
  
 العايل والبحث العلمي التعليم وزارة

 جامعـــة األندلس للعلوم والتقنية
 عمادة الدراسات العليا

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 قسم الدراسات اإلسالمية

 

ْ
ْ
اسِي
َ
ر
َ
م
ْ
ْال

ْ
ي
َ
ل
َ
ْع
ُ
م
ْ
ك
ُ
ح
ْ
ال
َ
ْو
ُ
ال

َ
ْه

ابِْ
َ
ْكِت
ْ
الِ(): مِن

َ
عِي
ْ
الِْ؛ ال

َ
ي
ْ
ْ
ن
ُّ
ْ
ِبِ ْال ََ ِْبِنِْ

 «ايرًجوخت ا ودراسًةمجًع»

 
 وعلومه النبوي احلديث يف الستكمال متطلبات نيل درجة املاجستري مقدمة رسالة

 
 

 : الباحث إعداد

 مازن قاسم ثابت طاهر

 
 

 : إشراف الدكتور

 حممد علي أمحد الكبسي
 األستاذ المشارك لمادة الحديث وعلومه، نائب العميد لشؤون الطالب

 صنعاء جامعة – خوالن – بكلية التربية واآلداب
 
 

 م9102 – هـ0441: الجامعي العام



 [ب]

 

 

 

 
 



 [ج]

 

 
 



 [د]

 

 الشـــكـير

ألساعد بجهدي الضئيل في ، الذي أعانني ووفقني إلتمام هذا البحث – عز وجل – أحمد هللا
 . اا وباطنً ا وظاهًً  وخخًً فله الحمد والِمنَّة أوًل ، خدمة السنة المحمدية

 محمد علي /الدكتور الفاضل، ف على رسالتيوالمشً ، ثم أتوجه بالشكً والتقديً ألستاذي
ًسالة، – حفظه هللا – الكبسي أحمد ًاف على هذه ال  وقد أعطاني من وقته، الذي تفضل بقبول اإلش

ًة أعماله وأشغاله – وكان آلرائه وتوجيهاته األثً الكبيً في تقويم هذا ، الشيء الكثيً – مع كث
ًة في علم مصطلح ، البحث ًص على ، ونشاط عجيب، وهمة عالية، الحديثفهو عنده فائدة كبي وح
ًا، إفادتي ًسالة، ولذلك استفدت منه كثي ًا في تقويم هذه ال ًاءةً ، فقد بذل معي جهدا كبي ًاجعةً ، ق ، وم

وبارك هللا ، وأجزل له المثوبة والعطاء، فجزاه هللا خيً الجزاء، ونصحا وتوجيها، وكتابة للمالحظات
 . إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأسبل عليه نعمه، بالصحة والعافيةوأمده ، وفي أهله وولده، فيه

أستاذ الحديث والفقه في ، علي بن أحمد الرازحي /وكذلك ل أنسى أن أشكً شيخي الفاضل
ًسها هللا – دار الحديث بمعبً ، فن مصطلح علم الحديث، الذي درست على يديه هذا الفن، – ح

ًا، وعوهو الذي أرشدني باختيار هذا الموض  . وفي أهله وولده، وبارك هللا فيه، فجزاه هللا خي

ًئيسها األستاذ الدكتور/ ، أتوجه بالشكً الجزيل لجامعة األندلسو  ، أحمد محمد برقعانممثلة ب
 . رئيس الجامعة

عبد هللا ممثلة بعميدها األستاذ الدكتور/ ، ثم أتوجه بالشكً لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 . يرعبد الرحمن بك

 . يحيى قطراناألستاذ الدكتور/ ممثلة ب، أتوجه بالشكً لعميد الدراسات العلياكما 
ًئيس قسم الدراسات اإلسالمية بالجامعةثم  ًفان ل مطيع الدكتور/ ، أتوجه بالشكً والتقديً والع

 . ةمحمد شبال
 : وكذلك أتقدم بالشكً والتقديً لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة

 . مناقشا داخليا – جامعة األندلس، د هللا سراجعلي عبد/ . م. أ
 . مناقشا خارجيا – جامعة البيضاء، محمد أحمد المطري د/ . م. أ
ًاءة هذا البحثف ًهما على ق  . وإبداء ما فيه من ملحوظات، أشك
 

 . مازن قاسم ثابت طاهر: الباحث
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 ملخص البحث

ْنَيا؛ اْلِعَياِل(): ِمْن ِكَتاِب  َلْيَهااْلَمًَاِسْيُل َواْلُحْكُم عَ »: هذه الدراسة بعنوان جمًعا » ِلِبِن َأِبي اْلدُّ
ًيًجا ًاسيل ابن أبي الدنيا من كتابه؛ ««ودراسًة وتخ من حيث ، العيال(): جاءت لتبين الحكم على م

ًد  . وذلك بتتبع موصولتها وشواهدها، القبول أو ال

 : وخاتمة، أربعة فصولو ، مدخل: جعله الباحث فييوقد اقتضت طبيعة البحث أن 

ًيف بابن أبي الدنيا: فتناول فيه الباحث، أما المدخل كذلك و ، العيال(): وبكتابه، التع
ًسل  . بالحديث الم

ًسلة فقد احتوى على، وأما الفصل األول : باب): في أبواب، والحكم عليها، األحاديث الم
: وباب، والتسوية بينهم، بين األولدالعدل : بابو ، والثواب على النفقة عليهم، النفقة على العيال

تزويج : بابو ، اإلحسان إلى البناتفي : بابو ، وما يصنع به عند ولدته، العقيقة عن المولود
 . (البنات

ًسلةفقد احتوى على ، الفصل الثانيوأما  : باب): في أبواب، والحكم عليها، األحاديث الم
ًأف: بابو ، والمحبة لهم، العطف على البنينفي  ًأفة بينهم، ة على الولدانال ، حمل الولدان: بابو ، وال

ًجل أهله: بابو ، تعليم الصبيان الصالة: بابو ، وتقبيلهم، وشمهم  . (وتأديبهم، وتعليم ولده، تعليم ال

ًسلةفقد احتوى على ، الفصل الثالثوأما  : باب): في أبواب، والحكم عليها، األحاديث الم
، جماع الزوجة صدقة: بابو ، التوسع على العيال: بابو ، عدهحفظ هللا المؤمن في ذريته من بفي 

ًأة على مغزلها: بابو ، ووقاعها من أجل الولد ًأة في بيتها: بابو ، تعود الم ًكها الزينة ، تخفً الم وت
: بابو ، الغتباط بقلة العيال: بابو ، صالح الولد: بابو ، الصالة على المولود: بابو ، لغيً بعلها

ًأفة بهم ،العطف على األزواج  . (والمداراة لهم، وال
ًسلةاحتوى على ، الفصل الرابعو  ًأة : باب): في أبواب، والحكم عليها، األحاديث الم حق الم

ًجل على زوجته: بابو ، والثواب على النفقة عليها، على زوجها ًجل أهله: بابو ، حق ال ، مالعبة ال
 . (العوذة تعلق على الصبيان: بابو ، الحج بالصبيان: بابو 

 . ثم الفهارس، ثم انتهى الباحث بذكً خاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات
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Abstract 

This study entitled: " Marasil and judging from the book of the children of the Ibn Abi 

Al- Dunya combined and study and Attribution  

Came to find out the verdict on the books of Ibn Abi Dunya from his book: (children) in 

terms of acceptance or refused، and follow the links and evidence. The nature of the 

research required that the researcher make it into an introduction، and four chapters and 

conclusion:  

The Introduction: the researcher define the Ibn Abi Al- Dunya and his book (Children)  

Chapter One: it contains the hadith (Mursal) and the judge on them in the chapters (It 

contains the hadiths sent and judged in the chapters: (aliment on the children and the 

reward on the maintenance of them، and justice between the children and the settlement 

between them، and the aqeeqah ( on the newborn and what is done at birth)، and charity 

to girls، and marriage of girls 

The Second Chapter: it contained the hadiths that were sent and judged in the 

chapters: kindness and love for the children، compassion for the children and 

compassion among them، and carrying the children، smell and kissing them، teaching 

the boys prayer، teaching the man his family and teaching his son and disciplining them.  

The Third Chapter، it contains the hadiths sent and judged in the chapters: Keeping 

the believer in his offspring after him، and expanding on the children، and the wife's 

companionship and charity for the child، and the woman returns on her spines، and the 

woman in the house and leave the adornment without her husband، The child، and the 

child's goodness، and the pride of the few children، and kindness to the spouses and 

compassion and care for them.  

The Fourth Chapter contains the hadiths sent and judged in the sections: the wife's 

right to her husband and the reward for her maintenance، the right of the man to his 

wife، the man's playfulness with his family، the Hajj with the two boys،  
and the incantation on the children.  

 Then the researcher ended with a conclusion that included the most important findings 

and recommendations، and then indexes.  
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 دقممةملا

ًيائه الحمد هلل ًبوبية جميع مخلوقاته، المتوحد بعزه وكب وأقًَّت له باأللوهية ، الذي شهدت له بال
ًيعاته ًيك له، جميع تش وأمينه على ، دا عبده ورسولهأن محموأشهد ، وأشهد أل إله إل هللا وحده ل ش

ًته من خلقه، وحيه ًع المستقيم، المبعوث بالدين القويم، وخي وإماما ، أرسله هللا رحمة للعالمين، والش
ًين، عليه وعلى خله الطيبينوسلم فصلى هللا ، وحجة على الخالئق أجمعين، للمتقين ، وصحبه الطاه

 . وأتباعه إلى يوم الدين

ًورة دينيةإن الشتغال ف: بعدأما  السنة النبوية  لكون ؛ قام بها علماء الحديث، بعلم الحديث ض
ًيم: هي ًخن الك ًيع بعد الق ًعية اعليه، المصدر الثاني للتش ًخن ةالمبيِ ن األنه؛ مدار األحكام الش ، للق

ًيعة واألخالق ، له في توضيح المنهج األقوم ةوالمكمل لتنظيم شؤون هذه الحياة في العقيدة والش
 . وكوالسل

ًيم ًخن الك ًخنه طاعة ، ولما كان الحديث النبوي مكمال للق ًة من ق جعل هللا تعالى في خيات كثي
ًه، رسوله من طاعته بل حذر من مخالفة ، ولم يكتِف بذلك، ونهيه من نهيه، وأمً رسوله من أم

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف} :سبحانه فقال، رسوله

  .[36: ]سورة النور {مم ام

ًى للحديث النبوي  ًا لهذه األهمية الكب بأن هيأ له علماء ، تكفل هللا تعالى بحفظهفقد ونظ
، وكتابته، فقاموا بحفظه، ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وأتباع التابعين، والتابعين، الحديث من الصحابة

، والدخيل، وصانوه من الوضع، والندراس، فحافظوا عليه من الضياع، تصنيفهو ، وتدوينه، وروايته

ًدود  . وميزوا المقبول منه من الم

ًن الثالث ، ابن أبي الدنيا: وقد أسهم في هذا النشاط العلمي المتميز الحافظ الذي ظهً في الق
ًي  ًز ابن أبي الدنيا ، ونقاده للحفاظ على الحديث النبوي ، شارك إخوانه علماء الحديثف، الهج وقد أب

ًة المفيدة ًفوعة، والمشهورة، ذلك جليا بمصنفاته الكثي ًوايات الم التي ، والمقطوعة، والموقوفة، في ال
ًمذي، وأبي داود السجستاني، رواها عن البخاري  ًهم من محدثي تبع األتباع، والت وقد تميز ، وعن غي

ًة مصنفاته المفيد ًه بكث  . ةعلى المحدثين من علماء عص
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 :

في الحفاظ على الحديث النبوي من ، لما كان للحافظ ابن أبي الدنيا هذا اإلسهام الجيد
نيل درجة الماجستيً على ستكمال متطلبات رأيت أن يكون موضوع دراستي ل، الضياع والندراس

، العيال(): وهو كتاب، لمقطوعةوا، واآلثار الموقوفة، في رواية األحاديث، أحد الكتب التي صنفها

ًته من بقية كتبه ًفوعة؛ واخت ًسلة، لكون أحاديثه الم ًت في روايتهاالتي ، والم الهدي النبوي في : أظه
ًبية األولد ًأفة بهم، والعدل بينهم، وتعليمهم، ت ًاف في النفقة عليهم، وال وغيً ذلك ، والتوسع بدون إس

ًوعة التي رواها ابن أب  . العيال(): ي الدنيا في كتابهمن حقوقهم المش

ًت هذا البحث بعنوان ْنَيا ؛ اْلِعَياِل(): اْلَمًَاِسْيُل َواْلُحْكُم َعَلْيَها ِمْن ِكَتابِ »: وسط ِلِبِن َأِبي اْلدُّ

ًيًجا»  . ««جمًعا ودراسًة وتخ

ًى لختياري لموضوع بحثي هذا ًها في ثالثة عناصً، وهناك أسباب أخ  : أظه

ًاسيل ابن أ (1 ًد، العيال( لم يحكم عليها أحٌد بالقبول): بي الدنيا في كتابإن م بخالف ، أو ال
ًفوعة التي فيه  . فإنه قد ُحِكم عليها، األحاديث المسندة الم

ًبية وتعليم أولدنا اتباع هدي النبي  (2 وما عليهم من ، لهم من حقوق  وفي ما، في ت
ًع هللا؛ في مجالت الحياة، واجبات واألخالق ، لتزموا باآلداب اإلسالميةوي، ليحافظوا على ش
ًبية، الحميدة ًبية الغ المخالفة في تعاليمها ، وبذلك يتم المحافظة عليهم من ضياع فساد الت

 . وهدي النبي ، لكتاب هللا

ًاء المكتبة اليمنية (3 ًى ، إث  . بهذا البحث التخصصي، والمكتبات اإلسالمية األخ

 : 

ًوية من كتابالح: يهدف هذا البحث إلى ًسلة الم العيال( لبن أبي ): كم على األحاديث الم
ًد: الدنيا من حيث ألنه هدٌف علمٌي ؛ الهدف األساسي للبحث: وُيعد هذا الهدف هو، القبول أو ال

القائم على ، وفق منهج أئمة حفاظ الحديث ونقاده، ققه الباحُث في دراسته هذهسيح، موضوعي
ًاء التام في التصحيح  . والتضعيف الستق
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 : 

 : وهي كاآلتي، تظهً أهمية هذا البحث في خمسة عناصً

 . لم ُيكتب فيه إلى اآلن، ن موضوع البحث جديدأ (1

ًةأنه  (2 ًز جهود الحافظ ابن أبي الدنيا في المحافظة على السنة النبوية المطه من خالل ، ُيب
ًى ف، العيال(): مصنفه كتاب ًفوعةالذي اشتهً مع مصنفاته األخ ، ي رواية األحاديث الم

 . والمقطوعة، واآلثار الموقوفة

ًاسيل هذه الدراسة أغلبيكشف عن قبول أنه  (3 ًسلة، م ًج أحاديثها الم ًوايتها ، لصحة مخ ل
ًى  ًق أخ  . تتقوى بها، من ط

ًى في هذه الدراسةأنه  (4 ًاسيل أخ ولعدم ، للجهل بحال المحذوف فيها؛ ُيظهً بقاء ضعف م
 . اتصال أسانيدها

ًى أنه  (5 د لدراسات أخ ًاسيل، ُيمهِ  من بقية مصنفات ابن أبي ، والحكم عليها، تقوم بجمع الم
ًة، الدنيا ًدود، تستحق الدراسة، وهي كثي ًفة المقبول منها والم  . لمع

 : 

 : وهما، اعتمدُت في إعداد هذا البحث على منهجين من مناهج البحث العلمي -1

ًجوع إلى المصادر األوليةا: المنهج االستقرائي الوصفي -أ فت بحياة ، ستعملته في ال التي عًَّ
ًسل، العيال(): وبكتابه، والعلمية، ابن أبي الدنيا الشخصية ًيفه: من حيث، وبالحديث الم ، تع

 . والحتجاج به، وحكمه

ًت هذا المنهج في  ًجوع إلىوأظه ًح والتعديل، الضعفاء: كتب ال ًاجم، والج ، والت

ًجال ًجمة الت بالتي اعتن، وال ًجوع إلى كتب اللغة، هذه الدراسة في ًواة للت ، وكذلك في ال

ًائب ًوح، والغ ًها، والش ًيبة الغامضة، وغي وإظهار الفوائد الفقهية ، للكشف عن األلفاظ الغ
ًاسيل التي توصل  . وقبولها، إلى تقويتها تبإيجاز مفيد للم

ًجوع إلىنهج أيضا في مواستعملت هذا ال ، التي وقفت عليها، ايةكتب الحديث رو  ال

ًاسيل هذه الدراسة ًيج م  . واعتمدت عليها في تخ

ًته في الدراسة: المنهج التحليلي النقدي -ب ًاسيل التي جمعتها من  التحليلية أظه النقدية للم
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حققت فيه دراسة أحوال رواة ف، ومتونها، أسانيدها: من حيث، العيال( لبن أبي الدنيا): كتاب
ًح وا ًتبة التي يستحقها كل راو  ؛ لتعديلأسانيدها في الج ًفة الم أو ، في كونه ثقة، لمع

ًيج ، أو الضعف الشديد القادح، بالضعف الخفيف اً أو متصف، صدوقا وقمت فيه أيضا بتخ
ًوايتها من وجوه ، للوقوف على تقوية بعضها لشواهدها، متونها من كتب الحديث رواية أو ل

ًى  ًى ، أخ ًاسيلها األخ  . ائها على إرسالهالبق؛ ولثبوت ضعف م

ًجمة رواة أسانيد هذه الدراسة -2 ًجمتفقد ، وأما منهجي في ت  : ت

ًد بكنيته، ً المشهوريللصحابي غ -أ  . أو الذي ي

ًواة من التابعين -ب ًاوي مشهورا بأنهف، ومن بعدهم، وأتباع التابعين، وأما ال ثقة( ): إذا كان ال
ًة له من كتاب ًجمة مختص ًيب التهذيب( ل): اكتفيت بت : أو من كتاب، بن حجًتق

 . الكاشف( للذهبي)

ًاوي منهم مختلفا في توثيقه -ت ًح والتعديل، وتضعيفه وإذا كان ال ًت ، من ِقبل أئمة الج ذك
ًجال ًجمًة مفيدة من كتب ال ًح والتعديل، له ت ًاجم، والج ًح فيه ؛ والت أُلدلل إن كان الج

ًا ًح على التعديل، مبهما والتعديل فيه، مفس ًاوي و ، قدمَّت الج وإن كان ، َيثُبت ضعُف ال
ًُح فيه غيًَ مفسً   ًح، الج ًاوي ، قدمُت التعديل على الج  . أو صدقه، وَتثُبت ثقة ال

ًح والتعديل -ث ًاوي منهم متفقا على ضعفه من ِقبل أئمة الج ًجمُت له من ، وأما إذا كان ال ت
ًجمة وافية): كتب ًح قادح، الضعفاء( بت  . تؤكد تحقق ضعفه بج

ًاسيل هذا البحثومنهجي في تخ -6  : ًيج م

ًيجها من صحيحي البخاري ومسلم أو من أحدهما إذا رويت تقويتها منهما -أ ، اكتفيت بتخ

 . وقبول ما فيهما، إلجماع العلماء على صحة، أو من أحدهما

ًيجها من بقية كتب الحديث رواية التي وقفت عليها -ب ًد ، وقمت بتخ ًجتها منها إذا لم ي وخ
ًيج حسب األقدمية ، أو في أحدهما، الصحيحين لها أي رواية تقويها في ورتبتها في التخ
ًف به مدار الحديث من ، في تاريخ وفاة مؤلفيها ًاوي الذي يع ًفة ال وتحقق لي بذلك مع

ًسال من وجه خخً: حيث ًى ، روايته م ًق أخ ًيق أو من ط أو ، أو روايته متصال من ط



 [ك]

ًفوعا ثبت بشاهد له عن عدد من ، بأكثً من شاهد أو، أو أكثً عن صحابي، روايته م
 . الصحابة

ًاسيل: وبهذا المنهج التحليلي النقدي في دراسة ًيج متونها، رواة أسانيد الم حققت به ، وتخ
ًاسيلالحكم  ًد، القبول: هذا البحث في فصوله األربعة من حيث على م  . أو ال

 : 

ًاسيل لبن  (العيال): والحكم عليها من كتاب لم أجد أحدا في دراسة سابقة تعًض لدراسة الم
 . الذي هو موضوع بحثي هذا، أبي الدنيا

ًي  البحث: وقد ظهً لي بعد اطالعي المتتبع القائم على : منها، دراسات سابقةوجود ، والتح

ًاسيل: ومنها، ما يتعلق بابن أبي الدنيا ًاسيل: ومنها، ما يتعلق بدراسة رواية الم ، ما يتعلق بحجية الم

 : قمت بتقسيمها إلى ثالثة أقسام قدو 

ابن أبي الدنيا ): وجدت في ذلك رسالة علمية بعنوان: ما يتعلق بابن أبي الدنيا: القسم األول
في جامعة ، لنيل درجة الماجستيً، فاضل خلف الحمادة: مقدمة من الباحث، محدثا ومصلحا(
ًوت اإلسالمية ًيعة، بي  . وهي غيً منشورة، م2002: عام، كلية الش

، وهو جهد علمي ُيشكً عليه، وللباحث فاضل خلف الحمادة جهد خخً يتعلق بابن أبي الدنيا

ًه في كتاب سماه، مع جهده السابق  . مشيخة ابن أبي الدنيا(): وقد أظه

ًاسيل: القسم الثاني على ثالث رسائل  وقفت في هذا القسم، ما يتعلق بدراسة رواية الم
 : وهي على النحو اآلتي، علمية

ًزاق الصنعاني في كتاب الطهارة (1 ًاسيل مصنف عبد ال دراسة .. والصالة، والحيض، )م
في ، الدكتوراه : نالت بها درجة، فايلة ياما: رسالة عملية مقدمة من الباحثة: نقدية( وهي

ًخن والسنة، الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا غيً : وهي، م2002: سنة، قسم دراسات الق
 . منشورة

ًاس (2 ًزاق في كتاب الصيام)م رسالة علمية : وهي، جمعا ودراسة نقدية(.. يل مصنف عبد ال
في الجامعة ، الماجستيً: نال بها درجة، شيث بن شمس البحً: مقدمة من الباحث
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ًخن والسنة، اإلسالمية العالمية بماليزيا  . غيً منشورة: وهي، م2010: سنة، قسم دراسات الق

ًزاق في  (3 ًاسيل مصنف عبد ال ًيجية(.. كتاب المناسك وكتاب الجهاد)م ، جمعا ودراسة تخ

في الجامعة ، الماجستيً: نال بها درجة، نوح علي: رسالة علمية مقدمة من الباحث: وهي
ًخن والسنة، اإلسالمية العالمية بماليزيا  . غيً منشورة: وهي، م2011: سنة، قسم دراسات الق

ًاسيل: القسم األخير وهي ، ت في هذا القسم على أربع رسائل علميةوقف، ما يتعلق بحجية الم
 : على النحو اآلتي

ًسل (1 ًه في الفقه اإلسالمي( حجيته.. )الحديث الم : رسالة علمية مقدمة من الباحث: وهي، وأث

ًة، في جامعة األزهً، اه الدكتور : نال بها درجة، محمد حسين هيتو ًتها، مصً – القاه : نش

ًوت، ًئدار البشا  . م1282: 1ط، لبنان – بي

ًسل واختالف األصوليين في حجيته (2 ًه في اختالف الفقهاء(، )الم رسالة علمية : وهي، وأث
في الجامعة ، الماجستيً: بها درجة نال، صالح سعيد هادي باقالقل: مقدمة من الباحث

 غيً: وهي، هـ1002: سنة، شعبة أصول الفقه، السعودية – المدينة المنورة، اإلسالمية
 . منشورة

ًس (3 ًاج بليلة: رسالة علمية مقدمة من الباحث: وهي، ل وحجيته()الم نال بها ، عبد العزيز س
ًى أفي جامعة ، الماجستيً: درجة ًيعة والدراسات اإلسالمية، السعودية – م الق ، قسم الش

 . منشورة غيً: وهي، هـ1002: سنة

ًد( (4 ًسل بين القبول وال حفصة بنت عبد : رسالة علمية مقدمة من الباحثة: وهي، )الحديث الم
ًى ، الماجستيً: نالت بها درجة، العزيز الصغيً ًت، السعودية – في جامعة أم الق ، وقد نش

ًتها أولً  ًاء: نش ، الطبعة األولى لها: وهي، السعودية – محافظة جدة، دار األندلس الخض

ًوت، دار ابن حزم: والنشً الثاني لها في  . م2000 – هـ1020، 2ط، لبنان – بي
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 : بحثخطة ال
ومصادر ، وخاتمة، وأربعة فصول، ومدخل، مقدمة: قد اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إلىل

ًاجعه التي اعتمد ًها الفهارس، عليها تالبحث وم  : وتقسيمات البحث كاآلتي، وخخ

 : المقدمة

 : تضمنتو 

  أسباب اختيار موضوع البحث . 

  أهداف البحث . 

  ة البحثأهمي . 

  منهج البحث . 

  سات السابقةالدرا . 

  خطة البحث . 

 

 . وبالحديث المرسل، العيال(): وبكتابه، التعريف بابن أبي الدنيا: المدخل

 : وفيه ثالثة مباحث

 . حياته الشخصية: من حيث، التعريف بابن أبي الدنيا: المبحث األول

 : وفيه مطلبان

 . ولقبه، وكنيته، ومولده، اسمه: المطلب األول

 . وزهده، وطبقته، ونسبه، هأصل: المطلب الثاني

 . حياته العلمية: من حيث، التعريف بابن أبي الدنيا: المبحث الثاني

 : وفيه مطلبان

 . وثناء العلماء عليه، وشيوخه، ورحالته، طلبه للعلم: المطلب األول
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 . ووفاته، ومذهبه، تالميذه: المطلب الثاني

 . المرسل يثوبالحد، العيال(): بكتابهالتعريف : المبحث الثالث

 : وفيه مطلبان

ًيف بكتاب: المطلب األول  . العيال(): التع

ًسل: المطلب الثاني ًيف بالحديث الم ًيفه: من حيث، التع  . والحتجاج به، وحكمه، تع

 

والثواب على ، النفقة على العيال: باب): في أبواب، والحكم عليها، األحاديث المرسلة: الفصل األول
وما يصنع به ، العقيقة عن المولود: وباب، والتسوية بينهم، العدل بين األوالد: وباب، النفقة عليهم

 . تزويج البنات(: وباب، في اإلحسان إلى البنات: وباب، عند والدته

 : وفيه ثالثة مباحث

 . موالثواب على النفقة عليه، النفقة على العيال: في باب: المبحث األول

وما ُيصنع ، العقيقة عن المولود: وباب، والتسوية بينهم، األولدالعدل بين : في باب: المبحث الثاني
 . به عند ولدته

 . تزويج البنات: بابو ، اإلحسان إلى البنات: في باب: المبحث الثالث

 

، في العطف على البنين: باب): في أبواب، والحكم عليها، األحاديث المرسلة: الفصل الثاني

، وتقبيلهم، وشمهم، حمل الولدان: وباب، والرأفة بينهم، لولدانالرأفة على ا: وباب، والمحبة لهم

 . وتأديبهم(، وتعليم ولده، تعليم الرجل أهله: وباب، تعليم الصبيان الصالة: وباب

 : وفيه ثالثة مباحث

، نداـولـلى الـة عـًأفـال: ابـبو ، مـهـة لـبـحـمـوال، نـيـنـبـلى الـف عـطـعـالفي : ابـي بـف: المبحث األول

ًأفة بينهم  . وال

 . وتقبيلهم، وشمهم، حمل الولدان: في باب: المبحث الثاني
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ًجل أهله: بابو ، تعليم الصبيان الصالة: في باب: المبحث الثالث  . وتأديبهم، وتعليم ولده، تعليم ال

 

في حفظ هللا المؤمن في : باب): في أبواب، والحكم عليها، األحاديث المرسلة: الفصل الثالث
ووقاعها من أجل ، جماع الزوجة صدقة: وباب، التوسع على العيال: وباب، من بعده ذريته

، وتركها الزينة لغير بعلها، تخفر المرأة في بيتها: وباب، تعود المرأة على مغزلها: وباب، الولد
العطف : وباب، االغتباط بقلة العيال: وباب، صالح الولد: وباب، الصالة على المولود: وباب

 . والمداراة لهم(، والرأفة بهم، زواجعلى األ 

 : وفيه ثالثة مباحث

: بابو ، التوسع على العيال: بابو ، حفظ هللا المؤمن في ذريته من بعدهفي : في باب: المبحث األول

 . ووقاعها من أجل الولد، جماع الزوجة صدقة

ًأة على مغزلها: في باب: المبحث الثاني ًأة في بي: بابو ، تعود الم ًكها الزينة لغيً ، تهاتخفً الم وت
 . صالح الولد: بابو ، لصالة على المولودا: بابو ، بعلها

ًأفة بهم، العطف على األزواج: بابو ، الغتباط بقلة العيال: في باب: المبحث الثالث ، وال

 . والمدارة لهم

 

، حق المرأة على زوجها: باب): في أبواب، والحكم عليها، األحاديث المرسلة: الفصل الرابع
: وباب، مالعبة الرجل أهله: وباب، حق الرجل على زوجته: وباب، والثواب على النفقة عليها

 .العوذة تعلق على الصبيان(: وباب، الحج بالصبيان

 : وفيه ثالثة مباحث

ًأة على زوجها: في باب: األولالمبحث   . والثواب على النفقة عليها، حق الم

ًجل على: في باب: المبحث الثاني  . زوجته حق ال

ًجل أهله: في باب: المبحث الثالث العوذة تعلق على : بابو ، الحج بالصبيان: بابو ، مالعبة ال
 . الصبيان
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 الخاتمة

ًضت في نهايتها، أوجزت فيها جملة من نتائج البحث أهم التوصيات التي أوصى بها هذا : وع
 .البحث

 

 : المصادر والمراجع

ًاجع التي اعتم ًت جميع المصادر والم ورتبتها حسب ، دت عليها في إعداد هذا البحثذك
ًوف المعجم ًتيب ح  .ت

 

 : الفهارس

 : اشتملت على

  ًخنية آلياتاًس فه  . الق
  ًس  . األحاديث النبوية فه
  ًس  . اآلثار فه
   ًس ًواة فه ًجم لهمال  . المت
   ًس  . بلدانالاألماكن و فه
  ًس ًيب فه   .ةالكلمات الغ
  ًاجع ًس المصادر والم  . فه
  ًس م  . وضوعات البحثفه

 

فإن أصبت فيه ، إني قد بذلت أقصى جهدي في إعداد هذا البحث: ول يسعني إل أن أقول
ًني ، وإن أخطأت فمن نفسي، وله في ذلك الفضل والمنة، فمن هللا تعالى وأسأل هللا تعالى أن يأج

وعلى خله وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ، فهو حسبي ونعم الوكيل، على حسن النية في ذلك
 . وصحبه أجمعين

 



 

 

 
 

 

: ونكتانـــ ، التعيريـــا نـــانا دنـــ  الـــم  ا: املـــمخ 

 . ث امليرس وناحلمي، الع ال()

 وفيه ثالثة مباحث: 
المبحثثث األول: التعريثثف بثثابن أبثثي الثثدنيا، مثثن حيثثث:  -

 . حياته الشخصية

المبحث الثاني: التعريثف بثابن أبثي الثدنيا، مثن حيثث:  -
 حياته العلمية. 

العيثال(، وبالحثديث : )المبحث الثالث: التعريف بكتابثه -
 المرسل. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

،ْياالتعريفِْباِبنَِْب ْالُّْ:ْاملبحثْاألول
ْ.ْحياتهْالشخصية:ْمنْحيث

 : وفيه مطلبان
المطلثثثثثب األول: اسثثثثثمه، ومولثثثثثده، وكنيتثثثثثه،  -

 ولقبه. 

المطلثثثثب الثثثثثاني: أصثثثثله، ونسثثثثبه، وطبقتثثثثه،  -
   وزهده.



[6] 

 

 . ولدقب ، وكن ت ، ومولمه، امس : املطلب األول

ًشي مولهم، "عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس: اسمه  . (1)البغدادي"، الق

ًية" ثمان: "سنة، ابن أبي الدنيا في بغداد ولد من ميالد  826: الموافق عام، (2)ومئتين هج
 . (3)المسيح عليه السالم"

 . (4)أبا بكً"": يكنى

ألنه أدَّب غيً واحد من أولد الخلفاء ؛ بالمؤدِ ب: ويلقب أيضا، بابن أبي الدنيا: يلقب
 . العباسيين

ب المعتضد(): قال أحمد بن كامل القاضي  . (5)كان ابن أبي الدنيا مؤدِ 

 . (6)كان ابن أبي الدنيا يؤدب غيً واحد من أولد الخلفاء(): الخطيب البغدادي وقال

ب غيً واحد من الخلفاء منهم): وقال ابن الجوزي  ، وعلي بن المعتضد، المعتضد :وقد أدَّ
ًي له في كل شهً خمسة عشً دينارا(  . (7)وكان يج

                                   
ًجمة رقم، (16/623): سيً أعالم النبالء (1) ًف على تحقيق الكتاب، علي أبو زيد: تحقيق، للذهبي، (122): ت ، أش

ًسالة، شعيب األرنؤوط: وخً ج أحاديثه ًوت ، مؤسسة ال  . م1282 –هـ 1012، 6ط، لبنان –بي
ًجمة رقم، (338 /3): ريخ اإلسالم ووفيات المشاهيً واألعالمتا (2) بشار عواد : الدكتور: تحقيق، للذهبي، (613): ت

ًوف ًب اإلسالمي، مع  . م2006، 1ط ، بلد النشً بدون ، دار الغ
ًاق –بغداد ، مكتبة المثنى، عمً رضا كحالة: تأليف، (161 /3): معجم المؤلفين (3) ًاث ، الع ودار إحياء الت
ًبيا ًوت ، لع  . بدون تاريخ، لبنان –بي
ًجال (4) ًجمة رقم، (32 /3): تهذيب الكمال في أسماء ال ًوف: تحقيق، للحافظ المزي ، (6402): ت ، بشار عواد مع

ًسالة ًوت ، مؤسسة ال  . م1222 –هـ 1016، 1ط، لبنان –بي
ًجمة رقم، (338/ 3): تاريخ اإلسالم (5)  . (613): ت
ًجمة رقم، (226/ 11): تاريخ بغداد (6) ًوف: تحقيق، للخطيب البغدادي، (4132): ت  دار، الدكتور بشار عواد مع

ًب اإلسالمي ًوت ، الغ  . م2002 –هـ 1022، 1ط، لبنان –بي
ًجمة رقم، (601/ 12): المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (7) ًحمن بن الجوزي ، (1833): ت ًج عبد ال ، ألبي الف

ًوت ، دار الكتب العلمية، ومصطفى عبد القادر عطا ،محمد عبد القادر عطا: تحقيق  –هـ 1012، 1ط، لبنان –بي
 . م1222



[0] 

ب المكتفي باهلل في حداثته(): وقال الصفدي  . (1)كان يؤدِ 

 . (2)باهلل( وعلي بن المعتضد الملقب بالمكتفي، كان مؤدب المعتضد): قال ابن كثيًو 

ًدي ًي ب با لجماعة من أولد الخلفاء): وقال أبو المحاسن بن تغ ، منهم المعتضد، كان مؤد 

 . (3)وابنه المكتفي(

طوال لم ينقطع عنه ، والمبلغ المذكور الذي كان يأخذه ابن أبي الدنيا مقابل عمله كمؤدب
ًضه له المكتفي باهلل، حياته فكنت أقبضها لبن أبي : "قال أبو ذر القاسم بن داود بن سليمان، وقد ف

 . (4)الدنيا إلى أن مات"

ًشي البغدادي ُلقِ ب أيضا بالمؤدب إل أنه اشتهً ، وما قلته إن عبد هللا بن محمد بن عبيد الق
ًجمت له رولم ُتِشً جميع المصاد، في لقبه بابن أبي الدنيا ًاجع التي ت لماذا لقب بابن أبي ، والم

 . واشتهً بابن أبي الدنيا، وأنه بهذا اللقب غلب على اسمه وكنيته؟ الدنيا

 

                                   
ًوت ، دار صادر، للصفدي، (412، 13): الوافي بالوفيات (1)  . بدون تاريخ، 2ط، لبنان –بي
ًي : تحقيق، لبن كثيً، (82/ 11): البداية والنهاية (2) ًبي، علي شي ًاث الع ًوت ، دار إحياء الت ، 1ط، نانلب –بي

 . م1288 –هـ 1008
ًة (3) ًة في ملوك مصً والقاه ًدي، (83/ 6): النجوم الزاه ًي ب ، دار الكتب، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، لبن تغ

ًة   . بدون تاريخ، مصً –القاه
ًجمة رقم، (226/ 11): تاريخ بغداد (4)  . (4132): ت



[4] 

 

 . وزهمه، وطبدقت ، و سب ، دصل : املطلب الثا  

وقد تابعه على ذلك الكثيً ، (2)"بني أمية (1)مولىيب البغدادي أن ابن أبي الدنيا "نص الخط
ًجم  ًيش :وهذا يدل، لبن أبي الدنياممن ت  . أن ابن أبي الدنيا أصله مولى من موالي بني أمية من ق

ًشي األموي مولهم": أصلهُيقال في ؛ وعليه  . ألن أحد أجداده كان مولى لهم؛ (3)"الق
: ولهذا ُيقال في نسبه، ومات في بغداد، ونشأ، ألنه ولد؛ ابن أبي الدنيا إلى البغدادي وينسب

 . (4)بن أبي الدنيا البغدادي"اً "أبو بك
ًة من أئمة الحديث : عده الحافظ الذهبي في فقد، ابن أبي الدنيا (5)طبقةوأما  الطبقة العاش

ًتيب ابن أبي الدنيا في هذه ، (7)حافظا( (6)أوردت منهم تسعة وتسعين): وقال الذهبي، النبوي  كان ت

                                   
 : من أهمها المعاني األربعة اآلتية، له معان متعددة، في اللغة المولى (1)

 . وامتنع بمنعتك، من انضم إليك فعزَّ ِبعزَّك :وهو ،الحليف: المولى
 . الذي يسلم على يدك ويواليك :وهو، مولى الموالة: والمولى
 . الُمعِتق أنعم على عبده بعتقه :وهو، مولى النعمة: والمولى
ًه؛ عَتقالمُ : والمولى ًثه إن مات ول وارث له، ألنه ينزل منزلة ابن العم يجب عليك أن تنص  . وت

ًي ، مول(): ( مادة620، 14): تهذيب اللغة ًعب: تحقيق، لألزه ًبي، محمد عوض م ًاث الع ًوت ، دار إحياء الت  –بي
 . م2001، 1ط، لبنان

ًجمة رقم، (226/ 11): تاريخ بغداد (2)  . (4132): ت
ًجمة رقم، (26/ 3): لتهذيبتهذيب ا (3) ًة المعارف ، للحافظ ابن حجً العسقالني، (18): ت مطبعة مجلس دائ

 . هـ1623، 1ط، الهند –حيد خباد ، العثمانية النظامية
ًجال (4) ًجمة رقم، (32/ 13): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (6402): ت
ًتبة ": غةفي الل الطبقة (5) ًاتبهم"، التفاق: والتطابق، الموافقة: والمطابقةالم / 1): مختار الصحاح. وطبقات الناس م

ًازي ، (188 ًية، يوسف الشيخ محمد: تحقيق، ألبي عبد هللا محمد بن أبي بكً ال ًوت، المكتبة العص ، 4ط، بي
 . م1222 –ه 1020

بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ ، أو في اإلسناد فقط، اإلسنادقوم تقاربوا في السن و ": والطبقة في اصطالح المحدثين
ًانوي : العالمة: ( تأليف20)ص:: قواعد في علم الحديث. أو ُيقاربوا شيوخه"، اآلخً دار الفكً ، حبيب أحمد الكي
ًبي ًوت ، الع  . م1220، 1ط، لبنان –بي

ًجم لهم الذهبي في هذه الطبقة (6) ، ولكن منهم من لم يوصف بأنه حافظ، ( محدثا113): عدد المحدثين الذين ت
 . لضعفه؛ ومنهم من لم يشتهً

ًة الحفاظ (7) ًوت ، دار الكتب العلمية، للحافظ الذهبي، (141/ 2): تذك  . م1228 –هـ 1012، 1ط، لبنان –بي
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ًقم، الخامس واألربعين: الطبقة  . (1)(322): وب

ًة: الحافظ ابن حجً العسقالني في وعده ًقم، الطبقة الثانية عش وهي تعني ، (2)(6421): ب
 . (3)طبقة "صغار اآلخذين عن تبع األتباع": عنده

ًة: وعده الحافظ السيوطي في ًادها، الطبقة العاش ًة محدثا: وعدد أف ًتيب ابن ، مائة وعش كان ت
ًقم، الثاني واألربعين: أبي الدنيا فيها  . (4)(336): وب

ًة وابن ، ومما سبق يتبين أن الذهبي والسيوطي اتفقا في عد ابن أبي الدنيا في الطبقة العاش
، إذ جعله في الطبقة الثانية عشً، حجً العسقالني سلك في عد طبقة ابن أبي الدنيا مسلكا خخً

، فاق الذهبيلت؛ وهذا ل يعد مخالفة من ابن حجً للذهبي والسيوطي في تحديد طبقة ابن أبي الدنيا

ًجمتهم لبن أبي الدنيا، وابن حجً ًواة اآلخذين عن تبع األتباع، والسيوطي عند ت وقد ، أنه من ال
ًت طبقة ابن أبي الدنيا عند الحافظ ابن حجً حسب تأليفه لكتابه ًيب التهذيب(): تغي إل أن  ،تق

أنه يعد من طبقة ، نياوالمناسب في بيان طبقة ابن أبي الد الحافظ ابن حجً أعطى الوصف الدقيق
 . صغار اآلخذين عن تبع األتباع

 يشهد، والعبادة، والورع، والزهد، جمع بين العلم، عابدا، ورعا، وقد كان ابن أبي الدنيا زاهدا
ًدي له ًي ب  . (5)ورعا عابدا(، زاهدا، كان عالما): بقوله، لذلك وصف ابن تغ

وكان مع ذلك ، لفضائل حقها ومستحقهاإلعطاء هذه ا؛ وقد بذل ابن أبي الدنيا أقصى جهده
وإن شاء ، إن شاء أضحك جليسه، وما يالئم طبائع الناس، "من الوعاظ العارفين بأساليب الكالم

 . (6)أبكاه"

                                   
ًة الحفا (1)  . للحافظ الذهبي، (181/ 2): ظتذك
ًيب التهذيب (2) ًشيد ، محمد عوامة: تحقيق ،للحافظ ابن حجً العسقالني، (621)ص:: تق ، 1ط، سوريا –دار ال

 . م1283 –هـ 1003
ًيب التهذيب (3)  . للحافظ ابن حجً العسقالني، (34)ص:: مقدمة تق
ًوت ، دار الكتب العلمية، للسيوطي، (228/ 1): طبقات الحفاظ (4)  . بدون تاريخ، 1ط، لبنان –بي
ًة (5) ًة في ملوك مصً والقاه  . (83/ 6): النجوم الزاه
ًوت ، دار العلم للماليين، للزركلي، (118/ 0): األعالم (6)  . م2002، 14ط، لبنان –بي



 

 

 

 
 

 

 

 

،ْ ْالُّْياالتعريفِْباِبنَِْب:ْاملبحثْالثاْ 
ْ.ْحياتهْالعلمية:ْمنْحيث

 : وفيه مطلبان
المطلثثثثثثثب األول: طلبثثثثثثثه للعلثثثثثثثم، ورحالتثثثثثثثه،  -

 ثناء العلماء عليه. وشيوخه، و 

 المطلب الثاني: تالميذه، ومذهبه، ووفاته.  -
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ناء ـوث، وخ ـوش ، الت ـورح، مـلـعـ  للـبـلـط: ب األولـلـطـمـال

 . ل  ـلماء عـالع

 : ، ، :

العالم الجليل محمد بن ، وفضل تحت رعاية والده في بيت علم، أبي الدنيا في بغداد نشأ ابن
ًاحل طفولته األولى، الذي يعد في وقته من أكابً علماء بغداد، عبيد البغدادي د ابنه في م ، تعهَّ

ًبية ، تفتحت طاقته الذهنية، ابن أبي الدنيا فكان لذلك أطيب األثً في نفس، واإلرشاد، والنصح، بالت

ًص على طلب العلم في وقت مبكً ًة، وح ًه دون العاش  . (1)وعم

ًا من أبيه ، وكان أبوه يعد من المشهورين في رواية األخبار، طلب ابن أبي الدنيا العلم مبك

ًص أبوه أن ُيسمعه األحاديث ا، (2)وقد أكثً عن أبيه في روايات األحاديث النبوية ، لمقبولةوح

روى عن محمد بن عبيد بن سفيان ابنه أبو بكً ): بقوله، لذلك وصف الخطيب البغدادي ويشهد

 . (3)أحاديث مستقيمة(

ًغ ابن أبي الدنيا في مالزمته لطلب العلم من أبيه حًص أيضا على طلبه وأخذه ، وبعد أن ف
ًيا على عادة المحدثين وسننهم في طلب العلم، من علماء بلده وروى ، وسمع منهم، لسهمفجا، ج

ًه ًجمته لبن أبي الدنيا، عنهم الحديث وغي ًهم الحافظ المزي عند ت وأقتِصًُ هنا على ذكً ، وقد ذك
ًاهيم بن دينار البغدادي التمار): وهم، والضبط، المشهورين بالثقة، شيوخه البغداديين الحفاظ ، إب

ًاه وخلف بن هشام بن ثعلب ، حنبل البغداديوأحمد بن محمد بن ، م الدورقي البغدادييوأحمد بن إب
ًو بن زهيً الضبي البغدادي، البغدادي ًيج بن ، وزياد بن أيوب بن زياد البغدادي، وداود بن عم وس

ًاهيم البغدادي وعبد هللا بن عون الهاللي ، وسعيد بن يحيى بن سعيد األموي البغدادي، يونس بن إب

                                   
من جامعة ، رسالة ماجستيً، فاضل خلف الحمادة: للباحث، (40)ص:: ابن أبي الدنيا محدثا ومصلحا: ُينظً (1)

ًوت اإلسالمية ًيعة، بي  . م2002 –هـ 1060سنة ، كلية الش
  . (40)ص:: بقالسا المصدر: ُينظً (2)
ًجمة رقم، (300/ 6): تاريخ بغداد (3)  . (1102): ت
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ًي البغدادي، لبغداديوعثمان بن صالح بن سعيد الخياط ا، البغدادي ، وعلي بن الجعد بن عبيد جوه

ًصافي البغدادي، والقاسم بن سالم أبو عبيد البغدادي ًيان ال ومنصور بن ، ومحمد بن بكار بن ال
ًوان الحمال البغدادي، الكاتب البغدادي أبي مزاحم ويحيى بن أيوب ، وهارون بن عبد هللا بن م

ًي البغدادي(  . (1)المقاب

ًج في طلبه إلى بقية أهم ، ن أبي الدنيا في طلبه للعلم من علماء بلده بغدادولم يكتِف اب بل خ
ًاق العلمية ًاكز الع ًة، م وقد حًص أن يطلب العلم ويأخذه عن مشاهيً علماء ، والكوفة، البص

ًة ًة الذين سمع منهم ابن أبي الدنيا وروى عنهم، والكوفة، البص ًوا بالثقة  – وعلماء البص وقد اشته
ًي ): هم – بطوالض ًي ، أيوب بن محمد بن أيوب الهاشمي البص ًاح بن مخلد العجلي البص ، والج

ًي  ًي ، وزيد بن أخزم الطائي النبهاني البص ًيف القاضي البص ومحمد ، والصلت بن مسعود بن ط
ًي  ًي(، بن عبد األعلى الصنعاني البص  . (2)ونصً بن علي بن نصً الجهمضي البص

