد احلاكم: ليس 

وذكره العقييل والدواليب والساجي وابن اجلارود وغريهم يف الضعفاء، وقال حممد بن عبد  .بالقوي عندهم

ظ للحديث فكنت أكتب عنه لنباهته، وقال ابن حجر: كان اهلل األنصاري: كان له رأى وفتوى وبْص وحف

(، االغتباط لسبط ابن العجمي 031( برقم )0/414الكامل البن عدي ) ُينظر: .فقيها ضعيف احلديث

وخالصة حاله ما قاله  .(484/برقم001(، التقريب )صـ0/220(، َتذيب التهذيب )03/برقم60)صـ

رتوك احلديث مل يذكر دليال، ولئن ترك حديَثه القطان، وابن ابن حجر، وهو قول األكثرين، ومن قال م

 .مهدي فقد روى عنه غريمها من الثقات كاألعمش، واألوزاعي، والسفيانان، وغريهم، واهلل أعلم

بن أيب احلسن َيَسار البْصي، أبو سعيد موىل األنصار: ثقة ثبت فقيه فاضل عابد، وكان يرسل  احلسن -4

ا ويدلس، وذكره ابن حجر يف املرتبة الثانية من مراتب املدلسني، ولذا فإن تدليسه اليرض، وأما  كثري 

س صحيح أثبته أمحد، مراسيله ففيها ضعف إال إذا رواها عنه الثقات كام قال ابن املديني، وسامعه من أن

 . 40تقدم يف حديث رقم:  .وأبو حاتم، واهلل أعلم

ُدويِس، أبو اخلطاب البْصي: ثقة ثبت حافظ عامل  ِدَعاَمةقتادة بن  -1 بن قتادة بن عزيز بن عمرو السَّ

  .41تقدم يف حديث رقم:  .بالتفسري، لكنه مدلس، وُرمى بالقدر، وكان يكثر من اْلرسال

الصحايب اجلليل: أنس بن مالك بن النرض بن َضمضم، أبو محزة األنصاري اخلزرجي  أنس هو: -6

 .02تقدم يف حديث رقم:  .البْصي

 الوجه الثاين )إسناد ابن املبارك يف الزهد(:

ُتويف سنة  .، أبو عبد اهلل املروزي-نسبة إىل سينان قرية من قرى مرو  –الفضل بن موسى الِسيناين  -0

ئبه .ـه093 َتذيب الكامل  ُينظر: .ثقة ثبت، وربام أغرب، ومل أقف عىل من اعترب احلديث الذي معنا من غرا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





234 

 

واجليم هو من أوالد الضأن، بمنزلة العتود من أوالد ، والَبَذج بالباء املوحدة، والذال املعجمة

 : (1)قال .امَلْعز، ومجعه بِْذَجان

  .فإن َتع تأكل َعُتودا أو بذج  *  قد هلكت جاراتنا من اهلََمج

املعاش، وقيل: إنه اجلوع، ويقال للحمقى من الناس: إنام قيل يف تفسري اهلمج: سوء التدبري يف 

 .، وكلتا مناسب ملا يف البيت(3)، ذكر اجلميَع اهلرويُّ (2)هم مهج

                  

  

                                                                                               
(، 6714( برقم )2/261(، ميزان االعتدال )4711( برقم )32/314(، )0080( برقم )1/189)

 .(1409/برقم 447(، التقريب )صـ8/386َتذيب التهذيب )

ثقة عىل قول  .ـه071تويف سنة  .لُقَطِعي، أبو عبد اهلل البْصيحزم بن أيب حزم ا حزم بن مهران هو: -3

(، 318/برقم 074سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديني )صـ ُينظر: .األكثرين، ومن خالفهم مل يذكر دليال

(، 3/343(، َتذيب التهذيب )993( برقم )0/209(، الكاشف )0327/برقم346)صـ املشاهري

 .(911( برقم )0/092موسوعة أقوال الدارقطني يف الرجال ) (،0091/برقم 017التقريب )صـ

 .احلسن بن أيب احلسن َيَسار البْصي: تقدم يف الوجه األول -2

 النظر والرتجيح

بعد النظر يف طرق احلديث، وأحوال الرواة املختلفني عىل املدار يتبني ِل رجحان الوجه املرسل عىل 

ثقة بينام راوي الوجه املوصول وهو إسامعيل بن مسلم املكي املوصول؛ وذلك ألن راويه حزم بن مهران 

 .ضعيف، واهلل أعلم

 احلكم عىل احلديث من وجهه الراجح:

 .ملا تقدم يف دراسته، واهلل أعلم احلديث من وجهه الراجح صحيح

احلور العني لنشوان بن سعيد احلمريي اليمني  ُينظر: .( القائل هو: أبو حمرز املحاريب، واسمه ُعبيد(1

 .(019)صـ

(، وينظر أيضا: 6/0929(، ومادة مَهج )0/019الغريبني يف القرآن واحلديث، مادة بَذْج ) ُينظر:( (2

 .(0/210الصحاح للجوهري، مادة مَهَج )

الغريبني يف القرآن »صاحب كتاب  .( هو أمحد بن حممد بن عبد الرمحن، أبو عبيد اهلروي الباشاين املؤدب(3

قرأ عىل مجاعة منهم أبو سليامن اخلطايب، وكان شيَخه الذي يفتخر به أبو منصور األزهري  .«واحلديث

 .(3/490معجم األدباء ) ُينظر: .صاحب كتاب َتذيب اللغة
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 ( ذكر من يدخل اجلنة بغري حساب8)

 احلديث الرابع واخلمسون:

ُيْدِخَل اجلَنََّة ِمْن  َوَعَديِن َريبِّ َأنْ " يقول:ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول اهلل  عن أيب أمامة ؓ

ا، َوَثاَلُث َحَثيَاٍت ِمنْ  ا الَ ِحَساَب َعَليِْهْم َوالَ َعَذاَب َمَع ُكلِّ َأْلٍف َسبُْعوَن َأْلف  تِي َسبِْعنَي َأْلف   ُأمَّ

يف كتاب اجلنائز يف ذكر ، وسيأيت (2( )1)أخرجه الرتمذي، وقال: حديث ]حسن[ ."َحَثيَاِت َريبِّ 

                                 
: حسن (4/314)(، والذي يف جامع الرتمذي 0/233/أ(، واملطبوع )0/040( كذا يف األصل )(1

 .غريب

 ختريج احلديث:( (2

(، قال: حدثنا 3427( برقم )4/323صفة القيامة، والرقائق، والورع ) ك/، «جامعه»أخرجه الرتمذي يف 

احلسن بن َعَرفة، قال: حدثنا إسامعيل بن َعيَّاش، عن حممد بن زياد األهَْلاين، قال: سمعت أبا 

يقول، فذكر احلديث بلفظه، وقال عقبه: هذا حديث حسن ملسو هيلع هللا ىلص أمامة ؓ، يقول: سمعت رسول اهلل 

 .غريب

(، قال: 4386( برقم )3/0422ملسو هيلع هللا ىلص )صفة أمة حممد  ب/الزهد،  ك/« سننه»يف وأخرجه ابن ماجه 

ر  .حدثنا هشام بن عامَّ

 .(، قال: حدثنا أبو اليامن33212) برقم  (26/629« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

( برقم 6/201ملسو هيلع هللا ىلص )ما أعطى اهلل تعاىل حممدا  ب/الفضائل،  ك/، «مصنفه»وأخرجه ابن أيب شيبة يف 

(20704). 

، من طريق  (732( برقم )3/016ما ذكر يف اليمني والكّف ) ب/« األسامء والصفات»رجه البيهقي يف أخو

  .سعيد بن منصور

حممد بن سعيد األصبهاين، وابن أيب ، من طريق  (7131( برقم )8/001« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

  .به خمتْصا  شيبة، وهشام بن عامر، وأيب الربيع الزهراين عن إسامعيل بن عياش

، (13/برقم27يزيد بن هارون، ويف )صـ، من طريق  (10/برقم27)صـ« الصفات»وأخرجه الدارقطني يف 

عبد اهلل بن عبد اجلبار، ثامنيتهم )هشام بن عامر، وأبو اليامن احلكم بن نافع، وابن أيب شيبة، من طريق  

هراين، ويزيد بن هارون، وعبد اهلل بن عبد وسعيد بن منصور، وحممد بن سعيد األصبهاين،، وأبو الربيع الز

 .إسامعيل بن عياش به بنحوه ، عناجلبار(

بقية بن الوليد، عن حممد بن زياد به ، من طريق  (7130( برقم )8/001« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

 .بنحوه

  .(33016) برقم  (26/479« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

فضل األمة،  ب/، ╚ مناقب الصحابة ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





236 

 

                                                                                               
(، كالمها 7346( برقم )06/321ِذْكر اْلخبار عن عدد من يدخل اجلنة من هذه األمة بغري حساب )

ة ؓ بنحوه أيب أمام ، عنُسَليم بن عامر اخلبائري، وأيب اليامن اهلوَزين، من طريق  )أمحد، وابن حبان(

 .مطوال

 دراسـة إسناد احلديث عند الرتمذي يف جامعه:

بن يزيد العبدي، أبو عيل البغدادي املؤدب: روى عن إسامعيل بن عياش، ويزيد بن  احلسن بن َعَرفة -0

هارون، وغريمها، وروى عنه الرتمذي، وابن ماجه، وغريمها، قال ابن معني: ثقة، وقال أبو حاتم، وابنه عبد 

: صدوق، وقال النسائي، والدارقطني: ال بأس به، وذكره أبو عيل اجلياين يف شيوخ أيب داود، وقال: الرمحن

، وقال «الثقات»روى عنه يف كتاب الزهد، وقال مسلمة بن قاسم، والسمعاين: ثقة، وذكره ابن حبان يف 

ـه، وقيل 317ُتويف سنة  .الذهبي يف السري: اْلمام، املحدث، الثقة، مسند وقته، وقال ابن حجر: صدوق

(، َتذيب التهذيب 4/027(، األنساب للسمعاين )237/برقم389الزهد أليب داود )صـ ُينظر: .غري ذلك

ثقة عىل قول األكثرين، ومن أنزله عن  وخالصة حاله أنه  .(0311/برقم 063(، التقريب )صـ3/392)

  .ذلك مل يذكر دليال، واهلل أعلم

روى عن حممد بن زياد األَهْلاين، واألوزاعي،  .َسْلم العنيس، أبو عتبة احلميص إسامعيل بن َعيَّاش بن -3

وغريمها، وروى عنه الثوري، واحلسن بن عرفة العبدي، وغريمها، قال حممد بن مهاجر: فقيه، وقال أبو 

ز فإن كتابه اليامن: كان حييى الليل، وقال ابن معني: ثقة فيام روى عن الشاميني، وأما روايته عن أهل احلجا

ضاع فخلط يف حفظه عنهم، وقال ابن املديني: كان يوثَّق فيام روى عن أصحابه أهل الشام، فأما ما روى 

عن غري أهل الشام ففيه ضعف، وقال أمحد: ليس أحد أروى حلديث الشاميني من إسامعيل بن عياش، 

ن أمحد روايته عن الشاميني، وقال: أما ما حد ث عن غريهم فعنده مناكري، وقال والوليد بن مسلم، وحسَّ

يعقوب بن سفيان: تكلم قوم يف إسامعيل، وإسامعيل ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام، وأكثر ما قالوا 

يغرب عن ثقات املدنيني واملكيني، وقال يزيد بن هارون: ما رأيُت أحفظ من إسامعيل بن عياش، وقال أبو 

مذي غري ما حديث عن الشاميني، وقال ابن املبارك: ال أستحيل وقد صحح له الرت .حاتم: لني ُيكتب حديثه

حديثه، وضعَّف روايته عن غري الشاميني: النسائي، وأبو أمحد احلاكم، والربقي، والساجي، وقال ُدحيم: 

هو يف الشاميني غاية وخلط عن املدنيني، وقال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح، وإذا حدث عن 

ر، وقال النسائي: صالح يف حديث أهل الشام، وقال أيضا: ضعيف، وقال عيل بن حجر: غريهم ففيه نظ

ابن عياش حجة لوال كثرة ومهه، وقال ابن عدي: إذا روى عن احلجازيني فال خيلو من غلط إما أن يكون 

، وهو حديثا برأسه أو مرسال يوصله أو موقوفا يرفعه، وحديثه عن الشاميني إذا روى عنه ثقة فهو مستقيم

يف اجلملة ممن ُيكتب حديثه وحيتج به يف حديث الشاميني خاصة، وقال احلاكم: هو مع جاللته إذا انفرد 

بحديث مل يقبل منه لسوء حفظه، وقال الذهبي يف السري: وهو فيهم )يعني يف روايته عن احلجازيني 

وقال ابن  .إن شاء اهلل .تقنهوالعراقيني( كثري الغلط بخالف أهل بلده، فإنه حيفظ حديثهم، ويكاد أن ي
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ميزان  ُينظر: .ـه، وقيل بعدها080ُتويف سنة  .حجر: صدوق يف روايته عن أهل بلده، خملِّط يف غريهم

(، التقريب 0/230(، َتذيب التهذيب )7/208سري أعالم النبالء ) (،932( برقم )0/341االعتدال )

الشاميني، ضعيف يف غريمهن وهذا عىل قول وخالصة حاله أنه ثقة فيام روى عن  .(472/برقم 019)ص

 .األكثرين، ومن خالفهم مل يذكر دليال، وروايته هنا عن الشاميني، واهلل أعلم

روى عن أيب أمامة الباهيل، واملقدام بن معدي كرب،  .حممد بن زياد األَهْلاين، أبو سفيان احلميص -2

غريمها، قال ابن معني، وابن املديني: ثقة مأمون، وغريمها، وروى عنه ابنه إبراهيم، وإسامعيل بن عياش، و

وقال أمحد، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي، وابن حجر: ثقة، وقال أبو حاتم: ال بأس به، وذكره ابن حبان 

ُتويف  .يف الثقات، وقال: ال يعتد بروايته إال ما كان من روية الثقات عنه، وقال احلاكم: اشتهر عنه النصب

وخالصة حاله أنه ثقة، وشذ  .(1889/برقم 479(، التقريب )صـ9/071َتذيب التهذيب ) ظر:ُين .سنة ـه

 .أبو حاتم بقوله ال بأس به

أبو أمامة: هو ُصَديُّ بن َعْجاَلن بن احلارث، ويقال: ابن وهب، ويقال: ابن عمرو، أبو أمامة  -4

 .20تقدم يف حديث رقم:  .الَباِهيِل ؓ

 الرتمذي:احلكم عىل احلديث بإسناد 

فإن حممد بن زياد األهلاين  ثقة يف روايته عن الشاميني، وهذا منها،. إسامعيل بن عياش احلميص فيه ؛ صحيح

 .محيص

ا الَ ِحَساَب َعَليِْهْم َوالَ َعَذاَب ملسو هيلع هللا ىلص ولقوله :  تِي َسْبِعنَي َأْلف  ( شاهد صحيح )َوَعَديِن َريبِّ َأْن ُيْدِخَل اجلَنََّة ِمْن ُأمَّ

 :سهل بن سعدؓ من حديث 

( برقم 8/002يدخل اجلنة سبعون ألفا بغري حساب ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

(، قال: حدثنا سعيد بن أيب مريم، حدثنا أبو غسان، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد، 6142)

تِي َسْبُعوَن َأْلف املسو هيلع هللا ىلص: قال: قال النبي   احلديث(، ....)َلَيْدُخَلنَّ اجلَنََّة ِمْن ُأمَّ

الدليل عىل دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب  ب/ن، اْليام ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 عبد العزيز بن أيب حازم، عن أبيه به بنحوه،، من طريق  (0/098وال عذاب )

 ¶:ابن عباس  وله شاهد ثان من حديث

د، 1713( برقم )7/024من مل َيْرق ) ب/الطب،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف  (، قال: حدثنا ُمَسدَّ

قال: ¶ ُحَصني بن ُنَمري، عن ُحصني بن عبد الرمحن، عن سعيد بن ُجبري، عن ابن عباس، حدثنا 

ا َسدَّ األُُفَق، ...: )ُعِرَضْت َعيَلَّ األَُممُ ، فقاليوماملسو هيلع هللا ىلص خرج علينا النبي  ا َكثرِي  د  احلديث، وفيه: )َفَرأَيُْت َسَوا

 َسْبُعوَن 
ِ
ُتَك، َوَمَع َهُؤالَء  ُأمَّ

ِ
ا َيْدُخُلوَن اجلَنََّة بَِغرْيِ ِحَساٍب َفِقيَل: َهُؤالَء  (،..َأْلف 

الدليل عىل دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب  ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 ُحصني بن عبد الرمحن به بزيادة يف أوله، ، عنُهَشيم، من طريق  (0/099وال عذاب )
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 .(1)ذلك إن شاء اهلل تعاىل ترك الرقى طرف من

  

                                                                                               
 وله شاهد ثالث من حديث ِعمران بن حصني :ؓ  

الدليل عىل دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب  ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

(، قال: حدثني زهري بن حرب، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا حاجب بن 0/098وال عذاب )

األعرج، عن عمران بن حصني، أن رسول اهلل صىل اهلل عليه  عمر، أبو ُخَشينة الثقفي، حدثنا احلكم بن

ا بَِغرْيِ ِحَساٍب  تِي َسْبُعوَن َأْلف   .احلديث(..وسلم قال: )َيْدُخُل اجْلَنََّة ِمْن ُأمَّ

 .وبذا يرتقي هذا اجلزء من احلديث بشواهده إىل درجة الصحيح، واهلل أعلم

 .( وما بعدها2/231( غاية اْلحكام )(1
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 ( ذكر الَقَصاص9)

 احلديث اخلامس واخلمسون:

: امْلُْفلُِس َمْن اَل "قال: ملسو هيلع هللا ىلص ، أن رسول اهلل عن أيب هريرة ؓ َأتَْدُروَن َمن امْلُْفلُِس؟، َقاُلوا

تِي َمْن َيأيِْت َيْومَ  اْلِقيَاَمِة بَِصاَلٍة، َوِصيَاٍم، َوَزَكاٍة، َوَيأيِْت  ِدْرَهَم َلُه َواَل َمَتاَع، َفَقاَل: إِنَّ امْلُْفلَِس ِمْن ُأمَّ

َب َهَذا، َفيُْعَطى َهَذا ِمْن  َقْد َشَتَم َهَذا، َوَقَذَف َهَذا، َوَأَكَل َماَل َهَذا، َوَسَفَك َدَم َهَذا، َوََضَ

يِن ُأِخَذ ِمْن َحَسنَاتِِه، َوَهَذا ِمْن َحَسنَاتِِه، َفِإْن َفنِيَْت َحَسنَاُتُه َقبَْل َأْن ُيْقىَض   َما َعَليِْه ِمَن الدَّ

 .أخرجه مسلم، وأبو حاتم .(1)"َخَطاَياُهْم َفُطِرَحْت َعَليِْه، ُثمَّ ُطِرَح يِف النَّارِ 

  

                                 
 ختريج احلديث:( (1

(، قال: حدثنا 4/0997حتريم الظلم ) ب/الرب، والصلة، واآلداب،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

ُقَتيبة بن سعيد، وعيل بن ُحْجر، قاال: حدثنا إسامعيل وهو ابن جعفر، عن العالء، عن أبيه، عن أيب 

 .قال، فذكر احلديث بلفظ مقارب ،ملسو هيلع هللا ىلصهريرةؓ، أن رسول اهلل 

، قال: -ابن داود اهلاشمي  -(، قال: حدثنا سليامن8843) برقم  (04/427« )مسنده»يف  وأخرجه أمحد

  .حدثنا إسامعيل به بنحوه

ما جاء يف شأن احلساب  ب/صفة القيامة، والرقائق، والورع،  ك/، «جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

  .(3408( برقم )4/307والقصاص )

ح  ب/احلدود،  ك/، -«ْلحسانا»كام يف -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف  ه، ِذْكر اخلرب املَُْصِّ الزنى وحدُّ

(، كالمها )الرتمذي، وابن حبان(، من طريق 4400( برقم )01/319بإجياب النار عىل السارق، والزاين )

  .عبد العزيز بن حممد

زهري، كالمها )عبد العزيز بن حممد، ، من طريق  (8404( برقم )04/028« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .زهري(، عن العالء بن عبد الرمحن به بنحوهو
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نَّ احْلُُقوَق َيْوَم اْلِقيَاَمِة، " قال:ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل  (1)وعنه احلديث السادس واخلمسون: َلُتَؤدُّ

اِة   َحتَّى ُيَقاَد لِلشَّ
ِ
اِة اْلَقْرَناء ، ِمَن الشَّ

ِ
َحتَّى "، أخرجه مسلم، وأخرجه أبو حاتم، وقال: "اجْلَْلَحاء

 َفَتنَطُحَها ُيْقتَصَّ 
ِ
اِة اْلَقْرَناء  ِمَن الشَّ

ِ
ء اِة اجْلاَمَّ ء بمعنى، وهي التي ال  .(2)"لِلشَّ الشاة اجللحاء، واجلاَمَّ

، وقال (3)قرن هلا، واألجلح من الناس: الذي انحرس الشعر عن جانبي جبهته، قاله اهلروي

/ب[: اجلَلح فوق النزع، وهو انحسار الشعر عن جانبي الرأس، أوله 0/040] (4)اجلوهري

فهو أجلح ( 5)(بالكرس)قد جلِح الرجل الصَلع بالتحريك يف الثالثة، و ، ثمثم اجلَلح ،النَزع

                                 
 .( يعني أبا هريرة ؓ(1

 ختريج احلديث:( (2

(، قال: حدثنا حييى 4/0997حتريم الظلم ) ب/الرب والصلة واآلداب،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

: حدثنا إسامعيل ي عنون ابن جعفر، عن العالء، عن أبيه، عن أيب بن أيوب، وُقتيبة، وابن ُحْجر، قالوا

  .قال، فذكر احلديث بلفظ مقاِربملسو هيلع هللا ىلص هريرةؓ، أن رسول اهلل 

  بنحوه.( قال:حدثنا سليامن، حدثنا إسامعيل به 8847) برقم  (04/440« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

ما جاء يف شأن احلساب  ب/صفة القيامة، والرقائق، والورع،  ك/، «جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

  .(، من طريق عبد العزيز بن حممد3431( برقم )4/309والقصاص )

، (8388( برقم )04/42شعبة، ويف )، من طريق  (،7996) برقم  (02/271« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

  .(، من طريق عبد الرمحن بن إبراهيم9222( برقم )01/092زهري بن حممد، ويف )من طريق  

إخباره  ب/، ╚ مناقب الصحابة ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»بن حبان يف وأخرجه ا

الناس يف ذلك اليوم، ِذْكر اْلخبار عن وصف أداء احلقوق إىل أهلها يف القيامة البعث، وأحوال عن ملسو هيلع هللا ىلص 

أربعتهم )عبد العزيز بن شعبة، ، من طريق  (7262( برقم )06/264حتى البهائم بعضها من بعض )

 .عن العالء بن عبد الرمحن به بنحوهشعبة، وزهري بن حممد، عبد الرمحن بن إبراهيم( ، وحممد

ئد مسلم للامَزري  وينظر أيضا: املُْعلِم (،0/214مادة جلح )، الغريبن يف القرآن واحلديث ُينظر:( (3 بفوا

 .(0086( برقم )2/392)

أحد من ُيرضب به املثل يف ضبط  .الفارايبالرتكي أبو نْص، إسامعيل بن محاد اجلوهري إمام اللغة ( هو: (4

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية( وهو معجم لغوي سار وهو صاحب كتاب )اللغة، وحسن الكتابة، 

ِبا وجعلها يف متناول الناس مجيعا سري أعالم النبالء  ُينظر: .ـه292ُتوَّف سنة  .عىل هنٍج يرسَّ اللغة وقرَّ

 .(0318( برقم )0/411)(، لسان امليزان 07/81)

 .(0/232( سقطت من املطبوع )(5
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بنيِّ اجللح، واسم ذلك املوضع اجلََلَحة
(1). 

                                 
 .(0/219الصحاح للجوهري، مادة جلح ) ُينظر:( (1
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 احلديث السابع واخلمسون:

ِمنُْه اليَْوَم، َقبَْل  (2)(َفْليََتَحلَّْل ) َمْن َكاَنْت َلُه َمْظَلَمٌة أِلَِخيِه،": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل ( 1)وعنه

ْن ُأِخَذ َأْن الَ َيُكوَن ِدينَاٌر َوالَ ِدْرَهٌم، إِْن َكاَن َلُه َعَمٌل َصالٌِح ُأِخَذ ِمنُْه بَِقْدِر َمْظَلَمتِِه، َوإِْن مَلْ َيكُ 

بو ، وقوله: له مظلمة، يعني عنده، وأخرجه أ(3)، أخرجه البخاري"َسيِّئَُة َصاِحبِِه َفُطِرَحت َعَليْهِ 

 .(4)حاتم، وقال: ِعنده

  

                                 
 .( يعني أبا هريرة ؓ(1

 ./ب(: فليتحللها، والصواب ما أثبته، وهو املوافق ملا يف مصادر التخريج0/040( يف األصل )(2

 ختريج احلديث:( (3

من كانت له َمْظَلَمة عند الرجل فحللها له، هل  ب/املظامل والَغصب،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

(، قال:حدثنا آدم بن أيب إياس، حدثنا ابن أيب ذئب، حدثنا سعيد 3449( برقم )2/039ُيبنيِّ مظلمته )

ي، عن أيب هريرة ؓ، قال: قال رسول اهلل    بنحوه.فذكر احلديث  ،ملسو هيلع هللا ىلصامَلْقرُبِ

 ، -ابن هارون  -(، قال: حدثنا يزيد 01172) برقم  (06/227)« مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 ب/عن مناقب الصحابة، ملسو هيلع هللا ىلص  إخباره ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

الناس يف ذلك اليوم، ِذْكر أخذ املظلوم يف القيامة حسنات َمن َظَلمه يف البعث، وأحوال عن ملسو هيلع هللا ىلص إخباره 

َروح بن ُعَبادة، كالمها )يزيد بن هارون، وَروح بن ُعَبادة(، ، من طريق  (7260( برقم )06/260الدنيا )

 بنحوه.عن ابن أيب ذئب به 

ما جاء يف شأن احلساب  ب/صفة القيامة، والرقائق، والورع،  ك/، «جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

  .به بنحوه (، من طريق زيد بن أيب ُأنَيسة، عن سعيد املقربي3409( برقم )4/308والقصاص )

الَقصاص يوم القيامة  ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»( احلديث ِبذه اللفظة أخرجه البخاري يف (4

 .(6124( برقم )8/000)
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 احلديث الثامن واخلمسون:

إَِذا َخَلَص املُْؤِمنُوَن ِمَن النَّاِر ": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  وعن أيب سعيد اخلدري ؓ

ونَ )ُحبُِسوا بَِقنَْطَرٍة َبنْيَ اجلَنَِّة َوالنَّاِر،  ْنيَا ( 1)(َفيَتََقاصُّ ُبوا َمَظامِلَ َكاَنْت َبيْنَُهْم يِف الدُّ َحتَّى إَِذا ُهذِّ

ٍد بِيَِدِه أَلََحُدُهْم َأْهَدى بَِمنِْزلِِه يِف اجلَ  لَِّذي َنْفُس حُمَمَّ ، ُأذَِن هَلُْم يف ُدُخوِل اجلَنَِّة، َفَوا وا نَِّة ِمنُْه َوُنقُّ

ْنيَا  .(2)، أخرجه البخاري، وأبو حاتم"بَِمنِْزلِِه َكاَن يِف الدُّ

  

                                 
 ./ب(: فيتقاَضون، والصواب ما أثبته، وهو املوافق ملا يف مصادر التخريج0/040يف األصل )( (1

 ختريج احلديث:( (2

(، 3441( برقم )2/038املظامل ) َقصاص ب/املظامل والَغصب،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخربنا معاذ بن هشام، حدثني أيب، عن قتادة، عن أيب املتوكل الناجي، عن قال: 

  بلفظ مقارب.قال، فذكر احلديث ملسو هيلع هللا ىلص أيب سعيد اخلدري ؓ، عن رسول اهلل 

، ╚عن مناقب الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصإخباره  ك/، -« حساناْل»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

وصف اجلنة وأهلها، ِذْكر اْلخبار عن هداية من خيرج من النار من املسلمني بمساكنه ومنازله يف اجلنة  ب/

  .أخربنا عبد اهلل بن حممد األزدي ( قال:7424( برقم )06/461)

، من طريق  (2249( برقم )3/281م )التفسري، تفسري سورة إبراهي ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 -إسحاق بن إبراهيم  ، عنحممد بن عبد السالم، كالمها )عبد اهلل بن حممد األزدي، وحممد بن عبد السالم(

 بنحوه.به  -ابن راهويه 

  .(6121( برقم )8/000يوم القيامة )القصاص  ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف  

( كالمها )البخاري، وأمحد( من طريق سعيد بن أيب 00191) برقم  (07/019« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .قتادة به بنحوه ، عنَعروبة
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 احلديث التاسع واخلمسون:

ُل َما ُيْقىَض َيْوَم اْلِقيَاَمِة َبنْيَ النَّاِس يِف ": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل ( 1)وعن عبد اهلل ؓ َأوَّ

 
ِ
َماء   .أخرجه السبعة إال أبا داود، وأخرجه أبو حاتم .(2)"الدِّ

  

                                 
 .هو عبد اهلل بن مسعود ؓ( (1

 ختريج احلديث:( (2

( قال: 6122( برقم )8/000القصاص يوم القيامة ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أيب، حدثنا األعمش، حدثني َشِقيق، سمعت عبد اهلل ؓ قال النبي 

ُؤُه َجَهنَُّم{  ب/الديات،  ك/فذكر احلديث بنحوه، ويف  ،ملسو هيلع هللا ىلص ا َفَجَزا د  قول اهلل تعاىل }َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمن ا ُمَتَعمِّ

  .( قال: حدثنا عبيد اهلل بن موسى، عن األعمش به بنحوه6864( برقم )9/3[ )92]النساء: 

املجازاة بالدماء يف  ب/الَقَسامة واملحاربني والِقصاص والديات،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

  .(2/0214اآلخرة، وأهنا أول ما ُيقىض فيه بني الناس يوم القيامة )

 .(0297( برقم )2/70احلُكم يف الدماء ) ب/لديات، ا ك/، «جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

(، 3601( برقم )3/872التغليظ يف قتل مسلم ظلام ) ب/الديات،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

  .ثالثتهم )مسلم، والرتمذي، وابن ماجه(، من طريق وكيع

، من (2440) برقم  (2/408تعظيم الدم ) ب/املحاربة،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

 .سفيان الثوريطريق  

(، قال: حدثنا حممد بن عبيد، ثالثتهم )وكيع، وسفيان 2674) برقم  (6/093« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

  .األعمش به بنحوه ، عنالثوري، وحممد بن عبيد(

إخباره  ب/، ╚ مناقب الصحابة ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

عن البعث، وأحوال الناس يف ذلك اليوم، ِذْكر اْلخبار عن وصف اليشء الذي أول ما ُيقىض بني ملسو هيلع هللا ىلص 

  بلفظه.(، من طريق أيب شهاب احلنَّاط، عن األعمش به 7244( برقم )06/228الناس فيه يوم القيامة )

(، من 3607) ( برقم3/872التغليظ يف قتل مسلم ظلام ) ب/الديات،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

 .به بنحوه -شقيق  -طريق عاصم، عن أيب وائل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





245 

 

 ( ذكر شهادة اجلوارح01)

اْلَعبَْد، َفيَُقوُل: َيْلَقى اهلُل ": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ،عن أيب هريرة ؓ احلديث الستون:

بَِل، َوَأَذْرَك َتْرأَُس  (1)َأْي ُفْل  ْر َلَك اخْلَيَْل َواْْلِ ْجَك، َوُأَسخِّ ْدَك، َوُأَزوِّ َأَلْم ُأْكِرْمَك، َوُأَسوِّ

؟ َفيَُقوُل: اَل، َفيَُقوُل: (2)َوَتْرَبُع؟ َفِإينِّ َأنَْساَك َكاَم ، َفيَُقوُل: َبىَل، َقاَل: َفيَُقوُل: َأَفَظنَنَْت َأنََّك ُماَلقِيَّ

ْر َلَك اخْلَيْ  ْجَك، َوُأَسخِّ ْدَك، َوُأَزوِّ َل َنِسيَتنِي، وَيْلَقى الثَّايِنَ َفيَُقوُل: َأْي ُفْل َأَلْم ُأْكِرْمَك، َوُأَسوِّ

بَِل، َوَأَذْرَك َتْرأَُس، َوَتْرَبُع، َفيَُقوُل: َبىَل، َأْي َربِّ َفيَُقوُل: َأَفَظنَنَْت َأنَّ  ؟ َفيَُقوُل: اَل، َواْْلِ َك ُماَلقِيَّ

آَمنُْت بَِك، َفيَُقوُل: َفِإينِّ َأنَْساَك َكاَم َنِسيَتنِي، ُثمَّ َيْلَقى الثَّالَِث، َفيَُقوُل َلُه ِمْثَل َذلَِك، َفيَُقوُل: َيا َربِّ 

ْقُت، َوُيْثنِي بَِخرْيٍ  َما اْستََطاَع، فيَُقاُل َلُه: اآْلَن  َوبِِكَتابَِك، َوبُِرُسلَِك، َوَصلَّيُْت، َوُصْمُت، َوَتَصدَّ

؟، َفيُْختَُم َعىَل فِيِه، َوُيَقاُل لَِفِخذِ  ُر يِف َنْفِسِه: َمْن َذا الَِّذي َيْشَهُد َعيَلَّ ا، َفيَتََفكَّ ِه: اْنطِِقي، َنْبَعُث َشاِهد 

ْن َنْفِسِه، َوَذلَِك امْلُنَافُِق َوَذلَِك الَِّذي َسِخَط َفيَنْطُِق َفِخُذُه َوحَلُْمُه َوِعَظاُمُه بَِعَملِِه، َوَذلَِك لِيُْعِذَر مِ 

، وقد تقدم خترجيه يف حديث طويل يف ذكر إثبات رؤية (3)أخرجه مسلم، وأبو حاتم ."اهلُل َعَليْهِ 

 .(4)اهلل تعاىل يوم القيامة، وتقدم َشحه معه

                                 
، ألنه ال ُيقال إال -الرتخيم هو: حذف آخر املناَدى ختفيفا –( أي ُفل: معناه يا فالن وليس ترخيامله (1

بسكون الالم، ولو كان ترخيام لفتحوها أو ضموها، وقيل: إنه ترخيم فالن، فحذفت النون للرتخيم، 

 .( وما بعدها2/472النهاية، مادة َفَلَل ) ُينظر: .واأللف لسكوهنا

ْرَباع الذي كانت ملوك اجلاهلية تأخذه من الغنيمة وهو ربعها، ومعناه: ألم أجعلك (2
ِ
( َتْرَبع أي: تأخذ امل

 ُينظر: .رئيسا مطاعا، وتركتك مسرتحيا الحتتاج إىل مشقة وتعب من قوهلم أربِع عىل نفسك أي ارفق ِبا

 .(08/012املنهاج َشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي )

 ختريج احلديث:( (3

(، قال:حدثنا حممد بن أيب ُعمر، حدثنا 4/3379الزهد والرقائق ) ك/ ،«صحيحه»أخرجه مسلم يف 

  .ديث بنحوه، وفيه زيادة يف أولهسفيان، عن ُسَهيل بن أيب صالح، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال، فذكر احل

رَي،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف  فضل النفقة يف سبيل اهلل، ِذْكر  ب/السِّ

منافسة َخَزنة اجِلنان عىل املنْفق يف سبيل اهلل زوجني من ماله ليكون دخوله من الباب الذي من ناحيته 

 ب/، ╚ قب الصحابةمنا ك/، ويف عبد اجلبار بن العالء، من طريق  (4643( برقم )01/499)

وصف اجلنة وأهلها، ذكر اخلرب املُْدِحض قول من زعم أن رؤية املؤمنني رِبم يف امَلَعاد إنام هي بقلوِبم دون 

َمادي، كالمها )عبد اجلبار بن العالء، ، من طريق  (7441( برقم )06/478أبصارهم ) ار الرَّ إبراهيم بن َبشَّ

َمادي( ار الرَّ  .سفيان بن عيينة به بنحوه، وفيه زيادة يف أوله وآخره ، عنوإبراهيم بن َبشَّ

 .(106( برقم )0/377( غاية اْلحكام )(4
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 احلديث احلادي والستون:

َفَضِحَك، َفَقاَل: َهْل َتْدُروَن مِمَّا َأْضَحُك؟، ُقْلنَا: ملسو هيلع هللا ىلص ُكنَّا ِعنَْد النَّبِيِّ " قال: وعن أنس ؓ

اَطَبِة اْلَعبِْد َربَُّه، َيُقوُل: َيا َربِّ َأَلْم َُتِْريِن ِمَن الظُّْلِم؟ 0/043اهلُل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: ] /أ[ ِمْن خُمَ

ا ِمنِّي، َفيَُقوُل َجلَّ وَعاَل: َكَفى َقاَل: َيُقوُل: َبىَل، َقاَل:  َفيَُقوُل: َفِإينِّ اَل ُأِجيُز َعىَل َنْفيِس إاِلَّ َشاِهد 

ا، َقاَل: َفيُْختَُم َعىَل فِيِه، َوُيَقاُل أِلَْرَكانِِه: انْ  ِم اْلَكاتِبنَِي ُشُهود  ا، َواْلِكَرا طِِقي، بِنَْفِسَك َعَليَْك َشِهيد 

ا، َفَعنُْكنَّ ُكنُْت َقاَل: َفَتنْطُِق بَِأعْ  ا َلُكنَّ َوُسْحق  اَملِِه، َقاَل: ُثمَّ خُيَىلَّ َبيْنَُه َوَبنْيَ اْلَكاَلِم، َقاَل َفيَُقوُل: ُبْعد 

قوله سحقا، أي بعدا، ومكان سحيق أي بعيد، وكرر الختالف  .(1)أخرجه مسلم ".ُأنَاِضُل 

 .(3)، وأناضل أي أجادل، وأدفع، وأخاصم(2)اللفظ

  

                                 
 ختريج احلديث:( (1

(، قال: حدثنا أبو بكر بن النرض بن أيب 4/3381الزهد والرقائق ) ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

النرض، حدثني أبو النرض هاشم بن القاسم، حدثنا ُعَبيد اهلل األشجعي، عن سفيان الثوري، عن ُعَبيد 

ْعبي، عن أنس بن مالك ؓ، فذكر احلديث -ابن عمرو الُفَقيمي  –املُْكتِب، عن ُفَضيل بلفظ ، عن الشَّ

  مقارب.

( برقم 01/236االنفطار ) تفسري سورة ب/التفسري،  ك/، «السنن الكربى»أخرجه النسائي يف و

(00189).  

ملسو هيلع هللا ىلص إخباره  ب/، ╚ مناقب الصحابة ك/، -« اْلحسان»كام يف  -«صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

ليه بام عمل يف الناس يف ذلك اليوم، ِذْكر اْلخبار بأن أعضاء املرء يف القيامة تشهد عالبعث، وأحوال عن 

( قال: أخربنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم كالمها )النسائي، وحممد بن 7218( برقم )06/218الدنيا )

  بنحوه.أيب بكر بن أيب النرض به  ، عنإسحاق بن إبراهيم(

ُعَبيد  ، عنَشيك، من طريق  (8778( برقم )4/644األهوال ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 .به بنحوهاملُْكتِب 

 .(3/247النهاية، مادة َسَحَق ) ُينظر:( (2

 .(1/73املصدر السابق، مادة َنَضَل ) ُينظر:( (3
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 احلديث الثاين والستون:

 " قال: وعن جابر ؓ
ِ
ُثويِن  ،ملسو هيلع هللا ىلص مَلَّا َرَجَعْت ُمَهاِجَرُة احْلََبَشِة إِىَل َرُسوِل اَّللَّ َقاَل: َأاَل حُتَدِّ

ْت  ، َبْينَا َنْحُن ُجُلوٌس َمرَّ
ِ
َعَلْينَا  بَِأْعَجَب َما َرَأيُْتْم بَِأْرِض احْلََبَشِة؟، َقاَل ِفْتَيٌة ِمنُْهْم: َيا َرُسوَل اَّللَّ

ْت بَِفت ى مِ  ، َفَمرَّ
ٍ
نُْهْم، َفَجَعَل إِْحَدى َيَدْيِه َبنْيَ َعُجوٌز ِمْن َعَجاِئِزِهْم، حَتِْمُل َعىَل َرْأِسَها ُقلَّة  ِمْن َماء

ُتَها، َفَلامَّ اْرَتَفَعِت اْلَتَفَتْت إَِلْيِه، ُثمَّ  ْت ُقلَّ َقاَلْت: َسَتْعَلُم َيا َكتَِفْيَها، ُثمَّ َدَفَعَها َعىَل ُرْكَبَتْيَها، َفاْنَكرَسَ

ُ اأْلَوَّ  ، َومَجََع اَّللَّ ُ اْلُكْريِسَّ لنَِي َواآْلِخِريَن، َوَتَكلََّمِت اأْلَيِْدي َواأْلَْرُجُل باَِم ُغَدُر إَِذا َوَضَع اَّللَّ

  (1)َكاَنوا َيْكِسُبوَن، َفَسَتْعَلمُ 
ِ
ا، َفَقاَل َرُسوُل اَّللَّ َصَدَقْت، َصَدَقْت، ": ملسو هيلع هللا ىلصَأْمِري َوَأْمَرَك ِعنَْدُه َغد 

ا اَل ُيْؤَخُذ لَِضِعيِفِهْم ِمْن َشدِ  ُ َقْوم  ُس اَّللَّ  .(2)أخرجه أبو حاتم ."يِدِهمْ َكيَْف ُيَقدِّ

                                 
(: فسيعلم، والصواب ما أثبته؛ التفاقه مع الرواية، وسياق الكالم، ويف املطبوع 0/234يف املطبوع ) (1)

 الرواية، وال يف األصل!أيضا: زيادُة لفظة: كّل بعد قوله: ستعلم، وهي غرُي مثبتٍة يف 

 ختريج احلديث: ((2

القضاء، ِذْكر اْلخبار عام جيب عىل املرء من  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

(، قال: أخربنا ابن ُقتيبة، قال: حدثنا 1118( برقم )00/442معونة الضعفاء وأخذ ماهلم من األقوياء )

َحْرملة بن حييى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخربين مسلم بن خالد، عن ابن ُخثيم، عن أيب الزبري عن جابر 

القضاء، ِذْكر  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف  فظه.بلقال، فذكر احلديث 

(، من طريق الفضل 1119( برقم )00/441األمر للمرء أن يأخذ للضعيف من القوي إذا قدر عىل ذلك )

.بن العالء، حدثنا ابن خيثم به    خمتْصا

( برقم 3/0239ملنكر )هي عن ااألمر باملعروف والن ب/الفتن،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

(4101).  

 .(3112برقم  ) (4/7« )مسنده»وأخرجه أبو يعىَل امَلوِصيِل يف 

(، ثالثتهم )ابن 342/برقم 097وأخرجه ابن أيب الدنيا يف األهوال ِذكر احلساب والعرض والقصاص )صـ

  بنحوه.حييى بن ُسَليم، عن ابن ُخَثيم به ، من طريق  ماجه، وأبو يعىَل، وابن أيب الدنيا(

 دراسة إسناد احلديث عند ابن حبان يف صحيحه:

: حممد بن احلسن بن قتيبة بن زيادة بن الطفيل، أبو العباس اللخمي العسقالين شيخ ابن ُقتيبة هو -0

دي، وابن حبان، عسقالن: روى عن َحْرَمَلة بن حييى، وهشام بن عامر، وغريمها، وروى عنه أبو أمحد بن ع

وغريمها، قال الدارقطني: ثقة، وقال ابن العامد: كان حافظ ا ثقة ثبت ا، وقال الذهبي: اْلمام، الثقة، املحدث 

تاريخ  ُينظر: .ـه 201ُتويف سنة  .الكبري، أكثر عنه ابن املقرئ، وكان مسنِد أهل فلسطني، ذا معرفة وصدق
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(، إرشاد القايص والداين إىل تراجم 04/393بالء )(، سري أعالم الن6323( برقم )13/207دمشق )

 .وخالصة حاله أنه إمام ثقة .(811/برقم121شيوخ الطرباين )صـ

ْصي: فقيه ثقة ُيْغِرب  َحْرَمَلة بن حييى -3
ِ
د، أبو حفص التُِّجيبِيُّ امل بن عبد اهلل بن حرملة بن عمران بن ُقَرا

ئبه يف حديثه لكثرة روايته، ومل أقف عىل من اعترب  . 37تقدم يف حديث رقم:  .هذا احلديث من غرا

ْصي: فقيه ثقة حافظ عابد ابن وهب هو:  -2
ِ
 .عبد اهلل بن وهب بن مسلم الُقَريِش الفهري، أبو حممد امْل

 .37تقدم يف حديث رقم: 

، ويقال: ابن َجرجة، ويقال: ابن سعيد بن َجرجة القريش، املخزومي، أبو بن َقرَقرة مسلم بن خالد -4

نجي  قيل: سمي الزنجي ألنه كان شديد السواد، وهو من بالد السودان،  –خالد املكي الفقيه املعروف بالزَّ

، وقيل: ملحبته التمر  كام يف  -: روى عن زيد بن أسلم، وعبد اهلل بن عثامن بن خثيم -وقيل: ألنه كان أشقرا

، وغريمها، وروى عنه الشافعي، وعبد اهلل بن وهب، وغريمها، قال ابن سعد: كان كثري -هذا اْلسناد 

الغلط يف حديثه وكان يف هديه نِعم الرجل، وقال ابن معني: ثقة صالح احلديث، وقال عثامن الدارمي: يقال 

خاري: منكر احلديث، وقال أبو حاتم: إنه ليس بذاك يف احلديث، وقال ابن املديني: ليس بيشء، وقال الب

فه أبو داود، وقال  ليس بذاك القوى منكر احلديث، يكتب حديثه وال حيتج به، تعرف وتنكر، وضعَّ

األزرقي: كان فقيها عابدا، وقال إبراهيم احلريب: كان فقيه أهل مكة، وقال يعقوب بن سفيان: سمعت 

م ابن جريج وكان يطلب ويسمع وال يكتب فلام احتيج مشايخ مكة يقولون: كان ملسلم بن خالد حلقة أيا

إليه وحدث كان يأخذ سامعه الذي قد غاب عنه يعني فضعف حديثه لذلك، وذكره ابن الربقي يف باب من 

ُنسب إِل الضعف ممن ُيكتب حديثه، وقال الساجي: صدوق كثري الغلط وكان يرى القدر، وقد ُرِوى عنه ما 

ن، وابن شاهني يف الثقات، وقال ابن حبان: كان من فقهاء احلجاز، ومنه تعلم ينفي القدر، وذكره ابن حبا

الشافعي الفقه قبل أن يلقى مالكا، وكان خيطىء أحيانا، وقال ابن عدي: حسن احلديث وأرجو أنه ال بأس 

سيىء  به، وحكى ابن القطان أن الدارقطني قال عنه: ثقة، وقال مرة: ثقة إال أنه سيىء احلفظ، وقال أيضا:

احلفظ، ضعيف، وذكره العقييل، وابن اجلوزي يف مجلة الضعفاء، وقد ذكر الذهبي يف امليزان سبعة أحاديث 

ُأنكرت عليه، ثم قال: فهذه األحاديث وأمثاهلا ُترد ِبا قوة الرجل وُيضعَّف، وقال الذهبي يف السري: بعض 

ـه، 079ُتويف سنة  .يه صدوق كثري األوهامالنقاد ُيَرقي حديث مسلم إىل درجة احلسن، وقال ابن حجر: فق

(، ميزان 0797( برقم )8/6(، الكامل البن عدي )8/082اجلرح والتعديل ) ُينظر: .وقيل: بعدها

( برقم 00/070(، إكامل َتذيب الكامل )8/076(، سري أعالم النبالء )8481( برقم )4/013االعتدال )

(، موسوعة أقوال الدارقطني يف 6631/برقم 139ـ(، التقريب )ص01/038(، َتذيب التهذيب )4121)

وخالصة حاله أنه فقيه عابد ضعيف ُيعترب به يف املتابعات، والشواهد  .(2478( برقم )3/647الرجال )

 .عىل قول األكثرين، ومن خالفهم مل يذكر دليال، واهلل أعلم
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بو عثامن املكي: روى عن سعيد بن عبد اهلل بن عثامن بن خثيم القاِرّي، من القارة، أ ابن ُخثيم هو: -1

كام يف هذا  -ُجبري، وأيب الزبري املكي، وغريمها، وروى عنه سفيان الثوري، ومسلم بن خالد الزنجي 

، وغريمها، قال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث حسنة، وقال ابن معني: ثقة حجة، وقال مرة: -اْلسناد 

نكر احلديث، وقال العجيل: ثقة، وقال أمحد: ليس به بأس، أحاديثه ليست بالقوية، وقال ابن املديني: م

وقال أبو حاتم: ما به بأس صالح احلديث، وقال النسائي: ثقة، وقال مرة: ليس بالقوي، مل يرتك حييى وال 

عبد الرمحن حديثه، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: كان خيطىء، وقال يف املشاهري: كان من أهل الفضل 

وذكره ابن خلفون  .قه واحلفظ، وقال ابن عدي: هو عزيز احلديث، وأحاديثه أحاديث حسانوالنسك والف

مشاهري علامء األمصار  ُينظر: .ـه023ُتويف سنة  .يف الثقات، وقال: ثقة، وقال ابن حجر: صدوق

( برقم 8/18(، إكامل َتذيب الكامل )2407( برقم )01/379(، َتذيب الكامل )628/برقم 040)صـ

وخالصة حاله ما قاله ابن  .(2466/برقم 202(، التقريب )صـ1/204(، َتذيب التهذيب )2160)

 .حجر، واهلل أعلم

، ╚بو الزبري املكي: روى عن عائشة، وجابر حممد بن مسلم بن َتْدُرس األسدي، أهو:  أبو الزبري -6

وغريهم، قال أبو الزبري:  وغريمها، وروى عنه مالك، وعبد اهلل بن عثامن بن خثيم، وعبد امللك بن جريج،

كان عطاء يقدمني إىل جابر أحفظ هلم احلديث، وقال عطاء بن أيب رباح: كنا نكون عند جابر، فإذا خرجنا 

ان أبو الزبري أحفظنا، وقيل لشعبة: ماَلك تركت حديث أيب الزبري؟ قال: رأيته من عنده تذاكرنا حديثه، فك

، وقال عبد اهلل بن أمحد: قال أيب: كان أيوب يقول: حدثنا أبو الزبري وأبو الزبري ..يزن ويسرتجح يف امليزان

ثنا أبو الزبري وهو أبو الزبري، قلت أليب: يضعفه؟ قال نعم، وقال ُنعيم بن محاد: سمعت ابن عيينة يقول: حد

فه، وقال الشافعي: أبو الزبري حيتاج إىل دعامة، وقال الليث: قدمت مكة فجئت أبا  أبو الزبري أي كأنه يضعِّ

الزبري، فدفع إِلَّ كتابني، فانقلبُت ِبام، ثم قلت يف نفيس: لو عاودته فسألته هل سمع هذا كله من جابر؟، 

فقلت له: أعلِم ِل عىل ما سمعت فأعَلم ِل عىل هذا الذي عندي،  فقال: منه ما سمعت ومنه ما ُحدثُت عنه،

ب العالئي عىل هذا بقوله: وهلذا توقف مجاعة من األئمة عن االحتجاج بام مل يروه الليث عن أيب  وقد عقَّ

الزبري عن جابر، ويف صحيح مسلم عدة أحاديث مما قال فيه أبو الزبري عن جابر وليست من طريق الليث 

، وقال يعىل بن عطاء: كان ..لام رمحه اهلل اطلع عىل أهنا مما رواه الليث عنه وإن مل يروها من طريقهوكأن مس

أكمَل الناس عقال وأحفظهم، وقال ابن سعد: كان ثقة كثري احلديث، إال أن شعبة تركه ليشء زعم أنه رآه 

نقل وقبلوه واحتجوا به، فعله يف معاملة، وقال الساجي: صدوق حجة يف األحكام قد روى عنه أهل ال

وقال ابن معني: صالح احلديث، وقال مرة: ثقة، وقال أيضا: استحلف شيبة أبا الزبري بني الركن واملقام 

إنك سمعت هذه األحاديث من جابر؟، فقال: واهلل إين سمعتها من جابر يقول ثالثا، وقال ابن املديني: 

زرعة، فقال: روى عنه الناس، قيل له: حُيتج بحديثه؟ ثقة ثبت، وقال أمحد: ليس به بأس، وسئل عنه أبو 

وقال أيضا: جالس سليامن ـ قال: إنام حيتج بحديث الثقات، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وال حيتج به، 
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ته، فروى أبو الزبري،  اليشكري جابرا، فسمع منه، وكتب عنه صحيفة، فتويف، وبقيت الصحيفة عند امرأ

وقال  .جابر، وهم قد سمعوا من جابر، وأكثره من الصحيفة، وكذلك قتادة وأبو سفيان، والشعبي، عن

النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: مل ُينصف من قدح فيه؛ ألن من اسرتجح يف الوزن لنفسه مل 

يستحق الرتك ألجله، وقال ابن عدي: روى مالك عن أيب الزبري أحاديث وكفى بأيب الزبري صدقا أن حيدث 

ثقات ختلف عن أيب الزبري إال وقد كتب عنه عنه مالك فإن مالكا ال يروي إال عن ثقة، وال أعلم أحدا من ال

وهو يف نفسه ثقة إال إن روى عنه بعض الضعفاء، فيكون ذلك من جهة الضعيف، وقال الذهبي: حافظ 

ثقة، وكان مدلسا واسع العلم، وذكره ابن حجر يف املرتبة الثالثة من مراتب املدلسني، وقال: مشهور 

اجلرح  ُينظر: .ـه036ُتويف سنة  .ابن حجر: صدوق إال أنه يدلس بالتدليس، وصفه النسائي وغريه به، وقال

(، َتذيب 11/برقم001(، جامع التحصيل )صـ1049( برقم )3/306(، الكاشف )4/026والتعديل )

وخالصة  .(41(، طبقات املدلسني البن حجر )صـ6390/برقم 116(، التقريب )صـ9/441التهذيب )

س عىل قول األكثرين، وقد سمع من جابر ؓ، وأكثر عنه، وشهد له حاله أنه ثقة كثري اْلرسال والتدلي

عطاء بن أيب رباح بأنه أحفظ َمن روى عن جابر ؓ فال يرضه تدليسه وال إرساله هنا، وأما َتريح 

شعبة له فال يقدح يف روايته ألنه ذكر سببا ال ُيعترب به يف اجلرح، وبقيُة َمن ضعفوه مل يذكروا دليال، واهلل 

 .أعلم

م بن ثعلبة اخلزرجي األنصاري املدين ؓ:  -7 الصحايب اجلليل: جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن َحرا

  .31تقدم يف حديث رقم: 

 احلكم عىل إسناد احلديث عند ابن حبان:

نجي، واهلل أعلماحلديث ِبذا اْلسناد ضعيف، لضعف مس  .لم بن خالد الزَّ

 إسناد متابعته عند ابن حبان:وقد تابعه الفضل بن العالء، وهذه دراسة 

َميك: ثقة، تويف سنة  -0  .ـه211حممد بن طاهر بن خالد بن البخرتي، أبو العباس املعروف بابن أيب الدُّ

(، سري أعالم النبالء 3/494(، األنساب للسمعاين )934( برقم )2/260تاريخ بغداد ) ُينظر:

(04/337). 

بو احلسن املعروف بابن املديني البْصي: ثقة ثبت إمام حافظ، عيل بن عبد اهلل بن جعفر بن َنِجيح، أ -3

أعلم أهل عْصه باحلديث وعلله، عابوا عليه إجابته يف املحنة، لكنه تنّصل وتاب واعتذر بأنه كان خاف 

 .47تقدم يف حديث رقم:  .عىل نفسه

ومل أقف عىل من اعترب هذا الفضل بن العالء أبو العباس، ويقال أبو العالء الكويف: صدوق له أوهام،  -2

 .(1403/برقم 446(، التقريب )صـ8/383َتذيب التهذيب ) ُينظر: .احلديث من أوهامه

صدوقان،  .الفضل بن العالءوعىل هذا فإسناد هذه املتابعة حسن؛ ألن فيه عبد اهلل بن عثامن بن خثيم، و

 .واهلل أعلم
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 ه عند أيب يعىل امَلوصيل:كام تابعه حييى بن ُسَليم، وهذه دراسة إسناد متابعت

ئيل  -0 را  -إسحاق ابن أيب إرسا ثقة ُتُكلم فيه لوقفه يف  .، أبو يعقوب املْروزي-واسمه إبراهيم بن كاجَمْ

(، َتذيب التهذيب 723( برقم )0/083ميزان االعتدال ) ُينظر: .ـه046ـه، وقيل 041ُتويف سنة  .القرآن

 .(228/برقم011(، التقريب )صـ0/332)

از -3 اء اخلرَّ ـه، وقيل 092ُتويف سنة  .حييى بن ُسليم القريش الطائفي، أبو حممد ويقال أبو زكريا املكي احلذَّ

صدوق، لكنه منكر احلديث عن عبيد اهلل بن عمر خاصة كام قال الساجي، والنسائي، وقال أمحد:  .بعدها

(، التقريب 00/336ب التهذيب )َتذي ُينظر: .أتَقَن حديَث ابِن ُخثيم، وهو ما َيعنينا يف حديثنا

 .(7162/برقم 190)صـ

 وعىل هذا فإسناد هذه املتابعة حسن حلال حييى بن ُسليم القريش، واهلل أعلم،

ا اَل ُيْؤَخُذ لَِضِعيِفِهْم ِمْن َشِديِدِهْم( له شاهد من حديث أيب سعيد  ُ َقْوم  ُس اَّللَّ وقوله: )َكيَْف ُيَقدِّ

:  اخلدريؓ 

ء بالعْرض اْلبَل ونحوها ) ب/البيوع،  ك/، «مصنفه»أخرجه ابن أيب شيبة يف  ( برقم 4/418الرشا

(، قال: حدثنا حممد بن أيب ُعَبيدة قال: حدثنا أيِب، عن األعمش، عن أيب صالح، عن أيب سعيد، 33011)

ِعيُف ِفيَها ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول اهلل  ٌة اَل ُيْعَطى الضَّ َسْت ُأمَّ ُه َغرْيَ ُمَتْعتٍِع()اَل ُقدِّ  .َحقَّ

 : دراسة إسناد شاهد أيب سعيدؓ  عند ابن أيب شيبة

بن معن بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن مسعود املسعودي  -واسمه عبد امللك  -حممد بن أيب ُعَبيدة  -0

 .(6031/برقم 491(، التقريب )صـ9/224َتذيب التهذيب ) ُينظر: .ثقة .ـه311ُتويف سنة  .الكويف

 .أبوه هو: عبد امللك بن معن بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن مسعود اهلذِل، أبو عبيدة املسعودي: ثقة -3

 (4308/برقم 261(، التقريب )صـ6/431َتذيب التهذيب ) ُينظر:

األعمش هو: سليامن بن ِمْهران األسدي الكاهيل، أبو حممد الكويف األعمش: ثقة ثبت حافظ إمام  -2

ءا تقدم يف  .ت وِرع، لكنه يدلس، وذكره ابن حجر يف الطبقة الثانية من طبقات املدلسنيعارف بالقرا

 .28حديث رقم: 

ن الزيات املدين: ثقة ثبت إمام -4  . 42تقدم يف حديث رقم:  .أبو صالح هو: َذْكوان، أبو صالح السامَّ

اخلزرجي، أبو سعيد  أبو سعيد هو: الصحايب اجلليل سعد بن مالك بن شيبان بن ُعبيد بن ثعلبة -1

 .2تقدم يف حديث رقم:  .األنصاري اخلدري ؓ

يرتقي حديثنا بمتابعاته، وشاهده إىل الصحيح لغريه، واهلل  افاحلديث ِبذا اْلسناد صحيح، وبذوعىل هذا 

  .أعلم
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 ( ذكر شهادة األرض عىل ابن آدم يوم القيامة00)

 احلديث الثالث والستون:

ُث َأْخبَاَرَها{ : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  (1)]قرأ[" قال: عن أيب هريرة ؓ ، فَقاَل: (2)}َيْوَمئٍِذ حُتَدِّ

ُ َوَرُسوُلُه  "َأتَْدُروَن َما َأْخبَاُرَها؟ : اَّللَّ َفإِنَّ ِمْن َأْخَباَرَها َأْن َتْشَهَد َعىَل ُكلِّ َعبٍْد " َأْعَلُم، َقاَل:َقاُلوا

أخرجه  ،"َوَأَمٍة باَِم َعِمَل َعىَل َظْهِرَها َأْن َتُقوَل: َعِمَل َكَذا َوَكَذا َيْوَم َكَذا وكذا، َقاَل: َفَهِذِه َأْخبَاَرَها

 .(4)، وأخرجه أبو حاتم(3)الرتمذي، وقال: حديث ]حسن[

                                 
(: قال، والصواب ما أثبته، وهو املوافق ملا يف مصادر 0/231/أ(، واملطبوع )0/043( يف األصل )1)

 .ريجالتخ

 .4( الزلزلة: 2)

 غريب صحيح! (، والذي يف جامع الرتمذي: حسن 0/231/أ(، واملطبوع )0/043( كذا يف األصل )3)

 ختريج احلديث:( 4)

(، قال: حدثنا 3439( برقم )4/331) ك/ صفة القيامة، والرقائق، والورع، «جامعه»أخرجه الرتمذي يف 

ُسَويد بن نْص، قال: أخربنا عبد اهلل بن املبارك، قال: أخربنا سعيد بن أيب أيوب، قال: حدثنا حييى بن أيب 

ّي، عن أيب هريرة ؓ، فذكر احلديث   بلفظه.سليامن، عن سعيد امَلْقرُبِ

 .(00639) برقم  (01/243زلة )سورة الزل ب/التفسري،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

 بلفظه.قال: أخربنا سويد بن نْص به 

 -هو ابن إسحاق الطالقاين-(، قال: حدثنا إبراهيم 8867) برقم  (04/411« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 بلفظه.حدثنا ابن مبارك به 

إخباره  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

الناس يف ذلك اليوم، ِذْكر شهادة األرض يف القيامة عىل املسلم بام عمل عىل البعث، وأحوال عن ملسو هيلع هللا ىلص 

 بلفظه.عبد اهلل بن املبارك به  ، عنعبد الوارث بن عبيد اهلل، من طريق  (7261( برقم )06/261ظهرها )

عبد اهلل بن يزيد املقرئ ن طريق  ، م(2961( برقم )3/181التفسري ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

عن سعيد بن أيب أيوب به بلفظه، وقال عقبه: هذا حديث صحيح اْلسناد ومل خيرجاه، وقال الذهبي: حييى 

 .منكر احلديث قاله البخاري -ابن أيب سليامن  –هذا 

 دراسـة إسناد احلديث عند الرتمذي يف جامعه:

تقدم يف حديث  .ـه341الفضل الطوساين: ثقة متقن، تويف سنةُسَويد بن نْص بن سويد املروزي، َأبُو  -0

 . 2رقم: 

عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظيل التميمي، موالهم، أبو عبد الرمحن املْرَوزي: ثقة ثبت فقيه عامل  -3

د جماهد مُجعت فيه خصال اخلري، تويف سنة   . 2تقدم يف حديث رقم:  .ـه080جوا
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روى عن حييى بن أيب  .اخلَُزاعي موالهم، أبو حييى املْصي -واسمه ِمْقالص-سعيد بن أيب أيوب  -2

سليامن، ويزيد بن أيب حبيب، وغريمها، وروى عنه عبد اهلل بن املبارك، وعبد اهلل بن وهب، وغريمها، قال 

يف الثقات،  أمحد: ال بأس به، وقال ابن معني، والنسائي: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتا، وذكره ابن حبان

( برقم 01/243َتذيب الكامل ) ُينظر: .ـه عىل الصحيح060ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة ثبت

 .وخالصة حاله ما قاله ابن حجر .(3374/برقم 322(، التقريب )صـ4/7(، َتذيب التهذيب )3340)

روى عن سعيد املقربي، وعطاء بن أيب رباح،  .حييى بن أيب سليامن، أبو صالح املدين، قِدم البْصة -4

وغريمها، وروى عنه سعيد بن أيب أيوب، وشعبة بن احلجاج، وغريمها، قال البخاري: منكر احلديث، وقال 

أبو حاتم: مضطرب احلديث، ليس بالقوي، يكتب حديثه، قال ابن حجر يف التهذيب: أخرج ابن خزيمة 

من هذا اْلسناد فإين ال أعرف حييى بن سليامن بعدالة وال جرح حديثه يف صحيحه، وقال: يف القلب يشء 

وإنام خرجت خربه ألنه مل خيتلف فيه العلامء، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال ابن عدي: هو ممن تكتب 

( 9/80الكامل البن عدي ) ُينظر: .أحاديثه، وإن كان بعضها غري حمفوظة، وقال ابن حجر: لني احلديث

وخالصة حاله ما قاله  ..(7161/برقم 190(، التقريب )صـ00/338َتذيب التهذيب ) (،3039برقم )

 .ابن حجر، وشذَّ ابن حبان بذكره يف الثقات، واهلل أعلم

نسبة إىل مقربة باملدينة كان جماورا -امَلْقرُبي  –واسمه كِيسان-سعيد املقربي هو: سعيد بن أيب سعيد  -1

، ╚ريرة وابن صاحبه: روى عن أنس بن مالك، وأيب هريرة ، أبو سعد املدين صاحب أيب ه-هلا

وغريمها، وروى عنه الليث بن سعد، وحييى بن أيب سليامن املدين، وغريمها، وقال أمحد: ليس به بأس، وقال 

ابن املديني، وابن سعد، والعجيل، وأبو زرعة، والنسائي: ثقة، وقال ابن خراش: ثقة جليل أثبت الناس فيه 

د، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال يعقوب بن شيبة: قد كان تغري وكرب واختلط قبل موته يقال الليث بن سع

بأربع سنني، وكان شعبة يقول: ثنا سعيد املقربي بعد ما كرب، وقال ابن عدي: أرجو أن يكون من أهل 

ليث بن سعد الصدق، وما تكلم فيه أحد إال بخري، وقال العالئي: اختلط قبل موته، وأثبُت الناس فيه ال

ُيَميز ما روى عن أيب هريرة مما روى عن أبيه عنه، ثم قال: ما كان من حديثه مرسال عن أيب هريرة، فإنه ال 

يرض؛ ألن أباه الواسطة، وقال الذهبي: ثقة حجة، شاخ، ووقع يف اهلرم ومل خيتلط، وقال أيضا: ما أحسب أن 

ى لعابه يسيل، فلم حيمل عنه، وقال ابن حجر: ثقة، تغري أحدا أخذ عنه يف االختالط، فإن ابن عيينة أتاه فرأ 

 ُينظر: .ـه، وقيل غري ذلك032ُتويف سنة  .قبل موته بأربع سنني، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرَسلة

(، جامع التحصيل 2087( برقم )3/029(، ميزان االعتدال )3384( برقم )01/466َتذيب الكامل )

وخالصة حاله أنه  .(3230/برقم326(، التقريب )صـ4/28هذيب )(، َتذيب الت342/برقم 084)صـ

ثقة، وال يرضه أنه تغري قبل موته؛ لقول الذهبي: ما أحسب أن أحدا أخذ عنه يف االختالط، فإن ابن عيينة 

  .أتاه فرأى لعابه يسيل فلم حيمل عنه، ومن أنزله عن الثقة مل يذكر دليال، واهلل أعلم
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ـه: تقدم يف حديث 17الرمحن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓ، تويف سنة  الصحايب اجلليل: عبد -6

 .03رقم: 

  احلكم عىل إسناد احلديث عند الرتمذي:

 لضعف حييى بن أيب سليامن املدين، واهلل أعلم، ضعيف

 :  وله شاهد من حديث أنس بن مالكؓ 

(، قال: أخربنا عيل بن أمحد بن عبدان، أنا 6902) برقم  (9/409) ب/« ُشعب اْليامن»أخرجه البيهقي يف 

أمحد بن عبيد، نا أبو إسامعيل حممد بن إسامعيل الرتمذي، نا ابن أيب الرسي، نا رشدين بن سعد، عن حييى 

بن أيب سليامن، عن أيب حازم، عن أنس، أنه سمعه حيدث عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: إن 

}إذا زلزلت األرض ملسو هيلع هللا ىلص: ة بكل عمل عمل عىل ظهرها، وقرأ رسول اهلل األرض لتخرب يوم القيام

 .احلديث بنحوه، ويف إسناده حييى بن أيب سليامن املدين، وقد تقدم أنه لني احلديث ..زلزاهلا{
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 ( ذكر احلوض03)

 احلديث الرابع والستون:

َحْويِض َمِسرَيُة َشْهٍر، ": ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قال: قال رسول  ¶عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

 ،
ِ
اَمء ُنُه َكنُُجوِم السَّ ْسِك، كِيَزا

ِ
ٌء، َوَماُؤُه َأبْيَُض ِمثل اْلَوِرِق، َوِرحُيُه َأْطيَُب ِمَن امْل َمْن َوَزَواَياُه َسَوا

َب ِمنُْه  اََشِ والظمأ مقصور مهموز:  .(1)وأبو حاتم أخرجه مسلم، ."َفاَل َيْظَمُأ َبْعَدُه َأبَد 

 .(2)العطش

  

                                 
 ختريج احلديث: (1)

(، قال: حدثنا داود 4/0792ملسو هيلع هللا ىلص )إثبات حوض نبينا  ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

بِّي، حدثنا نافع بن عمر اجلَُمِحي، عن ابن أيب ُمَليكة، قال: قال عبد اهلل بن عمرو بن  بن عمرو الضَّ

 بلفظه.فذكر احلديث  ،ملسو هيلع هللا ىلصالعاص ؓ: قال رسول اهلل 

قال: حدثنا  (،6179( برقم )8/009يف احلوض ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف

 بنحوه.سعيد بن أيب مريم، حدثنا نافع بن عمر به 

وأخباره، ِذْكر  ،ملسو هيلع هللا ىلصمن صفته  ب/التاريخ،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

(، قال: 6413( برقم )04/264اخلرب الدال عىل أن ليس بني هذه األخبار التي ذكرناها تضاد وال َتاتر )

بِّي به بنحوه  .أخربنا أبو يعىل، قال: حدثنا داود بن عمرو بن زهري الضَّ

 (.2/063) َظَمأَ ُينظر: النهاية، مادة  (2)
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 احلديث اخلامس والستون:

َن إىَِل َأيَْلَة،" مثله، وقال: عن أيب ذر َباِن ِمَن اجْلَنَّةِ  ُطوُله، َما َبنْيَ َعامَّ  .(1)"َيْشَخُب فِيِه ِميَزا

  

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

(، قال: حدثنا أبو بكر 4/0798ملسو هيلع هللا ىلص )إثبات حوض نبينا  ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

واللفظ البن أيب شيبة قال إسحاق: أخربنا، وقال  -بن أيب شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أيب عمر املكي 

ي، عن أيب عمران اجلَْوين،  -اآلخران  عن عبد اهلل بن الصامت، عن حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد الَعمِّ

 بنحوه.احلديث  ..أيب ذر، قال: قلت: يا رسول اهلل ما آنية احلوض؟

ما جاء يف صفة أواين احلوض  ب/صفة القيامة، والرقائق، والورع،  ك/، «جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

 .ي به بنحوه(، قال: حدثنا حممد بن بشار، قال: حدثنا أبو عبد الصمد الَعمِّ 3441( برقم )4/327)
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 احلديث السادس والستون:

ا ِمْن َذَهٍب، َواآْلَخُر ِمْن َوِرٍق" :(1)ويف رواية من حديث ثوبان  .وسيأيت، (2)"َأَحُدمُهَ

  

                                 
ة موضع  ،ملسو هيلع هللا ىلص( هو: ثوبان بن بجدد، أبو عبد اهلل موىل رسول اهلل 1) من محري من اليمن، وقيل: من الرسا

فأعتقه، وقال له: ملسو هيلع هللا ىلص أصابه سباء، فاشرتاه رسول اهلل  .بني مكة واليمن، وقيل: من حكم بن سعد العشرية

ومل يزل  ،ملسو هيلع هللا ىلصإن شئت أن تلحق بمن أنت منهم، وإن شئت أن تكون منا أهل البيت، فثبت عىل رسول اهلل 

ُأسد  ُينظر: .ـه14ُتويف سنة  .حديثا 037وعدد أحاديثه  .ملسو هيلع هللا ىلص معه سفرا وحرضا إىل أن تويف رسول اهلل 

 .(18(، اخلالصة )صـ634( برقم )0/481) الغابة

 ختريج احلديث:( 2)

ان 4/0799إثبات حوض نبينا ) ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف  (، قال: حدثنا أبو َغسَّ

ْسَمعي، وحممد بن املُثنَّى، وابن بشار 
ِ
: حدثنا معاذ وهو ابن هشام، حدثني  -وألفاظهم متقاربة  -امل قالوا

اجلَعد، عن َمْعدان بن أيب طلحة الَيعُمري، عن ثوبانؓ، أن نبي اهلل أيب، عن قتادة، عن سامل بن أيب 

ُب بَِعَصاَي َحتَّى َيْرَفضَّ َعَلْيِهمْ ملسو هيلع هللا ىلص  َفُسِئَل َعْن  .قال: "إيِنِّ َلبُِعْقِر َحْويِض َأُذوُد النَّاَس أِلَْهِل اْليََمِن َأَْضِ

َن، َوُسِئَل عَ  َبِن، َوَأْحىَل ِمَن اْلَعَسِل، َيُغتُّ َعْرِضِه، َفَقاَل: ِمْن َمَقاِمي إىَِل َعامَّ ا ِمَن اللَّ بِِه، َفَقاَل: َأَشدُّ َبَياض  ا ْن ََشَ

ا ِمْن َذَهٍب، َواآْلَخُر ِمْن َوِرٍق " انِِه ِمَن اجْلَنَِّة، َأَحُدمُهَ َباِن َيُمدَّ   .ِفيِه ِميَزا

هو ابن عبد الوارث  –مد (، قال: حدثنا عبد الص33436) برقم  (27/012« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

ئي  –، حدثنا هشام -بن سعيد  ستوا  بنحوه.به  -هو الدَّ

احلوض والشفاعة، ِذْكر خرب  ب/التاريخ،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

 .شعبة، عن قتادة به بنحوه، من طريق  (6416( برقم )04/268ثان يْصح بصحة ما ذكرناه )
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 احلديث السابع والستون:

  .(2)"َكاَم َبنْيَ امَلِدينَِة َوَصنَْعاَء" :(1)ويف رواية من حديث حارثة بن وهب

 احلديث الثامن والستون:

  .(3)"َأيَْلَة، َوَصنَْعاءَ " وقال أنس:

  

                                 
ذكره الذهبي يف تارخيه يف الطبقة  .أحاديث 6وعدد أحاديثه  .حارثة بن وهب اخلزاعي ؓ( هو: 1)

 .(69(، اخلالصة )صـ0128( برقم )0/718(، اْلصابة )3/819تاريخ اْلسالم ) ُينظر: .الثامنني

 ختريج احلديث:( 2)

نا عيل بن (، قال: حدث6190( برقم )8/030احلوض ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف

عبد اهلل، حدثنا َحَرمي بن ُعاَمرة، حدثنا شعبة، عن َمعَبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب ؓ، 

  .َوَذَكَر احلَْوَض، َفَقاَل: َكاَم َبنْيَ امَلِدينَِة، َوَصنَْعاَء"ملسو هيلع هللا ىلص يقول: "َسِمْعُت النَّبِيَّ 

(، من 4/0797وصفاته )ملسو هيلع هللا ىلص إثبات حوض نبينا  ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 .طريق ابن أيب َعِدي، عن شعبة به بتقديم وتأخري

 ختريج احلديث:( 3)

(، قال: حدثنا سعيد 6181( برقم )8/009احلوض ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف  

لك ؓ: أن رسول بن ُعَفري، قال: حدثني ابن وهب، عن يونس، قال ابن شهاب: حدثني أنس بن ما

  ....احلديث(قال: )إِنَّ َقْدَر َحْويِض َكاَم َبنْيَ َأيَْلَة َوَصنَْعاَء ِمَن الَيَمنِ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

(، قال: حدثني َحْرملة بن 4/0811إثبات حوض نبينا ) ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 .حييى، أخربنا ابن وهب به بنحوه
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 احلديث التاسع والستون:

 .(1)"اأْلَْسَودِ كاَم َبنْيَ اْلُكوَفِة، واحْلََجِر " وقال ابن عمر:

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

(، قال: حدثني أبو منصور حممد بن 319( برقم )0/011اْليامن ) ك/، «املستدرك»م يف أخرجه احلاك

القاسم الَعَتكي، ثنا أبو سهل حسن بن سهل اللبَّاد، ثنا أبو صالح عبد اهلل بن صالح، ثنا الليث، عن حييى 

قال: )من خرج من  ،ملسو هيلع هللا ىلصبن سعيد، عن خالد بن أيب ِعمران، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول اهلل 

اجلامعة قيد شرب فقد خلع ربقة اْلسالم من عنقه حتى يراجعه( وفيه )إيِنِّ َفَرٌط َلُكْم َعىَل احْلَْوِض، َوإِنَّ َسَعَتُه 

(، وقال احلاكم عقبه: هذا حديث صحيح عىل َشط الشيخني وقد حدث ..َما َبنْيَ اْلُكوَفِة إىَِل احْلََجِر اأْلَْسَودِ 

 .ن حممد أيضا، عن الليث ومل خيرجاه، وقال الذهبي: عىل َشطهامبه احلجاج ب

 دراسة إسناد احلديث عند احلاكم يف املستدرك:

أبو منصور، حممد بن القاسم بن عبد الرمحن بن قاسم بن منصور الَعَتكي النيسابوري: روى عن  -0

، قال الذهبي: املحدث، وقال -كام يف هذ اْلسناد  –احلسني بن الفضل، وأبو سهل حسن بن سهل اللبَّاد 

 .أيضا: أكثر عنه احلاكم وأثنى عليه، وقال: كان شيخا متيقظا فهام صدوقا جيد القراءة صحيح األصول

( برقم 3/377(، رجال احلاكم يف املستدرك )01/139سري أعالم النبالء ) ُينظر: .ـه246تويف سنة 

 .وخالصة حاله أنه صدوق .(0116)

 .سهل اللبَّاد: مل أقف له عىل ترمجةأبو سهل حسن بن  -3

أبو صالح عبد اهلل بن صالح: هو عبد اهلل بن صالح بن حممد بن مسلم املْصي اجلهني، كاتب الليث  -2

له: روى عن معاوية بن صالح، والليث بن سعد، وغريمها، وروى عنه عبد اهلل بن وهب، وأبو  عىل أموا

، وغريمها، قال سعيد بن منصور: جاءين ابن معني -سناد كام يف هذا اْل –سهل حسن بن سهل اللبَّاد 

بمْص، فقال ِل يا أبا عثامن أحب أن َتسك عن كاتب الليث، فقلت: ال أمسك عنه وأنا أعلم الناس به إنام 

وقال ابن معني: مها ثبتان ثبت حفظ وثبت كتاب وأبو صالح كاتب الليث ثبت كتاب،  .كان كاتبا للضياع

وى عن الليث مناكري، وقال عبد امللك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون، وقال أمحد: وقال ابن يونس: ر

كان أول أمره متامسكا ثم ُأفسد بأخرة، وليس هو بيشء، وقال: بلغني أنه روى عن الليث، عن ابن أيب ذئب 

مد الكذب، كتابا وُأنكُر أن يكون ليث روى عن ابن أيب ذئب شيئا، وقال أبو زرعة: مل يكن عندي ممن يتع

وكان حسن احلديث، وقال أبو حاتم: صدوق أمني، وقال مرة: أخرج أحاديث يف آخر عمره أنكروها عليه 

نرى أهنا مما افتعل خالد بن نجيح، وكان أبو صالح يصحبه، وكان سليم الناحية، مل يكن وزن أيب صالح 

يه: رجٌل كان خيرج معه إىل األسفار الكذب، كان رجال صاحلا، وقال حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم عن أب

وهو كاتبه فينكر عىل هذا أن يكون عنده ما ليس عند غريه، وقال صالح جزرة: يكذب يف احلديث، وقال 

أمحد بن صالح: متهم ليس بيشء، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن املديني: َضبت عىل حديثه وما 
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مل يثبت عليه ما يسقط له حديثه إال أنه خمتلف فيه فحديثه أروي عنه شيئا، وقال ابن القطان: هو صدوق و

حسن، وقال اخللييل: كبري مل يتفقوا عليه؛ ألحاديث رواها خيالف فيها، وقال مسلمة بن قاسم: ال بأس به، 

وقال ابن حبان: منكر احلديث جدا يروي عن األثبات ما ليس من حديث الثقات، وكان صدوقا يف نفسه 

اكري يف حديثه من قبل جار له كان يضع احلديث عىل شيخ عبد اهلل بن صالح ويكتب بخط وإنام وقعت املن

يشبه خط عبد اهلل ويرميه يف داره بني كتبه فيتوهم عبد اهلل أنه خطه فيحدث به، وقال ابن عدي: هو عندي 

الذهبي: هو مستقيم احلديث، إال أنه يقع يف حديثه يف أسانيده ومتونه غلط، وال يتعمد الكذب، وقال 

صاحب حديث وعلم مكثر، وله مناكري، وقال ابن حجر: صدوق كثري الغلط ثْبت يف كتابه، وكانت فيه 

(، 0101( برقم )1/243(، الكامل البن عدي )1/86اجلرح والتعديل ) ُينظر: .ـه333ُتويف سنة  .غفلة

/برقم 218)صـ(، التقريب 1/316(، َتذيب التهذيب )4282( برقم )3/441ميزان االعتدال )

وخالصة حاله أنه صدوق له مناكري، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من مناكريه، وقال أبو  .(،2288

، -ورواية الليث هنا عن حييى بن سعيد–صالح: مل أسمع من الليث أي من لفظه إال كتاب حييى بن سعيد 

 .ي ممن يتعمد الكذب، واهلل أعلموأما من اَتمه بالكذب فقد رد عليه أبو زرعة بقوله: مل يكن عند

الليث بن سعد بن عبد الرمحن اْلَفْهِمّي، أبو احلارث املْصي: ثقة ثبت فقيه إمام مشهور: تقدم يف  -4

 . 09حديث رقم: 

 .حييى بن سعيد بن قيس بن عمرو األنصاري النجاري، أبو سعيد املدين القايض: إمام حافظ فقيه حجة -1

 . 44تقدم يف حديث رقم: 

خالد بن أيب عمران التُِّجيبي، أبو عمر التونيس قايض إفريقية: روى عن نافع موىل ابن عمر، ووهب بن  -6

منبه، وغريمها، وروى عنه عمرو بن احلارث، وحييى بن سعيد األنصاري، وغريمها، قال ابن سعد: كان ثقة 

يونس: كان فقيه أهل املغرب ومفتي  ال بأس به، وقال ابنثقة إن شاء اهلل وكان ال يدلس، وقال أبو حاتم: 

أهل مْص واملغرب وكان يقال أنه مستجاب الدعوة، وقال العجيل: ثقة، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال 

اجلرح والتعديل  ُينظر: .ـه039ُتويف سنة  .الذهبي: صدوق فقيه عابد، وقال ابن حجر: فقيه صدوق

/برقم 089(، التقريب )صـ2/001ب التهذيب )(، َتذي0244( برقم )0/267(، الكاشف )2/241)

 .وخالصة حاله ما قاله الذهبي، واهلل أعلم .(0663

روى عن مواله عبد اهلل بن عمر، وأيب  .نافع موىل عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب، أبو عبد اهلل املدين -7

، وغريمها، قال ابن ، وغريمها، وروى عنه خالد بن أيب عمران التُِّجيبي، عبد اهلل بن دينار╚هريرة 

سعد:كان ثقة كثري احلديث، وقال البخاري: أصح األسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وقال العجيل، 

النسائي: ثقة، وقال ابن خراش: ثقة نبيل، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال أمحد بن صالح املْصي كان 

تابعني باملدينة إمام يف العلم متفق عليه صحيح نافع حافظا ثبتا له شأن، وقال اخللييل: نافع من أئمة ال

ـه، وقيل: 007ُتويف سنة  .الرواية وال يعرف له خطا يف مجيع ما رواه، وقال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه مشهور
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(، التقريب 01/403(، َتذيب التهذيب )6272( برقم )39/398َتذيب الكامل ) ُينظر: .بعدها

  .ا قاله ابن حجروخالصة حاله م .(7186/برقم 119)صـ

الصحايب اجلليل: أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب بن ُنَفيل القريش العدوي  هو: ابن عمر -8

 .29املكي ثم املدين ؓ: تقدم يف حديث رقم: 

 احلكم عىل إسناد احلديث عند احلاكم:

لعدم الوقوف عىل ترمجة حسن بن سهل اللبَّاد، وبقية رجاله يدور حاهلم بني الثقة، والصدوق،  ُيتوقف فيه

فقة الذهبي له، فاهلل أعلم   .وقد سبق ذكر تصحيح احلاكم له، وموا
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 احلديث السبعون: 

 يقول:ملسو هيلع هللا ىلص /ب[ حديث أيب َبرزة قال: سمعت رسول اهلل 0/043وأخرجه أبو حاتم من ]

َينَْثِعَباِن  َناِحيَتَْي َحْويِض َكاَم َبنْيَ َأيَْلَة إىَِل َصنَْعاَء َمِسرَيَة َشْهٍر، َعْرُضُه َكُطولِِه، فِيَها ِمْزَراَبانِ  َما َبنْيَ "

ِمَن اْلَعَسِل، َوَأبَْرُد ِمَن الثَّْلِج، فِيِه َأبَاِريُق  اجْلَنَِّة ِمْن َوِرٍق، َوَذَهٍب، َأبْيَُض ِمَن اللَّبَِن، َوَأْحىَل ِمَن 

 
ِ
اَمء  .(1)"َعَدُد ُنُجوِم السَّ

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

احلوض والشفاعة، ِذْكر تفضل  ب/التاريخ،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

(، 6418( برقم )04/270بإعطائه احلوض ليسقي منه أمته يوم القيامة )ملسو هيلع هللا ىلص اهلل جل وعال عىل صفيه 

اد بن  قال: أخربنا أمحد بن حممد بن احلسن، حدثنا أمحد بن منصور، زاج، حدثنا النرض بن ُشَميل، حدثنا شدَّ

 بلفظه.ذكر احلديث سعيد، قال: سمعت أبا الوازع جابر بن عمرو أنه سمع أبا َبْرزة ؓ، يقول، ف

(، قال: حدثنا أبو سعيد، حدثنا شداد أبو طلحة به 09814) برقم  (22/40« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 بنحوه.

روح بن أسلم، ثنا شداد ، من طريق  (311( برقم )0/048اْليامن ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

َشط مسلم فقد احتج بحديثني عن أيب طلحة أبو طلحة به بنحوه، وقال عقبه: هذا حديث صحيح عىل 

الراسبي، عن أيب الوازع، عن أيب برزة، وهو غريب صحيح من حديث أيوب السختياين، عن أيب الوازع، 

 .ومل خيرجاه، وقال الذهبي: غريب صحيح عىل َشط مسلم

 دراسة إسناد احلديث عند ابن حبان يف صحيحه:

كام يف هذا  –روى عن أمحد بن منصور بن راشد  .نيسابوريأمحد بن حممد بن احلسن بن الرشقي ال -0

، ومسلم، وغريمها، وروى عنه أبو أمحد بن عدي، وابن حبان، وغريمها، قال الدارقطني: ثقة، -اْلسناد 

مأمون، إمام، وقال اخلطيب: كان ثقة ثبتا متقنا حافظا، وقال ابن خزيمة: حياة أيب حامد حتجز بني الناس 

قال الذهبي: يعني: أنه يعرف الصحيح وغريه من املوضوع، وقال ابن  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  وبني الكذب عىل

عدي: مل أر أحفظ وال أحسن رسدا من أيب حامد بن الرشقي، وقال اخللييل: هو إمام وقته بال مدافعة، وقال 

لصحيح، أبو عبد اهلل احلاكم: هو واحد عْصه حفظا وإتقانا ومعرفة، احلافظ، وقال السمعاين: صاحب ا

وتلميذ مسلم بن احلجاج، واملصنف حلديث املكثرين واملقلني من الشيوخ، وقال الذهبي: اْلمام، العالمة، 

األنساب للسمعاين  ُينظر: .ـه231ُتويف سنة  .الثقة، حافظ خراسان، وقال ابن حجر: إمام شهري حجة

وخالصة حاله أنه إمام  .(906( برقم )0/216(، لسان امليزان )01/27(، سري أعالم النبالء )2/409)

 .حافظ ثقة

 .أمحد بن منصور بن راشد احلنظيل، أبو صالح املروزي امللقب بزاج صاحب النرض بن شميل وراويته -3

روى عن حممد بن عبيد الطنافيس، النرض بن شميل، وغريمها، وروى عنه إبراهيم بن أيب طالب 
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وغريمها، قال أبو حاتم، وابن حجر:  -ذا اْلسناد كام يف ه –النيسابوري، وأمحد بن حممد بن احلسن 

ـه وقيل غري 318ُتويف سنة  .صدوق، وذكره ابن حبان يف "الثقات"، وقال الذهبي: اْلمام، املحدث، الثقة

 .(003/برقم 81(، التقريب )صـ0/83(، َتذيب التهذيب )03/288سري أعالم النبالء ) ُينظر: .ذلك

 .وخالصة حاله أنه صدوق

اد بن سعيد .النَّرْض بن ُشَميل املازين، أبو احلسن النحوي البْصي -2 كام يف هذا  –روى عن شعبة، شدَّ

، ابن معني، وغريمها، -كام يف هذا اْلسناد  –، وغريمها، وروى عنه أمحد بن منصور بن راشد-اْلسناد 

سعد: كان ثقة إن شاء اهلل وكان أروى الناس عن شعبة وأخرج كتبا كثرية مل يسبقه إليها أحد، وقال ابن 

صاحب حديث، ورواية للشعر، ومعرفة بالنحو، وبأيام الناس، وقال ابن املديني: من الثقات، وقال ابن 

معني، والنسائي، وأبو حاتم: ثقة، وقال الذهبي: شيخ َمْرو وحمدثها ثقة إمام صاحب سنة، وقال ابن حجر: 

(، 01/427(، َتذيب التهذيب )1820( برقم )3/231الكاشف ) ُينظر: .ـه314ُتويِفَ سنة  .ثقة ثبت

  .وخالصة حاله أنه ثقة ثبت إمام .(7021/برقم 163التقريب )صـ

اد بن سعيد، أبو طلحة الراسبي البْصي: روى عن أيب الوازع جابر بن عمرو الراسبي، وقتادة  -4 شدَّ

معني، وأبو حاتم، أبو خيثمة،  وغريمها، وروى عنه محاد بن زيد، والنرض بن شميل، وغريمها، قال ابن

البزار: ثقة، وقال أمحد: شيخ ثقة، وقال البخاري: ضعفه عبد الصمد، وقال العقييل: له غري حديث ال يتابع 

، وأرجو أنه ال بأس به، وذكره ابن حبان يف الثقات،  عىل يشء منها، وقال ابن عدي: مل أر له حديثا منكرا

يعترب به، وقال احلاكم أبو أمحد: ليس بالقوي عندهم، وقال الذهبي يف  وقال: ربام أخطأ، وقال الدارقطني:

ُتويف  .امليزان: صالح احلديث، وقال يف من تكلم فيه وهو موثق: صدوق، وقال ابن حجر: صدوق خيطىء

(، من 2672( برقم )3/361(، ميزان االعتدال )3716( برقم )03/291َتذيب الكامل ) ُينظر: .سنة ـه

 .(3711/برقم 364(، التقريب )صـ4/206(، َتذيب التهذيب )017/برقم 98هو موثق )صـُتكلم فيه و

 .وخالصة حاله أنه صدوق

جابر بن عمرو، أبو الوازع الراسبي البْصي ويقال الكويف روى عن أيب برزة األسلمي، وأيب ُبردة بن  -1

ا، قال ابن معني، وأمحد: ثقة، أيب موسى، وغريمها، وروى عنه شداد بن سعيد، ومهدي بن ميمون، وغريمه

وقال ابن معني مرة: ليس بيشء، وقال ابن عدي: ال أعرف له كثري رواية وإنام يروي عنه قوم معدودون 

وأرجو أنه ال بأس، وقال النسائي: منكر احلديث، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال الذهبي: ثقة، وقال ابن 

(، 3/42(، َتذيب التهذيب )721( برقم )0/387لكاشف )ا ُينظر: .ُتويف سنة ـه .حجر: صدوق َيم

صدوق، وليس له من احلديث إال النزر اليسري، ومل  وخالصة حاله أنه  .(872/برقم 026التقريب )صـ

 .أقف عىل من خطأه يف يشء منها، واهلل أعلم

  . 28تقدم يف ح رقم:  .أبو َبْرزة األسلمي، َنْضلة بن ُعبيد بن احلارث ؓ -6
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َوإِنَّ فِيِه ِمَن  إِنَّ َحْويِض َكاَم َبنْيَ َأيَْلَة إىَِل َصنَْعاَء اليََمن،" ويف رواية عنده من حديث أنس:م( 68)

 
ِ
اَمء  .(1)"اأْلَبَاِريِق بَِعَدِد ُنُجوِم السَّ

  

                                                                                               
 

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

اد بن سعيد الراسبي، وجابر بن عمرو أبو الوازع الراسبي،  حسن؛ فيه أمحد بن منصور بن راشد، وشدَّ

 وتقدم القول بأن خالصة احلال يف كل واحد منهم أنه صدوق،

وبذا يرتقي احلديث بشاهده إىل  .66تقدم خترجيه برقم:  .من حديث ثوبان ؓ وله شاهد صحيح

 .واهلل أعلم، الصحيح لغريه

 .68: ح رقمتقدم خترجيه يف صحيح. ( 1)
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 احلديث احلادي والسبعون:

نَ ": ملسو هيلع هللا ىلصوعنده أيضا عن أنس   .(1)"َكاَم َبنْيَ امْلَِدينَِة، َوَصنَْعاَء، َوَكاَم َبنْيَ امْلَِدينَِة، َوَعامَّ

  

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

(، قال: حدثنا عاصم بن 4/0810إثبات حوض نبينا ) ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

حدثنا معتمر، سمعت أيب، حدثنا قتادة، عن أنس  -واللفظ لعاصم  -النرض التَّيمي، وُهَريم بن عبد األعىل 

 ك/قال: )ما بني ناحيتي حويض كام بني صنعاء واملدينة(، ويف ملسو هيلع هللا ىلص بن مالك ؓ، عن النبي 

نة عن قتادة، به 4/0810إثبات حوض نبينا ) ب/الفضائل،  (، من طريق هشام الدستوائي، وأيب عوا

َن(: )َأْو ِمْثَل َما ، فقاالبمثله، غري أهنام شكا  .َبنْيَ امْلَِدينَِة َوَعامَّ

  .(4214( برقم )3/0429ب/ ذكر احلوض )الزهد،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

 .(03263برقم  ) (09/263« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

( 04/263احلوض والشفاعة ) ب/التاريخ،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

ئي، عن قتادة به بنحوه، من طريق  (، ثالثتهم )ابن ماجه، وأمحد، وابن حبان(6410برقم )  .هشام الدستوا
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َة، َوَأيَْلةَ َما َبنْيَ " وسيأيت من حديثه أيضا عن ابن مسعود: واجلمع بني هذه املقادير  .(1)"َمكَّ

كل خرب من هذه األخبار جانبا من جوانب  يفملسو هيلع هللا ىلص املختلفة يف هذه األحاديث أن نقول: ذكر 

عرضه ": ملسو هيلع هللا ىلصحوضه، فمنها ما مسافته دون مسافة اآلخر، وال يعرتض عىل هذا ما تقدم قوله 

ء الطول  (2)(لداللة)كطوله(  ذلك عىل تربيعه، وأنه ال تفاوت فيه، ألنا نحمل ذلك عىل استوا

زواياه "والعرض يف زاوية من زواياه، أو كل زاوية منه، ويدل عليه احلديث املتقدم، وفيه 

سواء(، أو نقول املسافة بني املدينة وعامن، ومكة وأيلة، وصنعاء واملدينة، وصنعاء وبْصى، 

والَوجهان يف اجلميع )املكانني اآلخرين، أو قريب منه، را مثل ما بني وما بني كل مكانني ُذك

ي (3)(ذكرمها أبو حاتم تلوحيا باألول، وتْصحيا بالثاين، وإنام نعلم ذلك بالتََّقرِّ
ن (4) ، وَعامَّ

املذكورة يف بعض الطرق بفتح العني، وتشديد امليم، فهي مدينة قديمة بالشام من األرض 

، وقد ذكر يف احلديث (5)ي بضم العني، والتخفيف، فهو ُصقع بالبحرينالبلقاء، وأما الت

 .مكررا

  

                                 
أيت خترجيه يف ( مل أجد هذه اللفظة من حديث ابن مسعود، وهي مذكورة يف حديث جابر ؓ، وسي1)

 .76: ح رقم

  .72: ح رقموأما حديث ابن مسعود يف احلوض فسيأيت خترجيه يف 

 .التفاقه مع سياق الكالم قاط الم العلة، والصواب ما أثبته(: داللة بإس0/236( يف املطبوع )2)

 .التفاقه مع سياق الكالم اجلميع ذكرها، والصواب ما أثبته (: والوجهات يف0/236( يف املطبوع )3)

 .( وما بعدها6/90( وما بعدها، املُفِهم )7/318(، إكامل املعلم )04/262صحيح ابن حبان ) ُينظر:( 4)

ن بفتح العني وتشديد امليم: عاصمة 2/214النهاية، مادة َعِمَن ) ُينظر:( 5) (، ويف عْصنا احلاَض َعامَّ

 .األردن، وأما ُعاَمن بضم العني والتخفيف، فهي دولة من دول اخلليج
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 احلديث الثاين والسبعون:

َعىَل احلَْوِض َحتَّى  (2)إين": ملسو هيلع هللا ىلصقالت: قال رسول اهلل  ¶ (1)وعن أسامء بنت أيب بكر

تِي، َفيَُقوُل: أم اَ َأنُْظَر َمْن َيِرُد ِمنُْكْم، قال: َوَسيُْؤَخُذ َناٌس ِمن ُدويِن، َفَأُقوُل: َيا َربِّ ِمنِّي َوِمْن ُأمَّ

َليَْكَة، َيُقوُل: اللَُّهمَّ َشَعْرَت َما َعِمُلوا َبْعَدَك، َما َبِرُحوا َبعَدك َيْرِجُعوَن َعىَل َأْعَقاِِبِْم َفَكاَن اْبُن َأيِب مُ 

 .(3)أخرجه مسلم، وعبد احلق ،"إِنَّا َنُعوُذ بَِك َأْن َنْرِجَع َعىَل َأْعَقابِنَا

  

                                 
وهي بنت أيب بكر  ،▲( هي: الصحابية اجلليلة أسامء بنت عبد اَّللَّ بن عثامن التيمية 1)

وهي آخر ، ـه72ُتوفيت سنة  .حديثا 16وعدد أحاديثها  ..كانت تلّقب بذات النطاقني .الصديق ؓ

 .(488(، اخلالصة )صـ01814( برقم )8/03اْلصابة ) ُينظر: .املهاجرات َموتا

 .(: َآيِت، والصواب ما أثبته كام جاء يف مصادر التخريج0/236/ب(، واملطبوع )0/043( يف األصل )2) 

 ث:ختريج احلدي( 3) 

(، قال: 4/0794وصفاته )ملسو هيلع هللا ىلص إثبات حوض نبينا  ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

بِّي، حدثنا نافع بن عمر اجلَُمِحي أسامء بنت أيب  ، عن ابن أيب ُمَليكة، قال: قالتحدثنا داود بن عمرو الضَّ

 بنحوه.فذكر احلديث  ،ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل ▲: بكر 

(، قال: حدثنا 6192( برقم )8/030يف احلوض ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف 

 بنحوه.سعيد بن أيب مريم، عن نافع بن عمر به 

 .(2/294وذكره عبد احلق يف األحكام الكربى )
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َحْويِض َأُذوُد النَّاَس  (1)(َلبُِعْقرِ ("إيِنِّ : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  وعن ثوبان ؓم( 66)

ُب بَِعَصاَي َحتَّى َيْرَفضَّ َعَليِْهْم، َفُسئَِل َعْن َعْرِضِه، َفَقاَل: ِمْن َمَقاِمي إىَِل   َعنُْه أِلَْهِل اْليََمِن، َأَْضِ

ا ِمَن اللَّبَِن، َوَأْحىَل ِمَن اْلَعَسِل، بِِه، َفَقاَل: َأَشدُّ َبيَاض  ا َن، َوُسئَِل َعْن ََشَ َباِن  َعامَّ َيثُعُب فِيِه ِميَزا

ا ِمْن َذَهٍب، َواآْلَخُر ِمْن َوِرٍق" انِِه ِمَن اجْلَنَِّة، َأَحُدمُهَ  .(2)أخرجه مسلم، وأبو حاتم .َيُمدَّ

 .(3)/أ[ بضم العني املهملة، هو موضع الشاربني منه0/042قوله: عقر حويض، الُعقر ]

ن هذه بفتح العني املهملة، وتشديد امليم،  .(5)وَيْرَفضُّ أي يسيل .(4)وأذود: أدفع، وأطرد وَعامَّ

 .(6)وَيثُعُب: جيري .وقد تقدم ذكرها، وذكر املضمومة العني آنفا

  

                                 
 ./ب(: لعقر، وما أثبته هو املوافق ملا يف مصادر التخريج0/043( يف األصل )1)

 .66: ح رقميف  صحيح. تقدم خترجيه  ( 2)

 .(2/370النهاية، مادة َعَقَر ) ُينظر:( 3)

 .(3/073النهاية، مادة َذَوَد ) ُينظر:( 4)

 .(3/342النهاية، مادة َرَفَض ) ُينظر:( 5)

 .(0/303النهاية، مادة َثَعَب ) ُينظر:( 6)
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 احلديث الثالث والسبعون:

َفَعنَّ : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  وعن ابن مسعود ؓ "َأنَا َفَرُطُكْم َعىَل احلَْوِض، َلرُيْ
إَِِلَّ  (1)

نََّك الَ ِرَجاٌل ِمنُْكْم، َحتَّى إَِذا َأْهَوْيُت أِلُنَاِوهَلُْم اْخُتلُِجوا ُدويِن، َفَأُقوُل: َأْي َربِّ َأْصَحايِب، َفيَُقاُل: إِ 

 .(2)أخرجاه .َتْدِري َما َأْحَدُثوا َبْعَدَك"

  

                                 
، والصواب ما أثبته، التفاقه مع ما ورد يف 0/237/أ(، واملطبوع )0/042( يف األصل )1) (: َلُيْدَفَعنَّ

 .مصادر التخريج

 ختريج احلديث:( 2)

ِذيَن  ب/الفتن،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف  ُقوا ِفْتنَة  الَ ُتِصيَبنَّ الَّ ما جاء يف قول اهلل تعاىل: }َواتَّ

{ ]األنفال:  ة  (، قال: حدثنا موسى بن إسامعيل، حدثنا أبو 7149( برقم )9/46[ )31َظَلُموا ِمنُْكْم َخاصَّ

نة، عن مغرية، عن أيب وائل، قال: قال عبد اهلل ؓ: قال النبي   .بلفظهفذكر احلديث  ،ملسو هيلع هللا ىلصَعَوا

 بنحوه.(، من طريق شعبة، عن مغرية به 4081) برقم  (7/729« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

، من (4/0796وصفاته )ملسو هيلع هللا ىلص إثبات حوض نبينا  ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 .به بنحوه -هو أبو وائل  –األعمش، عن شقيق بن سلمة طريق  
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 احلديث الرابع والسبعون:

 .(1)(َفيُِجيُبنِي َمَلٌك، َفيَُقوُل: َوَهْل َتْدِري َما َأْحَدُثوا َبْعَدكَ " وعند مسلم من حديث أيب هريرة:

 سبعون:احلديث اخلامس وال

َفَرُطُكْم َعىَل احْلَْوِض،  َأنَا" يقول:ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول اهلل  ¶وعن سهل بن سعد 

َدنَّ  ا، َوَلرَيِ َب مَلْ َيْظَمْأ َأبَد 
َب، َوَمْن ََشِ ٌم َأْعِرُفُهْم َوَيْعِرُفويِن، ُثمَّ حُيَاُل َبيْنِي َمْن َوَرَد ََشِ َعيَلَّ َأْقَوا

  .(2)، أخرجاهَوَبيْنَُهْم(

قوله: فَرطكم، الفَرط والفارط: املتقدم يف طلب املاء، يقال: فَرطُت القوَم أفُرُطهم إذا 

، يقال: خَلج اليشء خيلُِجه َخْلجا،  .(3)تقدمَتهم لرِتد هلم املاء وقوله: اختلجوا أي اقتطعوا

 .(4)واختلجه إذا أخذه، وانتزعه

  

                                 
 ختريج احلديث: (1) 

(، 0/307استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء ) ب/الطهارة،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

، قاال: حدثنا ابن ُفَضيل، عن أيب مالك -واللفظ لواصل  -قال: حدثنا أبو ُكَريب، وواصل بن عبد األعىل، 

تِي ملسو هيلع هللا ىلص األشجعي، عن أيب حازم، عن أيب هريرة ؓ، قال: قال رسول اهلل  )َتِرُد َعيَلَّ ُأمَّ

 .(...احلديث(، وفيه )َفيُِجيُبنِي َمَلٌك ...احْلَْوَض 

 ختريج احلديث:( 2) 

ِذيَن  ب/الفتن،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف  ُقوا ِفْتنَة  الَ ُتِصيَبنَّ الَّ ما جاء يف قول اهلل تعاىل: }َواتَّ

{ ]األنفال:  ة  (، قال: حدثنا حييى بن ُبَكري، حدثنا يعقوب بن 7111( برقم )9/46[ )31َظَلُموا ِمنُْكْم َخاصَّ

 فذكر ،، يقولملسو هيلع هللا ىلصعبد الرمحن، عن أيب حازم، قال: سمعت سهل بن سعد ؓ، يقول: سمعت النبي 

 بلفظ مقارب.احلديث 

(، قال: 4/0792وصفاته )ملسو هيلع هللا ىلص إثبات حوض نبينا  ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

  .حدثنا ُقَتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرمحن القاري به بلفظه

 .(0/214كشف املشكل ) ُينظر:( 3) 

 .(0/211املصدر السابق ) ُينظر:( 4) 
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 احلديث السادس والسبعون:

"َأنَا َفَرُطُكْم َبنْيَ  يقول:ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول اهلل  ¶وعن جابر بن عبد اهلل 

َة، َوَسيَْأيِت ِرَجاٌل بِآنِيَةٍ  اَل  ، ثم، َوِقَرٍب َأيِْديُكْم، َفِإْن مَلْ ََتُِدويِن َفإيِنِّ َعىَل احْلَْوِض َما َبنْيَ َأيَْلَة إىَِل َمكَّ

، يريد من بِآنِيٍَة َوِقَرٍب""َوَسيَْأيِت ِرَجاٌل ، وقال: قوله: (2)، أخرجه أبو حاتمَشيْئ ا" (1)]َيُذوُقوَن[

                                 
 .وما أثبته هو املوافق ملا يف مصادر احلديث(: يدفون، 0/237/أ(، واملطبوع )0/042( يف األصل )1)

 ختريج احلديث:( 2)

احلوض والشفاعة، ِذْكر خرب  ب/التاريخ،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

(، 6449( برقم )04/219أوهم من مل حُيكم صناعة احلديث أنه مضاد خلرب أنس بن مالك الذي ذكرناه )

قال: أخربنا عبد اهلل بن أمحد بن موسى، بعسكر ُمْكَرم، قال: حدثنا حممد بن َمْعمر، قال: حدثنا أبو عاصم، 

ال: سمعت جابر بن عبد اهلل ؓ، يقول: سمعت رسول اهلل عن ابن ُجريج، قال: حدثني أبو الزبري، ق

 بلفظ مقارب.يقول، فذكر احلديث ملسو هيلع هللا ىلص 

 .، من طريق  ابن هليعة(04709) برقم  (32/63« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

ما ذكر عن النبي أنه يصد عن حوضه قوما بعد أن يردوه  ب/، «السنة»وأخرجه ابن أيب عاصم يف 

موسى بن عقبة، كالمها )ابن هليعة، وموسى بن عقبة( عن أيب الزبري طريق   ، من(770) برقم  (3/218)

 .به بنحوه

 دراسة إسناد احلديث عند ابن حبان يف صحيحه:

ليقي األهوازي امللقب بَعْبدان -0 ثقة حافظ إمام يف  .عبد اهلل بن أمحد بن موسى بن زياد أبو حممد اجلوا

 . 24تقدم يف حديث رقم:  .احلديث، صاحب تصانيف

حممد بن َمْعمر بن ربعي القييس، أبو عبد اهلل البْصي املعروف بالبحراين: روى عن أيب عاصم  -3

الضحاك بن خملد، وحممد بن كثري العبدي، وغريمها، وروى عنه ابن خزيمة، عبد اهلل بن أمحد بن موسى 

ليقي اتم: صدوق، وقال أبو داود: ليس به بأس، صدوق، ، وغريمها، قال أبو ح-كام يف هذا اْلسناد  –اجلوا

ر: كان من خيار  وقال النسائي، اخلطيب: ثقة، وقال النسائي يف موضع آخر، مسلمة: ال بأس به، وقال البزا

عباد اهلل، وذكره ابن حبان يف "الثقات"، وقال أبو عروبة: كبري من أهل الصناعة، وقال الذهبي: حافظ ثقة، 

(، َتذيب 3/019طبقات احلفاظ للذهبي ) ُينظر: .ـه311ُتويف بعد سنة  .قوقال ابن حجر: صدو

وخالصة حاله أنه ثقة، ومن أنزله عن ذلك مل يذكر  .(6202/برقم 118(، التقريب )صـ9/466التهذيب )

، وقد احتج به البخاري ومسلم، وذكره الدارقطني فيمن صحت روايته عن الثقات عند البخاري  دليال 

 . عن أنه مل يتكلم فيه أحد بأدنى جرح فيام وقفت عليه من مصادر، واهلل أعلمومسلم، فضال  

أبو عاصٍم: هو الضحاك بن خَمْلد بن الضحاك بن مسلم الشيباين، أبو عاصم النبيل البْصي، لقب  -2

أجد بالنبيل؛ ألن الفيل قدم البْصة فخرج الناس ينظرون إليه، فقال له ابن جريج مالك ال تنظر؟ قال: ال 
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منك عوضا، فقال له: أنت النبيل، وقيل: ألنه كان يلبس جيد الثياب، وقيل: ألن شعبة حلف أن ال حيدث 

، فبلغ أبا عاصم، فقال له: حدث وغالمي حر روى عن َثور بن يزيد، وعبد امللك  ..أصحاب احلديث شهرا

، قال ابن سعد: كان ثقة فقيها، وروى عنه البخاري، حممد بن َمْعمر البحراين، وغريمها .بن جريج، وغريمها

وقال ابن معني: ثقة، وقال العجيل: ثقة كثري احلديث وكان له فقه، وقال ابن قانع: ثقة مأمون، وقال أبو 

ا وعلام  وديانة  وإتقان ا، وقال  حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال اخللييل: متفق عليه زهد 

 ُينظر: .ـه، وقيل: بعدها300تويف سنة  .توثيقه، وقال ابن حجر: ثقة ثبتالذهبي: أحد األثبات أمجعوا عىل 

(، َتذيب التهذيب 2940( برقم )3/231(، ميزان االعتدال )3937( برقم )02/380َتذيب الكامل )

ثقة ثبت فقيه فاضل، وشذ أبو حاتم  وخالصة حاله أنه ( 3977/برقم 381(، التقريب )صـ4/411)

  .لمبقوله صدوق، واهلل أع

ابن ُجَريج: هو عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج األموي موالهم، أبو الوليد، ويقال: أبو خالد  -4

روى عن عطاء بن أيب رباح، أبو الزبري املكي، وغريمها، وروى عنه محاد بن زيد، وأبو  .املكي، أصله رومي

عاصم النبيل، وغريمها، قال ابن معني: ثقة يف كل ما روى عنه من الكتاب، وقال حييى بن سعيد: كان ابن 

ءة، وإذا قال: قال ، فهو شبه الريح، جريج صدوقا، فإذا قال: حدثني، فهو سامع، وإذا قال: أخربين، فهو قرا

وقال أبو زرعة: من األئمة، وقال أمحد: إذا قال ابن جريج قال فالن، وقال فالن، وُأخربت جاء مناكري، وإذا 

قال أخربين وسمعت فحسبك به، وقال مرة: ثبت صحيح احلديث مل حيدث بشئ إال أتقنه، وقال ابن 

عباد، وقال أبو حاتم: صالح احلديث، خراش: صدوق، وقال العجيل: ثقة، وقال أبو عاصم: كان من ال

ئهم ومتقنيهم، وكان يدلس، وقال  وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: كان من فقهاء أهل احلجاز وقرا

الدارقطني: َش التدليس تدليس ابن جريج؛ فإنه قبيح التدليس ال يدلس إال فيام سمعه من جمروح مثل 

مها، وقال الذهبي: الفقيه أحد األعالم، وذكره ابن حجر يف إبراهيم بن أيب حييى، وموسى بن عبيدة، وغري

وهم من أكثروا من التدليس فلم حيتّج األئمة من أحاديثهم إال بام –املرتبة الثالثة من مراتب املدلسني 

، وقال: وصفه -رصحوا فيه بالسامع ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبِلهم كأيب الزبري املكي

ـه، وقيل 011ُتويف سنة  .بالتدليس، وقال يف التقريب: ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسلالنسائي وغريه 

(، َتذيب التهذيب 2460( برقم )0/666(، الكاشف )1/216اجلرح والتعديل ) ُينظر: .غري ذلك

وخالصة حاله  .(40، 02(، طبقات املدلسني البن حجر )صـ4092/برقم 262(، التقريب )صـ6/413)

قيه فاضل مصنِّف، وكان ُيَدلِّس وُيْرِسل، وتدليسه ليس بقادح هنا؛ لتْصحيه بالتحديث، فأفاد أنه ثقة ف

 .االتصال

ـه: ثقة كثري اْلرسال 036ُتويف سنة  .أبو الزبري هو: حممد بن مسلم بن َتْدُرس األسدي أبو الزبري املكي -1

شهد له عطاء بن أيب رباح بأنه والتدليس عىل قول األكثرين، وقد سمع من جابر ؓ، وأكثر عنه، و
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 .(1)غري أمة حممد ممن ُغفر هلم، ألن احلوض هلذه األمة خاصة من بني سائر األمم

  

                                                                                               
أحفظ َمن روى عن جابر ؓ فال يرضه تدليسه وال إرساله هنا، ِسيَّام وقد رصح بالسامع من 

 . 63تقدم يف حديث رقم:  .جابر ؓ، واهلل أعلم

تقدم يف  .الصحايب اجلليل: جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن َحرام بن ثعلبة اخلزرجي األنصاري املدين -6

 .31م: حديث رق

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

ملا تقدم يف دراسته، وقد رصح ابن جريج، وأبو الزبري املكي بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهام،  صحيح

 .واهلل أعلم

 .(6449( برقم )04/261صحيح ابن حبان ) ُينظر:( 1)
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 احلديث السابع والسبعون:

ُة عىل احْلَْوِض اْزِدَحاَم  قال:ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  وعن ِعْرباض بن سارية ؓ "َلَتْزَدمِحَنَّ هِذِه األُمَّ

ْمس" واخِلْمس بكرس اخلاء املعجمة وإسكان امليم، ثم  .(1)أخرجه أبو حاتم .إبٍِل وَرَدْت خِلِ

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

بيدي، هذا احلديث  واختلف عنه من وجهني: يرويه حممد بن الوليد الزُّ

 .عن لقامن عن سويد بن َجَبلة عن العرباض ؓ موصوال فمرة يروى عنه -0

 .مرة يروى عنه عن لقامن عن سويد بن َجَبلة مرسالو -3

بيدي  عن لقامن عن سويد بن َجَبلة عن العرباضؓ  موصوال(: ختريج الوجه األول )الزُّ

فضل األمة،  ب/، ╚مناقب الصحابة ك/، -«اْلحسان»كام يف -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

(، قال: أخربنا حييى 7329( برقم )06/332ملسو هيلع هللا ىلص )ِذْكر اْلخبار عن وصف ورود هذه األمة حوض النبي 

َبيدي قال: حدثنا َعْمر و بن بن حممد بن عمرو بالفسطاط قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العالء الزُّ

َبيدي قال: حدثنا لقامن بن عامر عن ُسَويد بن َجَبلة عن  احلارث قال: حدثنا عبد اهلل بن سامل عن الزُّ

 بلفظه.قال، فذكر احلديث ملسو هيلع هللا ىلص الِعْرباض بن سارية أن النبي 

( قال: حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم، ثنا أيب، 623) برقم  (08/312« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

ثنا عبد الرمحن بن معاوية العتبي، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن ِزْبِريق احلميص، ثنا عمرو بن احلارث به ح وحد

 .بنحوه

بيدي عن لقامن عن سويد بن َجَبلة مرسال(:  ختـريج الوجـه الثاين )الزُّ

أمحد بن ( قال: حدثنا حممد بن 2142( برقم )2/0413« )معرفة الصحابة»أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف 

َبْيِدي، عن لقامن بن عامر، عن  مَحدان، ثنا احلسن بن سفيان، ثنا هشام بن عامر، ثنا اجلراح بن َمليح، ثنا الزُّ

  .قال، فذكر احلديث بلفظهملسو هيلع هللا ىلص ُسويد بن جبلة، أن النبي 

 دراســة اْلسنــاد:

 الوجه األول: 

 دراسـة إسناد ابن حبان يف صحيحه:

حييى بن حممد هو: حييى بن حممد بن عمروس الفقيه، أبو زكريا القريش، موالهم املْصي: روى عن  -0

 .، وعن مجاعة من كبار املْصيني-كام يف املجروحني  –إسحاق بن إبراهيم بن زبريق، حممد بن عامر الرميل 

لق .، احلسن بن ُرَشيق، وغريمها-كام يف هذا اْلسناد  –وروى عنه ابن حبان   .ال عنه ابن عبد الرب: املَُعدِّ

ئهم وعبادهم، وكان عاقال، كثري التالوة، له جاللة يف  وقال ابن زوالق: كان من كبار شهود مْص وقرا

(، التمهيد البن عبد 0101( برقم )3/214املجروحني البن حبان ) ُينظر: .ـه 217تويف سنة  .النفوس
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ة حاله: مل أجد فيه جرحا، وال تعديال؛ فُيتوقف يف حاله، وخالص .(7/038(، تاريخ اْلسالم )7/02الرب )

 .واهلل أعلم

َبيدي احلميص املعروف بابن  -3 إسحاق بن إبراهيم بن العالء بن الضحاك بن املهاجر أبو يعقوب الزُّ

وروى عنه البخاري يف األدب،  .روى عن عمرو بن احلارث احلميص، وبقية بن الوليد، وغريمها .زبريق

 .أثنى عليه حييى بن معني خريا، وقال: ال بأس به ولكنهم حيسدونه .حممد بن عمروس، وغريمهاحييى بن 

وقال النسائي: ليس بثقة إذا روى عن عمرو بن احلارث  .وقال أبو داود: ليس بشئ .وقال أبو حاتم: شيخ

وقال حمدث محص شيخ أيب داود حممد بن عوف الطائي:  .وذكره ابن حبان يف الثقات -وروايته هنا عنه  -

وقال  .وقال مغلطاي: خرج احلاكم وابن حبان حديثه يف صحيحيهام .ما أشك أن إسحاق بن زبريق يكذب

وقال ابن حجر يف التهذيب: علَّق البخاري يف قيام الليل حديثا  .وقال الذهبي: ضعيف .مسلمة: ثقة

وقال يف التقريب:  .عن عمرو بن احلارث احلميص وصله الطرباين وغريه للزبيدي هو من رواية إسحاق هذا

(، ميزان االعتدال 600( برقم )8/019تاريخ دمشق ) ُينظر: .ـه328ُتويف سنة  .صدوق َيم كثريا 

(، 278( برقم )3/68(، إكامل َتذيب الكامل )6247( برقم )2/310(، ويف )721( برقم )0/080)

صدوق ُيضعَّف يف روايته  وخالصة حاله أنه  .(221/برقم 99التقريب )صـ(، 0/301َتذيب التهذيب )

عن عمرو بن احلارث احلميص فقد قيد النسائي تضعيفه ِبذه الرواية فحسب، وأما قول حممد بن عوف إنه 

يكذب فلم ُيتابع عليه سيام وقد روى عنه البخاري يف األدب، وأبو حاتم الرازي، وحممد بن حييى الذهيل، 

 .هم، وهؤالء ال يروون عن الكذابني، واهلل أعلموغري

قال  .َعْمرو بن احلارث بن الضحاك الزبيدي احلميص: روى عن عبد اهلل بن سامل األشعري احلميص -2

الذهبي يف امليزان: تفرد بالرواية عنه: إسحاق بن إبراهيم زبريق، وموالة له اسمها علوة، فهو غري معروف 

وقال ابن  .وقال الذهبي يف الكاشف: وثق .ن يف الثقات، وقال: مستقيم احلديثوذكره ابن حبا .العدالة

(، ميزان االعتدال 4026( برقم )3/72الكاشف ) ُينظر: .روى له البخاري يف األدب .حجر: مقبول

وخالصة حاله  .(1110/برقم 409(، التقريب )صـ8/02(، َتذيب التهذيب )6247( برقم )2/310)

السادسة: من  ..(: مراتب اجلرح والتعديل74قد قال ابن حجر يف مقدمة التقريب )صـ أنه لني احلديث؛ ف

ليس له من احلديث إال القليل، ومل يثبت فيه ما ُيرتك حديثه من أجله، وإليه اْلشارة بلفظ: مقبول، حيث 

 . أعلموهذا الراوي مل يتابعه أحد عىل روايته فهو لني احلديث، واهلل .يتاَبع، وإال فلني احلديث

 -نسبة إىل وحاظة بطن من جشم بن عبد شمس-عبد اهلل بن سامل األشعري، أبو يوسف الُوَحاظي  -4

روى عن حييى بن حسان، وحممد بن الوليد  .احلميص –نسبة إىل حيصب قبيلة من محري -الَيْحِصبي 

قال أبو  .، وغريمهاوروى عنه عمرو بن احلارث احلميص، وعبد اهلل بن يوسف التنييس .الزبيدي، وغريمها

وقال أبو داود: كان يقول: عيل  أعان عىل قتل أيب بكر  .ِمسهر: ما رأيت أحدا أنبل يف عقله ومروءته منه

وقال النسائي: ليس به بأس، وعقب الذهبي عىل هذا  .-يعنى أنه ناصبي-وعمر، وجعل يذمه أبو داود 
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وذكره ابن حبان، وابن خلفون يف "  .بقوله يف تاريخ اْلسالم: يعني يف نقله، أما يف رأيه ففيه بأس شديد

وقال أيضا: من األثبات يف  .وقال الدارقطني: ثقة .الثقات "، وقال ابن خلفون: قال ابن عبد الرحيم: ثقة

وقال الذهبي:  .ء املذهب، له قول يف عيل بن أيب طالب ؓ، قيل يسب؟ قال نعماحلديث، وهو سيى

( برقم 0/111الكاشف ) ُينظر: .ـه079ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة ُرِمي بالنصب .صدوق فيه نصب

(، َتذيب التهذيب 3946( برقم )7/271(، إكامل َتذيب الكامل )4/663(، تاريخ اْلسالم )3726)

(، 382، 373(، لب اللباب يف حترير األنساب للسيوطي )صـ2221/برقم 214تقريب )صـ(، ال1/337)

 .وخالصة حاله ما قاله ابن حجر .(0817( برقم )3/218موسوعة أقوال الدارقطني يف الرجال )

ّبيدي  -1 ّبيدي هو: حممد بن الوليد بن عامر الزُّ يص أبو اهلذيل احلم -نسبة إىل بلدة من بالد اليمن  –الزُّ

وروى عنه األوزاعي، وعبد اهلل بن سامل  .القايض: روى عن الزهري، ولقامن ابن عامر، وغريمها

 .قال ابن سعد: كان اعلم أهل الشام بالفتوى واحلديث، وكان ثقة إن شاء اهلل تعاىل .األشعري، وغريمها

وزاعي يفضل حممد بن وقال الوليد بن مسلم: سمعت األ .وقال ابن معني: ثقة، وهو أثبت من ابن عيينة

وقال العجيل، وأبو زرعة،  .وقال عيل بن املديني: ثقة ثبت .الوليد عىل مجيع من سمع من الزهري

وقال حممد بن عوف: الزبيدي من ثقات املسلمني  .وقال أمحد: كان ال يأخذ إال عن الثقات .والنسائي: ثقة

وذكره ابن حبان يف  .: ليس يف حديثه خطأوقال أبو داود .وإذا جاءك الزبيدي عن الزهري فاستمسك به

"الثقات"، وقال: كان من احلفاظ املتقنني أقام مع الزهري عرش سنني حتى احتوى عىل علمه وهو من 

وقال اخللييل: ثقة حجة إذا كان  .الطبقة األوىل من أصحاب الزهري، وقال أيضا: كان من الفقهاء يف الدين

مام، احلافظ، احلجة، وقال أيضا: ما فوق الزبيدي يف اجلاللة واْلتقان وقال الذهبي: اْل .الراوي عنه ثقة

وقال ابن حجر: ثقة ثبت من كبار  .لعلم الزهري أحد أصال، ولكنه مات قديام، فلم ينترش عنه كثري علم

(، سري أعالم 2/026األنساب للسمعاين ) ُينظر: .ـه048وقيل  .ـه047ُتويف سنة  .أصحاب الزهري

وخالصة حاله ما قاله  .(6273/برقم 100(، التقريب )صـ9/113(، َتذيب التهذيب )6/380النبالء )

 .ابن حجر

ايب  -6 ويقال  -بتخفيف الصاد، وقيل: بتشديدها نسبة إىل وصاب بطن من محري-لقامن بن عامر الَوصَّ

وروى عنه  .روى عن أيب أمامة الباهيل، وُسَويد بن َجَبلة، وغريمها .األوصايب، أبو عامر الشامي احلميص

وذكره ابن حبان يف  .قال أبو حاتم: يكتب حديثه .حممد بن الوليد الزبيدي، ويونس بن عثامن، وغريمها

َتذيب الكامل  ُينظر: .وذكره الذهبي يف الطبقة الثانية عرش .وقال الذهبي، وابن حجر: صدوق ."الثقات"

(، 6986( برقم )2/409(، ميزان االعتدال )2/214(، تاريخ اْلسالم )1100( برقم )34/346)

وخالصة حاله أنه  .(371لب اللباب )صـ، (1679/برقم 464(، التقريب )صـ8/411َتذيب التهذيب )

 .صدوق
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وروى  .روى عن الِعْرباض بن سارية ؓ، وعمرو بن عنبسة، وغريمها .ُسَويد بن َجَبلة الفزاري -7

ايب، وحريز بن عثامن، وغريمها قال ابن أيب حاتم: قلت أليب: إن أبا زرعة  .عنه لقامن بن عامر الَوصَّ

أدخله يف  -أي لضعف حتقيقه  –الدمشقي أدخله يف مسند الشاميني قال: ليست له صحبة، وهو لضعفه 

 .: شيوخ حريز كلهم ثقاتوقال ابن حجر يف التهذيب: قال أبو داود .«الثقات»وذكره ابن حبان يف  .املسند

(، الثقات البن حبان 4/326(، اجلرح والتعديل )3372( برقم )4/046التاريخ الكبري للبخاري ) ُينظر:

ثقة  وخالصة حاله أنه  .(3/328(، َتذيب التهذيب )370/برقم093(، جامع التحصيل )صـ4/231)

 .بتوثيق أيب داود لشيوخ حريز كلهم، واهلل أعلم

وعن أيب عبيدة بن  ،ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النبي  .بن سارية السلمي ؓ كنيته أبو نجيحالِعْرباض  -8

كان من أهل الصفة، وهو  .وروى عنه سويد بن جبلة الفزاري، وابنته أم حبيبة، وغريمها .اجلراح ؓ

ِذيَن إِذا ما َأتَْوَك لَِتْحِمَلُهْم{ ]التو تويف سنة  .[93بة: أحد البكائني الذين نزل فيهم قوله تعاىل: }َوال َعىَل الَّ

( برقم 09/149(، َتذيب الكامل )3136( برقم )2/0328االستيعاب ) ُينظر: .ـه، وقيل غري ذلك71

(2894). 

 الوجه الثاين: 

 «:معرفة الصحابة»دراســـة إسنـــــاد أيب نعيم األصبهاين يف 

ُتويف  .النيسابوري املقرىء النَّْحِويحممد بن أمحد بن مَحدان بن عيل بن عبد اهلل بن ِسنَان، أبو عمرو  -0

(، 3/398(، األنساب للسمعاين )2/811اْلرشاد للخلييل ) ُينظر: .ثقة عابد .ـه278ـه، وقيل: 276سنة

( برقم 6/499(، لسان امليزان )06/216(، سري أعالم النبالء )7040( برقم )2/417ميزان االعتدال )

(6271).  

 .عبد العزيز بن النعامن بن عطاء، أبو العباس الشيباين اخلراساين النسوياحلسن بن سفيان بن عامر بن  -3

  .31تقدم يف حديث رقم:  .ثبت حافظ

َلِمي الدمشقي -2 َة بِن َأبَاٍن، أبو الوليِد السُّ ر بِن ُنَصري بِن َميرَسَ ـه عىل 341ُتويف سنة  .ِهَشام بن َعامَّ

وأما روايته يف صحيح  .قديم أصح، وكان خطيبا بليغاصدوق مقرئ كرب فصار يتلقن، فحديثه ال .الصحيح

 .قال الذهبي يف امليزان: صدوق مكثر، له ما ينكر .البخاري فُتحمل عىل أهنا من مروياته قبل أن يكرب ويلقن

وقال يف هدي الساري:  .وقال ابن حجر يف التقريب: صدوق مقرئ كرب فصار يتلقن فحديثه القديم أصح

مل خيرج عنه البخاري يف صحيحه سوى حديثني أحدمها يف البيوع عنه عن حييى بن محزة عن الزبيدي عن 

إبراهيم بن "، وهو عنده من حديث ..الزهري عن عبيد اهلل عن أيب هريرة حديث: "كان تاجر يداين الناس

بن خالد عن زيد بن حكى عن برس بن عبيد اهلل  عن الزهري، والثاين يف مناقب أيب بكر عنه عن صدقة سعد

وعلَّق عن برس بن عبيد اهلل ِبذا اْلسناد،  بمتابعة عبد اهلل بن العالء بن زبرعن أيب إدريس عن أيب الدرداء 

 ُينظر: .يف األَشبة حديثا يف حتريم املعازف، وهذا مجيع ماله يف كتابه، مما تبني ِل أنه احتج به، واهلل أعلم عنه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





278 

 

بع، فذلك عندهم  (1)سني مهملة، من )أوراد( اْلبل، وهي أن ترعى ثالثة أيام، وتِرد الرا

 .(3)خممس، ذكره اجلوهري( 2)اخلمس، وقد أمخس إذا وردت إبله مخسا، )والرجل(

  

                                                                                               
( برقم 4/213(، ميزان االعتدال )00/431(، سري أعالم النبالء )1972( برقم )3/227كاشف )ال

(، التقريب 00/10(، َتذيب التهذيب )002/برقم264(، االغتباط لسبط ابن العجمي )صـ9324)

  .(470(، هدي الساري )صـ7212/برقم172)صـ

اح بن َمليح الَبهراين، أبو عبد الرمحن احلميص -4  .ذكره الذهبي يف تارخيه يف الطبقة الثامنة عرش .اجلرَّ

(، التقريب 3/68(، َتذيب التهذيب )912( برقم )2/077اْلكامل ملغلطاي ) ُينظر: .صدوق

  .(919/برقم038)صـ

َبْيِدي، ولقامن بن عامر، وُسويد بن جبلة -7، 6، 1 تقدمت ترامجهم يف الوجه األول من  .وكل من الزُّ

 .حديثنا

 جيح: النظر والرت

بعد النظر يف طرق احلديث، وأحوال الرواة املختلفني عىل املدار يتبني ِل رجحان الوجه األول عىل الوجه 

بينام راوي الوجه الثاين: اجلراح بن  .ثقة ُرِمي بالنصب .وذلك؛ ألن راويه عبد اهلل بن سامل األشعري الثاين،

 .صدوق، واهلل أعلم .َمليح الَبهراين

 :يث من وجهه الراجحاحلكم عىل احلـد

احلديث من وجهه الراجح ضعيف؛ ألن إسحاق بن إبراهيم بن العالء ضعيف يف روايته عن عمرو بن 

 .لني احلديث، واهلل أعلم .احلارث الزبيدي، وقد روى هنا عنه، وأيضا ألن فيه َعْمرو بن احلارث الزبيدي

 .(: إيراد0/238/أ(، واملثَبت يف املطبوع )0/042كذا يف األصل ) (1)

والرحل باحلاء املهملة، والصواب ما (: 0/238/أ(، واملثَبت يف املطبوع )0/042كذا يف األصل ) (2)

 .الصحاح للجوهريورد يف األصل؛ التفاقه مع ما جاء يف 

 .(2/934الصحاح للجوهري، مادة مَخْس ) ُينظر:( 3)
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 احلديث الثامن والسبعون:

اْلبَِعرُي  َأاَل َليَُذاَدنَّ ِرَجاٌل َعْن َحْويِض َكاَم ُيَذادُ " قال:ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ؓ وعن أيب هريرة 

، الُّ ا الضَّ ا ُسْحق  ُلوا َبْعَدَك، َفَأُقوُل: ُسْحق  ُْم َقْد َبدَّ   .(1)"فُأنَاِدَيِْم َأاَل َهُلمَّ َأاَل َهُلمَّ َفيَُقاُل: إهِنَّ

                                 
 ختريج احلديث:( 1) 

( 0/308استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء ) ب/الطهارة،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

يج بن يونس، وُقتيبة بن سعيد، وعيل بن ُحْجر، مجيعا عن إسامعيل بن  قال: حدثنا حييى بن أيوب، ورُسَ

 أيب هريرة ؓ، أن رسول اهللأخربين العالء، عن أبيه، عن  -قال ابن أيوب حدثنا إسامعيل  -جعفر 

 .، فذكر احلديث بزيادة يف أولهملسو هيلع هللا ىلص

 .(3/28ب/ جامع الوضوء )وقوت الصالة،  ك/، «املوطأ»وأخرجه مالك يف 

 .، من طريق  شعبة(4216( برقم )3/0429ذكر احلوض ) ب/الزهد،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

هو القاص -ن بن إبراهيم عبد الرمح، من طريق  (9393) برقم  (01/067« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .-املدين

فضل الوضوء، ِذْكر البيان بأن  ب/الطهارة،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

(، من 0146( برقم )2/230تعرف يف القيامة بالتحجيل بوضوئهم كان يف الدنيا )ملسو هيلع هللا ىلص أمة املصطفى 

 .عبد الرمحن بن إبراهيم( عن العالء بن عبد الرمحن به بنحوهوطريق مالك، ثالثتهم )مالك، وشعبة، 
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 احلديث التاسع والسبعون:

ا ِمَن الثَّْلِج، َوَأْحىَل ِمَن اْلَعَسِل "ويف رواية قال:  إِنَّ َحْويِض َأبَْعُد ِمْن َأيَْلَة ِمْن َعَدٍن هَلَُو َأَشدُّ َبيَاض 

ُجُل إِبَِل النَّ  ِس َعْن ابِاللَّبَِن، َوآَلنِيَُتُه َأْكثَُر ِمْن َعَدِد النُُّجوِم، َوإيِنِّ أَلَُصدُّ النَّاَس، َكاَم َيُصدُّ الرَّ

ل من باب الوضوء، وأخرج أبو حاتم األول، (1)"َحْوِضهِ  ، أخرجهام مسلم يف حديث مطوَّ

(، كام أخرجه مسلم، وقال فيه ] ا"/ب[: 0/042وقال: )َأاَل َلُيَذاَدنَّ ا فُسْحق  ا فُسْحق   ."فُسْحق 

 .كتاب مسلمويناه يف ، قال عياض: كذا ر"ُيَذاَدنَّ ِرَجاٌل َعْن َحْويِض َأاَل لَ " :قوله

، والروايتان (2)فال يذادن، فال يذادن("م( ويف حديث املوطأ، وغريه من حديث مالك: 78)

صحيحتان، قال املاَزري: فال يذادن عىل النهي، ومعناه: ال تفعلوا فعال يكون سببا لذودهم 

ح هذه الروايةُ   عن حويض، قال عياض: وتصحِّ

اُل َبْينِي َفاَل "( حديَث سهل بن سعد، وفيه: 0م71) ٌم َأْعِرُفُهْم َوَيْعِرُفويِن، ُثمَّ حُيَ َيِرَدنَّ َعيَلَّ َأْقَوا

، أي: ال تفعال فعال خيرجكام (4)}َفاَل خُيِْرَجنَُّكاَم ِمَن اجلَنَِّة َفتَْشَقى{، ومثله قوله تعاىل: (3)َوَبْينَُهْم(

من رواية الشيخني فقد  قلُت: إن كان يريد حديث سهل بن سعد .(5)من اجلنة، هذا آخر كالمه

(، هكذا نقلناه من نسخ صحيحة، وإن أراد من رواية غريه، فلم نقف "تقدم، وفيه:  َدنَّ َوَلرَيِ

فال يذادن( عىل النهي له "فال يذادن( بعد، فإن مْحل "تأويل عليه، وفيه نظر، فإن يف تنزيله عىل 

( فيبعد النهي فيه إال عىل تقدير: فال يكون ورودهم كورود من  وجه كام ذكره، وأما )َفاَل َيِرَدنَّ

  .حيال بيني وبينهم، ويف ذلك تعسف

                                 
  ختريج احلديث:( 1)

(، 0/307استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء ) ب/رة، الطها ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

قال: حدثنا ُسويد بن سعيد، وابن أيب عمر، مجيعا عن مروان الفزاري، قال ابن أيب عمر: حدثنا مروان، عن 

قال، فذكر ملسو هيلع هللا ىلص أيب مالك األشجعي سعد بن طارق، عن أيب حازم، عن أيب هريرة ؓ أن رسول اهلل 

  .ادة يف آخرهاحلديث بلفظه، وفيه زي

 .78: ح رقمتقدم خترجيه يف  صحيح. (2)

( بالم التأكيد، وليس فيه ال الناهية!71: ح رقمتقدم خترجيه يف صحيح. ( 3) َدنَّ  ، ولكن بلفظ: )َوَلرَيِ

 .007( طه: 4)

 .(3/11إكامل املعلم ) ُينظر:( 5)
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(، قال القايض الباجي":وقوله ُلوا ُْم َقْد َبدَّ ، َفُيَقاُل: إِهنَّ َأاَل َهُلمَّ
: حيتمل أن كل من توضأ من (1)

أمته، ولو  ظانا أهنم منملسو هيلع هللا ىلص املنافقني واملرتدين حيرش بالغرة والتحجيل، فألجلها دعاهم 

اختصت هذه السيامء باملؤمنني ملا دعاهم، وحيتمل أن يكون دعاؤهم ملعرفته ِبم أيام حياته 

، وقال (2)باسم اْلسالم، والتظاهر به، ولو مل يكن هلم غرة وال حتجيل، واألول أظهر

: ليس يف هذا ما يدل عىل حتتم دخوهلم النار، بل جيوز أن يذادوا وقتا، فتلحقهم (3)الداُودي

وكأنه جعلهم يف أهل الكبائر  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل برمحته، ويشفع هلم النبي  (4)ثم )يتالقاهم(املشقة، 

، وقيل: هم أهل الردة بعده ممن كان (5)من املؤمنني، أو فيمن أتى ببدعة ال خُترجه عن اْلسالم

 يعرفهم باْليامن، ويشهد لذلك: ملسو هيلع هللا ىلص يف زمنه 

 ( حديث سهل بن سعد، 3م71)

أحدث يف الدين فهو من املطرودين عن احلوض كاخلوارج،  وقال احلافظ أبو عمر: كل من

والروافض، وأصحاب األهواء، وكذلك الظلمة املرسفون يف اجلور، وطمس احلق، واملعلنون 

قوله  .ومعنى هلم، أي تعالوا  .(6)بالكبائر، كل هؤالء خُياف عليهم أن يكونوا ممن ُعنِي يف اخلرب

 .، وقد تقدم ذكره(7)ُسحقا، أي بعدا

  

                                 
من مصنفاته:  .القرطبي الباجيهو: القايض سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث أبو الوليد ( 1)

املنتقى َشح املوطأ، والتسديد إىل معرفة التوحيد، واختالف املوّطآت، التعديل والتجريح ملن روى عنه 

 .(01/261تاريخ اْلسالم ) ُينظر: .ـه474توَّف سنة  .البخاري يف الصحيح، وغريها

 .(0/71املنتقى َشح املوطأ أليب الوليد الباجي ) ُينظر:( 2)

كان فقيها  فاضال  متقنا  مؤلفا   .من أئمة املالكية باملغرب .( هو أمحد بن نْص الداودي، أبو جعفر األزدي3)

من مؤالفاته: النامي يف َشح املوطأ، والواعي يف الفقه،  .جميدا  له حظ من اللسان واحلديث والنظر

تاريخ  ُينظر: .ـه413تويف سنة  .والنصحية يف َشح البخاري، واْليضاح يف الرد عىل القدرية، وغري ذلك

(، الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب البن فرحون، برهان الدين اليعمري 9/40اْلسالم )

(0/061).  

 .(: يتالفاهم0/239/ب(، واملثَبت يف املطبوع )0/042كذا يف األصل )( 4)

 .(3/11إكامل املعلم ) ُينظر:( 5)

 .(31/363التمهيد البن عبد الرب ) ُينظر:( 6)

 .(010( برقم )0/234َشح السنة للبغوي ) ُينظر:( 7)
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 فإن قيل: كيف خفي حاهلم، 

 احلديث الثامنون: 

تِي(": ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال  ُتعّرُض َعيَلَّ َأْعاَمُل ُأمَّ
إنام تعرض عليه أعامل ملسو هيلع هللا ىلص فاجلواب: أنه  ،(1)

 .(2)/أ[، وال املرتدين، ذكر ذلك بعض أهل العلم0/044املؤمنني، ال املنافقني ]

الصحابة، وأكثرها يف وأحاديث احلوض رواها بضعة وثالثون صحابيا من أجالء 

 ، منهم: (3)الصحيح

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

النهي عن البصاق يف املسجد يف الصالة  ب/املساجد ومواضع الصالة،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

وخ، قاال: حدثنا مهدي  (، قال:0/291وغريها ) َبِعي، وشيبان بن َفرُّ حدثنا عبد اهلل بن حممد بن أسامء الضُّ

 ، ييِلِّ بن ميمون، حدثنا واصل، موىل أيب عيينة، عن حييى بن ُعَقيل، عن حييى بن َيْعَمر، عن أيب األسود الدِّ

تِي َحَس  "، قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ذر ؓ، عن النبي  اِسِن ُعِرَضْت َعيَلَّ َأْعاَمُل ُأمَّ نَُها َوَسيُِّئَها، َفَوَجْدُت يِف حَمَ

 .ُتْدَفُن" َأْعاَمهِلَا اأْلََذى ُياَمُط َعِن الطَِّريِق، َوَوَجْدُت يِف َمَساِوي َأْعاَمهِلَا النَُّخاَعَة َتُكوُن يِف امْلَْسِجِد، اَل 

كر تفضل اهلل جل املساجد، ذِ  ب/الصالة،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

(، قال: أخربنا أبو يعىل، 0640( برقم )4/109وعال بَِكْتبِِه الصدقة للدافن النخامة إذا رآها يف املسجد )

 .حدثنا عبد اهلل بن حممد بن أسامء به بلفظ مقارب

ي النه ب/مُجَّاُع أبواب فضائل املساجد وبنائها وتعظيمها،  الصالة، ك/،«صحيحه»وأخرجه ابن خزيمة يف 

(، من طريق وهب بن جرير، ثنا مهدي بن 0218) برقم  (3/376عن البزاق يف املسجد إذا مل يدفن )

 .ميمون به بلفظ مقارب

حدثنا وهب بن جرير، وعارم، ويونس،  (، قال:30167) برقم  (21/447« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

: حدثنا مهدي بن ميمون به بلفظ مقارب  .قالوا

 .(3/381يف كشف املشكل من حديث الصحيحني )( هو: ابن اجلوزي 2)

جت ودرسُت بالتفصيل 3) ( إىل 64حديثا من أحاديث احلوض، وهي من ح رقم )06( لقد سبق ِل أن خرَّ

تر الذي ذكره السيوطي حيث قال يف ألفيته )ص79)  (: 31(، وهذا القدر حيقق َشط التوا

 .تاَِمِعِهْم َعىَل اْلَكِذْب إَِحاَلُة اْج  ...َوَما َرَواُه َعَدٌد َجٌم جَيِْب 

ُدوا  تُِر، َوَقْوُم َحدَّ ٍة، َوْهَو َلَديَّ َأْجَودُ     ...َفاملَُتَوا  .بَِعرْشَ

عليه فإن منهجي يف ختريج أحاديث احلوض التي أشار إليها املؤلف بذكر راوَيا األعىل فحسب  وبناء  

 سيكون كام ييل:

 أكتفي بذكر حديث واحد منها من حديث يف احلوض؛ فإينؤلف أكثر إذا كان للصحايب الذي ذكره امل -0

  .طلبا لالختصار
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  .(1)م( أنس70م، 68)

  

                                                                                               
 أكتفي بتخرجيه منهام أو من ؤلف يف الصحيحني أو أحدمها؛ فإينإذا كان احلديث الذي أشار إليه امل -3

 .أحدمها

ومسند   أخرجه من السنن األربعة،ليه املؤلف يف غري الصحيحني؛ فإينأما إذا كان احلديث الذي أشار إ -2

إن ُوجد احلديث يف هذه –أمحد، وسنن الدارمي، وصحيح ابن خزيمة، وابن حبان، ومستدرك احلاكم 

، ثم أدرس إسناده إمجاال، ثم أحكم -دون استيعاب..الكتب، وإال فإنني أخرجه من املسانيد أو املعاجم

حلوض من األحاديث عليه دون ذكر متابعاته أو شواهده، وهذا كله طلبا لالختصار، وألن أحاديث ا

ترة  .املتوا

وحديث احلوض صحيح، واْليامن به واجب، والتصديق  (:7/361قال القايض عياض يف إكامل املعلم )

وهو " ثم قال: "..به من اْليامن، وهو عىل وجهه عند أهل السنة واجلامعة، ال يتأول، وال حيال عن ظاهره

فذكره مسلم من رواية ابن عمر، وأبى سعيد، وسهل  ، رواه مجاعة من الصحابة،حديث ثابت متواتر النقل

بن سعد، وجندب، وعبدالله ابن عمرو بن العاص، وحارثة بن وهب اخلزاعى، واملستورد، وأبى ذر، 

وثوبان، وأبى هريرة، وأنس بن مالك، وجابر بن سمرة وذكره غري واحد عن أسامء بنت أبى بكر، وأبى 

أرقم، وعبد اهلل بن زيد، وسويد بن جبلة، وعبد اهلل الصنابحى،  برزة األسلمى، وأبى أمامة، وزيد ابن

وَّف بعض هذا ما خيرج هذا احلديث عن خرب الواحد إىل والرباء، وأبى بكر، وخولة بنت قيس، وغريهم، 

 .حديث االستفاضة والتواتر"

ترة، وذكر3/621وقد عدَّ السيوطي يف تدريب الراوي ) أنه ورد من  ( حديث احلوض من األحاديث املتوا

 .رواية نيف ومخسني صحابيا

 .70، 68: ح رقمتقدم خترجيه يف صحيح. ( 1)
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 احلديث احلادي والثامنون:

  (1)وجابر بن َسُمرة

 .(2)م( وابن ُعمر69)

 احلديث الثاين والثامنون:

 .(3)وابن عباس 

 .(4)م( وجابر بن عبد اهلل76)

                                 
ءة بن عامر بن صعصعة-( هو: جابر بن َسُمرة بن ُجنادة بن جندب، أبو خالد الُسَوائي 1) ، -نسبة إىل سوا

صابة اْل ُينظر: .نزل الكوفة ومات ِبا بعد سنة سبعني .حديثا 046له  .¶ .ويقال: أبو عبد اهلل

 .(19(، اخلالصة )صـ 0131( برقم )0/143)

 :هحديثختريج 

 (، قال:4/0810) وصفاتهملسو هيلع هللا ىلص إثبات حوض نبينا  ب/، الفضائل، ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

ُكويِن، حدثني أيب رمحه اهلل، حدثني زياد بن َخْيَثَمة، عن ِساَمك بن  حدثني الوليد بن شجاع بن الوليد السَّ

َأاَل إيِنِّ َفَرٌط َلُكْم َعىَل احْلَْوِض، َوإِنَّ ُبْعَد َما  قال: "ملسو هيلع هللا ىلص َسُمَرَةؓ، عن رسول اهلل حرب، عن جابر بن 

 .َبنْيَ َطَرَفْيِه َكاَم َبنْيَ َصنَْعاَء َوَأيَْلَة، َكَأنَّ اأْلَبَاِريَق ِفيِه النُُّجوُم"

 .69: ح رقميف  ودراسة إسناده، تقدم خترجيه لعدم وقويف عىل ترمجة بعض رجاله. ُيتوقف يف سنده (2)

 ختريج احلديث: (3)

(، قال: حدثني 6178( برقم )8/009يف احلوض ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

عمرو بن حممد، حدثنا هشيم، أخربنا أبو برش، وعطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن 

قال أبو برش: قلت لسعيد: إن أناسا  .اهلل إياهالكوثر: اخلري الكثري الذي أعطاه )عباس ؓ، قال: 

 .يزعمون أنه هنر يف اجلنة؟ فقال سعيد: النهر الذي يف اجلنة من اخلري الذي أعطاه اهلل إياه(

 .76: ح رقميف  صحيح. تقدم خترجيه  ( 4)
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احلديث الثالث والثامنون:   

 .(1)وعقبة بن عامر

  

                                 
 ختريج احلديث: (1)

(، قال: حدثنا 0244( برقم )3/90الصالة عىل الشهيد ) ب/اجلنائز،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

عبد اهلل بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن عقبة بن عامر ؓ 

، فَ ملسو هيلع هللا ىلص "أن النبي  نرَْبِ
ِ
َف إىَِل امل ا، َفَصىلَّ َعىَل َأْهِل ُأُحٍد َصاَلَتُه َعىَل امَليِِّت، ُثمَّ اْنَْصَ إيِنِّ َفَرٌط »َقاَل: َخَرَج َيْوم 

ئِنِ   أَلَنُْظُر إىَِل َحْويِض اآلَن، َوإيِنِّ ُأْعطِيُت َمَفاتِيَح َخَزا
ِ
َأْو  - األَْرِض َلُكْم، َوَأنَا َشِهيٌد َعَلْيُكْم، َوإيِنِّ َواَّللَّ

ُكوا َبْعِدي، وَ  -َمَفاتِيَح األَْرِض   َما َأَخاُف َعَلْيُكْم َأْن ُترْشِ
ِ
 .َلِكْن َأَخاُف َعَلْيُكْم َأْن َتنَاَفُسوا ِفيَها"َوإيِنِّ َواَّللَّ

(، قال: 4/0791وصفاته )ملسو هيلع هللا ىلص إثبات حوض نبينا  ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 .حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث به بلفظه
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  والثامنون:احلديث الرابع 

  .(1)وكعب بن ُعْجرة

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

عيد، عن سفيان، حدثني أبو (، قال: حدثنا حييى بن س08036) برقم  (21/11« )مسنده»أخرجه أمحد يف 

 
ِ
َأْو  ،ملسو هيلع هللا ىلصحصني، عن الشعبي، عن عاصم العدوي، عن كعب بن عجرة، قال: "َخَرَج َعَلْينَا َرُسوُل اهلل

ُء َيْكِذُبوَن َوَيظْ  َا َسَتُكوُن َبْعِدي ُأَمَرا ْن َدَخَل لُِموَن، َفمَ َدَخَل، َوَنْحُن تِْسَعٌة َوَبْينَنَا ِوَساَدٌة ِمْن َأَدٍم، َفَقاَل: إهِنَّ

ِرٍد  َقُهْم بِِكْذِِبِْم، َوَأَعاهَنُْم َعىَل ُظْلِمِهْم، َفَليَْس ِمنِّي، َوَلْسُت ِمنُْهن َوَليَْس بَِوا َعيَلَّ احْلَْوَض، َوَمْن َعَلْيِهْم، َفَصدَّ

ْقُهْم بَِكِذِِبِْم، َومل ُيِعنُْهْم َعىَل ُظْلِمِهْم، َفُهَو ِمنِّي َوَأنَا ِمنْهُ   .، َوُهَو َواِرٌد َعيَلَّ احْلَْوَض"مَلْ ُيَصدِّ

 برقم  (7/061ذكر الوعيد ملن أعان أمريا عىل الظلم ) ب/البيعة،  ك/، «املجتبى»وأخرجه النسائي يف 

 .(، قال:أخربنا عمرو بن عيل، قال: حدثنا حييى به بلفظ مقارب4317)

الصدق واألمر  ب/الرب واْلحسان،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

ء  باملعروف والنهي عن املنكر، ِذكر اْلخبار عن نفي الورود عىل احلوض يوم القيامة عمن صدق األمرا

 .به بلفظ مقارب (،  عصام بن يزيد قال: حدثنا سفيان383( برقم )0/107بكذِبم )

من طريق مالك بن ِمغول، عن أيب  (،362( برقم )0/010اْليامن ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 .به بلفظ مقارب حصني

 «:مسنده»دراسـة إسناد احلديث عند أمحد يف 

وخ الَقطَّان، أبو سعيد الَبْصي األحول: هو حييى بن سعيد -0 ثقة متقن حافظ إمام  .حييى بن سعيد بن َفرُّ

 .4تقدم يف حديث رقم:  .قدوة

ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة  .الثوري أبو عبد اهلل الكويفهو سفيان بن سعيد بن مرسوق : سفيان -3

 . 24تقدم يف حديث رقم:  .أمري املؤمنني يف احلديث

ـه، وقيل: 037ُتويف سنة  .أبو َحصني: هو عثامن بن عاصم بن حصني األسدي أبو َحصني الكويف -2

(، 7/036لتهذيب )(، َتذيب ا2718( برقم )3/8الكاشف ) ُينظر: .ثقة ثبت صاحب سنة .بعدها

 .(4484/برقم284التقريب )صـ

حيل احلمريي، أبو عمرو  -4 حيل بن عبد، وقيل: عامر بن عبد اهلل بن َشا ْعبِي: هو عامر بن َشا الشَّ

 .-نسبة إىل َشعب وهو بطن من مهدان، وقال ابن سعد: هو من محري وعداده يف مهدان-الكويف، الشعبي 

ثقة مشهور فقيه  .ـه، وقيل بعدها012ُتويف سنة  .ـه30ـه، وقيل: 31 ـه، وقيل:09ـه، وقيل: 07ولد سنة 

الطبقات البن سعد  ُينظر: .مرسل، واهلل أعلم▲ واألكثرون عىل أن حديثه عن عائشة  فاضل،

(، َتذيب 2/423(، األنساب للسمعاين )832( برقم )3/03(، الثقات للعجيل )2042( برقم )8/261)
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  .(1)م( وحارثة بن وهب اخلزاعي67)

  احلديث اخلامس والثامنون:

  .(2)واملستورد

 .(3)م( وأبو برزة األسلمي71)

  احلديث السادس والثامنون:

 .(4)وحذيفة بن اليامن

                                                                                               
(، جامع التحصيل 3614( برقم )7/038(، اْلكامل ملغلطاي )2143( برقم )04/38الكامل )

  .(2193/برقم387(، التقريب )صـ 1/61(، َتذيب التهذيب )233/برقم314)صـ

( 0/133(، الكاشف )808( برقم )3/01الثقات للعجيل ) ُينظر: .تابعي ثقة .الكويف العدوي عاصم -1

 .(2182/برقم386(، التقريب )صـ1/61(، َتذيب التهذيب )3134برقم )

 .ـه10ُتويف سنة  .حديثا 47عدد أحاديثه  .كعب بن عجرة بن أمية بن عدي، أبو حممد املدين ؓ -6

 .(230(، اخلالصة للخزرجي )صـ7424قم )( بر1/448اْلصابة ) ُينظر:

 احلكم عىل احلـديث بإسناد أمحد:

 .احلديث ِبذا اْلسناد صحيح؛ ملا تقدم يف دراسته، واهلل أعلم

 .67: ح رقميف  صحيح. تقدم خترجيه  ( 1)

اد بن عمرو القريش الفهري املكي ؓ (2) شهد فتح  .أحاديث 7وعدد أحاديثه  .هو: املستورد بن شدَّ

 .(274(، اخلالصة )صـ7946( برقم )6/70اْلصابة ) ُينظر: .ـه41مْص وُتويف باْلسكندرية سنة 

 :هحديثختريج 

(، قال: 4/0797وصفاته )ملسو هيلع هللا ىلص إثبات حوض نبينا  ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

حدثني حممد بن عبد اهلل بن َبزيع، حدثنا ابن أيب َعدي، عن شعبة، عن َمْعَبد بن خالد، عن حارثة، أنه سمع 

اأْلََوايِن؟ َقاَل: اَل، َفَقاَل قال: "َحْوُضُه َما َبنْيَ َصنَْعاَء َوامْلَِدينَِة، َفَقاَل َلُه امْلُْسَتْوِرُد: َأَلْم َتْسَمْعُه َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

كِِب"  .امْلُْسَتْوِرُد: ُتَرى ِفيِه اآْلنَِيُة ِمْثَل اْلَكَوا

 .71: ح رقمتقدم خترجيه يف حسن. ( 3)

 ختريج احلديث:( 4)

(، 0/307إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء ) ب/استح ب/الطهارة،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

شيبة، حدثنا عيل بن مسهر، عن سعد بن طارق، عن ربعى بن حراش، عن  قال: حدثنا عثامن بن أيب

ِذي َنْفيِس بَِيِدِه، إيِنِّ  ملسو هيلع هللا ىلص: "حذيفة ؓ، قال: قال رسول اهلل  إِنَّ َحْويِض أَلَبَْعُد ِمْن َأيَْلَة ِمْن َعَدٍن، َوالَّ

بَِل اْلَغِريَبةَ  ُجُل اْْلِ َجاَل َكاَم َيُذوُد الرَّ  َوَتْعِرُفنَا؟ َقاَل: َنَعْم َتِرُدوَن  .َعْن َحْوِضهِ  أَلَُذوُد َعنُْه الرِّ
ِ
: َيا َرُسوَل اهلل َقاُلوا

ُكْم "  َليَْسْت أِلََحٍد َغرْيِ
ِ
لنَِي ِمْن آَثاِر اْلُوُضوء ا حُمَجَّ   .َعيَلَّ ُغرا
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   احلديث السابع والثامنون:

 .(1)وحذيفة بن َأسيد

                                 
 ختريج احلديث: (1)

مَحدان، ثنا احلسن بن ( قال: حدثنا حممد بن أمحد بن 0/211« )احللية»أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف 

ُبوذ املكي،  اء، ثنا زيد بن احلسن األنامطي، عن معروف بن َخرَّ سفيان، حدثني نْص بن عبد الرمحن الَوشَّ

َا النَّاُس، إيِنِّ ملسو هيلع هللا ىلص: " عن أيب الطفيل عامر بن واثلة، عن حذيفة بن َأسيد الِغفاري، قال: قال رسول اهلل  َأَيُّ

ُلُفويِن َفَرُطُكْم، َوإِنَُّكْم َواِردُ  ، َفاْنُظُروا َكيَْف خَتْ َقَلنْيِ وَن َعيَلَّ احْلَْوَض، َفِإينِّ َساِئُلُكْم ِحنَي َتِرُدوَن َعيَلَّ َعِن الثَّ

، َوَطَرَفُه بَِأيِْديُكْم، َفاْسَتْمِسُكوا بِِه وَ 
ِ
، َسَبٌب َطَرُفُه بِيَِد اهلل

ِ
، اَل َتِضلُّ ِفيِهاَم، الثََّقُل اأْلَْكرَبُ كَِتاُب اهلل ُلوا وا َواَل َتَبدَّ

َقا َحتَّى َيِرَدا َعيَلَّ 
اَُم َلْن َيْفرَتِ ُه َقْد َنبََّأيِن اللَّطِيُف اخْلَبرُِي َأهنَّ يِت َأْهُل َبْيتِي، َفِإنَّ  . احْلَْوَض"َوِعرْتَ

(، من طريق سعيد بن سليامن، وزكريا بن حييى 3682) برقم  (2/67« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

 .ي، قاال: ثنا نْص بن عبد الرمحن الوشاء به بنحوهالساج

 «:احللية»أيب نعيم األصبهاين يف  دراسـة إسناد احلديث عند

ثقة  .حممد بن أمحد بن محدان بن عيل بن عبد اهلل بن ِسنَان، أبو عمرو النيسابوري املقرىء النَّْحِوي -0

 . 77تقدم يف حديث رقم:  .عابد

 .ر بن عبد العزيز بن النعامن بن عطاء، أبو العباس الشيباين اخلراساين النسوياحلسن بن سفيان بن عام -3

 .31تقدم يف حديث رقم:  .ثبت حافظ

اء -2  .نْص بن عبد الرمحن بن بكار الناجي، ويقال: األزدي أبو سليامن، ويقال: أبو سعيد الكويف الَوشَّ

(، التقريب 01/438(، َتذيب التهذيب )1804( برقم )3/209الكاشف ) ُينظر: .ثقة .ـه348ُتويف سنة 

 .(7001/برقم161)صـ

 .ذكره الذهبي يف تارخيه يف الطبقة العرشين .زيد بن احلسن القريش أبو احلسني الكويف األنامطي -4

(، َتذيب التهذيب 0720( برقم )0/406(، الكاشف )0/332األنساب للسمعاين ) ُينظر: .ضعيف

 .(3037/برقم332(، التقريب )صـ2/416)

ُبوذ املكي -1 صدوق ربام  .ذكره الذهبي يف تارخيه يف الطبقة السادسة عرش .موىل عثامن معروف بن َخرَّ

قال الذهبي يف امليزان: وهو  .وهم، وكان أخباريا عالَّمة، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من أوهامه

(، 8611( برقم )4/044(، ميزان االعتدال )4/333اريخ اْلسالم )ت ُينظر: .-يعني من الرواية-مِقّل 

 .(467(، هدي الساري )صـ6790/برقم141(، التقريب )صـ01/321َتذيب التهذيب )

ـه عىل 001تويف سنة  .عامر بن واثلة بن عبد اهلل بن عمرو بن جحش، أبو الطفيل الليثي ؓ -6

 .(01066( برقم )7/092اْلصابة ) ُينظر: .الصحيح
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 .(1)م( وأبو أمامة 14)

  

                                                                                               
م بن غفار أبو رَسحية الِغفاري ؓ -7  ُأسد الغابة .أحاديث 4له  .حذيفة بن َأسيد بن خالد بن حرا

 .(72(، اخلالصة للخزرجي )صـ0018( برقم )0/712)

 أيب نعيم األصبهاين: احلكم عىل احلـديث بإسناد

 .ضعيف، واهلل أعلم .ضعيف؛ ألن فيه زيد بن احلسن األنامطي

 .14: ح رقميف  صحيح. تقدم خترجيه  ( 1)
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   احلديث الثامن والثامنون:

  .(1)وزيد بن أرقم

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

(، قال: حدثنا عفان، حدثنا شعبة قال: عمرو بن مرة 09219) برقم  (23/63« )مسنده»أخرجه أمحد يف 

 
ِ
،ملسو هيلع هللا ىلص أخربين، قال: سمعت أبا محزة، أنه سمع زيد بن أرقم قال: " ُكنَّا َمَع َرُسوِل اهلل  يِف َسَفٍر، َفنََزَل َمنِْزال 

تِي، َقاَل:  مِمَّْن َيِرُد َعيَلَّ احْلَْوَض ِمْن ُأمَّ
ٍ
 ِمْن ِماَئِة َأْلِف ُجْزء

ٍ
َكْم ُكنُْتْم َيْوَمِئٍذ؟ َقاَل:  َفَسِمْعُتُه َيُقوُل: َما َأنُْتْم بُِجْزء

 .َسْبَع ِماَئٍة َأْو َثاَمِن ِماَئٍة "

نة،  ك/، «سننه»وأخرجه أبو داود يف  (، قال:حدثنا حفص بن 4746) برقم  (4/327يف احلوض ) ب/السُّ

 .عمر النََّمِري، حدثنا شعبة به بلفظ مقارب

(، من طريق عامر بن عبد اجلبار، وحممد 316( برقم )0/049اْليامن ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

(، من طريق األعمش، عن عمرو بن مرة 317( برقم )0/049ويف ) .بن جعفر، عن شعبة به بلفظ مقارب

 .به بلفظ مقارب

 «:مسنده»أمحد يف  دراسـة إسناد احلديث عند

ان بن مسلم بن عبد اهلل الصفار، أبو عثامن البْصي -0 ُشْعَبة بن و روى عن محاد بن سلمة، .عفان: هو َعفَّ

اِج، وغريمها قال حييى القطان: ما أباِل إذا وافقني  .البخاري، وغريمهاوروى عنه أمحد بن حنبل، و .احلَجَّ

وقال  .وقال أمحد: عفان أثبت من عبد الرمحن بن مهدي، لزمنا عفان عرش سنني ببغداد .عفان من خالفني

وقال ابن املديني: كان إذا شك يف حرف من احلديث تركه، وربام وهم، وقال  .أبو حاتم: ثقة، متقن، متني

وقال ابن  .وقال العجيل: ثبت صاحب سنة .رناه يف صفر سنة تسع عرشة، ومات بعدها بيسريابن معني: أنك

وقال ابن املديني: ما أقول يف رجل كان يشك يف حرف فيرضب  .سعد: كان ثقة، كثري احلديث، ثبتا، حجة

ه ابن حبان يف وذكر .وقال ابن قانِع: ثقة مأمون .وقال ابن ِخراش: ثقة من خيار املسلمني .عىل مخسة أسطر

وقال يف  .احتج به اجلامعة ..وقال ابن حجر يف هدي الساري: من كبار الثقات األثبات  .«الثقات»

( 3/37الكاشف ) (،7/21اجلرح والتعديل ) ُينظر: .، وقيل: قبلها331تويف سنة  .التقريب: ثقة ثبت

(، هدي الساري )صـ 7/321)(، َتذيب التهذيب 1678( برقم )2/80(، ميزان االعتدال )2837برقم )

 .وخالصة حاله أنه ثقة ثبت .(4631برقم  292(، التقريب )صـ 446

اِج بن الَوْرِد الَعَتِكي موالهم األزدي، أبو بِسَطاٍم الواسطي ثم الَبْصي -3 روى  .شعبة: هو ُشْعَبُة بُن احلَجَّ

قال  .د بن جعفر غندر، وغريمهاوروى عنه ابن املبارك، وحمم .عن احلكم بن عتيبة، واألعمش، وغريمها

وقال أمحد:  .وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا ثبتا حجة صاحب حديث .الثوري: أمري املؤمنني يف احلديث

وقال العجيل:  .كان شعبة أمة وحده يف هذا الشأن يعني يف الرجال وبْصه باحلديث وتثبته وتنقيته للرجال

وقال أبو بحر البكراوي: ما رأيت أعبد هلل من  .لرجال قليالثقة ثبت يف احلديث وكان خيطئ يف أسامء ا
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، وقال: كان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقانا وورعا وفضال، وهو «الثقات»وذكره ابن حبان يف  .شعبة

أول من فتش بالعراق عن أمر املحدثني وجانب الضعفاء واملرتوكني، حتى صار علام يقتدى به، ثم تبعه 

 .وقال الذهبي: احلافظ أمري املؤمنني يف احلديث ثبت حجة، وخيطئ يف األسامء قليال .لعراقعليه بعده أهل ا

( برقم 03/479َتذيب الكامل ) ُينظر: .ـه061تويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة حافظ متقن، وكان عابدا

 .(366/3791(، التقريب )صـ 4/228(، َتذيب التهذيب )3378( برقم )0/481(، الكاشف )3729)

 .وخالصة حاله أنه أمري املؤمنني يف احلديث، إمام ثقة ثبت حجة متقن عابد

نسبة إىل مجل بن كنانة بن ناجية بن مراد، وهو  -عمرو بن مرة بن عبد اهلل بن طارق بن احلارث اجلََميل -2

د، كان ال ثقة عاب .ـه، وقيل: قبلها008ُتويف سنة  .املرادي أبو عبد اهلل الكويف، األعمى -بطن من مراد

(، التقريب 8/013(، َتذيب التهذيب )4339( برقم )3/88الكاشف ) ُينظر: .يدلس، وُرمي باْلرجاء

  .(1003/برقم436)صـ

قال  .ثقة، وقد أخرج له البخاري متابعة .أبو محزة: هو طلحة بن يزيد األَييل األنصاري أبو محزة الكويف -4

(: "قال 002وهذا ال يرضه، فقد جاء يف مقدمة ابن الصالح )صـ .ابن معني: مل يرو عنه غري عمرو بن مرة

اخلطيب: وأقل ما ترتفع به اجلهالة أن يروي عن الرجل اثنان من املشهورين بالعلم، إال أنه ال يثبت له 

ج البخاري يف صحيحه  ..حكم العدالة بروايتهام عنه " ب ابن الصالح عىل هذا بقوله: قد خرَّ وقد عقَّ

ليس هلم غري راو واحد، منهم مرداس األسلمي مل يرو عنه غري قيس بن أيب حازم، وكذلك حديث مجاعة 

خرج مسلم حديث قوم ال راوي هلم غري واحد منهم ربيعة بن كعب األسلمي مل يرو عنه غري أيب سلمة بن 

نه، واخلالف عبد الرمحن، وذلك منهام مصري إىل أن الراوي قد خيرج عن كونه جمهوال مردودا برواية واحد ع

صحيح البخاري  ُينظر: ."..يف ذلك متجه نحو اَتاه اخلالف املعروف يف االكتفاء بواحد يف التعديل

(، ميزان االعتدال 3689(، ح رقم )2/081(، السنن الكربى للنسائي )2788(، )2787( برقم )1/23)

(، التقريب 1/39ذيب )(، َتذيب الته3617( برقم )7/88(، اْلكامل ملغلطاي )4106( برقم )3/242)

 .(2128/برقم382)صـ

الصحايب اجلليل زيد بن َأرَقم بن زيد بن قيس بن النعامن بن مالك بن األَغر بن َثْعلبة بن عمرو  -1

  .2تقدم يف حديث رقم:  .اخلزرجي ؓ

 احلكم عىل احلـديث بإسناد أمحد:

 .احلديث ِبذا اْلسناد صحيح؛ ملا تقدم يف دراسته، واهلل أعلم
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  احلديث التاسع والثامنون:

 .(1)وزيد بن ثابت

                                 
 ختريج احلديث: (1)

(، قال: حدثنا األسود بن عامر، حدثنا َشيك، عن 30178) برقم  (21/416« )مسنده»أخرجه أمحد يف 

إيِنِّ َتاِرٌك ِفيُكْم ملسو هيلع هللا ىلص: " الركني، عن القاسم بن حسان، عن زيد بن ثابت ؓ، قال: قال رسول اهلل 

 إىَِل 
ِ
اَمء  َواأْلَْرِض، َأْو َما َبنْيَ السَّ

ِ
اَمء ، َحْبٌل مَمُْدوٌد َما َبنْيَ السَّ

ِ
: كَِتاُب اهلل يِت َأْهُل َبْيتِي، َخلِيَفَتنْيِ  اأْلَْرِض، َوِعرْتَ

َقا َحتَّى َيِرَدا َعيَلَّ احْلَْوَض" اَُم َلْن َيَتَفرَّ  .َوإهِنَّ

ا  ب/الفضائل،  ك/، «مصنفه»وأخرجه ابن أيب شيبة يف  ( برقم 6/219ملسو هيلع هللا ىلص )ما أعطى اهلُل تعاىل حممد 

 .بلفظ مقارب (، قال: حدثنا عمر بن سعد أبو داود احلََفري عن َشيك به20679)

(، قال:حدثني حييى بن 341/برقم017)صـ -كام يف منتخب املسند  -«مسنده»وأخرجه عبد بن مُحيد يف 

 .عبد احلميد، ثنا َشيك به بنحوه

 «:مسنده»أمحد يف  دراسـة إسناد احلديث عند

 . 28 تقدم يف حديث رقم: .ثقة .األسود بن عامر شاذان، أبو عبد الرمحن الشامي، نزيل بغداد -0

يك بن عبد اهلل بن أيب َشيك النخعي، أبو عبد اهلل الكويف القايض هو :َشيك -3 –صدوق له أوهام  .ََشِ

، تغري حفظه منذ وِِل القضاء بالكوفة، وكان عادال فاضال -ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من أوهامه

 . 24تقدم يف حديث رقم:  .عابدا

َكني: هو ُرَكني بن  -2 َتذيب  ُينظر: .ثقة .ـه 020ُتويف سنة  .الربيع بن َعميلة الفزاري أبو الربيع الكويفالرُّ

 .(0916/برقم301(، التقريب )صـ2/387التهذيب )

ثقة عىل قول األكثرين، ومن خالفهم مل يذكر دليال، وقد أخرج له  .القاسم بن حسان العامري الكويف -4

 .احلاكم يف املستدرك، وصحح له حديثا، ووافقه الذهبيابن خزيمة، وابن حبان يف صحيحيهام، وكذا 

(، صحيح 0241( برقم )3/392(، صحيح ابن خزيمة )0491( برقم )3/319الثقات للعجيل ) ُينظر:

( 3/037(، الكاشف )7408( برقم )4/306(، مستدرك احلاكم )3871( برقم )7/030ابن حبان )

 .(1414/برقم449)صـ (، التقريب8/200(، َتذيب التهذيب )4116برقم )

قال الشعبي:  .زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد األنصاري أبو سعيد وقيل: أبو ثابت النجاري املدين -1

مجع القرآن يف عهد أيب بكر الصديق، وعثامن بن عفان  .غلب زيد الناس عيل اثنتني: الفرائض، والقرآن

( 3/491اْلصابة ) ُينظر: .د اخلمسنيـه، وقيل بع 48ـه، وقيل  41تويف سنة  .حديثا 93له  .╚

  .(037(، اخلالصة للخزرجي )صـ3887برقم )
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 .(1)م( وابن مسعود72)

 احلديث التسعون: 

 .(2)وعبد اهلل بن زيد

  .(3)( وسهل بن سعد3م71)

 .(4)وُسَويد بن َجَبلة

  

                                                                                               
 أمحد: احلكم عىل احلـديث بإسناد

صدوق له أوهام، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث  .احلديث ِبذا اْلسناد حسن؛ ألن فيه َشيك النخعي

 .من أوهامه، وبقية رجاله ثقات، واهلل أعلم

 .72: ح رقمتقدم خترجيه يف صحيح. ( 1)

صفة الوضوء، ملسو هيلع هللا ىلص روى عن النبي  .هو: عبد اهلل بن زيد بن عاصم، األنصاري، املدين ؓ (2)

 .ـه62اسُتشهد باحلرة سنة  .قال ابن عبد الرب: شهد أحدا وغريها .ويقال: إنه الذي قتل مسيلمة الكذاب

 .(098(، اخلالصة )صـ 4716( برقم )4/81اْلصابة ) ُينظر:

 ريج حديثه:خت

(، قال: حدثنا 4221( برقم )1/017غزوة الطائف ) ب/املغازي،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

موسى بن إسامعيل، حدثنا ُوَهيب، حدثنا عمرو بن حييى، عن عبَّاد بن َتيم، عن عبد اهلل بن زيد بن عاصم، 

ُ َعىَل َرُسولِِه  َفِة ُقُلوُِبُمْ ملسو هيلع هللا ىلص قال: "مَلَّا َأَفاَء اَّللَّ ، َقَسَم يِف النَّاِس يِف املَُؤلَّ " ..، َومَلْ ُيْعِط األَنَْصاَر َشْيئ اَيْوَم ُحننَْيٍ

وا َحتَّى َتْلَقْويِن َعىَل احلَْوِض" ، َفاْصرِبُ  .احلديث بطوله، وفيه: " إِنَُّكْم َسَتْلَقْوَن َبْعِدي َأثََرة 

ِ من َقِوَي إيامنه  ب/الزكاة،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف  إعطاء املؤلفة قلوِبم عىل اْلسالم وَتَصربُّ

 .إسامعيل بن جعفر، عن عمرو بن حييى بن ُعامرة به بلفظ مقارب (، من طريق3/728)

 .71: ح رقمتقدم خترجيه يف صحيح. ( 3)

وأن حديثه  وُسَويد بن َجَبلة الراجح أنه تابعي وليس صحايب، . 77: ح رقمتقدم خترجيه يف ضعيف. ( 4)

 ُينظر: .مرسل؛ فقد نفى عنه الصحبَة كل من: أبو حاتم، وأبو نعيم األصبهاين، والدارقطني، وابن منده

 .(2824( برقم )2/346(، اْلصابة )2/0413معرفة الصحابة أليب نعيم )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





294 

 

  احلديث احلادي والتسعون:

 .(1)وأبو سعيد اخلدري

  

                                 
 ختريج احلديث: (1)

(، قال: 4/0792وصفاته )ملسو هيلع هللا ىلص إثبات حوض نبينا  ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

حدثنا هارون بن سعيد األييل، حدثنا ابن وهب، أخربين أسامة، عن أيب حازم عن النعامن بن أيب عياش، 

 .ـه.ا .بمثل حديث يعقوبملسو هيلع هللا ىلص عن أيب سعيد اخلدري ؓ، عن النبي 

َب، َوَمْن ولفظ حديث يعقوب بن عبد الرمحن القاِري عند مسلم: "َأنَا َفَرُطُكْم  َعىَل احْلَْوِض، َمْن َوَرَد ََشِ

ٌم َأْعِرُفُهْم َوَيْعِرُفويِن، ُثمَّ حُيَاُل َبْينِي َوَبْينَُهمْ  َدنَّ َعيَلَّ َأْقَوا
ا، َوَلرَيِ َب مَلْ َيْظَمْأ َأبَد   ."ََشِ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





295 

 

 احلديث الثاين والتسعون: 

نابِحي   .(1)وعبد اهلل الصُّ

                                 
 ختريج احلديث: (1)

يينة، عن إسامعيل، أنه (، قال:حدثنا سفيان بن ع09169) برقم  (20/409« )مسنده»أخرجه أمحد يف 

مْحَيِسّ يقول: سمعت رسول اهلل 
نَابَِحي اأْلَ يقول: "َأاَل إيِنِّ َفَرُطُكْم َعىَل ملسو هيلع هللا ىلص سمع قيسا يقول: سمعت الصُّ

 .احْلَْوِض، َوإيِنِّ ُمَكاثٌِر بُِكُم اأْلَُمَم، َفاَل َتْقَتتُِلنَّ َبْعِدي"

ا بعدي كفارا يرضب بعضكم رقاب بعض ال ترجعو ب/الفتن،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

 .(، من طريق عبد اهلل بن ُنمري، وحممد بن برِش، قاال: حدثنا إسامعيل به بلفظه2944( برقم )3/0211)

اجلنايات، ِذكر العلة التي من أجلها هُني عن  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

من طريق عبد اهلل )ابن املبارك( عن إسامعيل بن أيب خالد به  (،1981( برقم )02/234قتل املسلمني )

 .بلفظ مقارب

 «:مسنده»أمحد يف  دراسـة إسناد احلديث عند

 .ثقة حافظ فقيه إمام حجة .سفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون اهلالِل، أبو حممد الكويف ثم املكي  -0

 . 09تقدم يف حديث رقم: 

 ُينظر: .ثقة ثبت حافظ .ـه046ُتويف سنة  .أيب خالد األمحيس موالهم البجيل إسامعيل: هو إسامعيل بن -3

 .(428/برقم017(، التقريب )صـ0/390(، َتذيب التهذيب )269( برقم )0/341الكاشف )

أدرك اجلاهلية،  .الَبَجيل األَمْحَيِس أبو عبد اهلل الكويف -واسمه ُحصني-قيس: هو قيس بن أيب حازم  -2

 .ومل َيثبت .ليبايعه، فُقبض وهو يف الطريق، وأبوه له صحبة، ويقال: إن لقيس رؤيةملسو هيلع هللا ىلص بي ورحل إىل الن

قال يعقوب بن شيبة:  .حجة خمرضم، جاز املائة وتغري من أكابر التابعني ثقة .ـه، وقيل: قبلها91ُتويف سنة 

ألحاديث عنه من أصح وهو متِقن الرواية، وقد تكلم أصحابنا فيه، فمنهم من رفع قدره، وعظَّمه، وجعل ا

والذين أطروه محلوا عنه هذه األحاديث عىل أهنا  .األسانيد، ومنهم من مَحل عليه، وقال: له أحاديث مناكري

: هي غرائب ومنهم: من مل حيمل عليه يف يشء من احلديث، ومحل عليه يف  .عندهم غري مناكري، وقالوا

: كان حيِمل عىل عيل، واملشهور: أنه  كان يقدم عثامن، ولذلك َتنب كثري من قدماء الكوفيني مذهبه، وقالوا

ميزان  ُينظر: .وقال الذهبي يف امليزان: أمجعوا عىل االحتجاج به، ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه .الرواية عنه

(، من ُتكلم فيه وهو موثق 4/098(، سري أعالم النبالء )6918( برقم )2/293االعتدال )

(، التقريب 8/286(، َتذيب التهذيب )27/برقم99(، املختلطني للعالئي )صـ381/برقم011)صـ

 .(1166/برقم416)صـ

نَابِح بن األعرس األَمْحيَِس الَبجَ  -4 نَابِحي األَمْحيَِس: هو الصُّ قال  .صحايب .ىل سكن الكوفة ؓالصُّ

احلافظ ابن حجر يف "اْلصابة": الصنابحي بزيادة ياء، وقال اجلمهور من أصحاب إسامعيل بغري ياء، وهو 
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 .(1)م( وأبو هريرة 79م، 78)

  

                                                                                               
وقال ابن عبد الرب:  .الصواب، ونص ابن املديني، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وغري واحد عىل ذلك

س هو الصنابحي الذي روى عن أيب بكر الصديق، روى عن الصنابح هذا قيس بن أيب حازم وحده، ولي

وهو منسوب إىل قبيلة من اليمن، وهذا اسم ال نسب، وذاك تابعي، وهذا صحايب، وذاك شامي، وهذا 

 .(4030( برقم )2/263(، اْلصابة )0341( برقم )3/741االستيعاب ) ُينظر: .كويف

 احلكم عىل احلـديث بإسناد أمحد:

 .ح؛ ملا تقدم يف دراسته، واهلل أعلمصحي احلديث ِبذا اْلسناد

 .79، 78: ح رقمتقدم خترجيه يف صحيج. ( 1)
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 احلديث الثالث والتسعون:

  .(1)وأبو الدرداء

  

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

 (3/216ما ُذكر عن النبي أنه ُيصد عن حوضه قوم بعد أن يِرُدوه ) ب/، «السنة»أخرجه ابن أيب عاصم يف 

(، قال: ثنا هشام بن عامر، ثنا حييى بن محزة، ثنا يزيد بن أيب مريم، أن أبا عبيدة حدثه، عن أيب 767) برقم 

"َأنَا َفَرُطُكْم َعىَل احْلَْوِض، َفأَلَْعِرَفنَّ َما ُنوِزْعُت يِف َأَحٍد ملسو هيلع هللا ىلص: الدرداء ؓ، قال: قال رسول اهلل 

 .ن مهاجر، قال: سمعت يزيد بن أيب مريم به بنحوه(، من طريق حممد ب768) برقم  (3/216ويف ) .ِمنُْكْم"

(، من طريق حممد بن مهاجر، عن يزيد بن 0402) برقم  (3/207« )مسند الشاميني»وأخرجه الطرباين يف 

 .أيب مريم به بنحوه، وفيه زيادة يف آخره

 «:السنة»ابن أيب عاصم يف  دراسـة إسناد احلديث عند

ر بن ُنَصري  -0 َلِمي الدمشقى خطيب املسجد اجلامع ِهَشام بن َعامَّ َة بن َأبَاٍن، أبو الوليِد السُّ بِن َميرَسَ

تقدم يف حديث رقم:  .صدوق مقرئ كرب فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح، وكان خطيبا بليغا .بدمشق

77 . 

ثقة  .يحـه عىل الصح082ُتويف سنة  .حييى بن محزة بن واقد احلرضمي أبو عبد الرمحن الدمشقي القايض -3

(، التقريب 00/311(، َتذيب التهذيب )6019( برقم )3/264الكاشف ) ُينظر: .إمام ُرمي بالقدر

 .(7126/برقم189)صـ

ُتويف سنة  .بن أيب عطاء أبو عبد اهلل الدمشقي -: اسم أبيه ثابت األنصارييقال –يزيد بن أيب مريم  -2

ر ) ُينظر: .ثقة .ـه، وقيل: بعدها041 (، مشاهري علامء األمصار 4003( برقم )01/49مسند البزا

(، التقريب 00/219(، َتذيب التهذيب )6216( برقم )3/289(، الكاشف )0416/برقم390)صـ

 .(476(، هدي الساري )صـ7771/برقم611)صـ

 ُينظر: .ثقة مقرئ .ُتويف سنة ـه .أبو عبيدة: هو مسلم بن ِمْشَكم أبو عبيد اهلل اخلزاعي كاتب أيب الدرداء -4

 .(6648/برقم121(، التقريب )صـ01/028(، َتذيب التهذيب )1420( برقم )3/361الكاشف )

وقيل: زيد، وقيل: عامر، وقيل: ثعلبة، وقيل: عبد  -أبو الدرداء: هو الصحايب اجلليل ُعويمر بن مالك  -1

أسلم يوم بدر،  .مشهور بكنيته بن قيس األنصاري اخلزرجي، وقيل: اسمه عامر وعويمر لقب، وهو -اهلل

تويف  .حديثا 079وعدد أحاديثه  .وشهد أحدا، وألحقه عمر بالبدريني، ووِل قضاء دمشق، وله فضائل مجة

 .(398(، اخلالصة )صـ 6023( برقم )4/630اْلصابة ) ُينظر: .23سنة 

 ابن أيب عاصم: احلكم عىل احلـديث بإسناد

راحلديث ِبذا اْلسناد حسن؛ ألن يف   .صدوق، وبقية رجاله ثقات، واهلل أعلم .سنده ِهَشام بن َعامَّ
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 احلديث الرابع والتسعون:

 .(1)والرباء

                                 
 ختريج احلديث: (1)

(، قال:حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يزيد 08183) برقم  (21/141« )مسنده»أخرجه أمحد يف 

بن أيب زياد، قال: سمعت ابن أيب ليىل، قال: سمعت الرباء ؓ حيدث قوما فيهم كعب بن 

: َفاَم َتْأُمُرَنا؟ ملسو هيلع هللا ىلص ال: سمعت رسول اهلل ُعْجرة ؓ ق ، َقاُلوا يقول لألنصار: "إِنَُّكْم َسَتْلَقْوَن َبْعِدي َأثََرة 

وا َحتَّى َتْلَقْويِن َعىَل احْلَْوِض"  .َقاَل: اْصرِبُ

( قال: حدثنا ُغنَدر 68/برقم011وأخرجه ابن معني يف اجلزء الثاين من حديثه رواية أيب بكر املروزي )صـ

 .ه بلفظهب

 .(، من طريق ابن أيب عدي، نا شعبة به بلفظ مقارب0/328وأخرجه أبوبكر الروياين يف مسنده )

 يف اجلزء الثاين من حديثه: ابن معني دراسـة إسناد احلديث عند

ا ابُن ُجَرْيٍج؛  .«ُغنَْدر»حممد بن جعفر اهلذِل، أبو عبد اهلل البْصي املعروف بـ  -0 ُه ُغنَْدر  قال العييش: إنام َسامَّ

ـه، وقيل: 092تويف سنة  .ثقة، من أثبت الناس يف شعبة، وروايته هنا عنه .ألنه كان يكثر التشغب عليه

 .(1787/برقم 473(، التقريب )صـ 9/96(، َتذيب التهذيب )7/330اجلرح والتعديل ) .ُينظر:بعدها

اِج بن الَوْرِد الَعَتِكي األزدي، أبو بِسَطاٍم الواسطي الَبْصي شعبة: هو ُشْعَبُة بنُ  -3 أمري املؤمنني يف  .احلَجَّ

 . 88تقدم يف حديث رقم:  .احلديث، إمام ثقة ثبت حجة متقن عابد

ضعيف  .ـه عىل الصحيح026ُتويف سنة  .يزيد بن أيب زياد القريش اهلاشمي موالهم أبو عبد اهلل الكويف -2

وذكره ابن حجر يف املرتبة الثالثة من مراتب املدلسني، وقال: من  .وصار يتلقن، وكان شيعياكرب فتغري، 

 .أتباع التابعني تغري يف آخر عمره، وُضعف بسبب ذلك، وصفه الدارقطني، واحلاكم، وغريمها بالتدليس

ملهم كعطاء بن فإن اسم السرت، والصدق، وتعاطي العلم يش..(: "0/1قال اْلمام مسلم يف مقدمة كتابه )

ِبم من محال اآلثار، ونقال األخبار، فهم وإن كانوا  السائب، ويزيد بن أيب زياد، وليث بن أيب سليم، وأَضا

بام وصفنا من العلم، والسرت عند أهل العلم معروفني، فغريهم من أقراهنم ممن عندهم ما ذكرنا من اْلتقان، 

وقال ابن عدي: هو من شيعة أهل الكوفة، ومع  ."..رتبةواالستقامة يف الرواية يفضلوهنم يف احلال وامل

ج له مسلم مقرونا  ..وقال الذهبي: أحد علامء الكوفة املشاهري عىل سوء حفظه .ضعفه يكتب حديثه خرَّ

 .وقال ابن حجر يف هدي الساري: خمتَلف فيه، واجلمهور عىل تضعيف حديثه، إال أنه ليس بمرتوك .بآخر

/برقم 610(، التقريب )صـ00/239(، َتذيب التهذيب )9691( برقم )4/432ميزان االعتدال ) ُينظر:

  .(483(، هدي الساري )صـ48(، طبقات املدلسني البن حجر )صـ7707
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  .(1)وَسُمرة بن ُجنَْدب

  

                                                                                               
ُتويف سنة  .ابن أيب ليىل: هو عبد الرمحن بن أبى ليىل األنصاري األويس، أبو عيسى املدين ثم الكويف -4

(، َتذيب التهذيب 4/363(، سري أعالم النبالء )2211( برقم )0/640الكاشف ) ُينظر: .ثقة .ـه82

 .(2992/برقم249(، التقريب )صـ6/361)

الرباء: هو الرباء بن عازب بن احلارث بن عدي بن عمرو بن مالك أبو عامرة األنصاري  -1

، ومخسة وعدد أحاديثه ثالثامئة حديث .أربع عرشة غزوةملسو هيلع هللا ىلص غزا مع رسول اهلل  .األويس ؓ

(، اخلالصة للخزرجي 289( برقم )0/263) ُأسد الغابة ُينظر: .ـه73ـه، وقيل: 70ُتويف سنة  .أحاديث

 .(46)صـ

 ابن معني: احلكم عىل احلـديث بإسناد

ضعيف، وبقية رجاله ثقات،  .احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ يف سنده يزيد بن أيب زياد أبو عبد اهلل الكويف

وبذا يرتقي احلديث  . 91: ح رقمتقدم خترجيه يف   ؓ.  ديث عبد اهلل بن زيد وله شاهد صحيح من ح

 .بشاهده إىل الصحيح لغريه، واهلل أعلم

 .010: ح رقمسيأيت خترجيه، واحلكم عليه يف  (1)
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  احلديث اخلامس والتسعون:

  .(1)وأبوبكر

                                 
 ختريج احلديث: (1)

(، قال:حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطاْلَقاين، قال: حدثني 01) برقم  (0/092« )مسنده»أخرجه أمحد يف 

النرض بن ُشَميل املاِزين، قال: حدثني أبو َنَعاَمَة، قال: حدثني أبو ُهنَيدة الرباء بن َنوفل، عن واالن العدوي، 

  ،عن حذيفة
ِ
ُثمَّ َجَلَس، َحتَّى َذاَت َيْوٍم َفَصىلَّ اْلَغَداَة، ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب بكر الصديق ؓ َأْصَبَح َرُسوُل اهلل

 
ِ
َحى َضِحَك َرُسوُل اهلل ُثمَّ َجَلَس َمَكاَنُه َحتَّى َصىلَّ اأْلُوىَل َواْلَعْْصَ َوامْلَْغِرَب، ُكلُّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصإَِذا َكاَن ِمَن الضُّ

  َذلَِك اَل َيَتَكلَُّم، َحتَّى َصىلَّ اْلِعَشاَء اآْلِخَرَة، ُثمَّ َقاَم إىَِل َأْهلِِه، َفَقاَل النَّاُس 
ِ
ملسو هيلع هللا ىلص أِلَيِب َبْكٍر: َأال َتْسَأُل َرُسوَل اهلل

، َقاَل: َفَسَأَلُه، َفَقاَل: َنَعْم ُعِرَض َعيَلَّ َما ُهَو َكائِ  ْنَيا، َوَأْمِر َما َشْأنُُه؟ َصنََع اْلَيْوَم َشْيئ ا مَلْ َيْصنَْعُه َقطُّ ٌن ِمْن َأْمِر الدُّ

ُلوَن َواآْلِخُرونَ  ، َواْلَعَرُق بَِصِعيٍد َواِحٍد، َفَفظَِع النَّاُس بَِذلَِك، َحتَّى اْنَطَلُقوا إىَِل آَدَم  اآْلِخَرِة، َفُجِمَع اأْلَوَّ

ُد َعيَلَّ احْلَْوَض َأْكَثُر مِمَّا َبنْيَ َصنَْعاَء َوَأيَْلَة"..َيَكاُد ُيْلِجُمُهمْ 
ُه َلرَيِ  ." احلديث بطوله، وفيه: " َحتَّى إِنَّ

احلوض والشفاعة، ِذكر وصف  ب/التاريخ،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

(، قال: أخربنا عبد اهلل بن حممد األزدي، 6476( برقم )04/292وأول شافع، وأول مشفع )ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله 

و ابن راهويه(: قال إسحاق )ه بخرب غريب، حدثنا إسحاق بن إبراهيم )هو ابن راهويه(، وقال ابن حبان:

 .هذا من أَشف احلديث

(، قال: حدثنا أبو موسى إسحاق بن إبراهيم 16) برقم  (0/16« )مسنده»وأخرجه أبو يعىَل امَلوِصيِل يف 

 اهلروي،

ُة بن عبد الوهاب أبو صالح 814) برقم  (3/272، )«السنة»وأخرجه ابن أيب عاصم يف  (، قال: ثنا َهِديَّ

ُة بن عبد الوهاب( ثقٌة، ثالثتهم )إسحاق بن النرض بن عن  راهويه، وإسحاق بن إبراهيم اهلروي، وَهِديَّ

 .شميل به بلفظ مقارب

 «:مسنده»أمحد يف  دراسـة إسناد احلديث عند

 .ـه301ُتويف سنة  .إبراهيم بن إسحاق بن عيسى الُبناين موالهم أبو إسحاق الطاْلَقاين راوية ابن املبارك -0

(، الكاشف 3/009اجلرح والتعديل ) ُينظر: .ثقة عىل قول األ كثرين، ومن خالفهم مل يذكر دليال

(، التقريب 0/012(، َتذيب التهذيب )082( برقم )0/076(، اْلكامل ملغلطاي )002( برقم )0/318)

 .(041/برقم87)صـ

 . 71تقدم يف حديث رقم:  .ثقة ثبت إمام .النَّرْض بن ُشَميل املازين، أبو احلسن النحوي البْصي -3

ذكره الذهبي يف تارخيه يف  .أبو َنَعاَمة: هو عمرو بن عيسى بن ُسويد بن ُهَبرية العدوي أبو نعامة البْصي -2

( برقم 3/81الكاشف ) ُينظر: .ثقة عىل قول األ كثرين، ومن خالفهم مل يذكر دليال .الطبقة السادسة عرش
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  .(1)م( وعبد اهلل بن َعْمرو64)

 .(2)م( وأبوذر61)

 .(3)م( وثوبان66)

  

                                                                                               
(، َتذيب التهذيب 4061( برقم )01/342(، اْلكامل ملغلطاي )4/367م )(، تاريخ اْلسال4318)

 .(1189/برقم431(، التقريب )صـ8/87)

(، الثقات البن حبان 2914( برقم )9/331الطبقات البن سعد ) ُينظر: .ثقة .أبو ُهنَيدة الرباء بن َنوفل -4

  .(3/411(، اجلرح والتعديل )6/001)

 تعجيل املنفعة(، 1/497الثقات البن حبان ) ُينظر: .ثقة .بن ِبيس العدويا ويقال: واالن بن ِقْرفة، -1

 .(0011( برقم )3/243)

بن جابر بن َعْمرو بن ربيعة أبو عبد اهلل  -واسمه: ُحَسيل، وقيل حسل  -حذيفة: هو ُحَذيفة بن اليامن  -6

 . 0تقدم يف حديث رقم:  .الَعْبيس ؓ

أبو بكر الصديق: هو الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عثامن بن عامر بن كعب بن سعد القريش التيمي، أبو  -7

أول الرجال إسالما، ورفيق سيد املرسلني ملسو هيلع هللا ىلص .بكر الصديق بن أيب قحافة ؓ، خليفة رسول اهلل 

 سنة ُتويف .حديثا 043وعدد أحاديثه  .يف هجرته، شهد املشاهد، وكان من أفضل الصحابة ؓملسو هيلع هللا ىلص 

  .(316(، اخلالصة للخزرجي )صـ2166( برقم )2/201) ُأسد الغابة ُينظر: .ـه62

 احلكم عىل احلـديث بإسناد أمحد:

 .احلديث ِبذا اْلسناد صحيح؛ ملا تقدم يف دراسته، واهلل أعلم

 .64: ح رقميف  صحيح. تقدم خترجيه  ( 1)

 .61: ح رقميف  صحيح. تقدم خترجيه  ( 2)

 .66: ح رقميف  صحيح. تقدم خترجيه  ( 3)
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  احلديث السادس والتسعون:

 .(1)وُأيَبّ 

  .(2)ومعاذ

 .(3)وَسُمرة العدوي

  

                                 
األنصاري  -ويكنى أيضا: أبا الطفيل-هو الصحايب اجلليل أيب بن كعب بن قيس بن عبيد، أبو منذر  (1)

ملسو هيلع هللا ىلص شهد العقبة، وبدرا، ومجع القرآن يف حياة النبي  .النجاري، املدين، البدري سيد القراء ؓ

أسا يف العلم والعمل ؓ وقد اخُتلف يف سنة وحفظ عنه علام مباركا، وكان رملسو هيلع هللا ىلص وعرض عىل النبي 

 .ـه، وقيل: غري ذلك23ـه، وقيل: سنة 09وفاته اختالفا كثريا، فقيل: سنة 

 .(23( برقم )0/081(، اْلصابة )0/289سري أعالم النبالء ) ُينظر:

 ختريج حديثه:

قال: ثنا عقبة (، 707) برقم  (3/220ملسو هيلع هللا ىلص )يف ذكر حوض النبي  ب/، «السنة»أخرجه ابن أيب عاصم يف 

بِّي، ثنا يونس بن ُبَكري، ثنا عبد الغفار بن القاسم، عن َعدي بن ثابت، عن ِزر بن حبيش، عن  بن ُمْكَرٍم الضَّ

؟ َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص: أيب بن كعب ؓ، قال: قال رسول اهلل 
ِ
"َوَأنَا َعىَل احْلَْوِض ِقيَل: َوَما احْلَْوُض َيا َرُسوَل اَّللَّ

ِذي َنْفيِس بَِيِدهِ  َبِن، َوَأْحىَل ِمَن اْلَعَسِل، َوَأبَْيُض ِمَن الثَّْلِج، َوَأْطَيُب ِرحي ا ِمَن َوالَّ َبُه َأبَْيُض ِمَن اللَّ ا ، إِنَّ ََشَ

ُف َعنْ  ا، َواَل ُيْْصَ ُب ِمنُْه إِْنَساٌن َفيَْظَمُأ َأبَد  ا ِمَن النُُّجوِم، اَل َيرْشَ ْسِك، َوآنَِيُتُه َأْكَثُر َعَدد 
ِ
ا "ُه إِْنَساامْل َوى َأبَد   .ٌن َفرُيْ

ذكره  .واحلديث ِبذا اْلسناد ضعيف جدا؛ ألن يف سنده عبد الغفار بن القاسم أبو مريم األنصاري الكويف

(، الكامل البن 6/14اجلرح والتعديل ) ُينظر: .رافِض ليس بثقة .الذهبي يف تارخيه يف الطبقة السابعة عرش

 .(4812( برقم )1/336(، لسان امليزان )4/443(، تاريخ اْلسالم )0479( برقم )7/08عدي )

من نجباء   .( هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري أبو عبد الرمحن اخلزرجي 2ؓ)

ا وما بعدها .الصحابة وأعياهنم ة   قانتا هلل حنيفا،  شبهه بإبراهيم قال ابن مسعود: كنا ن .شهد بدر  كان ُأمَّ

سري  ُينظر: .ـه08توَّف بطاعون عمواس سنة  .حديث ا 017له  .كان إليه املنتهي يف العلم باألحكام والقرآن

 .(279(، اخلالصة للخزرجي )صـ6/026(، اْلصابة )0/442أعالم النبالء )

ليه من مصادر، إال أن احلافظ ابن حجر قال يف ومل أجد ملعاذ ؓ حديثا يف ِذكر احلوض فيام وقفت ع

  .ومل أقف عىل كتاب احلاوي .(: وذكره ابن القيم يف احلاوي عن معاذ بن جبل 00/469ؓالفتح )

( برقم 3/111) ُأسد الغابة ُينظر: .هو: سُمرة بن ربيعة العدواين، وقيل: سمرة العدوي ؓ (3)

 ومل أجد له حديثا يف ِذكر احلوض فيام وقفت عليه من مصادر!  .(3344)
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  احلديث السابع والتسعون:

 .(1)وُجنَدب

  احلديث الثامن والتسعون:

 .(2)وعائشة

  

                                 
ُتويف بعد  .حديثا 42وعدد أحاديثه  .( هو: ُجنُْدب بن عبد اهلل بن سفيان، أبو عبد اهلل الَبجيل العَلقي1)

 .(64(، اخلالصة )صـ0336( برقم )0/602اْلصابة ) ُينظر: .الستني من اهلجرة

 ختريج حديثه:

(، قال: حدثنا 6189( برقم )8/030يف احلوض ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

ملسو هيلع هللا ىلص َعْبدان، أخربين أيب، عن شعبة، عن عبد امللك، قال: سمعت ُجنَْدب اؓ، قال: سمعت النبي 

  .يقول: "َأنَا َفَرُطُكْم َعىَل احلَْوِض"

(، من 4/0793وصفاته )ملسو هيلع هللا ىلص نبينا إثبات حوض  ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 .طريق زائدة )هو ابن ُقدامة(، حدثنا عبد امللك بن ُعمري به بلفظه

 ختريج احلديث:( 2)

(، قال:حدثنا 4/0794وصفاته )ملسو هيلع هللا ىلص إثبات حوض نبينا  ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

ُعبيد اهلل بن أيب ُمَليكة، أنه سمع عائشة  ابن أيب عمر، حدثنا حييى بن ُسَليم، عن ابن ُخَثيم، عن عبد اهلل بن

يَن أصحابه: "إيِنِّ َعىَل احْلَْوِض َأنَْتظُِر َمْن َيِرُد ملسو هيلع هللا ىلص ، تقول: سمعت رسول اهلل ▲ يقول: وهو بني ظهرا

تِي،  : َأْي َربِّ ِمنِّي َوِمْن ُأمَّ  َليُْقَتَطَعنَّ ُدويِن ِرَجاٌل، َفأَلَُقوَلنَّ
ِ
إِنََّك اَل َتْدِري َما َعِمُلوا »َفَيُقوُل: َعيَلَّ ِمنُْكْم، َفَواَّلل

  .َبْعَدَك، َما َزاُلوا َيْرِجُعوَن َعىَل َأْعَقاِِبِْم"
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  احلديث التاسع والتسعون:

  .(1)وأم سلمة 

 .(2)م( وأسامء73)

  

                                 
روت  .▲هي: الصحابية اجلليلة هند بنت أيب أمية بن املغرية املخزومية، أم سلمة أم املؤمنني  (1)

 ُينظر: .وهي آخر أمهات املؤمنني موتا .ـه، وقيل: غري ذلك 60توفيت سنة  .حديثا 278ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي 

 .(496(، اخلالصة )صـ00849( برقم )8/243اْلصابة )

 :هاحديثختريج 

(، 4/0791وصفاته )ملسو هيلع هللا ىلص إثبات حوض نبينا  ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

قال:حدثني يونس بن عبد األعىل الصديف، أخربنا عبد اهلل بن وهب، أخربين عمرو وهو ابن احلارث أن 

بكريا، حدثه عن القاسم بن عباس اهلاشمي، عن عبد اهلل بن رافع، موىل أم سلمة، عن أم سلمة، زوج النبي 

 أهنا قالت: " ُكنُْت َأْسَمُع ا ،ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ا  ،ملسو هيلع هللا ىلصلنَّاَس َيْذُكُروَن احْلَْوَض، َومَلْ َأْسَمْع َذلَِك ِمْن َرُسوِل اهلل َفَلامَّ َكاَن َيْوم 

 
ِ
َا النَّاُس، َفُقْلُت لِْلَجاِرَيِة: اْسَتْأِخِري َعنِّي، ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َذلَِك، َواجْلَاِرَيُة ََتُْشُطنِي، َفَسِمْعُت َرُسوَل اهلل َيُقوُل: َأَيُّ

اَم   َقاَلْت: إِنَّ
ِ
َجاَل َومَلْ َيْدُع النَِّساَء، َفُقْلُت: إيِنِّ ِمَن النَّاِس، َفَقاَل َرُسوُل اهلل إيِنِّ َلُكْم َفَرٌط َعىَل ملسو هيلع هللا ىلص:  َدَعا الرِّ

، َفَأُقوُل: ِفيَم َهَذا؟ الُّ اَي اَل َيْأتنَِيَّ َأَحُدُكْم َفُيَذبُّ َعنِّي َكاَم ُيَذبُّ اْلَبِعرُي الضَّ ُيَقاُل: إِنََّك اَل َتْدِري فَ  احْلَْوِض، َفِإيَّ

ا"  .َما َأْحَدُثوا َبْعَدَك، َفَأُقوُل: ُسْحق 

 .73: ح رقميف  صحيح. تقدم خترجيه  ( 2)
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  احلديث املائة:

 .(1)وَخْولة بنت قيس

، وقد تقدم بيان منكريه، (2)، حكى ذلك القايض عبد الوهاب املالكي╚وغريهم 

ط يف ذكر جمانبة أهل البدع               .(3)وبيان مذهب أهل احلق فيه، ويف امليزان والْصا

  

                                 
  ختريج احلديث:( 1)

(، قال: ثنا ابن 711) برقم  (3/234ملسو هيلع هللا ىلص )يف ذكر حوض النبي  ب/، «السنة»أخرجه ابن أيب عاصم يف 

ِحَساب، ثنا محاد بن زيد، عن حييى بن سعيد، عن حممد بن حييى بن َحبَّان، قال: قالت خْولة بنت قيس بن 

ا؟ َقاَل: َنَعْم، َوَأَحبُّ َمْن َوَرَدُه َعيَلَّ َقْوُمِك"ملسو هيلع هللا ىلص: ، قالت: قلت: يا رسول اهلل ▲َقهد   ."إِنَّ َلَك َحْوض 

(، من طريق عارم أبو النعامن، ثنا محاد بن زيد به 189) برقم  (34/320« )ريالكب»وأخرجه الطرباين يف 

ال  .مطوَّ

 «:السنة»ابن أيب عاصم يف  دراسـة إسناد احلديث عند

الكاشف  ُينظر: .ثقة .ـه328ُتويف سنة  .ابن ِحَساب: هو حممد بن عبيد بن ِحساب الُغرَبي البْصي -0

 .(003/برقم491(، التقريب )صـ9/239(، َتذيب التهذيب )1139( برقم )3/098)

سيأيت يف  .ثقة ثبت فقيه .مَحَّاُد بُن َزيٍد بِن ِدْرَهم األزدي اجلَْهَضِمي، أبو إسامعيل البْصي األزرق -3

 . 333حديث رقم: 

نجاري، أبو سعيد املدين القايض: حييى بن سعيد: هو حييى بن سعيد بن قيس بن عمرو األنصاري ال -2

 . 44تقدم يف حديث رقم:  .إمام حافظ فقيه حجة

الكاشف  ُينظر: .ثقة فقيه .ـه030ُتويف سنة  .حممد بن حييى بن َحبَّان بن منقذ أبو عبد اهلل املازين -4

 .(6280/برقم103(، التقريب )صـ9/117(، َتذيب التهذيب )1317( برقم )3/339)

، ▲بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن مالك األنصارية النجارية  -بالقاف  -يس بن َقهد خْولة بنت ق -1

( برقم 8/009(، اْلصابة )6891( برقم )7/96) ُأسد الغابة ُينظر: .زوج محزة بن عبد املطلب ؓ

(00023). 

 ابن أيب عاصم: احلكم عىل احلـديث بإسناد

 .ملا تقدم يف دراسته، واهلل أعلم صحيح احلديث ِبذا اْلسناد

قال اخلطيب:  .القايض عبد الوهاب بن عيل بن نْص بن أمحد، أبو حممد البغدادي املالكي الفقيه ( هو2)

 (،9/278تاريخ اْلسالم ) ُينظر: .ـه433تويف سنة  .كتبت عنه، وكان ثقة، ومل ألق من املالكيني أفقه منه

 .(0/361( غاية اْلحكام املطبوع )3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





306 

 

                      

 ذكر أن لكل نبي حوض (02)

  احلديث األول بعد املائة:

ُْم َأْكَثُر َواِرُدُه، َوإيِنِّ َأْرُجو َأْن َأُكوَن " قال:ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ُْم َيتَبَاَهْوَن َأَيُّ ا، َوإهِنَّ إِنَّ لُِكلِّ َنبِيٍّ َحْوض 

 .(2)، وعلَّم عليه بعالمة أيب داود(1)، أخرجه صاحب الكوكب"َأْكَثَرُهْم َواِرُدهُ 

                                 
( لعله يقصد أبا العباس أمحد بن معد بن عيسى الّتجيبّى األندلسّى املعروف باألقلييش املحدث النحوى 1)

ـه، وذلك يف كتابه "الكوكب الدري املستخرج من كالم النبي العريب"، فقد ذكر 111اللغوى املتوَّف سنة 

نه من األحاديث واآلداب، وأخرجه3/0132صاحب كشف الظنون ) من عرشة كتب مشهورة  ( أنه ضمَّ

ويف  .ويوجد اجلزء األول منه مطبوعا مل َيستوعب حرف األلف .من كتب احلديث، ورتبه عىل احلروف

نة الرتاث )حتت رقم مسلسل  د له أكثر من عرش نسخ، فاهلل أعلم67273خزا  .( بيان نسِخه اخلطية وعدَّ

 .(0/319(، األعالم للزركيل )31/218وينظر أيضا: سري أعالم النبالء )

 ختريج احلديث:( 2)

 هذا احلديث يرويه احلسن البْصي، واخُتلف عنه من وجهني:

  .ـ فمرة ُيروى عنه عن َسُمَرة ؓ موصوال0

 .مرسالملسو هيلع هللا ىلص ـ ومرة ُيروى عنه عن النبي 3

 (: ختريج الوجه األول )احلسن عن َسُمَرةؓ  موصوال

ما جاء يف صفة احلوض  ب/صفة القيامة، والرقائق، والورع،  ك/، «جامعه»أخرجه الرتمذي يف 

(، قال: حدثنا أمحد بن حممد بن نِْيَزك البغدادي، قال: حدثنا حممد بن بكار 3442( برقم )4/326)

رسول اهلل  الدمشقي، قال: حدثنا سعيد بن َبِشري، عن قتادة، عن احلسن، عن َسُمَرة ؓ، قال: قال

فذكر احلديث بلفظه، وقال عقبه: هذا حديث غريب، وقد روى األشعث بن عبد امللك، هذا  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .مرسال ومل يذكر فيه عن سمرة، وهو أصحملسو هيلع هللا ىلص احلديث عن احلسن، عن النبي 

( قال: ثنا إبراهيم بن املستمر، ثنا حممد بن بكار 724) برقم  (3/240« )السنة»وأخرجه ابن أيب عاصم يف 

 .بن بالل به بلفظ مقارب

( قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو 6880) برقم  (7/303« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

 ( برقم7/319الدمشقي، وعبد اهلل بن احلسني املصييص، قاال: ثنا حممد بن بكار به بلفظ مقارب، ويف )

 .سليامن بن سمرة عن سمرة بنحوه، من طريق  (7112)

 مرسال(:ملسو هيلع هللا ىلص ختريج الوجه الثاين )احلسن عن النبي 
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صفة النار  ب/ -كام يف زوائد ُنعيم بن محاد عىل الزهد  –« الزهد والرقائق»أخرجه ابن املبارك يف 

ث بنحوه، وفيه فذكر احلديملسو هيلع هللا ىلص ( قال: أنا هشام بن حسان، عن احلسن قال: قال رسول اهلل 3/030)

 .زيادة يف آخره

 دراسـة اْلسناد:

 الوجه األول: 

 «:جامعه»دراسة إسنـاد الرتمذي يف 

أمحد بن حممد بن نِْيَزك بن حبيب البغدادي أبو جعفر املعروف بالطويس: روى عن أسود بن عامر  -0

ذكره ابن حبان يف  .وروى عنه الرتمذي، وإبراهيم احلريب، وغريمها .وغريمها .شاذان، وحممد بن بكار

اه غريه )يعني رضيه( وقال الذهبي يف امليزان: ."الثقات" وقال يف  .قال ابن عقدة: يف أمره نظر، ومشَّ

( 0/312الكاشف ) ُينظر: .ـه348ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: صدوق يف حفظه يشء .الكاشف: فيه كالم

/برقم 84(، التقريب )صـ0/77(، َتذيب التهذيب )193( برقم )0/010(، ميزان االعتدال )83برقم )

 .وخالصة حاله ما قاله ابن حجر .(010

حممد بن بكار بن بالل العاميل أبو عبد اهلل الدمشقي قاضيها: روى عن سعيد بن َبِشري، والليث بن  -3

قال أبو  .بناه احلسن، وهارون، وأمحد بن حممد بن نيزك البغدادي، وغريمهاوروى عنه ا .سعد، وغريمها

(، 4742( برقم )3/019الكاشف ) ُينظر: .ـه 306ُتويف سنة  .حاتم، والذهبي، وابن حجر: صدوق

 .صدوق وخالصة حاله أنه  .(1717/برقم 469(، التقريب )صـ9/74َتذيب التهذيب )

ويقال:  .بد الرمحن البْصي، ويقال: أبو سلمة الشامي، أصله من البْصةسعيد بن َبِشري األزدي، أبو ع -2

قال شعبة:  .وروى عنه ابن عيينة، وحممد بن بكار العاميل .من واسط: روى عن قتادة، والزهري، وغريمها

وقال أبو  .وقال ابن سعد: كان قدريا .وقال ابن عيينة، وُدحيم: كان حافظا .صدوق اللسان يف احلديث

وقال أبو مسهر: قد اعتذر من كلمته )يعني  .ر: مل يكن يف جندنا أحفظ منه وهو ضعيف منكر احلديثِمْسهَ 

وقال ابن معني، وابن املديني، وأبو  .وقال حممد بن عثامن أبو اجلامهر: ما كان قدريا .قوله بالقدر(، واستغفر

ث ليس بقوي احلديث، يروي عن وقال حممد بن عبد اهلل بن نمري: منكر احلدي .داود، والنسائي: ضعيف

وقال ابن أيب حاتم: سمعت أيب وأبا زرعة  .وقال البخاري: يتكلمون يف حفظه وهو حمتمل .قتادة املنكرات

ئي هذا  يقوالن: حمله الصدق عندنا، قلت هلام: حيتج بحديثه؟ قاال: حيتج بحديث ابن أيب َعروبة والدستوا

ل منهشيخ يكتب حديثه، وقال: سمعت أيب ينكر عىل وذكره أبو  . من أدخله يف كتاب الضعفاء وقال: حُيوَّ

 .وقال الساجي: حدث عن قتادة بمناكري .وقال البزار: صالح ليس به بأس .«الضعفاء»زرعة، والعقييل يف 

وقال ابن حبان: كان رديء احلفظ فاحش اخلطأ يروي عن  .وقال احلاكم أبو أمحد: ليس بالقوي عندهم

وقال ابن عدي: ال أرى بام ُيروي عن  .قتادة ما ال يتابع عليه، وعن عمرو بن دينار ما ليس ُيعرف من حديثه

سعيد بن بشري بأسا، ولعله َيم يف اليشء بعد اليشء ويغلط والغالب عىل حديثه االستقامة، والغالب عليه 
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وقال  .وقال ابن القطان، وعبد احلق: ال حيتج به .«الثقات»ه ابن شاهني، وابن خلفون يف وذكر .الصدق

 .وقيل: بعدها .ـه 068ُتويِفَ سنة  .الذهبي: اْلمام، املحدث، الصدوق، احلافظ، وقال ابن حجر: ضعيف

(، 4/372(، تاريخ اْلسالم )811( برقم )4/403(، الكامل البن عدي )4/6اجلرح والتعديل ) ُينظر:

(، 4/8(، َتذيب التهذيب )0901( برقم )1/364(، اْلكامل ملغلطاي )7/214سري أعالم النبالء )

ضعيف ُيعترب به فهذا أعدل األقوال فيه، وهو مأخوذ  وخالصة حاله أنه  .(3376/برقم32التقريب )صـ:

ب حديثه، وقد مال ابن من قول البخاري: يتكلمون يف حفظه وهو حمتمل، وقوِل أيب زرعة، وأيب حاتم: يكت

نمري، والساجي، وابن حبان إىل أنه يروي عن قتادة املنكرات، لكني مل أقف عىل من اعترب احلديث الذي 

معنا من مناكريه عن قتادة، وأما من رفعه إىل درجة الثقة أو الصدوق فال ُيسلَّم له ألن األكثرين عىل 

 تضعيفه، واهلل أعلم

ُدويِس أبو اخلطاب البْصي: ثقة ثبت حافظ عامل بالتفسري، لكنه قتادة بن ِدَعاَمة بن قت -4 ادة بن عمرو السَّ

 . 41تقدم يف حديث رقم:  .مدلس، وُرمى بالقدر، وكان يكثر من اْلرسال

احلسن بن أيب احلسن َيَسار البْصي، أبو سعيد موىل األنصار: ثقة ثبت فقيه فاضل عابد، وكان يرسل  -1

ا ويدلس، وذكره ا بن حجر يف املرتبة الثانية من مراتب املدلسني، ولذا فإن تدليسه اليرض، وأما كثري 

مراسيله ففيها ضعف إال إذا رواها عنه الثقات كام قال ابن املديني، وقال العالئي: أما روايته عن سمرة بن 

نن جندب ففي صحيح البخاري سامعه منه حلديث العقيقة، وقد روي عنه نسخة كبرية غالبها يف الس

األربعة وعند عيل بن املديني أن كلها سامع، وكذلك حكى الرتمذي عن البخاري نحو هذا، وقال حييى بن 

كام ذكر العالئي حديثا رصح فيه  .سعيد القطان ومجاعة كثريون: هي كتاب، وذلك ال يقتِض االنقطاع

 ُينظر: .يقة، واهلل أعلماحلسن بالتحديث عن سمرة ثم قال: وهذا يقتِض سامعه من سمرة لغري حديث العق

 . 40تقدم يف حديث رقم:  .(021/برقم 063جامع التحصيل )صـ

وعن أيب عبيدة بن  ،ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النبي  .َسُمَرة بن ُجنُْدب بن هالل الفزاري حليف األنصار ؓ -6

ـه،  18تويف سنة  .حديث ا 032له  .وروى عنه ابناه سعد، وسليامن، واحلسن البْصي، ووِِل البْصة .اجلراح

(، 2488( برقم )2/011(، اْلصابة )3181( برقم )03/021َتذيب الكامل ) ُينظر: .ـه19وقيل: سنة 

 .(016اخلالصة )صـ 

 الوجه الثاين:

 دراســـة إسنـــــاد ابن املبارك يف الزهد:

ويقال: هشام بن حسان األزدي اْلُقْرُدويِس، أبو عبد اهلل البْصي يقال كان نازال يف القراديس،  -0

ثقة، من أثبت الناس يف ابن سريين، ويف روايته عن احلسن، وعطاء  .ـه عىل األصح048ُتويف سنة  .موالهم

وذكره ابن حجر يف املرتبة الثالثة من مراتب املدلسني، وقال: وصفه  .مقال؛ ألنه قيل كان يرسل عنهام

(، ميزان االعتدال 6/211سري أعالم النبالء ) ُينظر: .بذلك عيل بن املديني، وأبو حاتم
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( موسوعة أقوال 7389/برقم 173(، التقريب )صـ 00/23(، َتذيب التهذيب )4/391/9331)

 .(2743( برقم )3/690الدارقطني يف الرجال )

 .تقدم يف الوجه األول .احلسن بن أيب احلسن َيَسار البْصي -3

وهذه ترمجة احلسن مرسال،  وقد ذكر الرتمذي أن األشعث بن عبد امللك قد روى هذا احلديث عن

 األشعث:

ثقة فقيه،  .ـه، وقيل بعدها043ُتويف سنة  .احلُمراين أبو هانئ البْصي موىل محران األشعث بن عبد امللك

سؤاالت الربقاين  ُينظر: .من أثبت أصحاب احلسن، ومن أنزله عن ذلك مل يذكر دليال، واهلل أعلم

(، من تكلم فيه وهو موثَّق 0110( برقم )0/366ال )(، ميزان االعتد43/برقم 07للدارقطني )ص 

(، طبقات املدلسني البن حجر 122/برقم 002(، التقريب )صـ0/217(، َتذيب التهذيب )49/42)ص

  .(38)صـ

 النظر والرتجيح

بعد النظر يف طرق احلديث، وأحوال الرواة املختلفني عىل املدار يتبني لنا رجحان الوجه الثاين )املرسل( 

 الوجه األول )املوصول(؛ وذلك ملا ييل:عىل 

ألن األشعث بن عبد امللك قد تابع هشاما بن حسان يف روايته، ولئن ُتُكلم يف رواية هشام عن احلسن  -0

كام تقدم يف  –فإن األشعث بن عبد امللك من أثبت أصحاب احلسن  –ألنه كان يدلس ويرسل  –البْصي 

ح روايته عىل رواية قتادة ألن قتادة مدلس من املرتبة الثالثة، وقد روى هنا بالعنعنة –ترمجته   .فرُتجَّ

 .كام أن الرتمذي قد رجح هذا الوجه -3

 احلكم عىل احلديث من وجهه الراجح:

 .ملا تقدم يف دراسته، واهلل أعلم صحيحاحلديث من وجهه الراجح 
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 ( ذكر الْصاط04)

 .(1)ذكر الشفاعة طرف من حديث هذا الذكرتقدم يف 

  احلديث الثاين بعد املائة:

"َيُمرُّ النَّاُس َعىَل ِجرْسِ َجَهنََّم َوَعَليِْه  قال:ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ، عنوعن أيب سعيد اخلدري ؓ

َماَلئَِكٌة َيُقوُلوَن: اللَُّهمَّ  (2)َحَسٌك َوَكاَللِيُب َوَخَطاطِيُف خَتَْطُف النَّاَس َيِمين ا َوِشاَمال  ]َوبَِجنَْبَتيِْه[

يِح، َوِمنُْهْم َمْن َيمُ  ِق، َوِمنُْهْم َمْن َيُمرُّ ِمثَْل الرِّ رُّ ِمثَْل َسلِّْم َسلِّْم، َفِمَن النَّاِس َمْن َيُمرُّ ِمثَْل اْلرَبْ

، َوِمنُْهْم اْلَفَرِس امْلُْجَرى، َوِمنُْهْم َمْن َيْسَعى َسْعي ا، َوِمنُْهْم َمْن َيْميِش َمْشي   ا ا، َوِمنُْهْم َمْن حَيْبُو َحبْو 

ا ُأنَاٌس  ا َأْهُل النَّاِر الَِّذيَن ُهْم َأْهُلَها َفاَل َيُموُتوَن َواَل حَيْيَْوَن، َوَأمَّ ا، َفَأمَّ َمْن َيْزَحُف َزْحف 
(3) ،

يؤَذن ، ُثمَّ (4)َفيُْؤَخُذوَن بُِذُنوٍب َوَخَطاَيا، َفيُْحَرُقوَن، َفيَُكوُنوَن َفْحام
َفاَعِة َفيُْؤَخُذوَن  (5) يِف الشَّ

يْلِ ِضَباَراٍت ِضَباَراٍت َفيُْقَذُفوَن َعىَل هَنٍَر ِمْن َأهْنَاِر اجْلَنَِّة َفيَنُْبتُوَن َكاَم َتنْبُُت احْلَبَُّة يِف مَحِيلِ  ، ثم ".. السَّ

 .(7)أخرجه أبو حاتم .(6)ذكر آخر رجل خيرج من النار، وسيأيت يف ذكر صفة أهل النار

                                 
 .(0/382غاية اْلحكام )( 1)

لوروده يف  : وعىل جنبتيه، وهو صحيح أيضا(0/221ويف املطبوع ) ابن حبان يف صحيحه،كذا عند  (2)

/أ(: وجنبتيه، وهو خطأ، فلعل حرف اجلر سقط من الناسخ، واهلل 0/044ويف األصل ) .بعض الروايات

  .أعلم

ملا يف (: الناس، والصواب ما أثبته، وهو املوافق 0/221/وجه أ(، واملطبوع )044/ل0يف األصل ) (3)

 .مصادر التخريج

، والصواب ما أثبته، وهو املوافق ملا يف 0/221/وجه أ(، واملطبوع )044/ل0يف األصل )( 4) (: مِحَام 

 .مصادر التخريج

(: تكون، والصواب ما أثبته، وهو املوافق ملا يف 0/221/وجه أ(، واملطبوع )044/ل0يف األصل )( 5)

 .مصادر التخريج

 .(0/218)غاية اْلحكام ( 6)

 ختريج احلديث:( 7)

ملسو هيلع هللا ىلص  إخباره  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/ ، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

ط )البعث، وأحوال عن  ( 06/284الناس يف ذلك اليوم، ِذْكر اْلخبار عن وصف جواز الناس عىل الْصا

(، قال: أخربنا أبو يعىَل قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا َرْوح بن ُعَبادة قال: حدثنا عثامن بن 7279برقم )

 .فذكر احلديث بلفظه ،ملسو هيلع هللا ىلص ؓ عن النبي  ِغَياث قال: حدثنا أبو َنرْضة عن أيب سعيد اخلدري 

 .( قال: حدثنا أبو خيثمة به بلفظه0312) برقم  (3/441« )مسنده»وأخرجه أبو يعىَل امَلوِصيِل يف 
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  .(، قال: حدثنا روح به بنحوه00310) برقم  (07/396« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

أبو ( قال: ثنا 0011( برقم )3/799املتزاورين يف اهلل ) ب/« الغيالنيات»وأخرجه أبو بكر الشافعي يف 

 .بكر أمحد بن عبيد اهلل النَّْريس: ثنا روح بن عبادة به بلفظه

ا، َفِإنَّ َلُه َجَهنََّم  ب/التفسري،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف  ِرم  ُه جُمْ ُه ِمْن َيْأِت َربَّ قوله تعاىل: }إِنَّ

 .ن طريق خالد بن احلارث(، م00364) برقم  (01/084[ )74اَل َيُموُت ِفيَها َواَل حَيَْيى{ ]طه: 

كالمها )خالد بن  ( قال: حدثنا حممد بن جعفر،00313( برقم )07/298« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .احلارث، وحممد بن جعفر( عن عثامن بن غياث به بنحوه

خالد بن احلارث، عن ، من طريق  (8727( برقم )4/637األهوال ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 .بنحوه، وقال احلاكم عقبه: هذا حديث صحيح عىل َشط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي عثامن به

، من طريق  (838( برقم )3/819ذكر وجوب اْليامن برؤية اهلل عز وجل )« اْليامن»وأخرجه ابن منده يف 

 .حممد بن إسامعيل عن روح به بنحوه، ومن طريق حييى بن سعيد عن عثامن بن غياث به بنحوه

، (0/073إثبات الشفاعة وإخراج املوحدين من النار ) ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف و

  .أيب مسلمة، عن أيب نرضة به خمتْصا من طريق  

َا َناظَِرٌة{  ب/التوحيد،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف  ٌة إىَِل َرِبِّ قول اهلل تعاىل: }ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناَِضَ

  .(7429( برقم )9/039[ )32]القيامة: 

( كالمها )البخاري، 0/067معرفة طريق الرؤية ) ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

  .عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري ؓ بمعناه مطوال، من طريق  ومسلم(

 «:صحيحه»دراسـة إسناد احلديث عند ابن حبان يف 

: ثقة إمامأبو يعىَل: هو أمحد بن عيل بن  -0  .املَُثنى بن حييى بن عيسى بن هالل التميمي أبو يعىَل امَلوِصيِلّ

 . 09تقدم يف حديث رقم: 

اد أبو خيثمة احلََريش النسائي، ُتويف سنة  -3 تقدم  .ـه: ثقة ثبت 324أبو خيثمة: هو ُزهري بن حرب بن شدَّ

 . 49يف حديث رقم: 

، أبو حممد -نسبة إىل قيس بن ثعلبة  –َدَة بن العالء بن حسان الَقييِس َرْوح بن ُعَبادة: هو َرْوُح ْبُن ُعَبا -2

 .وروى عنه أمحد، ُزهري بن حرب، وغريمها .البْصي: روى عن شعبة، وعثامن بن ِغَياث الراسبي، وغريمها

ر، واخلطيب، واخللييل: ثقة وقال ابن معني: ليس به بأس صدوق، حديثه  .وقال ابن سعد، والعجيل، والبزا

ا: صدوق ثقة .يدل عىل صدقه وقال يعقوب بن  .وقال أمحد: مل يكن به بأس، ومل يكن متهام  بيشء .وقال أيض 

ا صدوق ا وقال النسائي يف )الكنى(: ليس  .وقال أبو حاتم: صالح حمله الصدق .شيبة: كان كثري احلديث جدا

وقد  .ثالثة عرش، فلم ينفذ قوهلم فيهوقال أمحد بن الفرات: طعن عىل روح بن عبادة اثنا عرش أو  .بالقوي

قه ابن َمِعني، وغريه وتكلم  .وما تكلم فيه أحد بحجة .عقب الذهبي عىل هذا بقوله يف تاريخ اْلسالم: صدَّ
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وقال اخلطيب: كان كثري  .«الثقات»وذكره ابن حبان، وابن خلفون يف  .فيه ابن مهدي، ثم رجع عن ذلك

وقال ابن  .وقال الذهبي: ثقة شهري .كام ومجع التفسري وكان ثقةاحلديث وصنف الكتب يف السنن واألح

(، 0/261/484الثقات للعجيل ) ُينظر: .ـه عىل األصح311ُتويِف سنة  .حجر: ثقة فاضل له تصانيف

(، األنساب للسمعاين 4416( برقم )9/281(، تاريخ بغداد )2/498/3311اجلرح والتعديل )

(، الكاشف 9/413(، سري أعالم النبالء )0921رقم )( ب9/328(، َتذيب الكامل )4/176)

(، التقريب 2/392(، َتذيب التهذيب )0601( برقم )1/8(، اْلكامل ملغلطاي )0/298/0192)

وخالصة حاله أنه ثقة فاضل ُتُكلِّم فيه بغري حجة عىل قول األكثرين، ومن أنزله  .(0963/برقم 300)صـ

عن ذلك مل يذكر دليال، وقد دافع عن روٍح ضد من تكلَّم فيه كل من: ابن معني، وأمحد، وأبو داود، 

 .واخلطيب، والذهبي، وغريهم كام تقدم، واهلل أعلم

البْصي: روى عن أيب عثامن النهدي، وأيب نرضة العبدي،  عثامن بن ِغَياث الراسبي ويقال: الزهراين -4

قال حييى القطان: عند عثامن بن غياث كتب  .وروى عنه َرْوح بن ُعَبادة، وحييى القطان، وغريمها .وغريمها

وقال ابن معني: كان  .قال ابن معني، والعجىل، والنسائي، وابن خلفون: ثقة .عن عكرمة فلم يصححها لنا

وقال أمحد: ثقة كان  .وقال ابن املديني: له نحو عرشة أحاديث .يضعف حديثه يف التفسري حييى بن سعيد

وذكره ابن حبان يف  .وقال أبو حاتم: صدوق .وذكره أبو داود يف مرجئة أهل البْصة .يرى اْلرجاء

كامل (، اْل2813( برقم )09/472َتذيب الكامل ) ُينظر: .وقال ابن حجر: ثقة ورمي باْلرجاء ."الثقات"

 .(4118/برقم 286(، التقريب )صـ7/046(، َتذيب التهذيب )2647( برقم )9/079ملغلطاي )

 .وخالصة حاله ما قاله ابن حجر

نسبة إىل عبد القيس بن  –، أبو َنرْضة الَعْبدي -وقيل: ِقْطعة  -أبو َنرْضة: هو املنذر بن مالك بن ُقَطَعَة  -1

ر  البْصي: روى عن أيب سعيد  -نسبة إىل عوقة، وهو موضع بالبْصة  -ي ثم الَعَوقِ  -أفىص بن ربيعة بن نزا

  .وروى عنه سليامن التيمي، وعثامن بن ِغَياث الراسبي، وغريمها .، وغريمها╚اخلدري، وأيب هريرة 

قال ابن معني، وأمحد، وأبو زرعة، والنسائي،  .قال ابن سعد: كان ثقة كثري احلديث وليس كل أحد حيتج به

وذكره ابن حبان يف "الثقات"، وقال: كان من فصحاء  .وقال أمحد: ما علمت إال خريا  .ر: ثقةوابن حج

وقال الذهبي يف امليزان: من ثقات التابعني، وأورده العقييل يف  .الناس فلج يف آخر عمره، كان ممن خيطئ

ثر من أنه كان عريفا الضعفاء، وما ذكر شيئا يدل عىل لينه، وكذا ذكره صاحب الكامل، ومل يذكر شيئا أك

 ُينظر: .ـه019ـه، وقيل سنة 018ُتويف سنة  .وقال يف الكاشف: فصيح بليغ مفوه ثقة خيطئ .لقومه

(، الكاشف 8763( برقم )4/080(، ميزان االعتدال )4/319(، )4/026األنساب للسمعاين )

وخالصة  .(6891/برقم 146(، التقريب )صـ01/213(، َتذيب التهذيب )1623( برقم )3/391)

  .ن كتب العلل أحدا خطَّأه يف حديثثقة، ومن قال خيطئ مل يذكر دليال، ومل أر فيام وقفت عليه م حاله أنه 

 .2تقدم يف حديث رقم:  .اخلزرجي ؓاألنصاري سعد بن مالك بن شيبان  ،أبو سعيد اخلدري -6
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  احلديث الثالث بعد املائة:

 وعن عائشة قالت: 
ِ
 َأَرَأيَْت َقْوَل اَّللَّ
ِ
ُل اأْلَْرُض َغرْيَ َعزَّ َوَجلَّ ُقْلُت: َيا َرُسوَل اَّللَّ : }َيْوَم ُتَبدَّ

اِر{ اأْلَْرضِ  ِحِد اْلَقهَّ  اْلَوا
ِ
َّ
ِ
اَمَواُت َوَبَرُزوا َّلل َوالسَّ

َعىَل " ِئٍذ؟، َقاَل:َأيَْن َيُكوُن النَّاُس َيْومَ  (1)

طِ  ا َ  .(2)أخرجه أبو حاتم ،"الْصِّ

  

                                                                                               
 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

 .ملا تقدم يف دراسته، واهلل أعلم صحيح

 

 .48إبراهيم: ( 1)

 .عزا املصنف احلديث البن حبان وهو عند مسلم (2)

 ختريج احلديث:

يف البعث والنشور وصفة األرض يوم  ب/صفة القيامة واجلنة والنار،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف  

(، قال: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا عيل بن ُمْسِهر، عن داود، عن الشعبي، عن 4/3011القيامة )

 .، فذكرت احلديث بنحوه▲مرسوق، عن عائشة 

( قال: حدثنا أبو بكر 4379( برقم )3/0421ذكر البعث ) ب/الزهد،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

 .بن أيب شيبة به بنحوه

إخباره  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

ز الناس عىل الْصاط البعث، وأحوال عن ملسو هيلع هللا ىلص  الناس يف ذلك اليوم، ِذْكر اْلخبار عن وصف جوا

 .َعبِيدة بن مُحَيد به بلفظهمن طريق  ، (7281( برقم )06/287)

( برقم 1/096) ومن سورة إبراهيم  ب/تفسري القرآن،  ك/، «جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

 .-هو ابن عيينة  –سفيان ، من طريق  (2030)

 .(، قال: حدثنا ابن أيب عدي34169) برقم  (41/79« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

َمَواُت{  ب/الرقاق،  ك/، «سننه»وأخرجه الدارمي يف  ُل اأْلَْرُض َغرْيَ اأْلَْرِض َوالسَّ قول اهلل تعاىل: }َيْوَم ُتَبدَّ

 .خالد بن عبد اهلل، من طريق  (3810) برقم  (2/0813)

(، من طريق  2244( برقم )3/284ورة إبراهيم )التفسري تفسري س ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

عن  )سفيان بن عيينة، وابن أيب عدي، وخالد بن عبد اهلل، وحمبوب بن احلسن(أربعتهم ، حمبوب بن احلسن

 .به بنحوه داود بن أيب هند
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  احلديث الرابع بعد املائة:

، َأتَْذُكُروَن َأَهالَِيُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة؟ َقاَل: /ب[ قالت:0/044] (1)وعنها
ِ
ا  ُقْلُت: َيا َرُسوَل اَّللَّ "َأمَّ

ِط" ا َ ِن، َوِعنَْد الْصِّ يَزا
ِ
 .(2)، أخرجه أبوبكر بن أيب شيبةِعنَْد َثاَلثٍة َفاَل: ِعنَْد اْلِكَتاِب، َوِعنَْد امْل

                                 
 .▲يعني السيدَة عائشة  (1)

 ختريج احلديث: (2)

( برقم 7/88يف الزهد )ملسو هيلع هللا ىلص ما ذكر عن نبينا  ب/الزهد،  ك/، «مصنفه»أخرجه ابن أيب شيبة يف 

، فذكرت ▲(، قال: حدثنا أبو خالد األمحر، عن أيب الفضل، عن الشعبي، عن عائشة 24416)

 .احلديث بلفظ مقارب

 .احلسن عن عائشة بلفظ مقارب، من طريق  (34696) برقم  (40/331« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .(4711) برقم  (4/341يف ذكر امليزان ) ب/ة، السن ك/، «سننه»وأخرجه أبو داود يف 

، من ( كالمها )أبو داود، واحلاكم(8733( برقم )4/633األهوال ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

وقال احلاكم: هذا حديث صحيح إسناده عىل َشط الشيخني لوال إرسال  .احلسن عن عائشة مطوالطريق  

صحت الروايات أن احلسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة  فيه بني احلسن، وعائشة، عىل أنه قد

عىل َشط البخاري ومسلم لوال إرسال فيه بني احلسن، وعائشة  ، وأم سلمة، وقال الذهبي:▲

▲. 

 دراسـة إسناد احلديث عند ابن أيب شيبة يف مصنفه:

روى عن إسامعيل بن  .ريأبو خالد األمحر: هو سليامن بن حيان، أبو خالد األمحر األزدي الكويف اجلعف -0

وروى عنه إسحاق بن راهويه، وأبو بكر بن أيب شيبة،  .أيب خالد، وعبد احلميد بن جعفر، وغريمها

وقال ابن  .قال ابن سعد: كان ثقة كثري احلديث .سئل عنه وكيع، فقال: وأبو خالد ممن ُيسأل عنه .وغريمها

وقال العجىل: ثقة ثبت  .قال ابن املديني: ثقةو .وقال أيضا: صدوق وليس بحجة .معني: ثقة وليس بثبت

وقال البزار: ليس ممن يلزم  .وقال أبو حاتم: صدوق .وقال أبو هشام الرفاعي: ثقة أمني .صاحب سنة

زيادته حجة؛ التفاق أهل العلم بالنقل أنه مل يكن حافظا، وأنه قد روى أحاديث عن األعمش وغريه مل 

وذكره ابن حبان، وابن شاهني يف "الثقات"، وقال ابن حبان يف  .به بأسوقال النسائي: ليس  .يتابع عليها

وقال ابن عدي بعد أن ساق مجلة من أخطائه: له أحاديث صاحلة ما أعلم  .املشاهري: من متقنى أهل الكوفة

له غري ما ذكرت مما فيه كالم وحيتاج فيه إىل بيان، وإنام أتى هذا من سوء حفظه فيغلط وخيطىء، وهو يف 

وقال اخلطيب: كان سفيان  .وقال ابن خراش: صدوق.األصل كام قال ابن معني صدوق وليس بحجة

خرج عىل  .يعيب أبا خالد؛ خلروجه مع إبراهيم بن عبد اهلل بن حسن )إبراهيم بن عبد اهلل احلسني اهلاشمي

وقال الذهبي يف تاريخ  .ـه(، وأما أمر احلديث فلم يكن يطعن عليه فيه041املنصور بالبْصة فقتل سنة 

اْلسالم: حمتج به يف الكتب، ولكن ما هو يف الثبت مثل حييى القطان، وله هفوة يف شبيبته، خرج مع إبراهيم 
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وقال يف امليزان:  .وقال يف طبقاته: احلافظ الصدوق .بن عبد اهلل بن حسن، وكان مذكورا باخلري والدين

 .وقال ابن حجر: صدوق خيطىء .مكثر َيم كغريه صاحب حديث وحفظ، من رجال الكتب الستة، وهو

(، الكامل البن عدي 0260/برقم 371مشاهري علامء األمصار )صـ ُينظر: .ـه، وقيل قبلها091ُتويف سنة 

( برقم 00/294َتذيب الكامل ) (،4168( برقم )01/38(، تاريخ بغداد )711( برقم )4/383)

(، اْلكامل ملغلطاي 2442( برقم )3/311تدال )(، ميزان االع4/819(، تاريخ اْلسالم )3114)

وخالصة حاله ما  .(3147/برقم 311(، التقريب )صـ4/80(، َتذيب التهذيب )3061( برقم )6/11)

قاله ابن حجر فهو أعدل ما قيل فيه، ويتفق مع ما توصل إليه البزار، وابن عدي، والذهبي يف حاله، وأما من 

  .خطائه التي ذكرها ابن عدي يف الكامل، واهلل أعلموثقه بإطالق فال يستقيم هذا مع أ

عبد احلميد بن جعفر بن عبد اهلل بن احلكم بن رافع بن سنان، أبو الفضل، ويقال: أبو  أبو الفضل: هو -3

ْعبِي  .األويس حفص األنصاري  .وحييى بن سعيد األنصاري، وغريمها ،-كام يف هذا اْلسناد–روى عن الشَّ

قال ابن معني، وأمحد: ثقة ليس به بأس، وقال أمحد:  .ارك، وأبو خالد األمحر، وغريمهاوروى عنه ابن املب

وقال ابن معني: كان عبد  .سمعُت حييى بن سعيد )القطان( يقول: كان سفيان يضعفه من أجل القدر

ب الذهبي عىل هذا بقوله يف السري: قد ُلطِخ بالقدر مجاعة، .احلميد ثقة، ُيرمى بالقدر وحديثهم يف  وقد عقَّ

وقال أبو حاتم: حمله  .وقال ابن املديني: ثقة .الصحيحني أو أحدمها؛ ألهنم موصوفون بالصدق واْلتقان

وذكره  .وقال ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به، وهو ممن يكتب حديثه .وقال النسائي: ليس به بأس .الصدق

 .من خيار أهل املدينة، وكان َيُِم يف األحايني، وقال يف املشاهري: وقال: ربام أخطأ ،ابن حبان يف "الثقات"

وقال  .وقال ابن سعد: كان ثقة كثري احلديث مات باملدينة سنة ثالث ومخسني ومائة، وهو ابن سبعني سنة

ونقل  ..وقال الساجي: ثقة صدوق .يعقوب الفسوي: ثقة، وإن تكلم فيه سفيان، فهو ثقة حسن احلديث

وقال الذهبي يف الكاشف:  .وقال النسائي يف كتاب الضعفاء: ليس بقوى .ابن خلفون توثيقه عن ابن نمري

وقال ابن  .احتج به اجلامعة سوى البخاري، وهو حَسن احلديث ثقة غمزه الثوري للقدر، وقال يف السري:

سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديني  ُينظر: .ـه012ُتويف سنة  .حجر: صدوق رمي بالقدر، وربام وهم

(، مشاهري علامء األمصار 3/418املعرفة والتاريخ للفسوي ) (،011م/برق99)صـ

(، َتذيب 7/31سري أعالم النبالء ) (،2198( برقم )0/604(، الكاشف )0138/برقم301)صـ

ومل أقف عىل –صدوق ربام وهم  وخالصة حاله أنه .(2716/برقم222(، التقريب )صـ6/000التهذيب )

وأما تضعيف الثوري له فألجل اَتامه بالقَدر، وهذا تضعيف غري  ،-من اعترب هذا احلديث من أوهامه

 .معترب؛ ألنه مل يكن داعية إىل بدعته، ومل يرو ما يقوَيا، واهلل أعلم

حيل احلمريي، أبو عمرو  -2 حيل بن عبد، وقيل: عامر بن عبد اهلل بن َشا ْعبِي: هو عامر بن َشا الشَّ

تقدم يف  .مرسل▲ ثقة مشهور فقيه فاضل، واألكثرون عىل أن حديثه عن عائشة  .الكويف، الشعبي

 . 84حديث رقم: 
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 .47رقم:  حتقدمت يف  .▲ عائشة بنت أيب بكر الصديقة بنت الصديق أم املؤمننيالسيدة  -4

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن أيب شيبة:

صدوق خيطئ، وأيضا النقطاعه، فالشعبي مل يسمع  .احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ ألن فيه أبو خالد األمحر

، وهو مل يسمع -كام تقدم يف التخريج  –احلسن البْصي  األكثرين، وقد تابعهعىل قول  ▲ من عائشة

(: وُتروى حكايات عن احلسن أنه سمع من عائشة 061يف جامع التحصيل )صـ من عائشة أيضا، لكن جاء

 .ق دينه، فاهلل أعلمبريء ممن فرَّ ملسو هيلع هللا ىلص وهي تقول: إن نبيكم ▲ 
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  احلديث اخلامس بعد املائة:

تِي " يقول:ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول اهلل  وعن أيب ُأمامةؓ إيِنِّ أَلَْعَلُم آِخَر َرُجٍل ِمْن ُأمَّ

، َفتُِصيُبُه النَّاُر، وَ جَيُوُز  ة  ُبُه َأبُوُه، َتِزلُّ َيُدُه َمرَّ ِط َكاْلُغاَلِم َيرْضِ ا َ ى َعىَل الْصِّ َط، رجٌل َيَتَلوَّ ا َ َتِزلُّ الْصِّ

ُ ِمْن َمَقاِمَك فَ  ، َفتُِصيبُُه النَّاُر، َقاَل: َفتَُقوُل امْلَاَلئَِكُة: َأَرَأيَْت إِْن َبَعثََك اَّللَّ ة  َمِشيَت ُمستويا ِرْجَلُه َمرَّ

تِِه اَل َأْكتُُمُكْم ِمْن َعَميِل َشيْئ ا َنا بُِكلِّ َعَمٍل َعِمْلَتُه؟، َفيَُقوُل: إِْي َوِعزَّ َقاَل: فيقولون: قم  .َأتُْخرِبَ

تِي َنا بِأْعاَملَِك الَّ َط، َفيَُقوُلوَن َلُه: َأْخرِبْ ا َ َعِمْلَت،  فامش سويا، َفيَُقوُم َفيَْميِش َحتَّى جُيَاِوَز الْصِّ

 ، ويِنَ إىَِل مكاين، فيقول: ال وعزته ما أذنبت َذْنب ا َقطُّ َُتُْم باَِم َعِمْلُت َردُّ َفيَُقوُل يِف َنْفِسِه: إِْن َأْخرَبْ

َكاَن َيْشَهُد يِف َقاَل: َفيَْلتَِفُت َيِمين ا َوِشاَمال  َهْل َيَرى ِمَن اآْلَدِميِّنَي مِمَّْن  .َفيَُقوُلوَن: إن َلنَا َعَليَْك َبيِّنَةٌ 

ْنيا، َفاَل َيَرى، َفيَُقوُل: َهاُتوا َبيِّنَتُِكْم، َفيَْختَُم اهلل َعىَل فِيِه، َوَتنْطُِق َيَداُه َوَفِخَذاُه بَِعَملِ  ِه، َفيَُقوُل: الدُّ

تَِك َلَقْد َعِمْلُتَها َوإِنَّ عندي العظائم املُضَمرات، قال: فيقول اهلل  : اذهب، َفَقْد َعزَّ َوَجلَّ َأْي َوِعزَّ

 .(1)، أخرجه أبوبكر بن أيب شيبة"َغَفْرَُتَا َلَك 

                                 
 ختريج احلديث: (1)

مل أجد احلديث يف مصنف ابن أيب شيبة وال يف مسنده، فلعله يف نسخة اعتمد عليها املؤلف وهي غري متوفرة 

مسنَدا من  01لدينا اآلن، السيام وأن مسند ابن أيب شيبة مل ُيطبع كامال، ففي أول الكتاب ما يقرب من 

 .طبعها، واهلل أعلممسانيد الصحابة مل يتم 

( قال: حدثنا ُعَبيد بن َغنَّام، ثنا أبو بكر بن أيب 7671) برقم  (8/018« )الكبري»وقد أخرجه الطرباين يف 

شيبة، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا أبو َعِقيل عبد اهلل بن َعِقيل الثقفي، عن يزيد بن ِسنَان، أخربين أبو حييى 

 .فذكر احلديث بنحوه ،ملسو هيلع هللا ىلصيقول: سمعت رسول اهلل  الَكاَلعي، قال: سمعت أبا أمامة ؓ،

 دراسـة إسناد احلديث عند الطرباين يف معجمه:

روى عن أيب بكر بن أيب شيبة، وحممد بن  .ُعَبيد بن َغنَّام بن حفص بن غياث أبو حممد النخعي الكويف -0

قال مسلمة:  .اين، وغريمهاوروى عنه أبو العباس بن عقدة، وأبو القاسم الطرب .عبد اهلل بن نمري، وغريمها

وقال الذهبي: اْلمام املحدث الصادق، كان مكثرا عن ابن أيب شيبة، وتآليف أيب نعيم مشحونة  .ثقة

سري أعالم النبالء  ُينظر: .ـه397ُتويف سنة  .وقال ابن العامد: كان حمدثا صدوقا خريا  .بحديثه، وهو ثقة

(، شذرات 7123( برقم )7/12(، الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة لقاسم بن ُقْطُلْوَبَغا )02/118)

  .ثقة وخالصة حاله أنه  .(2/400الذهب البن العامد )

ل أبو بكر بن أيب شيبة: هو عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة إبراهيم بن عثامن بن خواستي الواسطي األص -3

العبيس موالهم أبو بكر بن أيب شيبة الكويف: روى عن َشيك بن عبد اهلل القايض، وهاشم بن القاسم، 

وقال  .قال ابن معني، وأمحد: صدوق .وروى عنه البخاري، ومسلم، وُعَبيد بن َغنَّام وغريهم .وغريمها
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 .أيب شيبة، عن َشيكوقال عبد اهلل بن أمحد: عرضت عىل أيب أحاديث أيب بكر بن  .أمحد: صدوق ثقة

وقال أبو  .وقال العجيل: ثقة وكان حافظا للحديث .فقال: فيها غرائب حسان لو كان هاهنا سمعناها منه

وقال  .وقال أبو حاتم، وابن خراش: ثقة .زرعة الرازي، والفالس: ما رأيت أحفظ من أيب بكر بن أيب شيبة

وقال  .وقال ابن قانع: ثقة ثبت .ومجع وصنف وذاكرابن حبان يف الثقات: كان متقنا حافظا دينا ممن كتب 

روى عنه البخاري ثالثني حديثا، ومسلم  .اخلطيب: كان متقنا حافظا، صنف املسند واألحكام والتفسري

 .وقال الذهبي: كان بحرا من بحور العلم، وبه يرضب املثل يف قوة احلفظ .ألفا ومخسامئة وأربعني حديثا

( برقم 00/319تاريخ بغداد ) ُينظر: .ـه321ُتويف سنة  .احب تصانيفوقال ابن حجر: ثقة حافظ ص

(، 6/3(، َتذيب التهذيب )00/033(، سري أعالم النبالء )3/07(، طبقات احلفاظ للذهبي )1028)

وخالصة  .(0421( برقم )3/384(، موسوعة أقوال أمحد يف الرجال )2171/برقم 231التقريب )ص

  .نزله إىل الصدوق مل يذكر دليالحاله ما قاله ابن حجر، ومن أ

هاشم بن القاسم بن مسلم بن ِمْقسم الليثي موالهم أبو النرض البغدادي خراساين األصل مشهور  -2

بكنيته ولقبه قيْص: روى عن شعبة مجيع ما أمىل ببغداد وهو أربعة آالف حديث، وعبد اهلل بن َعِقيل 

قال ابن معني، وابن املديني،  .أبو بكر بن أيب شيبة، وغريمهاوروى عنه عيل بن املديني، و .الثقفي، وغريمها

وقال العجيل: صاحب سنة  .وقال أمحد: من متثبتي بغداد .وابن سعد، وأبو حاتم، وابن قانع، والذهبي: ثقة

وقال احلاكم: حافظ « الثقات»وذكره ابن حبان يف  .وقال النسائي: ال بأس به .وكان أهل بغداد يفخرون به

(، الكاشف 1/301تاريخ اْلسالم ) ُينظر: .ـه317ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة ثبت .احلديث ثبت يف

وخالصة  .(7316/برقم  171(، التقريب )صـ 00/08(، َتذيب التهذيب )1920( برقم )3/223)

 .ثقة، وشذَّ النسائي بقوله: ال بأس به، واهلل أعلم حاله أنه 

روى عن هشام بن عروة، وأيب فروة يزيد بن سنان اجلزري،  .َعِقيل الثقفيأبو َعِقيل عبد اهلل بن  -4

قال ابن معني: ثقة، وقال  .وروى عنه عبيد اهلل بن موسى، وأبو النرض هاشم بن القاسم، وغريمها .وغريمها

 .ثقةوقال أبو داود، والنسائي:  .وقال أبو حاتم: شيخ .وقال أمحد: ثقة صالح احلديث .أيضا: منكر احلديث

وذكره ابن حبان، وابن شاهني، وابن خلفون يف "الثقات"، وقال ابن حبان: ُيعترب حديثه إذا مل يكن دونه 

وفوقه شيخ ضعيف، وأما نسخته عن حممد بن مالك عن الرباء فهو منقطع مل يسمع حممد من الرباء بن 

وقال  .يضا: أثنى عليه أمحدوقال أ .وقال الدارقطني: أحد الثقات، وقال مرة: ال بأس به .عازب شيئا

الثقات البن حبان  ُينظر: .وذكره الذهبي يف تارخيه يف الطبقة الثامنة عرش .الذهبي، وابن حجر: صدوق

( 04/393(، علل الدار قطني )386(، تعليقات الدارقطني عىل املجروحني البن حبان )صـ8/244)

(، اْلكامل ملغلطاي 4/662م )(، تاريخ اْلسال3862( برقم )0/171(، الكاشف )2621برقم )

(، موسوعة أقوال 2480/برقم 204(، التقريب )صـ 1/232(، َتذيب التهذيب )2170( برقم )8/70)

ثقة عىل قول األكثرين، وال ُيَزحَزح  وخالصة حاله أنه  .(0914( برقم )3/261الدارقطني يف الرجال )
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خطأه إال الدارقطني فإنه خطأه يف حديث واحد، وال أحدا  –فيام وقفت عليه  -عن الثقة إال بدليل، ومل أر 

 .يلزم من ذلك نزوله إىل درجة الصدوق، واهلل أعلم

روى عن زيد بن أيب أنيسة، وُسَليم بن  .يزيد بن ِسنَان بن يزيد التميمي اجلزري، أبو فروة الرهاوي -1

قال ابن معني: ليس حديثه  .وروى عنه ابنه حممد، وعيسى بن يونس، وغريمها .عامر الَكاَلعي، وغريمها

وقال البخاري: مقارب احلديث إال أن  .وقال ابن املديني، وأمحد، وأبو داود، والدارقطني: ضعيف .بيشء

وقال أبو حاتم: حمله الصدق،  .وقال أبو داود: ليس بيشء، وابنه ليس بيشء .ابنه حممدا يروي عنه مناكري

وقال النسائي: ضعيف مرتوك احلديث، وقال ابن  .وكان الغالب عليه الغفلة، يكتب حديثه، وال حيتج به

وقال اجلوزجاين:  .باب من ُيرغب عن الرواية عنهم وذكره يعقوب بن سفيان يف .أيب داود: يف حديثه لني

 .ال حممد بن عبد اهلل بن عامر األزدي: منكر احلديثوق .وقال أبو زرعة: ليس بقوي .فيه لني، وضعف

وقال العقييل: ال  .وقال احلاكم: روى عن الزهري، وحييى بن أيب كثري، وهشام بن عروة املناكري الكثرية

وذكره ابن حبان يف املجروحني، وقال: كان ممن خيطىء كثريا حتى يروي عن الثقات ماال  .يتابع عىل حديثه

وقال  .ات، ال يعجبني االحتجاج بخربه إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد باملعضالتيشبه حديث األثب

ابن عدي: وأليب فروة هذا حديث صالح، وروى عن زيد بن أيب أنيسة نسخة تفرد ِبا عنه بأحاديث، وله 

 ُتويف سنة .وقال ابن حجر: ضعيف .عن غري زيد أحاديث مرسوقة عن الشيوخ، وعامة حديثه غري حمفوظ

ميزان  (،7110( برقم )23/011َتذيب الكامل ) (،2/016املجروحني البن حبان ) ُينظر: .ـه011

 .(7737/برقم613(، التقريب )صـ 00/221(، َتذيب التهذيب )9711( برقم )4/437االعتدال )

 .وخالصة حاله أنه ضعيف عىل قول األكثرين، ومن خالفهم مل يذكر دليال، واهلل أعلم

روى عن أيب أمامة  .عامر الَكاَلعي ويقال: اخلََبائري أبو حييى احلميص، واخلبائر من محريُسَليم بن  -6

وروى عنه عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، ويزيد بن ِسنَان،  .الباهيل ؓ، وعبد اهلل بن الزبري، وغريمها

هبي، وابن حجر: قال ابن سعد، وابن املديني، والعجىل، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، والذ .وغريمها

قال مغلطاي: زعم  .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال أبو حاتم: ال بأس به .ثقة، زاد يعقوب: مشهور

بعض املصنفني من املتأخرين أن وفاته سنة بضع عرشة ومائة، هو الصحيح، وال أدري من أين له ذاك؟ 

فة، واهليثم، ويعقوب الفسوي، وأمحد، شيخه مل يذكره وال رأيت أحدا ذكره، والذي ذكره ابن سعد، وخلي

 .: سنة ثالثني-كابن حجر  –وابن حبان، وأبو نعيم، وحممد بن مثنى، والقراب، وغريهم من املتأخرين 

ـه بقوله: أحسب هذا ومها، 021بينام ذكره الذهبي يف الطبقة الثانية عرش، وعقب عىل من قال إنه تويف سنة 

الكاشف  ُينظر: .ولو كان سليم بقي إىل هذا التاريخ لسمع منه إسامعيل بن عياش، وبقية، واهلل أعلم

(، َتذيب 3049( برقم )6/24(، اْلكامل ملغلطاي )2/344(، تاريخ اْلسالم )3164( برقم )0/416)

وخالصة حاله أنه ثقة، وشذ أبو حاتم بقوله: ال  .(3137/برقم349(، التقريب )صـ4/066التهذيب )

 .بأس به، واهلل أعلم
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أبو أمامة: هو ُصَديُّ بن َعْجاَلن بن احلارث، ويقال: ابن وهب، ويقال: ابن عمرو، أبو أمامة  -7

  .20تقدم يف حديث رقم:  .الَباِهيِل ؓ

 احلكم عىل احلـديث بإسناد الطرباين:

  .احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ لضعف يزيد بن سنان التميمي، وبقية رجاله ثقات، واهلل أعلم
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 ذكر ذبح املوت (01)

  احلديث السادس بعد املائة:

"ُيْؤَتى بِامْلَْوِت َكَهيْئَِة َكبٍْش َأْمَلَح، : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  عن أيب سعيد اخلدري ؓ

ِة، َفيُنَاِدي ُمنَاٍد: َيا َأْهَل اجلَنَِّة"، ويف رواية: "َفيُوَقُف َبنْيَ اجْلَنَِّة َوالنَّاِر، َوُيَقاُل: َيا َأْهَل اجْلَنَّ 

ئِبُّوَن َوَينُْظُروَن، فيَُقاُل: َهْل َتْعِرُفوَن َهَذا؟ َفيَُقوُلونَ  ثم ": َنَعْم، َهَذا امْلَْوُت، وُكلُهم قد َرآُه، َفيرَْشَ

ئِبُّوَن َوَينُْظُروَن، فيَُقاُل: َهْل َتْعِرُفوَن َهَذا؟ َفيَُقوُلوَن: َنَعْم، َهَذا امْلَْوُت  ، يناَدى: ياأهَل الناِر، َفيرَْشَ

ِة ، َفيُْذَبُح، ُثمَّ ُيَقاُل: َياَأْهَل اجْلَنَِّة ُخُلوٌد فَ (1)وُكلُهم قد َرآُه( اَل َمْوَت، ُثمَّ َقَرأَ:}َوَأنِْذْرُهْم َيْوَم احْلرَْسَ

إِْذ ُقِِضَ اأْلَْمُر َوُهْم يِف َغْفَلٍة َوُهْم اَل ُيْؤِمنُوَن{
  .(3)أخرجاه ."(2)

  

                                 
 .(0/220سقط من املطبوع ) (1)

 .29مريم: ( 2)

 ختريج احلديث:( 3)

ِة{ ]مريم:  ب/تفسري القرآن،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف  [ 29قوله: }َوَأنِْذْرُهْم َيْوَم احلرَْسَ

(، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أيب، حدثنا األعمش، حدثنا أبو 4721( برقم )6/92)

 .فذكر احلديث بزيادة يف أثنائه ،ملسو هيلع هللا ىلصصالح، عن أيب سعيد اخلدري ؓ، قال: قال رسول اهلل 

النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها  ب/نعيمها وأهلها،  اجلنة وصفة ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

  .أيب معاوية الرضير، من طريق  (4/3088الضعفاء )

ِة{ ) ب/التفسري،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف   (01/068قوله تعاىل: }َوَأنِْذْرُهْم َيْوَم احْلرَْسَ

 برقم  (07/031« )مسنده»وأخرجه أمحد يف  .-يسهو ابن عبيد الطناف –(، من طريق حممد 00314) برقم 

، كالمها )أبو معاوية الرضير، وحممد بن -الطنافيس  –(، قال: حدثنا أبو معاوية، وحممد بن عبيد 00166)

 .عبيد الطنافيس( عن األعمش به بنحوه
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  احلديث السابع بعد املائة:

ا إىَِل َفيَْزَداُد َأْهُل "، "ُخُلوٌد اَل َمْوَت فيه" ويف رواية من حديث ابن عمر بعد قوله اجلَنَِّة َفَرح 

 .(1)َفَرِحِهْم، َوَيْزَداُد َأْهُل النَّاِر ُحْزن ا إىَِل ُحْزهِنِْم(

  

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

(، قال: حدثنا 6148( برقم )8/004صفة اجلنة والنار ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

معاذ بن أسد، أخربنا عبد اهلل، أخربنا عمر بن حممد بن زيد، عن أبيه، أنه حدثه: عن ابن عمر ؓ، 

 .فذكر احلديث بنحوه ،ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل 

ون واجلنة يدخلها النار يدخلها اجلبار ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

  .ابن وهب، من طريق  (4/3089الضعفاء )

 .ابن املبارك، من طريق  (1992) برقم  (01/098« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

صفة النار  ب/، ╚مناقب الصحابة ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

وأهلها، ِذْكر اْلخبار بأن غري املسلمني إذا دخلوا النار يرفع املوت عنهم ويثبت هلم اخللود فيها 

كالمها )ابن وهب، وابن املبارك( عن عمر بن حممد بن  .ابن وهب، من طريق  (7474( برقم )06/101)

 .زيد به بنحوه
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  احلديث الثامن بعد املائة:

ِط، َفيَُقاُل: َيا " ويف رواية من حديث أيب هريرة: ُيْؤَتى بِامْلَْوِت َيْوَم القيامة، فيُوَقُف عىل الْصا

ْهَل َأْهَل اجْلَنَِّة، فيَتطلُعوَن َخائِِفنَي َوِجلنَِي َأْن خَيُْرُجوا ِمْن َمَكاهِنُِم الَِّذي ُهْم فِيِه، ُثمَّ ُيناَدى: َيا أَ 

يَن َأنْ  َفيَُقاُل:  /أ[0/041]خَيُْرُجوا ِمْن َمَكاهِنُِم الَِّذي ُهْم فِيِه  النَّاِر، فيَتطلُعوَن َفِرِحنَي ُمْسَتبرِْشِ

طِ  ا َ َقال لِْلَفِريَقنْيِ  ، ثمَهْل َتْعِرُفوَن َهَذا؟ َفيَُقوُلوَن: َنَعْم َربَّنَا َهَذا امْلَْوُت، َفيَأُْمُر بِِه َفيُْذَبُح َعىَل الْصِّ

ا  .(1)أخرجه أبو حاتم ،"كَِليِهاَم: ُخُلوٌد واَل َمْوَت فِيِه َأبَد 

                                 
 ختريج احلديث: (1)

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

وأهلها، ِذْكر اْلخبار عن الوقت الذي فيه ينادي املنادي بام وصفنا من اخللود ألهل الدارين معا فيهام 

د قال: حدثنا (، قال: أخربنا عبد اهلل بن سليامن بن األشعث السجستاين ببغدا7411( برقم )06/486)

عيل بن خرشم قال: أخربنا الفضل بن موسى عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال: قال 

 .فذكر احلديث بنحوه ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

حممد ، من طريق  (4237( برقم )3/0447ذكر الشفاعة ) ب/الزهد،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

 .بن برِْش 

( 06/282(، قال: حدثنا يزيد، وابن نمري، ويف )7146) برقم  (03/118« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .أيب بكر بن عياش، من طريق  (01616برقم )

أربعتهم  .يزيد بن هارون، من طريق  (378( برقم )0/016اْليامن ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 .ن حممد بن عمرو بن علقمة به بنحوه)حممد بن برِْش، ويزيد بن هارون، وابن نمري، وأبو بكر بن عياش( ع

، (6141( )8/002يدخل اجلنة سبعون ألفا بغري حساب ) ب/الرقاق  ك/وأخرجه البخاري يف صحيحه 

 .األعرج، عن أيب هريرة خمتْصا من طريق  

 :ابن حبان يف صحيحه دراسـة إسناد احلديث عند

روى عن  .بن أيب داود األزدي السجستاين عبد اهلل بن سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري أبو بكر -0

 .وروى عنه الدارقطني، وابن حبان، وغريمها .عيل بن خرشم املروزي، وحممد بن حييى الذهيل، وغريمها

قال والده أبو داود السجستاين: ابني عبد اهلل هذا كذاب، وقد عقب الذهبي عىل هذا بقوله يف السري: لعل 

لكذب يف هلجته، ال يف احلديث، فإنه حجة فيام ينقله، أو كان يكذب ويوري أراد ا -إن صح  -قول أبيه فيه 

وقال حممد  .يف كالمه، ومن زعم أنه ال يكذب أبدا، فهو أرعن، ثم إنه شاخ وارعوى، ولزم الصدق والتقى

وقال أبو الفضل صالح بن  .وقال إبراهيم األصبهاين: كذاب .بن عبد اهلل بن الشخري: كان زاهدا ناسكا

وقال اخلطيب:  .وقال الدارقطني: ثقة إال أنه كثري اخلطأ يف الكالم عىل احلديث .محد احلافظ: إمام العراقأ

ثم ذكر قوَل ابن أيب داود مدافعا عن نفسه: كل من  .كان ابن أيب داود يتهم باالنحراف عن عيل وامليل عليه
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وقال ابن عدي: لوال َشطنا أول  .لببيني وبينه يشء، فهو يف حل، إال من رماين ببغض عيل بن أيب طا

وقال الذهبي  .-يعني لوال هذا الرشط ما ذكرته  –الكتاب أن كل من تكلم عنه متكلم ذكرته يف كتايب هذا 

 .ـه206ُتويف سنة  .يف امليزان: احلافظ الثقة، صاحب التصانيف، كان من كبار احلفاظ واألئمة األعالم

(، ميزان 1148( برقم )00/026(، تاريخ بغداد )0010قم )( بر1/421الكامل البن عدي ) ُينظر:

( برقم 4/491(، لسان امليزان )02/330(، سري أعالم النبالء )4268( برقم )3/422االعتدال )

وخالصة حاله أنه ثقة زاهد، صاحب تصانيف، وأما قول أيب داود، وإبراهيم األصبهاين عنه إنه  .(4366)

ام أرادا الكذب يف هلجته، ال يف احلديث، أو أنه كان يكذب ويوري يف كالمه، كذاب فقد بني الذهبي أهنام رب

 .واهلل أعلم

م بن عبد الرمحن بن عطاء بن هالل بن ماهان بن عبد اهلل أبو احلسن املروزي: روى عن  -3 عيل بن َخرْشَ

يب داود وروى عنه مسلم، وأبو بكر بن أ .سفيان بن عيينة، والفضل بن موسى السيناين، وغريمها

وذكره ابن حبان يف "الثقات"  .قال النسائي، ومسلمة بن قاسم، وابن حجر: ثقة .السجستاين، وغريمها

(، َتذيب 2900( برقم )3/29الكاشف ) ُينظر: .وقيل بعدها .ـه 317ُتويف سنة  .وقال الذهبي: حافظ

 .وخالصة حاله أنه ثقة .(4739/برقم  410(، التقريب )صـ 7/206التهذيب )

أبو عبد اهلل املروزي: ثقة ثبت وربام  -نسبة إىل سينان قرية من قرى مرو  –الفضل بن موسى الِسيناين  -2

ئبه  . 12تقدم يف حديث رقم:  .ـه093ُتويف سنة  .أغرب، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من غرا

املدين: صدوق، حسن بن وقاص الليثي أبو عبد اهلل ويقال أبو احلسن  حممد بن عمرو بن علقمة -4

 . 48تقدم يف حديث رقم:  .وقد روى له البخاري مقرونا، ومسلم متابعةاحلديث، 

تقدم يف حديث رقم:  .ثقة فقيه إمام حافظ أبو َسَلمة بن عبد الرمحن بن عوف القريش الزهري املدين: -1

36. 

 .03عبد الرمحن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓ: تقدم يف حديث رقم:  -6

 ابن حبان: احلكم عىل احلـديث بإسناد

حسن؛ ملا تقدم يف حال حممد بن عمرو بن علقمة، وأنه صدوق، واهلل أعلم، وقد روى البخاري يف 

وله شاهد يف الصحيحني من  -كام تقدم يف التخريج  –صحيحه طرفا منه من حديث أيب هريرة ؓ 

 . 016: ح رقمتقدم خترجيه يف   ؓ.  حديث أيب سعيد اخلدري 
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 ( باب صفة اجلنة وأهلها وما َأعد اهلل هلم06)
حديث أيب سعيد يتضمن  .ببعض املغيباتملسو هيلع هللا ىلص تقدم يف باب عالمات النبوة يف ذكر إخباره 

  .(1)ذلك

  احلديث التاسع بعد املائة:

َأْعَدْدُت لِِعبَادِي  َعزَّ َوَجلَّ : قال اهلل": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  وعن أيب هريرة ؓ

نَي َما اَل َعنْيٌ َرَأْت، َواَل ُأُذٌن َسِمَعْت، َواَل َخَطَر َعىَل َقْلِب َبرَشٍ  احِلِ  .(2)"الصَّ

                                 
ء، والذي أورده املؤلف يف ذكر ما أراه اهلل  ( لعله يريد1)  حديث أيب سعيد اخلدري ؓ يف اْلرسا

ء من آياته يف أرضه وسامواته ) َعزَّ َوَجلَّ   .(، واهلل أعلم294( برقم )0/317ليلة اْلرسا

 ختريج احلديث: (2)

{ ]الفتح:  ب/التوحيد،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 
ِ
ُلوا َكاَلَم اَّللَّ قول اهلل تعاىل: }ُيِريُدوَن َأْن ُيَبدِّ

(، قال: حدثنا معاذ بن أسد، أخربنا عبد اهلل، أخربنا معمر، عن مهام بن 7498( برقم )9/044[ )01

ما جاء يف  ب/بدء اخللق  ك/ويف  .قال، فذكر احلديث بلفظهملسو هيلع هللا ىلص منبه، عن أيب هريرة ؓ عن النبي 

قوله:  ب/تفسري القرآن  ك/األعرج، ويف ، من طريق  (2344( برقم )4/008وأهنا خملوقة ) صفة اجلنة

{ ]السجدة:  ِة َأْعنُيٍ أيب ، من طريق  (4781( برقم )6/006[ )07}َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُْم ِمْن ُقرَّ

 .صالح

 .( 4/3074اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

( 2097( برقم )1/316ومن سورة السجدة ) ب/تفسري القرآن،  ك/، «جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

 .األعرج ، من طريق  كالمها )مسلم، والرتمذي(

قوله تعاىل: }َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اجْلَنََّة  ب/التفسري،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

 .أيب سلمة بن عبد الرمحن، من طريق  (00109) برقم  (01/16[ )081َفَقْد َفاَز{ ]آل عمران: 

أيب ، من طريق  (4238( برقم )3/0447صفة اجلنة ) ب/الزهد،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

  .صالح

 .(9649) برقم  (01/417« )مسنده»يف وأخرجه أمحد 

(، 3871) برقم  (2/0868ما أعد اهلل لعباده الصاحلني ) ب/الرقاق،  ك/، «سننه»وأخرجه الدارمي يف 

  .أيب سلمة بن عبد الرمحن، من طريق  كالمها ) أمحد، والدارمي(

ما جاء يف الطاعات  ب/الرب واْلحسان،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

( برقم 3/90وثواِبا، ِذْكر اْلخبار عن إعداد اهلل جل وعال لعباده املطيعني ما ال يصفه حس من حواسهم )

 .( عن أيب هريرة بزيادة يف آخره األعرج، ثالثتهم )األعرج، وأبو صالح، وأبو سلمة، من طريق  (269)
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 احلديث العاَش بعد املائة:

 َواأْلَْرِض"،  :ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
ِ
اَمء  ويف رواية:"واهلل َلِقيُد َسْوِط َأَحِدُكْم ِمَن اجْلَنَِّة َخرْيٌ َلُه مِمَّا َبنْيَ السَّ

ْنيَا َوَما فِيَْها" "َخرْيٌ ِمَن الدُّ
(1). 

  

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

رَي،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف  ( برقم 4/21فضل رباط يوم يف سبيل اهلل ) ب/اجلهاد والسِّ

(، قال: حدثنا عبد اهلل بن ُمنرِي، سمع أبا النرض، حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهلل بن دينار، عن أيب 3893)

قال، فذكر احلديث بنحوه، وفيه زيادة يف ملسو هيلع هللا ىلص حازم، عن سهل بن سعد الساعدي ؓ أن رسول اهلل 

 أوله وآخره

(، 0664( برقم )2/392ما جاء يف فضل املرابط ) ب/فضائل اجلهاد،  ك/، «جامعه»رجه الرتمذي يف وأخ

 .قال: حدثنا أبو بكر بن أيب النرض، قال: حدثنا أبو النرض البغدادي به بنحوه

(، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عبد الرمحن 33872) برقم  (27/104« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .ابن عبد اهلل بن دينار به بنحوهيعني 
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  احلديث احلادي عرش بعد املائة:

اكُِب يِف ظِلَِّها ِماَئَة َعاٍم الَ َيْقَطُعَها": ملسو هيلع هللا ىلصوقال   .(1)"يِف اجلَنَِّة َشَجَرٌة، َيِسرُي الرَّ

  

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

( برقم 4/009ما جاء يف صفة اجلنة وأهنا خملوقة ) ب/بدء اخللق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

(، قال: حدثنا َروح بن عبد املؤمن، حدثنا َيزيد بن ُزَريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، حدثنا أنس بن 2310)

  .قال، فذكر احلديث بلفظه ،ملسو هيلع هللا ىلصمالك ؓ، عن النبي 

(، من 2392( برقم )1/232ومن سورة الواقعة ) ب/تفسري القرآن،  ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

 .طريق معمر، عن قتادة به بنحوه

 .(، من طريق شيبان، عن قتادة به بلفظه02011) برقم  (31/299« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 
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  احلديث الثاين عرش بعد املائة:

ُل ُزْمَرٍة َتلُِج ": ملسو هيلع هللا ىلصوقال    .(1)اجْلَنََّة، ُصَوُرُهْم َعىَل ُصوَرِة اْلَقَمِر َليَْلَة اْلبَْدِر(َأوَّ

  

                                 
 ختريج احلديث: (1)

( برقم 4/008ما جاء يف صفة اجلنة وأهنا خملوقة ) ب/بدء اخللق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

(، قال: حدثنا حممد بن مقاتل، أخربنا عبد اهلل، أخربنا معمر، عن مهام بن منبه، عن أيب 2341)

 .فذكر احلديث بلفظه، وفيه زيادة يف آخره ،ملسو هيلع هللا ىلصهريرة ؓ، قال: قال رسول اهلل 

(، 3127( برقم )4/211ما جاء يف صفة أهل اجلنة ) ب/صفة اجلنة،  ك/، «جامعه»رتمذي يف وأخرجه ال

 .قال: حدثنا سويد بن نْص، قال: أخربنا عبد اهلل بن املبارك به بلفظه، وفيه زيادة يف آخره

أول زمرة تدخل اجلنة عىل صورة  ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 (، 4/3081القمر ليلة البدر وصفاَتم وأزواجهم )

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

وأهلها، ِذْكر اْلخبار بأن يف اجلنة ال يكون تباغض وال اختالف بني أهلها فيام فضل بعضهم عىل بعض من 

عبد الرزاق عن ، من طريق  (، كالمها )مسلم، وابن حبان(7426( برقم )06/462اع الكرامات )أنو

 .معمر به بلفظه، وفيه زيادة يف آخره
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  احلديث الثالث عرش بعد املائة:

، اَل )َيبُْصُقوَن( زاد يف رواية:  إَِضاَءة 
ِ
اَمء "ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوهَنُْم َعىَل َأَشدِّ َكْوَكٍب يِف السَّ

َواَل  (1)

ُطوَن"  .(2)َيْمَتِخُطوَن َواَل َيتََغوَّ

  

                                 
 .(: يبُسقون0/222/أ(، واملطبوع )0/041( يف األصل )1)

  ختريج احلديث: (2)

( 4/023خلق آدم صلوات اهلل عليه وذريته ) ب/أحاديث األنبياء،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

 (، قال: حدثنا ُقتيبة بن سعيد، حدثنا َجرير، عن ُعاَمرة، عن أيب ُزْرعة، عن أيب هريرة 2237برقم )

 .فذكر احلديث بلفظ مقارب، وفيه زيادة يف آخره ،ملسو هيلع هللا ىلص ؓ، قال: قال رسول اهلل 

أول زمرة تدخل اجلنة عىل صورة  ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

واللفظ  -(، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وُزهري بن حرب 4/3079القمر ليلة البدر وصفاَتم وأزواجهم )

 ، -لقتيبة 

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

( برقم 06/461ي تكون ألهل اجلنة عند دخوهلم إياها )وأهلها، ِذْكر اْلخبار عن وصف الصور الت

(، من طريق إسحاق بن إبراهيم، ثالثتهم )قتيبة بن سعيد، وزهري بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم( 7427)

 .عن جرير به بلفظ مقارب

أول زمرة تدخل اجلنة عىل صورة  ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 عبد الواحد بن زياد، ، من طريق  (4/3079لة البدر وصفاَتم وأزواجهم )القمر لي

حممد بن ، من طريق  (4222( برقم )3/0449صفة اجلنة ) ب/الزهد،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

 .فضيل، كالمها )عبد الواحد بن زياد، وحممد بن فضيل( عن ُعاَمرة بن الَقعقاع به بلفظ مقارب

 .(، من طريق أيب صالح، عن أيب هريرة به بلفظ مقارب7061) برقم  (03/83« )مسنده» وأخرجه أمحد يف
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  احلديث الرابع عرش بعد املائة:

ُطون وال يْمتِخُطون، َواَل " ويف رواية من حديث جابر: ُبوَن َواَل َيبُوُلوَن وال يتَغوَّ َيْأُكُلوَن َوَيرْشَ

  .(1)"النفسَيْبُزُقوَن، وُيْلَهُموَن احْلَْمَد َوالتَّْسبِيَح َكاَم ُيْلَهُموَن 

ِة،" قال أبو هريرة:( 0م002) ِة، َوجَمَاِمُرُهْم ِمَن اأْلَُلوَّ َهِب َواْلِفضَّ  آنِيَُتُهْم َوَأْمَشاُطُهْم ِمَن الذَّ

 اللَّْحِم، ِمَن احْلُْسنِ 
ِ
ْسُك، َولُِكلِّ َواِحٍد ِمنُْهْم َزْوَجَتاِن، ُيَرى ُمخُّ َساِقِهاَم ِمْن َوَراء

ِ
اَل ، َوَرْشُحُهُم امْل

 .(2)اْختاَِلَف َبيْنَُهْم، َواَل َتبَاُغَض، ُقُلوُِبُْم َقْلٌب َواِحٌد، ُيَسبُِّحوَن اهلَل ُبْكَرة  َوَعِشياا(

  

                                 
  ختريج احلديث:( 1)

يف صفات اجلنة وأهلها وتسبيحهم فيها  ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

واللفظ لعثامن، قال  -(، قال: حدثنا عثامن بن أيب شيبة، وإسحاق بن إبراهيم 4/3081بكرة وعشيا )

، عن -هو طلحة بن نافع -جرير، عن األعمش، عن أيب سفيان  -عثامن، حدثنا، وقال إسحاق: أخربنا 

 .يث بنحوه، وفيه زيادة يف أثنائهيقول، فذكر احلد ،ملسو هيلع هللا ىلصجابر ؓ، قال: سمعت النبي 

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

( 06/463وأهلها، ِذْكر اْلخبار بأن أهل اجلنة ال يكون هلم حالة نقص وتقذر إذ هي دار رفعة وعالء )

 .سفيان عن األعمش به بنحوه، من طريق  (7421برقم )

 (، من طريق ماعز التميمي، 04801) برقم  (02/009« )مسنده»أخرجه أمحد يف و

(، من 3869) برقم  (2/0867يف أهل اجلنة ونعيمها ) ب/الرقاق،  ك/، «سننه»وأخرجه الدارمي يف 

 .طريق أيب الزبري، كالمها )ماعز التميمي، وأبو الزبري( عن جابر به بنحوه

 .002يف احلديث السابق برقم:  صحيح. تقدم خترجيه  ( 2)
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  احلديث اخلامس عرش بعد املائة:

 .(1)"وليس يِف اجْلَنَِّة َعَزب" زاد يف رواية: 

  

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

أول زمرة تدخل اجلنة عىل صورة القمر  ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

(، قال: حدثني عمرو الناقد، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، 4/3078ليلة البدر وصفاَتم وأزواجهم )

قاال: حدثنا إسامعيل ابن علية، أخربنا أيوب، عن حممد، قال: إما  -واللفظ ليعقوب  -مجيعا عن ابن علية 

نة أكثر أم النساء؟ فقال أبو هريرة ؓ: أَو مَل يقل أبو القاسم تفاخروا وإما تذاكروا: الرجال يف اجل

 .احلديث، وفيه: )وما يف اجلنة أعزب(....)إن أول زمرة تدخل اجلنةملسو هيلع هللا ىلص: 

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

( برقم 06/426ل اجلنة أول الناس يف القيامة )وأهلها، ِذْكر اْلخبار عن وصف صور الزمرة التي تدخ

ختياين به بنحوه، من طريق  (7431)  .سفيان بن عيينة عن أيوب السَّ

ختياين، عن حممد بن سريين به 7013) برقم  (03/64« )مسنده»وأخرجه أمحد يف  (، من طريق أيوب السَّ

 .بنحوه

(، من طريق 3874) برقم  (2/0870العني )يف صفة احلور  ب/الرقاق،  ك/، «سننه»وأخرجه الدارمي يف 

 .هشام الُقْرُدويس، عن حممد بن سريين به بلفظ خمتْص
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  احلديث السادس عرش بعد املائة:

َمْقَعِد َأَحِدُكْم ِمَن اجْلَنَِّة َأْن ُيَقاَل َلُه: ََتَنَّ َفيَتََمنَّى، َوَيَتَمنَّى، َفيَُقاُل َلُه: َهْل إِنَّ َأْدَنى ": ملسو هيلع هللا ىلص وقال

، أخرجا مجيع ذلك، وقد تقدم (1)"ََتَنَّيَْت؟، َفيَُقوُل: َنَعْم، َفيَُقاُل َلُه: َفِإنَّ َلَك َما ََتَنَّيَْت، َوِمْثَلُه َمَعهُ 

ْنَيا َوَما َلقاب َقْوِس أحِدُكم يف اجلنَِة خريٌ "وط، أي قدره، وجاء: قوله: قيد س .بعضه  ِمْن الدُّ

ة، بالتشديد .، والقاب أيضا، القدر"ِفيَها : هو العود الذي ُيتبخر (2)قال األصمعي .قوله: األَُلوَّ

قوله: يلهمون التسبيح، أي أن جمرى التسبيح فيهم  .(3)به، وفيه لغتان ضم اهلمزة، وفتحها

ونكمجرى النفس، ومثله يف وصف املالئكة:  قوله:  .(5) (4){}ُيَسبُِّحوَن اللَّيَْل َوالنََّهاَر الَ َيْفرُتُ

قوله: "يأكلون  .(6)ال يبسقون، بمعنى يبصقون، ويبزقون، وهذه األحرف الثالثة تتعاقب

وكافة املسلمني أن نعيم اجلنة  ،واجلامعة ،ل السنة/ب[ ويرشبون"، مذهب أه0/041]

باملحسوسات كنعيم أهل الدنيا، وأن ذلك عىل الدوام ال آخر له، خالفا للفالسفة، وُغالة 

ات عقلية، وانفصال من هذا العامل إىل املأل األعىل،  الباطنية من أن نعيم أهل اجلنة إنام هو لذَّ

وهو مذهب كافة النصارى، وخالفا لبعض املعتزلة يف أن وهو عندهم املعربَّ به عن اجلنة، 

مثله، إال أهنم عنده  (7)مهْ نعيم أهل اجلنة غري دائم، وإنام هو إىل أمد، ثم يسكنون، وقال َج 

                                 
 ختريج احلديث: (1)

(، قال: حدثنا حممد بن رافع، 0/067معرفة طريق الرؤية ) ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن مهام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة ؓ، عن رسول اهلل 

  .فذكر احلديث بلفظه ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .( قال: حدثنا عبد الرزاق بن مهام به بلفظه8068) برقم  (02/113« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

راوية العرب، وأحد  .الباهيلّ األصمعي هو عبد امللك بن ُقَريب بن عيل بن ُقَتيبة بن َمْعن بن سعد َمناة  (2)

وقال أبو  .قال األخفش: ما رأينا أحدا أعلم بالشعر من األصمعي .أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان

 ُينظر: .ـه306تويف سنة  .االطيب اللغوي: كان أتقن القوم للغة، وأعلمهم بالشعر، وأحرضهم حفظ

 .(4/063(، األعالم للزركيل )90/برقم067األندليس )صـ طبقات النحويني أليب بكر الزبيدي

 .(4271( برقم )01/318َشح السنة للبغوي ) ُينظر:( 3)

 . 31األنبياء:( 4)

 .(4271( برقم )01/302َشح السنة للبغوي ) ُينظر: (5)

 .(2/0034غريب احلديث للحريب ) ُينظر:( 6)

املتكلم الضال رأس " قال عنه الذهبي: .هو: اجلَْهم بن صفوان، أبو حمرز الراسبي موالهم السمرقندي (7)

هه َعزَّ َوَجلَّ اجلهمية وأساس البدعة، وكان ذا نظر وذكاء وفكر وجدال، وكان ينكر صفات الرب  ، وينزِّ
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  .(1يفنون)

                                                                                               
وقد  .القرآن، ويزعم أن اهلل ليس عىل العرش، بل يف كل مكان"بزعمه عن الصفات كلها، ويقول بخلق 

وقد قيل: إن اجلهم تاب هذا  .ظهرت بدعُته برتمذ، وقتله مسلم بن أحوز املازين بمرو يف آخر ملك بني أمية

عن مقالته ورجع، قال إبراهيم بن طهامن: حدثني من ال أَتم أن جهام رجع عن قوله، ونزع عنه، وتاب إىل 

تاريخ اْلسالم ، (0/86امللل والنحل ) ُينظر: .وذكره الذهبي يف تارخيه يف الطبقة الثالثة عرش .نهاهلل م

(2/289). 