ًوا بالثقةوأما علماء الكوفة الذين ا  ،وروى عنهم، وقد سمع منهم ابن أبي الدنيا، والضبط، شته
ًبوعي ، الحسن بن حماد الضبي الكوفي الوراق): هم وعبد هللا بن أحمد بن عبد هللا بن يونس الي

اء الكوفي، الكوفي ًحمن بن بكار الوشَّ ًي بن مصعب الكوفي، ونصً بن عبد ال ، وهناد بن الس
 . (3)وواصل بن عبد األعلى بن هالل األسدي الكوفي(، الكوفي والهيثم بن خالد بن يزيد

الذين طلب عليهم ، الضابطين، وبعد أن وفق ابن أبي الدنيا في انتقاءه لمشايخه الثقات
ًاق، وفقهه، الحديث النبوي  ًة، بغداد: في بلده الع ًحلة في طلب العلم، والكوفة، والبص ، اهتم أيضا بال

ًحل إلى بلدان إسالمية أ ًى ف ًحلة العلمية في تحصيل علو اإلسناد؛ خ وِقدم ، إلدراكه فوائد ال

ًة المشايخ، والستفادة منهم، ولقاء الحفاظ، السماع وعامال ، "باعتبارها رافدا من روافد العلم (4)وكث

ًحلة في طلب العلم كانت أيضا سمة ذلك العصً ، (5)هاما من عوامل جمعه وتحصيله " وألن ال
                                   

ًجال: ُينظً (1) ًجمة رقم، (30، 36): تهذيب الكمال في أسماء ال ًجمة، (001/ 1)، (6402): ت  . (23): رقم ت
ًجال: ُينظً (2) ًجمة رقم، (30، 36، 13): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (6402): ت
ًجمة رقم، (30، 36/ 3): بقالمصدر السا: ُينظً (3)  . (6402): ت
ًاوي وخداب السامع: ُينظً (4) ، الدكتور محمود الطحان: تحقيق، للخطيب البغدادي، (26/ 2): الجامع ألخالق ال

ًياض ، مكتبة المعارف  . م1286 –هـ 1006، السعودية –ال
ًه في السنة (5) ًي وأث  –الموصل ، مكتبة بسام، مان الضاري حارث سلي: لألستاذ الدكتور، (33)ص:: اإلمام الزه

ًاق  . م1284 –هـ 1004، 1ط، الع
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 . وهو خخً العصً العباسي األول في عهد الخليفة المأمون ، أبي الدنيا الذي عاش فيه ابن

ًحلة في طلب العلم ًجحات في اهتمام ابن أبي الدنيا بال  نه قام بها وطاف البالدأو ، ومن الم
ًاسان، ومصً، والشام، وسمع بالحجاز، اإلسالمية ًة، وخ ًان مهمان، والجزي  : هما، أم

ًة مشايخه: األول ًجمته لبن أبي الدنيا أن شيوخه الذين فقد نص ا، كث لحافظ المزي عند ت

ًين غيً الذين ، (1)( مائة وتسعة عشً شيخا112): وروى عنهم، وحدث، سمع منهم منهم شيوخ خخ
ًة، سمع منهم في بغداد وهذا يؤكد ، وقد نسبهم المزي إلى أمصار إسالمية متعددة، والكوفة، والبص

سلمة بن شبيب : منهم على سبيل المثال ل الحصً، دانهمصحة رحلة ابن أبي الدنيا إلى بل
ًاهيم أبو عبد هللا البخاري ، النيسابوري نزيل مكة وهارون بن موسى بن ، ومحمد بن إسماعيل بن إب

ًوي  ًا أنه رحل إلى البخاري ، أبي علقمة الف وإمام الدنيا في ، جبل الحفاظ، وكفى ابن أبي الدنيا فخ
 . فقه الحديث

ًة: اآلخر وقد بلغت ، األحاديث النبوية واآلثار التي رواها ابن أبي الدنيا في جميع مصنفاته كث
ًر12000): في مصنفاته المطبوعة ًا بالمك ألن بعض مصنفاته ؛ (2)( اثني عشً ألف حديثا وأث

ًة، ومصنفاته المطبوعة، لزالت مخطوطة لم ُتطبع إلى اليوم : قال عنها الذهبي، والمخطوطة كثي
ًة جدا( وتصانيفه)  . (3)كثي

ًة في روايات األحاديث ًة، وهذه الكث ، واآلثار التي أودعها ابن أبي الدنيا في مصنفاته الكثي
ًجيحا موفقا أن كتبا أيضا في الحجاز ًاسان، وفي الشام، مكة والمدينة، ُتظهً ت ، ومصً، وخ

ًة  . اإلسالمية المذكورة وتؤكد أيضا صحة رحلة ابن أبي الدنيا في طلب العلم إلى األمصار، والجزي

 – كما تقدم – طلبه، وقد اشتهً ابن أبي الدنيا في طلبه للعلم بطلب الحديث النبوي وفقهه
ًا من أبيه ًاق، ثم طلبه من علماء بلده، مبك ًة، بغداد، الع ًها، والكوفة، والبص ثم رحل في طلبه ، وغي

حتى اشتهً ، وتصنيفا، ورواية، ضبطاو ، وحفظا، وأجهد نفسه فيه طلبا، إلى بقية األمصار اإلسالمية
 . وعد من مشاهيً أئمة الحديث في األمصار اإلسالمية، وخارجها، وذاع صيته في بلده بغداد

                                   
ًجال: ُينظً (1) ًجمة رقم، (34 – 36، 13): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (6402): ت
 . (43)ص:: ابن أبي الدنيا محدثا ومصلحا: ُينظً (2)
ًجمة رقم، (622، 16): سيً أعالم النبالء (3)  . (122): ت
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 : : 

ًح والتعديل ًهم من العلماء على ابن أبي الدنيا أثنى أئمة الج ، وكان ثناؤهم على عدالته، وغي

 : تدليل على ذلك نورد أقوالهم على النحو اآلتيوال، ومصنفاته، وحفظه وعلمه

ًازي  – 1  . هـ(233: ت): قول محمد بن إدريس بن المنذر ال

ًازي  ًحمن بن أبي حاتم ال بغدادي ): فقال، سئل أبي عن ابن أبي الدنيا: قال عبد ال

 . (1)صدوق(

 . هـ(282: ت): قول إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل البغدادي القاضي – 2

 . (2)مات معه علم كثيً(، رحم هللا أبا بكً): بو إسحاق البغداديقال أ

ًو البغدادي – 6  . هـ(226: ت): الملقب جزرة، قول صالح بن محمد بن عم

 . (3)وكان يختلف معنا(، صدوق ): قال أبو علي جزرة

 . هـ(068: ت): قول محمد بن أبي يعقوب إسحاق ابن النديم – 0

ًج ابن النديم وقال أب ًوايات(، عالما باألخبار، زاهدا، كان ورعا): الف  . (4)وال

ًحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي  – 4  . هـ(423: ت): قول عبد ال

ًج ابن الجوزي  ًوءة): قال أبو الف صنف أكثً من مائة مصنف في ، ثقة صدوقا، كان ذا م

 . (5)الزهد(

  .هـ(360: ت): قول علي بن محمد بن محمد ابن األثيً الجزري  – 3

                                   
ًح والتعد (1) ًجمة رقم، (136/ 4): يلالج ًازي ، (341): ت ًوت ، دار الكتب العلمية، لبن أبي حاتم ال ، لبنان –بي

 . بدون تاريخ
ًجمة رقم، (226/ 11): تاريخ بغداد (2)  . (4132): ت
ًجمة رقم، (16/ 3): تهذيب التهذيب (3)  . (18): ت
ًست (4) ًفة، لبن النديم، (232)ص:: الفه ًوت ، دار المع  ،... لبنان –بي
ًجمة رقم، (601/ 12): المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (5)  . (1833): ت
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ًة): قال أبو الحسن بن األثيً  . (1)المشهورة(، صاحب التصانيف الكثي

ًحمن بن يوسف المزي  – 3  . هـ(302: ت): قول يوسف بن عبد ال

 . (2)المفيدة(، صاحب التصانيف المشهورة، الحافظ): قال أبو الحجاج المزي 

 . هـ(308: ت): قول محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي – 8

 . (3)صاحب التصانيف(، الصدوق ، العالم، محدثال): قال الذهبي

 . (4)وكان صدوقًا أديبًا إخباريًا كثيً العلم(، صاحب التصانيف، اإلمام): وقال الذهبي أيضا

 . (5)صاحب التصانيف المشهورة(، الحافظ): وقال فيه الذهبي أيضا

 . هـ(330: ت): قول صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي – 2

ًة تزيد على مائة ، حد الثقات المصنفين لألخبار والسيًأ): قال الصفدي وله كتب كثي

 . (6)كتاب(

 . هـ(330: ت): قول إسماعيل بن عمً بن كثيً – 10

ًة، المصنف في كل فن، الحافظ): قال أبو الفداء ابن كثيً ، المشهور في التصانيف الكثي

ًها(، الشائعة، النافعة ًقاق وغي  . (7)الذائعة في ال

 . هـ(842: ت): ل أحمد بن علي بن حجً العسقالنيقو  – 11

                                   
ًي : تحقيق، لبن األثيً الجزري ، (002/ 3): الكامل في التاريخ (1) ًبي، عمً عبد السالم تدم ، دار الكتاب الع

ًوت   . م1223 –هـ 1013، 1ط، لبنان –بي
ًجال (2)  . (6402): جمة رقمتً ، (32، 13): تهذيب الكمال في أسماء ال
ًة الحفاظ (3) ًجمة رقم، (181/ 2): تذك  . (322): ت
، دار الكتب العلمية، أبو هاجً محمد زغلول: تحقيق، للحافظ الذهبي، (000/ 1): العبً في خبً من غبً (4)

ًوت   . م1284 –هـ 1004، لبنان –بي
ًجمة رقم، (338/ 3): تاريخ اإلسالم (5)  . (613): ت
 . (420 – 412، 13): وفياتالوافي بال (6)
 . (82/ 11): البداية والنهاية (7)
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 . (1)صاحب التصانيف(، حافظ، صدوق ): قال ابن حجً العسقالني

 . (2)صاحب التصانيف المشهورة(، الحافظ): وقال فيه أيضا

ًي  – 12 ًدي بن عبد هللا الظاه ًي ب  . هـ(830: ت): قول يوسف بن تغ

ًدي ًي ب والناس بعده عيال ، له التصانيف الحسان ،كان عالما): قال أبو المحاسن بن تغ

 . (3)وأمانته(، وثقته، واتفقوا على صدقه، عليه في الفنون التي جمعها

 . هـ(1623: ت): قول خيً الدين بن محمود الزركلي الدمشقي – 16

 . (4)مكثً من التصنيف(، أبو بكً بن أبي الدنيا حافظ للحديث): قال الزركلي

 . هـ(1008: ت): محمد كحالة قول عمً بن رضا بن – 10

 . (5)مشارك في أنواع من العلوم(، حافظ، محدث): قال ابن رضا كحالة

ًويه، صدوقا، وهذه األقوال كلها تدلل على عدالة ابن أبي الدنيا في كونه محدثا ، حافظا لما ي

ًح والتعديل ًح قط من ِقبل أئمة الج ًعية ، وأنه لم ُيج ، متعددةوتدلل على سعة علمه في فنون ش

ًفته بالحديث النبوي  ًة مصنفاته المشهورة، وفقهه، لسيما مع التي تدل ، المفيدة، وتدلل أيضا على كث
للحفاظ عليها من ، أنه شارك إخوانه من األئمة المصنفين في التصنيف المبكً للسنة النبوية

 . الضياع والندراس

 

                                   
ًيب التهذيب (1) ًجمة رقم، (621)ص:: تق  . (6421): ت
ًجمة رقم، (12/ 3): تهذيب التهذيب (2)  . (18): ت
ًة (3) ًة في ملوك مصً والقاه  . (83/ 6): النجوم الزاه
 . (118/ 0): األعالم (4)
 . (161/ 3): معجم المؤلفين (5)
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 . ووفات ، ومذهب ، تالم ذه: املطلب الثا  
 : : 

ًاق اتضح أن ابن أبي الدنيا طلب الحديث النبوي   وزاد في جمعه، وفقهه من علماء بلده الع
ًف ، ثم رجع إلى بلده لسيما بغداد، وكتابته عندما رحل إلى بقية األمصار اإلسالمية وروايته واعت

ًة مصنفاته المفيدة، وحفظه، وعدالته، العلماء له بسعة علمه أئمة الحديث في  وعد من مشاهيً، وبكث
 . واشتهً في بلده بغداد وخارجها، ذاع صيته، األمصار اإلسالمية

ًواة عنه من تالميذه ًة العلمية جعلت ال ًدي، وهذه الشه ًي ب خلق ): كما قال ابن تغ
ًحلة إليه، من داخل بلده، (1)كثيً( ًوون عنه، ومن خارجها الذين قصدوا ال ويكتبون من ، ي

وأقتصً على ذكً ، الذين أخذوا منه ورووا عنه، لذكً أسماء جميع تالميذهول يتسع هنا ، مصنفاته
ًواية عنه ًوا في ال ًوا بالثقة والضبط والتصنيف، أهم تالميذه الحفاظ الذين أكث : وهم كاآلتي، واشته

وأبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفً ، أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة الحافظ)
ًذعي، علي أحمد بن الفضل بن العباس بن خزيمةوأبو ، الجوزي  ، وأبو علي الحسين بن صفوان الب

ًازي  ًحمن بن أبي حاتم ال ًي ، وعبد ال ًحمن السك وأبو عبد هللا محمد بن عبد ، وعبيد هللا بن عبد ال
ًاهيم الشافعي(، هللا بن أحمد الصفار  . (2)وأبو بكً محمد بن عبد هللا بن إب

 : ،:  

، ظهً في بغداد في عصً ابن أبي الدنيا المذهب الفقهي لإلمام أحمد بن حنبل: مذهبه – أ
ويدل على مكانته هذه أن أبا الحسين ، حتى أصبح من أعالم مذهبه، فأخذ عنه مسائله الفقهية

ًاء الحنبلي البغدادي قة الطبَعدَّ ابَن أبي الدنيا من " هـ(423: ت): محمد بن محمد بن الحسين الف
 . (3)"أو حكاية، أو مسألة، األولى في ذكً أصحاب اإلمام أحمد بن حنبل من روى عنه حديثا

                                   
ًة (1) ًة في ملوك مصً والقاه  . (83/ 6): النجوم الزاه
ًجمة رقم، (33، 34، 13): تهذيب الكمال (2)  . (6402): ت
محمد : تحقيق، تأليف ابن أبي يعلى محمد بن محمد بن الحسين الحنبلي، (122، 21/ 1): طبقات الحنابلة (3)

ًفة، حامد الفقي ًوت ، دار المع  . بدون تاريخ، لبنان –بي
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؛ نذكً منها مسألتين فقهيتين، وقد روى ابن أبي الدنيا عن اإلمام أحمد بن حنبل مسائل فقهية
ً عبد قال أبو بك، وعد من أشهً من حمل عنه مذهبه الفقهي، لندلل بهما أنه تأثً بمسائله الفقهية

إذا كان ألربعة ): فقال؟ سألت أحمد بن حنبل متى ُيصلى على السقط: هللا بن محمد بن أبي الدنيا
 . (1)أشهً ُصليَّ عليه وسمي(

ًتين في صالة العيد: وقال ابن أبي الدنيا ؟ سألت أحمد بن محمد بن حنبل ما أقول بين التكبي
 . (2) عليه وسلم(وتصلي على النبي صلى هللا – عز وجل – تحمد هللا): قال

 . وعليه يظهً لنا أن ابن أبي الدنيا حنبلي المذهب

 : وردت ثالثة أقوال في سنة وفاة ابن أبي الدنيا وهي: وفاته – ب

قال به أبو الحسين عمً بن محمد بن يوسف بن . هـ(280): أنه توفي سنة: القول األول
ًت إ): قال، هـ(628: ت): البغدادي القاضي، يعقوب لى إسماعيل بن إسحاق القاضي يوم مات بكَّ

رحم هللا أبا بكً مات معه علم : فقال، أعزَّ هللا القاضي مات ابن أبي الدنيا: فقلت له، ابن أبي الدنيا
فحضً يوسف بن يعقوب فصلى عليه في ، يا غالم امِض إلى يوسف حتى يصلي عليه، كثيً

 . (4)ودفن فيها في سنة ثمانين(، (3)الشونيزية

قال  –. وابن المنادي، وابن قانع، قال به أحمد كامل. هـ(281): أنه توفي سنة: ل الثانيالقو
سنة إحدى وثمانين ومائتين مات ): هـ(640ت): أبو بكً أحمد بن كامل بن خلف القاضي البغدادي

ًشي مؤدب المعتضد(  . (5)أبو بكً بن أبي الدنيا الق

                                   
محمد حامد : تحقيق، تأليف ابن أبي يعلى محمد بن محمد بن الحسين الحنبلي، (126/ 1): طبقات الحنابلة (1)

 . الفقي
 . (124/ 1): السابق المصدر (2)
وِنيزيَّة (3) ًه ياء، وزاي، نةوياء مثناة من تحت ساك، ثم نون مكسورة، "بالضم ثم السكون : الشُّ ًة ببغداد : النسبة، وخخ مقب

ًبي ًة من الصالحين"، بالجانب الغ ، دار صادر، لياقوت الحموي ، (630/ 6): معجم البلدان. دفن فيها جماعة كثي
ًوت   . م1224، 2ط، لبنان –بي

ًجمة رقم، (226/ 11): تاريخ بغداد (4)  . (4132): ت
محمد بن عمً بن أحمد األصبهاني : تأليف، (646)ص:: حديثه ذكً ابن أبي الدنيا وما وقع عاليا من (5)

ًج أحاديثه، المديني ًاز، أبو عبيدة مشهور بن حسن خل سليمان: وعلق عليه، وقدم له، خ ودار ، السعودية، دار الخ
ًوت ، ابن حزم  . م2001 –هـ 1022، 1ط، لبنان –بي
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مات ابن أبي ): هـ(641: ت): ًزوق البغداديوقال أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن م –
 . (1)الدنيا سنة إحدى وثمانين(

أبو بكً ): هـ(663: ت): وقال أبو الحسين أحمد بن جعفً بن محمد بن المنادى البغدادي –
ًوف بابن أبي الدنيا مات في جمادى األولى سنة إحدى وثمانين وصلى عليه يوسف بن ، المع

ًي  ، وابن قانع، وقد تابع أحمَد بَن كامل. (2)ومات سنة اثنتين وثمانين(، يعقوب بن إسماعيل البص

ًجمين الذين  هـ(281): في هذه السنة سنة، وابن المنادي التي مات فيها ابن أبي الدنيا أغلُب المت

 . (3)أرخوا لوفاة ابن أبي الدنيا

ًحمن بن محمد قاله أبو محمد عبيد هللا بن عبد . هـ(282): أنه توفي سنة: القول الثالث ال
ًي  وله خمس ، مات ابن أبي الدنيا في سنة اثنتين وثمانين): قال هـ(626: ت): البغدادي السك

ًي على ذلك صالُح الدين الصفدي. (4)وسبعون سنة( وصالُح الدين ، وقد تابع أبا محمد السك

وأرَّخ . (5)ائتين(توفي ابن أبي الدنيا سنة اثنتين وثمانين وم): قال خليل بن أيبك الصفدي، الكتبي

 . (6)محمد بن شاكً بن أحمد الكتبي وفاة ابن أبي الدنيا "سنة اثنتين وثمانين ومائتين(

ًاجح في وفاة ابن أبي الدنيا من هذه األقوال الثالثة هو أنه توفي ، القول الثاني: والقول ال
ًجمين في أن وفاة ابن أبي الدنيا سنة؛ هـ(281): سنة  . هـ(281): لتفاق أغلب المت

َأه الخطيب البغدادي كانت وفاة ابن أبي الدنيا في ، هذا وهمٌ ): بقوله، وأما القول األول فقد خطَّ

                                   
ًجال (1) ًجمة رقم، (38، 13): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (6402) :ت
 . (640)ص:: ذكً ابن أبي الدنيا وما وقع عاليا من حديثه (2)
ًجمة رقم، (226/ 11): في تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: ُينظً (3) وابن األثيً الجزري في الكامل ، (4132): ت

ًة الحفاظ، (082/ 3): في التاريخ وابن ، (82/ 11): وابن كثيً في البداية والنهاية، (182/ 2): والذهبي في تذك
ًيب التهذيب ًجمة رقم، (621)ص:: حجً في تق ًة في ملوك مصً ، (6421): ت ًدي في النجوم الزاه ًي ب وابن تغ

ًة  . (83/ 6): والقاه
 . (644): ذكً ابن أبي الدنيا وما وقع عاليا من حديثه (4)
 . (412، 13): الوافي بالوفيات (5)
، دار صادر، الدكتور حسان عباس: تحقيق، لصالح الدين الكتبي، (282/ 2): فوات الوفيات والذيل عليها (6)

ًوت   . م1236، 1ط، لبنان –بي
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ًنا الحسن بن أبي بكً، سنة إحدى وثمانين ومئتين : عن أحمد بن كامل القاضي قال، (1)وكذلك أخب

ًشي، سنة إحدى وثمانين ومئتين)  . (2)المعتضد( مؤدب، فيها مات أبو بكً بن أبي الدنيا الق

ًدود، وأما القول الثالث ه أن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل ؤ يتضح خط، فهو أيضا م
ًي توفي سنة أي أنه توفي بعد ابن أبي الدنيا ، وهو الذي صلى على ابن أبي الدنيا هـ(282): البص

ًر صحة موت ابن أبي الدنيا قبل يوسف بن يعقوب بسنة، بسنة على  هـ(281): في سنة، وهذا ُيق
 . القول الصحيح المختار الوارد في القول الثاني

إل أنه لم يكن موفقا في تحديد ، وقد أعطى ابن النديم الوصف الدقيق في وفاة ابن أبي الدنيا
ًة سنة إحدى وثمانين ): قال، شهً وفاته ًة ليلة خلت من ُجمادى اآلخ توفي يوم الثالثاء ألربع عش

 . (3)ومئتين(

كما نص ، هـ(281): بي الدنيا توفي في شهً جمادى األولى من سنةوالصواب أن ابن أ
توفي ابن ): بقوله، وكما نص عليه أيضا ابن الجوزي ، وقد تقدم ذكً قوله، على ذلك ابن المنادى

ودفن ، وصلى عليه يوسف بن يعقوب، أبي الدنيا في جمادى األولى من سنة إحدى وثمانين ومئتين

 . (4)مً نيفا وسبعين سنة(وبلغ من الع، في الشونيزية

ًته في وفاة ابن أبي الدنيا ل يوم ، يتضح أنه توفي في بغداد، سيما في القول الثاني وما ذك

ًابع عشً من شهً جمادى األولى ًه في حدود ، (5)م"820الموافق " هـ(281): سنة، الثالثاء ال وعم
ًي ، سبعين سنة ونيزية الواقعة  ودفن، وصلى عليه يوسف بن يعقوب بن إسماعيل البص ًة الشُّ في مقب

ًبي من بغداد  . في الجانب الغ

                                   
ًاهيم بن الحسين بن محمد شاذان: "أبو علي (1) ، اإلمام الفاضل، األصولي، البغدادي البزار، الحسين بن أحمد بن إب

ًاق، الصدوق  ًجمة، (014، 13): سيً أعالم النبالء. "هـ(024: )ت: مسند الع  . (236): رقم ت
ًجمة رقم، (226/ 11): تاريخ بغداد (2) ًجمة رقم): ت  . (4132): ت
ًست (3)  . (322)ص:: الفه
 . (602/ 12): المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (4)
 . (118/ 0): األعالم (5)



 

 

 

 
 

 

 

،ْالعيال(:ْ)كتاِبهالتعريفِْب:ْاملبحثْالثالث
ْ.ْوِباحلُّيثْاملرسل
 : وفيه مطلبان

 العيال(. : )المطلب األول: التعريف بكتاب -

المطلثثب الثثثاني: التعريثثف بالحثثديث المرسثثل،  -
 من حيث: تعريفه، وحكمه، واالحتجاج به. 
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 . الع ال(): التعيريا نكتاب: املطلب األول
ًك ابن أبي الدنيا رحمه هللا تعالى ًت في روايات األحاديث ، ت ًة مفيدة اشته مؤلفات كثي

 . مقطوعة عن التابعين ومن بعدهموال، واآلثار الموقوفة عن الصحابة، النبوية

ًقائق(): ومصنفاته قال عنها الخطيب البغدادي  . (1)صاحب الكتب المصنفة في الزهد وال

ًة تزيد ، هو أحد المصنفين لألخبار والسيً): وقال عنها محمد بن شاكً الكتبي وله كتب كثي

 . (2)على مائة كتاب(

 . (3)احب التصانيف المشهورة المفيدة(ابن أبي الدنيا ص): بقوله، وقد وصفها السيوطي

ثم ذكً أسماءها ، كتاًبا 20له مصنفات اطلع الذهبي على ): وقال عنها أيًضا الزركلي

 . (4)كلها(

ًها الذهبي، وكتب ابن أبي الدنيا التي ألفها في روايات األحاديث واآلثار وذكً ، استوعب ذك
: القناعة( وأتمها بكتاب): ها كلها بدأها بكتابوذكً أسماء، ( مائة وتسعة وسبعين كتاًبا132): له

العيال( المعني ): منها كتاب، حدى وستون كتاًباإ( 31) وقد طبع منها حسب تتبعي لها، (5)اليقين()

ًيف به في هذا المطلب وهو يحتوي ، (6)العيال(): الذي ُعًَِف إلى مؤلفه ابن أبي الدنيا باسم، بالتع
ًها، عين حديًثا وأثًًا( ستمائة وأربعة وسب330) على ًاسيل وغي توزعت ، منها أحاديث ضعيفة كالم

النفقة على العيال والثواب ): من باب، ( خمسة وثالثين بابا64) أحاديثه وخثاره بعددها المذكور على
 . العيال(): خخً كتاب بول الولدان(): العيال( إلى باب): أول كتاب على النفقة عليهم(

                                   
ًجمة، (226/ 11): دتاريخ بغدا (1)  . (4132): رقم ت
 . (228/ 2): تفوات الوفيا (2)
ًجمة، (228)ص:: طبقات الحفاظ (3)  . (336): رقم ت
 . (118/ 0): ماألعال (4)
ًجمة، (000 – 001، 16) سيً أعالم النبالء: ينظً (5)  . (122): رقم ت
ًجمة، (060، 16): قالمصدر الساب (6)  . (122): رقم ت
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 ؛العلمية عن بقية كتب ابن أبي الدنيا هتميز في قيمت، مية خاصةالعيال( له أه): وكتاب
ًيدًا اشتملت أحاديثه ًوية في أبوابه الخمسة والثالثين خو ، لكونه كتاًبا ف ما يتعلق  على كلثاره الم

ًة المسلمة من حيث ًبية: بمعالجة قضايا األس والعطف على ، والعدل، والنفقة، واألخالق، والتعليم، الت
ًة ، وتزويجهن، واإلحسان إلى البنات، اللعب معهمالبنين و  وغيً ذلك في بقية معالجته لقضايا األس
 . العيال(): وحفظها في كتابه، وقد رواها ابن أبي الدنيا كلها مسنده إلى قائليها، المسلمة

ل يخلو من ، العيال( لبن أبي الدنيا مع أهميته التي تميز بها في قيمته العلمية): وكتاب
ولم يعتِن بذكً العلل في متون ، لم يحكم على أسانيد أحاديثه، ألن مؤلفه ابن أبي الدنيا، آخذالم

ًح مجمل، أحاديثه الضعيفة ًض كذلك لتوضيح معنى ول لش وهذه المآخذ ، ول لحل غامض، ولم يتع
ي ل وه، العيال( فحسب بل تؤخذ عليه في جميع مصنفاته): ل تؤخذ على ابن أبي الدنيا في كتابه

ًيدًا في محتواه ، ول تنقص من قيمته العلمية، العيال(): تؤثً سلبا على أهمية كتابه ألنه يعد كتابا ف
ًة المسلمة، العلمي ًوية عالجت بشمول كل ما يتعلق بقضايا األس وهو بهذه ، فأحاديثه وخثاره الم

ًتين، ألهمية محتوياته أُْهِتم به، المكانة العلمية المتميزة  : وطبع م

ًخن، مسعد عبد الحميد السعدني: تحقيق: الطبعة األولى ًة، مكتبة الق د ): 1ط، مصً – القاه
 . مسعد عبد الحميد السعدني الكتاب في جزء واحد: وقد حقق، ت(

ًحمن خلف: تحقيق الدكتور: الطبعة األخرى  ، السعودية – الدمام، دار ابن القيم، نجم عبد ال

ًحمن خلف الكتاب في جز : لدكتوروقد حقق ا، (م1220 – هـ1010): 1ط  . ينأنجم عبد ال

ًحمن خلف: وقد اعتمدت في البحث على طبعة تحقيق الدكتور  : ألربعة أسباب، نجم عبد ال

ًجم لجميع شيوخ ابن أبي الدنيا عند دراسته ألسانيد الكتاب (1  . كونه ت

جهدًا يشكً وبذل في ذلك ، وفق ضوابط التحقيق العلمي للنص، اهتمامه في تحقيق الكتاب (2
 . عليه

 . خدمته لتنظيم النص بما يفيد فهمه (3

 . وبضبطه ألسانيده أزال ما فيها من التباس وتصحيف، إجادته لضبط أسانيده (4

ًحمن خلف: العيال(ألبن أبي الدنيا بتحقيق الدكتور): وعليها اختار الباحث كتاب ، نجم عبد ال

ًاسيل التي جمو، في بعض أحاديثه، لموضوع بحثه ثالثة وأربعين  (06): وقد بلغت، عها منههي الم
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ًسالً  ًوية في)، حديًثا م ًين (20م النفقة على العيال والثواب على ): تبدأ من باب، بابا أربعة وعش
ًجها من ، العوذة تعلق على الصبيان( درس الباحث أسانيدها): النفقة عليهم( وتنتهي في باب وخ

ًد: حالها من حيث وحكم على، كتب الحديث رواية التي وقف عليها في الفصول ، القبول أو ال
 . األربعة لهذا البحث
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، تعيريف : ما ح ث، التعيريا ناحلميث امليرس : املطلب الثا  
 . واالحتجاج ن ، وحكم 

 : : 

إذا أرسلت الطائً من يدي : تقول، وهو اإلطالق، مشتق من اإلرسال: المرسل في اللغة
 زث رث يت ىت}: ومنه قوله تعالى، إرسال أطلقته من غيً تقييد وأرسلت الكالم، أطلقته

ًيم: {يف ىف يث ىث نث مث ًِسل ): قال الحافظ العالئي، (1)[86]سورة م فكأنَّ الم

ًوف ًاو  مع  . (2)أطلق اإلسناد ولم يقيدُه ب

ًيفه على ثالثة أقوال: الصطالحوفي   : اختلف العلماء في تع

ًا قال رسول هللا": القول األول ًا كان أو كبي صلى هللا عليه  – أنه ما قال فيه التابعي صغي
 . (3)كذا أو فعل كذا" – وسلم

أي ، (4)والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي هللا عنهم(): قال ابن الصالح
ًق   . بين صغيً وكبيًل ف

ًيحا ، وهذا الذي عليه جمهور المحدثين): وقال الحافظ ابن حجً ولم أر تقييده بالكبيً ص
 . (5)لكن نقله ابن عبد البً عن قوم(، عن أحد

                                   
ًح الكبيً :ينظً (1) ًيب الش ، المكتبة العلمية، ألحمد بن محمد الفيومي الحموي ، (223/ 1): المصباح المنيً في غ

ًوت ًب، بدون تاريخ، لبنان، بي ًوت ، دار صادر، لبن منظور، (284/ 11): ولسان الع  . هـ1010، 6ط، لبنان –بي
ًاسيلجامع التحصيل في أحكام ال( 2) ، عالم الكتب، حمدي عبد المجيد السلفي: تحقيق، للعالئي، (26)ص:: م

ًوت    . م1283 –هـ 1003، 2ط، لبنان –بي
ًات في علوم الحديث (3) ، األردن –عمَّان ، دار النفائس، حارث سليمان الضاري ، ( تأليف الدكتور42)ص:: محاض

 . م2000 –هـ 1020، 0ط
ًفة أنواع علوم الحديث ال (4) ًوف بـمع عبد اللطيف : تحقيق، لبن الصالح، (123)ص:، (مقدمة ابن الصالح): مع

ًوت ، دار الكتب العلمية، وماهً ياسين الفحل، الهميم  . م2002 –هـ 1026، 1ط، لبنان –بي
، ربيع بن هادي بن عميً المدخلي: تحقيق، لبن حجً العسقالني، (406/ 2): النكت على كتاب ابن الصالح (5)

 . م1280 –هـ 1000، 1ط، السعودية –المدينة المنورة ، الجامعة اإلسالمية –البحث العلمي عمادة 
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 . (1)قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(): إذا قال، ما رواه التابعي الكبيً فقط: القول الثاني

ًيف ل خالف فيه على أن قول  اتفق علماء الطوائف): قال النووي ، بين العلماء وهذا التع

ًساًل(: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: التابعي الكبيً  . (2)كذا أو فعله يسمى م

والتابعون ، لحتمال رواية التابعي الصغيً عن تابعي كبيً عن الصحابي": وحجة هذا القول

ًيح  . (3)ة رضي هللا عنهم"بخالف الصحاب، خاضعون للتعديل والتج

وإليه ذهب ، (4)وهو الحديث الذي لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه: القول الثالث

 . (5)وجماعة من المحدثين، وقال به الخطيب البغدادي، جمهور الفقهاء واألصوليين

ًقوا بين المعضل ًر "أن األصوليين ومن معهم لم يف ًسل، وهذا القول يق بل ، عوالمنقط، والم
رضي هللا  – وقد تقدمهم الشافعي – صلى هللا عليه وسلم – قالوا الثالثة قول من لم يلق النبي

ًسل" – تعالى عنه  . (6)فأطلق المنقطع على الم

ًاجح من هذه األقوال ًا عن : وال ًا كان أو كبي ًسل رواية التابعي صغي هو القول األول أن الم
مشهور عند جمهور المحدثين التسوية بين التابعين أجمعين ألن ال – صلى هللا عليه وسلم – النبي

 . في ذلك

 

                                   
ًفة أنواع علوم الحديث: ينظً (1)  . (123 – 123)ص:، (مقدمة ابن الصالح): مع
ًفة سنن البشيً النذيً في أصول الحديث( 2) ًيب والتيسيً لمع محمد عثمان : تحقيق، للنووي ، (60)ص:: التق

ًبي ،الخشت ًوت ، دار الكتاب الع  . م1284 –هـ 1004، 1ط، لبنان –بي
ًات في علوم الحديث (3)  . (42)ص:: محاض
ًةينظً:  (4) ًة والتذك ًح التبص ًاقي): ش ًاقي، (204/ 1)، (ألفيه الع وماهً ، عبد اللطيف الهميم: تحقيق، للحافظ الع

ًوت ، دار الكتب العلمية، ياسين فحل  . م2002 –هـ 1026، 1ط، لبنان –بي
ًفة أنواع علوم الحديثينظً:  (5) ًات في علوم الحديث، (128)ص:، (مقدمة ابن الصالح): مع  24)ص:: ومحاض

– 64) . 
ًيج، الدكتور: تحقيق، للزركشي، (002/ 1): النكت على مقدمة ابن الصالح (6) ، زين العابدين بن محمد بال ف

ًياض ، أضواء السلف  . م1228 –هـ 1012، 1ط، السعودية –ال
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 : : 

ًسل ًة، اختلف العلماء في حكم الم ًها ثالثة أقوال، والحتجاج به على أقوال كثي  : أشه

وكثيً من الفقهاء ، وهو مذهب جمهور المحدثين، ل يحتج به، أنه ضعيف: القول األول

 . (1)ينواألصولي

ًوايات في أصل قولنا): قال اإلمام مسلم في مقدمة صحيحه ًسل من ال وقول أهل العلم ، والم

 . (2)باألخبار ليس بحجة(

ًمذي ًسال): وقال الت  . (3)فإنه ل يصح عند أكثً أهل الحديث(، والحديث إذا كان م

ًسل): وقال ابن الصالح ًناه من سقوط الحتجاج بالم ه هو المذهب والحكم بضعف، وما ذك

 . (4)وقد تداولوه في تصانيفهم(، الذي استقً عليه خراء جماهيً حفاظ الحديث ونقاد األثً

ًسل حديث ضعيف عند جماهيً المحدثين): وقال النووي  وكثيً من ، والشافعي، ثم الم
 . (5)وأصحاب األصول(، الفقهاء

ًسل عند جمهور المحدثين ًهم من الفقه، وحجة ضعف الحديث الم اء واألصوليين "الجهل وغي
، فيحتمل أن يكون ضعيفا، وإذا كان كذلك، بحال المحذوف ؛ ألنه يحتمل أن يكون غيً صحابي

ًسِ  ًو وإن اتفق أن يكون الم  . (6)فالتوثيق مع اإلبهام غيً كاف"، إل عن ثقة ي ل ل ي

                                   
ًاوي : ينظً (1) ، دار طيبة، نظً محمد الفاريابي: أبي قتيبة: تحقيق، للسيوطي، (226 – 222/ 1): تدريب ال

ًياض  محمد عجاج ، الدكتور: ( تأليف140)ص:: والمختصً الوجيز في علوم الحديث، بدون تاريخ، السعودية –ال
ًسالة، الخطيب ًوت ، مؤسسة ال  . م1122 –هـ 1011، 4ط، لبنان –بي

محمد : تحقيق، لإلمام مسلم، (22/ 1)، (المسند الصحيح المختصً): مقدمة اإلمام مسلم في صحيحة المسمى (2)
ًبي، فؤاد عبد الباقي ًاث الع ًوت، دار إحياء الت  . بدون تاريخ، بي

ًمذي (3) ًح علل الت ًحيم سعيد، الدكتور: تحقيق، لبن رجب الحنبلي، (184/ 1): ش ، ة المنارمكتب، همام عبد ال
 . م1283 –هـ 1003، 1ط، األردن –الزرقاء 

ًفة أنواع علوم الحديث (4)  . (160)ص:، (مقدمة ابن الصالح): مع
ًفة سنن البشيً النذيً في أصول الحديث (5) ًيب والتيسيً لمع  . (64)ص:: التق
ًاوي  (6)  . (226/ 1): تدريب ال
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اإلمام  وقول، وأصحابهما، وأبي حنيفة، وهو قول مالك، أنه مقبول يحتج به: القول الثاني
 . (1)أحمد بن حنبل في المشهور عنه

ًسل مطلقا  : بل قيدوا قبوله بأمور، وهؤلء األئمة لم يقبلوا الحديث الم

ًون الثالثة الفاضلة ًِسله من أهل الق ًسل إذا كان م ًها ، "فالحنفية يقبلون الم فإن كان من غي
 . (2)لم يقبلوه"

ًازي وأبو ، من المالكية (3)وقال أبو الوليد الباجي ًسل إل ): من الحنفية (4)بكً ال ل يقبل الم
ًف ًسل إل عن ثقة إجماعا( ممن ع ًسل مالم : ومذهب أحمد في رواية عنه، (5)أنه ل ي قبول الم

 . (6)يعارض مسندا"

ًسل سواء في عصً التابعين ًي الحنفية على قبول كل م أو بعد عصً ، وقد نص متأخ
ًدود، (7)ل هللا صلى هللا عليه وسلمقال رسو : إذا قال أحد منهم، التابعين  . وقولهم هذا م

ًي الحنفية): قال الحافظ العالئي ًح به على هذا الوجه إل بعض الغالة من متأخ ، ولم يص
ًضي ًدود باإلجماع(، وهذا توسع غيً م  . (8)بل هو باطل م

ًي : وقد ذكً أبو جعفً ًيً الطب ًهم أجمع، محمد بن ج وا على وابن الحاجب أن التابعين بأس
ًسل  . (9)ول عن أحد من األئمة بعدهم على رأس المائتين(، ولم يأِت عنهم إنكاره، قبول الم

                                   
ًاوي : ينظً (1) ًح في عل، (226/ 1): تدريب ال ًاهيم ، تأليف الدكتور، (214)ص:: م المصطلحوالمقت ًاهيم بن إب إب

ًيبي  . م1223 –هـ 1013، 1ط، الجمهورية اليمنية –صنعاء ، مكتبة اإلرشاد، ق
ًاوي  (2)  . (226/ 1): تدريب ال
ًطبي: أبو الوليد" (3) ذو ، العالمة، الحافظ ،الذهبي، سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب بن وارث التجيبي الق

ًة الحفاظ، (هـ030): توفي سنة، صاحب التصانيف، الفنون  ًجمة رقم، (208، 203/ 6): تذك  . (1023): ت
ًازي الحنفي" (4) ًاق، المفتي، العالمة، اإلمام ،أحمد بن علي ال : سيً أعالم النبالء. "(هـ630) :توفي سنة، عالم الع
ًجمة رقم، (601 – 600، 13)  . (023): ت
ًح األلفية( 5) ًشد، ماهً ياسين الفحل: تحقيق، للبقاعي، (634/ 1): النكت الوفية بما في ش ًياض ، مكتبة ال  –ال

 . م2003 –هـ 1028، 1ط، السعودية
 . (634/ 1): در السابقالمص (6)
ًاسيلينظً:  (7)  . (66)ص:: جامع التحصيل في أحكام الم
 . (66)ص:: المصدر السابق (8)
 . (433/ 2): النكت على كتاب ابن الصالح لبن حجً( 9)
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ًسل(): قال ابن عبد البً أن  :أي ،(1)يعني أبو جعفً أن الشافعي أول من أبى من قبول الم
ًسل  . الشافعي أول من رد الم

ًي  ًيً الطب ًه ابن ج ًه (2)نقله "ابن الحاجب، وما ذك إجماع التابعين على قبول : في مختص

ًسل"  . (3)الم

ًي  ًيً الطب ًدود ): بقوله، وابن الحاجب، وقد عقَّب الحافظ ابن حجً على قول ابن ج لكنه م
َعيه ًسل ليس بحجة» :– وهو من كبار التابعين – فقد قال سعيد بن المسيب، على ُمدَّ نقله  ،«إن الم
ًين، عنه الحاكم ًي ، وكذا تقدم نقله عن محمد بن سي ًانه، وعن الزه ، وكذا كان يعيبه شعبة وأق

ًحمن بن مهدي وغيً واحد ونقله ، وكل هؤلء قبل الشافعي، واآلخذون عنه كيحيى القطان وعبد ال

ًمذي   . (4)عن أكثً أهل العلم(الت

ًوط: القول الثالث حيث ُنِقل عنه ما يفيد ، (5)وهو مذهب اإلمام الشافعي، أنه يكون مقبول بش
ًاسيل كبار التابعين حجة ًسلة، "أن م ، أو اعتضدت بقول صحابي، إن جاءت من وجه خخً ولو م

ًسل لو سمى ل يسمي إل ثقة، أو أكثً العلماء ًسله حجةفحينئذ ي، أو كان الم ول ينتهض ، كون م

 . (6)"إلى رتبة المتصل

ًاسيل سعيد بن المسيب فالصحيح الذي عليه المحققون من ، وأما مذهب اإلمام الشافعي في م
ًاسيل كبار التابعين ًها من م ًاسيل سعيد بن المسيب كغي ل تقبل إل ، أصحاب اإلمام الشافعي أن م

                                   
ًطبي، (0/ 1): التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد (1) مصطفى بن أحمد : تحقيق، لبن عبد البً الق

ًي ، وي العل ًب، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، ومحمد عبد الكبيً البك  . هـ1683، المغ
ًو( 2) ًدي: أبو عم ًئ ، العالمة، اإلمام، الشيخ، الدويني األصل، عثمان بن عمً بن أبي بكً الك ، األصولي، المق

، 233، 234، 230، 26): سيً أعالم النبالء ،"(هـ303) :توفي سنة، صاحب التصانيف، النحوي ، المالكي، الفقيه
ًجمة رقم  . (134): ت

 . (433/ 2): النكت على كتاب ابن الصالح لبن حجً (3)
 . (438/ 2): المصدر السابق (4)
ًمذي: ينظً (5) ًح علل الت  . (188/ 1): ش
ًوت ، دار الكتب العلمية، أحمد محمد شاكً: تحقيق، لبن كثيً، (02)ص:: ديثاختصار علوم الح (6) ، لبنان –بي

 . بدون تاريخ، 2ط
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ًوط المذكورة إرسال ابن المسيب عندنا ): أن اإلمام الشافعي قالنقل الخطيب البغدادي ، بالش
  .حسن(

أراد الشافعي : منهم من قال، اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي في قوله هذا: قال الخطيب
ًسل سعيد بن المسيب حجة ًاسيل سعيد تتبعت فوجدت كلها مسانيد عن الصحابة ، به أن م ألن م

ًه ًق بين : ومنهم من قال، من جهة غي ًسل سعيد بن المسيبل ف ًه من التابعين، م ًسل غي ، وبين م

ًسل صحيح، وإنما رجح الشافعي به ًجيح بالم وإن كان ل يجوز أن يحتج به على إثبات ، والت

 . (1)الحكم(

ًاسيل سعيد ، وهذا الثاني هو الصحيح من القولين عندنا): قال الخطيب البغدادي ألن في م
ًاسيل كبار التابعين مزية على من ، ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح وقد جعل الشافعي م

ًسل سعيد بن المسيب على من سواه(، دونهم  . (2)كما استحسن م

ًاسيل كبار التابعين إذا أنضم إليها ما يؤكدها): وقال البيهقي ول يقبلها إذا ، فالشافعي يقبل م
ًسل ابن المسيب ًه، لم ينضم إليها ما يؤكدها سواء أكان م ًاسيل لبن : قال أو غي ًنا م وقد ذك

ًه قال بها حين انضم إليها  ًاسيل لغي المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها وم
ًه في هذا: ما يؤكدها قال ألنه أصح التابعين إرسال فيما زعم ، وزيادة ابن المسيب على غي

 . (3)الحفاظ(

ًوط المتقدمةوبهذا يتضح لنا أن اإلمام الشافعي يقبل مً  سواء كان ، اسيل كبار التابعين بالش
ًه من كبار التابعين ًسل سعيد ابن المسيب أو غي  . م

ًاسيل صغار التابعين فقد صًَّح اإلمام الشافعي بعدم قبولها مطلقا  . (4)وأما م

                                   
ًواية (1) ًاهيم حمدي ، أبي عبد هللا السورقي: تحقيق، للخطيب البغدادي، (004 – 000)ص:: الكفاية في علم ال وإب

 . ون تاريخبد، السعودية –المدينة المنورة ، المكتبة العلمية، المدني
 . (004)ص:: المصدر السابق (2)
ًوي في مختصً علوم الحديث النبوي  (3) ًحمن : تحقيق، لبن جماعة، (00)ص:: المنهل ال محيي الدين عبد ال

 . هـ1003، 2ط، سوريا –دمشق ، دار الفكً، رمضان
ًاسيل (4)  . (03)ص:: جامع التحصيل في أحكام الم
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ًسل  ًى مسندة، ضعفه خفيفوالم ًيق أخ ًسلة، يتقوى إذا اعتضد من ط أو وجد ما ، أو م
ًسل القبول، وي عن النبي صلى هللا عليه وسلميوافق به ما ر   .(1)وبأحدها يستحق الم

ًجه بمجيئه من ): قال اإلمام محمد بن جماعة ًسل حكم الضعيف إل أن يصح مخ حكم الم
ًسال، إما مسندا، وجه خخً وهذا عليه جمهور ، فيكون حجة محتجا به، من غيً رجال األول، أو م

 . (2)العلماء والمحدثين(

ًسل بمطلقه يكون ضعيفا): بقاعيوقال ال  . (3)واعتضد(، وذلك إذا تقوى ، وقد يكون حسنا، الم

ة ِإذا : َوُهَو اأْلََصح، َعَلْيِه َجَماِهيً اْلعلَماء والمحدثيني والذ): وقال السخاوي  َأنه يكون حجَّ
َكَما اْقَتَضاُه ، ِإْطاَلقه َلِكن َلْيَس على، َوَكَذا من َوجه خخً ُمًْسال، اعتضد بمجيئه من َوجه خخً ُمْسنًدا

سل األول، الن ظم ًسله اْلعلم من غيً رجال اْلُمًْ ًسل َأخذ م َفِحيَنِئذ  ِإذا اعتضد ِبأحد ، بل ُهَو ُمَقي د لم

ًْيِن يْلَتحق باْلحسِن(  . (4)هَذْين اأْلَم

ًا ضعيف ًا كان أو كبي ًسل التابعي صغي ًاوي المحذوف، وعليه يتحقق أن م  ،للجهل بحال ال

ًسال، ويعد ضعفه خفيفا أي متصل من ، أو روي مسندا، إل أنه إذا اعتضد بمجيئه من وجه خخً م
ًى  ًق أخ ًيق أو من ط يتقوى من الضعف الخفيف إلى ، أو أكثً من شاهد، أو ثبت له شاهد، ط

ًه  ه. وفي هذه الحالة يعمل به في موضع ورود، درجة الحسن لغي

 

                                   
ًاسيل جامع التحصيل في أحكام: ينظً (1) ًح اللفية، (62)ص:: الم  . (633/ 1): والنكت الوفية بما في ش
ًوي في مختصً علوم الحديث النبوي  (2)  . (06)ص:: المنهل ال
ًح األلفية (3)  . (633/ 1): النكت الوفية بما في ش
ًواية (4) ًح الهداية في علم ال مكتبة ، اهيمأبي عائش عبد المنعم إبً : تحقيق، للسخاوي ، (133)ص:: الغاية في ش

ًاث ًة ، أولد الشيخ للت  . م2001، 1ط، مصً –القاه



 

 

 
 

 

الفص  األول: األحاديث امليرسلة، واحلكم عل ها، يف 

نــاب: النفدقــة علــا الع ــال، والثــواب علــا  : )دنــواب

النفدقة عل هم، وناب: العمل نني األوالد، والتسوية 

ن نهم، ونـاب: العدق دقـة عـا املولـود، ومـا يصـن  نـ         

عنم والدت ، وناب: يف اإلحسان إىل البنات، وناب: 

 تزويج البنات(. 