 .(8/267إكامل املعلم ) ُينظر:( 1)
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  احلديث السابع عرش بعد املائة:

ُل َثاَلَثٍة َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة،  قال:ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ، عن– أعني أبا هريرةؓ-وعنه  "ُعِرَض َعيَلَّ َأوَّ

ِهيُد، َوَعبٌْد مَمُْلوٌك َأْحَسَن ِعَباَدَة َربِِّه، َوَنَصَح لَِسيِِّدِه، َوَعِفيٌف يتََعفَّف ُذو ِغن ى َأْو َماٍل" ، الشَّ

 .(1)أخرجه أبو حاتم

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

رّي،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف  فضل الشهادة، ِذْكر البيان بأن  ب/السِّ

(، قال: أخربنا عبد اهلل بن حممد 4616( برقم )01/102الشهيد من أول من يدخل اجلنة يف القيامة )

األزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخربنا معاذ بن هشام، حدثنا أيب، عن حييى بن أيب كثري، حدثني عامر 

 .فذكر احلديث بلفظ مقارب ،ملسو هيلع هللا ىلصل: قال رسول اهلل العقييل عن أبيه أنه سمع أبا هريرة ؓ يقو

(، من طريق عيل بن املديني عن معاذ 0439( برقم )0/144الزكاة ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

بن هشام به بنحوه وفيه زيادة يف آخره، وقال عقبه: عامر بن شبيب العقييل شيخ من أهل املدينة مستقيم 

 .باب تفرد به عنه حييى بن أيب كثري، ومل خيرجاهاحلديث، وهذا أصل يف هذا ال

( برقم 2/378ما جاء يف ثواب الشهداء ) ب/فضائل اجلهاد،  ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

 .(، من طريق عيل بن املبارك، عن حييى بن أيب كثري به بنحوه، وقال عقبه: هذا حديث حسن0643)

(، حدثنا إسامعيل بن إبراهيم )هو ابن ُعَليَّة(، قال: 9493) برقم  (01/397« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

ئِي به بنحوه وفيه زيادة يف آخره ْسُتَوا  .حدثنا هشام الدَّ

ئده»وأخرجه َتام يف   .األوزاعي، من طريق  (449( برقم )0/093« )فوا

 (، من181/برقم373ما جاء يف ذم العجب، والكرب )صـ ب/وأخرجه اخلرائطي يف مساوئ األخالق، 

كالمها )األوزاعي، وَشيبان بن عبد الرمحن( عن حييى بن أيب كثري به بنحوه  .طريق َشيبان بن عبد الرمحن

 .وفيه زيادة يف آخره

 «:صحيحه»دراسـة إسناد احلديث عند ابن حبان يف 

صاحب عبد اهلل بن حممد بن عبد الرمحن بن ِشرَيَوْيِه بن أسد، أبو حممد القريش، النيسابوري، األزدي  -0

 . 49تقدم يف حديث رقم:  .ثقة .التصانيف

إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم بن مطر احلنظيل أبو يعقوب املروزي املعروف بابن راَهَوْيه: ثقة  -3

 . 41تقدم يف حديث رقم:  .حافظ إمام جمتهد

ئي البْصي: صدوق ربام وهم -2 ْسَتَوا  . 41م يف حديث رقم: تقد .معاذ بن هشام بن أيب عبد اهلل الدَّ

ئي: ثقة حافظ ثبت  -4 ْسَتَوا بِعي، أبو بكر البْصي الدَّ أبوه هو: هشام بن أيب عبد اهلل ـ واسمه َسنرَْب ـ الرَّ

 . 41حجة متقن، وهو أثبت الناس يف قتادة، وحييى بن أيب كثري تقدم يف حديث رقم: 
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ثقة ثبت حافظ عابد، لكنه يدلس ويرسل،  .اليامميحييى بن أيب كثري الطائي، أبو نْص، ويقال: أبو كثري  -1

وروايته عن الصحابة منقطعة، ولعل هذا هو مراد من وصفه بالتدليس، ولو كان مرادهم بالتدليس معناه 

وه من أهل املرتبة الثانية من مراتب املدلسني تقدم يف حديث  .االصطالحي فال يرضه ذلك ألن األئمة عدُّ

 . 36رقم: 

بة، ويقال: ابن عبد اهلل، الُعَقييِل، ومال ابن حبان إىل أهنام اثنان: عامر بن عقبة العقييل، عامر عامر بن عق -6

روى له  .وروى عنه حييى بن أيب كثري .روى عن أبيه .بن عبد اهلل العقييل، لكن األكثرين عىل أنه راو واحد

وقال يف  .بي يف الكاشف: ُوثقوقال الذه .وذكره ابن حبان يف الثقات .الرتمذي حديثا واحدا وحسنه

وقال ابن حجر:  .ويقال: ابن عبد اهلل بن شقيق .املغني، وامليزان: ال ُيعرف، زاد يف امليزان: فيقال: ابن عقبة

(، 2106( برقم )0/460(، املغني يف الضعفاء للذهبي )3144( برقم )0/131الكاشف ) ُينظر: .مقبول

 .(2016/برقم 388(، التقريب )صـ 1/79َتذيب التهذيب )(، 4196( برقم )3/263ميزان االعتدال )

قال أبو حاتم الرازي يف  .وخالصة حاله أنه ثقة؛ فقد روى عنه حييى بن أيب كثري، وهو ال يروي إال عن ثقة

 .(: "حييى بن أيب كثري إمام ال حيدث إال عن ثقة"، واهلل أعلم9/043اجلرح والتعديل )

قال الذهبي: ال  .وروى عنه ابنه عامر العقييل .روى عن أيب هريرة ؓ .أبوه: هو عقبة الُعقييل -7

(، َتذيب التهذيب 1699( برقم )2/88ميزان االعتدال ) ُينظر: .وقال ابن حجر: مقبول .ُيعرف

 .وخالصة حاله ما قاله الذهبي، واهلل أعلم .(4618/برقم296(، التقريب )صـ7/313)

 .03تقدم يف حديث رقم:  .هريرة ؓ عبد الرمحن بن صخر الدويّس، أبو -8

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

 .واهلل أعلمجمهول،  .احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ فيه عقبة الُعقييل
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  احلديث الثامن عرش بعد املائة:

َأْهُل اجْلَنَِّة َثاَلَثٌة: ": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  وال تضاُدد بني هذا وبني ما رواه جابر ؓ

ٌق ُمؤِمن، َوَرُجٌل َرِحيٌم َرِقيُق اْلَقْلِب لُِكلِّ ِذي ُقْرَبى ُمْسلٍِم، ورجل َفِقرٌي  ُذو ُسْلَطاٍن ُمْقِسٌط ُمتََصدِّ

ٌق  حُيمل احلديثان عىل ظاهرمها، فالعفيف املتعفف ذو ، بل (1)، أخرجه أبو حاتم"َعِفيٌف ُمتََصدِّ

وقوله يف هذا احلديث: أهل  .الِغنى يدخل اجلنة، والفقري املتعفف املتصدق يدخلها أيضا

اجلنة، أي معظم أهل اجلنة من اتصف ِبذا الوصف، أو بمعنى أهل اجلنة املتأهلون للجنة، 

 .وإن تأهل هلا غريهم، لكن وصفهم أنسب للتأهل

  

                                 
 .مل أجده من حديث جابر ؓ، وإنام هو من حديث ِعياض بن مِحار املَُجاِشِعي، واهلل أعلم( 1)

 ختريج احلديث:

الصفات التي يعرف ِبا يف الدنيا أهل  ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

ْسَمِعي، وحممد بن املثنى، وحممد بن بشار 4/3097اجلنة وأهل النار )
ِ
 (، قال: حدثني أبو غسان امل

ف -واللفظ أليب غسان، وابن املثنى-بن عثامن   قاال: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أيب، عن قتادة، عن ُمَطرِّ

ري، عن ِعياض بن مِحار املَُجاِشِعي، أن رسول اهلل  خِّ   .قال، فذكر احلديث مطوال ،ملسو هيلع هللا ىلصبن عبد اهلل بن الشِّ

(، قال: حدثنا حييى بن سعيد، حدثنا هشام به بنحوه 07484) برقم  (39/23« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .مطوال

 (7/378ءة القرآن عىل كل األحوال )قرا  ب/فضائل القرآن،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

 .(، من طريق معمر عن قتادة به بنحوه مطوال8106) برقم 

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

اق َمَطر ، من طريق  (7412( برقم )06/491وأهلها، ِذْكر وصف ثالثة يدخلون اجلنة من هذه األمة ) الورَّ

  .عن قتادة به بنحوه خمتْصا 
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  احلديث التاسع عرش بعد املائة:

ا، َفُكلُّ َمْن َيْدُخُل " قال:ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ، عن(1)وعنه ُ آَدَم َعىَل ُصوَرتِِه، ُطوُلُه ِستُّوَن ِذَراع  َخَلَق اَّللَّ

قوله: صورته،  .(2)، أخرجاه"اجلَنََّة َعىَل ُصوَرِة آَدَم، َفَلْم َيَزِل اخلَْلُق َينُْقُص َبْعُد َحتَّى اآلنَ 

 .(3)الضمري يف صورته يرجع إىل آدم، أي عىل صورته التي ُوجد عليها

  

                                 
 .يعني أبا هريرة ؓ (1)

 ختريج احلديث: (2)

(، قال: حدثنا 6337( برقم )8/11بدء السالم ) ب/االستئذان،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

قال، ملسو هيلع هللا ىلص حييى بن جعفر، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن مهام، عن أيب هريرة ؓ، عن النبي 

 .فذكر احلديث، وفيه زيادة يف أثنائه

م أفئدَتم مثل أفئدة  ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف  يدخل اجلنة أقوا

  .(، قال: حدثنا حممد بن رافع4/3082) الطري

( كالمها )حممد بن رافع، أمحد( عن عبد الرزاق بن 8070) برقم  (02/114« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .مهام به بنحوه

بدء اخللق، ِذْكر وصف طول آدم  ب/التاريخ  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

ي عن عبد الرزاق به بنحوه، من طريق  (6063( برقم )04/22)حيث خلقه اهلل جل وعال  ِ   .ابن أيب الرسَّ

 .(2398( برقم )03/311َشح السنة للبغوي ) ُينظر: (3)
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  احلديث العرشون بعد املائة:

يُل َفَأَخَذ بِيَِدي َفَأَرايِن َباَب اجْلَنَِّة الَِّذي َتْدُخُل ِمنُْه ": ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل (1)وعنه َأتَايِن ِجرْبِ

، َوِدْدُت َأينِّ ُكنُْت َمَعَك َحتَّى َأنُْظَر إَِليِْه، َفَقاَل َرُسوُل 
ِ
تِي، َفَقاَل َأبُو َبْكٍر: َيا َرُسوَل اَّللَّ  ُأمَّ

ِ
اَّللَّ

تِي"َأَما إِنََّك َيا َأبَا َبْكٍر : ملسو هيلع هللا ىلص ُل َمْن َيْدُخُل اجْلَنََّة ِمْن ُأمَّ  .(2)، أخرجه أبو داودَأوَّ

                                 
 .( يعني أبا هريرة ؓ 1)

  ختريج احلديث: (2)

نَّة،  ك/ ،«سننه»أخرجه أبو داود يف  (، قال: حدثنا َهنَّاد بن 4613) برقم  (4/302يف اخللفاء ) ب/السُّ

ي، عن عبد الرمحن بن حممد املَُحاريب، عن عبد السالم بن َحرب، عن أيب خالد الداالين، عن أيب  ِ الرسَّ

 .فذكر احلديث بلفظه ،ملسو هيلع هللا ىلصخالد، موىل آل َجْعَدة عن أيب هريرة ؓ، قال: قال رسول اهلل 

أيب مسلم عمران ، من طريق  (4444( برقم )2/77معرفة الصحابة ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 .بن ميرسة، وقال عقبه: هذا حديث صحيح عىل َشط الشيخني، ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي

ما ذكر من تفرد كل رجل من العرشة من أصحاب  ب/وأخرجه ابن شاهني يف َشح مذاهب أهل السنة، 

كه غريه فيها، فضيلة أليبملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  ، من (96/برقم022بكر الصديق ؓ )صـ بفضيلة مل َيرْشَ

كه فيها أحدطريق   َكني زكريا بن حييى، وقال عقبه: تفرد أبو بكر ِبذه الفضيلة، مل َيرْشَ كالمها  .أيب السُّ

 .)عمران بن ميرسة، زكريا بن حييى( عن املحاريب به بلفظ مقارب

 «:سننه»دراسـة إسناد احلديث عند أيب داود يف 

0-  ِ ي الكويف: روى عن أيب معاوية َهنَّاد بن الرسَّ ِ ي بن مصعب بن أيب بكر التميمي الدارمي، أبو الرسَّ

وروى عنه مسلم، وأبو داود، وحممد بن إسحاق بن  .الرضير، وعبد الرمحن بن حممد املحاريب، وغريمها

أبو حاتم:  وقال .قال أمحد: عليكم ِبناد، وقال مرة: ما بالكوفة مثل هناد، هو شيخهم .إبراهيم، وغريهم

وقال النسائي، ومسلمة قاسم، وابن حجر:  .وقال قتيبة: ما رأيت وكيعا يعظم أحدا تعظيمه هلناد .صدوق

قال الذهبي يف السري: اْلمام، احلجة، القدوة، زين العابدين  .وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: عابد .ثقة

 .وقال يف الكاشف: احلافظ الزاهد،كان يقال له: راهب الكوفة لتعبده .مصنف كتاب )الزهد(، وغري ذلك

(، اْلكامل 1987( برقم )3/229(، الكاشف )9/346الثقات البن حبان ) ُينظر: .ـه342ُتويف سنة 

(، 7231/برقم 174(، التقريب )صـ00/71(، َتذيب التهذيب )4968( برقم )03/068ملغلطاي )

وخالصة حاله أنه ثقة عابد، وأما قول أيب حاتم  .(2297( برقم )4/68ل )موسوعة أقوال أمحد يف الرجا

 .صدوق فهذا من تشدده، واهلل أعلم

روى عن األعمش، وعبد السالم بن َحرب،  .عبد الرمحن بن حممد بن زياد املَُحاريب، أبو حممد الكويف -3

ي، وغريمها .وغريمها ِ وقال ابن سعد:  .: ما كان أحفظه للطوالقال وكيع .وروى عنه أمحد، وَهنَّاد بن الرسَّ

 .قال عثامن الدارمي: وعبد الرمحن ليس بذاك .وقال ابن معني: ثقة له مناكري عن جمهولني .ثقة كثري الغلط
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وقال أبو حاتم: صدوق إذا حدث عن  .وقال عثامن بن أيب شيبة: هو صدوق، ولكنه هو كذا مضطرب

وذكره العقييل يف الضعفاء، وذكر له  .ة، فيفسد حديثه بذلكالثقات، يروي عن املجهولني أحاديث منكر

حديثا  عن معمر استنكره أمحد، وقال: مل نعلم أن املحاريب سمع من معمر شيئا ، وبلغنا أن املحاريب كان 

وقال عبد اهلل بن أمحد: قيل أليب إن املحاريب روى عن عاصم، عن أيب عثامن، عن جرير حديث: "  .يدلس

فقال أيب: كان املحاريب جليسا لسيف بن حممد ابن أخت الثوري، وكان  .بني دجلة ودجيل "تبنى مدينة 

وقال  .وقال العجيل: ال بأس به، وقال أيضا: كان يدلس .سيف كذابا، وأظن املحاريب سمع هذا منه

: ليس به وقال النسائي أيضا .وقال البزار، والنسائي، والدارقطني، وابن شاهني: ثقة .الساجي: صدوق َيم

وقال يف الثقات املتكلم فيهم بام  .وقال الذهبي يف الكاشف: ثقة يغرب .«الثقات»وذكره ابن حبان يف  .بأس

وذكره ابن حجر يف املرتبة الثالثة من مراتب املدلسني،  .ال يوجب ردهم: ثقة نبيل روى مناكري عن جماهيل

 .ـه091ُتويف سنة  .: ال بأس به، وكان يدلسوقال: وصفه العقييل بالتدليس، وقال ابن حجر يف التقريب

(، الثقات البن شاهني 7/93(، الثقات البن حبان )948( برقم )3/247الضعفاء للعقييل ) ُينظر:

(، 2211( برقم )0/643(، الكاشف )2949( برقم )07/286(، َتذيب الكامل )801/برقم047)صـ

(، 280( برقم )4/0373(، تاريخ اْلسالم )10م /برق032الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب ردهم ) صـ 

 .(41(، طبقات املدلسني البن حجر )صـ2999/برقم 249(، التقريب )صـ6/361َتذيب التهذيب )

، -ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من مناكريه–وخالصة حاله أنه ثقة نبيل روى مناكري عن جماهيل 

لفهم مل يذكر دليال، واألَوىل أن جُيعل من أهل املرتبة الثانية وكان يدلس، وهذا عىل قول األكثرين، ومن خا

من أهل املرتبة الثالثة من مراتب  -يف طبقات املدلسني  –من مراتب املدلسني، وأما جعل ابن حجر إياه 

 املدلسني، فُيجاب عنه بأمور:

من رجال البخاري ( فيمن ُضعَّف بأمر مردود 463األول: أن ابن حجرنفسه ذكره يف هدي الساري )صـ

َم فيه للتدليس   .(: ليس له يف البخاري سوى حديثني متابعة409وقال يف )صـ .فقال: ُتُكلِّ

الثاين: أن قول أمحد )بلغنا أنه كان يدلس( يدل عىل أنه ليس مشهورا  عنه، ومل يقف عليه بنفسه، وهي 

  . مشعرة بضعف هذه الصفة فيه

أن املحاريب سمع من معمر( يدل عىل أن تدليسه املقصود به ما  الثالث: أن قوله قبل ذلك: )وال نعلم

 .اصطلح املتأخرون عىل أنه املرسل اخلفي

بع: أن قصة حديث )دجلة ودجيل( مل يذكر عبد اهلل من رواها له فربام كانت ال تصح عنه، وقد عقب   الرا

املحاريب منقطع، فام صح عن الذهبي عىل هذه القصة بقوله يف تاريخ اْلسالم: ما بني عبد اهلل وبني 

  .املحاريب هذا

وعىل كل، فإن هذه احلادثة لو صحت عنه ال  .اخلامس: أن العقييل مل يصفه بالتدليس بل نقل كالم أمحد فيه

 .واهلل أعلم َتعله من أهل املرتبة الثالثة من مراتب املدلسني،
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لكويف، َشيك أبى نعيم َّف بيع املالء، وأصله عبد السالم بن َحرب بن َسْلم النهدي املاَُلئي، أبو بكر ا -2

وروى عنه أبو ُنعيم الفضل بن ُدَكني،  .بْصي: روى عن أبى خالد الداالين، وسليامن األعمش، وغريمها

وقال ابن  .قال ابن سعد: كان به ضعف يف احلديث وكان عرسا  .وعبد الرمحن بن حممد املحاريب، وغريمها

وقال مرة: صدوق، وقيل البن امَلِديني: أكثرَت عنه؟ قال: نعم، حرضت  .معني: ثقة، والكوفيون يوثقونه

له جملَس العاّمة، وقد كنُت أستنكر بعَض حديثه حّتى نظرت يف حديث من ُيْكثر عنه، فإذا حديثه ُمقارب 

ئبه يف موضع، فكنت أنظر إليها جمموعة   ، فكانوا جيمعون غرا عن مغرية، والناس، وذلك أنه كان عرسا

 .وقال أمحد: كنا ننكر من عبد السالم شيئا: كان ال يقول حدثنا إال يف حديث واحد أوحديثني .تنكْرَُتافاس

وقال  .وَقال العجيل: هو عند الكوفيني ثقة ثبت، والبغداديون يستنكرون بعض حديثه، والكوفيون أعلم به

َوَقال النسائي  .وقال الرتمذي: ثقة حافظ .وقال أبو حاتم: ثقة صدوق .يعقوب بن شيبة: ثقة يف حديثه لني

، وقال ابن حبان يف املشاهري: كان «الثقات»وذكره ابن حبان، وابن خلفون يف  .يف التمييز: ليس به بأس

وَقال الداَرُقطني:  .وذكره الساجي، والعقييل، والبلخي يف مجلة الضعفاء .وقال ابن عدي: ال بأس به .متقنا

وقال يف هدي الساري )صـ  .وقال ابن حجر يف التقريب: ثقة حافظ له مناكري .ثقة وقال الذهبي: .ثقة حجة

ُتويف سنة  .(: له يف البخاري حديثان متابعة، فذكرمها، ثم قال: فتبني أنه مل حيتج به، وروى له الباقون431

/برقم 370(، مشاهري علامء األمصار )صـ7/038الثقات البن حبان ) ُينظر: .وقيل غري ذلك .ـه087

(، اْلكامل 2261( برقم )0/613(، الكاشف )0481( برقم )7/34(، الكامل البن عدي )0266

 .(4167/برقم 211(، التقريب )صـ6/206(، َتذيب التهذيب )2392( برقم )8/370ملغلطاي )

  .كريهومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من منا، وخالصة حاله ما قاله ابن حجر، ومن خالفه مل يذكر دليال

األسدى الكوَّف،  -ويقال: عاصم، ويقال: هند، ويقال: واسط –أبو خالد الداالين: هو  بن أبى سالمة  -4

مشهور بكنيته، و قيل له الداالنى؛ لنزوله َّف بنى داالن ومل يكن منهم: روى عن أيب خالد، موىل آل َجْعَدة، 

وقال  .قال ابن سعد: منكر احلديث .ريمهاوروى عنه شعبة، وعبد السالم بن حرب، وغ .وقتادة، وغريمها

وقال أبو حاتم:  .وقال أمحد، والنسائي: ال بأس به، وقال َشيك: كان مرجئا .ابن معني: ليس به بأس

وقال ابن حبان: كان كثري اخلطأ فاحش الوهم خيالف الثقات يف الروايات حتى إذا سمعها املبتدئ  .صدوق

 .مقلوبة ال جيوز االحتجاج به إذا وافق، فكيف إذا انفرد باملعضالت يف هذه الصناعة علم أهنا معمولة أو

وقال ابن عدي: له أحاديث صاحلة، وأروى الناس عنه عبد السالم بن حرب، وَّف حديثه لني إال أنه مع لينه 

وذكر أبو عبد اهلل احلاكم أن األئمة املتقدمني  .وقال أبو أمحد احلاكم: ال يتاَبع يف بعض حديثه .ُيكتب حديثه

وقال الذهبي يف املغني: مشهور حسن  .وقال ابن عبد الرب: ليس بحجة .شهدوا له بالصدق واْلتقان

وذكره ابن حجر يف املرتبة الثالثة من مراتب املدلسني، وقال:  .احلديث، وقال أيضا: له أوهام وهو صدوق

وذكره  .وقال ابن حجر يف التقريب: صدوق خيطىء كثريا، وكان يدلس .يسوصفه حسني الكرابييس بالتدل

(، تاريخ اْلسالم 7226( برقم )22/372َتذيب الكامل ) ُينظر: .الذهبي يف الطبقة اخلامسة عرش
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(، َتذيب 7420( برقم )3/462(، )7033( برقم )3/433(، املغني يف الضعفاء للذهبي )2/0109)

وخالصة  .(48( طبقات املدلسني البن حجر )صـ8173/برقم 626ب )صـ(، التقري03/83التهذيب )

، وذكره ابن حجر يف املرتبة -ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من أوهامه-حاله أنه صدوق له أوهام

 .الثالثة من مراتب املدلسني، فال حُيتج من حديثه إال بام رصح فيه بالسامع، واهلل أعلم

وروى عنه  .ْعَدة بن هبرية املخزومي ال ُيعرف اسمه: روى عن َأيب هريرة ؓأبو خالد، موىل آل َج  -1

ديوان  ُينظر: .وقال ابن حجر: جمهول .وقال الذهبي يف ديوان الضعفاء: ال ُيعرف .أبو خالد الداالين

 .(8174/برقم626(، التقريب )صـ03/84(، َتذيب التهذيب )4914/برقم 417الضعفاء للذهبي )صـ

 .ه أنه جمهولوخالصة حال

تقدم يف حديث  .أبو هريرة: هو الصحايب اجلليل: عبد الرمحن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓ -6

 .03رقم: 

 احلكم عىل احلـديث بإسناد أيب داود:

مدلس من املرتبة الثالثة، وقد روى هنا بالعنعنة، وأبو  .احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ فيه أبو خالد الداالين

 .جمهول، واهلل أعلم .خالد موىل آل جعدة
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  احلديث احلادي والعرشون بعد املائة:

، أخرجه "َما يِف اجلَنَِّة َشَجَرٌة إاِلَّ َوَساُقَها ِمْن َذَهٍب ": ملسو هيلع هللا ىلص( قال: قال رسول اهلل 1وعنه)

 .(2الرتمذي، وقال حديث حسن، وأبو حاتم)

                                 
 . يعني أبا هريرة ؓ( 1)

  ختريج احلديث: (2)

(، 3131( برقم )4/393ما جاء يف صفة شجر اجلنة ) ب/صفة اجلنة،  ك/« جامعه»أخرجه الرتمذي يف 

از، عن أبيه، عن جده، عن أيب  قال: حدثنا أبو سعيد األشّج، قال: حدثنا زياد بن احلسن بن الُفرات الَقزَّ

فذكر احلديث بلفظه، وقال عقبه: هذا حديث  ،ملسو هيلع هللا ىلصحازم، عن أيب هريرة ؓ، قال: قال رسول اهلل 

 .حسن غريب

 .( قال: حدثنا أبو سعيد األشج به بلفظه6091) برقم  (00/17« )مسنده»مَلوِصيِل يف وأخرجه أبو يعىَل ا

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

(، قال: 7401( برقم )06/431وأهلها، ِذْكر اْلخبار عن الوصف الذي به خلق اهلل أصول أشجار اجلنة )

 .أخربنا إسحاق بن أمحد القطان بِتِنِّيس قال: حدثنا أبو سعيد األشج به بلفظه

 :«جامعه»الرتمذي يف  دراسـة إسناد احلديث عند

روى عن عبد  .سعيد بن ُحصني الكندي، أبو سعيد األشج الكويفأبو سعيد األشّج: هو عبد اهلل بن  -0

وروى عنه البخاري، ومسلم، والرتمذي،  .السالم بن حرب، وزياد بن احلسن بن فرات القزاز، وغريمها

وقال  .وقال أبو حاتم: ثقة صدوق .قال ابن َمعني: ليس به بأس ولكنه يروي عن قوم ضعفاء .وغريهم

وقال حممد بن أمحد بن بالل الشطوي: ما رأيت أحفظ  .وقال النسائي: ال بأس به .مرة: األشج إمام زمانه

وقال اخللييل: ثقة لكن يف  .وذكره ابن حبان يف "الثقات"، وقال مسلمة بن قاسم، وابن حجر: ثقة .منه

يخ وقال الذهبي: احلافظ، اْلمام، الثبت، ش .أشياخه ثقات وضعفاء حيتاج يف حديثه إىل معرفة وَتييز

(، اْلكامل 03/083سري أعالم النبالء ) ُينظر: .ـه317تويف سنة  .الوقت، املفرس، صاحب التصانيف

/برقم 211(، تقريب التهذيب )صـ 1/326(، َتذيب التهذيب )3960( برقم )7/281ملغلطاي )

 .ثقة حافظ وخالصة حاله أنه  .(2214

ز التميمي الكويف: -3 ا وروى عنه  .روى عن أبيه، وأبَان بن تغلب، وغريمها زياد بن احلسن بن ُفرات الَقزَّ

 .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .قال أبو حاتم: منكر احلديث .أخوه حييى، وأبو سعيد االشج، وغريمها

وقال الدارقطني: ال بأس به، وال حُيتج به، وأبوه  .روى له الرتمذي حديثا واحدا، وقال عقبه: حسن غريب

وذكره الذهبي يف الطبقة  .وقال ابن حجر: صدوق خيطىء .ن اجلوزي يف الضعفاءوذكره اب .وجده ثقتان

(، َتذيب 4/0014(، تاريخ اْلسالم )0396( برقم )0/399الضعفاء البن اجلوزي ) ُينظر: .العرشين

 .وخالصة حاله ما قاله ابن حجر .(3167/برقم 309(، التقريب )صـ 2/263التهذيب )
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ز الكويف روى عن أبيه فرات، وزياد بن  أبوه: هو احلسن بن فرات -2 بن أيب عبد الرمحن التميمي القزا

وقال أبو حاتم:  .قال ابن معني، والدارقطني: ثقة .وروى عنه ابنه زياد، ووكيع، وغريمها .كليب، وغريمها

 ُينظر: .وقال ابن حجر: صدوق َيم .وقال الذهبي: ثقة.وذكره ابن حبان يف "الثقات" .منكر احلديث

 .(0377/برقم062(، التقريب )صـ3/201(، َتذيب التهذيب )0119( برقم )0/239كاشف )ال

 .ثقة عىل قول األكثرين، ومن خالفهم مل يذكر دليال وخالصة حاله أنه 

ز  -4 ا التميمي، أبو حممد،  -نسبة إىل بيع القز )احلرير( وعمله-جدَ ُه: هو فرات بن أيب عبد الرمحن الَقزَّ

وروى عنه  .هلل البْصي: روى عن أيب حازم سلامن األشجعي، وسعيد بن جبري، وغريمهاويقال: أبو عبد ا

قال ابن معني، والعجىل، والنسائي، والدارقطني، وابن  .ابنه احلسن بن الفرات، والسفيانان، وغريهم

ألثبات وذكره ابن حبان يف "الثقات"، وقال يف املشاهري: من ا .وقال أبو حاتم: صالح احلديث .حجر: ثقة

وذكره الذهبي يف تارخيه يف الطبقة الثالثة عرش  .وقال ابن شاهني يف "الثقات": قال سفيان: ثقة .يف الروايات

(، تاريخ اْلسالم 4/490(، األنساب للسمعاين )0239/برقم 099مشاهري علامء األمصار )صـ ُينظر:

 .خالصة حاله أنه ثقةو .(1281/برقم 444(، التقريب )صـ8/318(، َتذيب التهذيب )2/479)

وجالسه مخس  -أبو حازم: هو سلامن األشجعي األعرج موىل عزة األشجعية: روى عن، أيب هريرة  -1

از، وغريمها .، وعن موالته عزة األشجعية، وغريمها-سنني  قال ابن  .وروى عنه األَعمش، وفرات الَقزَّ

وقال أمحد، وابن معني، والعجيل، وأبو داود، وأمحد بن صالح،  .سعد كان ثقة وله أحاديث صاحلة

وقال ابن عبد الرب:  .«الثقات»وذكره ابن حبان، وابن خلفون، وابن شاهني يف  .والذهبي، وابن حجر: ثقة

(، 1/7سري أعالم النبالء ) ُينظر: .ُتويف يف خالفة عمر بن عبد العزيز عىل رأس املائة .أمجعوا عىل أنه ثقة

/برقم  346(، التقريب )صـ 4/041(، َتذيب التهذيب )3018( برقم )1/440كامل ملغلطاي )اْل

 .نه ثقةوخالصة حاله أ .(3479

تقدم يف حديث  .أبو هريرة: هو الصحايب اجلليل عبد الرمحن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓ -6

 .03رقم: 

 احلكم عىل احلـديث بإسناد الرتمذي:

از،احلديث ِبذ اْلسناد ح وذلك لقول  سن غريب ملا تقدم يف حال زياد بن احلسن بن ُفرات الَقزَّ

د به -(1136( برقم )3/229كام يف أطراف الغرائب واألفراد البن طاهر املقديس)-الدارقطني : "تفرَّ

 .واهلل أعلماحلسن بن الفرات القزاز عن أبيه، ومل يرِوِه عنه غري ابنه زياد"، 

 الفاريس موقوفا:وله شاهد من حديث سلامن 

( برقم 7/39ما ذكر يف اجلنة، وما فيها مما أعد ألهلها ) ب/اجلنة،  ك/، «مصنفه»أخرجه ابن أيب شيبة يف 

َجُر َوالنَّْخُل 22964) (، قال: حدثنا وكيع، عن األعمش، عن أيب َظبيان، عن جرير، عن سلامن، قال: )الشَّ

ْؤُلُؤ(  .ُأُصوهُلَا َوُسوُقَها اللُّ
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 .(، قال: حدثنا أبو معاوية، عن األعمش به مطوال98( برقم )0/90نَّاد يف الزهد )وأخرجه ه

أبو معاوية عن األعمش به ، من طريق  (388/برقم090)صـ« البعث والنشور»وأخرجه البيهقي يف 

 .مطوال

 «:مصنفه»دراسـة إسناد شاهد سلامن عند ابن أيب شيبة يف 

، وقيل 096تويف سنة  .ثقة متقن حافظ عابد .سفيان الُرَؤايس الكويفَوكيع بن اجلراح بن َملِيح، أبو  -0

 .(7404/برقم 180(، التقريب )صـ00/032َتذيب التهذيب ) ُينظر: .ـه097

األعمش: هو سليامن بن ِمْهران األسدي الكاهيل، أبو حممد الكويف األعمش: ثقة ثبت حافظ إمام  -3

تقدم يف  .ابن حجر يف الطبقة الثانية من طبقات املدلسنيعارف بالقراءات وِرع، لكنه يدلس، وذكره 

 . 28حديث رقم: 

تويف  .ثقة .أبو َظبيان: هو ُحصني بن ُجنُْدب بن احلارث بن وحيش بن مالك اجلَنْبي، أبو َظبيان الكويف -2

 .(0266/برقم069(، التقريب )صـ3/279َتذيب التهذيب ) ُينظر: .، وقيل: بعدها089سنة 

تويف سنة  .صحايب جليل  ؓ.  و جرير بن عبد اهلل أبو عمرو البجيل، األمحيس، اليمني : هجرير -4

  .(3/481تاريخ اْلسالم ) ُينظر: .ـه عىل الصحيح10

وله  .املدينة، وشهد اخلندقملسو هيلع هللا ىلص أسلم مقدم النبي  .سلامن: هو سلامن الفاريس، أبو عبد اهلل ؓ -1

 .(047(، اخلالصة للخزرجي )صـ 2219( برقم )2/040اْلصابة ) ُينظر: .ـه26تويف سنة  .ستون حديثا

 احلكم عىل شاهد سلامن عند ابن أيب شيبة:

احلديث ِبذا اْلسناد صحيح؛ ملا تقدم يف دراسته، وبذا يرتقي احلديث بشاهده إىل الصحيح لغريه، واهلل 

 أعلم 
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  والعرشون بعد املائة:احلديث الثاين 

ٍة، " قال: (1)وعنه ، ما بِنَاُء اجْلَنَِّة؟، َقاَل: َلبِنٌَة ِمْن َذَهٍب َوَلبِنٌَة ِمْن فِضَّ
ِ
ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اَّللَّ

ُن،  (2)َوِماَلُطَها ْعَفَرا ُِبَا الزَّ ْسُك اأْلَْذَفُر، َوَحَصاَها اللُّْؤُلُؤ، واْليَاُقوُت، َوُتَرا
ِ
َمْن  /أ[0/046]امْل

أخرجه أبو حاتم يف  ،"َيْدُخْلَها َينَْعْم َفاَل َيْبأَُس، وخيُلد فال يموُت، اَل َتبىَْل ثِيَاُبُه، َواَل َيْفنَى َشَباُبهُ 

 .(3)حديث طويل

                                 
  .يعني أبا هريرة ؓ (1)

(:وَبالُطها، والصواب ما أثبته، وهو املوافق ملا 0/221واملطبوع )/وجه ب(، 041/ل0( يف األصل )2)

 .يف مصادر التخريج

  ختريج احلديث: (3)

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

(، 7287( برقم )06/296وأهلها، ِذْكر اْلخبار عن وصف بناء اجلنة التي أعدها اهلل جل وعال ألوليائه )

قال: أخربنا عمر بن سعيد بن ِسنان الطائي بَمنَبِج قال: حدثنا َفَرج بن َرَواحة امَلنْبِجي قال: حدثنا ُزَهري بن 

ة ُعبيد اهلل بن عبد اهلل موىل أم املؤمنني أنه سمع أبا معاوية قال: حدثنا سعد الطائي قال: حدثني أ بو املُِدلَّ

، إِنَّا إَِذا ُكنَّا ِعنَْدَك َرقَّْت ُقُلوُبنَا َوُكنَّا ِمْن َأْهِل اآْلِخَرِة 
ِ
احلديث، ..هريرة ؓ يقول: ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اَّللَّ

ْثنَا َعِن اجْلَ   َحدِّ
ِ
(، وفيه أيضا: )َثاَلَثٌة الَ ُتَردُّ ..نَِّة َما بِنَاُؤَها، َقاَل: َلبِنٌَة ِمْن َذَهٍب وفيه: )ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اَّللَّ

 .(..َدْعَوَُتُمْ 

(، قال: حدثنا زهري بن معاوية به بنحوه، وفيه 3716) برقم  (4/218« )مسنده»وأخرجه الطياليس يف 

 .زيادة يف أوله

، من طريق  (2198( برقم )1/148لعفو والعافية )يف ا ب/الدعوات،  ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

(، وقال عقبه: هذا ..به بلفظ )َثاَلَثٌة الَ ُتَردُّ َدْعَوَُتُمْ  –هو سعد الطائي  –سعدان الُقبِّي، عن أيب جماهد 

وأبو ُمِدلَّة هو: موىل أم املؤمنني عائشة، وإنام نعرفه ِبذا احلديث، وُيروى عنه هذا احلديث  ..حديث حسن 

 .أطول من هذا وأتم

  .(9744) برقم  (01/464« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

(، كالمها )أمحد، 3862) برقم  (2/0860يف بناء اجلنة ) ب/الرقاق،  ك/، «سننه»وأخرجه الدارمي يف 

ا ذكره  -هو سعد الطائي  –سعدان اجلهني، عن أيب جماهد الطائي من طريق   ،والدارمي( َ
ِ
به بلفظ مقارٍب مل

 .املصنف

 «:صحيحه»دراسـة إسناد احلديث عند ابن حبان يف 

روى عن َفَرج بن َرَواحة، وهشام بن  .بن سعد بن ِسنان أبو بكر الطائي امَلنَبِجي عمر بن سعيد بن أمحد -0

قال ابن حبان: عابد فاضل، ووصفه مرة  .وروى عنه الطرباين، وابن حبان، وغريمها .عامر، وغريمها
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 .وقال الذهبي: اْلمام، املحدث، القدوة، العابد .ووصفه السمعاين، وياقوت احلموي باحلافظ .بالفقيه

لياقوت (، معجم البلدان 0/368األنساب للسمعاين ) ُينظر: .وذكره الذهبي يف الطبقة احلادية والثالثني

(، إرشاد القايص والداين إىل تراجم 7/088(، تاريخ اْلسالم )04/391(، سري أعالم النبالء )0/406)

 .حافظ عابد فقيه وخالصة حاله أنه  .(719/برقم447شيوخ الطرباين )صـ

روى عن  .بن َرَواحة امَلنْبِجي -ذكرها ابن حبان باجليم، بينام ضبطها ابن حجر باحلاء املهملة  –َفَرح  -3

ذكره ابن حبان يف  .وروى عنه عمر بن سعيد بن سنان .وعبيد اهلل بن عمرو الرقي .ُزَهري بن معاوية

الثقات البن حبان  ُينظر: .ـه، وقيل غري ذلك320ُتويف سنة  .، وقال: مستقيم احلديث جدا«الثقات»

به بتحرير املشتبه (، تبصري املنت418/برقم036(، موارد الظمآن لنور الدين اهليثمي )صـ9/02)

  .وخالصة حاله أنه جمهول مل يرو عنه غري عمر بن سعيد بن ِسنان، واهلل أعلم .(2/0170)

نسبة إىل قبيلة جعفي بن سعد  -بن ُحَديج بن ُزهري بن خيثمة أبوخيثمة اجلُْعِفي  ُزَهري بن معاوية -2

وروى عنه سليامن بن داود  .الكويف: روى عن سعد الطائي، وسليامن التيمي، وغريمها -العشرية 

قال أمحد: كان من معادن الصدق، وقال أيضا:  .، وغريمها-كام يف هذا اْلسناد–الطياليس، وَفَرج بن َرَواحة 

وقال ابن معني، والبزار:  .زهري فيام روى عن املشايخ ثبت، ويف حديثه عن أيب إسحاق لني سمع منه بآخره

وقال  .وقال العجيل: ثقة مأمون .ع من أيب إسحاق بعد االختالطوقال أبو زرعة: ثقة إال أنه سم .ثقة

نه .النسائي: ثقة ثبت  .وقال ابن منجويه: كان حافظا متقنا، وكان أهل العراق يقدمونه يف اْلتقان عىل أقرا

وقال  .كان حافظا متقنا«: الثقات»وقال ابن حبان يف  .وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتا مأمونا كثري احلديث

ـه، 073تويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة ثبت إال أن سامعه عن أيب إسحاق بأخرة .هبي: حافظ ثقة حجةالذ

(، املختلطني للعالئي 0668( برقم )0/418(، الكاشف )3/68األنساب للسمعاين ) ُينظر: .وقيل بعدها

ثقة ثبت إال  وخالصة حاله أنه .(3110/برقم 308(،  التقريب  )صـ 2/212(، َتذيب التهذيب )92)صـ

 .أن سامعه عن أيب إسحاق بآخره، وروايته هنا ليست عنه

روى عن أيب ُمِدلَّة موىل عائشة، وَعبد الرمحن بن سابط اجلَُمحي،  .الكويف سعد أبو جماهد الطائي -4

وقال أمحد، وابن حجر:  .قال وكيع: ثقة .وروى عنه زهري بن معاوية، وسعدان اجلهني، وغريمها .وغريمها

وقال يف  .وقال الذهبي يف تاريخ اْلسالم: ثقة مقل .«الثقات»وذكره ابن حبان، وابن خلفون يف  .ال بأس به

(، الكاشف 2/431تاريخ اْلسالم ) ُينظر: .وذكره الذهبي يف الطبقة الثالثة عرش .الكاشف: ُوثِّق

(، 2/481(، َتذيب التهذيب )0911قم )( بر1/314(، اْلكامل ملغلطاي )0847( برقم )0/420)

 .وخالصة حاله أنه ثقة عىل قول األكثرين، ومن خالفهم مل يذكر دليال .(3363/برقم 323التقريب )صـ 

وروى  .روى عن أيب هريرة ؓ▲: ُعبيد اهلل بن عبد اهلل موىل عائشة أم املؤمنني  أبو املُِدلَّة -1

ترمجة سعيد بن عبيد الطائى، أبو اهلذيل الكوَّف: روى عن أيب  قال املزي يف .عنه سعد أبو جماهد الطائي

ة موىل أم املؤمنني، إن كان حمفوظا  .قال ابن املديني: ال ُيعرف اسمه جمهول مل يرو عنه غري أيب جماهد .ُمِدلَّ
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 .ثِّقوقال يف الكاشف: وُ  .وقال الذهبي: ال يكاد ُيعرف .«الثقات»وذكره ابن حبان يف  .وقال ابن ماجه: ثقة

(، 0713( برقم )0/117سنن ابن ماجه ) ُينظر: .له حديث واحد حسنه الرتمذي .وقال ابن حجر: مقبول

( برقم 1/170(، ميزان االعتدال )3232( برقم )01/149(، َتذيب الكامل )1/73الثقات البن حبان )

له ما قاله وخالصة حا .(8249/برقم670(، التقريب )صـ6830( برقم )3/418(، الكاشف )01188)

ة بعدما أخرج حديثه: وإنام نعرفه  ابن حجر، وأما من قال إنه جمهول فُيجاب عنه بقول الرتمذي عن أيب ُمِدلَّ

 .ِبذا احلديث، واهلل أعلم

تقدم يف حديث  .أبو هريرة: هو الصحايب اجلليل عبد الرمحن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓ -6

 .03رقم: 

 ابن حبان:احلكم عىل احلـديث بإسناد 

 احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ ألن فيه َفَرح بن َرَواحة وهو جمهول،

" شاهد صحيح من حديث حنظلة ..ولقوله:ؓ  "إِنَّا إَِذا ُكنَّا ِعنَْدَك َرقَّْت ُقُلوُبنَا َوُكنَّا ِمْن َأْهِل اآْلِخَرةِ 

 :ؓ  األسيدي

برقم  (4/3016فضل دوام الذكر والفكر يف أمور اآلخرة ) ب/التوبة،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

 .(، وبذا يرتقي هذا اجلزء من احلديث إىل الصحيح لغريه، واهلل أعلم3711)

:ملسو هيلع هللا ىلص: ولقوله   )لو مل تذنبوا جلاء اهلل بقوم يذنبون كي يغفر هلم( شاهد صحيح من حديث أيب هريرةؓ 

( برقم 4/3016نوب باالستغفار والتوبة )سقوط الذ ب/التوبة،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

 .وبذا يرتقي هذا اجلزء من احلديث إىل الصحيح لغريه، واهلل أعلم (،3749)

 ¶:ولوصف بناء اجلنة شاهد من حديث عبد اهلل بن ُعمر 

( برقم 7/38ما ذكر يف اجلنة وما فيها مما أعد ألهلها ) ب/اجلنة،  ك/، «مصنفه»أخرجه ابن أيب شيبة يف 

(، قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا عيل بن صالح عن َعمرو بن ربيعة عن احلسن عن ابن 22911)

 .عمر قال فذكر احلديث بنحوه

 «:مصنفه»دراسة إسناد احلديث عند ابن أيب شيبة يف 

القصار أبو احلسن الكويف: صدوق له أوهام،  ،األسدي موالهم معاوية بن هشام: هو معاوية بن هشام -0

(، 01/308َتذيب التهذيب ) ُينظر: .ـه314تويف سنة  .ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من أوهامه

 .(6770/برقم128التقريب )صـ

 .ل بعدهاـه، وقي010تويف سنة  .عيل بن صالح بن صالح بن حي اهلمداين أبو حممد الكويف: ثقة عابد -3

 .(4748/برقم 413(، التقريب )صـ7/223َتذيب التهذيب ) ُينظر:

( برقم 4/134ميزان االعتدال ) ُينظر: .بن ربيعة أبو ربيعة اْليادي: جمهول -ويقال َعمرو–ُعمر  -2

  .(8192/برقم629(، التقريب )صـ03/94(، َتذيب التهذيب )01083)
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أبو سعيد موىل األنصار: ثقة ثبت فقيه فاضل عابد، وكان يرسل احلسن بن أيب احلسن َيَسار البْصي،  -4

ا ويدلس، وذكره ابن حجر يف املرتبة الثانية من مراتب املدلسني، ولذا فإن تدليسه اليرض، وأما  كثري 

وقال أبو حاتم: يصح للحسن سامع من  .مراسيله ففيها ضعف إال إذا رواها عنه الثقات كام قال ابن املديني

 .قال العالئي: وقول األولني أرجح .وقال احلاكم: مل يسمع من ابن عمر .، وابن عمر..الك، أنس بن م

 .(021/برقم 061وينظر أيضا: جامع التحصيل )صـ .40تقدم يف حديث رقم:

ابن عمر: هو عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب بن ُنَفيل أبو عبد الرمحن القريش العدوي املكي ثم  -1

 .29ديث رقم: املدين ؓ: تقدم يف ح

 احلكم عىل شاهد ابن عمر:

 .جمهول، واهلل أعلم .ضعيف؛ فيه ُعمر بن ربيعة

 .وبذا يرتقي هذا اجلزء من احلديث بشاهده إىل احلسن لغريه، واهلل أعلم
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  احلديث الثالث والعرشون بعد املائة:

فاَل َيبْأَُس، اَل َتبىَْل ثِيَاُبُه، َواَل َيْفنَى قال: "َمْن َيْدُخُل اجْلَنََّة َينَْعُم ملسو هيلع هللا ىلص وأخرج مسلم منه أن النبي 

الط، الطني الذي بني ساقي البناء1َشَباُبُه")
ِ
 .(2)(، وامل

 

  

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

(، 4/3080) يف دوام نعيم أهل اجلنةب/، اجلنة وصفة نعيمها وأهلهاك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

قال: حدثني ُزهري بن حرب، حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أيب رافع، 

 .قال، فذكر احلديث بلفظهملسو هيلع هللا ىلص عن أيب هريرة ؓ، عن النبي 

به بلفظه،  -هو ابن مهدي  –( قال: حدثنا عبد الرمحن 9917( برقم )06/29« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

( برقم 01/019(، قال: حدثنا حييى بن إسحاق، ويف )8837) برقم  (04/430ويف ) .وفيه زيادة يف آخره

كالمها )حييى بن إسحاق، وعفان بن مسلم( عن محاد بن  –هو ابن مسلم  –( قال: حدثنا عفان 9379)

 .سلمة به بلفظه، وفيه زيادة يف آخره

  .(4/217ة، مادة َمَلَط )النهاي ُينظر:( 2)
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  احلديث الرابع والعرشون بعد املائة:

، َفاَل قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ¶، وعن أيب سعيد (1)وعنه "ُينَاِدي ُمنَاٍد: إِنَّ َلُكْم َأْن حَتْيَْوا

ا، َوإِ ََتُوُتوا  ا، َوإِنَّ َلُكْم َأْن َتِشبُّوا َفاَل ََتَْرُموا َأبَد  ، َفاَل َتْسَقُموا َأبَد  وا ا، َوإِنَّ َلُكْم َأْن َتِصحُّ نَّ َلُكْم َأبَد 

ا، َفَذلَِك َقْوُلُه َتَعاىَل: }َوُنوُدوا َأْن تِْلُكُم اجْلَنَُّة ُأوِرْثتُُموهَ  ا باَِم ُكنْتُْم َأْن َتنَْعُموا َفاَل َتبَْأُسوا َأبَد 

 .(3)أخرجه مسلم .(2)َتْعَمُلوَن{"

  

                                 
 .يعني أبا هريرة ؓ  (1)

 .42األعراف:  (2)

  ختريج احلديث: (3)

(، 4/3083يف دوام نعيم أهل اجلنة ) ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

قاال: أخربنا عبد الرزاق، قال: قال  -واللفظ ْلسحاق  -قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن محيد 

، أن األغر، حدثه عن أيب سعيد اخلدري ؓ، وأيب -هو السبيعي -الثوري: فحدثني أبو إسحاق 

 .أخريقال، فذكر احلديث بتقديم وتملسو هيلع هللا ىلص هريرة ؓ، عن النبي 

(، من طريق محزة الزيات عن أيب إسحاق السبيعي به 8318) برقم  (04/9« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

   .بنحوه
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  احلديث اخلامس والعرشون بعد املائة:

ٍة، َوَدَرُجَها اْليَاُقوُت َواللُّْؤُلُؤ، َوُكنَّا " قال: (1)وعنه َحائُِط اجْلَنَِّة َلبِنٌَة ِمْن َذَهٍب، َوَلبِنٌَة ِمْن فِضَّ

اَض[ ُث َأنَّ ]َرَْضَ ُنَحدَّ
ْعَفَرانِ  (2) ُِبَا الزَّ  .)*(أخرجه البغوي ،"َأهْنَاِرَها اللُّْؤُلُؤ، َوُتَرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ختريج احلديث: )*(

 يرويه العالء بن زياد، واختلف عنه من وجهني:هذا احلديث 

 .عن أيب هريرة موقوفا ،ـ فمرة ُيروى عنه0

 .أيب هريرة مرفوعا ، عنـ ومرة ُيروى عنه3

 أيب هريرة موقوفا(: ، عنختريج الوجه األول )العالء بن زياد

الفتن، باب صفة اجلنة وأهلها وما أعد اهلل للصاحلني  ك/ ،«َشح السنة»أخرجه البغوي يف 

(، قال: أخربنا حممد بن عبد اهلل بن أيب توبة، أنا حممد بن أمحد 4290(، برقم )01/338فيها )

احلارثي، أنا حممد بن يعقوب، أنا عبد اهلل بن حممود، أنا إبراهيم بن عبد اهلل اخلالل، نا عبد 

 ، قال، فذكرقتادة، عن العالء بن زياد، عن أيب هريرة ؓ اهلل بن املبارك، عن معمر، عن

 .احلديث بلفظه

( 00/406باب اجلنة وصفتها ) -امللَحق بمصنف عبد الرزاق -وأخرجه معمر يف جامعه 

 .عن قتادة به بلفظ مقارب ،(31871برقم )

صفة اجلنة  باب يف -كام يف زوائد ُنعيم بن محاد  –« الزهد والرقائق» وأخرجه ابن املبارك يف

 .( قال: أنا سليامن التيمي، أن قتادة به بنحوه3/73وما أعد اهلل فيها )

 أيب هريرة مرفوعا(: ، عنختـريج الوجـه الثاين )العالء بن زياد

( قال: حدثنا أمحد بن حممد 723( برقم )0/169« )الغيالنيات»أخرجه أبو بكر الشافعي يف 

بن ُعبيدة قال: ثنا أمحد بن حفص قال: حدثني أيب، حدثنا إبراهيم، عن مطر بن طهامن، عن 

قال: )إن حائط اجلنة لبنة من ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  ، عنالعالء بن زياد، عن أيب هريرة ؓ

 .كان يقول: )إن جمامرهم اللؤلؤ، وأمشاطهم الذهب( وأنهذهب ولبنة من فضة( 

                                 
  .( يعني أبا هريرة 1ؓ)

(: رَضاَض، والصواب ما أثبته وهو املوافق ملا يف 0/221/أ(، واملطبوع )046/ل0( يف األصل )2)

  .مصادر التخريج
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، (326( برقم )3/73، ِذكر صفة حيطان اجلنة )«صفة اجلنة»وأخرجه أبو ُنعيم األصبهاين يف

  .ابن أيب داودمن طريق  

، باب ما جاء يف حائط اجلنة، وتراِبا وحصائها «البعث والنشور»وأخرجه البيهقي يف 

أمحد بن حممد بن حييى بن بالل البزاز، كالمها )ابن أيب ، من طريق  (316/برقم 079)صـ

 .أمحد بن حفص بن عبد اهلل به بلفظ خمتْص ، عنداود، والبزاز(

 ( 1)مرفوعا يف الراجح عنه أيب هريرةؓ  ، عنالعالء بن زياد ، عنورواه قتادة

 دراســة اْلسنــاد:

 الوجه األول: 

 السنة:دراسة إسنـاد البغوي يف َشح 

                                 
 قتادة، واختلف عنه من وجهني:هذا احلديث يرويه ( 1)

  .الوجه األول: رواه عنه معمر بن راشد موقوفا، وتابعه عىل هذا الوجه سليامن التيمي

  .الوجه الثاين: رواه عنه عمران القطَّان مرفوعا، وتابعه عىل هذا الوجه سعيد بن أيب عروبة

ي قد عزا احلديث للبغوي، وقد أورد وقد أثبتُّ يف الصلب ختريج، ودراسة الوجه األول؛ وذلك ألن الطرب

  .البغوي وجه قتادة املوقوف

(، قال: حدثنا سليامن بن داود، 8747) برقم  (04/219« )مسنده»فقد أخرجه أمحد يف  وأما الوجه الثاين،

، عن قتادة، عن العالء بن زياد العدوي، عن أيب هريرة ؓ، عن النبي -هو القطان –حدثنا عمران 

ٍة( قال: )بِناءُ ملسو هيلع هللا ىلص   .اجْلَنَِّة َلبِنٌَة ِمْن َذَهٍب، َوَلبِنٌَة ِمْن ِفضَّ

(، من طريق سعيد )هو 061( برقم )3/7، ِذْكر تربة اجلنة )«صفة اجلنة»وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف 

 .ابن أيب َعروبة(، عن قتادة به بزيادة يف آخره

ئن ترجيحه ما ييل: ويظهر ِل ترجيح الوجه الثاين  )املرفوع( عىل الوجه األول )املوقوف(، وقرا

وقد تابعه  .أن راويه عمران القطان وهو صدوق َيم، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من أوهامه -0

م عىل غريه، وأما اختالُطه فإنه ال  سعيد بن أيب َعروبة وهو من أثبت الناس يف قتادة، فعند االختالف يقدَّ

يف حديثنا؛ ألن يزيد بن ُزَريع هو من رواه عنه، وقد سمع منه قبل االختالط، وهو أثبت أصحاب  يؤثر

 .سعيد

أن معمر بن راشد راوي الوجه املوقوف وإن كان ثقة ثبتا إال أنه سئ احلفظ يف قتادة، وقد تابعه سليامن  -3

  .التيمي وهو ثقة
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قال الذهبي: كان واعظا فقيها، تفقه  .حممد بن عبد اهلل بن أيب توبة، أبو بكر الكشميهني -0

 .(01/221ينظر: تاريخ اْلسالم ) .ـه 470تويف سنة .عىل أيب بكر القفال، وسمع من مجاعة

 .مل أجد له ترمجة فيام وقفت عليه من مصادر .حممد بن أمحد بن احلارث، أبو طاهر -3

مل أجد له ترمجة فيام وقفت عليه من  .مد بن يعقوب، أبو احلسن الكسائي الباباينحم -2

 .مصادر

روى عن عيل بن  .عبد اهلل بن حممود بن عبد اهلل، أبو عبد الرمحن السعدي، املروزي-4

وروى عنه أبو منصور  .حجر، وإبراهيم بن عبد اهلل اخلالل صاحب ابن املبارك، وغريمها

قال احلاكم: ثقة  .، وغريمها-كام يف هذا اْلسناد-األزهري، وحممد بن يعقوب الكسائي 

ُتويف  .وقال الذهبي: احلافظ الثقة حمدث مرو .وقال اخللييل: حافظ عامل ِبذا الشأن .مأمون

الصة وخ .(3/316(، طبقات احلفاظ للذهبي )7/340ُينظر: تاريخ اْلسالم ) .ـه200سنة 

 .حاله أنه ثقة

ل أبو إسحاق املروزي-1 وروى  .ابن املبارك روى عن .إبراهيم بن عبد اهلل بن أمحد اخلالَّ

قال النسائي، ومسلمة بن قاسم: ال  .عنه: النسائي، وعبد اهلل بن حممود املروزي، وغريمها

 .ـه340نة تويف س .وقال الذهبي، وابن حجر: صدوق .«الثقات»وذكره ابن حبان يف  .بأس به

(، اْلكامل ملغلطاي 010( برقم )0/304(، الكاشف )8/71ينظر: الثقات البن حبان )

 .(093/برقم91(، التقريب )صـ0/023َتذيب التهذيب ) (،321( برقم )0/339)

 .وخالصة حاله أنه صدوق

ثقة عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظيل التميمي، موالهم، أبو عبد الرمحن املْرَوزي: -6

د جماهد مُجعت فيه خصال اخلري   .2تقدم يف حديث رقم:  .ثبت فقيه عامل جوا

ايِنّ موالهم، أبو ُعروة بن أيب عمرو البْصي: ثقة ثبت فاضل -7 َمعَمر بن راشد األزدي احْلُدَّ

إال أن يف روايته عن ثابت، واألعمش، وعاصم بن أيب النجود، وهشام بن عروة شيئا، وكذا 

البْصة، كام قال ابن حجر، وهذا أدق ما قيل فيه، وقال الدار قطني: معمر يسء فيام حدث به ب

  .09تقدم يف حديث رقم:  .احلفظ حلديث قتادة، واألعمش

ُدويِس أبو اخلطاب البْصي: ثقة ثبت حافظ -8 قتادة بن ِدَعاَمة بن قتادة بن عزيز بن عمرو السَّ

 .41تقدم يف حديث رقم:  .يكثر من اْلرسال عامل بالتفسري، لكنه مدلس، وُرمى بالقدر، وكان
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يح العدوي -9 أبو نْص  -من بني عدي بن عبد مناة  -العالء بن زياد بن َمَطر بن َُشَ

وروى عنه: قتادة، ومطر  .، واحلَسن البْصي، وغريمهاروى عن َأيب ُهَريرة ؓ .البْصي

ن حبان يف "الثقات"، وذكره اب .قال ابن سعد: كان ثقة، و له أحاديث .الوراق، وغريمها

ئهم قيا أفضله  .وقال: كان من عباد أهل البْصة، وقرا وقال إبراهيم بن أيب عبلة: ما رأيت عرا

ُينظر: الطبقات البن سعد  .ـه94ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة .عىل العالء بن زياد

 .(1328/برقم421(، التقريب )صـ8/080(، َتذيب التهذيب )2936( برقم )9/306)

 .خالصة حاله أنه: ثقة عابدو

 تقدم .الصحايب اجلليل عبد الرمحن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓ أبو هريرة: هو-01

 .03يف حديث رقم: 

 دراسة متابعة سليامن التيمي ملعمر )من زوائد ُنعيم بن محاد(:

تويف  .املرتبة الثانية ُسليامن بن َطْرخان التَّيمي البْصي َوُيْكنَى أبا املُْعَتمر: ثقة عابد مدلس من

 .4تقدم يف حديث رقم:  .ـه042سنة 

تقدمت ترامجهم يف الوجه  .وكل من قتادة، والعالء بن زياد، وأبو هريرة ؓ-4، 2، 3

 .األول من حديثنا

  الوجه الثاين )املرفوع(:

 دراســـة إسنـــــاد اْلمام أيب بكر الشافعي يف الغيالنيات:

 .بن زياد بن عبد اخلالق أبو بكر النيسابوري املعروف بالشعراين أمحد بن حممد بن ُعبيدة -0

(، 3691( برقم )6/301ُينظر: تاريخ بغداد ) .ذكره الذهبي يف الطبقة احلادية والثالثني .ثقة

 .(7/073(، تاريخ اْلسالم )04/401سري أعالم النبالء )

ُتويف سنة  .ري قاضيها: ثقةأمحد بن حفص بن عبد اهلل بن راشد أبو عيل السلمي النيسابو -3

(، التقريب 0/34(، َتذيب التهذيب )03/282ُينظر: سري أعالم النبالء ) .ـه318

 .(37/برقم78)صـ

 النيسابورى ،و يقال أبو سهل ،أبو عمرو ،أبوه: هو حفص بن عبد اهلل بن راشد السلمى -2

(، َتذيب 0048( برقم )0/240ُينظر: الكاشف ) .ـه319ُتويف سنة  .قاضيها: صدوق

 .(0418/برقم 073(، التقريب )صـ3/412التهذيب )
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ومل –مكة: ثقة يغرب  ، ثمإبراهيم بن طهامن بن شعبة اخلراساين أبو سعيد سكن نيسابور-4

ئبه وُتُكلم فيه لإلرجاء، ومل يثبت غلوه فيه، والَ كان  -أقف عىل من اعترب هذا احلديث من غرا

( 0/28ُينظر: ميزان االعتدال ) .ـه068ُتويف سنة  .داعية إليه بل ذكر احلاكم أنه رجع عنه

 .(089/برقم 91(، التقريب )صـ0/039(، َتذيب التهذيب )006برقم )

 .موىل علباء السلمى ،اخلراسانى ،أبو رجاء السلمى موالهم ،َمَطر بن طهامن الوراق-1

وحديثه عن عطاء بن أيب  -هذا احلديث من أخطائهومل أقف عىل من اعترب –صدوق خيطىء 

قال قتادة: أرواهم عني حديث ا مطر، وأرواهم للحديث عىل وجهه سعيد بن أيب  .رباح ضعيف

ُينظر:  .ـه039ويقال  .ـه031ُتويف سنة  .وقال أبو حاتم: كان أكرب َأصحاب قتادة.عروبة

(، 8187( برقم )4/036ل )(، ميزان االعتدا0883( برقم )8/024الكامل البن عدي )

 .(6699/برقم 124(، التقريب )صـ01/067َتذيب التهذيب )

يح العدوي أبو نْص البْصي: ثقة عابد-6 تقدم يف الوجه  .العالء بن زياد بن َمَطر بن َُشَ

 .األول

 : تقدمأبو هريرة: هو الصحايب اجلليل: عبد الرمحن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓ-7

 .03يف حديث رقم: 

 النظر والرتجيح:

النظر يف طرق احلديث، وأحوال الرواة املختلفني عىل العالء بن زياد العدوي يظهر ِل  بعد

ئن ترجيحه ما ييل: ترجيح الوجه الثاين )املرفوع(  عىل الوجه األول )املوقوف(، وقرا

رواية الرفع، ومل أنه بعد ترجيح الوجه املرفوع عن قتادة صار قتادُة متابعا ملطر الوراق عىل  -0

 .يعد خمالفا له

َة عن أيب هريرة  -3 - 033يف احلديث السابق برقم:  –كام صار العالء بن زياد متابعا أليب ُمِدلَّ

 .، واهلل أعلم

 احلكم عىل احلديث من وجهه الراجح:

يف حال كل من: حفص بن عبد اهلل السلمى، ومطر الوراق، وأهنام صدوقان،  ملا تقدم حسن

 علم، واهلل أ

تقدم يف  .¶وللحديث من وجهه الراجح شاهد ضعيف من حديث عبد اهلل بن ُعمر 

  .033احلديث السابق برقم: 
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  احلديث السادس والعرشون بعد املائة:

اَل َيْدُخُل َأَحٌد اجْلَنََّة، إاِل ُأِرَي َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر لِيَْزَداَد " :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  (1)وعنه

ة   ، َوال َيْدُخُل َأَحٌد النَّاَر، إاِل ُأِرَي َمْقَعَدُه ِمَن اجْلَنَِّة لِيَُكوَن َعَليِْه َحرْسَ ا أخرجه أبو  ،"ُشْكر 

 .(2)حاتم

  

                                 
 .يعني أبا هريرة ؓ ( 1)

 .البن حبان، وهو عند البخاري عزا املصنف احلديث( 2)

 ختريج احلديث:

(، قال: حدثنا 6169( برقم )8/007صفة اجلنة والنار ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

فذكر  ،ملسو هيلع هللا ىلصأبو اليامن، أخربنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة ؓ، قال النبي 

 .احلديث بلفظ مقارب

 .ابن أيب الزناد، عن أبيه به بنحوه، من طريق  (01981) برقم  (06/178« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

ورقاء، ، من طريق  (7410( برقم )06/488وأهلها، ِذْكر رؤية أهل اجلنة مقاعدهم من النار يف اجلنة )

 .)ابن أيب الزناد، وورقاء( عن أيب الزناد به بنحوه كالمها
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  احلديث السابع والعرشون بعد املائة:

َ َفاْسَأُلوُه اْلِفْرَدْوَس؛ ": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  (1)وعنه َفِإنَُّه َأْوَسُط َوَأْعىَل اجْلَنَِّة، إَِذا َسَأْلتُُم اَّللَّ

محَ  ُر أهنارَوَفْوَقُه َعْرُش الرَّ  .(2)، أخرجه البخاري"اجلنةِ  ِن، َوِمنَْها َتَفجَّ

  

                                 
 .يعني أبا هريرةؓ  (1)

 ختريج احلديث: (2)

{ ]هود:  ب/التوحيد،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 
ِ
( برقم 9/031[ )7}َوَكاَن َعْرُشُه َعىَل امَلاء

(، قال: حدثنا إبراهيم بن املنذر، حدثني حممد بن ُفليح، قال: حدثني أيب، حدثني هالل، عن عطاء 7432)

 .قال، فذكر احلديث بلفظ مقارب، وفيه زيادة يف أولهملسو هيلع هللا ىلص بن يسار، عن أيب هريرة ؓ، عن النبي 

ْيج بن النعامن عن ، من طريق  (367( برقم )0/012اْليامن ) ك/، «ستدركامل»وأخرجه احلاكم يف  رُسَ

 .فليح بن سليامن به بنحوه
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  احلديث الثامن والعرشون بعد املائة:

يَل: اْذَهْب َفاْنُظْر فيَْها، َفَذَهَب َفنََظَر  قال:ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ، عن(1)وعنه رْبِ ُ اجْلَنََّة َقاَل جِلِ "مَلَّا َخَلَق اَّللَّ

َها بِامْلَكَ  تَِك اَل َيْسَمُع ِِبَا َأَحٌد إاِلَّ َدَخَلَها، ُثمَّ َحفَّ اِرِه، ُثمَّ َقاَل: إَِليَْها، ُثمَّ َجاَء، َفَقاَل: )َأْي َربِّ َوِعزَّ

يُل  تَِك َلَقْد  (2)َفَقاَل( ،اْذَهْب إىل اجلنة َفاْنُظْر إَِليَْها، َفَذَهَب َفنََظَر إَِليَْها، ُثمَّ َجاءَ  َيا ِجرْبِ َأْي َربِّ َوِعزَّ

ُ  َقاَل: َخِشيُت َأْن اَل َيْدُخَلَها َأَحٌد، يُل اْذَهْب َفاْنُظْر إَِليَْها،  َعزَّ َوَجلَّ َفَلامَّ َخَلَق اَّللَّ النَّاَر َقاَل: َيا ِجرْبِ

َها تَِك اَل َيْسَمُع ِِبَا َأَحٌد َفيَْدُخُلَها، َفَحفَّ  َفَذَهَب َفنََظَر إَِليَْها، ُثمَّ َجاَء، َفَقاَل: َأْي َربِّ َوِعزَّ

يُل اْذَهْب َفاْنُظْر إَِليَْها، َهَواِت، ُثمَّ َقاَل: َيا ِجرْبِ َفَذَهَب َفنََظَر إَِليَْها، ُثمَّ َجاَء، َفَقاَل: َأْي َربِّ  بِالشَّ

تَِك َلَقْد َخِشيُت َأْن اَل َيبَْقى َأَحٌد إاِلَّ َدَخَلَها"،  أخرجه الثالثة، وأبو حاتم، وقال الرتمذي: َوِعزَّ

 .(3)حسن صحيح

                                 
 .يعني أبا هريرة ؓ  (1)

 .(0/226سَقط من املطبوع ) (2)

 ختريج احلديث: (3)

(، قال: حدثنا 4744) برقم  (4/326يف َخلق اجلنة والنار ) ب/السنة،  ك/، «سننه»أخرجه أبو داود يف 

موسى بن إسامعيل، حدثنا محاد، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة ؓ، أن رسول اهلل 

 .قال، فذكر احلديث بلفظ مقاربملسو هيلع هللا ىلص 

 .-هو ابن موسى األشيب  –(، قال: حدثنا حسن 8648) برقم  (04/389« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -«اْلحسان»يف كام -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

وأهلها، ِذْكر اْلخبار بأن اجلنة كأهنا حفت باملكاره التي إذا مل يصرب املرء عليها يف الدنيا ال يكاد يتمكن من 

 .(، من طريق أيب نْص التامر7294( برقم )06/416اجلنان يف العقبى )

ان بن مسلم، ثالثتهم 73( برقم )0/79ن )اْليام ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف  (، من طريق َعفَّ

ان بن مسلم( عن محاد بن سلمة به بلفظ مقارب  .)حسن بن موسى األشيب، وأبو نْص التامر، وَعفَّ

ما جاء حفت اجلنة باملكاره وحفت النار بالشهوات  ب/صفة اجلنة،  ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

 .ق َعْبدة بن سليامن، وقال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح(، من طري3161( برقم )4/209)

(، 2762) برقم  (7/2احللف بعزة اهلل تعاىل ) ب/األَيامن والنذور،  ك/، «املجتبى»وأخرجه النسائي يف 

 .من طريق الفضل بن موسى

قم ( بر04/448(، قال: حدثنا حممد بن برش، ويف )8298) برقم  (04/031« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .إسامعيل بن جعفر، من طريق  (8860)
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خالد بن عبد اهلل، مخستهم ، من طريق  (،1941) برقم  (01/241« )مسنده»وأخرجه أبو يعىَل امَلوِصيِل يف 

)َعْبدة بن سليامن، والفضل بن موسى، وحممد بن برش، وإسامعيل بن جعفر، وخالد بن عبد اهلل(، عن حممد 

 .بن عمرو بن علقمة به بنحوه

، من طريق  (3832( برقم )4/3074اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

َهَواِت( ِت النَّاُر بِالشَّ ِت اجْلَنَُّة بِامْلََكاِرِه، َوُحفَّ  .األعرج عن أيب هريرة بلفظ: )ُحفَّ

 «:سننه»دراسـة إسناد احلديث عند أيب داود يف 

نَْقري  -0
ِ
سمي التبوذكي ألنه اشرتى بتبوذك  .موالهم أبو سلمة التَُّبوَذكي البْصيموسى بن إسامعيل امل

دارا فنسب إليها، وقال أبو سلمة التَُّبوَذكي عن نفسه: ال ُجزي خريا من سامين تبوذكي، أنا موىل بني منقر، 

 .مهاروى عن جرير بن حازم، ومحاد بن سلمة، وغري .إنام نزل داري قوم من أهل تبوذك فسموين تبوذكي

وقال ابن معني: ثقة  .قال ابن سعد: كان ثقة كثري احلديث .وروى عنه البخاري، وأبو داود، وغريمها

وقال ابن  .وقال: كان من املتقنني وذكره ابن حبان يف الثقات، .وقال العجيل، وأبو حاتم: ثقة .مأمون

ثقة ثبت، وال التفات إىل وقال ابن حجر:  .وقال الذهبي: ثقة ثبت .خراش تكلم الناس فيه وهو صدوق

(، 6321( برقم )39/30َتذيب الكامل ) ُينظر: .ـه332ُتويف سنة  .قول ابن خراش: تكلم الناس فيه

 .(6942/برقم 149(، التقريب )صـ01/222(، َتذيب التهذيب )1677( برقم )3/210الكاشف )

 .وخالصة حاله ما قاله ابن حجر

روى عن ثابت البناين، وحممد بن  .البْصي، أبو سلمة بن أبى صخرةمحاد: هو محاد بن سلمة بن دينار  -3

قال ابن سعد: كان ثقة  .وروى عنه ابن مهدي، وأبو سلمة التَُّبوَذكي، وغريمها .عمرو بن علقمة، وغريمها

وقال ابن معني، وأمحد: ثقة، وقال ابن معني: حديث محاد بن  .كثري احلديث، وربام حدث باحلديث املنكر

يف أول أمره وآخر أمره واحد، وكان رجل صدق، ومات حييى بن سعيد يعنى القطان وهو حيدث سلمة 

وقال أيضا: من سمع من محاد بن سلمة  .وقال أيضا: إذا رأيت من يقع فيه فاَتمه عىل االسالم .عنه

ا فهو صحيح )يعني أن اخلطأ كان يعرض له عندما حُي  ّول من األصناف ففيها اختالف، ومن سمع منه نسخ 

وقال ابن املديني: هو عندي حجة  .أصوله إىل مصنفاته التي جَيمع فيها من هنا وهنا، فأما النُّسخ فصحاح(

وقال أمحد: محاد بن سلمة أثبت الناس يف محيد  .يف رجاٍل، وهو أعلم الناس بثابت البناين، وعامر بن أيب عامر

 .رة: عنده عنه ختليط، يعني عن محاد بن أيب سليامنوقال م .الطويل سمع منه قديام خيالف الناس يف حديثه

وقال أبو داود: مل يكن حلامد بن سلمة  .وقال القطان: محاد عن زياد األعلم، وقيس بن سعد ليس بذاك

وقال العجيل: ثقة رجل صالح حسن احلديث، وقال  .كتاب غري كتاب قيس بن سعد يعني كان حيفظ علمه

 .بت، وعيل بن زيد )هو ابن ُجدعان( أحب إِل من مهام، وقال النسائي: ثقةأبو حاتم: محاد بن سلمة يف ثا

 ..وقال ابن حبان يف الثقات: كان من العباد املجابني الدعوة يف األوقات، ومل ينصف من جانب حديثه

ني، وأورد له ابن عدي يف الكامل عدة أحاديث مما ينفرد به متنا، أو إسنادا، ثم قال: ومحاد من أجلة املسلم
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وهو مفتي البْصة وحمدثها ومقرئها وعابدها، وقال أيضا: وحلامد بن سلمة هذه األحاديث احلسان، 

وقال الساجي: كان  .واألحاديث الصحاح التي يروَيا عن مشاخيه، وله أصناف كثرية كتاب ومشايخ كثرية

ء حفظه؛ فلذا تركه البخاري، وقال البيهقي: هو أحد أئمة املسلمني، إال أنه ملا كرب سا .حافظا ثقة مأمونا

وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغريه، وما سوى حديثه عن ثابت ال يبلغ 

اثني عرش حديثا أخرجها يف الشواهد دون االحتجاج، وإذا كان األمر عىل هذا فاالحتياط ملن راقب اهلل 

وقال أبو الفضل بن طاهر: إمام كبري مدحه األئمة  .لثقاتتعاىل أال حيتج بام جيد يف حديثه مما خيالف ا

، ملا تكلم بعض منتحيل الصنعة أن بعض الكذبة أدخل يف حديثه ما ليس منه مل خيرج عنه البخاري  وأطنبوا

ا عليه، بل استشهد به يف مواضع ليبني أنه ثقة، ومسلم اعتمد عليه؛ ألنه رأى مجاعة من أصحابه  معتمد 

وقال  .خرين مل خيتلفوا عليه، ثم عدالة الرجل يف نفسه، وإمجاع أئمة أهل النقل عىل ثقته وأمانتهالقدماء واملتأ

الذهبي يف السري: كان بحرا من بحور العلم، وله أوهام يف سعة ما روى، وهو صدوق، حجة، ومل ينحط 

ربية، فقيها، فصيحا، رأسا وقال أيضا: وكان مع إمامته يف احلديث إماما كبريا يف الع .حديثه عن رتبة احلسن

يف السنة، صاحب تصانيف، وقال يف امليزان: ثقه له أوهام، وقال أيضا: احتج مسلم بحامد بن سلمة يف 

وقال ابن حجر: ثقه عابد أثبت الناس يف ثابت، وتغري حفظه  .أحاديث عدة يف األصول، وحتايده البخاري

(، اجلرح 4147( برقم )4/203رواية الدوري ) تاريخ ابن معني، ُينظر: .ـه067ُتويف سنة  .بأخرة

(، َتذيب 420( برقم )2/21(، الكامل البن عدي )6/307(، الثقات البن حبان )9/66والتعديل )

( برقم 0/191(، ميزان االعتدال )7/444(، سري أعالم النبالء )0483( برقم )7/312الكامل )

(، موسوعة أقوال أمحد يف الرجال 0499م/برق078(، التقريب )صـ2/00(، َتذيب التهذيب )3310)

وخالصة حاله أنه ثقه عابد، وهو أثبت الناس يف ثابت الُبناين، ومُحيد الطويل،  .(601( برقم )0/397)

يف حديثه عن غري هؤالء  -يف سعة ما روى-وعيل بن زيد بن ُجدعان، وعامر بن أيب عامر، وله أوهام 

ل إىل األصناف التي مجعها كام تقدم، ومل أقف عىل من األربعة، السيام إن حدث من حفظه، أو ح ني حُيوِّ

  .اعترب هذا احلديث من أوهامه، وقد تغري حفظه بأخرة، واهلل أعلم

تقدم يف  .صدوق .حممد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أبو عبد اهلل ويقال أبو احلسن املدين -2

 . 48حديث رقم: 

تقدم يف  .ثقة فقيه إمام حافظ بن عبد الرمحن بن عوف القريش الزهري املدين:أبو َسَلمة هو: أبو َسَلمة  -4

 . 36حديث رقم: 

 .03تقدم يف حديث رقم:  .أبو هريرة: هو عبد الرمحن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓ -1

 احلكم عىل احلـديث بإسناد أيب داود:

 .وبقية رجاله ثقات، واهلل أعلمحسن؛ ملا تقدم يف حال حممد بن عمرو بن علقمة، وأنه صدوق، 

:  وله شاهد صحيح من حديث أنس بن مالكؓ 
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(، قال: حدثنا عبد 3833( برقم )4/3074اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

اهلل بن مسلمة بن قعنب، حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت، ومحيد، عن أنس بن مالك ؓ، قال: قال 

َهَواِت(، وبذا يرتقي احلديث بشاهده إىل )ُح ملسو هيلع هللا ىلص: رسول اهلل  ِت النَّاُر بِالشَّ ِت اجْلَنَُّة بِامْلََكاِرِه، َوُحفَّ فَّ

 .الصحيح لغريه، واهلل أعلم
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  احلديث التاسع والعرشون بعد املائة:

َهَواِت"، : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  (1)وعنه ِت النَّاُر بِالشَّ ِت اجْلَنَُّة بِامْلََكاِرِه، َوُحفَّ أخرجه "ُحفَّ

 .(2)مسلم

  

                                 
 . ؓ  أبا هريرةيعني ( 1)

 ختريج احلديث: (2)

(، قال: حدثني ُزهري بن حرب، 4/3074اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

فذكر  ،ملسو هيلع هللا ىلصحدثنا َشَباَبة، حدثني ورقاء، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة ؓ، عن النبي 

 .احلديث بلفظه

الفقر والزهد والقناعة، ِذْكر  ب/الرقائق،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

، من (709( برقم )3/494اْلخبار عام جيب عىل املرء من االحرتاز من النار، جمانبة الشهوات يف الدنيا )

 .أمحد بن منيع عن َشَباَبة به بتقديم وتأخريطريق  

(، من 6487( برقم )8/013ُحِجبت النار بالشهوات ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف 

 .(...طريق مالك، عن أيب الزناد به بلفظ )ُحِجبت

ما جاء حفت اجلنة باملكاره وحفت النار بالشهوات  ب/صفة اجلنة،  ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

 .(، من طريق أيب سلمة، عن أيب هريرة مطوال3161( برقم )4/209)

 .يى بن النرض، عن أيب هريرة به بلفظه(، من طريق حي8944) برقم  (04/117« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 
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  احلديث الثالثون بعد املائة:

قلت يا رسول اهلل، َأنُْفِِض إىَِل نَِسائِنَا يِف اجْلَنَِّة؟، َقاَل: إِي َوالَِّذي " قال: وعن أيب هريرة ؓ

ُجَل   .(1)، أخرجه البزار"ُيْفِِض يِف اليَوِم إىَِل ِماَئِة َعْذَراءَ  َنْفيِس بِيَِدِه، إِنَّ الرَّ

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

 هذا احلديث يرويه هشام بن حسان، واخُتلف عنه من وجهني:

  .الوجه األول: عنه عن ابن سريين، عن أيب هريرة ؓ

 . ؓ الوجه الثاين: عنه، عن زيد بن أيب احلواري، عن ابن عباس 

 ختريج الوجه األول: 

( قال: حدثنا حممد بن ثواب ، حدثنا حسني يعني 01173( برقم )07/200« )مسنده»أخرجه البزار يف 

 .ابن عيل، عن زائدة، عن هشام، عن ابن سريين، عن أيب هريرة ؓ، فذكر احلديث بنحوه

(، من طريق الوليد بن شجاع عن حسني اجلعفي 708) برقم  (0/309« )األوسط»وأخرجه الطرباين يف 

عبد اهلل بن عمرو بن أبان عن حسني اجلعفي ، من طريق  (1367) برقم  (1/362ويف ) .به بلفظ مقارب

 .به بمعناه، وقال عقبه: مل يرو هذا احلديث عن هشام بن حسان إال زائدة، تفرد به حسني بن عيل

عبد اهلل بن عمرو بن أبان عن حسني اجلعفي به ، من طريق  (3/342« )تاريخ بغداد»وأخرجه اخلطيب يف 

 .بمعناه

(: ورجال هذا احلديث عندي عىل َشط 037/برقم038قال ضياء الدين املقديس يف صفة اجلنة )صـ

 .الصحيح

 ختريج الوجه الثاين:

( قال: حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن زيد 88( برقم )0/87مجاع أهل اجلنة ) ب/أخرجه هنَّاد يف الزهد 

 ..أنفِض إىل نسائنا يف اجلنةملسو هيلع هللا ىلص: يا رسول اهلل بن أيب احلواري ، عن ابن عباس ؓ قال: قلت 

 .احلديث بنحوه

، (274( برقم )3/318ِذْكر نكاح أهلها وتعانقهم حوَرها )« صفة اجلنة»وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف 

 .هناد بن الرسي به بنحوهمن طريق  

 .أبو مهام (، قال: حدثنا3426) برقم  (4/236« )مسنده»وأخرجه أبو يعىَل امَلوِصيِل يف 

( قال: حدثنا هارون بن عبد 360/برقم093مجاع أهل اجلنة )صـ ب/وأخرجه ابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة 

وقال ابن أيب  .اهلل، كالمها )أبو مهام، وهارون بن عبد اهلل( عن أيب أسامةمحاد بن أسامة به بلفظ مقارب

نا عن هشام، عن زيد بن احلواري، عن ابن الدنيا عقبه: قال أبو موسى: فقلت للحسني: إن أبا أسامة ث

 .قال: هكذا ثنا زائدة ومل يرجع .عباس

 دراسة اْلسناد:
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 الوجه األول:

 دراسة إسناد البزار:

حممد بن َثَواب: هو حممد بن ثواب بن سعيد بن احلصني اهلَبَّاري )نسبة إىل هبار وهو جد املنتسب إليه(،  -0

وروى عنه ابن ماجه،  .روى عن أيب أسامة محاد ابن أسامة، وعبد اهلل بن ُنمري، وغريمها .أبو جعفر الكويف

 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف  .قال ابن أيب حاتم: كتبت عنه مع أيب وهو صدوق .وأبو بكر البزار، وغريمها

ضعفه مسلمة زاد ابن حجر:  .وقال الذهبي، وابن حجر: صدوق .ضعيف«: الصلة»وقال مسلمة يف كتاب 

(، َتذيب 4719( برقم )3/060(، الكاشف )2/281اللباب ) ُينظر: .ـه 361تويف سنة  .بال حجة

 .وخالصة حاله أنه صدوق، ُتكلم فيه بال حجة .(1774/برقم470(، التقريب )صـ9/86التهذيب )

ثقة  .الكويف املقرئحسني: هو احلسني بن عيل بن الوليد اجلُعفي موالهم أبو عبد اهلل ويقال أبو حممد  -3

 . 00تقدم يف حديث رقم:  .عابد وهو من أروى الناس عن زائدة كام قال العجيل

روى عن سليامن التيمي، وهشام بن حسان،  .زائدة: هو زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكويف -2

ل أبو داود الطياليس، قا .وروى عنه أبو أسامة محاد بن أسامة، وحسني بن عيل اجلعفي، وغريمها .وغريمها

وقال أبو زرعة: صدوق  .وقال أمحد: متثبت يف احلديث .وابن عيينة: كان ال حيدث قدريا وال صاحب بدعة

 .وقال ابن معني، والنسائي: ثقة .وقال ابن سعد، والعجيل، وأبو حاتم: ثقة صاحب سنة .من أهل العلم

وقال  .وقال ابن حبان يف الثقات: كان من احلفاظ املتقنني ال يعد السامع حتى يسمعه ثالث مرات

 .وقال الذهبي: حافظ ثقة حجة صاحب سنة .وقال الذهيل: ثقة حافظ .الدارقطني: من األثبات األئمة

 ُينظر: .وقيل: بعدها .ـه061تويف يف أرض الروم غازيا سنة  .وقال ابن حجر: ثقة ثبت صاحب سنة

 .(0983/برقم 302(، التقريب )صـ 2/216(، َتذيب التهذيب )0618( برقم )0/411الكاشف )

 .وخالصة حاله أنه ثقة ثبت حافظ صاحب سنة

هشام بن حسان األزدي اْلُقْرُدويِس، أبو عبد اهلل البْصي يقال كان نازال يف القراديس، ويقال:  -4

ين، ويف روايته عن احلسن وعطاء مقال؛ ألنه قيل كان يرسل موالهم: ثقة، من أثبت الناس يف ابن سري

 . 010تقدم يف حديث رقم:  .عنهام، وكان مدلسا

روى عن مواله أنس بن مالك، وأيب هريرة،  .حممد بن سريين األنصاري، أبو بكر بن أيب عمرة البْصي -1

ن ابن سريين حيدث باحلديث قال ابن عون: كا .وروى عنه الشعبي، وهشام بن حسان، وغريمها .وغريمها

وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا عاليا  .وقال ابن معني، والعجيل: ثقة .وقال أمحد: من الثقات .عىل حروفه

وقال ابن  .وقال ابن املديني: أصحاب أيب هريرة ستة، فذكره منهم .رفيعا فقيها إماما كثري العلم ورعا

وقال الذهبي: ثقة حجة كبري  .ا فاضال حافظا متقنا يعرب الرؤياحبان: كان من أورع أهل البْصة، وكان فقيه

وقال ابن حجر: ثقة ثبت عابد كبري القْدر، كان ال يرى  .العلم وِرع بعيد الصيت له سبعة أوراد بالليل
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(، 9/304(، َتذيب التهذيب )4898( برقم )3/078الكاشف ) ُينظر: .ـه001ُتويف سنة  .الرواية باملعنى

  .وخالصة حاله ما قاله ابن حجر .(1947/برقم 482ـالتقريب )ص

تقدم يف حديث  .أبو هريرة: هو الصحايب اجلليل عبد الرمحن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓ -6

 .03رقم: 

 الوجه الثاين:

ي: دراسة إسناد  هنَّاد بن الرسَّ

 .ثقة ثبت .ـه310تويف سنة  .أبو أسامة: هو محاد بن أسامة بن زيد القريش موالهم، أبو أسامة الكويف -0

(، 0487/برقم 077(، التقريب )صـ2/3(، َتذيب التهذيب )0303( برقم )0/248الكاشف ) ُينظر:

  .(21طبقات املدلسني )صـ

هشام: هو هشام بن حسان األزدي اْلُقْرُدويِس، أبو عبد اهلل البْصي: ثقة، من أثبت الناس يف ابن  -3

تقدم يف  .وعطاء مقال؛ ألنه قيل كان يرسل عنهام، وكان مدلسا من الثالثةسريين، ويف روايته عن احلسن 

 .010حديث رقم: 

ى )قيل: سمى العمى ألنه كان كلام ُسئل عن يشء قال: حتى أسأل  -2 زيد بن احلوارى، أبو احلوارى الَعمِّ

ة .عمى رخيه يف الطبقة ذكره الذهبي يف تا .وقيل: هو منسوب إىل بني العم من َتيم( البْصى قاىض هرا

بعة عرش ( برقم 01/16(، َتذيب الكامل )699( برقم )4/047الكامل البن عدي ) ُينظر: .ضعيف .الرا

(، تاريخ اْلسالم 0723( برقم )0/406(، الكاشف )2112( برقم )3/013(، ميزان االعتدال )3013)

(، 2/417يب )(، َتذيب التهذ211/برقم 033(، الكشف احلثيث لسبط ابن العجمي )صـ2/618)

 .(3020/برقم332التقريب )صـ

 .ملسو هيلع هللا ىلص ابن عباس: هو عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن عم رسول اهلل  -4

وروى عنه أنس بن مالك ؓ،  .وعن أيب بن كعب، وأسامة بن زيد، وطائفة ،ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النبي 

بالفهم يف القرآن فكان يسمى الَبحر واحلرَْب؛ ملسو هيلع هللا ىلص ول دعا له الرس . -كام يف هذا اْلسناد–وزيد بن احلوارى 

 .حديثا، وهو أحد العبادلة من فقهاء الصحابة 0661وهو أحد املكثرين من الصحابة، روى  .لسعة علمه

(، 4784( برقم )4/040(، اْلصابة )2218( برقم )01/014َتذيب الكامل ) ُينظر: .ـه68تويف سنة 

 .(312اخلالصة )

 النظر والرتجيح:

بعد النظر يف طرق احلديث، وأحوال الرواة املختلفني عىل هشام بن حسان األزدي يظهر ِل أن الوجه الثاين 

ئن ترجيحه ما ييل:  هو الراجح، وقرا

 .وهو أشبه بالصواب..(: 0823( برقم )01/21لرتجيح الدارقطني هلذا الوجه بقوله يف علله ) -0
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(: سألت أيب، وأبا زرعة، عن حديث رواه 3039( برقم )1/487)كام قال ابن أيب حاتم يف العلل  -3

حسني اجلعفي، عن زائدة، عن هشام، عن حممد، عن أيب هريرة ؓ، قال: قيل: يا رسول اهلل، كيف 

ي، عن ابن  نفِض إىل نسائنا يف اجلنة؟، فقاال: هذا خطأ، إنام هو هشام بن حسان، عن زيد الَعمِّ

 .واهلل أعلم –هو اجلعفي-هو ؟ قال: من حسني  قلت أليب: الوهم ممن .عباس ؓ

 احلكم عىل احلديث من وجهه الراجح:

 .ضعيف ؛ لضعف زيد بن احلواري العمي، واهلل أعلم

:  وله شاهد من حديث أيب أمامةؓ 

( قال: حدثنا ُسويد بن سعيد، 361/برقم090مِجاع أهل اجلنة )صـ ب/أخرجه ابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة 

ي خالد بن يزيد بن أيب مالك، عن أبيه، عن خالد بن معدان، عن أيب أمامة ؓ، )أن النبي قال: حدثن

 .سئل: هل جيامع أهل اجلنة؟، قال: نعم، ِدحاما ِدحاما ولكن ال مني وال منية(ملسو هيلع هللا ىلص 

 .سويد بن سعيد به بلفظه، من طريق  (7479) برقم  (8/96« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

(، قال: حدثنا هشام 4227( برقم )3/0413صفة اجلنة ) ب/الزهد،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

 .بن خالد األزرق أبو مروان الدمشقي قال: حدثنا خالد بن يزيد بن أيب مالك به بمعناه

(، من طريق 267/برقم 333ما جاء يف صفة حور العني )صـ ب/« البعث والنشور»وأخرجه البيهقي يف 

هشام بن خالد، عن خالد بن يزيد بن أيب مالك به بلفظ مقارب، وقال عقبه: تفرد به خالد بن يزيد، وليس 

 .بالقوي

أيب سالم، عن أيب أمامة ؓ قال: ، من طريق  (7140) برقم  (8/007« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

هل ينكح أهل اجلنة؟ قال: )نعم، ويأكلون ويرشبون(، ويف سنده إبراهيم بن حممد  ،ملسو هيلع هللا ىلص سأل رجل النبي

 .(: غري معتَمد099( برقم )0/62قال الذهبي يف امليزان ) .بن عرق احلميص

سليم أيب حييى عن أيب أمامة أنه سمع ، من طريق  (7730) برقم  (8/073« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

: هل يتناكح أهل اجلنة؟ قال: )نعم، بذكر ال يمل، وشهوة ال تنقطع دمحا دمحا(، وسئل ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

( برقم 8/206قال عثامن بن سعيد الدارمي كام يف لسان امليزان ) .ويف سنده هاشم بن زيد الدمشقي

 .(: ليس بقوي يف روايته8308)

ميزان االعتدال  نظر:يُ  .فهذا شاهد ضعيف؛ ألن يف سنده خالد بن يزيد بن أيب مالك، وهو ضعيف

 .(3471( برقم )0/641)

سيأيت خترجيه، واحلكم عليه يف حديث  .من حديث زيد بن أرقمؓ  -باملعنى –وله شاهد صحيح 

 .022رقم: 

 .وعليه فإن احلديث يرتقي بشواهده إىل الصحيح لغريه، واهلل أعلم
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  احلديث احلادي والثالثون بعد املائة:

/ب[ َأنََطُأ يِف اجْلَنَِّة َقاَل: َنَعْم، َدمْح ا َدمْح ا، َفِإَذا َقاَم َعنَْها 0/046يا رسول اهلل، ]" أنه قال: (1)وعنه

ا  َرة  بِكر  ومن ذلك يكوم  قوله: دمحا، أي بدفع وإزعاج، .(2)أخرجه أبو حاتم، "َرَجَعْت ُمَطهَّ

                                 
 .يعني أبا هريرة ؓ (1)

 ختريج احلديث: (2)

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

( برقم 06/401وأهلها، ِذْكر اْلخبار بأن املرء من أهل اجلنة إذا وطىء جاريته فيها عادت بكرا كام كانت )

(، قال: أخربنا ابن َسْلم قال: حدثنا حرملة بن حييى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخربين عمرو بن 7413)

فذكر احلديث بلفظ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهلل احلارث عن دراج عن ابن حجرية عن أيب هريرة ؓ عن رسول ا

 .مقارب

ِذْكر نساء أهل اجلنة وأهنن َيُعْدن أبكارا لقوله عز وجل }إِنَّا « صفة اجلنة»وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف 

ب ا{ ]الواقعة:  ا َأتَْرا ا ُعُرب   ، من طريق (292( برقم )3/334[ )27 -21َأنَْشْأنَاُهنَّ إِْنَشاء  َفَجَعْلنَاُهنَّ َأبَْكار 

 .يونس بن عبد األعىل عن ابن وهب به بلفظ مقارب

 «:صحيحه»دراسـة إسناد احلديث عند ابن حبان يف 

ابن َسْلم: هو عبد اهلل بن حممد بن َسْلٍم بن حبيب بن عبد الوارث أبو حممد الِفرَيايب األصل املقديس:  -0

 . 36تقدم يف حديث رقم:  .ثقة

ْصي: ثقة ُيْغِرب يف حديثه َحْرَمَلة بن حييى بن عبد اهلل بن  -3
ِ
حرملة بن عمران أبو حفص التُِّجيبِيُّ امل

ئبه  . 37تقدم يف حديث رقم:  .لكثرة روايته، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من غرا

ْصي: فقيه ثقة حافظ عابد -2
ِ
 .ابن وهب: هو عبد اهلل بن وهب بن مسلم الُقَريِش الفهري، أبو حممد امْل

 . 37رقم: تقدم يف حديث 

 .عمرو بن احلارث بن يعقوب بن عبد اهلل األنصاري، أبو أمية املْصي، مدين األصل: ثقة فقيه حافظ -4

 . 37تقدم يف حديث رقم: 

اج بن َسْمَعان -1 اج لقبه  -دراج: هو درَّ ْمح القريش السهمي  -يقال اسمه عبد الرمحن، ودرَّ أبو السَّ

تقدم يف حديث  .اهليثم ضعف، وروايته هنا عن غري أيب اهليثم صدوق يف حديثه عن أيب .املْصي القاص

 . 37رقم: 

 .ابن ُحَجرية: هو عبد الرمحن بن ُحَجرية اخلوالنى، أبو عبد اهلل املْصى قاضيها وهو ابن حجرية األكرب -6

ذكره  .وروى عنه ابنه عبد اهلل، ودراج أبو السمح، وغريمها .روى عن ابن مسعود، وأيب هريرة، وغريمها

زاد الذهبي:  .وقال العجيل، والنسائي، والدارقطني، والذهبي، و ابن حجر: ثقة .ابن حبان يف "الثقات"
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وكذلك ذكره  الدم، ووقع يف ووقع يف األصل: زمحا زمحا بالزاي، والصواب بالدال،

 .(2)، وانتصابه بفعل مضمر، أي يدمحون دمحا، والتكرير للتوكيد(1)اهلروي

  

                                                                                               
دا (، َتذيب التهذيب 2072( برقم )0/631الكاشف ) ُينظر: .ـه، و قيل بعدها82ُتويف سنة  .كان جوا

 .وخالصة حاله أنه ثقة .(2828/برقم 228(، التقريب )صـ6/061)

، أبو هريرة ؓ: تقدم يف حديث الرمحن بن صخر الدويسّ : هو الصحايب اجلليل عبد هريرةأبو  -7

 .03رقم: 

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

اج بن َسْمَعان وأنه صدوق، وبقية رجاله ثقات، واهلل  احلديث ِبذا اْلسناد حسن؛ ملا تقدم يف حال درَّ

 .أعلم

 . 022سيأيت خترجيه، واحلكم عليه يف حديث رقم:  . ؓ وله شاهد صحيح من حديث زيد بن أرقم

، وبذا يرتقي احلديث 021تقدم يف حديث رقم:  .وله شاهد آخر ضعيف من حديث أيب أمامة ؓ

 .بشواهده إىل الصحيح لغريه، واهلل أعلم

 .(3/632الغريبني يف القرآن واحلديث، مادة َدَحَم ) ُينظر:( 1)

 .(3/016النهاية، مادة َدَحَم ) ُينظر:( 2)
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  احلديث الثاين والثالثون بعد املائة:

،  قال: وعن أنس ؓ
ِ
: َيا َرُسوَل اَّللَّ َة َكَذا َوَكَذا ِمَن اجِلاَمِع، قالوا ُجُل يِف اجْلَنَِّة ُقوَّ "ُيْعَطى الرَّ

َة ِماَئٍة"   .(1)، )أخرجه الرتمذي، وقال: حسن صحيح(أَو ُنطِيُق ذلك؟ قال: ُيْعَطى ُقوَّ

ُجُل يِف اجْلَنَِّة َكَذا َوَكَذا ِمَن النساء، قالوا: : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  (2))وعنه  "ُيْعَطى الرَّ

َة ِماَئٍة" ، أَو ُنطِيُق ذلك؟ قال: ُيْعَطى ُقوَّ
ِ
 .(3)، أخرجه أبو حاتم(َياَرُسوَل اَّللَّ

                                 
  .يعني أنس بن مالك ؓ( 1)

  .(: أخرجه أبو حاتم!0/227/أ(، وهو الصواب، واملثَبت يف املطبوع )0/046كذا يف األصل )( 2)

 .(0/227سقط من املطبوع )( 3)

 ختريج احلديث:

( برقم 4/677ما جاء يف صفة مجاع أهل اجلنة ) ب/صفة اجلنة،  ك/، «جامعه»أخرجه الرتمذي يف 

( قال: حدثنا حممد بن بشار، وحممود بن غيالن، قاال: حدثنا أبو داود الطياليس، عن عمران 3126)

قال، فذكر احلديث بلفظ مقارب، وقال عقبه: هذا حديث ملسو هيلع هللا ىلص القطان، عن قتادة، عن أنس، عن النبي 

 .نس إال من حديث عمران القطانصحيح غريب ال نعرفه من حديث قتادة، عن أ

 (،7/92/3111« )املختارة»وأخرجه الضياء املقديس يف 

(، كالمها 262/برقم 330ما جاء يف صفة حور العني )صـ  ب/« البعث والنشور»وأخرجه البيهقي يف 

 .يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطياليس به بنحوه، من طريق  )الضياء، والبيهقي(

 .(، قال حدثنا عمران، عن قتادة، به بنحوه3034( برقم )2/112« )مسنده» وأخرجه الطياليس يف

(، قال: حدثنا هارون بن أيب داود الطياليس، 373/برقم 092)صـ « صفة اجلنة»وأخرجه ابن أيب الدنيا يف 

 .ثنا عمران القطان، به بنحوه

وصف اجلنة وأهلها،  ب/مناقب الصحابة،  ك/، -«اْلحسان»كام يف -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

( 06/402ذكر اْلخبار عن وصف القوة التي يعطي اهلل ألوليائه للطواف عىل نسائهم وخدمهم فيها )

 (،7411برقم )

 (،7/92/3116« )املختارة»وأخرجه الضياء املقديس يف 

 (،2/73/3107« )األوسط»وأخرجه الطرباين يف 

 .ريق عمرو بن مرزوق، حدثنا عمران القطان، به بنحوهثالثتهم )ابن حبان، والضياء، والطرباين(، من ط

 :«جامعه»الرتمذي يف  دراسـة إسناد احلديث عند

 .«بندار»حممد بن بشار: هو حممد بن بشار بن عثامن بن داود بن كيسان العبدي، أبو بكر البْصي ولقبه  -0

 .روى عن حييى القطان، وأيب داود الطياليس، وغريمها .لقب بذلك، ألنه كان بندار احلديث يف عْصه ببلده

 .وقال أبو حاتم: صدوق .قال العجيل: ثقة كثري احلديث .وروى عنه اجلامعة، وابن أيب الدنيا، وغريهم
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وقال األزدي: كتب عنه الناس وقبِلوه، وليس قول حييى، والقواريري مما جيرحه وما رأيت أحدا ذكره إال 

وقال ابن حبان: كان  .وقال ابن خزيمة: إمام أهل زمانه .نسائي: صالح ال بأس بهوقال ال .بخري وصدق

وقال الدارقطني: من احلفاظ  .وقال مسلمة بن قاسم: كان ثقة مشهورا .حيفظ حديثه، ويقرؤه من حفظه

أمه ثم وقال الذهبي: احلافظ الكبري اْلمام، كان عاملا بحديث البْصة متقنا جمودا مل يرحل برا ب .األثبات

طبقات  ُينظر: .ـه 313تويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة .ثم قال: وال عربة بقول من ضعفه .ارحتل بعدها

وخالصة حاله  .(1714/برقم 469(، التقريب )صـ 9/71(، َتذيب التهذيب )3/73احلفاظ للذهبي )

  .أنه ثقة ثبت، ومن أنزله عن رتبة الثقة، مل يذكر علة

روى عن ابن  .َغْياَلن: هو حممود بن غيالن العدوي موالهم، أبو أمحد املروزي، نزيل بغدادحممود بن  -0

قال أمحد: أعرفه باحلديث  .وروى عنه الشيخان، والرتمذي، وغريهم .عيينة، أيب داود الطياليس، وغريمها

وذكره ابن  .وقال أبو حاتم، والنسائي، ومسلمة، وابن حجر: ثقة .صاحب سنة قد ُحبس بسبب القرآن

اجلرح والتعديل  ُينظر: .ـه 349وقيل: سنة  .ـه329تويف سنة  .وقال الذهبي: حافظ .حبان يف الثقات

/برقم 133(، التقريب )صـ 01/64(، َتذيب التهذيب )1232( برقم )3/346(، الكاشف )8/390)

 .وخالصة حاله أنه ثقة .(6106

ُتويف سنة  .ارود البْصي احلافظ، أبو داود الطياليسأبو داود الطياليس: هو سليامن بن داود بن اجل -3

ثقة حافظ ثبت، وأما مسألة غلطه يف أحاديث، فال ترضه، فَمن ِمن احلفاظ األثبات  .ـه314ـه، وقيل: 312

مل يغلط يف أحاديث؟! قال ابن عدي: وليس بعجب من حيدث بأربعني ألف حديث من حفظه أن خيطئ يف 

يوقفها غريه، ويوصل أحاديث يرسلها غريه، وإنام أتى ذلك من حفظه، وما  أحاديث منها، يرفع أحاديث

( 0/419(، الكاشف )749( برقم )4/378الكامل ) ُينظر: .أبو داود عندي، وعند غريي إال متيقظ ثبت

 . .(3111/برقم311(، التقريب )صـ4/061(، َتذيب التهذيب )3183برقم )

م القطان العمى البْصي: صدوق َيم، ومل أقف عىل من هو عمران بن داَور،  عمران القطان: -2 أبو العوا

وقال ابن شاهني يف  .قال ابن معني: كان يرى رأي اخلوارج، ومل يكن داعية .اعترب هذا احلديث من أوهامه

( برقم 3/326ميزان االعتدال ) ُينظر: .ُتويف يف حدود الستني، ومائة .الثقات: كان من أخص الناس بقتادة

 .(1014/برقم 439(، التقريب )صـ8/021(، َتذيب التهذيب )6383)

ثقة ثبت، وعنعنته عن أنس ال  .قتادة: هو قتادة بن ِدعامة بن قتادة السدويس، أبو اخلطاب البْصي -4

 . 41تقدم يف حديث رقم:  .ترض

تقدم يف حديث  .ة األنصاري اخلزرجي البْصيأنس بن مالك بن النرض بن َضمضم أبو محزأنس: هو  -1

 .02رقم: 

 احلكم عىل احلـديث بإسناد الرتمذي:

 حسن؛ ملا تقدم يف حال عمران القطان وأنه صدوق َيم، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من أوهامه، 
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 وقد تابعه سعيد بن أيب عروبة يف روايته عن قتادة:

 ( قال: حدثنا حممد بن هاشم، حدثنا موسى بن 7032( برقم )02/418« )مسنده»أخرجه البزار يف 

قال، فذكر ملسو هيلع هللا ىلص عبد اهلل، حدثنا عمر بن سعيد، عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي 

 احلديث بنحوه،

عي البْصي، أبو عمران موسى بن عبد اهلل بن عبد الرمحن السل وسند هذه املتابعة ضعيف؛ ألن فيه

(، تاريخ اْلسالم 2207( برقم )2/240إكامل اْلكامل البن نقطة ) ُينظر: .جمهول احلال .األسلع

 .(410( برقم )1/410)

ضعيف، له ما ينكر عن سعيد بن أيب عروبة، وروايته هنا عن  .وفيه أيضا: عمر بن سعيد البْصي األبح

 .(2/066الضعفاء للعقييل ) ُينظر: .سعيد

  .028: ح رقمسيأيت خترجيه واحلكم عليه يف  .وللحديث شاهد صحيح من حديث زيد بن أرقم ؓ 

 .وبذا يرتقي احلديث بمتابعته، وشاهده إىل الصحيح لغريه، واهلل أعلم
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  احلديث الثالث والثالثون بعد املائة: 

اْلَيُهوِد، َفَقاَل: َيا َأبَا اْلَقاِسِم، َأَلْسَت َرُجٌل ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص َأتَى النَّبِيَّ  قال: وعن زيد بن أرقم ؓ

  َتْزُعُم َأنَّ 
ِ
ُبوَن ِفيَها؟، َفَقاَل َرُسوُل اَّللَّ "َوالَِّذي َنْفيِس بِيَِدِه إن : ملسو هيلع هللا ىلصَأْهَل اجْلَنَِّة َيْأُكُلوَن َوَيرْشَ

ْهَوِة َوا َة مائِة َرُجٍل يِف امْلَْطَعِم واملأَكل َوالشَّ اَمعِ أحَدهم ليُعَطى ُقوَّ : َفِإنَّ الَِّذي جْلِ "، َفَقاَل اْلَيُهوِديُّ

 
ِ
ُب َتُكوُن َلُه احْلَاَجُة؟، َفَقاَل َرُسوُل اَّللَّ "َحاَجُتُهْم َعَرٌق َيِفيُض ِمْن : ملسو هيلع هللا ىلصَيْأُكُل َوَيرْشَ

ْسِك، َفِإَذا اْلَبْطُن َقْد َضَمَر" (1)ُجُلوِدِهْم[)
ِ
 .(2)، أخرجه أبو حاتمِمْثُل امْل

                                 
بطوهنم، والصواب ما أثبته، وهو املوافق ملا يف  (:0/227/ب(، واملطبوع )0/046يف األصل )(1) 

  .مصادر التخريج

 ختريج احلديث:( 2)

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

ِبم ) َب طعام أهل اجلنة وَشا (، قال: أخربنا 7434( برقم )06/442وأهلها، ِذْكر اْلخبار عام يكون ُمَتَعقَّ

ي قال: حدثنا أبو معاوية عن األعمش  ِ حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف قال: حدثنا َهنَّاد بن الرسَّ

 .احلديث بلفظهعن ُثاَمَمة بن عقبة عن زيد بن أرقم ؓ قال، فذكر 

( قال: حدثنا أبو معاوية به بلفظ مقارب، ويف 09369( برقم )23/08« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .(، قال:حدثنا وكيع09204) برقم  (23/61)

(، قال: 3867) برقم  (2/0861يف أهل اجلنة ونعيمها ) ب/الرقاق،  ك/، «سننه»وأخرجه الدارمي يف 

 .أخربنا جعفر بن عون

( برقم 7/22ذكر يف اجلنة وما فيها مما أعد ألهلها ) ب/اجلنة،  ك/، «مصنفه»ن أيب شيبة يف وأخرجه اب

 .(، قال: حدثنا وكيع، وَعْبدة بن سليامن22994)

هو  -(، قال: حدثنا يعىل 362/برقم002)صـ -كام يف منتخب املسند  -«مسنده»وأخرجه عبد بن مُحيد يف 

 .بن عون، وَعْبدة بن سليامن، ويعىل بن ُعبيد( عن األعمش به بنحوه، أربعتهم )وكيع، وجعفر -ابن ُعبيد 

قوله تعاىل: }َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه اأْلَنُْفُس َوَتَلذُّ  ب/التفسري،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

{ ]الزخرف:  به بلفظ عيل بن ُمْسِهر عن األعمش ، من طريق  (00404) برقم  (01/311[ )70اأْلَْعنُيُ

 .مقارب

داود الطائي، عن األعمش به بلفظ ، من طريق  (1118) برقم  (1/078« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

 .عيل بن صالح املكي، عن األعمش به بلفظ خمتْص، من طريق  (1119( برقم )1/078مقارب، ويف )

 «:صحيحه»دراســـة إسنـــــاد احلديث عند ابن حبان يف 

اجحممد بن  -0 روى عن  .إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي، موالهم النَّْيسابورّي، أبو العّباس الرّسّ

ي، وغريمها ِ وروى عنه البخاري، ومسلم يف غري صحيحيهام، وابن  .إسحاق بن راهويه، وَهنَّاد بن الرسَّ
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لبغدادي: كان من وقال اخلطيب ا .وقال الدارقطني: ثقة .قال ابن أيب حاتم: صدوق ثقة .حبان، وغريهم

وقال  .وقال أبو بكر بن نقطة: هو إمام احلديث ببخارى بعد البخاري .املكثرين الثقات الصادقني األثبات

تاريخ بغداد  ُينظر: .ـه202ُتويف سنة  .الذهبي: احلافظ اْلمام الثقة شيخ خراسان صاحب املسند والتاريخ

(، موسوعة 3/720(، طبقات احلفاظ للذهبي )01/برقم28(، التقييد البن نقطة )صـ32( برقم )3/16)

 .وخالصة حاله أنه ثقة .(3913( برقم )3/112أقوال الدارقطني يف الرجال )

ي الكويف: ثقة عابد -3 ِ ي بن مصعب بن أيب بكر التميمي الدارمي، أبو الرسَّ ِ تقدم يف حديث  .َهنَّاد بن الرسَّ

 . 031رقم: 

روى عن األعمش،  .ميمي السعدي، أبو معاوية الرضير الكويفأبو معاوية: هو حممد بن خازم الت -2

ي، وغريمها .وهشام بن عروة، وغريمها ِ قال ابن سعد: ثقة كثري  ..وروى عنه أمحد بن حنبل، وَهنَّاد بن الرسَّ

وقال يف  .وقال ابن معني: إنه أثبت أصحاب األعمش بعد سفيان وشعبة .احلديث، يدلس، وكان مرجئ ا

وقال  .روى أبو معاوية عن عبيد اهلل بن عمر مناكري وقال أيضا: .األعمش: ثقة، ولكنه خيطئ حديثه يف غري

وقيل ألمحد: كيف  .أمحد: أبو معاوية الرضير يف غري حديث األعمش مضطرب ال حيفظها حفظا جيدا

 . ملسو هيلع هللا ىلصحديث أيب معاوية عن هشام بن عروة؟ قال: فيها أحاديث مضطربة يرفع منها أحاديث إىل النبي 

وقال يعقوب بن  .وقال النسائي: ثقة يف األعمش .وقال العجيل: ثقة، وكان يرى اْلرجاء، وكان لني القول

وقال ابن خراش: صدوق، وهو يف األعمش ثقة،  .شيبة: كان من الثقات، وربام دلس، وكان يرى اْلرجاء

وقال الدارقطني:  .وقال ابن حبان يف الثقات: كان حافظا متقنا، ولكنه كان مرجئا .ويف غريه فيه اضطراب

وقد عده ابن حجر َّف املرتبة الثانية من مراتب  .وقال الذهبي: ثبت يف األعمش، وكان مرجئا .ثقة

املدلسني، وقال يف التقريب: ثقة، أحفظ الناس حلديث األعمش، وقد َيم يف حديث غريه، وقد ُرمي 

 (، 9/027(، َتذيب التهذيب )4806( برقم )3/067الكاشف ) ُينظر: .ـه091تويف سنة  .رجاءباْل

وروايته هنا  –وخالصة حاله أنه ثقة، أحفظ الناس حلديث األعمش .(1840/برقم471التقريب )صـ 

 .، وقد َيم يف حديث غريه، وكان مرجئا-عنه

بو حممد الكويف األعمش: ثقة ثبت حافظ إمام األعمش: هو سليامن بن ِمْهران األسدي الكاهيل، أ -4

تقدم يف  .عارف بالقراءات وِرع، لكنه يدلس، وذكره ابن حجر يف الطبقة الثانية من طبقات املدلسني

  .28حديث رقم: 

وروى عنه  .ُثاَممة بن ُعقبة املَُحلِِّمي الكويف: روى عن زيد بن أرقم واحلارث بن سويد، وغريمها -1

 .قال ابن معني، وحممد بن عبد اهلل بن نمري، والنسائي: ثقة .بن سعد العجيل، وغريمهااألعمش وهارون 

الكاشف  ُينظر: .ُتويف سنة ـه .وقال ابن حجر:  .وقال الذهبي:  .وذكره ابن حبان، وابن خلفون يف الثقات

لتقريب (، ا3/39(، َتذيب التهذيب )890( برقم )2/016(، اْلكامل ملغلطاي )707( برقم )0/381)

 .ثقة وخالصة حاله أنه  .(814/برقم 024)صـ 
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الصحايب اجلليل زيد بن َأرَقم بن زيد بن قيس بن النعامن بن مالك بن األَغر بن َثْعلبة بن عمرو  -6

 .2تقدم يف حديث رقم:  .اخلزرجي

 ابن حبان: احلكم عىل احلديث بإسناد

 .ملا تقدم يف دراسته، واهلل أعلم احلديث ِبذا اْلسناد صحيح
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  الرابع والثالثون بعد املائة:احلديث 

ُكْم بَِأْهِل "" : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  وعن حارثة بن وهب اخلَُزاِعي ؓ َأاَل ُأْخرِبُ

هُ   أَلَبَرَّ
ِ
ُكْم بَِأْهِل النَّاِر؟، ُكلُّ (1)"اجْلَنَِّة؟ ُكلُّ َضِعيٍف ُمتََضعٍَّف، َلْو َأْقَسَم َعىَل اهلل ، أاَل ُأْخرِبُ

] (" (2)]ُمْستَْكرِبٍ ٍ ٍظ َزنِيٍم )ُمتََكربِّ ا أبو حاتم، ومل يقل: زنيم  ، أخرجه مسلم، وأخرجه(3)َجوَّ

املختال يف مشيه، وقيل:  ، وقوله: جواظ، هو اجلموع املنوع، وقيل: الكثري اللحم(4)متكرب

 .(5)القصري البطن

وقوله: زنيم، هو الدعي يف النسب امللحق بالقوم وليس منهم، تشبيها له بالزنمة، وهو يشء 

                                 
 .(0/227سقط من املطبوع ) (1)

 .هذه اللفظة ليست يف صحيح مسلم( 2)

 !منكر :(0/227)واملثَبت من املطبوع  /ب(،046/ل0يف األصل )( كذا 3)

 ختريج احلديث: (4)

النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها  ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

(، قال: حدثنا حممد بن عبد اهلل بن نمري، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن َمْعَبد بن 4/3091الضعفاء )

فذكر احلديث بلفظ  ،ملسو هيلع هللا ىلصخالد، قال: سمعت حارثة بن وهب اخلزاعي ؓ، يقول: قال رسول اهلل 

 .مقارب

 .(، قال: حدثنا وكيع08738) برقم  (20/37« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

( 6/019[ )02}ُعُتلٍّ َبْعَد َذلَِك َزنِيٍم{ ]القلم:  ب/تفسري القرآن،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف 

 .(، قال: حدثنا أبو ُنعيم4908برقم )

 .(، من طريق أيب نعيم3611( برقم )4/211) ب/صفة جهنم،  ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

(، قال: حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، ثالثتهم 08721) برقم  (20/39« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .)وكيع، وأبو نعيم، وابن مهدي( عن سفيان به بلفظ مقارب

[ 02قوله تعاىل:}ُعُتلٍّ َبْعَد َذلَِك َزنِيٍم{ ]القلم:  ب/التفسري،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

 .(00110) برقم  (01/201)

التواضع والكرب  ب/احلظر واْلباحة،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

( برقم 03/493والعجب، ِذْكر إجياب دخول النار للمستكرب اجلواظ إن مل يتفضل اهلل عليه بالعفو )

 .شعبة، عن معبد بن خالد به بنحوه، من طريق  ( كالمها )النسائي، وابن حبان(1679)

 .(2192( برقم )02/071َشح السنة للبغوي ) ُينظر: (5)
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 (2)]املُلَحقة[مدالة يف حلق الشاة  (1)َهنَة[يقطع من أذن الشاة وُيرتك متعلقا ِبا، وهي أيضا ]

 .ِبا

  

                                 
، وما أثبته هو املثَبت يف النهاية البن األثري (: هيئة0/227/ب(، واملطبوع )046/ل0يف األصل )( 1)

 .الذي نقل منه املصنف رمحه اهلل

 .، وما أثبته هو املثَبت يف النهايةملحفة :(0/227/ب(، واملطبوع )046/ل0يف األصل )( 2)
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  احلديث اخلامس والثالثون بعد املائة:

اَءْوَن َأْهَل الُغَرِف  قال: النبي ؓ ، عن ؓ اخلدري وعن أيب سعيد "إِنَّ َأْهَل اجلَنَِّة َيرَتَ

ِق َأِو امَلْغِرِب،  يَّ الَغابَِر ِمن األُُفِق، ِمَن امَلرْشِ رِّ : َيا ِمْن َفْوِقِهْم، َكاَم ترَتَاَءون الَكْوَكَب الدُّ َقاُلوا

،
ِ
ُهْم، َرُسوَل اَّللَّ  اَل َيْبُلُغَها َغرْيُ

ِ
"َبىَل َوالَِّذي َنْفيِس بِيَِدِه، ِرَجاٌل آَمنُوا  َقاَل: هِذِه َمنَاِزُل األَنْبَِياء

ُقوا املُْرَسلنَِي" ، َوَصدَّ
ِ
، وهكذا ُأثبت يف أكثر نسخ مسلم )ِمن(، (1)، أخرجاه، وأبو حاتمبِاَّللَّ

/أ[ البخاري )يِف األُُفِق 0/047ومن البتداء الغاية، وقال بعضهم: األشبه هنا ما ذكره ]

ّي،  .عض أهل املعاين أن من تأيت البتداء الغاية، ولعلها هنا كذلكالَغابِر(، وذكر ب والدرِّ

واألفق، الناحية، ومجعه آفاق، وجيوز  .(2)بصفائه[ ]وُشبِّه صفاؤهالشديد اْلنارة نسبة إىل الُدّر، 

أن يكون األفق واحدا، ويكون مجعا، والغابر بالغني املعجمة، والباء املوحدة الباقي، ومنه: 

، أي الباقني، وغرب من األضداد، فلذلك قيل يف هذا الغابر الذاهب (3)}َكاَنْت ِمَن اْلَغابِِرين{

ء ، وُرِوي (4)املايض، ومعناه: الذي تدىل للغروب، ويف غري مسلم: "الغارب" بتقديم الرا

                                 
 ختريج احلديث: (1)

( برقم 4/009ما جاء يف صفة اجلنة وأهنا خملوقة ) ب/بدء اخللق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

(، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل، قال: حدثني مالك بن أنس، عن صفوان بن ُسليم، عن 2316)

  .يث بلفظ مقاربقال، فذكر احلد ،ملسو هيلع هللا ىلصعطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري ؓ، عن النبي 

ئي أهِل اجلنة أهَل الغرف، كام ُيرى  ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف  ترا

  .(، من طريق معن بن عيسى، وعبد اهلل بن وهب4/3077الكوكُب يف السامء )

نة وصف اجل ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

( 06/414وأهلها، ِذْكر البيان بأن الغرف التي ذكرنا نعتها هي للمؤمنني يف اجلنة دون األنبياء واملرسلني )

معن بن عيسى، كالمها )معن بن عيسى، وعبد اهلل بن وهب( عن مالك به بلفظ ، من طريق  (7292برقم )

 .مقارب

(: ونسبة لصفائه بصفائه، وما 0/228/أ(: ويشبه لصفائه بصفائه، ويف املطبوع )047/ل0يف األصل ) (2)

 .(4278( برقم )01/301أثبته هو املوافق ملا يف َشح السنة للبغوي )

 .82األعراف:( 3)

(، قال: 6111( برقم )8/004صفة اجلنة والنار ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف ( 4)

قال: )إن أهل اجلنة ملسو هيلع هللا ىلص حدثنا عبد اهلل بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز، عن أبيه، عن سهل، عن النبي 

قال َأيِب، فحدثُت به النعامن بن أيب عياش، فقال:  .ليرتاءون الغرف يف اجلنة، كام ترتاءون الكوكب يف السامء(
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 .(1))العازب( بالعني املهملة والزاي، ومعناه: البعيد يف األفق، واملعاين كلها متقاربة

  

                                                                                               
د ؓ، حيدث ويزيد فيه: )كام تراءون الكوكب الغارب يف األفق الرشقي، أشهد لسمعت أبا سعي

 .والغريب(

 (:3/80مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار )قال القايض عياض يف 

قوله يف صفة أهل اجلنة: )كام ترون الكوكب العازب( كذا لألصييل بالعني املهملة والزاي، وعند مجهورهم: 

ء)الغارب( بالغني املعجمة    .والرا

روى صحيح البخاري عن أيب زيد املروزي عن  .واألصييل: هو عبد اهلل بن إبراهيم أبو حممد األصييل

 .(8/703تاريخ اْلسالم ) ُينظر: .الَفَربري

 .(8/263(، )2/263(، إكامل املعلم)0/16النهاية، مادة َأَفَق ) ُينظر:( 1)
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  احلديث السادس والثالثون بعد املائة:

"إِنَّ لِْلُمْؤِمِن يِف اجْلَنَِّة َخيَْمة  ِمْن  قال:ملسو هيلع هللا ىلص ، أن رسول اهلل  ؓ (1)وعن عبد اهلل بن قيس

، يِف ُكلِّ َزاِوَيٍة ِمنَْها َأْهٌل، ال َيَراهم اآْلَخُروَن، َيُطوُف َعَليْ  َفٍة، َعْرُضَها ِستُّوَن ِميال  ، ِهِم"ُلْؤُلَؤٍة جُمَوَّ

 .(2)أخرجاه

  

                                 
مشهور باسمه،  .هو: الصحايب اجلليل عبد اهلل بن قيس بن سليم، أبو موسى األشعري ؓ (1)

عىل زبيد وعدن، وكان ملسو هيلع هللا ىلص قدم املدينة بعد فتح خيرب، واستعمله النبي  .لكن كنيته أكثر وكنيته مجيعا،

 اْلصابة  ُينظر: .، وقيل: بعدها43تويف سنة  .حديثا 261وله  .حسن الصوت بالقرآن

 .(301(، واخلالصة )صـ 4906برقم )( 4/080)

 ختريج احلديث:(2)

[ 73}ُحوٌر َمْقُصوَراٌت يِف اخِلَياِم{ ]الرمحن:  ب/تفسري القرآن،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

(، قال: حدثنا حممد بن املثنى، قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد، حدثنا أبو 4879( برقم )6/041)

قال، فذكر احلديث ملسو هيلع هللا ىلص عمران اجلَوين، عن أيب بكر بن عبد اهلل بن قيس، عن أبيه ؓ، أن رسول اهلل 

 .هبنحوه، وفيه زيادة يف آخر

(، 3138( برقم )4/391ما جاء يف صفة ُغَرف اجلنة ) ب/صفة اجلنة،  ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

 .قال: حدثنا حممد بن بشار

(، قال: حدثنا عيل بن عبد اهلل، كالمها )حممد بن 09680) برقم  (23/419« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

ى به بنحوهبشار، وعيل بن عبد اهلل املديني( عن عبد العزيز ب  .ن عبد الصمد الَعمِّ

يف صفة خيام اجلنة وما للمؤمنني فيها  ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 .(، من طريق احلارث بن عبيد، عن أيب عمران اجلَوين به بلفظ مقارب4/3083من األهلني )
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  احلديث السابع والثالثون بعد املائة:

ٍة آنِيَُتُهاَم، َوَما فِيِهاَم، َوَجنَّتَاِن ِمْن َذَهٍب : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  (1)وعنه "َجنََّتاِن ِمْن فِضَّ

 عَ 
ِ
َياء ِْم إاِلَّ ِرَداُء اْلِكرْبِ ىَل َوْجِهِه يِف َجنَِّة آنِيَُتُهاَم، َوَما فِيِهاَم، َوَما َبنْيَ اْلَقْوِم َوَبنْيَ َأْن َينُْظُروا إىَِل َرِبِّ

قوله: رداء الكربياء، أي صفة  .عبد اهلل بن قيس هو: أبو موسى األشعري .(2)أخرجاهٍن"، َعدْ 

رؤيته بعد رؤية القيامة، حتى يأذن هلم يف دخول  الكربياء، والكربياء العظمة، فعظمته َتنع من

وقوله: يف جنة عدن، هذا عائد  .(3)جنة عدن، أي جنة إقامة، يقال: عَدن باملكان عدنا، إذا أقام

 .(4)إىل الرائي ال إىل املرئي، فإنه ال حييط به مكان جال وعال

  

                                 
 .يعني أبا موسى األشعري )عبد اهلل بن قيس( ؓ( 1)

 ختريج احلديث: (2)

[ 63قوله: }َوِمْن ُدوهِناَِم َجنََّتاِن{ ]الرمحن:  ب/تفسري القرآن،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

(، قال: حدثنا عبد اهلل بن أيب األسود، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، 4878( برقم )6/041)

قال، فذكر ملسو هيلع هللا ىلص يس، عن أبيه، أن رسول اهلل حدثنا أبو عمران اجلَوين، عن أيب بكر بن عبد اهلل بن ق

َا َناظَِرٌة{ ]القيامة:  ب/التوحيد  ك/احلديث بلفظه، ويف  ٌة إىَِل َرِبِّ [ 32قول اهلل تعاىل: }ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناَِضَ

  .( قال: حدثنا عيل بن عبد اهلل7444( برقم )9/023)

(، قال: 0/062) ملؤمنني يف اآلخرة رِبم إثبات رؤية ا ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

  .حدثنا نْص بن عيل اجلَْهَضمي، وأبو غسان امَلْسَمعي، وإسحاق بن إبراهيم

(، 7707) برقم  (7/066املعافاة والعقوبة ) ب/النعوت،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

 .قال: أخربنا حممد بن بشار

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

وأهلها، ِذْكر اْلخبار عن إعداد اهلل جل وعال جنان الذهب والفضة بام فيها من األواين واآلالت ملن أطاعه 

عبد اهلل املديني، ستتهم )عيل بن  .(، من طريق حممد بن املثنى7286( برقم )06/294يف دار الدنيا )

ونْص بن عيل اجلَْهَضمي، وأبو غسان امَلْسَمعي، وإسحاق بن إبراهيم، وحممد بن بشار، وحممد بن املثنى ( 

 .عن عبد العزيز بن عبد الصمد به بلفظه

  .(4281( برقم )01/307َشح السنة للبغوي ) ُينظر:( 3)

 .(0/410كشف املشكل من حديث الصحيحني ) ُينظر:( 4)
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  احلديث الثامن والثالثون بعد املائة:

ر لِْلَجنَِّة، ِهَي َوَربِّ : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ¶وعن أسامة بن زيد  "َأاَل َهْل ِمن ُمَشمِّ

، َوَقْْصٌ ُمَشيٌَّد، َوهَنٌْر ُمطَِّرٌد، َوَفاكَِهٌة َكثرَِيٌة َنِضيجَ  اَنٌة ََتْتَزُّ ٌة، َوَزْوَجٌة اْلَكْعَبِة ُنوٌر َيتأََلأَْلُ، َوَرحْيَ

ا يِف  ٍة يِف َداٍر َعالِيٍَة َسلِيَمٍة َِبِيٍَّة"، َحْسنَاُء مَجِيَلٌة، َوُحَلٌل َكثرَِيٌة يِف َمَقاٍم َأبَد  ٍة، َوَنرْضَ : َيا َحرْبَ َقاُلوا

ُروَن هَلَا، َقاَل:  َنْحُن امْلَُشمِّ
ِ
َهاَد وحضَّ عليه" َرُسوَل اَّللَّ ، ُثمَّ َذَكَر اجْلِ ُ : إِْن َشاَء اَّللَّ ، أخرجه "ُقوُلوا

:، ومل يذكر اجلهادأبو حاتم، وأخرجه البغوي بسنده، وزاد: "َفَقاَل اْلَقْومُ  ُ : إِْن َشاَء اَّللَّ
(1). 

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

(، قال: أخربنا احلسن بن سفيان الشيباين، وابن قتيبة قاال: حدثنا عباس 7280( برقم )06/289وأهلها )

بن عثامن الَبَجيل قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا حممد بن مهاجر األنصاري قال: حدثني الضحاك 

أسامة بن زيد ؓ قال: قال النبي  امَلَعافري عن سليامن بن موسى عن ُكَريب موىل ابن عباس عن

 .فذكر احلديث بلفظ مقارب ،ملسو هيلع هللا ىلص

(، قال: حدثنا العباس 4223( برقم )3/0448صفة اجلنة ) ب/الزهد،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

 ..بن عثامن الدمشقي به بلفظ مقارب

 .بن يوسف عبد اهلل، من طريق  (0242) برقم  (4/023« )املختارة»وأخرجه الضياء املقديس يف 

عبد الرمحن بن إبراهيم دحيم، ، من طريق  (42/برقم019وأخرجه أبو الفضل الزهري يف حديثه )صـ

 .كالمها )عبد اهلل بن يوسف، وُدحيم( عن الوليد بن مسلم به بلفظ مقارب

عبد اهلل بن يوسف عن الوليد بن مسلم ، من طريق  (288) برقم  (0/063« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

 .به بلفظ خمتْص

(، وقال عقبه: وهذا احلديث ال نعلم رواه عن النبي 3190( برقم )7/42« )مسنده»وأخرجه البزار يف 

إال أسامة، وال نعلم له طريقا عن أسامة إال هذا الطريق، وال نعلم رواه عن الضحاك املعافري، إال ملسو هيلع هللا ىلص 

 .هذا الرجل حممد بن مهاجر

صفة اجلنة وأهلها وما أعد اهلل للصاحلني فيها  ب/الفتن،  ك/، «َشح السنة»وأخرجه البغوي يف 

عثامن بن سعيد بن كثري بن دينار عن ، من طريق  (، كالمها )البزار، والبغوي(4286) برقم  (01/332)

 .حممد بن املهاجر به بنحوه، ومل يذكر اجلهاد

 «:صحيحه»دراسـة إسناد احلديث عند ابن حبان يف 

 .عامر بن عبد العزيز بن النعامن بن عطاء، أبو العباس الشيباين اخلراساين النسوياحلسن بن سفيان بن  -0

 . 31تقدم يف حديث رقم:  .ثبت حافظ
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ابن ُقتيبة: هو حممد بن احلسن بن قتيبة بن زيادة بن الطفيل أبو العباس اللخمي العسقالين شيخ  -0

 . 63تقدم يف حديث رقم:  .عسقالن: إمام ثقة

روى عن  .املعلم -من حمّلة الراهب -امن بن حممد البجيل أبو الفضل الدمشقي الراهبي عباس بن عث -3

وهو ال يروي إال عن  –وروى عنه ابن ماجه، وبقي بن خملد  .أيوب بن سويد، والوليد بن مسلم، وغريمها

قال  .وغريهم، -كام يف هذا اْلسناد-، واحلسن بن سفيان الشيباين، وحممد بن احلسن بن قتيبة -ثقة عنده 

وقال أمحد بن أيب احلواري: كان الوليد يقول: احفظوين يف العباس فإن  .أبو احلسن بن سميع، والذهبي: ثقة

با  .وذكره ابن حبان يف "الثقات"، وقال: ربام خالف .ِل فيه فراسة وقال الذهبي يف تاريخ اْلسالم: كان ُمؤدِّ

( 36/280تاريخ دمشق ) ُينظر: .ـه329ويف سنة تُ  .وقال ابن حجر: صدوق خيطىء .له فضيلة وإتقان

(، اْلكامل ملغلطاي 1/846(، تاريخ اْلسالم )3611( برقم )0/126(، الكاشف )2018برقم )

وخالصة حاله  .(2081/برقم392(، التقريب )صـ1/034(، َتذيب التهذيب )3721( برقم )7/317)

 .ثقة، ومن أنزله عن ذلك مل يذكر دليال أنه 

ثقة، كثري التدليس، والتسوية، وقد رصح  .بن مسلم القريش موالهم أبو العباس الدمشقي الوليد -2

 . 36تقدم يف حديث رقم:  .بالتحديث هنا فأِمنَّا بذلك تدليسه

األنصارى األشهىل الشامى، موىل أسامء بنت يزيد  -واسمه دينار  –حممد بن مهاجر بن أبى مسلم  -4

وروى عنه إسامعيل بن عياش،  .روى عن أبيه مهاجر بن دينار، الضحاك املعافرى، وغريمها .األشهلية

وقال ابن معني، ودحيم، وأمحد، والعجيل، وأبو زرعة الدمشقي، وأبو داود،  .والوليد بن مسلم، وغريمها

نسائي: وقال ال .زاد يعقوب: وله أحاديث كبار حسان .ويعقوب بن سفيان، والذهبي، وابن حجر: ثقة

الكاشف  ُينظر: .ـه071ُتويف سنة  .وذكره ابن حبان يف "الثقات"، وقال: كان متقنا .ليس به بأس

وخالصة حاله  .(6220/برقم 119(، التقريب )صـ9/477(، َتذيب التهذيب )1073( برقم )3/331)

فْقه أحد عليه أنه  .ثقة، وأما قول النسائي: ليس به بأس فهذا من تشدده، ومل يوا

وروى عنه حممد بن مهاجر  .الضحاك امَلَعافري الدمشقي البزار: روى عن سليامن بن موسى األموي  -1

 .وذكره ابن حبان يف "الثقات"، وقال: شيخ .ذكره أبو احلسن ابن سميع يف تابعي أهل الشام .األنصارى

وقال ابن  .عفاء: جمهولوقال يف ديوان الض .وقال الذهبي يف امليزان: ال ُيعرف، وله حديث واحد يف البعث

(، ديوان 2949( برقم )3/237(، ميزان االعتدال )8/231الثقات البن حبان ) ُينظر: .حجر: مقبول

 .(3980/برقم 381(، التقريب )صـ4/411(، َتذيب التهذيب )0988/برقم 098الضعفاء للذهبي )صـ

 .وخالصة حاله أنه جمهول

أبو أيوب، و يقال: أبو الربيع، و يقال: أبو هشام، سليامن بن موسى القرشى األموى موالهم،  -6

وروى عنه الضحاك امَلَعافري،  .روى عن الزهري، وُكريب موىل ابن عباس، وغريمها .الدمشقي األشدق

قال الزهري: إن مكحوال يأتينا، وسليامن بن موسى، وأيم اهلل إن سليامن ألحفظ  .واألوزاعي، وغريمها
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وُسئل:  .وقال ابن معني: ثقة، وحديثه صحيح عندنا .ة، أثنى عليه ابن جريجوقال ابن سعد: ثق .الرجلني

وقال أبو حاتم: حمله  .وقال دحيم: ثقة، وقال البخاري: عنده مناكري .ما حاله يف الزهري؟، فقال: ثقة

وقال  .الصدق، ويف حديثه بعض االضطراب، وال أعلم أحدا من أصحاب مكحول أفقه منه، وال أثبت منه

وقال ابن حبان يف "الثقات":  .وقال مرة: يف حديثه يشء .ائي: أحد الفقهاء، وليس بالقوي يف احلديثالنس

وقال ابن عدي: فقيه راو حدث عنه الثقات، وهو أحد علامء أهل الشام، وقد َروى  .كان فقيها ورعا

ات أثنى عليه عطاء، وقال الدارقطني: من الثق .أحاديث ينفرد ِبا ال يروَيا غريه، وهو عندي ثبت صدوق

وقال ابن حجر يف التهذيب: ذكر العقييل عن  .وقال الذهبي يف من تكلم فيه وهو موثق: صدوق .والزهري

والذي يف ضعفاء  .ـه.ابن املديني قوَله: كان من كبار أصحاب مكحول، وكان خولط قبل موته بيسري ا

وقال ابن حجر يف  .(: قول عيل بن املديني: سليامن بن موسى مطعون فيه623( برقم )3/041العقييل )

الكامل البن  ُينظر: .ـه009ُتويف سنة  .التقريب: صدوق فقيه َّف حديثه بعض لني، وخولط قبل موته بقليل

( برقم 0/464(، الكاشف )048م/برق94(، من ُتكلم فيه وهو موثق )صـ740( برقم )4/310عدي )

(، الكواكب النريات 3606/برقم 311(، التقريب )صـ4/336(، َتذيب التهذيب )3022)

ثقة فقيه له مناكري، وكونه روى بعض املناكري ال ُينزله عن رتبة  وخالصة حاله أنه  .(04/برقم 469)صـ

 َشح "اْلملام": "قوهلم: روى مناكري، (: قال ابن دقيق العيد يف3/036الثقة؛ فقد جاء يف "فتح املغيث" )

( 3/331) -"، وقد رسد الذهبي يف "امليزان" ..ال يقتِض بمجرده ترك روايته، حتى تكثر املناكري يف روايته

وبنّي أنه توبع يف بعضها، ثم قال: كان سليامن فقيه أهل  -وهي يسرية  -ما له من الغرائب  -( 2108برقم )

ومع ذلك فاحلديث  .اعي، وهذه الغرائب التي ُتستنكر له جيوز أن يكون حفظهاالشام يف وقته قبل األوز

وأما تضعيف أيب حاتم،  .وأما من أنزله إىل الصدوق فإنه مل يذكر دليال .الذي معنا ليس من مناكريه

وأما رميه باالختالط استنادا عىل كالم ابن املديني، فقد سبق ذكر نص  .والنسائي له فهذا من تشددمها

 .كالمه عند العقييل، وليس فيه ذكر الختالطه، واهلل أعلم

 .كريب موىل ابن عباس: هو كريب بن أيب مسلم اهلاشمي موالهم املدين أبو رشدين موىل بن عباس -7

وروى عنه سليامن بن موسى، وعمرو بن دينار،  .روى عن أسامة بن زيد، ومواله ابن عباس، وغريمها

وذكره ابن  .وقال ابن معني، والنسائي، وابن حجر: ثقة .ثقة حسن احلديث قال ابن سعد: كان .وغريمها

( برقم 34/073َتذيب الكامل ) ُينظر: .ـه98ُتويف سنة  .وقال الذهبي: اْلمام، احلجة .حبان يف الثقات

 .(1628/برقم 460(، التقريب )صـ8/422(، َتذيب التهذيب )4/479(، سري أعالم النبالء )4971)

 .ه أنه ثقةوخالصة حال

حيل بن عبد العزى أبو حممد، ويقال أبو زيد الكلبي املدين ِحبُّ رسول  -8 أسامة بن زيد بن حارثة بن َشا

وعن أبيه زيد، وبالل بن رباح  ،ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النبي  .اهلل وابن ِحبه، وابن حاضنته أم أيمن ؓ

ره عىل جيش عظيملسو هيلع هللا ىلص كان النبي  .وروى عنه وغريمها  .، وغريمها ╚ م لغزو الروم، فامت قد أمَّ
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ُتويف  .حديثا 038وعدد أحاديثه  .وكان عمر جيّله ويكرمه .قبل أن يتوّجه، فأنفذه أبو بكر ؓملسو هيلع هللا ىلص 

(، اخلالصة 89( برقم )0/313(، اْلصابة )206( برقم )3/228َتذيب الكامل ) ُينظر: .ـه14سنة 

 .(36للخزرجي )صـ

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

وباقي رجال اْلسناد  احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ ملا تقدم يف حال الضحاك امَلَعافري، وأنه جمهول، 

  ثقات،

 ¶:وله شاهد من حديث ابن عباس 

عىل االستباق ملسو هيلع هللا ىلص ، ِذْكر املكارم التي حوت اجلنة، وحث النبي «صفة اجلنة»أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف

نا احلسني بن حممد أبو سعيد، ثنا أمحد بن عبيد اهلل بن ُصبيح القاري، (، قال: حدث36( برقم )0/13إليها )

ثنا حييى بن معني، ثنا عبد الرزاق، ثنا إبراهيم بن ميمون، حدثني عبد اهلل بن طاوس، عن أبيه، عن ابن 

وذكر اجلنة فقال: أال مشمر هلا، هي ورب الكعبة رحيانة َتتز ونور ملسو هيلع هللا ىلص ، حيدث عن النبي ¶عباس 

وهنر مطرد، وزوجة ال َتوت يف خلود، ونعيم يف مقام أبدا(، ويف سنده أمحد بن حممد بن عبيد اهلل  يتألأل،

وعىل هذا  .(: غري ثقة3682( برقم )6/314ـه: قال اخلطيب يف تاريخ بغداد )231تويف سنة  .القاري

 .واهلل أعلم .فإسناد هذا الشاهد ضعيف جدا  
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  احلديث التاسع والثالثون بعد املائة:

ُِبَا  قال:ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النبي وعن أنس ؓ "ُأْدِخْلُت اجْلَنََّة، َفِإَذا َجنَابُِذ اللُّْؤُلَؤ، َوإَِذا ُتَرا

ْسُك"
ِ
ءامْل ال يف قصة اْلرسا  .(2)واحدَتا ُجنُْبَذة، واجلنابذ، الِقباب، (1)، أخرجه مسلم مطوَّ

  

                                 
 ختريج احلديث: (1)

(، 2243( برقم )4/021) ِذْكر إدريس  ب/أحاديث األنبياء،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

، أخربنا يونس، عن الزهري، ح حدثنا أمحد بن -هو ابن وهب  –قال: حدثنا َعْبدان، أخربنا عبد اهلل 

صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: قال أنس بن مالك ؓ كان أبو ذر ؓ 

ةَ ملسو هيلع هللا ىلص حيدث أن رسول اهلل  احلديث(، وفيه: )ُأْدِخْلُت اجْلَنََّة، َفِإَذا فيها ...قال: )ُفِرَج َسْقُف َبْيتِي َوَأنَا بَِمكَّ

ْسُك(َج 
ِ
ُِبَا امْل ْؤُلَؤ، َوإَِذا ُتَرا  .نَابُِذ اللُّ

ء برسول اهلل  ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف  إىل الساموات، وفرض الصلوات ملسو هيلع هللا ىلص اْلرسا

 .(، قال: حدثني َحْرملة بن حييى التُِّجيبِي، أخربنا ابن وهب به بلفظ مقارب0/048)

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

مته ملن أطاعه يف دار الدنيا  وأهلها، ِذْكر اْلخبار عن وصف اجلنابذ التي أعدها اهلل جل وعال يف دار كرا

ال: حدثنا ابن وهب (، من طريق يزيد بن عبد اهلل بن َمْوَهب وحرملة بن حييى قا7416( برقم )06/409)

 .به بلفظ مقارب

 .(0/218كشف املشكل من حديث الصحيحني ) ُينظر: (2)
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  احلديث األربعون بعد املائة:

 َعْن ُتْرَبِة اجْلَنَِّة؟، َقاَل:ملسو هيلع هللا ىلص َسَأَل اْبُن َصيَّاٍد النبِيَّ  قال:  ؓ وعن أيب سعيد اخلدري

/ب[ قوله: درمكة، هو الدقيق 0/047] .(1)، أخرجه مسلم"َدْرَمَكٌة َبيَْضاُء، ِمْسٌك َخالٌِص"

 .(2)احلواري

  

                                 
 ختريج احلديث: (1)

(، قال: حدثنا أبو 4/3342ِذْكر ابن صياد ) ب/الفتن وأَشاط الساعة،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

بكر بن أيب شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن اجلَُريري، عن أيب َنرْضة، عن أيب سعيد ؓ، فذكر احلديث 

 .بلفظه

(، من طريق محاد بن سلمة، عن اجلَُريري به بلفظ 00289) برقم  (07/480« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 )َسَأَل اْبَن َصاِئٍد َعْن تُ 
ِ
  .َصَدَق ملسو هيلع هللا ىلص: ْرَبِة اجْلَنَِّة؟ َفَقاَل: َدْرَمَكٌة َبْيَضاُء، ِمْسٌك َخالٌِص، َقاَل: َفَقاَل َرُسوُل اهلل

 .(3/004النهاية، مادة َدْرَمَك ) ُينظر:( 2)
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  احلادي واألربعون بعد املائة:احلديث 

 "َأْدَنى َأْهِل اجْلَنَِّة الَِّذي َلُه َثاَمُنوَن ألف خادم، واثنتانِ : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  (1)وعنه

أخرجه  ،زوجة ، َوُينَْصُب َلُه ُقبٌَّة ِمْن ُلْؤُلٍؤ َوَزَبْرَجٍد َوَياُقوٍت كام بني اجلابيِة إىل صنعاَء" وسبعونَ 

  .(2)صحيحهأبو حاتم يف 

                                 
 .يعني أبا سعيد اخلدري ؓ  (1)

  ختريج احلديث: (2)

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

وأهلها، ِذْكر اْلخبار عن عدد النساء واخلدم الاليت أعدها اهلل جال وعال ألقل أهل اجلنة منزلة 

(، قال: أخربنا ابن َسْلم قال: حدثنا َحْرَملة بن حييى قال: حدثنا ابن وهب قال: 7410( برقم )06/404)

اجا حدث ،أخربين عمرو بن احلارث عن رسول اهلل  ،عن أيب سعيد اخلدري ؓ ،عن أيب اهليثم ،هأن َدرَّ

 .أنه قال، فذكر احلديث بلفظ مقاربملسو هيلع هللا ىلص 

( قال: حدثنا سليامن بن داود، قال: ثنا ابن وهب 78/برقم64)صـ« البعث»وأخرجه أبو بكر بن أيب داود يف 

 .به بلفظ مقارب

مة )ما جاء ما ألد ب/صفة اجلنة،  ك/ ،«جامعه»وأخرجه الرتمذي يف  ( 4/230نى أهل اجلنة من الكرا

وقال الرتمذي: هذا  .(، من طريق رشدين بن سعد قال: حدثني عمرو بن احلارث به بلفظه3163برقم )

 .حديث غريب، ال نعرفه إال من حديث رشدين

(، من طريق ابن هليعة، حدثنا دراج به بلفظ 00732) برقم  (08/346« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .مقارب

 «:صحيحه»ة إسناد احلديث عند ابن حبان يف دراسـ

ابن َسْلم: هو عبد اهلل بن حممد بن َسْلٍم بن حبيب بن عبد الوارث أبو حممد الِفرَيايب األصل املقديس:  -0

 . 36تقدم يف حديث رقم:  .ثقة

ْصي -3
ِ
ثقة ُيْغِرب يف حديثه  .َحْرَمَلة بن حييى بن عبد اهلل بن حرملة بن عمران أبو حفص التُِّجيبِّي امل

ئبه  . 37تقدم يف حديث رقم:  .لكثرة روايته، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من غرا

ْصي: فقيه ثقة حافظ عابد -2
ِ
 .ابن وهب: هو عبد اهلل بن وهب بن مسلم الُقَريِش الفهري، أبو حممد امْل

 . 37تقدم يف حديث رقم: 

 .هلل األنصاري، أبو أمية املْصي، مدين األصل: ثقة فقيه حافظعمرو بن احلارث بن يعقوب بن عبد ا -4

 . 37تقدم يف حديث رقم: 
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اج بن َسْمَعان -1 اج لقبه  -دراج: هو درَّ ْمح القريش السهمي  -يقال اسمه عبد الرمحن، ودرَّ أبو السَّ

يف حديث رقم: تقدم  .صدوق يف حديثه عن أيب اهليثم ضعف، وروايته هنا عن أيب اهليثم .املْصي القاص

37. 

أبو اهلَيَْثم: هو سليامن بن عمرو بن عبد، ويقال: ابن عبيد، الليثي العتو اري، أبو اهلَْيَثم املْصي،  -6

  . 37تقدم يف حديث رقم:  .ثقة .صاحب أيب سعيد اخلدري ؓ

أبو سعيد أبو سعيد اخلدري: هو الصحايب اجلليل سعد بن مالك بن شيبان بن ُعبيد بن ثعلبة اخلزرجي  -7

 .2تقدم يف حديث رقم:  .األنصاري اخلد ري ؓ، مشهور بكنيته

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

اج بن َسْمَعان عن أيب اهليثم،  احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ ألنه من رواية درَّ

 .وروايته عنه فيها ضعف، واهلل أعلم
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  احلديث الثاين واألربعون بعد املائة:

َ جل وعال َيُقوُل: َيا َأْهَل اجلَنَِّة،: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل (1)وعنه َيا َأْهَل اجلَنَِّة،  "إِنَّ اَّللَّ

َفيَُقوُلوَن: َما َلنَا الَ َنْرىَض َفيَُقوُلوَن: َلبَّيَْك َربَّنَا َوَسْعَدْيَك َواخلرَْيُ يِف َيَدْيَك، َفيَُقوُل: َهْل َرِضيتُْم؟، 

ا ِمْن َخْلِقَك، َفيَُقوُل: َأالَ ُأْعطِيُكْم َأْفَضَل ِمْن َذلَِك، َفيَ  ُقوُلوَن: َيا َربِّ َوَقْد َأْعَطيَْتنَا َما مَلْ ُتْعِط َأَحد 

 َأْفَضُل ِمْن َذلَِك، َفيَُقوُل جل وعال: ]ُأِحلُّ َعَليْكُ 
ٍ
ء يِن[َيا َربَّنا، َفَأيُّ يَشْ َفاَل َأْسَخُط  (2)ْم ِرْضَوا

ا"  .(3)، أخرجه البخاري، وأبو حاتمَعَليُْكْم َبْعَدُه َأبَد 

 

 

  

                                 
 .اخلدري ؓيعني أبا سعيد  (1)

يِن َعَلْيُكْم، وما أثبته هو املوافق ملا يف مصادر 0/229/ب( واملطبوع )047/ل0يف األصل ) (2) (: ِرْضَوا

 .التخريج

 ختريج احلديث: (3)

(، 7108( برقم )9/010كالم الرب مع أهل اجلنة ) ب/التوحيد،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

قال: حدثنا حييى بن سليامن، حدثني ابن وهب، قال: حدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، 

 .فذكر احلديث بلفظ مقارب ،ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب سعيد اخلدري ؓ، قال: قال النبي 

إحالل الرضوان عىل أهل اجلنة فال  ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

(، قال: حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن سهم، حدثنا عبد اهلل بن املبارك، 4/3076يسخط عليهم أبدا )

حدثنا عبد اهلل بن وهب، حدثني  -واللفظ له  -أخربنا مالك بن أنس، ح وحدثني هارون بن سعيد األييل 

 .مالك به بلفظ مقارب

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

( برقم 06/471وأهلها، ِذْكر اْلخبار عن وصف رضا اهلل جل وعال الذي يتفضل به عىل أهل اجلنة )

 .ابن وهب به بلفظه ، عن(، من طريق هارون بن سعيد بن اهليثم األييل7441)

 .(3111( برقم )4/204بدون ترمجة ) ب/نة، صفة اجل ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

خط ) ب/النعوت،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف  (، 7713) برقم  (7/061الرضا والسُّ

 .عبد اهلل بن املبارك، عن مالك به بلفظ مقارب، من طريق  كالمها )الرتمذي، والنسائي(
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  احلديث الثالث واألربعون بعد املائة:

َوالَِّذي َنْفيِس بِيَِدِه إِنَّ اْرتَِفاَعَها َكاَم َبنْيَ  : (2)}َوُفُرٍش َمْرُفوَعٍة{" قال:ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ، عن(1)وعنه

َِسرَيُة مَخِْساِمَئِة عام
ِ
 َواأْلَْرِض مل
ِ
اَمء  َواأْلَْرِض، وإن ما َبنْيَ السَّ

ِ
اَمء  .(3)، أخرجه أبو حاتم"السَّ

                                 
 .يعني أبا سعيٍد اخلدري ؓ  (1)

 .24الواقعة: ( 2)

 ختريج احلديث: (3)

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

(، قال: 7411( برقم )06/408وأهلها، ِذْكر اْلخبار عن الُفُرش التي أعدها اهلل ألوليائه يف جناته )

أخربنا عبد اهلل بن حممد بن َسْلم قال: حدثنا َحْرملة بن حييى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخربين عمرو بن 

اجا حدثه عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخل قال، فذكر ملسو هيلع هللا ىلص دري ؓ أن رسول اهلل احلارث أن َدرَّ

 .احلديث بنحوه

(، من 2394( برقم )1/232ومن سورة الواقعة ) ب/تفسري القرآن،  ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

طريق ِرْشِدين بن سعد، عن عمرو بن احلارث به بنحوه، وقال عقبه: "هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من 

ثم قال الرتمذي: وقال  .ن وهب تابع ِرْشِدين بن سعد كام عند ابن حبانحديث رشدين "! مع أن عبد اهلل ب

بعض أهل العلم: معنى هذا احلديث: وارتفاعها كام بني السامء واألرض قال: ارتفاع الفرش املرفوعة يف 

 .الدرجات، والدرجات ما بني كل درجتني كام بني السامء واألرض

(، من طريق ابن هليعة، حدثنا دراج به بلفظ 00709) برقم  (08/347« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .مقارب

(، من طريق ابن هليعة، حدثنا دراج أبو 0291) برقم  (3/138« )مسنده»وأخرجه أبو يعىَل امَلوِصيِل يف 

 .السمح به بلفظه

 «:صحيحه»دراسـة إسناد احلديث عند ابن حبان يف 

تقدم يف  .لوارث أبو حممد الِفرَيايب األصل املقديس: ثقةعبد اهلل بن حممد بن َسْلٍم بن حبيب بن عبد ا -0

 .36حديث رقم: 

ْصي: ثقة ُيْغِرب يف حديثه  -3
ِ
َحْرَمَلة بن حييى بن عبد اهلل بن حرملة بن عمران أبو حفص التُِّجيبِيُّ امل

ئبه  . 37تقدم يف حديث رقم:  .لكثرة روايته، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من غرا

ْصي: فقيه ثقة حافظ عابد -2
ِ
 .ابن وهب: هو عبد اهلل بن وهب بن مسلم الُقَريِش الفهري، أبو حممد امْل

 . 37تقدم يف حديث رقم: 

 .عمرو بن احلارث بن يعقوب بن عبد اهلل األنصاري، أبو أمية املْصي، مدين األصل: ثقة فقيه حافظ -4

 . 37تقدم يف حديث رقم: 
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اج بن  -1 ْمح القريش السهمي املْصي القاصدراج: هو درَّ صدوق يف حديثه عن أيب  .َسْمَعان، أبو السَّ

 .37تقدم يف حديث رقم:  .اهليثم ضعف، وروايته هنا عن أيب اهليثم

أبو اهلَيَْثم: هو سليامن بن عمرو بن عبد، ويقال: ابن عبيد، الليثي العتو اري، أبو اهلَْيَثم املْصي،  -6

 . 37تقدم يف حديث رقم:  .ثقة .صاحب أيب سعيد اخلدري

أبو سعيد اخلدري: هو الصحايب اجلليل سعد بن مالك بن شيبان بن ُعبيد بن ثعلبة اخلزرجي أبو سعيد  -7

 .2تقدم يف حديث رقم:  .األنصاري اخلد ري ؓ، مشهور بكنيته

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

اج بن َسْمَعان عن أيب اهليثم، وروايته عنه فيها ضعف، واهلل احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ ألنه من رواية  درَّ

 .أعلم
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  احلديث الرابع واألربعون بعد املائة: 

وَن " قال:ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ، عن(1)وعنه َثالثنَِي  (2))َبنِي(َمْن َماَت ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة ِمْن َصِغرٍي وَكبرٍِي، ُيَردُّ

ا، َوَكَذلَِك َأْهُل النَّارِ   .(3)أخرجه البغوي ،"َسنَة  يِف اجْلَنَِّة، اَل َيِزيُدوَن َعَليَْها َأبَد 

                                 
 .يعني أبا سعيد اخلدري ؓ  (1)

، وهو بني(: 0/241/ب(، وهو املوافق ملا يف الرواية، واملثَبت يف املطبوع )047/ل0) يف األصل( كذا 2)

 .خطأ

 ختريج احلديث: (3)

صفة اجلنة وأهلها وما أعد اهلل للصاحلني فيها  ب/الفتن،  ك/، «َشح السنة»أخرجه البغوي يف 

(، قال: أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن أيب توبة، أخربنا أبو طاهر حممد بن 4280) برقم  (01/308)

أمحد احلارثي، أنا حممد بن يعقوب الكسائي، أنا عبد اهلل بن حممود، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهلل 

اهلل بن املبارك، عن ِرْشدين بن سعد، حدثني عمرو بن احلارث، عن دراج أيب السمح، عن  اخلالل، نا عبد

 .فذكر احلديث بلفظه ،ملسو هيلع هللا ىلصأيب اهليثم، عن أيب سعيد اخلدري ؓ، قال: قال رسول اهلل 

صفة النار  ب/ -كام يف زوائد ُنعيم بن محاد عىل الزهد  –« الزهد والرقائق»وأخرجه ابن املبارك يف 

 .( قال: نا ابن املبارك به بلفظ مقارب3/038)

مة ) ب/صفة اجلنة،  ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف  ( برقم 4/233ما جاء ما ألدنى أهل اجلنة من الكرا

(، حدثنا سويد، قال: أخربنا عبد اهلل به بلفظ مقارب، وقال عقبه: هذا حديث غريب، ال نعرفه إال 3163)

 .من حديث رشدين

ِذْكر أسنان « صفة اجلنة»بل تابعه عبد اهلل بن وهب فقد أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف  ومل ينفرد به رشدين

ابن وهب، أخربين عمرو بن احلارث به ، من طريق  (319( برقم )3/014أهل اجلنة وميالدهم وقامتهم )

 .بلفظ مقارب

 «:َشح السنة»دراسـة إسناد احلديث عند البغوي يف 

 . 031تقدم يف ح رقم:  .واعظ فقيه .د بن عبد اهلل بن أيب توبة، أبو بكر الكشميهنيحمم -0

 .حممد بن أمحد بن احلارث، أبو طاهر: مل أجد له ترمجة فيام وقفت عليه من مصادر -3

 .حممد بن يعقوب أبو احلسن الكسائي الباباين: مل أجد له ترمجة فيام وقفت عليه من مصادر -2

 . 031تقدم يف حديث رقم:  .ثقة .حممود بن عبد اهلل أبو عبد الرمحن السعدي، املروزي عبد اهلل بن -4

ل أبو إسحاق املروزي -1  . 031تقدم يف حديث رقم:  .صدوق .إبراهيم بن عبد اهلل بن أمحد اخلالَّ

ثبت فقيه عامل عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظيل التميمي، موالهم، أبو عبد الرمحن املْرَوزي: ثقة  -6

د جماهد مُجعت فيه خصال اخلري، تويف سنة   . 2تقدم يف حديث رقم:  .ـه080جوا
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روى عن  .، أبواحلجاج املْصي-نسبة إىل مهرة قبيلة من قضاعة -ِرْشدين بن سعد بن ُمفلح امَلْهري -7

قال ابن  .مهاوروى عنه ابن املبارك، ومروان بن حممد، وغري .األوزاعي، وعمرو بن احلارث، وغريمها

وقال حرب بن إسامعيل الكرماين احلنظيل: سألت  .وقال ابن معني: ال يكتب حديثه .سعد: كان ضعيفا

م ابن هليعة عليه، وقال أمحد: أرجو أنه صالح احلديث فه، وقدَّ وقال مرة: ليس به بأس يف  .أمحد عنه فضعَّ

، وأبو زرعة، وأبو داود، وابن قانع، وقال عمرو بن عيل .ووثَّقه اهليثم بن خارجة .أحاديث الرقاق

وقال أبو حاتم: منكر احلديث، وفيه غفلة، وحيدث باملناكري عن الثقات  .والدارقطني: ضعيف احلديث

وقال ابن يونس: كان رجال صاحلا ال ُيشك يف صالحه وفضله، فأدركته غفلة الصاحلني  .ضعيف احلديث

ضيل، ومناكري كثرية، وقال قتيبة: كان ال يباِل ما ُدفع إليه وقال اجلوزجاين: عنده معا .فخلَّط يف احلديث

وقال النسائي: ضعيف احلديث ال يكتب  .وقال يعقوب بن سفيان: ورشدين أضعف وأضعف .قرأه

وقال ابن حبان: كان ممن جييب يف كل ما ُيسأل ويقرأ كلام ُدفع إليه سواء كان من حديثه أم من غري  .حديثه

وقال ابن عدي: أحاديثه ما أقلَّ من يتابعه عليها، وهو مع ضعفه يكتب  .ري يف أخبارهحديثه، فغلبت املناك

ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ضعيف .وقال الذهبي: كان صاحلا عابدا يسء احلفظ غري معتَمد .حديثه

(، ميزان 0900) 9/090(، َتذيب الكامل 669( برقم )4/68الكامل البن عدي ) ُينظر: .ـه088

(، لب 0943/برقم319(، التقريب )صـ 2/377(، َتذيب التهذيب )3781( برقم )3/49ل )االعتدا

 .وخالصة حاله أنه ضعيف عابد عىل قول األكثرين .(316اللباب يف حترير األنساب للسيوطي )صـ

 .عمرو بن احلارث بن يعقوب بن عبد اهلل األنصاري، أبو أمية املْصي، مدين األصل: ثقة فقيه حافظ -8

 . 37م يف حديث رقم: تقد

ْمح القريش السهمي املْصي القاص -9 اج بن َسْمَعان، أبو السَّ صدوق يف حديثه عن أيب  .دراج: هو درَّ

 .37تقدم يف حديث رقم:  .اهليثم ضعف، وروايته هنا عن أيب اهليثم

أبو اهلَْيَثم املْصي، أبو اهلَْيَثم: هو سليامن بن عمرو بن عبد، ويقال: ابن عبيد، الليثي العتو اري، -01

 . 37تقدم يف حديث رقم:  .ثقة .صاحب أيب سعيد اخلدري

أبو سعيد اخلدري: هو الصحايب اجلليل سعد بن مالك بن شيبان بن ُعبيد بن ثعلبة اخلزرجي أبو  -00

 . 2تقدم يف حديث رقم:  .سعيد األنصاري اخلد ري ؓ، مشهور بكنيته

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان: 

اج بن َسْمَعان عن أيب اهليثم، وروايته عنه فيها ضعف، واهلل  احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ ألنه من رواية درَّ

 .أعلم
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 احلديث اخلامس واألربعون بعد املائة:

"إن يِف اجلَنَِّة ِماَئُة َدَرَجٍة َما َبنْيَ ُكلِّ  قال:ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل  وعن عبادة بن الصامت ؓ

ُر َأهْنَاُر اجلَنَِّة األَ   َواألَْرِض، َواْلِفْرَدْوُس َأْعاَلَها َدَرَجة  َوِمنَْها ُتَفجَّ
ِ
اَمء  َما َبنْيَ السَّ
ْرَبَعُة، َوِمْن َدَرَجتنَْيِ

َ َفَسُلوُه الِفْرَدْوَس"َفْوِقَها َيُكوُن الَعْرُش، َفِإَذا َسأَ   .(1)أخرجه الرتمذي ،ْلتُُم اَّللَّ

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

 هذا احلديث يرويه زيد بن أسلم، واخُتلف عنه من ثالثة أوجه:

 .عبادة بن الصامت ؓ مرفوعا ـ فمرة ُيروى عنه عن عطاء بن يسار، عن0

 .معاذ بن جبل ؓ مرفوعا ، عنعطاء بن يسار ، عنـ ومرة ُيروى عنه3

  .أيب هريرة ؓ مرفوعا ، عنعطاء بن يسار ، عنومرة ُيروى عنه -2

:)  ختريج الوجه األول )زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبادة بن الصامتؓ 

(، 3120( برقم )4/397ما جاء يف صفة درجات اجلنة ) ب/صفة اجلنة،  ك/« جامعه»أخرجه الرتمذي يف 

ام، قال: حدثنا زيد بن  قال: حدثنا عبد اهلل بن عبد الرمحن، قال: أخربنا يزيد بن هارون، قال: أخربنا مَهَّ

 .قال، فذكر احلديث بلفظهملسو هيلع هللا ىلص أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبادة بن الصامت ؓ، أن رسول اهلل 

 .( قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا مهام بن حييى33691) برقم  (27/269« )مسنده»د يف وأخرجه أمح

 .وحدثنا عفان، حدثنا مهام به بنحوه

( برقم 7/42ما ُذكِر يف اجلنة وما فيها مما أعد ألهلها ) ب/اجلنة،  ك/، «مصنفه»وأخرجه ابن أيب شيبة يف 

 .رب(، قال: حدثنا يزيد بن هارون به بلفظ مقا24176)

 .أمحد بن منيع، من طريق  (294) برقم  (8/237« )املختارة»وأخرجه الضياء املقديس يف 

( حدثنا عيسى بن أمحد، كالمها )أمحد بن 0328( برقم )2/061« )مسنده»وأخرجه أبو سعيد الشايش يف 

  .عن يزيد به بنحوه ،منيع، وعيسى بن أمحد(

  .( قال: حدثنا عبد الصمد33728)( برقم 27/414« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

عفان بن مسلم، وأيب ، من طريق  (369( برقم )0/012اْليامن ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

مهام  ، عنالوليد الطياليس، ثالثتهم )عبد الصمد بن عبد الوارث، وعفان بن مسلم، وأبو الوليد الطياليس(

 .به بلفظ مقارب

أيب الوليد، ثنا ، من طريق  (3/62، ِذْكر عدد درجات اجلنة )«صفة اجلنة»يف وأخرجه أبو نعيم األصبهاين

، وقال عقبه: ورواه القاسم بن مطيب، عن زيد بن أسلم، وقال: عن أيب  مهام بن حييى به خمتْصا

 .هريرة ؓ

، ِحطَّان بن عبد اهلل الرقايش، من طريق  (0341( برقم )2/060« )مسنده»وأخرجه أبو سعيد الشايش يف 

 .عن ُعبادة به بلفظ مقارب
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(: ، عنعطاء بن يسار ، عنختـريج الوجـه الثاين )زيد بن أسلم  معاذ بن جبلؓ 

(، 3121( برقم )4/396ما جاء يف صفة درجات اجلنة ) ب/صفة اجلنة،  ك/« جامعه»أخرجه الرتمذي يف 

بِّي البْصي، قاال: حدثنا  عبد العزيز بن حممد، عن زيد بن أسلم، عن قال: حدثنا ُقَتيبة، وأمحد بن َعْبَدَة الضَّ

قال، فذكر احلديث بلفظ مقارب، وفيه ملسو هيلع هللا ىلص عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل ؓ، أن رسول اهلل 

زيادة يف أوله، وقال الرتمذي: هكذا ُروي هذا احلديث عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن 

مهام، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن يسار، عن معاذ بن جبل وهذا عندي أصح من حديث 

 .عبادة بن الصامت وعطاء، مل يدرك معاذ بن جبل، ومعاذ قديم املوت، مات يف خالفة عمر

( قال: حدثنا أمحد بن َعْبَدَة به 36( برقم )0/32) -كام يف كشف األستار  -« مسنده»وأخرجه البزار يف 

 .إال عن معاذ، وال نعلم لعطاء منه سامعابنحوه، وقال عقبه: ال نعلمه ِبذا اللفظ 

، من طريق  (337( برقم )3/64، ِذْكر عدد درجات اجلنة )«صفة اجلنة»وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف

  .احلسن بن سفيان، ثنا أمحد بن َعْبَدَة به بلفظ خمتْص

يج بن النعامن، حدثنا عبد العزيز 33187) برقم  (26/416« )مسنده»وأخرجه أمحد يف  (، قال: حدثنا رُسَ

َراَوْرِدي به بنحوه  .يعني الدَّ

سعيد بن أيب مريم، ثنا حممد بن ، من طريق  (238) برقم  (31/017« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

ر العدين، ثنا حممد بن أيب عم، من طريق  (239) برقم  (31/017ويف) .جعفر، وابن الدراوردي به بنحوه

 .عبد العزيز بن حممد به بنحوه

(، من طريق حفص 4220( برقم )3/0448صفة اجلنة ) ب/الزهد،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

 .بن ميرسة، عن زيد بن أسلم به بنحو اللفظ الذي ذكره املصنف

عن زيد بن أسلم به هشام بن سعد، ، من طريق  (237) برقم  (31/017« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

 .بنحوه

(: ، عنعطاء بن يسار ، عنختـريج الوجـه الثالث )زيد بن أسلم  أيب هريرةؓ 

( قال: حدثنا حممد 336( برقم )3/64ِذْكر عدد درجات اجلنة )« صفة اجلنة»أخرجه أبو ُنعيم األصبهاين يف 

َسيَّار، ثنا موسى بن سعيد الراسبي، وعبد اهلل بن بن مُحَيد، ثنا قاسم بن زكريا، ثنا عبد اهلل بن أيب زياد، ثنا 

َدة، قاال: ثنا القاسم بن ُمَطيَّب الِعْجيل، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ، عن أيب هريرة ؓ،  َعَرا

 َواملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول اهلل 
ِ
اَمء  .احلديث( ...أْلَْرضِ )اجْلَنَُّة ِماَئُة َدَرَجٍة، َما َبنْيَ ُكلِّ َدَرَجَتنْيِ َكاَم َبنْيَ السَّ

{ ]هود:  ب/التوحيد،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف 
ِ
( برقم 9/031[ )7}َوَكاَن َعْرُشُه َعىَل امَلاء

 .(، من طريق هالل بن عيل، عن عطاء بن يسار، به بلفظ مقارب، وفيه زيادة يف أوله7432)

هالل بن عيل، عن عطاء ، من طريق  (367( برقم )0/012اْليامن ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 .بن يسار به بلفظ مقارب ملا ذكره املصنف
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( برقم 4/391ما جاء يف صفة درجات اجلنة ) ب/صفة اجلنة،  ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

 .(، وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح3139)

حممد بن ، من طريق  أمحد((، كالمها )الرتمذي، و7932) برقم  (02/211« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .ُجَحادة، عن عطاء به خمتْصا 

أيب صالح ، من طريق  (086/برقم 049درجات أهل اجلنة )صـ ب/وأخرجه ابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة 

 .عن أيب هريرة به خمتْصا 

 دراســة اْلسنــاد:

 الوجه األول:

 «:جامعه»دراســة إسنــاد الرتمذي يف 

م بن عبد الصمد الدارمي عبد اهلل بن عبد  -0 الرمحن: هو اْلمام عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن َِبْرا

 . 27تقدم يف حديث رقم:  .ثقة فاضل متقن حافظ إمام .التميمي، أبو حممد السمرقندي

ثقة متقن حافظ  .يزيد بن هارون بن زاذي، ويقال: ابن زاذان، بن ثابت السلمي، أبو خالد الواسطي -3

 . 38 رقم: حديثتقدم يف  .عابد

ام: هو مهام بن حييى بن دينار الَعْوِذى  -2 ويقال: املَُحلِّمي،  -نسبة إىل بني عوذ وهم بطن من األزد -مَهَّ

قال الغساين: من نسبه يف األزد، قال العوذي، ومن نسبه يف ربيعة بن  .أبو عبد اهلل، و يقال أبو بكر، البْصى

وروى عنه ابن املبارك، ويزيد بن هارون،  .روى عن زيد بن أسلم، وقتادة، وغريمها .نزار، قال املحلَّمي

وقال عفان بن مسلم: كان مهام ال يكاد يرجع إىل كتابه وال ينظر فيه وكان خياَلف فيه فال يرجع إىل  .وغريمها

وقد عقب ابن حجر  .ـه.ا كتابه ثم رجع بعد فنظر يف كتبه، فقال: يا عفان كنا نخطئ كثريا فنستغفر اهلل تعاىل

عىل هذا بقوله يف التهذيب: وهذا يقتىض أن حديث مهام بآخره أصح ممن سمع منه قديام، وقد نص عىل 

قال أمحد: ومن سمع من مهام بآخره فهو أجود؛ ألن مهام أصابه يف آخر عمره زمانة، فكان  .ـه.ذلك أمحد ا

وحبان، وِبز أجود من سامع عبد الرمحن، ألنه كان يقرب عهده بالكتاب فكان قل ما خيطئ، فسامع عفان، 

وقال عمرو بن عيل: كان حييى بن سعيد )هو القطان ( ال حيدث عن  .حيدثه، يعني عبد الرمحن من حفظه

ويبني اْلمام أمحد سبب عدم حتديث القطان عن مهام فيقول: شهد  .مهام، وكان عبد الرمحن حيدث عنه

ْله مهام، فتكلم فيه حييى هلذا-وكان مهام عىل العدالة-حييى بن سعيد يف حداثته شهادة  ثم يبني  .، فلم ُيَعدِّ

عفان بن مسلم أن حييى القطان قد كفَّ عن االعرتاض عىل حديث مهام، فيقول: كان حييى بن سعيد 

ثري مما يعرتض عىل مهام يف كثري من حديثه، فلام قدم معاذ بن هشام نظرنا يف كتبه، فوجدناه يوافق مهاما يف ك

ومما يدل عىل هذا: قول الفالس: حدث ابن أيب عدي، عن ابن أيب  .كان حييى ينكره فكف حييى بعُد عنه

عروبة، عن قتادة بحديث، فأنكره حييى بن سعيد، وقال: مل يصنع ابن أيب عروبة شيئا، فقال عفان: حدثنا 

عدي عن سعيد، فينكره، وحيث حدثه مهام، عن قتادة، فسكت حييى، فعجبنا من حييى، حيث حيدثه ابن أيب 
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ب الذهبي عىل هذا بقوله يف السري: هذا يدل عىل أن حييى تغري رأيه  .ـه.عفان عن مهام، فسكت ا وقد عقَّ

كام قال ابن مهدي: َظلم حييى بن سعيد مهام بن  .بأخرة يف مهام، أو أنه ملا رأى اتفاقهام عىل حديث، اطمأن

وقال يزيد بن  .وقال أيضا: إذا حدث من كتاب فهو صحيح .السة، فنال منهحييى مل يكن له به علم، وال جم

وقال يزيد بن زريع: مهام حفظه  .وقال ابن املبارك: مهام ثبت يف قتادة .هارون: كان مهام قويا يف احلديث

وقال أمحد: ثبت يف  .وقال ابن معني: ثقة .وقال ابن سعد: ثقة، ربام غلط يف احلديث .رديء، وكتابه صالح

وقال أبو حاتم مهام أحب إِل  .وقال أبو زرعة: ال بأس به .كل املشايخ، وقال مرة: ثقة، وقال العجيل: ثقة

وابن  وذكره ابن حبان، .ما حدث من كتابه، وإذا حدث من حفظه، وقال مرة: ثقة صدوق يف حفظه يشء

ن أن ُيذكر له حديث منكر، وأحاديثه مستقيمة وقال ابن عدي: ومهام أشهر وأصدق م .شاهني يف "الثقات"

م يف حييى بن أيب كثري، وعامة ما يرويه مستقيم وقال  .وقال احلاكم: ثقة حافظ .عن قتادة، وهو مقدَّ

وقال أبو  .الساجي: صدوق يسء احلفظ ما حدث من كتابه فهو صالح، وما حدث من حفظه فليس بيشء

وقال  .وقال الذهبي يف امليزان: أحد علامء البْصة وثقاَتا .تج بهبكر الربدجيى: صدوق يكتب حديثه، وال حي

(، الكامل البن عدي 3143العلل ) ُينظر: .ـه، وقيل بعدها062تويف سنة  .ابن حجر: ثقة ربام وِهم

 (، تقييد املهمل للغساين 1/306(، )4/316(، األنساب للسمعاين )3147( برقم )8/443)

(، اْلكامل ملغلطاي 9312( برقم )4/219(، ميزان االعتدال )7/396) (، سري أعالم النبالء3/296)

(، موسوعة 7209/برقم 174(، التقريب )صـ00/67(، َتذيب التهذيب )4967( برقم )03/061)

وهذا ما ُيفهم –وخالصة حاله أنه ثقة إن حدث من كتابه  .2296( برقم )4/61أقوال أمحد يف الرجال )

، لكنه ربام وِهم إن حدث من -بن مهدي، وأمحد، وأيب حاتم الذي تقدم ذكرهمن كالم عفان بن مسلم، وا

حفظه، وهو من أثبت الناس يف قتادة، ومن أنزله إىل رتبة الصدوق مل يذكر دليال، وأما اعرتاض حييى 

، بل إن الذهبي -كام تفدم  –القطان عىل بعض حديثه، فقد رد عليه عفان بن مسلم، وأمحد، وابن مهدي 

عقب قصة وقعت للقطان: هذا يدل عىل أن حييى تغري رأيه بأخرة يف مهام، أو أنه ملا رأى اتفاقهام عىل قال 

  .حديث اطمأّن، واهلل أعلم

 .زيد بن أسلم القريش العدوي، أبو أسامة، ويقال: أبو عبد اهلل، املدين، الفقيه، موىل عمر بن اخلطاب -4

 . 13 تقدم يف حديث رقم: .ثقة عامل، وكان يرسل

تقدم يف  .ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة .عطاء بن يسار اهلالِل أبو حممد املدين القاّص موىل ميمونة -1

 . 13حديث رقم: 

وروى عنه أنس بن  .ملسو هيلع هللا ىلص روى عن النبي  .عبادة بن الصامت بن قيس، أبو الوليد األنصاري اخلزرجي -6

كان أحد النقباء بالعقبة، وشهد بدرا، واملشاهد كلها بعد بدر، وشهد فتح  .مالك، وعطاء بن يسار، وغريمها

وعدد أحاديثه  .ملسو هيلع هللا ىلص مْص، وهو أول من وِل قضاء فلسطني، وهو ممن مجع القرآن يف عهد النبي 
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( برقم 04/082َتذيب الكامل ) ُينظر: .ـه41ـه، وقيل إنه عاش إىل سنة 24تويف سنة  .حديثا080

  .(088(، اخلالصة للخزرجي )صـ4101( برقم )2/111(، اْلصابة )2017)

 الوجه الثاين: 

 «:جامعه»دراســة إسنــاد الرتمذي يف 

بن سعيد بن مَجيل بن طريف الثقفي، أبو رجاء  -اسمه حييى، وقيل عيل، وقتيبة لقب  -ُقَتيبة: هو قتيبة  -0

سري أعالم النبالء  ُينظر: .ـه 341نة ُتويف س .ثقة ثبت .-وبغالن قرية من قرى بلخ  -البلخي الَبْغالين 

 .(1133/برقم414(، التقريب )صـ8/218(، َتذيب التهذيب )00/02)

بِّي، أبو عبد اهلل البْصي -0 ميزان االعتدال  ُينظر: .ـه 341ُتويف سنة  .ثقة .أمحد بن َعْبَدَة بن موسى الضَّ

 .(74رقم/ب83(، التقريب )صـ0/19(، َتذيب التهذيب )462( برقم )0/008)

َراَوْرِد ي  -3 نسبة إىل قرية من قرى فارس يقال هلا دراورد كان أصله  -عبد العزيز بن حممد بن ُعَبيد الدَّ

منها، وقيل كان من أهل أصبهان نزل املدينة وكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل )َأنَْدُرْوَن( ومعناها يف 

ب بالدراوردي ثقة خيطىء إذا حدث  .أبو حممد اجلهنى موالهم املدنى، -العربية: ادخل داخل البيت فُلقِّ

من كتب غريه، وحديثه عن عبيد اهلل بن عمر منكر ؛ فقد انقلبت عليه أحاديث عبد اهلل بن عمر بن حفص 

سري  ُينظر: .ـه087ـه، وقيل 086ُتويف سنة  .العمري الضعيف، فرواها عن أخيه عبيد اهلل بن عمر الثقة

(، 6/212(، َتذيب التهذيب )1031( برقم )3/622(، ميزان االعتدال )8/266أعالم النبالء )

 .(0603( برقم )3/268(، موسوعة أقوال أمحد يف الرجال )4009/برقم 218التقريب )صـ 

 .طابزيد بن أسلم القريش العدوي، أبو أسامة، ويقال: أبو عبد اهلل، املدين، الفقيه، موىل عمر بن اخل -2

 . 13تقدم يف حديث رقم:  .ثقة عامل، وكان يرسل

وقد ولد  .ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة .عطاء بن يسار اهلالِل أبو حممد املدين القاّص موىل ميمونة -4

ـه،  وبذا تكون روايته عن 08ـه، وهذا بعد وفاة معاذ ؓ بعام حيث تويف معاذ سنة 09عطاء سنة 

 .(1/099وينظر أيضا: الثقات البن حبان ) . 13ث رقم: تقدم يف حدي .معاذ منقطعة

تقدم عقب حديث  .معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري، أبو عبد الرمحن اخلزرجي ؓ -1

 .96رقم: 

 الوجه الثالث: 

 «:صفة اجلنة»دراســة إسنــاد أيب نعيم األصبهاين يف 

مي  حممد بن مُحَيد بن سهل بن إسامعيل بن شداد أبو بكر -0 نسبة إىل املخرم، وهي حملة ببغداد -املَُخرِّ

 .ضعيف .ـه260ُتويف سنة  .-مشهورة، وإنام قيل له املخرم الن بعض ولد يزيد بن املخرم نزهلا فسميت به

(، لسان امليزان 2682/برقم 248(، ديوان الضعفاء للذهبي )صـ1/334األنساب للسمعاين ) ُينظر:

 .(6722( برقم )7/018)
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ز قاسم -3 حافظ  .بن زكريا: هو القاسم بن زكريا بن حييى البغدادي، أبو بكر املقرىء، املعروف باملَُطرِّ

(، 8/204(، َتذيب التهذيب )6863( برقم )04/446تاريخ بغداد ) ُينظر: .ـه211ُتويف سنة  .ثقة

 .(1461/برقم411التقريب )صـ

أبو  -نسبة إىل قرية عىل باب الكوفة  -زياد الَقَطواين عبد اهلل بن أيب زياد: هو عبد اهلل بن احلكم بن أيب  -2

(، اْلكامل 3691( برقم )0/146الكاشف ) ُينظر: .ـه311ُتويف سنة  .صدوق .عبد الرمحن الكويف

 .(2381/برقم 211(، التقريب )صـ1/091(، َتذيب التهذيب )3888( برقم )7/219ملغلطاي )

 .ـهـ وقيل قبلها 311ُتويف سنة  .صدوق له أوهام .بو سلمة البْصيَسيَّار: هو سيار بن حاتم الَعنَزي، أ -4

/برقم 360(، التقريب )صـ4/391(، َتذيب التهذيب )3208( برقم )6/084اْلكامل ملغلطاي ) ُينظر:

3704). 

 .مل أجد له ترمجة فيام وقفت عليه من مصادر .موسى بن سعيد الراسبي -1

َدة بن شيبان ال -1 الكامل البن عدي  ُينظر: .ضعيف .شيباين السدويس، أبو شيبان البْصيعبد اهلل بن َعَرا

 .(2474/برقم 204(، التقريب )صـ1/209(، َتذيب التهذيب )0119( برقم )1/221)

(، َتذيب 6842( برقم )2/281ميزان االعتدال ) ُينظر: .فيه لني .القاسم بن ُمَطيَّب الِعْجيل البْصي -6

 .(3342( برقم )9/294(، لسان امليزان )1496/برقم413)صـ(، التقريب 8/228التهذيب )

 .زيد بن أسلم القريش العدوي، أبو أسامة، ويقال: أبو عبد اهلل، املدين، الفقيه، موىل عمر بن اخلطاب -7

 . 13تقدم يف حديث رقم:  .ثقة عامل، وكان يرسل

تقدم يف  .ة فاضل صاحب مواعظ وعبادةثق .عطاء بن يسار اهلالِل أبو حممد املدين القاّص موىل ميمونة -8

 . 13حديث رقم: 

 .03تقدم يف حديث رقم:  .أبو هريرة: هو عبد الرمحن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓ -9

 النظر والرتجيح

بعد النظر يف طرق احلديث، وأحوال الرواة املختلفني عىل املدار يتبني لنا رجحان الوجه الثالث عىل 

 والثاين؛ وذلك ملا ييل:الوجهني األول، 

  .لتخريج البخاري هلذا احلديث عن أيب هريرة ؓ -0

وألن زيد بن أسلم قد تابعه هالل بن عيل، وحممد بن ُجحادة يف روايته عن عطاء عن أيب هريرة بينام مل  -3

 .يتابعه أحد يف الوجهني اآلخَرين

لم عن عطاء بن يسار فاختلف عليه: (: ورواه زيد بن أس6/03ولقول احلافظ ابن حجر يف الفتح ) -2

، وقال مهام عن ...فقال هشام بن سعد، وحفص بن ميرسة، والدراوردي عنه عن عطاء عن معاذ بن جبل 

زيد عن عطاء عن عبادة بن الصامت أخرجه الرتمذي، واحلاكم ورجح رواية الدراوردي ومن تابعه عىل 

 .اء بن يسار ومعاذ انقطاعارواية مهام، ومل يتعرض لرواية هالل مع أن بني عط
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 التعليق عىل إسناد حديث أيب هريرة:

 (:6/03درجات املجاهدين يف سبيل اهلل ) ب/قال ابن حجر يف فتح الباري كتاب اجلهاد، 

قوله: عن عطاء بن يسار كذا ألكثر الرواة عن فليح، وقال أبو عامر العقدي: عن فليح عن هالل عن عبد 

من فليح يف حال  وهو وهمطاء بن يسار أخرجه أمحد وإسحاق يف مسندَيام عنه، الرمحن بن أيب عمرة بدل ع

الذي بعد هذا فلعله انتقل ذهنه  ب/حتديثه أليب عامر، وعند فليح ِبذا اْلسناد حديث غري هذا سيأيت يف ال

محد من حديث إىل حديث، وقد نبه يونس بن حممد يف روايته عن فليح عىل أنه كان ربام شك فيه فأخرج أ

عن يونس عن فليح عن هالل عن عبد الرمحن بن أيب عمرة وعطاء بن يسار عن أيب هريرة فذكر هذا 

احلديث قال فليح: وال أعلمه إال بن أيب عمرة، قال يونس: ثم حدثنا به فليح فقال عطاء بن يسار ومل يشك 

 .وكأنه رجع إىل الصواب فيه .انتهى

  احلكم عىل احلديث من وجهه الراجح:

 .لتخريج البخاري له يف صحيحه صحيح
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 احلديث السادس واألربعون بعد املائة:

، َوَكَرُِبَا َذَهٌب َأمْحَُر، َوَسَعُفَها  قال: ¶وعن ابن عباس  ٌد َأْخرَضُ "َنْخُل اجْلَنَِّة ُجُذوُعَها ُزُمرُّ

، َأَشدُّ َبيَ 
ِ
الء ا ِمَن كِْسَوٌة ألَْهِل اجْلَنَِّة، ِمنَْها ُمَقطََّعاَُتُْم َوُحَلُلُهْم، َثَمُرَها َأْمَثاُل اْلِقالِل َأِو الدِّ اض 

ْبِد، َليَْس َلُه َعْجٌم"،اللَّبَِن، َوَأْحىَل ِمَن الْ  ، واملقطَّعات اسم (1)أخرجه البغوي َعَسِل، َوَأْلنَيُ ِمَن الزُّ

                                 
 ختريج احلديث: (1)

صفة اجلنة وأهلها وما أعد اهلل للصاحلني فيها  ب/الفتن،  ك/، «َشح السنة»أخرجه البغوي يف 

(، قال: أخربنا حممد بن عبد اهلل بن أيب توبة، أنا حممد بن أمحد احلارثي، أنا حممد 4284) برقم  (01/330)

بن يعقوب، أنا عبد اهلل بن حممود، أنا إبراهيم بن عبد اهلل اخلالل، نا عبد اهلل بن املبارك، عن سفيان، عن 

 .محاد، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قال، فذكر احلديث بلفظه

عبد اهلل بن عثامن، ، من طريق  (48/برقم71صفة شجر اجلنة )صـ ب/بن أيب الدنيا يف صفة اجلنة وأخرجه ا

 .أنا ابن املبارك به بنحوه

احلسني بن جعفر، ثنا ، من طريق  (2776( برقم )3/106التفسري ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 .ط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه الذهبيسفيان به بلفظ مقارب، وقال احلاكم: هذا حديث صحيح عىل َش

( برقم 0/132) َعزَّ َوَجلَّ فضل ذكر اهلل  ب/وأخرجه احلسني املروزي يف زوائده عىل الزهد البن املبارك، 

 .(، من طريق عبد الرمحن بن مهدي، حدثنا سفيان به بنحوه0488)

ا لقوله تعاىل }َوَطْلٍح َمنُْضوٍد * َوظِلٍّ ، ِذْكر أشجارها وبساتينه«صفة اجلنة»وأخرجه أبو ُنعيم األصبهاين يف

حممد بن جابر، عن محاد بن أيب سليامن به ، من طريق  (416( برقم )3/327[ )21مَمُْدوٍد{ ]الواقعة: 

 .بنحوه

، من طريق  (174( برقم )2/0168، ِذكر صفة الساموات )«العظمة»وأخرجه أبو الشيخ األصبهاين يف 

  .ِمْسَعر عن محاد به بنحوه

 «:َشح السنة»دراسـة إسناد احلديث عند البغوي يف 

 . 031تقدم يف ح رقم:  .واعظ فقيه .حممد بن عبد اهلل بن أيب توبة، أبو بكر الكشميهني -0

 .مل أجد له ترمجة فيام وقفت عليه من مصادر .حممد بن أمحد بن احلارث، أبو طاهر -3

 .مل أجد له ترمجة فيام وقفت عليه من مصادر .حممد بن يعقوب، أبو احلسن الكسائي الباباين -2

 . 031تقدم يف حديث رقم:  .ثقة .عبد اهلل بن حممود بن عبد اهلل أبو عبد الرمحن السعدي، املروزي -4

ل أبو إسحاق املروزي -1  . 031تقدم يف حديث رقم:  .صدوق .إبراهيم بن عبد اهلل بن أمحد اخلالَّ

احلنظيل التميمي، موالهم، أبو عبد الرمحن املْرَوزي: ثقة ثبت فقيه عامل  عبد اهلل بن املبارك بن واضح -6

د جماهد مُجعت فيه خصال اخلري  .2تقدم يف حديث رقم:  .جوا
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ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة  .سفيان: هو سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري أبو عبد اهلل الكويف -7

 . 24تقدم يف حديث رقم:  .أمري املؤمنني يف احلديث

روى عن إبراهيم  .األشعرى موالهم، أبو إسامعيل الكوَّف الفقيه -واسمه مسلم–محاد بن أيب سليامن  -8

قال شعبة: صدوق اللسان، ال  .وروى عنه شعبة، والثوري، وغريمها .النََّخعي، وسعيد بن جبري، وغريمها

وقال كاتبه: إنام  .ث، واختلط يف آخر أمره، وكان مرجئاوقال ابن سعد: كان ضعيفا يف احلدي .حيفظ احلديث

و قال أبو بكر بن عياش عن  .وقال ابن معني، والعجيل: ثقة .التخليط فيها من سوء حفظ الراوي عنه

وقال أمحد:  .قال الذهبي: وال ُيلتفت إىل هذا .األعمش: حدثنا محاد عن إبراهيم بحديث، وكان غري ثقة

وقال أبو حاتم:  .اِربة كالثوري، وشعبة، وهشام، وأما غريهم فجاؤوا عنه بأعاجيبرواية القدماء عنه مق

 .وقال الذهيل: كثري اخلطأ والوهم .صدوق ال حيتج بحديثه، وهو مستقيم يف الفقه فإذا جاء اآلثار شوش

ل ابن وقا .وذكره ابن حبان يف "الثقات"، وقال: خيطئ، وكان مرجئا .وقال النسائي: ثقة إال أنه مرجئ

د وغرائب، وهو متامسك يف احلديث ال بأس به وقال  .عدي: ومحاد كثري الرواية، ويقع يف حديثه أفرا

وأفاد الذهبي يف السري أنه مل يكن غاليا  .وقال الذهبي: فقيه ثقة إمام جمتهد كريم جواد .الدارقطني: ضعيف

سني، وقال يف التقريب: فقيه صدوق له وذكره ابن حجر يف املرتبة الثانية من مراتب املدل ..يف اْلرجاء

(، الكاشف 1/320سري أعالم النبالء ) ُينظر: .ـه، وقيل قبلها031ُتويف سنة  .أوهام، وُرمى باْلرجاء

(، طبقات املدلسني 0111/برقم078(، التقريب )صـ2/06(، َتذيب التهذيب )0330( برقم )0/249)

وخالصة حاله أنه فقيه صدوق السيام إن روى عنه القدماء كام قال أمحد: رواية  .(21البن حجر )صـ

القدماء عنه مقاِربة كالثوري، وشعبة، وهشام، وأما غريهم فجاؤوا عنه بأعاجيب، والراوي عنه يف حديثنا 

 من القدماء، ولعل بعض من ضعفه إنام كان ذلك بسبب كونه من أهل الرأي، واَتامه باْلرجاء، وهو

 .تضعيف غري معترَب؛ فكونه من أهل الرأي ال جيعله ضعيفا، كام أنه مل يكن غاليا يف اْلرجاء، واهلل أعلم

لبي موالهم، أبو حممد -9 روى عن عبد  .ويقال: أبو عبد اهلل الكويف .سعيد بن جبري بن هشام األسدي الوا

محاد بن أبى سليامن،  وروى عنه .، وغريمها╚اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن عمر بن اخلطاب 

وقال ابن حبان يف "الثقات":  .قال أبو قاسم الطربي: هو ثقة إمام حجة عىل املسلمني .واألعمش، وغريمها

وقال ابن حجر: ثقة  .وقال الذهبي: اْلمام، احلافظ، املقرئ، املفرس، الشهيد .كان فقيها عابدا فاضال ورعا

ا سنة  .ثبت فقيه (، التقريب 4/00، َتذيب التهذيب )(4/230 أعالم النبالء )سري ُينظر: .ـه91قتل شهيد 

 .وخالصة حاله أنه ثقة ثبت فقيه عابد فاضل ورع .(3378/برقم 324)صـ

 .ملسو هيلع هللا ىلص ابن عباس: هو عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن عم رسول اهلل -01

 .021تقدم يف حديث رقم: 

 البغوي:احلكم عىل احلـديث بإسناد 

مل أجد هلام ترمجة فيام  .ُيتوقف فيه؛ ألن يف سنده حممد بن أمحد بن احلارث، وحممد بن يعقوب الكسائي
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يف وقت صالة الضحى: إذا انقطعت الظالل  ومنه قول ابن عباس ؓ-للثياب القصار 

واقع عىل اجلنس ال واحد له من لفظه، بل يقال للواحد ثوب، كاالبل واحدها  -أي قْصت

سم لكل ثوب مقطع، كالقميص ونحوه، وما ال ُيقطَّع كالرداء ونحوه، يقال بعري، وقيل: هي ا

 .(1)له ثوب

  

                                                                                               
ل، ومحاد بن أيب سليامن، ومها صدوقان .وقفت عليه من مصادر   .وفيه إبراهيم بن عبد اهلل اخلالَّ

ل، وهذه دراسة متابعته عند ابن أيب إبراهيَم بن عبد ا -امللقب بعبدان  -وقد تابع عبُد اهلل بن عثامن  هلل اخلالَّ

 الدنيا:

 (،6/71تاريخ اْلسالم ) ُينظر: .ـه361ُتويف سنة  .ثقة .محزة بن العباس أبو عيل املروزي -0

اد الَعَتكى، أبو عبد الرمحن املروزى، امللقب عبدان -3  .ثقة حافظ .عبد اهلل بن عثامن بن َجَبلة بن أبى َروَّ

 .(2461/برقم202(، التقريب )صـ1/202َتذيب التهذيب ) ُينظر: .ه، وقيل بعدها331تويف سنة 

عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظيل التميمي، موالهم، أبو عبد الرمحن املْرَوزي: ثقة ثبت فقيه عامل  -2

د جماهد مُجعت فيه خصال اخلري  .2تقدم يف حديث رقم:  .جوا

ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة  .بن سعيد بن مرسوق الثوري أبو عبد اهلل الكويف سفيان: هو سفيان -4

 . 24تقدم يف حديث رقم:  .أمري املؤمنني يف احلديث

تقدم يف  .فقيه صدوق .األشعرى موالهم، أبو إسامعيل الكوَّف -واسمه مسلم  –محاد بن أبى سليامن  -1

 .الرواية السابقة

لبي موالهم الكويفسعيد بن جبري بن هشام ا -6 تقدم يف  .ثقة ثبت فقيه عابد فاضل ورع .ألسدي الوا

 .الرواية السابقة

 .ملسو هيلع هللا ىلص ابن عباس: هو عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن عم رسول اهلل  -7

 .021تقدم يف حديث رقم: 

صدوق، وبذا يرتقي احلديث إىل احلسن  .محاد بن أبى سليامن؛ فيه وعىل هذا فإن سند هذه املتابعة حسن

 .لغريه، واهلل أعلم

 .(4284( برقم )01/330َشح السنة للبغوي ) ُينظر:( 1)
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 احلديث السابع واألربعون بعد املائة:

، َأيِف اجْلَنَِّة َخْيٌل، َفِإينِّ ُأِحبُّ اخْلَْيَل؟، وعن عبد الرمحن بن سابط قال:
ِ
 َقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اَّللَّ

ا ِمْن َياُقوَتٍة ] َقاَل: ُ اجْلَنََّة، َفال َتَشاُء َأْن َتْرَكَب َفَرس  َء، َفَتطرُِي بَِك 0/048"إِْن ُيْدِخْلَك اَّللَّ /أ[ مَحَْرا

، َأيِف اجْلَنَِّة إِبٌِل، َفِإينِّ ُأِحبُّ اِْلبِ يِف اجْلَنَِّة حيث ِشئَْت إاِل َفَعْلَت"
ِ
: َيا َرُسوَل اَّللَّ يِب  َل؟ ، َقاَل َأْعَرا

ْت َعيْنَُك"َقاَل: " ُ اجْلَنََّة، َأَصبَْت فِيَها َما اْشَتَهْت َنْفُسَك َوَلذَّ ، إِْن ُيْدَخَلَك اَّللَّ يِبُّ ، أخرجه َيا َأْعَرا

  .(1)البغوي

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

 هذا احلديث يرويه علقمة بن مرثد، واخُتلف عنه من ثالثة وجوه:

 .فمرة ُيروى عنه عن عن عبد الرمحن بن سابط مرسال -0

 .سليامن بن بريدة، عن أبيه موصوالومرة ُيروى عنه عن  -3

 .ومرة يروى عنه عن عبد الرمحن بن ساعدة مرفوعا -2

 ختريج الوجه األول )املرسل(:

صفة اجلنة وأهلها وما أعد اهلل للصاحلني فيها  ب/الفتن،  ك/، «َشح السنة»أخرجه البغوي يف 

بة، أنا حممد بن أمحد احلارثي، أنا حممد (، قال: أخربنا حممد بن عبد اهلل بن أيب تو4281) برقم  (01/333)

بن يعقوب، أخربنا عبد اهلل بن حممود، أنا إبراهيم بن عبد اهلل اخلالل، نا عبد اهلل بن املبارك، عن سفيان، 

فذكر احلديث بلفظه،  ،ملسو هيلع هللا ىلصعن علقمة بن َمْرَثد، عن عبد الرمحن بن سابط، قال: قال رجل: يا رسول اهلل 

سعودي، عن علقمة بن مرثد، عن سليامن بن بريدة، عن أبيه، أن رجال سأل رسول وقال البغوي: ورواه امل

 .واألول أصح ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

(، 3142( برقم )4/211ما جاء يف صفة خيل اجلنة ) ب/صفة اجلنة،  ك/، «جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

وهذا أصح من حديث  قال: حدثنا سويد بن نْص، قال: أخربنا عبد اهلل بن املبارك به بنحوه، وقال عقبه:

 .املسعودي

( قال: أنا 77/برقم3يف صفة اجلنة وما أعد اهلل فيها )صـ ب/، «الزهد والرقائق»وأخرجه ابن املبارك يف 

 .سفيان به بلفظ مقارب

هاَتم )صـ ب/، «صفة اجلنة»وأخرجه ابن أيب الدنيا يف  (، من طريق 329/برقم 078تزاور أهل اجلنة وُمتنَزَّ

 .عن سفيان به بلفظ مقاربعامر بن حممد 

 ختـريج الوجـه الثاين )املوصول(:

(، قال: حدثنا املسعودي، قال: حدثنا علقمة 842) برقم  (3/010« )مسنده»أخرجه أبو داود الطياليس يف 

 .بن َمْرَثد، عن سليامن بن بريدة، عن أبيه، فذكر احلديث بنحوه

(، 3142( برقم )4/214ما جاء يف صفة خيل اجلنة ) ب/صفة اجلنة،  ك/، «جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





405 

 

                                                                                               
 .من طريق عاصم بن عيل، قال: حدثنا املسعودي به بنحوه

( برقم 7/22ما ُذكر يف اجلنة وما فيها مما ُأعدَّ ألهلها ) ب/اجلنة،  ك/، «مصنفه»وأخرجه ابن أيب شيبة يف 

 .خمتْصا  (، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخربنا املسعودي به22990)

(، من طريق يزيد بن هارون، قال: أخربنا املسعودي 4277( برقم )01/372« )مسنده»وأخرجه البزار يف 

به بلفظ مقارب، وقال عقبه: وهذا احلديث ال نعلم رواه عن علقمة، عن ابن بريدة، عن أبيه إال املسعودي، 

 .ورواه غري املسعودي عن علقمة بن مرثد، عن ابن سابط

 وجـه الثالث )املرفوع(:ختـريج ال

(، قال: حدثنا عباس بن حممد 379) برقم  (3/013« )املجالسة وجواهر العلم»أخرجه الدينوري يف 

وري، نا عبد الصمد بن النعامن، نا َحنَش بن احلارث، عن َعْلقمة بن َمْرَثد، عن عبد الرمحن   بن ساعدةالدُّ

قال: )كنت أحب اخليل، فقلت: هل يف اجلنة خيل يا رسول اهلل؟ فقال: يا عبد الرمحن! إن أدخلك اهلل اجلنة 

 .كان لك فيها فرس من ياقوت له جناحان، تطري بك حيث شئت(

، ِذْكر مطايا أهلها ومركبهم وخيوهلم لقوله: }َوَلُكْم ِفيَها َما «صفة اجلنة»وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف

ُعوَن{ ]فصلت:  األشعث بن شعبة، ثنا حنش بن احلارث به ، من طريق  (434( برقم )3/363[ )20َتدَّ

 .بلفظه

 دراســة اْلسنــاد:

 الوجه األول:

 «:َشح السنة»دراســة إسنــاد البغوي يف 

 . 031تقدم يف ح رقم:  .واعظ فقيه .حممد بن عبد اهلل بن أيب توبة، أبو بكر الكشميهني -0

 .مل أجد له ترمجة فيام وقفت عليه من مصادر .أبو طاهر، حممد بن أمحد بن احلارث -3

 .مل أجد له ترمجة فيام وقفت عليه من مصادر .حممد بن يعقوب، أبو احلسن الكسائي الباباين -2

 . 031تقدم يف حديث رقم:  .ثقة .عبد اهلل بن حممود بن عبد اهلل أبو عبد الرمحن السعدي، املروزي -4

ل أبو إسحاق املروزي -1  . 031تقدم يف حديث رقم:  .صدوق .إبراهيم بن عبد اهلل بن أمحد اخلالَّ

عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظيل التميمي، موالهم، أبو عبد الرمحن املْرَوزي: ثقة ثبت فقيه عامل  -6

د جماهد مُجعت فيه خصال اخلري  . 2تقدم يف حديث رقم:  .جوا

ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة  .سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري أبو عبد اهلل الكويف سفيان: هو -7

 . 24تقدم يف حديث رقم:  .أمري املؤمنني يف احلديث

روى عن ُسليامن بن ُبَريدة، وعبد الرمحن بن سابط،  .علقمة بن َمْرَثد احلرضمى، أبو احلارث الكوَّف -8

قال أمحد: ثبت يف احلديث، وقال مرة: كان ُيتهم  .ودي، وغريمهاوروى عنه الثوري، واملسع .وغريمها

 .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال أبو حاتم: صالح احلديث .باْلرجاء، وكان ثقة يف حديثه، ضابط ا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





406 

 

                                                                                               
وقال الذهبي يف السري: اْلمام،  .وقال العجيل، ويعقوب بن سفيان، والنسائي، والذهبي، وابن حجر: ثقة

(، سري أعالم النبالء 0374( برقم )3/048الثقات للعجيل ) ُينظر: .ـه031ُتويف سنة  .جةالفقيه، احل

(، التقريب 7/378(، َتذيب التهذيب )2874( برقم )3/24(، الكاشف )1/316)

وخالصة حاله أنه ثقة،  .(0847( برقم )2/20(، موسوعة أقوال أمحد يف الرجال )4683/برقم297)صـ

 .: صالح احلديثوشذَّ أبو حاتم بقوله

روى عن النبي  .عبد الرمحن بن سابط: هو عبد الرمحن بن عبد اهلل بن سابط القريش اجلَُمحي املكي -9

وروى عنه علقمة بن َمْرَثد، وعبد امللك بن جريج،  .مرسال، وعن أبيه، وأيب أمامة ؓ، وغريمهاملسو هيلع هللا ىلص 

وقال ابن معني، وأبو زرعة، والعجيل، ويعقوب بن سفيان،  .قال ابن سعد: كان ثقة كثري احلديث .وغريمها

وقال ابن  .وقال الذهبي: فقيه ثقة، ذو مراسيل .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .والنسائي، والدارقطني: ثقة

(، الكاشف 2833( برقم )07/032َتذيب الكامل ) ُينظر: .ـه008ُتويف سنة  .حجر: ثقة كثري اْلرسال

(، موسوعة أقوال 2867/برقم 241(، التقريب )صـ6/081(، َتذيب التهذيب )2098( برقم )0/638)

  .وخالصة حاله ما قاله الذهبي .(3188( برقم )38297الدارقطني يف الرجال )

 دراسة متابعة سويد بن نْص ْلبراهيم بن عبد اهلل اخلالل عند الرتمذي:

 ،2تقدم يف حديث رقم:  .ثقة متقن .ُسَويد بن نْص بن سويد املروزي، أبو الفضل الطوساين -0

تقدمت  .وكل عبد اهلل بن املبارك، وسفيان، وعلقمة بن َمْرَثد، وعبد الرمحن بن سابط -1، 4، 2، 3

مل يدرك  .ترامجهم قريبا يف هذا الوجه، وسند هذه املتابعة ضعيف باْلرسال، ألن فيه عبد الرمحن بن سابط

 .لموهو كثري اْلرسال، واهلل أع ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 الوجه الثاين: 

 دراســـة إسنـــــاد الطياليس يف مسنده:

صدوق  .املسعودي: هو عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عتبة بن عبد اهلل بن مسعود الكوَّف املسعودى -0

قال الذهبي يف السري: هو يف وزن ابن  .اختلط قبل موته، وضابطه: أن من سمع منه ببغداد فبعد االختالط

قال أبو قتيبة: كتبت عنه سنة ثالث ومخسني وهو صحيح، ورأيته سنة سبع  .يف حد احلسن إسحاق، وحديثه

يكتب عنه، وعىل هذا فقد سمع منه  -هو الطياليس  –يدخل يف أذنه، وأبو داود  -صغار النمل -والَذّر 

(، 7/92سري أعالم النبالء ) ُينظر: .وقيل بعدها .ـه061ُتويف سنة  .الطياليس بعد االختالط، واهلل أعلم

 .(2909/برقم 244(، التقريب )صـ6/301َتذيب التهذيب )

 .تقدم يف الوجه األول من حديثنا .ثقة .علقمة بن َمْرَثد احلرضمى، أبو احلارث الكوَّف -3

 قال أبو زرعة وِل الدين، ابن العراقي: .ثقة .سليامن بن ُبريدة بن احلصيب األسلمى املروزي قاضيها -2

 .ـه011ُتويف سنة  .روايته عن أبيه يف صحيح مسلم، والسنن األربعة، وقال البخاري: مل َيذكر سامعا من أبيه
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(، 4/074(، َتذيب التهذيب )022(، حتفة التحصيل )صـ3173( برقم )0/417الكاشف ) ُينظر:

 .(3128/برقم 311التقريب )صـ

وقيل غري  .اهلل بن احلارث األسلمي، أبو عبد اهللأبوه: هو الصحايب جليل بريدة بن احلصيب بن عبد  -4

وهو آخر من مات بخراسان  .حديثا 064 وعدد أحاديثه .سّت عرشة غزوةملسو هيلع هللا ىلص غزا مع رسول اَّللَّ  .ذلك

 .(47(، اخلالصة )صـ 623( برقم )0/408اْلصابة ) ُينظر: .ـه62تويف سنة  .من الصحابة

 الوجه الثالث: 

 الدينوري يف املجالسة:دراســـة إسنـــــاد 

وري، أبو الفضل البغدادى، موىل بنى هاشم، خوارزمى األصل -0  .عباس بن حممد بن حاتم بن واقد الدُّ

(، التقريب 1/039(، َتذيب التهذيب )03/133سري أعالم النبالء ) ُينظر: .ـه370ُتويف سنة  .ثقة حافظ

 .(2089/برقم 394)صـ

ازعبد الصمد بن النعامن، أبو حم -3 ثقة عىل قول األكثرين، وأما تضعيف النسائي،  .مد البغدادي البزَّ

(، 8/401الثقات البن حبان ) ُينظر: .ـه306ُتويف سنة  .والدارقطني له فهذا من تشددمها، واهلل أعلم

(، املغني يف 0334( برقم )01/378(، املنتظم البن اجلوزي )986/برقم067الثقات البن شاهني )صـ

(، لسان امليزان 0/390(، العرب يف خرب من غرب للذهبي )2707( برقم )0/161هبي )الضعفاء للذ

  .(4793( برقم )1/091)

(، التقريب 2/17َتذيب التهذيب ) ُينظر: .ال بأس به .َحنَش بن احلارث بن َلِقيط النخعى الكوَّف -2

 .(0171/برقم 082)صـ

 .تقدم يف الوجه األول من حديثنا .قةث .علقمة بن َمْرَثد احلرضمي، أبو احلارث الكويف -4

ذكره الطرباين، وابن قانع، وأبو نعيم، وابن عبد الرب، وابن  .عبد الرمحن بن ساعدة األنصاري الساعدي -1

 –وقال الربقاين: قلت للدارقطني: صحايب؟ قال: ليس إال يف هذا احلديث  .األثري، وابن حجر يف الصحابة

علل الدار قطني  ُينظر: .وقال ابن عبد الرب: خُيتلف يف حديثه .-( ..يعني حديث )هل يف اجلنة خيل؟ 

 ُأسد الغابة(، 0406( برقم )3/824(، االستيعاب )4/0839(، معرفة الصحابة )179( برقم )4/211)

 .(1029( برقم )4/319(، اْلصابة )2206( برقم )2/448)

 النظر والرتجيح:

املختلفني عىل املدار يتبني ِل رجحان الوجه األول عىل  بعد النظر يف طرق احلديث، وأحوال الرواة

 الوجهني الثاين، والثالث؛ وذلك ملا ييل:

راوي الوجه الثاين –ألن راوي الوجه األول )املرسل( هو سفيان الثوري، وهو أوثق من املسعودي  -0

 .-راوي الوجه الثالث )املرفوع(-، وحنش بن احلارث -)املوصول(
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يف كتاب الصحابة: وهكذا أخرجه الرتمذي يف جامعه عن عبد الرمحن بن  (1)قال ابن األثري

: عبد الرمحن (2)اجلنة، وقال احلافظ أبو عبد اهلل ابن َمندهيف صفة خيل ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ، عنسابط

                                                                                               
قد اختلط بآخره، وممن سمع منه بعد االختالط: الطياليس، ويزيد بن هارون، وعاصم  وألن املسعودي -3

 .بن عيل، وهم الذين رووا عنه الوجه املوصول كام تقدم يف التخريج

( عقب الوجه املرسل: وهذا 4/211ولرتجيح األئمة للوجه املرسل، فقد قال الرتمذي يف جامعه ) -2

(: روى هذا احلديث 179( برقم )4/211وقال الدارقطني يف العلل ) .أصح من حديث املسعودي

وكذا رجحه  .ووِهم فيه املسعودي ،ملسو هيلع هللا ىلصاملسعودي، عن علقمة، فقال: عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي 

( عن 4/319وقال ابن حجر يف اْلصابة ) .(3022( برقم )1/494أبو حاتم كام يف العلل البن أيب حاتم )

 .وهو املحفوظ الوجه املرسل:

 احلكم عىل احلديث من وجهه الراجح:

مل أجد  .ُيتوقف فيه؛ ألن يف سنده حممد بن أمحد بن احلارث، وحممد بن يعقوب أبو احلسن الكسائي الباباين

  .هلام ترمجة فيام وقفت عليه من مصادر

 :  وللحديث من وجهه الراجح شاهد من حديث أيب هريرةؓ 

، ِذْكر مطايا أهلها ومركبهم وخيوهلم لقوله }َوَلُكْم ِفيَها َما «صفة اجلنة»يف أخرجه أبو نعيم األصبهاين

ُعوَن{ ]فصلت:  (، قال: حدثنا حممد بن محيد، ثنا القاسم بن زكريا، ثنا عبد 437( برقم )3/361[ )20َتدَّ

دة ا لشيباين، قاال: ثنا اهلل بن أيب زياد، ثنا سيار بن حاتم، ثنا موسى بن سعيد الراسبي، وعبد اهلل بن عرا

القاسم بن مطيب العجيل، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة ؓ، قال: قال رسول 

ا َوَأْوَسُعَها حَمِلَّة  ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل  " احلديث، وفيه: "َفَقاَم إَِلْيِه َرُجٌل ..وذكر اجلنة، فقال: "َواْلِفْرَدْوُس َأْعاَلَها ُسُموا

ِذي َنْفيِس بَِيِدِه، إِنَّ يِف َفَقاَل: َيا َرُسوَل ا ، إيِنِّ َرُجٌل ُحبَِّب إَِِلَّ اخْلَْيُل، َفَهْل يِف اجْلَنَِّة َخْيٌل؟ َقاَل: إِي َوالَّ
ِ
 اجْلَنَِّة َّللَّ

َوُروَن َعَليَْها َحْيُث َشاُءوا، َفقَ  اَفة  َتِزفُّ َبنْيَ ِخاَلِل َوَرِق اجْلَنَِّة َيَتَزا ، َوإِباِل  َهفَّ اَم إَِليِْه َرُجٌل َفَقاَل: َيا َرُسوَل خَلَْيال 

بُِل  ، إيِنِّ َرُجٌل ُحبَِّب إَِِلَّ اْْلِ
ِ
 ."..اَّللَّ

 .ضعيفان .القاسم بن مطيب العجيلو وإسناد هذا الشاهد ضعيف؛ فيه حممد بن محيد بن سهل املخرمي،

، وشاهده -الوجه األولالتي تقدمت دراستها يف –وبذا يرتقي احلديث بمتابعته  . 041تقدما يف ح رقم: 

 .إىل احلسن لغريه، واهلل أعلم

هو عيل بن أيب الكرم، حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، أبو احلسن عز  (1)

، والكامل يف التاريخ، وغري ُأسد الغابةمن مؤلفاته:  .ابن األثري أخو اللغوي جمد الدين الدين ابن األثري

  .(02/931تاريخ اْلسالم ) ُينظر: .ـه621توَّف سنة  .ذلك

من تصانيفه:  .هو اْلمام حممد بن إسحاق بن حممد بن حييى، أبو عبد اهلل ابن َمندة العبدي، األصبهاين (2)

سري أعالم النبالء  ُينظر:ـه 291تويف سنة  .كتاب اْليامن، التوحيد، الصفات، معرفة الصحابة، وغري ذلك
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  .(1)مرسلملسو هيلع هللا ىلص النبي  ، عنبن سابط

  

                                                                                               
(07/38). 

 .(2204( برقم )2/246) ُأسد الغابة ُينظر: (1)
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 احلديث الثامن واألربعون بعد املائة:

"أن النبي  عبد الرمحن بن سابط ، عن(1): وأخرج احلافظ أبو موسى-أعني ابن األثري-قال 

ئِِمَها" ╚ وأصحابهملسو هيلع هللا ىلص  ى، َقائَِمة  َعىَل َما َبِقَي ِمْن َقَوا  .َكاُنوا َينَْحُروَن اْلبُْدَن َمْعُقوَلَة اْليرُْسَ

 .(3) (2)ذكره ابن األثري أيضا

                                 
له مؤلفات مسنَدة، لكن أكثرها مل يصل  .( هو احلافظ أبو موسى املديني، حممد بن أيب بكر عمر بن أمحد1)

قال الذهبي: كان مع براعته يف احلفظ، والرجال  .إلينا، ومن مؤلفاته التي ُطبِع جزء منها: نزهة احلفاظ

 .(2/84العرب يف خرب من غرب ) ُينظر: .ـه180تويف سنة  .اللة، وُتَقىصاحب ورع، وعبادة، وج

وما عزاه املؤلف أليب موسى املديني مل أقف عليه يف نزهة احلفاظ، فلعله ذكره يف كتبه األخرى التي مل تصل 

 .إلينا، واهلل أعلم

 .(2204( برقم )2/246) ُأسد الغابة ُينظر:( 2)

 ختريج احلديث:( 3)

(، قال: 02118( برقم )2/304كيف ُيعَقل الُبْدن ) ب/احلج،  ك/، «مصنفه»أخرجه ابن أيب شيبة يف 

 .حدثنا حييى بن سعيد، عن ابن جريج، عن ابن سابط، فذكر احلديث بنحوه

 .(0767) برقم  (3/049كيف ُتنحر البدن ) ب/املناسك،  ك/، «سننه»وأخرجه أبو داود يف 

نحر اْلبل قياما غري معقولة أو معقولة اليرسى  ب/اهلدي،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه البيهقي يف 

أيب خالد األمحر، عن ابن جريج به ، من طريق  (، كالمها )أبو داود، والبيهقي(01309) برقم  (1/291)

  .بلفظه

 «:مصنفه»دراسـة إسناد احلديث عند ابن أيب شيبة يف 

وخ الَقطَّان، أبو سعيد الَبْصي األحول حييى بن سعيد -0 تقدم يف  .ثقة متقن حافظ إمام قدوة .بن َفرُّ

 .4حديث رقم: 

ابن ُجَريج: هو عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج األموي موالهم، أبو الوليد، ويقال: أبو خالد  -3

ثقة فقيه فاضل مصنِّف، وكان ُيْرِسل، وهو مدلس من الطبقة الثالثة من طبقات  .املكي، أصله رومي

 . 76تقدم يف حديث رقم:  .املدلسني

تقدم يف  .فقيه ثقة ذو مراسيل .ابن سابط: هو عبد الرمحن بن عبد اهلل بن سابط القريش اجلَُمحي املكي -2

 .047حديث رقم: 

 شيبة:احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن أيب 

وهو ثقة كثري اْلرسال، وباقي  ،ملسو هيلع هللا ىلصألن عبد الرمحن بن سابط مل يدرك النبي احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ 

 .رجال اْلسناد ثقات

 ¶: صحيح من حديث ابن عمر -باملعنى-وله شاهد 
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(، قال: حدثنا 0702( برقم )3/070نحر اْلبل ُمقيَّدة ) ب/احلج،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

، ¶عبد اهلل بن مسلمة، حدثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن زياد بن جبري، قال: )رأيت ابن عمر 

 .ملسو هيلع هللا ىلص )أتى عىل رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال: ابعثها قياما مقيَّدة سنة حممد 

(، من طريق خالد بن عبد 3/916ن قياما ُمقيَّدة )نحر البد ب/احلج،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 .اهلل، عن يونس به بنحوه

 .وبذا يرتقي احلديث بشاهده إىل الصحيح لغريه، واهلل أعلم
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 احلديث التاسع واألربعون بعد املائة:

َثاَمُنوَن  (1)(َأْهُل اجلنِة ِعرشوَن ومائة )َصفٍّ ": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل   ؓ وعن ُبريدة

ِة، َوَأْرَبُعوَن ِمْن سائر األمم"  .(2)، أخرجه أبو حاتمِمْن َهِذِه اأْلُمَّ

                                 
(: صنف، 0/240/أ(، وهو املوافق ملا يف الرواية، واملثَبت يف املطبوع )048/ل0كذا يف األصل )( 1)

 .وهو خطأ

  ختريج احلديث: (2)

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

"إين ألرجو أن تكونوا نصف أهل اجلنة"، ليس بعدٍد أريد به النفي عام ملسو هيلع هللا ىلص: وأهلها، ِذْكر البيان بأن قوله 

ل: حدثنا حممد بن املثنى، (، قال: أخربنا حممد بن زهري أبو يعىل باألُبُلَّة، قا7419( برقم )06/498وراءه )

ة، عن حمارب بن ِدثار، عن ابن ُبريدة، عن  ر بن ُمرَّ قال: حدثنا حممد بن ُفضيل بن َغْزوان، عن َِضا

 .فذكر احلديث بنحوه ،ملسو هيلع هللا ىلصأبيه ؓ، قال: قال رسول اهلل 

(، 3146( برقم )4/216ما جاء يف صف أهل اجلنة ) ب/صفة اجلنة،  ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

ال: حدثنا حسني بن يزيد الطحان الكويف، قال: حدثنا حممد بن فضيل به بلفظه، وقال عقبه: هذا حديث ق

 .حسن

( برقم 6/201ملسو هيلع هللا ىلص )ما أعطى اهلل تعاىل حممدا  ب/الفضائل،  ك/، «مصنفه»وأخرجه ابن أيب شيبة يف 

(20702). 

طريق أمحد بن عبد اجلبار، وقال (، من 372( برقم )0/011اْليامن ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 .عقبه: هذا حديث صحيح عىل َشط مسلم، ومل خيرجاه

 .(، قال: حدثنا حييى بن إسامعيل الواسطي74/برقم84)صـ« حسن الظن باهلل»وأخرجه ابن أيب الدنيا يف 

ن َغْزوان ثالثتهم )ابن أيب شيبة، وأمحد بن عبد اجلبار، وحييى بن إسامعيل الواسطي( عن حممد بن فضيل ب

 .به بنحوه

(، من طريق عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا 32160) برقم  (28/060« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

ر أبو سنان به بنحوه، أقول: وقد ُميِّز ابن بريدة هنا بأنه عبد اهلل بن بريدة وليس سليامن  .َضا

أيب سعد البقال، عن ابن بريدة به ، من طريق  (0614) برقم  (3/068« )األوسط»وأخرجه الطرباين يف 

 .بنحوه، وقال عقبه: مل يرو هذا احلديث عن أيب سعد إال أبو يوسف

 «:صحيحه»دراسـة إسناد احلديث عند ابن حبان يف 

0-  ّ روى عن أمحد بن عبدة الضبي، وأيب موسى حممد بن املثنى  .حممد بن زهري بن الفضل، أبو يعىل األُبيُلِّ

 .، وغريمها-كام يف هذا اْلسناد–وروى عنه الطرباين، وابن حبان  .، وغريمها-هذا اْلسناد كام يف  –الَعنَزي 

وقال أبو حممد احلسن بن عيل البْصي: اختلط يف آخر  .قال الدارقطني: أخطأ يف أحاديث، ما به بأس
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ان يفهم يقال له ابن علوان حديث اب ُتويف  .ن الردادعمره، قبل موته بسنتني، وأدخل عليه فتى من أهل حرَّ

(، 7/246تاريخ اْلسالم ) (،82/برقم001سؤاالت محزة السهمي للدارقطني )صـ ُينظر: .ـه208سنة 

وخالصة  .(97/برقم232(، االغتباط لسبط ابن العجمي )صـ7142( برقم )2/110ميزان االعتدال )

حاله أنه صدوق أخطأ يف أحاديث، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من أخطائه، وقد اختلط قبل موته 

 .بسنتني

ِمن -3 تقدم  .ثقة ثبت .حممد بن املَُثنَّى بن ُعبيد بن قيس بن دينار الَعنَزي أبو موسى البْصي املعروف بالزَّ

 . 44يف حديث رقم: 

بِّي حممد بن ُفضيل بن َغْزو -2  -نسبة إىل ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مرض -ان بن جرير الضَّ

ر بن مرة، وغريمها .موالهم، أبوعبد الرمحن الكويف و عنه أمحد بن حنبل،  .روى عن أبيه، وأيب سنان َضا

قال ابن سعد: كان ثقة صدوقا كثري احلديث متشيعا،  .وأبو موسى حممد بن املثنى الَعنَزي، وغريمها

وقال العجيل،  .وقال أمحد: كان يتشيع، وكان حسن احلديث .وقال ابن معني: ثقة .عضهم ال حيتج بهوب

وقال أبو حاتم:  .وقال أبو زرعة، وابن القطان: صدوق من أهل العلم .ويعقوب بن سفيان: ثقة شيعي

عىل هذا بقوله يف  وقد عقب الذهبي .وقال أبو داود: كان شيعيا حمرتقا .وقال النسائي: ليس به بأس .شيخ

، وكان ممن قرأ ¶السري: حترقه عىل من حارب أو نازع األمر عليا ؓ، وهو معظِّم للشيخني 

وقال ابن شاهني يف "الثقات": قال عيل بن املديني:  .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .القرآن عىل محزة الزيات

وقد عقب ابن حجر  .ي: كان ثبتا يف احلديث وقال الدارقطن .كان ثقة ثبتا يف احلديث، وما أقل سقط حديثه

عىل مسألة تشيعه يف هدي الساري، فقال: إنام توقف فيه من توقف؛ لتشيعه، وقد قال أبو هاشم )هو 

 .احتج به اجلامعة .الرفاعي(: سمعت ابن فضيل يقول: رحم اهلل عثامن، وال رحم اهلل من ال يرتحم عليه

 من ُتكلم فيه وهو موثق، ويف السري، وامليزان: صدوق، وقال يف وقد اخَتلف قول الذهبي فيه، فقال يف

ُتويف  .وقال ابن حجر: صدوق عارف ُرمي بالتشيع .الكاشف، واملغني: ثقة شيعي، وقال يف طبقاته: حافظ

(، من ُتكلم 1148( برقم )36/392(، َتذيب الكامل )3/360اللباب ) ُينظر: .ـه، وقيل قبلها091سنة 

( برقم 4/9(، ميزان االعتدال )9/072(، سري أعالم النبالء )200/برقم067)صـفيه وهو موثق 

(، طبقات 1917( برقم )3/314(، املغني يف الضعفاء )1001( برقم )3/300(، الكاشف )8163)

(، 9/411(، َتذيب التهذيب )4318( برقم )01/230(، اْلكامل ملغلطاي )0/201احلفاظ للذهبي )

وخالصة حاله أنه ثقة، ُرمي بالتشيع عىل قول  .(440( هدي الساري )صـ6337/برقم113التقريب )صـ

األكثرين، ومن خالفهم مل يذكر دليال، أما تشيعه فال يؤثر يف روايته؛ ألنه مل يكن غاليا فيه كام أشار إىل ذلك 

 .الذهبي، وابن حجر، وأما قول أيب حاتم: شيخ، فهذا من تشدده، واهلل أعلم

ر بن ُمرَّ  -4 روى عن أيب صالح السامن، وحمارب بن دثار،  .ة الكويف، أبو ِسنان الشيباين األكربَِضا

 .وقال أمحد: ثبت .قال حييى القطان: ثقة .و عنه شعبة، وحممد بن فضيل بن َغْزوان، وغريمها .وغريمها

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





414 

 

                                                                                               
لشيوخ ليس وقال النسائي: ثقة ثبت يف احلديث صاحب سنة وهو يف عداد ا .وقال أبو حاتم: ثقة ال بأس به

وقال ابن  .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال أيب بكر بن عياش: كان من خيار الناس .بكثري احلديث

وقال ابن عبد الرب:  .وقال الدارقطني: ثقة فاضل .وقال يعقوب بن سفيان: ثقة ثقة .سعد: كان ثقة مأمونا

 .ـه023ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة ثبت .وقال الذهبي: من العباد الثقات .أمجعوا عىل أنه ثقة ثبت

 .(3982/برقم381(، التقريب )صـ4/417(، َتذيب التهذيب )3441( برقم )0/119الكاشف ) ُينظر:

 .وخالصة حاله أنه ثقة ثبت عابد

ونة بن سلمة السدويس الكويف القايض، وقيل: إنه ذهيل -1  .حُماِرب بن ِدَثار بن ُكرُدوس بن َقرواش بن َجعُّ

ة، واألعمش،  .روى عن سليامن بن ُبريدة، وعبيد بن الرباء بن عازب، وغريمها ر بن ُمرَّ وروى عنه َِضا

قال ابن معني، وأمحد، والعجيل، وأبو زرعة، وأبو حاتم، ويعقوب بن سفيان، والنسائي،  .وغريمها

وقال  .يف "الثقات" وذكره ابن حبان .زاد أبو حاتم: صدوق، وزاد أبو زرعة: مأمون .والدارقطني: ثقة

وقال ابن سعد: كان من املرجئة األوىل الذين يرجئون عليا، وعثامن، وال  .الذهبي: وهو حجة مطلقا

وقد عقب ابن حجر عىل هذا بقوله يف هدي الساري: بل  .يشهدون فيهام بيشء وله أحاديث، وال حيتجون به

دي عىل طريقة أهل املدينة يف االنحراف عىل احتج به األئمة كلهم، ولكن ابن سعد يقلد الواقدي، والواق

 .ـه006ُتويف سنة  .وقال يف التقريب: ثقة إمام .أهل العراق، وقال أيضا: تكلم فيه ابن سعد بال مستند

(، التقريب 01/49(، َتذيب التهذيب )7178( برقم )2/440ميزان االعتدال ) ُينظر:

 .صة حاله أنه ثقة ثبت إماموخال .(462، 442(، هدي الساري )صـ6493/برقم130)صـ

وقد ُميِّز بأنه –ابن ُبريدة: هو عبد اهلل بن بريدة بن احلصيب األسلمي، أبو سهل املروزي قايض مرو  -6

وروى عنه  .، وغريمها╚روى عن أبيه، وابن عباس  .-عبد اهلل يف مسند أمحد كام تقدم يف التخريج

قال ابن معني، والعجيل، وأبو حاتم، والذهبي، وابن  .اداود بن أيب الفرات، وحمارب بن ِدَثار، وغريمه

وروى عبد اهلل بن أمحد، عن أبيه، قال: عبد اهلل بن بريدة الذي  .وقال ابن خراش: صدوق .حجر: ثقة

وسئل أمحد: سمع  .روى عنه حسني بن واقد ما َأنَْكَرَها! وأبو املنيب أيضا، قال: يقول: كأهنا من ِقَبل هؤالء

وقال إبراهيم احلريب:  .عبد اهلل من أبيه شيئا؟ قال: ما أدري عامة ما ُيروي عن بريدة عنه، وضعَّف حديثه

عبد اهلل أشهر من سليامن، ومل يسمعا من أبيهام، وفيام روى عبد اهلل، عن أبيه أحاديث منكرة، وسليامن 

 .وقال الذهبي يف طبقاته: متفق عىل االحتجاج به .«قاتالث»وذكره ابن حبان، وابن خلفون يف  .أصح حديثا

(، 0/78(، طبقات احلفاظ للذهبي )1/06الثقات البن حبان ) ُينظر: .ـه001ـه، وقيل 011ُتويف سنة 

(، َتذيب التهذيب 3807( برقم )7/316(، اْلكامل ملغلطاي )3644( برقم )0/141الكاشف )

 .الصة حاله أنه ثقة، ومن أنزله عن ذلك مل يذكر دليالوخ .(2337/برقم379(، التقريب )صـ1/017)

 تتمة:
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الذي دعاين إىل ترجيح كون ابن بريدة يف هذا اْلسناد هو عبد اهلل بن بريدة وليس أخوه سليامن هو ورود 

حا به يف رواية أمحد كام تقدم يف التخريج  .االسم مْصَّ

 .اهلل بن احلارث األسلمي، أبو عبد اهلل ؓأبوه: هو الصحايب اجلليل ُبريدة بن احلصيب بن عبد  -7

 . 047تقدم يف حديث رقم: 

، وسند هذه املتابعة ضعيف؛ فيه -كام تقدم يف التخريج  – وقد تابع أبو سعد البقال حماربا بن دثار عىل روايته

قال  .ةضعيف مدلس من املرتبة اخلامس .سعيد بن املرزبان العبيس موالهم، أبو سعد البقال الكويف األعور

ميزان  ُينظر: .ـه041ُتويف بعد سنة  .ابن عدي: هو من مجلة الضعفاء الذين جُيمع حديثهم وال ُيرتك

(، طبقات 3289/برقم340(، التقريب )صـ4/79(، َتذيب التهذيب )2370( برقم )3/017االعتدال )

 .(14املدلسني البن حجر )صـ

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

ّ  .اْلسناد حسن؛ فيه حممد بن زهرياحلديث ِبذا  صدوق أخطأ يف أحاديث، ومل  .صدوق، وأبو يعىل األُبيُلِّ

 .أقف عىل من اعترب هذا احلديث من أخطائه، وبقية رجاله ثقات، واهلل أعلم
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 احلديث اخلمسون بعد املائة:

ل َمْن َيْدُخُل اجْلَنََّة ِمْن  قال:ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ،¶وعن عبد اهلل بن عمرو  "هْل َتْدُروَن َأوَّ

 اْلُفقَ 
ِ
ُل َمْن َيْدُخُل اجْلَنََّة مِمِّْن َخَلِق اَّللَّ ُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: َأوَّ : اَّللَّ ؟، َقاُلوا

ِ
ُء َخَلِق اَّللَّ َرا

امْلََكاِرُه، َوَيُموُت َأَحُدُهْم َوَحاَجتُُه يِف َصْدِرِه اَل  امْلَُهاِجُروَن، الَِّذيَن ُتَسدُّ ِِبُِم الثُُّغوُر، َوُتتََّقى ِِبِمُ 

َْن َيَشاُء ِمْن َماَلئَِكتِِه: إِيتُوُهْم َفَحيُّوُهْم، َفتَُقوُل امْلَاَلئِ 
ِ
ُ مل ، َفيَُقوُل اَّللَّ َكُة: َربَّنَا َنْحُن َيْسَتطِيُع هَلَا َقَضاء 

اُن َساَمَواتَِك َوِخرَيُتَك ِمْن َخْلقِ  ُْم َكاُنوا ُسكَّ  َفنَُسلَِّم َعَليِْهْم؟، َقاَل: إهِنَّ
ِ
َك َأَفتَْأُمُرَنا َأْن َنأيِْتَ َهُؤاَلء

ُكوَن يِب َشيْئ ا، َوُتَسدُّ ِِبُِم الثُُّغوُر، َوُتتََّقى ِِبُِم امْلََكاِرُه، َوَيُموُت  ا ِل َيْعبُُدويِن اَل ُيرْشِ َأَحُدُهْم ِعَباد 

، َقاَل: َفَتْأتِيِهُم امْلَاَلئَِكُة ِعنَْد َذلَِك فيدخلون عليهم من كل َوَحاَجتُُه يِف َصْدِرِه اَل   َيْسَتطِيُع هَلَا َقَضاء 

اِر{ ُتْم َفنِْعَم ُعْقبَى الدَّ باب: } َسالٌم َعَليُْكْم باَِم َصرَبْ
قوله: )أول من  .(2)، أخرجه أبو حاتم(1)

                                 
 .34الرعد:  (1)

 ختريج احلديث: (2)

وصف اجلنة   ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

وأهلها، ِذْكر وصف هذه الزمرة التي هي أول اخللق دخوال اجلنة بعد األنبياء صلوات اهلل عليهم 

(، قال: أخربنا أبو يعىل، قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا املقرئ، 7430( برقم )06/428)

عن أيب عشانة املعافري، عن عبد قال: حدثنا سعيد بن أيب أيوب، قال: حدثني معروف بن سويد اجلذامي، 

 .أنه قال، فذكر احلديث بلفظه ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل بن عمرو ؓ، عن رسول اهلل 

به  –هو املقرئ  –(، قال: حدثنا أبو عبد الرمحن 6171) برقم  (00/020« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 بلفظه 

اهلل بن نمري، ثنا عبد اهلل  (، قال: حدثنا حممد بن عبد16/برقم71)صـ« األوائل»وأخرجه ابن أيب عاصم يف 

 .بن يزيد به بلفظ خمتْص

(، من طريق عمرو بن احلارث، أن أبا 3292( برقم )3/80اجلهاد ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 .عشانة املعافري حدثه به بنحوه، وقال عقبه: هذا حديث صحيح اْلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي

(، من طريق عمرو 9891) برقم  (02/30الزهد وِقَْص األمل ) ب/، «ْليامنُشعب ا»وأخرجه البيهقي يف 

  .بن احلارث، عن أيب عشانة املعافري به بلفظ خمتْص

، من طريق  (0/011، ِذْكر أول من يسبق إىل اجلنة، ويدخلها )«صفة اجلنة»وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف 

 .تْصنافع بن يزيد، حدثني معروف بن سويد به بلفظ خم
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(، من طريق أيب عبد الرمحن احلُُبيل، سمعُت 4/3381الزهد والرقائق ) ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

َء امْلَُهاِجِريَن َيْسبُِقوَن اأْلَْغنَِياَء َيْوَم اْلِقَياَمِة إىَِل اجْلَنَِّة، ¶ عبد اهلل بن عمرو بن العاص ، يقول: )إِنَّ ُفَقَرا

ا  .(..بَِأْرَبِعنَي َخِريف 

(، 1841) برقم  (1/277إجالُل السائِل املسئوَل ) ب/العلم،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

قال: )َبْينَا َأنَا يِف امْلَْسِجِد َوَحْلَقٌة، ِمْن ╚ من طريق ُجبري بن ُنفري، عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

ا إِْذ َقَعَد إَِلْيهِ   امْلَُهاِجِريَن، ُقُعود 
ِ
ء  ُفَقَرا

ِ
ُء امْلَُهاِجِريَن باَِم َيرُسُّ ملسو هيلع هللا ىلص ْم َرُسوُل اهلل َفُقْمُت إَِليِْهْم، َفَقاَل: لُِيْبرِشْ ُفَقَرا

ا  بَِأْرَبِعنَي َعام 
ِ
ُْم َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة، َقْبَل اأْلَْغنَِياء  .(..ُوُجوَهُهْم َفِإهنَّ

 «:صحيحه»دراسـة إسناد احلديث عند ابن حبان يف 

: ثقة إمام أبو يعىل: هو -0  .أمحد بن عيل بن املَُثنى بن حييى بن عيسى بن هالل التميمي أبو يعىَل امَلوِصيِلّ

 . 09تقدم يف حديث رقم: 

روى عن ابن عيينة، وعبد اهلل بن  .هارون بن معروف املروزي، أبو عيل اخلزاز الرضير، نزيل بغداد -3

، وغريمها .يزيد املقرئ، وغريمها قال ابن معني، والعجيل، وأبو زرعة،  .وروى عنه مسلم، أبو يعىَل امَلوِصيِلّ

 ُينظر: .ـه320تويف سنة  .وقال ابن قانع: ثقة ثبت .وأبوحاتم، وصالح بن حممد، والذهبي، وابن حجر: ثقة

 (، اْلكامل ملغلطاي1909( برقم )3/220(، الكاشف )6136( برقم )21/017َتذيب الكامل )

وخالصة  .(7343/برقم169(، التقريب )صـ 00/00(، َتذيب التهذيب )4911( برقم )03/002)

 .حاله أنه ثقة

تقدم يف حديث  .ثقة فاضل .عبد اهلل بن يزيد القريش، العدوي، أبوعبد الرمحن املقرئ املقرئ: هو -2

 . 03رقم: 

روى عن معروف بن سويد  .صسعيد بن أيب أيوب اخلزاعي موالهم املْصي أبو حييى بن ِمْقال -4

قال ابن  .و عنه ابن املبارك، وعبد اهلل بن يزيد املقرئ، وغريمها .اجلذامي، ويزيد بن أيب حبيب، وغريمها

ونقل ابن خلفون يف الثقات  .زاد ابن سعد، وابن حجر: ثبت .سعد، وابن معني، والنسائي، والذهبي: ثقة

 .وقال ابن يونس كان فقيها .وقال الساجي: صدوق .بأس بهوقال أمحد: ال  .عن حييى بن بكري أنه وثقه

(، 0816( برقم )0/423الكاشف ) ُينظر: .ـه عىل الصحيح060ُتويف سنة  .وذكره ابن حبان يف الثقات

وخالصة حاله أنه ثقة، ومن أنزله إىل رتبة  .(3374/برقم 322(، التقريب )صـ4/7َتذيب التهذيب )

 .الصدوق مل يذكر دليال

انة املعافري، وعيل بن رباح، وغريمها .معروف بن ُسويد اجلذامي أبو سلمة املْصي -1  .روى عن أيب ُعشَّ

وقال ابن بشكوال:  .ذكره ابن حبان يف "الثقات" .وروى عنه سعيد بن أيب أيوب، وابن وهب، وغريمها

شيوخ عبد  ُينظر: . بيسريـه011ُتويف قبل سنة  .وقال ابن حجر: مقبول .وقال الذهبي: ثقة .شيٌخ ال بأس به
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دخل اجلنة ثالثة من حديث أيب هريرة، يدخل اجلنة(، وقد تقدم يف أول هذا الذكر أن أول من ي

العموم، وحديث الثالثة عىل جنة  فُيحمل هذا احلديث عىل أن املهاجرين أول من يدخلها عىل

خمصوصة، أو يكون معناه: أول ثالثة يدخلون مجيعا هؤالء لتقارِبم يف أوصاف اخلري، واهلل 

 .أعلم

  

                                                                                               
(، َتذيب التهذيب 1113( برقم )3/381(، الكاشف )0/021اهلل بن وهب البن َبْشَكوال )

 .وخالصة حاله أنه ثقة .(6792/برقم 141(، التقريب )صـ01/320)

 .ثقة .املْصيأبو عشانة املعافري: هو َحي بن ُيْؤِمن بن ُحَجيل بن ُحَديج بن أسعد، أبوُعَشانة املعافري  -6

 . 23تقدم يف حديث رقم: 

عبد اهلل بن عمرو: هو الصحايب اجلليل عبد اَّللَّ بن َعمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سِعيد، أبو  -7

 .4تقدم يف حديث رقم:  .حممد الُقَريِش السهمي

 «: املستدرك»دراسة متابعة عمرو بن احلارث ملعروف بن سويد عند احلاكم يف 

العباس حممد بن يعقوب: هو حممد بن يعقوب بن يونس بن معقل بن ِسنان األُموي موالهم أبو  -0

اق، أبو العباس األصم   . 2تقدم يف حديث رقم:  .ثقة .النيسابوري املؤذن الورَّ

 ُينظر: .ـه368ُتويف سنة  .ثقة فقيه .حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم بن أعنَي، أبو عبد اهلل املْصي -3

 .(6138/برقم488(، التقريب )صـ9/361(، َتذيب التهذيب )4919( برقم )3/088ف )الكاش

ْصي ابن وهب: هو -2
ِ
 .ثقة فقيه حافظ عابد .عبد اهلل بن وهب بن مسلم الُقَريِش الفهري، أبو حممد امل

 . 37تقدم يف حديث رقم: 

عمرو بن احلارث بن يعقوب بن عبد اهلل األنصاري، أبو أمية املْصي، مدين  عمرو بن احلارث: هو -4

 . 37تقدم يف حديث رقم:  .ثقة فقيه حافظ .األصل

انة املعافري املْصي -1 انة املعافري: هو َحي بن ُيْؤِمن بن ُحَجيل بن ُحَديج بن أسعد، أبوُعشَّ  .ثقة .أبوُعشَّ

 . 23تقدم يف حديث رقم: 

ن عمرو: هو الصحايب اجلليل عبد اهلل بن َعمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد، أبو عبد اهلل ب -6

 .4تقدم يف حديث رقم:  .حممد الُقريش السهمي

 .وعىل هذا فإن إسناد هذه املتابعة صحيح؛ ملا تقدم يف دراسته، واهلل أعلم

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

  .ملا تقدم يف دراسته، واهلل أعلماحلديث ِبذا اْلسناد صحيح؛ 
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 احلديث احلادي واخلمسون بعد املائة:

تِي َسْبُعوَن،: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ¶ سعدوعن سهل بن  َأْو -"َليَْدُخَلنَّ اجلَنََّة ِمْن ُأمَّ

هُلُْم َحتَّى َيْدُخَل آِخُرُهْم، ُوُجوُهُهْم  -َسْبُعاِمَئِة  ا، الَ َيْدُخُل َأوَّ َأْلٍف ُمتاََمِسُكوَن، آِخٌذ َبْعُضُهْم َبْعض 

 .(1)خرجه البخاري، أَعىَل ُصوَرِة الَقَمِر َليَْلَة البَْدِر"

  

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

(، قال: حدثنا 6114( برقم )8/004صفة اجلنة والنار ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

قال، فذكر احلديث ملسو هيلع هللا ىلص ُقَتيبة، حدثنا عبد العزيز، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد ؓ أن رسول اهلل 

  .بلفظه

الدليل عىل دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب  ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 .(، قال: حدثنا ُقَتيبة به بلفظه0/098وال عذاب )

( برقم 8/002يدخل اجلنة سبعون ألفا بغري حساب ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف 

 .ي أبو حازم به بلفظ مقارب(، من طريق أيب غسان قال: حدثن6142)

( برقم 4/008ما جاء يف صفة اجلنة وأهنا خملوقة ) ب/بدء اخللق،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف 

 .ُفَضيل بن سليامن، عن أيب حازم به بنحوه، من طريق  (2347)

 .(، من طريق معمر، عن أيب حازم به خمتْصا 33828) برقم  (27/490« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 
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 احلديث الثاين واخلمسون بعد املائة:

"إِنَّ َريبِّ َوَعَديِن َأْن ُيْدِخَل : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  (1)/ب[ ]عبيد بن عتبة[0/048وعن ]

ا، ُثمَّ حَيْثِي بِكَ  ا بَِغرْيِ ِحَساٍب، ُثمَّ ُيْتبُِع ُكلَّ َأْلٍف َسْبِعنَي َأْلف  تِي اجْلَنََّة َسْبِعنَي َأْلف  ِه َثاَلَث ِمْن ُأمَّ فِّ

َ ُعَمُر، َفَقاَل  ا اأْلَُوَل : ملسو هيلع هللا ىلصَحَثيَاٍت، َفَكربَّ ْبِعنَي َأْلف  َهاَِتِْم إِنَّ السَّ ُ يِف آَبائِِهْم َوُأمَّ ُعُهُم اَّللَّ ُيَشفِّ

"َوَأْرُجو َأْن جيعَل أمتي أدَنى احلثََواِت : (2)أخرجه أبو حاتم، ]وزاد يف طريق آخر[ ،َوَعَشائِِرِهْم"

 .(3)األواخِر"

                                 
(، ومل أجد يف الصحابة من اسمه عبيد بن عتبة، 0/240/ب(، واملطبوع )048/ل0كذا يف األصل )( 1)

َلِمّي!  والذي يف الروايات كلها: ُعْتبة بن َعبٍد السُّ

 أقول: بل جاءت الزيادة يف نفس هذا الطريق!( 2)

 ختريج احلديث:( 3)

ة،  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -«اْلحسان»كام يف -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف  فضل األُمَّ

( برقم 06/320ِذْكر اْلخبار بأن من وصفنا نعته من السبعني ألفا يشفعون يوم القيامة يف أقارِبم )

(، قال: أخربنا َمكحول ببريوت قال: حدثنا حممد بن َخَلف الداري، قال: حدثنا َمْعَمر بن َيْعَمر، 7347)

ل: حدثنا أخي زيد بن َسالَّم أنه سمع أبا َسالَّم، قال: حدثنا عامر بن زيد قال: حدثنا معاوية بن َسالَّم قا

َلِميَّ ؓ، يقول، فذكر احلديث بلفظه  .البَِكاِل أنه سمع ُعْتبة بن عبٍد السُّ

 :«صحيحه»ابن حبان يف  دراسـة إسناد احلديث عند

روى عن  .الرمحن البريويت مكحولَمكحول: هو حممد بن عبد اهلل بن عبد السالم بن أيب أيوب أبو عبد  -0

و روى عنه أبو أمحد  .، وحممد بن إسامعيل بن علية، وغريمها-كام يف هذا اْلسناد  –حممد بن َخَلف الشامي 

وقال السمعاين: من  .قال ابن الفريض: كان ثقة ثبتا   .، وغريمها-كام يف هذا اْلسناد  –احلاكم، وابن حبان 

ال، كان ثقة من أئمة احلديثوقال الذهبي:  .ثقات املشايخ وقال الصفدي:  .احلافظ اْلمام املحدث الرحَّ

(، 01/22(، سري أعالم النبالء )7/449تاريخ اْلسالم ) ُينظر: .ـه 230ُتويف سنة  .من الثقات املشهورين

 .وخالصة حاله أنه ثقة .(941/برقم180إرشاد القايص والداين إىل تراجم شيوخ الطرباين )صـ

روى عن حممد بن املبارك الصوري،  .ن َخَلف بن طارق بن كيسان الداري، أبو عبد اهلل الشاميحممد ب -3

و روى عنه أبو داود، وأبو حاتم الرازي، وحممد بن عبد السالم مكحول  .وَمْعَمر بن َيْعَمر الليثي، وغريمها

ُتويف  .وقال ابن حجر: مقبول .يةقال ابن أيب حاتم: سمع منه أيب ببريوت يف الرحلة الثان .البريويت، وغريهم

(، التقريب 9/048َتذيب التهذيب )(، 7/341اجلرح والتعديل ) ُينظر: .ـه، وقيل بعدها311سنة 

روى عنه أبو داود، وهو ال يروي إال عن ثقة  وخالصة حاله أنه صدوق؛ فقد .(1818/برقم 476)صـ

حه فيام وقفت عليه من عنده، كام روى عنه أبو حاتم الرازي، وهو ممن ينتقي  شيوخه، ومل أجد من جرَّ

 .مصادر، واهلل أعلم
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ر بن َيْعَمر الليثي أبو عامر الدمشقي -2 و روى عنه حممد بن  .روى عن معاوية بن َسالَّم، وغريمها .ُمَعمَّ

وذكره ابن حبان يف  .قال ابن القطان: جمهول احلال .خلف الداري، وحممد بن حييى الذهيل، وغريمها

وقال ابن  .وقال الذهبي يف تاريخ اْلسالم: حمله الصدق، وقال يف الكاشف: ُوثِّق .ثقات"، وقال: يغرب"ال

( برقم 19/288تاريخ دمشق ) ُينظر: .وذكره الذهبي يف تارخيه يف الطبقة احلادية والعرشين  .حجر: مقبول

(، 01/311لتهذيب )(، َتذيب ا1171( برقم )3/384(، الكاشف )1/464(، تاريخ اْلسالم )7172)

صدوق، يغرب، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث  وخالصة حاله أنه .(6807/برقم140التقريب )صـ

ئبه  .من غرا

روى عن أبيه، وأخيه  .معاوية بن َسالَّم بن أيب سالم ممطور احلبيش، وُيقال: األهلاين أبو سالم الدمشقي -4

ر بن َيْعَمر، وغريمهاو روى عنه حممد بن املبارك،  .زيد، وغريمها قال ابن معني، وأمحد، وأبو زرعة  .وُمَعمَّ

 .وقال دحيم: جيد احلديث ثقة ك/.وقال أمحد: يرجع إىل  .الدمشقي، والنسائي، والذهبي، وابن حجر: ثقة

وقال  .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال يعقوب بن شيبة ثقة صدوق .وقال أبو حاتم: ال بأس به بحديثه

مروان بن حممد: مل يسمع معاوية من جده أيب سالم إال حديثا واحدا، وهو: )من قال سبحان اهلل وبحمده 

(، جامع التحصيل 1131( برقم )3/376الكاشف ) ُينظر: .ـه071ُتويف بعد سنة  .احلديث( ..مائة مرة 

وخالصة حاله  .(6760/برقم128(، التقريب )صـ01/318(، َتذيب التهذيب )777/برقم 383)صـ

 .أنه ثقة عىل قول األكثرين، ومن أنزله عن ذلك مل يذكر دليال

روى عن جده، وعبد اهلل بن زيد األزرق،  .زيد بن َسالَّم بن أيب سالم ممطور احلبيش الدمشقي -1

وقال النسائي،  .قال العجيل: ال بأس به .و روى عنه أخوه معاوية، وحييى بن أيب كثري، وغريمها .وغريمها

وذكره  .وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق .وأبو زرعة الدمشقي، والدارقطني، والذهبي، وابن حجر: ثقة

الكاشف  ُينظر: .وذكره الذهبي يف تارخيه يف الطبقة الثالثة عرش .ابن حبان، وابن خلفون يف "الثقات"

(، 0778( برقم )1/060طاي )(، اْلكامل ملغل2/401(، تاريخ اْلسالم )0741( برقم )0/407)

 .وخالصة حاله أنه ثقة .(3041/برقم332(، التقريب )صـ2/401َتذيب التهذيب )

قال ابن ماكوال: ليس  .أبو َسالَّم: هو ممطور أبو سالم األسود احلبيش األَعرج الدمشقي، وُيقال: النويب -6

ن بن غنم األشعري، وعامر بن زيد روى عن عبد الرمح .هو من احلبشة، إنام هو منسوب إىل بطن من محري

قال العجيل،  .و روى عنه حفيده زيد بن سالم بن أيب سالم، واألَوزاِعّي، وغريمها .البَِكاِل، وغريمها

وقال الذهبي: من  .«الثقات»وذكره ابن حبان يف  .زاد العجيل: تابعي .والدارقطني، وابن عبد الرب: ثقة

وذكره الذهبي يف تارخيه يف الطبقة احلادية  .وقال ابن حجر: ثقة يرسل .ثقات الشاميني، وعلامئهم األعالم

(، تاريخ اْلسالم 6073( برقم )38/484(، َتذيب الكامل )1/461الثقات البن حبان ) ُينظر: .عرش

(، َتذيب التهذيب 206(، حتفة التحصيل )صـ4723( برقم )00/216(، اْلكامل ملغلطاي )2/071)

 .وخالصة حاله ما قاله ابن حجر .(6879/برقم141(، التقريب )صـ01/396)
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لمي .عامر بن زيد البَِكاِل -7  .وروى عنه ممطور أبو سالم، وحييى بن أيب كثري .روى عن عتبة بن عبد السُّ

وتعقبه  .وقال شمس الدين احلسيني يف اْلكامل: ليس باملشهور .ذكره ابن حبان، وابن ُقْطُلوَبَغا يف الثقات

، ومل يذكر فيه جرحا ، وتبعه ابن أيب ..ابن حجر يف "تعجيل املنفعة" بقوله: بل هو معروف، ذكره البخاري 

أيب سالم عنه أحاديث رصح فيها بالتحديث، ومقتضاه أنه ، من طريق  حاتم، وأخرج ابن حبان يف صحيحه

التاريخ الكبري للبخاري  ُينظر: .لشاموذكره الفسوي يف الطبقة العليا من تابعي أهل ا .ـه.ا.عنده ثقة

(، الثقات 6/231(، اجلرح والتعديل )3/240(، املعرفة والتاريخ للفسوي )3966( برقم )6/413)

(، اْلكامل لشمس الدين احلسيني 1113( برقم )1/432(، الثقات البن ُقْطُلْوَبَغا )1/090البن حبان )

وخالصة حاله أنه صدوق؛ فقد ذكره ابن  .(111م )( برق0/712(، تعجيل املنفعة )400/برقم330)صـ

 .، وأخرج له ابن حبان يف صحيحه، ومل جيرحه أحد، واهلل أعلموابن ُقْطُلْوَبَغا يف الثقات حبان،

َلِمي -8 وروى عنه خالد بن معدان، وعامر بن زيد  .ملسو هيلع هللا ىلص روى عن النبي  .ُعْتبة بن عبٍد أبو الوليد السُّ

يوم قريظة: من أدخل هذا احلصن سهام وجبت له اجلنة ملسو هيلع هللا ىلص قال عتبة: قال النبي  .البَِكاِل، وغريمها

(، َتذيب 4/3022معرفة الصحابة أليب نعيم ) ُينظر: .ـه، وقيل بعدها87ُتويف سنة  .فأدخلت ثالثة أسهم

 .(318(، اخلالصة للخزرجي )صـ2781( برقم )09/204الكامل )

ديث ِبذا اْلسناد حسن؛ فيه حممد بن َخَلف الداري. صدوق. احل احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

ئبه، وفيه أيضا عامر  ر بن َيْعَمر الليثي. صدوق، يغرب، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من غرا وفيه ُمَعمَّ

 بن زيد البَِكاِل. صدوق. وبقية رجاله ثقات، واهلل أعلم.

ا بَِغرْيِ ِحَساٍب( شاهد صحيح من حديث أيب )إِنَّ َريبِّ َوَعَديِن َأْن ُيْدِخ ملسو هيلع هللا ىلص ولقوله  تِي اجْلَنََّة َسْبِعنَي َأْلف  َل ِمْن ُأمَّ

:  هريرةؓ 

ْملة ) ب/اللباس،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف  (، قال: 1800( برقم )7/046الرُبود واحِلرَبة والشَّ

حدثنا أبو اليامن، أخربنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني سعيد بن املسيب، أن أبا هريرة ؓ قال: 

ا، ُتِِضُء ُوُجوُهُهْم إِ ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهلل  تِي ُزْمَرٌة ِهَي َسْبُعوَن َأْلف  َضاَءَة يقول: )َيْدُخُل اجلَنََّة ِمْن ُأمَّ

الدليل عىل دخول طوائف من املسلمني  ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف  .احلديث(..الَقَمرِ 

، عن ابن شهاب به بلفظ -بن يزيد األيىل -(، من طريق يونس 0/097اجلنة بغري حساب وال عذاب )

 .مقارب

تقدم خترجيها يف  .╚ وله شواهد صحيحة من حديث سهل بن سعد، وِعمران بن حصني، وابن عباس

  .واهلل أعلم، وعليه فإن هذا اجلزء األول من حديثنا يرتقي بشواهده إىل الصحيح لغريه، 14ح رقم: 

تقدم خترجيه،  .سنده حسن .( شاهد من حديث أيب أمامة الباهيلؓ ..لَّ َأْلٍف )ُثمَّ ُيْتبُِع كُ ملسو هيلع هللا ىلص: ولقوله 

الثاين من حديثنا يرتقي بشاهده إىل الصحيح لغريه، واهلل  وعليه فإن هذا اجلزء، 14ح رقم: واحلكم عليه يف 

 .أعلم
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 احلديث الثالث واخلمسون بعد املائة: 

يِب   قال: (1)وعنه  إىَِل َرُسوِل  "َقاَم َأْعَرا
ِ
؟  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ

ِ
 -َيْعنِي اجْلَنَّةَ -َفَقاَل: فِيَها ِعنٌَب َيا َرُسوَل اَّللَّ

، َقاَل: َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َما ِعَظُم اْلُعنُْقوِد ِمنْها؟ َقاَل: َمِسرَيُة َشْهٍر لِْلُغَراِب اأْلَبَْقِع اَل َينَْثنِي، َواَل يَ  ْفرُتُ

؟، َقاَل: َنَعْم َقاَل: َفَسَلَخ إَِهاَبُه َما ِعَظُم احْلَبَِّة ِمنُْه؟ َقاَل: َهْل َذَبَح أَ  ا ِمْن َغنَِمِه َقطُّ َعظِيام  بُوَك َتيْس 

ا َنْرِوي بِِه َماِشيََتنَا؟، َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َفِإنَّ تِْلَك ا َك، َوَقاَل: اْدُبِغي َلنَا َهَذا َدْلو  حْلَبََّة َفَأْعَطاُه ُأمَّ

ُة عشريتك"ُتْشبُِعنِي َوَأْهَل َبيْتِي؟ َقاَل   .(2)، أخرجه أبو حاتم: َنَعْم َوَعامَّ

                                 
َلِمّي  يعني( 1)  . ؓ ُعْتبة بن َعبٍد السُّ

 ختريج احلديث:( 2)

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -«اْلحسان»كام يف -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

ه اهلل للمطيعني يف عباده ) (، قال: 7406( برقم )06/423وأهلها، ِذْكر عن وصف عنب اجلنة الذي أعدَّ

أخربنا َمكحول ببريوت قال: حدثنا حممد بن َخَلف الداري قال: حدثنا َمْعَمر بن َيْعَمر قال: حدثنا معاوية 

حدثني عامر بن زيد البَِكاِل أنه سمع ُعْتبة بن عبٍد بن َسالَّم قال: حدثني أخي أنه سمع أبا َسالَّم قال: 

َلِميَّ ؓ، يقول، فذكر احلديث بلفظ مقارب  .السُّ

(، من طريق حييى بن أيب كثري، عن عامر بن زيد 07643) برقم  (39/090« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .البكاِل به بلفظ مقارب، وفيه زيادة يف أوله

 «:صحيحه»حبان يف دراسـة إسناد احلديث عند ابن 

تقدم  .ثقة .َمكحول: هو حممد بن عبد اهلل بن عبد السالم بن أيب أيوب أبو عبد الرمحن البريويت مكحول -0

 .013يف حديث رقم: 

 .013تقدم يف حديث رقم:  .صدوق .حممد بن َخَلف بن طارق بن كيسان الداري، أبو عبد اهلل الشامي -3

ر بن َيْعَمر الليثي أ -2  .013تقدم يف حديث رقم:  .صدوق، يغرب .بو عامر الدمشقيُمَعمَّ

تقدم يف حديث  .ثقة .معاوية بن َسالَّم بن أيب سالم ممطور احلبيش، وُيقال: األهلاين أبو سالم الدمشقي -4

 .013رقم: 

 .013تقدم يف حديث رقم:  .ثقة .زيد بن َسالَّم بن أيب سالم ممطور احلبيش الدمشقي -1

تقدم يف  .ثقة يرسل .َسالَّم: هو ممطور أبو سالم األسود احلبيش األَعرج الدمشقي، وُيقال: النويبأبو  -6

 .013حديث رقم: 

 .013تقدم يف حديث رقم:  .صدوق .عامر بن زيد البَِكاِل -7

َلِمي ؓ  -8  .013تقدم يف حديث رقم:  .ُعْتبة بن عبٍد أبو الوليد السُّ
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ر بن َيْعَمر . وفيه صدوق حممد بن َخَلف الداري.فيه ألن حسن؛  ابن حبان:احلكم عىل احلـديث بإسناد  ُمَعمَّ

ئبه، وفيه أيضا عامر بن زيد البَِكاِل.  الليثي. صدوق، يغرب، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من غرا

 صدوق. وبقية رجاله ثقات، واهلل أعلم.
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 احلديث الرابع واخلمسون بعد املائة:

  قال: (1)وعنه
ِ
 َما َفاكَِهُة اجْلَنَِّة؟ َقاَل: فِيَها َشَجَرة ُتْدَعى ،ملسو هيلع هللا ىلص "َقاَم َأْعَرايِب، فَقاَل: يارُسوَل اهلل

اَم؟، ُطوَبى، َقاَل: َأيُّ َشَجِرَنا ُتْشبُِه؟، َقاَل: َليَْس  ا ِمْن َشَجِر أْرِضك َولِكْن َأتَيَْت الشَّ ُتْشبُِه َشَجر 

اِم ُتْدَعى اجْلَُميَْزَة َتْشَتدُّ َعىَل َساٍق، ُثمَّ ُينرَْشُ َأْعاَلَها، َقاَل  َا َشَجَرٌة بِالشَّ : َما ِعَظُم َقاَل: ال، َقاَل: فِإهنَّ

ا" َأْصلَِها؟ َقاَل: َلِو اْرحَتَْلت َجَذَعٌة ِمْن إِبِلِ   .َأْهلَِك َما َأَحاَطْت بَِأْصلَِها َحتَّى َتنَْكرِسَ ُتْرُقَوَتاَها َهَرم 

  .(2)أخرجه أبو حاتم

                                 
َلِمّي  يعني (1)  . ؓ ُعْتبة بن َعبٍد السُّ

 ختريج احلديث: (2)

وصف اجلنة،  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

(، قال: أخربنا 7404( برقم )06/439وأهلها، ِذْكر اْلخبار عام تشبُه شجرُة طوبى من أشجار هذه الدنيا )

الداري قال: حدثنا َمْعَمر بن َيْعَمر  حممد بن عبد اهلل بن عبد السالم ببريوت، قال: حدثنا حممد بن َخَلف

قال: حدثنا معاوية بن َسالَّم قال: حدثني أخي أنه سمع أبا َسالَّم قال: حدثني عامر بن زيد البَِكاِل أنه سمع 

َلِميَّ ؓ، يقول، فذكر احلديث بلفظ مقارب  .ُعْتبة بن عبٍد السُّ

 .(07643) برقم  (39/090« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

حييى بن ، من طريق  كالمها )أمحد، والطرباين( .(202) برقم  (07/038« )الكبري»ه الطرباين يف وأخرج

 .أيب كثري، عن عامر بن زيد البكاِل به بلفظ مقارب، وفيه زيادة يف أوله، وآخره

(، من طريق 706) برقم  (3/221ملسو هيلع هللا ىلص )يف ذكر حوض النبي  ب/، «السنة»وأخرجه ابن أيب عاصم يف 

 . كثري، عن عامر بن زيد البكاِل به بنحوهحييى بن أيب

 «:صحيحه»دراسـة إسناد احلديث عند ابن حبان يف 

تقدم يف حديث  .ثقة .حممد بن عبد اهلل بن عبد السالم بن أيب أيوب أبو عبد الرمحن البريويت مكحول -0

 .013رقم: 

 .013تقدم يف حديث رقم:  .صدوق .حممد بن َخَلف بن طارق بن كيسان الداري، أبو عبد اهلل الشامي -3

ر بن َيْعَمر الليثي أبو عامر الدمشقي -2  .013تقدم يف حديث رقم:  .صدوق، يغرب .ُمَعمَّ

تقدم يف حديث  .ثقة .معاوية بن َسالَّم بن أيب سالم ممطور احلبيش، وُيقال: األهلاين أبو سالم الدمشقي -4

 .013رقم: 

 .013تقدم يف حديث رقم:  .ثقة .ور احلبيش الدمشقيزيد بن َسالَّم بن أيب سالم ممط -1

تقدم يف  .ثقة يرسل .أبو َسالَّم: هو ممطور أبو سالم األسود احلبيش األَعرج الدمشقي، وُيقال: النويب -6

 .013حديث رقم: 

 .013تقدم يف حديث رقم:  .صدوق .عامر بن زيد البَِكاِل -7
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َلِمي ؓ -8  .013تقدم يف حديث رقم:  .ُعْتبة بن عبٍد أبو الوليد السُّ

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

ر بن َيْعَمر الليثيوفيه  .صدوق .حممد بن َخَلف الدارياحلديث ِبذا اْلسناد حسن؛ فيه  صدوق  .ُمَعمَّ

ئبه، وفيه أيضا عامر بن زيد البَِكاِل وبقية  .صدوق .يغرب، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من غرا

 .رجاله ثقات، واهلل أعلم

 وله شاهد باملعنى من حديث أنس بن مالك:ؓ  

( برقم 4/009ما جاء يف صفة اجلنة وأهنا خملوقة ) ب/بدء اخللق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

(، قال: حدثنا َروح بن عبد املؤمن، حدثنا يزيد بن ُزَريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، حدثنا أنس بن 2310)

َها ِماَئَة َعاٍم الَ َيْقَطُعَها( ،ملسو هيلع هللا ىلصمالك ؓ، عن النبي  كُِب يِف ظِلِّ ا  .قال: )إِنَّ يِف اجلَنَِّة َلَشَجَرة  َيِسرُي الرَّ

 :  وله شاهد ثان من حديث سهل بن سعدؓ 

إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها  ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

(، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظيل، أخربنا املخزومي، حدثنا 4/3076مائة عام ال يقطعها )

، َيِسرُي قال: )إِنَّ يِف اجْلَنَّ ملسو هيلع هللا ىلص وهيب، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد ؓ، عن رسول اهلل  ِة َلَشَجَرة 

َها ِماَئَة َعاٍم، اَل َيْقَطُعَها( كُِب يِف ظِلِّ ا  .الرَّ

:  وله شاهد ثالث من حديث أيب سعيد اخلدريؓ 

(، قال: حدثنا حسن، قال: سمعت عبد اهلل بن 00672) برقم  (08/200« )مسنده»أخرجه أمحد يف 

ثه عن أيب سعيد اخلدري ؓ، عن رسول اهلل هليعة، قال: حدثنا دراج أبو السمح، أن أبا اهليثم، حد

َْن َرآيِن َوآَمَن يِب، ُثمَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
ِ
َْن َرآَك، َوآَمَن بَِك، َقاَل: ُطوَبى مل

ِ
، ُطوَبى مل
ِ
 ُطوَبى، )َأنَّ َرُجال  َقاَل َلُه: َيا َرُسوَل اهلل

َْن آَمَن يِب َومَلْ َيَريِن، َقاَل َلُه َرُجٌل: وَ 
ِ
َما ُطوَبى؟ َقاَل: َشَجَرٌة يِف اجْلَنَِّة َمِسرَيُة ِماَئِة َعاٍم، ُثمَّ ُطوَبى، ُثمَّ ُطوَبى مل

ُرُج ِمْن َأْكاَمِمَها(  .ثَِياُب َأْهِل اجْلَنَِّة خَتْ

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

(، من طريق 7402( برقم )06/439نعتنا هلا )وأهلها، ِذْكر اْلخبار عن اسم هذه الشجرة التي تقدم 

 .عمرو بن احلارث عن دراج به بنحوه

 .وإسناد هذا الشاهد ضعيف؛ ألن رواية دارج عن أيب اهليثم فيها ضعف، وهذا منها

 .وبذا يرتقي احلديث بشواهده إىل الصحيح لغريه، واهلل أعلم
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 .(1)]وعبيد هذا هو ابن عتبة بن مرواح املزين[

  

                                 
والذي أشار  –( هذا سبق قلم من املصنف رمحه اهلل؛ فالصحايب الذي روى األحاديث الثالثة السابقة 1)

َلِمّي ؓ، وليس عبيد بن ع -..إليه املصنف بقوله: وعبيد هذا هو  تبة بن إنام هو ُعْتبة بن َعبٍد السُّ

 .مرواح املزين، فهام اثنان

ِوح املزين، وليسكام أن االسم الصحيح للصحايب الثاين الذي ذكر عبيد بن  ه املصنف إنام هو عبيد بن ُمَرا

 !عتبة بن مرواح املزين

ذكره ابن قانع، وروى  .(: "ُعبيد بن ُمراوح امُلَزين2107( برقم )2/140) ُأسد الغابةقال ابن األثري يف 

ِوح املزين، قال: نزل َرُسول اَّللَّ    .ـه." ا..بالبقيعملسو هيلع هللا ىلص بإسناده، عن عبيد بن ُمَرا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





428 

 

 احلديث اخلامس واخلمسون بعد املائة:

َى معُه، ومحَ فأسَلمُت، وعلََّمنِي الُوضوَء، وصليُت ملسو هيلع هللا ىلص أتيُت النبيَّ " ُروي عنه أنه قال:

 .(1)، قاله الغساين، حكاه ابن األثري يف أسد الغابة"النِقيَع، واستعمَلنِي عَليهِ 

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

م بن 3/081أخرجه ابن قانع يف معجم الصحابة ) ا ار، نا َعوَّ (، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، نا الزبري بن بكَّ

ُعاَمرة بن عمران بن املختار املَُزين ، عن حييى بن َجْهم املَُزين قال: حدثني ُعَبيد بن ُعَبيد بن ُمَراوح املَُزين 

  قال: حدثني أيب ُعَبيد بن
ِ
بِاْلنَِقيِع َوالنَّاُس خَيَاُفوَن اْلَغاَرَة، َبْعُضُهْم ملسو هيلع هللا ىلص ُمَراوح املَُزين قال:" َنَزَل َرُسوُل اَّللَّ

 
ِ
ُ ملسو هيلع هللا ىلص: ِمْن َبْعٍض، َفنَاَدى ُمنَاِدي َرُسوِل اَّللَّ ا، َقاَل: َأْشَهُد َأْن اَل إهَِلَ إاِلَّ اَّللَّ َت َكبرِي  ْ ُ َأْكرَبُ ، َفُقْلُت: َلَقْد َكربَّ ، اَّللَّ

 
ِ
 َنَبٌأ، َواْعَتَمْدُت َرُسوَل اَّللَّ

ِ
ْساَلِم ، َفَأْسَلْمُت ، َوَعلََّمنِي ملسو هيلع هللا ىلص َفاْرَتَعْدُت، َوُقْلُت: هِلَُؤاَلء َفَسَأْلُتُه َعِن اْْلِ

ْساَلَم، َومَحَى اْلنَِقيَع، َواْسَتْعِمْلنِي َعَليْ  َع ِِلَ اْْلِ ْيُت َمَعُه، َوََشَ ، َفَصلَّ  .ِه"اْلُوُضوَء، َوَصىلَّ

النقيع يف األصل كل موضع يستنقع فيه املاء أي جيتمع، واملراد به هنا: واد بينه وبني املدينة عرشون 

مشارق األنوار  ُينظر: .واخللفاء بعده وهو صدر وادي العقيقملسو هيلع هللا ىلص وهو املوضع الذي محاه النبي  .فرسخا

  .(0/184(، مطالع األنوار )3/24للقايض عياض )

 ند ابن قانع يف معجمه:دراسة إسناد احلديث ع

هاشم بن القاسم بن هاشم بن عبد الوهاب بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن عيل بن عبد اهلل بن  -0

ار، وأيب حاتم الرازي، وغريمها .العباس بن عبد املطلب أبو العباس اهلاشمي  .روى عن الزبري بن بكَّ

 .، وغريمها-كام يف هذا اْلسناد  –وروى عنه أبو بكر بن شاذان، وأبو احلسني عبد الباقي بن قانع البغدادي 

ُتويف سنة  .وقال يوسف بن عمر القواس: كان يقال له: راهب بني هاشم .قال اخلطيب البغدادي: ثقة

 .ة(، وخالصة حاله أنه ثق7264( برقم )06/011تاريخ بغداد ) ُينظر: .ـه209

ار بن عبد اهلل بن مصعب بن ثابت بن عبد اهلل بن الزبري بن العوام األسدي املدين، أبو عبد  -3 الزبري بن بكَّ

ام بن ُعاَمرة  .اهلل بن أيب بكر قايض مكة وروى  .، وغريمها-كام يف هذا اْلسناد  –روى عن ابن عيينة، وَعوَّ

وقال اخلطيب: كان ثقة ثبتا  .قال الدارقطني: ثقة .عنه ابن ماجه، وهاشم بن القاسم اهلاشمي، وغريمها

وقال أمحد بن عيل  .وقال أبو القاسم البغوي: كان ثبتا عاملا ثقة .عاملا بالنسب عارفا بأخبار املتقدمني

وتعقب ابن حجر هذا الكالم بقوله يف التهذيب: هذا جرح  .السليامين يف كتاب الضعفاء له: منكر احلديث

ر إكثاره عن الضعفاء مثل: حممد بن احلسن ابن َزَباَلة، وعمر بن أيب بكر املؤميل، وعامر مردود، ولعله استنك

بريي، وغريهم، فإن يف كتاب النسب عن هؤالء أشياء كثرية منكرة وقال الذهبي يف امليزان:  .بن صالح الزُّ

يف عداد من يضع احلديث، إمام ثقة من أوعية العلم، ال ُيلتفت إىل قول أمحد بن عيل السليامين، حيث ذكره 

( برقم 9/392َتذيب الكامل ) ُينظر: .ـه 316ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة، أخطأ السليامنى َّف تضعيفه
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(، التقريب 2/203(، َتذيب التهذيب )3821( برقم )3/66(، ميزان االعتدال )0919)

 .وخالصة حاله أنه ثقة ثبت .(0990/برقم304)صـ

م بن ُعاَمر -2 ا   .مل أجد له ترمجة فيام وقفت عليه من مصادر .ة بن ِعمران بن املختار املَُزينَعوَّ

 .مل أجد له ترمجة فيام وقفت عليه من مصادر .حييى بن َجْهم املَُزين -4

 .مل أجد له ترمجة فيام وقفت عليه من مصادر .ُعَبيد بن ُعَبيد بن ُمَراوح املَُزين -1

وروى عنه ابنه ُعَبيد  .ملسو هيلع هللا ىلص روى عن النبي  .ذكره ابن قانع يف الصحابة .ُعَبيد بن ُمَراوح املَُزين ؓ -6

 ُأسد الغابة(، 678( برقم )3/081معجم الصحابة ) ُينظر: . -كام يف هذا اْلسناد  –بن ُعَبيد بن ُمَراوح 

 .(2107( برقم )2/140)

 احلكم عىل احلديث بإسناد ابن قانع: 

م بن ُعاَمرة، وحييى بن  ُيتوقف فيه؛ ألن يف سنده من مل أجد له ا ترمجة فيام وقفت عليه من مصادر، وهم: َعوَّ

 .َجْهم، ُعَبيد بن ُعَبيد بن ُمَراوح، واهلل أعلم
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 احلديث السادس واخلمسون بعد املائة:

 " قال: وعن أيب هريرة ؓ
ِ
ا َوِعنَْدُه َرُجٌل ِمْن َأْهِل الَباِدَيِة: ملسو هيلع هللا ىلص كاَن رسوُل اهلل ُث َيْوم  حُيَدِّ

ْرِع، َفَقاَل: َأَوَلْسَت فِياَم ِشئَْت؟ َقاَل: َبىَل، َوَلِكنِّي ُأِحبُّ  َأنَّ َرُجال  ِمْن َأْهلِ  ُه يِف الزَّ اجلَنَِّة اْستَْأَذَن َربَّ

ُؤُه َواْستِْحَصاُدُه، وتكويره َأْمثَاَل (1)َأْن َأْزَرعَ  ، َقاَل: َفأرسَع وَبَذَر، َفتَباَدَر الطَّْرَف َنبَاُتُه َواْستَِوا

ُ اجِلَباِل، َفيَُقو  الَ ََتُِد هذا إاِلَّ  :َعزَّ َوَجلَّ ُل اَّللَّ
ِ
: يارسول اهلل يِبُّ ُدوَنَك َيا اْبَن آَدَم، َفَقاَل األَْعَرا

ا َنْحُن َفَلْسنَا بَِأْصَحاِب َزْرٍع، َفَضِحَك رسوُل اهلل ُْم َأْصَحاُب َزْرٍع، َوَأمَّ  ُقَرِشياا، َأْو َأنَْصاِرياا، َفِإهنَّ

  .(2)، أخرجه البخاري"ملسو هيلع هللا ىلص 

                                 
: أختاُر  الزرَع، وما أثبته هو املوافق ملا يف مصادر (0/243)، واملطبوع /ب(048/ل0يف األصل ) (1)

 .احلديث

 ختريج احلديث:( 2)

(، 7109( برقم )9/010كالم الرب مع أهل اجلنة ) ب/التوحيد،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

قال: حدثنا حممد بن سنان، حدثنا فليح، حدثنا هالل، عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة ؓ، فذكر 

(، قال: حدثنا عبد امللك بن 01643) برقم  (06/276« )مسنده»وأخرجه أمحد يف  .احلديث بلفظ مقارب

 .عمرو، حدثنا فليح به بلفظ مقارب
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 احلديث السابع واخلمسون بعد املائة:

إِنَّ امْلُْؤِمَن إَِذا اْشتََهى اْلَوَلَد يِف اجْلَنَِّة " قال:ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ، عن ؓ وعن أيب سعيد اخلدري

 .(1)أخرجه أبو حاتم ،"يف ساعة أ[/0/904]َكاَن مَحُْلُه، َوَوْضُعُه، َوَشَباُبُه َكاَم يشتِهي 

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

األنفس،  وأهلها، ِذْكر اْلخبار بأن املرء من أهل اجلنة إذا اشتهى الولد كان له ذلك، ألن فيها ما تشتهي

(، قال: أخربنا أبو يعىَل، قال: حدثنا الَقَواريري، قال: حدثنا معاذ 7414( برقم )06/407وتلذ األعني )

يق، عن أيب سعيد اخلدري ؓ، أن النبي  دِّ بن هشام، قال: حدثني أيب، عن عامر األحول، عن أيب الصِّ

  .قال، فذكر احلديث بلفظه ،ملسو هيلع هللا ىلص

(، قال: أخربنا 3876) برقم  (2/0872يف ولد أهل اجلنة ) ب/رقاق، ال ك/، «سننه»وأخرجه الدارمي يف 

 .حممد بن يزيد، والقواريري به بلفظ مقارب

 .(، قال: حدثنا القواريري به بلفظ مقارب0110) برقم  (3/207« )مسنده»وأخرجه أبو يعىَل امَلوِصيِل يف 

مة ) ب/صفة اجلنة،  ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف  ( برقم 4/232ما جاء ما ألدنى أهل اجلنة من الكرا

 .(، وقال عقبه: هذا حديث حسن غريب3162)

(، كالمها )الرتمذي، 4228( برقم )3/0413صفة اجلنة ) ب/الزهد،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

 .وابن ماجه( عن حممد بن بشار بندار عن معاذ بن هشام به بلفظ مقارب

 .زيد العبديمن طريق جعفر بن ، (3/366« )تاريخ أصبهان»م األصبهاين يف وأخرجه أبو نعي

وَن{ َعزَّ َوَجلَّ قول اهلل  ب/ ،«البعث والنشور»وأخرجه البيهقي يف  }اْدُخُلوا اجْلَنََّة َأنُْتْم َوَأْزَواُجُكْم حُترَْبُ

ّي 297/برقم321[ )صـ71]الزخرف:  زيد العبدي، وزيد كالمها )جعفر بن  .(، من طريق زيد الَعمِّ

( عن أيب الصديق الناجي به بلفظ مقارب يِّ  .الَعمِّ

(، من طريق أبان بن أيب 929/برقم 393)صـ -كام يف منتخب املسند  -«مسنده»وأخرجه عبد بن مُحيد يف 

 .عياش، عن أيب الصديق الناجي به بنحوه

 «:صحيحه»دراسـة إسناد احلديث عند ابن حبان يف 

: ثقة إمامأبو يعىَل: هو  -0  .أمحد بن عيل بن املَُثنى بن حييى بن عيسى بن هالل التميمي أبو يعىَل امَلوِصيِلّ

 . 09تقدم يف حديث رقم: 

 .الَقَواريري: هو عبيد اهلل بن عمر بن ميرسة اجلَُشِميُّ موالهم القواريري أبو سعيد البْصي نزيل بغداد -3

ْستَ  ئي، وغريمهاروى عن محاد بن زيد، ومعاذ بن هشام الدَّ و روى عنه البخاري، ومسلم، وأبو يعىَل  .َوا

، وغريهم زاد  .قال ابن سعد، وابن معني، والعجيل، والنسائي، وابن قانع، ومسلمة بن قاسم: ثقة .امَلوِصيِلّ

وقال صالح جزرة: ثقة صدوق، وهو أثبت من الزهراين وأشهر وأعلم بحديث  .ابن سعد: كثري احلديث
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وقال السمعاين: كان ثقة  .وذكره ابن حبان، وابن خلفون يف الثقات .وقال أبو حاتم: صدوق .البْصة

الكاشف  ُينظر: .ـه عىل األصح321ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة ثبت .وقال الذهبي: حافظ .حافظا

ريب (، التق7/41(، َتذيب التهذيب )2473( برقم )9/11(، اْلكامل ملغلطاي )2177( برقم )0/681)

 .وخالصة حاله ما قاله ابن حجر .(4231/برقم272)صـ

ئي البْصي -2 ْسَتَوا صدوق ربام وهم، ومل أقف عىل من اعترب هذا  .ثنا معاذ بن هشام بن أيب عبد اهلل الدَّ

 . 41تقدم يف حديث رقم:  .احلديث من أوهامه

بِعي، أبو -4 ئي أبوه هو: هشام بن أيب عبد اهلل ـ واسمه َسنرَْب ـ الرَّ ْسَتَوا ثقة حافظ ثبت  .بكر البْصي الدَّ

 . 41تقدم يف حديث رقم:  .حجة متقن، وهو أثبت الناس يف قتادة، وحييى بن أيب كثري

يق الناجي، وعمرو بن  .عامر األحول: هو عامر بن عبد الواحد األحول، البْصي -1 دِّ روى عن أيب الصِّ

ئ .شعيب، وغريمها وقال أمحد،  .قال ابن معني: ليس به بأس .ي، وغريمهاو روى عنه شعبة، وهشام الدستوا

وقد سئل البخاري: أي حديث يف هذا الباب أصح يف الطالق قبل النكاح؟، فقال:  .والنسائي: ليس بقوي

ـه قلُت: ويف سنده عامر األحول، فهذه تقوية له، واهلل .ا.حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده

وذكره ابن حبان، وابن شاهني يف  .وقال أبو حاتم: ثقة ال بأس به .ه بيشءوقال أمحد: ليس حديث .أعلم

وقال ابن عدي: ال أرى برواياته  ."الثقات"، وقال ابن حبان يف املشاهري: من ثقات أهل البْصة ومتقنيهم

وقال  .ويف كتاب ابن اجلوزي: ضعفه ابن عيينة .وضعفه محيد بن األسود .وقال الساجي: صدوق .بأسا

العلل  ُينظر: .ـه021ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: صدوق خيطىء .هبي يف امليزان: وثقه أبو حاتم، ومسلمالذ

(، 0334/برقم 344(، مشاهري علامء األمصار )صـ072الكبري للرتمذي برتتيب أيب طالب القايض )صـ

(، ميزان االعتدال 869/برقم011(، الثقات البن شاهني )صـ0318( برقم )6/012الكامل البن عدي )

(، 1/77(، َتذيب التهذيب )3664( برقم )7/044(، اْلكامل ملغلطاي )4189( برقم )3/263)

وخالصة حاله أنه صدوق؛ فقد وثقه أبو حاتم عىل تشدده، وأخرج له  .(2012/برقم388التقريب )صـ

نة، وابن خزيمة، واحلاكم، وابن حبان، ومن خالف  ب/مسلم يف صحيحه،  صفة األذان، وكذا أبو عوا

  .ذلك مل يذكر دليال

يق الناجي: هو بكر بن َعْمرو، وقيل: ابن قيس  -6 دِّ روى عن ابن عمر، وأيب  .أبو الصديق الناجيأبو الصِّ

قال ابن معني، وأبو زرعة،  .و روى عنه قتادة، وعامر األحول، وغريمها .، وغريمها╚سعيد اخلدري 

وقال  .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .والنسائي، وابن خلفون، وابن شاهني، والذهبي، وابن حجر: ثقة

وقد عقب  .وقال ابن سعد: يتكلمون يف أحاديثه ويستكذبوهنا .قتهالذهبي يف تاريخ اْلسالم: جمَمع عىل ث

الثقات  ُينظر: .ـه018ُتويف سنة  .ابن حجر عىل هذا بقوله يف هدي الساري: تكلم فيه ابن سعد بال حجة

(، اْلكامل 2/090(، تاريخ اْلسالم )623( برقم )0/374(، الكاشف )023/برقم48البن شاهني )صـ
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(، هدي 747/برقم037(، التقريب )صـ0/486(، َتذيب التهذيب )791م )( برق2/30ملغلطاي )

 .وخالصة حاله أنه ثقة .(460الساري )صـ

 .2تقدم يف حديث رقم:  . ؓ أبو سعيد اخلدري -7

يق الناجي عند أيب نعيم األصبهاين يف  دِّ  «:تاريخ أصبهان»دراسة متابعة جعفر بن زيد العبدي أليب الصِّ

وكتب  ،واألخيار، صاحب أصول ،أحد العباد .حممد بن محدان بن النرض أبو عثامن حممد بن أمحد بن -0

 (0616( برقم )3/366تاريخ أصبهان ) ُينظر: .ـه264تويف سنة  .كثرية

ثقة  .، أبو حممد التميمي احلنظيلرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذرعبد الرمحن بن أيب حاتم: هو عبد ال -3

( 3/187(، ميزان االعتدال )7/122تاريخ اْلسالم ) ُينظر: .ـه237تويف سنة  .ثبت إمام حافظ مصنف

 .(4688( برقم )1/021(، لسان امليزان )4961برقم )

 .ثقة .أبو أمحد الرازي القزاز ،سليامن بن داود القزاز: هو سليامن بن داود بن صالح بن حسان الثقفي -2

(، الثقات البن 4/001اجلرح والتعديل ) ُينظر: .لعرشينذكره الذهبي يف تارخيه يف الطبقة السادسة وا

( 1/013(، الثقات البن ُقْطُلْوَبَغا )6/94(، تاريخ اْلسالم )3/671(، اْلرشاد للخلييل )8/381حبان )

 .(4748برقم )

 .مل أجد له ترمجة فيام وقفت عليه من مصادر .حييى بن حفص األسدي الرازي املقرئ النحوي -4

بن العالء بن  -قيل اسمه ّزبَّان، وقيل الُعريان، وقيل حييى، وقيل جزء، وقيل اسمه كنيته  -أبو عمرو  -1

ء السبعة .عامر بن العريان املازين النحوي البْصي املقرئ ُتويف  .ثقة، من علامء العربية، أحد األئمة القرا

(، التقريب 03/078) (، َتذيب التهذيب01418( برقم )4/116ميزان االعتدال ) ُينظر: .ـه014سنة 

 .(8370/برقم 661)صـ

(، الثقات 6/022(، الثقات البن حبان )3/481اجلرح والتعديل ) ُينظر: .ثقة .جعفر بن زيد العبدي -6

 .(3238( برقم )2/071البن ُقْطُلْوَبَغا )

يق الناجي: هو بكر بن َعْمرو، وقيل: ابن قيس أبو الصديق الناجي -7 دِّ تقدم قريبا يف هذا  .ثقة .أبو الصِّ

 .احلديث

 .2تقدم يف حديث رقم:  . ؓ أبو سعيد اخلدري  -8

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

ئي ْسَتَوا صدوق ربام وهم، ومل أقف عىل من اعترب هذا  .احلديث ِبذا اْلسناد حسن؛ فيه معاذ بن هشام الدَّ

ثقة، وبقية رجاله  .ابعه جعفر بن زيد العبديصدوق، وقد ت .احلديث من أوهامه، وفيه أيضا عامر األحول

 .ثقات، واهلل أعلم
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 بعد املائة: احلديث الثامن واخلمسون

ُد،  ،ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ ََيُوِدياا َجاَء إىَِل النَّبِيِّ  وؓ ،ملسو هيلع هللا ىلص  وعن ثوبان، موىل رسول اهلل َفَقاَل: َيا حُمَمَّ

هُ  َأْسَأُلَك  ، َقاَل: اَل َنْدُعوُه إاِلَّ باَم َسامَّ
ِ
يِن، َفَرَكَضُه َثْوَباُن بِِرْجلِِه، َفَقاَل: ُقْل: َيا َرُسوَل اَّللَّ به  َفُتْخرِبُ

، َقاَل: َفنََكَت ا": ملسو هيلع هللا ىلصَأْهُلُه، َفَقاَل  ، َوُأبِْْصُ بَِعيْنَيَّ لنَّبِيُّ َوَهْل َينَْفُعَك َذلَِك َشيْئ ا؟، َقاَل: َأْسَمُع بُِأُذيَنَّ

ُل اأْلَْرُض َغرْيَ اأْلَْرِض ملسو هيلع هللا ىلص  ، ُثمَّ َقاَل: َسْل، َقاَل: َأَرَأيَْت َقْوَلُه تعاىَل: }َيْوَم ُتبَدَّ يف األرِض ساعة 

َمَواُت{ َوالسَّ
ُل َمْن جُيِيُز؟  ،(1) ، َقاَل: َفَمْن َأوَّ رْسِ َقاَل: فَأيَْن النَّاُس َيْوَمئٍِذ؟ َقاَل: يِف الظُّْلَمِة ُدوَن اجْلِ

َل َما َيْدُخُلوهَنَا؟ َقاَل: َكبُِد احْلُوِت، َقاَل: َفاَم َطَعاُمهُ  ُء امْلَُهاِجِريَن، َقاَل: َفاَم ُنُزهُلُْم َأوَّ ْم َعىَل َأثَِر ُفَقَرا

ْلَسبِيُل  ُِبُْم َعىَل َأثَِر َذلَِك؟ َقاَل: السَّ ا مسلم ، أخرجه "َذلَِك؟ َقاَل: َكبُِد الثَّوِر، َقاَل: َفاَم ََشَ

ال من باب عالمات النبوة  ،ملسو هيلع هللا ىلص ، وقد تقدم يف ذكر أخبار القسيسني واألحبار بنبوته (2)مطوَّ

، وسيأيت َتام ختريج مسلم يف باب ما يوجب الغسل إن شاء اهلل (3)من ختريج أيب حاتم الُبستي

 .(4)تعاىل

  

                                 
 .48إبراهيم: ( 1)

 ختريج احلديث:( 2)

بيان صفة مني الرجل، واملرأة وأن الولد خملوق من مائهام  ب/احليض،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

(، قال: حدثني احلسن بن عيل احللواين، حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع، حدثنا معاوية، يعني 0/313)

ابن سالم، عن زيد، يعني أخاه أنه سمع أبا سالم، قال: حدثني أبو أسامء الرحبي، أن ثوبان ؓ، فذكر 

  .مطوال احلديث بنحوه

 (0/006)..صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل  ب/الوضوء،  ك/،«صحيحه»وأخرجه ابن خزيمة يف 

َلِمي  -(، قال: نا أبو إسامعيل الرتمذي 323) برقم   .-السُّ

(، من طريق أيب حاتم الرازي، وأيب إسامعيل 6129( برقم )2/148) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

َلِمي، وأبو حاتم الرازي( عن أيب توبة الربيع بن نافع احللبي به  َلِمي، كالمها )أبو إسامعيل الرتمذي السُّ السُّ

 .بنحوه

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

(، من 7433( برقم )06/441وأهلها، ِذْكر اْلخبار عن وصف أول ما يأكل أهل اجلنة عند دخوهلم إياها )

ر بن َيْعَمَر، قال: حدثنا معاوية بن سالم به بنحوه  .طريق ُمَعمَّ

 .(203( برقم )0/012غاية اْلحكام )( 3)

 .(0180( برقم )0/613غاية اْلحكام ) (4)
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 احلديث التاسع واخلمسون بعد املائة:

"قيَل يا رسوَل اهلل، َأيَنَاُم َأْهُل اجْلَنَِّة؟، َقاَل: ال، النَّْوُم َأُخو امْلَْوِت"،  قال:  ؓ وعن جابر

، ]وهذا "واجلنُة ال موَت فيها"أخرجه البزار، وأخرجه الدارقطني يف كتاب العلل، وزاد: 

 .(1)احلديث أسنده الثوري، ووقفه غريه[

                                 
مدار هذا احلديث عىل الثوري، واخُتلف عنه وصال وإرساال، ال رفعا ووقفا، وعىل هذا فليس هناك  (1)

 .خالف بني الثوري وغريه يف حديثنا، وإنام اخلالف عىل الثوري كام سيتبني من الدراسة، واهلل أعلم

 ختريج احلديث:

 هذا احلديث يرويه سفيان الثوري، واختلف عنه من وجهني:

 .روى عنه عن حممد بن املنكدر، عن جابر موصوالفمرة يُ  -0

 .ومرة ُيروى عنه عن حممد بن املنكدر مرسال -3

 ختريج الوجه األول )املوصول(:

( 4/092أهل اجلنة ال ينامون ) ب/صفة اجلنة،  ك/ –كام يف كشف األستار  -« مسنده»أخرجه البزار يف 

( قال: حدثنا الفضل بن يعقوب، ثنا حممد بن يوسف الفريايب، عن سفيان، عن حممد بن 2107برقم )

املنكدر، عن جابر ؓ، فذكر احلديث بلفظ مقارب، وقال عقبه: ال نعلم أسنده من هذا الطريق إال 

 .سفيان الثوري، وال عنه إال الفريايب

قول اهلل }اَل َيُذوُقوَن ِفيَها امْلَْوَت إاِلَّ امْلَْوَتَة اأْلُوىَل{ ]الدخان:  ب/« البعث والنشور» وأخرجه البيهقي يف

 (، من طريق معاذ بن معاذ العنربي،429/برقم317[ )صـ16

ْوَتَة اأْلُو ب/« البعث والنشور»وأخرجه البيهقي يف  ىَل{ قول اهلل }اَل َيُذوُقوَن ِفيَها امْلَْوَت إاِلَّ امْلَ

 (، من طريق عبد اهلل بن جبلة بن أيب رواد،429/برقم317)صـ

(، من طريق 876) برقم  (3/210، ترمجة: عبد اهلل بن حممد بن املغرية )«الضعفاء»وأخرجه العقييل يف 

 عبد اهلل بن حممد بن املغرية،

 سني بن حفص، (، من طريق احل2/312« )طبقات املحدثني بأصبهان»وأخرجه أبو الشيخ األصبهاين يف 

احلسني بن الوليد، مخستهم ، من طريق  (0114( برقم )3/449وأخرجه ابن اجلوزى َّف "العلل املتناهية" )

 احلسني بن حفص،و عبد اهلل بن حممد بن املغرية،، و)معاذ بن معاذ العنربي، وعبد اهلل بن جبلة بن أيب رواد

 .واحلسني بن الوليد(، عن سفيان الثوري به بنحوه

 (، من طريق حييى بن سعيد األنصاري،909) برقم  (0/383« )األوسط»خرجه الطرباين يف وأ

( برقم 0/007، ِذْكر األمان ألهل سكان اجلنة من املوت )«صفة اجلنة»وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف 

يم(، عن نوح بن أيب مرو (، من طريق أيب عصمة نوح بن أيب مريم، كالمها )حييى بن سعيد األنصاري،91)

 .حممد بن املنكدر به بنحوه
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 ختـريج الوجـه الثاين )املرسل(:

يف صفة اجلنة وما أعد اهلل فيها  ب/ -كام يف زوائد ُنعيم بن محاد  –« الزهد والرقائق»أخرجه ابن املبارك يف 

)َأيَنَاُم َأْهُل اجْلَنَِّة؟ ملسو هيلع هللا ىلص: ( قال: أنا سفيان، عن حممد بن املنكدر، أنه حدثهم: قال رجل لرسول اهلل 3/79)

 .َفَقاَل: النَّْوُم َأُخو امْلَْوِت، َواَل َيُموُت َأْهُل اجْلَنَِّة(

(، من طريق جرير بن عبد احلميد، 44/برقم00صـألبيه )« زوائد الزهد»وأخرجه عبد اهلل بن أمحد يف 

 .ووكيع بن اجلراح، عن سفيان به بنحوه

ْوَتَة اأْلُوىَل{  ب/« البعث والنشور»وأخرجه البيهقي يف  قول اهلل }اَل َيُذوُقوَن ِفيَها امْلَْوَت إاِلَّ امْلَ

، من (440/برقم317ويف )صـ .حممد بن يوسف، عن سفيان به بنحوه، من طريق  (441/برقم317)صـ

 .قبيصة، عن سفيان به بنحوهطريق  

(، من طريق 876) برقم  (3/210، ترمجة: عبد اهلل بن حممد بن املغرية )«الضعفاء»وأخرجه العقييل يف 

 .قطبة بن العالء، وعبيد اهلل بن موسى، قاال: حدثنا سفيان الثوري به بنحوه

 .د بن يزيد، وغري واحد هكذا مرسالثم قال العقييل: ورواه األشجعي، وخمل

(، وزاد: )واجلنُة ال موَت فيها( 2301( برقم )02/227وذكر الدارقطني وجَهي احلديث يف كتابه العلل )

 .ثم رجح اْلرسال

 دراســة اْلسنــاد:

 الوجه األول )املوصول(: 

 «:مسنده»دراسة إسنـاد البزار يف 

خامي أبو العباس البغداديالفضل بن يعقوب بن إبراهيم بن موسى ا -0 روى عن عبد اهلل بن جعفر  .لرُّ

قال أبو  .وروى عنه البخاري، وأبو بكر البزار، وغريمها .الربقي، وحممد بن يوسف الفريايب، وغريمها

وذكره  .وقال اخلطيب: ثقة .وقال الدارقطني: ثقة حافظ .وقال ابن أيب حاتم: صدوق ثقة .حاتم: صدوق

وقال ابن  .وقال الذهبي: حافظ حجة .وقال ابن اجلوزي: من الثقات احلفاظ .ابن حبان يف "الثقات"

(، املعلم 0604( برقم )03/044املنتظم البن اجلوزي ) ُينظر: .ـه318ُتويف سنة  .حجر: ثقة حافظ

(، 4481رقم )( ب3/032(، الكاشف )402/برقم498بشيوخ البخاري ومسلم أليب بكر ابن خلفون )صـ

وخالصة حاله أنه ثقة عىل قول األكثرين،  .(1433/برقم447(، التقريب )صـ8/388َتذيب التهذيب )

 .ومن خالفهم مل يذكر دليال

 .حممد بن يوسف الفريايب: هو حممد بن يوسف بن واقد بن عثامن الضبي موالهم، أبو عبد اهلل الِفريايب -3

خامي، وحممد  .عنه، وغريمها روى عن جرير بن حازم، والثوري فأكثر و روى عنه الفضل بن يعقوب الرُّ

وقال  .وقال أمحد: كان رجال صاحلا .العجىل، والنسائي: ثقةو قال ابن معني، .بن مسلم بن وارة، وغريمها

وقال أبو  .العجيل: قال بعض البغداديني: أخطأ حممد بن يوسف يف مائة ومخسني حديثا من حديث سفيان
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وقال ابن عدي: له إفرادات عن الثوري، وله حديث كثري عن الثوري، وقد يقدم  .دوقحاتم: ثقة، ص

ئه، وهو صدوق ال بأس به وقد عقب الذهبي عىل هذا  .الفريايب يف الثوري عىل مجاعة مثل عبد الرزاق ونظرا

عنه، فوثقه، وقدمه وسئل الدارقطني  .بقوله يف امليزان: ألنه الزمه مدة، فال ينَكر له أن ينفرد عن ذاك البحر

وقال الذهبي يف امليزان: أحد  .وقال ابن زنجوية: ما رأيت أورع من الفريايب .لفضله ونسكه عىل قبيصة

م فيه مع ذلك  .األثبات وقال ابن حجر: ثقة فاضل، يقال: أخطأ َّف شىء من حديث سفيان، و هو مقدَّ

( 4/70(، ميزان االعتدال )01/004النبالء ) سري أعالم ُينظر: .ـه303ُتويف سنة  .عندهم عىل عبد الرزاق

(، موسوعة أقوال أمحد يف 6401/برقم101(، التقريب )صـ9/121(، َتذيب التهذيب )8241برقم )

 .وخالصة حاله ما قاله ابن حجر .(2149( برقم )2/221الرجال )

ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة  .سفيان: هو سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري أبو عبد اهلل الكويف -2

 . 24تقدم يف حديث رقم:  .أمري املؤمنني يف احلديث

حممد بن املنكدر: هو حممد بن املنكدر بن عبد اهلل بن اهلَُدير، أبو عبد اهلل، ويقال: أبو بكر التيمي  -4

قال ابن  .مهاوروى عنه سفيان الثوري، وابن عيينة، وغري .روى عن جابر، وابن عمر، وغريمها .املدين

وقال احلميدي:  .عيينة: كان من معادن الصدق، جيتمع إليه الصاحلون، وقال الواقدي: كان ثقة ورعا عابدا

وقال  .وقال يعقوب بن شيبة: صحيح احلديث جدا .وقال ابن معني، والعجيل، وأبوحاتم: ثقة .حافظ

، وقال: كان من «الثقات»ابن حبان يف وذكره  .إبراهيم بن املنذر: غاية يف احلفظ واْلتقان والزهد حجة

ء، ال يتاملك البكاء إذا قرأ أحٌد حديث رسول اهلل  اء .ملسو هيلع هللا ىلص سادات القرا  .وقال الذهبي: حافظ إمام بكَّ

(، 1/211(، الثقات )8/97اجلرح والتعديل ) ُينظر: .ـه، وقيل بعدها021تويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة

وخالصة  .(118/6237(، التقريب )صـ 9/472التهذيب )(، َتذيب 1071( برقم )3/334الكاشف )

 .حاله أنه ثقة فاضل

جابر: هو الصحايب اجلليل: جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن َحرام بن ثعلبة اخلزرجي األنصاري  -1

 .31املدين ؓ: تقدم يف حديث رقم: 

 «:البعث والنشور» دراسة متابعة معاذ بن معاذ العنربي ملحمد بن يوسف الفريايب عند البيهقي يف

ُتويف سنة  .ثقة مكثر نبيل عابد .حممد بن احلسني بن داود بن عيل أبو احلسن احلسني النيسابوري العلوي -0

الّروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاكم أليب الطيب نايف بن  .(07/98سري أعالم النبالء ) ُينظر: .ـه410

 .(818( برقم )3/989صالح املنصوري )

قال الذهبي: سامعاته صحيحة من مثل الذهيل  .اهلل بن حممد بن احلسن بن الرشقي أبو حممدعبد  -3

(، 2/828اْلرشاد للخلييل ) ُينظر: .ـه 238ُتويف سنة  .وطبقته، ولكن تكلموا فيه ْلدمانه َشب املسكر

 .(4403( برقم )4/169(، لسان امليزان )7/110تاريخ اْلسالم )
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 .حافظ ثقة .حيَّان العبدي أبو عبد الرمحن وقيل: أبو حممد الطويس سكن نيسابور عبد اهلل بن هاشم بن  -2

( 0/614(، الكاشف )6126( برقم )38/023َتذيب الكامل ) ُينظر: .ـه عىل الصحيح311ُتويف سنة 

(، التقريب 6/61(، َتذيب التهذيب )07/212(، الوايف بالوفيات )2121برقم )

 .(2671/برقم237)صـ

ن معاذ العنربي: هو معاذ بن معاذ بن نْص بن حسان بن احلارث بن مالك العنربي أبو املثنى معاذ ب -4

َتذيب الكامل  ُينظر: .ـه096ُتويف سنة  .ثقة متقن، إليه املنتهى يف التثبت بالبْصة .التميمي البْصي قاضيها

(، التقريب 01/094(، َتذيب التهذيب )1117( برقم )3/372(، الكاشف )6126( برقم )38/023)

 .(6741/برقم126)صـ

 .والصحايب اجلليل جابر بن عبد اهلل ؓ .وهم: سفيان الثوري، وحممد بن املنكدر .وبقية رجاله ثقات

 .وقد تقدمت ترامجهم يف هذا الوجه

 «:البعث والنشور»دراسة متابعة عبد اهلل بن جبلة بن أيب رواد ملحمد بن يوسف الفريايب عند البيهقي يف 

ثقة  .احلسن العلوي: هو حممد بن احلسني بن داود بن عيل أبو احلسن احلسني النيسابوري العلوي أبو -0

 .تقدم قريبا يف هذا الوجه .مكثر نبيل عابد

أبو القاسم عبد الواحد: هو عبد الواحد بن حممد بن إسحاق بن خملد بن النجار، أبو القاسم، النجاري،  -0

 .(014/برقم413السلسبيل النقي يف تراجم شيوخ البيهقي )صـ ظر:ُين .صدوق مقرئ .القريش، الكويف

سري أعالم النبالء  ُينظر: .ـه239ُتويف سنة  .ثقة حافظ .حممد بن محدويه بن سهل أبو نْص املروزي -3

 .(9672( برقم )8/318(، الثقات البن ُقْطُلْوَبَغا )01/81)

 .فت عليه من مصادرمل أجد له ترمجة فيام وق .عبد الوهاب اخلوارزمي -2

 .مل أجد له ترمجة فيام وقفت عليه من مصادر .عبد اهلل بن جبلة بن أيب رواد -4

 .والصحايب اجلليل جابر بن عبد اهلل ؓ .وهم: سفيان الثوري، وحممد بن املنكدر .وبقية رجاله ثقات

 .وقد تقدمت ترامجهم يف هذا الوجه

 «:الضعفاء»ملحمد بن يوسف الفريايب عند العقييل يف دراسة متابعة عبد اهلل بن حممد بن املغرية 

َعْينِي املْصي -0 قدام بن داود بن عيسى بن َتليد الرُّ
ِ
سري أعالم  ُينظر: .ـه382ُتويف سنة  .فقيه ضعيف .امل

 .(0169/برقم611(، إرشاد القايص والداين إىل تراجم شيوخ الطرباين )صـ02/241النبالء )

قال العقييل: خيالف يف بعض حديثه، وحيدث  .ضعيف .املغرية الكويف نزيل مْصعبد اهلل بن حممد بن  -3

وقال ابن عدي: سائر أحاديثه عامتها مما  .، وذكر هذا احلديث..بام ال أصل له فمن حديثه الذي خيالف فيه

رقم ( ب3/210الضعفاء للعقييل ) ُينظر: .ـه301ُتويف سنة  .ال ُيَتاَبُع عليه، ومع ضعفه يكتب حديثه

(، تاريخ 4140( برقم )3/487(، ميزان االعتدال )0131( برقم )1/262(، الكامل البن عدي )876)

 .(1/013اْلسالم )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





439 

 

                                                                                               
 .والصحايب اجلليل جابر بن عبد اهلل ؓ .وهم: سفيان الثوري، وحممد بن املنكدر .وبقية رجاله ثقات

 .وقد تقدمت ترامجهم يف هذا الوجه

طبقات املحدثني »ملحمد بن يوسف الفريايب عند أيب الشيخ األصبهاين يف  دراسة متابعة احلسني بن حفص

 «:بأصبهان

 .(249/برقم 011(، التقريب )صـ0/339َتذيب التهذيب ) ُينظر: .جمهول احلال .إسحاق بن حكيم -0

وذكره الذهبي يف تارخيه يف الطبقة السادسة  .صدوق .النرض بن هشام أبو حممد األصبهاين املؤدب -3

 .(6/333(، تاريخ اْلسالم )8/480اجلرح والتعديل ) ُينظر: .والعرشين

ُتويف سنة  .صدوق .احلسني بن حفص بن الفضل بن حييى بن ذكوان اهلْمداين األصبهاين القايض -2

(، التقريب 3/227هذيب )(، َتذيب الت0186( برقم )0/223الكاشف ) ُينظر: .ـه، وقيل قبلها303

 .(0209/برقم066)صـ

 .والصحايب اجلليل جابر بن عبد اهلل ؓ .وهم: سفيان الثوري، وحممد بن املنكدر .وبقية رجاله ثقات

 .وقد تقدمت ترامجهم يف هذا الوجه

 دراسة متابعة احلسني بن الوليد ملحمد بن يوسف الفريايب عند ابن اجلوزى َّف "العلل املتناهية":

اَلمي  -0 نسبة إىل مدينة  -ابن نارص: هو حممد بن نارص بن حممد بن عيل بن عمر البغدادي، املعروف بالسَّ

(، تاريخ اْلسالم 4/392وفيات األعيان ) ُينظر: .ـه111ُتويف سنة  .ثقة أديب .-السالم ببغداد 

(00/990). 