 ثة مباحث: وفيه ثال 
المبحث األول: في باب: النفقثة علثى العيثال، والثثواب  -

 على النفقة عليهم. 

المبحث الثاني: في باب: العدل بثين األوالد، والتسثوية  -
بيثثنهم، وبثثاب: العقيقثثة عثثن المولثثود، ومثثا ي صثثنع بثثه 

 عند والدته. 

إلى البنات، وباب:  المبحث الثالث: في باب: اإلحسان -
 . تزويج البنات
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لىْـوابْعـوالث، يالـلىْالعـالنفقةْع: ابـ ِْبـف: ثْاألولـاملبح
ْ. النفقةْعليهم

 : وفيه أربعة أحاديث

 :

عن أبي ، عن األعمش، حدثنا جرير، حدثنا إسحاق بن إسماعيل: قال ابن أبي الدنيا
، ناقٌة له (1)َفَظَلَعت، في غزوة تبوك –صلى هللا عليه وسلم–كنا عند رسول هللا : قال، المخارق 

لو كاَن شباب هذا : فقالوا، فمرَّ عليه أعرابيٌّ شاٌب شديٌد قوي يرعى غنيمة له ،فأقام عليها سبعا
ته في سبيِل هللا عزَّ وجل ته وقوَّ ْن كاَن يسعى إ)): –صلى هللا عليه وسلم– فقال رسول  هللا، وِشدَّ

وإن كان يسعى على صبيان له صغار ليغنيهم ، في سبيل هللا على أبويِن كبيريِن َله  ليغنيهما فهو
وإن ، فهو في سبيل هللا (2)وإن كان يسعى على نفسِه ليغنيها ويكافَي النَّاَس ، فهو في سبيل هللا

 . (3)فهو للشيطان(( كان يسعى رياًء وسمعةً 

ًفة حال ًد: من حيث الحديث لمع ى ثالثة من الوقوف في دراسته عل ل بد، القبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: من حيث: المحور األول

 . (4)"هـ(224: ت) :ثقة، "إسحاق بن إسماعيل الطالقاني –

                                   
ًج: الظلع (1) ًج يسيً": ولهذا يقال، "شبيه بالع ًح الكبيً. هو ع ًيب الش ( مادة 684/ 2): المصباح المنيً في غ

 . ظلع
ًح الجامع الصغيً: ينظً. أي يعف نفسه عن مسألة الناس: يكافي الناس (2)  حديث، (61/ 6): فيض القديً ش

ًى ، للمناوي ، (2332): رقم  . بدون تاريخ(، 1ط، مصً، المكتبة التجارية الكب
ًحمن خلف: الدكتور: تحقيق، لبن أبي الدنيا، (12): رقم حديث، (140/ 1): كتاب العيال (3) ر ابن دا، نجم عبد ال

 . م1220 –هـ 1010، 1ط، السعودية الدمام، القيم
ًجمة رقم، (260/ 1): الكاشف( 4) مؤسسة ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، محمد عوامة: تحقيق، للذهبي، (283): ت

ًخن  . م1222 –هـ 1016، 1ط، السعودية –جده ، علوم الق
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ًط – ًيً بن عبد الحميد بن ق كان في خخً : قيل، ثقة صحيح الكتاب، الضبي الكوفي، "ج
ًه يهم من حفظه  . (1)هـ("188: ت) :عم

ًان األعمش األسدي الكاهلي الكوفي: أبو محمد" – ثقة حافظ عارف ، سليمان بن مه
ًاءات ورع  . (2)هـ("103: ت) :لكنه يدلس، بالق

األعمش اإلمام مشهور ): قال الحافظ صالح الدين العالئي، واألعمش مشهور بالتدليس
ْ. (3)بالتدليس مكثً منه(

ما نقموا عليه ، عداده في صغار التابعين، أحد الئمة الثقات األعمش): وقال الحافظ الذهبي
ومتى ، فال كالم ،حدثنا :ى قالفمت، ول يدرى به، وربما دلس عن ضعيف، وهو يدلس، إل التدليس

ًق إلى احتمال التدليس إل في شيوخ له أكثً عنهم): قال ًاهيم النخعي: عن( تط ًحمن ، كإب وعبد ال

ْ. (4)فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على التصال(، وأبي صالح السمان، بن أبي ليلى
محمولة على عدم وروايته عنه ، واألعمش في هذا الحديث قد عنعن عن أبي المخارق 

ْ. التصال
واإلرسال من قبل أبي ، التدليس من قبل األعمش، فإنَّ الحديث بهذا السند فيه علتان ؛وعليه

إل أنهما أي التدليس واإلرسال يتصفان بالضعف ، ألنهما انقطاع ُيضعَّف بهما الحديث ؛المخارق 
ًق التقويةأ، (6)أو الشاهد، (5)يزول ضعفهما بالتقوية بالمتابعة، الخفيف ْ .و غيً ذلك من ط

                                   
ًيب التهذيب (1) ًجمة رقم، (162)ص:: تق  . (213): ت
ًيب التهذيبت (2) ًجمة رقم، (240)ص:: ق  . (2314): ت
ًاسيل (3) ًجمة رقم، (188)ص:: جامع التحصيل في أحكام الم  . (248): ت
ًجال (4) ًجمة رقم، (220/ 2): ميزان العتدال في نقد ال دار ، علي محمد البجاوي : تحقيق، للذهبي، (6413): ت

ًفة للطباعة والنشً ًوت ، المع  . م1236 –هـ 168، 1ط، لبنان –بي
ًاوي من أول اإلسناد: " متابعة تامة: نوعان المتابعة (5) يعني أن تحصل له المشاركة ، وهي أن تحصل المشاركة لل

 . في شيخه من ِقبل راو خخً
ًة ًح في علم المصطلحالمق. ولو إلى الصحابي "، وهي أن تحصل له المشاركة في شيخ شيخه: ومتابعة قاص : ت

 . (622)ص:
ًوى من حديث صحابي خخً يشبهه في اللفظ والمعنى": الشاهد (6) : نزهة النظً ،"وفي المعنى فقط، أن ُي

 . هـ1003، الجمهورية اليمنية –صنعاء ، مكتبة اإلرشاد، للحافظ ابن حجً، (63)ص:
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ًاء العبدي الكوفي: "أبو المخارق  –  . (1)"من بني عائذ، مغ

ًفوعا عن ابن عمً ًمذي حديثا م ًج له الت ًوف(): وقال، أخ ، (2)أبو المخارق ليس بالمع
ًه ابن حبان في الثقات وضعفه عبد الحق في ، (4)ل بأس به(): لعجلي أنَّه قالوُنقل عن ا، (3)وذك

ًيح): وقال، فأنكً عليه ابن القطان، (5)حديثه ًف فيه تج وأنكً على عبد الحق طعنه في ، ل ُيع
أي في حديثه من ِقبل ، (7)ُتكلِ م فيه(): وقال عنه، وذكً له الذهبي حديثا عن ابن عمً، (6)حديثه(

ًمذي ًيب( بقوله): حكم عليه في كتابه، لحافظ ابن حجًا وأما، وعبد الحق، الت ، (8)مقبول(): التق
ونقل الحافظ ، (9)أبو المخارق عن ابن عمً مجهول(): وقال في موضع خخً من كتابه المذكور

رضي  – أبو المخارق عن ابن عمً): لسان الميزان( بقوله): أيضا جهالة أبي المخارق في كتابه
ْ. (10)مجهول( – هللا عنهما

مقبول( بناًء على توثيق ): من المعلوم أنَّ الحافظ ابن حجً حكم على أبي المخارق بلفظو 
ًا من الذين أطلق عليهم الحافظ ابن حجً ، ابن حبان ألبي المخارق  ًشح هذا الستنتاج أنَّ كثي وي

ًد ابن حبان بتوثيقهم في كتابه): مقبول( في كتابه): وصف ًيب( هم الذين انف  :نهمم الثقات(): التق
ًاء العبدي الكوفي، أبو المخارق  ْ. مغ

                                   
ًجال تهذيب الكمال في (1) ًجمة رقم، (608، 28): أسماء ال  . (3120): ت
ًمذي (2) ًوت ، دار الكتب العلمية، أحمد محمد شاكً: تحقيق، (300/ 0): سنن الت  –هـ 1008، 1ط، لبنان –بي

 . م1283
ًة المعارف العثمانية النظامية بحيدر خباد، لبن حبان، (030/ 4): الثقات (3)  –هـ 1002، 1ط، الهند –الدكن ، دائ

 . م1286
ًجمة رقم، (244/ 10): تهذيب التهذيب (4)  . (043): ت
ًفوعا حديث (5) ًمذي: الحديث في: ُينظً، أبي المخارق عن ابن عمً م : رقم حديث، (300/ 0): سنن الت
(2480) . 
ًجمة رقم، (244/ 10): تهذيب التهذيب (6)  . (043): ت
ًجال (7) ًجمة، (148/ 0): ميزان العتدال في نقد ال  . (8323): رقم ت
ًيب التهذيب (8) ًجمة رقم، (402)ص:: تق  . (3823): ت
ًجمة رقم، (331)ص:: المصدر السابق (9)  . (8603): ت
ًجمة رقم، (082/ 3): لسان الميزان (10) ًة المعارف النظامية : تحقيق، للحافظ ابن حجً العسقالني، (4341): ت دائ

ًوت ، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، الهند –  . م1231 –هـ 1620، 2ط، لبنان –بي
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ًمذي في تجهيله ألبي ، وأما حكم الحافظ ابن حجً ألبي المخارق بالجهالة فقد تابع الت
ًمذي فيه، المخارق  ًوف(): بقول الت ًمذي في أنَّ ، أبو المخارق ليس بمع ًيحا من الت وهذا ُيعد تص

ًوي عنه غيً و  :ول العين "هوألنَّ مجه، وهو ليس كذلك، أبا المخارق مجهول العين احد الذي ل ي

ًتفع جهالة العين عنه إل إذا روى عنه عدلن، (1)"فقط كما أظهً ذلك الخطيب البغدادي ، ول ت
ًوي عن ): التي تنص، في قاعدته المشهورة عند جمهور المحدثين ًتفع الجهالة أن ي بأنَّ أقل ما ت

ًجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم( ْ. (2)ال
الحسن بن ): ألنه روى عنه كما قال الحافظ المزي ، وأبو المخارق تنتفي عنه جهالة العين

، وأبوه أبو إسحاق السبيعي، ويونس بن أبي إسحاق السبيعي، وسليمان األعمش، عبيد هللا النخعي
ْ. (3)يحيى بن أبي حية الكلبي(: وأبو جناب

ًوف ًمذي أبا المخارق أنَّه ليس بمع ألنَّه توصل أنَّ ما روى عن أبي  ؛وقد وصف الت
ًواة ، واحد المخارق إل راو ًمذي أن أبا المخارق روى عنه خمسة من ال ْ. وخفي على الت

ًيق أبي  ًمذي من ط ًجه الت ًفوع الذي أخ وأما طعن عبد الحق لحديث ابن عمً الم
ًدود، عن ابن عمً، المخارق  ، في حديثهإلنكار ابن القطان على عبد الحق طعنه  ؛فهو أيضا م

ًمذي ًفوع بسند الت ًِو عن ابن عمً حديثه الم وإنما البالء جاء في ، وإنكاره يدل أنَّ أبا المخارق لم ي
ًيق أبي المخارق  قال الحافظ المزي في تعقيبه لحديث أبي المخارق عن ابن ، روايته من غيً ط

عن أبي ، زيدعن الفضل بن ي، عن علي بن مسهً، رواه منجاب بن الحارث ،هذا خطأ): عمً
ًوان بن معاوية الفزاري ، وكذلك رواه أبو عقيل الثقفي، عن ابن عمً، عجالن المحاربي عن ، وم

والخطأ في ذلك إما من ، وهو الصواب، عن ابن عمً، عن أبي عجالن المحاربي، الفضل بن يزيد

ًمذي ْ. (4)وهللا أعلم(، وإما من شيخه، الت

                                   
مكتبة الجيل ، حسن محمد مقبولي األهدل: تأليف األستاذ الدكتور، (123)ص:: مصطلح الحديث ورجاله (1)

 . م2001 –هـ 1021، 3ط، الجمهورية اليمنية –صنعاء ، الجديد
ًواية (2)  . (88)ص:: الكفاية في علم ال
ًجال (3) ًجمة رقم، (608، 28): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (3120): ت
ًجمة رقم، (234، 82، 60): المصدر السابق (4)  . (3411): ت
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ًف ًح والتعديل وبهذا يظهً أنَّ أبا المخارق ل ُيع ًيح قادح من ِقبل أئمة الج كما ، فيه تج
 – وألن  أبا المخارق روى عنه، حسن الحديثأنَّه صدوق  الذي يظهًو ، نص على ذلك ابن القطان

ًه ابن حبان في الثقات، من الثقات جمعٌ  – كما تقدم ْ. ل بأس به(): وُنقل عن العجلي أنَّه قال، وذك
  :من حيث تخريجه: المحور الثاني

والحسين ، (1)سعيد بن منصور: أخرج الحديث أيضا مرسال عن التابعي أبي المخارق  –
ًجاه بقولهما ،(2)بن حرب المروزي  ًنا أبو معاوية: أخ ... عن أبي المخارق ، عن األعمش، (3)أخب

 . أرسل الحديث بمثل لفظ ابن أبي الدنيا

، من طريق غير محفوظةرواه أبو المخارق عن ابن عمر ، والحديث روَي بسند متصل –

ًابي في معجمه ،ال تثبت عند أهل الحديث ًجها ابن األع ًيق أخ السنن : في، والبيهقي، (4)وهذه الط

ًى  ًى ، (5)الصغ ًيق علي بن حكيمكلهم ، (7)والشعب، (6)والكب ًيك (8)من ط عن ، (9)عن ش

                                   
ًحمن األعظمي: تحقيق، (2318): رقم حديث، (238/ 2): في سننه (1) ، 1ط، الهند، الدار السلفية، حبيب ال

 . م1222 –هـ 1006
ًوزي ، (613): رقم حديث، (131)ص:: في البً والصلة (2) ، دار الوطن، محمد سعيد بخاري : ورالدكت: تحقيق، للم

ًياض   . هـ1012، 1ط، السعودية –ال
ًيً الكوفي": اسمه (3) وقد يهم في ، ثقة أحفظ الناس لحديث األعمش، عمي وهو صغيً، محمد بن خازم الض

ًه ًيب التهذيب. هـ("124: )ت: حديث غي ًجمة رقم، (034)ص:: تق  . (4801): ت
ًابي (4) ًيج، (2604): رقم حديث، (1030/ 6): معجم ابن أألع ًاهيم بن أحمد: تحقيق وتخ دار ، عبد المحسن بن إب

 . 1223 –هـ 1018، 1ط، السعودية، دار ابن الجوزي 
ًى  (5) ت جامعة الدراسا، عبد المعطي قلعجي: تحقيق، للبيهقي، (2824): رقم حديث، (121/ 6): السنن الصغ

ًاتشي ، اإلسالمية  . بدون تاريخ، 1ط، باكستان –ك
ًى  (6) ، دار الكتب العلمية، محمد عبد القادر عطا: تحقيق، للبيهقي، (14302): رقم حديث، (383/ 3): السنن الكب

ًوت   . م2006 –هـ 1020، 6ط، لبنان –بي
: تحقيق، للبيهقي، (6638): رقم حديث، (142/ 11)، (3032): رقم حديث، (236/ 10): شعب اإليمان (7)

ًشد، عبد العلي عبد الحميد حامد: الدكتور ًياض ، مكتبة ال  . م2006 –هـ 1026، 1ط، السعودية –ال
ًيب التهذيبهـ(261: )ت: ثقة ،علي بن حكيم بن ذبيان األودي الكوفي": هو (8) ًجمة رقم، (000)ص:: " تق : ت
(0326) . 
ًيك النخعي: "أبو عبد هللاهو:  (9) ًيك بن عبد هللا بن أبي ش ، ثقة): قال فيه يحيى بن معين، "القاضي ،الكوفي، ش

ًه، إل أنه يغلط ول يتقن( ، الحافظ الصادق(): وقال الذهبي، ليس به بأس(): ائيوقال النس، سيء الحفظ: وقال غي
= 
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لو كان هذا : قالواف، فعجبوا من خلقه، مً بهم رجل: قال، عن ابن عمً، عن أبي المخارق ، األعمش
ًوه – صلى هللا عليه وسلم – فأتوا النبي، في سبيل هللا عز وجل صلى هللا عليه  – فقال النبي، فأخب

ًين فهو في سبيل هللاإ)): – وسلم وإن كان يسعى على ولده ، ن كان يسعى على أبوين شيخين كبي
لفظ  ،وإن كان يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل هللا عز وجل((، صبية فهو في سبيل هللا

 . الحديث للبيهقي

ًيق األعمش عن أبي الم ًوايته من ِقبل محمد بن ، على إرساله قيخارق باالحديث من ط ل
ًيً أبي معاوية أحفظ الناس ): وأبو معاوية قال عنه الحافظ ابن حجً، عن األعمش، خازم الض

ًسال ،لحديث األعمش(  . وهو األصح، وقد رواهُ عن األعمش عن أبي المخارق م

ًيك بن عبد هللا النخعي وهو ، وخالف أبا معاوية، فقد أخطأ في وصله لسند الحديث، وأما ش
ًيك، أحفظ منه لحديث األعمش ًواُه ش وهذه تعد ، عن ابن عمً، عن أبي المخارق ، عن األعمش، ف

ًيك عن األعمش  . من أخطاء ما رواهُ ش

ًازي  ًحمن بن أبي حاتم ال سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه علي بن حكيم ): قال عبد ال
ًيك ًاء أبي ، عن األعمش، عن ش مًَّ علينا رجل : قال، عن ابن عمً، المخارق العبديعن مغ

ًت ... – صلى هللا عليه وسلم – فُأخبً النبي، لو كان في سبيل هللا: فقلنا، ضخم له َخْلٌق وجسم وذك
ًاء أبي المخارق  :هذا خطأ الناس يقولون : فقال، الحديث لهما صلى هللا عليه  – أن النبي، عن مغ

ًسل – وسلم ًيك(: قال؟ الوهم ممن هو: قلت لهماف، وهو الصحيح، م  . (1)من ش

ًاء العبدي ًوى عن مغ مًَّ بنا رجل : قال، عن ابن عمً، وسئل الدارقطني عن حديث ي
ًويه األعمش): فقال، الحديث... له خلق عظيم، جسيم ًواه علي بن حكيم األودي، واختلف عنه، ي ، ف

ًيك ًاء، عن األعمش، عن ش  . عن ابن عمً، عن مغ

                                                                                                   
= 

ًا ت ): ولخص الحافظ ابن حجً حاله بقوله ًجال: ُينظً، هـ(133صدوق يخطئ كثي / 2): ميزان العتدال في نقد ال
ًجمة رقم، (230 – 230 ًيب التهذيب، (6323): ت ًجمة رقم، (233)ص:: وتق  . (2383): ت

ًازي ، (2110): رقم( 032 – 031/ 4): علل الحديث (1) ًاف : تحقيق، لبن أبي حاتم ال ًيق من الباحثين بإش ف
ًيسي، والدكتور، سعد ين عبد هللا الحميد، وعناية الدكتور ًحمن الج  –هـ 1023، 1ط، مطابع الحميضي، خالد عبد ال

 . م2003
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ًه عن األعمشورواه  ًسال، غي  – صلى هللا عليه وسلم – عن النبي، عن أبي المخارق م

ًسل أشبه(  . (1)والم

ًاء العبدي بقول  وجيه من اإلمامين: أقول َح إرساله عن أبي المخارق مغ أبي : الحديث ُرجِ 
ًازي  ها عن أبي المخارق العبدي يبعد عن، وهذا يكشف أنَّ رواية األعمش، والدارقطني، حاتم ال

ًيق أبي ، التدليس من ِقبل األعمش ًه من ط ألنَّ رواية األعمش عن أبي المخارق العبدي وغي
ًيً محمولة على التصال: معاوية  . لضبطه ألحاديث األعمش، محمد بن خازم الض

ًيً(): قال يحيى بن معين  . (2)أبو معاوية أثبت في األعمش من ج

ًيً م): وقال ابن معين أيضا  . (3)ن أثبت أصحاب األعمش(أبو معاوية الض

ًاح  . (4)كان أبو معاوية أعلم بأحاديث األعمش(): وقال وكيع بن الج

ًازي   . (5)أبو معاوية من أثبت الناس في األعمش(): وقال أبو حاتم ال

ًواة في األعمش ًيً أثبت ال ، لعلمه بأحاديثه مع حفظه وتثبته لها، وكون أبي معاوية الض

ًس ًيً عن األعمش عن أبي المخارق العبديومنها هذا الحديث الم ًاوي له أبو معاوية الض ، ل ال

ًيً ثبتا ضابطا له وهذا في حد ذاته كافيا يدل أنَّ روايته إلى أبي المخارق ، كان أبو معاوية الض
ًجها  ،العبدي محمولة على التصال ل سيما رواية األعمش عن أبي المخارق العبدي التي أخ

ًة إلى أبي معاوي ًيً سعيد بن منصور فيمباش ًب في، سننه(): ة الض البً ): والحسين بن ح
ًواية عن األعمش وفيها تابع أبو معاوية، والصلة( ًيًَ بن عبد الحميد في ال ًيً ج عن أبي ، الض

ًسال ًسل تجعل رواية األعمش  وهذه تعد، المخارق العبدي م متابعة تامة لسند ابن أبي الدنيا الم

                                   
ًيجتحقيق ، للدارقطني، (2846): ( رقم021/ 12): العلل الواردة في األحاديث النبوية (1) ًحمن زين : وتخ محفوظ ال

ًياض ، دار طيبة، هللا السلفي  . م1284 –هـ 1004، 1ط، السعودية –ال
ًجمة رقم، (168/ 2): تهذيب التهذيب (2)  . (122): ت
ًح والتعديل (3) ًجمة رقم، (208/ 3): الج  . (1630): ت
ًجمة رقم، (162/ 2): تهذيب التهذيب (4)  . (122): ت
ًح والتعديل (5) ًجمة رقم، (208/ 3): الج  . (1630): ت
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وتزيل ما كنا نخشاه من تدليس األعمش عن أبي ، على التصال عن أبي المخارق محمولة
ًاء العبدي  . المخارق مغ

وقد  ،إبراهيم بن ميسرة الطائفي: عن التابعي والحديث روَي أيضا مرسال من وجه آخر –
ًوزي  ًب الم ًجه الحسين بن ح ًنا عبد الوهاب الثقفي: بقوله، (1)أخ ، (3)حدثنا أيوب: قال، (2)أخب

ًاهيم ًة عن إب ًابيا طلع على أصحاب رسول هللا، (4)بن ميس  – صلى هللا عليه وسلم – أن أع
 وقوته في سبيل هللا، ونشاطه، لو كان شباب هذا: فقالوا، ونحو هذا، ونشاطه، وقوته، فأعجبهم شبابه

: أو قال، و ما في سبيل هللا إل من قاتلأ)): فقال – صلى هللا عليه وسلم – فسمع ذلك رسول هللا –
ومن ، ومن سعى على عياله يعفهم ففي سبيل هللا، ليعفهما ففي سبيل هللا من سعى على والديه؟ غزا

ًا، سعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل هللا  . (6)ففي سبيل الشيطان(( (5)ومن سعى مكاث

                                   
 . (130): حديث رقم، (86/ 1): في البً والصلة (1)
ًي : "أبو محمد (2) : )ت: ثقة تغيً قبل موته بثالث سنين، عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي البص

ًجمة رقم، (638)ص:: يب التهذيب" تقً هـ(120  . (0231): ت
ًي : أبو بكً" (3) : )ت: ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني البص

ًجمة رقم، (113)ص:: المصدر السابق ."هـ(161  . (304): ت
ًة الطائفي (4) ًاهيم بن ميس ًيب التهذيبهـ(162: )ت: ثبت حافظ ،نزيل مكة ،هو "إب ًجمة رقم، (20)ص:: " تق : ت
(230) . 
ًة (5) ًة المال" تهذيب اللغة: المكاث  . كثً(): مادة( 102/ 1): "التفاخً بكث
ًزاق بن همام (6) ًجه عبد ال ًف على : قال، عن أيوب السختياني، عن معمً بن راشد، الصنعاني، الحديث أخ أش

ًيش –صلى هللا عليه وسلم  –النبي  و ليس في سبيل هللا إل أ)): وذكً الحديث إلى أن قال... وأصحابه رجٌل من ق
ًج في األرض يطلب حالل يكف به أهله فهو في سبيل هللا: ثم قال ؟من قتل ج يطلب حالل يكف ومن خً ، من خ

ًج يطلب التكاثً فهو في سبيل الشيطان((، به نفسه فهو في سبيل هللا ًزاق الصنعاني. ومن خ / 4): مصنف عبد ال
ًحمن األعظمي: تحقيق، (2438): رقم حديث، (231  . هـ1006، 2ط، الهند، المجلس العلمي، حبيب ال
ًزاق الصنعاني تدل في سندها أنَّ أي: أقول ًسل للحديثرواية عبد ال لثبوت ، وليس كذلك، وب السختياني هو الم

ًة الطائفي ًاهيم بن ميس ًوزي المتقدمة، صحة إرساله عن التابعي إب ًب الم ، كما أوضحت سند رواية الحسين بن ح
ًيين، وهي المحفوظة الثابتة قال ، وأيوب السختياني منهم، ألنَّ معمً بن راشد ُيخالف في روايته إذا حدث عن البص

ًاقيين فخالفة): سمعت يحيى بن معين يقول: بكً أحمد بن أبي خيثمة أبو ًي ، إذا حدث معمً عن الع إل عن الزه
ًة فال( تهذيب التهذيب، وعبد هللا بن طاووس فإنَّ حديثه عنهما مستقيم ، (204/ 10): فأما أهل الكوفة وأهل البص

ًجمة رقم  . (062): ت
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ًسل، الحديث رجاله ثقات ًة الطائفي ،إل أنَّه م ًاهيم بن ميس عده ابن حبان من ، أرسله إب
 . (1)كان من المتقنين(): وقال، مشاهيً التابعين بمكة

ًاهيم بن : أقول ًوزي رواُه أيوب السختياني عن شيخه إب ًب الم الحديث بسند الحسين بن ح
ًسال ًة الطائفي م ًين، ميس عن أبي ، (2)ثم روى الحديث أيوب بسند متصل عن شيخه محمد بن سي

ًة ًي ًفوعا – رضي هللا عنه – ه  . م

ًق  ًجها، وقد روي بسند حسن متصل من ط َثنا يوسف بن موسى: بقوله، (3)البزار أخ ، (4)َحدَّ

 ... (6)حدثنا أحمد بن عبد هللا بن يونس: قال، (5)وابن أخي هناد

ًاني ًنا أحمد بن يونس: قال، (8)حدثنا عباس بن الفضل األسباطي: بقوله، (7)والطب   ...أخب

                                   
ًاهيم: تحقيق، لبن حبان، (362): ًجمة رقمت، (101)ص:: مشاهيً علماء األمصار (1) ًزوق علي إب مؤسسة ، م

ًوت ، الكتب الثقافية  . م1283 –هـ 1008، 1ط، لبنان –بي
ًين: "أبو بكً (2) ًة، أحد األعالم ،محمد بن سي ًي ًان بن الحصين، عن أبي ه بعيد ، كبيً العلم ورع، ثقة حجة، وعم
ًجمة رقم، (138/ 2): " الكاشف هـ(110: )ت: له سبعة أوراد بالليل، صيتال  . (0828): ت
مكتبة ، عادل بن سعد: تحقيق، (2832): رقم حديث، (218، 13): في مسنده المشهور باسم البحً الزخار (3)

 . م2002، 1ط، السعودية –المدينة المنورة ، العلوم والحكم
، صدوق(): قال فيه يحيى بن معين، نزيل الًَّي ثم بغداد، بن راشد القطان الكوفي يوسف بن موسى: أبو يعقوب" (4)

ًازي  ًه ابن حبان في الثقات، ل بأس به(): وقال النسائي، صدوق(): وقال أبو حاتم ال ، اإلمام): وقال الذهبي، وذك
 . صدوق(): وقال الحافظ ابن حجً، الثقة(، المحدث

ًح والتعديل: ينظً، كما قال الحافظ ابن حجً، يظهً من أقوال األئمة فيه أنه صدوق : أقول ًجمة ، (261/ 2): الج ت
ًجمة رقم، (221/ 12): سيً أعالم النبالء، (282/ 2): الثقات، (860): رقم / 11): تهذيب التهذيب، (33): ت

ًجمة رقم، (024 ًجمة رقم، (312)ص:: ًيب التهذيبتق، (860): ت  . (3883): ت
ًي : أبو عبيدة (5) ًي ابن أخي هناد الس ًي بن يحيى بن الس ًازي ، الدارمي، الكوفي، الس كان ): قال ابن أبي حاتم ال

ًه ابن حبان في ، صدوقا( ًح والتعديل: ُينظً، صدوق : وعليه فهو، هـ(230: )ت: الثقاتوذك ًجمة ، (284/ 0): الج ت
ًجمة رقم، (403/ 3): وتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهيً واألعالم، (602/ 8): والثقات، (1224): رقم  . (122): ت

ًبوعي الكوفي (6) ًيب ): "هـ(223: )ت: ثقة حافظ ،"أحمد بن عبد هللا بن يونس بن عبد هللا بن قيس التميمي الي تق
ًجمة رقم، (81)ص:: التهذيب  . (36): ت

ًاني، (0210): رقم حديث، (280/ 0): في المعجم األوسط (7) وعبد ، طارق بن عوض هللا بن محمد: تحقيق، للطب
ًاهيم الحسينيالمحس ًمين، ن بن إب ًة ، دار الح  . بدون تاريخ، مصً –القاه

ًي : "أبو الفضل (8) : كان صدوقا حسن الحديث): قال الذهبي، "العباس بن الفضل بن يونس األسفاطي البص
ًجمة رقم، (331/ 3): هيً واألعالمتاريخ اإلسالم ووفيات المشا. هـ(286ت)  . (223): ت
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س بن الفضل حدثنا عبا، (2)حدثنا سليمان بن أحمد: بقوله، (1)وأبو نعيم األصبهاني
 ... حدثنا أحمد بن يونس، األسفاطي

ًنا أبو عبد هللا الحافظ: بقوله، (3)والبيهقي حدثنا : قال، (5)وأبو بكً أحمد بن الحسن، (4)أخب

ًي بن يحيى، (6)أبو العباس محمد بن يعقوب   ...حدثنا أحمد بن عبد هللا، حدثنا الس

ًنا أبو ن: بقوله، (7)وأبو القاسم األصبهاني حدثنا أحمد بن الحسن ، (8)صً بن صاعدأخب
ًي بن يحيى، حدثنا محمد بن يعقوب، القاضي  ... حدثنا أحمد بن عبد هللا بن يونس، حدثنا الس

ًي ، وعباس بن الفضل األسفاطي، يوسف بن موسى): كلهم ًي بن يحيى بن الس عن (، والس
ًو: قال، حمد بن عبد هللا يونسأ عن محمد بن ، السختياني حدثنا أيوب، (9)حدثنا رياح بن عم

                                   
ًته مكتبة السعادة، ألبي نعيم، (123/ 3): في حلية األولياء وطبقات األصفياء (1) جوار محافظة ، الكتاب نش

 . م1230 –هـ 1620، مصً
ًاني: أبو القاسم" (2) ال، الحافظ الثقة، اإلمام، سليمان بن أحمد بن أيوب الطب ًحَّ صاحب المعاجم ، محدث اإلسالم، ال

ًجمة رقم، (122، 112، 13): سيً أعالم النبالء. "هـ(630: )ت: الثالثة  . (83): ت
ًى : في كتابيه (3)  . (2822): رقم حديث، (12، 16): وشعب اإليمان، (13820): رقم حديث، (06/ 2): السنن الكب
ًوف بابن البيع، "محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن نعيم النيسابوري : اسمه (4) ، صاحب التصانيف، المع

: )ت، (كان ثقة: أبو عبد هللا الحاكم): ديوقال الخطيب البغدا، واسع العلم(، ثقة): قال عنه الخليل بن عبد هللا
ًة الحفاظ. "هـ(004 ًجمة رقم، (130، 136/ 6): تذك  . (232): ت

ًي  (5) : وقال الذهبي ،هو ثقة في الحديث(): قال عنه السمعاني، الشافعي، "أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد الحي
ًاسان، المحدث، العالم، اإلمام) ًجمة رقم، (643 – 643، 13): سيً أعالم النبالء. "هـ(021: )ت، (مسند خ : ت
(221) . 
، فأكثً عنه، روى عنه الحاكم أبو عبد هللا، محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان النيسابوري األصم" (6)

ًه بال مدافعة): وقال : ولم ُيختلف في صدقه وصحة سماعه، حدث في اإلسالم ستا وسبعين سنة، كان محدث عص
ًجمة رقم، (801/ 3): " تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهيً واألعالمهـ(603: )ت  . (206): ت

ًهيب (7) ًغيب والت دار ، أيمن بن صالح بن شعبان: تحقيق، لألصبهاني، (062): رقم حديث، (238/ 1): في الت
ًة ، الحديث  . م1226 –هـ 1010، 1ط، مصً –القاه

من ، وقاضيهارئيس نيسابور ، شيخ اإلسالم، أحمد بن محمد بن صاعد بن محمد القاضي الصاعدي" :اسمه (8)
ًجمة رقم، (402/ 10): تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهيً واألعالم. "هـ(082: )ت: أعيان الحنفية  . (68): ت

ًو القيسي الكوفي: أبو المهاجً (9) ًازي ، رياح بن عم ًه ابن حبان في ، صدوق(): قال عنه أبو زرعة ال ، الثقاتوذك
ًة): وقال هو من زهَّاد ): عق ب عليه الذهبي بقوله، رجل سوء(): وأما قول أبي داود فيه، وزهادهم(، من عباد أهل البص

= 
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ًين ًة، سي ًي صلى هللا عليه  –بينما نحن جلوس مع رسول هللا : قال – رضي هللا عنه – عن أبي ه
لو أن هذا الشاب جعل شبابه : قلنا، فلما رأيناه بأبصارنا، (1)ن الثنيةإذ طلع علينا شاب م –وسلم 

ما و )): قال – صلى هللا عليه وسلم – فسمع مقالتنا رسول هللا: قال، سبيل هللا ونشاطه وقوته في
، ومن سعى على عياله ففي سبيل هللا، من سعى على والديه ففي سبيل هللا؟ سبيل هللا إل من قتل

 . (فهو في سبيل الشيطان(، ومن سعى على التكاثً، ومن سعى على نفسه ليعفها ففي سبيل هللا

ًاني في األوسط، رواه البزار): قال الهيثمي وثقه أبو حاتم وضعفه ، عمًوفيه رباح بن ، والطب
ًه  . (2)وبقية رجاله رجال الصحيح(، غي

ًجه البزار: أقول ًاني، الحديث بسنده المذكور أخ وأبو ، والبيهقي، وأبو نعيم األصبهاني، والطب
ًق  ًو: وفيه، القاسم األصبهاني من ط رباح بن : وليس كما نقل الهيثمي، وهو الصواب، رياح بن عم

ًو القيسي صدوق في روايته؛ سنوعليه فالحديث ح، عمً كما نصَّ ، ألنَّ في سنده رياح بن عم
ًازي  ًواة الثِ قات، وقد تابعه على تعديله ابُن حبان، على ذلك أبو زرعة ال  . عدَّ رياح القيسي مع ال

ًيجه المتقدم ثبت عن النبي صلى هللا عليه وسلم بسند حسن متصل إلى أبي  – والحديث بتخ
ًة رضي هللا عنه ًي غيً رياح ، إسناده جيد رجاله ثقات رجال الشيخين): قال عنه الشيخ األلباني، ه

ًو  . (3)كما قال أبو زرعة(، وهو صدوق ، وهو القيسي، بن عم

ًجه إسحاق بن راهويه ،بسند آخر ضعيف وقد روي أيضا الحديث إلى أبي هريرة – ، (4)أخ

                                                                                                   
= 

اًء(): وقال أيضا، المبتدعة بالكوفة( ًح والتعديل: ُينظً، كان خاشعا خائفا بكَّ ًجمة رقم، (412، 411/ 6): الج : ت
ًجالميزان ا، (610/ 3): الثقات، (2613) ًجمة رقم، (3231/ 2): لعتدال في نقد ال تاريخ اإلسالم ، (2810): ت

ًجمة رقم، (321/ 0): ووفيات المشاهيً واألعالم  . (23): ت
ًيق العالي فيه: وقيل، الثنية في الجبل كالعقبة فيه" (1) ًيب الحديث واألثً. "هو الط ، (223/ 1): النهاية في غ

ًوت ، المكتبة العلمية، لبن األثيً الجزري ، ثنا(): مادة  . م(1232 –هـ 1622، لبنان –بي
مكتبة ، حسام الدين القدسي: تحقيق، للهيثمي، (16013): حديث رقم، (100/ 8): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (2)

ًة ، القدسي  . م1220 –هـ 1010، مصً –القاه
مكتبة ، للشيخ األلباني، (2262): رقم ديثح، (232/ 4): سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (3)

ًياض ، المعارف  . م1224، 1ط، السعودية –ال
، مكتبة اإليمان، عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، الدكتور: تحقيق، (640): رقم حديث، (641/ 1): في مسنده (4)

 . بدون تاريخ، 1ط، السعودية –المدينة المنورة 
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ًئ  :بقوله ًنا المق ًيحأ، (1)أخب ًنا حيوة بن ش عن هارون بن ، (3)ليمان بن كيسانعن س، (2)خب

ًة، (4)راشد ًي ًفوعا بنحوه... رضي هللا عنه – عن أبي ه  . وذكً الحديث م

ألن هارون بن ، ومنقطع أيضا، ألن في سنده هارون بن راشد مجهول عين؛ وسبب ضعفه
ًة ًي ًوي كما قال ابن حبان، راشد لم يسمع من أبي ه ًة(): وإنما ي ًي قال وكما ، عن رجل عن أبي ه

ًة(): الذهبي ًي إل أنهما أي الجهالة والنقطاع يتصفان بالضعف ، روى عن تابعي عن أبي ه
ختياني هاروَن بَن راشد ، يزولن بتقوية هذا السند بالسند األول للحديث، الخفيف وفيه تابع أيوُب السِ 

ًين ًواية عن محمد بن سي ًفوعا، في ال ًة م ًي ًواية هارون وهذه المتابعة أزالت اإل، عن أبي ه بهام ل
ًجل ًة، بن راشد عن ال ًي ًجل المبهم بين هارون بن راشد، عن أبي ه ًة، لُتْظِهً أن ال ًي هو ، وأبي ه

ًين: التابعي ًة من الضعف ، وتعد متابعة تامة، محمد بن سي ًي تقوي السند اآلخً لحديث أبي ه
ًه  . الخفيف إلى درجة الحسن لغي

ًة و ، أنس بن مالك: وهما، والحديث ورد أيضا عن صحابيين آخرين رضي  –كعب بن عج
 : – هللا عنهما

ًيقين – رضي هللا عنه – حديث أنس بن مالك –  : روي من ط

                                   
ًحمن (1) ًئ عبد هللا: "أبو عبد ال / 1): الكاشف ،"هـ(216: )ت: لقن سبعين عاما، ثقة، الحافظ بمكة ، بن يزيد المق

ًجمة رقم، (302  . (6030): ت
ًي : "أبو زرعة (2) ًيح بن صفوان التجيبي المص ًيب التهذيب. "هـ(148: )ت: ثقة ثبت فقيه زاهد، حيوة بن ش : تق

ًجمة رقم، (184)ص:  . (1300): ت
ًساني: أبو عيسى (3) ًه ابن حبان في الثقات، نزيل مصً التميمي ،سليمان بن كيسان الخ ل ): وقال ابن القطان، ذك

ًف حاله( ًيح، ذا ثقة): بقوله، الذهبي وتعقبه، يع ، وجماعة(، وابن لهيعة، وسعيد بن أبي أيوب، روى عنه حيوة بن ش
ًسل(، مقبول): وقال الحافظ ابن حجً  . وحديثه عن ابن عمً م

ًجال، (622/ 3): الثقات: ينظً. والحافظ الذهبي، هو ثقة بتوثيق ابن حبان: أقول / 0): ميزان العتدال في نقد ال
ًجم، (430 ًيب التهذيب، (10020): ة رقمت ًجمة رقم، (336)ص:: تق  . (8224): ت

ًي  (4) ًساني، هارون بن راشد البص ًازي ، روى عنه سليمان بن كيسان الخ ًه ، مجهول(): قال عنه أبو حاتم ال وذك
ًة): وقال، ابن حبان في الثقات ًي ًوي عن رجل عن أبي ه مجهول ): وقال الذهبي، روى عنه سليمان بن كيسان(، ي

ًة( ًي ًح والتعديل: ينظً، روى عن تابعي عن أبي ه ًجمة رقم، (82/ 2): الج ميزان ، (482/ 3): الثقات، (638): ت
ًجال ًجمة رقم، (286/ 0): العتدال في نقد ال  . (2143): ت
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ًاني: الطريق األولى ًجها الطب ًيق الليث، (1)أخ ، (3)َأسيد حدثني إسحاق بن: قال، (2)من ط

ًيم لساعي ا)): قال – مصلى هللا عليه وسل – أن رسول هللا، عن أنس بن مالك، (4)عن عبد الك

أو ولد ليكفهم ، ومن سعى على زوج، أو يغنيهما عن الناس في سبيل هللا، ليكفهما؛ على والديه

، والساعي على نفسه ليغنيها ويكفها عن الناس في سبيل هللا، ويغنيهم عن الناس في سبيل هللا

ًة في سبيل الشيطان  . ((والساعي مكاث

ًاني في األوسط): قال الهيثمي  . (5)وهو ضعيف(، إسحاق بن أسيد وفيه، رواه الطب

ًجها البيهقي: الطريق األخرى  ًنا أبو عبد هللا الحافظ: بقوله، (6)أخ أنبأنا أبو الطيب ، (7)أخب

                                   
 . (8360): رقم حديث، (233/ 8): في المعجم األوسط (1)
ًحمن الفهمي: "أبو الحارث (2) ًي ، الليث بن سعد بن عبد ال ًيب هـ(134: )ت: ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، المص " تق

ًجمة رقم، (030)ص:: التهذيب  . (4380): ت
ًحمن (3) ًاساني: "أبو عبد ال ًازي ، سكن مصً" ،إسحاق بن أسيد الخ ًاساني ليس ): قال فيه أبو حاتم ال شيخ خ

، وهو جائز الحديث، والليث، حدَّث عنه يحيى بن أيوب): وردَّ عليه الحافظ الذهبي بقوله، ول يشتغل به(، بالمشهور
ًه ابن حبان في الثقات، وصالح األمً( ولخَّص الحافظ ، مجهول(): وقال الحاكم أبو أحمد، ئ(كان يخط): وقال، وذك

فهو ، مجهول( أي أنه مجهول عين): أما قول الحاكم أبي أحمد فيه: أقول. فيه ضعف(): ابن حجً حاله بقوله
ًدود روى عنه حيوة ): نصَّ عليهم الحافظ المزي بقوله، ألنَّه روى عنه جماعة؛ لعدم اتصاف إسحاق بن أسيد بذلك؛ م
ًيون(، ويحيى بن أيوب، والليث بن سعد، وعقبة بن نافع، وعبد هللا بن لهيعة، وسعيد بن أبي أيوب، يحبن ُشً  . والمص
ًح والتعديل: ُينظً ًجمة رقم، (216/ 2): الج ًجال، (40/ 3): الثقات، (328): ت / 2): تهذيب الكمال في أسماء ال
ًجمة رقم، (012 ًجال، (602): ت ًجمة رقم، (180/ 1) :وميزان العتدال في نقد ال تاريخ اإلسالم ، (363): ت

ًجمة رقم، (816/ 6): ووفيات المشاهيً واألعالم ًجمة رقم، (223/ 1): وتهذيب التهذيب، (20): ت ، (012): ت
ًيب التهذيب ًجمة رقم، (100)ص:: وتق  . (602): ت

ًيم بن رشيد (4) ًي ، ابن راشد: ويقال، عبد الك وقال ، ثقة(): وقال ابن نميً، ثقة(): قال فيه يحيى بن معين، البص
ًه ابن حبان في الثقات، ليس به بأس(): النسائي بتوثيق ابن ، بل ثقة: أقول. صدوق(): وقال الحافظ ابن حجً، وذك

ًجمة رقم، (632/ 3): هذيب التهذيبت، (122/ 4): الثقات: ينظً، وابن حبان، وابن نميً، معين ًيب ، (312): ت وتق
ًجمة رقم، (630)ص:: التهذيب  . (0102): ت

 . (3310): رقم حديث، (624/ 0): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5)
ًى  (6)  . (14301): رقم حديث، (383/ 3): في السنن الكب
ًجمته في هامش ص، ةثق، محمد بن عبد هللا بن محمد أبو عبد هللا الحاكم: وهو (7)  . (62): تقدمت ت
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ًي د محم ًنا محمش بن عصام، (1)بن عبد هللا الشعي ًنا حفص بن عبد هللا، (2)أخب حدثني ، (3)أخب

ًاهيم بن طهمان أنَّه  – رضي هللا عنه – أنس بن مالكعن ، (5)عن عبد العزيز بن صهيب، (4)إب
، تبوكا فمًَّ بنا شاب نشيط يسوق غنيمة له – صلى هللا عليه وسلم – غزونا مع رسول هللا: قال

ًا له منها، لو كان شباب هذا ونشاطه في سبيل هللا: فقلنا  فانتهى قولنا حتى بلغ رسول هللا، كان خي
الديه أما إنه إن كان يسعى على و : كذا وكذا قال: قلنا ؟ا قلتمم)) :فقال – صلى هللا عليه وسلم –