و عيل البغدادي، احلنبيل، صاحب أبو عيل بن البناء: هو احلسن بن أمحد بن عبد اهلل بن البناء أب -3

ليف (، تاريخ اْلسالم 08/281سري أعالم النبالء ) ُينظر: .ـه470ُتويف سنة  .صدوق فقيه .التوا

(01/234). 

هو هبة اهلل بن احلسن بن منصور، أبو القاسم الرازي الطربي األصل نزيل  .هبة اهلل بن احلسن الطربي -2

التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد  ُينظر: .ـه408ُتويف سنة  .ثقة فقيه .بغداد الشافعي، املعروف بالاللكائي

 .(9/212(، تاريخ اْلسالم )641/برقم472البن نقطة )صـ

قال  .مهدي بن حممد النيسابوري: هو مهدي بن حممد، أبو سلمة القشريي النيسابوري الصيدالين -4

تاريخ بغداد  ُينظر: .ه يف الطبقة الثامنة والثالثنيوذكره الذهبي يف تارخي .اخلطيب: رواياته مستقيمة

 .(8/680(، تاريخ اْلسالم )7001( برقم )01/340)

سامعاته صحيحة من مثل الذهيل وطبقته، ولكن تكلموا فيه  .عبد اهلل بن حممد بن احلسن بن الرشقي -1

  .تقدم قريبا يف هذا الوجه .ْلدمانه َشب املسكر

 .مل أجد له ترمجة فيام وقفت عليه من مصادر .ابوريفطر بن ابراهيم النيس -6
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ثقة فقيه وكان  .احلسني بن الوليد القريش موالهم النيسابوري أبو عيل، ويقال: أبو عبد اهلل، لقبه ُكميل -7

الكاشف  ُينظر: .ـه312ـه، وقيل 313ُتويف سنة  .من أسخى الناس وأورعهم وأتقاهم وأغزاهم

 .(0219/برقم 069(، التقريب )صـ3/274ب التهذيب )(، َتذي0006( برقم )0/227)

 .والصحايب اجلليل جابر بن عبد اهلل ؓ .وهم: سفيان الثوري، وحممد بن املنكدر .وبقية رجاله ثقات

 .وقد تقدمت ترامجهم يف هذا الوجه

 «:األوسط»أما متابعة حييى بن سعيد األنصاري لسفيان الثوري عند الطرباين يف 

قال ابن عدي: منكر احلديث عن الثقات وعن غريهم، وهو  .بن إبراهيم القييس ففي سندها مصعب

جمهول ليس باملعروف، وأحاديثه عن الثقات ليست باملحفوظة، وذكر ابن عدي أن مما ُأنكر عليه احلديث 

 .(7761( برقم )8/72(، لسان امليزان )0847( برقم )8/90الكامل البن عدي ) ُينظر: .الذي معنا

 «:صفة اجلنة»تابعة أيب عصمة نوح بن أيب مريم لسفيان الثوري عند أيب نعيم األصبهاين يف وأما م

بن عبد اهلل، أبو عصمة القريش موالهم املروزي  -اسمه يزيد  –ففي سندها أبو عصمة نوح بن أيب مريم 

معه العلوم، لكن وقال ابن حجر: ُيعرف باجلامع جل .قال عنه الذهبي: فقيه واسع العلم تركوه .قايض مرو

بوه يف احلديث  .ـه072ُتويف سنة  .واَتمه بوضع احلديث ابن املبارك، واحلاكم، وأبو سعيد النقاش .كذَّ

(، َتذيب التهذيب 1894( برقم )3/237(، الكاشف )9042( برقم )4/379ميزان االعتدال ) ُينظر:

 .(7301/برقم167(، التقريب )صـ01/486)

 الوجه الثاين )املرسل(: 

 «:الزهد والرقائق»دراســـة إسنـــــاد ابن املبارك يف 

ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة،  .سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري أبو عبد اهلل الكويف سفيان: هو -0

 . 24تقدم يف حديث رقم:  .أمري املؤمنني يف احلديث

تقدم يف  .ثقة فاضل .ويقال: أبو بكر التيمي املدينحممد بن املنكدر بن عبد اهلل بن اهلَُدير أبو عبد اهلل،  -3

 .الوجه األول

 «:الزهد»دراسة متابعة جرير بن عبد احلميد لعبد اهلل بن املبارك عند أمحد يف 

 .ثقة عابد صحيح الكتاب .َجرير بن عبد احلميد بن ُقْرط أبو عبد اهلل الرازي، الضبي الكويف القايض -0

 . 47تقدم يف حديث رقم: 

 .وقد تقدمت ترامجهم يف الوجه األول .وهم: سفيان الثوري، وحممد بن املنكدر .وبقية رجاله ثقات

 «:الزهد»دراسة متابعة وكيع بن اجلراح لعبد اهلل بن املبارك عند أمحد يف 

تقدم يف حديث رقم:  .َوكيع بن اجلراح بن َملِيح، أبو سفيان الُرَؤايس الكويف: ثقة متقن حافظ عابد -0

030 .  

 .وقد تقدمت ترامجهم يف الوجه األول .وهم: سفيان الثوري، وحممد بن املنكدر .وبقية رجاله ثقات
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 «:البعث والنشور»دراسة متابعة قبيصة بن عقبة لعبد اهلل بن املبارك عند البيهقي يف 

أيب هاشم،  أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي: هو زيد بن جعفر بن حممد بن عيل أبو القاسم بن -0

 .(62/برقم211السلسبيل النقي يف تراجم شيوخ البيهقي )صـ ُينظر: .صدوق .العلوي احلسيني، الكويف

أبو القاسم عبد الواحد: هو عبد الواحد بن حممد بن إسحاق بن خملد بن النجار، أبو القاسم، النجاري،  -0

 .تقدم يف الوجه األول .صدوق مقرئ .القريش، الكويف

ائغ حممد بن -3  .ـه213ُتويف سنة  .ثقة فاضل .عيل بن ُدحيم بن كيسان، أبو جعفر الشيباين الكويف الصَّ

 .(06/26(، سري أعالم النبالء )8/49تاريخ اْلسالم ) ُينظر:

 .إبراهيم بن إسحاق: هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي، أبو إسحاق اجلُوزجاين سكن دمشق -2

(، التقريب 0/080َتذيب التهذيب ) ُينظر: .ُرمي بالنصب، ومل يكن بداعية ثقة حافظ .ـه319ُتويف سنة 

 .(372/برقم91)صـ

ئي، أبو عامر الكويف -4 َوا ثقة  .من كبار شيوخ البخاري .قبيصة: هو َقبيصة بن ُعقبة بن حممد بن سفيان السُّ

 السري: الرجل ثقة، وما قال الذهبي يف .ـه عىل الصحيح301ُتويف سنة  .عابد، يف حديثه عن الثوري كالم

هو يف سفيان كابن مهدي، ووكيع، وقد احتج به اجلامعة يف سفيان وغريه، وكان من العابدين، وقال أيضا: 

وقال ابن حجر يف هدي  .قد قفز قبيصة القنطرة، واحتجوا به، فأرين احلديث املنكر الذي ُينقم به عىل قبيصة

وقد وافقه  –الساري: من كبار شيوخ البخاري، أخرج عنه أحاديث عن سفيان الثوري وافقه عليها غريه

 –وقال أمحد: كان كثري الغلط  .-عىل اْلرسال يف حديثنا غرُيه من الثقات األثبات كام تقدم يف التخريج 

م قال ابن حجر: هذه األمور نسبية، وإال فقد قال أبو ث .، وكان ثقة ال بأس به-يعني يف حديثه عن الثوري 

حاتم: مل أر من املحدثني من حيفظ ويأيت باحلديث عىل لفظ واحد ال يغريه سوى قبيصة، وأيب نعيم يف 

وقال الفضل بن سهل: كان قبيصة  .وقال أبو داود: كان قبيصة ال حيفظ ثم حفظ بعد .حديث الثوري

وقال حممد بن عبد اهلل بن نمري ملا قيل له إن قبيصة  .درسا درسا حفظا حيدث بحديث سفيان عىل الوالء

بينام ذهب ابن معني، وأمحد،  .ـه.كان صغريا حني سمع من سفيان: لو حدثنا قبيصة عن النخعي لقبلنا منه ا

 وصالح جزرة، والذهبي إىل أن يف حديثه عن الثوري يشء؛ ألنه كان صغري ا ال يضبط حال روايته عنه كام

(، سري أعالم 382/برقم014َمن ُتكلم فيه وهو موثق )صـ ُينظر: .قال أمحد، وروايته هنا عنه، فاهلل أعلم

(، هدي الساري 1102/برقم 412(، التقريب )صـ8/247(، َتذيب التهذيب )01/021النبالء )

ال أمحد يف (، موسوعة أقو2069( برقم )4/11(، موسوعة أقوال ابن معني يف اجلرح والتعديل )418)صـ

 .(3068( برقم )2/071الرجال )

 .وقد تقدمت ترامجهم يف الوجه األول .وهم: سفيان الثوري، وحممد بن املنكدر .وبقية رجاله ثقات

 «:الضعفاء»أما متابعة قطبة بن العالء لعبد اهلل بن املبارك عند العقييل يف 
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وذكره  .ضعيف عىل قول األكثرين .الكويفففي سندها قطبة بن العالء بن املنهال، أبو سفيان، الغنوى 

(، تاريخ اْلسالم 7/043اجلرح والتعديل ) ُينظر: .الذهبي يف تارخيه يف الطبقة احلادية والعرشين

 .(6070( برقم )6/296(، لسان امليزان )1/421)

 «:الضعفاء»دراسة متابعة عبيد اهلل بن موسى لعبد اهلل بن املبارك عند العقييل يف 

مل أجد له ترمجة فيام وقفت عليه من مصادر، إال أن الذهبي ذكره يف شيوخ أيب  .بن موسى البلخيحممد  -0

 سري أعالم النبالء  ُينظر: .جعفر العقييل فقال: وحممد بن موسى البلخي، صاحب عبيد اهلل بن موسى

(01/327). 

ثقة، ُتُكلَِّم فيه؛  .أبو حممد الكويف بن أيب املختار، واسمه باذام الَعْبيس، موالهم ُعَبيد اهلل بن موسى -3

 . 27تقدم يف حديث رقم:  .لتشيعه

 .وقد تقدمت ترامجهم يف الوجه األول .وهم: سفيان الثوري، وحممد بن املنكدر .وبقية رجاله ثقات

 .ورواه األشجعي، وخملد بن يزيد، وغري واحد هكذا مرسال ثم قال العقييل:

ثقة مأمون، أثبت الناس كتابا  .ُعَبيد الرمحن األشجعي، أبو عبد الرمحن الكويفواألشجعي: هو ُعَبيد اهلل بن 

( 0/684الكاشف ) ُينظر: .ـه083ُتويف سنة  .قال ابن سعد روى كتب الثوري عىل وجهها .َّف الثورى

 .(4208/برقم272(، التقريب )صـ7/24(، َتذيب التهذيب )2171برقم )

َلد بن يزيد اين وخملد بن يزيد: هو خَمْ صدوق له أوهام، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من  .القريش احلَرَّ

( برقم 4/84(، ميزان االعتدال )1243( برقم )3/349الكاشف ) ُينظر: .ـه092ُتويف سنة  .أوهامه

(، َتذيب التهذيب 4469( برقم )00/004(، اْلكامل ملغلطاي )9/327(، سري أعالم النبالء )8294)

 .(487، 461( هدي الساري )صـ6141/برقم141قريب )صـ(، الت01/77)

 النظر والرتجيح:

بعد النظر يف طرق احلديث، وأحوال الرواة املختلفني عىل املدار يتبني ِل رجحان الوجه الثاين )املرسل( 

ئن ترجيحه ما ييل:  عىل الوجه األول )املوصول(، وقرا

: الصحيح: -( 1/100كام يف علل ابن أيب حاتم ) –ترجيح أيب حاتم له بقوله ملا سئل عن هذا احلديث  -0

كام أشار العقييل إىل ترجيح املرسل بقوله يف ترمجة  .ليس فيه جابر ؓ ،ملسو هيلع هللا ىلصابن املنكدر، عن النبي 

، ..ن حديثه الذي خيالف فيهعبد اهلل بن حممد بن املغرية: خيالف يف بعض حديثه، وحيدث بام ال أصل له، فم

 ..فذكر الوجه املوصول من حديثنا

أن رواة الوجه الثاين )املرسل( أكثر عددا، وأوثق من رواة الوجه األول )املوصول(، فقد روى املرسل:  -3

ن ابن املبارك، وجرير بن عبد احلميد، ووكيع بن اجلراح، وُعَبيد اهلل بن موسى بن أيب املختار، وُعَبيد اهلل ب

وهؤالء كلهم ثقات بل فيهم من ُعدَّ من أثبت الناس يف الثوري كُعَبيد اهلل بن ُعَبيد  .ُعَبيد الرمحن األشجعي

عن  -( 7/63كام يف اجلرح والتعديل ) –فقد سئل ابن معني  .الرمحن األشجعي، وابن املبارك، ووكيع
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محن بن مهدى، ووكيع، وابن أصحاب الثوري أَيم اثبت؟ فقال: هم مخسة حييى بن سعيد، وعبد الر

  .املبارك، وأبو نعيم

وقطبة بن  .ثقة عابد، يف حديثه عن الثوري كالم .َقبيصة بن ُعقبة أبو عامر الكويف وممن روى املرسل أيضا:

اين .ضعيف عىل قول األكثرين .وأبو سفيان الغنوى الويف .العالء بن املنهال َلد بن يزيد القريش احلَرَّ  .وخَمْ

  .أوهام، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من أوهامهصدوق له 

 بينام روى املوصول:

  .ثقة فاضل، يقال: أخطأ َّف شىء من حديث سفيان .حممد بن يوسف الفريايب

 وتابعه:

قال  .ثقة متقن، إال أن يف سند متابعته عبد اهلل بن حممد بن احلسن بن الرشقي .معاذ بن معاذ العنربي 

  .سامعاته صحيحة من مثل الذهيل وطبقته، ولكن تكلموا فيه ْلدمانه َشب املسكر .الذهبي

 .مل أجد له ترمجة فيام وقفت عليه من مصادر .وعبد اهلل بن جبلة بن أيب رواد

 .ضعيف، خيالف يف بعض حديثه، ومنها حديثنا .وعبد اهلل بن حممد بن املغرية

 .جمهول احلال . سند متابعته إسحاق بن حكيمصدوق، إال أن يف .واحلسني بن حفص اهلْمداين

 .ثقة فقيه، إال أن يف سند متابعته عبد اهلل بن حممد بن احلسن بن الرشقي .واحلسني بن الوليد القريش

 .سامعاته صحيحة من مثل الذهيل وطبقته، ولكن تكلموا فيه ْلدمانه َشب املسكر

نوح بن أيب مريم لسفيان الثوري عىل الوصل يف سند كام أن متابعة حييى بن سعيد األنصاري، وأيب عصمة 

 .كل منها مقال، واهلل أعلم

 من وجهه الراجح: احلكم عىل احلديث

 .احلديث من وجهه الراجح ضعيف؛ لإلرسال

:  وللحديث من وجهه الراجح شاهد من حديث عبد اهلل بن أيب أوَّفؓ 

( قال: 306( برقم )3/16وم عن أهل اجلنة )، ِذْكر رفع الن«صفة اجلنة»أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف

حدثنا أبو حممد بن حيان، ثنا حممد بن أيب حاتم، ثنا حممد بن أيب الثلج، ثنا يونس بن حممد، ثنا أبو ُعبيدة 

سعيد بن َزْريِب، عن ثابت البناين، عن ُنفيع بن احلارث ، عن ابن أيب أوَّف ؓ، قال: )َقاَل َرُجٌل: َيا 

 ،
ِ
ُ َرُسوَل اَّللَّ يُك  َعزَّ َوَجلَّ إِنَّ النَّْوَم مِمَّا ُيِقرُّ اَّللَّ ْنَيا، َفَهْل يِف اجْلَنَِّة َنْوٌم؟ َقاَل: اَل، َأاَل إِنَّ النَّْوَم ََشِ َأْعُينَنَا يِف الدُّ

َك َوَقاَل: َليَْس ِفيَها ُلُغوٌب، ُكلُّ َذلِ ملسو هيلع هللا ىلص امْلَْوِت، َوَليَْس يِف اجْلَنَِّة َمْوٌت، َقاَل: َفاَم َراَحْتُهْم؟ َقاَل: َفَأْعَظَم النَّبِيُّ 

ُهْم ِفيَها َنَصٌب َوَما ُهْم ِمنَْها بُِمْخَرِجنَي{ ]احلجر:   .[(48َأْمِرِهْم َراَحٌة، َقْوُلُه: }اَل َيَمسُّ

وذكره الذهبي  .منكر احلديث .سعيد بن َزْريِب أبو عبيدة اخلزاعي البْصي العباداين وسنده ضعيف جدا؛ فيه

( 0/421(، الكاشف )814( برقم )4/416الكامل البن عدي ) ُينظر: .يف تارخيه يف الطبقة السادسة عرش

 .(3214/برقم321(، التقريب )صـ4/38(، َتذيب التهذيب )4/276(، تاريخ اْلسالم )0882برقم )
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مرتوك رافِض  .وُيقال: اسمه نافعوفيه أيضا: ُنفيع بن احلارث أبو داود اهلمداين الكويف األعمى القاص، 

به ابن معني (، َتذيب التهذيب 1871( برقم )3/231الكاشف ) ُينظر: .ُتويف سنة ـه .غال، وقد كذَّ

 .(7080/برقم161(، التقريب )صـ01/471)
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 احلديث الستون بعد املائة:

إِنَّ يِف اجْلَنَِّة َلُسوق ا، َيْأتُوهَنَا ُكلَّ مُجَُعٍة، َفَتُهبُّ ِريُح " قال:ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النبي وعن أنس ؓ

ِجُعوَن إىَِل َأْهلِيِهْم َوَقدِ  ، َفرَيْ اَمِل َفتَْحثُو يِف ُوُجوِهِهْم َوثِيَاِِبِْم، َوَيْزَداُدوَن ُحْسن ا َومَجَاال  اْزَداُدوا  الشَّ

، َفيَ   ُحْسن ا َومَجَاال 
ِ
، َفيَُقوُلوَن: َوَأنْتُْم، َواَّلل  َلَقِد اْزَدْدُتْم َبْعَدَنا ُحْسن ا َومَجَاال 

ِ
ُقوُل هَلُْم َأْهُلوُهْم: َواَّلل

َيْأتُوَنُه ُكلَّ مُجَُعٍة فِيِه " أخرجه مسلم، وأخرجه أبو حاتم، وقال: ."َلَقِد اْزَدْدُتْم َبْعَدَنا ُحْسن ا َومَجَاال  

ْسِك 
ِ
ْسَك َفيَْأتُوَن َأْهلِيِهمْ  -أو فتسفي -َفتَِهيُج ِريُح َشاَمٍل َفتَْحثِي ُكْثَباُن امْل

ِ
، ثم "يف وجهوهم امْل

 .(1)ذكر ما بعده

  

                                 
 ختريج احلديث: (1)

يف سوق اجلنة وما ينالون فيها من النعيم  ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

(، قال: حدثنا أبو عثامن سعيد بن عبد اجلبار البْصي، حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت 4/3078واجلامل )

  .قال، فذكر احلديث بلفظهملسو هيلع هللا ىلص البناين، عن أنس بن مالك ؓ، أن رسول اهلل 

 .نا عفان(، قال: حدث04121) برقم  (30/421« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

(، من طريق 7431( برقم )06/444وأهلها، ِذْكر اْلخبار عن سوق أهل اجلنة الذي جيتمع إليه أهلها )

عبد اجلبار( عن محاد بن ثالثتهم )عفان، وهدبة بن خالد، وسعيد بن  .هدبة بن خالد، وسعيد بن عبد اجلبار

 .سلمة به بلفظ مقارب
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 احلديث احلادي والستون بعد املائة:

َ َأْن جَيَْمَع َبيْنِي َوَبيْنََك يِف  َفَقاَل َأبُو ُهَرْيَرَة: َأْسَأُل  ،َأنَُّه َلِقَي َأبَا ُهَرْيَرةَ " وَعْن َسِعيِد ْبِن امْلَُسيِِّب  اَّللَّ

 
ِ
يِن َرُسوُل اَّللَّ  َأنَّ َأْهَل اجْلَنَِّة إَِذاملسو هيلع هللا ىلص ُسوِق اجْلَنَِّة، َقاَل َسِعيٌد: َأَو فِيَها ُسوٌق؟ َقاَل: َنَعْم َأْخرَبَ

 ، ْنيَاَنَزُلوا ُز هَلُْم  ، َفيَُزوُرونَ َفيُْؤَذُن هَلُْم يِف ِمْقَداِر َيْوِم اجْلُُمَعِة ِمْن َأيَّاِم الدُّ رِبم َجلَّ َوَعاَل، َوُيرْبِ

ى هَلُْم يِف َرْوَضٍة ِمْن ِرَياِض اجْلَنَِّة، َفيُوَضُع هَلُْم َمنَابُِر ِمْن ُنوٍر، َوَمنَابُِر ِمْن لُ  ْؤُلٍؤ، َعْرَشُه، َويَتبَدَّ

ٍة، َوجَيْلُِس َأْدَناُهْم َوَمنَابُِر ِمْن َياُقوٍت، َوَمنَابُِر ِمْن َزَبْرَجٍد، َوَمنَابُِر مِ  َوَما -ْن َذَهٍب، َوَمنَابُِر ِمْن فِضَّ

ْسِك، ] -فِيِهْم َديِن  
ِ
/ب[ َواْلَكاُفوِر، وَما َيَرْوَن َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكَرايِسِّ َأْفَضُل 0/049َعىَل ُكْثَباِن امْل

، َهْل َنَرى َربَّ 
ِ
ا، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اَّللَّ ْمِس ِمنُْهْم جَمْلِس  نَا؟ َقاَل: َنَعْم، َهْل تضارون يِف ُرْؤَيِة الشَّ

َقاَل: َكَذلَِك اَل َتتاََمَرْوا يِف ُرْؤَيِة َربُِّكْم، اَل َيبَْقى يِف َذلَِك امْلَْجلِِس َأَحٌد  .َواْلَقَمِر َليَْلَة اْلبَْدِر؟، ُقْلنَا: اَل 

، َحتَّى إِنَُّه لَ  ة  ُ حُمَارَصَ ُه اَّللَّ ُجِل ِمنُْهْم: َيا ُفاَلُن، َأتَْذُكُر َيْوَم َعِمْلَت َكَذا َوَكَذا؟ إاِلَّ َحارَصَ يَُقوُل لِلرَّ

، َأَفَلْم َتْغِفْر ِِل؟ َفيَُقوُل: َبىَل، َفبَِسَعِة َمغْ  ْنيَا، َفيَُقوُل: َيا َربِّ ُرُه َبْعَض َغَدَراتِِه يِف الدُّ ِفَريِت َبَلْغَت ُيَذكِّ

َبيْنَا ُهْم َكَذلَِك َغِشيَْتُهْم َسَحاَبٌة ِمْن َفْوِقِهْم، َفَأْمَطَرْت َعَليِْهْم طِيب ا مَلْ جَيُِدوا َمنِْزَلتََك َهِذِه، َقاَل: فَ 

َمِة، َفُخُذوا مَ  ، ُثمَّ َيُقوُل َجلَّ َوَعاَل: ُقوُموا إىَِل َما َأْعَدْدُت َلُكْم ِمَن اْلَكَرا ا ِمْثَل ِرحيِِه َشيْئ ا َقطُّ

ْ اْشَتَهيْتُْم، َقاَل:  ْت بِِه امْلَاَلئَِكُة َما مَلْ َتنُْظِر اْلُعيُوُن إىَِل ِمْثلِِه، َومَلْ َتْسَمِع اآْلَذاُن، َومَل  َفنَْأيِت ُسوق ا َقْد ُحفَّ

ى، َويِف َذلَِك السُّ  ٌء َواَل ُيْشرَتَ وِق خَيُْطْر َعىَل الظنون، َقاَل: َفيُْحَمُل َلنَا َما اْشَتَهيْنَا َليَْس ُيبَاُع فِيِه يَشْ

ُجُل ُذو امْلَنِْزَلِة امْلُْرَتِفَعِة، َفيَْلَقى َمْن هُ  ا، َقاَل: َفيُْقبُِل الرَّ َو ُدوَنُه، َوَما َيْلَقى َأْهُل اجْلَنَِّة َبْعُضُهْم َبْعض 

وُعُه َما َيَرى َعَليِْه ِمَن اللَِّباِس، َفاَم َينَْقِِض آِخُر َحِديثِِه َحتَّى يرى عَ  َليِْه بَِأْحَسَن ِمنُْه فِيِهْم َديِن  َفرَيُ

ُف إىَِل َمنَاِزلِنَا، َفَتْلَقاَنا َأْزوَ  اُجنَا، َفيَُقْلَن: َوَذلَِك َأنَُّه اَل َينَْبِغي أِلََحٍد َأْن حَيَْزَن فِيَها، َقاَل: ُثمَّ َننَْْصِ

َأْفَضَل مِمَّا َفاَرْقَتنَا َعَليِْه، َفيَُقوُل: إِنَّا َمْرَحب ا َوَأْهال  بِِحبِّنَا َلَقْد ِجئَْت، َوإِنَّ لَك ِمَن اجْلاََمِل َوالطِّيِب 

نَا َأْن َننَْقلَِب بِِمْثِل َما اْنَقَلْبنَا"  .(1)أخرجه أبو حاتم ،َجاَلْسنَا اْليَْوَم َربَّنَا اجْلَبَّاَر، َوحَيُقُّ

                                 
 ختريج احلديث: (1)

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

(، قال: أخربنا 7428( برقم )06/466وأهلها، ِذْكر اْلخبار عن زيارة أهل اجلنة معبودهم جل وعال )

احلسن بن سفيان بنسا، وإسحاق بن إبراهيم بن إسامعيل ببست، وعمر بن سعيد بن سنان بمنبج، وعبد 

: حدثنا هشام بن عام ر، قال: حدثنا عبد احلميد بن أيب اهلل بن حممد بن سلم ببيت املقدس يف آخرين، قالوا

العرشين، قال: حدثنا األوزاعي، قال: حدثني حسان بن عطية، عن سعيد بن املسيب، أنه لقي أبا 

 .احلديث بلفظ مقارب، وقال ابن حبان: لفظ اخلرب للحسن بن سفيان..هريرة ؓ 
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(، قال: حدثنا هشام 4226( برقم )3/0411صفة اجلنة ) ب/الزهد،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

  .بن عامر به بلفظ مقارب

(، قال: 3149( برقم )4/218ما جاء يف سوق اجلنة ) ب/صفة اجلنة،  ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

حدثنا حممد بن إسامعيل، قال: حدثنا هشام بن عامر، وقال عقبه: هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من هذا 

 .الوجه

  «:صحيحه»ند ابن حبان يف دراسـة إسناد احلديث ع

 .احلسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعامن بن عطاء، أبو العباس الشيباين اخلراساين النسوي -0

 . 31تقدم يف حديث رقم:  .ثبت حافظ

روى عن قتيبة بن سعيد،  .إسحاق بن إبراهيم بن إسامعيل بن عبد اجلّبار أبو حممد الُبْستّي القايض -0

وروى عنه أبو حاتم ابن حبان، وحممد بن صالح  .، وغريمها-كام يف هذا اْلسناد  –وعمر بن سعيد امَلنبِجي 

الثقات  ُينظر: .ـه217ُتويف سنة  .ذكره ابن حبان، وابن ُقْطُلْوَبَغا يف الثقات .بن هاين النيسابوري، وغريمها

(، الثقات البن 7/001(، تاريخ اْلسالم )616( برقم )8/010)(، تاريخ دمشق 8/033البن حبان )

 .وخالصة حاله أنه ثقة نبيل .(0266( برقم )3/398ُقْطُلْوَبَغا )

تقدم يف حديث  .حافظ عابد فقيه .عمر بن سعيد بن أمحد بن سعد بن ِسنان أبو بكر الطائي امَلنَبِجي -0

 . 033رقم: 

تقدم يف  .ثقة .بيب بن عبد الوارث أبو حممد الِفرَيايب األصل املقديسعبد اهلل بن حممد بن َسْلٍم بن ح -0

 . 36حديث رقم: 

َلِمي الدمشقي -3 َة بِن َأبَاٍن، أبو الوليِد السُّ ر بِن ُنَصري بِن َميرَسَ ـه عىل 341ُتويف سنة  .ِهَشام بن َعامَّ

وأما روايته يف صحيح  .بليغاصدوق مقرئ كرب فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح، وكان خطيبا  .الصحيح

 . 77تقدم يف حديث رقم:  .البخاري فُتحمل عىل أهنا من مروياته قبل أن يكرب ويلقن

وروى  .روى عن األوزاعي وحده .عبد احلميد بن حبيب بن أيب العرشين أبو سعيد كاتب األوزاعي -2

وقال أمحد: ثقة، وكان  .قال ابن معني: ليس به بأس .عنه حييى بن أيب احلصيب، وهشام بن عامر، وغريمها

وهو من ، وقال أبو زرعة: ثقة مستقيم احلديث .وقال العجىل، والبزار: ال بأس به .أبو مسهر يرضاه

وقال أبو حاتم: كان كاتب ديوان، ومل يكن صاحب حديث، وقال يف  .املعدودين يف أصحاب األوزاعي

وقال هشام بن عامر ليحيى بن أكثم ملا سأله: أوثق أصحاب األوزاعي  .موضع آخر: ليس بذاك القوي

وقال البخاري: ربام  .وقال البخاري، والنسائي: ليس بالقوي .وقال دحيم: ضعيف .كاتبه عبد احلميد

وقال أبو أمحد احلاكم: ليس باملتني  .وذكره ابن حبان يف "الثقات"، وقال: ربام أخطأ .خيالف يف حديثه

وقال  .قال ابن عدي: تفرد عن األوزاعي بغري حديث ال يرويه غريه، وهو ممن يكتب حديثهو .عندهم

وذكره الذهبي يف تارخيه يف  .وقال ابن حجر: صدوق ربام أخطأ .الذهبي: ليس له عن غري األوزاعي يشء
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برقم ( 2/40(، الضعفاء للعقييل )7810( برقم )04/322مسند البزار ) ُينظر: .الطبقة التاسعة عرش

( برقم 3/328(، )18( برقم )0/481(، علل احلديث البن أيب حاتم )6/00اجلرح والتعديل ) (،998)

 (،0472( برقم )7/03(، الكامل البن عدي )641( برقم )3/631(، )487( برقم )3/430(، )244)

ن (، ميزا 0721( برقم )9/344(، )0479( برقم )8/019) (،0248( برقم )7/371علل الدارقطني )

(، التقريب 6/003(، َتذيب التهذيب )4/912(، تاريخ اْلسالم )4768( برقم )3/129االعتدال )

–وخالصة حاله أنه صدوق ربام أخطأ؛ فقد خطَّأه األئمة يف سبعة أحاديث  .(2717/برقم 222)صـ

ذه ، ومنها احلديث الذي معنا، وال يستقيم توثيقه بإطالق مع ه-بحسب املصادر التي وقفُت عليها

فه بإطالق فلم يذكر جرحا يستوجب نزوله عن رتبة الصدوق، واهلل أعلم  .األخطاء، وأما من ضعَّ

ثقة  .الشامي، أبو عمرو األوزاعي -واسمه حُيِمد  -األوزاعي: هو عبد الرمحن بن عمرو بن أيب عمرو  -4

 . 36تقدم يف حديث رقم:  .ثبت إمام حافظ فقيه عابد

روى عن سعيد بن املسيب، ونافع موىل ابن  .موالهم، أبو بكر الدمشقي حسان بن عطية املحاريب -1

قال ابن معني، وأمحد،  .وروى عنه األوزاعي، وعبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان، وغريمها .عمر، وغريمها

وذكره ابن حبان، وابن  .وقال البخاري: كان من افاضل أهل زمانه .زاد ابن معني: قدري .والعجيل: ثقة

 .خلفون يف "الثقات"، وقال يف املشاهري: من أفاضل أهل زمانه ثقة وإتقانا وفضال وخريا، وكان يغرب

وقال ابن حجر يف التقريب: ثقة فقيه عابد، وقال يف هدي  .وقال الذهبي: ثقة عابد نبيل لكنه قدري

ُتويف يف حدود  .قدر، وأنكر ذلك األوزاعيالساري: تكلم فيه سعيد بن عبد العزيز من أجل القول بال

( برقم 0/231(، الكاشف )0432/برقم381مشاهري علامء األمصار )صـ ُينظر: .الثالثني واملائة

(، َتذيب التهذيب 00/381(، الوايف بالوفيات )0363( برقم )4/62(، اْلكامل ملغلطاي )0114)

وخالصة حاله أنه ثقة فقيه  .(482، 406(، هدي الساري )صـ0314/برقم018(، التقريب )صـ3/310)

 .عابد، ُرمي بالقدر

قال ابن املديني يف ضبط الياء من املسيب: أهل العراق يفتحوهنا، وأهل املدينة  -سعيد بن املَُسيِّب  -6

بن َحْزٍن بن أيب وهب بن عمرو، أبو حممد املخزومي  -يكرسوهنا، وكان سعيد بن املسيِّب يكره الفتح

وروى عنه   .، وغريمها▲╚، وعائشة -وكان زوج ابنته-عن َأيب ُهَريرة  روى .املدين

م منه .الزهري، وحسان بن عطية، وغريمها وقال سليامن  .قال قتادة: ما رأيت أحدا قط أعلم باحلالل واحلرا

وقال أمحد: ثقة من أهل  .وقال الشافعي: إرسال ابن املسيب عندنا حسن .بن موسى: كان أفقه التابعني

ري، وقال أيضا: مرسالت سعيد صحاح ال نرى أصح من مرسالته، وقال العجيل: كان رجال صاحلا اخل

وقال  .وقال أبو حاتم: ليس يف التابعني أنبل منه، وهو أثبتهم يف أيب هريرة .وقال أبو زرعة: ثقة إمام .فقيها

وفضال، وكان أفقه أهل  ابن حبان يف الثقات: كان من سادات التابعني فقها، ودينا، وورعا، وعبادة،

وقال الذهبي:  .احلجاز، وأعرب الناس لرؤيا، ما نودي بالصالة منذ أربعني سنة إال وسعيد يف املسجد
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وقال ابن حجر:  .اْلمام، أحد األعالم، وسيد التابعني، ثقة حجة فقيه، رفيع الذكر، رأس َّف العلم، والعمل

 ُينظر: .ـه91ُتويف بعد سنة  . أن مرسالته أصح املراسيلأحد العلامء األثبات الفقهاء الكبار اتفقوا عىل

(، جامع التحصيل 0961( برقم )0/444(، الكاشف )436/برقم011مشاهري علامء األمصار )صـ

(، تبصري املنتبه 3296/برقم340(، التقريب )صـ4/84(، َتذيب التهذيب )344/برقم084)صـ

أحد العلامء األثبات الفقهاء الكبار، اتفقوا عىل أن  وخالصة حاله أنه ثقة حجة فقيه إمام، .(4/0387)

 .مرسالته أصح املراسيل

تقدم يف حديث  .أبو هريرة: هو الصحايب اجلليل: عبد الرمحن بن صخر الدويس، أبو هريرة ؓ -7

 .03رقم: 

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

صدوق ربام أخطأ؛ فقد خطَّأه األئمة يف  .عبد احلميد بن أيب العرشين احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ فيه

 .، واهلل أعلم، ومنها احلديث الذي معنا-بحسب املصادر التي وقفُت عليها–سبعة أحاديث 

، )إِنَّ يِف اجْلَنَِّة َلُسوق ا، َيْأتُوهَنَا ُكلَّ مُجَُعةٍ  صحيح من حديث أنسؓ  مرفوعا بلفظ: -باملعنى-وله شاهد 

ِجُعوَن إىَِل أَ  ، َفرَيْ اَمِل َفَتْحُثو يِف ُوُجوِهِهْم َوثَِياِِبِْم، َوَيْزَداُدوَن ُحْسن ا َومَجَاال  ْهلِيِهْم َوَقِد اْزَداُدوا َفَتُهبُّ ِريُح الشَّ

 َلَقِد اْزَدْدُتْم َبْعَدَنا ُحْسن ا َومَجَ 
ِ
، َفَيُقوُل هَلُْم َأْهُلوُهْم: َواَّلل  َلَقِد اْزَدْدُتْم ُحْسن ا َومَجَاال 

ِ
، َفَيُقوُلوَن: َوَأنُْتْم، َواَّلل اال 

) وبذا يرتقي احلديث بشاهده إىل الصحيح لغريه، واهلل  . 061: ح رقمتقدم خترجيه يف  .َبْعَدَنا ُحْسن ا َومَجَاال 

 .أعلم
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 احلديث الثاين والستون بعد املائة:

رُ وِحْصَلُبها " يف صفة اجلنة ¶وعن ابن عباس  ا : احِلصلب (1)، قال ابن األعرايب"الْصُّ

ر املسك ، وفرسه (2)أخرجه البغوي، وذكره اهلروي .باحلاء والصاد املهملتني الرتاب، والْصا

ر ومل يقيده باملعجمة، وال باملهملة، والظاهر من إمهال  .(3)ابن األعرايب بام ذكره وأمهل الْصا

 .(4)ضبطها أهنا باملهملة، وتابعه عىل ما ذكره ابن األثري

  

                                 
قال أبو العباس  .حممد بن زياد، أبو عبد اهلل اهلاشمي موالهم، املعروف بابن األعرايب إمام اللغة( هو 1)

النحوي املعروف بثعلب: لزمت ابن األعرايب تسع عرشة سنة، وكان حيرض جملسه زهاء مائة إنسان، وما 

 .(01/687سري أعالم النبالء ) ُينظر: .رأيت بيده كتابا قط، انتهى إليه علم اللغة واحلفظ

 .(3/416الغريبني يف القرآن واحلديث، مادة حصلب ) ُينظر: (2)

(: وُروي عن ابن عباس يف صفة اجلنة: )وحصلبها الصوار(، 01/338ل البغوي يف َشح السنة )قا (3)

 .ومل يذكر له سندا

جمد الدين،  وابن األثري هو: املبارك بن حممد بن عبد الكريم، .(0/297النهاية، مادة َحْصَلَب ) ُينظر: (4)

يف أحاديث الرسول، والنهاية يف  مع األصولمن مؤلفاته: جا .أبو السعادات الشيباين اجلزري ابن األثري

 .(02/046تاريخ اْلسالم ) ُينظر: .ـه616تويف سنة  .وغري ذلكواألثر،  غريب احلديث
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ُكْم ": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  حارثة بن وهب اخلُزاعي ؓوعن م( 024) َأالَ ُأْخرِبُ

ُكْم بَِأْهِل النَّاِر؟ ُكلُّ ُعتُلٍّ بَِأْهِل اجلَنَِّة؟ ُكلُّ َضِعيٍف ُمتََضعٍَّف، َلْو  ُه، َأالَ ُأْخرِبُ  أَلَبَرَّ
ِ
ُيْقَسَم َعىَل اَّللَّ

ٍظ ُمْستَْكرِبٍ  ا ه بكرسها  .، الضعيف، الفقري(1)، أخرجاه"َجوَّ واملتضعَّف بفتح العني، ومن قرأ

د أن الناس يستضعفونه وقال غريه: ، (2)والعتل: الشديد، قاله أبو ُعبيد .فقد غلط، ألن املرا

اظ فيه مخسة أقوال، أحدها: أنه اجلموع املنوع، الثاين: أنه  .الفظ الغليظ الشديد الصوت واجلوَّ

بع: املتكرب املختال يف 0/011الشديد الصوت يف البرش، ] /أ[ الثالث: القصري البطني، الرا

 .(3)مشيه، اخلامس: أنه الكثري اللحم املختال يف مشيته

  

                                 
 . 024: ح رقميف  صحيح. تقدم خترجيه   (1)

اهلروي وأبو عبيد: هو القاسم بن ساّلم بن عبد اهلل، أبو ُعبيد  .(2/081النهاية، مادة َعتَِل ) ُينظر: (2)

ومن مصنفاته: األموال، وغريب احلديث،  .كان صاحب نحو وعربية، وطلب للحديث، والفقه .البغدادي

 ..(01/491سري أعالم النبالء ) ُينظر: .ـه334توَّف سنة  .والناسخ واملنسوخ

 .(0/249كشف املشكل من حديث الصحيحني ) ُينظر: (3)

. 
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 والستون بعد املائةاحلديث الثالث 

اجلَنَُّة َأْقَرُب إىَِل َأَحِدُكْم ِمْن ": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  وعن عبد اهلل بن مسعود ؓ

ِك َنْعلِِه، َوالنَّاُر ِمثُْل َذلَِك  ا يعني أن نيل اجلنة سهل ملن  .(1)أخرجه البخاري، وأبو حاتم ،"َِشَ

ح ]َعقده[ ر له، بأن يصحِّ ر له، ويستقيم عىل (2)ُقدِّ  .(3)الطاعة، والنار قريبة بضد ذلك ملن ُقدِّ

  

                                 
  ختريج احلديث: (1)

اجلنة أقرب إىل أحدكم من َشاك نعله، والنار مثل ذلك  ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

(، قال: حدثني موسى بن مسعود، حدثنا سفيان، عن منصور، واألعمش، عن أيب 6488( برقم )8/013)

 .فذكر احلديث بلفظه  ،ملسو هيلع هللا ىلص وائل، عن عبد اهلل ؓ، قال: قال النبي

به  –الثوري  –(، قال: حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان 2932) برقم  (7/28« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

  .(، قال: حدثنا ابن نمري2667) برقم  (6/084ويف ) .بلفظه

اخلوف والتقوى، ِذكر اْلخبار  ب/الرقائق،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

(، 660( برقم )3/426اليسري من الطاعات والقليل من اجلنايات )عام جيب عىل املرء من ترك استحقاره 

 .من طريق وكيع، كالمها )ابن نمري، ووكيع( عن األعمش به بلفظه

(:، وما أثبته هو املوافق ملا يف كشف املشكل من حديث 0/241/أ(، واملطبوع )0/011يف األصل )( 2)

 .ث، كام أنه املوافق لسياق الكالمالصحيحني، والذي هو من مصادر املصنف يف َشح األحادي

 .(0/203كشف املشكل من حديث الصحيحني ) ُينظر:( 3)
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 احلديث الرابع والستون بعد املائة

ُ َأْن َيبَْقى": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  وعن أنس ؓ َيبَْقى ِمَن اجْلَنَِّة َما َشاَء اَّللَّ
، فيُنِْشُئ (1)

ا عىل ما َيَشاءُ  قتال املرشكني طرف من ، وسيأيت يف باب (2)أخرجه أبو حاتم ،"اهلُل هَلَا َخْلق 

 .، إن شاء اهلل تعاىل(3)أحاديث يف وصف اجلنة، وذكر الفردوس

                

  

                                 
، وما أثبته هو َنْبقى يف اجلنة ما شاء اهلل أن َنْبقى: (0/241)واملطبوع  /أ(،011/ل0يف األصل )( 1)

 .املوافق ملا يف مصادر التخريج

  .عزا املصنف احلديث البن حبان، وهو عند مسلم (2)

 ختريج احلديث:

النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها  ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

(، قال: حدثني زهري بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا محاد يعني ابن سلمة، أخربنا 4/3088الضعفاء )

 .قال، فذكر احلديث بلفظ مقارب ،ملسو هيلع هللا ىلصثابت، قال: سمعت أنسا ؓ، يقول: عن النبي 

 .(، قال: حدثنا سليامن بن حرب02792) برقم  (30/218« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

هم مواضع من اجلنة بقيت فضال وأهلها، ِذْكر البيان بأن إنشاء اهلل اخللق الذي وصفنا، إنام ينشئهم ليسكن

م اجلَُمِحي، كالمها )سليامن ، من طريق  (7448( برقم )06/481) عن أوالد آدم  عبد الرمحن بن َسالَّ

م اجلَُمِحي( عن محاد بن سلمة به بلفظ مقارب   .بن حرب، عبد الرمحن بن َسالَّ

 .(014 -6/046غاية اْلحكام )( 3)
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 ( ذكر َمن األكثر من أهل اجلنة النساء أم الرجال؟07)

"َولُِكلِّ َواِحٍد ِمنُْهْم َزْوَجَتاِن، ُيَرى ُمخُّ  تقدم حديث أيب هريرة أول الباب، وفيه:( 3م003)

 اللَّْحِم، ِمَن احْلُْسِن"
ِ
 .(1)أخرجاه .َساِقِهاَم ِمْن َوَراء

؟، فقال: أَومل يقل أبو القاسم  وقد ُذكر عنده الرجال أكثر يف اجلنة أم النساء (2)وعنهم( 031)

 .(3)"وليس يِف اجْلَنَِّة َعَزب"، وذكر احلديث املتقدم أول الباب، وفيه "إن أوَل زمرة"

 احلديث اخلامس والستون بعد املائة

 .(4)وهو عند مسلم من حديث جابر

  

                                 
 .003رقم: تقدم خترجيه يف ح صحيح.  (1)

 يعني أبا هريرة ؓ. (2)

 .001صحيح. تقدم خترجيه  يف ح رقم:  ( 3)

 ختريج احلديث:( 4)

(، قال: حدثنا حممد بن عبد اهلل بن ُنمري، حدثنا 3/612صالة العيدين ) ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

أيب، حدثنا عبد امللك بن أيب سليامن، عن عطاء، عن جابر بن عبد اهلل ؓ، قال: "َشِهْدُت َمَع َرُسوِل 

 
ِ
اَلِة َقْبَل اخْلُْطَبِة، بَِغرْيِ َأَذانٍ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اَلَة َيْوَم اْلِعيِد، َفَبَدَأ بِالصَّ ئ ا َعىَل باَِلٍل، َفَأَمَر  الصَّ َواَل إَِقاَمٍة، ُثمَّ َقاَم ُمَتَوكِّ

َرُهْم، ُثمَّ َمىَض َحتَّى َأتَى النَِّساَء، َفَوَعَظُهنَّ  ، َوَحثَّ َعىَل َطاَعتِِه، َوَوَعَظ النَّاَس َوَذكَّ
ِ
،  بَِتْقَوى اهلل َرُهنَّ َوَذكَّ

ْقَن، َفِإنَّ َأْكَثَرُكنَّ َح  ْيِن، َفَقاَلْت: مِلَ َيا َفَقاَل: )َتَصدَّ  َسْفَعاُء اخْلَدَّ
ِ
َطُب َجَهنََّم، َفَقاَمِت اْمَرأٌَة ِمْن ِسَطِة النَِّساء

يِّ 
ْقَن ِمْن ُحلِ َكاَة، َوَتْكُفْرَن اْلَعِشرَي، َقاَل: َفَجَعْلَن َيَتَصدَّ ؟ َقاَل: أِلَنَُّكنَّ ُتْكثِْرَن الشَّ

ِ
، ُيْلِقنَي يِف َثوْ َرُسوَل اهلل ِب ِهنَّ

" َِتِِهنَّ  .باَِلٍل ِمْن َأْقِرَطتِِهنَّ َوَخَوا

 (2/086قيام اْلمام يف اخلطبة متوكئا عىل إنسان ) ب/صالة العيدين،  ك/، «املجتبى»وأخرجه النسائي يف 

 .-هو القطان  –(، من طريق حييى بن سعيد 0171) برقم 

 .يى(، قال: حدثنا حي04431) برقم  (33/202« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

(، 0610) برقم  (3/0113احلث عىل الصدقة يوم العيد ) ب/الصالة،  ك/، «سننه»وأخرجه الدارمي يف 

 .بن ُعبيد قال: أخربنا َيْعىَل 

ذكر عظة اْلمام النساء، وتذكريه إياهن، وأمره إياهن  ب/الصالة،  ك/، «صحيحه»وأخرجه ابن خزيمة يف 

(، من طريق حممد بن برِش، ثالثتهم )حييى بن سعيد 0461( برقم )3/217بالصدقة بعد خطبة العيدين )

 .القطان، ويعىل بن عبيد، وحممد بن برِش(، عن عبد امللك بن أيب سليامن به بنحوه
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 احلديث السادس والستون بعد املائة:

باب صالة  ، وسيأيت حديثهام يف(1)وعند البخاري من حديث ابن عباس، وسياق أيب حاتم أتم

  .(2)العيد

                                 
  ختريج احلديث:( 1)

( قال: 39( برقم )0/01كفران العشري، وكفر دون كفر ) ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

قال: ¶ حدثنا عبد اهلل بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس 

؟ َقاَل: َيْكُفْرَن الَعِشرَي،  ."ُأِريُت النَّاَر َفِإَذا َأْكَثُر َأْهلَِها النَِّساُء، َيْكُفْرنَ ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي 
ِ
ِقيَل: َأيَْكُفْرَن بِاَّللَّ

ْهَر، ُثمَّ َرَأْت ِمنَْك َشيْئ ا، َقاَلْت: َما َرَأيُْت مِ  (َوَيْكُفْرَن اِْلْحَساَن، َلْو َأْحَسنَْت إىَِل إِْحَداُهنَّ الدَّ ا َقطُّ  .نَْك َخرْي 

 برقم  (2/046قدر القراءة يف صالة الكسوف ) ب/الكسوف،  ك/، «املجتبى»وأخرجه النسائي يف 

 .(، من طريق ابن القاسم0492)

ءة  ب/الصالة،  ك/، «صحيحه»وأخرجه ابن خزيمة يف  ءة من صالة الكسوف وتطويل القرا ذكر قدر القرا

  .(، من طريق ابن وهب، والشافعي، وروح0277) برقم  (3/203فيها )

صالة الكسوف، ذكر كيفية هذا  ب/الصالة،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

(، من طريق أمحد بن أيب بكر، مخستهم )ابن القاسم، وعبد 3823( برقم )7/73النوع من صالة الكسوف )

اهلل بن وهب، والشافعي، وروح بن عبادة، وأمحد بن أيب بكر( عن مالك به بلفظ مقارب، وفيه قصة يف 

 .أوله

يف صالة الكسوف من أمر ملسو هيلع هللا ىلص ما ُعرض عىل النبي  ب/الكسوف،  ك/، «صحيحه» وأخرجه مسلم يف

 .(، من طريق حفص بن ميرسة3/636اجلنة والنار )

( 0/360العمل يف صالة الكسوف ) ب/الصالة،  ك/ –رواية حَييى اللَّيثيِّ  -« املوطأ»وأخرجه مالك يف 

 .أسلم به بلفظ مقارب، وفيه قصة يف أوله(،، كالمها )حفص بن ميرسة، ومالك( عن زيد بن 118برقم )

 .(343، 2/329غاية اْلحكام ) ُينظر: (2)
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 احلديث السابع والستون بعد املائة:

ُْم َأْكثَُر يف اجلنة؟، َفَأتَْوا َأبَا " قال: (2)حممد ، عن(1)وعن أيوب َجاُل، والنَِّساُء َأَيُّ اْختََصَم الرِّ

 
ِ
ُل ُزْمَرٍة َتْدُخُل اجْلَنََّة ِمَن أمتي عىل : ملسو هيلع هللا ىلصُهَرْيَرَة، َفَسَأُلوُه، َفَقاَل: َقاَل رسوُل اهلل ُصوَرِة اْلَقَمِر َأوَّ

، لُِكلِّ َرُجٍل ِمنُْهْم َزوْ  يٍّ  ُدرِّ
ِ
اَمء ِ َكْوَكٍب يِف السَّ َجَتاِن اْثنََتاِن، َليَْلَة اْلبَْدِر، ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوهَنُْم َعىَل َأْضَوإ

 .(3)، أخرجه أبو حاتم"وما يف اجلنة عزب

َأْهِل اجْلَنَِّة الَِّذي َلُه َثاَمُنوَن َأْدَنى ": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  وعن أيب سعيد ؓم( 040)

احلديث أخرجه أبو حاتم، وصححه البغوي بسنده،  ."دم، واثنتاِن وسبعوَن زوجة  ألف خا

 .(4)وقد تقدم يف هذا الباب

  

                                 
ْختَِيايِن، أبو بكر البْصي( 1) ثقة ثبت حجة من كبار  .ـه020تويف سنة  .هو أيوب بن أيب َتيمة كيسان السَّ

 .(611/برقم007(، التقريب )صـ0/297َتذيب التهذيب ) ُينظر: .الفقهاء العباد

ثقة ثبت عابد كبري القْدر، كان ال يرى  .حممد بن سريين األنصاري، أبو بكر بن أيب عمرة البْصي( هو: 2)

 . 021تقدم يف حديث رقم:  .الرواية باملعنى

 .عزا املصنف احلديث البن حبان، وهو عند مسلم( 3)

 ختريج احلديث: 

أول زمرة تدخل اجلنة عىل صورة القمر  ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

(، قال: حدثنا ابن أيب عمر، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن 4/3079ليلة البدر وصفاَُتم وأزواُجهم )

 .سريين، فذكر احلديث بلفظ مقارب

 .(7271) برقم  (03/220« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  /ك، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

( برقم 06/426وأهلها، ِذكر اْلخبار عن وصف صور الزمرة التي تدخل اجلنة أول الناس يف القيامة )

(، من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي، كالمها )أمحد، وإبراهيم بن بشار الرمادي( عن سفيان بن 7431)

 .عيينة به بلفظ مقارب

 -، حدثنا أيوب -ابن علية  –(، قال: حدثنا إسامعيل 7013) برقم  (03/64« )همسند»وأخرجه أمحد يف 

 .به بلفظ مقارب -السختياين 

 .040: ح رقمتقدم خترجيه، واحلكم عليه يف  .ضعيف (4)
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 احلديث الثامن والستون بعد املائة:

 .النساُء""أقلُّ ساكنِي اجلنِة : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ¶ (1)وعن ِعمران بن ُحصني

 .(2)أخرجه مسلم

  

                                 
أسلم أيام  .الصحايب اجلليل ِعمران بن ُحصني بن عبيد بن خلف أبو ُنجيد اخلزاعي ؓ هو: (1)

حديثا، وكان من علامء الصحابة، وكانت املالئكة تسلم عليه، وهو ممن اعتزل الفتنة، تويف  021خيرب، له 

ة (، اْلصاب4143( برقم )2/778) ُأسد الغابة(، 0969( برقم )2/0318االستيعاب ) ُينظر: .ـه13سنة 

 .(391)صـ (، اخلالصة 6134( برقم )4/184)

  ختريج احلديث: (2)

ُء، وأكثُر أهل النار النساُء وبياِن الفتنِة  ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف  أكثُر أهِل اجلنِة الفقرا

يَّاِح، قال: كان 4/3197بالنساء ) (، قال: حدثنا ُعَبيد اهلل بن معاذ، حدثنا أيب، حدثنا شعبة، عن أيب التَّ

تان، فجاء من عند إحدا ِف بن عبد اهلل امرأ َُطرِّ
ِ
مها، فقالت األخرى: جئَت من عند فالنة؟ فقال: جئُت من مل

 .قال: )إِنَّ َأَقلَّ َساكِنِي اجْلَنَِّة النَِّساُء( ،ملسو هيلع هللا ىلص، فحدثنا أن رسول اهلل ¶عند عمران بن حصني 

 .(، قال: حدثنا حممد بن جعفر09827) برقم  (22/73« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

(، من طريق َرْوح بن ُعَباَدة، كالمها 8781( برقم )4/644وال )األه ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 .)حممد بن جعفر، وَرْوح بن ُعَباَدة( عن شعبة به بلفظ مقارب

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

(، من 7417( برقم )06/496الُعْقبى ) وأهلها، ِذكر اْلخبار بأن النساء يكن من أقل سكان اجلنان يف

  .طريق عيل بن اجلعد قال: أخربنا شعبة به بدون ذكر الِقصة
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 احلديث التاسع والستون بعد املائة:

َء، "وأخرجه البخاري بزيادة، وتغيري، ولفظه:  َيُْت َأْكَثَر َأْهلَِها اْلُفَقَرا اطََّلْعُت يِف اجْلَنَِّة َفَرأ

َيُْت َأْكثََر َأْهلَِها النَِّساءَ   .(1)"َواطََّلْعُت يِف النَّاِر َفَرأ

  

                                 
  ختريج احلديث: (1)

(، قال: حدثنا 6146( برقم )8/002صفة اجلنة والنار ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

قال، فذكر احلديث ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النبي ¶عثامن بن اهليثم، حدثنا عوف، عن أيب رجاء، عن عمران 

 .بلفظه

( برقم 4/248ما جاء أن أكثر أهل النار النساء ) ب/صفة جهنم،  ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

وقال الرتمذي: هذا حديث  .مد بن جعفر، وعبد الوهاب الثقفي(، من طريق ابن أيب عدي، وحم3612)

حسن صحيح، وهكذا يقول عوف عن أيب رجاء، عن عمران بن حصني، ويقول أيوب: عن أيب رجاء، عن 

ابن عباس، وكال اْلسنادين ليس فيهام مقال، وحيتمل أن يكون أبو رجاء سمع منهام مجيعا، وقد روى غري 

 .أيب رجاء، عن عمران بن حصني عوف أيضا هذا احلديث عن

 .(، قال: حدثنا حممد بن جعفر09813) برقم  (22/84« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

ء يكونون أكثر أهل اجلنة ) من طريق النرض بن (، 7411( برقم )06/1وأهلها، ِذكر البيان بأن الفقرا

شميل، أربعتهم )ابن أيب عدي، وحممد بن جعفر، وعبد الوهاب الثقفي، والنرض بن ُشَميل( عن عوف بن 

 .أيب مجيلة به بتقديم وتأخري

(، 9306) برقم  (8/211ما ذكر يف النساء ) ب/ِعرشة النساء،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

 .من طريق أيوب، عن أيب رجاء العطاردي به بلفظ مقارب

(، من طريق قتادة، عن أيب رجاء العطاردي به بلفظ 09937) برقم  (22/012« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .مقارب، وفيه قصة يف أوله

ف عن عمران به بتقد09983) برقم  (22/093« )مسنده» ِوأخرجه أمحد يف   .يم وتأخري(، من طريق ُمَطرِّ
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ُقْمُت َعىَل ": ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ، عن(1)¶وعن أيب سعيد، وأسامة  السبعون بعد املائة:احلديث 

ُة َمْن َدَخَلَها امْلََساكنُِي، َوُقْمُت َعىَل َباِب  ُة (2))النَّاِر( /ب[0/081] َباِب اجْلَنَِّة، َفِإَذا َعامَّ ، َفِإَذا َعامَّ

وإذا أهُل "أخرجه مسلم، وأخرجه أبو حاتم، وزاد بعد ذكر أهل اجلنة:  ."َمْن َدَخَلَها النَِّساءُ 

ُبوُسوَن، َوَأْصَحاُب النَّاِر ُأِمَر ِِبِْم إىَِل النَّارِ  َوَنَظْرُت يف النَّاِر َفِإَذا ) ويف لفظ عنده: (،3)"اجْلَدِّ حَمْ

ُة َمْن َدَخَلَها النَِّساُء ]والتنا[( (، 5قوله: اجلد، يطلق عىل احلظ، والسعادة، والِغنى) .(4)َعامَّ

د هنا: العناء  .(6والتنا مجع تان، وهو الفالح، والزراع) .والظاهر أن املرا

                                 
 ¶!، ومل أجده إال من حديث أسامة بن زيد ¶عزا املصنف احلديث أليب سعيد، وأسامة ( 1)

( من أول هنا وقع خلل يف ترتيب صفحات املخطوط، وقد أصلحته حسب تسلسل الكالم، وقد بينت 2)

  .(81تمدُت عليه من النسِخ اخلطية )ص ذلك عند التعريِف بام اع

  احلديث: ختريج (3)

ُء وأكثُر أهل النار النساُء وبياِن الفتنِة  ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف  أكثُر أهِل اجلنة الفقرا

اب بن خالد، حدثنا محاد بن سلمة، ح وحدثني ُزهري بن حرب، 4/3196بالنساء ) (، قال: حدثنا َهدَّ

حدثنا معاذ بن معاذ العنربي، ح وحدثني حممد بن عبد األعىل، حدثنا املعتمر، ح وحدثنا إسحاق بن 

 -واللفظ له  -خربنا جرير، كلهم عن سليامن التيمي، ح وحدثنا أبو كامل ُفضيل بن حسني إبراهيم، أ

ملسو هيلع هللا ىلص حدثنا يزيد بن ُزريع، حدثنا التيمي، عن أيب عثامن، عن أسامة بن زيد ؓ، قال: قال رسول اهلل 

ُة َمْن َدَخَلَها امْلََساكِنُي، وَ  ُبوُسوَن، إاِلَّ َأْصَحاَب قال: )ُقْمُت َعىَل َباِب اجْلَنَِّة، َفِإَذا َعامَّ إَِذا َأْصَحاُب اجْلَدِّ حَمْ

ُة َمْن َدَخَلَها النَِّساُء(  .النَّاِر، َفَقْد ُأِمَر ِِبِْم إىَِل النَّاِر، َوُقْمُت َعىَل َباِب النَّاِر، َفِإَذا َعامَّ

ويف  (، قال: حدثنا إسامعيل بن إبراهيم،30783) برقم  (26/001« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

، -ابن علية  -(، قال: حدثنا حييى بن سعيد، كالمها )إسامعيل بن إبراهيم 30831) برقم  (26/048)

 .وحييى بن سعيد( عن سليامن التيمي به بلفظ مقارب

(، من طريق حييى بن 00716) برقم  (01/271الرقائق ) ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

 .ظ مقاربسعيد، عن سليامن التيمي به بلف

الفقر والزهد والقناعة، ِذكر  ب/الرقائق،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

(، 671( برقم )3/411اْلخبار بأن أصحاب اجلد يف هذه الدنيا حيبسون يف القيامة عن دخول اجلنة مدة )

 .من طريق معتمر بن سليامن قال حدثني أيب به بلفظ مقارب

 .أجد هذه اللفظة فيام وقفُت عليه من مصادر التخريجمل ( 4)

 .(0/344َجَدَد ) النهاية، مادة ُينظر:( 5)

 .(0/099النهاية، مادة َتنَا ) ُينظر:( 6)
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 والسبعون بعد املائة: احلديث احلادي

م بن حكيم بن ِحزام]وعن   " قال: عن أبيه ؓ ،(1)[ِحزا
ِ
النَِّساَء ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَر َرُسوُل اَّللَّ

َدَقةِ  : بَِم َذلَِك  ،بِالصَّ ٌَة ِمنُْهنَّ ْقَن َفِإنَُّكنَّ َأْكَثُر َأْهِل النَّاِر، َفَقاَلِت اْمَرأ  َيا َوَحثَُّهنَّ َعَليَْها، َفَقاَل: َتَصدَّ

؟
ِ
، َوَتْكُفْرَن العشري ،َرُسوَل اَّللَّ ْفَن اخْلرَْيَ  .(2)أخرجه أبو حاتم ".َقاَل: أِلَنَُّكنَّ ُتْكثِْرَن اللَّْعَن، َوُتَسوِّ

                                 
م، وما أثبتُّه هو 0/247/ب(، واملطبوع )081/ل0يف األصل ) (1) م بن حكيم بن ِحزا (: حكيم بن ِحزا

 .املوافق ملا يف مصادر التخريج

  األحاديث يشهد بعضها لبعض (2)

 ختريج احلديث:

صفة النار  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

( برقم 06/131وأهلها، ِذْكر اْلخبار عن وصف بعض الناس الذين يكونون أكثر أهل النار يف الُعْقبى )

ان، قال: حدثنا عبد اهلل بن جعفر، قال: (، قال: أخربنا أبو َعُروبة، قال: حدث7478) نا أيوب بن حممد الَوزَّ

حدثنا ُعبيد اهلل بن عمرو، عن زيد بن أيب ُأنَيسة، عن زيد بن ُرَفيع، عن ِحزام بن حكيم بن حزام، عن 

 .أبيه ؓ، قال، فذكر احلديث بلفظه

اهلل بن مسعود العبدي، نا إسامعيل بن عبد ، من طريق  (0/416« )تلخيص املتشابه»وأخرجه اخلطيب يف 

) ْفَن اخْلرَْيَ  .عبد اهلل بن جعفر به بلفظ مقارب، وليس فيه )َوُتَسوِّ

(، قال: حدثنا عبيد بن َجنَّاد احللبي، قال: 326/برقم311)صـ« معجمه»وأخرجه أبو يعىَل امَلوِصيِل يف 

 .حدثنا عبيد اهلل بن عمرو به بنحوه

صفة النار  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

( برقم 06/130وأهلها، ِذْكر اْلخبار عن وصف بعض الناس الذين يكونون أكثر أهل النار يف الُعْقبى )

 .حدثنا عبيد اهلل بن عمرو به بنحوه ،(، من طريق عبيد بن َجنَّاد احللبي7479)

 «:صحيحه»إسناد احلديث عند ابن حبان يف دراسـة 

َلمي -0 اين السُّ روى عن حممد بن  .أبو َعُروبة: هو احلسني بن حممد بن مودود، أبو َعُروبة بن أيب معرش احلَرَّ

ان، وغريمها وروى عنه أبو حاتم بن حبان، وعبد اهلل بن عدي،  .احلارث الرافقي، وأيوب بن حممد الَوزَّ

والرجال، مفتي  ،وقال ابن عدي: كان عارفا باحلديث .بن قاسم: ثقة حسن الكتاب قال مسلمة .وغريمها

وقال أبو أمحد احلاكم يف "الكنى": كان من أثبت من أدركناه، وأحسنهم حفظا، يرجع إىل حسن  .أهل حران

ذا الشأن، وقال الذهبي: احلافظ، أحد أئمة ه .وقال اخللييل: ثقة، حافظ .والكالم ،املعرفة باحلديث والفقه

(، سري 7/229(، تاريخ اْلسالم )0/418اْلرشاد للخلييل ) ُينظر: .ـه208ُتويف سنة  .وكان ثقة نبيال

 .وخالصة حاله أنه ثقة نبيل .(2107( برقم )2/441(، الثقات البن ُقْطُلْوَبَغا )04/101أعالم النبالء )
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ان -3  .أبو حممد الرقي كان يزن القطن ،وخ الوزانأيوب بن حممد بن زياد بن َفرُّ  : هوأيوب بن حممد الَوزَّ

روى عن عبد اهلل بن جعفر الرقي، وعمر بن  .ذكر الشريازي يف األلقاب أن الوزان هو الذي يلقب بالُقْلب

اين، وغريمهاووروى عنه أبو داود،  .أيوب املوصيل، وغريمها قال يعقوب بن سفيان: شيخ  .أبو َعُروبة احلَرَّ

وقال  .وقال اخلطيب: حديثه كثري مشهور .وذكره ابن حبان يف الثقات .وقال النسائي: ثقة .ال بأس به

(، 632( برقم )2/489َتذيب الكامل ) ُينظر: .ـه349ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة .الذهبي: حجة

وخالصة  .(633/برقم008(، التقريب )صـ0/400(، َتذيب التهذيب )134( برقم )0/363الكاشف )

 .ه أنه ثقةحال

قِّي، أبو عبد الرمحن القريش موالهم -2 روى عن عبيد اهلل بن عمرو  .عبد اهلل بن جعفر بن غيالن الرَّ

قِّي، ومعتمر بن سليامن، وغريمها وروى عنه أمحد بن إبراهيم الدورقي، وأيوب بن حممد الوزان،  .الرَّ

وقال هالل  .سائي: ليس به بأس قبل أن يتغريوقال الن .قال ابن معني، والعجيل، وأبو حاتم: ثقة .وغريمها

وذكره ابن حبان، وابن شاهني يف "الثقات"،  .بن العالء: ذهب بْصه سنة ستة عرش، وتغري سنة ثامنية عرش

وقال ابن حجر: ثقة لكنه تغري بأخرة  .وقال الذهبي: ثقة حافظ .وقال: مل يكن اختالطه فاحشا، ربام خالف

(، اجلرح والتعديل 866( برقم )3/34الثقات للعجيل ) ُينظر: .ـه331سنة ُتويف  .فلم يفحش اختالطه

(، االغتباط 3812( برقم )7/381(، اْلكامل ملغلطاي )3667( برقم )0/142(، الكاشف )1/34)

(، هدي الساري 2312/برقم398(، التقريب )صـ1/072(، َتذيب التهذيب )16/برقم086)صـ

 .ه ابن حجروخالصة حاله ما قال .(486، 422)صـ

قي ،ُعبيد اهلل بن عمرو بن أيب الوليد األسدي موالهم -4 روى عن حييى بن سعيد  .أبو وهب اجلزري الرَّ

 .وروى عنه بقية بن الوليد، وعبد اهلل بن جعفر الرقي، وغريمها .األنصاري، وزيد بن أيب ُأنَيسة، وغريمها

وكان أحفظ من روى عن عبد الكريم اجلزري،  قال ابن سعد: كان ثقة صدوقا كثري احلديث، وربام أخطأ،

وقال أبو حاتم: صالح  .وقال ابن معني، والعجيل: والنسائي: ثقة .ومل يكن أحد ينازعه يف الفتوى يف دهره

وذكره ابن حبان، وابن خلفون، وابن شاهني يف "الثقات"،  .احلديث ثقة صدوق ال أعرف له حديثا منكرا 

قه ابن نمري، وابن وضاح، وابن عبد  .وقال ابن حبان: كان راويا لزيد بن أيب أنيسة وقال ابن خلفون: وثَّ

وقال ابن حجر: ثقة  .وقال الذهبي: ثقة، حجة، صاحب حديث .وقال املنتجييل: كان ثقة عابدا .الرحيم

(، 8/201(، سري أعالم النبالء )2179( برقم )0/681الكاشف ) ُينظر: .ـه081ُتويف سنة  .فقيه ربام وهم

، ومل أقف عىل وخالصة حاله ما قاله ابن حجر.(4237/برقم272(، التقريب )صـ7/43َتذيب التهذيب )

 .من اعترب هذا احلديث من أوهامه

روى عن  .كويف األَصل ى الَغنَوي موالهماجلزري، أبو أسامة الرهاو -واسمه زيد-زيد بن أيب ُأنَيسة  -1

وهو  -وروى عنه مالك، وعبيد اهلل بن عمرو الرقي  .َأيِب إسحاق السبيعي، وزيد بن ُرَفيع، وغريمها

وقال ابن معني، والعجيل، وأبو  .قال ابن سعد: كان ثقة كثري احلديث فقيها راوية للعلم .، وغريمها-راويته
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وقال النسائي: ليس به  .و بن عبد اهلل األودي، وأبو عبد اهلل احلاكم: ثقةداود، ويعقوب بن سفيان، وعمر

وذكره ابن حبان، وابن شاهني، وابن خلفون يف "الثقات"، وقال ابن حبان: كان فقيها ورعا، وهو  .بأس

 .وقال الذهبي: حافظ، إمام ثقة .وذكر ابن خلفون أن الذهىل، وابن نمري، وابن وضاح، والربقي وثقوه .ثقة

د، وقال يف هدي الساري: متفق عىل االحتجاج به وتوثيقه، لكن قال  وقال ابن حجر يف التقريب: ثقة له أفرا

 ،وإن فيه لبعض النكرة، وقال املروزي: سألت أمحد عنه؟ ،أمحد فيام حكاه العقييل: حديثه حسن مقارب

م قال ابن حجر: يف صحيح البخاري حديثه عن املنهال بن ث .فحرك يده، وقال: صالح، وليس هو بذاك

( 0/401الكاشف ) ُينظر: .ـه، وقيل بعدها009ُتويف سنة  .عمرو، وقال أيضا: تكلم فيه أمحد بكالم لني

(، التقريب 2/297(، َتذيب التهذيب )0719( برقم )1/022(، اْلكامل ملغلطاي )0732برقم )

وخالصة حاله أنه ثقة عىل قول األكثرين، وأما  .(481، 432ـ(، هدي الساري )ص3008/برقم333)صـ

د، فال يقدح يف توثيقه، ومن أنزله عن رتبة الثقة مل يذكر دليال، واهلل أعلم  .قول ابن حجر: له أفرا

روى عن أيب عبيدة بن عبد اهلل  .زيد بن ُرَفيع اجلزري، يقال: موىل أسامء بن خارجة، من أهل نصيبني -6

كام –وروى عنه زيد بن أيب ُأنَيسة  .، وغريمها-كام يف هذا اْلسناد–حزام بن حكيم بن حزام بن مسعود، و

وقال أمحد: ثقة ما به بأس،  .قال ابن معني: ليس حديثه بيشء .، وحممد بن محزة، وغريمها-يف هذا اْلسناد

، وقال ابن «الثقات»يف  وذكره ابن حبان، وابن شاهني .وقال أبو داود: ثقة .وقال مرة: ما علمت إال خريا 

وقال ابن عدي: ولزيد بن رفيع غري ما ذكرت، وليس بالكثري، وإذا روى  .حبان: كان فقيها ورعا فاضال

عنه ثقة فال بأس بحديثه، فأما إذا روى عنه مثل محزة اجلزري فإن محزة ضعيف، وال يعترب حديثه بروايته 

وقال النسائي:  .وقال الدارقطني: ضعيف . ُأنَيسة، وهو ثقةقلت: الراوي عنه يف حديثنا زيد بن أيب .ـه.عنه ا

تاريخ ابن معني، رواية ابن حمرز  ُينظر: .ـه026ُتويف سنة  .وقال الذهبي: فيه ضعف .ليس بالقوي

الكامل البن  (،6/204(، الثقات البن حبان )2171/برقم186صـالطبقات خلليفة بن خياط ) (،0/12)

( 2/111(، لسان امليزان )0120/برقم 010(، ديوان الضعفاء للذهبي )صـ713( برقم )4/061عدي )

(، التذييل عيل كتب اجلرح والتعديل لطارق 4049( برقم )4/277(، الثقات البن ُقْطُلْوَبَغا )2398برقم )

 األوهام كام أفاده ابن عدي قليل وخالصة حاله أنه صدوق .(217/برقم000بن حممد آل بن ناجي )صـ

إذا كان الراوي عنه ثقة، والراوي عنه يف حديثنا زيد بن أيب ُأنَيسة، وهو ثقة، وأما من وثقه بإطالق  السيام

 .واهلل أعلمفهو معاَرض بام ُذكر له من أوهام، ومن ضعفه بإطالق، فهو تضعيف غري مفرسَّ فال يؤخذ به، 

وروى عنه زيد بن  . روى عن أبيه.لد األََسدي القريش احلجازيِحزام بن حكيم بن حزام بن خوي -7

وخرج ابن حبان، واحلاكم حديثه يف  .ذكره ابن حبان يف "الثقات" .رفيع، وعطاء بن أيب رباح، وغريمها

تلخيص املتشابه للخطيب  ُينظر: .روى له النسائي حديثا واحدا .وقال ابن حجر: مقبول .كتابيهام

(، التقريب 3/343(، َتذيب التهذيب )0349( برقم )4/48غلطاي )(، اْلكامل مل0/416)
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فيكون لني  ؛وخالصة حاله أنه مقبول، أي: عند املتابعة، ومل أجد له متابعا .(0089/برقم017)صـ

 .احلديث، واهلل أعلم

القريش أبوه: هو الصحايب اجلليل املخرضم حكيم بن حزام بن ُخويلد بن أسد بن عبد العزى بن قيص   -8

وروى عنه ابنه  .روى عن وغريمها .▲األسدي، يكنى أبا خالد، وهو ابن أخي خدجية بنت خويلد 

، أرأيت أشياء ملسو هيلع هللا ىلص أسلم يوم الفتح، وأتى النَّبِّي  .حزام، وسعيد بن املسيب، وغريمها
ِ
فقال: يا َرُسول اَّللَّ

 ها أجر؟ فقال رَ كنُت أفعلها يف اجلاهلية، كنُت أتحنث ِبا، ألِي في
ِ
أسلمت َعىَل ما سلف "ملسو هيلع هللا ىلص: ُسول اَّللَّ

(، 0324( برقم )3/18) ُأسد الغابة ُينظر: .ـه14ُتويف سنة  .حديثا 41وعدد أحاديثه  ."لك من خري

 .(91اخلالصة للخزرجي )صـ

  احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

م بن حكيم بن حزاماحلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ فيه   .لني احلديث .ِحزا

( –وللحديث  ْفَن اخْلرَْيَ ح تقدم خترجيه يف  ¶.شاهد صحيح من حديث جابر  -دون قوله: )َوُتَسوِّ

وبذا  . 066: ح رقمتقدم خترجيه يف  ¶.وله شاهد آخر صحيح من حديث ابن عباس  . 061: رقم

(؛ حيث ْفَن اخْلرَْيَ مل أجد هلذه اللفظة  يرتقي احلديث بشاهديه إىل الصحيح لغريه، وذلك دون قوله: )َوُتَسوِّ

 .شاهدا فيام وقفت عليه من مصادر، واهلل أعلم
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 احلديث الثاين والسبعون بعد املائة:

ْقَن؛ َفِإنَُّكنَّ َأْكَثُر َأْهِل النَّارِ ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ، عن ؓ وعن ابن مسعود : "َتَصدَّ
ِ
 .َأنَُّه َقاَل لِلنَِّساء

َةٌ  : بَم، أومِلَ؟ َقاَل: ألنَُّكنَّ ُتْكثِْرَن اللَّْعَن، َوَتْكُفْرَن اْلَعِشرَي،  (1)]ليست[ َقاَلِت اْمَرأ
ِ
من ِعليِة النَساء

َجاِل َذِوي اأْلَْمِر َعىَل َأْمِرِهْم من النساء  َما ِمْن َناقَِصاِت َعْقٍل أو ِدْيٍن َأْغَلُب َعىَل الرِّ
ِ
 .َقاَل: واهلل

ا قيل: وما ُنقصاُن عقلِها َوِدينَِها؟   كَشَهاَدِة َرُجٍل، َوَأمَّ
َتنَْيِ ا ُنْقَصاُن َعْقلَِها، َفإِنَّ َشَهاَدَة اْمَرأ َقاَل: َأمَّ

، أخرجه أبو "ُنْقَصاُن ِدينَِها، َفِإنَُّه َيْأيِت َعىَل إِْحَداِهنَّ َكَذا، َوَكَذا ِمْن َيْوٍم ال تصيل فيه صالة  واحدة  

 .(2)حاتم

                                 
(، وهي ثابتة يف كل 0/247/ب(، وال املطبوع )081/ل0هذه اللفظة غري موجودة يف األصل ) (1)

 مصادر التخريج التي وقفُت عليها!

 ختريج احلديث: (2)

صدقة التطوع، ِذْكر العلة التي من  ب/الزكاة،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

(، قال: أخربنا الفضل بن احلَُباب، 2232( برقم )8/001أجلها حث النساء عىل اْلكثار من الصدقة )

ا، حيدث عن وائل بن ُمَهانة، عن  حدثنا حممد بن بشار، حدثنا حممد، عن شعبة، عن احلكم، قال: سمعت َذرا

 .فذكر احلديث بلفظ مقاربأنه قال، ملسو هيلع هللا ىلص ابن مسعود ؓ، عن النبي 

(، 9303) برقم  (8/398ما ذكر يف النساء ) ب/ِعرشة النساء،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

 .قال: أخربنا حممد بن بشار به بلفظ خمتْص

ويف  .(، قال: حدثنا حممد بن جعفر به بلفظ خمتْص4010) برقم  (7/307« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .(، قال: حدثنا ِبز4013) برقم  (7/308)

 برقم  (0/682احلائض تسمع السجدة فال تسجد ) ب/الطهارة،  ك/، «سننه»وأخرجه الدارمي يف 

عن شعبة  ،(، قال: أخربنا أبو زيد سعيد بن الربيع، كالمها )ِبز بن أسد العمي، وسعيد بن الربيع(0147)

 .به بلفظ خمتْص

عبد الرمحن بن عبد اهلل بن  -(، من طريق املسعودي 4033) برقم  (7/093« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

(، من طريق منصور، عن ذر به بلفظ 2169) برقم  (6/41ويف ) .، عن احلكم به بلفظ خمتْص-عتبة 

 .خمتْص

 «: صحيحه»دراسـة إسناد احلديث عند ابن حبان يف 

الرمحن أبو خليفة اجلَُمِحي البْصي  بن حممد بن صخر بن عبد -واسمه عمرو  -الَفضل بن احلَُباب  -0

م بالنصب، واحرتقت كتبه فأخطأ يف بعض ما روى، ومل أقف عىل من اعترب احلديث  .األعمى ثقة مكثر، اَتُّ

 . 47تقدم يف حديث رقم:  .الذي معنا من أوهامه
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تقدم يف  .ثقة ثبت .«بندار»حممد بن بشار بن عثامن بن داود بن كيسان العبدي، أبو بكر البْصي ولقبه  -3

 . 023حديث رقم: 

ثقة، من أثبت الناس يف شعبة، وروايته  .«ُغنَْدر»حممد بن جعفر اهلذِل، أبو عبد اهلل البْصي املعروف بـ  -2

 .94تقدم يف حديث رقم:  .هنا عنه

اِج بن الَوْرِد الَعَتِكي األزدي، أبو بِسَطاٍم الواسطي ال -4 أمري املؤمنني يف  .َبْصيشعبة: هو ُشْعَبُة بُن احلَجَّ

 . 88تقدم يف حديث رقم:  .احلديث، إمام ثقة ثبت حجة متقن عابد

روى عن إبراهيم النخعي، وَذّر بن عبد اهلل  .احلكم بن ُعَتيبة، أبو حممد الِكندي موالهم، الكويف -1

قال ابن سعد: كان ثقة ثقة فقيها عاملا رفيعا كثري  .وروى عنه شعبة، واألعمش، وغريمها .املرهبي، وغريمها

وقال عباس الدوري: كان  .زاد النسائي: ثبت .وقال ابن معني، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة .احلديث

وقال العجيل: ثقة ثبت يف احلديث، وكان  .وقال يعقوب بن سفيان: كان فقيها ثقة .صاحب عبادة وفضل

 .، وقال: كان يدلس«الثقات»وذكره ابن حبان يف  .ي، وكان صاحب سنةمن فقهاء أصحاب إبراهيم النخع

وذكره ابن حجر يف املرتبة من مراتب املدلسني، وقال:  .وقال الذهبي: فقيه عابد قانت ثقة صاحب سنة

إال أنه ربام  ، وقال يف التقريب: ثقة ثبت فقيهوصفه النسائي بالتدليس، وحكاه السلمي عن الدارقطني

(، َتذيب الكامل 227( برقم )0/203الثقات للعجيل ) ُينظر: .ـه، وقيل بعدها002سنة  تويف .دلس

(، التقريب 3/423(، َتذيب التهذيب )0081( برقم )0/244(، الكاشف )0428( برقم )7/004)

 .وخالصة حاله ما قاله الذهبي .(21(، طبقات املدلسني البن حجر )صـ071/0412)صـ 

روى عن سعيد بن جبري، ووائل بن  .أبو عمر الكويف ،هلل بن زرارة اهلمداين املُْرهبيَذّر: هو ذر بن عبد ا -6

قال ابن معني، والنسائي، وابن خراش،  .وروى عنه األعمش، واحلكم بن ُعَتيبة، وغريمها .ُمَهانة، وغريمها

 .ساجي: صدوقوقال البخاري، وأبو حاتم، وال .وقال أمحد: ما بحديثه بأس .وابن نمري، والذهبي: ثقة

وقال أبو داود: كان مرجئا، وهجره إبراهيم النخعي، وسعيد بن جبري  .وزاد الساجي: كان يري اْلرجاء

، وقال ابن حبان: كان من عباد أهل الكوفة، وكان «الثقات»وذكره ابن حبان، وابن خلفون يف  .لالرجاء

أيضا: رمي باْلرجاء، وقال يف  أحد الثقات األثبات، وقال«: هدي الساري»وقال ابن حجر يف  .يقص

(، اْلكامل 3697( برقم )3/23ميزان االعتدال ) ُينظر: .تويف قبل املائة .التقريب: ثقة عابد رمي باْلرجاء

(، 2/308(، َتذيب التهذيب )482، 430(، هدي الساري )صـ 0487( برقم )4/390ملغلطاي )

 .وخالصة حاله أنه ثقة عابد رمي باْلرجاء .(312/0841التقريب )صـ 

وروى عنه َذّر بن عبد  .روى عن ابن مسعود ؓ، .وائل بن ُمَهانة التيمي الكويف، من تيم الرباب -7

 .وقال ابن سعد: كان قليل احلديث .ذكره ابن سعد، ومسلم يف الطبقة األوىل من أهل الكوفة .اهلل اهلمداين

وخرج ابن حبان، واحلاكم  .وقال شعبة: كان وائل من أصحاب ابن مسعود .وذكره ابن حبان يف "الثقات"

وقال  .حديثه يف صحيحهام، وقال الذهبي يف الكاشف: ُوثِّق، وقال يف امليزان: ال ُيعرف، له حديث واحد
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(، 9221( برقم )4/220(، ميزان االعتدال )6129( برقم )3/248الكاشف ) ُينظر: .ابن حجر: مقبول

(، التقريب 00/001(، َتذيب التهذيب )1100( برقم )03/317غلطاي )اْلكامل مل

فيكون لني  ؛وخالصة حاله أنه مقبول، يعني: عند املتابعة، ومل أجد له متابعا .(7291/برقم181)صـ

  .احلديث، واهلل أعلم

د الرمحن أبو عب ،ابن مسعود: هو الصحايب اجلليل: عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلُذِِلّ   -8

  .24تقدم يف حديث رقم:  .الكويف ؓ

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

ما من »وقد تفرد بوقف قوله: ، لني احلديث .احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ فيه وائل بن ُمَهانة التيمي

، 074، 072، وهذا اللفظ مرفوع كام سيأيت يف حديث رقم: عىل ابن مسعود« من النساء ..ناقصات العقل

 .واهلل أعلم

  .072: ح رقمسيأيت خترجيه يف  .وله شاهد صحيح من حديث أيب سعيد اخلدري ؓ

 . 074: ح رقمسيأيت خترجيه يف  .¶وله شاهد آخر صحيح من حديث عبد اهلل بن ُعمر 

 .وبذا يرتقي احلديث بشواهده إىل درجة الصحيح لغريه، واهلل أعلم

 التعليق عىل احلديث:

 (: 323قال ابن دقيق العيد يف إحكام األحكام َشح عمدة األحكام )صـ

ة من ِسطة النساء" فيه هلم وجهان:  قوله: "فقامت امرأ

أحدمها: ما ذهب إليه بعض الفضالء األدباء من األندلسيني: إنه تغيري أي تصحيف من الراوي كأن 

ويؤيد هذا: أنه ورد يف كتاب ابن أيب شيبة،  ،فاختلطت الفاء بالالم فصارت طاء ،األصل: من سفلة النساء

 .ويف رواية أخرى: "فقامت امرأة من غري علية النساء" ،والنسائي: "من سفلة النساء"

وِبذا فرسه  ،الوجه الثاين: تقرير اللفظ عىل الصحة وهو أن تكون اللفظة أصلها من الوسط الذي هو اخليار

 .ـه.بعضهم من علية النساء وخيارهن وعن بعض الرواة: "من واسطة النساء"ا
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 املائة:احلديث الثالث والسبعون بعد 

يوم ملسو هيلع هللا ىلص مرَّ رسول اهلل " من حديث أيب سعيد، وقال فيه: -أعني أبا حاتم -وأخرجه أيضا

ْقَن، َفِإينِّ َرَأيْتُُكنَّ َأْكَثَر َأْهِل النَّاِر، َفُقْلَن: َومِلَ َذاَك َيا  عيد بالنساء، فقال: ، َتَصدَّ
ِ
َيا َمْعرَشَ النَِّساء

؟، َقاَل: ُتْكثِْرَن ا َرُسوَل 
ِ
للَّْعَن، َوَتْكُفْرَن الَعِشرَي، وَما َرَأيُْت ِمْن َناقَِصاِت َعْقٍل َوِديٍن، أغلَب اَّللَّ

، َفُقْلنَ  لُِلبِّ  ُجِل احلَاِزِم ِمْن إِْحَداُكنَّ َأَليَْس  وَما نقصان عقلِنا ودينِنا يا رسوَل اهلل؟ َقاَل:: الرَّ

ُجِل؟ َِة ِمثَْل نِْصِف َشَهاَدِة الرَّ ، ُقْلَن: َبىَل، َقاَل: َفَذاَك ُنْقَصاُن َعْقلَِها، َأَو َليَْسْت إَِذا َشَهاَدُة امْلَْرأ

ْ َتُصْم؟، ُقْلَن َبىَل: َقاَل: َفَذاَك ُنْقَصاُن ِدينَِها ْ ُتَصلِّ َومَل ُة مَل
َ قوله )من علية  .(1)"َحاَضِت امْلَْرأ

فهن وأرفعهن، تقول: كذلك، وهو مجع فالن من علية الناس إذا كان  النساء(، أي من أَشا

 .(2رجل عيّل كصبّي وِصبية)

  

                                 
 .عزا املصنف احلديث البن حبان، وهو يف الصحيحني( 1)

  ختريج احلديث:

(، قال: حدثنا 214( برقم )0/68ترك احلائض الصوم ) ب/احليض،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

سعيد بن أيب مريم، قال: أخربنا حممد بن جعفر، قال: أخربين زيد هو ابن أسلم، عن عياض بن عبد اهلل، 

الزكاة عىل  ب/الزكاة،  ك/ويف  .عن أيب سعيد اخلدري ؓ، قال، فذكر احلديث بلفظ مقارب

 .حدثنا ابن أيب مريم به بنحوه مطوال(، قال: 0463( برقم )3/031األقارب )

بيان نقصان اْليامن بنقص الطاعات، وبيان إطالق لفظ  ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

(، قال: حدثني احلسن بن عيل احللواين، وأبو بكر 0/87الكفر عىل غري الكفر باهلل، ككفر النعمة واحلقوق )

  .به بنحوهبن إسحاق، قاال: حدثنا ابن أيب مريم 

اللعن، ِذْكر الزجر  ب/احلظر واْلباحة،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

(، من طريق حممد بن حييى الذهيل، حدثنا 1744( برقم )02/14للنساء عن إكثار اللعن، وإكفار العشري )

  .ابن أيب مريم به بنحوه مطوال

 .(6/421الصحاح للجوهري، مادة عال ) ُينظر: (2)
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 " قال: ¶وعن جابر بن عبد اهلل ( م061)
ِ
اَلَة َيْوَم ملسو هيلع هللا ىلص  َشِهْدُت َمَع َرُسوِل اهلل الصَّ

ئ ا َعىَل باَِللٍ  اَلِة َقبَْل اخْلُْطَبِة، ِمن َغرْيِ َأَذاٍن َواَل إَِقاَمٍة، ُثمَّ َقاَم ُمتََوكِّ َفَأَمَر بِتَْقَوى ، اْلِعيِد، َفبََدَأ بِالصَّ

رَ  َرُهْم، ُثمَّ َمىَض َحتَّى َأتَى النَِّساَء، َفَوَعَظُهنَّ َوَذكَّ ، َوَحثَّ َعىَل َطاَعتِِه، َوَوَعَظ النَّاَس َوَذكَّ
ِ
، اهلل ُهنَّ

ْقَن، َفِإنَّ َأْكثََرُكنَّ َحَطُب ] ٌَة ِمْن ِسَطِة ا0/080َفَقاَل: َتَصدَّ  َسْفَعاُء /أ[ َجَهنََّم، َفَقاَمِت اْمَرأ
ِ
لنَِّساء

َكاَة، َوَتْكُفْرَن اْلَعِشرَي، َقاَل:  ؟، َقاَل: أِلَنَُّكنَّ ُتْكثِْرَن الشَّ
ِ
ْيِن، َفَقاَلْت: مِلَ َيا َرُسوَل اهلل َفَجَعلَْن اخْلَدَّ

، ُيْلِقنَي يِف َثْوِب باَِلٍل ِمْن َأْقِرطَ  ْقَن ِمْن ُحلِيِِّهنَّ َِتِِهنَّ َيتََصدَّ ، َوَخَوا  .(1)أخرجه مسلم ،"تِِهنَّ

 .(2)وأخرجه البخاري من حديث ابن عباس( م066)

ٌَة ِمْن ]َسِفَلِة[" وأخرجه النسائي من حديث جابر، وقال:م( 061)  َسْفَعاُء  (3)َفَقاَمِت اْمَرأ
ِ
النَِّساء

ْينِ  ، فيَْقِذْفنَُه يِف  َفَعِجْلَن َينِْزْعَن َقاَلئَِدُهنَّ َوَأْقِرَطَتُهنَّ "، ثم ذكر ما بعده، وقال: "اخْلَدَّ تِيَمُهنَّ َوَخَوا

ْقَن بِهِ   .(4)"َثْوِب باَِلٍل َيتََصدَّ

  

                                 
 . 061: ح رقميف  صحيح. تقدم خترجيه  ( 1)

 . 066: ح رقميف  صحيح. تقدم خترجيه  ( 2)

، وما أثبته هو املوافق ملا يف مصادر ِمن سقط(: 0/248/أ(، واملطبوع )080/ل0يف األصل )( 3)

 .التخريج

 . 061: ح رقميف  صحيح. تقدم خترجيه   (4)
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 احلديث الرابع والسبعون بعد املائة:

ْقَن َوَأْكثِْرَن " قال:ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  ، عن¶وعن ابن عمر  ، َتَصدَّ
ِ
َيا َمْعرَشَ النَِّساء

 َأْكَثُر َأْهِل ااِلْستِْغَفاَر، َفِإينِّ َرَأيْتُُكنَّ َأْكثََر َأْهِل 
ِ
ٌَة ِمنُْهنَّ َجْزَلٌة: َوَما َلنَا َيا َرُسوَل اهلل النَّاِر، َفَقاَلِت اْمَرأ

بٍّ النَّاِر؟ َقاَل: ُتْكثِْرَن اللَّْعَن، َوَتْكُفْرَن اْلَعِشرَي، وَما َرَأيُْت ِمْن َناقَِصاِت َعْقٍل َوِديٍن َأْغَلَب لِِذي لُ 

، َقاَل؟: َيا َرُسوَل  َتنَْيِ  ِمنُْكنَّ ا ُنْقَصاُن اْلَعْقِل: َفَشَهاَدُة اْمَرأ يِن؟ َقاَل: َأمَّ ، َوَما ُنْقَصاُن اْلَعْقِل َوالدِّ
ِ
اهلل

، َوُتْفطُِر يِف َرَمَضاَن، َفَهذَ  ا َتْعِدُل َشَهاَدَة َرُجٍل، َفَهَذا ُنْقَصاُن اْلَعْقِل، َوََتُْكُث اللَّيَاِِلَ َما ُتَصيلِّ

ينِ  قلُت: األحاديث الثالثة األوىل تدل عىل أن النساء يف اجلنة  .(1)أخرجه مسلم ،"ُنْقَصاُن الدِّ

أكثر، واألحاديث بعدها تدل عىل أهنن أقل، ]وسبيل اجلمع من ثالثة أوجه ال ريب يف 

أن حيمل ما دل عىل أكثرية النساء يف النار عىل مجلة النساء من املؤمنات من  األول:احتامهلن، 

ومن أمة غريهم من األنبياء من املرشكات، وما دل عىل قلتهن يف اجلنة عىل ملسو هيلع هللا ىلص أمة حممد 

أو  ♠ومن أمة غريه ملسو هيلع هللا ىلص املؤمنات من دخل منهن اجلنة قبل الشفاعة من أمة حممد 

وتكون األقلية بالنسبة إىل الداخلني اجلنة من الرجال  ،ملسو هيلع هللا ىلص بعدها من املؤمنات من أمة حممد 

  .ك ببعيدومن غريهم وليس ذلملسو هيلع هللا ىلص من أمة حممد 

أن األحاديث الدالة عىل أكثرية النساء حممولة عىل جنس النساء حتى يدخل فيها  الوجه الثاين:

احلور، فإنه ال يمنع إطالق النساء عليهن وال يمتنع هذا احلمل مع أن السائلني يف حديث أيب 

نسني، لكن ال يبعد هريرة آدميون، ويعلم بالقرائن احلالية أهنم مل يسألوا إال عن اآلدميني يف اجل

به اجلنس ما قال، وال ريب واحلالة هذه يف أن النساء  ، فقالأن يكون أبو هريرة الحظ يف جوا

                                 
  ختريج احلديث:( 1)

بيان نقصان اْليامن بنقص الطاعات، وبيان إطالق لفظ  ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

(، قال: حدثنا حممد بن ُرمح بن املهاجر املْصي، 0/86الكفر عىل غري الكفر باهلل، ككفر النعمة واحلقوق )

أنه ملسو هيلع هللا ىلص ، عن رسول اهلل ¶اهلل بن عمر  أخربنا الليث، عن ابن اهلاد، عن عبد اهلل بن دينار، عن عبد

 .قال، فذكر احلديث بلفظه

(، قال: حدثنا حممد 4112( برقم )3/0236فتنة النساء ) ب/الفتن،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

 .بن ُرمح به بلفظه

(، 4679) برقم  (4/309الدليل عىل زيادة اْليامن ونقصانه ) ب/السنة،  ك/، «سننه»وأخرجه أبو داود يف 

 .من طريق بكر بن مرض، عن ابن اهلاد به بنحوه، وليس فيه احلث عىل الصدقة
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أكثر، ألن احلور ال حْص هلن، وتكون األحاديث الدالة عىل قلتهن يف اجلنة حممولة عىل 

د باألقل واألكثر اآلدميون من اجلنسني من أمة حممد  اآلدميات، والوجه الثالث: أن نقول املرا

خاصة دون غريهم، ودون احلور العني، لظاهر حديث أيب هريرة، فإن الظاهر أن ملسو هيلع هللا ىلص 

ال غري، والغالب خروج اجلواب ملسو هيلع هللا ىلص ن الرجال والنساء من أمة حممد السؤال إنام وقع ع

فينطبق عليه  ،ملسو هيلع هللا ىلص خمرج السؤال منطبقا عليه، والسؤال كان عن املؤمنني من أمة حممد 

اجلواب، ويكون معنى لكل واحد زوجتان أي من اآلدميات ومن احلور العني ما شاء اهلل 

لن)تعاىل ثنتان وسبعون، أو أقل أو أكثر، لكن  فحالة  ،(2)(حالني)داللة األحاديث عىل (1)(نزِّ

أقلية النساء يف اجلنة وأكثريتهن يف النار يف أول األمر، فإذا وقعت الشفاعة، وُأخرج املؤمنون 

بالشفاعة من النار كان النساء حالتئذ أكثر أهل اجلنة؛ لكثرَتن عىل ما شهد به احلديث 

 الصحيح: 

 احلديث اخلامس والسبعون بعد املائة: 

ة القيُِّم الواحد" ج كل رجل حالتئذ زوجتني، وال تضاُدد (3)"حتى يكوَن خلمسنَي امرأ ، وُيزوَّ

 .(4)عىل كل وجه من هذه األوجه، واهلل أعلم[

                   

  

                                 
 (: نربر، وهوخطأ!0/249يف املطبوع ) (1)

 .(: حالتني0/249يف املطبوع ) (2)

 ختريج احلديث: (3)

 (، قال:80( برقم )0/37رفع العلم وظهور اجلهل ) ب/العلم،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

َثنَُّكْم َحِديث ا  مسدد، قال: حدثنا حييى، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك ؓ، قال: حدثنا أَلَُحدِّ

 
ِ
ُثُكْم َأَحٌد َبْعِدي، َسِمْعُت َرُسوَل اَّللَّ اَعِة: َأْن َيِقلَّ الِعْلُم، َوَيْظَهَر اجلَْهُل، ملسو هيلع هللا ىلص الَ حُيَدِّ ِط السَّ ا َيُقوُل: " ِمْن َأَْشَ

َنا ِحُد"َوَيْظَهَر الزِّ ة  الَقيُِّم الَوا َجاُل، َحتَّى َيُكوَن خِلَْمِسنَي اْمَرأَ  .، َوَتْكُثَر النَِّساُء، َوَيِقلَّ الرِّ

رفع العلم وقبضه وظهور اجلهل والفتن يف آخر الزمان  ب/العلم،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 .(، من طريق حممد بن جعفر، حدثنا شعبة به بلفظ مقارب4/3116)

 .(07/073(، َشح النووي عىل مسلم )8/266ظر يف هذه املسألة: إكامل املعلم )ين (4)
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 ( ِذكر آخر أهل اجلنة دخوال اجلنة08)

 احلديث السادس والسبعون بعد املائة: 

ا ِمنَْها، ": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  عن ابن مسعود ؓ إيِنِّ أَلَْعَلُم آِخَر َأْهِل النَّاِر ُخُروج 

ُ جل وعال: اْذَهْب َفاْدُخِل  ، َفيَُقوُل اَّللَّ َوآِخَر َأْهِل اجلَنَِّة ُدُخوال  اجلنَة، َرُجٌل خَيُْرُج ِمَن النَّاِر َحبْوا

َا َمأْلَى، َفرَيْ  ِجُع َفيَُقوُل: َيا َربِّ َوَجْدَُتَا َمأْلَى، َفيَُقوُل اهلل: اجلَنََّة، قال َفيَْأتِيَها، َفيَُخيَُّل إَِليِْه َأهنَّ

ة َأْمَثاهِلَا  ْنيَا َوَعرَشَ ْنيَا  -اْذَهْب َفاْدُخِل اجلَنََّة، َفِإنَّ َلَك ِمْثَل الدُّ ِة َأْمَثاِل الدُّ َفيَُقوُل:  -َأْو: إِنَّ َلَك َعرَشَ

 َوَأنَْت املَ  -َأو أتَْضَحُك يب  -أتَْسَخُر يب 
ِ
َضِحَك َحتَّى ملسو هيلع هللا ىلص لُِك ؟، قال: َفَلَقْد َرَأيُْت َرُسوَل اَّللَّ

ِجُذُه، وقال: َفَكاَن ُيقال: إن َذلَك َأْدَنى َأْهِل اجلَنَِّة َمنِْزَلة     .(1)، أخرجاه"َبَدْت َنَوا

  

                                 
  ختريج احلديث:( 1)

(، قال: حدثنا 6170( برقم )8/007صفة اجلنة والنار ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

عثامن بن أيب شيبة، حدثنا َجرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن َعبيدة، عن عبد اهلل ؓ قال النبي 

 .فذكر احلديث بنحوه ،ملسو هيلع هللا ىلص

(، قال: حدثنا عثامن بن 0/072آخر أهل النار خروجا ) ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 .ة، وإسحاق بن إبراهيم احلنظيل كالمها عن جرير به بلفظ مقاربأيب شيب

(، قال: حدثنا عثامن 4229( برقم )3/0413صفة اجلنة ) ب/الزهد،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

 .بن أيب شيبة به بلفظ مقارب

صفة النار  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

وأهلها، ِذْكر البيان بأن قول املنادي: "يا أهل النار ال موت" إنام يكون بعد خروج املوحدين منها 

 .(، من طريق إسحاق بن إبراهيم قال: أخربنا جرير به بلفظ مقارب7471( برقم )06/107)

 .لفظ مقارب(، من طريق شيبان، عن منصور به ب4290) برقم  (7/299« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 
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 احلديث السابع والسبعون بعد املائة:

ا، َفِقيَل َلُه: اْدُخلِ َرُجٌل َخَرَج ِمَن النَّاِر " وأخرجه أبو حاتم، وقال: ، ُثمَّ (1)اجْلَنََّة، َفيَْدُخُل  َزْحف 

َماَن الَِّذي ُكنَْت فِيِه  ْنيَا؟، خَيُْرُج، َفيَُقوُل: َيا َربِّ َقْد َأَخَذ النَّاُس امْلَنَاِزَل، َفيَُقاُل َلُه: َأتَْذُكُر الزَّ يِف الدُّ

ْنيَا ُدنياُهم وتضايقوا فيها فأنا َأْسَأُلَك َفيَُقوُل: َنَعْم، فيُقال: ََتَنَّْه، َفيَُقوُل:  َيا َربِّ َتنَاَفَس َأْهُل الدُّ

َة َأْضَعاِف ذلك فهو أدَنى أهِل اجلنِة منِزَلة    .(2)"ِمْثَلَها، َفيَُقوُل جل وعال: َلَك ِمْثَلَها َوَعرَشَ

  

                                 
 .(: زيادة كلمة اجلنة بعد قوله: فيدخل0/249( يف املطبوع )1)

 .( عزا املصنف احلديث البن حبان، وهو عند مسلم2)

  ختريج احلديث:

(، قال: حدثنا أبو بكر بن 0/074آخر أهل النار خروجا ) ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

أيب شيبة، وأبو ُكَريب، واللفظ أليب كريب، قاال: حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن إبراهيم، عن َعبِيدة، 

ا ِمَن النَّارِ ملسو هيلع هللا ىلص: عن عبد اهلل ؓ، قال: قال رسول اهلل  احلديث " .."إيِنِّ أَلَْعِرُف آَخُر َأْهِل النَّاِر ُخُروج 

 .بنحوه

 .(2191) برقم  (6/77« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

(، قال: حدثنا َهنَّاد، كالمها )أمحد، 3191( برقم )4/244صفة جهنم ) ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف  

 .وَهنَّاد( عن أيب معاوية به بنحوه

وصف اجلنة  /ب، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

( برقم 06/447وأهلها، ِذْكر البيان بأن الرجل الذي ذكرنا نعته هو ممن وجبت عليه النار ثم ُأخرج منها )

 .(، من طريق نوح بن حبيب الَبَذيش قال: حدثنا أبو معاوية به بلفظ مقارب7437)
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 احلديث الثامن والسبعون بعد املائة:

ة ،  قال:ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  (1)وعنه ، َوَيْكبُو َمرَّ ة  "آِخَر َمْن َيْدُخُل اجْلَنََّة َرُجٌل، َفْهَو َيْميِش َمرَّ

،  (2)]َوَتْسَفُعُه[ ة  ة  وتدَفعُه النَّاُر "ويف لفظ: الناُر َمرَّ ِط َفُهَو َيْكبُو َمرَّ ا َ َرُجٌل ُيْميِش َعىَل الْصِّ

ايِن ِمنِْك، َلَقْد َأْعَطايِن  /أ[0/083]َتَباَرَك : ، فقال، فِإَذا َجاَوَزَها اْلتََفَت إَِليَْها"ُأْخَرى الَِّذي َنجَّ

 ِ ، َأْدنِن لنَِي َواآْلِخِريَن، َفرْتَفُع َلُه َشَجَرٌة، َفيَُقوُل: َأْي َربِّ ا ِمَن اأْلَوَّ ي ِمْن َهِذِه اهلُل َشيْئ ا َما َأْعَطاُه َأَحد 

َجَرةِ  َب ِمْن َمائَِها، َفيَُقوُل اهلُل  الشَّ : َيا اْبَن آَدَم، َلَعيلِّ إِنَّ َأْعَطيْتَُكَها َعزَّ َوَجلَّ َوأِلَْسَتظِلَّ بِظِلَِّها، َوَأَْشَ

َها، َفيَُقوُل: اَل، َيا ُه يَ  َسَأْلَتنِي َغرْيَ َها، َوَربُّ ، فيَُعاِهُد ربَّه َوُيَعاِهُدُه َأْن اَل َيْسَأَلُه َغرْيَ ْعِذُرُه أِلَنَُّه َربِّ

ُب ِمْن َمائَِها، ُثمَّ ُيْرَفُع لَ  ُه َشَجَرٌة ِهَي َيَرى َما اَل َصرْبَ َلُه َعَليِْه، َفيُْدنِيِه ِمنَْها، َفيَْسَتظِلُّ بِظِلَِّها، َوَيرْشَ

َجَرةِ  ، َأْدنِنِي ِمْن َهِذِه الشَّ َب  َأْحَسُن ِمَن اأْلُوىَل، َفيَُقوُل: َأْي َربِّ ِمْن َمائَِها، َوَأْسَتظِلَّ بِظِلَِّها، أِلََْشَ

َها، َفيَُقوُل: َيا اْبَن آَدَم، ثم ذكر مثل األوىل إىل رابع شجرة، حتى يرى اجلنة،  اَل َأْسَأُلَك َغرْيَ

ينِي ِمنَْك؟ َأيُْرِضيَك َأْن ُأْعطِيَ  ، َأْدِخْلنِيَها، َفيَُقوُل: َيا اْبَن آَدَم َما َيْْصِ ْنيَا َفيَُقوُل: َأْي َربِّ َك الدُّ

نَي؟، َفَضِحَك اْبُن َمْسُعوٍد، َوَقاَل 
ِ
، َأتَْسَتْهِزُئ ِمنِّي َوَأنَْت َربُّ اْلَعامَل : َأاَل َوِمْثَلَها َمَعَها؟ َقاَل: َيا َربِّ

 
ِ
: ِممَّ َتْضَحُك؟، َقاَل: َهَكَذا َضِحَك َرُسوُل اهلل : مِ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  َتْسَأُلويِن ِممَّ َأْضَحُك؟ َقاُلوا مَّ َفَقاُلوا

نَي ِحنَي َقاَل: َأتَْسَتْهِزُئ ِمنِّي َوَأنَْت َربُّ 
ِ
؟، َقاَل: ِمْن َضِحِك َربِّ اْلَعامَل

ِ
َتْضَحُك َيا َرُسوَل اهلل

نَي؟، َفيَُقوُل: إيِنِّ اَل َأْسَتْهِزُئ ِمنَْك، َوَلِكنِّي َعىَل َما َأَشاُء َقاِدرٌ 
ِ
 .(3)"اْلَعامَل

                                 
 .يعني عبَد اهلل بن مسعود ؓ( 1)

(: وتدَفعُه، وما أثبته هو املوافق ملا يف مصادر 0/211/ب(، واملطبوع )080/ل0يف األصل ) (2)

 .التخريج

  ختريج احلديث: (3)

(، قال: حدثنا أبو بكر بن 0/074آخر أهل النار خروجا ) ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

ان بن مسلم، حدثنا محاد بن سلمة، حدثنا ثابت، عن أنس ؓ، عن ابن  أيب شيبة، حدثنا َعفَّ

( برقم 7/04« )مسنده»وأخرجه أمحد يف  .قال، فذكر احلديث بنحوهملسو هيلع هللا ىلص مسعود ؓ، أن رسول اهلل 

  .(، قال: حدثنا يزيد2704) برقم  (6/312( قال: حدثنا عفان به بنحوه، ويف )2899)

وصف  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

َمُه مما يريد لطلب غريه  اجلنة، وأهلها، ِذْكر البيان بأن اهلل جل وعال قد كان يعلم من هذا الرجل أنه لو َقدَّ

عن  ،بن ُشَميل، كالمها )يزيد بن هارون، والنرض بن ُشَميل((، من طريق النرض 7421( برقم )06/411)

 .بنحوه محاد بن سلمة به
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 املائة:احلديث التاسع والسبعون بعد 

َسَأَل ُموَسى َربَُّه، َما َأْدَنى َأْهِل اجْلَنَِّة َمنِْزَلة ، َقاَل: " قال: (1)ويف رواية من حديث املغرية بن شعبة

، وَكيَْف  َنَزَل   َوَقدْ َرُجٌل جَيِيُء َبْعَد َما َيْدُخُل َأْهُل اجْلَنَِّة اجْلَنََّة، َفيَُقاُل: اْدُخِل اجْلَنََّة، َفيَُقوُل: َأْي َربِّ

نْ  يَا؟، النَّاُس َمنَاِزهَلُْم، َوَأَخُذوا َأَخَذاَِتِْم، فقال: َأتَْرىَض َأْن َيُكوَن َلَك ِمثُْل ُمْلِك َملٍِك ِمْن ُمُلوِك الدُّ

، َفيَُقوُل: َلَك َذلَِك، َوِمْثُلُه َوِمْثُلُه َوِمْثُلُه َوِمْثُلُه، َفَقاَل: َرِضيُت َربِّ  ، َفيَُقوُل: َفيَُقوُل: َرِضيُت َربِّ

، َقاَل:  ْت َعيْنَُك، َفيَُقوُل: َرِضيُت َربِّ ُة َأْمَثالِِه معُه، َوَلَك َما اْشَتَهْت َنْفُسَك، َوَلذَّ َهَذا َلَك َوَعرَشَ

َمتَُهْم بِيَِدي، َوَخَتْمُت َعَليَْها، َفلَ  ، َفَأْعاَلُهْم َمنِْزَلة ؟ َقاَل: ُأوََلَِك الَِّذيَن َغَرْسُت َكَرا ْم َتَر ياَربِّ

: }َفاَل َتْعَلُم 
ِ
، َقاَل: َوِمْصَداُقُه يِف كَِتاِب اهلل ، َومَلْ َتْسَمْع ُأُذٌن، َومَلْ خَيُْطْر َعىَل َقْلِب َبرَشٍ َنْفٌس َما َعنْيٌ

{ اآلية ِة َأْعنُيٍ ُأْخِفَي هَلُْم ِمْن ُقرَّ
قوله: .(4الثاين أبو حاتم) ، وتابعهام عىل(3)أخرجا اجلميع .(2)

(، أي ضواحكه، وليست هنا النواجذ التي هي آخر األَضاس، فإن ضحك رسول )نواجذه

  .(5)إنام كان تبسامملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

                                 
أسلم قبل عمرة احلديبية، وشهدها  .الثقفّي ؓ الصحايب اجلليل املغرية بن شعبة بن أيب عامرهو:  (1)

( 6/016اْلصابة ) ُينظر: .حديثا 026وعدد أحاديثه  .ـه عىل قول األكثرين11تويف سنة  .وبيعة الرضوان

 .(281(، اخلالصة )صـ8097برقم )

 .07السجدة: ( 2)

 ختريج احلديث:( 3)

(، قال: حدثنا سعيد بن 0/076أدنى أهل اجلنة منزلة فيها ) ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

ف، وابن َأبَْجَر، عن الشعبي قال: سمعت املغرية بن شعبة  عمرو األشعثي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ُمَطرِّ

ح، وحدثنا ابن أيب عمر، حدثنا سفيان، حدثنا مطرف بن َطِريف، وعبد امللك بن  -إن شاء اهلل  -رواية 

قال: ملسو هيلع هللا ىلص معا الشعبي، خيرب عن املغرية بن شعبة، قال: سمعته عىل املنرب يرفعه إىل رسول اهلل سعيد، س

ف، وابن َأبَْجَر سمعا الشعبي،  -واللفظ له  -وحدثني برش بن احلكم  حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا ُمَطرِّ

 –أحدمها، ُأَراه ابن أبجر قال سفيان: رفعه-، خيرب به الناس عىل املنرب ملسو هيلع هللا ىلصيقول: سمعت املغرية بن شعبة 

 .قال، فذكر احلديث بلفظ مقارب

بدء اخللق، ِذْكر سؤاِل الكليِم  ب/التاريخ،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

(، من طريق حامد بن حييى الَبْلِخي، حدثنا 6306( برقم )04/99ربَّه عن أدنى أهل اجلنة وأرفعهم منزلة )

 .بنحوهسفيان به 

 !082إىل:  080قد أخرج ابن حبان مجيع هذه األحاديث كام تقدم يف ختريج األحاديث من: ( 4)

ئد مسلم ) ُينظر: (5)  .(0/243املُْعلم بفوا
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قوله )ما  .(2قوله )تسفعه النار(، أي تلفحه وتغري لون برشته) .(1)قوله )يكبو(، أي يسقط

يْصيني منك(، ويف رواية )ما يْصيك مني(، واملعنى فيه: ما يقطع مسألتك، وأصل التْصية 

ة، ألنه قطع حلب لبنها ومجع، وكل يشء قطعته ومنعته 0/083القطع، ومنه ] ا /ب[ املَُْصَّ

يته) فقد رصَّ
(، وقوله: )أَتزأ مني(، اهلزء السخرية والضحك املضاف إىل اهلل تعاىل، قال 3

، ويقال: إنام معناه ▐(: ما يعرف منه من البرشية غري جائز عىل اهلل 4اخلطايب)

(، وقد تقدم الكالم يف هذا وأمثاله من صفات التشبيه 5اْلخبار عن الرىض، وحسن املجازاة)

مستوَّف يف باب تقليب القلوب ويف غريه، واملختار فيه: أنه من املتشابه الذي استأثر اهلل 

قول هذا الرجل )لقد أعطاين اهلل شيئا ما أعطاه أحدا من األولني  (، ووْجه6بعلمه)

واآلخرين(، وقد رأى نفسه يف النار، وقد علم أن خلقا مل يدخلوها: أن هذا الرجل تفكر يف 

ذنوبه، فرأى أنه يستحق اخللود أو طول املُكث، فشكر جمرد الكَرم ال يف مقابلة عمل، ورأى 

يكون قوله عائدا إىل من يف النار، ويؤيده: أنه قال ذلك عقب  غريه ُجوزي عىل قدر عمله، أو

  .(7خروجه من النار قبل أن ُترفع له الشجرة، وهو األظهر، واهلل أعلم)

  

                                 
 .(0/160املصدر السابق ) ُينظر:( 1)

 .(0/209(، كشف املشكل من حديث الصحيحني )0/160املُْعلم ) ُينظر: (2)

  .(0/209كشف املشكل من حديث الصحيحني ) ُينظر:( 3)

مصنف كتاب "  .هو: مَحُْد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب، أبو سليامن اخلطايب البستي الفقيه األديب( 4)

تويف سنة  .معامل السنن "، و" غريب احلديث "، و" َشح أسامء اهلل احلسنى "، وغري ذلك من التصانيف

 .(8/623)تاريخ اْلسالم  ُينظر: .ـه 288

 .(0/118املُْعلم ) ُينظر:( 5)

 .(88 -0/87غاية اْلحكام املطبوع ) ُينظر: (6)

 .(0/209كشف املشكل من حديث الصحيحني ) ُينظر:( 7)
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 احلديث الثامنون بعد املائة:

يقول يِف َهِذِه اآْلَيِة }ُرَباَم َيَودُّ الَِّذيَن ملسو هيلع هللا ىلص "سمعت رسول اهلل  قال:  ؓ وعن أيب سعيد

ا من املؤِمننَي ِمَن النَّاِر َبْعَدَما ]َيْأُخُذ نِْقَمتَُه  (:1)َلْو َكاُنوا ُمْسلِِمنَي{َكَفُروا  ُ َناس  خُيِْرج اَّللَّ

ْنيَا َأنَُّكمْ  (،2)ِمنُْهْم[ ُكوَن: َأَلستُم ُكنْتُْم َتْزُعُموَن يِف الدُّ كنَِي َقاَل امْلرُْشِ  ومَلَّا َأْدَخَلُهُم النَّار َمَع امْلرُْشِ

ُع َأوْ  َفاَعِة، َفتَشفَّ ُ َذلَِك ِمنُْهْم َأذَِن يِف الشَّ هَلُُم امْلَاَلئَِكُة لِيَاُء اهلل، َفاَم َلُكْم َمَعنَا يِف النَّاِر؟، َفِإَذا َسِمَع اَّللَّ

، فيقول املرشكون: َيا َليَْتنَا ُكنَّا ]مثَلُهْم[)
ِ
َفاَعُة ( َفتُدْ 3َوالنَّبِيُّوَن َحتَّى خَيُْرُجوا بِِإْذِن اَّللَّ ِرُكنَا الشَّ

ْوَن يِف اجْلَنَِّة  .َفنُْخَرُج ِمَن النَّاِر، َفَذلَِك َقْوُله: }ُرَباَم َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َكاُنوا ُمْسلِِمنَي{ َقاَل: َفيَُسمَّ

ٍد يِف ُوُجوِهِهْم، َفيَُقوُلوَن: َربَّنَا َأْذِهْب َعنَّا هذا االسم، قال: فيأمرهم  اجْلََهنَِّميُّوَن ِمْن َأْجِل َسَوا

 .(4، أخرجه أبو حاتم)فيغتلسون يف هنر اجلنة، فذهَب ذلك عنُهم"

                                 
 . 3احلجر: ( 1)

(: ُتؤخُذ نِقَمُته فيهم، وما أثبته هو املوافق ملا يف مصادر 0/210/ب( واملطبوع )083/ل0يف األصل )( 2)

 .احلديث

 .(: منكم، وما أثبته هو املوافق ملا يف مصادر التخريج0/210/ب( واملطبوع )083/ل0يف األصل )( 3)

 ختريج احلديث:( 4)

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

وا اجلهنميني َيدعون رِبم  وأهلها، ِذْكر اْلخبار بأن من ُأدخل اجلنة بعد أن ُعذب يف النار بذنوبه وُسمُّ

(، قال: أخربنا حممد بن احلسني بن ُمْكَرم، قال: 7423( برقم )06/417فُيذهب اهلل ذلك االسم عنهم )

بو أسامة، عن أيب َرْوق، قال: حدثنا صالح بن أيب حدثنا عبد اهلل بن عمر بن أبَان بن صالح، قال: حدثنا أ

يقول يف هذه اآلية: }ُرَباَم َيَودُّ ملسو هيلع هللا ىلص َطِريف، قال: قلت أليب سعيد اخلدري ؓ: أسمعَت رسول اهلل 

ِذيَن َكَفُروا َلْو َكاُنوا ُمْسلِِمنَي{   .احلديث بلفظ مقارب ..الَّ

 -من طريق إسحاق بن راهويه عن أيب أسامة (، 8001) برقم  (8/016« )األوسط»وأخرجه الطرباين يف 

 .به بلفظ مقارب -محاد بن أسامة 

 «:صحيحه»دراسـة إسناد احلديث عند ابن حبان يف 

روى عن برِْش بن الوليد، وعبد اهلل بن عمر  .حممد بن احلسني بن ُمْكَرم، أبو بكر البغدادي ثم البْصي -0

قال إبراهيم بن فهد: ما قدم علينا من بغداد  .حبان، وغريمها وروى عنه الطرباين، وابن .بن أبَان، وغريمها

 .وقال الدارقطني: ثقة .وقال ابن عبد اهلادي: احلافظ املسند .وقال ابن حبان: حافظ .أعلم باحلديث منه

وأخرج له احلاكم،  .وقال الذهبي: احلافظ اْلمام املسنِد .وقال ابن العامد: كان أحد احلفاظ املربزين
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(، إرشاد القايص والداين إىل تراجم 3/721طبقات احلفاظ للذهبي ) ُينظر: .ـه219ُتويف سنة  .والضياء

 .وخالصة حاله أنه ثقة .(861/برقم126شيوخ الطرباين )صـ

عبد اهلل بن عمر بن حممد بن أبَان بن صالح بن ُعمري القريش األموى موالهم، ويقال له: اجلعفى، أبو  -3

قال عن نفسه: إنام لقبني  .-بضم أوله، وفتح ثالثه، وجيوز ضم ثالثه  -ه ُمْشَكَداَنة عبد الرمحن الكويف لقب

روى عن حسني بن عيل  .مشكدانة أبو ُنعيم كنت إذا أتيته تطيبت وتلبست، فإذا رآين قال: قد جاء مشكدانة

، -كام يف هذا اْلسناد  -وروى عنه حممد بن احلسني بن ُمْكَرم  .اجلعفي، ومحاد بن أسامة الكويف، وغريمها

ويف كتاب "الصلة" ملسلمة: روى عنه  .، وغريهم-وهو ال يروي إال عن ثقة عنده  –ومسلم، وأبو داود 

وقال  .وقال أمحد: ثقة .وذكره ابن حبان، وابن خلفون يف "الثقات" .قال أبو حاتم: صدوق .بقي بن خملد

كان يمتحن أصحاب احلديث، وكان غاليا يف التشيع، فقال ِل: من حفر زمزم؟ قلت: صالح جزرة: 

رَي: ثقة .معاوية، فصاح يفَّ وقام وقال يف امليزان: صدوق صاحب  .وقال الذهبي يف الكاشف، ويف السِّ

( برقم 3/380الضعفاء للعقييل ) ُينظر: .ـه329ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: صدوق فيه تشيع .حديث

( برقم 0/178(، الكاشف )2444( برقم )01/241(، )0470( برقم )7/307(، َتذيب الكامل )841)

(، اْلكامل ملغلطاي 00/011(، سري أعالم النبالء )4472( برقم )3/466(، ميزان االعتدال )3874)

وخالصة حاله  .(2492/برقم201(، التقريب )صـ1/223(، َتذيب التهذيب )2180( برقم )8/87)

ة فيه تشيع عىل قول األكثرين، وقد روى عنه أبو داود يف سننه، وهو ال يروي فيها إال عن ثقة، ووثقه أنه ثق

 .أمحد، ومل ينكر عليه إال حديثا واحدا، واهلل أعلم

تقدم يف حديث  .ثقة ثبت .أبو أسامة: هو محاد بن أسامة بن زيد القريش موالهم، أبو أسامة الكويف -2

 . 021رقم: 

روى عن صالح بن أيب طريف، والشعبي،  .أبو َرْوق اهلمداين الكويف ،ْوق: هو عطية بن احلارثأبو رَ  -4

وقال أمحد، ويعقوب بن  .قال ابن معني: صالح .وروى عنه الثوري، ومحاد بن أسامة، وغريمها .وغريمها

وقال ابن حجر:  .وذكره ابن حبان يف الثقات .وقال أبو حاتم: صدوق .سفيان، والنسائي: ليس به بأس

َتذيب الكامل  ُينظر: .وذكره الذهبي يف تارخيه يف الطبقة اخلامسة عرش .صاحب التفسري صدوق

(، التقريب 7/334(، َتذيب التهذيب )2/938(، تاريخ اْلسالم )2911( برقم )31/042)

 .وخالصة حاله أنه صدوق .(4601/برقم292)صـ

وروى عنه أبو روق عطية بن احلارث  .ن أبى سعيد اخلدريروي ع .صالح بن أيب َطِريف أبو الصيداء -1

الثقات  ُينظر: .ذكره ابن حبان، وابن ُقْطُلْوَبَغا يف الثقات، وخرج ابن حبان حديثه يف صحيحه .اهلمداين

وخالصة حاله أنه صدوق؛ فهو  .(1321( برقم )1/394(، الثقات البن ُقْطُلْوَبَغا )4/276البن حبان )

ذه الرواية، ومل يذكره أحد يف كتب اجلرح والتعديل إال ابن حبان، وابن ُقْطُلْوَبَغا، فأورداه يف ال ُيعرف إال ِب
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الثقات، وما رأيُت فيه جرحا  فيام وقفت عليه من مصادر، ومل ينكر عليه أحد من األئمة هذا احلديث، واهلل 

 .أعلم

ن بن ُعبيد بن ثعلبة اخلزرجي أبو سعيد أبو سعيد اخلدري: هو الصحايب اجلليل سعد بن مالك بن شيبا -6

 .2تقدم يف حديث رقم:  .األنصاري اخلد ري ؓ، مشهور بكنيته

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

 .صدوقان، واهلل أعلم .احلديث ِبذا اْلسناد حسن؛ فيه عطية بن احلارث أبو َرْوق، وصالح بن أيب طريف

 :  وله شاهد صحيح من حديث أيب هريرةؓ 

(، قال: حدثنا أبو 816( برقم )0/061فضل السجود ) ب/األذان،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

اليامن، قال: أخربنا شعيب، عن الزهري، قال: أخربين سعيد بن املسيب، وعطاء بن يزيد الليثي، أن أبا 

نَا يَ   َهْل َنَرى َربَّ
ِ
: )َيا َرُسوَل اَّللَّ احلديث( وفيه: )َحتَّى إَِذا َأَراَد ..ْوَم الِقَياَمِة؟هريرة، أخربمها: أن الناس قالوا

 َ ُ امَلاَلِئَكَة: َأْن خُيِْرُجوا َمْن َكاَن َيْعُبُد اَّللَّ ُ َرمْحََة َمْن َأَراَد ِمْن َأْهِل النَّاِر، َأَمَر اَّللَّ ، َفُيْخِرُجوهَنُْم َوَيْعِرُفوهَنُْم اَّللَّ

 ُ َم اَّللَّ ُجوِد، َوَحرَّ ُجوِد، َفيَْخُرُجوَن ِمَن النَّاِر، َفُكلُّ اْبِن آَدَم َتْأُكُلُه النَّاُر إاِلَّ  بِآثَاِر السُّ َعىَل النَّاِر َأْن َتْأُكَل َأثََر السُّ

ُجوِد، َفيَْخُرُجوَن ِمَن النَّاِر، َقْد اْمَتَحُشوا َفُيَصبُّ َعَليِْهْم َماُء احلََياِة، َفَينُْبُتوَن َكاَم تَ  احِلبَُّة يِف مَحِيِل  نُْبُت َأثََر السُّ

ْيلِ   .(..السَّ

(، من طريق إبراهيم بن 0/062معرفة طريق الرؤية ) ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 .سعد، أبو إسحاق املدين عن ابن شهاب الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي به بنحوه

 ¶:وله شاهد ثان من حديث جابر بن عبد اهلل 

(، قال: 00317) برقم  (01/040سورة احِلجر ) ب/التفسري،  ك/، «السنن الكربى»أخرجه النسائي يف 

أخربين عثامن بن عبد اهلل، قال: حدثني حممد بن عباد املكي، حدثنا حاتم بن إسامعيل، حدثنا أبو احلسن 

 الصرييف وهو بسام، عن يزيد بن صهيب الفقري، قال: ُكنَّا ِعنَْد َجابٍِر، فَ 
ِ
ِرَج َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َذَكَر اخْلََوا

ُ ملسو هيلع هللا ىلص:  ، ُثمَّ ُيَعريِّ ُبوَن بُِذُنوِِبِْم، َفَيُكوُنوَن يِف النَّاِر َما َشاَء اهلُل َأْن َيُكوُنوا تِي ُيَعذَّ ا ِمْن ُأمَّ ِك "إِنَّ َناس  ْ ُهْم َأْهُل الرشِّ

ِك َفَيُقوُلوَن هَلُْم: َما َنَرى َما ُكنُْتْم خُتَالُِفو ْ ا ُيِريُد اهلُل َأْن ُيِرَي َأْهَل الرشِّ َ
ِ
َنا ِفيِه ِمْن َتْصِديِقُكْم، َوإِْياَمنُِكْم َنَفَعُكْم، مل

 
ِ
ِة، َفاَم َيْبَقى ُمَوِحٌد إاِلَّ َأْخَرَجُه اهلُل " ُثمَّ َتاَل َرُسوُل اهلل ِذيَن َكَفُروا لَ ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن احْلرَْسَ ْو َهِذِه اآْلَيَة }ُرَباَم َيَودُّ الَّ

 .َكاُنوا ُمْسلِِمنَي{"

(، قال: حدثنا حممد بن عيل بن شعيب السمسار 1046) برقم  (1/333« )األوسط»وأخرجه الطرباين يف 

قال: نا حممد بن عباد املكي به بلفظ مقارب، وقال عقبه: مل يرو هذا احلديث عن بسام الصرييف إال حاتم، 

 .تفرد به: حممد بن عباد

(، من طريق أيب 0/079أدنى أهل اجلنة منزلة فيها ) ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 .عاصم حممد بن أيب أيوب، قال: حدثني يزيد الفقري به بمعناه
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(، من طريق عمرو بن 0/078أدنى أهل اجلنة منزلة فيها) ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

ا ِمَن النَّاِر َفُيْدِخَلُهُم اجْلَنََّة( ِرُج َناس   .دينار عن جابر بلفظ )إِنَّ اهلَل خُيْ

 «:السنن الكربى»دراسة إسناد هذا الشاهد عند النسائي يف 

زاذ البْصي أبو عمرو نزيل -0 ـه، وقيل 380ُتويف سنة  .ثقة .أنطاكية عثامن بن عبد اهلل بن حممد بن ُخرَّ

(، التقريب 7/020(، َتذيب التهذيب )2704( برقم )3/9الكاشف ) ُينظر: .بعدها

 .(4491/برقم281)صـ

ْبِرَقان، أبو عبد اهلل املكي، سكن بغداد ومات ِبا -3 صدوق  .حممد بن عباد املكي: هو حممد بن َعّباد بن الزِّ

(، َتذيب التهذيب 0047( برقم )2/610تاريخ بغداد ) ُينظر: .بعدها ـه، وقيل324َيم، ُتويف سنة 

 .(1992/برقم486(، التقريب )صـ9/344)

صحيح الكتاب ثقة َيم السيام يف روايته عن  .حاتم بن إسامعيل املدين، أبو إسامعيل احلارثي موالهم -2

ال ابن حجر يف هدي الساري: ق .عن أبيه، وروايته هنا عن غريه –املعروف بالصادق  -جعفر بن حممد 

شيئا،  -ابن حممد الصادق  –احتج به اجلامعة، ولكن مل ُيْكثر له البخاري، وال أخرج له من روايته عن جعفر 

( برقم 3/068علل الدارقطني ) ُينظر: .ـه087ُتويف سنة  .بل أخرج ما توبع عليه من روايته عن غري جعفر

(، 3/038(، َتذيب التهذيب )823( برقم )0/211(، الكاشف )8/108(، سري أعالم النبالء )094)

 .(401(، هدي الساري )صـ994/برقم044التقريب )صـ

ى قال الذهبي يف امليزان: ثقة، بق .أبو احلسن الصرييف: هو بسام بن عبد اهلل الصرييف، أبو احلسن الكويف -4

(، اْلكامل 0/218(، ميزان االعتدال )117( برقم )0/361الكاشف ) ُينظر: .إىل بعد اخلمسني ومائة

 .(663/برقم030(، التقريب )صـ0/424(، َتذيب التهذيب )718( برقم )3/278ملغلطاي )

نه كان يزيد بن صهيب الفقري: هو يزيد بن صهيب الكويف أبو عثامن املعروف بالَفقري، قيل له ذلك؛ أل -1

الثقات البن شاهني  ُينظر: .وذكره الذهبي يف تارخيه يف الطبقة احلادية عرش .ثقة ُمِقل   .يشكو فقار ظهره

(، تاريخ 1/337(، سري أعالم النبالء )6230( برقم )3/284(، الكاشف )0182/برقم318)صـ

 .(7722/برقم613(، التقريب )صـ00/228(، َتذيب التهذيب )2/081اْلسالم )

جابر: هو الصحايب اجلليل: جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن َحرام بن ثعلبة اخلزرجي األنصاري  -6

 .31املدين ؓ: تقدم يف حديث رقم: 

 احلكم عىل إسناد هذا الشاهد:

صدوق َيم، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من  .احلديث ِبذا اْلسناد حسن؛ فيه حممد بن عباد املكي

 .أوهامه

 . 080: ح رقمسيأيت خترجيه يف  .آخر باملعنى صحيح من حديث ِعمران بن ُحصنيؓ وله شاهد 

 .وبذا يرتقي احلديث بشواهده إىل الصحيح لغريه، واهلل أعلم
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د والتخفيف، وُقرئ ِبام وبضمهام والتخفيف، وقرئ به قوله }ُرَباَم{، يقال: بفتح الباء والتشدي

شاذا "وربتام" كل ذلك بمعنى، وأصلها للشك والتقليل، وقد جييء وال ُيقصدان ِبا، ويكون 

اآلية، وهي من خواص  أبلغ يف التهديد، نحو قولك ملن َتدده: ربام تندم، وكذلك معنى

قع يف خرب اهلل تعاىل كاملقطوع به، فكأنه الفعل املايض، ودخلت عىل الفعل املضارع؛ ألن التو

(، وقال اجلوهري: ُرّب ال تدخل عىل اسم نكرة، وتدخل عليه "ما" لُيمكن أن ُيتكلم 1ماض)

{، وقد تدخل ] /أ[ عليه اهلاء فيقال: ُربَّه رجال  0/082بالفعل بعده، كقوله تعاىل: }ُرَباَم َيَودُّ

قلُت: وسياق إطالقه  .(2صبت رجال عىل التمييز)َضبت، فلام أضفته إىل اهلاء وهي جمهولة ن

يدل عىل أنه إذا ُأدخل عليها "ما" دخلت عىل كلِّ فعٍل ماض أو مضارع، وهو كذلك خالفا 

 .لألول، واهلل أعلم

  

                                 
 .(01/022َتذيب اللغة ) ُينظر:( 1)

 .(0/023الصحاح للجوهري ) (2)
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 احلديث احلادي والثامنون بعد املائة:

 خَيُْرُج َقْوٌم ِمَن النَّاِر بَِشَفاَعِة النبيِّ " قال:ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النبي ¶وعن ِعمران بن ُحصني 

ْوَن اجلََهنَِّميِّنيَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  .(1)، أخرجه البخاري"َيْدُخُلوَن اجلَنََّة، ُيَسمَّ

  

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

(، قال: حدثنا 6166( برقم )8/006صفة اجلنة والنار ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

د، حدثنا حييى، عن احلسن بن َذْكَوان، حدثنا أبو رجاء، حدثنا ِعمران بن حصني  ، عن النبي ¶ُمَسدَّ

 .قال، فذكر احلديث بلفظهملسو هيلع هللا ىلص 

د به (، قال: حدثنا مسد4741) برقم  (4/326يف الشفاعة ) ب/السنة،  ك/، «سننه»وأخرجه أبو داود يف 

 .بلفظه

(، قال: حدثنا حممد 4201( برقم )3/0442ذكر الشفاعة ) ب/الزهد،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

 .بن بشار قال: حدثنا حييى بن سعيد به بلفظ مقارب

 .(، قال: حدثنا حييى به بلفظ مقارب09897) برقم  (22/038« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 
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 ملسو هيلع هللا ىلص( ذكر الكوثِر الذي أعطاه اهلُل نبيَّه 09)

 احلديث الثاين والثامنون بعد املائة:

ْبُت َدَخْلُت اجْلَنََّة، " قال:ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ، عنعن أنس ؓ َفِإَذا َأنَا بِنََهٍر َحافََّتاُه ِمَن ُلْؤُلِؤ، َفرَضَ

يُل، َما َهَذا؟، َقاَل: َهَذا اْلَكْوَثُر الذي َأْعطَ  ، َفِإَذا ِمْسٌك َأْذَفُر، َفُقْلُت: َيا ِجرْبِ
ِ
اء اَكُه َيِدي يف جَمَْرى امْلَ

، َأْو َأْعَطاَكه َربَُّك  ُ  .(1)"اَّللَّ

  

                                 
 .حبان، وهو عند البخاري( عزا املصنف احلديث البن 1)

 ختريج احلديث:

(، قال: حدثنا أبو 6180( برقم )8/031يف احلوض ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

ح وحدثنا هدبة بن خالد، حدثنا مهام، حدثنا  ،ملسو هيلع هللا ىلصالوليد، حدثنا مهام، عن قتادة، عن أنس، عن النبي 

 .فذكر احلديث بلفظ مقارب قال،ملسو هيلع هللا ىلص قتادة، حدثنا أنس بن مالك ؓ، عن النبي 

نَّة،  ك/، «سننه»وأخرجه أبو داود يف    .(4748) برقم  (4/327يف احلوض ) ب/السُّ

(، 2261( برقم )1/277ومن سورة الكوثر ) ب/تفسري القرآن،  ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

وقال الرتمذي: هذا حديث حسن  .قتادة، عن أنس به بنحوه، من طريق  كالمها )أبو داود، والرتمذي(

 .صحيح، وقد روي من غري وجه عن أنس

  .(00643) برقم  (01/247سورة الكوثر ) ب/التفسري،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

 .(03010) برقم  (09/091« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

احلوض والشفاعة، ِذْكر وصف  /بالتاريخ،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

(، ويف 6473( برقم )04/291الكوثر الذي خصه اهلل جل وعال بإعطائه إياه يف اجلنة )ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى 

( 04/290احلوض والشفاعة، ِذْكر وصف بياض ماء الكوثر وحالوته الذي وصفناه ) ب/التاريخ،  ك/

 .(6472برقم )

أربعتهم )النسائي، وأمحد، وابن  .(366( برقم )0/013اْليامن ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 .مُحَْيد الطويل، عن أنس ؓ به بلفظ مقارب، من طريق  حبان، واحلاكم(
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 احلديث الثالث والثامنون بعد املائة: 

ِف، فَقاَل امْلََلُك الَّ " ويف رواية: ِذي َبيْنَا َأنَا َأِسرُي يِف اجْلَنَِّة إِْذ ُعِرَض ِِل هَنٌَر َحاَفتَاُه ِقَباُب اللُّْؤُلِؤ امْلَُجوَّ

َب بِيَِدِه يف أرِضه، َفَأْخَرَج ِمْن طِينِِه َمعه: َأتَْدِري َما َهَذا؟ َهَذا اْلَكْوَثُر الَِّذي َأْعَطاَك َربَُّك،  وََضَ

ْسَك 
ِ
 .(1)"امْل

                                 
 ختريج احلديث: (1)

احلوض والشفاعة، ِذْكر البيان  ب/التاريخ،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

ف )«حافتاه من اللؤلؤملسو هيلع هللا ىلص: »بأن قوله  (، قال: 6474( برقم )04/290، أراد به: ِقباب اللؤلؤ املَُجوَّ

أخربنا احلسن بن سفيان، حدثنا العباس بن الوليد النَّْريس، حدثنا يزيد بن ُزريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، 

 .فذكر احلديث بلفظه حدث، قال،ملسو هيلع هللا ىلص عن أنس ؓ، أن رسول اهلل 

ذكر الكوثر  ب/اْليامن والتصديق بأن اجلنة والنار خملوقتان،  ك/، «الرشيعة»وأخرجه أبو بكر اآلجري يف 

(، من طريق عبد األعىل بن محاد النريس قال: 0186) برقم  (4/0611يف اجلنة )ملسو هيلع هللا ىلص الذي أعطي النبي 

  .حدثنا يزيد بن زريع به بلفظ مقارب

 «:صحيحه»ديث عند ابن حبان يف دراسـة إسناد احل

 .احلسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعامن بن عطاء، أبو العباس الشيباين اخلراساين النسوي -0

 . 31تقدم يف حديث رقم:  .ثبت حافظ

 العباس بن الوليد النَّْريس: هو العباس بن الوليد بن نْص النريس، أبو الفضل البْصي، موىل باهلة، -3

وروى عنه البخاري،  .روى عن عبد الواحد بن زياد، ويزيد بن زريع، وغريمها .ونرس لقب جلده نْص

وقال أبو حاتم:  .ابن قانع، والدارقطني: ثقة، وقال ابن معني .ومسلم، احلسن بن سفيان الشيباين، وغريهم

وقال السمعاين: كان متقنا  .وذكره ابن حبان يف الثقات .شيخ يكتب حديثه، وكان عيل بن املديني يتكلم فيه

ووثقه الذهبي يف السري، ويف من تكلم فيه وهو موثق، ويف الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب  .صدوقا

ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة .ردهم، ويف املغني، بينام قال يف امليزان، والكاشف: صدوق ُتكلم فيه

(، من 4084( برقم )3/286(، امليزان )46/برقم004الثقات للذهبي )صـ ُينظر: .ـه328ـه، وقيل 327

(، املغني 3602( برقم )0/127(، الكاشف )00/37(، السري )077/برقم 017ُتكلم فيه وهو موثق )صـ

(، َتذيب التهذيب 3773( برقم )7/333(، اْلكامل ملغلطاي )2187( برقم )0/471يف الضعفاء )

وخالصة حاله أنه ثقة عىل قول األكثرين، ومن أنزله إىل  .(2092/برقم 394)صـ (، التقريب1/022)

 .رتبة الصدوق مل يذكر دليال، وأما قول أيب حاتم: شيخ يكتب حديثه، فهذا من تشدده، واهلل أعلم

ة، روى عن سعيد بن أيب َعروبة، وشعب .َيِزيد بن ُزَرْيع العييش، ويقال: التميمي، أبو معاوية البْصي -2

قال حييى القطان: مل يكن ها هنا  .وروى عنه ابن املبارك، والعباس بن الوليد النَّْريس، وغريمها .وغريمها

وقال أيضا: كل يشء رواه يزيد بن زريع عن  .وقال أمحد: إليه املنتهى يف التثبت بالبْصة .أحد أثبت منه
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وقال ابن  .منه قديم، وكان يأخذ احلديث بنيةَسِعيد بن أيب َعُروَبة فال تبال أن ال تسمعه من أحد سامعه 

، «الثقات»وذكره ابن حبان يف  .وقال عفان: كان أثبت الناس .سعد، وابن معني، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة

ـه، وقيل: 083تويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة ثبت .وقال الذهبي: حافظ .وقال: كان من أورع أهل زمانه

/برقم 610(، التقريب )صـ00/231(، َتذيب التهذيب )8/396الم النبالء )سري أع ُينظر: .ـه082سنة 

 .وخالصة حاله ما قاله احلافظ ابن حجر .(7702

ثقة  .وقيل بعدها .ـه011تويف سنة  .العدوي، أبو النرض البْصي -واسمه مهران-سعيد بن أيب عروبة  -4

، وسامع يزيد بن زريع منه قديم، وكان من حافظ، له تصانيف، وهو مدلس من املرتبة الثانية، وقد اختلط

الثقات البن حبان  ُينظر: .أثبت الناس يف قتادة، وروايته هنا عنه، وقد ُرمى بالقدر، إال أنه مل يكن يدعو إليه

(، ميزان 833( برقم )4/446(، الكامل )0349/برقم349(، مشاهري علامء األمصار )صـ6/261)

(، سري أعالم النبالء 023/برقم87(، من ُتكلم فيه وهو موثق )صـ2343( برقم )3/010االعتدال )

التقريب  (،4/62(، َتذيب التهذيب )42/برقم029(، االغتباط لسبط ابن العجمي )صـ6/402)

(، الكواكب 386، 431(، هدي الساري )صـ20(، طبقات املدلسني البن حجر )صـ3261/برقم329)صـ

  .(31/برقم091النريات )صـ

ثقة ثبت، وعنعنته عن أنس ال  .قتادة: هو قتادة بن ِدعامة بن قتادة السدويس، أبو اخلطاب البْصي -1

 . 41تقدم يف حديث رقم:  .ترض

تقدم يف حديث  .مالك بن النرض بن َضمضم أبو محزة األنصاري اخلزرجي البْصيأنس: هو أنس بن  -6

 .02رقم: 

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

 .ملا تقدم يف دراسته، واهلل أعلم احلديث ِبذا اْلسناد صحيح

 :¶وملتنه شاهد صحيح من حديث عبد اهلل بن عمرو 

(، قال: حدثنا سعيد 6179( برقم )8/009يف احلوض) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

د اهلل بن عمرو ؓ: قال النبي بن أيب مريم، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أيب ُمليكة، قال: قال عب

ُنُه َكنُُجوِم "ملسو هيلع هللا ىلص:  ْسِك، َوكِيَزا
ِ
َبِن، َوِرحُيُه َأْطَيُب ِمَن امل ، َمْن َحْويِض َمِسرَيُة َشْهٍر، َماُؤُه َأبَْيُض ِمَن اللَّ

ِ
اَمء السَّ

َب  ا ََشِ  ."ِمنَْها َفاَل َيْظَمُأ َأبَد 
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َدَخْلُت اجْلَنََّة، َفِإَذا َأنَا بِنََهٍر جَيِْري، َبيَاُضُه َبيَاُض اللَّبَِن، َوَأْحىَل ِمَن اْلَعَسِل، " ويف رواية:م( 082)

ْبُت بِيَِدي،   .أخرج اجلميع أبو حاتم .(2)"ِمْسٌك َأْذَفرُ  (1)َفِإَذا ]الثََّرى[َوَحافََّتاُه ِخيَاُم اللُّْؤُلِؤ، َفرَضَ

  

                                 
 .وما أثبته هو املوافق ملا يف مصادر التخريج الرتبة،: (0/213) واملطبوع، /أ(082/ل0يف األصل )( 1)

 . 082: ح رقمتقدم خترجيه يف صحيح.  (2)
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 باب صفة النار وأهلها نعوذ باهلل منها (31)

 احلديث الرابع والثامنون بعد املائة:

"ُيْؤَتى بَِجَهنََّم َيْوَمئٍِذ هَلَا َسْبُعوَن : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  عن عبد اهلل بن مسعود ؓ

وهَنَاَأْلَف ِزَماٍم،  ، وجهنم: اسم للنار التي (1)أخرجه مسلم ،"َمَع ُكلِّ ِزَماٍم َسبُْعوَن َأْلَف َمَلٍك جَيُرُّ

ب ِبا يف اآلخرة وال ينْصف، واألكثر عىل أن عدم الْصف للُعجمة والتعريف، وقيل:  يعذَّ

لبعد قعرها من  -واهلل أعلم-هو عريب، وعدم الْصف للتأنيث والتعريف، وسميت بذلك

 .(2)م ركية جهنام، أي بعيدة القعرقوهل

  

                                 
  ختريج احلديث: (1)

يف شدة حر نار جهنم وبعد قعرها  ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

(، قال: حدثنا عمر بن حفص بن ِغَياث، حدثنا أيب، عن العالء بن خالد الكاهيل، عن شقيق، 4/3084)

 .فذكر احلديث بلفظه ،ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهلل، قال: قال رسول اهلل 

ّي بن خزيمة، ثنا 8718( برقم )4/627األهوال ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف  ِ (، من طريق الرسَّ

 .عمر بن حفص بن غياث به بلفظه

 .(0/224كشف املشكل من حديث الصحيحني ) ُينظر:( 2)
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 احلديث اخلامس والثامنون بعد املائة:

ا : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل   ؓ هريرةوعن أيب  "ناُر بنِي آدَم التي يوقُِدوَن ُجْزٌء ِمْن َسْبِعنَي ُجْزء 

، إِْن َكاَنْت َلَكافِيَة  َقاَل: فإهنا 
ِ
: َيا َرُسوَل اَّللَّ َلْت َعَليِْهنَّ بِتِْسَعٍة َوِستِّنَي ِمْن َناِر َجَهنََّم، قالوا ُفضِّ

ا"  اْلَبْحِر، َوَلْوال ذلَِك َما َجَعَل اهلل فِيَها َمنَْفَعة  "، أخرجاه، وأبو حاتم، وزاد: ُجْزء 
ِ
َبْت باَِمء وَُضِ

 .(1)"ألََحدٍ 

  

                                 
 ختريج احلديث: (1)

(، 2361( برقم )4/030صفة النار، وأهنا خملوقة ) ب/بدء اخللق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

قال: حدثنا إسامعيل بن أيب أويس، قال حدثني مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة ؓ 

 .قال، فذكر احلديث بلفظ مقارب ،ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل 

النار صفة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

(، من طريق 7463( برقم )06/112وأهلها، ِذكر اْلخبار عن وصف النار التي أعدت ملن عىص اهلل )

   .أمحد بن أيب بكر عن مالك به بلفظ مقارب

يف شدة حر نار جهنم وبعد قعرها  ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 .محن احلزامي، عن أيب الزناد به بلفظ مقارب(، من طريق املغرية بن عبد الر4/3084)

( برقم 3/192ما جاء يف صفة جهنم ) ب/اجلامع،  ك/ –رواية حَييى اللَّيثيِّ  -« املوطأ»وأخرجه مالك يف 

 .(، عن أيب الزناد به بلفظه، وبدون زيادة ابن حبان3843)

صفة النار  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

(،  7462( برقم )06/114وأهلها، ِذكر العلة التي من أجلها صار الناس ينتفعون ِبذه النار التي عندهم )

 اْلَبْحِر، َوَلْوال ذلَِك َما َجَعَل  -ابن عيينة  –من طريق سفيان 
ِ
َب باَِمء عن أيب الزناد به بنحوه، وبزيادة: )وَُضِ

 .نَْفَعة  ألََحٍد(اهلل ِفيَها مَ 

(، من طريق حممد بن زياد عن أيب هريرة بلفظ 01123) برقم  (06/77« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .مقارب
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 احلديث السادس والثامنون بعد املائة:

ْت، ُثمَّ ُأوقَِدْت إِنَّ النَّاَر ُأوقَِدْت َألَْف " قال: (1)وعنه ْت، ُثمَّ ُأوقَِدْت َأْلَف َسنٍَة، َفامْحَرَّ َسنٍَة، َفاْبيَضَّ

أخرجه الرتمذي، وقال: رواه حييى بن أيب  ،"َأْلَف َسنٍَة، َفاْسَودَّْت، َفِهَي َسْوَداُء َكاللَّيْلِ 

 /ب[ ُبكري، عن َشيك، عن عاصم، عن أيب صالح، عن أيب هريرة، عن النبي 0/082]

 .(2)واملوقوف أصح، وال أعلم أحدا رفعه غري حييى بن أيب ُبكري عن َشيك ،ملسو هيلع هللا ىلص

                                 
 .يعني أبا هريرة ؓ ( 1)

 ختريج احلديث:( 2)

 هذا احلديث يرويه َشيك بن عبد اهلل النخعي، واختلف عنه من ثالثة أوجه:

 .صالح، أو غريه، عن أيب هريرةؓ  موقوفافمرة ُيروى عنه عن عاصم، عن أيب  -0

، عن النبي  -3  .مرفوعاملسو هيلع هللا ىلص ومرة ُيروى عنه عن عاصم، عن أيب صالح، عن أيب هريرةؓ 

 .ومرة ُيروى عنه عن عاصم، عن رجل مل يسمه، عن أيب هريرةؓ  موقوفا  -2

 فا(:ختـريج الوجـه األول )َشيك عن عاصم، عن أيب صالح، أو غريه، عن أيب هريرةؓ  موقو

(، قال: حدثنا سويد، قال: أخربنا 3190( برقم )4/240صفة جهنم ) ك/، «جامعه»أخرجه الرتمذي يف 

عبد اهلل بن املبارك، عن َشيك، عن عاصم، عن أيب صالح، أو رجل آخر، عن أيب هريرة ؓ قال: 

ْت، ُثمَّ ُأوِقَد َعَلْيهَ  ْت، ُثمَّ ُأوقَِد َعَلْيَها َأْلَف َسنٍَة )ُأوِقَد َعىَل النَّاِر َأْلَف َسنٍَة َحتَّى امْحَرَّ ا َأْلَف َسنٍَة َحتَّى اْبَيضَّ

ْت َفِهَي َسْوَداُء ُمْظلَِمٌة(، وقال الرتمذي: حديث أيب هريرة يف هذا موقوف أصح، وال أعلم أحدا  َحتَّى اْسَودَّ

 .رفعه غري حييى بن أيب بكري عن َشيك

( قال: أنا 3/88صفة النار ) ب/ -كام يف زوائد ُنعيم بن محاد  –« الزهد والرقائق»وأخرجه ابن املبارك يف 

 .ََشيك بن عبد اهلل به باللفظ الذي ذكره املصنف

(، من 4299) برقم  (01/329صفة النار وأهلها ) ب/الفتن،  ك/، «َشح السنة»وأخرجه البغوي يف 

 .طريق عبد اهلل بن املبارك، عن َشيك به باللفظ الذي ذكره املصنف

، عن النبي   مرفوعا(:ملسو هيلع هللا ىلص ختريج الوجه الثاين )َشيك، عن عاصم، عن أيب صالح، عن أيب هريرةؓ 

وري 3190( برقم )4/240) ك/ صفة جهنم، «جامعه»أخرجه الرتمذي يف  (، قال: حدثنا عباس الدُّ

صالح، عن  البغدادي، قال: حدثنا حييى بن أيب ُبَكري، قال: حدثنا ََشيك، عن عاصم هو ابن َِبدلة، عن أيب

ْت، ُثمَّ ُأوِقَد َعَلْيَها َأْلَف َسنٍَة َحتَّى "، قال: ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة، عن النبي  ُأوِقَد َعىَل النَّاِر َأْلَف َسنٍَة َحتَّى امْحَرَّ

ْت، ُثمَّ ُأوِقَد َعَلْيَها َأْلَف َسنٍَة َحتَّى اْسَودَّ   ."ْت َفِهَي َسْوَداُء ُمْظلَِمةٌ اْبَيضَّ

(، قال: حدثنا 4231( برقم )3/0441ِذكر الشفاعة ) ب/الزهد،  ك/، «سننه» وأخرجه ابن ماجه يف

وري به بلفظ مقارب ملا ذكره املصنف  .العباس بن حممد الدُّ
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( قال: حدثني أبو الفضل، 016/برقم 013ألوان العذاب )صـ ب/، «صفة النار»وأخرجه ابن أيب الدنيا يف 

وري  –موىل بني هاشم   .به بلفظ الرتمذي -هو عباس الدُّ

ه، عن أيب هريرةؓ  موقوفا(:  ختـريج الوجـه الثالث )َشيك، عن عاصم، عن رجل مل ُيَسمِّ

  ( حينام سئل عن هذا احلديث، فقال:0942( برقم )01/010« )علله»ذكره الدارقطني يف 

 يرويه َشيك، عن عاصم بن أيب النجود، واختلف عنه:

  .ملسو هيلع هللا ىلص أيب بكري، عن َشيك، عن عاصم، عن أيب صالح، عن أيب هريرة، عن النبي  فرواه حييى بن

ورواه أبو كامل مظفر بن مدرك، عن َشيك، عن عاصم، عن أيب صالح، أو غريه، عن أيب هريرة ؓ، 

  .موقوفا

ورواه إسحاق بن الطباع، عن َشيك، عن عاصم، عن رجل مل يسمه، عن أيب هريرةؓ  موقوفا، وهو 

  .بالصوابأشبه 

 .قلُت: مل أقف عىل خترجيه مسندا

 دراســة اْلسنــاد:

 الوجه األول: 

 «:جامعه»دراسة إسنـاد الرتمذي يف 

 .2: تقدم يف حديث رقم .سويد: هو ُسَويد بن نْص بن سويد املروزي، َأبُو الفضل الطوساين: ثقة متقن -0

موالهم، أبو عبد الرمحن املْرَوزي: ثقة ثبت فقيه عامل عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظيل التميمي،  -3

د جماهد مُجعت فيه خصال اخلري  . 2تقدم يف حديث رقم:  .جوا

يك بن عبد اهلل بن أيب َشيك النخعي، أبو عبد اهلل الكويف القايض َشيك: هو -2 صدوق له أوهام،  .ََشِ

دا، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من تغري حفظه منذ وِِل القضاء بالكوفة، وكان عادال فاضال عاب

 . 24تقدم يف حديث رقم:  .أوهامه

روى عن  .عاصم: هو عاصم بن َِبَْدَلة وهو ابن أيب النَُّجود األَسدي موالهم الكويف، أبو بكر املقريء -4

قال محاد بن  .وروى عنه ابن عيينة، وَشيك النخعي، وغريمها .أيب صالح السامن، ومُحَيد الطويل، وغريمها

 .وقال ابن معني: ال بأس به .قال ابن سعد: كان ثقة، إال أنه كثري اخلطأ يف حديثه .سلمة: خلَّط يف آخر عمره

ءة، كان خُيتلف عليه يف زر، وأبى وائل .وقال أمحد: ثقة ال بأس به  .وقال العجيل: كان ثقة رأسا يف القرا

ي حمل الصدق صالح احلديث وليس حمله أن يقال هو ثقة ومل وقال أبو حاتم: حمله عند .وقال أبو زرعة: ثقة

 .وقال ابن خراش: يف حديثه نكرة .وقال يعقوب بن سفيان: يف حديثه اضطراب وهو ثقة .يكن باحلافظ

وذكره ابن حبان، وابن شاهني يف  .وقال النسائي: ليس به بأس.وقال العقييل: مل يكن فيه إال سوء احلفظ

خاصة  عن زر،  -وقال ابن رجب: كان حفظه سيئ ا، وحديثه  .طني: يف حفظه يشءوقال الدارق .الثقات

وقال الذهبي: ثبت يف  .مضطرب، كان حيدث باحلديث تارة عن زر، وتارة عن أيب وائل -وأيب وائل
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ءة، وهو يف احلديث دون الثبت صدوق َيم، وقال: هو حسن احلديث وقال ابن حجر: صدوق له  .القرا

ءة، وحديثه يف الصحيحني مقرونأوهام، حجة َّف  َتذيب الكامل  ُينظر: .ـه038ُتويف سنة  .القرا

(، 1/28(، َتذيب التهذيب )4168( برقم )3/217(، ميزان االعتدال )2113( برقم )02/472)

وخالصة حاله أنه صدوق يف  .(07/برقم472( الكواكب النريات )صـ2114/برقم 381التقريب )صـ 

وروايته هنا ليست عن واحد منهام  –د أنكر العلامء حفظه يف حديثه عن زر، وأيب وائل غري ما ُأنكر عليه، وق

 .، ومن خالف ذلك مل يذكر دليال، وهو حجة يف القراءة-

ن الزيات املدين أبو صالح: هو -1 ثقة ثبت إمام، وهو من أثبت الناس يف أيب  .َذْكوان أبو صالح السامَّ

 . 42تقدم يف حديث رقم:  .هريرة ؓ

 .مبهم، ومل أقف عىل تعيينه فيام اطلعت عليه من مصادر .أو رجل آخر -1

الصحايب اجلليل عبد الرمحن بن صخر الدويس، أبو هريرة ؓ: تقدم يف حديث  : هوأبو هريرة -6

 .03رقم: 

 الوجه الثاين )املرفوع(: 

 «:جامعه»دراســـة إسنـــــاد الرتمذي يف 

وري: هو عباس بن حم -0 أبو الفضل البغدادي موىل بني هاشم  ،مد بن حاتم بن واقد الدوريعباس الدُّ

 . 047تقدم يف حديث رقم:  .ثقة حافظ .خوارزمي األَصل

حييى بن أيب ُبكري، واسمه َنرْس، ويقال: برِْش وُيقال: بشري بن ُأسيد العبدي  حييى بن أيب ُبَكري: هو -3

 . 04تقدم يف حديث رقم:  .ثقة .القييس، أبو زكريا الِكرماين

يك بن عبد اهلل بن أيب َشيك النخعي، أبو عبد اهلل الكويف القايض َشيك: هو -2 صدوق له أوهام،  .ََشِ

 . 24تقدم يف حديث رقم:  .تغري حفظه منذ وِِل القضاء بالكوفة، وكان عادال فاضال عابدا

صدوق يف غري ما ُأنكر  .م الكويف، أبو بكر املقريءعاصم بن َِبَْدَلة وهو ابن أيب النَُّجود األَسدي مواله -4

عليه، وقد أنكر العلامء حفظه يف حديثه عن زر، وأيب وائل، ومن خالف ذلك مل يذكر دليال، وهو حجة يف 

ءة  .تقدم يف الوجه السابق .القرا

ن الزيات املدين أبو صالح: هو -1 الناس يف أيب ثقة ثبت إمام، وهو من أثبت  .َذْكوان أبو صالح السامَّ

 . 42تقدم يف حديث رقم:  .هريرة ؓ

الصحايب اجلليل عبد الرمحن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓ: تقدم يف حديث  : هوأبو هريرة -6

 .03رقم: 

 الوجه الثالث:

 «:علله»دراسة اْلسناد املعلق عند الدارقطني يف 
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ُتويف سنة  .صدوق .يعقوب بن الطباع إسحاق بن الطباع: هو إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي أبو -0

( برقم 0/328(، الكاشف )0303( برقم )01/368املنتظم البن اجلوزي ) ُينظر: .ـه301ـه، وقيل 304

 .(271/برقم 013(، التقريب )صـ0/341(، َتذيب التهذيب )204)

يك بن عبد اهلل بن أيب َشيك النخعي، أبو عبد اهلل الكويف القايض -3 صدوق له أوهام،  .َشيك: هو ََشِ

 . 24تقدم يف حديث رقم:  .تغري حفظه منذ وِِل القضاء بالكوفة، وكان عادال فاضال عابدا

صدوق يف غري ما ُأنكر  .عاصم بن َِبَْدَلة وهو ابن أيب النَُّجود األَسدي موالهم الكويف، أبو بكر املقريء -2

ومن خالف ذلك مل يذكر دليال، وهو حجة يف  عليه، وقد أنكر العلامء حفظه يف حديثه عن زر، وأيب وائل،

 .تقدم يف الوجه األول .القراءة

 .مبهم، ومل أقف عىل تعيينه فيام اطلعت عليه من مصادر .رجل مل يسمه -4

أبو هريرة: هو الصحايب اجلليل عبد الرمحن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓ: تقدم يف حديث  -1

 .03رقم: 

 النظر والرتجيح

يف طرق احلديث، وأحوال الرواة املختلفني عىل املدار يتبني لنا رجحان الوجه األول عىل بعد النظر 

 الوجهني الثاين، والثالث؛ وذلك ملا ييل:

-راوي الوجه الثاين  –ألن راوي الوجه األول هو عبد اهلل بن املبارك، وهو أوثق من حييى بن أيب بكري  -0

 .-راوي الوجه الثالث -، ومن إسحاق الطباع 

: حديث أيب هريرة يف هذا موقوف -الذي تقدم يف التخريج  –ولرتجيح الرتمذي هلذا الوجه بقوله  -3

 .أصح

 احلكم عىل احلديث من وجهه الراجح:

وقان هلام أوهام، ومل صد .حسن؛ فيه َشيك النخعي، وعاصم بن أيب النجوداحلديث من وجهه الراجح 

 .أقف عىل من اعترب هذا احلديث من أوهامهام، واهلل أعلم

سنده صحيح، سيأيت  .وللحديث من وجهه الراجح شاهد باملعنى من حديث أيب هريرةؓ  موقوفا

 .087خترجيه، واحلكم عليه يف احلديث التاِل برقم: 

 .وبذا يرتقي احلديث بشاهده إىل الصحيح لغريه، واهلل أعلم
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 احلديث السابع والثامنون بعد املائة:

َا " أنه قال: (1)وعنه َء ِمثَْل َناِرُكْم الَّتِي ُتوقُِدوَن؟ إهِنَّ ا ِمَن اْلَقارِ َأتََرْوهَنَا مَحَْرا د  أخرجه  ،"ألََشدُّ َسَوا

 .(2)البغوي

                                 
 .يعني أبا هريرة ؓ ( 1)

 ختريج احلديث: (2)

(، قال: 4411) برقم  (01/341صفة النار وأهلها ) ب/الفتن،  ك/، «َشح السنة»أخرجه البغوي يف 

رَيزي، أخربنا زاهر بن أمحد، أنا أبو إسحاق اهلاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن  أخربنا أبو احلسن الشِّ

 .عمه أيب سهيل بن مالك، عن أبيه، عن أيب هريرة ؓ، أنه قال، فذكر احلديث بلفظ مقارب

(، عن عمه أيب 3842برقم )( 3/192ما جاء يف صفة جهنم ) ب/اجلامع  ك/وأخرجه مالك يف املوطأ، 

 .سهيل بن مالك به بلفظ مقارب

 «:َشح السنة»دراسـة إسناد احلديث عند البغوي يف 

رَيزي: هو حممد بن حممد الشريزي أبو احلسن الرسخيس من قرية شري من رسخس -0  .أبو احلسن الشِّ

وروى عنه حميي السنة البغوي، والقايض إسامعيل بن حممد  .روى عن أيب عيل زاهر بن أمحد الرسخيس

(، تبصري 2700( برقم )2/161إكامل اْلكامل البن نقطة ) ُينظر: .مل أجد فيه جرحا وال تعديال .األهلاين

 .(3/833املنتبه بتحرير املشتبه )

 . 04قم: تقدم يف حديث ر .إمام فقيه .زاهر بن أمحد بن حممد بن عيسى، أبو عيل الرسخيس -3

 .أبو إسحاق اهلاشمي: هو إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن حممد أبو إسحاق اهلاشمي العبايس -2

و  .روى املوطأ عن أيب مصعب أمحد بن أيب بكر الزهري، وروى عن احلسني بن احلسن املروزي، وغريمها

يض: رأيت سامعه باملوطأ سامعا قال ابن أم شيبان القا .عنه الدارقطني، زاهر بن أمحد الرسخيس، وغريمها

، ألسمع منه املوطأ، فلم أر له  .قديام صحيحا وقال أبو احلسن عيل بن لؤلؤ الوراق: رحلت إليه إىل سامرا

وقال الذهبي يف امليزان: وقع لناجزء الَبانَِيايس من حديثه عاليا،  .أصال صحيحا، فرتكته، وخرجت

ميزان االعتدال  ُينظر: .ـه231ُتويف سنة  .يف السري: صدوق وقال .واملوطَّأ، وال بأس به إن شاء اهلل

 .وخالصة حاله أنه صدوق .(01/70(، سري أعالم النبالء )043( برقم )0/46)

بن احلارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرمحن  -واسمه القاسم  -أبو مصعب: هو أمحد بن أيب بكر  -4

عن مالٍك "املوطأ"، وحممد بن إبراهيم بن دينار،  روى .بن عوف القرشى، أبو مصعب الزهرى املدنى

قال أبو زرعة، وأبو حاتم:  .وروى عنه الشيخان، وأبو إسحاق اهلاشمي راوية "املوطأ"، وغريمها .وغريمها

وذكره ابن حبان، وابن خلفون  .وقال النسائي: ال بأس به .وقال الزبري بن بكار: فقيه أهل املدينة .صدوق

وقال الدارقطني: أبو مصعب ثقة  .يف "الثقات"، وقال ابن حبان: كان فقيها متقنا، عاملا بمذهب أهل املدينة

وقال أمحد بن أيب خيثمة: قلت أليب: عمن  .وقال مسلمة يف تارخيه، وأبو الطاهر املدين: ثقة .يف )املوطأ(
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وقد عقب الذهبي عىل هذا بقوله يف السري:  .، واكتب عمن شئتأكتب؟ فقال: ال تكتب عن أيب مصعب

وقال أبو الوليد الباجي:  .أظنه هناه عنه؛ لدخوله يف القضاء واملظامل، وإال فهو ثقة، نادر الغلط، كبري الشأن

معنى ذلك أن أبا مصعب كان يميل إىل الرأي، ويرويه يف مسائل الفقه، وأهل احلديث يكرهون ذلك، فإنام 

 وقال الذهبي يف امليزان: .ى زهري ابنه عن أن يكتب عنه الرأي، وإال فهو ثقة ال نعلم أحدا ذكره إال بخريهن

مشيخة  ُينظر: .ـه 343تويف سنة  .وقال ابن حجر: صدوق فقيه، عاَبه أبو خيثمة للفتوى بالرأي .ثقة حجة

(، ميزان 00/426بالء )(، سري أعالم الن8/30(، الثقات البن حبان )073/برقم70النسائي )صـ

(، 0/31(، َتذيب التهذيب )09( برقم )0/38(، اْلكامل ملغلطاي )212( برقم )0/84االعتدال )

وخالصة حاله أنه ثقة فقيه عىل قول األكثرين، ومن أنزله إىل رتبة الصدوق مل  .(07/برقم 78التقريب )صـ

مصعب، فلعل ذلك لدخوله يف القضاء واملظامل، يذكر دليال، وأما هني أيب خيثمة لولده عن الكتابة عن أيب 

 .وهو إنام هنى ابنه عن أن يكتب عنه الرأي كام تقدم يف الرتمجة، واهلل أعلم

تقدم  .وكبري املتثبتني ،الفقيه إمام دار اهلجرة رأس املتقنني .أبو عبد اهلل املدين ،مالك: هو مالك بن أنس -1

 . 13يف حديث رقم: 

مالك: هو نافع بن مالك بن أبى عامر األصبحي التيمي، أبو سهيل املدين، عم مالك عمه أبو سهيل بن  -6

و عنه ابن أخيه مالك بن أنس، والزهري،  .روى عن عن أبيه، وأنس بن مالك ؓ، وغريمها .بن أنس

وذكره ابن  .وقال ابن خراش: صدوق .وقال أبو حاتم، والنسائى: ثقة .قال أمحد: من الثقات .وغريمها

بعة عرش .وقال ابن حجر: ثقة .وقال الذهبي: ثقة مقرىء .حبان يف "الثقات"  .وذكره الذهبي يف الطبقة الرا

(، تاريخ اْلسالم 1786( برقم )3/201(، الكاشف )6268( برقم )39/391َتذيب الكامل ) ُينظر:

 .وخالصة حاله أنه ثقة .(7180/برقم 118(، التقريب )صـ2/741)

، األصبحي، أبو أنس، و يقال أبو حممد املدين جد -يقال: اسمه عمرو  -: هو مالك بن أيب عامر أبوه -7

وروى عنه أبناؤه أنس، والربيع، ونافع،  .، وغريمها╚روى عن أيب هريرة، وعائشة  .مالك بن أنس

ائي، وابن وقال العجيل، والنس .قال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث صاحلة .وسليامن بن يسار، وغريهم

وقال الذهبي: كان ثقة  .وذكره ابن حبان يف "الثقات"، وقال يف املشاهري: من متقني أهل املدينة .حجر: ثقة

(، مشاهري علامء 0672( برقم )3/361الثقات للعجيل ) ُينظر: .ـه عىل الصحيح74ُتويف سنة  .فاضال

(، التقريب )صـ 01/09ذيب )(، َتذيب الته3/879(، تاريخ اْلسالم )171/برقم038األمصار )صـ

 .وخالصة حاله أنه ثقة .(6442/برقم107

 .03تقدم يف حديث رقم:  .أبو هريرة: هو عبد الرمحن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓ -8

 احلكم عىل احلديث ِبذا اْلسناد:

رَيزي مل أجد فيه جرحا وال تعديال، وقد روى البغوي احلديث من  .ُيتوقف فيه؛ ألن يف سنده أبو احلسن الشِّ

  .طريق مالك، وسند مالك صحيح، وبذا يكون احلديث بإسناد مالك صحيحا، واهلل أعلم
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 احلديث الثامن والثامنون بعد املائة: 

ُ " قال:ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ، عن ؓ وعن أنس بن مالك ألَْهَوِن َأْهِل النَّاِر  َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل اَّللَّ

، َأُكنَْت َتْفتَِدي بِِه؟، َفيَُقوُل: َنَعْم،  َعَذاب ا
ٍ
ء َفيَُقوُل: َيْوَم اْلِقيَاَمِة: َلْو َأنَّ َلك َما يِف األَْرِض ِمْن يَشْ

َك يِب  َك يِب َشيْئ ا، َفَأبَيَْت إاِل َأْن ُترْشِ  ،"َأَرْدُت ِمنَْك َأْهَوَن ِمْن َهَذا َوَأنَْت يِف ُصْلِب آَدَم، َأْن اَل ُترْشِ

ك يف صلب  .(1)أخرجاه قوله: )َأَرْدُت ِمنَْك َأْهَوَن ِمْن َهَذا( إىل آخره، ظاهره يقتِض اْلَشا

كانوا يف صلب آدم مقرين باملعبودية، والعبودية له، دليله قوله آدم، وليس عىل ظاهره بل 

ُكْم َقاُلوا َبىَل{ ]األعراف:  [، وهذا رصيح يف 073تعاىل: }َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك{ إىل }َأَلْسُت بَِربِّ

إثبات إيامهنم يف صلب آدم، فمن بقي عليه بعد وجوده يف الدنيا فهو مؤمن، ومن مل يبق عليه 

: أردت منك إذ أخذت منك امليثاق وأنت يف -واهلل أعلم-فيكون معنى احلديثفهو كافر، 

شيئا، فأبيَت إذ أخرجتك إىل الدنيا إال الرشك، ألن اْلباء مل يكن منه  صلب آدم أال ترشك يب

إال بعد اخلروج إىل الدنيا، واستدل املعتزلة ِبذا احلديث عىل ما ذهبوا إليه من أن اهلل تعاىل 

افر اْليامن، فأبى ذلك واستحب العمى عىل اهلدى، ومذهب أهل احلق خالف أراد من الك

ذلك، وأنه جل وعال لو أراد إيامهنم عىل الدوام لُوجد ذلك منهم ال حمالة، وهلم عن احلديث 

بان، األول: أنه خرب آحاد ال يفيد إال الظن، واملسألة علمية قطعية، فال ُيكتفى فيها بخرب  جوا

أنه ال داللة هلم فيه، إذ مقتضاه إرادة اْليامن يف صلب آدم، وقد كان ذلك ال الواحد، الثاين: 

نزاع فيه، وإنام النزاع يف كفرهم بعد وجودهم يف الدنيا، هل كان ذلك بإرادة من اهلل تعاىل أم 

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

(، قال: 6117( برقم )8/001صفة اجلنة والنار ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

حدثني حممد بن بشار، حدثنا ُغنَدر، حدثنا شعبة، عن أيب ِعمران، قال: سمعت أنس بن مالك ؓ، 

 .قال، فذكر احلديث بلفظهملسو هيلع هللا ىلص عن النبي 

به بلفظ  -ُغنَدر  -(، قال: حدثنا حممد بن جعفر 03203) برقم  (09/234« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .مقارب

طلب الكافر الفداء بملء األرض ذهبا  ب/صفة القيامة واجلنة والنار،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 .(، من طريق معاذ العنربي، حدثنا شعبة به بلفظ مقارب4/3061)

إخباره  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

الناس يف ذلك اليوم، ِذكر اْلخبار عن تقريع اهلل جل وعال الكافر يف العقبى البعث، وأحوال عن ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(،  من طريق ثابت، عن أنس بنحوه7211( برقم )06/247)
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ال؟، وال داللة للفظ احلديث عليها بنفي وال إثبات، ودعواهم عموم اْلرادة، وكان ابتداؤها 

م خالف ظاهر اللفظ، ولو أريد ذلك مَلا ُقيِّدت اْلرادة بصلب آدم، وملَّا قيدت به يف صلب آد

دل عىل قْصها فيه فقط، واحتامل إرادة ما بعده مرجوح بالنسبة إىل داللة ظاهر اللفظ، واهلل 

 .(1)أعلم

  

                                 
 .(8/227املُْعلم ) ُينظر:( 1)
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 احلديث التاسع والثامنون بعد املائة:

ْنيَا ِمْن َأْهِل النَّاِر َيْوَم اْلِقيَاَمِة، َفيُْصبَُغ ُيْؤَتى ": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  (1)وعنه بَِأنَْعِم َأْهِل الدُّ

، ُثمَّ ] ؟، 0/084يِف النَّاِر َصْبَغة  ؟ َهْل َمرَّ بَِك َنِعيٌم َقطُّ /أ[ ُيَقاُل له: َيااْبَن آَدَم، َهْل َرَأيَْت َخرْي ا َقطُّ

، َوُيْؤَتى   َيا َربِّ
ِ
، َفيَُقوُل: اَل َواَّللَّ ْنيَا ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة، َفيُْصبَُغ يِف اجْلَنَِّة َصْبَغة  ا يِف الدُّ بَِأَشدِّ النَّاِس ُبْؤس 

، َما َرأَ 
ِ
؟، َفيَُقوُل: اَل َواَّللَّ ٌة َقطُّ ؟ َهْل َمرَّ بَِك ِشدَّ ا َقطُّ ا َفيَُقاُل َلُه: َياْبَن آَدَم، َهْل َرَأيَْت ُبْؤس  يُْت ُبْؤس 

، وَما َرأَ  ة  َقطُّ َقطُّ (، أي ُيغمس غمسة .(2)، أخرجه مسلم"يُْت ِشدَّ  .(3)قوله: )ُيْصَبُغ َصْبَغة 

  

                                 
 .( يعني أنس بن مالك 1ؓ)

  ختريج احلديث: (2)

صبغ أنعم أهل الدنيا يف النار وصبغ  ب/صفة القيامة واجلنة والنار،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

(، قال: حدثنا عمرو الناقد، حدثنا يزيد بن هارون، أخربنا محاد بن سلمة، 4/3063أشدهم بؤسا يف اجلنة )

 .بلفظهفذكر احلديث  ،ملسو هيلع هللا ىلصعن ثابت الُبناين، عن أنس بن مالك ؓ، قال: قال رسول اهلل 

 .(، قال: حدثنا يزيد بن هارون به بلفظه02003) برقم  (31/278« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

(، من طريق مُحيد 4230( برقم )3/0441ذكر الشفاعة ) ب/الزهد،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

  .الطويل، عن أنس بن مالك ؓ بنحوه

 .(2/01النهاية، مادة َصَبَغ ) ُينظر: (3)
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 احلديث التسعون بعد املائة:

"إِنَّ َأْهَوَن َأْهِل النَّاِر َعَذاب ا َيْوَم اْلِقيَاَمِة : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  ¶ (1)وعن النعامن بن بشري

"من لُه  )أخرجاه، ويف رواية عندمها:َلَرُجٌل ُيوَضُع يِف َأمْخَِص َقَدَميِْه مَجَْرَتاِن، َيْغيِل ِمنُْهاَم ِدَماُغُه"، 

 .(3) (2)"نْعالِن من نارَيْغيِل ِمنُْهاَم ِدَماُغُه"

  

                                 
 .النعامن بن بشري بن سعد بن ثعلبة بن جالس بن زيد، أبو عبد اهلل األنصاري اخلزرجّي ؓ هو:( 1)

( 6/246اْلصابة ) ُينظر: .ـه61ُتويف سنة  .حديثا 034عدد أحاديثه  .أول مولود من األنصار بعد اهلجرة

 .(413(، اخلالصة )صـ8749برقم )

 .(0/211سقط من املطبوع )( 2)

 ختريج احلديث:( 3)

(، قال: 6160( برقم )8/001صفة اجلنة والنار ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

¶: حدثني حممد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق، قال: سمعت النعامن 

ئيل، عن ، من طريق  (6163( برقم )8/001ويف) .يقول، فذكر احلديث بلفظهملسو هيلع هللا ىلص سمعت النبي  إرسا

 .إسحاق به بلفظ مقارب أيب

(، قال: حدثنا حممد بن 0/096أهون أهل النار عذابا ) ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

  .املثنى، وابن بشار به بلفظه

(، من طريق وهب بن جرير، عن 3614( برقم )4/249) ك/ صفة جهنم« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

حسن صحيح، ويف الباب عن العباس بن عبد املطلب، وأيب سعيد  وقال عقبه: هذا حديث .شعبة به بلفظه

  .╚اخلدري، وأيب هريرة 

 .(0/096أهون أهل النار عذابا ) ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

، من (، كالمها )مسلم، واحلاكم(8721( برقم )4/634األهوال ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

َكاِن ِمْن َنا"طريق  األعمش، عن أيب إسحاق به بلفظ:  ا ا َمْن َلُه َنْعاَلِن َوَِشَ ٍر، َيْغيِل إِنَّ َأْهَوَن َأْهِل النَّاِر َعَذاب 

  ."ِمنُْهاَم ِدَماُغُه..
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 بعد املائة: احلديث احلادي والتسعون

إِنَّ احْلَِميَم َليَُصبُّ َعىَل ُرُءوِسِهْم، َفيَنُْفُذ " قال:ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ، عنوعن أيب هريرة ؓ

ْهُر، ثُ  مَّ اجْلُْمُجَمَة َحتَّى خَيُْلَص إىَِل َجْوفِِه، فيَسلُِت َما يِف َجْوفِِه َحتَّى َيْمُرَق ِمْن َقَدَميِْه، َوُهَو الصَّ

 .(1)أخرجه الرتمذي، وقال: حديث حسن، "ُيَعاُد َكاَم َكانَ 

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

( برقم 4/224ما جاء يف صفة َشاب أهل النار ) ب/صفة جهنم،  ك/« جامعه»أخرجه الرتمذي يف 

مح، عن ابن 3183) (، قال: حدثنا ُسَويد، قال: أخربنا عبد اهلل، قال: أخربنا سعيد بن يزيد، عن أيب السَّ

وقال الرتمذي: وسعيد  .قال، فذكر احلديث بلفظ مقارب ،ملسو هيلع هللا ىلصُحَجرية، عن أيب هريرة ؓ، عن النبي 

  .هذا حديث حسن صحيح غريب .ي، وقد روى عنه الليث بن سعدبن يزيد يْكنى أبا شجاع وهو مْص

، -هو ابن إسحاق القايض  –(، قال: حدثنا إبراهيم 8864) برقم  (04/413« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .حدثنا ابن املبارك به بلفظ مقارب

أنبأ ابن املبارك  َعْبدان،، من طريق  (2418( برقم )3/409التفسري ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 .به بلفظ مقارب، وفيه زيادة يف أوله، وقال احلاكم: هذا حديث صحيح اْلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي

احلميم والصديد واملهل والغسلني َشاب أهل النار وطعامهم  ب/، «صفة النار»وأخرجه ابن أيب الدنيا يف 

 .خربنا ابن املبارك به بلفظ مقارب( قال: حدثنا احلسن بن عيسى، قال: أ74/برقم61)صـ

(، من 4416) برقم  (01/344صفة النار وأهلها ) ب/الفتن،  ك/، «َشح السنة»وأخرجه البغوي يف 

 .طريق إبراهيم بن عبد اهلل اخلالل، نا عبد اهلل بن املبارك به بلفظه

 «:جامعه»دراسـة إسناد احلديث عند الرتمذي يف 

تقدم  .ـه341بن سويد املروزي، َأبُو الفضل الطوساين،: ثقة متقن، تويف سنة ُسَويد: هو ُسَويد بن نْص -0

 . 2يف حديث رقم: 

عبد اهلل: هو عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظيل التميمي، موالهم، أبو عبد الرمحن املْرَوزي: ثقة  -3

 . 2تقدم يف حديث رقم:  .ثبت فقيه عامل جواد جماهد مُجعت فيه خصال اخلري

ْمح، ويزيد بن حبيب،  .سعيد بن يزيد احلمريي الِقْتباين أبو شجاع اْلسكندراين -2 اج أيب السَّ روى عن درَّ

 .قال ابن معني، وأمحد، وأبو زرعة، والنسائي: ثقة .وروى عنه الليث، وابن املبارك، وغريمها .وغريمها

وذكره ابن حبان يف  .هدين ثقة يف احلديثوقال ابن يونس: كان من العباد املجت .وقال أبو داود: كان له شأن

وقال الذهبي: ثقة من  .وقال محزة الكناين: ثقة مأمون .ونقل ابن خلفون أن ابن املديني وثقه ."الثقات"

( برقم 0/447الكاشف ) ُينظر: .ـه014ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة عابد .العابدين األولياء 

 .وخالصة حاله ما قاله الذهبي .(3433/برقم342(، التقريب )صـ4/010(، َتذيب التهذيب )0980)
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اج بن َسْمَعان -4 مح: هو درَّ اج لقبه  -أبو السَّ ْمح القريش السهمي  -يقال اسمه عبد الرمحن، ودرَّ أبو السَّ

تقدم يف حديث  .وروايته هنا عن غري أيب اهليثمصدوق يف حديثه عن أيب اهليثم ضعف،  .املْصي القاص

 . 37رقم: 

 .ابن ُحَجرية: هو عبد الرمحن بن ُحَجرية اخلوالنى، أبو عبد اهلل املْصى قاضيها وهو ابن حجرية األكرب -1

 . 020تقدم يف حديث رقم:  .ثقة

 .03: تقدم يف حديث رقم .عبد الرمحن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓ هو: أبو هريرة -6

 احلكم عىل احلـديث بإسناد الرتمذي:

اج بن َسْمَعان، وأنه صدوق يف حديثه عن أيب اهليثم ضعف حسناحلديث ِبذا اْلسناد   .ملا تقدم يف حال درَّ

  .وروايته هنا عن غري أيب اهليثم؛ فيكون حديثه حسنا، واهلل أعلم
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 احلديث الثاين والتسعون بعد املائة:

"اْلَوْيُل َواٍد يِف َجَهنََّم، ََيِْوي فِيِه : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  وعن أيب سعيد اخلدري ؓ

ُد  ُعوُد َجبٌَل َيتََصعَّ ا َقبَْل َأْن َيْبُلَغ َقْعَرُه، َوالصَّ ا، ُثمَّ ََيِْوي، َفُهَو اْلَكافُِر َسبِْعنَي َخِريف  فِيِه َسبِْعنَي َخِريف 

أخرجه الرتمذي، وقال: حديث غريب، وأخرج منه أبو حاتم ذكر الويل، وقال:  ."َكَذلَِك 

ا َقبَْل َأْن َيْبُلَغ َقْعَرُه"   .(1)"اْلَوْيُل َواٍد يِف َجَهنََّم، ََيِْوي فِيِه اْلَكافُِر َأْرَبِعنَي َخِريف 

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

(، قال: 2064( برقم )1/337ومن سورة األنبياء ) ب/تفسري القرآن،  ك/« جامعه»أخرجه الرتمذي يف 

اج، عن أيب اهليثم، عن أيب  حدثنا َعْبد بن مُحَيد، قال: حدثنا احلسن بن موسى، قال: حدثنا ابن هليعة، عن َدرَّ

اِفُر َأْرَبِعنَي قال، فذكر احلديث بلفظ )الَوْيُل َواٍد يِف َجَهنََّم ََيِْوي ِفيِه الكَ ملسو هيلع هللا ىلص سعيد ؓ، عن النبي 

ا َقْبَل َأْن َيْبُلَغ َقْعَرُه(، وقال عقبه: هذا حديث غريب، ال نعرفه مرفوعا إال من حديث ابن هليعة  .َخِريف 

( برقم 1/212ومن سورة املدثر ) ب/تفسري القرآن،  ك/« جامعه»وباْلسناد املتقدم أخرجه الرتمذي يف 

ا، ُثمَّ ََيِْوي بِِه َكَذلَِك 2236) ُد ِفيِه الَكاِفُر َسْبِعنَي َخِريف  ُعوُد َجَبٌل ِمْن َناٍر َيَتَصعَّ  (، وذكر احلديث بلفظ )الصَّ

ا(، وقال عقبه: هذا حديث غريب إنام نعرفه مرفوعا من حديث ابن هليعة، وقد ُروي يشء من هذا عن  َأبَد 

 .عطية، عن أيب سعيد، موقوفا

(، قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن هليعة، حدثنا دراج 00703) برقم  (08/341« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

  .به بلفظ مقارب

صفة النار  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

أعده اهلل جل عال ملن حاد عنه وتكرب عليه يف الدنيا وأهلها، ِذْكر اْلخبار عن وصف الويل الذي 

 .عمرو بن احلارث عن دراج به بلفظ خمتْص، من طريق  (7467( برقم )06/118)

(، وقال عقبه: هذا حديث صحيح 2872( برقم )3/110التفسري ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 .اْلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي

(، وقال عقبه: رفعه 461/برقم 370ما جاء يف أودية جهنم )صـ ب/« البعث والنشور» وأخرجه البيهقي يف

عمرو بن احلارث، عن أيب السمح ، من طريق  ابن أخي ابن وهب، عن عمه، كالمها )احلاكم، والبيهقي(

 .بلفظ مقارب

ممن بعده، وهذا احلديث (: مل ينفرد به ابن هليعة، ولكن اآلفة 0/311ابن كثري يف "تفسريه" )احلافظ يقول 

وهذا صحيح، فلم ينفرد ابن هليعة برفع احلديث، بل تابعه عمرو بن احلارث  .ـه.ِبذا اْلسناد مرفوعا منكر ا

 .عىل رفعه كام تقدم يف التخريج
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 «:جامعه»دراسـة إسناد احلديث عند الرتمذي يف 

نسبة إىل  –يد بن نْص، أبو حممد الِكيسِّ بن مح -يقال: إن اسمه عبد احلميد-َعْبد بن مُحَيد: هو عبد  -0

و عنه  .روى عن احلسن بن موسى، ويزيد بن هارون، وغريمها .، ويقال له الَكيشِّ -مدينة بأرض السند

وقال السمعاين:  .وذكره ابن حبان يف "الثقات"، وقال: كان ممن مجع وصنف .مسلم، والرتمذي، وغريمها

وقال ياقوت احلموي: صاحب املسند، وأحد أئمة  .إمام جليل القدر، وكانت إليه الرحلة من أقطار االرض

 ُينظر: .ـه 349تويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة حافظ .وقال الذهبي: اْلمام، احلافظ، احلجة .احلديث

(، َتذيب 03/321ري أعالم النبالء )(، س4/461(، معجم البلدان لياقوت )1/71األنساب للسمعاين )

 .وخالصة حاله أنه ثقة حافظ إمام ذو تصانيف .(4366/برقم 268(، التقريب )صـ 6/411التهذيب )

روى  .احلسن بن موسى: هو احلسن بن موسى األشيب، أبو عيل البغدادي، قايض املوصل، وغريها -3

دين، وابن هليعة، وغريهم قال أمحد: من  .حنبل، وَعْبد بن مُحَيد، وغريمها وروى عنه أمحد بن .عن احلامَّ

وقال ابن معني، وابن املديني، والذهبي،  .وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا يف احلديث .متثبتي أهل بغداد

وقال أبو حاتم، وصالح جزرة،  .وذكره مسلم يف رجال شعبة الثقات يف الطبقة الثالثة .وابن حجر: ثقة

ابن حجر يف هدي الساري: أحد األثبات اتفقوا عىل توثيقه واالحتجاج به وقال  .وابن خراش: صدوق

وروى عبد اهلل بن عيل بن املديني عن أبيه قال: كان ببغداد وكأنه ضعفه، ثم رد ابن حجر عىل هذا بقوله: 

هذا ظن ال تقوم به حجة، وقد كان أبو حاتم الرازي يقول: سمعت عيل بن املديني يقول: احلسن بن موسى 

وذكره ابن حبان يف  .األشيب ثقة، فهذا التْصيح املوافق ألقوال اجلامعة أوىل أن يعمل به من ذلك الظن

(، اجلرح والتعديل 9/227الطبقات البن سعد ) ُينظر: .ـه 301وقيل: سنة  .ـه 319تويف سنة  .«الثقات»

/برقم 064صـ (، التقريب )3/232(، َتذيب التهذيب )0169( برقم )0/221(، الكاشف )2/27)

شيخ أمحد،  وخالصة حاله أنه ثقة عىل قول األكثرين، فضال عن أنه .(407(، هدي الساري )صـ0388

 .كام أن من أنزله عن رتبة الثقة مل يذكر دليال وتلميذ الرجل أعرف به

وقيل: هى مشتقة من اهللع مقلوبة  .وقيل: الغفلة .قيل: معناها الكسل–ابن هليعة: هو عبد اهلل بن هَلِيعة  -2

احلرضمي، ويقال  -نسبة إىل أعدول وهو بطن من احلضارمة-بن عقبة بن ُفْرعان األُْعدوِل  -..منه

اج أيب السمح، وعطاء بن أيب رباح،  .الغافقي، أبو عبد الرمحن املْصي، الفقيه، القايض روى عن درَّ

بن املبارك، وابن وهب، وابن أخيه هليعة بن عيسى، وروى عنه احلسن بن موسى األشيب، و ا .وغريمها

وقال خالد بن ِخداش: قال ِل ابن وهب، ورآين ال أكتب حديث ابن هليعة: إين لست كغريي يف  .وغريهم

وقال ابن سعد: كان ضعيفا، وعنده حديث كثري، ومن سمع منه يف أول أمره أحسن حاال  .ابن هليعة فاكُتْبها

ة، وإين ألكتب كثريا مما أكتب أعترب به،  .بآخره يف روايته ممن سمع منه وقال أمحد: ما حديُث ابن هليعَة بحجَّ

وقد عقب الذهبي عىل  .وقال مرة: من كتب عن ابن هليعة قديام، فسامعه صحيح .وهو يقَوى بعضه ببعض

لقتيبة: أحاديثك وقال أمحد  .هذا بقوله يف السري: ألنه مل يكن بعد تساهل، وكان أمره مضبوطا، فأفسد نفسه
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وقال  .عن ابن هليعة صحاح؟، فقال: ألنا كنا نكتب من كتاب عبد اهلل بن وهب، ثم نسمعه من ابن هليعة

وقال ابن  .قتيبة: كنا ال نكتب حديث ابن هليعة إال من كتب ابن أخيه، أو كتب ابن وهب إال حديث األعرج

ال أمحد بن صالح املْصي: ابن هليعة صحيح وق .وهب: حدثني واهلل الصادق البار عبد اهلل بن هليعة

الكتاب وإنام كان أخرج كتبه فأمىل عىل الناس حتى كتبوا حديثه إمالء، فمن ضبط كان حديثه حسنا إال أنه 

كان حيرض من ال حيسن، وال يضبط، وال يصحح ثم مل خيرج ابن هليعة بعد ذلك كتابا ومل ير له كتاب وكان 

ممن كتب عنه وجاءه فقرأ عليه، فمن وقع عىل نسخة صحيحة فحديثه صحيح،  من أراد السامع منه استنسخ

ومن كتب من نسخة مل تضبط جاء فيه خلل كثري، وقال مرة: ثقة، وما ُروي عنه من األحاديث فيها ختليط 

وقال عبد الغني بن سعيد األزدي: إذا روى العبادلة عن ابن هليعة فهو صحيح: ابن  .ُيطرح ذلك التخليط

وقال احلاكم: مل يقصد الكذب، وإنام حدث من  .بارك، وابن وهب واملقرئ، وذكر الساجي وغريه مثَلهامل

 .وقال ابن قتيبة: كان ُيقرأ عليه ما ليس من حديثه يعني فُضعف بسبب ذلك .حفظه بعد احرتاق كتبه فأخطأ

ابن عدي: حديثه أحاديث  وقال .وقال الفالس: من كتب عنه قبل احرتاقها مثل ابن املبارك واملقرئ أصح

حسان، وما قد ضعفه السلف هو حسن احلديث ُيكتب حديثه، وقد حدث عنه الثقات الثوري، وشعبة 

ومالك، وعمرو بن احلارث والليث بن سعد، وقال أيضا: وحديثه حسن كأنه ُيستبان عمن روى عنه، وهو 

وقال  .ة ابن املبارك، واملقرئ، وابن وهبوقال الدارقطني: ُيعترب بام يروي عنه العبادل .ممن يكتب حديثه

وقال ابن معني: كان ضعيفا ال  .وقال احلميدي: كان حييى بن سعيد ال يراه شيئا .أيضا: ضعيف احلديث

وقال مرة: ابن هليعة أحب إِل من رشدين قد كتبُت حديث ابن  .حُيتج بحديثه كان من شاء يقول له حدثنا

وقال أيضا: هو ضعيف  .حتى مات، وكان ابن أيب مريم يسء الرأي فيه هليعة، وما زال ابن وهب يكتب عنه

وقال أبو زرعة، وأبو حاتم: ضعيف، وأمره مضطرب ُيكتب حديثه عىل  .قبل أن حترتق كتبه وبعد احرتاقها

 .وقال أبو جعفر الطربي يف َتذيب اآلثار: اختلط عقله يف آخر عمره .وقال النسائي: ضعيف .االعتبار

قال ابن عثامن:  .هقى: أمجع أصحاب احلديث عىل ضعف ابن هليعة، وترك االحتجاج بام ينفرد بهوقال البي

فنا من الصالة  قال أيب: وال أعلم أحدا أخرب بسبب علة ابن هليعة مني، أقبلت أنا وعثامن بن عتيق بعد انْصا

فيناه أمامنا راكبا عىل محار يريد إىل  منزله، فأفلج وسقط عن محاره، فبدر يوم اجلمعة نريد إىل ابن هليعة، فوا

 .قال الذهبي يف تارخيه: مناكريه مَجَّة .ابن عتيق إليه فأجلسه، ورسنا به إىل منزله، فكان ذلك أول سبب علته

وقال يف طبقاته: اْلمام الكبري قايض الديار املْصية وعاملها وحمدثها، ومل يكن عىل سعة علمه باملتقن، 

ابن وهب، وأبو عبد الرمحن املقرئ، وطائفة قبل أن يكثر الوهم يف حديثه، وقبل وحدث عنه ابن املبارك، و

احرتاق كتبه، فحديث هؤالء عنه أقوى وبعضهم يصححه وال يرتقي إىل هذا، ثم قال: ُيروى حديثه يف 

لليث معا، وقال يف السري أيضا: ال ريب أن ابن هليعة كان عامل الديار املْصية، هو وا .املتابعات وال حُيتج به

كام كان اْلمام مالك يف ذلك العْص عامل املدينة، واألوزاعي عامل الشام، ومعمر عامل اليمن، وشعبة 

والثوري عاملا العراق، وإبراهيم بن طهامن عامل خراسان، ولكن ابن هليعة َتاون باْلتقان، وروى مناكري، 
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ويذكره يف الشواهد، واالعتبارات،  فانحط عن رتبة االحتجاج به عندهم، وبعض احلفاظ يروي حديثه،

فإنه  ؛غي إهداره، وُتتجنب تلك املناكريوالزهد، واملالحم، ال يف األصول، وبعضهم يبالغ يف وهنه، وال ينب

العمل عىل تضعيف  عدل يف نفسه، وما رواه عنه ابن وهب واملقرئ والقدماء فهو أجود، وقال يف الكاشف:

وقال ابن حجر: صدوق خلَّط بعد احرتاق كتبه، ورواية بن املبارك وابن وهب عنه أعدل من  .حديثه

الطبقات البن سعد  ُينظر: .ـه 074ـه، وقيل سنة  072تويف سنة  .غريمها، وله يف مسلم بعض يشء مقرون

(، 1/041(، اجلرح والتعديل )867( برقم )3/392(، الضعفاء للعقييل )4911( برقم )9/134)

(، الضعفاء للدارقطني 977( برقم )1/327(، الكامل البن عدي )3/00املجروحني البن حبان )

(، 238( برقم )0/382(، َتذيب األسامء واللغات )0/086(، األنساب للسمعاين )233/برقم064)صـ

(، ميزان االعتدال 3924( برقم )0/191(، الكاشف )2102( برقم )01/487َتذيب الكامل )

(، سري أعالم النبالء 0/327(، طبقات احلفاظ للذهبي )4/668(، تاريخ اْلسالم )3/471/4121)

/برقم  209(، التقريب )ص 1/272(، َتذيب التهذيب )36/برقم61(، املختلطني للعالئي )صـ8/00)

( برقم 3/269(، موسوعة أقوال الدارقطني يف الرجال )14(، طبقات املدلسني البن حجر )صـ2162

ة حاله أنه عامل فقيه عدل يف نفسه ضعيف يف ضبطه، يكتب حديثه لالعتبار، وال حُيتج به وخالص .(0920)

ٍة، وإين ألكتب كثريا مما أكتب أعترب به، وهو  .ِسيَّام إذا انفرد قال أمحد بن حنبل: ما حديُث ابُن هليعَة بحجَّ

بد اهلل بن وهب، وعبد اهلل بن وهم: عبد اهلل بن املبارك، وع -ورواية العبادلة عنه  .َيْقوى بعضه ببعض

وقد روى له مسلم مقرونا بعمرو بن  .أعدل من رواية اآلخرين -يزيد املقرئ، وعبد اهلل بن مسلمة القعنبي

وهم من ُضعفوا بأمر آخر سوى  -احلارث، وذكره ابن حجر يف املرتبة اخلامسة من مراتب املدلسني 

، وقال: -أن ُيوثق من كان ضعفه يسريا كابن هليعة  التدليس فحديثهم مردود ولو رصحوا بالسامع إال

  .اختلط يف آخر عمره، وكثرت عنه املناكري يف روايته

بعة من مراتب املدلسني كام استثناه ابن حجر نفسه بقوله: إال  أقول: األوىل أن جُيعل ابن هليعة يف املرتبة الرا

ه إال إذا رصح بالسامع، وقد رصح هنا بالتحديث فال حيتج بحديث .أن ُيوثق من كان ضعفه يسريا كابن هليعة

اج، كام تقدم يف التخريج، واهلل أعلم عن   .َدرَّ

اج بن َسْمَعان  -4 اج: هو درَّ اج لقبه–َدرَّ ْمح القريش السهمي  -يقال: اسمه عبد الرمحن، ودرَّ أبو السَّ

تقدم يف حديث رقم:  .هليثمصدوق يف حديثه عن أيب اهليثم ضعف، وروايته هنا عن أيب ا .املْصي القاص

37 . 

اري، أبو اهلَْيَثم املْصي، صاحب أيب سعيد ، الليثي العتوأبو اهلَيَْثم: هو سليامن بن عمرو بن عبد -1

 . 37تقدم يف حديث رقم:  .ثقة .اخلدري

أبو سعيد  ،أبو سعيد: هو الصحايب اجلليل سعد بن مالك بن شيبان بن ُعبيد بن ثعلبة اخلزرجي -6

 .2تقدم يف حديث رقم:  .األنصاري اخلدري ؓ، مشهور بكنيته
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 والتسعون بعد املائة:احلديث الثالث 

 .: الويل، احلزن(2)، وقال غريه(1)وقال ابن عباس: الويل، املشقة من العذاب

  

                                                                                               
  احلكم عىل احلـديث بإسناد الرتمذي:

احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ ملا تقدم يف حال دراج أيب السمح، وأنه ضعيف يف روايته عن أيب اهليثم، 

(: وبكل حال فهو حديث غريب، 31/068)قال ابن كثري يف البداية والنهاية  .وروايته هنا عنه، واهلل أعلم

  .والنجاة ،بل منكر، واألظهر يف تفسري "ويل" أنه ضد السالمة

 .(4419( برقم )01/347َشح السنة للبغوي ) ُينظر:و .مل أجد له سندا فيام وقفت عليه من مصادر( 1)

عزا القايض عياض يف اْلكامل هذا القوَل البن عرفة، وابن عرفة هو: إبراهيم بن حممد بن عرفة بن  (2)

(، 0/231إكامل املعلم ) ُينظر: .ـه 232سليامن العتكي الواسطي، أبو عبد اهلل نفطويه النحوي املتوَّف سنة 

 .(7/473تاريخ اْلسالم )
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 احلديث الرابع والتسعون بعد املائة:

ُعوَد َصْخَرٌة يِف َجَهنََّم إَِذا َوَضُعوا َأيِْدََيُْم َعَليَْها َذاَبْت، َفِإَذا   ؓ: وعن أيب سعيد "إنَّ الصَّ

عود: االرتفاع .(1)"َرَفُعوَها َعاَدْت  ُعود، مأخوذ من الصُّ  .والصَّ

                                 
 ختريج احلديث: (1)

ر  ْهني، واختلف عنه من وجهني:هذا احلديث يرويه عامَّ  الدُّ

 .فمرة ُيروى عنه عن عطية العويف، عن أيب سعيد ؓ موقوفا -0

 .ومرة ُيروى عنه عن عطية العويف، عن أيب سعيد ؓ مرفوعا -3

 ختريج الوجه األول )املوقوف(:

( قال: أنا 3/96صفة النار ) ب/ -كام يف زوائد ُنعيم بن محاد  –« الزهد والرقائق»أخرجه ابن املبارك يف 

ْهني أنه حدثه، عن عطية العويف، عن أيب سعيد اخلدري قال، فذكر احلديث  ر الدُّ سفيان بن عيينة، عن عامَّ

 .بلفظه، وفيه زيادة يف آخره

(، من 4401) برقم  (01/348صفة النار وأهلها ) ب/الفتن،  ك/، «َشح السنة»وأخرجه البغوي يف 

  .طريق عبد اهلل بن املبارك، عن سفيان بن عيينة به بلفظه

( قال: حدثنا إسحاق بن 21/برقم26جبال النار وأوديتها )صـ ب/، «صفة النار»وأخرجه ابن أيب الدنيا يف 

 .إسامعيل، قال: حدثنا سفيان به بلفظه

ِبا ) ب/، «الزهد»وأخرجه هنَّاد يف ( قال: حدثنا َعبيدة، عن عامر 380م )( برق0/084أودية جهنم وَشا

 .الدهني به بلفظ مقارب

(، من 488/برقم 381ما جاء يف قعر جهنم ودركاَتا )صـ ب/« البعث والنشور»وأخرجه البيهقي يف 

ئيل، وابن عيينة عن عامر الدهني به بلفظه   .طريق إرسا

 ختـريج الوجـه الثاين )املرفوع(:

( قال: حدثنا حممد بن عبد اهلل احلرَضمي قال: نا 1172) برقم  (1/266« )األوسط»أخرجه الطرباين يف 

ْهني، عن عطية، عن أيب سعيد ؓ، عن النبي   ،ملسو هيلع هللا ىلصِمنَْجاب بن احلارث قال: نا ََشيك، عن عامر الدُّ

ا{ ]املدثر:  َدُه، َفِإَذا َوَضَع َيِدِه [ قال: )َجَبٌل ِمْن َناٍر يِف النَّاِر، ُيَكلَُّف َأْن َيْصعَ 07يف قوله: }َسُأْرِهُقُه َصُعود 

مل يرفع هذا  َعَلْيِه َذاَبْت، َفِإَذا َرَفَعَها َعاَدْت، َوإَِذا َوَضَع ِرْجَلُه َعَليِْه َذاَبْت، َفِإَذا َرَفَعَها َعاَدْت(، وقال عقبه:

 .احلديث عن عامر الدهني إال َشيك، ورواه سفيان بن عيينة، عن عامر الدهني، فوقفه

(، من 489/برقم 380ما جاء يف قعر جهنم ودركاَتا )صـ ب/« البعث والنشور»قي يف وأخرجه البيه

نجاب بن احلارث به بلفظه
ِ
 .طريق زكريا بن حييى الكويف، ثنا امل
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 دراســة اْلسنــاد:

 الوجه األول )املوقوف(:

 .ثقة حافظ فقيه إمام حجة .سفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون اهلالِل، أبو حممد الكويف ثم املكي -0

 . 09تقدم يف حديث رقم: 

ْهني: هو عامر بن معاوية  -3 ر الدُّ  -ويقال: ابن أيب معاوية، ويقال: ابن صالح، ويقال: ابن حيان-عامَّ

هني، أبو معاوية الَبجيل الكويف وروى  .روى عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، وعطية الَعويف، وغريمها .الدُّ

وذكره ابن  .قال ابن معني، وأمحد، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة .ة، وسفيان بن عيينة، وغريمهاعنه ابنه معاوي

وقال ابن حجر:  .وقال سفيان: قطع برش بن مروان عرقوبيه يف التشيع .، وقال: ربام أخطأ«الثقات»حبان يف 

(، 4070قم )( بر30/318(، َتذيب الكامل )1/368الثقات ) ُينظر: .022تويف سنة  .صدوق يتشيع

 .(418/4822(، التقريب )صـ 7/416(، َتذيب التهذيب )6111( برقم )2/071ميزان االعتدال )

 .، وكان يتشيع-ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من أوهامه–وخالصة حاله أنه ثقة ربام أخطأ 

ضعيف عىل قول  .القييسعطية بن سعد بن ُجنادة أبو احلسن الَعويِف الكويف اجلَدِل  عطية الَعويف: هو -2

بعة، فال حُيتج بيشء من ، ومع ضعفه األكثرين ُيكتب حديثه لالعتبار، وكان شيعيا مدلسا من الطبقة الرا

 . 2تقدم يف حديث رقم:  .حديثه إال بام رصح فيه بالسامع، وقد روى هنا بالعنعنة

هو الصحايب اجلليل سعد بن مالك بن شيبان بن ُعبيد بن ثعلبة اخلزرجي أبو سعيد  أبو سعيد اخلدري: -4

  . 2تقدم يف حديث رقم:  .األنصاري اخلد ري ؓ، مشهور بكنيته

 الوجه الثاين:

 «:األوسط»دراسة إسنـاد الطرباين يف 

 .احلرضمي الكويف ولقبه ُمَطنيَّ حممد بن عبد اهلل احلرَضمي: هو حممد بن عبد اهلل بن سليامن، أبو جعفر  -0

(، طبقات احلفاظ للذهبي 7810( برقم )2/617ميزان االعتدال ) ُينظر: .ثقة حافظ .ـه397ُتويف سنة 

 .(7130( برقم )7/317(، لسان امليزان )3/663)

الكاشف  ُينظر: .ـه320ثقة ُتويف سنة  .ِمنَْجاب بن احلارث بن عبد الرمحن التميمي، أبو حممد الكويف -3

 .(6883/برقم 141(، التقريب )صـ01/397(، َتذيب التهذيب )1636( برقم )3/394)

يك بن عبد اهلل بن أيب َشيك النخعي، أبو عبد اهلل الكويف القايضََشيك:  -2 صدوق له أوهام، تغري  .ََشِ

 . 24تقدم يف حديث رقم:  .حفظه منذ وِِل القضاء بالكوفة، وكان عادال فاضال عابدا

ْهني: هو عامر بن معاوية  -4 ر الدُّ  -ويقال: ابن أيب معاوية، ويقال: ابن صالح، ويقال: ابن حيان  -عامَّ

هني، أبو معاوية الَبجيل الكويف وكان  -ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من أوهامه–ثقة ربام أخطأ  .الدُّ

 .الوجه السابق تقدم يف .يتشيع

ضعيف عىل قول  .عطية بن سعد بن ُجنادة أبو احلسن الَعويِف الكويف اجلَدِل القييس عطية الَعويف: هو -1
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بعة، وقد روى هنا بالعنعنة، ومع ضعفه األكثرين  .ُيكتب حديثه لالعتبار، وكان شيعيا مدلسا من الطبقة الرا

 . 2تقدم يف حديث رقم: 

جي أبو سعيد هو الصحايب اجلليل سعد بن مالك بن شيبان بن ُعبيد بن ثعلبة اخلزر أبو سعيد اخلدري: -6

  . 2تقدم يف حديث رقم: . األنصاري اخلد ري ؓ

 النظر والرتجيح:

بعد النظر يف طرق احلديث، وأحوال الرواة املختلفني عىل املدار يتبني لنا رجحان الوجه األول )املوقوف( 

 )املرفوع(؛ وذلك ملا ييل:عىل الوجه الثاين 

ئيل بن يونس  -0 ألن رواته أكثر عددا ممن روى الوجه الثاين، فقد رواه ابن عيينة، وعبيدة بن محيد، وإرسا

 .موقوفا بينام تفرد برفعه َشيك النخعي

ه كام أن رواته أحفظ من َشيك النخعي، فابن عيينة تقدم أنه ثقة حافظ فقيه إمام حجة إال أنه تغري حفظ -3

 بأخرة، 

قال ابن حبان: مل يكن حذاء، كان  .وَعبيدة بن مُحيد بن صهيب الكويف، أبو عبد الرمحن، املعروف باحلذاء

تويف  .صدوق، ربام أخطأ، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من أوهامه .فنسب إليهم ؛جيالس احلذائني

/برقم 279(، التقريب )صـ7/80ب )(، َتذيب التهذي8/118سري أعالم النبالء ) ُينظر:ـه 091سنة 

4418،) 

بِيعي، أبو يوسف الكويف ئيل بن يونس بن أيب إسحاق اهلََمداين السَّ ثقة ثبت عابد عىل قول األكثرين،  .وإرسا

فه حييى القطان، وغريه بال حجة  . 27حديث رقم:  تقدم يف .وقد ضعَّ

 احلكم عىل احلديث من وجهه الراجح:

بعة، احلديث من وجهه الراجح  ضعيف؛ ملا تقدم يف حال عطية الَعويف، وأنه ضعيف مدلس من الطبقة الرا

 فال حيتج بحديثه هذا،  ؛وقد عنعن هنا

اَم َنِضَجْت  قوُل  يف اجلملة معنى احلديث مما يؤيدو ا ُكلَّ يِهْم َنار 
ِذيَن َكَفُروا بِآيَاتِنَا َسْوَف ُنْصلِ اهلل تعاىل }إِنَّ الَّ

{ النساء:  ا َحِكيام  َ َكاَن َعِزيز  َها لَِيُذوُقوا اْلَعَذاَب إِنَّ اَّللَّ ا َغرْيَ ْلنَاُهْم ُجُلود   .، واهلل أعلم16ُجُلوُدُهْم َبدَّ
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 احلديث اخلامس والتسعون بعد املائة:

َقاَل: َتْشِويِه النَّاُر َفتََقلَُّص َشَفُتُه الُعْليَا  (2)}َوُهْم فِيَها َكاحِلُوَن{" قال:ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ، عن(1)وعنه

َتهُ  َب رُسَّ ْفىَل َحتَّى َترْضِ ِخي َشَفتُُه السُّ أخرجه الرتمذي، وقال:  ،"َحتَّى َتْبُلَغ َوَسَط َرْأِسِه، َوَتْسرَتْ

 .(3)حديث حسن

                                 
 .يعني أبا سعيد اخلدري ؓ  (1)

 . 014املؤمنون:  (2)

 ختريج احلديث: (3)

( برقم 4/228ما جاء يف صفة طعام أهل النار ) ب/صفة جهنم،  ك/« جامعه»أخرجه الرتمذي يف 

(، قال: حدثنا ُسويد، قال: أخربنا عبد اهلل بن املبارك، عن سعيد بن يزيد أيب شجاع، عن أيب 3187)

قال، فذكر احلديث بلفظه، وقال ملسو هيلع هللا ىلص السمح، عن أيب اهليثم، عن أيب سعيد اخلدري ؓ، عن النبي 

 .عقبه: هذا حديث حسن غريب

(، قال: حدثنا عيل بن إسحاق، حدثنا عبد اهلل به 00826) برقم  (08/211« )مسنده»يف وأخرجه أمحد 

 .بلفظه

(، من طريق ُنعيم بن محاد، وأمحد بن 3970( برقم )3/369التفسري ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

: ثنا عبد اهلل بن املبارك به بل فظه، وقال عقبه: هذا مجيل املروزي، وَعْبدة بن سليامن الطرسويس، قالوا

ْصيني، ومل خيرجاه
ِ
 .حديث صحيح من إسناد امل

(، من طريق إبراهيم أبو إسحاق 0267) برقم  (3/106« )مسنده»وأخرجه أبو يعىَل امَلوِصيِل يف 

 .الطاْلَقاين، حدثنا ابن املبارك به بنحوه

 «: جامعه»دراسـة إسناد احلديث عند الرتمذي يف 

تقدم  .ـه341بن نْص بن سويد املروزي، َأبُو الفضل الطوساين،: ثقة متقن، تويف سنةُسَويد: هو ُسَويد  -0

 . 2يف حديث رقم: 

عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظيل التميمي، موالهم، أبو عبد الرمحن املْرَوزي: ثقة ثبت فقيه عامل  -3

د جماهد مُجعت فيه خصال اخلري  . 2تقدم يف حديث رقم:  .جوا

 . 090 تقدم يف حديث رقم: .ثقة عابد .بن يزيد احلمريي الِقْتباين، أبو شجاع اْلسكندراين سعيد -2

اج بن َسْمَعان -4 ْمح: هو درَّ اج لقبه  -أبو السَّ ْمح القريش السهمي  -يقال اسمه عبد الرمحن، ودرَّ أبو السَّ

تقدم يف حديث رقم:  .صدوق يف حديثه عن أيب اهليثم ضعف، وروايته هنا عن أيب اهليثم .املْصي القاص

37. 

أبو اهلَيَْثم: هو سليامن بن عمرو بن عبد، ويقال: ابن عبيد، الليثي العتو اري، أبو اهلَْيَثم املْصي،  -1

  . 37تقدم يف حديث رقم:  .ثقة .صاحب أيب سعيد اخلدري ؓ
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هو الصحايب اجلليل سعد بن مالك بن شيبان بن ُعبيد بن ثعلبة اخلزرجي أبو سعيد  أبو سعيد اخلدري: -6

 .2تقدم يف حديث رقم:  .األنصاري اخلد ري ؓ، مشهور بكنيته

 احلكم عىل احلـديث بإسناد الرتمذي:

لضعف دراج أيب السمح يف روايته عن أيب اهليثم، وروايته هنا عنه، واهلل  احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف

 .أعلم

 وملتنه شاهد من حديث عبد اهلل بن مسعودؓ  موقوفا:

ئيل ، عن أيب إسحاق ، عن 212( برقم )0/091« )الزهد»أخرجه هناد يف  ( قال: حدثنا وكيع ، عن إرسا

أِْس النَِّضيِج(أيب األحوص ، عن عبد اهلل: }َوُهْم ِفيَها   .َكاحِلُوَن{ قال: )ِمْثُل الرَّ

(، من طريق عمرو بن طلحة، أنبأ 2490( برقم )3/439التفسري ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

أِْس النَِّضيِج(، وقال عقبه: هذا حديث صحيح اْلسناد ومل خيرجاه، ووافقه  ئيل به بلفظ )َكُكُلوِح الرَّ إرسا

  .الذهبي

( من طريق سفيان الثوري، عن أيب إسحاق به بلفظ: 214( برقم )0/091« )الزهد»هناد يف وأخرجه 

أِْس امْلَِشيِط بِالنَّاِر َوَقْد َبَدْت َأْسنَاهُنُْم َوَتَقلََّصْت ِشَفاُهُهْم(  .)ُكُلوُح الرَّ

( 18/ص7شدته )ما ُذكر فيام ُأعد ألهل النار و ب/ِذكر النار،  ك/، «مصنفه»وأخرجه ابن أيب شيبة يف 

 .عن أبى إسحاق به بنحوه ،من طريق سفيان الثوري، (24086برقم )

 «:الزهد»دراسة إسناد شاهد عبد اهلل بن مسعودؓ  عند هناد يف 

تقدم يف حديث  .َوكيع: هو َوكيع بن اجلراح بن َملِيح، أبو سفيان الُرَؤايس الكويف: ثقة متقن حافظ عابد -0

 . 030رقم: 

ئيل: هو -3 بِيعي، أبو يوسف الكويف إرسا ئيل بن يونس بن أيب إسحاق اهلََمداين السَّ ثقة ثبت عابد  .إرسا

فه حييى القطان، وغريه بال حجة  . 27تقدم يف حديث رقم:  .عىل قول األكثرين، وقد ضعَّ

أبو إسحاق  -ويقال: عيل، ويقال: ابن أيب شعرية  -أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد اهلل بن ُعَبيد  -3

بيعي الكويف ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة، وكان مدلسا، ذكره ابن حجر يف املرتبة الثالثة ممن يعد  .السَّ

 . 24تقدم يف حديث رقم:  .تدليسهم قادحا، وقد عنعن يف هذا اْلسناد

تقدم يف حديث رقم:  .ثقة .أبو األحوص: هو َعوف بن مالك بن َنْضلة، أبو األحوص اجْلَُشِمي الكويف -2

24 .  

  . 24تقدم يف حديث رقم:  .أبو عبد الرمحن الكويف ،عبد اهلل: هو عبد اهلل بن مسعود -4

 احلكم عىل إسناد هذا الشاهد:

وبذا يرتقي احلديث بشاهده إىل احلسن لغريه، واهلل ، لعنعنة أيب إسحاق السبيعي عن أيب األحوص ضعيف

 .أعلم
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 احلديث السادس والتسعون بعد املائة:

ُس اْلَكافِِر، َأْو َناُب اْلَكافِِر، ِمْثُل ُأُحٍد، َوِغَلُظ ِجْلِدِه ": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  (1)وعنه َِضْ

 .(2)أخرجه أبو حاتم ،"َمِسرَيُة َثاَلثِة أيام

  

                                 
يعني أبا سعيد اخلدري ؓ، وقد جعل املصنف احلديث ِبذا اللفظ من مسند أيب سعيد ؓ،  (1)

والصحيح أنه من مسند أيب هريرة ؓ، وأما حديث أيب سعيد ؓ، فقد أخرجه ابن ماجه يف 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا  (، قال:4233( برقم )3/0441ِذكر الشفاعة ) ب/الزهد،  ك/، «سننه»

عبد الرمحن، حدثنا عيسى بن املختار، عن حممد بن أيب ليىل، عن عطية العويف، عن أيب سعيد بكر بن 

َسُه أَلَْعَظُم ِمْن ُأُحٍد، َوَفِضيَلُة ملسو هيلع هللا ىلص اخلدري ؓ، عن النبي  أنه قال: "إِنَّ اْلَكاِفَر َليَْعُظُم َحتَّى إِنَّ َِضْ

ِسِه، َكَفِضيَلِة َجَسِد َأَحِدُكْم  ِسِه"َجَسِدِه َعىَل َِضْ   .َعىَل َِضْ

 .عزا املصنف احلديث البن حبان، وهو عند مسلم (2)

  ختريج احلديث:

النار يدخلها اجلبارون، واجلنة يدخلها  ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

يج بن يونس، حدثنا مُحيد بن عبد الرمحن، عن احلسن بن صالح، 4/3089الضعفاء ) (، قال: حدثني رُسَ

فذكر احلديث  ،ملسو هيلع هللا ىلصعن هارون بن سعد، عن أيب حازم، عن أيب هريرة ؓ، قال: قال رسول اهلل 

 .بلفظ مقارب

صفة النار  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

(، من طريق 7487( برقم )06/123وأهلها، ِذكر اْلخبار عام جيعل اهلل ِغَلَظ جلود الكافر يف النار به )

ئيل املروزي قال: حدثنا محيد بن عبد الرمحن به بلفظ مقارب  .إسحاق بن إبراهيم بن أيب إرسا

(، 3179( برقم )4/223ما جاء يف ِعَظم أهل النار ) ب/صفة جهنم،  ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

 .من طريق ُفضيل بن َغْزوان، عن أيب حازم به بلفظ خمتْص
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 احلديث السابع والتسعون بعد املائة:

َبه إَِليِْه، َس " قال:ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل  (1)وعنه ْيِت، َفِإَذا َقرَّ َقَطْت َفْرَوُة َماٌء َكامْلُْهِل، َكَعَكِر الزَّ

 .(2)أخرجه أبو حاتم ."َوْجِهِه فِيهِ 

                                 
 .( يعني أبا سعيد اخلدري 1ؓ)

 ختريج احلديث: (2)

صفة النار  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

(، قال: أخربنا عبد اهلل بن 7472( برقم )06/104وأهلها، ِذْكر وصف املاء الذي ُيسقى أهُل جهنم )

اج  حممد بن َسْلم قال: حدثنا َحْرملة بن حييى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخربين عمرو بن احلارث عن َدرَّ

 .ذكر احلديث بلفظهقال، فملسو هيلع هللا ىلص عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري ؓ أن رسول اهلل 

(، من طريق بحر بن نْص، ثنا عبد 8786( برقم )4/646األهوال ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

اهلل بن وهب به بلفظ مقارب، وفيه زيادة يف آخره، وقال احلاكم: هذا حديث صحيح اْلسناد ومل خيرجاه، 

 .ووافقه الذهبي

حلميم والصديد واملهل والغسلني َشاب أهل النار وطعامهم ا ب/وأخرجه ابن أيب الدنيا يف صفة النار، 

 .( قال: حدثنا خالد بن ِخَداش، قال: حدثنا عبد اهلل بن وهب به بلفظ مقارب76/برقم60)صـ

(، عن ِرْشِدين بن سعد، حدثني عمرو بن احلارث به 021/برقم78)صـ« مسنده»وأخرجه ابن املبارك يف 

 .بلفظه

( برقم 4/222ما جاء يف صفة َشاب أهل النار ) ب/صفة جهنم،  ك/، «هجامع»وأخرجه الرتمذي يف 

(، من طريق ِرْشِدين بن سعد، عن عمرو بن احلارث به بلفظ مقارب، وقال عقبه: هذا حديث، ال 3180)

 .نعرفه إال من حديث رشدين بن سعد، ورشدين قد ُتكلم فيه

 .ريق ابن هليعة، حدثنا دراج به بلفظه(، من ط00673) برقم  (08/301« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 «:صحيحه»دراسـة إسناد احلديث عند ابن حبان يف 

تقدم يف  .ثقة .و حممد الِفرَيايب األصل املقديسعبد اهلل بن حممد بن َسْلٍم بن حبيب بن عبد الوارث أب -0

 . 36حديث رقم: 

ْصيالتُِّجيبِ َحْرَمَلة بن حييى بن عبد اهلل بن حرملة بن عمران أبو حفص  -3
ِ
ثقة ُيْغِرب يف حديثه  .يُّ امل

ئبه  . 37تقدم يف حديث رقم:  .لكثرة روايته، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من غرا

ْصي: فقيه ثقة حافظ عابد -2
ِ
 .ابن وهب: هو عبد اهلل بن وهب بن مسلم الُقَريِش الفهري، أبو حممد امْل

 . 37تقدم يف حديث رقم: 

 .ارث بن يعقوب بن عبد اهلل األنصاري، أبو أمية املْصي، مدين األصل: ثقة فقيه حافظعمرو بن احل -4

 . 37تقدم يف حديث رقم: 
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اج بن َسْمَعان -1 اج لقبه  -دراج: هو درَّ ْمح القريش السهمي  -يقال اسمه عبد الرمحن، ودرَّ أبو السَّ

تقدم يف حديث رقم:  .صدوق يف حديثه عن أيب اهليثم ضعف، وروايته هنا عن أيب اهليثم .املْصي القاص

37. 

أبو اهلَيَْثم: هو سليامن بن عمرو بن عبد، ويقال: ابن عبيد، الليثي العتو اري، أبو اهلَْيَثم املْصي،  -6

 . 37تقدم يف حديث رقم:  .ثقة .صاحب أيب سعيد اخلدري

رجي أبو سعيد الصحايب اجلليل سعد بن مالك بن شيبان بن ُعبيد بن ثعلبة اخلز أبو سعيد اخلدري: هو -7

 .2تقدم يف حديث رقم:  األنصاري اخلدري ؓ.

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

اج بن َسْمَعان عن أيب اهليثم، وروايته عنه فيها ضعف، واهلل  احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ ألنه من رواية درَّ

 .أعلم

َع َأْمَعاَءُهْم{ ]حممد:  مما يؤيد معناهو : َعزَّ َوَجلَّ [، وقوله 01يف اجلملة قوُل اهلل تعاىل: }َوُسُقوا َماء  مَحِيام  َفَقطَّ

ُب{ ا َ  َكامْلُْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الرشَّ
ٍ
 .[، واهلل أعلم39]الكهف:  }َوإِْن َيْسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا باَِمء
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 احلديث الثامن والتسعون بعد املائة:

َما َبنْيَ َمنِْكبَِي اْلَكافِِر َمِسرَيُة َثالَثِة َأيَّاٍم ": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  وعن أيب هريرة ؓ

عِ  اكِِب امْلرُْسِ  .(1)أخرجه مسلم ".لِلرَّ

  

                                 
  احلديث:ختريج ( 1)

النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها  ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

(، قال: حدثنا أبو كريب، وأمحد بن عمر الَوكيعي، قاال: حدثنا ابن ُفضيل، عن أبيه، 4/3089الضعفاء )

  .عن أيب حازم، عن أيب هريرة ؓ، يرفعه قال، فذكر احلديث بلفظه

(، من طريق 6110( برقم )8/004صفة اجلنة والنار ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف 

 .الفضيل، عن أيب حازم به بلفظه
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 بعد املائة:احلديث التاسع والتسعون 

ُد، أَرأيَْت جنَّة  َعْرُضَها فقال ،/ب[0/084]ملسو هيلع هللا ىلص َجاَء َرُجٌل إىَِل النَّبِي " وعنه قال: : َيا حُمَمَّ

ٌء أيَْن : ملسو هيلع هللا ىلصالسامواُت َواألْرُض، َفأيَْن النَّاُر؟، َفَقاَل  أَرأيَْت هَذا الليل َقْد َكاَن، ُثم َليَْس بيَشْ

 (1)أخرجه أبو حاتم ."َفإنَّ اهلل َيْفَعُل َما َيَشاءُ َقاَل: اهلل أْعَلُم، َقاَل:  ُجِعَل؟،

                                 
 ختريج احلديث: (1)

الزجر عن كتبة املرء السنن خمافة  ب/العلم،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

أن يتكل عليها دون احلفظ هلا، ِذْكر اخلرب الدال عىل إباحة إجابة العامل السائل باألجوبة عىل سبيل التشبيه، 

(، قال: أخربنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم، موىل 012( برقم )0/216واملقايسة دون الفصل يف القصة )

براهيم احلنظيل، قال: أخربنا املخزومي، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، ثقيف، قال: حدثنا إسحاق بن إ

قال: حدثنا عبيد اهلل بن عبد اهلل األصم، قال: حدثنا يزيد بن األصم، عن أيب هريرة، قال، فذكر احلديث 

 .بلفظه

 .مقارب املخزومي به بلفظ أخربنا :(، قال427) برقم  (0/299« )مسنده»وأخرجه إسحاق بن راهويه يف 

( قال: حدثنا حممد بن معمر قال: حدثنا املغرية بن 9281( برقم )06/334« )مسنده»وأخرجه البزار يف 

 .سلمة به بنحوه

(، من طريق حممد بن معمر بن ربعي 012( برقم )0/93اْليامن ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

(، من طريق 012( برقم )0/93مقارب، ويف ) القييس، ثنا أبو هشام املغرية بن سلمة املخزومي به بلفظ

أيب النعامن حممد بن الفضل، ثنا عبد الواحد بن زياد به بلفظ مقارب، وقال احلاكم: هذا حديث صحيح عىل 

 .َشط الشيخني وال أعلم له علة ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي

 «: صحيحه»دراسـة إسناد احلديث عند ابن حبان يف 

اجحممد بن إسحاق بن  -0 تقدم يف  .ثقة .إبراهيم بن مهران الثقفي، موالهم النَّيسابوري، أبو العّباس الرّسّ

 . 022حديث رقم: 

إسحاق بن إبراهيم احلنظيل هو: إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم بن مطر احلنظيل أبو يعقوب  -3

 . 41 رقم:تقدم يف حديث .ثقة حافظ إمام جمتهد .املروزي املعروف بابن راَهَوْيه

روى عن مهدي بن ميمون،  .املخزومي: هو املغرية بن سلمة القريش أبو هشام املخزومي البْصي -2

قال  .وروى عنه عيل بن املديني، وإسحاق بن راهويه، وغريمها .وعبد الواحد بن زياد العبدي، وغريمها

وقال ابن  .ثقة، زاد ابن قانع: مأمون ابن املديني، وعيل بن احلسني بن اجلنيد، وأمحد، وابن قانع، والنسائي:

 .املديني: ما رأيت قرشيا أفضل منه، وال أشد تواضعا، وأخربين بعض جريانه أنه كان يصيل طول الليل

 .وقال الذهبي: ثقة متعبد كبري القدر .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتا

(، َتذيب التهذيب 1191( برقم )3/381الكاشف ) ُينظر: .ـه311ة ُتويف سن .وقال ابن حجر: ثقة ثبت
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( برقم 2/288(، موسوعة أقوال أمحد يف الرجال )6828/برقم142(، التقريب )صـ01/360)

 .وخالصة حاله ما قاله الذهبي .(2098)

بن عبد  روى عن عاصم األحول، وُعَبيد اهلل .عبد الواحد بن زياد العبدي موالهم، أبو برش البْصي -4

قال حييى القطان:  .وروى عنه ابن مهدي، واملغرية بن سلمة املخزومي، وغريمها .اهلل بن األصم، وغريمها

ما رأيته يطلب حديثا قط، وكنت أذاكره بحديث األعمش فال يعرف منه حرفا، وقد عقب ابن حجر عىل 

وقال ابن  .احتج به اجلامعةهذا بقوله يف هدي الساري: وهذا غري قادح؛ ألنه كان صاحب كتاب، وقد 

زاد ابن سعد: كثري احلديث، وزاد الدارقطني:  .سعد، وابن معني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والدارقطني: ثقة

وقال أبو داود: ثقة عمد إىل أحاديث كان يرسلها األعمش  .وقال العجيل: ثقة حسن احلديث .مأمون

 .وذكره ابن حبان يف "الثقات"، وقال يف املشاهري: كان متقنا ضابطا .وقال النسائي: ليس به بأس .فوصلها

وقال ابن القطان الفايس: ثقة مل  .وقال ابن عبد الرب: أمجعوا ال خالف بينهم أن عبد الواحد بن زياد ثقة ثبت

 .قمت عليهوقال الذهبي: أحد املشاهري، احتجا به الصحيحني، وَتنبا تلك املناكري التي نُ  .يعتل عليه بقادح

مشاهري  ُينظر: .ـه، وقيل: بعدها076ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة، يف حديثه عن األعمش وحده مقال

(، ميزان االعتدال 2181( برقم )08/411(، َتذيب الكامل )0366/برقم313علامء األمصار )صـ

(، 6/424) (، َتذيب التهذيب2291( برقم )8/263(، اْلكامل ملغلطاي )1387( برقم )3/673)

وخالصة حاله أنه ثقة، يف حديثه عن األعمش مقال، وروايته هنا عن  .(4341/برقم267التقريب )صـ 

 .غري األعمش

وروى عنه سفيان بن عيينة،  .روى عن عمه يزيد بن األصم .ُعَبيد اهلل بن عبد اهلل بن األصم العامري -1

وخرج مسلم حديثه يف  .، وابن خلفون يف "الثقات"ذكره ابن حبان .وعبد الواحد بن زياد العبدي، وغريمها

ييني، واحلاكم، وابن حبان نة اْلسفرا الثقات  ُينظر: .وقال ابن حجر: مقبول .صحيحه، وكذلك أبو عوا

(، التقريب 7/31(، َتذيب التهذيب )2410( برقم )9/21(، اْلكامل ملغلطاي )7/043البن حبان )

 .صدوق وخالصة حاله أنه .(4214/برقم 273)صـ 

ائي العامري، أبو عوف الكويف،  -واسمه َعْمرو  -يزيد بن األصم  -6 بن ُعَبيد بن معاوية بن عبادة، البكَّ

، وأيب ▲روى عن خالته أم املؤمنني ميمونة  .ملسو هيلع هللا ىلص وهو ابن أخت ميمونة بنت احلارث زوج النبي 

وروى عنه ابن أخيه عبيد اهلل بن عبد اهلل بن األصم، وابن شهاب الزهري،  .هريرة ؓ، وغريمها

زاد العجيل:  .وقال العجيل: وأبو زرعة، والنسائي، والذهبي: ثقة .قال ابن سعد: ثقة كثري احلديث .وغريمها

وقال  .يوقال العالئي: ذكره بعضهم يف الصحابة، والصحيح أنه تابع .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .تابعي

الثقات للعجيل  ُينظر: .ـه012ـه، وقيل: 010تويف سنة  .ابن حجر: يقال له رؤية وال تثبت، وهو ثقة

(، جامع 2/078)تاريخ اْلسالم (، 6960( برقم )23/82(، َتذيب الكامل )3114( برقم )3/261)
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(، 00/202(، َتذيب التهذيب )6381( برقم )3/281(، الكاشف )888/برقم211التحصيل )صـ

  .وخالصة حاله أنه تابعي ثقة .(7686/برقم199التقريب )صـ

الرمحن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓ: تقدم يف حديث الصحايب اجلليل عبد أبو هريرة: هو  -7

 .03رقم: 

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

 .واهلل أعلماحلديث ِبذا اْلسناد حسن؛ ألن فيه عبيد اهلل بن عبد اهلل بن األصم صدوق، 
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 احلديث املائتان:

بيدي ؓ  الزُّ
ٍ
إنَّ يِف النَّاِر َحيَّاٍت " قال:ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ، عنوعن عبد اهلل بن احلارث بن َجْزء

امَحَْوَها َأْرَبِعنَي َأْمَثاِل َأْعنَاِق اْلبُْخِت، َتْلَسُع أَحَدُهُم اللَّْسَعَة َفيَِجُد   .(1)أخرجه أبو حاتم ."َخِريف 

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

صفة النار  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

نه ممن َترد عليه يف الدنيا  وأهلها، ِذْكر اْلخبار عن وصف احليات، التي ينتقم اهلل ِبا يف دار هوا

بن َسْلم قال: حدثنا َحْرملة بن حييى قال: حدثنا  (، قال: أخربنا عبد اهلل بن حممد7470( برقم )06/103)

َبْيِدي،  اجا حدثه أنه سمع عبَد اهلل بَن احلارث بِن َجْزء الزُّ ابن وهب قال: أخربين عمرو بن احلارث أن َدرَّ

 .أنه قال، فذكر احلديث بلفظهملسو هيلع هللا ىلص يقول: عن النبي 

ن طريق حممد بن احلسن بن قتيبة ثنا (، م311) برقم  (9/303« )املختارة»وأخرجه الضياء املقديس يف 

 .حرملة بن حييى به بلفظ مقارب

(، من طريق بحر بن نْص، ثنا عبد 8714( برقم )4/621األهوال ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 .اهلل بن وهب به بلفظ مقارب، وقال عقبه: هذا حديث صحيح اْلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي

(، من طريق ابن هليعة، عن دراج به بلفظه، وفيه 07703) برقم  (39/310« )سندهم»وأخرجه أمحد يف 

 .زيادة يف آخره

 «:صحيحه»دراسـة إسناد احلديث عند ابن حبان يف 

تقدم يف  .عبد اهلل بن حممد بن َسْلٍم بن حبيب بن عبد الوارث أبو حممد الِفرَيايب األصل املقديس: ثقة -0

 . 36حديث رقم: 

ْصي: ثقة ُيْغِرب يف حديثه  -3
ِ
َحْرَمَلة بن حييى بن عبد اهلل بن حرملة بن عمران أبو حفص التُِّجيبِيُّ امل

ئبه  . 37تقدم يف حديث رقم:  .لكثرة روايته، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من غرا

ْصي:  -2
ِ
 .فقيه ثقة حافظ عابدابن وهب: هو عبد اهلل بن وهب بن مسلم الُقَريِش الفهري، أبو حممد امْل

 . 37تقدم يف حديث رقم: 

 .عمرو بن احلارث بن يعقوب بن عبد اهلل األنصاري، أبو أمية املْصي، مدين األصل: ثقة فقيه حافظ -4

 . 37تقدم يف حديث رقم: 

اج بن َسْمَعان -1 اج لقبه  -دراج: هو درَّ ْمح القريش السهمي  -يقال اسمه عبد الرمحن، ودرَّ أبو السَّ

تقدم يف حديث  .صدوق يف حديثه عن أيب اهليثم ضعف، وروايته هنا عن غري أيب اهليثم .املْصي القاص

 .37رقم: 

َبْيِدي أبو احلارث نزيل مْص -6 وروى  .ملسو هيلع هللا ىلص روى عن النبي  .عبد اهلل بن احلارث بن َجْزء بن عبد اهلل الزُّ

اج بن َسْمَعان، وسليامن بن زياد احلرضمي، وغريمها سكن مْص، وهو آخر من مات ِبا من  .عنه درَّ
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( 4/40(، اْلصابة )2302( برقم )04/293َتذيب الكامل ) ُينظر: .ـه، وقيل: بعدها81الصحابة سنة 

 .(4606برقم )

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

اج أبو السمح: صدوق يف غري روايته عن أيب اهليثم، وروايته هنا عن  احلديث ِبذا اْلسناد حسن؛ فيه درَّ

 .غريه، وباقي رجاله ثقات، واهلل أعلم
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 احلديث األول بعد املائتني:

ا، َلْو َأَخْذُتُه  قال:ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ¶وعن ابن عباس  "ُأِريُت اجْلَنََّة، َفَتنَاَوْلُت ِمنَْها ُعنُْقود 

ا َقطُّ أفظَع منُه، َوَرَأيْ  ْنيَا، َوَرَأيُْت النَّاَر، َفَلْم َأَر َكاْليَْوِم َمنَْظر  ُت َأْكثََر َأْهلَِها أَلََكْلتُْم ِمنُْه َما َبِقيَِت الدُّ

: بَِم َيا َرُسوَل  ؟، َقاَل: َيْكُفْرَن اْلَعِشرَي،  النَِّساَء، َقاُلوا
ِ
، قِيَل: أيَْكُفْرَن بِاَّللَّ ؟، َقاَل: بُِكْفِرِهنَّ

ِ
اَّللَّ

ْهَر كلَّه، ُثمَّ َرَأْت ِمنَْك َشيْئ ا َقاَلْت: َما َرَأيْ  ْحَساَن، َلْو َأْحَسنَْت إىَِل إِْحَداُهنَّ الدَّ ُت ِمنَْك َوَيْكُفْرَن اْْلِ

 .(1)خاري، والنسائي، وأبو حاتمأخرجه الب ،"َخرْي ا َقطُّ 

  

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

(، قال: 1097( برقم )7/20كفران العشري وهو الزوج ) ب/النكاح،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

حدثنا عبد اهلل بن يوسف، أخربنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد اهلل بن عباس، 

 .، أنه قال، فذكر احلديث بلفظ مقارب، وفيه قصة يف أوله¶

( 0/360عمل يف صالة الكسوف )ال ب/الصالة،  ك/ –رواية حييى الليثي  -« املوطأ»وأخرجه مالك يف 

 .(، عن زيد بن أسلم به بلفظ مقارب لرواية البخاري118برقم )

 برقم  (2/046قدر القراءة يف صالة الكسوف ) ب/الكسوف،  ك/، «املجتبى»وأخرجه النسائي يف 

 .(، من طريق ابن القاسم، عن مالك به بلفظ مقارب0492)

(، قال: قرأت عىل عبد الرمحن، عن مالك، وحدثني 2274) برقم  (1/269« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .إسحاق

ءة  ب/الصالة،  ك/ ،«صحيحه»وأخرجه ابن خزيمة يف  ءة من صالة الكسوف وتطويل القرا ذكر قدر القرا

 .(، من طريق ابن وهب، والشافعي، وروح عن مالك به بلفظ مقارب0277) برقم  (3/203فيها )

صالة الكسوف، ِذكر كيفية هذا  ب/الصالة،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

(، من طريق أمحد بن أيب بكر، سبعتهم )ابن القاسم، وعبد 3823( برقم )7/73النوع من صالة الكسوف )

الرمحن بن مهدي، وإسحاق بن عيسى بن الطباع، وابن وهب، والشافعي، وَرْوح بن ُعَبادة، وأمحد بن أيب 

 .مالك به بلفظ مقارب بكر( عن

يف صالة الكسوف من أمر ملسو هيلع هللا ىلص ما عرض عىل النبي  ب/الكسوف،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 .(، من طريق حفص بن ميرسة، حدثني زيد بن أسلم به بلفظ مقارب3/636اجلنة والنار )
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 احلديث الثاين بعد املائتني:

  قال: وعن أيب هريرة ؓ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص "َبيْناَم َنْحُن ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ

ِ
، َفَقاَل َرُسوُل اَّللَّ إِْذ َسِمَع َوْجَبة 

ُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: َهذا َحَجٌر : ملسو هيلع هللا ىلص : اَّللَّ  (1)ُرِمَي بِِه يِف النَّاِر ]ُمنُْذ[َأتَْدُروَن َماَهِذِه؟، قالوا

قوله: وجبة، أي صوت سقطة،  .(2)أخرجه أبو حاتم ".ا، فاآلَن انتهى إىل قعِر النارِ َسْبِعنَي خريف

 .(3)ومنه: وجبت جنوِبا، أي سقطت

  

                                 
 .التخريج، وهي ثابتة يف مصادر (0/216)، وال يف املطبوع /ب(0/084األصل )ليست يف  (1)

 .عزا املصنف احلديث البن حبان، وهو عند مسلم (2)

  ختريج احلديث:

يف شدة حر نار جهنم وبعد قعرها  ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

(، قال: حدثنا حييى بن أيوب، حدثنا َخَلف بن خليفة، حدثنا يزيد بن َكْيسان، عن أيب حازم، 4/3084)

  .عن أيب هريرة ؓ قال، فذكر احلديث بلفظ مقارب

بن  (، قال: حدثنا حسني بن حممد، قال: حدثنا َخَلف8829) برقم  (04/422« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .خليفة به بلفظ مقارب

صفة النار  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

ء حجر يف النار سبعني خريفا ) (، من طريق اهليثم 7469( برقم )06/101وأهلها، ِذكر اْلخبار عن إهوا

 .بن خارجة حدثنا خلف بن خليفة به بلفظه

 .(1/014النهاية، مادة َوَجَب ) ُينظر:( 3)
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 احلديث الثالث بعد املائتني:

يَن ": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  (1)وعنه ِ ِت اجْلَنَُّة َوالنَّاُر، َفَقاَلِت النَّاُر: ُأوثِْرُت بِامْلُتََكربِّ حَتَاجَّ

َُتُْم،  يَن، َوَقاَلِت اجْلَنَُّة: َفاَم ِِل اَل َيْدُخُلنِي إاِل ُضَعَفاُء النَّاِس، َوَسَقُطُهْم، َوِغرَّ
ِ  َوامْلَُتَجربِّ

ا َأنِْت  ُ جل وعال لِْلَجنَِّة: أمَّ َرمْحَتِي َأْرَحُم بِِك َمْن َأَشاُء ِمْن ِعَباِدي، َولُِكلِّ َواِحَدٍة ِمنُْكاَم َقاَل اَّللَّ

ا النَّاُر، َفال ََتَْتلُِئ َحتَّى َيَضَع اجلبار فِيَها ِرْجَلُه، َفَتُقوُل: قّط قّط، َفُهنَالَِك ََتَْتلُِئ  ، َوُيْزَوى ِمْلُؤَها، َفَأمَّ

ا َبْعُضَها إىَِل َبْعٍض، َوال َيْظلِمُ  َ جل وعال ُينِْشُئ هَلَا َخْلق  ا اجْلَنَُّة، َفِإنَّ اَّللَّ ا، َوَأمَّ  ."اهلل ِمْن َخْلِقِه َأَحد 

  .(2)أخرجاه

  

                                 
 .يعني أبا هريرة ؓ (1)

 ختريج احلديث:( 2)

( 6/028[ )21قوله: }َوَتُقوُل َهْل ِمْن َمِزيٍد{ ]ق: ب/تفسري القرآن،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

(، قال: حدثنا عبد اهلل بن حممد، حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن مهام، عن أيب 4811برقم )

  .فذكر احلديث بلفظ مقارب، وفيه زيادة يسرية يف أثنائه ،ملسو هيلع هللا ىلصهريرة ؓ، قال: قال النبي 

النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها  ب/فة نعيمها وأهلها، اجلنة وص ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 (، قال: حدثنا حممد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق به بلفظ مقارب، 4/3087الضعفاء )

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

من خلقه من حيث يريد دون أوالد آدم ليسكنهم اجلنان يف العقبى وأهلها، ِذكر اْلخبار بإنشاء اهلل من أراد 

يِّ قال: حدثنا عبد الرزاق به بلفظ مقارب7447( برقم )06/483) ِ  .(، من طريق ابن أيب الرسَّ

النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها  ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 .ن طريق األعرج، عن أيب هريرة بلفظ مقارب(، م4/3086الضعفاء )

( برقم 4/231ما جاء يف احتجاج اجلنة والنار ) ب/صفة اجلنة،  ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

(3160). 

(، كالمها )الرتمذي، وأمحد( من طريق أيب سلمة، 9806) برقم  (01/116« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .عن أيب هريرة بنحوه

قوله تعاىل: }َيْوَم َنُقوُل جِلََهنََّم َهِل اْمَتأَلَِت َوَتُقوُل  ب/التفسري،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

(، من طريق ابن سريين، عن أيب هريرة بلفظ 00418) برقم  (01/371[ )21َهْل ِمْن َمِزيٍد{ ]ق: 

 .مقارب
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 احلديث الرابع بعد املائتني:

اْفتََخَرِت اجْلَنَُّة َوالنَّاُر، َفَقاَلِت النَّاُر: َيْدُخُلنِي " وأخرجه أبو حاتم من حديث أيب سعيد، ولفظه:

 ُ ُء، َوامْلََساكنُِي، َفَقاَل اَّللَّ ُف، َوَقاَلِت اجْلَنَُّة: َيْدُخُلنِي اْلُفَقَرا ا  َعزَّ َوَجلَّ  اجْلَبَّاُروَن، َوامْلُُلوُك، َواأْلََْشَ

ُكلِّ لِلنَّاِر: َأنِْت َعَذايِب ُأِصيُب بِِك َمْن َأَشاُء، َوَقاَل لِْلَجنَِّة: َأنِْت َرمْحَتِي َوِسْعِت ُكلَّ يشء، َولِ 

  .(1)"َواِحَدٍة ِمنُْكاَم ِمْلُؤَها

                                 
 ختريج احلديث: ( 1)

 لسائب، واخُتلف عنه من وجهني:هذا احلديث يرويه عطاء بن ا

 .ُعَبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن أيب سعيد اخلدريؓ  فمرة ُيروى عنه عن -0

  .عون بن عبد اهلل بن عتبة عن أيب هريرةؓ  ومرة ُيروى عنه عن -3

 (:ختريج الوجه األول )عطاء بن السائب عن ُعَبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن أيب سعيد اخلدريؓ 

وصف اجلنة  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

وأهلها، ِذْكر اْلخبار بأن اهلل جل وعال جعل سكان اجلنة املساكني واملقلني عىل أغلب األحوال 

قال: حدثنا  (، قال: أخربنا حممد بن عيل الصرييف غالم طالوت بن عبَّاد بالبْصة7414( برقم )06/493)

ُهْدَبة بن خالد القييس قال: حدثنا محاد بن سلمة قال: حدثنا عطاء بن السائب عن ُعَبيد اهلل بن عبد اهلل بن 

   .قال، فذكر احلديث بلفظهملسو هيلع هللا ىلص عتبة عن أيب سعيد اخلدري ؓ أن رسول اهلل 

د به بلفظ مقارب، (، قال: حدثنا هدبة بن خال138( برقم )ـ0/322وأخرجه ابن أيب عاصم يف "السنة" )

 .وفيه زيادة يف آخره

 (08/367(، قال: حدثنا حسن، وروح، ويف )00199( برقم )07/062« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 (، قال: حدثنا عفان،00741) برقم 

ثنا احلسن بن  (، قال:918/برقم384)صـ -كام يف منتخب املسند  -«مسنده»وأخرجه عبد بن مُحيد يف 

 موسى،

 عفان، (، من طريق0202) برقم  (3/482« )مسنده»يعىَل امَلوِصيِل يف وأخرجه أبو 

جل هلل  ب/، «التوحيد»وأخرجه ابن خزيمة يف  وإن رغمت أنوف املعطلة  َعزَّ َوَجلَّ ِذكر إثبات الرِّ

 (، من طريق احلجاج بن منهال،0/304) ..اجلهمية

مسلم، واحلجاج بن منهال( عن محاد بن أربعتهم )حسن بن موسى األشيب، وَروح بن ُعبادة، وفان بن 

 .سلمة به بنحوه، وفيه زيادة يف آخره

النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها  ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

   .(، من طريق أيب صالح، عن أيب سعيد اخلدري ؓ بنحوه4/3087الضعفاء )
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(:ختـريج الوجـه الثاين )عطاء   بن السائب عن عون بن عبد اهلل بن عتبة عن أيب هريرةؓ 

( برقم 7/10ما ُذكر فيام ُأعد ألهل النار وشدته ) ب/ِذْكر النار،  ك/، «مصنفه»أخرجه ابن أيب شيبة يف 

(، قال:حدثنا حممد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن عون بن عبد اهلل بن عتبة، عن أيب 24041)

  .فذكر احلديث بنحوه ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل هريرة ؓ، قال: قال 

اْليامن بأن اجلنة والنار خملوقتان وأن نعيم اجلنة ال ينقطع عن  ك/، «الرشيعة»وأخرجه أبو بكر اآلجري يف 

 .(، من طريق أمحد بن بديل اليامي قال: حدثنا ابن فضيل به بنحوه931) برقم  (2/0210) ..أهلها أبدا

 دراســة اْلسنــاد:

 األول:الوجه 

 «:صحيحه»دراسـة إسناد ابن حبان يف  

حممد بن عيل الصرييف: هو حممد بن عيل بن احلسني بن األمحر بن ُقَسيْم أبو الطيب الناقد الصرييف  -0

، -يف هذا اْلسناد كام–روى عن العباس بن الوليد القريش، وُهْدَبة بن خالد القييس  .البْصي غالم طالوت

وأخرج له الضياء  .قال الدارقطني: ما علمُت إال خريا   .وروى عنه الطرباين، وابن حبان، وغريمها .وغريمها

(، إرشاد القايص والداين إىل تراجم شيوخ الطرباين 8/290املختارة للضياء ) ُينظر: .يف املختارة

 .وخالصة حاله أنه صدوق .(962/برقم193)صـ

ابُهْدَبة بن خالد بن األسود بن ُهدْ  -3 روى عن جرير بن حازم،  .َبة القييس، أبو خالد البْصي، ولقبه َهدَّ

، -كام يف هذا اْلسناد  –وروى عنه البخاري، ومسلم، وحممد بن عيل الصرييف  .ومحاد بن سلمة، وغريمها

وقد  .وقال النسائي: ضعيف .وقال أبو حاتم: صدوق .قال ابن معني، ومسلمة بن قاسم: ثقة .وغريهم

عقب ابن حجر عىل هذا بقوله يف هدي الساري: لعله ضعفه يف يشء خاص، وقد أكثر عنه مسلم، ومل خيرج 

، وهو كثري  .عنه البخاري سوى أحاديث يسرية من روايته عن مهام وقال ابن عدي: مل أر له حديثا منكرا

وقال الذهبي يف  . الثقاتوذكره ابن حبان، وابن شاهني يف .احلديث صدوق ال بأس به، وقد وثقه الناس

وقال يف الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب ردهم:  .امليزان: ثقة عامل صاحب حديث ومعرفة وعلو إسناد

ه مرة، وقال ابن حجر: ثقة  احتج به الشيخان، ووثقه غري واحد، والعجب من النسائي ضعفه مرة، وقوا

( برقم 4/394ميزان االعتدال ) ُينظر: .بعدها وقيل .ـه321ُتويف سنة  .عابد تفرد النسائي بتليينه

( 03/039(، اْلكامل ملغلطاي )77/برقم073(، الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب ردهم )صـ9303)

 .(471(، هدي الساري )صـ7369/برقم170(، التقريب )صـ00/34(، َتذيب التهذيب )4937برقم )

  .، ومن أنزله إىل رتبة الصدوق مل يذكر دليالوخالصة حاله أنه ثقة عابد تفرد النسائي بتليينه

ثقه عابد، وهو أثبت الناس يف ثابت الُبناين،  .محاد بن سلمة بن دينار البْصي، أبو سلمة بن أبى صخرة -2

يف حديثه عن  -عىل سعة ما روى  –ومُحيد الطويل، وعيل بن زيد بن ُجدعان، وعامر بن أيب عامر، وله أوهام 
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ل إىل األصناف التي مجعها كام تقدم، ومل أقف غري هؤالء األربع ة السيام إن حدث من حفظه، أو حني حُيوِّ

 . 038تقدم يف حديث رقم:  .عىل من اعترب هذا احلديث من أوهامه، وقد تغري حفظه بأخرة، واهلل أعلم

ويقال: أبو  ويقال: أبو يزيد،-، الثقفي موالهم، أبو السائب -وقيل: يزيد-عطاء بن السائب بن مالك  -4

وروى  .، والشعبي، وغريمها-اْلسناد هذا يف كام–روى عن ُعَبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة  .الكويف -حممد

وقال أمحد: ثقة ثقة  .قال أيوب السختياين: ثقة .عنه محاد بن سلمة، وحممد بن فضيل بن غزوان، وغريمها

رجل صالح، وقال أيضا: من سمع منه قديام فسامعه صحيح، ومن سمع منه حديثا مل يكن بيشء سمع منه 

قديام سفيان، وشعبة وسمع منه حديثا جرير، وخالد، وإسامعيل، وعيل بن عاصم، وكان يرفع عن سعيد بن 

وقال  .االختالط يف أحاديثه بعض النكرةوقال ابن عدي: من سمع منه بعد  .جبري أشياء مل يكن يرفعها

العجيل: كان شيخا ثقة قديام، ومن سمع منه قديام فهو صحيح احلديث منهم الثوري، فأما من سمع منه 

بآخره فهو مضطرب احلديث منهم هشيم، وخالد الواسطي إال أن عطاء بآخره كان يتلقن إذا لقنوه يف 

أبو حاتم: كان حمله الصدق قبل أن خيتلط صالح مستقيم وقال  .احلديث؛ ألنه كان غري صالح الكتاب

احلديث ثم بآخره تغري حفظه، ويف حفظه ختاليط كثرية وقديم السامع من عطاء: سفيان، وشعبة، ويف 

حديث البْصيني عنه ختاليط كثرية؛ ألنه قدم عليهم يف آخر عمره، وما روى عنه ابن فضيل ففيه غلط 

وقال النسائي: ثقة يف حديثه القديم  .ا عن التابعني، ورفعها إىل الصحابةواضطراب رفع أشياء كان يروَي

وقال ابن عيينة: كنت سمعت من عطاء بن السائب قديام، ثم قدم علينا قدمة فسمعته حيدث  ..إال أنه تغري

وذكره ابن حبان يف "الثقات"، وقال: وكان اختلط  .ببعض ما كنت سمعت فخلط فيه فاتقيُته واعتزلته

وقال  .خره، ومل يفحش حتى يستحق أن ُيعدل به عن مسلك العدول بعد تقدم صحة بيانه يف الرواياتبآ

الدارقطني: دخل عطاء البْصة مرتني فسامع أيوب، ومحاد بن سلمة يف الرحلة األوىل صحيح، والرحلة 

الطرباين: ثقة اختلط  وقال .الثانية فيه اختالط، وقال الساجي: صدوق ثقة مل يتكلم الناس يف حديثه القديم

وقال ابن سعد: كان ثقة، وقد روى عنه  .وقال العجيل: جائز احلديث إال أنه كان يلقن بآخره .يف آخر عمره

وقال ابن اجلارود يف "الضعفاء": حديث سفيان، وشعبة،  .املتقدمون، وقد كان تغري حفظه بآخره واختلط

وقال يعقوب بن سفيان: ثقة حجة، وما  .ر ليس بذاكومحاد بن سلمة عنه جيد، وحديث جرير، وأشباه جري

روى عنه سفيان، وشعبة، ومحاد بن سلمة سامع هؤالء سامع قديم، وكان عطاء تغري بأخرة، ويف رواية 

وا محاد بن سلمة من الرواة  .جرير، وابن فضيل وطبقتهم ضعف وذكر الطحاوي أن أهل العلم باْلسناد عدُّ

وقال الذهبي: أحد األعالم عىل لني فيه، ثقة ساء  .قال العالئي: أحد التابعنيو .احلجة يف عطاء بن السائب

حيصل لنا من جمموع ..وقال ابن حجر يف التقريب: صدوق اختلط، وقال يف التهذيب:  .حفظه بأخرة

كالمهم أن سفيان الثوري، وشعبة، وزهريا وزائدة، ومحاد بن زيد، وأيوب عنه صحيح، ومن عداهم 

إال محاد بن سلمة فاختلف قوهلم، والظاهر أنه سمع منه مرتني مرة مع أيوب كام يومئ إليه كالم ُيتوقف فيه 

الدارقطني، ومرة بعد ذلك ملا دخل إليهم البْصة، وسمع منه مع جرير وذويه، واهلل أعلم، وقال يف هدي 
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البخاري حديث عن ، وله يف ..الساري: من مشاهري الرواة الثقات، إال أنه اختلط، فضعفوه بسبب ذلك

سعيد بن جبري عن ابن عباس يف ذكر احلوض مقرون بأيب برش جعفر بن أيب وحشية أحد األثبات، وهو يف 

(، الضعفاء 0/049َشح مشكل اآلثار ) ُينظر: .ـه، وقيل غري ذلك026ُتويف سنة  .تفسري سورة الكوثر

( برقم 3/33(، الكاشف )2924( برقم )31/86(، َتذيب الكامل )0428( برقم )2/298للعقييل )

 /برقم290(، التقريب )صـ7/312(، َتذيب التهذيب )22/برقم83(، املختلطني للعالئي )صـ2798)

( برقم 2/273(، موسوعة أقوال حييى بن معني يف اجلرح والتعديل )446(، هدي الساري )صـ4193

يح، ومن روى عنه بعد وخالصة حاله أنه ثقة اختلط بآخره، فام روى عنه املتقدمون صح .(3637)

االختالط فهو ضعيف، وممن روى عنه بعد االختالط: حممد بن فضيل بن غزوان راوي الوجه الثاين يف 

حديثنا، وأما سامع محاد بن سلمة منه فالراجح أنه قبل االختالط، وقد قال بذلك ابن معني، والدارقطني، 

  .ةوابن اجلارود، وأبو داود، والطحاوي كام تقدم يف الرتمج

روى عن عن  .أحد الفقهاء السبعةبن مسعود اهلذِل أبو عبد اهلل املدين  ُعَبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة -1

قال الواقدي:  .وروى عنه أخوه عون، والزهري، وغريمها .وأيب سعيد اخلدري ؓ، وغريمها أبيه،

، وقد عِمي وقال العجىل: كان أحد فقهاء املدينة تابعي  .كان عاملا، وكان ثقة كثري احلديث والعلم شاعرا

وقال أبو  .وقال أبو زرعة: ثقة مأمون إمام .ثقة رجل صالح جامع للعلم، وهو معلم عمر بن عبد العزيز

ما يف العلم، واملعرفة باألحكام، واحلالل واحلرام وقال الذهبي: كان من بحور  .جعفر الطربي: كان مقدَّ

الكاشف  ُينظر: .ـه، وقيل غري ذلك98ـه، وقيل: 94ُتويف سنة  .فقيه ثبتوقال ابن حجر: ثقة  .العلم

وخالصة حاله ما  .(4219/برقم273(، التقريب )صـ7/32(، َتذيب التهذيب )2163( برقم )0/683)

 .قاله ابن حجر

د أبو سعيد اخلدري: هو الصحايب اجلليل سعد بن مالك بن شيبان بن ُعبيد بن ثعلبة اخلزرجي أبو سعي -6

  .2تقدم يف حديث رقم:  .األنصاري اخلد ري ؓ، مشهور بكنيته

 الوجه الثاين: 

 «:مصنفه»ابن أيب شيبة يف  دراســـة إسنـــــاد

بِّي موالهم، أبوعبد الرمحن الكويف -0 ثقة، ُرمي بالتشيع عىل قول  .حممد بن ُفضيل بن َغْزوان بن جرير الضَّ

وأما تشيعه فال يؤثر يف روايته ألنه مل يكن غاليا فيه كام أشار إىل ذلك األكثرين، ومن خالفهم مل يذكر دليال، 

 .049تقدم يف حديث رقم:  .الذهبي، وابن حجر، وأما قول أيب حاتم: شيخ، فهذا من تشدده

ويقال: أبو يزيد، ويقال: أبو  -، الثقفي موالهم أبو السائب -وقيل: يزيد-عطاء بن السائب بن مالك  -3

ثقة اختلط بآخره، فام روى عنه املتقدمون صحيح، ومن روى عنه بعد االختالط فهو  ..الكويف -حممد

ضعيف، وممن روى عنه بعد االختالط حممد بن فضيل بن غزوان راوي الوجه الثاين يف حديثنا، وأما سامع 
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بن معني، فالراجح أنه قبل االختالط، وقد قال بذلك ا -راوي الوجه األول يف حديثنا-محاد بن سلمة منه 

 .والدارقطني، وابن اجلارود، وأبو داود، والطحاوي كام تقدم يف الرتمجة

 .ثقة فقيه عابد .ـه031ُتويف قبل سنة  .عون بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود اهلذِل أبو عبد اهلل الكويف -2

وقال البخاري: سمع أبا هريرة، وابن عمرو  .قال ابن املديني: قال عون: صليت خلف أيب هريرة ؓ

( برقم 3/013الكاشف ) ُينظر: .وقال العالئي: قيل إن روايته عن مجيع الصحابة مرسلة .╚

  .(1332/برقم424(، التقريب )صـ8/070(، َتذيب التهذيب )349(، جامع التحصيل )صـ4207)

  .03تقدم يف حديث رقم:  .أبو هريرة: هو عبد الرمحن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓ -4

 النظر والرتجيح:

بعد النظر يف طرق احلديث، وأحوال الرواة املختلفني عىل املدار يتبني ِل رجحان الوجه األول عىل الوجه 

ئن ترجيحه ما ييل:  الثاين، وقرا

 .إخراج مسلم له يف صحيحه كام تقدم يف التخريج -0

الراجح أن سامعه من عطاء بن السائب كان قبل االختالط، أن راوي الوجه األول هو محاد بن سلمة، و -3

حت  بينام راوي الوجه الثاين هو حممد بن فضيل بن غزوان وقد سمع من عطاء بعد االختالط، ولذا ُرجِّ

قال أبو حاتم: وما روى عنه ابن فضيل ففيه غلط،  .رواية محاد بن سلمة عىل رواية ابن فضيل، واهلل أعلم

 .ويف رواية جرير، وابن فضيل وطبقتهم ضعف ..قوب بن سفيان: وقال يع .واضطراب

 احلكم عىل احلديث:

 صدوق، وبقية رجاله ثقات،  .احلديث من وجهه الراجح حسن؛ ألن فيه حممد بن عيل الصرييف

 .312: ح رقمتقدم خترجيه يف  .وللحديث من وجهه الراجح شاهد صحيح من حديث أيب هريرةؓ 

 .وبذا يرتقي احلديث بشاهده إىل الصحيح لغريه، واهلل أعلم
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 احلديث اخلامس بعد املائتني:

ُل َجَهنَُّم َتُقوُل: َهْل ِمنْ : ملسو هيلع هللا ىلصوأخرج مسلم بعضه من حديث أنس، ولفظه: أن النبي    "اَل َتَزا

تَِك، َوُيْزَوى َبْعُضَها 0/081َمِزيٍد؟ َحتَّى ] ِة فِيَها َقَدَمُه، َفتَُقوُل: قّط قّط َوِعزَّ /أ[ َيَضَع َربُّ اْلِعزَّ

ا، َفيُْسِكنَُه ُفُضوَل اجْلَنَّةِ  ُ هلا َخْلق  ُل يِف اجْلَنَِّة َفْضٌل َحتَّى ُينِْشَئ اَّللَّ ُسميت  .(1)"إىَِل َبْعٍض، َوال َيَزا

وقوُله: )رجله،  محة؛ ألن ِبا يظهر أثر الرمحة، والرمحة صفة قديمة، واجلنة حادثة،اجلنة ر

وقدمه(، وما أشبه ذلك من املتشابه يف الكتاب، والسنة من اليد، واليمني، والعني، واألصبع، 

ه عن الكيفية، والتشبيه، نؤمن به، وال نكيف، وال نشبه،  واملجيء، واْلتيان، والنزول منزَّ

ل يف خطر الزيغ، واملنِكر معطِّل، واملكيِّف مشبه تعاىل  والسامل من سلك سبيل التسليم، واملتأوِّ

ِميُع اْلَبِصرُي{، وقد تقدم الكالم  .اهلل عام يقول الظاملون علوا كبريا  ٌء َوُهَو السَّ }َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

 .(3)أراذهلم، وأدواهنموقوله: سَقطهم، أي  .(2)يف هذا مستوََّف يف ذكر تقليب القلوب وغريه

َتم، أي الُبله الذين مل جُيّربوا األمور، فهم قليلوا الرش قوله: ِغرَّ
(4). 