وإن كان يسعى ، وإن كان يسعى على عيال يكفيهم فهو في سبيل هللا، أو أحدهما فهو في سبيل هللا
 . على نفسه فهو في سبيل هللا عز وجل((

                                   
ًجمة في (1) ًقم340/ 3)، (تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهيً واألعالم): أورد له الحافظ الذهبي ت ( وفيات 632): ( ب
ًي أبو الطيب النيسابوري ): وقال فيه، [600 – 661] ًه السمعاني في ، شيخ الحاكم( ،محمد بن عبد هللا الشعي وذك

ًقم): بيانه لكلمة ًي(): وقال، (1334): الًُخَّى( ب ، (102/ 3): األنساب. وأبو الطيب محمد بن عبد هللا الشعي
ًه: تحقيق، للسمعاني ًحمن المعلمي اليماني وغي ًة المعارف العثما، عبد ال ، 1ط، الهند –حيدر خباد ، نيةمجلس دائ

 . م1232 –هـ 1682
ًي يعد مجهول عين ؛وعليه ولم يوثقه ، ألنه ما روى عنه إل الحاكم أبو عبد هللا الحافظ، يظهً أن أبا الطيب الشعي

ًح والتعديل  . أحد من أئمة الج
ًو (2) : وقال الحافظ الذهبي، بالزاهد النيسابوري(): وصفه الحاكم، محمش بن عصام النيسابوري المعدل: أبو عم
ًو بن عبد هللا الزاهد) / 1): تاريخ نيسابور. وجماعة من أهل بلده(، محمد بن عبد هللا: وأبو الطيب، روى عنه عم

ًجمة رقم، (63 ًوف: تلخيص، ألبي عبد هللا الحاكم، (302): ت : الناشً، بالخليفة النيسابوري  أحمد بن محمد المع
ًان –كتابخانة ابن سينا  ًجمه عن الفارسية، طه ًيمي : ت ًان –بهمن ك تاريخ اإلسالم ووفيات ، بدون تاريخ، طه

ًجمة رقم، (328/ 3): المشاهيً وألعالم  . (028): ت
ًجمة ًح أو ولم ي، روى عنه أكثً من واحد، محمش بن عصام أنه مجهول حال أي مستور: يتحقق من ت تعًض لج

 . تعديل
ًو (3) ًه ، ليس به بأس(): قال فيه النسائي، قاضي نيسابور ،حفص بن عبد هللا بن راشد النيسابوري : أبو عم وذك

/ 8): الثقات: ينظً. هـ(202: )ت، (صدوق ): وابن حجً حاله بأنه، الذهبي: ولخص الحافظين، ابن حبان في الثقات
ًجال، (122 ًجمة رقم، (20/ 3): تهذيب الكمال في أسماء ال ًجمة رقم، (601/ 1): الكاشف، (1626): ت : ت

ًيب التهذيب، (1108) ًجمة رقم، (132)ص:: تق  . (1008): ت
ًاساني: "أبو سعيد (4) ًاهيم بن طهمان الخ ًب، ثم مكة، سكن نيسابور ،إب ويقال رجع ، وتكلم فيه لإلرجاء، ثقة يغ

ًيب التهذيب): " هـ(138: )ت: عنه ًجمة رقم، (20)ص:: تق  . (182): ت
، (343/ 1): "الكاشف هـ(601: )ت: حجة، عن أنس وشهًروى ، "عبد العزيز بن صهيب البناني األعمى (5)

ًجمة رقم  . (6626): ت
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ًه – رضي هللا عنه – حديث أنس بن مالك: أقول ألنَّ للحديث ؛ يتقوى إلى درجة الحسن لغي
ًيقين ًى إل أن ه ض، وإن كان كل منها فيها ضعف، ط ًيق تقوي األخ هذا من ، عف خفيف كل ط

 . جهة

ًى أن تضعيف الهيثمي للحديث وفيه إسحاق بن أسيد وهو ضعيف( ): بقوله، ومن جهة أخ
ًاني في المعجم األوسط ًجها الطب ًيقه األولى التي أخ ًفوعا من ط ًوي عن أنس بن مالك م لم ، الم

ألن الحافظ ابن حجً قال في ؛ يكن دقيقا في إعطاء حديث أنس بن مالك الحكم المستحق له
ًساني وقوله يدل أنَّ فيه ضعف خفيف ، ضعيف(): ولم يقل، فيه ضعف(): إسحاق بن أسيد الخ

ًجم إلسحاق ، إذا عضده تابع أو شاهد، غيً قادح يصلح للتقوية ًجح ذلك أنَّ الحافظ الذهبي ت وي
ًقم260/ 1): الكاشف(): بن أسيد في وحمل قول من ضعفه على ، (ُضعِ ف): وقال فيه، (283): ( ب

، وتاريخ اإلسالم() :ميزان العتدال(): وقد نص على ذلك في كتابيه، الضعف الخفيف غيً القادح

ًساني ًازي إلسحاق بن أسيد الخ وصالح ، إنه جائز الحديث): قال، عند رده لتضعيف أبي حاتم ال
ن حديُثه إذا عضده تابع أو شاهد، األمً( ًفوع  وقد عضده في، أي ُيحسَّ روايته لحديث أنس الم

ًفوع، شاهد حسن ًة الم ًي ًه، وهو حديث أبي ه وبه يتقوى حديث أنس بن مالك من ، وقد تقدم ذك
ًه حيث إنه ضعَّف إسحاق بن ، وهذا ما خفي على الهيثمي، الضعف الخفيف إلى درجة الحسن لغي

 . أسيد راوي حديث أنس بضعف قادح ل يصلح للتقوية

ًجها البيهقي وحديث أنس بن مالك ًى فيها ضعف أخ ًيق أخ ًفوع له أيضا ط : في، الم

ًى() ًي مجهول عين: أبو الطيب: وهما، من رواتها مجهولن، السنن الكب ، محمد بن عبد هللا الشعي

ًو وجهالة كل واحد منهما تعد من ، محمش بن عصام النيسابوري مجهول حال أي مستور: وأبو عم
ًواية عنه أبو عبد هللا ؛قبيل الضعف الخفيف غيً القادح ًد بال ًي تف : ألن محمد بن عبد هللا الشعي

ًوي إل عن مثله في العدالة والثقة، مشهور في عدالته وثقته، محمد بن عبد هللا الحاكم ًضي ل ي ، م

ًي على الضعف الصالح لالعتبار إل أن مجهول ، بالمتابعة أو الشاهد (1)فُيحمل ضعف الشعي
 . هول العينالحال أقل ضعفا من مج

                                   
ًد: العتبار (1) ًق الحديث الذي ُيظن أنَّه ف : قواعد علم الحديث. لُيعلم أنَّ له متابعا أو شاهدا أو ل"؛ "تتبُّع ط

 . (26)ص:
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ًى  ؛وعليه ًيقان كل منهما تقوي األخ ًفوع له ط وله أيضا ، يتحقق أن حديث أنس بن مالك الم
ًفوع، شاهد حسن ًة الم ًي ًيقين، وهو حديث أبي ه ًة، وبشاهده، وبهما أي بالط ًي ، وهو حديث أبي ه

ًه  . يتقوى حديث أنس بن مالك من الضعف الخفيف إلى درجة الحسن لغي

ًح والتعديل على  – رضي هللا عنه – عجرة حديث كعب بن – فيه راو  أجمع أئمة الج

ًجه بحشل الواسطي، وُضعِ ف بتضعيف قادح، تضعيفه ًاني، (1)وقد أخ ًيق  (2)والطب من ط

  ......................... ،(5)عن الحكم بن عتيبة ،(4)حدثنا إسماعيل بن مسلم: قال، (3)همام

                                   
ًوت ، عالم الكتب، كوركيس عواد: تحقيق، ألسلم بن سهل الواسطي، (136)ص:: في تاريخ واسط (1) ، لبنان –بي

 . هـ1003، 1ط
ًاني، (282): رقم حديث، (122، 12): المعجم الكبيً: في معاجمه الثالثة (2) حمدي بن عبد المجيد : تحقيق، للطب

ًة ، مكتبة ابن تيمية، السلفي  :رقم حديث، (43/ 3): والمعجم األوسط، م1220 –هـ 1014، 2ط، مصً –القاه
ًاني، (200): رقم حديث، (208/ 2): والمعجم الصغيً، (3864) ًيً: تحقيق، للطب المكتب ، محمد شكور أم

ًوت ، اإلسالمي  . م1284 –هـ 1004، عمان –بي
ًي : أبو عبد هللا" (3) ًيب التهذيب هـ(130: )ت: ثقة ربما وهم، همام بن يحيى بن دينار الَعْوِذي البص : تق

ًجمة رقم، (430)ص:  . (3612): ت
ًي : أبو إسحاق (4) " كما قال الحافظ "متفق على ضعفه، فقيل له المكي، سكن مكة، إسماعيل بن مسلم المكي البص

ًهويشهد لقوله قول اإلمام أحم، الذهبي وقال علي ، إسماعيل بن مسلم المكي منكً الحديث(): قال اإلمام أحمد، د وغي
ًى ، ضعيف الحديث(): وقال يحيى بن معين، ضعيف ل يكتب حديثه(): بن المديني ًة أخ ، ليس بشيء(): وقال م

ًكه ابن المبارك): وقال البخاري  ًكه يحيى، وربما روى عنه، ت ضعيف ): ازي وقال أبو زرعة الً ، وابن مهدي(، وت
: التاريخ الكبيً: ينظً. ضعيف الحديث(): وقال الحافظ ابن حجً، واهي الحديث(): وقال الحافظ الذهبي، الحديث(

ًجمة رقم، (632/ 1) ًاقبة عبد المعين خان، للبخاري ، (1132): ت ًة المعارف العثمانية، طبع تحت م ، حيد خباد، دائ
ًح والتعد، بدون تاريخ، الهند –الدكن  ًجمة رقم، (122/ 2): يلالج ًجال، (332): ت  044/ 1): الكامل في ضعفاء ال

ًجمة رقم، (043 – ًجاني، (120): ت دار ، وعلي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق، لبن عدي الج
ًوت ، الكتب العلمية ًوكين، م1223 –هـ 1018، 1ط، لبنان –بي ًجمة رقم، (63)ص:: ديوان الضعفاء والمت : ت

هـ 1683، 2ط، السعودية –مكة ، مكتبة النهضة الحديثة، حماد بن محمد األنصاري : تحقيق، للحافظ الذهبي، (080)
ًجمة رقم، (83/ 1): المغني في الضعفاء، م1233 – ًجمة رقم، (482/ 2)، (313): ت للحافظ ، (4300): ت

ًفة، نور الدين عتً: الدكتور: تحقيق، الذهبي ميزان العتدال ، م1231 –هـ 1621، 1ط، سوريا –حلب ، دار المع
ًجال ًجمة رقم، (240 – 208/ 1): في نقد ال ًيب التهذيب، (204): ت ًجمة رقم، (101)ص:: تق  . (080): ت

ًجمة ، (604/ 1): الكاشف هـ(114: )ت: عابد قانت ثقة صاحب سنة، فقيه الكوفة، الحكم بن عتيبة الكندي" (5) ت
 . (1184): رقم
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ًة عن كعب بن، (1)عن ابن أبي ليلى  – صلى هللا عليه وسلم – مًَّ على النبي: قال، عج
ًأى أصحاب رسول هللا، رجل لو : يا رسول هللا: فقالوا، من جلده ونشاطه – صلى هللا عليه وسلم – ف

ًج يسعى على ولده إ)): فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟، كان هذا في سبيل هللا ن كان خ
ًج يسعى على، صغارا فهو في سبيل هللا ًين فهو في سبيل هللاأبوين شيخ وإن كان خ وإن ، ين كبي

ًة، كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل هللا ًج رياء ومفاخ فهو في سبيل ، وإن كان خ
 . ((الشيطان

ًة بتضعيف قادح: أقول إسماعيل بن : ألن في سنده أبا إسحاق، ُضعِ ف حديث كعب بن عج
ًح قادح مبين السبب ًويهكونه يخلط فيما ، مسلم المكي ُضعِ ف بج ًحه القادح، ي وقد ، وهذا سبب ج

ًه يحيى بن سعيد القطان وسئل عن  – يعني القطان – قال علي بن المديني سمعت يحيى، أظه
لم يزل مختلطا كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثالثة ): إسماعيل بن مسلم المكي فقال

ًوب(  . (2)ض

، ن عند روايته للحديث يخلط فيهأل، فهو منكً الحديث كما قال اإلمام أحمد بن حنبل ،وعليه

ًويه على ثالثة أوجه مختلفة ًا، فيخالف في متنه رواية الثقات، في وهو بهذه النكارة ، فعد حديثه منك
ًك األئمة حديثه أجمع أصحابنا ): وقال علي بن المديني، واهي الحديث جدا(): قال الجوزجاني، ت

ًك حديثه( ًك حديثه، (3)على ت ًنا منهم من ت ًحمن بن مهدي، هم عبد هللا بن المباركو ، ذك ، وعبد ال

ًك حديثه مع هؤلء النسائي، ويحيى بن سعيد القطان ًوك الحديث(): قال، وقد نص على ت  . (4)مت

، والحديث مع ضعفه الشديد القادح لنكارة راويه إسماعيل بن مسلم المكي صححه المنذري 

 . يواأللبان، والمناوي ، الهيثمي: وتابعه على تصحيحه

                                   
ًحمن بن أبي ليلى األنصاري : اسمه (1) ًيب التهذيب هـ(86: )ت: ثقة، المدني ثم الكوفي، "عبد ال ، (602)ص:: تق

ًجمة رقم  . (6226): ت
ًح والتعديل (2)  . (332): ًجمة رقمت، (128/ 2): الج
ًجال (3) ًجمة رقم، (244): أحوال ال ، عبد العليم عبد العظيم البستوي : تحقيق، ألبي إسحاق الجوزجاني، (231): ت

 . بدون تاريخ، باكستان –فيصل خباد ، حديث أكاديمي: منشورات
ًجال (4) ًجمة رقم، (206/ 6): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (086): ت
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ًاني): قال المنذري   . (1)ورجاله رجال الصحيح(، رواه الطب

ًاني في الثالثة): وقال الهيثمي  . (2)ورجال الكبيً رجال الصحيح(، رواه الطب

 . (3)إسناده صحيح(): وقال المناوي 

 . (4)صحيح(): وقال الشيخ األلباني

 . واأللباني، والمناوي ، ميوقد تابعه على وهمه الهيث، وهم المنذري في تصحيحه للحديث: أقول

ًاني رجال الصحيح ليس كذلك كما وهم): ورجال: وأما قول الهيثمي بل ، المعجم الكبيً( للطب
ًيج الحديث من المعجم الكبيً( أن من رجاله إسماعيل بن مسلم المكي ل يعد من ): ظهً في تخ

 . رجال الصحيح

ًاقي في حكمه على الحديث ًجه ال): وقال الحافظ الع ًاني في معاجمه الثالثة من أخ طب
ًة بسند ضعيف(  . (5)حديث كعب بن عج

ًاقي في حكمه على الحديث هو القول الصائب وهو يعد من األئمة ، وقول الحافظ الع
واأللباني أن ، والمناوي ، وكان على الهيثمي، المشهورين المعتمد قولهم في التصحيح والتضعيف

ًاقي في تضعيفه لل  . ليكونوا موفقين في الحكم عليه، حديثيتابعوا الحافظ الع

ًة من قبل ، والمناوي ، والهيثمي، المنذري : وقد يكون سبب تصحيح حديث كعب بن عج

ًي العبدي: واأللباني أنه وقع لديهم أن راويه هو ، (6)صاحب أبي المتوكل، إسماعيل بن مسلم البص

                                   
ًغيب وال (1) ًهيبالت ًاهيم شمس الدين: تحقيق، للمنذري ، (2310): رقم حديث، (664/ 2): ت ، دار الكتب العلمية: إب

ًوت   . هـ1013، 1ط ، لبنان –بي
 . (3302): رقم حديث، (624/ 0): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (2)
ًح الجامع الصغيً (3) ًي، مكتبة اإلمام الشافعي، للمناوي ، (632/ 1): التيسيً بش هـ 1008، 6ط، السعودية –اض ال

 . م1288 –
ًوت ، المكتب اإلسالمي، لأللباني، (1028): رقم حديث، (601/ 1): صحيح الجامع الصغيً وزيادته (4)  –بي

 . بدون تاريخ، لبنان
ًيج ما في اإلحياء من األخبار (5) ًاقي (0): رقم حديث، (406)ص:: المغني عن حمل األسفار في تخ ، للحافظ الع

ًوت ، دار ابن حزم، إحياء علوم الدين(): ب مطبوع بهامشالكتا  . م2004 –هـ 1023، 1ط، لبنان –بي
ًي : اسمه (6) ًيب التهذيبهـ(108: )ت: ثقة، مشهور بكنيته، "علي بن داود أبو المتوكل الناجي البص : " تق

ًجمة، (000)ص:  . (0361): رقم ت
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ًي   كما، من رجال صحيح مسلمكون العبدي ثقة ، الساكن لمكة، وليس إسماعيل بن مسلم البص

وهذا يعد سببا وجيها لصدور الخطأ منهم في ، (1)وابن حجً، الذهبي: نص على ذلك الحافظين
 . وهللا أعلم، تصحيح الحديث

ًوك  متناوالحديث من خالل دراسته سندا و  أظهً أنَّ راويه إسماعيل بن مسلم المكي مت
ًاوي له إلى وأنَّه مع هذا الضعف، لنكارة ما يحدث به؛ الحديث كعب : الشديد القادح يكتب حديثه ال

ًة ًة، ألن له أصل حسن ُيعمل به ؛بن عج ًي رضي هللا ، وأنس بن مالك، وهو متن حديث أبي ه
 . عنهما

 : الحكم عليه وأهميته :من حيث: المحور الثالث

ًوي بسند ابن أبي الدنيا  ًسل الم ًيجا للحديث الم إلى يظهً من الدراسة المحققة سندا وتخ
 . أن الثابت فيه اإلرسال عن أبي المخارق العبدي دون الوصل، أبي المخارق العبدي: التابعي

ًسال فهو  ًه لسببين، يعد ضعفه خفيفا، نقطعموالحديث كونه م  ،يتقوى إلى درجة الحسن لغي
 : وهما

ًسل له بمثله يعضده: السبب األول ًوي من وجه خخً، وجود م ًوي عن رجاله ، م ثقات م
ًا  ًة اإب  . وهو ثقة من مشاهيً التابعين بمكة، لطائفيهيم بن ميس

ًسل أبي المخارق : السبب اآلخر ًة: وهما حديث، وجود حديثين شاهدين لم ًي : وحديث، أبي ه

 . بدرجة الحديث الحسن، وكل من الحديثين مقبول – رضي هللا عنهما – أنس بن مالك

ًسل أبي المخارق مغً  ًسل خخً؛ اء العبديوعلى هذين السببين ُيعمل بم ًسل ، لوجود م وهو م
ًة الطائفي: التابعي ًاهيم بن ميس ًة، ولوجود شاهدين، إب ًي وبهما ، وأنس بن مالك، وهما حديث أبي ه

ًسل اآلخً ًسل أبي المخارق العبدي من الضعف الخفيف إلى درجة ، أي بالم والشاهَديِن يتقوى م
ًه  . الحسن لغي

 

                                   
ًجمة رقم، (240/ 1): في الكاشف (1) ًيب التهذيب، (002): ت ًجمة رقم، (101)ص:: وتق  . (086): ت
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 : أهم ما يستفاد من الحديث

ًم" – ًين أدركهما عند اله ًج يسعى على مؤنة أبوين شيخين كبي فهو في سبيل  ،أن من خ

 . (1)هللا"

ًج يسعى على مؤنة أولده الصغار – ب لهم، أن األب إذا خ ًوجه، يتكس  أو سعيه في ، فخ

 . (2)كالمجاهد في سبيل هللا، مثاب مأجور، أي فهو في طاعة هللا تعالى، سبيل هللا

 . (3)وإنما يسعى على الصغار ليتكسب لهم"، عى على األولد الكبار"أن األب ل يس –

ًج يسعى على نفسه ليعفها عن سؤال الناس – ًام، "وأن من خ أو عن الوطء ، أو عن أكل الح

ًام  . (4)فهو في سبيل هللا "، الح

ًج يسعى ل لواجب ول لمندوب" – ًج رياء، وإن كان من خ ًة بين الناس، بل خ فهو ، ومفاخ

ًيق الشيطان في ًضاه، وعلى ما يحبه، ط ًاد به إبليس أو الجنس"، وي  . (5)والم

ًب فقط" – وكل ، بل ميادينه واسعة، أن الجهاد ل يقتصً على قتال العدو في الح

 . (6)بحسبه"

فإن هللا سبحانه وتعالى ل يقبل عمال إل إذا كان ، ول تتحقق أهمية الحديث إل باإلخالص
 . صاحبه مخلصا فيه

 
                                   

ًح الجامع الصغيً (1)  . (632/ 1): التيسيً ش
ًح الجامع الصغيً: ُينظً (2)  :تحقيق الدكتور، لبن األميً الصنعاني، (2340): حديث رقم، (201/ 0): التنويً ش

ًاهيممحمد إسحا ًياض السعودية، مكتبة دار السالم، ق محمد إب ًح الجامع ، م2011 –هـ 1062، 1ط، ال والتيسيً ش
 . (6 32/ 1): الصغيً

ًح الجامع الصغيً (3)  . (2340): رقم حديث، (202/ 0): التنويً ش
ًح الجامع الصغيً (4)  . (632/ 1): التيسيً ش
 . (632/ 1): المصدر السابق (5)
ًح رياض  (6) ًياض ، دار الوطن، محمد بن صالح العثيمين: تأليف، (13/ 1): الصالحينش ، السعودية –ال

 . هـ1023
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 :

عن ، عن هشام بن حجير، أخبرنا ابن عيينة، حدثنا علي بن الجعد: قال ابن أبي الدنيا
ويقعد كأنه ، رب مثل الذي يعطي ماله كلهض)): – صلى هللا عليه وسلم – أن النبي، طاوس

 . (2)(((1)حدثنا كاللة

ًفة حال ًد : من حيث الحديث لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بدالقبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًي البغدادي –  . (3)"هـ(260: ت) :ثقة ثبت رمي بالتشيع، "علي بن الجعد بن عبيد الجوه

 . (4)"هـ(128: ت) :ثقة ثبت حافظ إمام، سفيان بن عيينة الهاللي: أبو محمد" –

وروايته للحديث بلفظ عن إلى شيخه هشام بن حجيً المكي ، سفيان بن عيينة مدلس: أقول
، وما قلته نص عليه العالئي، ألنه ل يدلس إل عن ثقة متقن ضابط مثله ؛ى التصالمحمولة عل

 . وابن حجً، والذهبي

لكن عن ، مكثً من التدليس، المشهور، اإلمام، سفيان بن عيينة): قال الحافظ العالئي

 . (5)الثقات(

لكن ، دلسأجمعت األمة على الحتجاج به وكان ي، أحد الثقات األعالم): وقال الذهبي

 . (6)المعهود منه أنه ل يدلس إل عن ثقة(

                                   
ًثانه": الكاللة (1) ًجل ول يدع والدا ول ولدا ي ًيب الحديث واألثً. "وهو أن يموت ال : مادة، (123/ 0): النهاية في غ
 . كلل()
 . (21): رقم حديث، (143/ 1)، (العيال) :كتاب (2)
ًيب التهذيب (3) ًجمة رقم، (628)ص:: تق  . (0328): ت
ًجمة رقم، (002/ 1): الكاشف (4)  . (2002): ت
ًاسيل (5) ًجمة رقم، (183)ص:: جامع التحصيل في أحكام الم  . (240): ت
ًجال (6) ًجمة رقم، (130/ 2): ميزان العتدال في نقد ال  . (6623): ت



[41] 

 . (1)كان يدلس لكن ل يدلس إل عن ثقة(): وقال الحافظ ابن حجً

عن( يبعد عنها ): ويشهد أيضا أن رواية سفيان بن عيينة إلى شيخه هشام بن حجيً بلفظ
ًاج حديث واحد التدليس أن البخاري  هشام بن حجيً ل (2)ومسلما اتفقا في الصحيحين على إخ

ًيق سفيان بن عيينة عن( تفيد ): رواه ابن عيينة إلى شيخه هشام بن حجيً بلفظ، المكي من ط
وروى عنه إل أنه ساق ما رواه عنه ، ألن ابن عيينة قد سمع من شيخه هشام بن حجيً، التصال

 . عن(): بلفظ

ًضه، المكي هشام بن حجيً – ًب عليه"، "سئل عنه يحيى القطان فلم ي وقال ابن ، (3)وض

، (6)صالح(): وقال في موضع خخً، (5)وضعفه يحيى بن معين، (4)كان ثقة وله أحاديث(): سعد
: قلت، ليس هو بالقوي(): سألت أبي عن هشام بن حجيً فقال: وقال عبد هللا بن أحمد بن حنبل

وقال أبو حاتم ، (8)مكي ثقة صاحب سنة(): قال العجليو  (7)ليس هو بذاك(): قال؟ هو ضعيف

ًازي  ًه ابن حبان في الثقات، (9)يكتب حديثه(): ال وقال ، (11)مكي ثقة(): وقال الذهبي، (10)وذك

 . (12)صدوق له أوهام(): الحافظ ابن حجً

                                   
ًاتب الموصوفين بالتدليس (1) ًيف أهل التقديس بم ًجمة رقم، (62)ص:: تع ، د: تحقيق، للحافظ ابن حجً، (42): ت

ًيوتي  . م1286 –هـ 1006، 1ط، عمان –مكتبة المنار ، عاصم بن عبد هللا الق
: حديث رقم، الستثناء في اليمان(): باب، كفارات األيمان(): كتاب، (103/ 8): الجامع الصحيح: ُينظً (2)
: ومسلم في صحيحه، هـ 1022، 1ط، دار طوق النجاة، محمد زهيً بن ناصً الناصً: تحقيق، للبخاري ، (3320)
 . (1340): حديث رقم، الستثناء(): باب، كتاب األيمان()، (1234/ 6)
ًجال (3) ًجمة رقم، (224/ 0): ميزان العتدال في نقد ال  . (2212): ت
ًى ( 4) ًوت ، دار صادر، إحسان عباس: تحقيق، لبن سعد، (080/ 4): الطبقات الكب  . م1238، 1ط، لبنان –بي
ًجال (5) ًجمة رقم، (224/ 0): ميزان العتدال في نقد ال  . (2212): ت
ًجال (6) ًجمة رقم، (180، 60): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (3431): ت
ًجمة رقم، (132، 60): المصدر السابق (7)  . (3431): ت
ًجمة رقم، (043)ص:: الثقات (8)  . م1280 –هـ 1000، 1ط، دار الباز، للعجلي، (1322): ت
ًح والتعديل( 9) ًجمة رقم، (40/ 2): الج  . (228): ت
 . (433/ 3): الثقات (10)
ًجمة رقم، (664/ 2): الكاشف( 11)  . (4248): ت
ًيب التهذيب (12) ًجمة رقم، (423)ص:: تق  . (3288): ت



[42] 

ًح والتَّعديل: أقول َف من بعض أئمة الج ولم ُيبيِ ن أحدهم سبب ، يظهً مما سبق أنه ُضعِ 
م قول من عدله على من ، وهذا ُيعد من قبيل التضعيف غيً المفسً ل يقبل، عفهض وعليه ُيَقدَّ

إل أنها قليلة ل تقدح ، وإن كانت له أوهام كما قال الحافظ ابن حجً، اويكون حاله صدوق، ضعفه
ه البخاري ومسلم من رجال ، في عدالة صدقه وهي في كونها قليلة ل تقدح في عدالته عدَّ

 . (1)نصحيحيال

ًحمن "أبو – ًي مولهم الفارسي: عبد ال اسمه : يقال، طاووس بن كيسان اليماني الحمي
 . (2)هـ(103: ت) :ثقة فقيه فاضل، ذكوان وطاووس لقب

ًسل، ق عدا هشام بن حجيً صدو  ما، الحديث رجال إسناده ثقات وقد أرسله ، إل أنه م
ًسل ، طاوس بن كيسان اليماني: التابعي  . ضعيفوالم

ًيجه: المحور الثاني  : من حيث تخ

ًسال عن التابعي – ًج الحديث أيضا م ًزاق الصنعاني: طاوس بن كيسان: أخ ، (3)عبد ال

ًوزي  ًب الم ًجاه عن شيخهما، (4)والحسين بن ح عن ، ًعن هشام بن حجي، سفيان بن عيينة: أخ
ثم يقعد كأنه ، ثل الذي يعطي ماله كلهم)): – صلى هللا عليه وسلم – قال رسول هللا: قال، طاوس

 . ورث كاللة((

ًى عن طاوس – ًيق أخ ًفوع، والحديث روي من ط ًسل الم ًجه  ،إل أنه في حكم الم وقد أخ

ًزاق الصنعاني يبلغ به النبي صلى ، عن أبيه، (7)عن ابن طاوس، (6)حدثنا معمً: بقوله (5)عبد ال

                                   
ًجالتهذيب الكمال ( 1)  .(181، 60): في أسماء ال
ًيب التهذيب (2) ًجمة رقم، (281)ص:: تق  . (6002): ت
 . (13620): رقم حديث، (36/ 2): في مصنفه (3)
 . (606): حديث رقم، (143)ص:: في البً والصلة (4)
 . (13002): رقم حديث، (34/ 2): في مصنفه (5)
ًوة" (6) ًي : أبو ع ًيب التهذيب ،"هـ(240: )ت: ثقة ثبت فاضل، نزيل اليمن، معمً بن راشد األزدي البص : تق

ًجمة رقم، (401)ص:  . (3802): ت
: المصدر السابق هـ(260 :)ت: ثقة فاضل عابد، عبد هللا بن طاوس بن كيسان اليماني: أبو محمد" (7)

ًجمة رقم، (608)ص:  . (6623): ت
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 . ((ثم يقعد كأنه ورث كاللة، ثل الذي يعطي ماله كلهم)): قال، هللا عليه وسلم

ًجه  ،من طريق سفيان بن عيينة، الحديث روي بلفظه عن أبي هريرة مرفوعاو  – وقد أخ

ًاهيم بن محمد بن الحسن: بقوله، (1)بو الشيخ األصبهانيأ حدثنا عيسى بن يونس ، (2)حدثنا إب

ًج، (6)حدثنا أبو الزناد، (5)حدثنا ابن عيينة، (4)حدثنا مؤمل، (3)الفاخوري  عن أبي ، (7)عن األع

                                   
عبد العلي . د: تحقيق، ألبي الشيخ األصبهاني، (641): حديث رقم، (002)ص:: في األمثال في الحديث النبوي  (1)

 . م1283 –هـ 1008، 2ط، الهند –بومباي ، الدار السلفية، عبد الحميد حامد
ًاهيم بن محمد بن: "أبو إسحاق (2) كان من معادن ): قال فيه أبو الشيخ األصبهاني، "محمد بن الحسن بن ماويه إب

ًد الصوم، كان من العباد والسادة، إمام جامع أصبهان، القدوة، المأمون ، اإلمام): وقال الحافظ الذهبي، الصدق( ، يس
: ينظً. وكان حافظا حجة( أي أنه ثقة مأمون ): من معادن الصدق( وقول الحافظ الذهبي فيه، ةحج، وكان حافظا

ًجمة رقم، (106 – 101، 10): وسيً أعالم النبالء، (002): األمثال في الحديث النبوي   . (33): ت
ًملي: أبو موسى (3) ًازي ، عيسى بن يونس بن أبان الفاخوري ال : وقال النسائي، صدوق(): قال فيه أبو حاتم ال
ًة، ثقة() ًه ابن حبان في الثقات، ل بأس به(): وقال م ثقة من مشيخة ): وقال الذهبي، ربما أخطأ(): وقال، وذك

 . صدوق ربما أخطأ(): وقال الحافظ ابن حجً، وابن ماجة(، النسائي
ًب للتوثيق، س صدوق حسن الحديثعيسى بن يون: أقول ربما أخطأ( ... ): وأما قول الحافظ ابن حجً، وهو أق

ًد بها ًها، أخذها من ابن حبان الذي انف ًح والتعديل): ينظً ،وكان على الحافظ أل يذك ًجمة رقم، (222/ 3): الج : ت
ًجال، (024/ 8): الثقات، (1312) ميزان ، (0332): ًجمة رقمت، (32 – 31، 26): تهذيب الكمال في أسماء ال

ًجال ًجمة رقم، (628/ 6): العتدال في نقد ال ًيب التهذيب، (3361): ت ًجمة رقم، (001)ص:: تق  . (4600): ت
ًحمن (4) ًشي العدوي : أبو عبد ال ًي ، مؤمل بن إسماعيل الق ، ثقة كثيً الغلط(): فيه ابن سعدقال ، نزيل مكة، البص

ًازي ، منكً الحديث(): وقال البخاري ، ثقة(): وقال ابن معين وقال أبو ، في حديثه خطأ كثيً(): وقال أبو زرعة ال
ًازي  ًه ابن ، صدوق كثيً الخطأ(): وقال الساجي، شديد في السنة كثيً الخطأ يكتب حديثه(، صدوق ): حاتم ال وذك

وقال ، صدوق مشهور وثق(): وقال الذهبي، ثقة كثيً الخطأ(): وقال الدارقطني، ربما أخطأ(): وقال، حبان في الثقات
ًى : ينظً، صدوق سيئ الحفظ(): الحافظ ابن حجً ًح والتعديل، (401/ 4): الطبقات الكب ًجمة ، (630/ 8): الج ت

ًجال، (183/ 2): الثقات، (1302): رقم ًج، (133، 22): تهذيب الكمال في أسماء ال ميزان ، (3612): مة رقمت
ًجال ًجمة رقم، (268/ 0): العتدال في نقد ال ًجمة رقم، (382/ 2): المغني في الضعفاء، (8202): ت : ت

ًيب التهذيب، (3403) ًجمة رقم، (444)ص:: تق  . (3022): ت
ًجمته في ص، ثقة، سفيان بن عيينة (5)  . (40): تقدمت ت
ًحمنأب" (6) ، (402/ 1): الكاشف. "هـ(161: )ت: ثقة ثبت، عبد هللا بن ذكوان اإلمام أبو الزناد المدني: و عبد ال

ًجمة رقم  . (2310): ت
ًج المدني مولى ربيعة بن الحارث: أبو داود" (7) ًمز األع ًحمن بن ه ًيب . "هـ(113: )ت: ثقة ثبت عالم، عبد ال تق

ًجمة رقم، (642)ص:: التهذيب  . (0066): ت
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ًة ًي يقعد كأنه  (1)مثل الذي ينخلع من ماله – صلى هللا عليه وسلم – ًب رسول هللاض)): لقا، ه
 . ((وارث كاللة

ًي كثيً الخطأ وأبي زرعة ، لتفاق ابن سعد؛ الحديث في سنده مؤمل بن إسماعيل البص
ًازي  ًازي ، ال ، منهم من وصفه بالثقة، مع أنهم عدلوه، والدارقطني على ذلك، والساجي، وأبي حاتم ال

ًة أخطا؛ إل أنهم ضعفوه، أو الصدق ًوا عن عدالته بالثقة أو الصدق، هئلكث وعن الضعف في ، فعب
ًة أخطاءها  . لضبط بكث

ًاد الحافظ أنه ضعيف، صدوق سيء الحفظ(): قولهم هذا شبيه بقول الحافظ ابن حجًو  ؛ وم

ومن كان ، وعن الضعف في الضبط بسوء الحفظ، فعبًَّ عن العدالة بالصدق، لكونه سيء الحفظ
أسباب إل أن كثيً الخطأ أو سيء الحفظ من ، ُيضعَّف حديُثه، أو سيء الحفظ، كثيً الخطأ

 . (2)الضعف الخفيف للحديث

ًي كثيً الخطأ مع كونه من أهل الثقة ُيعد ، ألمانةاو ، والصدق، ومؤمل بن إسماعيل البص
 . أو الشاهد أو بمثله في الضعف، ويتقوى بالمتابعة، يصلح لالعتبار، ضعفه خفيفا

 : الحكم عليه وأهميته: من حيث: المحور الثالث

ًجه ابن أبي الدني ًسالالحديث أخ ورجاله ثقات إل هشام بن حجيً ، عن التابعي طاوس، ا م
ًسال فهو ضعيف، المكي يتقوى من وجه خخً بمثله ضعفا ، إل أن ضعفه خفيف، والحديث كونه م

ًيجا أن الحديث مع ، أو أرفع منه وقد ظهً ذلك جليا في الدراسة المتقدمة للحديث سندا وتخ
ًر ظهور ، صالحيته للتقوية يحتج به ًة ، الحتجاج به لوجود شاهد لهوتق ًي وهو حديث أبي ه
ًيق ًوي من ط ًفوع الم ًسل يتصف بالضعف ، وكل منها أي الشاهد، سفيان بن عيينة: الم والم

ًسل طاوس بمثله في الضعف، الخفيف ويتقوى من الضعف الخفيف إلى درجة ، وبشاهده يعتضد م
ًه ًسل طاوس ، الحسن لغي  – صلى هللا عليه وسلم – إلى النبيوهذا يؤكد لنا صحة ثبوت رفع م
 . وأنه يحتج به

                                   
ًب: ينظً. يتصدق به كله :أي (1)  . (33/ 8): لسان الع
ًح في علم المصطلح: ُينظً (2)  . (133)ص:: المقت
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 : هم ما يستفاد من الحديثأ

ًك المال للورثة خيً من الصدقة به" –  . (1)"أن ت

 . (2)"وأن النفقة على األهل من األعمال الصالحة" –

ًكهم عالة يتكففون الناس – ًك ورثته أغنيا خيً من أن يت ًجل ألن يت  . وأن ال

 

                                   
ًح صحيح  (1) ًاهيم: ( تحقيق100/ 8): البخاري لبن بطالش ًشد، ياسً بن إب ًياض ، مكتبة ال ، 2ط، السعودية –ال

 . م2006 –هـ 1026
 . (100/ 8): المصدر السابق (2)



[43] 

 

:

عن ، عن أيوب، عن األعمش، حدثنا جرير، حدثنا إسحاق بن إسماعيل: قال ابن أبي الدنيا
ا من دينار أعظم أجرا من دينار تنفقه م)): – صلى هللا عليه وسلم – قال النبي: قال، أبي قالبة

ثم دينار تنفقه على أصحابك ، (2)ودابتك في سبيل هللا ثم دينار تنفقه على نفسك، (1)على أهلك

 . (4)(((3)في سبيل هللا

ًفة حال ًد : من حيث الحديث لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بدالقبول أو ال
 : محاور كاآلتي

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًجمته، بن إسماعيل الطالقانيإسحاق  –  . وهو ثقة، (5)تقدمت ت

ًط الكوفي – ًيً بن عبد الحميد بن ُق ًجمته، ج  . وهو ثقة، (6)تقدمت ت

ًان األسدي: األعمش – ًجمته، سليمان بن مه  . إل أنه مدلس، ثقة حافظ :وهو، (7)تقدمت ت

ًجمته، أيوب بن أبي تميمة السختياني –  . ةوهو ثقة ثبت حج، (8)تقدمت ت

                                   
ًح الجامع الصغيً .من تلزمك مؤنته من نحو ولد وزوجة وخادم" :على أهلك "أي (1) ، (66/ 2): فيض القديً ش

 . (1242): رقم حديث
ًطوبة في سبيل هللا يعني التي أعدها للغزو عليها" :"أي: لى دابتك في سبيل هللاع( 2) ًح . دابة م ًعاة المفاتيح ش م

إدارة البحوث العلمية والدعوة ، لعبيد هللا بن محمد المباركفوري ، (1242): رقم حديث، (638/ 3): مشكاة المصابيح
 . م1280 –هـ 1000، 6ط، بنارس الهند –الجامعة السلفية ، واإلفتاء

ًاد اإلخالص لكنه بعيد": على أصحابك في سبيل هللا (3) ًاد به الجهاد ويحتمل أن الم ًه أن الم حاشية  ."ظاه
ًوت لبنان، دار الجيل، (136/ 2): السندي على سنن ابن ماجة  . بدون تاريخ، بي

 . (22): رقم حديث، (143/ 1): كتاب العيال (4)
 . (60): في ص (5)
 . (61): في ص( 6)
 . (61): في ص( 7)
 . (63): ص في هامش( 8)



[43] 

ًمي: "أبو قالبة – ًو أو عامً الج قال ، فاضل كثيً اإلرسال، ثقة، عبد هللا بن زيد بن عم

 . (1)هـ(100: ت) :فيه نصب يسيً: العجلي

ًسل إلى النبي ، الحديث رجال إسناده كلهم ثقات وقد ، –وسلمصلى هللا عليه  –إل أنه م
ًمي: أرسله التابعي ًسل ، عبد هللا بن زيد الج  . ضعيفوالم

 : من حيث تخريجه: المحور الثاني

عبد هللا بن زيد الجرمي ابن  أبي الدنيا في : تفرد بإخراج الحديث مرسال عن التابعي –
 . العيال(): كتابه

ًيق أيوب عن أبي قالبة، (2)وصله مسلم، والحديث ثبت موصوال – عن أبي أسماء  من ط
ينفقه  فضل دينارأ)): – صلى هللا عليه وسلم – قال رسول هللا: قال – رضي هللا عنه – عن ثوبان

ًجل ًجل على دابته في سبيل هللا، دينار ينفقه على عياله، ال ودينار ينفقه على ، ودينار ينفقه ال
ًا: ثم قال أبو قالبة، وبدأ بالعيال): قال أبو قالبة (أصحابه في سبيل هللا( من  وأي رجل أعظم أج

 . ويغنيهم(، يعفهم أو ينفعهم هللا به، رجل ينفق على عيال صغار

 : الحكم عليه وأهميته: من حيث: لثالثالمحور ا

ًسال عن التابعي ًمي: الحديث روي م التدليس من : وهما، وفيه علتان، عبد هللا بن زيد الج
، موصول إلى ثوبان رضي هللا عنه وروي ، أبي ِقالبة: واإلرسال من ِقبل التابعي، ِقبل األعمش

 . ث صحيحوعليه فالحدي، ألنها في صحيح مسلم ؛ورواية الوصل أرجح

 : أهم ما يستفاد بن الحديث

ًهم" – ًتيب أفضل من اإلنفاق على غي  . (3)أن "اإلنفاق على هؤلء الثالثة على الت

                                   
ًيب التهذيب (1) ًجمة رقم، (600)ص:: تق  . (6666): ت
ة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس فضل النفق): باب، الزكاة(): كتاب، (321/ 2): في صحيحه (2)

 . (220): حديث رقم، نفقتهم عنهم(
ًح مشكاة المصابيح (3) ًعاة المفاتيح ش  . (1242): رقم حديث، (638/ 3): م
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م في هذا الحديث النفقة على العيال في الذكً – "ألنه أفضل من اإلنفاق  ؛اهتماًما بذلك، ُقدَّ
ًقاب، في سبيل هللا وذلك ألن اإلنفاق ، ق على المساكينوأفضل من اإلنفا، وأفضل من اإلنفاق في ال

ًض عين ًض ، واإلنفاق على من سواهم فًض كفاية، عليهم ف وفًض العين أفضل من ف

 . (1)"الكفاية

 . (2)"وفيه دللة على وجوب رعاية من ألزمنا هللا باإلنفاق عليه" –

 

                                   
ًح رياض الصالحين لبن عثيمين (1)  . (148/ 6): ش
 . (142/ 6): المصدر السابق (2)
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 :

عن ، عن زياد، عن مسعر، معاويةأخبرنا أبو ، حدثنا علي بن الجعد: قال ابن أبي الدنيا

كان بمنزلة  (1)ذا أنفق الرجل على أهله في غير إسراف وال إقتارإ)): رفع الحديث قال، الحسن

 . (2)((النفقة في سبيل هللا

ًفة حال ًد : من حيث الحديث لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بدالقبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًي  – ًجمته، علي بن الجعد الجوه  . وهو ثقة ثبت، (3)تقدمت ت

ًحمن التميمي: "أبو معاوية – ًي ، مولهم النحوي ، شيبان بن عبد ال ، ثقة، نزيل الكوفة، البص

 . (4)"هـ(130: ت) :صاحب كتاب

 . (5)هـ("146: ت) :ثقة ثبت فاضل، الكوفي، بن كدام بن ظهيً الهاللي مسعً: "أبو سلمة –

: قال أبو داوود، مولى مصعب بن الزبيً، زياد المصفً: ويقال، زياد المهزول: أبو عثمان –

ًازي ، (6)شيخ قديم(: قال؟ زياد المصفً): قلت ألحمد بن حنبل كوفي ل بأس ): وقال أبو حاتم ال

ًه ابن حبان في الثقات، (7)(بحديثه  . (8)وذك

                                   
ًزق": "اإلقتار (1) ًيب الحديث واألثً. التضييق على اإلنسان في ال  . قتً(): مادة، (12/ 0): النهاية في غ
 . (403): رقم حديث، (328/ 2)، (23): رقم حديث، (132/ 1): كتاب العيال (2)
 . (40): في ص (3)
ًيب التهذيب (4) ًجمة رقم، (232)ص:: تق  . (2866): ت
ًجمة رقم، (428)ص:: المصدر السابق (5)  . (3304): ت
ًواة وتعديلهم( 6) ًح ال زياد محمد ، تحقيق الدكتور، (603)ص:: سؤالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في ج

 . هـ1010، 1ط، السعودية –المدينة المنورة ، مكتبة العلوم والحكم، منصور
ًح والتعديل (7) ًجمة رقم، (446/ 6): الج  . (2401): ت
 . (628/ 3): الثقات (8)



[30] 

 . يظهً مما سبق أنه صدوق حسن الحديث: أقول
ًي  – ، فقيه فاضل، ثقة، األنصاري مولهم، واسم أبيه يسار، "الحسن بن أبي الحسن البص
ًسل ، مشهور ًا ويدلسوكان ي  . (1)"هـ(110: ت) :كثي

ًسل إلى النبي، إل زياد المهزول صدوق ، الحديث رجال إسناده ثقات صلى هللا  – وهو م
ًي : وقد أرسله التابعي – عليه وسلم  . واإلرسال يضعَّف به الحديث، الحسن البص

 : من حيث تخريجه: المحور الثاني

أنبأنا : بقوله ،(2)ابن المبارك: صري الحسن الب: أخرج الحديث أيضا مرسال عن التابعي
 ... (5)عن أبي العميس، (4)حدثنا جعفً بن عون : بقوله، (3)ابن أبي شيبةً و مسع

                                   
ًيب التهذيب (1) ًجمة رقم، (130)ص:: تق  . (1223): ت
ًقائق (2) ًحمن األعظمي: تحقيق، لبن المبارك، (60/ 1): في الزهد وال ًوت ، دار الكتب العلمية، حبيب ال  –بي

 . بدون تاريخ، لبنان
ًشد، كمال يوسف الحوت: تحقيق، (661/ 4)، (األحاديث واآلثار): في مصنفه (3) ًياض ، مكتبة ال ، السعودية –ال

 . هـ1002، 1ط
ًيث (4) ًو بن ح وقال ، كثيً الحديث(، كان ثقة): قال فيه ابن سعد، المخزومي، "جعفً بن عون بن جعفً بن عم

، وكان متعبدا(، ثقة): وقال العجلي، كان رجال صالحا(، ليس به بأس): وقال أحمد بن حنبل، (ثقة): يحيى ابن معين
ًازي  ًه ابن حبان في الثقات، صدوق(): وقال أبو حاتم ال ، كان رجال صالحا(، ليس به بأس): وقال ابن شاهين، وذك

 . هـ(203ت ، دوق ص): وقال الحافظ ابن حجً، ثقة(): وقال الذهبي، كان ثقة(): وقال ابن قانع
، والذهبي، وابن قانع، وابن حبان، والعجلي، وابن معين، بنص توثيق ابن سعد، جعفً بن عون المخزومي ثقة: أقول