  

                                 
 ختريج احلديث: (1)

النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها  ب/اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

(، قال: حدثنا حممد بن عبد اهلل الرزي، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء يف قوله عز 4/3088الضعفاء )

[ فأخربنا عن سعيد، عن قتادة، عن 21وجل: }َيْوَم َنُقوُل جِلََهنََّم َهِل اْمَتأَلِْت َوَتُقوُل َهْل ِمْن َمِزيٍد{ ]ق: 

  .أنه قال، فذكر احلديث بلفظ مقاربملسو هيلع هللا ىلص عن النبي أنس بن مالك، 

( 8/024احللف بعزة اهلل وصفاته وكلامته ) ب/األيامن والنذور،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف 

 .(6660برقم )

  .(2373( برقم )1/200ومن سورة ق ) ب/تفسري القرآن،  ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

(، ثالثتهم 7673) برقم  (7/049ذو العزة ) ب/النعوت،  ك/، «ىالسنن الكرب»وأخرجه النسائي يف 

 .)البخاري، والرتمذي، والنسائي(، من طريق شيبان، حدثنا قتادة به خمتْصا 

قال  -(، قال: حدثنا ِبز، وعفان، قاال: حدثنا أبان 03281) برقم  (09/272« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .بلفظ مقارب حدثنا قتادة به -ِبز: ابن يزيد العطار 

 .(88 -0/87غاية اْلحكام املطبوع ) ُينظر: (2)

 .(3/278النهاية، مادة َسَقَط ) ُينظر: (3)

  .(2/211النهاية، مادة َغَرَر ) ُينظر: (4)
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َته عن النارملسو هيلع هللا ىلص ذكر ذبِّ النبي  (30)  ُأمَّ

 احلديث السادس بعد املائتني:

ا، َمثيَِل َوَمثَُل النَّاِس َكَمثَِل َرُجٍل اْستَْوَقَد ": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة ؓ َنار 

تِي َتْقَتِحُم يِف النَّارَ  َوابُّ الَّ ُشَها، َوَهِذِه الدَّ ، َفَلامَّ َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َأْقبََل َخَشاُش اأْلَْرِض، َوَفَرا

وا إىَِل اجْلَنَِّة، هَ  َا َعنَْها، َفَأنَا اْليَْوَم آِخُذ بُِحَجِز النَّاِس: َهُلمُّ وا َعِن النَّاِر، َفتُْقَتَحُم فِيَها، َوُهَو َيُذِبُّ ُلمُّ

قوله: َخشاش األرض، بفتح اخلاء املعجمة، أي  .(1)، أخرجه أبو حاتم"وُهْم َيْقَتِحُمونَ 

َتا مها وحرشا ج، واحدَتا فراشة ،(2)هوا  .(3)والفراش: الطري الذي ُيلقي نفسه يف ضوء الرسا

  

                                 
  .عزا املصنف احلديث البن حبان، وهو يف الصحيحني( 1)

 ختريج احلديث:

(، قال: 6482( برقم )8/013االنتهاء عن املعايص ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

حدثنا أبو اليامن، أخربنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرمحن، أنه حدثه، أنه سمع أبا هريرة ؓ 

 .يقول، فذكر احلديث بلفظ مقاربملسو هيلع هللا ىلص أنه سمع رسول اهلل 

عىل أمته ومبالغته يف حتذيرهم مما يرضهم ملسو هيلع هللا ىلص شفقته  ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

(4/0789 ،) 

( برقم 4/112ما جاء يف مثل ابن آدم وأجله وأمله ) ب/األمثال،  ك/، «جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

 .(، كالمها )مسلم، والرتمذي(، من طريق املغرية بن عبد الرمحن القريش3874)

(، قال: حدثنا سفيان، كالمها )املغرية بن عبد الرمحن 7230) برقم  (03/372« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .القريش، وسفيان بن عيينة( عن أيب الزناد به بنحوه

وأخباره، ِذكر  ،ملسو هيلع هللا ىلصمن صفته  ب/التاريخ،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

ريق ابن َعْجالن، عن أيب الزناد به (، من ط6418( برقم )04/208نفسه وأمته به )ملسو هيلع هللا ىلص ما َمثََّل املصطفى 

 .بلفظه

عىل أمته ومبالغته يف حتذيرهم مما يرضهم ملسو هيلع هللا ىلص شفقته  ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

  .( من طريق مهام بن منبه عن أيب هريرة ؓ بلفظ مقارب4/0789)

 .(3/122كشف املشكل ) (2)

 .(2/421النهاية، مادة َفَرَش ) ُينظر:( 3)
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 خيرج منها ، ثميعاد فيها ، ثم( ذكر من خيرج من النار33)

 السابع بعد املائتني:احلديث 

 : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  عن أنس ؓ
ِ
َعزَّ "خَيُْرُج َرُجاَلِن ِمَن النَّاِر، َفيُْعَرَضاِن َعىَل اَّللَّ

، َما َكاَن َهَذا َرَجائِي، َقاَل: َوَما َكاَن  ،َوَجلَّ  ا، َفيَُقوُل: َيا َربِّ ُثمَّ ُيْؤَمُر ِِباَِم إىل النار، فيلتفت َأَحُدمُهَ

أخرجه أبو  ."َرَجاُؤَك؟، َقاَل: َكاَن َرَجائِي إِْذ َأْخَرْجَتنِي ِمنَْها َأْن اَل ُتِعيَديِن، فيُؤمُر به فيُدِخُله اجلنةَ 

  .(1)حاتم

                                 
 ختريج احلديث: (1)

حسن الظن باهلل تعاىل، ِذْكر  ب/الرقائق،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

(، 623( برقم )3/411البيان بأن حسن الظن باملعبود جل وعال قد ينفع يف اآلخرة، ملن أراد اهلل به اخلري )

قال: أخربنا احلسن بن سفيان، قال: حدثنا ُهْدَبة بن خالد القييس، قال: حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت، 

 .فذكر احلديث بلفظ مقارب ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عن أنس بن مالك ؓ، قال: قال رسول

(، قال: حدثنا هداب 0/081أدنى أهل اجلنة منزلة فيها ) ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 .بن خالد األزدي، حدثنا محاد بن سلمة، عن أيب عمران، وثابت به بنحوه

 (، قال: حدثنا عفان، 04140) برقم  (30/421« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

(، قال: ثنا حجاج بن 0203/برقم 290)صـ -كام يف منتخب املسند  -«مسنده»وأخرجه عبد بن مُحيد يف 

 منهال،

هو ابن سالم  –(، قال: حدثنا عبد الرمحن 2219) برقم  (6/99« )مسنده»وأخرجه أبو يعىَل امَلوِصيِل يف 

 ،-اجلَُمِحي 

بن سالم اجلَُمِحي( عن محاد بن سلمة، عن  ثالثتهم )عفان بن مسلم، وحجاج بن منهال، وعبد الرمحن

ُرُج َأْرَبَعٌة ِمَن النَّاِر ملسو هيلع هللا ىلص ثابت، وأيب ِعمران اجلَْوين، عن أنس ؓ أن رسول اهلل  َقاَل َأبُو  -قال: )خَيْ

َن: َأْرَبَعٌة، َقاَل َثابٌِت: َرُجاَلِن  ، ُثمَّ ُيْؤَمُر ِِبِْم إىَِل النَّ  -ِعْمَرا
ِ
َقاَل: َفَيْلَتِفُت َأَحُدُهْم،  اِر،َفُيْعَرُضوَن َعىَل اهلل

، َقْد ُكنُْت َأْرُجو إَِذا َأْخَرْجَتنِي ِمنَْها َأْن اَل ُتِعيَديِن ِفيَها، َفُينِْجيِه اهلُل ِمنَْها(  .َفَيُقوُل: َأْي َربِّ

 «: صحيحه»دراسـة إسناد احلديث عند ابن حبان يف 

النعامن بن عطاء، أبو العباس الشيباين اخلراساين النسوي: احلسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن  -0

 . 31تقدم يف حديث رقم:  .ثبت حافظ

ابُهْدَبة بن خالد  -3 تقدم يف حديث  .ثقة عابد .بن األسود بن ُهْدَبة القييس أبو خالد البْصي، ولقبه َهدَّ

 . 314رقم: 

ثقه عابد، وهو أثبت الناس يف ثابت الُبناين  .بن دينار البْصي، أبو سلمة بن أبى صخرةمحاد بن سلمة  -2

سعة ما  يف –، ومُحيد الطويل، وعيل بن زيد بن ُجدعان، وعامر بن أيب عامر، وله أوهام -وروايته هنا عنه  –
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دليل الرمحة مفهوم اللفظة، فإنه َأمر بردمها إىل النار، ثم رِحم أحدمها وبِقي اآلخر، عىل ما دل 

 .عليه اللفظ، واهلل أعلم

  

                                                                                               
ل إىل األصناف التي مجعها  -روى  يف حديثه عن غري هؤالء األربعة السيام إن حدث من حفظه، أو حني حُيوِّ

تقدم يف  .كام تقدم، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من أوهامه، وقد تغري حفظه بأخرة، واهلل أعلم

 . 038 حديث رقم:

 .01تقدم يف حديث رقم:  .ثقة عابد .مد البْصيثابت: هو ثابت بن أسلم الُبنَاين أبو حم -4

تقدم يف حديث  .أنس بن مالك بن النرض بن َضمضم أبو محزة األنصاري اخلزرجي البْصي ؓ -1

 .02رقم: 

  احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

 .ملا تقدم يف دراسته، واهلل أعلم صحيح احلديث ِبذا اْلسناد
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 الثامن بعد املائتني: احلديث

بُّ  وعن أيب هريرة ؓ  مِمَّْن َدَخَل النَّاَر اْشَتدَّ ِصيَاُحُهاَم، َفَقاَل الرَّ
 :َعزَّ َوَجلَّ أنَّ َرُجَلنْيِ

مَحَنَا، َقاَل   اْشَتدَّ ِصيَاُحُكاَم؟ َقاالَ: َفَعْلنَا َذلَِك لرَِتْ
ٍ
ء ا، َفَلامَّ ُأْخِرَجا َقاَل: ألَيِّ يَشْ : إِنَّ "َأْخِرُجومُهَ

ا َنْفَسُه، َرمْحَتِي َلُكاَم َأْن َتنَْطلَِقا، َفتُْلِقيَا َأنُْفَسُكاَم َحيُْث ُكنْتاَُم من النَّاِر، َفيَنَْطلَِقاِن، فرَيِمي َأَحدُ  مُهَ

بُّ 0/081َفيَْجَعُلَها َعَليِْه ] ا، َوَيُقوُم اآلَخُر، َفاَل ُيْلِقي َنْفَسُه، َفيَُقوُل َلُه الرَّ ا َوَساَلم  َعزَّ /ب[ َبْرد 

ْن الَ ُتِعيَديِن : َما َمنََعَك َأْن ُتْلِقَي َنْفَسَك َكاَم َأْلَقى َصاِحبَُك َنْفَسُه؟ َفيَُقوُل: َربِّ إيِنِّ ألَْرُجو أَ َوَجلَّ 

بُّ    : َلَك َعزَّ َوَجلَّ فِيَها َبْعَد َما َأْخَرْجَتنِي، َفيَُقوُل الرَّ
ِ
ا اجلَنََّة بَِرمْحَِة اَّللَّ َرَجاُؤَك، َفيَْدُخالَِن مَجِيع 

 .(1)أخرجه الرتمذي ".تعاىَل 

                                 
 ختريج احلديث: (1)

(، قال: حدثنا ُسويد بن نْص، قال: 3199( برقم )4/246جهنم ) صفة ك/« جامعه»أخرجه الرتمذي يف 

أخربنا عبد اهلل، قال: أخربنا ِرْشدين قال: حدثني ابن أنُْعم، عن أيب عثامن، أنه حدثه عن أيب 

يث قال، فذكر احلديث بلفظ مقارب، وقال عقبه: إسناد هذا احلدملسو هيلع هللا ىلص هريرة ؓ، عن رسول اهلل 

ضعيف ألنه عن ِرْشدين بن سعد، ورشدين بن سعد هو ضعيف عند أهل احلديث عن ابن أنعم وهو 

 .األفريقي، واألفريقي ضعيف عند أهل احلديث

 .(016/برقم 017ِذكر النار وأهلها )صـ ب/ومن طريق الرتمذي أخرجه عبد الغني املقديس يف ذكر النار، 

( قال: أنا 3/032صفة النار ) ب/ -كام يف زوائد ُنعيم بن محاد  –« قالزهد والرقائ»وأخرجه ابن املبارك يف 

 .ِرشدين بن سعد به بلفظ مقارب

 «:جامعه»دراسـة إسناد احلديث عند الرتمذي يف 

تقدم يف حديث  .ـه341ُسَويد بن نْص بن سويد املروزي، َأبُو الفضل الطوساين،: ثقة متقن، تويف سنة -0

 . 2رقم: 

عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظيل التميمي، موالهم، أبو عبد الرمحن املْرَوزي: ثقة عبد اهلل هو  -3

 . 2تقدم يف حديث رقم:  .ثبت فقيه عامل جواد جماهد مُجعت فيه خصال اخلري

تقدم يف  .ضعيف صالح عابد .ِرْشدين: هو ِرْشدين بن سعد بن ُمفلح امَلْهري، أبو احلجاج املْصي -2

 . 030حديث رقم:

ابن َأنُْعم: هو عبد الرمحن بن زياد بن أنعم بن منبه الشعباين، أبو أيوب، ويقال أبو خالد، اْلفريقي  -4

وروى عنه ِرْشدين بن سعد، وعبد  .روى عن أبيه، وأيب عثامن مسلم بن يسار الطُّنُْبذي، وغريمها .قاضيها

مل أسمع ملسو هيلع هللا ىلص رمحن بستة أحاديث يرفعها إىل النبي قال الثوري: جاءنا عبد ال. اهلل بن يزيد املقرئ، وغريمها

وقال  .قال أبو العرب القريواين: فلهذه الغرائب َضعَّف ابن معني حديثه .أحدا من أهل العلم يرفعها
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وقال ابن معني: ضعيف يكتب حديثه، وإنام أنكر عليه األحاديث  .الغاليب: يضعفونه، وُيكتب حديثه

 .وقال اجلوزجاين: كان صادقا خشنا غري حممود يف احلديث .: ليس بيشءوقال أمحد .الغرائب التي حيدثها

وقال يعقوب بن سفيان: ال بأس  .وقال يعقوب بن شيبة: ضعيف احلديث، وهو ثقة صدوق رجل صالح

وقال صالح جزرة: منكر احلديث،  .وقال أبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي: ضعيف .به، ويف حديثه ضعف

وقال الرتمذي: ضعيف عند أهل احلديث ضعفه حييى القطان وغريه، ورأيت  .اولكن كان رجال صاحل

وقال ابن خراش:  .وقال ابن خزيمة: ال حيتج به .حممد بن إسامعيل يقوي أمره، ويقول: هو مقارب احلديث

وقال ابن حبان: يروي املوضوعات عن الثقات، ويدلس عن حممد بن  .وقال الساجي: فيه ضعف .مرتوك

 .وقال ابن عدي: عامة حديثه ال يتابع عليه .وقال احلاكم أبو أمحد: ليس بالقوي عندهم .صلوبسعيد امل

وكان ابن  .وقال أمحد بن صالح، وسحنون: ثقة .وقال ابن مهدي: َمليح احلديث ليس مثل غريه يف الضعف

دثها، عىل سوء يف وقال الذهبي: اْلمام، القدوة، شيخ اْلسالم قايض إفريقية، وعاملها، وحم .وهب يطريه

وذكره ابن حجر يف املرتبة اخلامسة من مراتب املدلسني، وقال: ذكر ابن حبان يف الضعفاء أنه كان  .حفظه

ُتويف  .وقال ابن حجر يف التقريب: ضعيف يف حفظه، وكان رجال صاحلا .مدلسا، وكذا وصفه به الدارقطني

(، سري أعالم النبالء 0018( برقم )1/417الكامل البن عدي ) ُينظر: .ـه، وقيل بعدها016سنة 

(، طبقات املدلسني البن حجر 2863/برقم241(، التقريب )صـ6/072(، َتذيب التهذيب )6/400)

وخالصة حاله أنه صالح يف دينه عْدل يف قضائه، لكنه ضعيف يف حفظه، ويكتب حديثه  .(11)صـ

 .، واهلل أعلملالعتبار، وهذا عىل قول األكثرين، ومن خالفهم مل يذكر دليال

قال عنه ابن  .-نُْبذة قرية من قرى مْصوطُّ –أبو عثامن: هو مسلم بن يسار املْصي أبو عثامن الطُّنُْبذي  -1

عساكر: إن مل يكن مسلم بن يسار الطنبذى فال أدرى من هو، وقال ابن حجر يف التقريب: هو مسلم بن 

روى عن أيب هريرة ؓ، وسفيان  .أبو عثامن األصبحي ،وقيل: هو ُعَبيد بن ُعمري .يسار وإال فمجهول

 .عنه بكر بن عمرو امَلَعافري، وعبد الرمحن بن زياد األفريقي، وغريمها روىو .بن وهب اخلوالين، وغريمها

وقال الذهبي يف السري: قليل احلديث، وقال يف  .وقال الدارقطني: ُيعترب به .ذكره ابن حبان يف "الثقات"

َتذيب الكامل  ُينظر: .وقال ابن حجر: مقبول .لغ حديثه درجة الصحة، وهو يف نفسه صدوقامليزان: ال يب

(، 4/104(، سري أعالم النبالء )8119( برقم )4/017(، ميزان االعتدال )1911( برقم )37/114)

(، 8344/برقم618(، )صـ6612/برقم120(، التقريب )صـ03/064(، )01/040َتذيب التهذيب )

 .وخالصة حاله أنه صدوق .(0242( برقم )3/110) تعجيل املنفعة

 .03تقدم يف حديث رقم:  .أبو هريرة: هو عبد الرمحن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓ -6

احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ ألنه فيه عبد الرمحن بن زياد اْلفريقي،  احلكم عىل احلـديث بإسناد الرتمذي:

تقدم يف احلديث  .أنس بن مالكؓ  شاهد صحيح من حديث وملتنهوِرشدين بن سعد، ومها ضعيفان، 

  .، وبذا يرتقي احلديث بشاهده إىل درجة الصحيح لغريه، واهلل أعلم317السابق برقم: 
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 ملسو هيلع هللا ىلص( ذكر التخفيِف عن أيب طالٍب بربكِة النبي 32)

 املائتني: احلديث التاسع بعد

، َفِإنَُّه  قال: ، ؓ (1)عن العباس بن عبد املطلب
ٍ
ء ، َهْل َنَفْعَت َأبَا َطالٍِب بيَِشْ

ِ
َيا َرُسوَل اهلل

ْرِك »َوَيْغَضُب َلَك؟ َقاَل:  ،َكاَن حَيُوُطَك  َنَعْم، ُهَو يِف َضْحَضاٍح ِمْن َناٍر، َوَلْواَل َأنَا َلَكاَن يِف الدَّ

"َنَعْم، َوَجْدُتُه يِف َغَمَراٍت ِمَن النَّاِر، َفَأْخَرْجتُُه إىَِل ، ويف رواية قال: اأْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر"

 .(2)َضْحَضاٍح"

  

                                 
العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو الفضل القريش اهلاشمي ؓ عم رسول  هو: (1)

 .حديثا 21وعدد أحاديثه  .ملسو هيلع هللا ىلص أظهر إسالمه يوم الفتح، وكان فيام قبل يكتم بإذن رسول اهلل  .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

  .(089(، اخلالصة )صـ4131( برقم )2/100اْلصابة ) ُينظر: .ـه23ُتويف سنة 

 ختريج احلديث: (2)

أليب طالب والتخفيف عنه بسببه ملسو هيلع هللا ىلص شفاعة النبي  ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

ِمي، وحممد بن عبد امللك 0/094) (، قال: حدثنا ُعبيد اهلل بن عمر القواريري، وحممد بن أيب بكر املَُقدَّ

األُموي، قالوا: حدثنا أبو َعوانة، عن عبد امللك بن ُعمري، عن عبد اهلل بن احلارث بن َنوَفل، عن العباس 

 .، أنه قال، فذكر احلديث بلفظه ؓبن عبد املطلب

نة به بلفظ مقارب0789) برقم  (2/218« )مسنده»وأخرجه أمحد يف   .(، قال: حدثنا عفان، حدثنا أبو عوا

(، من 2882( برقم )1/13قصة أيب طالب ) ب/مناقب األنصار،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف 

 .طريق سفيان، حدثنا عبد امللك به بلفظ مقارب

أليب طالب والتخفيف عنه بسببه ملسو هيلع هللا ىلص شفاعة النبي  ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»جه مسلم يف وأخر

)َنَعْم، َوَجْدُتُه يِف َغَمَراٍت ملسو هيلع هللا ىلص: (، من طريق سفيان، عن عبد امللك بن عمري به بنحوه، وفيه قوله 0/091)

 .ِمَن النَّاِر، َفَأْخَرْجُتُه إىَِل َضْحَضاٍح(
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 تني:احلديث العاَش بعد املائ

"َلَعلَُّه َتنَْفُعُه َشَفاَعتِي َيْوَم اْلِقيَاَمِة، َفيُْجَعُل يِف َضْحَضاٍح ِمْن  ويف رواية من حديث أيب سعيد قال:

 .(1)َناٍر َيْبُلُغ َكْعَبيِْه، َيْغيِل ِمنُْه ِدَماُغُه"

  

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

أليب طالب والتخفيف عنه بسببه ملسو هيلع هللا ىلص شفاعة النبي  ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»يف  أخرجه مسلم

(، قال: حدثنا ُقتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن اهلاد، عن عبد اهلل بن َخبَّاب، عن أيب سعيد 0/091)

ُه َتنَْفُعُه َشَفاَعتِيملسو هيلع هللا ىلص اخلدري ؓ، أن رسول اهلل  احلديث ...ُذكر عنده عمه أبو طالب فقال: َلَعلَّ

 .بلفظه

 .(، قال: حدثنا ُقتيبة بن سعيد به بلفظه00118) برقم  (07/002« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

(، قال: 2881( برقم )1/13قصة أيب طالب ) ب/مناقب األنصار،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف 

( برقم 8/006والنار ) صفة اجلنة ب/الرقاق،  ك/ويف  .حدثنا عبد اهلل بن يوسف، حدثنا الليث به بلفظه

 .(، من طريق ابن أيب حازم، والدراوردي6164)

 .(00131) برقم  (08/80« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

بدء اخللق، ِذكر اخلرب  ب/التاريخ،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

(،  كالمها )أمحد، وابن حبان( 6370( برقم )04/068املُْدِححِض قوَل من زعم أن أبا طالب كان مسلام )

من طريق حيوة بن َشيح املْصي، ثالثتهم )ابن أيب حازم، والدراوردي، وحيوة بن َشيح( عن يزيد بن 

 .اهلاد به بلفظ مقارب
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 احلديث احلادي عرش بعد املائتني:

"َأْهَوُن َأْهِل النَّاِر َعَذاب ا َأبُو َطالٍِب، : ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية من حديث ابن عباس قال: قال رسول اهلل 

 .(1)َوُهَو ُمنَْتِعٌل بِنَْعَلنْيِ َيْغيِل ِمنُْهاَم ِدَماُغُه"

  

                                 
 ختريج احلديث: (1)

(، قال: حدثنا أبو بكر بن 0/096أهون أهل النار عذابا ) ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

، ¶أيب شيبة، حدثنا عفان، حدثنا محاد بن سلمة، حدثنا ثابت، عن أيب عثامن النهدي، عن ابن عباس 

 .قال، فذكر احلديث بلفظهملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل 

  .(، قال: حدثنا عفان به بلفظ مقارب3626) برقم  (4/287« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

(، من طريق آدم بن أيب إياس، ثنا 8721( برقم )4/631األهوال ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 .محاد به بلفظ مقارب
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 احلديث الثاين عرش بعد املائتني:

َأْهَوَن َأْهِل النَّاِر  "إِنَّ : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  ¶ويف رواية من حديث النعامن بن بشري 

ْرَجُل، َما َيَرى َأنَّ 
ِ
َكاِن ِمْن َناٍر، َيْغيِل ِمنُْهاَم ِدَماُغُه َكاَم َيْغيِل امْل ا ا َأَشدُّ ِمنُْه َعَذاب ا َمْن َلُه َنْعاَلِن َوَِشَ َأَحد 

َعَذاب ا َوإِنَُّه أَلَْهَوهُنُْم َعَذاب ا"
قوله: َضحضاح، هو يف  .، أخرج مجيَع أحاديث هذا الذكر مسلمٌ (1)

قوله: الدرك  .(2)األصل ما رقَّ من املاء عىل وجه األرض بحيث يبلغ الكعبني، فاسُتعري للنار

قوله:  .(4)، وأبو عبيد: جهنم، أدراك أي منازل، وكل منزل منها دْرك(3)األسفل، قال األخفش

رَجل، هو ِقْدر من نحاس، قوله .(5)َغَمرات من النار، أي يف يشء كثري منها، الواحدة َغْمَرة
ِ
: امل

ح رْسَ
ِ
رَجل املُشط، وكذلك امل

ِ
 .(6)وامل

  

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

(، قال: حدثنا أبو بكر بن 0/096أهون أهل النار عذابا ) ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

، قال: قال رسول ¶أيب شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن األعمش، عن أيب إسحاق، عن النعامن بن بشري 

  .فذكر احلديث بلفظه ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

(، من طريق موسى بن إسحاق 8721( برقم )4/634األهوال ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

َلِمي، قاال: ثنا أبو بكر بن أيب شيبة به بلفظ مقارباخلَ   .ْطِمي، وإسامعيل بن قتيبة السُّ

 (،6160( برقم )8/001صفة اجلنة والنار ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف 

 (، 3614( برقم )4/249صفة جهنم، ) ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

(، ثالثتهم )البخاري، والرتمذي، وأمحد( من 08291) قم بر (21/229« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .طريق شعبة

(، من طريق 6163( برقم )8/001صفة اجلنة والنار ) ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف 

ئيل( عن أيب إسحاق به بنحوه ئيل، كالمها )شعبة، وإرسا  .إرسا

 .(2/71النهاية، مادة َضْحَضَح ) ُينظر:( 2)

أحد أئمة النحاة  .باألخفش األوسط هو سعيد بن َمْسَعدة، أبو احلسن الَبْلِخّي، ثم البْصي، املعروف (3)

معجم األدباء  ُينظر: .ـه301تويف سنة  .من البْصيني، أخذ عن سيبويه، وهو أعلم من أخذ عنه

 (،01/316(، سري أعالم النبالء )2/0274)

 .(3/004النهاية، مادة َدَرَك ) ُينظر: (4)

 .(284 -2/282النهاية، مادة َغَمَر ) ُينظر:( 5)

 .(3/312(، النهاية، مادة َرَجَل )7/211إكامل املعلم ) ُينظر:( 6)
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 ( ذكر بعِث أهِل اجلنِة والنارِ 34)

 احلديث الثالث عرش بعد املائتني:

"َيا آَدُم، َفيَُقوُل: َلبَّيَْك  :َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل اهلُل : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل   ؓ عن أيب سعيد

َواخْلرَْيُ يِف َيَدْيَك، َقاَل: َيُقوُل: ابعْث َبْعَث النَّاِر، َقاَل: َوَما َبْعُث النَّاِر؟، َقاَل: ِمْن ُكلِّ  َوَسْعَدْيَك،

َأْلٍف تِْسَعاِمَئٍة َوتِْسَعة َوتِْسِعنَي، َقاَل: َفَذلَك ِحنَي َيِشيُب الوليُد، َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت مَحٍْل مَحَْلَها، 

 َشِديٌد"، َوَتَرى النَّاَس ُسكَ 
ِ
َفَشقَّ َذلَِك َعىَل النَّاِس َحتَّى اَرى َوَما ُهْم بُِسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اهلل

ُجُل؟، َفَقاَل: ، َأيُّنَا َذلَِك الرَّ
ِ
: َيا َرُسوَل اهلل ْت ُوُجوُهُهْم، زاد بعض الرواة: وَقاُلوا َ وا؛ " َتَغريَّ َأبرِْشُ

ْأُجوَج تِْسَعاِمَئٍة َوتِْسَعة، َوتِْسِعنَي، َوِمنُْكْم َواِحٌد، قال: ُثمَّ َقاَل: /أ[ َيْأُجوَج، َومَ 0/086َفِإنَّ ِمْن ]

َنا،  ْ َوالَِّذي " ُثمَّ َقاَل:َوالَِّذي َنْفيِس بِيَِدِه، إيِنِّ أَلَْطَمُع َأْن َتُكوُنوا ُرُبَع َأْهِل اجْلَنَِّة، َفَحِمْدَنا اهلَل، َوَكربَّ

َنا، ُثمَّ َقاَل:، "ْطَمُع َأْن َتُكوُنوا ُثُلَث أهل اجْلَنَّةِ َنْفيِس بِيَِدِه، إيِنِّ أَلَ  ْ َوالَِّذي َنْفيِس " َفَحِمْدَنا اهلَل َوَكربَّ

ْعَرِة الْ   يِف ِجْلدِ بِيَِدِه، إيِنِّ أَلَْطَمُع َأْن َتُكوُنوا َشْطَر َأْهِل اجْلَنَِّة، وإِنَّ َمَثَلُكْم يِف اأْلَُمِم َكَمَثِل الشَّ
ِ
 َبيَْضاء

اَمِر" ْقَمِة يِف ِذَراِع احْلِ يف ذراع الدابة  (2)، والرقمة: اهلنة ]الناتِئة[(1)أخرجاه .الثَّْوِر اأْلَْسَوِد، َأْو َكالرَّ

 .(3)من داخل، ومها رقمتان يف ذراعيها

  

                                 
 ختريج احلديث: (1)

ٌء َعظِيٌم{ ]احلج: َعزَّ َوَجلَّ قوله  ب/الرقاق،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف  اَعِة يَشْ [ 0}إِنَّ َزْلَزَلَة السَّ

(، قال: حدثني يوسف بن موسى، حدثنا جرير، عن األعمش، عن أيب صالح، 6121)( برقم 8/001)

  .فذكر احلديث بلفظ مقارب ،ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب سعيد ؓ، قال: قال رسول اهلل 

قوله يقول اهلل آلدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعامئة  ب/اْليامن،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 .عثامن بن أيب شيبة العبيس، حدثنا جرير به بلفظ مقارب(، قال: حدثنا 0/310وتسعة وتسعني )

قوله تعاىل: }َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم  ب/التفسري،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

 (، من طريق أيب معاوية، 00376) برقم  (01/088[ )3بُِسَكاَرى{ ]احلج: 

(، قال: حدثنا وكيع، كالمها )أبو معاوية، ووكيع( 00384) برقم  (07/284« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .عن األعمش به بلفظ مقارب

(: الثانية، وما أثبته هو املوافق ملا يف النهاية البن األثري، 0/261/أ(، واملطبوع )0/086يف األصل )( 2)

  .والذي هو من مصادر املؤالف يف َشح الغريب

 .(3/014النهاية، مادة َرَقَم ) ُينظر: (3)
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 احلديث الرابع عرش بعد املائتني:

ٌء َعظِيٌم{ قال: وعن أنس ؓ اَعِة يَشْ َا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم إِنَّ َزْلَزَلَة السَّ "َنَزَلْت }َيا َأَيُّ
َعىَل  (1)

إَِليِْه َأْصَحاُبُه، فَقاَل: "َأتَْدُروَن َأّي يوم  (3)َفَرَفَع ِِبَا َصْوَتُه َحتَّى)َثاَب( ،(2)يِف ]َمِسرٍي َلُه[النَّبِيِّ َوُهَو 

َيا آَدُم، ُقْم َفاْبَعْث َبْعَث النَّاِر، ِمْن ُكلِّ َألٍْف تِْسَعاِمَئٍة َوتِْسَعة  َعزَّ َوَجلَّ :  هذا؟ يوم يقول اهلل

ُدوا(: ملسو هيلع هللا ىلص َوتِْسِعنَي، َفَكرُبَ َذلَِك َعىَل امْلُْسلِِمنَي، َفَقاَل النَّبِيُّ  لَِّذي  (4))َسدِّ وا، َفَوا َوَقاِرُبوا َوَأبرِْشُ

ْقَمِة يِف ِذَراِع احِلاَمِر، َوإِنَّ َمَعُكْم َنْفيِس بِيَِدِه َما  اَمِة يِف َجنِْب اْلَبِعرِي َأْو َكالرَّ َأنْتُْم يِف النَّاِس إاِلَّ َكالشَّ

 إاِلَّ َكثََّرَتاُه: َيْأُجوَج ومأجوج، ومن هَلك ِمن َكَفَرِة اجلنِّ واْلنِس"
ٍ
ء  َما َكاَنَتا َمَع يَشْ

 ،خلَلِيَقتنَْيِ

  .(5)أخرجه أبو حاتم

                                 
 .0احلج: ( 1)

 .: يف منزله، وما أثبته هو املوافق ملا يف مصادر احلديث(0/261)، واملطبوع /أ(0/086يف األصل ) (2)

(: 0/261واملثَبت يف املطبوع ) ./أ(، وهو املوافق ملا يف مصادر التخريج0/086كذا يف األصل )( 3)

 .اجتمع

(: 0/261واملثَبت يف املطبوع ) ./أ(، وهو املوافق ملا يف مصادر التخريج0/086)كذا يف األصل ( 4)

دوا!  شدِّ

 ختريج احلديث: (5)

ملسو هيلع هللا ىلص إخباره  ب/، ╚مناقب الصحابة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

كثرة أهل النار الناس يف ذلك اليوم، ِذْكر اْلخبار عن وصف قلة أهل اجلنة يف البعث، وأحوال عن 

(، قال: أخربنا احلسن بن سفيان، قال: حدثنا حممود بن َغيالن، قال: حدثنا عبد 7214( برقم )06/213)

  .الرزاق، قال: أخربنا معمر، عن قتادة، عن أنس بن مالك ؓ، قال، فذكر احلديث بلفظ مقارب

 «:صحيحه»دراسـة إسناد احلديث عند ابن حبان يف 

 .ن عامر بن عبد العزيز بن النعامن بن عطاء، أبو العباس الشيباين اخلراساين النسوياحلسن بن سفيان ب -0

 . 31تقدم يف حديث رقم:  .ثبت حافظ

تقدم يف حديث رقم:  .ثقة .حممود بن َغْياَلن: هو حممود بن غيالن العدوي موالهم، أبو أمحد املروزي -3

023 . 

روى عن  .فع احِلْمرَيى موالهم اليامنى، أبو بكر الصنعانىعبد الرزاق: هو عبد الرزاق بن مهام بن نا -2

وقال أمحد: أتينا عبد  .معمر، ومالك، وغريمها، وروى عنه أمحد بن حنبل، وحممود بن َغْياَلن، وغريمها

الرزاق قبل املائتني، وهو صحيح البْص، ومن سمع منه بعد ما ذهب بْصه، فهو ضعيف السامع، وقال 

وقال عبد اهلل بن أمحد: سألت أيب هل كان عبد  .مرة: إذا اختلف أصحاب معمر، فاحلديث لعبد الرزاق
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وقال أبو األزهر سمعت عبد  .منه يف هذا شيئاالرزاق يتشيع، ويفرط يف التشيع؟، فقال: أما أنا فلم أسمع 

الرزاق يقول: ُأفضل الشيخني بتفضيل عيل إيامها عىل نفسه، ولو مل يفضلهام ما فضلتهام كفى يب ازدراء أن 

وقال أبو  .وقال العجيل، وأبو داود، والبزار: ثقة، زاد العجيل: كان يتشيع .أحب عليا ثم أخالف قوله

وقال ابن  .وقال أبو زرعة الدمشقي: عبد الرزاق أحد من قد ثبت حديثه .ج بهحاتم: يكتب حديثه، وحيت

عدي: ولعبد الرزاق بن مهام أصناف وحديث كثري، وقد رحل إليه ثقات املسلمني وأئمتهم، وكتبوا عنه، 

أحد من  ومل يروا بحديثه بأسا، إال أهنم نسبوه إىل التشيع، وقد روى أحاديث يف الفضائل مما ال يوافقه عليها

الثقات، فهذا أعظم ما رموه به من روايته هلذه األحاديث، وملا رواه يف مثالب غريهم مما مل أذكره يف كتايب 

هذا، وأما يف باب الصدق فأرجو أنه ال بأس به إال أنه قد سبق منه أحاديث يف فضائل أهل البيت ومثالب 

حد األعالم احتجوا به، وله غرائب ومناكري، وقال الذهبي يف من تكلم فيه وهو موثق: أ .آخرين مناكري

تويف  .وقال ابن حجر: ثقة حافظ مصنف شهري، عِمي يف آخر عمره فتغري، وكان يتشيع .واحُتمل ذلك له

(، الكامل البن 0/496(، صحيح مسلم )614( برقم )0/034صحيح البخاري ) ُينظر: .ـه300سنة 

(، من ُتكلم فيه وهو موثق 2401( برقم )08/13(، َتذيب الكامل )0462( برقم )6/128عدي )

(، َتذيب 39/برقم74(، املختلطني للعالئي )صـ9/162(، سري أعالم النبالء )301/برقم030)صـ

وخالصة حاله أنه ثقة حافظ مصنف شهري، وهو  .(4164/برقم 214(، التقريب )صـ 6/201التهذيب )

(: وثقه 0/264لكن قال الذهبي يف طبقات احلفاظ )وقد ُتكلم فيه من جهة تشيعه، و .أوثق الناس يف معمر

غري واحد، وحديثه خمرج يف الصحاح، وله ما ينفرد به، ونقموا عليه التشيع، وما كان يغلو فيه، بل كان حيب 

كام ُتكلم فيه من جهة أنه عمي يف آخر عمره فكان يلقن، فيحدث بام ليس  .عليا ؓ ويبغض من قاتله

بأن األئمة قد ميزوا من روى عنه قبل التغري وبعده، فمثال ممن سمع منه قبل التغري يف كتابه، وجياب عن هذا 

، كام أن ..، فقد اتفق الشيخان عىل اْلخراج له عن عبد الرزاق-الراوي عنه يف حديثنا  –حممود بن َغيالن 

 .مل ُينسب إليهام يف روايته التي معنا –التشيع، والتغري  –هذين األمرين 

ايِنّ موالهم أبو ُعروة بن أيب عمرو البْصيمعمر: ه -4 ثقة ثبت فاضل إال  .و َمعَمر بن راشد األزدي احْلُدَّ

أن يف روايته عن ثابت، واألعمش، وعاصم بن أيب النجود، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيام حدث به 

 . 09تقدم يف حديث رقم:  .بالبْصة

ُدويِس  -1 ثقة ثبت حافظ عامل بالتفسري، وُرمى بالقدر،  .أبو اخلطاب البْصي ،قتادة: هو قتادة بن ِدَعاَمة السَّ

ليس كقتادة يف غري أنس، فمثل قتادة رمحه اهلل يكون  رسال، ويدلس إال أن قتادة يف أنسوكان يكثر من اْل

 .41قدم تفصيل ذلك يف ح رقم: وقد ت ..رتبة الثانية من مراتب املدلسنييف شيخه أنس من أهل امل

 .02 تقدم يف حديث رقم: .أبو محزة األنصاري اخلزرجي البْصي ؓ ،مالك أنس بن -6

  احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

 .ملا تقدم يف دراسته، واهلل أعلم احلديث ِبذا اْلسناد صحيح
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 ( ِذكُر فضِل العلِم، وفضِل طلبِه، وتعلُِّمه0)

 احلديث اخلامس عرش بعد املائتني:

ُ بِِه َخرْي ا  يقول:ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول اهلل  ،¶عن معاوية بن أيب سفيان  "َمْن ُيِرِد اَّللَّ

يِن" ْهُه يِف الدِّ   .(1)أخرجاه .ُيَفقِّ

                                 
 ختريج احلديث: (1)

 هذا احلديث يرويه الزهري، واخُتلف عنه من ثالثة أوجه:

  .بن املسيب، عن أيب هريرةؓ سعيد  عن ،فمرة ُيروى عنه -0

 .أيب سلمة، عن أيب هريرةؓ  عن ،ومرة ُيروى عنه -3

 .مُحيد بن عبد الرمحن، عن معاوية بن أيب سفيانؓ  عن ،ومرة ُيروى عنه -2

:)   ختـريج الوجـه األول )مُحيد بن عبد الرمحن، عن معاوية بن أيب سفيانؓ 

(، 70( برقم )0/31من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين ) ب/العلم،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

قال: حدثنا سعيد بن ُعَفري، قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: قال مُحيد بن عبد 

يقول، فذكر احلديث بلفظه، وفيه زيادة يف ملسو هيلع هللا ىلص خطيبا يقول سمعت النبي  ،ملسو هيلع هللا ىلصالرمحن، سمعت معاوية 

 .آخره

(، قال: حدثني َحْرملة بن 3/709النهي عن املسألة ) ب/الزكاة،  ك/، «حهصحي»وأخرجه مسلم يف 

 .حييى، أخربنا ابن وهب به بلفظه، وفيه زيادة يف آخره

العلم، ِذكر إرادِة اهلل جل وعال خرَي الدارين  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

 .ريق حرملة بن حييى، قال: حدثنا ابن وهب به بلفظه(، من ط89( برقم )0/390بمن تفقه يف الدين )

(، من طريق عبد الوهاب بن أيب بكر، عن ابن 06920) برقم  (38/037« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .شهاب به بلفظه، وفيه زيادة يف آخره

عبد (، من طريق 321) برقم  (0/211االقتداء بالعلامء ) ب/، يف املقدمة، «سننه»وأخرجه الدارمي يف 

 .الوهاب، عن ابن شهاب به بلفظه

(، من طريق يزيد بن األصم، عن معاوية بن أيب 06849) برقم  (38/63« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

  .بلفظه، وفيه زيادة يف آخره   ؓ سفيان

 ( برقم3/483الَقَدر ) ما جاء يف أهل ب/اجلامع،  ك/ –رواية حَييى اللَّيثيِّ  -« املوطأ»وأخرجه مالك يف 

(3632). 

من طريق حممد بن كعب  ،(، كالمها )مالك، وأمحد(06861) برقم  (38/71« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .بلفظه، وفيه زيادة يف أوله¶ القرظي، عن معاوية 
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(، من طريق ابن 323) برقم  (0/210االقتداء بالعلامء ) ب/، يف املقدمة، «سننه»وأخرجه الدارمي يف 

 .بلفظه  ؓ حمرييز، عن معاوية

 :)  ختريج الوجه الثاين )الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرةؓ 

، واحلثِّ عىل طلِب العلِم ) ب/، يف املقدمة، «سننه»أخرجه ابن ماجه يف 
ِ
( برقم 0/81فضِل العلامء

ري، عن سعيِد بِن قال: حدثنا عبُد األعىل، عن َمْعَمٍر، عن الزه ،(، قال: حدثنا َبْكُر بُن َخَلٍف أبو برِشٍ 331)

 .فذكر احلديث  بلفظه ،ملسو هيلع هللا ىلصاملسيِِّب، عن أيب هريرَة ؓ، قال: قال رسول اهلل 

 .حدثنا عبد األعىل به بلفظه (، قال:7094) برقم  (03/030« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .(801برقم  ) (3/76« )الصغري»وأخرجه الطرباين يف 

"من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين" ملسو هيلع هللا ىلص قوله  ب/، «لهجامع بيان العلم وفض»وأخرجه ابن عبد الرب يف 

(، كالمها )الطرباين، وابن عبد الرب(، من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر به 83( برقم )0/92)

  .بلفظه

(، من طريق عبد الواحد بن زياد، عن 0690) برقم  (4/293« )َشح معاين اآلثار»وأخرجه الطحاوي يف 

 .معمر به بلفظه، وفيه زيادة يف آخره

:)  ختـريج الوجـه الثالث )الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرةؓ 

(، قال: أخربين 1818) برقم  (1/218فضل العلم ) ب/العلم،  ك/، «السنن الكربى»أخرجه النسائي يف 

حدثنا أبو اليامن، قال: أخربنا شعيب، عن الزهري، قال: قال أبو سلمة بن حممد بن حييى بن عبد اهلل، قال: 

من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين، فإنام أنا ملسو هيلع هللا ىلص: »عبد الرمحن: قال أبو هريرة ؓ: قال رسول اهلل 

 .«قاسم، ويعطي اهلل

 دراســة اْلسنــاد:

ي آثرت أن أترجم غني عن الدراسة، لكن، فهو -تقدم كام-« صحيحيهام»أخرجه الشيخان يف الوجه األول: 

 املختلفني الرواة بني املقارنة عند ترمجته إىل حلاجتنا -املدار عن الوجه هذا راوي–ليونس بن يزيد األَيىْل 

 :املدار عىل

، األَيىْل أبو يزيد القرشى موىل معاوية بن أبى -ويقال: مشكان بن أبى النجاد-يونس بن يزيد بن أبى النجاد 

وقال الذهبي يف امليزان: صاحب الزهري،  .قال ابن حبان يف املشاهري: من متقني أصحاب الزهري .سفيان

وكذا استنكر له أمحد بن حنبل  .احلفظ ءله: ليس بحجة، وشذ وكيع فقال: يسثقة حجة، شذ ابن سعد يف قو

نه، وهو من رفعاء وأكثر ع -وقيل: أربع عرشة  -أحاديث، وقال يف السري: صحب الزهري ثنتي عرشة سنة 

وقال ابن حجر يف التقريب: ثقة، إال أن َّف ، أصحابه، وقال أيضا: قد احتج به أرباب الصحاح أصال وتبعا

وقال يف هدي الساري: وثقه اجلمهور مطلقا، وإنام  .، وَّف غري الزهرى خطأقليالروايته عن الزهرى ومها 

نه أو حيدث من حفظه، فإذا حدث من كتابه فهو حجة قال ابن  .ضعفوا بعض روايته حيث خيالف أقرا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





543 

 

                                                                                               
املديني: أثبت الناس يف الزهري مالك، وابن عيينة، ومعمر، وزياد بن سعد، ويونس من كتابه، وقد وثقه 

نسائي، ويعقوب بن شيبة، واجلمهور، واحتج به اجلامعة، وقال أيضا: يف أمحد، وابن معني، والعجيل، وال

/برقم 391مشاهري علامء األمصار )صـ ُينظر: .ـه عىل الصحيح019ُتويف سنة  .حفظه يشء، وكتابه معتَمد

(، سري أعالم 9934( برقم )4/484(، ميزان االعتدال )6481( برقم )3/414(، الكاشف )0413

(، موسوعة أقوال أمحد 7909/برقم604(، التقريب )صـ00/411َتذيب التهذيب ) (،6/397النبالء )

  .(488، 478هدي الساري )صـ .(2631( برقم )4/081يف الرجال )

 دراسة متابعة عبد الوهاب بن أيب بكر ليونس بن يزيد عند أمحد يف مسنده: 

ثقة  .و سلمة اخلزاعي البغداديأبو سلمة اخلزاعي: هو منصور بن سلمة بن عبد العزيز بن صالح أب -0

(، َتذيب التهذيب 1643( برقم )3/397الكاشف ) ُينظر: .ـه عىل الصحيح301ُتويف سنة  .ثبت حافظ

 .(6910/برقم147(، التقريب )صـ01/218)

تقدم يف  .املْصي: ثقة ثبت فقيه إمام مشهورالليث بن سعد بن عبد الرمحن اْلَفْهِمّي، أبو احلارث  -3

 . 09حديث رقم: 

 .09تقدم يف دراسة إسناِد شاهٍد حلديث رقم:  .ثقة .يزيد بن عبد اهلل بن أسامة بن اهلاد -2

اْلكامل ملغلطاي  ُينظر: .ثقة .، املدين، وكيل الزهرى بضيعته-رفيع واسمه–عبد الوهاب بن أيب بكر  -4

 .(4311/برقم268)صـ (، التقريب6/446(، َتذيب التهذيب )2412( برقم )8/273)

هو حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب القريش الزهري أبو بكر املدين.  ابن شهاب: -1

روى عن أنس بن مالك ؓ، وسعيِد بِن املسيِِّب، وغريمها. وروى عنه عمرو بن دينار، وَمعَمر بن 

فنسيته. وقال الليث: ما رأيت عاملا أمجع من ابن راشد، وغريمها. قال الزهري: ما استودعت قلبي شيئا قط 

شهاب، وال أكثر علام منه لو سمعته حيدث يف الرتغيب لقلت ال حيسن إال هذا، وإن حدث عن األنساب 

لقلت ال يعرف إال هذا، وإن حدث عن القرآن، والسنة كان حديثه نوعا جامعا. وقال ابن سعد: قالوا: 

العلم والرواية فقيها جامعا. وقال العالئي: قد قبِل األئمة قوله عن. وقال وكان الزهري ثقة كثري احلديث و

ـه، وقيل 034الذهبي: أحد االعالم. وقال ابن حجر: الفقيه احلافظ متفق عىل جاللته وإتقانه. ُتويف سنة 

(، َتذيب 44/برقم019(، جامع التحصيل )صـ1013( برقم )3/309غري ذلك. ُينظر: الكاشف )

(. وخالصة حاله أنه فقيه حافظ متفق عىل جاللته، 6396/برقم116(، التقريب )صـ9/441التهذيب )

 وإتقانه، وهو أحد األئمة األعالم، وعامل احلجاز، والشام.

 .أبو إبراهيم، ويقال: أبو عبد الرمحن، ويقال: أبو عثامن املدين ،مُحَيد بن عبد الرمحن بن عوف الزهري -6

 .(0113/برقم083(، التقريب )صـ2/41َتذيب التهذيب ) ُينظر: .ثقة .حـه عىل الصحي011ُتويف سنة 

معاوية بن أيب سفيان َصْخر بن َحْرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، أبو عبد الرمحن القريش  -7

 .306سيأيت يف حديث رقم:  .أمري املؤمنني¶ األموي 
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 الوجه الثاين:

 «:سننه»دراسـة إسناد ابن ماجه يف  

وروى عنه  .روى عن عبُد األعىل بن عبُد األعىل، وابن عيينة، وغريمها .َبْكُر بُن َخَلف أبو برِش البْصي -0

وقال أبو حاتم، ومسلمة:  .قال ابن معني: ما به بأس، وقال أيضا: صدوق .أبو داود، وابن ماجه، وغريمها

مد بن املهلب يكتب عنه أحاديث أيب وقال عبيد اهلل بن واصل: رأيت حممد بن إسامعيل خيتلف إىل حم .ثقة

وذكره ابن حبان يف  .فلام قدمت مكة إذا هو حي، فلزمته ،برش بن خلف، وكنت أتوهم أن أبا برش قد مات

 .وقال ابن حجر: صدوق .وقال الذهبي: ثقة .وقال أبو داود: أمرين أمحد بن حنبل أن أكتب عنه ."الثقات"

(، 787( برقم )2/03(، اْلكامل ملغلطاي )632( برقم )0/374الكاشف ) ُينظر: .ـه341ُتويف سنة 

وخالصة حاله أنه ثقة عىل قول األكثرين،  .(728/برقم036(، التقريب )صـ0/480َتذيب التهذيب )

 .، ومن أنزله عن رتبة الثقة مل يذكر دليال، واهلل أعلمعنده وقد روى عنه أبو داود، وهو ال يروي إال عن ثقة

أبو حممد القريش السامي  ،ُد األعىل: هو عبد األعىل بن عبد األعىل بن حممد، وقيل: ابن َشاحيلعب -3

وروى عنه عيل بن املديني، وأبو برِش َبْكُر بن  .روى عن معمر، وهشام بن حسان، وغريمها .البْصي

وقال النسائي:  .ديثوقال أبو حاتم: صالح احل .قال ابن معني، والعجيل، وأبو زرعة: ثقة .َخَلف، وغريمها

وقال ابن سعد:  .وذكره ابن حبان يف "الثقات"، وقال: كان متقنا يف احلديث قَدريا غري داعية إليه .ال بأس به

وقال ابن حجر يف  .مل يكن بالقوي، وقد أجاب عنه الذهبي بقوله يف الثقات: نعم ما هو يف قوة ابن علية

، و وقال عبيد اهلل  .لعله بسبب القدر، وقد احتج به األئمة كلهمهدي الساري: هذا جرح مردود غري مبنيَّ

بن عمر: حدثنا عبد األعىل قال: فرغُت من حاجتي من سعيد يعني ابن أيب عروبة قبل الطاعون يعني أنه 

وقال الذهبي يف  .وقال ابن خلفون: ثقة، قاله ابن نمري، وابن وضاح، وغريمها .سمع منه قبل االختالط

لثقات املتكلم فيهم: ثقة، وقال يف امليزان: صدوق، وقال يف السري: صدوق، قوي احلديث، ا، ويف الكاشف

لكنه ُرمي بالقدر، وقال أيضا: تقرر احلال أن حديثه من قسم الصحيح، نعم، ما هو يف القوة يف رتبة حييى 

(، ميزان 2178)( برقم 0/600الكاشف ) ُينظر: .ـه089ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة .القطان، وغندر

(، الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب 9/343(، سري أعالم النبالء )4738( برقم )3/120االعتدال )

(، هدي الساري 2724/برقم220(، التقريب )صـ6/96(، َتذيب التهذيب )49/برقم009ردهم )صـ

م مل يذكر دليال، ورميه وخالصة حاله أنه ثقة ُرمي بالقدر عىل قول األكثرين، ومن خالفه .(482، 427)صـ

 .بالقدر ال يؤثر يف روايته؛ ألنه مل يكن داعية إىل بدعته كام قال ابن حبان، واهلل أعلم

ايِنّ موالهم أبو ُعروة بن أيب عمرو البْصي -2 ثقة ثبت فاضل، إال  .َمْعَمر: هو َمعَمر بن راشد األزدي احْلُدَّ

شيئا، وكذا فيام حدث  ، وقتادةالنجود، وهشام بن عروة أن يف روايته عن ثابت، واألعمش، وعاصم بن أيب

 . 09تقدم يف حديث رقم:  .، والكوفةبه بالبْصة
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: هو حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب القريش الزهري، أبو بكر املدين. فقيه الزهري -4

 حافظ متفق عىل جاللته، وإتقانه. تقدم يف الوجه األول من حديثنا.

بن املَُسيِّب بن َحْزٍن بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم، أبو حممد املخزومي  سعيد -1

 .ثقة حجة فقيه إمام، أحد العلامء األثبات الفقهاء الكبار، اتفقوا عىل أن مرسالته أصح املراسيل .املدين

 .060تقدم يف حديث رقم: 

 .03تقدم يف حديث رقم:  .، أبو هريرة ؓأبو هريرة: هو عبد الرمحن بن صخر الدويسّ  -6

 الوجه الثالث: 

 «:السنن الكربى»النسائي يف  دراســـة إسنـــــاد

تويف سنة  .أبو عبد اهلل النيسابوري ،حممد بن حييى بن عبد اهلل بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهيل -0

(، الكاشف 1686( برقم )36/607َتذيب الكامل ) ُينظر: .ثقة إمام حافظ جليل .ـه عىل الصحيح318

  .(6287/برقم103(، التقريب )صـ9/100(، َتذيب التهذيب )1300( برقم )3/339)

ثقة ثبت، يقال: إن أكثر حديثه  .ـه333ُتويف سنة  .احلكم بن نافع الَبْهراين موالهم أبو اليامن احلميص -3

امن عن حديث شعيب، فقال: ليس هو مناولة املناولة مل قال ابن معني: سألت أبا الي .عن شعيب مناولة

وقال أبو اليامن احلكم بن نافع: قال ِل أمحد بن حنبل: كيف سمعت الكتب من شعيب؟  .أخرجها ألحد

قلت: قرأت عليه بعضه، وبعضه قرأ عيل، وبعضه أجاز ِل، وبعضه مناولة، فقال: قل يف كله: أخربنا 

ا يف احلديث، فدخلنا عليه حني حرضته الوفاة، فقال: هذه كتبي، وقد وقال أيضا: كان شعيب عرس .شعيب

ومن أراد أن يسمعها من  ،فليعرض ،صححتها، فمن أراد أن يأخذها مني، فليأخذها، ومن أراد أن يعرض

هدي  (،0464/برقم076(، التقريب )صـ3/440َتذيب التهذيب ) ُينظر: .فإنه قد سمعها مني ،ابني

 .(481، 408الساري )صـ

ـه، 063ُتويف سنة  .أبو برِش احلميص ،األموي موالهم -واسمه دينار-شعيب بن أيب محزة  هو :شعيب -2

ثقة مثل  كان كاتبا له، وقال أيضا: ثقة عابد، قال ابن معني: من أثبت الناس يف الزهري، .وقيل بعدها

 ُينظر: .ري بعد الزبيديوقال أبو داود: كان أصح حديثا عن الزه .يونس، وعقيل يعني يف الزهري

 .(3798/برقم367(، التقريب )صـ4/210(، َتذيب التهذيب )3386( برقم )0/486الكاشف )

فقيه  .القريش الزهري أبو بكر املدين الزهري: هو حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب -4

 .تقدم يف الوجه األول من حديثنا .حافظ متفق عىل جاللته، وإتقانه

تقدم يف حديث رقم:  .أبو َسَلمة بن عبد الرمحن بن عوف القريش الزهري املدين: ثقة فقيه إمام حافظ -1

36 . 

  .03تقدم يف حديث رقم:  .أبو هريرَة: هو عبد الرمحن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓ -6

 النظر والرتجيح:
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عىل  األولبعد النظر يف طرق احلديث، وأحوال الرواة املختلفني عىل املدار يتبني ِل رجحان الوجه 

ئن ترجيحه ما ييل: والثالث، الثاين،الوجهني   وقرا

إخراج الشيخني هلذا الوجه، وهذا يدل عىل أن هذا احلديث مما ضبطه يونس بن يزيد عن الزهري، ومل  -0

 .َيِم فيه

( بعد أن ذكر وجهني من 0748( برقم )9/366فقد جاء فيه ) ؛ابه العللطني له يف كتترجيح الدارق -3

أوجه احلديث الثالثة: وخالفه يونس بن يزيد، رواه عن الزهري، عن محيد بن عبد الرمحن، عن معاوية، 

 .وهو الصواب

 (:0301( برقم )7/19وجاء يف علل الدارقطني أيضا )

 .من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدينملسو هيلع هللا ىلص: الرمحن، عن معاوية، عن النبي وسئل عن حديث محيد بن عبد 

فقال: يرويه يونس بن يزيد، وعبد الوهاب بن أيب بكر، عن الزهري، وهو صحيح، ويرويه البْصيون، عن 

 .والصحيح حديث محيد عن معاوية .. ؓ معمر، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة 

(: "أصحاب الزهري عىل مخس طبقات، 19 - 17احلازمي يف َشوط األئمة اخلمسة )ص قال أبوبكر  -2

ولكل طبقة منها مزية عىل التي تليها، فمن كان يف الطبقة األوىل فهو الغاية يف الصحة، وهو مقصد 

عقيل ثم قال: "فأما أهل الطبقة األوىل، فنحو مالك، وابن عيينة، وعبيد اهلل بن عمر، ويونس، و .البخاري"

ـه، فاعترب احلازمي يونس بن يزيد، وشعيب بن أيب محزة .ا.األيليان، وشعيب بن أيب محزة، ومجاعة سواهم"

من الطبقة األوىل من طبقات أصحاب الزهري، والتي هي مقصد البخاري، ولئن تساوى شعيب مع يونس 

، -كام تقدم يف التخريج–بكر  يف هذا الشأن، فإن يونس بن يزيد قد تابعه عىل روايته عبد الوهاب بن أيب

وهو ثقة، بينام مل يتابع أحد شعيبا بن أيب محزة عىل روايته، وكذا معمر بن راشد مل يتابعه أحد، وبذا ترتجح 

 .رواية يونس بن يزيد عىل رواية كلٍّ من شعيب بن أيب محزة، ومعمر بن راشد، واهلل أعلم

 من وجهه الراجح: احلكم عىل احلديث

 .كام تقدم، واهلل أعلم وجهه الراجح صحيح ْلخراج الشيخني لهاحلديث من 
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 السادس عرش بعد املائتني:احلديث 

ُ  قال:ملسو هيلع هللا ىلص وأخرجه أبو حاتم بزيادة، ولفظه: أن النبي  ُّ جَلَاَجٌة، َمْن ُيِرِد اَّللَّ "اخْلرَْيُ َعاَدٌة، َوالرشَّ

يِن" ْهُه يِف الدِّ ا ُيَفقِّ بِِه َخرْي 
(1). 

                                 
  ختريج احلديث:( 1)

ما جاء يف الطاعات  ب/واْلحسان،  ،الرب ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

ِد نفسه أعامَل اخلري يف أسبابه ) (، قال: 201)( برقم 3/8وثواِبا، ِذكر اْلخبار عام جيب عىل املرء من َتُعوُّ

أخربنا حممد بن احلسن بن خليل، قال: حدثنا هشام بن عامر، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا 

قال، ملسو هيلع هللا ىلص حيدث عن رسول اهلل ¶ َمْروان بن ُجنَاح، عن يونس بن َمْيرسة، قال: سمعت معاوية 

 .فذكر احلديث بلفظه

( برقم 0/81العلم )واحلث عىل طلب  ،فضل العلامء ب/، يف املقدمة، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

(330).  

(، قال: حدثنا أمحد بن املعىل الدمشقي، كالمها 914) برقم  (09/281« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

  .)ابن ماجه، و أمحد بن املعىل الدمشقي( عن هشام بن عامر به بلفظه

لدمشقي، (، من طريق سليامن بن عبد الرمحن ا914) برقم  (09/281« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

 .وسليامن بن أمحد الواسطي

(، من طريق الوليد بن عتبة، وحممد بن 0016) برقم  (3/019« )مسند الشاميني»وأخرجه الطرباين يف 

أيوب النصيبي، أربعتهم )سليامن بن عبد الرمحن الدمشقي، وسليامن بن أمحد الواسطي، والوليد بن عتبة، 

 .عن الوليد بن مسلم به بلفظه ،د بن أيوب النصيبي(وحمم

 .عبد الوهاب بن َنْجَدة احلَْوطِي(، من طريق 26)صـ« األمثال»وأخرجه أبو الشيخ األصبهاين يف 

(، من طريق عمرو بن عثامن، كالمها )عبد 33) برقم  (0/47« )مسند الشهاب»وأخرجه القضاعي يف 

 .عن الوليد بن مسلم به بلفظ خمتْص ،و بن عثامن(الوهاب بن َنْجَدة احلَْوطِي، وعمر

 «:صحيحه»دراسـة إسناد احلديث عند ابن حبان يف 

ولكن تابعه عىل روايته ابن  .حممد بن احلسن بن خليل: مل أجد له ترمجة فيام وقفت عليه من مصادر -0

 .ماجه، وأمحد بن املعىل الدمشقي كام تقدم يف التخريج

َلِمي الدمشقى خطيب املسجد اجلامع  -3  َة بن َأبَاٍن، أبو الوليِد السُّ ر بن ُنَصري بِن َميرَسَ ِهَشام بن َعامَّ

تقدم يف حديث رقم:  .صدوق مقرئ كرب فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح، وكان خطيبا بليغا .بدمشق

77.  

، كثري التدليس، والتسوية، وقد رصح ثقة .الوليد بن مسلم القريش موالهم أبو العباس الدمشقي -2

 . 36تقدم يف حديث رقم:  .بالتحديث هنا فأِمنَّا بذلك تدليسه
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روى عن األعمش، ويونس بن ميرسة بن  .َمْروان بن ُجنَاح األموي موالهم الدمشقي أصله كويف -4

دحيم، وأبو قال  .وروى عنه حممد بن شعيب بن شابور، والوليد بن مسلم، وغريمها .حلبس، وغريمها

وقال أبو حاتم: هو أحب إِل من  .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .داود، وأبو عيل النيسابوري، والذهبي: ثقة

وخرج  .وقال الدارقطني، وابن حجر: ال بأس به .أخيه روح، ومها شيخان يكتب حديثهام، وال حيتج ِبام

الكاشف  ُينظر: .رخيه يف الطبقة اخلامسة عرشوذكره الذهبي يف تا .ابن حبان، واحلاكم حديثه يف كتابيهام

( برقم 00/020(،اْلكامل ملغلطاي )417( برقم )2/978(، تاريخ اْلسالم )1262( برقم )3/312)

وخالصة حاله أنه ثقة عىل قول  .(6166/برقم 131(، التقريب )صـ01/91(، َتذيب التهذيب )4488)

 .األ كثرين، ومن أنزله عن ذلك مل يذكر دليال

روى عن عبد اهلل بن عمر، ومعاوية بن  .يونس بن َمْيرسة َحْلَبس، ويقال: أبو ُعَبيد الدمشقي األعمى -1

وروى عنه األوزاعي،  .، وغريمها-وروايته عنه يف سنن ابن ماجه، وقيل: إن بينهام رجل  -أيب سفيان 

ر، والدارقطني:  قال ابن سعد، والعجيل، وابن عامر، .وَمْروان بن ُجنَاح األموي، وغريمها وأبو داود، والبزا

وقال أبو حاتم:  .وقال ابن معني: أدرك معاوية .وزاد البزار: من عباد أهل الشام .زاد العجيل: تابعي .ثقة

وقال الذهبي: ثقة كبري  .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .كان من خيار الناس وكان يقرئ يف مسجد دمشق

ر .القدر (، حتفة 6477( برقم )3/414الكاشف ) ُينظر: .ـه023ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة عابد ُمَعمِّ

وخالصة حاله ما  .(7906/برقم 604(، التقريب )صـ00/448(، َتذيب التهذيب )216التحصيل )صـ

 .قاله ابن حجر

مية بن عبد شمس بن عبد مناف معاوية: هو الصحايب اجلليل معاوية بن أيب سفيان َصْخر بن َحْرب بن أ -6

وعن أيب بكر، وعمر  ،ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النبي  .أمري املؤمنني -¶  -القريش األموي أبو عبد الرمحن 

أسلم زمن الفتح، وقال  .، ويونس بن َمْيرسة، وغريمها¶وروى عنه ابن عباس  .، وغريمها╚

بو نعيم: كان من الكتبة الفصحاء، وقال أ .فيام بينه وبني العربملسو هيلع هللا ىلص املدائنّي: كان معاوية يكتب للنبّي 

( برقم 38/078َتذيب الكامل ) ُينظر: .ـه61ُتويف سنة  .حديثا 021وعدد أحاديثه  .حليام وقورا

 .(280(، اخلالصة للخزرجي )صـ 8187( برقم )6/031(، اْلصابة )6114)

 احلكم عىل احلديث بإسناد ابن حبان:

هشام بن عامر، وأنه صدوق، ولئن كنُت مل أجد ترمجة ملحمد  احلديث ِبذا اْلسناد حسن؛ ملا تقدم يف حال

 .بن احلسن بن خليل، فقد تابعه عىل روايته ابن ماجه، وأمحد بن املعىل الدمشقي كام تقدم يف التخريج

  .301تقدم يف حديث رقم:  .¶حديث معاوية من  ( شاهد صحيح..)من ُيردملسو هيلع هللا ىلص: ولقوله 

 التعليق عىل احلديث:

وحرصها عليه من أجل  ،(: قوله: "اخلري عادة" لعود النفس إليه2/101يف فيض القدير )قال املناوي 

دا  مثال ، فيتعود ذلك بالتكلف، ومن مل خيلق متواضعا   .الفطرة قال الغزاِل: من مل يكن يف أصل الفطرة جوا
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ستعمل وأكثر ما تَ  ..يتكلفه إىل أن يتعوده، وكذلك سائر الصفات يعالج بضدها إىل أن حيصل الغرض

والكرب،  ،وضيق النفس ،وينفع، "والرش جَلَاَجة": ملا فيه من العوج ،وفيام يرس ،العرب العادة يف اخلري

واللجاج أكثر ما تستعمل يف املراجعة يف اليشء املضمر بشؤم الطبع بغري تدبر عاقبة، ويسمى فاعله جلوجا ، 

عن عادة الرش بتسميتها جلاجة، ملسو هيلع هللا ىلص جرهم املصطفى وهي أخطر ما فيه، فز ،كأنه أخذ من جلة البحر

  .وميزها عن تعود اخلري باالسم للفرق

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





550 

 

 احلديث السابع عرش بعد املائتني: 

 .(1)وقال: حسن صحيح وأخرجه أمحد من حديث ابن عباس، وكذلك الرتمذي،

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

(، قال: حدثنا سليامن، قال: أخربنا إسامعيل، قال: أخربين 3791) برقم  (1/00« )مسنده»أخرجه أمحد يف 

 .قال، فذكر احلديث بلفظهملسو هيلع هللا ىلص ، أن النبي ¶عبد اهلل بن سعيد بن أيب هند، عن أبيه، عن ابن عباس 

 .(421) برقم  (01/418« )املختارة»ومن طريق أمحد أخرجه الضياء املقديس يف 

( برقم 4/281إذا أراد اهلل بعبد خريا فقهه يف الدين ) ب/العلم،  ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

(، قال: حدثنا عيل بن ُحْجر، وقال عقبه: ويف الباب عن عمر، وأيب هريرة، ومعاوية، هذا حديث 3641)

 .حسن صحيح

(، قال: أخربنا سعيد 320) برقم  (0/211االقتداء بالعلامء ) ب/، يف املقدمة، «سننه»وأخرجه الدارمي يف 

  .سليامنبن 

 .(، من طريق حجاج بن إبراهيم01787) برقم  (01/232« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

ئده»وأخرجه َتام يف   .(، من طريق داود بن ُرَشيد0322( برقم )3/96« )فوا

ي يف "فرض طلب العلم"  هه اهلل يف الدين )صـ ب/وأخرجه أبو بكر اآلُجرِّ (، من طريق 2/برقم18من فقَّ

نبور املكي، مخستهم )عيل بن ُحْجر، وسعيد بن سليامن، وحجاج بن إبراهيم، وداود بن ُرَشيد، حممد بن ز

 .عن إسامعيل بن جعفر به بلفظه ،وحممد بن زنبور املكي(

 «:مسنده»دراسـة إسناد احلديث عند أمحد يف 

القريش، أبو أيوب  سليامن: هو سليامن بن داود بن داود بن عيل بن عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب -0

وروى عنه  .روى عن إبراهيم بن سعد، وإسامعيل ابن جعفر املدين، وغريمها .اهلاشمي الفقيه سكن بغداد

قال العجيل، وابن سعد، ويعقوب بن شيبة، وأبو  .، وأمحد، وغريمها«خلق أفعال العباد»البخاري يف كتاب 

وقال ابن  .وزاد النسائي: مأمون .زاد يعقوب: صدوق .حاتم، والنسائي، والدارقطني، واخلطيب: ثقة

(، 3119( برقم )00/401َتذيب الكامل ) ُينظر: .وقيل: بعدها .ـه309تويف سنة  .حجر: ثقة جليل

  .وخالصة حاله ما قاله احلافظ ابن حجر .(3113/برقم310(، التقريب )صـ 4/087َتذيب التهذيب )

َرقي إسامعيل بن جعفر بن أيب كثري األن -3  -نسبة إىل بني زريق بطن من األنصار من اخلزرج  -صاري، الزُّ

 .روى عن عبد اهلل بن دينار، وعبد اهلل بن سعيد بن أيب هند، وغريمها .موالهم، أبو إسحاق املدين القارئ

قال ابن سعد، وابن معني، وابن املديني،  .وروى عنه سليامن بن داود اهلاشمي، وسويد بن سعيد، وغريمها

وقال أبو احلسن بن  .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .وأمحد، وأبو زرعة، والنسائي، واحلاكم، واخللييل: ثقة

وقال ابن حجر: ثقة  .وقال الذهبي: من ثقات العلامء .وقال ابن خراش: صدوق .القطان: هو أحد األثبات

(، 262( برقم )0/344شف )(، الكا422( برقم )2/16َتذيب الكامل ) ُينظر: .ـه081ُتويف سنة  .ثبت
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 .(1)م( وابن ماجه من حديث أيب هريرة301)

                                                                                               
 .(420/برقم016(، التقريب )صـ0/387(، َتذيب التهذيب )474( برقم )3/061اْلكامل ملغلطاي )

 .وخالصة حاله ما قاله ابن حجر

روى عن أبيه، وأيب أمامة بن سهل بن  .أبو بكر املدين ،عبد اهلل بن سعيد بن أيب هند الفزاري موالهم -2

قال ابن سعد: كان ثقة كثري  .إسامعيل بن جعفر بن أيب كثري، ومالك، وغريمها وروى عنه .حنيف، وغريمها

وقال حييى القطان: كان  .وقال أمحد: ثقة ثقة .وقال ابن معني، والعجيل، ويعقوب وسفيان: ثقة .احلديث

 .الماوقال أبو داود: ثقة روى عنه حييى، ومل يرفعه كام رفع غريه، وروى عنه مالك ك .صاحلا تعرف وتنكر

وذكره ابن حبان يف "الثقات"، وقال يف  .وقال أبو حاتم: ضعيف احلديث .وقال النسائي: ليس به بأس

وقال الذهبي يف  .وقال ابن خلفون: وثقه ابن املديني، وابن الربقي .املشاهري: كان َيم يف اليشء بعد اليشء

الكاشف: صدوق، وقال يف ديوان الضعفاء: ثقة، ضعفه أبو حاتم بال حجة، وقال يف تاريخ اْلسالم: 

وقال ابن حجر يف هدي الساري: احتج به اجلامعة، وقال أيضا: تكلم فيه أبو  .العمل عىل االحتجاج به

مشاهري علامء  ُينظر: .وقيل بعدها .ـه046ُتويف سنة  .حاتم بعنَت، وقال يف التقريب: صدوق ربام وِهم

( برقم 0/118(، الكاشف )2217( برقم )01/27(، َتذيب الكامل )0184/برقم 309األمصار )صـ

(، َتذيب التهذيب 2/911(، تاريخ اْلسالم )3083/برقم 307(، ديوان الضعفاء للذهبي )صـ3714)

ربام  وخالصة حاله أنه ثقة .(2218/برقم 216(، التقريب )صـ486، 424(، هدي الساري )صـ1/329)

، ومن أنزله إىل رتبة الصدوق مل -ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من أوهامه–وِهم عىل قول األكثرين 

 .فهذا من تشددمها، واهلل أعلم ،يذكر دليال، وأما تضعيف حييى القطان، وأيب حاتم له

روى عن حفص بن عاصم بن عمر، وابن  .ُجنُْدبأبوه: هو سعيد بن أيب هند الفزاري موىل َسُمرة بن  -4

قال ابن سعد: له أحاديث  .وروى عنه ابنه عبد اهلل، ويزيد بن أيب حبيب، وغريمها .عباس، وغريمها

وقال ابن  .وذكره ابن حبان، وابن خلفون يف "الثقات" .وقال العجيل، والذهبي، وابن حجر: ثقة .صاحلة

(، 0969( برقم )0/441الكاشف ) ُينظر: .وقيل بعدها .ـه006 ُتويف سنة .خلفون: كان رجال صاحلا

 .(3419/برقم343(، التقريب )صـ4/92(، َتذيب التهذيب )3110( برقم )1/264اْلكامل ملغلطاي )

 .وخالصة حاله أنه ثقة

 .ملسو هيلع هللا ىلص ابن عباس: هو عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن عم رسول اهلل  -1

 .021تقدم يف حديث رقم: 

 احلكم عىل احلـديث بإسناد أمحد:

 .ملا تقدم يف دراسته، واهلل أعلم احلديث ِبذا اْلسناد صحيح

 . 301تقدم خترجيه يف حديث رقم:  .¶من حديث معاوية  وملتنه شاهد صحيح

 . 301تقدم خترجيه يف ح رقم:  (1)
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 احلديث الثامن عرش بعد املائتني:

، َمْن َأْكَرُم النَّاِس؟، َقاَل: قال: وعن أيب هريرة ؓ
ِ
: "َأتَْقاُهْم"،  ِقيَل َيا َرُسوَل اهلل َقاُلوا

"،  َلْيَس َعْن َهَذا َنْسَأُلَك، َقاَل:
ِ
 اْبِن َخلِيِل اهلل
ِ
 اْبِن َنبِيِّ اهلل
ِ
: َلْيَس َعْن "َفيُوُسُف اْبُن َنبِيِّ اهلل َقاُلوا

ْساَلِم، إَِذا  َهَذا َنْسَأُلَك، َقاَل: "َفَعْن َمَعاِدِن اْلَعَرِب َتْسَأُلويِن؟ ِخيَاُرُهْم يِف اجْلَاِهلِيَِّة ِخيَاُرُهْم يِف اْْلِ

"  .(1)أخرجه مسلم .َفُقُهوا

  

                                                                                               
 

 ختريج احلديث:( 1)

(، قال: حدثنا زهري 4/0846) من فضائل يوسف  ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

بن حرب، وحممد بن املثنى، وعبيد اهلل بن سعيد، قالوا: حدثنا حييى بن سعيد، عن عبيد اهلل، أخربين سعيد 

  .بن أيب سعيد، عن أبيه، عن أيب هريرة ؓ، قال، فذكر احلديث بلفظه

{  ب/نبياء، أحاديث األ ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف  ِهيَم َخلِيال  ُ إِْبَرا ََذ اَّللَّ قول اهلل تعاىل: }َواختَّ

 .(، قال: حدثنا عيل بن عبد اهلل، حدثنا حييى بن سعيد به بلفظه2212( برقم )4/041[ )031]النساء: 

 .(، قال: حدثنا حييى به بلفظه9168) برقم  (01/249« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 
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 احلديث التاسع عرش بعد املائتني:

ِة، ِخيَاُرُهْم يِف اجْلَاِهلِيَِّة  قال:ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  (1)وعنه َهِب َواْلِفضَّ "النَّاُس َمَعادُِن َكَمَعادِِن الذَّ

نََّدٌة، َفاَم َتَعاَرَف ِمنَْها اْئَتَلَف، َوَما َتنَ  ، َواأْلَْرَواُح ُجنُوٌد جُمَ ْساَلِم إَِذا َفُقُهوا اَكَر ِمنَْها ِخيَاُرُهْم يِف اْْلِ

: معادن العرب، أي أصوهلا التي ينتسبون إليها ويتفاخرون قوله .(2)أخرجاه .اْخَتَلَف"

/ب[ ِبا، أخذا من معادن األرض التي ُيستخرج منها الذهب، والفضة، والنحاس، 0/086]

 .(3)واحلديد، وغري ذلك

  

                                 
 .يعني أبا هريرة ؓ  (1)

 ختريج احلديث:( 2)

(، قال: 4/3120األرواح جنود جمندة ) ب/الرب والصلة واآلداب،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

حدثني زهري بن حرب، حدثنا كثري بن هشام، حدثنا جعفر بن برقان، حدثنا يزيد بن األصم، عن أيب 

 .هريرة ؓ، بحديث يرفعه، قال، فذكر احلديث بلفظه

 .(، قال: حدثنا َكثري به بلفظه01916) برقم  (06/161« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

َا النَّاُس إِنَّا َخلَ  ب/املناقب،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف  ْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر قول اهلل تعاىل: }َيا َأَيُّ

 .حوه(، من طريق أيب زرعة، عن أيب هريرة ؓ بن2492( برقم )4/078[ )02{ ]احلجرات: ..َوُأنَْثى

 .(2/093النهاية، مادة َعِدَن ) ُينظر: (3)
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 احلديث العرشون بعد املائتني:

أخرجه  .َأْخاَلق ا إَِذا َفُقُهوا"ُكْم "ِخيَاُرُكْم َأَحاِسنُ  يقول:ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت أبا القاسم  (1)وعنه

 .(2)أبو حاتم

                                 
 .يعني أبا هريرة ؓ ( 1)

 ختريج احلديث: (2)

الزجر عن كتبة املرء السنن خمافة  ب/العلم،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

( برقم 0/392أن يتكل عليها دون احلفظ هلا، ِذْكر البيان بأن من خيار الناس، من حسن خلقه يف فقهه )

(، قال: أخربنا ِعْمران بن موسى بن جُمَاشع، حدثنا ُهْدَبة بن خالد القييس، حدثنا محاد بن سلمة، أخربنا 90)

 .فذكر احلديث بلفظه ،ملسو هيلع هللا ىلصرة ؓ، يقول: سمعت أبا القاسم حممد بن زياد، سمعت أبا هري

، حدثنا -هو ابن مهدي  –(، قال: حدثنا عبد الرمحن 01133) برقم  (06/74« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

(، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا محاد بن سلمة به بلفظ 01323) برقم  (06/071محاد، به بلفظه، ويف )

 .مقارب

 «:صحيحه»ديث عند ابن حبان يف دراسـة إسناد احل

روى عن ُهْدَبة بن خالد، وسويد بن سعيد،  ..ِعْمران بن موسى بن جُمَاشع، أبو إسحاق السختياين -0

قال الذهبي: حمدث جرجان  .وروى عنه أبو عبد اهلل بن يعقوب بن األخرم، وابن حبان، وغريمها .وغريمها

وخالصة حاله  .(7/90تاريخ اْلسالم ) ُينظر: .ـه 211يف سنة ُتو .ومسندها، كان ثقة ثبتا، كثري التصنيف

  .أنه ثقة ثبت

اب -3 تقدم يف حديث  .ثقة عابد .ُهْدَبة بن خالد بن األسود بن ُهْدَبة القييس أبو خالد البْصي، ولقبه َهدَّ

 . 314رقم: 

ثقه عابد، وهو أثبت الناس يف ثابت الُبناين،  .محاد بن سلمة بن دينار البْصي، أبو سلمة بن أبى صخرة -2

يف حديثه عن  -عىل سعة ما روى  –ومُحيد الطويل، وعيل بن زيد بن ُجدعان، وعامر بن أيب عامر، وله أوهام 

ل إىل األصناف التي مجعها كام تقدم، ومل أقف  غري هؤالء األربعة السيام إن حدث من حفظه، أو حني حُيوِّ

 . 038 تقدم يف حديث رقم: .احلديث من أوهامه، وقد تغري حفظه بأخرة، واهلل أعلمعىل من اعترب هذا 

، ╚روى عن أيب هريرة، وعائشة  .حممد بن زياد القريش اجلَُمحي موالهم، أبو احلارث املدين -4

 .قال ابن معني، والرتمذي، والنسائي: ثقة .وروى عنه ابنه احلارث، ومحاد بن سلمة، وغريمها .وغريمها

 .وقال أمحد: من الثقات، وليس أحد أروى عنه من محاد بن سلمة، وال أحسن حديثا .وكذا وثقه ابن اجلنيد

وقال  .وقال اآلجري: أثنى عليه أبو داود .وقال أبو حاتم: حمله الصدق .وذكره ابن حبان يف "الثقات"

( 3/073الكاشف ) ُينظر: .ةُتويف بعد العرشين ومائ .وقال ابن حجر: ثقة ثبت ربام أرسل .الذهبي: ثقة
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/برقم 479(، التقريب )صـ9/069(، َتذيب التهذيب )2/493(، تاريخ اْلسالم )4814برقم )

 .ثبت، وليس أحد أروى عنه من محاد بن سلمة وخالصة حاله أنه ثقة .(1888

تقدم يف حديث  .محن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓعبد الر أبو هريرة: هو الصحايب اجلليل -1

 .03رقم: 

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

 .ملا تقدم يف دراسته، واهلل أعلم احلديث ِبذا اْلسناد صحيح

 ¶:شاهد صحيح من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص  ولقوله )ِخيَاُرُكْم َأَحاِسنُُكْم َأْخاَلق ا(

( 8/02حسن اخللق والسخاء، وما ُيكره من البخل ) ب/األدب،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

(، قال: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أيب، حدثنا األعمش، قال: حدثني شقيق، عن مرسوق، 6121برقم )

 ¶قال: كنا جلوسا مع عبد اهلل بن عمرو 
ِ
ا َوالَ ملسو هيلع هللا ىلص ، حيدثنا، إذ قال: )مَلْ َيُكْن َرُسوُل اَّللَّ َفاِحش 

ا، َوإِنَّهُ  ش    .َكاَن َيُقوُل: إِنَّ ِخَياَرُكْم َأَحاِسنُُكْم َأْخاَلق ا( ُمَتَفحِّ

(، من طريق جرير، عن 4/0801ملسو هيلع هللا ىلص )كثرة حيائه  ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 .األعمش به بنحوه

( شاهد صحيح من حديث أيب هريرة ؓ   .308: ح رقمتقدم خترجيه يف  .ولقوله )إذا فقهوا
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 احلديث احلادي والعرشون بعد املائتني:

"إِنَّ اْلَعامِلَ َليَْسَتْغِفُر َلُه َمْن يِف  يقول:ملسو هيلع هللا ىلص  قال: سمعُت رسول اهلل وعن أيب الدرداء ؓ

، َوإِنَّ َفْضَل اْلَعامِلِ َعىَل اْلَعابِِد َكَفْضِل ا
ِ
اء يَتاُن يِف َجْوِف امْلَ اَمَواِت، َوَمْن يِف اأْلَْرِض، َواحْلِ ْلَقَمِر السَّ

ا، َليَْلَة اْلبَْدِر َعىَل َسائِِر اْلَكَواكِِب، َوإِنَّ اْلُعَلاَمَء َوَرثَ  ا َواَل ِدْرمَه  ُثوا ِدينَار  ، َوإِنَّ اأْلَنْبِيَاَء مَلْ ُيَورِّ
ِ
ُة اأْلَنْبِيَاء

ُثوا اْلِعْلَم، َفَمْن َأَخَذ بِه َأَخَذ بَِحظٍّ َوافٍِر" أخرجه أبو داود، والرتمذي، وابن ماجه،  ،َوإِنَّاَم َورَّ

ال، ولفظه: عن كثري بن قيس قا ا َمَع َأيِب  ل:وأخرجه أبو حاتم يف صحيحه مطوَّ ُكنُْت َجالِس 

 يِف ]َمْسِجدِ 
ِ
ْرَداء ُسوِل ، فقال، َفَأتَاُه َرُجٌل (1)ِدَمْشَق[ الدَّ  ِجئُتك ِمْن َمِدينَِة الرَّ

ِ
ْرَداء ملسو هيلع هللا ىلص : َيا َأبَا الدَّ

 
ِ
ُث بِه َعْن َرُسوِل اَّللَّ : َأَما ِجْئَت حِلَاَجٍة، َأَما  ،ملسو هيلع هللا ىلص  يِف َحِديٍث َبَلَغنِي َأنََّك حُتَدِّ

ِ
ْرَداء َقاَل َأبُو الدَّ

ِجْئَت لِتَِجاَرٍة، َأَما ِجْئَت إاِلَّ هِلََذا احْلَِديِث، وما كانْت لَك حاجٌة غرُيه؟، قال: ال، قال: وَما 

 
ِ
ا يلتمس "َمْن َسلَ  َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص جئَت إال فيِه؟، َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َفِإينِّ َسِمْعُت َرُسوَل اَّللَّ َك َطِريق 

ا لَِطالِِب  َيْطُلُب فِيهِ  ا ِمْن ُطُرِق اجْلَنَِّة، َوإن امْلَاَلئَِكَة لتََضُع َأْجنَِحَتَها ِرض  ُ بِِه َطِريق  ِعْلام  َسَلَك اَّللَّ

يتَ  اَمَواِت، َوَمْن يِف اأْلَْرِض، َواحْلِ ، َوإن َفْضَل اْلِعْلِم، َوإِنَّ اْلَعامِلَ َيْسَتْغِفُر َلُه َمْن يِف السَّ
ِ
اء اُن يِف امْلَ

ثم ذكر ما بعده إىل آخره، وأخرجه البغوي بنحو ذلك، وقال: حديث غريب ال "، ..اْلَعامِلِ 

 .(2)بن حيوة ُيعرف إال من حديث عاصم بن رجاء

                                 
يف ِدَمْشَق، وما أثبتُّه هو ملسو هيلع هللا ىلص (: مسجد رسول اهلل 0/264/ب(، واملطبوع )086/ل0)( يف األصل 1)

 .املوافق ملا يف مصادر التخريج

 ختريج احلديث: (2)

 هذا احلديث يرويه عاصم بن رجاء بن حيوة، واخُتلف عنه من ثالثة أوجه:

  .عن أيب الدرداء ؓ ،فمرة ُيروى عنه عن داود بن مجيل، عن كثري بن قيس -0

  .عن أيب الدرداء ؓ ،ومرة ُيروى عنه عمن حدثه، عن كثري بن قيس -3

  .عن أيب الدرداء ؓ ،عن كثري بن قيس ،ومرة ُيروى عنه -2

(:  ، عنكثري بن قيس ، عنداود بن مجيل ، عنختريج الوجه األول )عاصم بن رجاء  أيب الدرداءؓ 

(، قال: حدثنا 2640) برقم  (2/207ب العلم )احلث عىل طل ب/العلم،  ك/، «سننه»أخرجه أبو داود يف 

َهد حدثنا عبد اهلل بن داود، سمعت عاصم بن رجاء بن َحيَْوة، حيدث عن داود بن مَجِيل، عن  د بن ُمرَسْ ُمَسدَّ

 .احلديث بنحوه..َكثرِي بن قيس، قال: كنت جالسا مع أيب الدرداء، يف مسجد دمشق

( برقم 0/80فضل العلامء واحلث عىل طلب العلم ) ب/، يف املقدمة، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

 .(، قال: حدثنا نْص بن عيل اجلَْهَضمي332)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





557 

 

                                                                                               
الزجر عن كتبة املرء السنن خمافة  ب/العلم،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

( برقم 0/389ا قبل )أن يتكل عليها دون احلفظ هلا، ِذْكر وصف العلامء الذين هلم الفضل الذي ذكرن

 .(، من طريق عبد األعىل بن محاد88)

 .( قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق983) برقم  (2/01« )َشح مشكل اآلثار»وأخرجه الطحاوي يف 

(، من طريق حممد 039) برقم  (0/371فضل العلم ) ب/العلم،  ك/، «َشح السنة»وأخرجه البغوي يف 

يل اجلَْهَضمي، وعبد األعىل بن محاد، وإبراهيم بن مرزوق، وحممد بن بن يونس القريش، كالمها )نْص بن ع

وقال البغوي: حديث غريب ال ُيعرف إال من حديث  .عبد اهلل بن داود به بنحوه ، عنيونس القريش(

 .عاصم بن رجاء بن حيوة

رجاء عاصم بن  ، عن(، من طريق إسامعيل بن عياش30706) برقم  (26/48« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .بن َحْيوة به بنحوه

ي يف "فرض طلب العلم"  ( 36/برقم014)صـ َعزَّ َوَجلَّ فضل طلب العلم هلل  ب/وأخرجه أبو بكر اآلُجرِّ

  .من طريق يزيد بن سمرة، عن كثري بن قيس به بنحوه

(، من طريق 2643) برقم  (2/207احلث عىل طلب العلم ) ب/العلم،  ك/، «سننه»وأخرجه أبو داود يف 

 .عثامن بن أيب سودة، عن أيب الدرداء ؓ بمعناه

(، من طريق 329( برقم )0/87ثواب معلم الناس اخلري ) ب/، يف املقدمة «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

  .عطاء بن أيب مسلم اخلراساين، عن أيب الدرداء ؓ بلفظ خمتْص

(: ، عنكثري بن قيس ، عنختـريج الوجـه الثاين )عاصم بن رجاء  أيب الدرداءؓ 

(، 3683( برقم )4/404ما جاء يف فضل الفقه عىل العبادة ) ب/العلم،  ك/« جامعه»أخرجه الرتمذي يف 

قال: حدثنا حممود بن ِخَداش البغدادي، قال: حدثنا حممد بن يزيد الواسطي، قال: حدثنا عاصم بن رجاء 

عقبه: وال نعرف هذا احلديث إال من حديث  ، وقالبنحوه بن َحْيوة، عن قيس بن كثري قال، فذكر احلديث

عاصم بن رجاء بن حيوة، وليس هو عندي بمتصل هكذا حدثنا حممود بن خداش ِبذا اْلسناد، وإنام يروى 

هذا احلديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن الوليد بن مجيل، عن كثري بن قيس، عن أيب الدرداء، عن 

 .اش، ورأُي حممِد بِن إسامعيَل هذا أصحُّ وهذا أصح من حديث حممود بن خدملسو هيلع هللا ىلص النبي 

( قال: حدثنا عيل بن مسلم قال: حدثنا حممد 214/برقم221وأخرجه أبو عبد اهلل امَلحاميل يف األماِل )صـ

 .بن يزيد الواسطي به بنحوه

(: ، عنختـريج الوجـه الثالث )عاصم بن رجاء عمن حدثه، عن كثري بن قيس  أيب الدرداءؓ 

ئد املعللـة" )صـ أخرجه أبو زرعة  ،قال: نا أبو ُنعيم الفضل بن ُدكني ،(034/برقم060الدمشقي يف "الفوا

 ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ، عنأيب الدرداء ؓ ، عنكثري بن قيس ، عنعمن حدثه ،ثنا عاصم بن رجاء بن حيوة

 .فذكر احلديث بنحوه
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من طريق يعقوب بن سفيان  ،(077( برقم )0/071وأخرجه ابن عبد الرب يف "جامع بيان العلم وفضله" )

  .الفسوي، نا أبو نعيم الفضل بن دكني به بنحوه

  دراســة اْلسنــاد:

 الوجه األول:

 «:سننه»دراسة إسنـاد أيب داود يف 

َبل األسدي، أبو احلسن البْصي، ويقال: اسمه عبد امللك بن عبد العزيز  -0 َهد بن ُمرَسْ د بن ُمرَسْ ُمَسدَّ

وروى عنه  .روى عن ابن عيينة، عبد اهلل بن داود اخلريبي، وغريمها .دصاحب املسن .ومسدد لقب

وقال  .وقال ابن معني: ثقة ثقة، وقال مرة: صدوق .قال أمحد: صدوق .البخاري، وأبو داود، وغريمها

وقال الذهبي: اْلمام،  .«الثقات»وذكره ابن حبان يف  .العجيل، وأبو حاتم، والنسائي، وابن قانع: ثقة

( برقم 37/442َتذيب الكامل ) ُينظر: .ـه 338تويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة حافظ .احلجة احلافظ،

/برقم 138(، التقريب )صـ 01/017(، َتذيب التهذيب )01/190(، سري أعالم النبالء )1899)

 .وخالصة حاله أنه ثقة عىل قول األكثرين، ومن أنزله إىل رتبة الصدوق مل يذكر علة .(6198

اهلل بن داود بن عامر اهلمداين الشعبي، أبو عبد الرمحن اخلَُريبي، كويف األصل سكن اخلَُرْيَبة وهي عبد  -3

د  .روى عن األعمش، وعاصم بن رجاء بن َحيَْوة، وغريمها .حملة بالبْصة وروى عنه عمرو الناقد، وُمَسدَّ

َهد، وغريمها معني، وأبو زرعة، والنسائي،  وقال ابن .قال ابن سعد: كان ثقة عبادا ناسكا .بن ُمرَسْ

وقال أبو حاتم: كان يميل إىل  .زاد ابن معني: مأمون، وزاد الدارقطني: زاهد .والدارقطني، وابن قانع: ثقة

وقال اخلليىل: أمسك  .وذكره ابن حبان يف "الثقات"، وقال يف املشاهري: كان متقنا .الرأي، وكان صدوقا

وقال  .وا به فلم جيبهم، قال الذهبي: فلذلك مل يسمع منه البخاريعن الرواية قبل موته بسنتني، واجتهد

اجلرح والتعديل  ُينظر: .ـه302ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة عابد .الذهبي يف الكاشف: ثقة حجة صالح

(، الكاشف 0/340(، اْلرشاد للخلييل )0386/برقم317(، مشاهري علامء األمصار )صـ1/47)

وخالصة حاله  .(2397/برقم210(، التقريب )صـ1/099َتذيب التهذيب )(، 3716( برقم )0/149)

 .أنه ثقة عىل قول األكثرين، ومن أنزله إىل رتبة الصدوق مل يذكر دليال

روى عن أبيه، وداود بن مجيل،  .عاصم بن رجاء بن َحيَْوة الكندي الفلسطيني، وُيقال: األردين -2

وقال أبو  .قال ابن معني: صويلح .هلل بن داود اخلُريبي، وغريمهاو عنه إسامعيل بن عياش، وعبد ا .وغريمها

وقال  .وقال يف املشاهري: من ثقات أهل الشام ومتقنيهم .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .زرعة: ال بأس به

وقال ابن  .وقال الذهبي يف امليزان: ُيقال: تكلم فيه قتيبة، وقال يف املغني: صويلح .الدارقطني: ضعيف

مشاهري علامء األمصار  ُينظر: .وذكره الذهبي يف تارخيه يف الطبقة اخلامسة عرش  .: صدوق َيمحجر

(، ميزان االعتدال 2/910(، تاريخ اْلسالم )6/306(، علل الدارقطني )0410/برقم391)صـ
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(، 1/40(، َتذيب التهذيب )3981( برقم )0/416(، املغني يف الضعفاء )4141( برقم )3/211)

 .وخالصة حاله ما قاله ابن حجر، ومن أنزله عن ذلك مل يذكر دليال .(2118/برقم 381)صـالتقريب 

 .وروى عنه عاصم بن رجاء بن حيوة .روى عن كثري بن قيس .داود بن مَجِيل، ويقال: اسمه الوليد -4

وقال  .وقال الدارقطني أيضا: جمهول .وقال الدارقطني، وابن حجر: ضعيف .ذكره ابن حبان يف "الثقات"

وقال أبو احلسن ابن القطان: مل َتثبت عدالته، وهو وشيخه ال ُيعلامن يف غري هذا  .األَزدي: ضعيف جمهول

جمهول ال ُيعرف هو وال أبوه، وال نعلم أحدا روى عنه «: جامع بيان العلم»وقال ابن عبد الرب يف  .احلديث

ا: ال ُيعرف كشيخه، وقال يف املُْغني: ُوثِّق، وقال الذهبي يف امليزان: حديثه مضطرب، وقال أيض .غري عاصم

فه، فيه جهالة ( برقم 3/1(، ميزان االعتدال )6/306علل الدارقطني ) ُينظر: .وأما األزدي فضعَّ

( برقم 4/342(، اْلكامل ملغلطاي )0986( برقم )0/206(، املغني يف الضعفاء للذهبي )3199)

وخالصة حاله أنه جمهول عىل  .(0778/برقم 098صـ(، التقريب )2/080(، َتذيب التهذيب )0429)

 .قول األكثرين

وروى عنه داود بن  .روى عن أيب الدرداء .ويقال: قيس بن كثري، واألول أصح الشامي، َكثرِي بن قيس -1

وقال ابن سميع: أمره ضعيف مل ُيَثبِّته أبو سعيد يعني  .ذكره ابن حبان يف "الثقات" .مجيل، ويزيد بن َسُمرة

الثقات البن حبان  ُينظر: .وقال الذهبي: ال ُيعرف .وقال الدارقطني، وابن حجر: ضعيف .حيامدُ 

( 3/1(، ميزان االعتدال )1791( برقم )11/43(، تاريخ دمشق )6/306(، علل الدارقطني )1/220)

 /برقم461(، التقريب )صـ8/436(، َتذيب التهذيب )6947( برقم )2/419(، )3199برقم )

 .الصة حاله أنه ضعيفوخ .(1634

وقيل: زيد، وقيل: عامر، وقيل: ثعلبة، وقيل: عبد  -أبو الدرداء: هو الصحايب اجلليل ُعويمر بن مالك  -6

 . 92تقدم يف حديث رقم:  .بن قيس األنصاري اخلزرجي ؓ -اهلل

 دراسة متابعة إسامعيل بن عياش لعبد اهلل بن داود اخلُريبي عند أمحد يف مسنده:

ثقة عابد له مناكري يسرية، ومل أقف عىل من  .بن موسى بن أيب ُزَهري البغدادي أبو صالح الَقنْطري احلكم -0

(، سري 3314( برقم )0/181ميزان االعتدال ) ُينظر: .ـه323ُتويف سنة  .اعترب هذا احلديث من مناكريه

(، التقريب 3/429يب )(، َتذيب التهذ0213( برقم )4/018(، اْلكامل ملغلطاي )00/1أعالم النبالء )

 .(0463/برقم076)صـ

صدوق يف روايته عن أهل بلده  .ابن عياش: هو إسامعيل بن َعيَّاش بن َسْلم العنيس أبو عتبة احلميص -3

 . 14تقدم يف حديث رقم:  .الشاميني خملِّط يف غريهم، وروايته هنا عن واحد من أهل بلده

 .تقدم قريبا .صدوق َيِم .ني، وُيقال: األردينعاصم بن رجاء بن َحيَْوة الكندي الفلسطي -2

 .تقدم قريبا .جمهول .داود بن مَجِيل، ويقال: اسمه الوليد -4

 .تقدم قريبا .ضعيف .الشامي َكثرِي بن قيس -1
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وقيل: زيد، وقيل: عامر، وقيل: ثعلبة، وقيل: عبد  -أبو الدرداء: هو الصحايب اجلليل عويمر بن مالك  -6

  .تقدم قريبا .األنصاري اخلزرجي ؓبن قيس  -اهلل

ي يف " فرض طلب العلم":  دراسة متابعة يزيد بن سمرة لداود بن مَجِيل عند أيب بكر اآلُجرِّ

ثقة  .أبو بكر عبد اهلل بن أيب داود السجستاين: هو عبد اهلل بن سليامن بن األشعث أبو بكر السجستاين -0

 . 018تقدم يف ح رقم:  .واملصاحف، وغريها زاهد له تصانيف كالناسخ واملنسوخ، والبعث،

ح األُموي موالهم أبو الطاهر املْصي -3 ْ ُتويف سنة  .ثقة فقيه .أمحد بن عمرو بن عبد اهلل بن عمرو بن الرسَّ

(، َتذيب التهذيب 03/63(، سري أعالم النبالء )8/39الثقات البن حبان ) ُينظر: .ـه، وقيل بعدها311

 .(91( برقم )0/19(، موسوعة أقوال أمحد يف الرجال )81برقم/82(، التقريب )صـ0/64)

الكاشف  ُينظر: .ـه311ُتويف سنة  .ثقة .برِْش بن َبْكر التِّنِّيسى أبو عبد اهلل الَبَجىل دمشقي األَصل -2

( برقم 3/291(، اْلكامل ملغلطاي )0086( برقم )0/204(، ميزان االعتدال )170( برقم )0/367)

  .(677/برقم033(، التقريب )صـ0/442(، َتذيب التهذيب )733)

ثقة  .الشامي، أبو عمرو األوزاعي -واسمه حُيِمد  -األوزاعي: هو عبد الرمحن بن عمرو بن أيب عمرو  -4

 . 36تقدم يف حديث رقم:  .ثبت إمام حافظ فقيه عابد

ترمجه البخاري، وابن أبى حاتم فقاال: روى عن يزيد بن سمرة، وسمع  .عبد السالم بن ُسَليم الشامي -1

وذكره ابن حبان، وابن ُقْطُلْوَبَغا يف "الثقات"، ومل يزيدا عام قاله البخاري، وابن أبى حاتم  .منه األوزعي

( 6/61التاريخ الكبري للبخاري ) ُينظر: .وبذا يكون جمهوال؛ ألنه مل يرو عنه غري واحد، واهلل أعلمشيئا، 

(، الثقات البن ُقْطُلْوَبَغا 7/037(، الثقات البن حبان )6/41(، اجلرح والتعديل )7030برقم )

  .(6876( برقم )6/242)

هذا احلديث، واالختالف فيه، ومل يذكرا فيه ترمجه البخاري، وابن أيب حاتم، وذكرا  .يزيد بن سمرة -6

 ُينظر: .وبذا يكون جمهوال؛ ألنه مل يرو عنه غري واحد، واهلل أعلم .شيئا، وذكره ابن حبان يف "الثقات"

(، الثقات البن حبان 9/368(، اجلرح والتعديل )7030( برقم )8/227التاريخ الكبري للبخاري )

(7/634). 

 .تقدم قريبا .ضعيف .الشامي َكثرِي بن قيس -7

وقيل: زيد، وقيل: عامر، وقيل: ثعلبة، وقيل: عبد  -أبو الدرداء: هو الصحايب اجلليل عويمر بن مالك   -8

 .تقدم قريبا .بن قيس األنصاري اخلزرجي -اهلل

 دراسة متابعة عثامن بن أيب سودة لكثري بن قيس عند أيب داود يف سننه:

اجلرح والتعديل  ُينظر: .ـه311ُتويف سنة  .ثقة .مي أبو عبد اهلل الدمشقيحممد بن الوزير بن احلكم السل -0

/برقم 100(، التقريب )صـ9/111(، َتذيب التهذيب )1096( برقم )3/338(، الكاشف )8/001)

6269). 
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ثقة، كثري التدليس، والتسوية، وقد  .الوليد: هو الوليد بن مسلم القريش موالهم أبو العباس الدمشقي -3

  .36تقدم يف حديث رقم:  .فأِمنَّا بذلك تدليسه ،رصح بالتحديث هنا

 ،(: شبيب بن شيبة شامي جمهول3740/برقم362قال ابن حجر يف التقريب )صـ  .شبيب بن شيبة -2

  .وقيل: الصواب شعيب بن رزيق

 .ُرَزيق الشامي، أبو شيبة املقديس، نزيل طرطوسهو شعيب بن  وإذا كان ذلك كذلك فإن شعيب بن رزيق:

قال ابن حبان: ُيعترب حديثه من غري روايته عن عطاء اخلراساين، وروايته هنا عن غري عطاء  .صدوق

العلل الكبري للرتمذي برتتيب أيب طالب  ُينظر: .وذكره الذهبي يف تارخيه يف الطبقة الثامنة عرش .اخلراساين

(، اْلكامل 2707( برقم )3/376(، ميزان االعتدال )4/649خ اْلسالم )(، تاري370القايض )صـ

  .(3810/برقم367(، التقريب )صـ4/212(، َتذيب التهذيب )3291( برقم )6/371ملغلطاي )

تاريخ اْلسالم  ُينظر: .وذكره الذهبي يف تارخيه يف الطبقة الثانية عرش .ثقة .عثامن بن أيب سودة املقديس -4

(، التقريب 7/031(، َتذيب التهذيب )1107( برقم )2/21(، ميزان االعتدال )2/371)

  .(4477/برقم284)صـ

وقيل: زيد، وقيل: عامر، وقيل: ثعلبة، وقيل: عبد  -هو الصحايب اجلليل عويمر بن مالك  :أبو الدرداء -1

 .ريباتقدم ق .مشهور بكنيته .بن قيس األنصاري اخلزرجي -اهلل

فإن إسنادها منقطع؛ ألن عطاء بن أيب مسلم  ،لكثري بن قيس عن أيب الدرداء أما متابعة عطاء اخلراساين

 .ملسو هيلع هللا ىلص قال ابن معني: ال أعلمه لقي أحدا من أصحاب النبي  .اخلراساين مل يسمع من أيب الدرداء ؓ

  .(133/برقم328جامع التحصيل )صـ ُينظر:

 الوجه الثاين: 

 «:جامعه»مذي يف دراسة إسناد الرت

( 3/341الكاشف ) ُينظر: .ثقة .ـه 311ُتويف سنة  .حممود بن ِخَداش، أبو حممد الطاْلَقاين نزيل بغداد -0

 .(6100/برقم133(، التقريب )صـ01/63(، َتذيب التهذيب )1209برقم )

الواسطي موىل خوالن  -أبو سعيد، ويقال: أبو يزيد، ويقال: أبو إسحاق  -حممد بن يزيد الَكاَلعي  -3

(، 9/137َتذيب التهذيب ) ُينظر: .ـه، وقيل غري ذلك091ُتويف سنة  .ثقة ثبت عابد .شامي األصل

 .(6412/برقم104التقريب )صـ

 .تقدم يف الوجه السابق .صدوق َيم .عاصم بن رجاء بن َحيَْوة الكندي الفلسطيني، وُيقال: األردين -2

(: قد 4911( برقم )34/049قال املزي يف َتذيب الكامل ) . بن قيسقيس بن كثري: الصحيح أنه كثري -4

اتفقت الروايات كلها عىل أنه كثري بن قيس إال ما ُروي عن حممد بن يزيد الواسطي يف إحدى الروايتني عنه، 

 .تقدم يف الوجه السابق .ضعيف .والوهم يف ذلك منه
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تقدم  .ن قيس األنصاري اخلزرجي، مشهور بكنيتههو الصحايب اجلليل عويمر بن مالك ب :أبو الدرداء -1

 .من حديثنا يف الوجه السابق

 الوجه الثالث:

ئد املعللـة":  دراســـة إسنـــــاد أيب زرعة الدمشقي يف "الفوا

واسمه: عمرو بن محاد بن ُزهري القريش التيمي موالهم  –وهو لقب  –أبو ُنعيم: هو الفضل بن ُدكني  -0

َتذيب  ُينظر: .، وقيل: بعدها308تويف سنة  .ثقة ثبت .مشهور بكنيته .أبو ُنعيم املاُلئي الكويف األحول

 .(446/1410(، التقريب )صـ 8/371(، َتذيب التهذيب )32/097/4723الكامل )

 .تقدم يف الوجه األول .صدوق َيم .الفلسطيني، وُيقال: األردينعاصم بن رجاء بن َحيَْوة الكندي  -3

 .، ومل أقف عىل تعيينهعمن حدثه: مبهم -2

 .تقدم يف الوجه األول .ضعيف .الشامي َكثرِي بن قيس -4

تقدم  .مشهور بكنيته ،هو الصحايب اجلليل عويمر بن مالك  بن قيس األنصاري اخلزرجي :أبو الدرداء -1

 .ليف الوجه األو

 النظر والرتجيح:

بعد النظر يف طرق احلديث، وأحوال الرواة املختلفني عىل املدار يتبني ِل رجحان الوجه األول عىل 

 الوجهني الثاين، والثالث؛ وذلك ملا ييل:

 .لرتجيح الرتمذي هلذا الوجه كام تقدم يف التخريج -0

ثقة، وقد تابعه إسامعيل بن عياش، وهو  –وهو عبد اهلل بن داود اخلُريبي  –وألن راوي الوجه األول  -3

وهو حممد بن يزيد الواسطي  –صدوق يف روايته عن أهل بلده، وروايته هنا عنهم، وأما راوي الوجه الثاين 

فهو وإن كان ثقة ثبتا إال أنه وِهم يف اسم كثري بن قيس فقال: قيس بن كثري، واألكثرون عىل أنه كثري بن  -

فهو وإن كان ثقة ثبتا إال أن أبا زرعة قد  –وهو أبو ُنعيم الفضل بن ُدكني  –لثالث قيس، وأما راوي الوجه ا

 .من أيب ُنعيم -نا حديث -بن عياش أعلم ِبذا احلديث : إسامعيل -( 11/46كام يف تاريخ دمشق ) –قال 

 من وجهه الراجح: احلكم عىل احلديث

و جمهول، وقد تابعه يزيد بن سمرة وهو احلديث من وجهه الراجح ضعيف؛ ألن فيه داود بن مجيل وه

جمهول أيضا، كام أن فيه كثري بن قيس وهو ضعيف، وقد تابعه عثامن بن أيب سودة، وإسناد متابعته حسن؛ 

 .، وبذا يرتقي احلديث إىل احلسن لغريه-كام تقدم  –ألن فيه شعيب بن رزيق، وهو صدوق 

ا ِمْن ُطُرِق اجْلَنَِّة( حديث أيب  ويشهد لقوله: ُ بِِه َطِريق  ا يلتمس َيْطُلُب ِفيِه ِعْلام  َسَلَك اَّللَّ )َمْن َسَلَك َطِريق 

 هريرة ؓ:

 والتوبِة واالستغفاِر،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 
ِ
فضِل االجتامِع عىل تالوِة القرآِن  ب/الذكِر والدعاء

حييى بن حييى التميمي، وأبو بكر بن أيب شيبة، وحممد بن العالء  (، قال: حدثنا4/3174وعىل الذكِر )
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أبو معاوية، عن األعمش، عن أيب  -واللفظ ليحيى، قال حييى: أخربنا وقال اآلخران: حدثنا  -اهلمداين 

َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبة  ِمْن ُكَرِب ملسو هيلع هللا ىلص: صالح، عن أيب هريرة ؓ، قال: قال رسول  )َمْن َنفَّ

ْنَيا ا إىَِل اجْلَنَِّة(، وبذا يرتقي...الدُّ َل اهلُل َلُه بِِه َطِريق  ، َسهَّ ا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلام  هذا  احلديث( وفيه )َوَمْن َسَلَك َطِريق 

 .اجلزء من احلديث إىل الصحيح لغريه، واهلل أعلم

ا لَِطالِِب اْلِعْلمِ  ويشهد لقوله: ( حديُث صفوان بن عسال )َوإن امْلَاَلئَِكَة لَتَضُع َأْجنَِحَتَها ِرض 

وبذا يرتقي  ،333سيأيت خترجيه، واحلكم عليه يف احلديث التاِل برقم:  .وإسناده حسن املرادي ؓ،

  .هذا اجلزء من احلديث إىل احلسن لغريه، واهلل أعلم

اَمَواِت َوَمْن يِف اأْلَْرضِ  ويشهد لقوله:   )إِنَّ اْلَعامِلَ َليَْسَتْغِفُر َلُه َمْن يِف السَّ
ِ
اء يَتاُن يِف َجْوِف امْلَ َوإِنَّ فَْضَل ، َواحْلِ

 .وإسناده حسن  ؓ.  حديُث أيب أمامة  اْلَعامِلِ َعىَل اْلَعابِِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َليَْلَة اْلَبْدِر َعىَل َسائِِر اْلَكَواكِِب(

حلسن لغريه، واهلل ، وبذا يرتقي هذا اجلزء من احلديث إىل ا334: ح رقمسيأيت خترجيه، واحلكم عليه يف 

  .أعلم

العلم قبل القول والعمل  ب/العلم ضمن عنوان  ك/بعضه يف "صحيحه" يف  هذا وقد أورد البخاري

(، فقال: وأن العلامء هم ورثة األنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا 0/34)

 .يطلب به علام سهل اهلل له به طريقا إىل اجلنة

(: وهو طرف من حديث أخرجه أبو داود، والرتمذي، وابن 0/061) احلافظ ابن حجر يف "الفتح"قال 

حبان، واحلاكم مصححا من حديث أيب الدرداء ؓ، وحسنه محزة الكناين، وضعفه غريهم 

باالضطراب يف سنده، لكن له شواهد يتقوى ِبا، ومل يفصح املصنف بكونه حديثا فلهذا ال يعد يف تعاليقه، 

ده له يف الرتمجة يشعر بأن له أصال، وشاهده يف القرآن قوله تعاىل }ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلِكَتاَب الَّذين اْصَطَفْينَا  لكن إيرا

 .23من عبادَنا{ فاطر: 

 ( عقب هذا احلديث:719( برقم )0/171وقال ابن عساكر يف معجمه )

 .جاء بن حيوةحمفوظ من حديث أيب الدرداء خمتَلف يف إسناده عىل عاصم بن ر

(: ويف فضل اخلروج يف طلب العلم أحاديث أسانيدها خمتلفة، 3/07)وقال العقييل يف الضعفاء الكبري

، ╚بعضها أصلح من بعض، فيها أحاديث جيدة اْلسناد، عن صفوان بن عسال، وأيب الدرداء 

 .وغريمها
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 احلديث الثاين والعرشون بعد املائتني:

اٍل  َن ْبَن َعسَّ ِديَّ وعن ِزرٍّ قال: َأتَْيُت َصْفَوا نْيِ َفَقاَل: امْلَُرا َما ، َأْسَأُلُه َعِن امْلَْسِح َعىَل اخْلُفَّ

اْلِعْلِم ِرىض  باَِم  إِنَّ امْلَاَلئَِكَة لتََضُع َأْجنَِحتََها لَِطالِِب ": اْبتَِغاُء اْلِعْلِم، َقاَل:َحاَجُتَك؟ فُقْلُت 

الرتمذي، وقال: حسن  أخرجه الشافعي يف املسند، وأبو حاتم موقوفا، وكذلك ."َيْطُلُب 

ملسو هيلع هللا ىلص ، وقال فيه: فإين سمعت رسول اهلل "ُأنْبُِط اْلِعْلَم" صحيح، ويف لفظ عند أيب حاتم:

ا ِمْن َبيْتِِه لَطَلِب اْلِعْلِم، إاِلَّ َوَضَعْت َلُه امْلَاَلئِ  (1)خَيُْرُج()"َما ِمْن َخاِرٍج يقول:  َكُة َأْجنَِحَتَها ِرض 

  .(2)َيْصنَُع"باَِم 

                                 
 .(0/264سقط من املطبوع )( 1)

 ختريج احلديث:  (2)

 عاصم بن أيب النَّجود، واخُتلف عنه من وجهني:هذا احلديث يرويه 

اٍل املَُراديِّ موقوفا ، عنِزرٍّ  ، عنفمرة ُيروى عنه -0 َن بِن َعسَّ  .صفوا

اٍل املَُراديِّ مرفوعا ، عنِزرٍّ  ، عنومرة ُيروى عنه -3 َن بِن َعسَّ  .صفوا

 ختريج الوجه األول )املوقوف(:

، 84( برقم )0/091« )مسنده»أخرجه الشافعي يف  ( قال: أخربنا سفياُن، عن عاصِم بِن َِبَْدلَة، عن ِزرٍّ

اٍل املَُراديَّ ؓ، َوَقاَل: َما َجاَء بَِك؟ ُقْلُت: اْبتَِغاَء اْلِعْلِم، َقاَل: إِنَّ امْلَالِئكَ  َن بَن َعسَّ َة قال: أتيُت صفوا

نْيِ َبْعَد اْلَغائِِط  َتَضُع َأْجنَِحَتَها لَِطالِِب اْلِعْلِم ِرىض  باَِم َيْطُلُب، ُقْلُت: ُه َحاَك يِف َصْدِري امْلَْسُح َعىَل اخْلُفَّ إِنَّ

 
ِ
ا ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَّ   ،ملسو هيلع هللا ىلصَواْلَبْوِل، َوُكنَْت اْمَرء 

ِ
يِف ملسو هيلع هللا ىلص َفَأتَْيُتَك َأْسَأُلَك: َهْل َسِمْعَت ِمْن َرُسوِل اَّللَّ

 
ِ
ا َأْو ُمَساِفِريَن َأْن ال َننِْزَع ِخَفاَفنَا َثالَثَة َأيَّاٍم ملسو هيلع هللا ىلص َذلَِك َشْيئ ا؟ َقاَل: َنَعْم َكاَن َرُسوُل اَّللَّ َيْأُمُرَنا إَِذا ُكنَّا َسَفر 

 .َلِكْن ِمْن َغاِئٍط َوَبْوٍل َوَنْوٍم(َوَلَيالَِيُهنَّ إاِل ِمْن َجنَاَبٍة، 

  .(791) برقم  (0/311كم يمسُح عىل اخلفنِي ) ب/الطهارة،  ك/، «مصنفه»وأخرجه عبد الرزاق يف 

 .(911( برقم )3/021« )مسنده»وأخرجه احلميدي يف 

اهلل بعباده  يف فضل التوبة واالستغفار وما ذكر من رمحة ب/الدعوات،  ك/، «جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

 .(، قال: حدثنا ابن أيب عمر، وقال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح2121( برقم )4/111)

نواقض الوضوء، ِذْكر اخلرب  ب/الطهارة،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

( من 0011رقم )( ب2/280) ..الدال عىل أن الرقاد الذي هو النعاس ال يوجب عىل من وجد فيه وضوءا

 .طريق هارون بن معروف

 برقم  (8/20من طريق عيل بن َخرشم، ويف ) ،(33) برقم  (8/20« )املختارة»وأخرجه الضياء املقديس يف 

  .من طريق حممد بن عاصم ،(36) برقم  (8/22من طريق سعيد بن عبد الرمحن املخزومي، ويف ) ،(32)
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عمر، وهارون بن معروف، وعيل بن َخرشم، وسعيد بن عبد  سبعتهم )عبد الرزاق، واحلميدي، وابن أيب

  .ابِن ُعَيْينََة به بنحوه ، عنالرمحن املخزومي، وحممد بن عاصم(

( برقم 1/384ما جاء يف طلب العلم وتعليمه ) ب/األدب،  ك/، «مصنفه»وأخرجه ابن أيب شيبة يف 

 .(، قال: حدثنا سفيان بن عيينة به بلفظ خمتْص36003)

(، قال: حدثنا محاد بن سلمة، ومحاد بن 0360) برقم  (3/484« )مسنده»أبو داود الطياليس يف  وأخرجه

ِديِّ َفَقاَل: َما  اٍل امْلَُرا َن ْبِن َعسَّ زيد، ومهام، وشعبة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال: )َغَدْوُت َعىَل َصْفَوا

؟ ُقْلُت: اْبتَِغاَء اْلِعْلِم َفقَ  َك؟ قال أبو داود: قال محاد بن سلمة، ومل يقله أحد منهم، َجاَء بَِك َيا ِزرُّ ُ اَل: َأَفاَل ُأبرَشِّ

ا باَِم َيْطُلُب(  .ورفع احلديث: إِنَّ امْلَاَلِئَكَة َلَتَضُع َأْجنَِحَتَها لَِطالِِب اْلِعْلِم ِرض 

  .( من طريق شعبة37) برقم  (8/21« )املختارة»وأخرجه الضياء املقديس يف 

نة، ويف )7261) برقم  (8/61« )الكبري»الطرباين يف وأخرجه  ( 7266) برقم  (8/60( من طريق أيب عوا

 برقم  (8/64( من طريق مبارك بن َفَضاَلَة، ويف )7270) برقم  (8/63من طريق ِمْسَعِر بِن كَِداٍم، ويف )

نة، وِمْس -اهلمداين  -( من طريق صالح بن صالح 7279) َعِر بِن كَِداٍم، ومبارك ، مخستهم )شعبة، وأبو عوا

 .عاصم بن أيب النجود به بنحوه مطوال ، عنبن َفَضاَلَة، وصالح بن صالح اهلمداين(

(، من طريق 4/082( من طريق مالٍك بِن ِمْغَوٍل، ويف )4/082« )احللية»وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف 

ا )مالك بن ِمْغَول، وأبو األحوص(، عن عاصم بن كالمه –َسالَُّم بُن ُسَلْيٍم احلَنَفيُّ موالهم  -أيب األحوص 

 .أيب النجود به بلفظ خمتْص

(،  من طريق عبد الوهاب بن َبْخت، عن 241( برقم )0/081العلم ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 .زر بن حبيش به بلفظ خمتْص، وقال عقبه: هذا إسناد صحيح، ووافقه الذهبي

 )املرفوع(:ختـريج الوجـه الثاين 

(، عن 792) برقم  (0/314كم يمسُح عىل اخلفنِي ) ب/الطهارة،  ك/، «مصنفه»أخرجه عبد الرزاق يف 

اٍل امْلَُراِديَّ ؓ َفَقاَل: "ِد، عن ِزرِّ بِن ُحَبيٍْش قال: َمْعَمٍر، عن عاصِم بِن أيب النَُّجو َن ْبَن َعسَّ َأتَْيُت َصْفَوا

 َما َحاَجُتَك؟ َقاَل: ُقْلُت: جِ 
ِ
َيُقوُل: َما ِمْن َخاِرٍج خَيُْرُج ملسو هيلع هللا ىلص ئُْت َأبَْتِغي اْلِعْلَم َقاَل: َفِإينِّ َسِمْعُت َرُسوَل اَّللَّ

  .مطوال "احلديث ...ِمْن َبْيتِِه يِف َطَلِب ِعْلٍم، إاِلَّ َوَضَعْت َلُه امْلَاَلِئَكُة َأْجنَِحَتَها ِرىض  باَِم َيْصنَعُ 

 .(08192) برقم  (21/06« )مسنده»وعن عبد الرزاق أخرجه أمحد يف 

( برقم 0/83فضل العلامء واحلث عىل طلب العلم ) ب/، يف املقدمة، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

(336). 

 السنَن خمافَة  ب/العلِم،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حباَن يف 
ِ
الزجِر عن كِْتَبِة املرء

ا بصنيعِهم ذلَك ) ( 0/381أن يتكَل عليها دون احلفِظ هلا، ِذْكُر بسِط املالئكِة أجنحَتها لطلبِة العلِم، رض 

 .(، كالمها )ابن ماجه، وابن حبان( من طريق عبِد الرزاِق به بلفظ خمتْص81برقم )
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 .( من طريق عبِد الرزاِق به مطوال34) برقم  (8/23) «املختارة»وأخرجه الضياء املقديس يف 

(، قال: حدثنا محاد بن سلمة، ومحاد بن 0360) برقم  (3/484« )مسنده»وأخرجه أبو داود الطياليس يف 

ِديِّ َفَقاَل: َما اٍل امْلَُرا َن ْبِن َعسَّ  زيد، ومهام، وشعبة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال: )َغَدْوُت َعىَل َصْفَوا

َك؟ قال أبو داود: قال محاد بن سلمة، ومل يقله أحد ُ ؟ ُقْلُت: اْبتَِغاَء اْلِعْلِم َفَقاَل: َأَفاَل ُأبرَشِّ منهم،  َجاَء بَِك َيا ِزرُّ

ا باَِم َيْطُلُب(  .ورفع احلديث: إِنَّ امْلَاَلِئَكَة َلَتَضُع َأْجنَِحَتَها لَِطالِِب اْلِعْلِم ِرض 

 .(08189) برقم  (21/9)« مسنده»وأخرجه أمحد يف 

( كالمها )أمحد، والضياء( من طريق محاد بن 39) برقم  (8/26« )املختارة»وأخرجه الضياء املقديس يف 

 .سلمة

( من طريق زياد بن الربيع الُيْحِمدي، كالمها )محاد 7288) برقم  (8/66« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

 .ن عاصم بن أيب النجود به بنحوه مطوالع ،بن سلمة، وزياد بن الربيع اليَْحَمدي(

 .( من طريق عبد الرمحن بن حممد املحاريب3/03وأخرجه ابن أيب حاتم يف "اجلرح والتعديل" )

(، من طريق أيب جعفر الرازي، 061( برقم )0/018وأخرجه ابن عبد الرب يف "جامع بيان العلم وفضله" )

عاصم بن أيب النجود به بلفظ خمتْص،  ، عنعفر الرازي(كالمها )عبد الرمحن بن حممد املحاريب، وأبو ج

، وهو حسن عزيز من ..وقال احِلنَّاِئي: هذا حديث مشهور من حديث أيب بكر عاصم بن أيب النجود 

 .الرازي واسمه عيسى بن ماهان جعفرحديث أيب 

 دراســة اْلسنــاد:

 الوجه األول:

 «: همسند»الشافعي يف دراسـة إسناد 

 .ثقة حافظ فقيه إمام حجة .بن عيينة بن أيب عمران ميمون اهلالِل، أبو حممد الكويف ثم املكيسفيان  -0

 . 09تقدم يف حديث رقم: 

صدوق له أوهام، ومل  .عاصُم بُن َِبَْدَلة وهو ابن أيب النَُّجود األَسدي موالهم الكويف، أبو بكر املقريء -3

 . 086 م يف حديث رقم:تقد .أقف عىل من اعترب هذا احلديث من أوهامه

روى عن  .ويقال: أبو مطرف األسدي .ِزّر: هو ِزرُّ ْبُن ُحَبْيٍش بن ُحَباَشَة بن أوس بن بالل، أبو مريم -2

و عنه عاصم بن أيب النَّجود، واملنهال بن عمرو،  .، وغريمها╚صفوان بن عسال، وابن مسعود 

وذكره ابن حبان، وابن  .وقال ابن معني، والعجيل: ثقة .قال ابن سعد: كان ثقة كثري احلديث .وغريمها

وقال أبو جعفر البغدادي: قلت  .وقال ابن عبد الرب: كان عاملا بالقرآن قارئا فاضال« الثقات »خلفون يف 

وقال العالئي: تابعي  .ألمحد: َفِزّر، وعلقمة، واألسود؟ قال: هؤالء أصحاب ابن مسعود، وهم الثبت فيه

وقال ابن  .╚اهلية، وروى عن عمر، وعثامن، وعيل، وابن مسعود، وكبار الصحابة كبري أدرك اجل

اْلكامل ملغلطاي  ُينظر: .سنة 037وقيل: بعدها، وهو ابن  .ـه 80ُتويِفَ سنة  .حجر: ثقة جليل خمرضم
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وخالصة حاله  .(3118/برقم 301(، التقريب )صـ 2/230(، َتذيب التهذيب )0611( برقم )1/12)

 .جليل عامل بالقرآنأنه ثقة 

اٍل املَُراديُّ اجلََميل -4 ُن بُن َعسَّ وروى عنه ِزرُّ ْبُن ُحَبْيٍش، وعبد اهلل  .ملسو هيلع هللا ىلص روى عن النبي  . ؓ صفوا

ُتويف يف  .حديثا 31وعدد أحاديثه  .ثنتي عرشة غزوةملسو هيلع هللا ىلص وغزا مع النبي  .بن سلمة املرادي، وغريمها

( برقم 2/212(، اْلصابة )06/082الوايف بالوفيات للصفدي ) ُينظر: .حدود األربعني للهجرة

 .(074(، اخلالصة للخزرجي )صـ4011)

 «:مسنده»دراسة متابعة محاد بن زيد لسفياَن بِن ُعيَيْنَة عند الطياليس يف 

ثقة ثبت  .ـه079تويف سنة  .مَحَّاُد بُن َزيٍد بِن ِدْرَهم األزدي اجلَْهَضِمي، أبو إسامعيل البْصي األزرق -0

اْلرشاد  ُينظر: .وأتقن ،وأصح حديثا ،قال أبو زرعة: محاد بن زيد أثبت من محاد بن سلمة بكثري .فقيه

  .(0498/برقم 078(، التقريب )صـ 2/9(، َتذيب التهذيب )3/498للخلييل )

، ومل ق له أوهامصدو .عاصم بن َِبَْدَلة وهو ابن أيب النَُّجود األَسدي موالهم الكويف، أبو بكر املقريء -3

 . 086تقدم يف حديث رقم:  .أقف عىل من اعترب هذا احلديث من أوهامه

دّي اجلََميل ؓ.  وكل من ِزّر بُن ُحَبيْش، وصفوان -4، 2 ال املَُرا  .تقدما قريبا يف هذا الوجه بن َعسَّ

 «:مسنده»دراسة متابعة مهام بن حييى لسفياَن بِن ُعيَْينَة عند الطياليس يف 

ام: هو مهام بن حييى بن دينار الَعْوِذى، ويقال: املَُحلِّمي، أبو عبد اهلل، و يقال أبو بكر، البْصى -0 ثقة  .مَهَّ

 .إن حدث من كتابه، لكنه ربام وِهم إن حدث من حفظه، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من أوهامه

 . 041تقدم يف حديث رقم: 

 ..صدوق له أوهام .لنَُّجود األَسدي موالهم الكويف، أبو بكر املقريءعاصم بن َِبَْدَلة وهو ابن أيب ا -3

 .086تقدم يف حديث رقم: 

دّي اجلََميل ؓ.  وكل من ِزّر بُن ُحَبيْش، وصفوان -4، 2 ال املَُرا  .تقدما قريبا يف هذا الوجه بن َعسَّ

 «:مسنده»لسفياَن بِن ُعَييْنَة عند الطياليس يف  شعبةدراسة متابعة 

اِج بن الَوْرِد الَعَتِكي األزدي، أبو بِسَطاٍم الواسطي الَبْصيش -0 أمري املؤمنني يف  .عبة: هو ُشْعَبُة بُن احلَجَّ

 . 88تقدم يف حديث رقم:  .احلديث، إمام ثقة ثبت حجة متقن عابد

 .له أوهامصدوق  .عاصم بن َِبَْدَلة وهو ابن أيب النَُّجود األَسدي موالهم الكويف، أبو بكر املقريء -3

 .086تقدم يف حديث رقم: 

دّي اجلََميل ؓ.  وكل من ِزّر بُن ُحَبيْش، وصفوان -4، 2 ال املَُرا  .تقدما قريبا يف هذا الوجه بن َعسَّ

 «:الكبري»دراسة متابعة ِمْسَعُر بُن كَِداٍم لسفياَن بِن ُعَييْنَة عند الطرباين يف 

توَّف  .ثقة حافظ .حممد بن احلسن بن املستفاض، أبو بكر الفريايبجعفر بن حممد الِفْريايب: هو جعفر بن  -0

 .(7/20(، تاريخ اْلسالم )2608( برقم )8/013تاريخ بغداد ) ُينظر: .ـه 210سنة 
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الكاشف  ُينظر: .ـه320ُتويف سنة  .ثقة .ِمنَْجاب بن احلارث بن عبد الرمحن التميمي، أبو حممد الكويف -3

(، التقريب 01/397(، َتذيب التهذيب )36/02ايف بالوفيات )(، الو1636( برقم )3/394)

  .(6883/برقم141)صـ

ثقة فقيه له غرائب بعد أن ُأَض، ومل أقف عىل من اعترب هذا  .عيل بن ُمْسِهر القريش، أبو احلسن الكويف -2

ئبه (، َتذيب التهذيب 2967( برقم )3/47الكاشف ) ُينظر: .ـه089ُتويف سنة  .احلديث من غرا

 .(4811/برقم411(، التقريب )صـ 7/282)

ايِسُّ  -4 وَّ ُنسب إىل الرأس ألن رأسه -ِمْسَعر بُن كَِدام بن َظِهري بن عبيدة بن احلارث بن هالل العامري الرَّ

(، 3/29اللباب ) ُينظر: .ـه، وقيل: بعدها012ُتويِفَ سنة  .ثقة ثبت عابد .، أبو سلمة الكويف-كان كبريا 

 .(6611/برقم 138(، التقريب )صـ 01/002(، َتذيب التهذيب )1291( برقم )3/316الكاشف )

تقدم  .صدوق له أوهام .عاصم بن َِبَْدَلة وهو ابن أيب النَُّجود األَسدي موالهم الكويف، أبو بكر املقرئ -1

 . 086يف حديث رقم: 

دّي اجلََميل ؓوكل من ِزّر بُن ُحَبيْش، وصفوان ب -4، 2 ال املَُرا  .تقدما قريبا يف هذا الوجه .ن َعسَّ

 «:الكبري»دراسة متابعة صالح بن صالح اهلمداين لسفياَن بِن ُعَييْنَة عند الطرباين يف 

منسوب إىل الرزازين  -أسلم بن سهل الواسطي: هو أسلم بن سهل بن أسلم بن زياد بن حبيب الرزاز  -0

تاريخ  ُينظر: .ـه393تويف سنة  .ثقة، وقد ألَّف تاريخ واسط .رف بـ )بحشل(أبواحلسن من واسط، ويع -

  .(377/برقم303(، إرشاد القايص )صـ 0009( برقم )3/97(، لسان امليزان )6/908اْلسالم )

أبو الشعثاء: هو عيل بن احلسن بن سليامن احلرضمي واسطي األصل كويف، يعرف بأيب الشعثاء، وكنيته  -3

/برقم 299(، التقريب )صـ7/397َتذيب التهذيب ) ُينظر: .ـه326ُتويف سنة  .ثقة .أو احلسنيأبو احلسن 

4711). 

يقال: اسمه عبد الرمحن بن سليامن بن حاجب بن زرارة بن  .َعْبدة بن سليامن الكاليب، أبو حممد الكويف -2

(، َتذيب 6/89اجلرح والتعديل ) ُينظر: .ـه088وقيل: سنة  .ـه087تويف سنة  .ثقة ثبت عابد .كالب

 .(4369/برقم269(، التقريب )صـ6/418التهذيب )

الكويف، أبو حيان  -اسمه حيان  –بن حي  -وقيل: ابن مسلم  -صالح بن صالح: هو صالح بن صالح  -4

الثقات  ُينظر: .ـه012ثقة ثبت، تويف سنة  .الثوري اهلمداين، وقد ينسب إىل جده، فيقال: صالح بن حيان

(، 4/292(، َتذيب التهذيب )3243( برقم )0/491(، الكاشف )749( برقم )0/464للعجيل)

 .(3861/برقم373التقريب )صـ 

 .صدوق له أوهام .عاصم بن َِبَْدَلة وهو ابن أيب النَُّجود األَسدي موالهم الكويف، أبو بكر املقريء -1

 . 086تقدم يف حديث رقم: 

دّي اجلََميل وكل من ِزّر بُن  -4، 2 ال املَُرا  .تقدما قريبا يف هذا الوجه  ؓ.  ُحَبيْش، وصفوان بن َعسَّ
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 «:احللية»دراسة متابعة مالك بن ِمْغَول لسفياَن بِن ُعَييْنَة عند أيب نعيم األصبهاين يف 

ُتويف سنة  .صدوق .حممد بن جعفر بن حممد بن اهليثم بن عمران بن يزيد أبو بكر البندار، أنباري األصل -0

 .(8/013(، تاريخ اْلسالم )130( برقم )3/120تاريخ بغداد ) ُينظر: .ـه 261

ُتويف سنة  .ثقة عابد .جعفر بن حممد الصائغ: هو جعفر بن حممد بن شاكر الصائغ أبو حممد البغدادي -3

 .(914/برقم 040(، التقريب )صـ3/013َتذيب التهذيب ) ُينظر: .ـه379

ز الكويف نزيل بغدادحممد بن سابق ال -2 ثقة جليل، إال أن يف  .تميمي أبو جعفر، ويقال: أبو سعيد البزا

(، 4863( برقم )3/072(، الكاشف )9/60الثقات ) ُينظر: .ـه، وقيل بعدها 302ُتويف سنة  .ضبطه شيئا

  .(1897/برقم479(، التقريب)صـ 9/074(، َتذيب التهذيب )7168( برقم )2/111ميزان االعتدال )

 .ـه عىل الصحيح019ُتويف سنة  .ثقة ثبت عابد .مالك بن ِمْغَول بن عاصم البجىل، أبوعبد اهلل الكويف -4

 .(6410/برقم108(، التقريب )صـ 01/33(، َتذيب التهذيب )1363( برقم )3/327الكاشف ) ُينظر:

 .صدوق له أوهام .ملقريءعاصم بن َِبَْدَلة وهو ابن أيب النَُّجود األَسدي موالهم الكويف، أبو بكر ا -1

 . 086تقدم يف حديث رقم: 

دّي اجلََميل  -4، 2 ال املَُرا  .تقدما قريبا يف هذا الوجه  ؓ.  وكل من ِزّر بُن ُحَبيْش، وصفوان بن َعسَّ

 «:املستدرك»دراسة متابعة عبد الوهاب بن ُبْخت لعاصم بن أيب النجود عند احلاكم يف 

هو حممد بن يعقوب بن يونس بن معقل بن ِسنان األُموي موالهم أبو العباس حممد بن يعقوب:  -0

  . 2تقدم يف حديث رقم:  .ثقة .النيسابوري املؤذن الوراق، أبو العباس األصم

 . 011تقدم يف حديث رقم:  .ثقة فقيه .حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم بن أعني أبو عبد اهلل املْصي -3

ْصيعبد اهلل بن وهب  ابن وهب: هو -2
ِ
 .ثقة فقيه حافظ عابد .بن مسلم الُقَريِش الفهري، أبو حممد امل

 . 37تقدم يف حديث رقم: 

بن سعيد بن سعد بن فهر احلرضمي أبو عمرو، وقيل: أبو  -وقيل: عثامن-معاوية بن صالح بن ُحَدير -4

ئبهثقة له أفراد، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث  .عبد الرمحن احلميص قايض األندلس تقدم يف  .من غرا

  . 20حديث رقم: 

ثقة له أوهام، ومل  .عبد الوهاب بن ُبْخت األموي، موىل آل مروان أبو عبيدة، وُيقال: أبو بكر املكى -1

مستدرك احلاكم  ُينظر: .ـه، وقيل قبلها002ُتويف سنة  .أقف عىل من اعترب هذا احلديث من أوهامه

(، 337/برقم038(، من ُتكلم فيه وهو موثق )صـ1202( برقم )3/678(، ميزان االعتدال )0/081)

(، التقريب 6/444(، َتذيب التهذيب )2413( برقم )8/273اْلكامل ملغلطاي )

 .(4314/برقم268)صـ

دّي اجلََميل  -4، 2 ال املَُرا  .تقدما قريبا يف هذا الوجه .  ؓ وكل من ِزّر بُن ُحَبيْش، وصفوان بن َعسَّ

 الوجه الثاين: 
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 دراســـة إسنـــــاد عبد الرزاق يف مصنفه:

ايِنّ موالهم أبو ُعروة بن أيب عمرو البْصي َمْعَمر: هو -0 ثقة ثبت فاضل إال  .َمعَمر بن راشد األزدي احْلُدَّ

شيئا، وكذا فيام حدث به أن يف روايته عن ثابت، واألعمش، وعاصم بن أيب النجود، وهشام بن عروة 

بالبْصة، وروايته هنا عن عاصم بن أيب النجود فتكون ضعيفة، إال أن محاد بن سلمة، وزياد بن الربيع 

 . 09تقدم يف حديث رقم:  .اليحمدي، وأبو جعفر الرازي قد تابعوه عىل رواية الرفع كام تقدم يف التخريج 

 .صدوق له أوهام .األَسدي موالهم الكويف، أبو بكر املقريءعاصم بن َِبَْدَلة وهو ابن أيب النَُّجود  -3

 . 086تقدم يف حديث رقم: 

دّي اجلََميل  -4، 2 ال املَُرا  .تقدما يف الوجه األول  ؓ.  وكل من ِزّر بُن ُحَبيْش، وصفوان بن َعسَّ

 «:مسنده»دراسة متابعة محاد بن سلمة ملَعَمر بن راشد عند أمحد يف 

ان بن مسلم بن عبد اهلل الصفار، أبو عثامن البْصيعفان: هو  -0  .88تقدم يف حديث رقم:  .ثقة ثبت .َعفَّ

ثقه عابد، وهو أثبت الناس يف ثابت الُبناين،  .محاد بن سلمة بن دينار البْصي، أبو سلمة بن أبى صخرة -3

يف حديثه عن  -يف سعة ما روى  –ومُحيد الطويل، وعيل بن زيد بن ُجدعان، وعامر بن أيب عامر، وله أوهام 

ل إىل األصناف التي مجعها كام تقدم، ومل أقف  غري هؤالء األربعة السيام إن حدث من حفظه، أو حني حُيوِّ

 . 038 تقدم يف حديث رقم: .عىل من اعترب هذا احلديث من أوهامه، وقد تغري حفظه بأخرة، واهلل أعلم

تقدم  .صدوق له أوهام .النَُّجود األَسدي موالهم الكويف، أبو بكر املقرئعاصم بن َِبَْدَلة وهو ابن أيب  -2

 . 086يف حديث رقم: 

دّي اجلََميل  -1، 4 ال املَُرا  .تقدما يف الوجه األول  ؓ.  وكل من ِزّر بُن ُحَبيْش، وصفوان بن َعسَّ

 «:الكبري»مَلعَمر بن راشد عند الطرباين يف  دراسة متابعة زياد بن الربيع اليُْحِمدي

م -0 ُتويف سنة  .ثقة ورع .أبو عيل السلمي اخلراز األصبهاين ،احلسن بن هارون بن سليامن بن داود بن ِبرا

(، تاريخ اْلسالم 423( برقم )2/403طبقات املحدثني بأصبهان أليِب الشيخ األصبهاين ) ُينظر: .ـه393

(6/924). 

ثقة  .عيل بن عبد اهلل بن جعفر بن َنِجيح، أبو احلسن املعروف بابن املديني البْصي عيل بن املديني: هو -3

 . 47تقدم يف حديث رقم:  .ثبت إمام حافظ، أعلم أهل عْصه باحلديث وعلله

( 3/88ميزان االعتدال ) ُينظر: .ـه081ُتويف سنة  .ثقة .زياد بن الربيع اليُْحِمدي أبو ِخداش البْصي -2

، 412(، هدي الساري )صـ3173/برقم309(، التقريب )صـ2/264َتذيب التهذيب ) (،3927برقم )

463). 

 .صدوق له أوهام .عاصم بن َِبَْدَلة وهو ابن أيب النَُّجود األَسدي موالهم الكويف، أبو بكر املقريء -4

 . 086تقدم يف حديث رقم: 

دّي  -6، 1 ال املَُرا  .تقدما يف الوجه األول  ؓ.  اجلََميل  وكل من ِزّر بُن ُحَبيْش، وصفوان بن َعسَّ
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 «:اجلرح والتعديل»دراسة متابعة عبد الرمحن بن حممد املَُحاريب مَلعَمر بن راشد عند ابن أيب حاتم يف 

تقدم  .ثقة حافظ .أبو سعيد األشج: هو عبد اهلل بن سعيد بن ُحصني الكندي، أبو سعيد األشج الكويف -0

  . 030يف حديث رقم: 

تقدم يف  .ثقة نبيل روى مناكري عن جماهيل .الرمحن بن حممد بن زياد املَُحاريب، أبو حممد الكويفعبد  -3

 . 031حديث رقم: 

 .صدوق له أوهام .عاصم بن َِبَْدَلة وهو ابن أيب النَُّجود األَسدي موالهم الكويف، أبو بكر املقريء -2

 . 086تقدم يف حديث رقم: 

دّي اجلََميل وكل من ِزّر بُن ُحَبيْ  -1، 4 ال املَُرا  .تقدما يف الوجه األول  ؓ.  ش، وصفوان بن َعسَّ

 النظر والرتجيح:

بعد النظر يف طرق احلديث، وأحوال الرواة املختلفني عىل عاصم بن أيب النَّجود يتبني ِل رجحان الوجه 

وأحفظ  ،اصم أكثُر عددااألول )املوقوف( عىل الوجه الثاين )املرفوع(، وقرينة ترجيحه هي: أن رواَته عن ع

محاد بن زيد، ومهام بن حييى، وشعبة بن احلجاج، وِمسَعر بن  فقد رواه عنه كل من ؛من رواة الوجه الثاين

كَِدام، وصالح بن صالح اهلمداين، ومالك بن ِمْغَول، وهؤالء مجيعا ثقات، بينام روى الوجَه الثاين عن 

شيئا، وتابعه محاد بن سلمة  روايته عن عاصم بن أيب النجودثقة ثبت إال أن يف عاصم: معمر بن راشد وهو 

ل إىل األصناف التي مجعها، وقد تغري  وهو ثقه عابد، وله أوهام السيام إن حدث من حفظه، أو حني حُيوِّ

  .حفظه بأخرة، كام تابعه زياد بن الربيع الُيْحِمدي، وعبد الرمحن املحاريب، ومها ثقتان

قال ابن  .املوقوف أثبت بال شك، إال أن هذا مما له حكم الرفع، ألنه مما ال يقال بالرأيوِبذا يتبني أن رواة 

(: حديث صفوان بن عسال هذا وقفه قوم عن عاصم، 0/019عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله )

 .ورفعه عنه آخرون، وهو حديث صحيح حسن ثابت حمفوظ مرفوع، ومثله ال يقال بالرأي

 من وجهه الراجح: يثاحلكم عىل احلد

صدوق له أوهام، ومل أقف عىل من اعترب  .احلديث من وجهه الراجح حسن؛ حلال عاصم بن أيب النجود

هذا احلديث من أوهامه، ولكن تابعه عبد الوهاب بن بخت، وهو ثقة له أوهام، ومل أقف عىل من اعترب هذا 

وبذا يرتقي احلديث بمتابعته إىل الصحيح ، احلديث من أوهامه، وسند متابعته صحيح كام تقدم يف دراسته

  .لغريه، واهلل أعلم

، -يعني البخاري–(: سألت حممدا 14قال الرتمذي يف العلل الكبري له برتتيب أيب طالب القايض )صـ 

وحديث  .فقلت: أي احلديث عندك أصح يف التوقيت يف املسح عىل اخلفني؟ قال: حديث صفوان بن عسال

 .أيب بكرة: حسن
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ُأنْبُِط، أي َأستخرج، يقال: نبط حافر البئر املاء، واستنبطه أي استخرجه وأظهره، قوله: 

وقوله: )امْلَاَلِئَكُة َتَضُع  .(1)ويكون الثواب املوعود به عىل إظهار ما يستنبطه من العلم وإفشائه

منه: }َواْخِفْض /أ[ لَِطالِِب اْلِعْلِم(، قيل: معناه تتواضع له توقريا لعلمه، و0/087َأْجنَِحَتَها ]

مْحَِة{ لِّ ِمَن الرَّ هَلاَُم َجنَاَح الذُّ
َبَعَك ِمَن امْلُْؤِمننَِي{(2) ِن اتَّ َ

ِ
، أي تواضع (3)، }َواْخِفْض َجنَاَحَك مل

هلم، وقيل: معناه بسط اجلناح، وفرشها لطالب العلم لتحمله عليها، فُيَبلُِّغه حيث يقصده من 

وقوله: "وإن الساموات واألرض  . السفر له يف طلبهالبالد، وقيل: معناه املعونة وتيسري

، أي (4)}َواْسَأِل اْلَقْرَيَة{واحلوت ليدعو له"، قال البغوي: أراد أهل الساموات واألرض نحو 

يَتاُن  اَمَواِت َواأْلَْرِض َواحْلِ أهلها، ويؤيده ما جاء يف احلديث بعده: "اْلَعامِلُ َيْسَتْغِفُر َلُه َمْن يِف السَّ

"، وقيل: إن اهلل تعاىل ُيْلهم احليتان وغريها من أنواع احليوان االستغفار للعلامء؛ 
ِ
اء يِف َجْوِف امْلَ

م الدين د  .(5)ألن ِبم ِقَوا ال بالعني والسني املهملتني من مرا وصفوان هذا هو: صفوان بن عسَّ

 .(7)أبو الَغريف، و(6)روى عنه عبد اهلل بن مسعود، وِزّر بن ُحبيش، وعبد اهلل بن َسلِمة

  

                                 
  .(1/8(، النهاية، مادة )0/71كشف املشكل ) ُينظر:(1) 

ء: (2)   .34اْلرسا

ء: (3)  عرا  .301الشُّ

 .83يوسف:(4) 

ُينظر يف تفسري معنى وضع املالئكة أجنحتها لطالب العلم: املجموع املغيث يف غريبي القرآن واحلديث (5) 

 .(039( برقم )0/377)َشح السنة للبغوي  (،0/263أليب موسى املديني، مادة َجنَح )

 .صدوق تغري حفظه .ذكره الذهبي يف تارخيه يف الطبقة الثامنني .هو عبد اهلل بن َسلِمة الكويف املُرادي(6) 

 .(2264/برقم216(، التقريب )صـ1/340(، َتذيب التهذيب )3/841تاريخ اْلسالم ) ُينظر:

د هو: ُعبيد اهلل بن خليفة، أبو الَغريف اهلمداين(7)  َتذيب  ُينظر: .صدوق رمي بالتشيع .ي الكويفاملرا

 .(4386/برقم271(، التقريب )صـ7/01َتذيب التهذيب ) (،2621( برقم )09/20الكامل )
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 احلديث الثالث والعرشون بعد املائتني:

، عن عبِد اهلل  (1)أخرج عنه احلفاظ الثالثة أبو ُعَمر، وأبو ُنعيم، وابن َمنده، بسندهم، عن ِزرٍّ

َثني َصْفَوانُ  قال: بِن مسعودٍ  اٍل امْلَُراِديُّ ؓ َحدَّ َوُهَوُمتَِّكٌئ ملسو هيلع هللا ىلص  ، َقاَل: َأتَْيُت النبيْبُن َعسَّ

، ِجْئُت لطلِب اْلِعْلَم، فَقاَل:
ِ
َء، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل "َمْرَحب ا بَِطالِِب  يِف امْلَْسِجِد َعىَل ُبْرَدٍة له محرا

ُه امْلَاَلئَِكُة بَِأْجنَِحتَِها" قلُت: وجييء هذا وجه رابع يف تأويل  ،(2)اْلِعْلِم، إِنَّ َطالَِب اْلِعْلِم َلَتُحفُّ

                                 
دّي (1)  ال املَُرا  . ؓ يعني عن صفوان بن َعسَّ

 عند عزا املصنُف احلديَث أليب عمر بن عبد الرب، وأيب ُنعيم األصبهاين، وابِن منده، لكني مل أجْده إال( 2)

من كتبه -أيب عمر بن عبد الرب، وأيب ُنعيم األصبهاين، فلعله يف كتاٍب البن منده مل يصل إلينا، أو يف نسخة 

 .اعتمد عليها املؤلف، وهي غري متوفرة لدينا اآلن، واهلل أعلم -التي وصلت إلينا

 ختريج احلديث:

ْعُق بُن َحْزٍن، واخُتلف عنه من   وجهني:هذا احلديث يرويه الصَّ

فمرة ُيروى عنه عن عيل بن احلكم، عن املنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن ابِن مسعوٍد ؓ،  -0

َن بِن عساٍل ؓ )بزيادة راو(   .عن صفوا

َن بِن عساٍل  -3  ومرة ُيروى عنه عن عيل بن احلكم، عن املنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن صفوا

  . ؓ)بنقص راو(

ْعُق بُن َحْزٍن، عن عيل بن احلكم، عن املنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن ابِن ختريج الوجه األول ) الصَّ

:) َن بِن عساٍلؓ  ، عن صفوا  مسعودٍؓ 

( قال: حدثنا أبو عمِرو بُن 2808( برقم )2/0110« )معرفة الصحابة»أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف 

نَْهاِل مَحْدان، ثنا احلسُن بُن سفياَن، ثنا َشْيباُن بُن فَ 
ِ
ْعُق بُن َحْزٍن، ثنا عيلُّ بُن احلكِم الُبناين، عن امل وَخ، ثنا الصَّ رُّ

ُن بُن عساٍل  بِن عمٍرو، عن ِزرِّ بِن ُحَبيٍْش، عن عبد اهلل بِن مسعوٍد ؓ، قال: حدث صفوا

 .املراديُّ ؓ، قال، فذكر احلديث بلفظ مقارب، وفيه زيادة يف آخره

(، من طريق إسامعيل بن إسحاق، 243( برقم )0/081العلم ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

: ثنا شيبان به بنحوه وقال عقبه: عارم هذا هو أبو  .واحلسن بن عيل املعمري، وحممد بن سليامن، قالوا

حافظ ثقة، اعتمده البخاري يف مجلة من هذا احلديث رواها عنه يف  .النعامن حممد بن الفضل البْصي

 ..الصحيح، وقد خالفه شيبان بن فروخ يف هذا احلديث

حدثنا عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، وحممد بن  (، قال:7247) برقم  (8/14« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

وَخ به  .بلفظ مقارب، وفيه زيادة يف آخره عبد اهلل احلرضمي، قاال: ثنا َشْيباُن بُن َفرُّ

 .(21) برقم  (8/41« )املختارة»ومن طريق الطرباين أخرجه الضياء املقديس يف 

ْعُق بُن َحْزٍن، عن عيل بن احلكم، عن املنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن  ختـريج الوجـه الثاين )الصَّ
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:) َن بِن عساٍلؓ   صفوا

(، قال: أخربنا أبو بكر أمحد بن سلامن 243( برقم )0/081العلم ) ك/، «املستدرك»أخرجه احلاكم يف 

الفقيه، ثنا إسامعيل بن إسحاق القايض، ثنا عارم، ثنا الصعق بن حزن، عن عيل بن احلكم، عن املنهال بن 

د إىل رسول اهلل  يقال له صفوان بن ملسو هيلع هللا ىلص عمرو، عن ِزر بن ُحبيش قال: "جاء رجل من مرا

 .بنحوه"، فذكر احلديث ..عسال ؓ

ذكر حديث صفوان بن عسال يف فضل العلم  ب/وأخرجه ابن عبد الرب يف "جامع بيان العلم وفضله"، 

(، من طريق قاسم بن أصبغ، نا إسامعيل بن إسحاق القايض به بلفظ مقارب، وفيه 063( برقم )0/011)

 .زيادة يف آخره

 دراســة اْلسنــاد:

 الوجه األول: 

 «:معرفة الصحابة»األصبهاين يف أيب نعيم  دراسة إسنـاد

أبو عمرو بن مَحدان: هو حممد بن أمحد بن مَحدان بن عيل بن عبد اهلل بن ِسَنان، أبو عمرو النيسابوري  -0

 . 77تقدم يف حديث رقم:  .ثقة عابد .املقرىء النَّْحِوي

 .الشيباين اخلراساين النسوياحلسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعامن بن عطاء، أبو العباس  -3

 . 31تقدم يف حديث رقم:  .ثبت حافظ

وخ: هو شيبان بن أيب شيبة، أبو حممد احلََبطي  -2  –نسبة إىل احلبطات وهو بطن من َتيم  -شيبان بن َفرُّ

ْعق  .البْصي -نسبة إىل بلدة قديمة عىل أربعة فراسخ من البْصة  -بيُلِّ األُ  روى عن جرير بن حازم، والصَّ

 .قال أمحد، ومسلمة: ثقة .وروى عنه مسلم، وأبو داود، واحلسن بن سفيان، وغريهم .بن َحْزن، وغريمها

قال الذهبي معلقا عىل  .وقال أبو حاتم: كان يرى القدر، واضطُّر الناس إليه بآخره .وقال أبو زرعة: صدوق

وقال عبدان األهوازي: كان شيبان أثبت عندهم من ُهْدبة بن  .يد العاليةهذا القول: يعني: أنه تفرد باألسان

 .«الثقات»وذكره ابن حبان يف  .وقال الساجي: قدري، إال أنه كان صدوقا .وقال ابن قانع: صالح .خالد

وقال الذهبي يف السري: املحدث، احلافظ، الصدوق، مسنِد عْصه، وقال أيضا: ما علمُت به بأسا، وال 

روة، وقال يف امليزان: أحد الثقات، وقال يف طبقاته: اْلمام الثقةاستنك  .روا شيئا من أمره، ولكنه ليس يف الذِّ

ج مسلم، وابن حبان حديثه يف  .وقال ابن حجر: صدوق َيم، و ُرِمي بالقدر ، وكذلك «صحيحيهام»وخرَّ

 .ئة حديث، وحديثا واحداروى عنه يعني مسلام ما«: الزهرة»قال صاحب و .احلاكم، والضياء املقديس

( 0/447(، املستدرك )043( برقم )0/211صحيح ابن حبان ) ُينظر: .ـه عىل الصحيح326ُتويف سنة 

(، ميزان االعتدال 00/010(، سري أعالم النبالء )62( برقم )0/011(، املختارة للضياء )0041برقم )

( برقم 6/218ل ملغلطاي )اْلكام (،3/442(، طبقات احلفاظ للذهبي )2719( برقم )3/381)

(، وَّف 0/227(، اللباب )3824/برقم 369(، التقريب )صـ4/274(، َتذيب التهذيب )3437)
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وخالصة حاله أنه ثقة ُرمي بالقدر، وقد َيم أحيانا؛ فقد روى عنه أبو داود السجستاين، وهو ال  .(0/31)

عندهم من ُهْدبة بن خالد، وهدبة هذا  كام قال عبدان األهوازي: كان شيبان أثبت يروي إال عن ثقة عنده

(: ثقة عابد، تفرد النسائى بتليينه!، كام وثقه أمحد، 7369/برقم170قال فيه ابن حجر يف التقريب )صـ

له–ومسلمة بن القاسم، والذهبي  ج مسلم، وابن حبان حديثه يف -يف أكثر أقوا ، «صحيحيهام»، وخرَّ

 .ه عن رتبة الثقة مل يذكر دليال، واهلل أعلموكذلك احلاكم، والضياء املقديس، ومن أنزل

ْعق بن َحْزٍن بن قيس، أبو عبد اهلل البكري ثم العييش أبو عبد اهلل البْصي -4 روى عن احلسن  .الصَّ

وخ، وغريمها .البْصي، وعيل بن احلكم الُبناين، وغريمها قال ابن  .وروى عنه ابن املبارك، وشيبان بن َفرُّ

وذكره ابن حبان يف "الثقات"،  .وقال أبو حاتم: ما به بأس .معني، وأبو زرعة، وأبو داود، والنسائي: ثقة

ئهم ، وقال: قال ابن صالح، «الثقات»وذكره ابن َخلفون يف  .وقال يف املشاهري: من متقنى أهل البْصة، وقرا

وقال الدارقطني:  .ن سفيان: صالح احلديثوقال يعقوب ب .وقال موسى بن إسامعيل: صدوق .وغريه: ثقة

وقال ابن حجر:  .وقال الذهبي يف الكاشف: ثقة عابد، وقال يف تاريخ اْلسالم: صدوق .ليس بالقوي

نة حديثه يف  .صدوق َيم، وكان زاهدا ج أبو عوا وذكره الذهبي يف تارخيه  .، وكذلك احلاكم«صحيحه»وخرَّ

( برقم 0/112الكاشف ) (،0347/برقم348علامء األمصار )صـ مشاهري ُينظر: .يف الطبقة السابعة عرش

(، َتذيب التهذيب 3114( برقم )6/277(، اْلكامل ملغلطاي )4/401(، تاريخ اْلسالم )3296)

وخالصة حاله أنه ثقة عابد عىل قول األكثرين، ومن خالفهم  .(3920/برقم376(، التقريب )صـ4/434)

ومن بعدهم ممن  ي: ليس بالقوي، فيعاَرض بذكره له يف أسامء التابعنيوأما قول الدارقطن مل يذكر دليال،

(، فيؤخذ من قوليه ما وافق عامة 113( برقم )3/031صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم )

 .النقاد، وهو التوثيق، واهلل أعلم

نهال بن عمر .عيل بن احلكم الُبناين، أبو احلكم البْصي -1
ِ
وروى عنه  .و، وغريمهاروى عن أنس، وامل

ْعق بن َحْزٍن، وغريمها وقال أبو حاتم: ال بأس به صالح  .قال أمحد: ليس به بأس .جرير بن حازم، والصَّ

وقال ابن سعد، والعجيل، والبزار، وابن عبد الرحيم، وحييى بن سعيد القطان، وابن نمري، وأبو  .احلديث

وذكره ابن حبان،  .ني: جيمع حديثه، زاد العجيل: ال بأس بهزاد الدارقط .داود، والنسائي، والدارقطني: ثقة

وقال الذهبي يف .وقال أبو الفتح األزدي: زائغ عن القصد، فيه لني .وابن شاهني، وابن خلفون يف "الثقات"

فه األزدي بال حجة .الكاشف: صدوق، وقال يف امليزان: ثقة ـه، 020ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة، ضعَّ

(، ميزان 2917( برقم )3/28(، الكاشف )4117( برقم )31/402َتذيب الكامل ) ُينظر: .اوقيل بعده

(، َتذيب التهذيب 2774( برقم )9/201(، اْلكامل ملغلطاي )1821( برقم )2/031االعتدال )

وخالصة حاله أنه ثقة عىل قول األ كثرين، ومن أنزله عن  .(4733/برقم411(، التقريب )صـ7/200)

 .رتبة الثقة مل يذكر دليال، واهلل أعلم
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نهال بن عمرو األسدي موالهم الكويف -6
ِ
وروى  .روى عن ِزّر بن ُحَبيْش، وجماهد بن جرب، وغريمها .امل

وذكره ابن حبان،  .لنسائي: ثقةقال ابن معني، والعجيل، وا .عنه األعمش، وعيل بن احلكم الُبناين، وغريمها

وقال أبو عبد اهلل احلاكم: قد احتجا مجيعا باملنهال بن  .وقال الدارقطني: صدوق .وابن شاهني يف "الثقات"

وقال ابن كثري: تكلم فيه ابن حزم، وردَّ حديثه عن زاذان عن الرباء يف السؤال يف القرب، فأخطأ ابن  .عمرو

ءة  .نهال بن عمرو عىَل عْمدوقال أمحد: ترك شعبة امل .حزم قال ابن أيب حاتم: ألنه سمع من داره صوت قرا

وقد أجاب أبو احلسن ابن القطان عن هذا بقوله: إن هذا ليس بُجرحة، إال أن يتجاوز إىل حد  .بالتطريب

ي وقال ابن حجر يف هد .التعسف فيه ظاهر -كام ترى  -حَيرم، ومل ُيذكر ذلك يف احلكاية، ثم قال: فهذا 

بيان  ُينظر: .تويف سنة بضع عرشة ومائة .الساري: ُتُكلِّم فيه بال حجة، وقال يف التقريب: صدوق ربام وِهم

(، 4711( برقم )00/279(، اْلكامل ملغلطاي )1/084(، سري أعالم النبالء )2/262الوهم واْلَيام )

(، التقريب 01/209هذيب )(، َتذيب الت387( برقم )0/301التكميل يف اجلرح والتعديل البن كثري )

وخالصة حاله أنه ثقة عىل قول األكثرين، ومن  .(488، 468(، هدي الساري )صـ6908/برقم147)صـ

 .أنزله عن رتبة الثقة مل يذكر دليال، فكل ما قيل فيه من جرح مردود عليه كام تقدم، واهلل أعلم

ثقة جليل عامل  .ويقال: أبو مطرف األسدي .يمِزرُّ ْبُن ُحَبيٍْش بن ُحَباَشَة بن أوس بن بالل، أبو مر -7

 . 333تقدم يف حديث رقم:  .بالقرآن

تقدم يف حديث  .الصحايب اجلليل عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلُذِِلّ أبو عبد الرمحن الكويف  -8

 .24رقم: 

 الوجه الثاين:

 «:املستدرك»احلاكم يف  دراسـة إسنــاد

ئيل بن يونسأمحد بن سلامن بن  -0 صدوق فقيه  .ـه248ُتويف سنة  .أبو بكر النجاد احلنبيل ،احلسن بن إرسا

وأما قول الدارقطني: حدث من كتاب غريه بام مل يكن يف أصوله، فقد أجاب عنه اخلطيب البغدادي  .عابد

 نظر:يُ  .بقوله: كان قد ُكف بْصه يف آخر عمره، فلعل بعض طلبة احلديث قرأ عليه ما ذكره الدارقطني

 .(121( برقم )0/474(، لسان امليزان )296( برقم )0/010ميزان االعتدال )

إسامعيل بن إسحاق بن إسامعيل بن محاد بن زيد بن درهم، أبو إسحاق األزدي موالهم البْصي ثم  -3

 . 09تقدم يف حديث رقم:  .إمام حافظ متقن .البغدادي املالكي

ـه، 332ُتويف سنة  .ل السدويس، أبو النعامن البْصي امللقب بعارمعارم: هو أبو النعامن حممد بن الفض -2

قال الذهبي يف الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب ردهم: ثقة حجة اختلط بأخرة، لكن ما َض  .ـه334وقيل 

وقال الدارقطني: تغري بأخرة، وما ظهر له بعد اختالطه  .ذلك حديَثه فإنه ما حدث حينئذ فيام علمت

(، الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب 8117( برقم )4/7ميزان االعتدال ) ُينظر: .، وهو ثقةحديث منكر
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نحتها، وعربَّ بالوضع عن احلف، أي أهنم حيوطونه ويكلؤونه من كل وضع املالئكة أج

 .مكروه

  

                                                                                               
( هدي الساري 6336/برقم113(، التقريب )صـ9/413(، َتذيب التهذيب )73/برقم073ردهم )صـ

 .(487، 464)صـ

ْعق بن َحْزٍن بن قيس أبو عبد اهلل البكري ثم العييش أبو عبد اهلل البْصي -4 تقدم يف الوجه  .ثقة عابد .الصَّ

 .األول من حديثنا

 .تقدم يف الوجه األول من حديثنا .ثقة .عيل بن احلكم الُبناين أبو احلكم البْصي -1

نهال بن عمرو األسدي موالهم الكويف -6
ِ
 .تقدم يف الوجه األول من حديثنا .ثقة .امل

ثقة جليل عامل  .ويقال: أبو مطرف األسدي .ريمِزرُّ ْبُن ُحَبيٍْش بن ُحَباَشة بن أوس بن بالل، أبو م -7

  .333تقدم يف حديث رقم:  .بالقرآن

 النظر والرتجيح:

الثاين )بنقص راو(  بعد النظر يف طرق احلديث، وأحوال الرواة املختلفني عىل املدار يتبني ِل رجحان الوجه

ئن ترجيحه ما ييل:  عىل الوجه األول )بزيادة راو(، وقرا

لوجه األول، وهو الوجه الثاين، وهو حممد بن الفضل السدويس )عارم( أوثق من راوي اأن راوي  -0

وخ.  شيبان بن فرُّ

( نقال عن اخلطيب البغدادي: )ِذكر عبد اهلل بن مسعود يف 092/ 4كام قال املزي يف "حتفة األَشاف" ) -3

عاصم بن أيب النجود،  هذا اْلسناد زيادة غري صحيحة؛ ألن زرا سمعه من صفوان نفسه، كذلك رواه

 .وحبيب بن أيب ثابت، وزبيد بن احلارث اليامي، وحممد بن سوقة، وأبو سعد البقال، عن زر بن حبيش(

 احلكم عىل احلديث من وجهه الراجح:

وللحديث من  .ملسو هيلع هللا ىلص احلديث من وجهه الراجح ضعيف باْلرسال؛ ألن ِزر بن ُحبيش تابعي مل يلق النبي 

وبذا  .330: ح رقمتقدم خترجيه يف  .سنده ضعيف .ث أيب الدرداء ؓوجهه الراجح شاهد من حدي

 .يرتقي احلديث بشاهده إىل احلسن لغريه، واهلل أعلم
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 احلديث الرابع والعرشون بعد املائتني:

  قال:  ؓ وعن أيب أمامة
ِ
ا َعابٌِد، َواآلَخُر َعامِلٌ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص ُذكَِر لَِرُسوِل اهلل َرُجاَلِن َأَحُدمُهَ

 
ِ
َ : ملسو هيلع هللا ىلص"َفْضُل الَعامِلِ َعىَل الَعابِِد َكَفْضيِل َعىَل َأْدَناُكْم"، ُثمَّ َقاَل  :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل "إِنَّ اَّللَّ

َمَواِت، َواألَرِض، َحتَّى النَّْمَلَة يِف ُجْحِرَها، َوَحتَّى احلُوَت َليَُصلُّوَن َعىَل  َوَماَلئَِكتَُه، َوَأْهَل السَّ

"  .(2)( 1)مذي وقال: ]حسن صحيح[أخرجه الرت .ُمَعلِِّمي النَّاِس اخلرَْيَ

                                 
(: حسن 4/406) (، والذي يف جامع الرتمذي0/261/أ(، واملطبوع )0/087كذا يف األصل ) ((1

 صحيح غريب!