ًح ًجح أن جعفً بن عون المخزومي ثقة أن الذهبي قال فيه، ولم ُيْقدح في حفظه من قبل أحد من أئمة الج : وي
ًتبة الثقة تحققت فو ، ثقة() ًجح أيضا أن م ًاوي ي ًج له في: ي ال ، الجامع الصحيح(): جعفً بن عون أن البخاري أخ

ًوي في كتابه المذكور في الغالب إل للثقة الحافظ الضابط ًى : ينظً، والبخاري ل ي ، (623/ 3): الطبقات الكب
ًجمة رقم، (48)ص:: تاريخ ابن معين رواية الدارمي مد نور أحمد مح: تحقيق الدكتور، ليحيى بن معين، (216): ت

ًاث، سيف ًجمة رقم، (28)ص:: الثقات للعجلي، بدون تاريخ، دمشق، دار المأمون للت ًح والتعديل، (214): ت : الج
ًجمة رقم، (084/ 2) ًجمة رقم، (44)ص:: تاريخ أسماء الثقات، (101/ 3): الثقات ل بن حبان، (1281): ت : ت
ًائي: تحقيق، لبن شاهين، (132) / 1): الكاشف، م1280 –هـ 1000، 1ط، الكويت، فيةالدار السل، صبحي السام

ًجمة رقم، (224 ًجمة رقم، (101/ 2): تهذيب التهذيب، (323): ت ًيب التهذيب، (146): ت ًجمة ، (101)ص:: تق ت
 . (208): رقم

ًيب  ،ثقة "، عتبة بن عبد هللا بن عتبة بن عبد هللا بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي: "أبو العميس (5) تق
ًجمة رقم، (681)ص:: التهذيب  . (0062): ت
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ًوزي  ًَنا َأُبو ُمعاوَيةَ : بقوله، (1)والم  ... َعْن ِمسَعً  ، (2)َأْخب

ًيق جعفً بن عون ، (3)والبيهقي  ... أنبأنا أبو عميس، من ط

ًه بنحوه، عن الحسن، مولى مصعب، ن زيادوأبو عميس( ع، مسعً): كالهما ًوزي ، فذك والم
 . لم يذكً زياد

ًسلة رواه مسعً عن زياد ًقه الم وسقوط زياد من سند ، ومما سبق يتبين أن الحديث بجميع ط
ًوزي قد يكون بسبب الناسخ للكتاب  . أو قد يكون عند طباعة الكتاب، الم

حدثنا أبو العباس ، (5)ًنا أبو عبد هللا الحافظأخب: بقوله ،(4)والحديث أخرجه مقطوعا البيهقي

مولى ، عن زياد، حدثنا مسعً، (8)حدثنا محمد بن عبيد، (7)حدثنا العباس بن محمد، (6)بن يعقوب
ًاف ول إقتار فهو في سبيل هللا ما أ»: عن الحسن قال، مصعب –نفق رجل على أهله في غيً إس

 . «–عز وجل

 : وأهميته، الحكم عليه: من حيث: المحور الثالث

ًه ًسال ابن أبي الدنيا وغي ًسل، ورواه البيهقي مقطوعا، الحديث رواه م ألن  ؛والمحفوظ الم
ًسال، رجاله أكثً وأوثق ًواه ، وخالفهم محمد بن عبيد، تانوأبو عميس( وهما ثق، مسعً): فقد رواه م ف

ًسال ُيعد من قسم الضعيف الذي ضعفه خفيف، مقطوعا ًتقي إلى درجة ، والحديث كونه م وي
ًه لسببين  : الحسن لغي

                                   
 . (610): رقم حديث، (131/ 1): في البً والصلة (1)
ًيً (2) ًجمته في ص، محمد بن خازم الض  . وهو ثقة(، 60): تقدمت ت
 . (3160): رقم حديث، (026/ 8): في شعب اإليمان (3)
 . (3162): رقم حديث، (022/ 8): المصدر السابق (4)
ًجمته في هامش ص، ثقة، محمد بن عبد هللا بن محمد الحاكم: هو (5)  . (62): تقدمت ت
ًجمته في هامش ص ،ُمَحمَّد بن َيْعُقوب بن ُيوُسف األصم (6)  . هو ثقة(، و 62): تقدمت ت
ًيب التهذيب ،عباس بن محمد بن حاتم الدوري البغدادي خوارزمي األصل: "أبو الفضل (7) : ثقة حافظ" تق
ًجمة رقم، (220ص:)  . (6182): ت
ًيب التهذيب، "محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي الكوفي األحدب (8) ًجمة رقم، (024)ص:: ثقة يحفظ" تق : ت
(3110) . 
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ًسل له خخً يعضده: األول ًوي من وجه خخً، وجود م ًيجه، م ًسل ، (1)وقد تقدم تخ وهو م
ًة الطائفي ًاهيم بن ميس ومن ، ن سعى على والديه ليعفهما ففي سبيل هللام)): جاء فيه، التابعي إب

 . ((...  سعى على عياله يعفهم ففي سبيل هللا

ًة :وهما ،وجود شاهدين له: الثاني ًي ًيجهماوحديث أ، حديث أبي ه جاء ، (2)نس وقد تقدم تخ
، ((... ،ومن سعى على عياله ففي سبيل هللا، ن سعى على والديه ففي سبيل هللام)): فيهما

 . ((...لساعي على والديه؛ ليكفهما، أو يغنيهما عن الناس في سبيل هللا، ا))و

ًي  ًسل الحسن البص ويتقوى من الضعف الخفيف إلى الحسن ، وعلى هذين السببين ُيعمل بم
ًه  . لغي

                                   
 . (63): في ص (1)
 . (02 – 00): في ص( 2)
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، والتسويةِْبينهم، لدالعُّلِْبنيْاألو: يفِْباب: املبحثْالثاْ 

صنعِْبهْعنُّْولدته، العقيقةْعنْاملولود: وِباب
ُ
ْ. وماْي

 : وفيه أربعة أحاديث

 : والتسوية ن نهمد العمل نني األوال: يف ناب: دوال

 وفيه حديث واحد:

، ألشهبأخبرنا أبو ا، أخبرنا يزيد بن هارون ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم: قال ابن أبي الدنيا
يحدث أصحابه إذ جاء صبي حتى  –صلى هللا عليه وسلم  –بينا رسول هللا : قال، عن الحسن

فلبث قليال فجاءت : قال، فمسح رأسه وأقعده على فخذه اليمنى، انتهى إلى أبيه في ناحية القوم
يه صلى هللا عل –فقال رسول هللا ، فمسح رأسها وأقعدها في األرض، حتى انتهت إليه، ابنة له

: –صلى هللا عليه وسلم–فقال ، فحملها على فخذه األخرى  ،هال على فخذك األخرى ف)): – وسلم
 . (1)((اآلن عدلت

ًفة حال ًد القبول أو ا: من حيث الحديث لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بدل
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًاهيم: "أبو محمد – ًوزي الحنظلي، بن مخلد إسحاق بن إب ًوف بابن راهويه، الم قة ث، المع
ًين أحمد بن حنبل، حافظ مجتهد  . (2)هـ("268: ت) :ق

: ت) :ثقة متقن عابد، الواسطي، مولهم، السلمي بن زاذان يزيد بن هارون : أبو خالد" –
 . (3)هـ(203

                                   
 . (63): رقم حديث، (136/ 1): كتاب العيال (1)
ًيب التهذيب (2) ًجمة رقم، (22)ص:: تق  . (662): ت
ًجمة رقم، (303)ص:: المصدر السابق (3)  . (2338): ت
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 .(1)"هـ(134 :ت) :ثقة، العطاردي، "جعفً بن حيان –

ًي  – ًجمته، الحسن بن أبي الحسن البص وقد ، وهو ثقة فقيه كان كثيً اإلرسال، (2)تقدمت ت
 . وصف بالتدليس

ًسل إلى النبي ، الحديث رجال إسناده كلهم ثقات وقد ، – صلى هللا عليه وسلم –إل أنه م
 . ي الحسن البصً : أرسله التابعي

 : تخريجه: من حيث: المحور الثاني

 ،(3)مروزي الحسين بن حرب ال ،الحسن البصري : الحديث أيضا مرسال عن التابعي أخرج

ًنا ابن المبارك: بقوله ًنا المبارك بن فضالة: قال، (4)أخب كان رجل عند : قال، عن الحسن، (5)أخب
ثم جاء ابن له خخً أو ابنة ، ذه اليمنىفأقعده على فخ، فجاء ابن له – صلى هللا عليه وسلم – النبي

و كنت سويت بينهما(( فأقعده ل)): – النبي صلى هللا عليه وسلم – فقال، فأقعده على األرض، له
 . على فخذه

ًنا ابن : بقوله ،(6)في موضع آخر الحسين بن حرب المروزي  وأخرجه أيضا ، المباركأخب
ًه بنحوه، عن الحسن، حدثنا جعفً بن حيان: قال  . فذك

ًيق األولى: أقول ًي  عنعن في الط وهو ، المبارك بن فضاله في روايته عن الحسن البص
ًى ف، مدلس ًيق األخ ًوزي بالط ًب الم وفيها تابع جعفًُ بُن حيان ، عقَّب عليها الحسين بن ح

                                   
ًجمة رقم، (220/ 1): الكاشف( 1)  . (383): ت
 . (30): في ص (2)
 . (143): حديث رقم، 81ص : البً والصلة (3)
ًوزي، مولى بني حنظلة (4) بت فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخيً، ، ثقة ث"عبد هللا بن المبارك الم

ًيب التهذيب: )ص: 181)ت:  ًجمة رقم: )620هـ(". تق  . (6430(، ت
ًي العدوي : أبو فضالة (5) وقال ، ما روى عن الحسن يحتج به(): قال فيه أحمد بن حنبل، مبارك بن فضالة البص

ًحمن بن مهدي، من النُّساك(، ثقة): وقال عفان، صالح(): يحيى بن معين كنا نتبع من حديث مبارك ): وقال عبد ال
ًازي ، ما قال فيه حدثنا الحسن( ًا): وقال أبو زرعة ال ًه، فإذا قال حدثنا فهو ثقة(، يدلس كثي : وقال النسائي وغي

ًه ابن حبان في الثقات، ضعيف() صدوق يدلس ): ولخص حاله الحافظ ابن حجً فقال، (كان يخطئ): وقال، وذك
 . هـ(133: )ت، (ويسوي 

 . (148): حديث رقم، (82)ص:: البً والصلة (6)
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ًي المبارَك بن فضالة  – وهو ثقة – العطاردي ًواية عن الحسن البص وهذه المتابعة أثبتت ، في ال
ًي من رواية المبارك بن فضالة ًسال عن الحسن البص وألن ، وجعفً بن حيان، أن الحديث روي م

ًي  ًسل (1)كل منهما قد سمع وروى عن الحسن البص  . أحاديث منها هذا الحديث الم

ًجه البزار ،– رضَي هللا عنه – عن أنس بن مالك والحديث روَي مرفوعا ًيق ، (2)أخ من ط

 ... عن معمً، (3)عبد هللا بن موسى

ًجه الطحاوي  ًازي ، (5)وابن عدي، (4)وأخ ًجوه ، (8)وابن عساكً، (7)والبيهقي، (6)وتمام ال أخ

ًيق  ...............................، (9)يعقوب بن كاسب: من ط

                                   
ًجال: ينظً (1) ًجمة رقم، (101، 22/ 3): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (1213): ت
 . (3631): رقم حديث، (04، 16): في مسنده (2)
ًي (3) ًاوي ، عبد هللا بن موسى فيها تصحيف: قرواية البزار للحديث من ط هو عبد هللا ، عن معمً بن راشد، ألن ال

ًه، وليس عبد هللا بن موسى، بن معاذ ًجها الطحاوي وغي ًيق الحديث التي أخ  . وهذا ما تثبته ط
ًح معاني اآلثار (4) د ومحم، النجارً محمد زهي: حققه وقدم له، للطحاوي ، (4803): رقم حديث، (82/ 0): في ش

ًوت ، عالم الكتب، السيد  . م1220 –هـ 1010، 1ط، لبنان –بي
ًجال (5) ًجمة رقم، (624/ 4): في الكامل في ضعفاء ال  . (1033): ت
ًشدة مكتب، حمدي عبد المجيد السلفي: تحقيق، (1313): رقم حديث، (263/ 2): في فوائده (6) ًياض ، ال  –ال

 . هـ1012، 1ط، السعودية
 . (8623): رقم حديث، (140/ 11) :في شعب اإليمان (7)
ًجمة رقم، (623، 16): في تاريخ دمشق (8) ًوي : تحقيق، لبن عساكً، (1033): ت ًامة العم ًو بن غ دار ، عم

ًوت ، الفكً  . م1224 –هـ 1014، لبنان –بي
ًازي ، ضعفه النسائي، مكة نزيل ،يعقوب بن حميد بن كاسب المدني (9) وقال فيه يحيى ، وابن شاهين، وأبو حاتم ال

ًة، ثقة(): بن معين ًا): وقال البخاري ، ليس بشيء(): وقال م : وقال الباجي، صل صدوق(هو في األ، لم نً إل خي
ًه ابن حبان في الثقات، ثقة مأمون صاحب حديث() لى كان ممن يحفظ وممن جمع وصنف واعتمد ع): وقال، وذك

ًبما أخطأ في الشيء بعد الشيء، حفظه ًجه عن ، ف وليس خطأ اإلنسان في شيء يهم فيه ما لم يفحش ذلك منه بمخ
ًواياته): وقال ابن عدي، ليس بشيء(): وقال ابن شاهين، إذا تقدمت عدالته(، الثقات وهو كثيً ، ل بأس به وب

ًائب لم ): وقال الحاكم أبو عبد هللا، صاحب حديث( وعلمت أنه جماع للحديث، وكتبت مسنده، الحديث كثيً الغ
ًح والتعديل: نظً، يُ صدوق ربما وهم(): وقال الحافظ ابن حجً، يتكلم فيه أحد بحجة( ًجمة رقم، (203/ 2): الج : ت

ًجال، (284/ 2): الثقات، (831) ًجمة رقم، (033/ 8): الكامل في ضعفاء ال تاريخ أسماء الضعفاء ، (2031): ت
ًجمة رقم، (200ص:): والكذابين ًي : الدكتور: دراسة وتحقيق، لبن شاهين، (313): ت ًحيم محمد أحمد القشق ، عبد ال

= 
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ًي ، (2)عن معمً ،(1)عن عبد هللا بن معاذ كان مع رسول هللا : قال، نسعن أ، (3)عن الزه
فأجلسها ، ثم جاءت بنت له، وأجلسه على فخذه، فقبله، فجاء ابن له، رجل – صلى هللا عليه وسلم –

 . لفظ الحديث للطحاوي  ((هال عدلت بينهماف)): إلى جنبه قال

ًيق فيها راو   ًجه من ط ًابيوحديث أنس أخ ًوف ابن األع ًجه بقوله، (4)غيً مع ًنا : أخ أخب

ًنا سويد بن سكين، (5)األسفاطي ًنا عبد هللا بن معاذ، أخب ًي ، عن معمً، أخب عن أنس  ،عن الزه
ًجل، وعنده رجل، جالسا – صلى هللا عليه وسلم –كان النبي : قال ًجل في ، فجاء ابن ال فأقعده ال

ًه ل عدلت أ)): – صلى هللا عليه وسلم – فقال النبي، (6)وجاءت ابنته فأقعدها إلى لزقه، حج
 . ((بينهما

                                                                                                   
= 

ًج له البخاري في الجامع الصحيح، م1282 –هـ 1002، 1ط، السعودية –المدينة المنورة  ًيح لمن خ : التعديل والتج
ًجمة رقم، (1208/ 6) ًياض السعودية، دار اللواء، حسينأبو لبابة : تحقيق الدكتور، للباجي، (1466): ت ، 1ط، ال

ًجال، م1283 –هـ 1003 ًجمة رقم، (040/ 0): ميزان العتدال في نقد ال ًيب التهذيب، (2810): ت ص : تق
ًجمة رقم، (303  . (3814): ت

، ثقة): وقال يحيى بن معين، صدوق(): ل فيه هشام بن يوسف الصنعانيقا، عبد هللا بن معاذ الصنعاني اليماني (1)
ًزاق يكذبه( ًازي ، الثقة الصدوق(): وقال مسلم بن الحجاج، وكان عبد ال هو أوثق من عبد ): وقال أبو زرعة ال

ًزاق( ًازي ، ال ًه ابن حبان في الثقات، هو شيخ(): وقال أبو حاتم ال وقال ، أس به(أرجو أنه ل ب): وقال ابن عدي، وذك
ًزاق(): وقال الحافظ ابن حجً، صدوق(): الذهبي ًح والتعديل: ينظً ،صدوق تحامل عليه عبد ال ، (136/ 4): الج

ًجمة رقم ًجال، (60/ 3): الثقات، (802): ت ًجمة رقم، (624/ 4): الكامل في ضعفاء ال تهذيب ، (1033): ت
ًجال ًجمة، (142، 13): الكمال في أسماء ال ًجمة رقم، (422/ 1): الكاشف، (4608): رقم ت ًيب ، (2222): ت تق

ًجمة رقم، (303)ص:: التهذيب  . (6328): ت
ًجمته في هامش ص، معمً بن راشد األزدي اليماني (2)  . (42): ثقة تقدمت ت
ًي : "أبو بكً (3) متفق على جاللته وإتقانه ، الفقيه الحافظ، محمد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب الزه

ًيب التهذيب120: )ت: وثبته ًجمة رقم، (403)ص:: هـ" تق  . (3223): ت
 . (1800): رقم حديث، (880/ 6): في معجمه (4)
ًجمته في هامش صتقدم، العباس بن الفضل األسباطي (5)  . وهو صدوق حسن الحديث، (68): ت ت
ًه، أي َلِصَق به، "َلِزَق به ُلزوقًا واْلَتَزَق به (6) : الصحاح. أي بجنبي"، وَلزيقي، فالن ِلْزقي وِبِلْزقي: ويقال، وأْلَزَقُه به غي
ًي ، َلَزقَ : ( مادة1402/ 0) ًوت ، دار العلم للماليين، أحمد عبد الغفور عطار: قتحقي، للجوه ، 0ط، لبنان –بي

 . م1283 –هـ 1003
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ًوف، سويد بن سكين: أقول ًيق، غيً مع ًابي في روايته للحديث من ط : وقد أخطأ ابن األع

ًجحات ا، سويد بن سكين  : لثالثة اآلتيةوذلك للم

ًاجم: األول ًجال والت  . ل وجود لسويد بن سكين ذكً في كتب ال

 . (1)ل يعد سويد بن سكين من مشايخ العباس بن الفضل األسباطي: الثاني

ًواة عن عبد هللا بن معاذ الصنعاني: الثالث ولم يذكً ، يعقوب بن حميد بن كاسب، من ال
ًواة عنه سويد بن الحافظ المزي الذي استوعب جميع تالمي ذ عبد هللا بن معاذ الصنعاني أن من ال

 . (2)سكين

ًفوع مداره على يعقوب بن حميد بن كاسب ؛وعليه وهو ، يتحقق أن حديث أنس بن مالك الم
، وقد وثقه ابن معين في أحد قوليه، والحافظ ابن حجً، صدوق كما نص على ذلك البخاري 

 . ًهوضعفه النسائي وغي، وابن حبان، والباجي

ًه ليعقوب بن كاسب تضعيف النسائي: أقول لكونه له أوهام ناتجة عن أخطاءه من قبل ؛ وغي
ًة فاحشة كما قال ابن حبان، إل أن أوهامه قليلة، حفظه : وكما قال الحافظ ابن حجً، ليست كثي

، ل تقدح في عدالة صدقه، وهي في قلتها ل تعد من قبيل التضعيف المطلق، صدوق ربما وهم()

ًجح أنها غيً قادحة لعدالة صدقه أن البخاري عده من رواة جامعه الصحيح ًج له "في ، وي وأخ

 . (3)وفي باب من شهد بدرا من المالئكة"، الصلح

ًيق وهو صدوق ، يعقوب بن كاسب من رواته عبد هللا بن معاذ الصنعاني: والحديث من ط
ًه ًفوع بدرجة وعلي، وبقية رجاله ثقات، كما قال الحافظ ابن حجً وغي ه يكون حديث أنس الم

ًحوم األلباني بقوله، الحسن ًي ثقتان ، وهذا إسناد حسن): وهذا ما نص عليه المحدث الم معمً والزه
ًيبفي وعبد هللا بن معاذ ويعقوب بن حميد صدوقان كما ، عنهما ل ُيسأل إل أنه قال في ، التق

ًتبة الحسنو ، وهذا ل يضً في حديثه، ربما وهم(): الثاني منهما كما ل يخفى على ، ل ينزل عن م

                                   
ًجمة رقم، (331/ 3): تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهيً واألعالم: ينظً (1)  . (223): ت
ًجال: ينظً (2) ًجمة رقم، (184، 13): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (6480): ت
ًيح لمن  (3)  . (1208/ 6): خًَّج له البخاري في الصحيحالتعديل والتج
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ًيف(  . (1)أهل العلم بهذا الفن الش

 : الحكم عليه وأهميته: من حيث: المحور الثالث

ًي ، حديث ابن أبي الدنيا إسناده معل باإلرسال كما تقدم في  – وله، وقد أرسله الحسن البص
ًيجه ًفوع، شاهد – تخ ن الضعف الخفيف إلى درجة وبه يتقوى م، وهو حديث أنس بن مالك الم

ًه  . الحسن لغي

 : أهم ما يستفاد من الحديث

وأن "على اآلباء ، الحديث يدل على أنَّه يجب العدل والتسوية بين األولد ذكورا وإناثاإن 
وفي المداعبة ، واألدوات، بل وفي المالبس، واألمهات العدل بين أولدهم في الهدايا والهبات

ًات ًاحم"أل، والتقبيل، والنظ  . (2)ن هذا أدعى إلى إيجاد المودة ويبعث على الت

 – ويشهد لوجوب العدل بين األبناء في كل األمور المادية واألدبية حديث النعمان بن بشيً
ًة بنت رواحة، أعطاني أبي عطية: قال – رضي هللا عنهما ل أرضى حتى تشهد : فقالت أمي عم

: فقال، – صلى هللا عليه وسلم –ق أبي إلى رسول هللا فانطل – صلى هللا عليه وسلم – رسول هللا

ًة بنت رواحة عطية ًتني أن أشهدك يا رسول هللا، إني أعطيت ابني من عم عطيت أ )): قال، فأم

ًد عطيته: قال، ((واعدلوا بين أولدكم، فاتقوا هللا: قال، ل: قال، ؟سائً ولدك مثل هذا ًجع ف  . (3)ف

وقد انتصً له ، وما قلته أنه يجب العدل والتسوية بين األولد هو مذهب أبي حنيفة
ًه وفصل القول فيه في كتابه، واختاره الحافظ ابن حجً، (4)الطحاوي  ًاجع من ، فتح الباري(): ذك فلي

 . في هذه المسألةشاء أن يحقق 

                                   
 . (6028): رقم حديث، (236/ 3): سلسلة األحاديث الصحيحة (1)
ًبية األولد في ضوء الكتاب والسنة (2) سعيد بن علي بن وهف : الدكتور: تأليف، (140)ص:: الهدي النبوي في ت

ًيسي للتوزيع واإلعالن، القحطاني ًياض ، مؤسسة الج  . هـ1061، 2ط، السعودية –ال
ًجه البخاري في الجامع الصحيح، الحديث متفق عليه (3) ًيض عليها(): ( كتاب148/ 6): أخ ، الهبة وفضلها والتح

ًاهة ): باب، الهبات(): كتاب، (1202/ 6): ومسلم في صحيحه، (2483): حديث رقم، اإلشهاد في الهبة(): باب ك
 . (6132): حديث رقم، تفضيل بعض األولد في الهبة(

ًح معاني اآلثار: ُينظً (4)  . (4803)، (4803): رقم حديث، (82 – 88/ 0): ش
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  :عا املولود وما يصن  ن  عنم والدت  (1)العدق دقة: يف ناب: ا  اث
 : وفيه ثالثة أحاديث

 :

عن القاسم ، حدثنا هارون بن مسلم بن هرمز، حدثنا سويد بن سعيد: قال ابن أبي الدنيا

 – صلى هللا عليه وسلم – رسول هللا عق: قال، عن أبيه، عن محمد بن علي، بن عبد الرحمن

 صلى هللا عليه وسلم – ودخل رسول هللا، عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما بكبش ودينار

 ،يا رسول هللا: قالت ((؟ا فاطمة ما فعل لحم عقيقتكمي)): فقال، على فاطمة في عقيقة أحدهما –

ثم دخل في ، وهو قائم فأكله بغير خبز، فناولته الذراع: قالت، وقد بقي منه، أكلنا وأطعمنا وتصدقنا

 . (2)وما مس ماء، الصالة

ًفة حال ًد : من حيث الحديث لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بدالقبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ليس ): قال فيه يحيى بن معين، الحدثاني األنباري ، سويد بن سعيد بن سهل: أبو محمد –

ًة، (3)إل أن يحدث من حفظه(، بشيء وسئل علي بن المديني عن ، (4)هو حالل الدم(): وقال م

ًك رأسه: سويد بن سعيد ، أرجو أن يكون صدوقا): وقال أحمد بن حنبل، (5)ليس بشيء(): وقال، فح

                                   
. ألنها يشق حلقها"، وقيل للذبيحة عقيقة، الشق والقطع: وأصل العق، الذبيحة التي تذبح عن المولود: (")العقيقة (1)

ًيب الحديث واألثً  . عقق(): مادة، (233/ 6): النهاية في غ
 . (04): رقم حديث، (184/ 1): كتاب العيال (2)
ًز (3) ًجمة رقم، (33/ 1): تاريخ ابن معين رواية ابن مح محمد كامل القصار : تحقيق، ليحيى بن معين، (123): ت

ًون  ًبية، وخخ  . م1284 –هـ 1004، دمشق، مجمع اللغة الع
ًجمة رقم، (236/ 0): تهذيب التهذيب (4)  . (081): ت
ًجمة رقم، (236/ 0): المصدر السابق (5)  . (081): ت
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من أروى الناس عن ، ثقة): وقال العجلي، (2)حديثه منكً(): وقال البخاري ، (1)ل بأس به(: أو قال

ًازي ، (3)علي بن مسهً( صدوق ): وقال يعقوب بن شيبة، (4)أما كتبه فصحاح(): وقال أبو زرعة ال

ًب الحفظ ًازي ، (5)ول سيما بعدما عمي(، مضط وكان يدلس يكثً ، كان صدوقا): وقال أبو حاتم ال

يأتي عن الثقات في ): وقال ابن حبان، (7)ضعيف(): وقال النسائي، (6)ذاك يعني التدليس(

ًب(): وقال ابن عدي، (8)المعضالت( وقال ، (10)ثقة(): وقال الدارقطني، (9)هو إلى الضعف أق
فأفحش فيه ابن ، ي فصار يتلقن ما ليس من حديثهإل أنه عم، صدوق في نفسه): الحافظ ابن حجً

 . (11)هـ(200: ت) :معين

وأما ، وحديثه صالح لالعتبار في الشواهد والمتابعات، ضعيف أنه :يظهً مما سبق: أقول
؛ أما من حيث الضبط فهو ضعيف، أي من حيث العدالة، وصف الحافظ ابن حجً له بأنه صدوق 

 . يثهألنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حد

ًمز: أبو الحسين – ًي ، صاحب الحناء، العجلي هارون بن مسلم بن ه قال فيه أبو  ،البص
ًازي  ًه ابن حبان في الثقات، (12)لين(): حاتم ال ، (14)صويلح يعتبً به(): وقال الدارقطني، (13)وذك

                                   
ًجمة رقم، (236/ 0): تهذيب التهذيب (1)  . (081): ت
ًجال (2) ًجمة رقم، (208/ 2): ميزان العتدال في نقد ال  . (6321): ت
ًجمة رقم، (211)ص:: الثقات (3)  . (300): ت
ًجال (4)  . (6321): جمة رقمتً ، (208/ 2): ميزان العتدال في نقد ال
ًجمة رقم، (236/ 0): تهذيب التهذيب (5)  . (081): ت
ًح والتعديل( 6) ًجمة رقم، (200/ 0): الج  . (1023): ت
ًجال( 7) ًجمة رقم، (208/ 2): ميزان العتدال في نقد ال  . (6321): ت
ًوكين (8) ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت  . (642/ 1): المج
ًجالالكامل في ضعفا (9) ًجمة رقم، (028/ 0): ء ال  . (808): ت
ًجال (10) ًجمة رقم، (208/ 2): ميزان العتدال في نقد ال  . (6321): ت
ًيب التهذيب (11) ًجمة رقم، (230)ص:: تق  . (2320): ت
ًح والتعديل( 12) ًجمة رقم، (20/ 2): الج  . (622): ت
 . (263/ 2): الثقات( 13)
ًقاني للدارقطني (14) ًقاني، (32)ص:: سؤالت الب ًي : تحقيق، للب ًحيم محمد القشق ، كتب خانه جميلي، عبد ال

 . هـ1000، 1ط، باكستان –لهور 



[31] 

 . (2)صدوق(): وقال الحافظ ابن حجً، (1)ثقة(): م أبو عبد هللاوقال الحاك

 . أنه صدوق كما قال الحافظ ابن حجً :يظهً مما سبقأقول: 

ًحمن األنصاري  – حكاه الساجي ، ضعيف جدا): قال فيه يحيى بن معين، القاسم بن عبد ال

ًازي ، (4)ليس بشيء(): ال في موضع خخًوق، (3)عنه( وقال ، (5)منكً الحديث(): وقال أبو زرعة ال

ًازي  ًب الحديث(): أبو حاتم ال  . (6)ضعيف الحديث مضط

ًح فيه شديد :يظهً مما سبق: أقول  . لنكارة ما يحدث به، فال يحتج به، أن الج

، ثقة فاضل، الباقً، ادالسج، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: "أبو جعفً –

ًة ومائة "  . (7)مات سنة بضع عش

ثقة ثبت عابد فقيه ، الهاشمي زين العابدين، "علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب –

 . (8)هـ("26: ت) :فاضل مشهور

القاسم بن محمد األنصاري ل يحتج : ألن من رواته ؛فالحديث بهذا السند ضعيف جدا ؛وعليه
ألنه عمي فصار يتلقن ما ليس من  ؛وسويد بن سعيد األنباري ضعيف، لكونه منكً الحديث ؛به

ًسل من ِقبل التابعيوالحديث بهذا الضعف الشدي، حديثه  . علي بن الحسين زين العابدين: د م

 : تخريجه: من حيث: المحور الثاني

علي بن الحسين زين العابدين ابن  أبي الدنيا : تفرد بإخراج الحديث مرسال عن التابعي –
 . العيال(): في كتابه

                                   
ًجال (1) ًجمة رقم، (283/ 0): ميزان العتدال في نقد ال  . (2132): ت
ًيب التهذيب (2) ًجمة رقم، (432)ص:: تق  . (3200): ت
ًجال (3) ًجمة ر ، (630/ 6): ميزان العتدال في نقد ال  . (3820): قمت
ًح والتعديل( 4) ًجمة رقم، (116/ 3): الج  . (308): ت
ًجمة رقم، (116/ 3): المصدر السابق (5)  . (308): ت
ًجمة رقم، (116/ 3): نفس المصدر (6)  . (308): ت
ًيب التهذيب (7) ًجمة رقم، (023)ص:: تق  . (3141): ت
ًجمة رقم، (000)ص:: المصدر السابق (8)  . (0314): ت



[32] 

 : من حيث الحكم عليه: المحور الثالث

ًسلعلي بن الحسين : حديث زين العابدين للضعف القادح  ؛ضعفه شديد، الهاشمي مع أنه م
ًحمن األنصاري  : والحديث مع ضعفه الشديد إل أنه في جزء منه، من قبل راويه القاسم بن عبد ال

عق عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما بكبش(( له  – صلى هللا عليه وسلم – ن رسول هللاأ))
ًوي عن أنس بن مالك ًيدة بن الحصيب، أصل يعمل به م وعبد هللا بن ، وجابً بن عبد هللا، وب

 . عباس رضي هللا عنهم

عن الحسن  – صلى هللا عليه وسلم – ق رسول هللاع)) :قال، حديث أنس بن مالك –

 . (1)والحسين بكبشين((

عق عن الحسن  – لمصلى هللا عليه وس – ن رسول هللاأ)): حديث بريدة بن الحصيب –

 . (2)((والحسين

                                   
ًجه ابن أبي الدنيا في كتابأ (1) ، (033، 16)، (مسنده): والبزار في، (03): رقم حديث، (183/ 1)، (العيال): خ

حسين سليم : ( تحقيق2204): رقم حديث، (626/ 4)، (مسنده): وأبو يعلى الموصلي في، (3242): رقم حديث
ًاث، أسد ًح، م1280 –هـ 1000، 1ط، دمشق، دار المأمون للت  حديث، (33/ 6): مشكل اآلثار والطحاوي في ش
ًسالة، شعيب األرنؤوط: ( تحقيق1068): رقم / 12): وابن حبان في صحيحه، م1220 –هـ 1014، 1ط، مؤسسة ال

ًسالة، شعيب األرنؤوط: ( تحقيق4602): رقم حديث، (124 ًوت ، مؤسسة ال ، م1288 –هـ 1008، 1ط، لبنان –بي
ًاني في المعجم األوسط ًجال، (1838): رقم ديثح، (203/ 2): والطب / 2): وابن عدي في الكامل في ضعفاء ال

ًجمة رقم، (603 ًى ، (666): ت وابن عساكً في تاريخ ، (12238): رقم حديث، (400/ 2): والبيهقي في السنن الكب
 . (10333): رقم حديث، (23، 41): دمشق

ًيق عبد هللا بن وهب ًجوه من ط ًيً بن حازم، كلهم أخ ًفوعا: قال، عن قتادة، عن ج  . حدثنا أنس بن مالك م
ًاني في األوسط): وقال أيضا، ورجاله ثقات(، رواه أبو يعلى والبزار باختصار): قال الهيثمي ورجاله رجال ، ورواه الطب

 . (3123، 3188): حديث رقم، (48، 43/ 0): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الصحيح(
ًجه أبو بكً بن أبي شيبة في المصنف  (2) وأحمد بن ، (0261): رقم حديث، (116/ 4): األحاديث واآلثارأخ

ًون : ( تحقيق26048)، (26001): رقم حديث، (130، 102، 68): حنبل في مسنده مؤسسة ، شعيب األرنؤوط وخخ
ًسالة والنسائي في ، (42): رقم حديث، (122/ 1)، (العيال): وابن أبي الدنيا في كتاب، م2001 –هـ 1021، 1ط، ال
عبد الفتاح : ( تحقيق0216): حديث رقم، عن الغالم شاتان(): باب، العقيقة(): كتاب، (130/ 3)، (المجتبى) :السنن

ًى ، م1283، 1003، 2ط، حلب، مكتب المطبوعات اإلسالمية، أبو غدة : رقم حديث، (630/ 0): وفي السنن الكب
ًج أحاديثه0420) ًف عليه، حسن عبد المنعم شلبي: ( حققه وخ ًسالة، األرناؤوطشعيب : أش ًوت ، مؤسسة ال  –بي

= 



[36] 

 – صلى هللا عليه وسلم – ن رسول هللاأ)) :– رضي هللا عنه – حديث جابر بن عبد هللا –

 . (1)(عق عن الحسن والحسين(

عق عن الحسن  – صلى هللا عليه وسلم – ن رسول هللاأ)): حديث عبد هللا بن عباس –

  .(2)وعن الحسين كبشا((، كبشا

                                                                                                   
= 

ًاني في المعجم الكبيً، م200 –هـ 1021، 1ط، لبنان وأبو نعيم األصبهاني ، (2430): رقم حديث، (22/ 6): والطب
ًوي حسن: تحقيق: ( الكتاب280/ 1): في أخبار أصبهان ًوت ، دار الكتب العلمية، سيد كس ، 1ط، لبنان –بي

 . م1220 –هـ 1010
ًجو  ًوزي كلهم أخ ًيق الحسين بن واقد الم ًيدة، ه من ط ًفوعا، عن عبد هللا بن ب  . عن أبيه م
ًاني في الكبيً): قال الهيثمي رواه أحمد والنسائي من ): وقال الحافظ ابن حجً، ورجاله رجال الصحيح(، رواه الطب
ًيدة / 0): ائد ومنبع الفوائدمجمع الزو : ينظً، سنده صحيح(): وقال ابن األميً الصنعاني، وسنده صحيح(، حديث ب

ًافعي الكبيً، (3122): رقم حديث، (42 ًيج أحاديث ال للحافظ ابن حجً ، (636/ 0): التلخيص الحبيً في تخ
ًوت لبنان، دار الكتب العلمية، العسقالني لبن األميً ، (400/ 2): سبل السالم، م1282 –هـ 1012، 1ط، بي
ًة ، دار الحديث، الصنعاني  . تاريخ بدون ، مصً –القاه

ًجه أبو بكً بن أبي شيبة في المصنف (1) وابن أبي ، (20262): رقم حديث، (116/ 4)، (األحاديث واآلثار): أخ
: رقم حديث، (001/ 6): وأبو يعلى الموصلي في مسنده، (08): رقم حديث، (188/ 1): الدنيا في كتاب العيال

ًاني في المعجم الكبيً، (1266)   .(2436): قمر  حديث، (22/ 6): والطب
ًيق شبابة بن سوَّار قال ًجوه من ط ًة بن مسلم: كلهم أخ ًفوعا، عن الزبيً، حدثنا مغي  . عن جابً م

ًاني في المعجم األوسط ًجها الطب ًيق ثانية أخ ًوي من ط وفي ، (3380): رقم حديث، (12/ 3): وحديث جابً م
ًجالوابن عدي في الكا، (821): رقم حديث، (122/ 2): المعجم الصغيً ًجمة ، (180/ 0): مل في ضعفاء ال ت

ًى ، (310): رقم  . (13436): رقم حديث، (432/ 8): والبيهقي في السنن الكب
ًه ًجوه كلهم بزيادة في خخ  . ((ختنهما لسبعة أيامو )): أخ

ًجها أبو  ًى ثالثة أخ ًيق أخ  . (120/ 6): نعيم األصبهاني في حلية األولياءوحديث جابً أيضا له ط
ًجها إلى جابً بن عبد هللا  . ((عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا –صلى هللا عليه وسلم  –ن النبي أ)): وقد أخ

 . (3183): رقم حديث، (43/ 0): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. ورجاله ثقات(، واه أبو يعلىر ): قال الهيثمي
ًجه أبو داود في السنن( 2) : تحقيق، (2801): حديث رقم، العقيقة(): باب في، الضحايا(): كتاب، (103/ 6): أخ

ًية ، محمد محيي الدين عبد الحميد ًوت ، صيدا –المكتبة العص : ابن أبي الدنيا في كتاب العيالو ،...، لبنان –بي
ًيب الحديث، (03): رقم حديث، (183/ 1) ًبي في غ ًاهيم الح ًاهيم . د: تحقيق: ( الكتاب02/ 1): وإب سليمان إب

ًى ، محمد العايد ًمة، جامعة أم الق : رقم حديث، (222)ص:: وابن الجارود في المنتقى، هـ 1004، 1ط، مكة المك
= 



[30] 

 

 : 

عن ، عن خارجة بن مصعب، حدثنا شبابة، حدثني إسماعيل بن أسد: قال ابن أبي الدنيا
ق عن الحسن والحسين ع)): – صلى هللا عليه وسلم – أن النبي، عن أبيه، جعفر بن محمد

فأعطى الرجل ، وتصدق بزنة شعورهما ورقا، هما يوم السابعوحلق رؤوس، بكبش كبش

 . (2)(((1)القابلة

ًفة حال ًد : من حيث الحديث لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بدالقبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًحمن بن أبي حاتم ، البغدادي، عيل بن أسد بن شاهينإسما: أبو إسحاق – قال فيه عبد ال
ًازي  ثقة ): وقال الذهبي، (3)صدوق(: فقال، سئل أبي عنه، كتبت عنه مع أبي وهو ثقة صدوق ): ال

                                                                                                   
= 
ًوت، مؤسسة الكتاب الثقافية، عبد هللا عمً البارودي :تحقيق: ( الكتاب212)، (211)  –هـ 1008، 1ط، بي

ًابي في معجمة، م1288 ًاني في المعجم الكبيً، (1381): رقم حديث، (820/ 2): وابن األع ، (613/ 11): والطب
ًى ، (112/ 2): وأبو نعيم األصبهاني في أخبار أصبهان، (11843): حديث رقم / 8) :والبيهقي في السنن الكب

 . (12286): حديث رقم، (408/ 2)، (12233): رقم حديث، (406
ًيق ًجوه من ط ًمة، حدثنا أيوب السختياني، عبد الوارث بن سعيد: كلهم أخ ًفوعا، عن عك  . عن ابن عباس م

ًابي في معجمه ًجها ابن األع ًيق ثانية أخ ًوي من ط : رقم حديث، (820/ 2): وحديث ابن عباس أيضا م
(1380) . 

ًي ًجها أبو نعيم األصبهاني في حلية األولياءوط  . (113/ 3): ق ثالثة أخ
ًجها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ًى رابعة أخ ًيق أخ ًجمة رقم، (140/ 10): وط  . (4602): ت

ًوية إلى ابن عباس ًق الثالث الم عق عن الحسن والحسين  –صلى هللا عليه وسلم  –ن النبي أ)): ولفظ هذه الط
ًوية إلى عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما ،كبشا كبشا(( ًيق األولى الم  . وهي مثل لفظ الط

ًافعي التلخيص الحبيً في تخ. وابن دقيق العيد(، صححه عبد الحق اإلشبيلي): قال الحافظ ابن حجً ًيج أحاديث ال
 . (636/ 0): الكبيً

ًبينظً: . هي التي تتلقى الولد عند ولدته: القابلة من النساء (1)  . (400/ 11): لسان الع
 . (41): رقم حديث، (121/ 1): كتاب العيال (2)
ًح والتعديل (3) ًجمة رقم، (131/ 2): الج  . (462): ت



[34] 

 . (2)هـ("248ت ، صدوق ): وقال الحافظ ابن حجً، (1)جليل(

ًحمن بن أبي حاتم  :يظهً مما سبقأقول:  أن إسماعيل بن أسد البغدادي ثقة بتوثيق عبد ال
ًح والتعديل، والذهبي ًحه أحد أئمة الج  . وكذلك لم يج

ًاسان، "شبابة بن سوار المديني – ًوان مولى بني فزار  :يقال، أصله من خ ثقة ، ةكان اسمه م

 . (3)هـ("200ت) :رمي باإلرجاء، حافظ

ًخسي، خارجة بن مصعب: أبو الحجاج – : قال فيه ابن سعد، هـ(138: ت) :الفقيه ،الس

ًكوه(، اتقى الناس حديثه) وقال ، (6)كذاب(): وقال أيضا، (5)ضعيف(): وقال يحيى بن معين، (4)فت

وقال ، (7)هو عندنا ضعيف(: سَألت علي بن المديني عن خارجة بن مصعب فقال): أبي شيبةابن 
ًازي أ ًب الحديث): بو حاتم ال مثل مسلم بن خالد ، ول يحتج به، يكتب حديثه، ليس بقوي ، مضط

ًوك الحديث(): وقال النسائي، (8)لم يكن محله محل الكذب(، الزنجي روى ): وقال ابن حبان، (9)مت
ًه، لناسعنه ا ًاهيم وغي ًوي ما سمع منهم مما وضعوه على الثقات ، كان يدلس عن غياث بن إب وي

ل يحل الحتجاج ، فمن هنا وقع في حديثه الموضوعات عن األثبات، عن الثقات الذين رخهم

ًه( أو في ، وعندي أنه إذا خالف في اإلسناد، وهو ممن يكتب حديثه): وقال ابن عدي، (10)بخب
ًا فيكون البالء ممن رواه عنه، ول يتعمد، غلطالمتن فإنه ي وليس ، فيكون ضعيفا، وإذا روى حديثا منك

                                   
ًجمة رقم، (206/ 1): الكاشف( 1)  . (643): ت
ًيب التهذيب (2) ًجمة رقم، (103)ص:: تق  . (020): ت
ًجمة رقم، (236)ص:: المصدر السابق( 3)  . (2366): ت
ًى  (4)  . (631/ 3): الطبقات الكب
ًز (5) ًجمة رقم، (38/ 1): تاريخ ابن معين رواية ابن مح  . (106): ت
ًجال (6) ًجمة رقم، (324/ 1): ميزان العتدال في نقد ال  . (2623): ت
ًح والتعديل (7) ًجمة رقم، (33)ص:: سؤالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي ابن المديني في الج ، (62): ت

ًياض، مكتبة المعارف، موفق بن عبد هللا بن عبد القادر: تحقيق ودراسة  . م1280 –هـ 1000، 1ط، ال
ًح والتعديل (8) ًجمة رقم، (633/ 6): الج  . (1313): ت
ًوك (9) ًجمة رقم، (63)ص:: ون الضعفاء والمت ًاهيم زايد: تحقيق، للنسائي، (130): ت ، حلب، دار الوعي، محمود إب

 . هـ1623، 1ط
ًوكين( 10) ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت ًجمة رقم، (288/ 1): المج  . (613): ت



[33] 

وقال ، (3)ليس بشيء(): وقال الخليلي، (2)ضعيف(): وقال الدارقطني، (1)هو ممن يتعمد الكذب(

ًوك): وقال الحافظ ابن حجً، (4)(واه  ): الذهبي  . (5)هـ(138: ت) :وكان يدلس عن الكذابين، مت

ًح فيه شديد ومفسً: ولأق ًوك الحديث، يظهً مما سبق أن الج  . ل يحتج به، فهو مت

، جعفً بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي: "أبو عبد هللا –

ًوف بالصادق في نفسي منه ، مجالد أحب إلى منه): قال فيه يحيى بن سعيد القطان، المع

ًازي ، (7)ثقة(): بن معيناوقال يحيى ، (6)شيء( ، (8)ل يسأل عن مثله(، ثقة): وقال أبو حاتم ال

ًوايته ما كان من غيً رواية أولده عنه): وقال ابن حبان (9)ثقة(): وقال النسائي ألن في ، يحتج ب
ًة حديث ولده ًض من أئمتنا لما رأوا في حديثه من ، عنه مناكيً كثي وإنما مًَّض القول فيه من م
ًت حديثه من الثقات عنه، رواية أولده ًيج والثوري ومالك وشعبة وابن عيينة امثل ، وقد اعتب بن ج

ًأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها شيء يخالف حديث األثبات، ووهب بن خالد ورأيت في ، ودونهم ف
ومن المحال أن يلزق ، ول من حديث جده، ول من حديث أبيه، ية ولده عنه أشياء ليس من حديثهروا

ًه( ، (11)كما قال يحيى بن معين(، جعفً من ثقات الناس): وقال ابن عدي، (10)به ما جنت يدا غي

، قةث): وقال الذهبي، (12)فحديثه مستقيم(، كان صدوقا مأمونا إذا حدث عنه الثقات): وقال الساجي

                                   
ًجال (1) ًجمة رقم، (406/ 6): الكامل في ضعفاء ال  . (302): ت
ًجمة رقم، (324/ 1): ًجالميزان العتدال في نقد ال (2)  . (2623): ت
ًفة علماء الحديث( 3) ًشد، محمد سعيد عمً إدريس: الدكتور: تحقيق، للخليلي، (242/ 6): اإلرشاد في مع ، مكتبة ال

ًياض   . هـ1002، السعودية –ال
ًجمة رقم، (632/ 1): الكاشف( 4)  . (1606): ت
ًيب التهذيب (5) ًجمة رقم، (183)ص:: تق   .(1312): ت
ًجال( 6) ًجمة رقم، (010/ 1): ميزان العتدال في نقد ال  . (1412): ت
ًجمة رقم، (80)ص:: تاريخ ابن معين رواية الدارمي( 7)  . (203): ت
ًح والتعديل( 8) ًجمة رقم، (083/ 2): الج  . (1283): ت
ًجمة رقم، (100/ 2): تهذيب التهذيب (9)  . (143): ت
 . (162 – 161/ 3): الثقات( 10)
ًجال( 11) ًجمة رقم، (630/ 2): الكامل في ضعفاء ال  . (660): ت
ًجمة رقم، (100/ 2): تهذيب التهذيب (12)  . (143): ت



[33] 

ًج له البخاري  صدوق فقيه ): وقال الحافظ ابن حجً، (1)وقد وثقه ابن معين وابن عدي(، لم يخ

 . (2)هـ("108: ت) :إمام

ًحه أحد ، بتوثيق األئمة له، أن جعفً بن محمد بن علي ثقة :يظهً مما سبق: أقول ولم يج
وقوله هذا ، شيء( في نفسي منه، مجالد أحب إلى منه): حيث قال، غيً يحيى بن سعيد القطان

ًدود بل أجمع أئمة هذا ، هذه من زلقات يحيى القطان): بقوله، وقد عقب عليه الحافظ الذهبي، م
ًا أوثق من مجالد  . (3)ولم يلتفتوا إلى قول يحيى(، الشأن على أن جعف

ًجمته، محمد بن علي بن الحسين الباقً: أبو جعفً –  . وهو ثقة، (4)تقدمت ت

 : تخريجه: ثالمحور الثاني من حي

محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر في : أخرج الحديث أيضا مرسال عن التابعي
أن رسول ، عن أبيه، عن جعفً، (6)حدثنا ابن غياث: بقوله ،(5)أبو بكر ابن أبي شيبة: جزء منه

والحسين أن يبعثوا إلى  مً بالعقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسنأ)): هللا صلى هللا عليه وسلم
ًجل  . ول يكسً منها عظم((: قال ،القابلة منها ب

 ،منقطعبسند  – صلى هللا عليه وسلم – إلى النبي والحديث في جزء منه روي مرفوعا

ًجه الحاكم ًيق حسين بن زيد العلوي ، (8)والبيهقي، (7)أخ عن جعفً بن محمد عن أبيه ، (9)من ط

                                   
ًجمة رقم، (160/ 1): المغني في الضعفاء( 1)  . (1143): ت
ًيب التهذيب (2) ًجمة رقم، (101)ص:: تق  . (240): ت
ًجمة رقم، (243/ 3): سيً أعالم النبالء (3)  . (113): ت
 . (31): في ص (4)
 . (20232): رقم حديث، (114/ 4)، (األحاديث واآلثار): في مصنفه (5)
ًو (6) ً حفظه قليال في تغي، ثقة فقيه، حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي القاضي: "أبو عم

ًيب التهذيب. "هـ(120: )ت: اآلخً ًجمة رقم، (136)ص:: تق  . (1060): ت
دار ، مصطفى عبد القادر عطا: ( تحقيق0828): رقم حديث، (123/ 6): في المستدرك على الصحيحين (7)

ًوت ، الكتب العلمية  . م1220 –هـ 1011، لبنان –بي
ًى  (8)  . (12228) :رقم حديث، (411/ 2): في سننه الكب
ًيب التهذيب ."صدوق ربما أخطأ، الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب" (9) : تق

ًجمة رقم، (133)ص:  . (1621): ت



[38] 

 – أمً فاطمة – صلى هللا عليه وسلم – ن رسول هللاأ)): رضي هللا عنه – عن علي، (1)عن جده
 ،وأعطي القابلة رجل العقيقة((، وتصدقي بوزنه فضة، زني شعً الحسين: فقال – رضي هللا عنها

ليس ): عقب عليه الذهبي بقوله، (2)هذا حديث حسن صحيح اإلسناد(): ال الحاكم أبو عبد هللاق

 . (3)يح(بصح

ألن جد محمد الباقً علي بن الحسين لم ، انقطاع سند الحديث هو علة عدم صحته: أقول
ًازي ، يدرك علي بن أبي طالب رضي هللا عنه  . كما نص على ذلك أبو زرعة ال

ًازي   . (4)علي بن الحسين زين العابدين لم يدرك جده عليا رضي هللا عنه(): قال أبو زرعة ال

 –رضي هللا عنهم– محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب): ازي أيضاوقال أبو زرعة الً 
 . (5)عليا رضي هللا عنه( :لم يدرك هو ول أبوه علي

روى عن أبيه ، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي): وقال الحافظ ابن حجً
 . (6)وأرسل عن جده علي بن أبي طالب(، وعمه الحسن

ًه فضة، نه عق عن الحسن وحلق رأسهأ)): والحديث روي أيضا مرفوعا  ،((وتصدق بوزن شع
ًجه أبو بكً بن أبي شيبة ًمذي، (7)أخ ًجاه بسند منقطع أوصله الحاكم في كتابه، (8)والت : أخ

 . المستدرك على الصحيحين()

ًجه أبو ب ًيق، كً بن أبي شيبةأخ ًمذي من ط عن محمد بن ، (9)عبد هللا بن أبي بكً: والت

                                   
ًجمته في ص ثقة تقدمت، زين العابدين علي بن الحسين الهاشمي: جده (1)  . (31): ت
 . (123/ 6): المستدرك على الصحيحين (2)
 . للذهبي المطبوع بهامش المستدرك، (123/ 6): التلخيص (3)
ًاسيل (4) ًجمة رقم، (200/ 1): جامع التحصيل في أحكام الم  . (462): ت
ًاسيل (5) ًجمة رقم، (183/ 1): الم ًازي ، (333) :ت مؤسسة ، شكً هللا نعمة هللا قوجاني: تحقيق، لبن أبي حاتم ال

ًسالة ًوت ، ال  . هـ1623، 1ط، لبنان –بي
ًجمة رقم، (600/ 3): تهذيب التهذيب (6)  . (420): ت
 . (20260): رقم حديث، (116/ 4)، (األحاديث واآلثار): في مصنفه (7)
 . (1412): حديث رقم، العقيقة بشاة(): باب، األضاحي(): كتاب، (22/ 0): في سننه (8)
ًو بن حزم األنصاري المدني القاضي" (9) ًيب  هـ(164: )ت: ثقة، عبد هللا بن أبي بكً بن محمد بن عم " تق

ًجمة رقم، (223)ص:: التهذيب  . (6262) :ت



[32] 

عن  – صلى هللا عليه وسلم – عق رسول هللا: قال، عن علي بن أبي طالب، علي بن الحسين
ًه فضة، ا فاطمة احلقي راسهي)): وقال، الحسن بشاة فكان وزنه ، فوزنوه: قال، وتصدقي بزنة شع

 . درهما أو بعض درهم((

ًمذي ًيب): قال الت أبو جعفً محمد بن علي بن ، وإسناده ليس بمتصل، هذا حديث حسن غ
 . (1)الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب(

 . (2)طع(وإسناده منق): وقال البيهقي

ًيق عبد هللا بن أبي بكً عن محمد بن علي بن الحسين ، وأوصل انقطاع سنده الحاكم من ط
صلى  – عق رسول هللا: قال – رضي هللا عنه – عن علي بن أبي طالب، (3)عن جده، عن أبيه

ًه فضة، ا فاطمة احلقي رأسهي)): وقال، عن الحسين بشاة – هللا عليه وسلم ، وتصدقي بزنة شع
 . (4)فكان وزنه درهما((، فوزناه

 . (5)الحديث حسن(): والحديث حسنه الشيخ األلباني بقوله

 : الحكم عليه: من حيث: المحور الثالث

ًسل ألن في  ؛لضعفه الشديد، على ضعفه يباق حديث أبي جعفً محمد بن علي الباقً الم
ًخسي ًح والتعديل بتضعيف قادح، سنده خارجه بن مصعب الس إل أن الحديث مع ، ضعفه أئمة الج

 . ل القابلة((جْ أعطى الً ِ ف)): ما عدا قوله، له أصل يعمل به، ضعفه القادح الشديد

ن النبي صلى هللا عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش أ)): وله في الحديثق

ًيدة بن ، عن أنس بن مالك – (6)كما تقدم – له أصل ُيعمل به ثبت صحة روايته، كبش(( وب

                                   
ًمذي (1)  . (1412): رقم حديث، (22/ 0): سنن الت
ًى للبيهقي (2)  . (411/ 2): السنن الكب
 –صلى هللا عليه وسلم  –سبط رسول هللا ، الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني: أبو عبد هللا" (3)
ًيةاستشهد ، حفظ عنه، ريحانتهو  ًيب التهذيب ."يوم عاشورا سنة إحدى وستين هج ًجمة رقم، (331)ص:: تق : ت
(1660) . 
 . (3482): رقم حديث، (234/ 0): المستدرك على الصحيحين (4)
 . (1618/ 2): صحيح الجامع الصغيً وزيادته (5)
 . في الحديث الثاني من هذا المبحث (6)



[80] 

إل أن رواية ابن عباس اختلف ، وعبد هللا بن عباس رضي هللا عنهم، ن عبد هللاوجابً ب، الحصيب
أنه : روايته المتقدمة تنص، عن الحسن والحسين – صلى هللا عليه وسلم – فيها فيما عق به النبي

ًى عن ابن عباس ق عن ع)): صلى هللا عليه وسلم ًواية األخ الحسن كبشا وعن الحسين كبشا(( وال
عن الحسن والحسين بكبشين  – صلى هللا عليه وسلم – ق رسول هللاع)): تنص أنه قال

ًواية ،(1)كبشين(( أنه  – صلى هللا عليه وسلم – عن ابن عباس يؤيدها أنه روي عن النبي وهذه ال
ًويا عن عائشة، وعن األنثى شاه، ُيذبح عن الذكً شاتان وعبد هللا ، وأسماء بنت يزيد، ثبت ذلك م

ًو ًز، بن عم  . رضي هللا عنهم، (2)وأم ك

عق عن الغالم شاتان ي)): قال – صلى هللا عليه وسلم – أن رسول هللا :حديث عائشة –

 . (3)مكافئتان وعن الجارية شاة((

ًنا رسول هللاأ)): وحديث عائشة روي أيضا بلفظ خخً أنها قالت  – صلى هللا عليه وسلم – م

 . (4)أن نعق عن الغالم شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة((

                                   
ًجه ابن طه (1) مجمع ، محمد بن طاهً مالك: تحقيق: الكتاب، (46): حديث رقم، (102)ص:: مان في مشيختهأخ

ًبية ، العقيقة(): كتاب، (314/ 3)، (المجتبى): والنسائي في السنن، م1286 –هـ 1006، سوريا –دمشق ، اللغة الع
ًى ، (0212): حديث رقم، كم يعق عن الجارية(): باب ًجاه 0461): ث رقمحدي، (632/ 0): وفي السنن الكب ( أخ

ًيق ًمة، قتادة: من ط ًفوعا، عن عك  . عن ابن عباس م
ًز الخزاعية الكعبية" (2) ولها حديث ، يقسم لحوم ُبدنة –صلى هللا عليه وسلم  –والنبي ، أسلمت يوم الحديبية ،أم ك

ًجه أصحاب السنن األر في ال ًجمة رقم، (048/ 8): اإلصابة في تمييز الصحابة ."بعةعقيقة أخ لبن ، (1226): ت
ًوت ، دار الكتب العلمية، عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق، حجً العسقالني  . هـ1014، لبنان –بي

ًزاق الصنعاني في المصنف (3) ًجه عبد ال : وإسحاق بن راهويه في مسنده، (24240): رقم حديث، (628/ 0): أخ
وابن ، (20028): رقم حديث، (60 – 22، 00): وأحمد بن حنبل في مسنده، (1221): حديث رقم، (213/ 6)

 حديث، (233/ 0): والحاكم في المستدرك على الصحيحين، (4610): رقم حديث، (123/ 12): حبان في صحيحه
ًى  ،صحيح(): قال، هذا حديث صحيح اإلسناد( ووافقه الذهبي): وقال الحاكم، (3424): رقم : والبيهقي في السنن الكب

 . (12220)، (12281): رقم حديث، (410، 403/ 2)
ًجه إسحاق بن راهويه في مسنده (4) ، 02): وأحمد بن حنبل في المسند، (1220): رقم حديث، (321/ 6): أخ

: يث رقمحد، العقيقة(): باب، الذبائح(): كتاب، (1043/ 2): وابن ماجة في السنن، (24240): رقم حديث، (100
ًبية، محمد فؤاد عبد الباقي: ( تحقيق6136) ًمذي في السنن، بدون تاريخ، دار إحياء الكتب الع ، (23/ 0): والت

ًمذي، (1416): حديث رقم، ما جاء في العقيقة(): باب، األضاحي(): كتاب ، هذا حديث حسن صحيح(): وقال الت
= 



[81] 

ًمذي، هذا الحديث صحيح): قال ابن الملقن وقال  ،والبيهقي، وابن حبان، وابن ماجه، رواه الت

ًمذي  . (1)هذا حديث حسن صحيح(: الت

في  – صلى هللا عليه وسلم – قال رسول هللا: قالت، نت يزيد األنصاريةحديث أسماء ب –

 . (2)وعن الجارية شاة((، ن الغالم شاتان مكافئتانع)): العقيقة

ًاني): قال الهيثمي   .(3)ورجاله محتج بهم(، رواه أحمد والطب

، عن العقيقة – صلى هللا عليه وسلم – سئل رسول هللا: قال: حديث عبد هللا بن عمرو –

ًه السم ، أحب العقوق((ل)): فقال ن م)): فقال؟ يا رسول هللا نسألك عن أحدنا يولد له: قالوا، كأنه ك

 . (4)وعن الجارية شاة((، عن الغالم شاتان مكافئتان، فليفعل أحب منكم أن ينسك عن ولده

ًجاه(): قال أبو عبد هللا الحاكم  . (5)هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخ

 . (6)صحيح(): وقال، ووافقه الحافظ الذهبي

                                                                                                   
= 

ًح مشكل اآلثار، (0803): رقم حديث، (108/ 8): وأبو يعلى الموصلي في مسنده ، (32/ 6): والطحاوي في ش
 . (1000): رقم حديث

ًح الكبيً (1) ًيج األحاديث واآلثار الواقعة في الش مصطفى : تحقيق، لبن الملقن، (666/ 2): البدر المنيً في تخ
ًة، وياسً بن كمال، وعبد هللا بن سليمان، أبو الفيط ًياض ، دار الهج  . م2000 –هـ 1024، 1ط، السعودية –ال

ًجه أحمد بن حنبل في المسند (2) : وابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني، (23482): رقم حديث، (430، 04): أخ
ًاية، باسم فيصل أحمد: الدكتور: تحقيق، لبن أبي عاصم، (6646): رقم حديث، (160/ 3) ًياض ، دار ال  –ال

ًاني في المعجم الكبيً، م1221 –هـ 1011، السعودية  . (031): رقم حديث، (186، 20) :والطب
 . (3183): رقم حديث، (43/ 0): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (3)
ًزاق الصنعاني في المصنف (4) ًجه عبد ال وأبو بكً بن أبي شيبة في ، (3231): رقم حديث، (622/ 0): أخ

 – 620/ 11): المسند وأحمد بن حنبل في، (20200): رقم حديث، (110/ 4)، (األحاديث واآلثار): المصنف
ًى ، (3822)، (3316): رقم حديث، (021 – 020، 621 : رقم حديث، (632/ 0): والنسائي في السنن الكب

ًح معاني اآلثار، (0426) والحاكم في المستدرك على ، (1044): رقم حديث، (32/ 6): والطحاوي في ش
ًيق ع3422): رقم حديث، (234/ 0): الصحيحين ًجوه من ط ًفوعا( كلهم أخ ًو بن شعيب عن أبيه عن جده م  . م

 . (234/ 0): المستدرك على الصحيحين (5)
 . (234/ 0): التلخيص بهامش المستدرك (6)



[82] 

يقول في  – صلى هللا عليه وسلم – قالت سمعت رسول هللا: حديث أم كرز الكعبية –

ًكم ذك، ن الغالم شاتان مكافئتان وعن الجارية شاةع)): العقيقة  . (1)ًانا كنَّ أو إناثا((ل يض

ًمذي، هذا الحديث صحيح رواه أبو داود): قال ابن الملقن ًز ، والت والنسائي من رواية أم ك

ًمذي، الكعبية الصحابية رضي هللا عنها  . (2)هذا حديث صحيح(: وقال الت

ًوع في العقيقة عن الذكً شاتان  قال الحافظ، وعن األنثى شاة، هذه األحاديث تدل أن المش

ًقة بين الغالم والجارية): حجً ابن  ،وعن مالك هما سواء، وهذه األحاديث حجة للجمهور في التف

عق عن  – وسلمصلى هللا عليه  – ن النبيأ)) :واحتج له بما جاء، فيعق عن كل واحد منهما شاة

                                   
ًزاق الصنعاني في المصنف (1) ًجه عبد ال / 1): والحميدي في مسنده، (3246): رقم حديث، (623/ 0): أخ

وأبو بكً ، م1223، 1ط، سوريا –دمشق ، ار السقاد، حسن سليم أسد: ( تحقيق602)، (608): رقم حديث، (600
 حديث، (600/ 3)، (2002)، (20201): حديث رقم (110/ 4)، (األحاديث واآلثار): فبن أبي شيبة في المصن

، (2281)، (2232): رقم حديث، (130 – 142/ 4): وإسحاق بن راهويه في مسنده، (63604)، (63600): رقم
: رقم حديث، (636، 632، 631، 630، 634، 120، 112، 113، 116، 04): وأحمد بن حنبل في المسند

وابن ماجة في ، (23630)، (23636)، (23632)، (23631)، (23632)، (23106)، (23102)، (23162)
، 040، 046/ 0): وأبو داود في السنن، (6132): حديث رقم، العقيقة(): باب، الذبائح(): ( كتاب1043/ 2): السنن
وابن أبي عاصم في اآلحاد ، (2863)، (2864)، (2860): حديث رقم، العقيقة(): باب، الضحايا(): ( كتاب043

، (6286)، (6282، (6281)، (6280)، (6232)، (6238): رقم حديث، (31، 30، 32، 38/ 3): والمثاني
ًمذي في السنن ًمذي1413): حديث رقم، ما جاء في العقيقة(): باب، األضاحي(): ( كتاب28/ 0): والت : ( وقال الت

العقيقة ): في أبواب، العقيقة(): كتاب، (134 – 130/ 3)، (المجتبى): والنسائي في السنن، هذا حديث صحيح()
وفي السنن ، (0218)، (0213)، (0213)، (0214): حديث رقم، وكم يعق عن الجارية(، عن الغالم والجارية

ًى  ًح مشكل اآلثار، (0460)، (0422)، (2804)، (0423): رقم حديث، (632، 631/ 0): الكب : والطحاوي في ش
وابن حبان في ، (1003)، (1004)، (1000)، (1006)، (1001)، (1000): رقم حديث، (30 – 33/ 6)

ًاني في المعجم الكبيً، (4616)، (4612): رقم حديث، (122، 128/ 12): صحيحه ، 134، 130، 24): والطب
والحاكم ، (003)، (004)، (000)، (006)، (002)، (001)، (000)، (226)، (628): حديث رقم، 133، 133

ًجاه(): ( وقال الحاكم3421): رقم حديث، (234/ 0): في المستدرك على الصحيحين ، هذا حديث صحيح ولم يخ
ًى  ، (12238)، (12233)، (12233): رقم حديث، (426، 408، 403، 403/ 2): والبيهقي في السنن الكب

(12663) . 
 . (233/ 2): البدر المنيً (2)
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ًجه أبو داود ول حجة فيه، (1)((الحسن والحسين كبشا كبشا ًجه أبو الشيخ، أخ من وجه  (2)فقد أخ

ًمة عن ابن عباس بلفظ ًو بن ، (3)((بشين كبشينك)): خخً عن عك ًيق عم ًج أيضا من ط وأخ

ًد به ، لى تقديً ثبوت رواية أبي داودوع، (4)شعيب عن أبيه عن جده مثله فليس في الحديث ما ي

وهو ، بل غايته أن يدل على جواز القتصار، األحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغالم

ًطا بل مستحب(، كذلك  . (5)فإن العدد ليس ش

هب وإليه ذ، يعق عن الغالم بضعف ما يعق عن الجارية): وقال ابن األميً الصنعاني

ًي ، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، الشافعي ومالك إلى أنه يجزئ عن  هوذهبت الهادوي، وداود الظاه

، وأجيب بأن ذلك فعل وهذا قول والقول أقوى ، الذكً واألنثى عن كل واحد شاة للحديث الماضي

ن وذبح الثني، ذبح عن الذكً كبشا لبيان أنه يجزئ  – صلى هللا عليه وسلم – وبأنه يجوز أنه

 . (6)مستحب(

فهي من ، يجاب عن ذلك بأن أحاديث الشاتين مشتملة على الزيادة): اإلمام الشوكاني وقال

 – إن في اقتصاره: وأيضا القول أرجح من الفعل وقيل: إلى أن قال... هذه الحيثية أولى بالقبول

ة والشاة جائزة على شاة دليال على أن الشاتين مستحبة فقط وليست بمتعين – صلى هللا عليه وسلم

 . (7)غيً مستحبة(

                                   
ًيجه في الحديث الثاني من هذا المبحث (1)  . تقدم تخ
صاحب ، محدث أصبهان، الصادق، الحافظ، اإلمام ،عبد هللا بن محمد بن جعفً بن حيان: أبو محمد" (2)

ًجمة رقم، (232 – 233، 13): م النبالءسيً أعال. "ه( 632: )ت: التصانيف  . (123): ت
ًيجه في هامش رقم (3)  . (80): ( ص1): تقدم تخ
ًيجه في هامش رقمدتق (4)  . (81): ( ص0): م تخ
ًح صحيح البخاري  فتح (5) محمد فؤاد عبد : رقم أبوابه وأحاديثه، لبن حجً العسقالني، (422/ 2): الباري ش

ًاف، الباقي ًفة، محب الدين الخطيب: تصحيح وإش ًوت ، دار المع  . هـ1632، لبنان –بي
 . (401/ 2): سبل السالم (6)
، 1ط، مصً، دار الحديث، الصبابطي عصام الدين: تحقيق، لإلمام الشوكاني، (142/ 4): نيل األوطار (7)

 . م1226 –هـ 1016
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، أن الشاة الواحدة في العقيقة :والشوكاني، وابن األميً، يتحقق من األقوال الثالثة لبن حجً

ًق  ؛ألنها زيادة ثقة مقبولة ؛وأن الشاتين عنه مستحبة، عن الغالم ئ تجز  ًوية من ط لكونها م

 . متعددة

ًوي ف ،حلق رؤوسهما يوم السابع((و )): وأما قوله في الحديث المرسل له أصل ُيعمل به م

ًة بن جندب ، عن عائشة  . – رضي هللا عنهما –وسم

عن الحسن والحسين يوم  – صلى هللا عليه وسلم – ق رسول هللاع)): قالت، حديث عائشة –

 . (1)وأمً أن ُيماط عن رؤوسهما األذى((، وسماهما، السابع

 . (2)والحاكم بسند صحيح عن عائشة(، رواه ابن حبان): قال الحافظ ابن حجً

: قال – صلى هللا عليه وسلم – أن النبي :– عنهمارضي هللا  – حديث سمرة بن جندب –

ًتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعهك))  . (3)((ويسمى يوم السابع، ويحلق رأسه، ل غالم م

                                   
ًزاق الصنعاني في المصنف (1) ًجه عبد ال ًح مشكل ، (3236): رقم حديث، (660/ 0): أخ والطحاوي في ش

وابن عدي في ، (4611): ( حدي رقم123/ 12): وابن حبان في صحيحه، (1041): رقم حديث، (30/ 6): اآلثار
ًجال ًجمة رقم، (030/ 3) :الكامل في ضعفاء ال ، (230/ 0): والحاكم في المستدرك على الصحيحين، (1324): ت

والبيهقي في السنن ، صحيح(): وقال، هذا حديث صحيح اإلسناد( ووافقه الذهبي): ( وقال الحاكم3488): رقم حديث
ًى  ًيج12232): رقم حديث، (400/ 2): الكب ًيق ابن ج ًجوه من ط ًة عن يحيى بن سعيد، ( كلهم أخ عن ، عن عم

ًفوعا  . عائشة م
ًح صحيح البخاري  (2)  . (482/ 2): فتح الباري ش
ًجه أبو بكً بن أبي شيبة في المصنف األحاديث واآلثار (3) ، (20268): رقم حديث، (114، 116/ 4): أخ
، (20086): حديث رقم، (621، 630، 643، 628، 231، 66): وأحمد بن حنبل في المسند، (20240)
( تحقيق حسين سليم 2012): رقم حديث، (1241/ 2): والدارمي في سننه، (20243)، (20188) ،(20162)

: باب، الذبائح(): كتاب، (1043/ 2): وابن ماجة في السنن، 2000 –هـ 1012، 1ط، السعودية، دار المغني، أسد
: رقم حديث، (103/ 6) ،(2863): رقم حديث، (103/ 6): وأبو داود في السنن، (6134): حديث رقم، العقيقة()
ًمذي في السنن، في العقيقة(): باب، الضحايا(): كتاب، (2868) من ): باب، األضاحي(): كتاب، (101/ 0): والت

ًمذي1422): حديث رقم، العقيقة( / 1)، (العيال): وابن أبي الدنيا في كتاب، هذا حديث حسن صحيح(): ( وقال الت
: ( كتاب133/ 3)، (المجتبى): والنسائي في السنن، (30): رقم ثحدي، (213/ 1)، (36): رقم حديث، (213

ًى ، (0220): رقم حديث، (؟ متى يعق): العقيقة( باب) وابن ، (0462): رقم ( حديث632/ 0): وفي السنن الكب
= 
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ًة بن جندب وهو من رواية، الحديث صحيح ًي عن سم ًح الحسن ، الحسن البص وقد ص

ًة ًين أن »: قال، (1)روى البخاري بسنده إلى حبيب بن الشهيد، سماعه من سم ًني محمد بن سي أم

ًة بن جندب  . (2)«أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته، فقال: من سم

وهذا هو حديث العقيقة الذي اتفقوا على أنه سمعه الحسن من ): قال ابن األميً الصنعاني

ًة ًه منه، سم  . (3)من األحاديث( واختلفوا في سماعه لغي

ًجه أيضا البيهقي): وقال الشوكاني ًة أخ ، وصححه عبد الحق اإلشبيلي، والحاكم، حديث سم

ًة ًيق الحسن ، والحسن مدلس، وهو من رواية الحسن عن سم لكنه روى البخاري في صحيحه من ط

ًة(  . (4)أنه سمع حديث العقيقة من سم

ًوي  ،تصدق بزنة شعورهما ورقا((و )): وقوله أيضا في الحديث المرسل له أصل ُيعمل به م

يا رسول هللا أل : قالت فاطمة، أن الحسن بن علي لما ولد: قال، رضي هللا عنه (5)عن أبي رافع

                                                                                                   
= 

ًوياني في مسنده، (210): رقم حديث، (222)ص:: الجارود في المنتقى : ( تحقيق820): حديث رقم، (44/ 2): وال
ًطبة، علي أبو يماني أيمن ًة ، مؤسسة ق ًح مشكل اآلثار، هـ 1013، 1ط، مصً –القاه ، 48/ 6): والطحاوي في ش
ًاني في معجمه الكبيً، (1066)، (1062)، (1061)، (1060): حديث رقم، (30، 42 ، 220، 201/ 3): والطب

، (3244)، (3263)، (3261)، (3862)، (3861)، (3860)، (3822)، (3828): رقم حديث، (222، 224
وأبو ، الحديث صحيح(): ( وقال الذهبي3483): رقم حديث، (230/ 0): والحاكم في المستدرك على الصحيحين

ًى ، (121/ 3): نعيم األصبهاني في حلية األولياء ، (12230): رقم حديث، (406/ 2): والبيهقي في السنن الكب
ًق إلى، (2368): حديث رقم، (116/ 11): وفي شعب اإليمان، (12220) ًجوه من ط ًي : كلهم أخ الحسن البص

ًفوعا ًة بن جندب م  . عن سم
ًي : "أبو محمد (1) ًيب التهذيب. "هـ(124: )ت: ثبت، ثقة، حبيب بن الشهيد األزدي البص ًجمة ، (141)ص:: تق ت

 . (1023): رقم
 . (4031): رقم حديث، (84/ 3): الجامع الصحيح (2)
 . (402/ 2): سبل السالم (3)
 . (143/ 4): نيل األوطار (4)
ًاهيم –صلى هللا عليه وسلم  –أبو رافع القبطي مولى رسول هللا " (5) ًمز، أو ثابت، أسلم: وقيل، اسمه إب مات ، أو ه

ًجمة رقم، (112/ 3): صابة في تمييز الصحابةاإل. "فة علي بن أبي طالب رضي هللا عنهفي خال  . (2886): ت
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ولكن احلقي شعً رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في ،  تعقي عنهل)): قال؟ أعق عن ابني دما

 . (1)فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك((، سبيل هللا

أنه عق عن  – صلى هللا عليه وسلم – وظاهً هذا الحديث مخالف لما ثبت عنه: أقول
ًد به ابن عقيل): بقوله، فقد أجاب عن ذلك البيهقي، – رضي هللا عنهما – الحسن والحسين ، (2)انف

ًها، فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه كما رويناه، فهو إن صح ًها بغي وهو التصدق ، فأم
ًهما من الورق   . (3)وباهلل التوفيق(، بوزن شع

كان عق  – صلى هللا عليه وسلم – يحمل على أنه): لك جواباونقل الحافظ ابن حجً عن ذ
 . (4)ثم استأذنته فاطمة أن تعق هي عنه أيضا فمنعها(، عنه

فأرشدها إلى نوع ، ويحتمل أن يكون منعها لضيق ما عندهم حينئذ): وقال الحافظ ابن حجً
ًب ما عق به عنه، من الصدقة أخف تص ذلك بمن لم وعلى هذا فقد يقال يخ، ثم تيسً له عن ق

 . (5)عنه( يعق

ًاني في الكبيً): وقال الهيثمي  . (6)وهو حديث حسن(، رواه أحمد والطب

                                   
ًجه( 1) وأحمد ابن ، (20264): رقم حديث، (116/ 4): ن أبي شيبة في المصنف األحاديث واآلثارب أبو بكً: أخ

وابن ، (23123، 23186): رقم حديث، (163، 136، 04)، (26833): رقم حديث، (600، 62): ندحنبل في المس
، (662/ 1): وأبو نعيم األصبهاني في حلية األولياء، (46): رقم حديث، (126/ 1)، (العيال): أبي الدنيا في كتابه

ًاني في معجمه الكبيً ًى والب، (218)، (213): رقم حديث، (611، 610/ 1): والطب / 2): يهقي في السنن الكب
ًيق عبد هللا بن محمد بن عقيل، (12600)، (12222): رقم حديث، (412 ًجوه من ط عن علي بن ، كلهم أخ

ًفوعا، الحسين  . عن أبي رافع م
 كان أحمد بن حنبل، مقارب الحديث): ه البخاري قال في، عبد هللا بن محمد بن عقيل الهاشمي: أبو محمد (2)

ًمذي، وإسحاق بن راهويه يحتجون بحديثه( ، صدوق في حديثه لين(): وقال الحافظ ابن حجً، صدوق(): وقال الت
ًازي  ًه لسوء حفظه، وضعفه أبو حاتم ال ًح والتعديل: ُينظً، وغي ًجمة رقم، (140، 146/ 4): الج ميزان ، (303): ت

ًجالالعتدال في نق ًجمة رقم، (003 – 000/ 2): د ال ًيب التهذيب، (0463): ت ًجمة رقم، (621)ص:: وتق : ت
(6422) . 
ًى  (3)  . (412/ 2): السنن الكب
ًح صحيح البخاري  (4)  . (424/ 2): فتح الباري ش
 . (423/ 2): المصدر السابق (5)
 . (3180): رقم حديث، (43/ 0): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (6)
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 وظاهً حديثه مخالف لما استفاض عنه، إذ لم يخالف، الحديث حسن): وقال الشيخ األلباني
وأحسن الجواب في ، – رضي هللا عنهما – أنه عق عن الحسن والحسين – صلى هللا عليه وسلم –

ًو، وإسناد الحديث حسن، ذلك جواب البيهقي ًقي ثقة  (1)ألن له متابعة قوية من عبيد هللا بن عم ال

 . (2)والحمد هلل(، فثبت الحديث، محتج به في الصحيحين

 : ديثاحأهم ما يستفاد من األ

ًوعيتها – وقد ، واختلف العلماء في حكمها، واألحاديث المذكورة في العقيقة تدل على مش
ًاقي أنهم اختلفوا في حكمها على خمسة أقوالنص الحا  : فظ زين الدين الع

وهو ، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور، أنها مستحبة استحبابا متأكدا: القول األول
ًكه، معنى قول مالك إنها سنة واجبة يجب العمل بها ًد الوجوب الذي يأثم بت وإنما أراد ، لم ي

 . ه في وجوب السننبالوجوب التأكد على قاعدت

ًيدة بن الحصيب، أنها واجبة لورود األمً بها: القول الثاني والحسن ، حكاه ابن المنذر عن ب
ًي  ًي : وقال ابن بطال، البص  . ل نعلم أحدا من األئمة أوجبها إل الحسن البص

بً حكاه ابن عبد ال، فإن فاتت لم تجب بعد السبع، أنها تجب في السبع األول: القول الثالث
 . عن الليث بن سعد

ًط في العقيقة رجالن: قال الشافعي، قاله أبو حنيفة ،وأنها بدعة، إنكارها: القول الرابع ، أف

كان المسلمون ، هي تطوع: وقال محمد بن الحسن، ورجل قال إنها بدعة، رجل قال إنها واجبة
، ول وجه له، عبد البًقال ابن ، فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل، فنسخها ذبح األضحى، يفعلونها

ًأي قال وخالفوا في ذلك األخبار الثابتة ، إنكار أن تكون سنة (3)وحكى ابن المنذر عن أصحاب ال
 . وعن أصحابه والتابعين – صلى هللا عليه وسلم – عن النبي

                                   
ًيق (1) ًج حديث أبي رافع من ط ًقييعب: أخ ًو ال  حديث، (600، 62): المسند: أحمد بن حنبل في، د هللا بن عم

 . (23123): رقم حديث، (136 /04)، (26833): رقم
ًيج أحاديث منار السبيل (2) ًاف، لأللباني، (000، 006/ 0): إرواء الغليل في تخ المكتب ، زهيً الشاويش: إش

ًوت ، اإلسالمي  . (1134): حديث رقم، م1284 –هـ 1004، 2ط، لبنان –بي
ًأي (3)  . أي أصحاب القياس: أصحاب ال
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ًوعة عن الغالم دون الجارية: القول الخامس حكاه ابن المنذر عن  ،فال يعق عنها، أنها مش
ًي وقتادةالحسن الب ًين وأبي وائل شقيق بن سلمة، ص وادعى ابن ، وحكاه ابن حزم عن محمد بن سي

ًاد الحسن وقتادة به"  . (1)عبد البً انف

 واستدل الجمهور بأن فعله ،وهو قول الجمهور، والقول الراجح من هذه األقوال القول األول
وأما القول الثاني القائل ، كيد السنيةفي العقيقة وأقواله فيها دليل على تأ – صلى هللا عليه وسلم –

صلى هللا عليه  – رضي هللا عنها أنه – (2)كما ثبت من حديث عائشة، بوجوبها لورود األمً بها
ًفه من الوجوب إلى الندب ، واألمً دليل اإليجاب، أمً بها – وسلم أجاب الجمهور بأن األمً ص

 . (4)ن أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل((م)): (3)قوله صلى هللا عليه وسلم

 . ألنها خالفت األحاديث الثابتة عن النبي صلى هللا عليه وسلم؛ وأما بقية األقوال ل يعتد بها

دق بوزن والتص، واألحاديث أيضا فيها دللة على استحباب حلق شعً المولود يوم السابع –
ًه من الورق في سبيل هللا  .شع

 

                                   
ًيب (1) ًح التق ًيب في ش ًح التث ًاقي، (203 – 203/ 4): ط ًية القديمة، للع  . بدون تاريخ، الطبعة المص
ًيج حديثها في هامش رقم (2)  . (80): ( ص0): تقدم تخ
ًو (3) ًيجه في هامش رقم، رواه عنه عبد هللا بن عم  . (81): ( ص0): تقدم تخ
 . (400/ 2): سبل السالم: ينظً (4)
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 :

، عن جعفر بن محمد، أخبرنا عبد هللا بن جعفر، حدثنا علي بن الجعد: قال ابن أبي الدنيا

 . (1)((ي يوم السابعسمى الصبي)): قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن أبيه وقال

ًفة حال ًد : من حيث الحديث لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بدالقبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًي  – ًجمته، علي بن الجعد بن عبيد الجوه  . وهو ثقة ثبت، (2)تقدمت ت

سكن  ،والد علي بن المديني، المديني، عبد هللا بن جعفً بن نجيح السعدي: أبو جعفً –
ًة ، الحديث كان من أهل): وقال في موضع خخً، (3)ليس بشيء(): قال فيه يحيى بن معين، البص

ًه(في خ (4)ولكنه بلي كان وكيع إذا أتى على حديث عبد هللا بن ): وقال أحمد بن حنبل، (5)خً عم
وقال ، (7)تكلم فيه ابن معين(): وقال البخاري ، (6)أجز عليه(: جعفً أبي علي المديني قال

ًيق(، واهي الحديث): الجوزجاني ًازي ، (8)كان فيما يقولون مائال عن الط منكً ): وقال أبو حاتم ال
وقال ، (9)ول يحتج به(، يكتب حديثه، يحدث عن الثقات بالمناكيً، ضعيف الحديث، الحديث جدا

ًوك الحديث(): النسائي وكان ): وقال ابن حبان، (11)ليس بثقة(): وقال في موضع خخً، (10)مت

                                   
 . (44): حديث رقم، (124/ 1): كتاب العيال (1)
 . (40): في ص (2)
ًجال (3) ًجمة رقم، (682، 10): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (6203): ت
 . تغيً حفظه :أي (4)
ًجمة رقم، (133/ 4): تهذيب التهذيب (5)  . (228): ت
ًجمة رقم، (130/ 4): المصدر السابق (6)  (228): ت
ًجمة رقم، (213/ 2): تاريخ الكبيًال (7)  . (108): ت
ًجال (8) ًجمة رقم، (183)ص:: أحوال ال  . (134): ت
ًح والتعديل (9) ًجمة رقم، (26/ 4): الج  . (102): ت
ًوكون  (10) ًجمة رقم، (32)ص:: الضعفاء والمت  . (660): ت
ًجال (11) ًجمة رقم، (686، 10): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (6203): ت
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وقال ابن ، (1)ويخطئ في اآلثار حتى كأنها معمولة(، حتى يأتي بها مقلوبة، ممن يهم في األخبار
وفي حديث  :عن أبيه ثم قال، دان سمعت أصحابنا يقولون حدث علي بن المدينيسمعت عب): عدي

اتفقوا ): وقال الذهبي، (3)كثيً المناكيً(): وقال الدارقطني، (2)فيه شيء( :أو قال ،الشيخ ما فيه
ًه): وقال الحافظ ابن حجً، (4)على ضعفه(  . (5)(هـ138: ت :ضعيف يقال تغيً حفظه بآخ

ًح فيه شديد ، ل يحتج به، ق أن عبد هللا بن جعفً ضعيفيتضح مما سب: أقول ألن الج
 . فاألئمة مجمعون على ضعفه، ومفسً

ًجمته – ًوف بالصادق تقدمت ت  . وهو ثقة، (6)جعفً بن محمد بن علي بن المع

ًجمته، محمد بن علي بن الحسين الباقً –  . وهو تابعي ثقة، (7)تقدمت ت

 : من حيث تخريجه: المحور الثاني

محمد بن علي بن الحسين بزيادة في متنه عبد  :أخرج الحديث أيضا مرسال عن التابعي

ًيج ،(10)والبيهقي (9)والحاكم، (8)الرزاق الصنعاني ًيق ابن ج ًجوه من ط ًني ، (11)أخ قال أخب
وإنه اشتق ، مى حسينا يوم سابعهس)): صلى هللا عليه وسلم – جعفً بن محمد عن أبيه أن النبي

 . ((وذكً أنه لم يكن بينهما إل الحمل، من حسن اسم حسين

                                   
ًوحين (1)  . (10/ 2): المج
ًجال (2) ًجمة رقم، (220/ 4): الكامل في ضعفاء ال  . (223): ت
ًوكون  (3) ًجمة رقم، (130/ 2): الضعفاء والمت ًي . د: تحقيق، للدارقطني، (611): ت ًحيم محمد القشق مجلة ، عبد ال

 . الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
ًجم، (660/ 1): المغني في الضعفاء (4)  . (6123): ة رقمت
ًيب التهذيب (5) ًجمة رقم، (228)ص:: تق  . (6244): ت
 . (33): في ص (6)
 . (31): في ص( 7)
 . (3232): رقم حديث، (664/ 0): في مصنفه (8)
 . (0806): رقم حديث، (182/ 6): في المستدرك على الصحيحين (9)
ًى ف (10)  . (12224): رقم حديث، (411/ 2): ي السنن الكب
ًيج المكي" (11) ًسل، ثقة فقيه فاضل، عبد الملك بن عبد العزيز بن ج ًيب . "هـ(140: )ت: وكان يدلس وي تق

ًجمة رقم، (636)ص:: التهذيب  . (0126): ت
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 : الحكم عليه: من حيث: المحور الثالث

ًسل ضعيف جدا رساله في ألنه مع ضعف إ ؛حديث أبي جعفً محمد بن علي الباقً الم
ًح والتعديل على تضعيفه ،عبد هللا بن جعفً بن نجيح السعدي: سنده لنكارة ما ، اتفق أئمة الج

له  ،سمى الصبي يوم السابع(( مع ضعفه القادح الشديدي)): إل أن الحديث في قوله، يحدث به
ًوي عن ،أصل ُيعمل به ًة بن جندب، عائشة م ًو رضي ، وعبد هللا بن عمً، وسم وعبد هللا بن عم

 . هللا عنهم

ورد في حديث ، وهما صحيحان ،(1)وسمرة بن جندب تقدم تخريجهما، حديث عائشة –
ًة بن ، يه وسلم سمى الحسن والحسين يوم السابع((نه صلى هللا علأ)): عائشة وورد في حديث سم
 . لغالم يسمى يوم سابعه((ا)): أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: جندب

، ذا كان يوم سابعهإ)): قال –صلى هللا عليه وسلم  –أن النبي  :حديث عبد هللا بن عمر –

ًيقوا عنه دما  . (2)(وسموه(، وأميطوا عنه األذى، فأه

ًاني في األوسط): قال الهيثمي  . (3)ورجاله ثقات(، والكبيً، رواه الطب

 . (4)سنده حسن(): وقال الحافظ ابن حجً

ن النبي صلى هللا عليه وسلم أمً بتسمية المولود يوم أ)): حديث عبد هللا بن عمرو –
 . (5)((والعق، األذى عنه ووضع، سابعه

ًمذي ًيب(هذا حديث حس): قال الت  . (6)ن غ

                                   
 . لثاني من هذا المبحثفي الحديث ا (1)
ًاني في المعجم الكبيً (2) ًجه الطب ، (203/ 2): وفي المعجم األوسط، (6122): رقم حديث، (603/ 12): أخ

 . (1886): رقم حديث
 . (3126): رقم حديث، (48/ 0): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (3)
ًح صحيح البخاري  (4)  . (482/ 2): فتح الباري ش
ًمذ (5) ًجه الت : حديث رقم، ما جاء في تعجيل اسم المولود(): باب، الستئذان(): كتاب، (162/ 4): ي في السننأخ
ًو بن شعيب عن أبيه عن جده، (2862) ًيق عم ًجه من ط  . أخ
ًمذي (6)  . (162/ 4): سنن الت
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ًو ،وأما وضع العق عن المولود كما  –فهو مخصوص ، كما ورد في حديث عبد هللا بن عم
 . بمن ل يتيسً له أن يعق عن مولوده: –تقدم 

 : ديثاحأهم ما يستفاد من األ

ًوعية تسمية المولود في اليوم السابع – وقد وردت ، (1)واألحاديث المذكورة تدل على مش
ًى صحيح ، ثبت ذلك عن أنس بن مالك، ة تعارضها تفيد أن الصبي يسمى يوم ولدتهأحاديث أخ

ًي ، وسهل بن سعد  . رضي هللا عنهم، وأبي موسى األشع

 : روى أنس بن مالك حديثين في تسمية المولود عند والدته –

 صلى هللا عليه وسلم – نه ولد له غالم فأتي به النبيأ)) :(2)رواه في قصة أبي طلحة: األول

 . (3)فحنكه وسماه عبد هللا(( –

، لد لي الليلة غالمو )): – صلى هللا عليه وسلم – قال رسول هللا: رواه أنس بقوله: اآلخً

ًاهيم((  . (4)فسميته باسم أبي إب

بابنه صلى هللا عليه وسلم  – أتى النبي، (5)ن أبا أسيدأ)) :حديث سهل بن سعد الساعدي –

                                   
 . (164/ 4): نيل األوطار: ُينظً (1)
ًام األنصاري الخزر ": اسمه (2) كان من فضالء ، : أبي طلحةمشهور بكنيته، جيزيد بن سهل بن األسود بن ح

. "عليه عثمان بن عفان رضي هللا عنهوصلى ، هـ(60: )ت: وهو زوج أم سليم شهد بدرا وما بعدها، الصحابة
ًجمة رقم، (406، 402/ 2): اإلصابة في تمييز الصحابة  . (2202): ت

ًجه البخاري في الجامع الصحيح، الحديث متفق عليه (3) تسمية المولود ): باب، العقيقة(): كتاب، (80/ 3): أخ
استحباب تحنيك ): باب، اآلداب(): كتاب، (1382/ 6): ومسلم في صحيحه، (4030): حديث رقم...، غداة يولد(

ًيق، (2100): رقمحديث ، المولود عند ولدته( ًاجه من ط عن ، عن عبد هللا بن عون ، يزيد بن هارون : اتفقا على إخ
ًفوعا  . أنس بن مالك في قصة أبي طلحة م

ًجه مسلم في صحيحه، الحديث صحيح (4) رحمته صلى هللا عليه ): باب، الفضائل(): كتاب، (1803/ 0): أخ
 . (0806): حديث رقم، وسلم(

وما ، شهد بدرا وأحدا، : أبي أسيدمشهور بكنيته، بن البدن بن عامً األنصاري الساعدي "مالك بن ربيعة: اسمه (5)
ًجمة رقم، (346، 464/ 4): اإلصابة في تمييز الصحابة ."خخً البدريين موتا :وهو ،هـ(30: )ت: امبعده : ت

(3300) . 
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 . (1)فسماه المنذر((، حين ولد

 – صلى هللا عليه وسلم – لد لي غالم فأتيت به النبيو )) :حديث أبي موسى األشعري قال –

ًاهيمف ًةو ، سماه إب ًكة، حنكه بتم  . (2)ودفعه إلي((، ودعا له بالب

ًوعية تسمية المولود يوم ولدته وقد أحسن ابن القيم في الجمع ، هذه األحاديث تدل على مش
ًوعية تسمية الصبي يوم السابع من ولدته، بينها ًه ): بقوله، وبين األحاديث التي تدل على مش ظاه

أنه سمى  – صلى هللا عليه وسلم – وقد ثبت في الصحيح عن النبي، بعهأن التسمية تكون يوم سا
ًاهيم ليلة ولدته وسماه ، فحنكه، وثبت عنه أنه سمى الغالم الذي جاء به أنس وقت ولدته، ابنه إب

سمى  – صلى هللا عليه وسلم – وثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي، عبد هللا
ًو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ر حين ولدالمنذر بن أسود المنذ ًمذي من حديث عم وقد روى الت

: وقال، ووضع األذى عنه والعق، أمً بتسمية المولود يوم سابعه – صلى هللا عليه وسلم – أن النبي