 ختريج احلديث: (2)

(، 3681( برقم )4/406ما جاء يف فضل الفقه عىل العبادة ) ب/العلم،  ك/، «جامعه»أخرجه الرتمذي يف 

قال: حدثنا حممد بن عبد األعىل الصنعاين، قال: حدثنا سلمة بن رجاء، قال: حدثنا الوليد بن مجيل، قال: 

حدثنا القاسم أبو عبد الرمحن، عن أيب أمامة الباهيل ؓ، قال، فذكر احلديث بلفظ مقارب، وقال 

 .سن صحيح غريبعقبه: هذا حديث ح

(، من طريق إسحاق بن 082( برقم )0/074وأخرجه ابن عبد الرب يف "جامع بيان العلم وفضله" )

 .إبراهيم بن يونس، ثنا حممد بن عبد األعىل الصنعاين به خمتْصا 

 (، من طريق يعقوب بن مُحيد، 7903) برقم  (8/324« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

(، من 13/برقم48فضل من أحيا السنن )صـ ب/وأخرجه ابن شاهني يف " َشح مذاهب أهل السنة "، 

 .َبكر بن خلف( عن سلمة بن رجاء به خمتْصا و َبكر بن خلف، كالمها )يعقوب بن مُحيد،أيب برش  طريق

 «:جامعه»دراسـة إسناد احلديث عند الرتمذي يف 

روى عن سلمة بن رجاء، ومعتمر بن  .، أبو عبد اهلل البْصيحممد بن عبد األعىل الصنعاين القييس -0

وقال  .قال أبو زرعة، وأبو حاتم، وابن حجر: ثقة .و عنه مسلم، والرتمذي، وغريمها .سليامن، وغريمها

( برقم 3/090الكاشف ) ُينظر: .ـه341ُتويف سنة  .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .النسائي: ال بأس به

 .وخالصة حاله أنه ثقة .(6161/برقم490(، التقريب )صـ9/389هذيب )(، َتذيب الت4984)

روى عن إبراهيم بن أيب عبلة، والوليد بن مجيل،  .سَلَمة بن رجاء التميمي، أبو عبد الرمحن الكويف -3

 .قال ابن معني: ليس بيشء .و عنه إسامعيل بن اخلليل، وحممد بن عبد األعىل الصنعاين، وغريمها .وغريمها

وذكره ابن حبان، وابن  .وقال النسائي: ضعيف .وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس .وقال أبو زرعة: صدوق

 .وقال ابن عدي: أحاديثه أفراد وغرائب، وحيدث عن قوم بأحاديث، ال يتابع عليها .خلفون يف "الثقات"

 .العرب يف مجلة الضعفاءوذكره الساجي، والعقييل، وأبو  .وقال الدارقطني: ينفرد عن الثقات بأحاديث

له يف البخاري حديث واحد يف الفضائل، وقال يف التقريب: صدوق  وقال ابن حجر يف هدي الساري:

( برقم 4/211الكامل البن عدي ) ُينظر: ..وذكره الذهبي يف تارخيه يف الطبقة التاسعة عرش .ُيْغرب
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(، َتذيب التهذيب 3006م )( برق6/01(، اْلكامل ملغلطاي )4/818(، تاريخ اْلسالم )784)

وخالصة حاله أنه صدوق ُيْغرب  .(437(، هدي الساري )صـ3491/برقم347(، التقريب )صـ4/044)

ئبه-  .، ومن ضعفه بإطالق مل يذكر دليال-ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من غرا

ج الفلسطيني ياممي الوليد بن مجيل بن قيس القريش، ويقال: الكندي، ويقال: الكناين، أبو احلجا -2

وروى عنه سلمة بن رجاء، ويزيد  .روى عن القاسم أيب عبد الرمحن، وحييى بن أيب كثري، وغريمها .األَصل

ُسئل ابن املديني: كيف أحاديثه؟، فقال: تشبه أحاديث القاسم بن عبد الرمحن  .بن هارون، وغريمها

وقال أبو حاتم: شيخ روى  .شيخ لني احلديث وقال أبو زرعة: .وقال البخاري: مقاِرب احلديث .وَرِضَيه

وقال ابن عدي: مل أر  .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال أبو داود: ما به بأس .عن القاسم أحاديث منكرة

 .وذكره الذهبي يف تارخيه يف الطبقة السادسة عرش .وقال ابن حجر: صدوق خيطئ .له عن غري القاسم شيئا  

( برقم 8/263(، الكامل البن عدي )369مذي برتتيب أيب طالب القايض )صـالعلل الكبري للرت ُينظر:

(، َتذيب التهذيب 9260( برقم )4/227(، ميزان اْلعتدال )4/347(، تاريخ اْلسالم )3114)

وخالصة حاله أنه صدوق له مناكري، ومل أقف عىل من  .(7409/برقم180(، التقريب )صـ 00/023)

ه، وقد قال الرتمذي عقب حديثنا: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهذا اعترب هذا احلديث من مناكري

يفيد أن رواة هذا احلديث يف مرتبة الصدوق، ومنهم الوليد بن مجيل، ومن أنزله عن ذلك مل يذكر دليال، 

 .واهلل أعلم

القاسم أبو عبد الرمحن: هو القاسم بن عبد الرمحن الشامي، أبو عبد الرمحن الدمشقي، موىل آل أبى  -4

ثقة يرسل عىل قول األكثرين، وله غرائب، وقد   ؓ.  سفيان بن حرب األموي، صاحب أبى أمامة 

ضعفاء عنه، وروايته بني ابن معني، والبخاري، وأبو حاتم أن املناكري يف حديثه إنام َتئ من رواية بعض ال

  . 20تقدم يف حديث رقم:  .عن أيب أمامة متصلة

ُصَديُّ بن َعْجاَلن بن احلارث، ويقال: ابن وهب، ويقال: ابن عمرو، أبو أمامة  : هوأبو أمامة الباهيل -1

  . 20تقدم يف حديث رقم:  .الَباِهيِل ؓ

 احلكم عىل احلـديث بإسناد الرتمذي:

ن؛ ألن فيه سَلَمة بن رجاء التميمي، والوليد بن مجيل بن قيس، وتقدم القول بأهنام احلديث ِبذا اْلسناد حس

 .صدوقان، واهلل أعلم
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 احلديث اخلامس والعرشون بعد املائتني:

يَْطاِن ِمْن َأْلِف َعابٍِد" قال:ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ¶وعن ابن عباس   ."َفِقيٌه واحٌد َأَشدُّ َعىَل الشَّ

 .(1)أخرجه الرتمذي، وابن ماجه

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

(، 3680( برقم )4/402ما جاء يف فضل الفقه عىل العبادة ) ب/العلم،  ك/« جامعه»أخرجه الرتمذي يف 

قال: حدثنا حممد بن إسامعيل، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخربنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا 

فذكر احلديث بلفظ  ،ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل ¶َروح بن َجنَاح، عن جماهد، عن ابن عباس 

 .غريب، وال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلممقارب، وقال عقبه: هذا حديث 

( برقم 0/80فضل العلامء، واحلث عىل طلب العلم ) ب/، يف املقدمة، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

 (، قال: حدثنا هشام بن عامر،333)

 ي،(، من طريق سليامن بن أمحد الواسط00199) برقم  (00/78« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

( برقم 0/031تفضيل العلم عىل العبادة ) ب/وأخرجه ابن عبد الرب يف "جامع بيان العلم وفضله" 

 (، من طريق حممد بن الوزير،030)

(، ترمجة روح بن جناح، من طريق هشام بن عامر، والوليد بن 4/61« )الكامل»وأخرجه ابن عدي يف 

 عتبة، وحممد بن هاشم،

ي يف (، من طريق هشام بن خالد 7/برقم67)صـ ب/"فرض طلب العلم"  وأخرجه أبو بكر اآلُجرِّ

 األزرق،

 والوليد بن عتبة، وحممد بن هاشم، وحممد بن الوزير، ستتهم )هشام بن عامر، وسليامن بن أمحد الواسطي،

 .عن الوليد بن مسلم به بلفظه ،هشام بن خالد األزرق(و

 «:جامعه»دراسـة إسناد احلديث عند الرتمذي يف 

 .هو حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلُعفي موالهم أبو عبد اهلل البخاري: حممد بن إسامعيل -0

وروى عنه مسلم، والرتمذي،  .روى عن إبراهيم بن موسى بن يزيد الرازي، ومكي بن إبراهيم، وغريمها

حممد بن إسامعيل، وهو أعلم قال أبو عمرو اخلفاف: حدثنا التقي النقي العامل الذي مل أر مثله  .وغريمها

وقال مسلمة  .باحلديث من إسحاق وأمحد وغريمها بعرشين درجه، ومن قال فيه شيئا فعليه مني ألف لعنة

ُنعيم بن محاد: فقيه ، ووقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي .يف الصلة: كان ثقة جليل القدر عاملا باحلديث

وقال ابن خزيمة: ما  .العلل والرجال أعلم من حممد بن إسامعيلمل أر يف معنى وقال الرتمذي:  .هذه األمة

وقال الذهبي: كان إماما  .وال أحفظ له من البخاريملسو هيلع هللا ىلص رأيت حتت أديم السامء أعلم بحديث رسول اهلل 

وقال ابن حجر: جبل  .حافظا حجة رأسا يف الفقه واحلديث جمتهدا من أفراد العامل مع الدين والورع والتألُّه
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(، َتذيب 4709( برقم )3/016الكاشف ) ُينظر: .ـه316ُتويف سنة  .وإمام الدنيا َّف فقه احلديثاحلفظ، 

 .وخالصة حاله ما قاله الذهبي .(1737 /برقم468(، التقريب )صـ9/47التهذيب )

ء  -3 روى عن هشام بن يوسف  .إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان التميمي، أبو إسحاق الرازي الفرا

 .قال أبو حاتم: من الثقات .وروى عنه البخاري، ومسلم، وغريمها .، والوليد بن مسلم، وغريمهاالصنعاين

وقال اخللييل: ومن احلفاظ الكبار العلامء الذين كانوا بالري ُيقرنون بأمحد وحييى إبراهيم  .وقال النسائي: ثقة

ُتويف سنة بضع وعرشين  .فظوقال ابن حجر: ثقة حا .وقال الذهبي: حافظ .بن موسى الصغري ثقة إمام

(، التقريب 0/071(، َتذيب التهذيب )300( برقم )0/336الكاشف ) ُينظر: .ومائتني من اهلجرة

 .وخالصة حاله ما قاله ابن حجر .(319/برقم 94)صـ

تقدم يف حديث  .ثقة، كثري التدليس، والتسوية .الوليد بن مسلم القريش موالهم أبو العباس الدمشقي -2

  . 36رقم: 

 .روى عن جماهد، وعمر بن عبد العزيز، وغريمها .َرْوح بن َجناح األموي موالهم أبو سعد الدمشقي -4

قال ُدحيم: ثقة، إال أن مروان يعني  .وروى عنه الوليد بن مسلم، وحممد بن شعيب بن شابور، وغريمها

وقال أبو زرعة، والنسائي: ليس  .ديثه، وال حيتج بهوقال أبو زرعة، وأبو حاتم: يكتب ح .أخاه أوثق منه

وقال احلاكم أبو أمحد: ال يتاَبع يف حديثه، حديُثه  .وقال العقييل: قصة البيت املعمور ال يتاَبع عليها .بقوي

ليس بالقائم، وذكر حديثه يف البيت املعمور، ثم قال: هذا حديث منكر، ال نعلم له أصال من حديث أيب 

وسئل الدارقطني عن روح بن جناح  .من حديث سعيد بن املسبب، وال من حديث الزهريهريرة، وال 

وذكر  .وقال أبو نعيم: يروى عن جماهد مناكري ال يشء .وقال أبو عيل احلافظ: يف أمره نظر .مرتوك؟ قال: ال

ذكرته،  ، وعامة حديثه ماقليلله ابن عدي أحاديث، ثم قال: ولروح بن جناح غري ما ذكرت من احلديث 

وقال الساجي عن حديث  .وربام أخطأ يف األسانيد، ويأيت بمتون ال يأيت ِبا غريه، وهو ممن ُيكتب حديثه

وذكره الذهبي يف  .وقال ابن حجر: ضعيف .وقال الذهبي: ليس بقوي .(: هو حديث منكر..)فقيه واحد

( برقم 4/19مل البن عدي )(، الكا2/494اجلرح والتعديل ) ُينظر: .تارخيه يف الطبقة اخلامسة عرش

(، تاريخ اْلسالم 3799( برقم )3/17(، ميزان االعتدال )9/023(، علل الدارقطني )666)

(، التقريب 2/393(، َتذيب التهذيب )0193( برقم )0/298(، الكاشف )2/863)

وخالصة حاله أنه ضعيف له مناكري، ومنها احلديث الذي معنا، وقد نص عىل  .(0960/برقم300)صـ

 .ذلك غري واحد كام تقدم يف ترمجته، وال يستقيم توثيقه مع ما ُأنكر عليه من أحاديث، واهلل أعلم

روى عن ابن عباس، وسعد بن أيب  .جماهد: هو جماهد بن َجرْب املكي، أبو احلجاج املخزومي املقريء -1

قال قتادة: أعلم من بقي  .وروى عنه َرْوح بن َجناح األموي، وعطاء، وغريمها .، وغريمها¶وقاص 

وقال ابن سعد: كان ثقة فقيها عاملا كثري  .وقال ابن معني، وأبو زرعة، والعجيل: ثقة .بالتفسري جماهد

وقال أيضا: كان فقيها ورعا عابدا  ، وقال: مات بمكة وهو ساجد«الثقات»وذكره ابن حبان يف  .احلديث
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ءة والتفسري حجة .وقال أبو جعفر الطربي: كان قارئا عاملا .متقنا وقال ابن  .وقال الذهبي: إمام يف القرا

( 37/338َتذيب الكامل ) ُينظر: .ـه، وقيل بعدها010ُتويف سنة  .حجر: ثقة إمام يف التفسري، ويف العلم

(، التقريب 01/43(، َتذيب التهذيب )1389( برقم )3/341(، الكاشف )1782برقم )

 .له ابن حجروخالصة حاله ما قا .(6480 /برقم131)صـ

 .ملسو هيلع هللا ىلص ابن عباس: هو عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن عم رسول اهلل  -6

 .021تقدم يف حديث رقم: 

 احلكم عىل احلـديث بإسناد الرتمذي:

ضعيف له مناكري، ومنها احلديث الذي  .احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ ألن يف سنده َرْوح بن َجناح األموي

معنا، وقد نص عىل ذلك غري واحد كام تقدم يف ترمجته، واهلل أعلم، ويرتقي بمجموع طرقه إىل احلسن 

 لغريه،

:  وملتنه شاهد من حديث أيب هريرةؓ 

ل (، قال: ثنا أمحد بن حممد بن إسامعي2181) برقم  (4/11البيوع، ) ك/، «سننه»أخرجه الدارقطني يف 

وطي، نا حممد بن سعيد بن غالب، نا يزيد بن هارون، أنا يزيد بن عياض، عن صفوان بن ُسليم ، عن  السُّ

 َأْفَضَل ملسو هيلع هللا ىلص سليامن بن يسار ، عن أيب هريرة ؓ، عن النبي 
ٍ
ء ُ بيَِشْ ِمْن ِفْقٍه يِف َدْيٍن،  قال: " َما ُعبَِد اَّللَّ

ْيَطاِن ِمْن َألْ  يِن اْلِفْقُه "َوَلَفِقيٌه َأَشدُّ َعىَل الشَّ  ِعاَمٌد ، َوِعاَمُد َهَذا الدِّ
ٍ
ء  .ِف َعابٍِد ، َولُِكلِّ يَشْ

(، من طريق حممد بن موسى احلريش قال: نا يزيد 6066) برقم  (6/094« )األوسط»وأخرجه الطرباين يف 

 .بن هارون به بلفظه

ضعيف جدا،  .دين نزل البْصةأبو احلكم امل ،لكن يف سند هذا الشاهد: يزيد بن عياض بن ُجْعُدبة الليثي

وقال ابن عدي: عامة ما  .وأما ما نسب إليه من الكذب، فقد جاء عن ابن معني ما يفيد أنه بمعنى اخلطأ

( برقم 3/288(، الكاشف )3062( برقم )9/047الكامل البن عدي ) ُينظر: .يرويه غري حمفوظ

 .(7760/برقم614(، التقريب )صـ00/213(، َتذيب التهذيب )6247)

 (:864/برقم 124قال اْلمام السخاوي يف املقاصد احلسنة )صـ

ْيَطاِن ِمْن َأْلِف َعابٍِد ": البيهقي يف من  ..الشعب، والطرباين يف األوسط، حديث:" َلَفِقيٌه َواِحٌد َأَشدُّ َعىَل الشَّ

أيب هريرة مرفوعا به، يف حديث  ، عنسفيان بن يسار ، عنصفوان بن سليم ، عنيزيد بن عياض حديث

ْيَطاِن ِمْن َأْلِف   َأْفَضَل ِمْن ِفْقٍه يِف ِديٍن، َوَلَفِقيٌه َواِحٌد َأَشدُّ َعىَل الشَّ
ٍ
ء "، قال ..َعابٍِد، لفظه: "َما ُعبَِد اَّللَّ بيَِشْ

، وابن ماجه، والبيهقي، ثالثتهم من جهة الوليد بن ..السخاوي: "سنده ضعيف"، ثم قال: "ورواه الرتمذي

روح بن جناح، ولفظه: فقيه واحد أشد عىل الشيطان من ألف عابد، وسنده ضعيف أيضا، لكن  ، عنمسلم

  .يتأكد أحدمها باآلخر"
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 احلديث السادس والعرشون بعد املائتني:

َمرَّ بَِمْجِلَسنْيِ يِف َمْسِجِدِه، َأَحُد ملسو هيلع هللا ىلص أن رسوَل اهلل  ¶وعن عبد اهلل بن عمرو 

] ، َوَيْرَغُبوَن إَِلْيِه، َواآلَخُر َيَتَعلَُّموَن اْلِفْقَه، َوُيَعلُِّموَنُه، َقاَل: (1)]امْلَْجلَِسنْيِ َ "كاِل  َيْدُعوَن اَّللَّ

ا َأْفَضُل ِمْن َصاِحبِ  ، َوَأَحُدمُهَ ا امْلَْجلَِسنْيِ َعىَل َخرْيٍ َ، َوَيْرَغبُوَن إَِليِْه، َوَأمَّ ، َفيَْدُعوَن اَّللَّ
ِ
ا َهُؤالء ِه، َأمَّ

 َأْفَضُل، ]
ِ
، َفيَتََعلَُّموَن اْلِفْقَه، َوُيَعلُِّموَن اجْلَاِهَل، َفَهُؤالء

ِ
"،0/087َهُؤالء  /ب[ َوإِنَّاَم ُبِعثُْت ُمَعلِّام 

 .(2)عبد اهلل بن عمرو أخرجه البغوي يف َشحه بسنده عن .ُثمَّ َجَلَس فِيِهمْ 

                                 
 .َأَحُد مها، وما أثبته هو املوافق ملا يف مصادر التخريج (:0/266/أ(، و املطبوع )0/087يف األصل ) (1)

 ختريج احلديث:( 2)

(، قال: أخربنا عبد 038) برقم  (0/374فضل العلم ) ب/العلم،  ك/، «َشح السنة»أخرجه البغوي يف 

ج، أنا احلسن بن يعقوب  ا يحي، أنا أبو عيل احلسني بن أمحد بن إبراهيم الرسَّ
الَعْدل، نا الواحد بن أمحد امَللِ

ء، نا جعفر بن َعون، أنا عبد الرمحن بن زياد، عن عبد الرمحن بن رافع، عن عبد  ا حممد بن عبد الوهاب الفرَّ

 .، فذكر احلديث بلفظه¶اهلل بن عمرو 

فضل العلم خرٌي من فضل العبادة  ب/، «املدخل إىل السنن الكربى»وأخرجه البيهقي يف 

ء  -امن البْصي، ثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب (، من طريق أيب عث463/برقم216)صـ  به –الفرا

 .بلفظه

(، عن عبد 0288/برقم 488)صـ َعزَّ َوَجلَّ فضل ذكر اهلل  ب/، «الزهد والرقائق»وأخرجه ابن املبارك يف 

 .الرمحن بن زياد بن أنعم به بلفظ مقارب

(، قال: أخربنا 260) برقم  (0/261يف فضل العلم والعامل ) ب/، يف املقدمة، «سننه»وأخرجه الدارمي يف 

 .عبد اهلل بن يزيد، حدثنا عبد الرمحن بن زياد بن أنعم به بنحوه

(، من طريق ابن وهب، ثنا ابن 343( برقم )0/333وأخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله )

 .أنعم به بلفظ مقارب

(، من 49/برقم46فضل من أحيا السنن )صـ ب/ب أهل السنة " وأخرجه ابن شاهني يف " َشح مذاه

 .طريق حممد بن برش، ثنا عبد الرمحن بن زياد بن أنعم اْلفريقي به بلفظ مقارب

 «: َشح السنة»دراسـة إسناد احلديث عند البغوي يف 

وَمليح: من قرى عبد الواحد بن أمحد بن أيب القاسم بن حممد بن داود بن أيب حاتم امَللِيحي اهلروي،  -0

ج  .َهَراة ا حممد بن حممد بن سمعان، و ،- اْلسناد هذا يف كام –روى عن احلسني بن أمحد بن إبراهيم الرسَّ

قال املؤَتن بن أمحد  .وروى عنه أبو حممد البغوي، وإسامعيل بن منصور املقرئ، وغريمها .وغريمها

ة .الساجي: كان ثقة صاحلا سري أعالم  ُينظر: .ـه462ُتويف سنة  .وقال الذهبي: الشيخ، الصدوق، مسنِد هرا

 وخالصة حاله أنه ثقة، ومن أنزله عن رتبة الثقة مل يذكر دليال، واهلل أعلم .(08/311النبالء )
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اج -3  .مل أجد له ترمجة فيام وقفت عليه من مصادر .أبو عيل احلسني بن أمحد بن إبراهيم الرسَّ

روى عن إبراهيم بن عبد  .حلسن بن يعقوب بن يوسف أبو الفضل البخاري، ثم النيسابوري الَعْدلا -2

ء، وغريمها ار، وحممد بن عبد الوهاب الفرا ، -ووصفه بالَعْدل  -وروى عنه أبو عبد اهلل احلاكم  .اهلل القصَّ

ج  ا وقال الذهبي: الشيخ، الصدوق،  .، وغريمها-كام يف هذا اْلسناد  –واحلسني بن أمحد بن إبراهيم الرسَّ

 .وخالصة حاله أنه صدوق .(01/422سري أعالم النبالء ) ُينظر: .ـه243ُتويف سنة  .النبيل

ء النيسابوري -4 ا روى عن ابن عمه برش  .حممد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران العبدي، أبو أمحد الفرَّ

 .وروى عنه النسائي، واحلسن بن يعقوب الَعْدل، وغريمها .بن احلكم العبدي، وجعفر بن عون، وغريمها

وقال  .وقال عيل بن احلسن الدرابجردي: ثقة مأمون .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .قال النسائي: ثقة

َتذيب الكامل  ُينظر: .ـه373ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة عارف .الذهبي: كان كثري العلوم حافظا

(، التقريب 9/209(، َتذيب التهذيب )1131( برقم )3/097، الكاشف )(1421( برقم )36/39)

 .وخالصة حاله ما قاله ابن حجر .(6014/برقم 494)صـ

روى عن األعمش، وعبد الرمحن بن  .بن جعفر بن عمرو املخزومي، أبو عون الكويف جعفر بن َعون -1

ء، وغريمهاوروى عنه أمحد، وحممد بن عبد الوهاب  .زياد اْلفريقي، وغريمها ا قال أمحد: رجل صالح،  .الفرَّ

وقال ابن سعد، وابن معني، والعجيل، وابن قانع، وابن حبان، وابن  .وقال أبو حاتم: صدوق .ليس به بأس

ـه، وقيل: غري 316ُتويف سنة  .صدوق وقال ابن حجر: .وقال الذهبي: ثقة .شاهني، وابن َخْلُفون: ثقة

(، 331( برقم )0/371الثقات للعجيل ) (،2161( برقم )8/109الطبقات البن سعد ) ُينظر: .ذلك

( 2/336(، اْلكامل ملغلطاي )796( برقم )0/391(، الكاشف )948( برقم )1/71َتذيب الكامل )

وخالصة حاله أنه ثقة عىل  .(948 /برقم040(، التقريب )صـ3/010(، َتذيب التهذيب )999برقم )

ُح به، واهلل أعلمقول األكثرين، ومن أنزله عن رتبة الث  .قة مل يذكر دليال، وليس فيه ما جُيَرَّ

صالح يف  .عبد الرمحن بن زياد بن َأنُْعم بن منبه الشعباين، أبو أيوب، ويقال أبو خالد، اْلفريقي قاضيها -6

 .318تقدم يف حديث رقم:  .دينه عْدل يف قضائه، لكنه ضعيف يف حفظه، ويكتب حديثه لالعتبار

روى عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص، وغزية،  .بن رافع التَّنُوخي املْصي قايض إفريقية عبد الرمحنِ  -7

قال البخاري:  .وروى عنه ابنه إبراهيم، وعبد الرمحن بن زياد اْلفريقي، وغريمها .ويقال: عقبة بن احلارث

، عن ¶عمرو وقال أبو حاتم: شيخ مغريب إن صح الرواية عنه، عن عبد اهلل بن  .يف حديثه مناكري

وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال:  ."إذا رفع الرجل رأسه من آخر السجدة"، فهو حديث منكرملسو هيلع هللا ىلص النبي 

ال حُيتج بخربه إذا كان من رواية عبد الرمحن بن زياد بن أنعم اْلفريقي، وإنام وقع املناكري يف حديثه من 

ملناكري يف روايته من جهة عبد الرمحن بن زياد بن أجله، وقال يف املشاهري: من ثقات املْصيني، وانام وقعت ا

وقال أبو العرب: كان أحد الفقهاء العرشة الذين  .وقال الساجي: فيه نظر .َأنُْعم اْلفريقي ال من جهته

وقال الذهبي يف امليزان: حديثه منكر، وقال ابن حجر:  .أرسلهم عمر بن عبد العزيز ليفقهوا أهل إفريقية
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(، مشاهري علامء األمصار 1/323اجلرح والتعديل ) ُينظر: .ـه002ُتويف سنة  .ضعيف

(، 2089( برقم )0/636(، الكاشف )4861( برقم )3/161(، ميزان االعتدال )928/برقم091)صـ

وخالصة حاله أنه فقيه، لكنه منكر  .(2816/برقم241(، التقريب )صـ6/068َتذيب التهذيب )

ل صاحبه عبد الرمحن بن زياد بن أنعم اْلفريقي كام أفاده ابن احلديث، ولعل تلك النكارة جاءت من ِقبَ 

  .حبان، وقد روى عنه اْلفريقي يف حديثنا، واهلل أعلم

عبد اهلل بن عمرو: هو الصحايب اجلليل َعبد اَّللَّ بن َعمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن َسِعيد أبو   -8

 . 4تقدم يف حديث رقم:  .حممد اْلُقَريِشّ السهمي

 احلكم عىل احلـديث بإسناد البغوي:

عبد الرمحِن بن رافع التَّنُوخي، و احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ ألن يف سنده عبد الرمحن بن زياد اْلفريقي،

 .وكالمها ضعيفان، واهلل أعلم

( شاهد صحيح من حديثملسو هيلع هللا ىلص: ولقوله   ¶: جابر بن عبد اهلل  )إِنَّاَم ُبِعْثُت ُمَعلِّام 

(، 3/0014بيان أنَّ ختيري امرأته ال يكون طالقا إال بالنية ) ب/الطالق،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

قال:حدثنا زهري بن حرب، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكرياء بن إسحاق، حدثنا أبو الزبري، عن جابر بن 

نِي ُمَعنِّت ا، َواَل ُمَتَعنِّت ا، َوَلِكْن َبَعَثنِي ُمَعلِّام  ، فذكر حديثا طويال، ويف آخره: )إِنَّ اهلَل مَلْ َيْبَعثْ ¶عبد اهلل 

(، وبذا يرتقي هذا اجلزء من احلديث إىل الصحيح لغريه، واهلل أعلم ا  .ُمَيرسِّ 
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  احلديث السابع والعرشون بعد املائتني:

ُ بِِه ِمَن اهْلَُدى َواْلِعْلِم َكَمثَِل قال: " ،ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النبي وعن أيب موسى ؓ َمَثُل َما َبَعَثنِي اَّللَّ

اَء،  ا، َفَكاَن ِمنَْها َثْغبٌَة َقبَِلِت امْلَ َوَأنَْبتَِت اْلَكأَل َواْلُعْشَب اْلَكثرَِي، َوَكاَنْت اْلَغيِْث اْلَكثرِِي َأَصاَب َأْرض 

، َوَأَصاَب ِمنَْها َطائِ  ُبوا َوَسَقْوا َوَزَرُعوا ُ بِِه النَّاَس، َفرَشِ اَء، فينفُع اَّللَّ َفة  ِمنَْها َأَجادُِب َأْمَسَكِت امْلَ

، َوال ُتنْبُِت َكأل   ، َوَنَفَعُه  (1)، َفَذلَِك )َمثَُل(ُأْخَرى، إِنَّاَم ِهَي ِقيَعاٌن اَل َُتِْسُك َماء 
ِ
َمْن َفِقَه يِف ِديِن اَّللَّ

ُ بِِه، َفَعلَِم )وعلَّم( َما َبَعَثنِي اَّللَّ
 الَِّذي (2)

ِ
ا، َومَلْ َيْقَبْل ُهَدى اَّللَّ ، َوَمَثُل َمْن مَلْ َيْرَفْع بَِذلَِك َرْأس 

طائفٌة طيَّبٌة َقبَِلِت يف جامعه، فقال: ) "، أخرجه مسلم، وأبو حاتم، وأورده احلُميديُأْرِسْلُت بِهِ 

اءَ  قوله: َثْغبة بثاء مثلثة وغني  .(3)" بالقافطائفة َنِقيَّةٌ (، ورواه أمحد يف املسند، فقال: "امْلَ

، وذكره ابن (4)معجمة تأنيث َثْغب، بفتح الثاء والغني، وبإسكان الغني، حكاها اهلروي

، مستنقع املاء يف (1)والعني ال غري فتح الثاء والغني (6)، وذكر صاحب ضياء احللوم(5)األثري

                                 
 ./ب(، فلعل ذلك من الناسخ0/087سقطت من األصل ) (1)

 .(4( برقم )0/077ه )(: وَعِمل، وهي ثابتة أيضا عند ابن حبان يف صحيح0/266يف املطبوع ) (2)

 ختريج احلديث:( 3)

من اهلدى والعلم ملسو هيلع هللا ىلص بياِن مثِل ما ُبعث به النبي  ب/الفضائل،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

واللفظ أليب -(، قال: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وأبو عامر األشعري، وحممد بن العالء 4/0787)

: حدثنا أبو أسامة، عن ُبريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى ؓ، عن النبي  -عامر قال، فذكر ملسو هيلع هللا ىلص قالوا

اَء( التي عزاها املؤلف للحميدياحلديث بلفظ مقارب، وفيه لفظة )  .طائفٌة طيَّبٌة َقبَِلِت امْلَ

(، قال: حدثنا 79( برقم )0/37فضل من َعلَِم َوَعلََّم ) ب/العلم،  ك/، «صحيحه»وأخرجه البخاري يف 

 .حممد بن العالء به بلفظ مقارب

هو أبو بكر بن –مد (، قال: حدثنا عبد اهلل بن حم09172) برقم  (23/242« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .به بلفظ مقارب -أيب شيبة

 برقم  (1/219مثل من فُقه يف دين اهلل تعاىل ) ب/العلم،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

 .(، قال: أخربنا القاسم بن زكريا بن دينار قال: حدثنا محاد بن أسامة به بلفظ مقارب1803)

اَء(414) ( برقم0/211وأورده احلُميدي يف جامعه )  .(، وفيه: )طائفٌة طيَّبٌة َقبَِلِت امْلَ

 .(0/383الغريبني يف القرآن واحلديث، مادة َثْغب ) ُينظر:( 4)

 .(0/302النهاية، مادة َثْغب ) ُينظر:( 5)

واسم كتابه: )ضياء  .ـه 601( هو: حممد بن نشوان بن سعيد بن نشوان احلمريي اليمني، املتوَّف سنة 6)

نشوان بن سعيد احلمريي، اليمني، - شمس العلوم( يف اللغة، اختْص فيه كتاب والده احللوم يف خمتْص
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املواضع املطمئنة يف أعىل اجلبال، ُيستنقع فيها ماء املطر، وقيل: هو غدير يف غليظ من األرض 

، وقيل: مسيل املاء يف الوادي، ومل حيِك يف (2)أو عىل صخرة، ويكون قليال، حكاه ابن األثري

، وقيل: هو الغدير يف ظل جبل ال تصيبه الشمس، (3)ُثعبانضياء احللوم غريه، وقال: ومجعه 

  .(4)فيربد ماؤه، ومل يذكر اجلوهري غريه، وذكره بالتحريك، وقال: واجلمع ُثغاب وأثغاب

  

                                                                                               
ومن  .املسّمى )شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم(، اختْصه يف جزءين -ـه172املتوَّف سنة 

 .(7/032(، األعالم للزركيل )3/0160كشف الظنون ) ُينظر: .مؤلفاته أيضا: الَفرق بني الضاد والظاء

ه الطربي إىل ضياء احللوم يف  (1) مل أقف عىل ضياء احللوم مطبوعا، ولكني وجدت هذا الكالم الذي عزا

ى شمس العلوم ) -نشوان احلمريي–كتاب والده   .(3/846املسمَّ

 .(0/302النهاية، مادة َثْغب ) ُينظر:( 2)

 .(3/840شمس العلوم لنشوان احلمريي ) ُينظر: (3)

 .(0/92للجوهري )الصحاح  ُينظر: (4)
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 احلديث الثامن والعرشون بعد املائتني:

ْنيَا إاِلَّ بَثْغٍب َذهَب ": (1)وقال عبد اهلل   .(2)"َصْفُوُه َوَبِقَي َكَدُرهُ ما شبَّهُت َما َغرَبَ ِمَن الدُّ

وقوله: أجادب هي األرايض الصلبة التي َتسك املاء، فال يرسع إليه النضوب، وقال 

األصمعي: األجادب من األرض ما مل ينبت الكأل، فهي جرداء بارزة ال يسرتها النبات، 

ء فلذلك قال بعضهم: إنام هي أجارد، وهي املواضع املتجردة من النََّبات، ورو ي باحلاء والرا

اَء"، واِْلخاذات: الغدر  املهملتني، وليس بيشء، ويف رواية: "َفَكاَنْت منها إَِخاَذاٌت َأْمَسَكِت امْلَ

، واملشهور هو (3)التي َتسك ماء السامء، الواحدة إخاذة وهي اْلخاذ أيضا، ومجعها أخذ

قلوب الناس باألرض يف األول، واملعنى: أن اهلل جل وعال جعل العلم مثل املطر، ومثَّل 

قبول املاء، فشبَّه من تعلم العلم وتفقه يف الدين باألرض الطيبة تنبت وينتفع ِبا الناس، وشبه 

من حيمله ومل يتفقه باألرض الصلبة التي ال تنبت، ولكنها َتسك املاء، فيأخذه الناس 

 تنبت، وال َتسك /أ[، وشبَّه من مل يفهم، ومل حيمل بالقيعان التي ال0/088وينتفعون به ]

املاء، فهو الذي ال خري فيه، وحيتمل أن يشار بالطائفة األوىل إىل العلامء باحلديث، والفقه، 

، ويشار بالطائفة الثانية إىل من نقل  حفظوا املنقول، واستنبطوا منه ما انتفعوا به، ونفعوا

ا، ويشار بالقيعان إىل من احلديث، ومل يفهم معناه، فهو حيفظ األلفاظ، وينقلها إىل من ينتفع ِب

 .(5)، والقيعان مجع قاع، وهو املكان املستوي الواسع من األرض(4)مل يتعلق من العلم بيشء

  

                                 
 .هو ابن مسعود ؓ( 1)

 ختريج احلديث:( 2)

رَي،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف  ( برقم 4/10عزِم اْلمام عىل الناس فيام ُيطيقون ) ب/اجلهاد والسِّ

(، قال:حدثنا عثامن بن أيب شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن أيب وائل، قال: قال عبد اهلل، فذكر 3964)

 .احلديث بلفظ مقارب، وفيه قصة يف أوله

بكرس اهلمزة واخلاء  (: "قوله: إخاذات، كذا يف رواية أيب ذر0/076قال احلافظ ابن حجر يف الفتح )( 3)

والذال املعجمتني وآخره مثناة من فوق قبلها ألف مجع إخاذة وهي األرض التي َتسك املاء، ويف رواية غري 

وعىل هذا فإن هذه اللفظة  .ـه.أيب ذر وكذا يف مسلم وغريه أجادب باجليم والدال املهملة بعدها موحدة" ا

  .ثابتة يف الرواية، واهلل أعلم

 .(0/401كشف املشكل ) ُينظر:( 4)

  .(4/023النهاية، مادة َقَيَع ) ُينظر: (5)
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 احلديث التاسع والعرشون بعد املائتني: 

َثالَثٌة: آَيٌة حُمَْكَمٌة، َوُسنٌَّة َقائَِمٌة، إن اْلِعْلَم "قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ¶ (1)وعن )ابن َعْمرو(

 .(2)أخرجه البغوي بسنده إىل ابن عمرو ."َوَفِريَضٌة َعاِدَلٌة، َوَما َكاَن ِسَوى َذلَِك َفُهَو َفْضٌل 

                                 
، والصواب أنه ¶/أ( جعل احلديث من مسند عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب 0/088يف األصل )( 1)

( لعبد 0/267كام سيأيت يف خترجيه، وقد عزاه يف املطبوع )¶  من مسند عبد اهلل بن َعمرو بن العاص

 .صواباهلل بن َعمرو عىل ال

 ختريج احلديث:( 2)

(، قال: أخربنا أبو 026) برقم  (0/391التفقه يف الدين ) ب/العلم،  ك/، «َشح السنة»أخرجه البغوي يف 

بكر حممد بن عبد الصمد الرتايب املعروف بأيب بكر بن أيب اهليثم، أنا احلاكم أبو الفضل حممد بن احلسني بن 

حممد احلدادي، يف سنة أربع وثامنني وثالث مائة، أنا أبو يزيد حممد بن حييى بن خالد، أنا أبو يعقوب 

يونس، عن اْلفريقي، وهو عبد الرمحن بن زياد بن أنعم، عن عبد  إسحاق بن إبراهيم احلنظيل، نا عيسى بن

  .قال، فذكر احلديث بلفظه ،ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبي ¶الرمحن بن رافع، عن عبد اهلل بن عمرو 

 (، 3881) برقم  (2/009ما جاء يف تعليم الفرائض ) ب/الفرائض،  ك/، «سننه»وأخرجه أبو داود يف 

(، كالمها )أبو داود، واحلاكم(، من 7949( برقم )4/269الفرائض ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 .وقال الذهبي يف التلخيص: ضعيف .طريق ابن وهب

(، من طريق 14( برقم )0/30اجتناب الرأي والقياس ) ب/، يف املقدمة، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

ِرْشِدين بن سعد، وجعفر بن َعون، ثالثتهم )ابن وهب، وِرْشِدين بن سعد، وجعفر بن َعون( عن عبد 

 .الرمحن بن زياد اْلفريقي به بلفظ مقارب مع تقديم، وتأخري

 «:َشح السنة»دراسـة إسناد احلديث عند البغوي يف 

ايب  - اهليثم أبو واسمه –الصمد حممد بن عبد  -0 وسبب هذه النسبة  –بن أيب عبد اهلل أبو بكر امَلْرَوِزي الرتُّ

أهنم كانوا أيام بني أمية يقولون لكل من يميل إىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ؓ، فالن ترايب 

ي، واحلاكم أيب الفضل روى عن حممد بن أمحد الدورقي املروز .-ينسبونه إىل أيب تراب، وكان هذا منهم 

ادي، وغريمها قال  .وروى عنه أبو املظفر السمعاين، وحميي السنة البغوي، وغريمها .حممد بن احلسني احلَدَّ

(، سري أعالم النبالء 0/301اللباب ) ُينظر: .ـه462ُتويف سنة  .الذهبي: الشيخ اجلليل،، مسنِد خراسان

قال ابن  .الذهبي: اجلليل تعادل مرتبة الصدوق وخالصة حاله أنه صدوق؛ ألن عبارة .(08/310)

(: حممد بن عمرو بن علقمة من املشهورين بالصدق والصيانة، لكنه مل يكن من 21الصالح يف مقدمته )صـ

، فحديثه من هذه ووثقه بعضهم لصدقه وجاللتهأهل اْلتقان، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، 

 .اجلهة حسن
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ادي الواعظ الصويفحممد بن احلسني بن  -3 روى عن  .حممد بن ِمْهران احلاكم أبو الفضل امَلْروزي احلَدَّ

وروى عنه  .عبد اهلل بن حممود املروزي، وحممد بن حييى بن خالد صاحب إسحاق بن راهويه، وغريمها

حلديث، قال احلاكم: شيخ أهل مرو يف الفقه، وا .احلاكم، وأبو بكر حممد بن أيب اهليثم الرتايب،  وغريمها

وقال الذهبي: حديثه من أعىل  .وقال السمعاين: كان فقيها فاضال من أصحاب الرأي .والتصوف، والقضاء

(، تاريخ اْلسالم 3/083األنساب للسمعاين ) ُينظر: .ـه288ُتويف سنة  .يشء وقع ملحيي السنة البغوي

 .اهلل أعلموخالصة حاله أنه حمدث فقيه، و .(06/471(، سري أعالم النبالء )8/641)

روى عن إسحاق بن راهويه،  .حممد بن حييى بن خالد بن يزيد بن متى أبو يزيد اخلالدي، املروزي -2 

قال  .وروى عنه أبو بكر أمحد بن عيل، وحممد بن احلسني احلدادي، وغريمها .وحممد بن رافع، وغريمها

وخالصة  .(04/120سري أعالم النبالء ) ُينظر: .ـه202ُتويف سنة  .الذهبي: اْلمام، املحدث، الثقة، العامل

 .حاله أنه ثقة

أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم احلنظيل: هو إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم بن مطر احلنظيل أبو  -4

 .41تقدم يف حديث رقم: .يعقوب املروزي املعروف بابن راَهَوْيه: ثقة حافظ إمام جمتهد

بيعي أبو َعْمرو، وُيقال: أبو حممد الكويفعيسى بن يونس بن أيب إسحاق  -1 روى عن أبيه، عبد  .السَّ

قال  .وروى عنه عبد اهلل بن وهب، وإسحاق بن راهويه، وغريمها .الرمحن بن زياد اْلفريقي، وغريمها

وقال  .زاد العجيل وكان ثبتا يف احلديث .أمحد، وأبو حاتم، والعجيل، ويعقوب بن شيبة، وابن خراش: ثقة

وقال سليامن بن داود: كنا عند ابن عيينة فجاء عيسى فقال: مرحبا بالفقيه ابن الفقيه  .د: كان ثقة ثبتاابن سع

وقال الذهبي: أحد األعالم َّف  .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال أبو زرعة: كان حافظا .ابن الفقيه

( 3/004الكاشف ) ُينظر: .ـه090ـه، وقيل 087ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة مأمون .احلفظ، والعبادة

وخالصة حاله أنه ثقة  .(1240/برقم440(، التقريب )صـ8/327(، َتذيب التهذيب )4419برقم )

 .عابد

اْلفريقي: هو عبد الرمحن بن زياد بن َأنُْعم بن منبه الشعباين، أبو أيوب، ويقال أبو خالد، اْلفريقي  -6

تقدم يف حديث  .ينه عْدل يف قضائه، لكنه ضعيف يف حفظه، ويكتب حديثه لالعتبارصالح يف د .قاضيها

 . 318رقم: 

منكر احلديث، ولعل تلك النكارة جاءت من ِقَبل  .عبد الرمحِن بن رافع التَّنُوخي املْصي قايض إفريقية -7

 .336تقدم يف حديث رقم:  .صاحبه عبد الرمحن بن زياد اْلفريقي كام أفاده الذهبي

عبد اهلل بن عمرو: هو الصحايب اجلليل: َعبد اَّللَّ بن َعمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن َسِعيد أبو   -8

  . 4تقدم يف حديث رقم:  .حممد اْلُقَريِشّ السهمي

 احلكم عىل احلـديث بإسناد البغوي:
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قوله: حْمَكمه، احرتاز من املنسوخ، فإن  .: فيه حث عىل تعلم الفرائضاخلطايبوقال: قال 

والفريضة  .من السنن املرويةملسو هيلع هللا ىلص العمل بناسخه، والسنة القائمة هي الثابتة عن رسول اهلل 

العادلة، حمتمل وجهني، أحدمها: ما أشار إليه اخلطايب أن يكون العدل يف السهام واألنصباء 

املذكورة يف الكتاب والسنة، والوجه الثاين: أن تكون مستنبطة من الكتاب، والسنة إذا كانت 

 .(1)يف معنى ما أخذ منهام نصا

  

                                                                                               
الرمحِن بن رافع التَّنُوخي، احلديث ِبذا اْلسناد ضعيف؛ ألن يف سنده عبد الرمحن بن زياد اْلفريقي، وعبد 

 .وكالمها ضعيفان، واهلل أعلم

 .(0/390َشح السنة للبغوي ) ُينظر: (1)
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 احلديث الثالثون بعد املائتني:

ْنَساُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَمُلُه إاِلَّ ِمْن ": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  وعن أيب هريرة ؓ إَِذا َماَت اْْلِ

د  .(1)، أخرجه مسلم"َثاَلٍث، َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُينْتََفُع بِِه، َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو َلهُ  واملرا

 .(2)بالصدقة اجلارية: الوقف

  

                                 
  ختريج احلديث: (1)

(، قال: 2/0311ما يلحق اْلنسان من الثواب بعد وفاته ) ب/الوصية،  ك/، «صحيحه»أخرجه مسلم يف 

حدثنا حييى بن أيوب، وقتيبة يعني ابن سعيد، وابن حجر، قالوا: حدثنا إسامعيل هو ابن جعفر، عن العالء، 

 .قال، فذكر احلديث بلفظ مقاربملسو هيلع هللا ىلص عن أبيه، عن أيب هريرة ؓ، أن رسول اهلل 

  .(0276( برقم )2/12ب/ يف الوقف )األحكام،  ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

  .(2610برقم  ) (6/310فضل الصدقة عن امليت ) ب/الوصايا،  ك/، «املجتبى»وأخرجه النسائي يف 

ذكر الدليل عىل أن أجر الصدقة املُْحَبَسة ُيكتب  ب/الزكاة،  ك/،«صحيحه»وأخرجه ابن خزيمة يف 

(، ثالثتهم )الرتمذي، والنسائي، 3494) برقم  (4/033للُمحبِس بعد موته ما دامت الصدقة جارية )

 .عيل بن ُحْجر السعدي به بلفظ مقارب ، عنوابن خزيمة(

اجلنائز، فصل يف املوت وما يتعلق به من  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

ه وروحه وعمله والثناء عليه، ِذكر البيان بأن عموم هذه اللفظة انقطع عمله مل يرد ِبا كل  راحة املؤمن وبرشا

(، قال:  أخربنا عبد اهلل بن حممد بن َهاِجك اهلَروي حدثنا عيل بن حجر به 2106( برقم )7/386األعامل )

 .بلفظ مقارب

 (، قال: حدثنا سليامن بن داود،8844) برقم  (04/428« )مسنده»أمحد يف  وأخرجه

 برقم  (0/463وتعليم السنن ) ،ملسو هيلع هللا ىلصالبالغ عن رسول اهلل  ب/، يف املقدمة، «سننه»وأخرجه الدارمي يف 

 (، قال: حدثنا موسى بن إسامعيل، 178)

 .املدين به بلفظ مقاربإسامعيل بن جعفر  ، عنكالمها )سليامن بن داود، وموسى بن إسامعيل(

(، 3881) برقم  (2/007ما جاء يف الصدقة عن امليت ) ب/الوصايا،  ك/، «سننه»وأخرجه أبو داود يف 

 .من طريق سليامن بن بالل، عن العالء بن عبد الرمحن به بلفظ مقارب

 .(0/364النهاية، مادة جرا ) ُينظر: (2)
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 بعد املائتني:احلديث احلادي الثالثون 

َخرْيُ َما "يقول: ملسو هيلع هللا ىلص وأخرج أبو حاتم معناه من حديث أيب قتادة، ولفظه: سمعُت رسوَل اهلل 

ا صاحل ا يدعو َلُه، َوَصَدَقة  )ََتِْري [ (1)َيْبُلُغُه( خَيُْلُف الرجل ِمن بعِده ]ثالث ا: ولد  َأْجُرَها، َوِعْلام 
(2) 

 .(3)"ُينْتََفُع بِهِ 

                                 
 ./أ(0/088(: جيزي ببلغه، والصواب ما أثبته كام ورد يف األصل )0/268يف املطبوع ) (1)

(، ومل يتبني ِل وْجه نصبه، وقد ورد 0/268/أ(، ويف املطبوع )0/088كذا ورد بالنصب يف األصل ) (2)

ُجُل ِمْن َبْعِدِه َثاَلٌث: وَ  َلٌد َصالٌِح َيْدُعو َلُه، َوَصَدَقٌة ََتِْري يف الروايات كلها بالرفع هكذا: "َخرْيُ َما خُيَلُِّف الرَّ

 .َيْبُلُغُه َأْجُرَها، َوِعْلٌم ُينَْتَفُع بِِه ِمْن َبْعِدِه"، فاهلل أعلم

 ختريج احلديث:( 3)

 هذا احلديث يرويه زيد بن أيب أنيسة، واخُتلف عنه من وجهني:

 .عن زيد بن أسلم، عن عبد اهلل بن أيب قتادة، عن أبيهؓ ،فمرة ُيروى عنه -0

 .فليح بن سليامن، عن زيد بن أسلم، عن عبد اهلل بن أيب قتادة، عن أبيهؓ ، عنومرة ُيروى عنه -3

 ختريج الوجه األول )زيد بن أيب أنيسة، عن زيد بن أسلم، عن عبد اهلل بن أيب قتادة، عن أبيه(:

الزجر عن كتبة املرء السنن خمافة  ب/العلم،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

(، 92( برقم )0/391أن يتكل عليها دون احلفظ هلا، ِذْكر البيان بأن العلَم من خري ما خَيُْلُف املرء بعَده )

اين، قال: حدثنا حممد بن قال: أخربنا احلسن بن سفيان، قال: حدثنا إسامعيل بن ُعَبيد بن  أيب َكريمة هو احلَرَّ

َسَلمة، عن أيب عبد الرحيم، عن زيد بن أيب ُأنَيسة، عن زيد بن أسلم، عن عبد اهلل بن أيب قتادة، عن 

 .يقول، فذكر احلديث بلفظ مقارب ،ملسو هيلع هللا ىلصأبيه ؓ، قال: سمعت رسول اهلل 

سعيد عبد اهلل بن احلسن اخلَُرَساين، ثنا ( من طريق أيب 717/برقم236وأخرجه ابن برشان يف أماليه )صـ

 .إسامعيل بن أيب كريمة احلراين به بلفظ مقارب

 (9/411خري ما خيلف امليت بعده ) ب/عمل اليوم والليلة،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

 (، 01862) برقم 

(، كالمها 340( برقم )0/88ثواب معلم الناس اخلري ) ب/، يف املقدمة، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

 .إسامعيل بن عبيد بن أيب كريمة احلراين به بلفظ مقارب ، عن)النسائي، وابن ماجه(

(، من طريق سعيد بن عبد اهلل 2111) برقم  (8/317« )املجالسة وجواهر العلم»وأخرجه الدينوري يف 

 .احلراين به بلفظ مقارب الفرعاين املعروف بَعْثَكل، نا إسامعيل بن عبيد بن عمر بن أيب كريمة

عن ُفليح بن سليامن، عن زيد بن أسلم، عن عبد اهلل بن أيب قتادة، عن  ختـريج الوجـه الثاين )زيد بن أيب أنيسة،

 أبيه(:
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ذكر الدليل عىل أن أجر الصدقة املُْحَبسة ُيكتب  ب/الزكاة،  ك/، «صحيحه»أخرجه ابن خزيمة يف 

(، قال:حدثنا أمحد بن احلسن بن عبَّاد 3491) برقم  (4/033للُمْحبِس بعد موته ما دامت الصدقة جارية )

َهاوي، أخربنا يزيد يعني أباه، حدثنا زيد بن أيب  النسائي ببغداد، حدثنا حممد يعني ابن يزيد بن ِسنان الرَّ

ُفليح بن سليامن، عن زيد بن أسلم، عن عبد اهلل بن أيب قتادة، عن أبيه ؓ قال: سمعت ُأنيسة، عن 

 .يقول، فذكر احلديث بلفظ مقاربملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

( 0/88ثواب معلم الناس اخلري ) ب/وأخرجه أبو احلسن ابن القطان يف زوائده عىل ابن ماجه، يف املقدمة، 

 .دثنا حممد بن يزيد بن سنان الرهاوي به بلفظ مقارب((، قال: حدثنا أبو حاتم قال: ح340برقم )

(: "وأما حديثه عن أيب حاتم فهو يف بعض النسخ 03197( برقم )9/348قال املزي يف حتفة األَشاف )

 .دون بعض، ولعله من زيادات أيب احلسن القطان عن أيب حاتم، واهلل أعلم "

(، من طريق حممد بن مسلم بن 14( برقم )0/71وأخرجه ابن عبد الرب يف "جامع بيان العلم وفضله" )

 .َوارة قال: حدثني حممد بن يزيد بن سنان به بنحوه

الوقف، ِذكر البيان بأن اختاذ األحباس يف  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

 (، 4913( برقم )00/366سبيل اهلل من خري ما خَيُْلف املرء بعده )

(، كالمها )ابن حبان، والطرباين(، من طريق أيب عبد 2473) برقم  (4/7« )األوسط» يف وأخرجه الطرباين

اين  يزيد بن خالد –الرحيم   .، قال: حدثني زيد بن أيب أنيسة به بلفظ مقارب-احلَرَّ

 دراســة اْلسنــاد:

 الوجه األول: 

  «:صحيحه»دراسـة إسناد احلديث عند ابن حبان يف 

 .بن عامر بن عبد العزيز بن النعامن بن عطاء، أبو العباس الشيباين اخلراساين النسوياحلسن بن سفيان  -0

 .31تقدم يف حديث رقم:  .ثبت حافظ

اين -3 روى عن حممد بن سلمة  .إسامعيل بن ُعَبيد بن عمر بن أيب َكريمة األموي موالهم طأبو أمحد احلَرَّ

ذكره ابن  .وروى عنه ابن ماجه، واحلسن بن سفيان الشيباين، وغريمها .احلراين، ويزيد بن هارون، وغريمها

وقال أبو بكر اجلعايب: حيدث عن حممد بن سلمة  .وقال الدارقطني، والذهبي: ثقة .حبان يف الثقات

(، َتذيب 296( برقم )0/348الكاشف ) ُينظر: .ـه341ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة يغرب .بعجائب

وخالصة حاله أنه ثقة عىل قول األكثرين، وأما قول  .(468/برقم 019(، التقريب )صـ0/208التهذيب )

بة ال تنايف التوثيق، وأما قول اجلعايب: حيدث عن  ابن حجر: يغرب، فهي غري قادحة يف ضبطه، ألن الغرا

ه، واهلل حممد بن سلمة بعجائب، فال يؤخذ به؛ ألن من انفرد بجرح، ومل يوافقه عليه أحد ال ُيعتد بجرح

 .أعلم
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اين -2 روى عن خاله أيب عبد الرحيم خالد،  .حممد بن َسَلمة بن عبد اهلل الباهيل موالهم، أبو عبد اهلل احلّرَّ

قال ابن  .وروى عنه أمحد بن حنبل، وإسامعيل بن ُعبيد بن أيب َكريمة، وغريمها .وهشام بن حسان، وغريمها

وقال ابن املديني، والعجيل، والنسائي، وابن حجر:  .وفتوى سعد: كان ثقة فاضال عاملا له فضل، ورواية،

ُتويف سنة  .وقال أبو عروبة: أدركنا الناس ال خيتلفون يف فضله، وحفظه .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .ثقة

(، َتذيب التهذيب 342/برقم068سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديني )صـ ُينظر: .ـه عىل الصحيح090

 .وخالصة حاله أنه ثقة .(1933/برقم480ريب )صـ(، التق9/092)

ك  -4 ل –أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أيب يزيد بن ّسامَّ بن ُرْسُتم األموي موالهم أبو عبد  -ويقال: ّسامَّ

اين وروى عنه ابن  .، ومكحول الشامي، وغريمها-وأكثر عنه  -روى عن زيد بن أيب ُأنَيسة  .الرحيم احلَرَّ

وقال ابن معني،  .قال أمحد، وأبو حاتم: ال بأس به .مة احلراين، وموسى بن أعني، وغريمهاأخته حممد بن سل

وذكره ابن حبان يف "الثقات"، وقال ابن  .وأبو القاسم البغوي، وابن َخْلفون، والذهبي، وابن حجر: ثقة

يخ بغداد (، تار8/333الثقات البن حبان ) ُينظر: .ـه044ُتويف سنة  .حبان: حسن احلديث مستقيم

( برقم 4/067(، اْلكامل ملغلطاي )0270( برقم )0/270(، الكاشف )4249( برقم )9/337)

وخالصة حاله أنه ثقة عىل قول  .(0697/برقم093(، التقريب )صـ2/023(، َتذيب التهذيب )0218)

  .األكثرين، ومن أنزله عن ذلك مل يذكر دليال، واهلل أعلم

ثقة عىل قول األكثرين، وأما قول  .اجلَزري أبو أسامة، أصله من الكوفة -زيدواسمه –زيد بن أيب ُأنَيسة  -1

د تقدم يف حديث  .فال يقدح يف توثيقه، ومن أنزله عن رتبة الثقة مل يذكر دليال، واهلل أعلم ،ابن حجر: له أفرا

 . 070رقم: 

تقدم يف  .ثقة عامل، وكان يرسل .زيد بن أسلم القريش العدوي، أبو أسامة، ويقال: أبو عبد اهلل، املدين -6

 . 13حديث رقم: 

َلمي -واسمه احلارث  –عبد اهلل بن أيب قتادة  -7 أبو إبراهيم، ويقال: أبو حييى  ،بن ِربعي األنصاري السُّ

 .وروى عنه حييى بن أيب كثري، وزيد بن أسلم، وغريمها .¶روى عن أبيه، وجابر بن عبد اهلل  .املدين

وذكره ابن حبان، وابن خلفون يف  .وقال النسائي، وابن حجر: ثقة .ة قليل احلديثقال ابن سعد: كان ثق

قه ابن عبد الرحيم ."الثقات" ُتويف  .وقال الذهبي: كان من علامء أهل املدينة وثقاَتم .وقال ابن خلفون: وثَّ

يب التهذيب (، َتذ2020( برقم )8/034(، اْلكامل ملغلطاي )3/034تاريخ اْلسالم ) ُينظر: .ـه91سنة 

  .وخالصة حاله أنه ثقة .(2128/برقم208(، التقريب )صـ1/261)

َلمي ؓ  -8  ،ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النبي  .أبوه: هو احلارث بن ِربعي أبو قتادة األنصاري اخلزرجي السُّ

، وعطاء بن يسار، وغريمها .، وغريمها¶وعن معاذ، وُعمر  كان يقال له  .وروى عنه ابنه عبد اَّللَّ

(، يف حديث سلمة بن األكوع ؓ 2/0422ثبت ذلك يف صحيح مسلم ) ،ملسو هيلع هللا ىلصفارس رسول اهلل 
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ـه، وقيل 41ـه، وقيل 28ُتويف سنة  .حديثا 071وعدد أحاديثه  .شهد أحدا، واملشاهد بعدها .الطويل

 .(417(، اخلالصة للخزرجي )صـ01400( برقم )7/373اْلصابة ) ُينظر: .ـه14

 

 

 اين: الوجه الث

 :احلديث عند ابن خزيمة يف صحيحه دراســـة إسنـــــاد

ذكره الذهبي يف تارخيه  .أبو العباس السمسار يلقب بنان، وكان نسائي األصل ،أمحد بن احلسني بن عبَّاد -0

تاريخ بغداد  ُينظر: .ثقة، ومن أنزله عن رتبة الثقة مل يذكر دليال، واهلل أعلم .يف الطبقة السادسة والعرشين

  .(6/34(، تاريخ اْلسالم )3103( برقم )1/013)

َهاوي ،حممد بن يزيد بن ِسنان بن يزيد التميمي اجلَزري -3  .ـه331ُتويف سنة  .أبو عبد اهلل بن أيب َفروة الرَّ

 ُينظر: .صالح يف دينه، لكنه ضعيف يف ضبطه عىل قول األكثرين، ومن خالفهم مل يذكر دليال، واهلل أعلم

(، تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق 1711( برقم )37/31(، َتذيب الكامل )8/038اجلرح والتعديل )

(، َتذيب التهذيب 4261( برقم )01/294(، اْلكامل ملغلطاي )711( مسألة )3/318للذهبي )

  .(6299/برقم102(، التقريب )صـ9/134)

تقدم يف حديث رقم:  .ضعيف .، أبو فروة الرهاوييزيد: هو يزيد بن ِسنَان بن يزيد التميمي اجلزري -2

011.  

تقدم يف الوجه  .ثقة له أفراد .اجلَزري أبو أسامة، أصله من الكوفة -واسمه زيد  –زيد بن أيب ُأنَيسة  -4

 .األول من أوُجه هذا احلديث

أبو  -ويقال: األسلمي-بن ُحنني اخلزاعي  -نافع ، وقيل: واسمه رافع-بن أيب املغرية  ُفليح بن سليامن -1

ضعيف ُيعترب به يف املتابعات،  .ـه068ُتويف سنة  .غَلَب عليه، واسمه عبد امللك وفليح لقب .حييى املدين

والشواهد، وهذا عىل قول األكثرين، وأما األحاديث التي أخرجها له الشيخان، فهي أحاديث حسنة، وعىل 

، وقد اعتمده البخاري يف صحيحه، وروى عنه ..هذا حُيمل قول ابن عدي: ولفليح أحاديث صاحلة 

–واحلديث الذي معنا  .الكثري، وهو عندي ال بأس به، وكذا قول الدارقطني: خيتلفون فيه، وليس به بأس

الكامل البن عدي  ُينظر: .ليس يف الصحيحني، واهلل أعلم -حديث أيب قتادة األنصاري ؓ

(، 378/برقم013من ُتكلم فيه وهو موثق )صـ (،7/210(، سري أعالم النبالء )0171( برقم )7/044)

موسوعة أقوال ، (417هدي الساري )صـ، (1442 /برقم448(، التقريب )صـ8/212َتذيب التهذيب )

 .(2021( برقم )4/23ابن معني يف اجلرح والتعديل )

تقدم يف  .ان يرسلثقة عامل، وك .زيد بن أسلم القريش العدوي، أبو أسامة، ويقال: أبو عبد اهلل، املدين -6

 . 13حديث رقم: 
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َلمي أبو إبراهيم، ويقال: أبو حييى  -واسمه احلارث  –عبد اهلل بن أيب قتادة  -7 بن ِربعي األنصاري السُّ

 .تقدم يف الوجه األول من أوُجه هذا احلديث .ثقة .املدين

َلمي ؓ -8 تقدم يف الوجه  .صحايب .أبوه: هو احلارث بن ِربعي أبو قتادة األنصاري اخلزرجي السُّ

 .األول من أوُجه هذا احلديث

 

 النظر والرتجيح:

بعد النظر يف طرق احلديث، وأحوال الرواة املختلفني عىل املدار يتبني ِل رجحان الوجه األول )بنقص راو 

ئن ترجيحه ما ييل:  وهو فليح بن سليامن( عىل الوجه الثاين )بزيادة فليح بن سليامن(، وقرا

اينأن  -0 بينام راوي الوجه الثاين  .ثقة .راوي الوجه األول وهو: أبو عبد الرحيم خالد بن أيب يزيد احلَرَّ

 .ضعيف، وبذا ترتجح رواية الثقة عىل الضعيف .يزيد بن ِسنَان التميمي، أبو فروة الرهاوي

زيد بن سنان بني (: "وزاد ي4/028ولرتجيح احلافظ ابن حجر هلذا الوجه، حيث قال يف إحتاف املهرة ) -3

 ليس الذي اْلسناد يعني–زيد بن أيب أنيسة، وزيد بن أسلم فيه: فليح بن سليامن، واْلسناد األول أصح" 

 .-سليامن بن فليح فيه

ح اْلمام الدارقطني الوجه الثاين، حيث قال يف العلل ) ( بعد أن ذكر 0123( برقم )6/041يف حني رجَّ

أصح، وإن كان أبو عبد الرحيم ثقة، أثبت منه"، والذي يظهر بعد وجهي احلديث: "وقول يزيد بن سنان 

اين  قد روى  -وهو ثقة-هذا أن كال الوجهني ثابت، وذلك بقرينة أن أبا عبد الرحيم خالد بن أيب يزيد احلَرَّ

 .هلل أعلموا التخريج، يف تقدم كام -أنيسة أيب بن زيد–الوجهني معا عن املدار 

  ابن حبان املبدوء به: احلكم عىل احلديث بإسناد

 .صحيح؛ ملا تقدم يف دراسته، واهلل أعلم

  .321: ح رقمتقدم خترجيه يف  .وله شاهد صحيح أيضا من حديث أيب هريرة ؓ
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 والثالثون بعد املائتني:احلديث الثاين 

، ُثمَّ ُيَعلَِّمُه َأَخاُه ": ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولقال: قال  (1)وعنه َدَقِة َأْن َيتََعلََّم امْلُْسلُِم ِعْلام  َأْفَضُل الصَّ

 .(2)أخرجه ابن ماجه ."امْلُْسلِمَ 

                                 
 .يعني أبا هريرة ؓ  (1)

 ختريج احلديث:( 2)

ِب ُمَعلِِّم الناَس اخلرَي ) ب/، يف املقدمة، «سننه»أخرجه ابن ماجه يف  (، قال: حدثنا 342( برقم )0/89ثوا

 بِن 
ِ
َن بِن ُسَليٍم، عن ُعَبيِد اهلل يعقوُب بُن مُحَيِد بِن كاسٍب امَلَديِنُّ قال: حدثني إسحاُق بُن إبراهيَم، عن صْفوا

، عن أيب هريرَة ؓ، أن النبيَّ    .بلفظه قال، فذكر احلديثملسو هيلع هللا ىلص َطْلحَة، عِن احلسِن الَبْصيِّ

 «: سننه»دراسـة إسناد احلديث عند ابن ماجه يف 

روى عن إسحاق بن إبراهيم بن  .يعقوُب بُن مُحَيِد بِن كاسٍب امَلَديِن سكن مكة، وقد ينسب إىل جده -0

وروى عنه البخاري يف كتاب" أفعال العباد"، وابن ماجه،  .سعيد املدين، وسفيان بن عيينة، وغريمها

قيل: أليس هو يف سامعه ثقة؟  .قيل: من أين قلت ذاك؟ قال: ألنه حمدود .ن معني: ليس بثقةقال اب .وغريمها

وقال ابن أيب حاتم: قلت أليب زرعة: ثقة؟ فحرك رأسه،  .وقال عباس العنربي: يوصل احلديث .قال: بىل

قال أبو و .قلت: كان صدوقا يف احلديث؟ قال: هلذا َشوط، وقال أيضا: قلبي ال يسكن عىل ابن كاسب

 .وقال النسائي: ليس بيشء .وقال البخاري: مل نر إال خريا، وهو يف األصل صدوق .حاتم: ضعيف احلديث

، وقال: كان ممن حيفظ، وممن مجع، وصنف، واعتمد عىل حفظه، فربام أخطأ يف «الثقات»وذكره ابن حبان يف 

اليشء بعد اليشء، وليس خطأ اْلنسان يف يشء َيم فيه ما مل يفحش ذلك منه بُمخِرجه عن الثقات إذا 

وقال ابن أيب خيثمة:  .ائبوقال ابن عدي: ال بأس به وبرواياته، وهو كثري احلديث الغر .تقدمت عدالته

ه  قلت ملصعب الزبريي: إن ابن معني يقول يف ابن كاسب: إن حديثه ال جيوز؛ ألنه حمدود، فقال: إنام حدَّ

الطالبيون حتامال عليه، وابن كاسب ثقة مأمون صاحب حديث، وقد عقب ابن حجر عىل هذا بقوله يف 

ثم نقل ابن حجر قول زكريا بن حييى احللواين:  هدي الساري: "فمن هذه اجلهة ليس اجلرح فيه بقادح"،

"رأيت أبا داود جعل أحاديث ابن كاسب ِوقايات عىل ظهور كتبه، فسألته عن ذلك؟، فقال: رأيت يف 

ة بخط طري  مسنده أحاديث منكرة، فطالبناه باألصول، فدافعنا، ثم أخرجها بعد، فإذا تلك األحاديث مغريَّ

ها"، وقد علق ابن حجر عىل هذه القصة بقوله: "فهذا اجلرح قادح، وهلذا مل كانت مراسيل فأسندها، وزاد في

وقال  .وقال احلاكم أبو عبد اهلل: مل يتكلم فيه أحد بحجة .وقال مسلمة: ثقة ."..خيرج عنه أبو داود شيئا

ى عنه البخاري الذهبي يف طبقاته: اْلمام املحدث عامل املدينة، تفرد بأشياء، وله مناكري، وقال يف املغني: رو

اه، وقال يف امليزان: كان من علامء احلديث، لكنه له مناكري،  يف صحيحه، فقال: يعقوب، ومل ينسبه، وقوَّ

 ..وقال ابن حجر يف هدي الساري: خمتَلف يف االحتجاج به، روى البخاري يف كتاب الصلح  .وغرائب

كاسب هذا، وقيل: ابن إبراهيم حديثا عن يعقوب غري منسوب عن إبراهيم بن سعد، فقيل: هو ابن 
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، واألشبه أنه ابن كاسب، وبذلك جزم أبو أمحد احلاكم، وأبو إسحاق احلبال، وأبو عبد ..وقيل ،الدورقي

، ثم قال ابن حجر: واحلديث الذي أخرجه له يف الصلح تابعه عليه حممد بن ..اهلل بن منده، وغري واحد 

ـه، وقيل 341ُتويف سنة  .يف التقريب: صدوق ربام وِهم قال ابن حجرو .الصباح عند مسلم، وأيب داود

(، َتذيب 3160( برقم )8/476(، الكامل البن عدي )9/381الثقات البن حبان ) ُينظر: .ـه340

(، طبقات احلفاظ للذهبي 9801( برقم )4/411(، ميزان االعتدال )7186( برقم )23/208الكامل )

(، 6287( برقم )3/292(، الكاشف )7087( برقم )3/420(، املغني يف الضعفاء للذهبي )3/41)

وخالصة حاله  .(7801/برقم617(، التقريب )صـ477(، هدي الساري )صـ00/282َتذيب التهذيب )

ئبه، وهذا القول  أنه صدوق له مناكري، وغرائب، ومل أقف عىل من اعترب هذا احلديث من مناكريه، أو غرا

ن، وابن عدي، وابن حجر، وأما من وثقه بإطالق، فال يستقيم هذا يتامشى مع ما قاله البخاري، وابن حبا

، واهلل -عىل الراجح  –مع مناكريه، كام أن تضعيفه بإطالق ال يتفق مع إخراج البخاري له يف صحيحه 

  .أعلم

اف املدين -3 َن بِن ُسَليٍم، وعبد اهلل بن ماهان األ .إسحاُق بُن إبراهيَم بن سعيد الصوَّ زدي، روى عن صْفوا

قال أبو زرعة:  .وروى عنه إبراهيم بن املنذر احلزامي، ويعقوب بن محيد بن كاسب، وغريمها .وغريمها

بعة من الثقات،  .وقال أبو حاتم: لني احلديث .منكر احلديث ليس بقوي وذكره ابن حبان يف الطبقة الرا

 .وقال ابن حجر: لني احلديث .وقال الذهبي: ُضعِّف .وقال الباغندي: عنده مناكري .وقال: كان خيطىء

(، 0/304(، َتذيب التهذيب )373( برقم )0/322(، الكاشف )8/019الثقات البن حبان ) ُينظر:

 .وخالصة حاله ما قاله ابن حجر .(236/برقم 99التقريب )صـ

َن بِن ُسَليٍم املدين -2 روى عن  .أبو عبد اهلل، وقيل: أبو احلارث القريش الزهري موالهم الفقيه ،صْفوا

 بِن َطْلحَة، وغريمها
ِ
وروى عنه إسحاق بن إبراهيم بن سعيد املدين، وزيد بن أسلم،  .أنس، وُعَبيِد اهلل

وقال أبو بكر بن أيب احلصيب: ُذكر صفوان بن سليم  .قال ابن سعد: كان ثقة كثري احلديث عابدا .وغريمها

وقال أمحد: ثقة من خيار عباد  .ن السامء بذكرهعند أمحد، فقال: هذا رجل ُيستسقى بحديثه، وَينزل القطر م

وقال  .وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت مشهور بالعبادة .وقال أبو حاتم، والنسائي: ثقة .اهلل الصاحلني

وقال ابن حبان يف "الثقات": كان من  .وقال العجيل: ثقة رجل صالح .املفضل الغاليب: كان يرى القدر

ُتويف  .وقال ابن حجر: ثقة مفت عابد ُرمى بالقدر .وقال الذهبي: ثقة حجة .عباد أهل املدينة، وزهادهم

(، 3883( برقم )02/084(، َتذيب الكامل )763( برقم )0/467الثقات للعجيل ) ُينظر: .ـه023سنة 

 .(3922/برقم376(، التقريب )صـ4/431(، َتذيب التهذيب )3298( برقم )0/112الكاشف )

 .حجر وخالصة حاله ما قاله ابن

ف اخلزاعي -4  بِن َطْلحَة بن ُعَبيد اهلل بن َكِريز أبو املَُطرِّ
ِ
روى عن احلسن البْصي، والزهري،  .ُعَبيِد اهلل

 .ذكره ابن حبان، وابن خلفون يف "الثقات" .وروى عنه صفوان بن سليم، ومحاد بن زيد، وغريمها .وغريمها
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(، 2111( برقم )0/680الكاشف ) ُينظر: .ُتويف سنة ـه .وقال ابن حجر: مقبول .وقال الذهبي: ُوثِّق

 .(4213/برقم270(، التقريب )صـ2449( برقم )9/37(، اْلكامل ملغلطاي )7/09َتذيب التهذيب )

 .وخالصة حاله أنه صدوق، واهلل أعلم

فقيه فاضل ثقة ثبت  .: هو احلسن بن أيب احلسن َيَسار البْصي، أبو سعيد موىل األنصاراحلسِن الَبْصّي  -1

ا، ومراسيله فيها ضعف إال إذا رواها عنه الثقات كام قال ابن املديني تقدم يف  .عابد، وكان يرسل كثري 

 . 40حديث رقم: 

ويّس، أبو هريرَة ؓ -6  .03تقدم يف حديث رقم:  .أبو هريرَة: هو عبُد الرمحن بُن صخٍر الدَّ

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن ماجه:

ثم إنه منقطع؛  .لني احلديث .سناد ضعيف؛ ألن فيه إسحاق بن إبراهيم بن سعيد الصوافاحلديث ِبذا اْل

قاله ابن املديني، وِبز بن أسد، ويونس بن عبيد، وعيل بن زيد، وأبو  .فإن احلسن مل يسمع من أيب هريرة

 .(71  -69حتفة التحصيل )صـ ُينظر: .حاتم، وأبو زرعة الرازيان، وابن أيب حاتم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





601 

 

 احلديث الثالث والثالثون بعد املائتني:

دَخل َمْسِجِدي َهَذا، ال َيْأتِيِه إاِلَّ خِلرَْيٍ َيَتَعلَُّمُه َمْن يقول: "ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول اهلل  (1)وعنه

ِه" َأوْ  ، وَمن َخالَف ذلَك فهَو كالَّذي َينُْظُر إىَِل َمَتاِع َغرْيِ
ِ
 .ُيَعلُِّمُه، كان كامْلَُجاِهِد يِف َسبِيِل اَّللَّ

 .(2)أخرجه أبو حاتم، وابن ماجه

                                 
 .( يعني أبا هريرة ؓ 1)

 ختريج احلديث:( 2)

 هذا احلديث يرويه سعيد املقربي، واخُتلف عنه من ثالثة أوجه:

  .فمرة ُيروى عنه عن أيب هريرة ؓ مرفوعا -0

 .عن أبيه، عن كعب األحبار، قوله ومرة ُيروى عنه عن عمر بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث، -3

 .ومرة ُيروى عنه عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث، عن كعب األحبار، قوله  -2

 ختريج الوجه األول )سعيد املقربي عن أيب هريرة مرفوعا(:

الزجر عن كتبة املرء السنن خمافة  ب/العلم،  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

( 0/388التسوية بني طالب العلم ومعلمه وبني املجاهد يف سبيل اهلل )أن يتكل عليها دون احلفظ هلا، ِذْكر 

مي قال حدثنا املقرىء قال أنبأنا َحْيوة 87برقم ) (، قال: أخربنا أبو يعىَل قال حدثنا حممد بن أيب بكر املَُقدَّ

ي أخربه أنه سمع أبا هريرة ؓ يقول: إنه سمع رسول ا ملسو هيلع هللا ىلص هلل قال حدثني أبو صخر أن سعيدا امَلْقرُبِ

 .يقول، فذكر احلديث بنحوه

 .( قال: حدثنا عبد اهلل بن يزيد به بنحوه01804( برقم )06/476« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

( من طريق أيب حييى عبد اهلل بن أمحد بن 201( برقم )0/069العلم ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

زكريا، ثنا عبد اهلل بن يزيد املقرئ به بنحوه، وقال احلاكم: هذا حديث صحيح عىل َشط الشيخني، فقد 

 .احتجا بجميع رواته ثم مل خيرجاه، وال أعلم له علة بل له شاهد ثالث عىل َشطهام مجيعا

ملسو هيلع هللا ىلص الصالة يف مسجد النبي  ب/صالة التطوع واْلمامة،  ك/، «مصنفه»ة يف وأخرجه ابن أيب شيب

 .(، قال: حدثنا حاتم بن إسامعيل7107( برقم )3/048)

( برقم 0/83فضل العلامء واحلث عىل طلب العلم ) ب/، يف املقدمة، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

 .(، من طريق حاتم بن إسامعيل337)

 .(، من طريق ابن هليعة8612) برقم  (04/317« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 .)حاتم بن إسامعيل، وابن هليعة( عن محيد بن زياد به بنحوه 

( من طريق ابن وهب، أخربنا أبو صخر 219( برقم )0/068العلم ) ك/، «املستدرك»وأخرجه احلاكم يف 

 .عىل َشطهام، وال أعلم له علةبه بنحوه، وفيه زيادة يف آخره، وقال الذهبي: تابعه حيوة عن أيب صخر وهو 
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 :قوله( يب بكر، عن أبيه، عن كعب األحبارعمر بن أ ، عنختـريج الوجـه الثاين )سعيد املقربي

(، 24608( برقم )7/001ما جاء يف لزوم املساجد ) ب/الزهد،  ك/، «مصنفه»أخرجه ابن أيب شيبة يف 

قال: حدثنا ابن ُنَمري، عن ُعَبيد اهلل بن عمر، عن سعيد بن أيب سعيد، عن عمر بن أيب بكر، عن أبيه، عن 

: َما ِمْن َعْبٍد ُمْؤِمٍن َيْغُدو إىَِل امْلَْسِجِد َوَيُروُح اَل 
ِ
َتاِب اَّللَّ
َيْغُدو َواَل َيُروُح إاِلَّ كعب األحبار، قال: )َأِجُد يِف كِ

 َكمَ 
ِ
َتاِب اَّللَّ
َر بِِه، إاِلَّ َمَثُلُه يِف كِ َ، َأْو ُيَذكِّ ، َأْو ُيَعلُِّمُه، َأْو َيْذُكَر اَّللَّ ا (لَِيَتَعلََّم َخرْي 

ِ
 .َثِل امْلَُجاِهِد يِف َسبِيِل اَّللَّ

بل، ثنا أبو بكر بن أيب شيبة به بلفظ ( من طريق حممد بن ش6/06« )احللية»وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف 

 .مقارب

 عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث، عن كعب األحبار، قوله(: ،ختريج الوجه الثالث )سعيد املقربي

( قال: حدثنا أبو بكر بن خالَّد، ثنا إسامعيل بن إسحاق 6/06« )احللية»أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف 

ثنا سفيان الثوري، قال: أخربين حممد بن عجالن، عن سعيد املقربي، عن أيب  القايض، ثنا حممد بن كثري،

َ ِفيِه َويْذُكَر اهلَل  بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، عن كعب، أنه قال:) َمْن َأتَى امْلَْسِجَد لِيَصيلِّ

 
ِ
ا َأْو ُيَعلَِّمُه َفُهَو َكامْلَُجاِهِد يِف َسبِيِل اهلل َم َخرْي  ، َوَمْن َأتَى امْلَْسِجَد لأِْلََحاِديِث َواأْلَْخَباِر َكَمَثِل َمْن يْعِجُبُه َوَيَتَعلَّ

اكِِريَن َوَليَْس ِمنُْهْم( نَي َوَليَْس ِمنُْهْم َوَيَرى الذَّ احِلِ  .َما َليَْس َلُه، َيَرى الصَّ

 دراســة اْلسنــاد:

 الوجه األول: 

 «:صحيحه»دراسـة إسناد احلديث عند ابن حبان يف 

: ثقة إمام أبو يعىل: هو -0  .أمحد بن عيل بن املَُثنى بن حييى بن عيسى بن هالل التميمي أبو يعىَل امَلوِصيِلّ

 . 09تقدم يف حديث رقم: 

ِمّي البْصي: ثقة -3   . 09تقدم يف حديث رقم:  .حممد بن أيب بكر بن عيل بن عطاء أبو عبد اهلل امْلَُقدَّ

تقدم يف حديث  .ثقة فاضل .يزيد القريش، العدوي، أبوعبد الرمحن املقرئ املقرىء: هو عبد اهلل بن -2

 . 03رقم: 

ْصي -4
ِ
تقدم يف  .ثقة فقيه زاهد .َحيْوة: هو َحيَْوة بن َُشيح بن صفوان بن مالك التُِّجيبي، أبو ُزرعة امل

 . 03حديث رقم: 

، وقد عد ابن صدوق َيم .املدين، أبو صخر اخلراط –اسمه أبو املخارق  –مُحَيد بن زياد  هوأبو صخر:  -1

 . 03تقدم يف حديث رقم:  .عدي احلديث الذي معنا من أوهامه

ي  -6 نسبة إىل مقربة باملدينة كان  -امَلْقرُبي  -واسمه كِيسان  - سعيد بن أيب سعيدهو: أن سعيد امَلْقرُبِ

ثقة، ال يرضه أنه تغري قبل موته لقول الذهبي:  .أبو سعد املدين صاحب أيب هريرة وابن صاحبه -جماورا هلا 

تقدم يف  .ما أحسب أن أحدا أخذ عنه يف االختالط، فإن ابن عيينة أتاه فرأى ُلعابه يسيل فلم حيمل عنه

 . 62حديث رقم: 
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الصحايب اجلليل عبد الرمحن بن صخر الدويّس، أبو هريرة ؓ: تقدم يف حديث  هو: أبو هريرة -7

 .03رقم: 

 الثاين:الوجه 

 دراسة إسنـاد ابن أيب شيبة يف مصنفه:

 ُينظر: .ـه099ُتويف سنة  .ثقة حجة .ابن ُنَمري: هو عبد اهلل بن نمري اهلمدانى اخلارَّف، أبو هشام الكوَّف -0

 .(2668/برقم 237(، التقريب )صـ6/17(، َتذيب التهذيب )2134( برقم )0/614الكاشف )

 .عاصم بن عمر بن اخلطاب القرشى العدوى العمرى املدنى أبو عثامنُعَبيد اهلل بن عمر بن حفص بن  -3

(، 7/28َتذيب التهذيب ) ُينظر: .ـه، وقيل قبل ذلك047ُتويف سنة  .ثقة ثبت، أحد الفقهاء السبعة

 .(4234/برقم272التقريب )صـ

 . 62تقدم يف حديث رقم:  .ثقة .امَلْقرُبي أبو سعد املدين -واسمه كِيسان  -سعيد بن أيب سعيد  -2

صدوق؛ فقد روى  .عمر بن أبى بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام القرشى املخزومى، املدنى -4

حه ( برقم 3/16الكاشف ) ُينظر: .عنه مجع، وذكره ابن حبان يف "الثقات"، ومل أقف عىل أحٍد جرَّ

 .(4868/برقم401(، التقريب )صـ 7/439(، َتذيب التهذيب )4137)

أبوه: هو أبوبكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام القريش املخزومي املدين، قيل اسمه حممد، وقيل  -1

 .¶ر ولد يف خالفة عم .ثقة عابد، أحد الفقهاء السبعة .املغرية، والصحيح أن اسمه وكنيته واحد

(، 084( برقم )0/014رجال صحيح مسلم البن َمنُجوَيه ) ُينظر: .ـه، وقيل غري ذلك94ُتويف سنة 

  .(7976/برقم 632(، التقريب )صـ03/21(، َتذيب التهذيب )6137( برقم )3/400الكاشف )

بن (: روى عن جرير 7342( برقم )22/003قال املزي يف ترمجة أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث )

أقول: وسامعه من كعب األحبار غري  .ـه.جابر، ويقال: جزء بن جابر اخلثعمي صاحب كعب األحبار ا

ـه كام 24، وتويف كعب سنة ¶مستبعد؛ فقد ولد أبو بكر بن عبد الرمحن يف خالفة عمر بن اخلطاب 

 .تقدم، واهلل أعلم

ـه، 24ُتويف سنة  .ثقة .عب األحباركعب األحبار: هو كعب بن ماتع احلمريى أبو إسحاق، املعروف بك -6

(، َتذيب التهذيب 2/489(، سري أعالم النبالء )1/222الثقات البن حبان ) ُينظر: .وقيل قبلها

 .(1648/برقم460(، التقريب )صـ8/828)

 الوجه الثالث:

 «:احللية»دراسة إسناد أيب نعيم األصبهاين يف 

سري أعالم النبالء  ُينظر: .ـه 219تويف سنة  .صدوق .النصيبيأبو بكر بن خالَّد: هو أمحد بن يوسف  -0

(06/69). 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





604 

 

                                                                                               
إسامعيل بن إسحاق بن إسامعيل بن محاد بن زيد بن درهم، أبو إسحاق األزدي موالهم البْصي ثم  -3

 . 09تقدم يف حديث رقم:  .إمام حافظ متقن .البغدادي املالكي

سري  ُينظر: .ـه332ُتويف سنة  .ثقة مل ُيِصب من ضعفه .حممد بن كثري العبدي، أبو عبد اهلل البْصي -2

 .(6313/برقم 114(، التقريب )صـ9/407(، َتذيب التهذيب )01282أعالم النبالء )

ثقة حافظ فقيه عابد إمام  .سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري أبو عبد اهلل الكويف سفيان الثوري: هو -4

  . 24تقدم يف حديث رقم:  .حجة أمري املؤمنني يف احلديث

صدوق إال أنه اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة، وذكره  .حممد بن َعْجالن القريش، أبو عبد اهلل املدين -1

( برقم 3/310الكاشف ) ُينظر: .ـه048ُتويف سنة  .ابن حجر يف املرتبة الثالثة من مراتب املدلسني

(، طبقات املدلسني البن حجر 6026/برقم 496(، التقريب )صـ9/240(، َتذيب التهذيب )1146)

 .(44)صـ

تقدم يف حديث  .ثقة .امَلْقرُبي أبو سعد املدين -واسمه كِيسان  -سعيد املقربي: هو سعيد بن أيب سعيد  -6

  . 62رقم: 

 .ثقة عابد، أحد الفقهاء السبعة .أبوبكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام القرشى املخزومى املدنى -7

 .يف الوجه السابق تقدم

 .تقدم يف الوجه السابق .ثقة .هو كعب بن ماتع احلمريى أبو إسحاق، املعروف بكعب األحبار :كعب -8

 النظر والرتجيح

بعد النظر يف طرق احلديث، وأحوال الرواة املختلفني عىل املدار يتبني لنا رجحان الوجه الثاين عىل 

 الوجهبن األول، والثالث؛ وذلك ملا ييل:

، -راوي الوجه األول  –أوثق من أيب صخر محيد بن زياد  -راوي الوجه الثاين  -ألن عبيد اهلل بن عمر  -0

 .-راوي الوجه الثالث  –ومن حممد بن عجالن 

بعد أن ذكر أوجه  –( 3166( برقم )01/281ولرتجيح الدارقطني هلذا الوجه بقوله يف العلل ) -3

 .أشبه بالصواب: وقول عبيد اهلل بن عمر -اخلالف 

 احلكم عىل احلديث من وجهه الراجح:

 .حسن؛ ملا تقدم يف حال عمر بن أبى بكر بن عبد الرمحن، وأنه صدوق

 حديث سهل بن سعد الساعدي ؓ: وللحديث من وجهه الراجح شاهد من 

ني ( قال: حدثنا عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، حدث1900) برقم  (6/071« )الكبري»أخرجه الطرباين يف 

يعقوب بن مُحَيد بن كاسب، ثنا عبد العزيز بن أيب حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد الساعدي ؓ، 

 ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي 
ِ
َمُه، َكاَن بَِمنِْزَلِة امْلَُجاِهِد يِف َسبِيِل اهلل ا َأْو لُِيَعلِّ َم َخرْي  ، َوَمْن قال: ) َمْن َدَخَل َمْسِجِدي َهَذا لِيََتَعلَّ

ُه(َدَخَلُه لَِغرْيِ ذَ  ٌء َغرْيُ  .لَِك ِمْن َأَحاِديِث النَّاِس، َكاَن بَِمنِْزَلِة َمْن َيَرى َما ُيْعِجُبُه َوُهَو يَشْ
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( من طريق أمحد بن احلسن بن اجلعد، ثنا يعقوب بن 2/314« )احللية»وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف 

سهل بن سعد، تفرد به  كاسب به بلفظ مقارب، وقال عقبه: هذا حديث غريب من حديث أيب حازم عن

 .عنه ابنه عبد العزيز

 «:الكبري»دراسة إسناد هذا الشاهد عند الطرباين يف 

عبد اهلل بن أمحد بن حنبل: هو عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل الشيباين، أبو عبد الرمحن  -0

( برقم 0/128(، الكاشف )6/763تاريخ اْلسالم ) ُينظر: .ـه 391ُتويف سنة  .ثقة ثبت .البغدادي

  .(2311/برقم 391(، التقريب )صـ 1/040(، َتذيب التهذيب )3631)

صدوق له مناكري، وغرائب، ومل  .يعقوُب بُن مُحَيِد بِن كاسٍب امَلَديِن سكن مكة، وقد ينسب إىل جده -3

ئبه  . 323يف احلديث السابق برقم:  تقدم .أقف عىل من اعترب هذا احلديث من مناكريه، أو غرا

َتذيب التهذيب  ُينظر: .صدوق فقيه .بن دينار أبو َتام املدين -واسمه سلمة  -عبد العزيز بن أيب حازم  -2

 .(4188/برقم216(، التقريب )صـ 6/222)

ُتويف  .ثقة عابد .أبوه: هو سلمة بن دينار، أبو حازم األعرج األفزر التامر املدين القاص الزاهد احلكيم -4

(، 4/042(، َتذيب التهذيب )3139( برقم )0/413الكاشف ) ُينظر: .ـه، وقيل بعدها 022سنة 

 .(3489/برقم 347التقريب )صـ

سهل بن سعد الساعدي: هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد األنصاري اخلزرجي، أبو العباس  -1

(، 2/433سري أعالم النبالء ) ُينظر: .وقيل: بعدها .ـه 88تويف سنة  .حديثا 088عدد أحاديثه  .الساعدي

 .(017(، اخلالصة )صـ 2121( برقم )2/311اْلصابة )

 احلكم عىل إسناد هذا الشاهد:

احلديث ِبذا اْلسناد حسن؛ ملا تقدم يف حال كل من يعقوب بن مُحَيد بن كاسب، وعبد العزيز بن أيب 

 .حازم، وأهنام صدوقان، واهلل أعلم

 .احلديث بشاهده إىل الصحيح لغريه، واهلل أعلم وبذا يرتقي
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 احلديث الرابع والثالثون بعد املائتني:

َمْن أتَى هذا امْلَْسِجِد اَل ُيِريُد إاِلَّ َأْن َيتََعلََّم "ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل  وعن أيب أمامة ؓ

ا َأْو ُيَعلَِّمُه، َكاَن َلُه َكَأْجِر َحاجٍّ   .(1)أخرجه ابن ماجه، وإسناده عىل َشط صحيح مسلم ."َخرْي 

                                 
( مل أجد احلديث عند ابن ماجه، فلعله يف نسخة اعتمد عليها املؤلف، وهي غري متوفرة لدينا اآلن، واهلل 1)

 .أعلم

(، قال: أخربنا أبو احلسني حممد بن 200( برقم )0/069العلم ) ك/، «املستدرك»وقد أخرجه احلاكم يف 

الَقنَْطري، ببغداد، ثنا أبو ِقالبة، ثنا أبو عاصم، عن َثور بن يزيد، عن خالد بن َمْعَدان، عن أيب أمحد بن ََتيم 

ا َأْو َيْعَلَمُه َكاَن َلُه ملسو هيلع هللا ىلص: أمامة ؓ، قال: قال رسول اهلل  )َمْن َغَدا إىَِل امْلَْسِجِد اَل ُيِريُد إاِلَّ لَِيَتَعلََّم َخرْي 

ا َأْو ُيَعلَِّمُه َفَلُه َأْجُر َحاجٍّ َتامِّ احْلِ َأْجُر ُمْعَتِمٍر َتامِّ اْلُعمْ  َم َخرْي  ِة(، َرِة، َفَمْن َراَح إىَِل امْلَْسِجِد اَل ُيِريُد إاِلَّ لَِيَتَعلَّ جَّ

وقال عقبه: قد احتج البخاري بثور بن يزيد يف األصول وخرجه مسلم يف الشواهد، فأما ثور بن يزيد الدييل 

 .ذهبي: عىل َشط البخاريوقال ال .فإنه متفق عليه

( من طريق حممد بن شعيب، ثنا ثور بن يزيد به 7472) برقم  (8/94« )الكبري»وأخرجه الطرباين يف 

 .خمتْصا 

 «:املستدرك»دراسة إسناد احلديث عند احلاكم يف 

َقايش، وحم .أبو احلسني: هو حممد بن أمحد بن ََتيم الَقنَْطري اخلياط -0 مد بن سعد روى عن أيب قالبة الرَّ

قال حممد بن أيب  .وروى عنه أبو عبد اهلل احلاكم، وعيل بن أمحد بن عمر املقرئ، وغريمها .الَعويف، وغريمها

وقال  .وقال ابن خزيمة يف صحيحه: ثنا أبو قالبة بالبْصة قبل أن خيتلط وخيرج إىل بغداد .الفوارس: فيه لني

وقال ابن حجر: أكثر عنه احلاكم يف  .تالطه ليس بصحيحالعراقي: وسامع الَقنَْطري من أيب قالبة بعد اخ

ُتويف سنة  ."املستدرك" وهو حمدث مكثر عن أيب قالبة الرقايش، وابن األحوص العكربي، ونحومها

(، لسان 626/برقم 078(، ذيل ميزان االعتدال )صـ 77( برقم )3/017تاريخ بغداد ) ُينظر: .ـه248

فيه لني، وقد سمع من أيب قالبة بعد اختالطه، واهلل  وخالصة حاله أنه  .(6418( برقم )6/108امليزان )

 .أعلم

َقايش، أبو ِقالبة البْصي  -3 أبو ِقالبة: هو عبد امللك بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد امللك الرَّ

روى عنه ابن و .روى عن أبيه، وأيب عاصم النبيل، وغريمها .الرضير كنيته أبو حممد، فغلب عليه أبو قالبة

وقال ابن  .قال أبو داود: رجل صدق أمني مأمون .ماجه، وحممد بن أمحد بن ََتيم الَقنَْطري، وغريمها

 .وقال ابن جرير الطربي: ما رأيت أحفظ منه .خزيمة: ثنا أبو قالبة بالبْصة قبل أن خيتلط، وخيرج إىل بغداد

وقال الدارقطني: صدوق كثري اخلطأ يف  .ثهوذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: كان حيفظ أكثر أحادي

وقال  .وقال أيضا: ال حُيتج بام ينفرد به .األسانيد، واملتون كان حيدث من حفظه؛ فكثرت األوهام يف روايته

وقال مسلمة: كان راوية للحديث متقنا ثقة حيفظ حديث شعبة  .اخلطيب: كان موصوفا باخلري، والصالح
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 ُينظر: .ـه 376ُتويف سنة  .جر: صدوق خيطئ، تغري حفظه ملا سكن بغدادوقال ابن ح .كام حيفظ السورة

وخالصة  .(4301/برقم261(، التقريب )صـ 6/409(، َتذيب التهذيب )61/برقم333االغتباط )صـ

 .، تغري حفظه ملا سكن بغداد-ومل أقف عىل من عدَّ هذا احلديث من أوهامه–حاله أنه صدوق له أوهام 

ثقة ثبت  .الضحاك بن خَمْلد بن الضحاك بن مسلم الشيباين، أبو عاصم النبيل البْصيأبو عاصٍم: هو  -2

 . 76تقدم يف حديث رقم:  .فقيه فاضل

روى عن خالد بن َمْعَدان،  .َثور بن يزيد بن زياد الكالعي، و يقال: الرحبي، أبو خالد الشامي احلميص -4

قال وكيع: صحيح احلديث،  .النبيل، وغريهموروى عنه السفيانان، وأبو عاصم  .ومكحول، وغريمها

وقال حممد بن إسحاق، وُدحيم، وأمحد بن صالح، وابن سعد، وابن معني، والعجيل،  .وكان أعبد من رأيت

ونسبه ُدحيم، وأمحد بن صالح، وابن سعد، وأمحد، والعجيل،  .وأبو داود، وحممد بن عوف، والنسائي: ثقة

وقال الوليد بن مسلم: ثور حيفظ حديث خالد بن  .ىل القول بالقدروأبو داود، وابن حبان، والساجي إ

وقال أمحد:  .وقال أبو مسهر وغريه: كان األوزاعي يتكلم فيه وَيجوه .وذكره ابن حبان يف الثقات .َمعدان

وقال ابن عدي بعد أن روى له أحاديث: ال أرى بحديثه  .وقال أبو حاتم: صدوق حافظ .مل يكن به بأس

بأسا إذا روى عنه ثقة أو صدوق، ومل أر يف أحاديثه أنكر من هذا الذي ذكرته، وهو مستقيم احلديث صالح 

يعني عن القول  –وقال الذهبي: كان عابدا، ورعا، والظاهر أنه رجع  .وقال الساجي: صدوق .يف الشاميني

أن رجال قال لثور: يا قدري! قال: لئن كنُت كام قلَت، إين لرجل سوء، وإن كنُت عىل  ؛ فقد ورد-بالقدر 

 .ـه، وقيل بعدها011ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة ثبت إال أنه يرى القدر .خالف ما قلَت، إنك لفي ِحّل 

وخالصة  .(860/برقم021(، التقريب )صـ3/22(، َتذيب التهذيب )6/244سري أعالم النبالء ) ُينظر:

حاله أنه ثقة ثبت عابد إال أنه يرى القدر، وقيل: إنه رجع عن القول به كام تقدم ذلك عن الذهبي، ومن 

 .أنزله عن رتبة الثقة مل يذكر دليال، ومن تكلم فيه فإنام ذلك؛ لكالمه يف القدر، واهلل أعلم

روى عن أيب  .عبد اهلل الشامى احلمىصالَكاَلعى، أبو  -وقيل ُكَريب  –خالد بن َمْعَدان بن أبى َكِرب  -1

وروى عنه وثور بن يزيد، وحممد بن إبراهيم بن احلارث  .أمامة الَباِهيِل، وعبد اهلل بن أيب بالل، وغريمها

وذكره ابن  .وقال يعقوب بن شيبة، وابن سعد، وابن خراش، والعجيل، والنسائي: ثقة .التيمي، وغريمها

وقال الذهبي: فقيه كبري ثبت مهيب خملِص يقال كان يسبح  .خيار عباد اهللحبان يف الثقات، وقال: كان من 

 .ـه، وقيل بعد ذلك012تويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة عابد يرسل كثريا  .يف اليوم أربعني ألف تسبيحة

(، َتذيب 92(، حتفة التحصيل )صـ4/126(، سري أعالم النبالء )0214( برقم )0/269الكاشف ) ُينظر:

وخالصة حاله أنه ثقة فقيه عابد يرسل كثريا، ومل  .(0678/برقم 091(، التقريب )صـ2/008ب )التهذي

 .يقل أحد من األئمة إن روايته عن أيب أمامة مرسلة، وبذا يكون سامعه منه صحيحا

 .الَباِهيِل أبو أمامة: هو ُصَديُّ بن َعْجاَلن بن احلارث، ويقال: ابن وهب، ويقال: ابن عمرو، أبو أمامة  -6

 . 20تقدم يف حديث رقم: 
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 احلكم عىل احلديث ِبذا اْلسناد:

َقايش قد تغري حفظه ملا سكن بغداد،  ضعيف؛ لضعف حممد بن أمحد بن ََتيم الَقنَْطري، وألن أبا ِقالبة الرَّ

 .وقد سمع منه الَقنَْطري بعد االختالط، واهلل أعلم

:  . 322تقدم يف احلديث السابق برقم:  .نده حسنس وله شاهد من حديث سهل بن سعد الساعديؓ 

 .وبذا يرتقي احلديث بشاهده إىل احلسن لغريه، واهلل أعلم
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 احلديث اخلامس والثالثون بعد املائتني:

"، ذكره يف َطَلُب اْلِعْلِم َأْفَضُل ِمْن َصاَلِة النَّافَِلةِ سليامن سمعت الشافعي يقول: "وعن الربيع بن 

 .(1)مسند الشافعي

                                 
 ختريج األثر: (1)

(، قال: حدثنا أبو 041/برقم311أبو احلسني البزاز يف غرائب حديث مالك )صـ  ،أخرجه حممد بن املظفر

عبد اهلل حممد بن أمحد بن محاد، سمعت الربيع بن سليامن، يقول: سمعت الشافعي، يقول، فذكر األثر 

 .بلفظه

(، 9/009)حدثنا حممد بن املظفر به بلفظه، ويف  قال: ،(9/009« )احللية»وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف 

  .يم بن حممد بن احلسنمن طريق أمحد بن حممد بن عبيد الشعراين، وإبراه

/برقم 201فضل العلم خرٌي من فضل العبادة )صـ ب/، «املدخل إىل السنن الكربى»وأخرجه البيهقي يف 

 .(، من طريق أيب العباس حممد بن يعقوب474

( برقم 0/032تفضيل العلم عىل العبادة ) ب/وأخرجه ابن عبد الرب يف "جامع بيان العلم وفضله"، 

أربعتهم )أمحد بن حممد بن عبيد الشعراين، وإبراهيم بن حممد بن  (، من طريق حممد بن يوسف،008)

 .احلسن، وأبو العباس حممد بن يعقوب، وحممد بن يوسف( عن الربيع بن سليامن املرادي به بلفظه

 .(0806( برقم )4/73وذكره الشافعي يف مسنده )

 دراسة إسناد احلديث عند ابن املظفر يف غرائب مالك:

روى عن عمه  .حممد بن أمحد بن محاد ُزْغبة بن مسلم بن عبد اهلل بن عمر التُِّجيبي أبو عبد اهلل املْصي -0

ز  .عيسى بن محاد، والربيع بن سليامن  كام –وروى عنه أبو بكر بن املقرئ، وحممد بن املظفر أبو احلسني البزا

( وخالصة 0013( برقم )0/420تاريخ ابن يونس ) ُينظر: .ـه208ُتويف سنة  .، وغريمها- اْلسناد هذا يف

 .حاله: مل أجد فيه جرحا وال تعديال فيام وقفت عليه من مصادر، ولكنه متاَبع كام سيأيت

ب الشافعي، الربيع بن سليامن بن عبد اجلبار بن كامل املرادي موالهم، أبو حممد املْصي املؤذن صاح -3

وروى عنه النسائي، وأبو عبد اهلل حممد بن  .روى عن الشافعي، وابن وهب، وغريمها .وراوية كتبه عنه

وقال ابن أيب حاتم: صدوق  .قال ابن يونس، واخلطيب: ثقة .، وغريمها-كام يف هذا اْلسناد  –أمحد بن محاد 

وقال اخللييل: ثقة متفق عليه، واملزين مع  .وقال النسائي: ال بأس به .ثقة، وسئل أيب عنه؟، فقال: صدوق

وقال مسلمة: كان من كبار أصحاب الشافعي،  .جاللته استعان عىل ما فاته عن الشافعي بكتاب الربيع

ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة .وقال الذهبي: الفقيه احلافظ .وكان يوصف بغفلة شديدة، وهو ثقة

/برقم 316(، التقريب )صـ2/341(، َتذيب التهذيب )0124( برقم )0/293الكاشف ) ُينظر: .ـه371

 .وخالصة حاله أنه ثقة فقيه .(0894
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 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن املظفر يف غرائب مالك:

مل أجد فيه جرحا وال  .احلديث ِبذا اْلسناد ُيتوقَّف فيه؛ ألن فيه حممد بن أمحد بن محاد أبو عبد اهلل املْصي

تعديال فيام وقفت عليه من مصادر، ولكن تاَبعه عىل روايته كل من: أمحد بن حممد بن عبيد الشعراين، 

 وإبراهيم بن حممد بن احلسن، وأبو العباس حممد بن يعقوب، وحممد بن يوسف، 

 ىل السنن الكربى:وهذه دراسة إسناد متابعة أيب العباس حممد بن يعقوب عند البيهقي يف املدخل إ

 .ثقة .ـه419ُتويف سنة  .عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن بامويه، أبو حممد األصبهاين، ساكن نيسابور -0

 .(9/029(، تاريخ اْلسالم )1396( برقم )00/413تاريخ بغداد ) ُينظر:

موالهم أبو العباس حممد بن يعقوب: هو حممد بن يعقوب بن يونس بن معقل بن ِسنان األُموي  -3

  .2تقدم يف حديث رقم:  .ثقة .النيسابوري، أبو العباس األصم

تقدم قريبا يف  .ثقة فقيه .الربيع بن سليامن بن عبد اجلبار بن كامل املرادي موالهم أبو حممد املْصي -2

 .حديثنا هذا

 .وِبذه املتابعة يكون األثر صحيحا، واهلل أعلم
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 احلديث السادس والثالثون بعد املائتني:

اَل َتَزاُل يقول: "ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول اهلل  /ب[ املغرية بن شعبة 0/088ؓوعن ]

تِي َظاِهِريَن   َوُهْم َظاِهُرونَ َطائَِفٌة ِمْن ُأمَّ
ِ
أخرجه البخاري،  ."َعىَل احْلَقِّ َحتَّى َيْأتِيَُهْم َأْمُر اَّللَّ

"، وهم أهل : ملسو هيلع هللا ىلصوترجم عليه باب قول النبي  تِي َظاِهِريَن َعىَل احْلَقِّ ُل َطاِئَفٌة ِمْن ُأمَّ "اَل َتَزا

 .(1)العلم

  

                                 
 ختريج احلديث: (1)

ال تزال طائفة من ملسو هيلع هللا ىلص: »قول النبي  ب/االعتصام بالكتاب والسنة،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

(، قال: حدثنا عبيد اهلل بن 7200( برقم )9/010وهم أهل العلم )« أمتي ظاهرين عىل احلق يقاتلون

لفظ قال، فذكر  احلديث ب ،ملسو هيلع هللا ىلصموسى، عن إسامعيل، عن قيس، عن املغرية بن شعبة ؓ، عن النبي 

 إَِذا َأَرْدَناُه َأْن َنُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن{ ]النحل:  ب/التوحيد،  ك/مقارب، ويف 
ٍ
ء اَم َقْوُلنَا ليَِشْ قول اهلل تعاىل: }إِنَّ

 (، من طريق إبراهيم بن مُحيد،7419( برقم )9/026[ )41

« ..ظاهرين عىل احلقال تزال طائفة من أمتي ملسو هيلع هللا ىلص: »قوله  ب/اْلمارة،  ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

 .ريق وكيع، وعبدة، ومروان الفزاري(، من ط2/0132)

  .: حدثنا يعىَل بن ُعبيد أبو يوسف(، قال08021) برقم  (21/62« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

 (2/0177ال تزال طائفة من هذه األمة يقاتلون عىل احلق ) ب/اجلهاد،  ك/، «سننه»وأخرجه الدارمي يف 

قال: أخربنا جعفر بن عون، ستتهم )إبراهيم بن مُحيد، ووكيع، وَعْبدة، ومْروان الفزاري، (، 3476) برقم 

 .ويعىَل بن ُعبيد أبو يوسف، وجعفر بن عون( عن إسامعيل بن أيب خالد به بلفظ مقارب
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 احلديث السابع والثالثون بعد املائتني:

ة تِي ": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  أبيه ؓ ، عنوعن معاوية بن ُقرَّ ُل َطائَِفٌة ِمْن ُأمَّ اَل َتَزا

اَعةِ  ُهْم ِخْذاَلُن َمْن َخَذهَلُْم إىَِل ِقيَاِم السَّ أخرجه أبو حاتم، وترجم عليه: ذكر  ."َمنُْصوِريَن اَل َيرُضُّ

ة هذا ابن إياس بن (1)إثبات النْصة ألصحاب احلديث إىل قيام الساعة ي، ، وُقرَّ هالل املرِّ

                                 
 ختريج احلديث:( 1)

العلم، ِذْكر إثبات النْصة ألصحاب احلديث  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»أخرجه ابن حبان يف 

(، قال: أخربنا عمر بن حممد اهلَْمداين قال حدثنا حممد بن بشار حدثنا 60( برقم )0/360إىل قيام الساعة )

ة ، عنحممد بن جعفر حدثنا شعبة فذكر احلديث بلفظ  ،ملسو هيلع هللا ىلصأبيه قال: قال رسول اهلل  ، عنمعاوية بن ُقرَّ

 .مقارب

(، قال:حدثنا 6( برقم )0/4ملسو هيلع هللا ىلص )اتباع سنة رسول اهلل  ب/، يف املقدمة، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

 .بلفظ مقارببه  حممد بن بشار

 .(، قال:حدثنا شعبة به بلفظ مقارب0073) برقم  (3/413« )مسنده»وأخرجه أبو داود الطياليس يف 

(، من طريق أيب داود 3093( برقم )4/61لشام )ما جاء يف ا ب/الفتن،  ك/« جامعه»وأخرجه الرتمذي يف 

هذا حديث حسن  )هو الطياليس(، قال: حدثنا شعبة به بلفظ مقارب، وفيه زيادة يف أوله، وقال عقبه:

 .صحيح

 «: صحيحه»دراسـة إسناد احلديث عند ابن حبان يف 

روى عن حممد بن  .السمرقنديعمر بن حممد بن ُبَجري بن حازم بن راشد بن حفص اهلَْمداين الُبجريي  -0

از، وغريمها قال  .وروى عنه ابن حبان، وحممد بن عيّل املؤدِّب، وغريمها .بشار بندار، وحممد بن ِسنان القزَّ

وقال أبو بكر  .أبو سعد اْلدرييس: كان فاضال، خريا، ثبتا يف احلديث، له الغاية يف طلب اآلثار والرحلة

ُتويف سنة  .وقال الذهبي: اْلمام، احلافظ، الثبت، كان من أوعية العلم .اخلطيب: أحد أهل املعرفة باألثر

(، وخالصة حاله 04/413(، سري أعالم النبالء )1362( برقم )41/207تاريخ دمشق ) ُينظر: .ـه 200

 .أنه ثقة

 .«دارُبن»حممد بن بشار: هو حممد بن بشار بن عثامن بن داود بن كيسان العبدي، أبو بكر البْصي ولقبه  -3

 . 023تقدم يف حديث رقم:  .ثقة ثبت

ثقة، من أثبت الناس يف شعبة، وروايته  .«ُغنَْدر»حممد بن جعفر اهلذِل، أبو عبد اهلل البْصي املعروف بـ  -2

 .94تقدم يف حديث رقم:  .هنا عنه

اِج بن الَوْرِد الَعَتِكي األزدي، أبو بِسَطاٍم  -4 أمري املؤمنني يف  .الواسطي الَبْصيشعبة: هو ُشْعَبُة بُن احلَجَّ

 . 88تقدم يف حديث رقم:  .احلديث، إمام ثقة ثبت حجة متقن عابد
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ة يسكن البْصة ة قايض البْصة املوصوف بالذكاء، وكان ُقرَّ  .وهو جد إياس بن معاوية بن ُقرَّ

  

                                                                                               
ة بن إياس بن هالل بن رئاب املزين، أبو إياس البْصي -1 روى عن أبيه، وِمعقل بن يسار  .معاوية بن ُقرَّ

وابن معني، والعجيل، وأبو حاتم، قال ابن سعد،  .وروى عنه ابنه إياس، وشعبة، وغريمها .املزين، وغريمها

وذكره ابن حبان يف "الثقات"، وقال يف املشاهري: من فقهاء  .زاد ابن سعد: وله أحاديث .والنسائي: ثقة

 ُينظر: .ـه002ُتويف سنة  .وقال ابن حجر: ثقة .وقال الذهبي: عامل عامل .التابعني، وُدهاة أهل البْصة

(، َتذيب التهذيب 1122( برقم )3/377(، الكاشف )674/برقم049مشاهري علامء األمصار )صـ

 .وخالصة حاله أنه ثقة عامل عامل .(6769/برقم128(، التقريب )صـ01/306)

قال العالئي: أنكر شعبة أن يكون  .أبوه: هو قرة بن إياس بن هالل بن رئاب املزين، أبو معاوية البْصي -6

وقال البخاري وابن السكن: له  .وهو األظهر، واهلل أعلمله صحبة، واجلمهور أثبتوا له الصحبة والرواية، 

جامع التحصيل  ُينظر: .ـه64ُتويف سنة  .وروى عنه ابنه معاوية ملسو هيلع هللا ىلص.. روى عن النبي صحبة

 .(7006( برقم )1/221(، اْلصابة )626/برقم 316)صـ

 احلكم عىل احلـديث بإسناد ابن حبان:

 .ملا تقدم يف دراسته، واهلل أعلم احلديث ِبذا اْلسناد صحيح

 .326: ح رقمتقدم خترجيه يف  .املغرية بن شعبة ؓ وملتنه شاهد صحيح من حديث
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 احلديث الثامن والثالثون بعد املائتني:

ة قال:  ، عنَروى شعبة َوُهَو ُغاَلٌم َصِغرٌي، ملسو هيلع هللا ىلص َجاَء َأيِب إىَِل رسوِل اهلل "أيب إياس معاوية بن ُقرَّ

 َفَمَسَح َرْأَسُه َواْستَْغَفَر َلُه، َقاَل ُشْعبَُة: فُقْلت َلُه: أَلُه ُصْحَبٌة؟، َقاَل: اَل، َوَلِكنَُّه َكاَن َعىَل َعْهدِ 

قلت: ولعله يريد نفي طول الصحبة، وإال فالصحبة تثبت بالرؤية،  .(1)"ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل 

                                 
 ختريج األثر: (1)

(، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثني شعبة، عن أيب 06311) برقم  (36/083« )مسنده»أخرجه أمحد يف 

ة قال: )َجاَء َأيِب إىَِل رسوِل اهلل  إياس  .احلديث بلفظ مقارب ..ملسو هيلع هللا ىلص معاوية بن ُقرَّ

 دراسة إسناد احلديث عند أمحد يف مسنده:

ْييِص، أبو حممد األعور، ترمذى األصل، سكن بغداد -0 روى عن  .حجاج: هو حجاج بن حممد امَلصِّ

قال ابن سعد: كان ثقة صدوقا إن  .وروى عنه أمحد، وحييى بن معني، وغريمها .الليث، وشعبة، وغريمها

وقد عقب الذهبي عىل هذا بقوله يف السري: ما هو  .شاء اهلل، وكان قد تغري يف آخر عمره حني رجع إىل بغداد

: وقال عبد اهلل .وقال أمحد: ثبت يف احلديث .وقال ابن معني: كان أثبت أصحاب ابن جريج .تغري يرض

وقال ابن املديني،  .قلت أليب: كان حجاج بن حممد اختلط؟ قال: نعم، كان اختلط بأخرة، يف آخر عمره

 .وذكره ابن حبان يف "الثقات" .ووثقه مسلم، والعجيل، وابن قانع، ومسلمة بن قاسم .والنسائي: ثقة

م ضعف أصال، ومل حيط وهم من مل يوجب ذلك هل-وذكره العالئي يف القسم األول من أقسام املختلطني 

من مرتبتهم إما؛ لقْص مدة االختالط، وقلته، وإما؛ ألهنم مل يرووا شيئا حال اختالطهم فسلِم حديثهم من 

وقال إبراهيم احلريب: أخربين صديق ِل قال: ملا قدم حجاج األعور آخر قدمة إىل بغداد خلَّط،  .الوهم

قال: فلام كان بالعيش دخل  .البنه: ال ُتدخل عليه أحدا فرأيت حييى بن معني عنده، فرآه حييى خلط؛ فقال

الناس، فأعطوه كتاب شعبة، فقال: حدثنا شعبة بن عمرو بن مرة عن عيسى بن مريم عن خيثمة فقال حييى 

وقد عقب الذهبي عىل هذا بقوله يف السري: كان من أبناء الثامنني، وحديثه يف دواوين  .البنه: قد قلت لك

وقال ابن حجر: وسيأيت يف ترمجة سنيد بن داود عن  .علم له شيئا ُأنكر عليه، مع سعة علمهاْلسالم، وال أ

ث يف حال اختالطه وقال عبد اهلل بن أمحد، عن أبيه: رأيت سنيدا عند  .اخلالل ما يدل عىل أن حجاجا حدَّ

فوان ابن حجاج بن حممد وهو يسمع منه كتاب اجلامع البن جريج ُأخربت عن الزهري وُأخربت عن ص

سليم وغري ذلك، قال: فجعل سنيد يقول حلجاج: يا أبا حممد قل ابن جريج عن الزهري، وابن جريج عن 

، ثم ..صفوان بن سليم، قال: فكان يقول له هكذا قال: ومل حيمده أيب فيام رآه يصنع بحجاج وذمه عىل ذلك 

حاديث الناس عن حجاج صحاح إال قال اخلالل: وروى أن حجاجا كان هذا منه يف وقت تغريه ويرى أن أ

وقد أفاد الشيخ عبد الرمحن بن حييى املعلمي أن هذه القصة ليس فيها ما يقدح يف تثبت  .ما روى سنيد

حجاج وال أمانة سنيد، كام استدل عىل خطأ ما ظنه اخلالل من سامع سنيد من حجاج يف وقت تغريه بقول 

 .جاجا يميل عليه، وأرجو أن ال يكون حدث إال بالصدقأمحد: كان سنيد لزم حجاجا قديام، وقد رأيت ح
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وبني املعلمي أن ما وقع من سنيد ليس بتلقني الكذب، وإنام غايته أن يكون تلقي ا لتدليس التسوية، وأنه ال 

ثم قال املعلمي: وبذلك يتبنّي أن حجاجا مل يتلقن غفلة وال  .حمذور فيه هنا؛ الشتهار ابن جريج بالتدليس

وقال  .وقال الذهبي: اْلمام، احلجة، احلافظ .نام أجاب سنيدا إىل ما التمسه لعلمه أنه ال حمذور فيهخيانة، وإ

سري أعالم  ُينظر: .ـه316ُتويف سنة  .ابن حجر: ثقة ثبت، لكنه اختلط َّف آخر عمره ملا قدم بغداد قبل موته

(، 4/344(، )3/311(، َتذيب التهذيب )01/برقم09(، املختلطني للعالئي )صـ9/447النبالء )

وخالصة  .(0/317(، موسوعة املعلمي اليامين وأثره يف علم احلديث )0021/برقم012التقريب )صـ

ال يؤثر يف روايته؛ ألنه  حاله أنه ثقة ثبت، لكنه اختلط َّف آخر عمره ملا قدم بغداد قبل موته، وهذا االختالط

ث عنه بعد االختالط إال ما ُحكي عن سنيد بن داود، وقد سبق الرد عىل ما ُفهم من  مل يثبت أن أحدا حدَّ

هذه احلكاية، ولو سلمنا بأن سامع سنيد منه بعد االختالط، فُيتوقف يف رواية سنيد عنه فحسب، وال يقدح 

 .ذلك يف باقي مروياته، واهلل أعلم

اِج بن الَوْرِد الَعَتِكي األزدي، أبو بِسَطاٍم الواسطي الَبْصيشعب -3 أمري املؤمنني يف  .ة: هو ُشْعَبُة بُن احلَجَّ

 . 88تقدم يف حديث رقم:  .احلديث، إمام ثقة ثبت حجة متقن عابد

ة بن إياس بن هالل بن رئاب املزين، أبو إياس البْصي -2  حديث تقدم يف .ثقة عامل عامل .معاوية بن ُقرَّ

 .327رقم: 

 احلكم عىل األثر بإسناد أمحد: 

ة تابعي مل يلق النبي   .ملسو هيلع هللا ىلص هذا األثر إسناده ضعيف باْلرسال؛ ألن معاوية بن ُقرَّ

 :  ولكن قد ورد هذا األثر من حديث قرة بن إياسؓ 

(، قال: حدثنا وهب بن جريرحدثنا شعبة، عن أيب 01182) برقم  (34/249« )مسنده»أخرجه أمحد يف 

(، قال: حدثنا 06348) برقم  (36/083فدعا له، ومسح رأسه(، ويف )ملسو هيلع هللا ىلص إياس، عن أبيه )أنه أتى النبي 

 حسني بن حممد، 

 (، من طريق َشَباَبة، 0198) برقم  (3/220« )اآلحاد واملثاين»وأخرجه ابن أيب عاصم يف 

( 1/010(، قال: أخربين حييى بن عباد، ويف )6124( برقم )1/010« )الطبقات» وأخرجه ابن سعد يف

(، قال: أخربنا وكيع بن اجلراح، أربعتهم )حسني بن حممد، وَشَباَبة، وحييى بن عباد، وكيع بن 6121برقم )

 .اجلراح( عن شعبة به بنحوه

 دراسـة إسناد احلديث عند أمحد يف مسنده:

روى عن أبيه،  .بن زيد بن عبد اهلل بن شجاع األزدي، أبو العباس البْصيوهب بن جرير بن حازم  -0

 .قال ابن سعد، وابن معني: ثقة .وروى عنه أمحد بن حنبل، وعيل بن املديني، وغريمها .وشعبة، وغريمها

وقال العجىل: ثقة، كان  .وذكره ابن حبان يف "الثقات"، وقال: كان خيطئ .وقال النسائي: ليس به بأس

وقال أبو حاتم:  .وقال أمحد: ما روى وهب قط عن شعبة ولكن كان وهب صاحب سنة .عفان يتكلم فيه
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 .استغفر لهوالرواية، فكيف وقد دعا له، و

  

                                                                                               
وقال الذهبي يف من تكلم فيه وهو موثق: ثقة حمتج به، وقد ُضعِّف يف شعبة، وقال يف الكاشف:  .صدوق

ساري: احتج به األئمة، وأوردوا له من حديثه وقال ابن حجر يف التقريب: ثقة، وقال يف هدي ال .حافظ ثقة

(، 843/برقم333تاريخ ابن معني، رواية الدارمي)صـ ُينظر: .ـه 316ُتويف سنة  .عن شعبة ما توبع عليه

(، من ُتكلم فيه وهو موثق 6011( برقم )3/216(، الكاشف )9/38اجلرح والتعديل )

(، هدي الساري 7473/برقم181)صـ (، التقريب00/060(، َتذيب التهذيب )261/برقم093)صـ

وخالصة حاله أنه ثقة حمتج به، وقد ُضعِّف يف شعبة، وروايته هنا عنه، وقدتوبع يف روايته كام  .(472)صـ

 .سيأيت

اِج بن الَوْرِد الَعَتِكي األزدي، أبو بِسَطاٍم الواسطي الَبْصي -3 أمري املؤمنني يف  .شعبة: هو ُشْعَبُة بُن احلَجَّ

 . 88تقدم يف حديث رقم:  .مام ثقة ثبت حجة متقن عابداحلديث، إ

ة بن إياس بن هالل بن رئاب املزين، أبو إياس البْصي -2  .ثقة عامل عامل .أبو إياس: هو معاوية بن ُقرَّ

 .تقدم قريبا

: تقدم يف حديث رقم .صحايب .أبوه: هو قرة بن إياس بن هالل بن رئاب املزين، أبو معاوية البْصي -4

343. 

 احلكم عىل احلـديث بإسناد أمحد:

ضعيف؛ ألن وهب بن جرير ثقة حمتج به، إال أنه قد ُضعِّف يف روايته عن شعبة، وروايته هنا عنه، وقد تابعه 

 حسني بن حممد، وَشَباَبة، وحييى بن عباد، وكيع بن اجلراح عىل روايته، 

 روايته عن شعبة:وهذه دراسة إسناد متابعة وكيع بن اجلراح لوهب بن جرير يف 

تقدم يف حديث رقم:  .َوكيع بن اجلراح بن َملِيح، أبو سفيان الُرَؤايس الكويف: ثقة متقن حافظ عابد -0

030 . 

 .تقدمت ترامجهم قريبا يف هذا احلديث .ثقات - وهم شعبة، ومعاوية بن قرة، –وبقية رجال اْلسناد 

 .واهلل أعلم وبذا يرتقي احلديث ِبذه املتابعة إىل احلسن لغريه،
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 احلديث التاسع والثالثون بعد املائتني:

: َرُجٌل آَتاُه اهلُل ": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ،وعن ابن مسعود ؓ اَل َحَسَد إاِلَّ يِف اْثنَتنَْيِ

، َفُهَو َيْقِِض ِِبَا ، َوَرُجٌل آَتاُه اهلُل ِحْكَمة  ، َفَسلََّطُه َعىَل َهَلَكتِِه يِف احْلَقِّ )أخرجاه،  ."َوُيَعلُِّمَها ،َماال 

 .(1)وأبو حاتم(

 

  

                                 
 !( عىل عزوه البن حبان0/269/ب(، واقتْص يف املطبوع )0/088كذا يف األصل ) (1)

 ختريج احلديث:

(، قال: 0419( برقم )3/018إنفاق املال يف حقه ) ب/الزكاة،  ك/، «صحيحه»أخرجه البخاري يف 

حدثنا حممد بن املثنى، حدثنا حييى، عن إسامعيل، قال: حدثني قيس، عن ابن مسعود ؓ، قال: 

  .يقول، فذكر احلديث بلفظهملسو هيلع هللا ىلص النبي سمعت 

 )هو القطان( به بلفظه. (، قال: حدثنا حييى2610( برقم  )6/063« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

من  ،(72( برقم )0/31واحلكمة ) ،االغتباط يف العلم ب/ ،العلم ك/ ،«صحيحه»ه البخاري يف أخرجو

من طريق إبراهيم بن  ،(7040( برقم )9/63أجر من قىض باحلكمة ) ب/األحكام  ك/طريق سفيان، ويف 

 .إسامعيل بن أيب خالد به بلفظ مقارب ، عن، وإبراهيم بن محيد(بن عيينة محيد، كالمها )سفيان

 ،فضل من يقوم بالقرآن، ويعلمه ب/وقْصها،  ،صالة املسافرين ك/، «صحيحه»وأخرجه مسلم يف 

وعبد اهلل بن (، من طريق وكيع، 0/119وعلمها ) ،فعمل ِبا ،أو غريه وفضل من تعلم حكمة من فقه

 .وحممد بن برِش ،نمري

من طريق  (،1819) برقم  (1/218فضل العلم ) ب/العلم،  ك/، «السنن الكربى»وأخرجه النسائي يف 

 .، وجرير، ووكيع)هو ابن املبارك( عبد اهلل

عبد اهلل بن  (، من طريق4318( برقم )3/0417احلسد ) ب/الزهد،  ك/، «سننه»وأخرجه ابن ماجه يف 

 .نمري، وحممد بن برش

 .( قال: حدثنا وكيع، ويزيد4019برقم  ) (7/082« )مسنده»وأخرجه أمحد يف 

العلم، ِذكر إباحة احلسد ملن أويت احلكمة  ك/، -« اْلحسان»كام يف  -« صحيحه»وأخرجه ابن حبان يف 

)وكيع، وعبد اهلل بن نمري، وحممد  سبعتهم(، من طريق داود الطائي، 91( برقم )0/393وعلمها الناس )

د الطائي(، عن إسامعيل بن ، ويزيد بن هارون، وداوبن املبارك، وجرير بن عبد احلميدبن برِش، وعبد اهلل 

 .أيب خالد به بلفظه
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والنََّتــــــائِج ،اخلَــــــــاَِتَةُ   
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 نتائج الرسالة:

احلمد هلل الذى بنعمته تتم الصاحلات، احلمد هلل الذى هدانا هلذا وما كنا لنهتدى لوال أن 

أال إهل إال اهلل وحده ال هدانا اهلل، فله احلمد عىل البداية، وله احلمد عىل النهاية، وأشهد 

دا عبده، ورسوله الذي  مَّ َشيك له شهادة تضاِعف لصاحبها األجور، وأشهد أن سيدنا حُمَ

والفجور، وُأصيل، وأسلم عىل سيد األولني،  ،أسفر فجره الصادق؛ فمحا ظلامت أهل الزيغ

د النبي اهلادي األمني مَّ  .واآلخرين سيدنا حُمَ

 ..أما بعد

ء السنة النبوية فال يفوتني قبل م غادرة هذه الدراسة الطيبة التي َُشفت بالتعايش معها يف أجوا

 العطرة أن أتقدم بأهم النتائج التي توصلت إليها خالل عميل يف هذه الدراسة:

القرن السابع اهلجري من العصور الذهبية، والقرون الزاهية يف خدمة السنة النبوية  -0

اِظ املحدثني، والفقهاء املتقنني، وكثرة املطهرة؛ وذلك لكثرة ما فيه من أ عالم العلامء احلُفَّ

نة خاصة، ويف سائر العلوم التي وعامة  الرشعية مؤلفاَتم النافعة املفيدة للمتخصصني يف السُّ

أثْرت املكتبة اْلسالمية باملؤلفات النافعة، وقد ظهر ذلك جليا خالل احلديث عن عْص 

 .(1)املحب الطربي من الناحية العلمية

اخلاصة ملسو هيلع هللا ىلص بيان جهود العلامء يف مجع كل ما وقع حتت أيدَيم من أحاديث النبي  -3

الرشعية من كتب الصحاح، والسنن، وغريها، واالستفادة من جهود من سبقهم يف  باألحكام

ئدها، وَتييز صحيحها من سقيمها، واجلمع بني ما ظاهره التعارض  تفسري غريبها، وَشح فوا

ر الالحُق منهم فضل السابق، ثم أكمل بعده ما خيدم سنة النبي  ..فيها  ،ملسو هيلع هللا ىلص وبذلك قدَّ

 .وييرسها للناس، وهذا الكتاب نموذج هلذه اجلهود

د أرسة علمية ينتهي نسبهم إىل  -4 اْلمام حمب الدين الطربي أحد العلامء املكيني، وأحد أفرا

  .(2)¶احلسني بن عيل بن أيب طالب 

ءاته، وكثرت مؤلفاته يف شتى فنون املعارف  -1 وهو أحد العلامء املوسوعيني؛ فقد تنوعت قرا

وقد أثنى عليه كثري من العلامء مما يدل عىل  .إلخ..من التفسري، واحلديث، والفقه، واللغة 

  .(1)مكانته العلمية

                                 
 .32من الناحية العلمية ص املبحث األول: عْص املؤلف (1)

 .37املبحث الثاين: ترمجة املؤلف ص (2)
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 .(2)لعقدياْلمام املحب الطربي عامل من علامء أهل السنة، وقد ظهر ذلك يف مذهبه ا -6

من أوسع الكتب املصنفة يف أحاديث « غاية اْلحكام يف أحاديث األحكام»يعد كتاب  -7

(، وهو 02361األحكام؛ حيث اشتمل عىل مخسٍة وستني ومائتني وثالثة عرش ألف حديث )

 .من أفضل املؤلفات التي ُطبعت للمؤلف رمحه اهلل

ان؛ فقد عزا إليه يف كثري من أحاديث اعتناء اْلمام املحب الطربي بكتاب صحيح ابن حب -8

 .الكتاب كام تبني خالل القدر املحدد للدراسة

ء  للمكتبة اْلسالمية، وال  -9 واخلالصة أن كتاب اْلمام الطربي "غاية اْلحكام" يعد إثرا

  .يؤثر يف ذلك ما ُأخذ عليه

 

 

   

                                                                                               
  .28سعة علمه وثناء العلامء عليه ص ُينظر: (1)

 .41( ص2)
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 : توصيات البحث

ملا ُبِذَل فيه من جهد  من إَتام حتقيقه، ودراستهباحثني طباعة الكتاب بعد انتهاء زمالئي ال -0

عظيم؛ وِبذا يتم تقدير الباحثني، وتشجيعهم من قبل إدارة اجلامعة من ناحية، ويتم خدمة 

البحث العلمي، واملكتبة اْلسالمية بتوفري نسخة خمدومة خدمة علمية من هذا الكتاب من 

  .ناحية أخرى

 .ل إلينا من آثار املؤلِّف املخطوطةاملسامهة يف دراسة، وحتقيق ما وص -3

تكوين جلان علمية من أساتذة احلديث الرشيف عىل مستوى اجلامعة لوضع اخلطط  -2

ئية لبعض  املنهجية لدراسة، وحتقيق املخطوطات احلديثية بدال من الدراسة العشوا

مهية، املخطوطات يف بعض األحيان؛ فيكون هلذه اللجنة دور يف إبراز املوضوعات ذات األ

 .وترتيبها عىل حسب أمهيتها، وحاجة املكتبة اْلسالمية هلا

استخدام التقنيات احلديثة )احلاسوب( يف ختريج األحاديث، ودراسة أسانيدها، وتدريب  -4

ئد العظيمة التي قد يصعب تداركها ا ملا يف ذلك من الفوا لعدم تعلم تلك  الطالب عليها جيد 

 .املطبوعة للتأكد من صحة نتائجهاالتقنيات مع مراجعة الكتب 

داخل الكليات الرشعية باألزهر الرشيف لدراسة  (1)وكذلك تكوين ورش عمل علمية -1

املوسوعات احلديثية املتنوعة يف خدمة السنة النبوية؛ من حيث التعريف ِبا، وبفوائدها، 

، وموسوعة pdf وتدريب الطالب، والباحثني عليها كـموسوعة املكتبة الشاملة املرتبطة بـ

، وموسوعة جامع احلديث النبوي، وغريها من املوسوعات -صخر أو مكنز –الكتب التسعة 

احلديثية التي ُصنعت خلدمة السنة املطهرة، وقد أفادتنا يف الوصول إىل طرٍق للحديث مل هنتد 

 .إليها إال بواسطتها، فلله احلمد، واملنة

                                 
بتوفري قاعة ملحقة بقسم  -جزى اهلل القائمني عليها خريا –( وقد قامت كلية أصول الدين بالقاهرة 1)

ودراسة األسانيد جلميع  ،وعلومه بالكلية، قام قسم احلديث بتخصيصها للتخريج ،احلديث الرشيف

ودراسة األسانيد( حيث يتم فيها عمل دورات  ،األقسام العلمية بالكلية، وسميت باسم: )معمل التخريج

ودراسة األسانيد، ويتم  ،والباحثني عىل استخدام التقنيات احلديثة يف التخريج ،متتالية لتدريب الطالب

فيها التعريف بأحدث املوسوعات العلمية املتخصصة يف هذا املجال، ويقوم عليها اْلخوة الزمالء من 

سم واملدرسني املساعدين كام يتفضل بالتدريس فيها السادة األساتذة أعضاء هيئة التدريس بق ،املعيدين

 .وعلومه بالكلية ،احلديث
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بلغت حّد الكثرة، وامتألت ِبا مكتبات اجلامعة كشف اللثام عن الرسائل العلمية التي  -6

 .بالتوصية بطبعها لالنتفاع من اجلهد املبذول فيها بدال  من تركها دون االستفادة منها

نة النبوية ُيدعى إليها الباحثون من مجيع  -7 ُأويص القائمني عىل الكلية بعمل مؤَترات عن السُّ

مة، وعرضها عىل جلان خمتصة لتحكيمها، ثم طبعها  األرجاء، واالستفادة من البحوث املقدَّ

نة، والقضايا املتعلقة  ْلفادة الباحثني، وطلبة العلم، وكذلك عمل ندوات يف الكلية عن السُّ

 ..ِبا
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بأسامئه احلسنى، وصفاته العىل أن يلهمنا الرشاد، والصواب  هلالج لجويف اخلتام أسأل اهلل         

ا لنا، ولسائر املُْسلِمني، وكذلك  ▐كام أسأله  أن يبارك يف هذا اجلهد، وجيعله نافع 

خلدمة السنة النبوية امْلَُباَركة، وأن يوفقنا َّف القول، والعمل، ويرزقنا  كل اجلهود التي ُتبذل

لديه، وألساتذته، وألهله، وملن ساعده  السداد والقبول فيه، وأن يضاعف لباحثه، ولوا

ن اخلطأ، والزور بمنه، وكرمه إنه هو الرب الرحيم الغفور، ويدخلهم يف األجور، ويعصمهم م

جنات النّعيم بدون سابقة عذاب، وال مناقشة حساب بفضله، ورمحته؛ فإنه عىل ذلك قدير، 

وباْلجابة جدير، وهنا أضع القلم من يدي، وأستغفر اهلل مما زلَّ به قلمي، أو اختلَّ فيه فهمي؛ 

ْلصالح ما استطعت، وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت، وإليه أنيب، فواهلل ما أردت إال ا

ا ِل يوم القدوم عليه، وأن َيبني ُغنمه، وجينبني برمحته ُغرمه، إنه بكل  واهلَل أسأل أن جيعله زاد 

 .مجيل كفيل، وهو حسبي، ونعم الوكيل

د، وعىل آله، وصحبه أمَجِعني  .آمني .وصىلَّ اهلل تعاىل عىل خري خلقه حُمَمَّ

 

 

 الباحث الراجي عفو ربه

 يارس عبد العظيم محاد عبد اجليد

 املعيد بقسم احلديث الرشيف، وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة
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