ًيب ًناها أصح منه فإنها متفق عليها كلها ول تعارض بينها ، هذا حديث حسن غ واألحاديث التي ذك

ًان جائزان  . (3)(فاألم

                                   
ًجه البخاري في الجامع الصحيح، متفق عليه، الحديث صحيح (1) تحويل ): باب، اآلداب(): كتاب، (06/ 8): أخ

: باب، اآلداب(): كتاب، (1322/ 6): ومسلم في صحيحه، (3121): حديث رقم، السم إلى اسم أحسن منه(
ًيق أبي حازم( ات2102): حديث رقم، استحباب تحنيك المولود() ًاجه من ط ًفوعا، فقا على إخ  . عن سهل بن سعد م
ًجه البخاري في الجامع الصحيح، متفق عليه، الحديث صحيح (2) تسمية ): باب، العقيقة(): كتاب، (86/ 3): أخ

استحباب ): باب، اآلداب(): كتاب، (1320/ 6): ومسلم في صحيحه، (4033): حديث رقم...، المولود غداة يولد(
ًيق2104): حديث رقم، ك المولود(تحني ًاجه من ط ًيدة، أبي أسامه: ( اتفقا على إخ ًي ، عن ب عن أبي موسى األشع

ًفوعا  . م
( المطبوعة بهامش عون 22/ 8)، (تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته): حاشية ابن القيم المسماة (3)

ًح سنن أبي داود( ًوت، دار الكتب العلمية، م خباديألبي الطيب عبد الحق العظي، المعبود ش  –هـ 1010، 1ط، بي
 . م1220
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ْ. تزويجْالبنات: وِباب، اإلحسانْإىلْالبنات: يفِْباب: املبحثْالثالث
  :وفيه ثالثة أحاديث

 :اإلحسان إىل البنات :يف ناب: دوال

 : وفيه حديثان

 : 

أخبرنا نافع بن ، أخبرنا عبد هللا بن المبارك، حدثنا أحمد بن جميل: قال ابن أبي الدنيا
،  تكرهوا البناتال)) :– صلى هللا عليه وسلم – قال رسول هللا: قال أبي النضر عن سالم، ثابت

 . (3)(((2)الغاليات (1)المؤنسات فإنهن

ًفة حال ًد نحقق دراسته في ثالثة محاور الحديث لمع  : كاآلتي، من حيث القبول أو ال

 : رجال إسناده: من حيث: المحور األول

ًوزي : أبو يوسف – ، (4)ليس به بأس(): فقال، سئل عنه يحيى بن معين، أحمد بن جميل الم

ليحيى : قلت): (5)قال ابن أبي خيثمة، ليس به بأس( يعد توثيقا له): معلوم أن قول ابن معين فيهو 
، ليس به بأس( فهو ثقة): إذا قلت لك: قال، وفالن ضعيف، فالن ليس به بأس: بن معين إنك تقول

ًحمن بن أبي حاتم ، (6)ل تكتب حديثه(، هو ضعيف( فليس بثقة): وإذا قلت لك وقال عبد ال

                                   
ًيب الحديث وألثً. "ضد الوحشة :األنس "هو (1)  . أِنَس(): ( مادة34/ 1): النهاية في غ
ًح الجامع الصغيً ."ألجور لمن كفلهنا"في المهور و  :أي: الغاليات (2) : رقم حديث، (168/ 11): التنويً بش
(2800) . 
 . (23): رقم حديث، (206/ 1): يالكتاب الع (3)
ًح والتعديل (4) ًجمة رقم، (00/ 2): الج  . (26): ت
ًب (5) صاحب التاريخ ، ثم البغدادي، الحافظ الحجة أبو بكً ابن الحافظ النسائي، اسمه "أحمد بن زهيً بن ح

ًة الحفاظ ."هـ(232: )ت: الكبيً ًجمة رقم، (160/ 2): تذك  . (312): ت
ًفة علوم الحديث (6)  . (120، 63)ص:، (مقدمة ابن الصالح): مع
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ًازي  ًه ابن حبان في الثقات، (1)صدوق(): فقال، سألت أبي عن أحمد بن جميل: ال : وقال، وذك

 . (2)هـ(260توفي سنة )

ًوزي ثقة بتوثيق ابن معين  . وابن حبان، وعليه يظهً أن أحمد بن جميل الم
ًوزي ثقة ثبت – ًجمته، عبد هللا بن المبارك الم  (3)تقدمت ت

ًشي نافع بن ثابت: أبو عبد هللا – ًه ابن حبان في الثقات، بن عبد هللا بن الزبيً الق  ،(4)ذك
 . (5)هـ(144توفي سنة ، صالح الحديث مقل): وقال الذهبي

وكان ، ثقة ثبت، سالم بن أبي أمية المدني مولى عمً بن عبيد هللا التميمي: أبو النضً" –
ًسل  . (6)"هـ(122: ت) :ي

ًسل إلى ، ومنهم من خف ضبطه، منهم تام الضبط، الحديث رجال إسناده عدول إل أنه م
  .وقد أرسله التابعي سالم بن أبي أمية أبو النضً ،– صلى هللا عليه وسلم – النبي

 : تخريجه: من حيث: المحور الثاني

 . العيال(): الحديث تفرد بإخراجه مرسال ابن أبي الدنيا في كتابه –
ًجه  ،(7)بن أبي هندوهو التابعي سعيد ، أيضا مرسال عن تابعي آخر الحديث روي و  – أخ
ًيا بن أبي إسحاق: بقوله، (8)البيهقي ًنا أبو زك  .........................، (9)أخب

                                   
ًح والتعديل (1) ًجمة رقم، (00/ 2): الج  . (26): ت
 . (11/ 8): الثقات (2)
  .(30): في هامش ص (3)
 . (031/ 4): الثقات (4)
ًجمة رقم، (262/ 0): يات المشاهيً واألعالمتاريخ اإلسالم ووف (5)  . (620): ت
ًيب التهذيب (6) ًجمة رقم، (223)ص:): تق  . (2132): ت
ًي ، ثقة، مولهم سعيد بن أبي هند الفزاري " (7) ًيب التهذيب ".هـ(113: )ت: أرسل عن أبي موسى األشع : تق

ًجمة رقم، (022)ص:  . (2002): ت
 . (8628): رقم حديث، (140/ 11): في شعب اإليمان (8)
ًاهيم بن محمد ابن المحدث الزكي أبي إسحاق": اسمه (9) ًا زاهدا ): قال الذهبي، يحيى بن إب كان شيخا ثقة نبيال خي

ًا بمذهب الشافعي، حدث بالكثيً، ما كان يحدث إل وأصله بيده يعارض، ورعا متقنا سيً . هـ(010ت ، وكان بصي
ًجمة رقم، (223 – 224، 13): أعالم النبالء  . (132): ت
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ًنا محمد بن عبد الوهاب، (1)بأنا أبو عبد هللا بن يعقوبأن ، (3)أنبأنا جعفً بن عون ، (2)أخب

 ل)): قال – صلى هللا عليه وسلم – أن رسول هللا، عن أبيه، (4)أنبأنا عبد هللا بن سعيد بن أبي هند
 . فإنهن المؤنسات المجمالت((، ًهوا البناتتك

ًسل له وهو التابعي وقد رواه ، سعيد بن أبي هند كلهم ثقات: الحديث رجال إسناده إلى الم
ويحيى بن ، وعلي بن المديني، كما نص على توثيقه ابن سعد، وهو ثقة، عنه ابنه عبد هللا بن سعيد

 . ًهموغي، وأبو داود، والعجلي، وأحمد بن حنبل، معين

ًف وتنكً(): وأما قول يحيى بن سعيد القطان ًوف بتشدده ، كان صالحا تع وابن القطان مع
ًح ًف وتنكً: بقوله، ومع ذلك لم يذكً فيه سوى الوهم، (5)في الج وهذا ل ينزل عبد هللا بن ، تع

 . (6)"اليسيً ل يضً ول يخلو عنه أحد "فإن الوهم، سعيد بن أبي هند عن درجة الثقة

                                   
ًم: اسمه (1) سمعت الحاكم أبا ، ثقة): قال عنه الخليلي، محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري ابن األخ

: ُينظً. هـ(600: )ت، (الحجة، المتقن، الحافظ، اإلمام): ما رأيت مثله ديانة وعلما( وقال الذهبي: عبد هللا يقول
ًفة علماء الحديث ًجم، (033، 14): وسيً أعالم النبالء، (864/ 6): اإلرشاد في مع  . (236): ة رقمت

ًان العبدي: "أبو أحمد (2) ًاء، محمد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مه . "هـ(232: )ت: عارف، ثقة، النيسابوري ، الف
ًيب التهذيب ًجمة رقم، (020)ص:: تق  . (3100): ت

ًي "جع (3) ًيث المحزومي العم ًو بن ح ، (224/ 1): الكاشف. "هـ(203: )ت: ثقة، فً بن عون بن جعفً بن عم
ًجمة رقم  . (323): ت

وقال يحيى ، كثيً الحديث(، كان ثقة): قال فيه ابن سعد، المدني، عبد هللا بن سعيد بن أبي هند الفزاري : أبو بكً (4)
ًف وتنكً(): بن سعيد القطان وقال أحمد ، ثقة(): وقال يحيى بن معين، ثقة(): وقال علي بن المديني، كان صالحا تع

ًازي ، ثقة(): وقال أبو داود، ثقة(): العجليوقال ، ثقة مأمون(): وفي رواية، ثقة ثقة(): بن حنبل : وقال أبو حاتم ال
ًه ابن حبان في الثقات ،ليس به بأس(): وقال النسائي، ضعيف الحديث() وقال ، مدني ثقة(): وقال اين شاهين، وذك

اريخ ت: ينظً، هـ(103: )ت، (صدوق ربما وهم): وقال الحافظ ابن حجً، ثقة(): وقال فيه أيضا، صدوق(): الذهبي
ًجمة رقم، (30/ 4): ابن معين رواية الدوري  ًح والتعديل، (228): ت ًجمة رقم، (3/ 4): الج / 3): الثقات، (664): ت

ًجمة رقم، (122، 123، 124)ص:: تاريخ الثقات، (12 ًجمة رقم، (448/ 1): الكاشف، (348، 362، 328): ت : ت
ًجال، (2340) ًجم، (022/ 2): ميزان العتدال في نقد ال ، (600/ 1): المغني في الضعفاء، (0642): ة رقمت

ًجمة رقم ًجمة رقم، (262/ 4): تهذيب التهذيب، (6121): ت ًيب التهذيب، (010): ت ًجمة رقم، (603)ص:: تق : ت
(6648) . 
 . (83)ص:: قواعد في علم الحديث: ينظً (5)
 . (100)ص:: المصدر السابق (6)
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ًازي له بقوله وأما ًدود ، ضعيف الحديث(): تضعيف أبي حاتم ال فهو تضعيف غيً مفسً م
 . (1)وهو ثقة ضعفه أبو حاتم وحده(، وحديثه في الكتب): قال الحافظ الذهبي، ل يقبل

ضعفه أبو حاتم بال ، عبد هللا بن سعيد بن أبي هند ثقة): وقال الحافظ الذهبي أيضا
 . (2)حجة(

ًجا له في صحيحيهما ،أنه من رجال البخاري ومسلم :ويشهد أيضا لثقته ًج له "، أخ أخ
ًقاق ًج له مسلم في الصالة"، (3)"وغزوة مؤته، والتهجد، البخاري في ال وفي ، وفي الجنائز، وأخ

 . (4)"العتق

 . وعقبة بن عامً رضي هللا عنهم، وعبد هللا بن الزبيً، عن عائشة ،والحديث روي مرفوعا

ًيق محمد بن  ،(6)وابن الجوزي ، (5)جه ابن عديأخً  ،حديث عائشة – ًجاه من ط أخ
ًيً، (7)معاوية ًوة، (8)قال حدثنا أبو معاوية الض عن عائشة ، (10)عن أبيه، (9)عن هشام بن ع

                                   
ًواة المتكلم فيهم بما ل يوجب ر  (1) ًجمة رقم، (113)ص:: دهمال ًاهيم : تحقيق، للحافظ الذهبي، (08): ت محمد إب

ًوت ، دار البشائً اإلسالمية، الموصلي  . م1222 –هـ 1012، 1ط، لبنان –بي
ًوكين (2) ًجمة رقم، (213/ 1): ديوان الضعفاء والمت  . (2182): ت
ًج له البخاري في الجامع الصحيح (3) ًيح لمن أخ ًجمة رقم، (803 /2): التعديل والتج  . (844): ت
ًجمة رقم، (634/ 1): رجال صحيح مسلم (4) ًفة، عبد هللا الليثي: تحقيق، لبن منجويه، (326): ت ًوت ، دار المع بي

 . هـ1003، 1ط، لبنان –
ًجال (5) ًجمة رقم، (464/ 3): في الكامل في ضعفاء ال  . (1332): ت
إرشاد الحق : تحقيق: الكتاب، (1008): رقم حديث، (104/ 2) :في العلل المتناهية في األحاديث الواهية (6)

ًي  ًية، اآلث  . م1281 –هـ 1001، 2ط، باكستان –فيصل خباد ، إدارة العلوم األث
ًاساني، النيسابوري ، محمد بن معاوية بن أعين (7) ًح والتعديلضعفه أئم، الخ ًوك الحديث؛ ة الج وقد كذبه ، لكونه مت

ًهما، ابن معين والدارقطني ًفته ألنه كان يتلقن): وقال الحافظ ابن حجً، وغي ًوك مع مع وقد أطلق عليه ابن ، مت
ًجال: ينظً. هـ(222: )ت، (معين الكذب ًجمة، (00/ 0): ميزان العتدال في نقد ال ًيب ، (8188): رقم ت تق

ًجمة رقم، (403)ص:: التهذيب  . (3602): ت
ًيً الكوفي (8) ًجمته في هامش ص، ثقة، محمد بن خازم الض  . (60): تقدمت ت
ًوة بن الزبيً بن العوام (9) ًيب التهذيب. "هـ(103: )ت: دلسثقة فقيه ربما ، األسدي، "هشام بن ع ، (436)ص:: تق

ًجمة رقم  . (3602): ت
ًوة بن الزبيً بن العوام: أبو عبد هللا" (10) : الكاشف. "هـ(20: )ت: مأمونا، عالما كثيً الحديث ثبتا، كان فقيها، ع
ًجمة رقم، (18/ 2)  . (6334): ت
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ًهوا البنات فإنهن المؤنسات المجهزات ل)): – صلى هللا عليه وسلم – قال رسول هللا: قالت  تك
 . الغاليات الحامالت((

ًاجه للحديث ًت ): قال ابن عدي عقب إخ ًت مما أنك ولمحمد بن معاوية أحاديث غيً ما ذك
 . (1)وهو بين الضعف يتبين على رواياته(، عليه

ًاجه للحديث محمد بن : وقال أحمد ويحيى، حهذا حديث ل يص): وقال ابن الجوزي عقب إخ
 . (2)معاوية كذاب(

ًيق ضعيف جدا ضعف ، ألن في سنده محمد بن معاوية النيسابوري ؛ الحديث من هذه الط
ًح والتعديل ًك حديثه، لنكارة ما يحدث به؛ بتضعيف قادح من ِقبل أئمة الج ألنه أدخل في ، فت

 . ()الحامالت: أدخل في متنه، الحديث ما ليس فيه

د بن ـمـلي بن أحـًنا عـبـأخ: هـولـبق، (3)قيـه البيهـًجـأخ :د هللا بن الزبيرثث عبحدي –
ًنا تمتام، (5)أنبأنا أحمد بن عبيد، (4)بدانـع ًاهيم، (6)أخب ًنا مسلم بن إب ًنا عبد هللا بن ، (7)أخب أخب

ًنا نافع بن ثابت، (8)المبارك صلى هللا عليه قال رسول هللا : قال، عن عبد هللا بن الزبيً، (9)أخب

                                   
ًجالالكا (1) ًجمة رقم، (464/ 3): مل في ضعفاء ال  . (1332): ت
 . (1008): رقم حديث، (104/ 2): العلل المتناهية في األحاديث الواهية (2)
 . (8622): رقم حديث، (144/ 11): في شعب اإليمان (3)
ًازي : "أبو الحسن (4) : )ت: عالي اإلسناد، ثقة مشهور، الشيخ المحدث الصدوق  ،علي بن أحمد بن عبدان الشي

ًجمة رقم، (628، 623، 13): سيً أعالم النبالء هـ(014  . (242): ت
ًي الصفار: "أبو الحسن (5) صنف ، كان ثقة ثبتا): ل فيه الخطيب البغداديقا، "َأحَمد ْبن عبيد ْبن ِإسماعيل البص

ًة الحفاظ، (066/ 4): تاريخ بغداد: ينظً .هـ(642: )ت، (الحافظ الثقة): وقال الذهبي، المسند وجوده( / 6): تذك
ًجمة رقم، (36، 32  . (804): ت

ًي التمار التمتام: أبو جعفً (6) ًب الضبي البص ًه ابن حبان في الثقات، محمد بن غالب بن ح كان ): وقال، ذك
وقال ، ثقة مجود(): وقال في موضع خخً، ثقة مأمون إل أنه كان يخطئ(): وقال الدارقطني، متقنا صاحب دعابة(

ًة الحفاظ، (141/ 2): الثقات: ينظً، هـ(286: )ت، (المتقن، الحافظ، المحدث، اإلمام): الذهبي ، (102/ 2): تذك
ًجمة رقم ًجمة رقم، (622 – 620، 16): سيً أعالم النبالء، (302): ت  . (188): ت

ًو (7) ًي : "أبو عم ًاهيدي البص ًاهيم األزدي الف ًه، ثقة مأمون مكثً، مسلم بن إب ًيب . ه(" 222: )ت: عمي بآخ تق
ًجمة رقم، (422)ص:: التهذيب  . (3313): ت

ًجمته في هامش ص، عبد هللا بن المبارك ثقة ثبت (8)  . (30): تقدمت ت
ًجمته في ص، صالح الحديث، نافع بن ثابت بن عبد هللا بن الزبيً (9)  . (42): تقدمت ت
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ًهوا البناتل)): وسلم  . فإنهن المجهزات المؤنسات((،  تك

ًازي  – ألن نافع بن ثابت؛ لنقطاع سنده ؛الحديث ضعيف مات ): – كما قال أبو حاتم ال

، هـ(82): وهذا ُيثِبت أنه ولد سنة، (1)ابن ثالث وسبعين( وهو، بالمدينة سنة خمس وخمسين ومائة

وبهما يكون نافع ، (2)قتل سنة ثالث وسبعين(): وجده عبد هللا بن الزبيً قال أبو نعيم األصبهاني
وبالتالي تكون روايته عن جده ، بن ثابت ولد بعد استشهاد جده عبد هللا بن الزبيً بتسع سنين

 . ثقات وبقية رجال الحديث، منقطعة

ًجه: حديث عقبة بن عامر ًوياني، (4)وابن أبي الدنيا، (3)أحمد بن حنبل: أخ ، (5)وال

ًاني ًق إلى ابن ، (9)وابن الجوزي ، (8)وأبو نعيم األصبهاني، (7)وتمام، (6)والطب ًجوه من ط أخ

  ..................................، (10)لهيعة

                                   
ًح والتعديل (1) ًجمة رقم، (043/ 8): الج  . (2022): ت
ًفة الصحابة (2) عادل : تحقيق، ألبي نعيم األصبهاني، (0164)، (0160)، (0166): ( رواية رقم1303/ 6): مع

ًياض ، دار الوطن، بن يوسف العزازي   . م1228 –هـ 1012، 1ط، السعودية –ال
 . (13636): رقم حديث، (301، 28): في مسنده (3)
 . (28): رقم حديث، (200/ 1)، (العيال): في كتاب (4)
 . (260): رقم حديث، (181/ 1): في مسنده (5)
 . (843): رقم حديث، (610، 13): في المعجم الكبيً (6)
 . (1601): رقم حديث، (113/ 2): في فوائد تمام (7)
ًفة الصحابة (8)  . (4622): رقم حديث، (2146/ 0): في مع
 . (1002): رقم حديث، (104/ 2): في العلل المتناهية في األحاديث الواهية (9)
ًحمن (10) ًمي: أبو عبد ال قال فيه ، ضعيف لسوء حفظه، قاضي مصً وعالمها ،عبد هللا بن لهيعة بن عقبة الحض

ًه(، ثيًكان ضعيفا عنده حديث ك): ابن سعد ًه أحسن حال في روايته ممن سمع منه بآخ ، ومن سمع منه في أول أم
ًاقها(): وقال أيضا، حديثه ليس بذاك القوي(): وقال يحيى بن معين ًق كتبه وبعد احت ، هو ضعيف قبل أن تحت

ًهما، والنسائي، وضعفه أحمد بن حنبل ًو بن علي الفالس، وغي ًقت ): وقال عم فمن ، كتبهعبد هللا بن لهيعة احت
ًقت الكتب، كتب عنه قبل ذلك مثل ابن المبارك ًئ أصح من الذين كتبوا بعد ما احت وهو ، وعبد هللا بن يزيد المق

ًاق كتبه): وقال ابن حبان، ضعيف الحديث( ًقت ، كان شيخا صالحا ولكنه كان يدلس عن الضعفاء قبل احت ثم احت
وتُتجنب ، ول ينبغي إهداره، وبعضهم يبالغ في وهنه): وقال الذهبي، كتبه في سنة سبعين ومائة قبل موته بأربع سنين(

ًج له، أعًض أصحاب الصحاح عن رواياته، فإنه عدل في نفسه، تلك المناكيً ًمذي، أبو داود: وأخ ، والقزويني، والت
= 
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 ل)): – صلى عليه وسلم – قال رسول هللا: قال، عن عقبة بن عامً، (1)عن أبي عشانة
ًهوا البنات  . فإنهن المؤنسات الغاليات((، تك

 . (2)المجهزات(): وتمام الحديث: قال ابن األميً الصنعاني

ًاني): وقال الهيثمي  . (3)وبقية رجاله ثقات(، لهيعة وحديثه حسن وفيه ابن، رواه أحمد والطب

ًاني عن عقبة بن عامً): وقال المناوي   . (4)وإسناده حسن(، رواه أحمد والطب

وبعد كتابة هذا ): وقد نص على ذلك بقوله، والحديث تحقق لدى الشيخ األلباني أنه صحيح
ًين سنة  من حيث الصحة – لحقةعن ابن لهيعة م (5)تبين لي أن رواية قتيبة بن سعيد، بنحو عش

ًواية العبادلة عنه كما بينه الحافظ الذهبي في – ونقلته عنه في غيً ما موضع من ، (6)السيً(): ب
ًيجاتي وتعليقاتي ًرت نقله من ، ولما كان هذا الحديث من رواية قتيبة عن ابن لهيعة، تخ فقد ق

ًوة بن الزبيً(، الضعيفة إلى هنا ًسل ع   .(7)وبخاصة أنه يشهد له م

                                                                                                   
= 

ًئ والقدماء فهو أجود( ًاق، صدوق ): وقال الحافظ ابن حجً، وما رواه عنه ابن وهب والمق ورواية ، كتبه خلط بعد احت
ًهما، ابن المبارك ًون ، وابن وهب أعدل من غي  . مات سنة أربع وسبعين ومائة(، وله في مسلم بعض الشيء مق

ًاق كتبه إذا روى عنه العبادلة: أقول  وعبد هللا، عبد هللا بن المبارك: مما سبق يظهً أن ابن لهيعة صدوق قبل احت
ًئ  وعبد، وعبد هللا بن وهب، بن مسلمة القعنبي وإذا روى عنه غيً هؤلء العبادلة يعد ابن لهيعة ، هللا بن يزيد المق

ًاقها ًاق كتبه وبعد احت ًى : ينظً ،ضعيف لسوء حفظه قبل احت ًح والتعديل، (413/ 3): الطبقات الكب / 4): الج
ًجمة رقم، (108 – 103 ًوكين382): ت ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت عتدال في ميزان ال، (11/ 2): ( المج

ًجال ًجمة رقم، (038 – 033/ 2): نقد ال ًجمة رقم، (10/ 8): سيً أعالم النبالء، (0460): ت ًيب ، (0): ت تق
ًجمة رقم، (612)ص:: التهذيب  . (6436): ت

ًي : اسمه (1) ًيب الت ."هـ(118: )ت: ثقة مشهور بكنيته، "حي بن يؤمن المص ًجمة رقم، (184)ص:: هذيبتق : ت
(1360) . 
ًح الجامع الصغيً (2)  . (2800): رقم حديث، (168/ 11): التنويً ش
 . (16084): رقم حديث، (143/ 8): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (3)
ًح الجامع الصغيً (4)  . (028/ 2): التيسيً بش
ًيب التهذيب". هـ(200: )ت: ثقة ثبت، قتيبة بن سعيد بن جميل: أبو رجاء" (5) ًجمة، (040)ص:: تق : رقم ت
(4422) . 
ًجمة رقم، (10/ 8): سيً أعالم النبالء: ُينظً (6)  . (0): ت
 . (6203): رقم حديث، (328 – 323/ 3): سلسلة األحاديث الصحيحة (7)
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ًيق: أقول ًجه من ط وابن أبي ، أحمد بن حنبل: قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة: الحديث أخ
ًاني، الدنيا ًجح القول ، وابن الجوزي ، وأبو نعيم األصبهاني، والطب وما توصل إليه الشيخ األلباني ي

كتب ابن ومن ، (1)كنا ل نكتب حديث ابن لهيعة إل من كتب ابن أخيه): به ما قاله قتيبة بن سعيد
ًج، (2)وهب  . (4)((3)إل ما كان من حديث األع

: قلت، أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح): قال لي أحمد بن حنبل، وقال قتيبة بن سعيد أيضا
 . (5)ألنا كنا نكتب من كتاب عبد هللا بن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة(

ًازي   . هبيوالحافظ الذ، والدارقطني، ويشهد لذلك أيضا قول أبي زرعة ال

ًازي  ًحمن بن أبي حاتم ال : فقال؟ سئل أبو زرعة عن سماع القدماء من ابن لهيعة: قال عبد ال
ًه وأوله سواء إل أن ابن المبارك)  وهؤلء الباقون ، فيكتبان منه، وابن وهب كانا يتتبعان أصوله، خخ

  .(6)وليس ممن يحتج بحديثه(، وكان ابن لهيعة ل يضبط، كانوا يأخذون من الشيخ

ًوي عنه العبادلة ابن المبارك): وقال الدارقطني ، عبد هللا بن لهيعة بن عقبة يعتبً بما ي
ًئ   . (8)وابن وهب(، (7)والمق

وابن وهب ، ولكن حديث ابن المبارك، عبد هللا بن لهيعة ضعفوه): وقال الحافظ الذهبي
ًئ عنه أحسن وأجود  . (9)ا(واحتج به، وبعض األئمة صحح رواية هؤلء عنه، والمق

                                   
ًمة (1) ًميلهيعة بن عيسى بن لهيعة بن ع: أبو عك ًا فيه، كان على قضاء مصً، قبة الحض جمع أموال ، ماه

ًوضا، األوقاف ًى العطاء، وفًض فيها ف : رفع اإلصً عن قضاة مصً: ُينظً .هـ(200: )ت: فحمد له ذلك، وأج
ًة ، مكتبة الخانجي، علي محمد عمً: الدكتور تحقيق، للحافظ ابن حجً العسقالني، (610 – 612)ص:  –القاه
 . (204/ 4): واألعالم، م1228 –هـ 1018، 1ط، مصً

ًي الفقيه: أبو محمد" (2) ًشي المص : يب التهذيبتقً . "هـ(123: )ت: ثقة حافظ عابد، عبد هللا بن وهب بن مسلم الق
ًجمة رقم، (628)ص:  . (6320): ت

ًج (3) ًمز األع ًحمن بن ه ًجمته في هامش ص، عبد ال  . وهو ثقة، (46): تقدمت ت
ًجمة رقم، (633 – 634/ 4): تهذيب التهذيب (4)  . (308): ت
ًجال (5) ًجمة رقم، (020، 14): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (6416): ت
ًح والتعديل (6) ًجمة رقم، (108 – 103/ 4): الج  . (382): ت
ًئ  (7) ًجمته في هامش ص، عبد هللا بن يزيد المق  . وهو ثقة، (01): تقدمت ت
ًوكين للدارقطني (8) ًجمة رقم، (130/ 2): الضعفاء والمت  . (612): ت
ًوكينديوان الضعفاء وا (9) ًجمة رقم، (224)ص:: لمت  . (2230): ت
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وكان قتيبة ، ويكتب عنه، هذه األقوال تدلل أن عبد هللا بن وهب كان يتتبع أصول ابن لهيعة
، فكان ضابطا لها، ثم يسمعها من ابن لهيعة، بن سعيد يكتب أحاديث ابن لهيعة من كتب ابن وهب

ًيق قتيبة بن سعيد إلى عقبة بن عامً مقبول يحتج به   .وبذلك عد حديث ابن لهيعة من ط

ًوة بن الزبيً( ): وأما قول الشيخ األلباني ًسل ع ويشهد لصحة حديث عقبة بن عامً م

ًوة نقله األلباني بقوله ًسل التابعي ع ًب الطائي): وم ًجه علي بن ح ًسل فأخ ، في حديثه (1)أما الم

ًيً ًنا أبو معاوية الض ًوة، قال أخ ه صلى هللا علي – قال رسول هللا: قال، عن أبيه، عن هشام بن ع
ًات((ل)): – وسلم ًهوا البنات فإنهن المؤنسات المحق  .  تك

ًا في كتب الحديث رواية التي وقفت عليها ًوة بن الزبيً ذك ًسل ع ًسل ، إل أني لم أجد لم وم

ًوة كما نقل سنده الشيخ األلباني رجاله ك ًوة بن الزبيً متصال عن ، لهم ثقاتع ًسل ع وقد روي م

ًه ًيق ل تصح، عائشة كما تقدم ذك ًيق، إل أنه أوصل من ط ، محمد بن معاوية النيسابوري : وهي ط

ًوك متهم ًب الطائي على من وصله ، وهو مت ًيق علي بن ح وفي هذه الحالة ُيقدم إرساله من ط

ًيق محمد بن معاوية النيسابوري  ًوة بن الزبيً ويكون ، من ط ًسل ع ًسل التابعي، م سعيد : وكذلك م

ًسلين وبحديث عقبة بن ، بن أبي هند الفزاري شاهدين لحديث عقبة بن عامً وبها أي بالحديثين الم

عامً يتقوى حديث عبد هللا بن الزبيً المتقدم من ضعفه الخفيف وهو النقطاع إلى درجة الحسن 

ًه  . لغي

                                   
ًب بن محمد بن علي الطائي الموصلي: أبو الحسن (1) ًازي ، علي بن ح ًحمن بن أبي حاتم ال كتبت ): قال عبد ال

ًه ابن حبان في الثقات، صالح(): النسائيوقال ، صدوق(): فقال، وسئل أبي عنه، عنه مع أبي وهو صدوق  ، وذك
كان ثقة ثبتا( وقال ): وقال الخطيب البغدادي، كان ثقة(): وقال مسلمة بن قاسم األندلسي، ثقة(): وقال الدارقطني

ًج المسند، اإلمام المحدث الثقة األديب مسند وقته): وقال الحافظ الذهبي، كان ثقة صدوقا(): السمعاني ، صنف وخ
 . هـ(234: )ت، (صدوق فاضل): الحافظ ابن حجًوقال 
ًحه: أقول ًب الطائي ل نعلم أحدا ج ، والسمعاني، والخطيب البغدادي، بتوثيق الدارقطني، ويعد ثقة، علي بن ح

ًهم ًازي بعد أن كتب عنه، والحافظ الذهبي وغي فهو لفظ يستعمله غالبا لشيوخه ، صدوق(): وأما قول أبي حاتم ال
ًح والتعديل: ُينظً. الثقات ًجمة رقم، (186/ 3): الج / 12): سيً أعالم النبالء، (031/ 8): الثقات، (1003): ت
ًجمة رقم، (246 – 241 ًجمة رقم، (223، 220/ 3): تهذيب التهذيب، (26): ت ًيب التهذيب، (403): ت : تق
ًجمة رقم، (622)ص:  . (0301): ت
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 : م عليه وأهميتهالحك: من حيث: المحور الثالث

ًسل من ِقبل التابعي  ،أبي النضً سالم بن أبي أمية المدني :تحقق من دراسة الحديث الم

ًوي بسند ابن أبي الدنيا يتقوى ، وهو في حكم المنقطع يعد ضعفه خفيفا، أن الثابت فيه اإلرسال :الم

ًه لسببين  : وهما، إلى درجة الحسن لغي

ًسلين: السبب األول ًويان من وجه خخً يعضدانه له وجود حديثين م  :وهما، رجالهما ثقات م

ًسل التابعي ًسل التابعي، سعيد بن أبي هند الفزاري : م ًوة بن الزبيً :وم  . ع

ًسل أبي النضً سالم بن أبي أمية المدني: السبب اآلخر  :وهما، وجود حديثين شاهدين لم

 إل أن حديث عقبة بن عامً، ولنوكالهما مقب، وحديث عبد هللا بن الزبيً، حديث عقبة بن عامً

ًه؛ أرفع درجة من حديث عبد هللا بن الزبيً – سبق بيانهكما  –  . لكون حديث ابن الزبيً حسن لغي

ًسل التابعي سالم بن أبي أمية المدني  . وعلى هذين السببين يحتج بم

 : أهم ما يستفاد من الحديث

ًه البنات – ًيم من فعل وفي هذا إش، فيه دللة على النهي عن ك ًخن الك ارة لما ورد في الق

ًارا من العار، أنهم يدفنونهنَّ أحياء خوفا من الفقً، أهل الجاهلية بالبنات وبعضهم كانوا ، أو ف

ًيق الذل والهوان ًبونها على ط  . (1)يخلونها وي

"خص البنات بذلك لضعف قوتهن وقلة حيلتهن وعدم استقاللهن واحتياجهن إلى التحصين  –

ًاهتهن من كثيً من الناسوزيادة  فإنهم يخالفونهن  ،بخالف الصبيان ،كلفتهن والستثقال بهن وك

 . (2)في جميع ذلك"

                                   
ًح مشكاة المصابيحينظً:  (1) ًقاة المفاتيح ش ًوي : تأليف، (183/ 1): م ًوت ، دار الفكً، علي بن سلطان اله  –بي

 . م2002 –هـ 1022، 1ط، لبنان
ًيب (2) ًح التق ًيب في ش ًح التث  . (38/ 3): ط
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، وكسوة، والقيام بما يصلحهن من نفقة، باإلحسان إليهن وصيانتهنوفيه أيضا دللة " –

ًها ًهن عما، وتعليمهن ما يجب تعليمه، والنظً في أصلح األحوال لهن، وغي ل يليق  وتأديبهن وزج

 . (1)فكل ذلك من اإلحسان"، بهن

ألن للبنت دور تاريخي في ، والحديث يفيد أن البنات لهن رعاية خاصة في الهتمام بهن –

 . (2)يقود األمة إلى الخيً، فقد تنتج ولدا مصلحا للمجتمع، تحضيً المجتمعات

 

                                   
ًيب (1) ًح التق ًيب في ش ًح التث  . (33/ 3): ط
ًبية البناتينظً:  (2) ، سالميةالجامعة اإل، محمد بن يوسف عفيفي: ( تأليف686)ص:: من الهدي النبوي في ت

 . م2002 –هـ 1022، 60ط، السعودية –المدينة المنورة 
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 : 

عن سهيل بن أبي ، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثنا خالد بن خداش: قال ابن أبي الدنيا
صلى  – أن رسول هللا، عن أيوب بن بشير المعاوي ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل، صالح

دكم ثالث بنات أو ثالث أخوات فيحسن إليهن إال دخل  يكون ألحال)): قال – هللا عليه وسلم

 . (1)الجنة((

ًفة حال ًد: من حيث الحديث لمع  : كاآلتي، ُنظهً دراسته في ثالثة محاور، القبول أو ال

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًي : أبو الهيثم – ، (2)كان ثقة(): قال فيه ابن سعد، خالد بن خداش بن عجالن األزدي البص

ًازي ، وقال يحيى بن معين وقال يحيى بن ، (3)صدوق(): وصالح بن محمد البغدادي، وأبو حاتم ال

ًد عن حماد بن زيد بأحاديث(، قد كتبت عنه): معين في رواية ًب ، (4)ينف وقال سليمان بن ح

ًيا بن يحيى الساجي، وقال علي بن المديني، (5)صدوق ل بأس به(): األزدي ، (6)ضعيف(): وزك

ًه ابن حبان في الثقات، (7)كان ثقة صدوقا(): وقال يعقوب بن شيبة وقال الحافظ ابن ، (8)وذك

ًين ومائتين(، يخطئصدوق ): حجً  . (9)مات سنة أربع وعش

، وابن حبان، بةويعقوب بن شي، وثقه ابن سعد، صدوق حسن الحديث، خالد بن خداش: أقول

ًه ًاده عن حماد بن ، والساجي له، وأما تضعيف ابن المديني، صدوق(): وقال فيه أبو حاتم وغي لنف
                                   

 . (103): قم حديث، (242/ 1): كتاب العيال (1)
ًى  (2)  . (603/ 3): الطبقات الكب
ًجمة، (84/ 6): تهذيب التهذيب (3)  . (132): رقم ت
ًجال (4) ًجمة، (03/ 8): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (1302): رقم ت
ًح وا (5) ًجمة، (623/ 6): للتعديالج  . (1038): رقم ت
ًجال (6) ًجمة، (322/ 1): ميزان العتدال في نقد ال  . (2028): رقم ت
ًجمة، (84/ 6): تهذيب التهذيب (7)  . (132): رقم ت
 . (224/ 8): الثقات (8)
ًيب التهذيب (9) ًجمة رقم، (183)ص:: تق  . (1326): ت
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أما هذه األحاديث فلها ): بقوله، وقد رد على ذلك الخطيب البغدادي، زيد بأحاديث لم يتابع عليها

ًقها، (1)أصول عمن رواها عنه( ، ديث مالك بن أنسومثل ذلك موجود في ح): وقال، وساق ط

ًهم من األئمة( ،وشعبة، والثوري  ًة ، و منه أحد ألن الوهم اليسيً ل يخلو ؛(2)وغي هذه األوهام اليسي

ًتبة الصدوق   . (3)وثق(): الذهبي كما قال الحافظ، وإلَّ فهو ثقة، أنزلت خالد بن خداش إلى م

وقال ، (4)وثقه أنس بن مالك، عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي المدني: أبو محمد –

ًوفًا بالطلب إذا حدث من ): وقال أحمد بن حنبل، (5)كان كثيً الحديث يغلط(): ابن سعد كان مع
ًأ من كتبهم فيخطئ، وإذا حدث من كتب الناس وهم، كتابه فهو صحيح حديث  وربما قلب، وكان يق

ًويه عن عبيد هللا بن عمً(،  بن عمًعبد هللا وإذا حدث من ، ليس هو بشيء): وقال أيًضا، (6)ي

ًى ، (7)كتابه فنعم( وقال علي بن ، (8)وإذا حدث من حفظه جاء ببواطيل(): وقال في رواية أخ

: ى وقال في رواية أخً ، (10)صالح ليس به بأس(): وقال يحيى بن معين، (9)ثقة ثبت(): المديني

ًازي ، (12)ثقة(): وقال العجلي، (11)ثقة حجة() ًبما حدث من ، سيئ الحفظ): وقال أبو زرعة ال ف

ليس به ): وقال في موضع أخً، (14)ليس بالقوي(): وقال النسائي، (13)فيخطئ(، حفظه الشيء

                                   
ًجمة، (200/ 2): دتاريخ بغدا (1)  . (0648): رقم ت
ًجمة رقم، (200/ 2): قالمصدر السابينظً:  (2)  . (0648): ت
ًجا (3) ًجمة، (322/ 1): لميزان العتدال في نقد ال  . (2028): رقم ت
ًجا: ينظً (4) ًجمة، (122، 18): لتهذيب الكمال في أسماء ال  . (6030): رقم ت
ًى  (5)  . (020/ 4) الطبقات الكب
ًح والتعدي (6) ًجمة، (236/ 4): لالج  . (1866): رقم ت
ًجا (7) ًجمة، (360/ 2): لميزان العتدال في نقد ال  . (4124): رقم ت
ًجمة رقم ، (622/ 2) المغني في الضعفاء (8)  . (6346ت
ًجال (9) ًجمة رقم، (360/ 2): ميزان العتدال في نقد ال  . (4124): ت
ًح والتعدي (10) ًجمة، (623/ 4): لالج  . (1866): رقم ت
ًجمة، (240/ 3): بتهذيب التهذي (11)  . (380): رقم ت
ًجمة، (603)ص:: تالثقا (12)  . (1013): رقم ت
ًح والتعديل (13) ًجمة رقم، (4، 623): الج  . (1866): ت
ًجا (14) ًجمة، (120، 18): لتهذيب الكمال في أسماء ال  . (6030): رقم ت
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إل ، كان من أهل الصدق واألمانة): وقال الساجي، (1)وحديثه عن عبيد هللا بن عمً منكً(، بأس

ًه ابن حبان في الثقات، (2)ه كثيً الوهم(أن صدوق من ): وقال الذهبي، (3)يخطئ(): وقال، وذك

ًه أقوى منه( ًه ، صدوق ): وقال الحافظ ابن حجً، (4)علماء المدينة غي كان يحدث من الكتب غي

ًي منكً): قال النسائي، فيخطئ  . (5)مات سنة ستة وثمانين ومائة(، حديثه عن عبيد هللا العم

، أن عبد العزيز الدراوردي إذا حدث عن عبيد هللا بن عمً :من خالل هذه األقوال يظهً
ًة ًي الضعيف ألنه يغلط في أحاديث عبد، فأحاديثه منك فيجعلها عن عبيد هللا ، هللا بن عمً العم
ًه أحمد بن حنبل بقوله، وإذا حدث من كتابه فهو ثقة، بن عمً الثقة إذا حدث من ): وهذا ما أظه

أو من ، وأما إذا حدث من حفظه، وإذا حدث من كتابه فنعم(): وبقوله اآلخً، فهو صحيح(كتابه 
ًه  . صدوق يخطئ(): فهو كما قال الحافظ ابن حجً، كتب غي

ًان، سهيل بن أبي صالح السمان المدني: أبو يزيد – قال فيه سفيان بن ، واسم أبي صالح ذك
وقال ، (7)ما أصلح حديثه(): قال أحمد بن حنبلو، (6)كنا نعد سهياًل ثبًتا في الحديث(): عيينه

وقال في ، (9)حديثه ليس بحجة(): قال أيضاً و، (8)ليس بالقوي في الحديث(): يحيى بن معين
: إلى يحيى بن معين أنه قالوروى العقيلي ، (10)ثقة هو وأخوه عباد وصالح(): موضع خخً

ًازي ، (12)مدني ثقة(): وقال العجلي، (11)صويلح وفيه لين() يكتب حديثه ول ): وقال أبو حاتم ال

                                   
ًجمة، (3، 240): بتهذيب التهذي (1)  . (380): رقم ت
ًجمة، (3، 244): قصدر السابالم (2)  . (380): رقم ت
 . (113/ 3): تالثقا (3)
ًجال (4) ًجمة، (366/ 2): ميزان العتدال في نقد ال  . (4124): رقم ت
ًيب التهذيب (5) ًجمة رقم، (648)ص:: تق  . (0112): ت
ًجمة رقم، (206/ 2): جالً ميزان العتدال في نقد ال (6)  . (6300): ت
ًح والتعد (7) ًجمة، (203/ 0): ليالج  . (1036): رقم ت
ًجمة، (260/ 2): لميزان العتدال في نقد الً جا (8)  . (6300): رقم ت
ًجمة، (260/ 2): قالمصدر الساب (9)  . (6300): رقم ت
ًجمة، (042/ 4) سيً أعالم النبالء (10)  . (204): رقم ت
ًجمة، (144/ 2): ًالضعفاء الكبي (11) دار المكتبة ، عبد المعطي أمين قلعجي: تحقيق، للعقيلي، (142): رقم ت

ًوت ، العلمية  . م1280 –هـ 1000، 1ط، لبنان –بي
ًجمة، (000)ص:: تالثقا (12)  . (324): رقم ت
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ًه ابن حبان في الثقات، (2)ليس به بأس(): وقال النسائي، (1)يحتج به( كان ): وقال، وذك
ًة): وقال ابن عدي، (3)يخطئ( ًت، ولسهيل أحاديث كثي نسخ روى عنه األئمة  وله، غيً ما ذك

ًهم من األئمة، ومالك بن أنس، وشعبة، الثوري : مثل وهذا يدل على ، وحدث سهيل عن جماعة، وغي
ًجل : محمد بن الحسين األزدي: وقال أبو الفتح، (4)وسهيل عندي مقبول األخبار ثبت(، ثقة ال

ًسام صدوق إل أنه أصابه) ًه (5)ب أحد العلماء ): لذهبيقال ا، (6)فذهب بعض حديثه(، في خخً عم
ًه أقوى منه(، الثقات اإلمام ): وقال في موضع خخً، (8)ثقة تغيً حفظه(): وقال أيًضا، (7)وغي

ًت من حفظه(، كان من كبار الحفاظ، المحدث الكبيً الصادق ًضة غي ًض م وقال ، (9)لكنه م
ًه): الحافظ ابن حجً ًوًنا، صدوق تغيً حفظه بآخ مات في  (11)اوتعليقً  (10)روى له البخاري مق
ًية – أي في خالفة أبي جعفً المنصور سنة أربعين ومائة، (12)خالفة المنصور( أو قبلها  – هج

 . (13)بيسيً

إنه ثقة أو ثبًتا : منهم من قال، أن أكثً األئمة عدلوا سهيال بن أبي صالح يتبين سبق ومما
، و ليس به بأس أو صدوق نه صالح الحديث أإ: ومنهم من قال، في الحديث أو مقبول األخبار ثبت

                                   
ًح والتعدي (1) ًجمة، (203/ 0): لالج  . (1036): رقم ت
ًجا (2) ًجمة، (223/ 12): لتهذيب الكمال في أسماء ال  . (2322): رقم ت
 . (018 – 013/ 3): تالثقا (3)
ًجا (4) ًجمة رقم، (423 – 424/ 0): لالكامل في ضعفاء ال  . (833): ت
ًسام (5) وهو ورم حاد يعًض للحجاب الذي بين الكبد واألمعاء ثم يتصل  ،–نعوذ باهلل منها  –فيها  يعلة يهذ: الب

ًوس من جواهً ال، إلى الدماغ ًسم(): ( مادة234، 61): سقامو تاج الع ، حققه مجموعة من المحققين، للزبيدي، ب
 . بدون تاريخ، دار الهداية

ًجمة، (230/ 0): بتهذيب التهذي (6)  . (036): رقم ت
ًجا (7) ًجمة، (206/ 2): لميزان العتدال في نقد ال  . (6300): رقم ت
ًجمة، (282/ 1) المغني في الضعفاء (8)  . (2321): رقم ت
ًجمة، (042 – 048/ 4) سيً أعالم النبالء (9)  . (204): رقم ت
ًونا (10) ًواة الثقات: مق ًه من ال  . أي روى له مع غي
ًوي له في األح، أن البخاري روى له في األحاديث المعلقة أي: تعليقا (11)  والحديث المعلق، اديث المسندةولم ي

ًاوي . ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثً"": هو  . (120/ 1): تدريب ال
ًيب التهذي (12) ًجمة رقم، (242)ص:: بتق  . (2334): ت
ًجمة، (330/ 6): متاريخ اإلسالم ووفيات المشاهيً واألعال (13)  . (112): رقم ت
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ًازي ، يحيى بن معين، وقد ضعفه من هؤلِء األئمة مع أن ابن معين في أحد أقواله ، وأبو حاتم ال
وابن ، الذهبي: والحافظين، األزدي: وهي قول، وقد أوضحت بعض األقوال، نص على أن سهياًل ثقة

ًض فأختل ضبطهعندما أصيب ب، حجً أن سهيل بن أبي صالح تغيً حفظه في خخً حياته ، م

 . ونسي بعًضا من حديثه، وفحشت أخطائه وأوهامه

، أن سهيل بن أبي صالح ضعيف عندما تغيً حفظه في خخً حياته :وعلى ذلك يتضح لنا
ًض ويعد ثقة ثبتا ، فهو ضعيف ل يحتج به، فما حدث به في خخً حياته، بسبب ما أحل به من م

ًضه الذي أضً بحفظه قبل علة :ما حدث به قبل أن يتغيً حفظه أي ويشهد لثقته قبل تغيً ، م
ًواية عنه في صحيحه في األصول ، تعديل األئمة المذكورين له، حفظه وكذلك "إكثار مسلم ال

ًوي في صحيحه إلَّ للعدل الثقة، (1)ل أن غالبها في الشواهد"إوالشواهد  وقول ابن ، ومسلم ل ي
قبل أن ، القول الفصل في سهيل بن أبي صالحوهو ، وسهيل عندي مقبول األخبار ثبت(): عدي

ًه، يتغيً حفظه وعن ، حدث سهيل عن أبيه): قال ابن عدي، وقد حدث عن أبيه ذكوان وعن غي
وما سمع من أصحاب أبيه عن ، جماعة عن أبيه وهذا يدل على ثقته كونه ميز ما سمع من أبيه

 . (2)أبيه(

ًي  – ًحمن بن مكمل األعشى الزه ، سهيل بن أبي صالح: روى عنه، المدني "سعيد بن عبد ال

ًيك بن عبد هللا بن أبي نمً" ًه ابن، (3)وش وقال ، (5)وثق(): وقال الذهبي، (4)حبان في الثقات ذك

 . (6)مقبول(): الحافظ ابن حجً

ًح مقبول(): ن حجً لفظقد يطلق أيًضا الحافظ اب: أقول وسعيد بن ، على من وثق ولم يج
ًحمن بن مكمل ًحه أحد من ، أي وثق من قبل ابن حبان، وثق(): قال فيه الذهبي، عبد ال ولم يج

ًح والتعديل  . أئمة الج

                                   
ًجمة، (230/ 0): تهذيب التهذيب (1)  . (036): رقم ت
ًجال: ينظً (2) ًجمة، (423/ 0): الكامل في ضعفاء ال ًجال، (833): رقم ت / 2): وميزان العتدال في نقد ال

ًجمة، (206  . (6300): رقم ت
ًجمة، (48/ 0): بتهذيب التهذي (3)  . (28): رقم ت
 . (641/ 3): الثقات (4)
ًجمة، (000/ 1): شفالكا (5)  . (1226): رقم ت
ًيب التهذيب (6) ًجمة رقم، (268)ص:: تق  . (2640): ت
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ثقة ولد في عهد النبي ، المعاوي المدني، أيوب بن بشيً بن سعد األنصاري : أبو سليمان –

مات ): وقال، وعده ابن حبان من مشاهيً التابعين بالمدينة، (1)صلى هللا عليه وسلم وأرسل عنه

 . (2)سنة تسعة عشً ومائة(

ومنهم الصدوق خفيف الضبط إلَّ أنه ، منهم الثقة الضابط، الحديث رجال إسناده عدول
ًسل ًسل ضعيف، أيوب بن بشيً األنصاري : لتابعيوقد أرسله ا، م  . والم

 : المحور الثاني من حيث تخريجه

ابن أبي الدنيا في : أيوب بن بشر األنصاري : تفرد بإخراج الحديث مرسال عن التابعي –
 . العيال(): كتابه

أخرجه ، (3)محمد بن المنكدر: والحديث أيًضا روي مرسال من وجه آخر عن التابعي –

ًان: بقوله ،(4)البيهقي ًنا علي بن محمد بن بش ًنا إسماعيل بن محمد الصفار، (5)أخب ، (6)أخب

ًزاق، (7)حدثنا أحمد بن منصور ًنا عبد ال ًنا معمً، (8)أخب  –أن النبي ، عن ابن المنكدر، (9)أخب

                                   
ًجمة، (430/ 1): فالكاش: ينظً (1) ، (1030/ 2): موتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهيً واألعال، (402): رقم ت

ًجمة  . (13): رقم ت
ًجمة، (144)ص:: رمشاهيً علماء األمصا (2)  . (082): رقم ت
ًيب التهذي. هـ("160: )ت: لثقة فاض، "محمد بن المنكدر بن عبد هللا بن الُهَدْيً المدني (3) ، (408)ص:: بتق

ًجمة رقم  . (3623): ت
ًجمة، (103/ 11): نشعب اإليما: في (4)  . (8614): رقم ت
ًان األموي المعدل: "أبو الحسين (5) ن صدوًقا ثقة كا: قال عنه الخطيب البغدادي، علي بن محمد بن عبد هللا بن بش

ًوءة، حسن األخالق، ثبتا ًجمة، (480، 16): هـ(" تاريخ بغداد014): توفي سنة، تام الم  . (3080): رقم ت
الثقة ): قال عنه الحافظ ابن حجً، إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح البغدادي الصفار: "أبو علي (6)

ًجمة، (062/ 1): هـ(" لسان الميزان601): توفي سنة، النحوي المشهور، اإلمام  . (1600): رقم ت
ًمادي: أبو بكً" (7) ًيب التهذيبهـ234: )ت: ظثقة حاف، أحمد بن منصور بن سيَّار البغدادي ال ، (84)ص:: (" تق

ًجمة رقم  . (116): ت
ًزاق بن همام بن نافع الصنعاني: "أبو بكً (8) : )ت: صنف التصانيف، أحد األعالمة، الثق، الحافظ، عبد ال

ًجمة، (341/ 1): ف(" الكاشهـ211  . (6632): رقم ت
ًجمته في هامش ص، معمً بن راشد األزدي اليماني (9)  . (42): ثقة ثبت تقدمت ت
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فكفهن وخواهن ورحمهن دخل  ،أو أخوات، ن كانت له ثالث بناتم)): قال – صلى هللا عليه وسلم

 . ((و واحدةأ: أو واحدة قال: حتى ظننا أنهم لو قالوا: قال، أو اثنتان: قال؟ أو اثنتان: قالوا، الجنة

ًسل(): وقال البيهقي  . هذا م

ًسل أرسله التابعي الثقة عبد  محمد بن المنكدر بن: الحديث رجال إسناده كلهم ثقات إل أنه م
 . هللا المدني

وصله أبو بكر بن أبي ، روي مصواًل ، ومرسل التابعي أيوب بن بشير المعاوي األنصاري  –

، (3)وأحمد بن حنبل...، حدثنا عبد العزيز بن محمد، (2)حدثنا داود بن عبد هللا: بقوله ،(1)شيبة

، (7)حدثنا عبد العزيز بن عبد هللا: بقوله، (6)والبخاري ...، (5)حدثنا خالد، (4)حدثنا عفان: بقوله

                                   
 . (24068): حديث رقم، (221/ 4)، (األحاديث واآلثار) :في مصنفه (1)
ًام المدني: أبو سليمان (2) ًي ، داود بن عبد هللا بن أبي الك ًازي ، الهاشمي الجعف  ،كان ثقة(): قال عنه أبو حاتم ال

ًه ابن حبان في الثقات ،حديثه وهم(في ): وقال العقيلي ، مقارب الحديث): وقال الخليلي ،يخطئ(): وقال، وذك
في حديثه بعض ): وقال أيًضا ،ثقة لكن له أوهام(): وقال في رواية ،ثقة نبيل(): وقال الذهبي ،أحياًنا(): يخطئ
 . صدوق ربما أخطأ(): وقال الحافظ ابن حجً ،الوهم(

فعد ، أوهامه أنزلت عدالته من الثقة إلى الصدوق ، له أوهام جعلته يخطئ أحياًنا، لهاشميداود بن عبد هللا ا: أقول
ًح والتعدي: ينظً، حسن الحديث، صدوقا ًجمة، (013/ 6): لالج ، (63/ 2): ً( والضعفاء الكبي1200): رقم ت
ًجمة ًفة علماء الحديث، (264/ 8): والثقات، (031): رقم ت ، (680/ 1): فوالكاش، (604/ 1): واإلرشاد في مع
ًجمة ًجمة، (218/ 1) ( والمغني في الضعفاء1003): رقم ت ًوكي، (2006): رقم ت : نوديوان الضعفاء والمت
ًجمة، (124)ص: ًيب التهذي16022): رقم ت ًجمة رقم، (122)ص:: ب( وتق  . (1324): ت

 . (11220): حديث رقم، (016، 18): همسند: في (3)
ًي عفان بن م: "أبو عثمان (4) ًيب التهذي .("هـ212: )ت: تثقة ثب، سلم بن عبد هللا الباهلي الصفار البص : بتق

ًجمة رقم، (626)ص:  . (0324): ت
ًجمة، (633/ 1): فالكاش .("هـ132: )ت: ثقة عابد، أحد العلماء ، الواسطي الطحانعبد هللا"خالد بن  (5) : رقم ت
(1666) . 
دار البشائً ، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق، للبخاري ، (32): حديث رقم، (02/ 1): داألدب المفً : في (6)

ًوت ، اإلسالمية  . م1282 –هـ 1002، 6ط، لبنان –بي
ًي األويسي المدنيعبد العزيز بن عبد هللا" (7) ًجمة، (343/ 1): فالكاش. ثقة مكثً"،  بن يحيى العام : رقم ت
(6623) . 
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 ... حدثنا خالد، (2)حدثنا مسدد: بقوله، (1)وأبو داود ،...حدثنا عبد العزيز بن محمد

سهيل بن أبي : وخالد بن عبد هللا الواسطي( عن، راورديعبد العزيز بن محمد الد): كالهما
ًحمن بن مكمل، صالح ، عن أبي سعيد الخدري ، عن أيوب بن بشيً المعاوي ، عن سعيد بن عبد ال

ن عال ثالث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن م)): – صلى هللا عليه وسلم –قال رسول هللا : قال
 . وأبي داود، أحمد بن حنبل: هذا لفظة عند ((،إليهن فله الجنة

يكون ألحدكم ثالث بنات أو ثالث  ل)): والبخاري ، أبي بكً بن أبي شيبة: وأما لفظة عند
 . (أخوات فيحسن إليهن إلَّ دخل الجنة(

، يحتمل أنها للشك (،ثالث بنات أو ثالث أخوات): قوله): قال ابن األميً الصنعاني
ًب  . (3)للتنويع( :واألق

ًق تقوي اتصال سند حديث أبي سعيد الخدري : أقول وذلك ، وتجعل متنه صحيحا ،هذه الط
ًا ًي ، وي الثقةلمتابعة ال ًواية عن، داود بن عبد هللا الهاشمي، عبد العزيز بن عبد هللا العام : في ال

ًيق البخاري أزالت ما كنا نخشاه من أوهام ، عبد العزيز بن محمد الدراوردي هذه المتابعة من ط
ًه توقوَّ ، عبد هللا الهاشمي بن داود ًيق أبا بكً بن أبي شيبة من الحسن إلى الصحيح لغي  . ط

ًيقين التي رجالهما ثقات ًيق، وكذلك نجد في الط فيهما تابع ، وأبي داود، أحمد بن حنبل: ط
ًاوي الثقة خالد بن عبد ًواية عن سهيل بن ، عبد العزيز بن محمد الدراوردي، هللا الواسطي ال في ال

ا حدث فيم، ثقة صحيح الحديث، وهذه المتابعة تؤكد أن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، أبي صالح
وأنه في روايته عن شيخه سهيل أثبت صحة اتصال سند ، سهيل بن أبي صالح، به عن شيخه

 . الحديث إلى أبي سعيد الخدري 

ًه): قال ابن أبي الدنيا ًحمن: وقال الدراوردي وغي ، عن أيوب بن بشيً، عن سعيد بن عبد ال

 . (4)وهذا هو الصواب(، عن أبي سعيد

                                   
 . (4103): حديث رقم، (في فضل من عال يتامى): األدب( باب): ( كتاب668/ 0): هسنن: في (1)
ًي  :الحسن"أبو  (2) َبل البص ًهد بن ُمسًْ د بن مس ًيب التهذيب .("هـ228: )ت: ظثقة حاف، ُمَسدَّ ، (428)ص:: تق

ًجمة رقم  . (3428): ت
ًح الجامع الصغيً (3)  . (3432): حديث رقم، (264/ 2): التنويً ش
 . (103): حديث رقم، (246 /1)، العيال(): كتاب (4)
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، لحسنه (1)رمز المصنف، رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري ): وقال ابن األميً الصنعاني
ًاقي  . (2)رجاله موثوقون(: وقال الحافظ الع

واقتصار المؤلف على  ،وإسناده صحيح، رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري ): وقال المناوي 
 . (3)حسنه غيً سديد(

: وقال، اني بالضعفحكم عليه الشيخ األلب، بسند أبي داود، وحديث أبي سعيد الخدري 
، (5)حسن عن أبي سعيد الخدري(): قال، وحكم عليه بسند البخاري بالحسن، (4)الحديث ضعيف()

ًقه األربعة المتقدمة، والصواب أن الحديث صحيح ًت ط لت على ألنها بمجموعها دلَّ  ؛كما أظه
 واقتصار المؤلف، إسناده صحيح): بقوله، وهذا ما توصل إليه الشيخ المناوي ، صحة إسناد الحديث

 . على حسنه غيً سديد( – أي السيوطي –

، وباتصاله إلى أبي سعيد الخدري ، والحديث بإرساله عن التابعي أيوب بن بشيً األنصاري 
ًفوعة ًة رضي هللا ، وعقبة بن عامً، وأنس بن مالك، عن عائشة، رويت بمعناه أحاديث م ًي وأبي ه

 : عنهم

ًأة م: قالت، حديث عائشة – ًة، عها ابنتان لها تسألدخلت ام ، فلم تجد عندي شيًئا غيً تم
ًجت، ولم تأكل منها، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها صلى هللا  –فدخل النبي ، ثم قامت فخ

ًته، علينا، – عليه وسلم كن له ستًًا ، ن ابتلى من هذه البنات بشيء فأحسن إليهنم)): فقال، فأخب
 . (6)((من النار

                                   
ًاد بالمصنف (1)  . الجامع الصغيً(): في كتابه، اإلمام جالل الدين السيوطي :هو: الم
ًح الجامع الصغي (2)  . (8828): حديث رقم، (608/ 10): ًالتنويً ش
ًح الجامع الصغي (3)  . (060/ 2): ًالتيسيً بش
ًف على طبعه، لأللباني، (4322): قمر  حديث، (280/ 1): ضعيف الجامع الصغيً وزيادته (4) زهيً : أش

ًوت ، المكتب اإلسالمي، الشاويش  . بدون تاريخ، الطبعة المجددة والمزيدة والمنقحة، لبنان –بي
ًد (5) محمد ناصً الدين : حقق أحاديثه وعلق عليه، للبخاري ، (23): حديث رقم، (48)ص:: صحيح األدب المف

 . م1223 –ـ ه1018، 0ط، دار الصديق، األلباني
ًجه البخاري في، الحديث صحيح متفق عليه (6) اتقوا النار ): الزكاة( باب): ( كتاب110/ 2): الجامع الصحيح: أخ

ًة فضل ): البً والصلة واآلداب( باب): ( كتاب2023/ 0): هومسلم في صحيح، (1018): رقم حديث، (ولو بشق تم
ًيقاتفقا  ،(2322): حديث رقم، (اإلحسان إلى البنات ًاجه من ط ًنا معمً: قال ،عبد هللا بن المبارك: على إخ ، أخب

ًي  ًوة، عن الزه ًفوًعا، حدثني عبد هللا بن أبي بكً بن حزم عن ع  . عن عائشة م
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ًي ، عن معمً، ورواه عبد هللا بن المبارك): قال البيهقي هللا بن أبي بكً  عن عبد، عن الزه
ًوة، بن حزم  . (1)وهو الصحيح( ،عن عائشة، عن ع

يس أحد ل)): ول هللا صلى هللا عليه وسلمقال رس: قالت، وحديث عائشة روي أيًضا بلفظ آخر
 . (2)من أمتي يعول ثالث بنات أو ثالث أخوات فيحسن إليهن إل كنَّ له ستًًا من النار((

 . (3)ه البيهقي عن عائشة وإسناده حسن(روا ): قال المناوي 

ن عال جاريتين م)): – صلى هللا عليه وسلم – قال رسول هللا: قال: بن مالك حديث أنس –
 . (4)((حتى يبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه

ًاني في األوسط بإسنادين رجال ، له في الصحيح من عال جارتين): قال الهيثمي ورواه الطب
 . (5)أحدهما رجال الصحيح(

ن كان م)): قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قال، وحديث أنس روي أيًضا بلفظ آخر –
وأومأ بالسبابة ، كان معي في الجنة، وأقام عليهن، فاتقى هللا، أو ثالث أخوات، له ثالث بنات

 . (6)((والوسطى

                                   
 . (8608): حديث رقم، (102/ 11): نشعب اإليما (1)
ًج الحديث (2) ًاني في المعجم األوسط: أخ : نقي في شعب اإليماوالبيه، (4066): رقم حديث، (622/ 4): الطب
ًيق10411): رقم حديث، (686، 16) ًجاه من ط ًوة، عن زيد بن علي، زياد بن خيثمة: ( أخ عن عائشة ، عن ع

ًفوعاً   . م
ًح الجامع الصغي (3)  . (622/ 2): ًالتيسيً بش
ًجه، الحديث صحيح (4) سان فضل اإلح): باب، البً والصلة واألدب(): ( كتاب2023/ 0): مسلم في صحيحه: أخ

ًيق ،(2361): حديث رقم، إلى البنات( ًجه من ط ، عن عبيد هللا بن أبي بكً بن أنس، محمد بن عبد العزيز: أخ
ًفوعاً   . عن أنس بن مالك م

 . (16024): حديث رقم، (143/ 8): مجمع الزوائد ومنبع الزوائد (5)
ًج الحديث (6) ًائطي في مكارم ، (0860): رقم حديث، (133/ 3): هأبو يعلى الموصلي في مسند: أخ والخ

ًي : ( تحقيق302): حديث رقم، (211/ 1): األخالق ًبية، أيمن عبد الجابً البحي ًة ، دار اآلفاق الع ، مصً –القاه
ًيق، م1222 –هـ 1012، 1ط ًجاه من ط ًجمي: أخ ًفوعاً ، حدثنا ثابت البناني: قال، محمد بن زياد الب  . عن أنس م

ًجها ًيق ثالثة أخ : رقم حديث، (221/ 4): أبو بكً بن أبي شيبة في المصنف األحاديث واآلثار: وحديث أنس له ط
/ 2): ه( وابن حبان في صحيح12028): حديث رقم، (081 – 080، 12): د( وأحمد بن حنبل في المسن24063)

ًاني في المعجم األوس003): حديث رقم، (121  . (4062): حديث رقم، (622/ 4): ط( والطب
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رجاله ثقات رجال الشيخين غيً محمد بن زياد ، إسناده صحيح): قال الشيخ األلباني

ًجم  . (1)وهو ثقة(، يالب

: يقول – صلى هللا عليه وسلم – سمعت رسول هللا: قال، وحديث عقبة بن عامر الجهني –

كن له حجابا ، (2)عليهن فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدتهفصبً ، ن كان له ثالث بناتم))

 . (3)(من النار يوم القيامة(

ًي  من حديث عقبة بن عامً ، إسناده صحيح رواه اإلمام أحمد في مسنده): قال البوصي
يث أبي سعد الخدري رواه أبو داود وله شاهد من حد، ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، الجهني

ًمذي(  . (4)والت

انة واسمه): قال الشيخ األلباني : وهذا إسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غيً أبي ُعشَّ

 . (5)وهو ثقة مشهور بكنيته( ،حي بن يؤمن

 . (6)الحديث صحيح(): والحديث أيًضا صححه األلباني بقوله

ن كان له ثالث بنات م)):  صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا: قال: حديث أبي هريرة –

                                   
 . (224): حديث رقم، (421/ 1): اديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهسلسلة األحا (1)
ًيب الحديث واألثً ،الحظ والسعادة والغنى": "والجد ،غناه :أي، جدته (2)  . جدد(): مادة ،(200/ 1): النهاية في غ
ًج الحديث (3) ًب ا13006): حديث رقم، (322، 28): دأحمد بن حنبل في المسن: أخ ًوزي في ( والحسين بن ح لم

( وابن ماجه في 33): حديث رقم، (01/ 1): د( والبخاري في األدب المفً 142): حديث رقم، (32/ 1البً والصلة)
( وابن أبي الدنيا في 6332): رقم بً الوالدين واإلحسان إلى البنات حديث: األدب( باب): ب( كتا1210): نالسن
( 1330): حديث رقم، (222/ 6): هى الموصلي في مسند( وأبو يعل82): ( حديث رقم264/ 1العيال()): بكتا

حديث ، (16/ 1): بوفي اآلدا، (8618)، (8613): حديث رقم، (02 – 08/ 11): نوالبيهقي في شعب اإليما
ًوت ، مؤسسة الكتب الثقافية، أبي عبد هللا السعيد المندوة: تحقيق، (22): رقم كلهم ، م1288 –هـ 1008، لبنان –بي

ًجوه من طً  ًي : يقأخ انة المعاف ًان عن أبي ُعشَّ ًملة بن عم ًفوعاً ، ح  . عن عقبة بن عامً م
ألبي العباس أحمد بن أبي بكً ، (8321): رقم حديث، (101/ 0): مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (4)

ًي  ًبية، محمد المنتقى الكشناوي : تحقيق، البوصي ًوت ، دار الع  . ه1006، 2ط، لبنان –بي
 . (220): حديث رقم، (420/ 1): احاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهسلسلة األ (5)
ًد (6)  . (33): رقم حديث، (43)ص:: صحيح األدب المف
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: فقال رجل، أدخله هللا الجنة بفضل رحمته إياهن ،وضًَّاِئهن ،وسًَّاِئهن ،(1)على أَلْوائهنفصبً 

 . (2)((وواحدة: قال؟ وواحدة: رسول هللا قال رجل يا، واثنتان: قال؟ واثنتان

 . (3)صحيح اإلسناد(: رواه الحاكم وقال): قال المنذري 

َح إسناده الحاكم: أقول ًيجه َصحَّ : ووافقه الحافظ الذهبي وقال، الحديث كما هو واضح في تخ

 . (صحيح)

ًق  ثبتف ،بن عبد هللا المدني وأما مرسل التابعي الثقة محمد بن المنكدر – موصوًل من ط

ًيق رجالها كلهم ثقات، (4)وصله أبو بكً بن أبي شيبة، متعددة دثنا يزيد بن ح: وصله بقوله، من ط

ًنا سفيان بن حسين، (5)هارون  عن ، عبد هللاعن جابً بن ، عن محمد بن المنكدر، (6)قال أخب
ُفُق ِبِهنَّ ، ن عال ثالث بنات َيْكِفْيِهنَّ م)): قال –صلى هللا عليه وسلم  –النبي  ًْ َحُمُهنَّ وَي ًْ فهو في ، وَي

 . (معي في الجنة(: الجنة أو قال

حدثنا أبو : بقوله، (7)ليـله أبو يعلى الموصـوص، يبةـً بن أبي شـًيق أبي بكـومن ط

                                   
ًيب الحديث: ينظً، الشدة وضيق المعيشة: والألواء، على شدتهن: أي: ألوائهن (1) ، (226/ 6): الفائق في غ

ًي  ًاهيم ومحمد أبو، علي محمد البجاوي : تحقيق، للزمخش ًفة، الفضل إب ًوت ، دار المع ، بدون تاريخ، 6ط، لبنان –بي
ًيب الحديث واألثً  . (221/ 0): والنهاية في غ

ًج الحديث (2) ، (24000): حديث رقم، (221/ 4): رالمصنف األحاديث واآلثا: أبو بكً بن أبي شيبة في: أخ
ًائطي في ًاني في المعجم األوسطوا، (340): رقم حديث، (210/ 1): مكارم األخالق: والخ  حديث، (204/ 3): لطب

هذا حديث ): وقال الحاكم، (3603): حديث رقم، (124/ 0): والحاكم في المستدرك على الصحيحين، (3124): رقم
ًجاه( ووافقه الذهبي وقال  . صحيح(): صحيح اإلسناد ولم يخ

ًجه البزار في مسنده ًه( من ح2382): حديث رقم، (113، 13): والحديث أخ ًة جاء في خخ ًي من و )): ديث أبي ه
 . جً مجاهد في سبيل هللا عز وجل صائمًا قائًما((أسعى على ثالث بنات فهو في الجنة وكان له ك

ًغيب و  (3) ًهيبالت  . (6023): رقم حديث، (03/ 6): الت
 . (24060): رقم حديث، (221/ 4)، (األحاديث واآلثار): مصنفه: في (4)
ًجمته في ص، ثقة متقن، يزيد بن هارون  (5)  . (36): تقدمت ت
ًي باتفاقهم"، سفيان بن حسين بن حسن الواسطي: "أبو محمد (6) ًيب التهذيب .ثقة في غيً الزه ، (002)ص:: تق

ًجمة رقم  . (2063): ت
 . (2210): حديث رقم، (103/ 0): همسند: في (7)
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ًنا سفيان بن حسين، حدثنا يزيد بن هارون ، (1)خيثمة : قال، عن جابً، لمنكدرعن محمد بن ا، أخب

ُفُق ِبِهنَّ م)): – مهللا عليه وسل ىصل –قال رسول هللا  ًْ ًَحمُهنَّ وَي فهو ، ن عال ثالث بنات َيكِفيِهنَّ وي
: لقال، واحدة: إن إنساًنا لو قال :حتى قلنا، اثنتين: قال؟ يا رسول هللا واثنتين: فقال رجل، في الجنة

 . (واحدة(

ًوزي ، (2)أحمد بن حنبل: والحديث وصله أيًضا ًب الم وابن ، (4)والبخاري ، (3)والحسين بن ح

ًاني، (6)والبزار، (5)ي الدنياأب ًيق ثانية، (8)والبيهقي، (7)والطب ًيق، من ط ، (9)علي بن زيد: وهي ط

: –صلى هللا عليه وسلم– قال رسول هللا: قال، قال حدثني جابً بن عبد هللا، محمد بن المنكدر عن

َحُمُهنَّ م)) ًْ وإن  :قالوا يا رسول هللا، وَيْكُفُلُهنَّ وجبت له الجنة البتة، ن ُكنَّ له ثالث بنات ُيْؤِويِهنَّ وَي

                                   
ًب بن شداد النسائي": اسمه (1) ًيب التهذيب. "هـ(260: )ت: تثقة ثب، نزيل بغداد ،زهيً بن ح ، (213)ص:: تق

ًجمة  . (2002): رقم ت
 . (10203): رقم حديث، (140، 22): في مسنده (2)
 . (120): رقم حديث، (22/ 1): البً والصلة: في (3)
ًد: في (4)  . (38): رقم حديث، (01/ 1): األدب المف
 . (80): حديث رقم (222/ 1)، (العيال): بكتا: في (5)
حبيب : تحقيق، للهيثمي، (1208): حديث رقم، (680/ 2): ركشف األستار عن زوائد البزا: ينظً، مسنده: يف (6)

ًحمن األعظمي ًسالة، ال ًوت ، مؤسسة ال  . م1232 –ه 1622، 1ط، لبنان –بي
 . (0330): رقم حديث، (20/ 4): المعجم األوسط: في (7)
 . (1386): رقم حديث، (103/ 11): نشعب اإليما: في (8)
ًي : أبو الحسن (9) ًشي البص ضعفه ، أحد علماء التابعين ،علي بن زيد بن عبد هللا بن زهيً بن جدعان األعمى الق

ليس هو بالقوي روى عنه ): د بن حنبلوقال أحم ،كان يقلب األحاديث(): حماد بن زيد وقال، سفيان بن عيينة
ًى ، ليس بحجة(): وقال يحيى بن معين ،الناس( ًازي ، ليس بشيء(): وقال في رواية أخ وأبو زرعة ، وقال أبو حاتم ال
ًازي  ًه(): وقال الفسوي ، يكتب حديثه ول يحتج به(): مزاد أبو حات ،ليس بالقوي(): ال : وقال ابن خزيمة، اختلط في كب

ًمذي، لسوء حفظه( ل أحتج به) : وقال الذهبي، ل يزال عندي فيه لين(): وقال الدار قطني، صدوق(): وقال الت
ًة، أحد الحفاظ وليس بالثبت() ًائب، حسن الحديث): وقال فيه أيضا، صالح الحديث(): وقال م أحتج به ، صاحب غ

ًج والتعدي: ينظً، (هـ161: )ت، ضعيف(): وقال الحافظ ابن حجً، بعضهم( ًجمة ، (183 – 183/ 3): لالح ت
ًجمة رقم، (00/ 2): فوالكاش، (1021): رقم ًجا، (6216): ت ، (122 – 123/ 6): لوميزان العتدال في نقد ال

ًجمة رقم ًجمة رقم، (003/ 2): والمغني في الضعفاء، (4800): ت ًوكين ، (0234): ت : صوديوان الضعفاء والمت
ًجمة، (286) ًيب التهذ2223): رقم ت  . (0360): يب( وتق
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ًأ: قال ،إن كانت اثنتينو : قال؟ كانت اثنتين زاد  ،(واحدة( :بعض القوم أن لو قالوا واحدة لقال ىف
ًاني في حديث جابً  . ويزوجهن(): الطب

 . ورابعة، ثالثة: روي موصواًل كذلك من طريق، ومرسل التابعي محمد بن المنكدر –

ًيق الثالثة ًيق، (1)وصلها البزار: الط عن ؛ عن محمد بن المنكدر، (2)ن التيميسليما: من ط
ًيق ...  – صلى هللا عليه وسلم –قال رسول هللا :  قالعبد هللاجابً بن  بمثل لفظ الحديث في الط

 . الثانية

ًابعة ًيق ال ًاني: الط ًيق أيوب السختياني، (3)وصلها الطب عن محمد بن المنكدر ، (4)من ط
ن كان له ثالث بنات أو م)): – صلى هللا عليه وسلم –قال رسول هللا :  قالعبد هللاعن جابً بن 

ًى لو  ،واثنتين: قال؟ قلنا يا رسول هللا واثنتين، وَعاَلُهنَّ وجبت له الجنة مثلهن من األخوات َفَكَفُهنَّ  ون
 . ((نعم: قال، قلنا واحدة

ًسل التابعي يتبين: أقول ًق األربع التي وصلت م أن واحدًة  :محمد بن المنكدر: من هذه الط

ًيق الثانية ،منها ضعيفة ، ليس بالقوي ، ي علي بن زيد بن جدعان البصً : ألن في سندها، وهي الط

ًه ؛ضعيف في الحديث بسبب سوء ، اوإن كان ضعيف، وعلي بن زيد، فساء حفظه، لختالطه في كب

ًمذيد ِ حفظه إل أنه عُ  في هذه الحالة ، واحتج به بعض أئمة الحديث، والحافظ الذهبي، ل من قبل الت

ًيق الثانية، زيد وعلي بن، إذا كان له متابع أو شاهد تقوى حديثه، وينظً فيه، يكتب حديثه ، في الط

وكلهم ثقات ، وأيوب السختياني، وسليمان بن بالل التيمي المدني، سفيان بن حسين الواسطي: تابعة

ًواية عن محمد بن المنكدر، ضابطين الحديث  توَّ قَ ، وهذه متابعة تامة، تابعوا علي بن زيد في ال

ًيق الثانية من الضعف إلى درجة الحسن لغيً  ًوي من الط : ويشهد لذلك أيضا تحسين، هالم

ًيق، واأللباني للحديث، والهيثمي، المنذري   . بن جدعان زيد بن علي: من ط

                                   
 . (1208): رقم حديث، (680/ 2): في كشف األستار عن زوائد البزار (1)
ًجمة، (043/ 1): فالكاش، ("هـ132: )ت: مثقة إما، سليمان بن بالل المدني: أبو محمد" (2)  . (2036): رقم ت
 . (34143): يث رقمحد (223/ 4): في المعجم األوسط (3)
ًي  (4) ًجمته في هامش ص، ثقة ثبت حجة، أيوب السختياني البص  . (63): تقدمت ت
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ًاني في األوسط وزاد ويزوجهن(، والبزار، رواه أحمد بإسناد جيد): قال المنذري   . (1)والطب

ًاني في األوسط بنحوه وزاد ويزوجهن من ط، والبزار، رواه أحمد): وقال الهيثمي ًق والطب

 . (2)وإسناد أحمد جيد(

 . (3)الحديث حسن(): وقال الشيخ األلباني

ًجح وصله إلى جابً بن عبد هللا ًقه ي على إرساله عن التابعي محمد  ،والحديث بمجموع ط
ًيق واحدة، بن المنكدر ًسال إليه من ط ًق ، ل سيما أنه روي م ، وروي متصال إلى جابً من أربع ط

وفي ، وهي األكثً رواية وحفظا من رواية اإلرسال، ين بالثقة والضبطثالث منها رجالها حفاظ متصف
، هذه الحالة الحكم على األصح لمن وصل الحديث إلى جابً بن عبد هللا ألن الوصل زيادة ثقة

 . (4)وزيادة الثقة مقبولة

ًيق ًابعة صحيح: وبذلك يعد حديث جابً المتصل من الط ألن رجالها ، األولى والثالثة وال
 . ثقات

 : الحكم عليه وأهميته: المحور الثالث من حيث

ًيج الحديث أنه اختلف فيه منتحقق  ًساًل عن التابعي أيوب بن بشيً بن سعيد ، تخ روي م
ًجح من روى الحديث ، ًل إلى أبي سعيد الخدري و وروي موص، األنصاري المعاوي  في هذه الحالة ي

ًسالً ، موصولً   : ألسباب ثالثة، على من رواه م

ًاوين إلرساله: سبب األولال ًاوين لوصله هم األكثً من ال لثبوت وصله إلى أبي سعيد  ؛أن ال
ًق  : وأحمد بن حنبل في، مصنفه: أبو بكً بن أبي شيبة في: رواها كما تقدم، الخدري من أربع ط

ًد: في، والبخاري ، مسنده ً وأما إرساله عن التابعي أيوب بن بشي، سننه: وأبو داود في، األدب المف
ًيق واحدة رواها كما تقدم ابن أبي الدنيا في  . العيال(): كتابه: تحقق روايته من ط

                                   
ًهيب (1) ًغيب والت  . (6023): حديث رقم، (03/ 6): الت
 . (16021): رقم حديث، (143/ 8): دمجمع الزوائ (2)
ًد (3)  . (38): رقم يثحد، (48 – 43)ص:: صحيح األدب المف
 . (136، 133)ص:: مقدمة ابن الصالح: ينظً (4)
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ًاوين إلرسال: السبب الثاني ًاوين لوصله هم األحفظ من ال ًواية وصله من أربع ، أن ال ل
ًق  ًيق واحدة ، ثالث منها رجالها ثقات اتصف رواتها بالحفظ والضبط، ط بخالف رواة إرساله من ط

 . خفيف الضبط، منهم الثقة الضابط ومنهم الصدوق ، قاتليس كلهم ث

زيادة من رواة ثقات متصفين ، أن وصل الحديث إلى أبي سعيد الخدري : السبب األخير
 . وزيادة الثقة مقبولة على القول الصحيح، بالحفظ والضبط

ًناه في هذه األسباب يتضح لنا ى أن الحكم في الحديث على األصح لمن وصله إل :وما أظه
ًقه التي وصلته صحيحا، أبي سعيد الخدري  ويشهد لصحته أيضا أنه رويت بمعناه كما ، ويعد بط

ًورية عن ، وعقبة بن عامً، عبد هللاوجابً ابن ، وأنس بن مالك، عائشة: تقدم أحاديث صحيحة م

ًة رضي هللا عنهم ًي  . وأبي ه

 : أهم ما يستفاد من الحديث

ًه ممن ل كافل لهن، هو األظهًأن من عال ثالث بنات من بناته و " –  ،ويدخل من بنات غي
ًيعة وزوجهن أعان على ذلك ، وعلمهن أمور الدنيا التي يعود عليهن نفعها ،فأدبهن بآداب الش

 . (1)وأحسن إليهن بسائً ما يتم به اإلحسان فله الجنة"

حسن من يقوم بكفاية ثالث بنات أو ثالث أخوات بما يحتاجنه من نحو قوت وكسوة وي" –
بأن ل يمن عليهن ول يظهً الضجً والملل ونحو ذلك إل ُكنَّ له ستًًا من ، إليهن في اإلقامة بهن

ًض باحتياجهن ، النار أي وقاية من دخول جهنم ًهن في الدنيا من ذل السؤال وهتك الع ألنه كما ست

 . (2)للغيً الذي ُربما جً للزنا جوزي بذلك جزءًا وفاقا"

مع السابقين  :أي ،فله الجنة، البنات بعد الزواج بنحو صلة وزيارة"أن من أحسن إلى  –

ًره»: قال ابن عباس، األولين ًائم الحديث وغ  . (3)"«هذا من ك

                                   
ًح الجامع الصغيً (1)  . (8828): حديث رقم (608/ 10): التنويً ش
ًح الجامع الصغيً (2)  . (622/ 2): التيسيً بش
ًح الجامع الصغيً (3)  . (8803): رقم حديث، (133/ 3): فيض القديً ش
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  :لبناتتزويج ا :يف ناب: ثا  ا
 : وفيه حديث واحد

حدثنا ، حدثنا محمد بن ثابت العبدي، هللا بن معاوية الجمحي حدثنا عبد: قال ابن أبي الدنيا
، مسكين، سكينم)): صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا : عن أبي نجيح قال، هارون بن رئاب

، وإن كان كثير المال: قال ؟وإن كان كثير المال، يا رسول هللا: قالوا ،مسكين رجل ليست له امرأة
وإن كانت  :قال؟ وإن كانت غنية مكثرة، يا رسول هللا: قالوا ،مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج

 . (1)غنية مكثرة((

ًد من حيث القبول الحديث لبيان حال  : تيكاآل، نحقق دراسته في ثالثة محاور، أو ال

 : رجال إسناده: من حيث :المحور األول

 .(2)("هـ206: )ت معمً، ثقة، سى الُجَمِحيو  بن معاوية بن معبد هللا: ً"أبو جعف –

ًي : عبد هللاأبو  – ًح والتع، محمد بن ثابت العبدي البص ، ديلضعفه غيً واحد من أئمة الج
وثقه في رواية ، ضعيف(): وخخً قال فيه، ثقة(): قول قال فيه: ونقل عن يحيى بن معين قولين

ومعلوم كما ، (3)ليس به بأس(: فقال، محمد بن ثابت العبدي، قلت لبن معين): قال، الدارمي
ًاوي  (4)تقدم ًاوي  ليس به بأس(): أن قول ابن معين في ال : ايةفي رو ، ضعفه ابن معين، و توثيق لل

ًز ًز، والدوري ، ابن مح : فقال، عن محمد بن ثابت العبدي، سألت يحيى بن معين): قال ابن مح
قلت ، محمد بن ثابت ضعيف): يقول، سمعت يحيى بن معين: وقال الدوري ، (5)ليس بذلك القوي 

ًة :له  . (6)قلت هذا قط( ما: قال؟ ليس به بأس: أليس قلت م

                                   
 . (128): رقم يثحد، (233/ 1)، (العيال): كتاب (1)
ًيب التهذيب (2) ًجمة، (620)ص:: تق  . (6360): رقم ت
 . (802): ( رقم214)ص:: تاريخ ابن معين رواية الدارمي (3)
 . من هذا الفصل في الحديث األول من المبحث الثالث (4)
ًز (5) ًجمة رقم، (32/ 1): تاريخ ابن معين رواية ابن مح  . (133): ت
 . (0463): ( رقم610/ 0): ية الدوري تاريخ ابن معين روا (6)
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، لثبوت تضعيفه له، ضعيف عند يحيى بن معين، بديالصواب أن محمد بن ثابت الع: أقول
ًز وقد أكدت رواية الدوري أن ابن معين جزم بعدم ، ورواية الدوري ، في روايتين رواية ابن مح

ًجيح قوي ، )ليس به بأس(: بقوله فيه، توثيقه عند ابن معين ، يؤكد أن محمد بن ثابت العبدي، وهذا ت
ضعفه ابن ): قال في محمد بن ثابت العبدي، هبيويشهد لذلك أيضا أن الحافظ الذ، ضعيف
 . (1)معين(

 المديني عن محمد بن ثابت عبد هللاسألت علي بن ): وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة

محمد بن ثابت العبدي ليس به ): وقال أحمد بن حنبل، (2)هو صالح ليس بالقوي(: فقال ،العبدي

ًًا في التيمم، بأس يخالف في بعض ): وقال البخاري ، ((4)ل يتابعه أحد (3)لكن روى حديثا منك

وقال أبو حاتم ، (7)ليس بشيء(): وقال أبو داود السجتاني، (6)ثقة(): وقال العجلي، (5)حديثه(

ًازي  كان ): وقال ابن حبان، (9)ليس بالقوي(): وقال النسائي، (8)ليس هو بالمتين يكتب حديثه(): ال
ًاسيل ًفع الم فلما فحش ذلك منه بطل الحتجاج ، توهما من سوء حفظهويسند الموقوفات ، ي

قال غيً واحد ليس ): وقال الذهبي، (11)ل يتابع عليه(، عامة أحاديثه): وقال ابن عدي، (10)(به

 . (13)صدوق لين الحديث(): وقال الحافظ ابن حجً، (12)بالقوي(

                                   
ًوكين  (1) ًجمة رقم، (600): صديوان الضعفاء والمت  . (6322): ت
ًح والتعديل، سؤلت محمد بن عثمان بن أبي شيبة (2)  . (64): ( رقم03)ص:: لعلي بن المديني في الج
ًد السالمأ)):  بن عمً في التيممعبد هللاحديث:  (3) : قال الحافظ الذهبي ((،نه عليه الصالة والسالم تيمم ل
ًجال. الصواب موقوف() ًجمة، (024/ 6): ميزان العتدال في نقد ال  . (3226): رقم ت
ًواة وتعديلهم (4) ًح ال  . (400): ( رقم662): ص: سؤلت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في ج
ًجمة، (40/ 1): التاريخ الكبيً (5)  . (104): رقم ت
ًجمة رقم، (001)ص:: الثقات (6)  . (1062): ت
ًجمة، (84/ 2): بتهذيب التهذي (7)  . (108): رقم ت
ًح والتعدي (8) ًجمة، (213/ 3): لالج  . (1201): رقم ت
ًوكو  (9) ًجمة، (12)ص:: ن الضعفاء والمت  . (412): رقم ت
ًوح (10) ًوكيالمج ًجمة، (241/ 2): نين من المحدثين والضعفاء والمت  . (223): رقم ت
ًجا (11) ًجمة، (616/ 3): لالكامل في ضعفاء ال  . (1363): رقم ت
ًجمة رقم، (131/ 2): فالكاش (12)  . (0343): ت
ًيب التهذي (13) ًجمة رقم، (303)ص:: بتق  . (3804): ت
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ًاوي محمد بن ثابت العبدي ضعيف ضعف: أقول وحديثه صالح ، اً فخفي اً مما سبق يتبين أن ال
 . لالعتبار في الشواهد والمتابعات

ًي العابد –  . (1)ثقة"، "هارون بن رئاب األسيدي البص

عبد وهو والد ، ثقة، : أبي نجيحمشهور بكنيته، "يسار المكي مولى ثقيف: اسمه، أبو نجيح –

 . (2)("ھ102ت):  بن أبي نجيحهللا

وبقية رجاله ، ضعيف، محمد بن ثابت العبدي راويهأن  :من دراسة رجال سند الحديث تحققي
ًسالً ، ثقات ًس، وقد رواه التابعي أبو نجيح يسار المكي م  . فضعي لوالم

 : خريجهت: المحور الثاني من حيث

، (3)سعيد بن منصور، أخرجه الحديث أيضا مرساًل عن التابعي أبي نجيح المكي –

وإسماعيل بن محمد ، (7)والبيهقي، (6)وأبو نعيم األصبهاني، (5)الثعلبيو ، (4)والطبراني

ًق إلى، (8)األصبهاني ًجوه من ط ًنا هارون بن رئاب: قال، محمد بن ثابت العبدي: كلهم أخ ، أخب

ًأة م)): صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا : قال، يحعن أبي نج  ،سكين مسكين رجل ليست له ام
ًأة : قال ،وإن كان غنيا من المال: قال؟ وإن كان غنيا ذا مال، يا رسول هللا: قيل ومسكينة مسكينة ام

ًة من المال: قيل ،ليس لها زوج لفظ  ،((وإن كانت: قال؟ يا رسول هللا وإن كانت غنية أو مكث
 . الحديث للبيهقي

                                   
ًجمة، (622/ 2): فالكاش (1)  . (4203): رقم ت
ًيب التهذي (2) ًجمة، (383/ 2): بتق  . (8080): رقم ت
 . (088): حديث رقم، (136/ 1): سننه: في (3)
 . (3482): رقم حديث، (608/ 3): طالمعجم األوس: في (4)
ًخن: في (5) ًوف بتفسيً الثعلب، الكشف والبيان عن تفسيً الق تحقيق ، للثعلبي، (62): حديث رقم (21/ 3): يالمع

ًاجعة وتدقيق، محمد عاشورأبي : اإلمام ًبي، نظيً الساعدي: األستاذ: م ًاث الع ًوت ، دار إحياء الت ، 1ط، لبنان –بي
 . م2002 –هـ 1021

ًفة الصحابة: في (6)  . (3000): حديث رقم (6062/ 3) مع
 . (4023): رقم حديث (668/ 3): نشعب اإليما: في (7)
ًهيب: في (8) ًغيب والت  . (2048): رقم ( حديث202/ 6): الت
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، وهو من التابعين،  بن أبي نجيحعبد هللاوالد  :وهو، أبو نجيح اسمه يسار): قيوقال البيه
ًسل(  . (1)والحديث م

ًاني في األوسط): قال الهيثمي  . (2)له( ةإل أن أبا نجيح ل صحب، ورجاله ثقات، رواه الطب

 . الحديثضعيف ، ألن من رواته محمد بن ثابت العبدي ؛سنده ضعيف الحديث: أقول

 ، (3)ضعيف لسوء حفظه(، ومحمد بن ثابت العبدي، الحديث منكً): لشيخ األلبانيوقال ا

أن رسول هللا  :بن العاص رضي هللا عنهما و بن عمر عبد هللاوالحديث روي مرفوعا عن  –
ًةا)): قال – صلى هللا عليه وسلم – ًأة تعين زوجها على اآلخ مسكين ، لدنيا متاع وخيً متاعها ام

ًأة له ًأة ل زوج لها، مسكين رجل ل ام ًه ): وقال، (4)المنذري  هذكً  ،((مسكينة مسكينة ام ذك

ًه، ولم أره في شيء من أصوله، (5)رزين  . (6)األخيً منكً( وشط

ًة ل أصل لها، هذه الزيادة في الشطً الثاني للحديث: أقول عبد أدخلها رزين في حديث  ،منك
ًوهللا أدخل كتابه زيادات واهية لو تنزه ): َنْص قول الحافظ الذهبي، ويشهد لصحة ذلك،  بن عم

 . (7)عنها ألجاد(

ًوعبد هللاوأما الشطً األول لحديث  ًجه مسلم، صحيحفله أصل ،  بن عم بسنده إلى ، (8)أخ
ًو بن العاص أن رسول هللاعبد هللا خيً ، لدنيا متاعا)): قال – صلى هللا عليه وسلم –  بن عم

ًأة الصالحة(  . (متاع الدنيا الم

                                   
 . (4023): رقم ( حديث668/ 3): نشعب اإليما (1)
 . (3611): رقم ( حديث242/ 0): مجمع الزوائد (2)
ًها السيئ على األمة (3) ، (4133): رقم حديث، (288، 283/ 11): سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأث

ًياض ، دار المعارف، لأللباني  . م1222 – ھ1012، 1ط، السعودية –ال
ًهي (4) ًغيب والت  . (2200): رقم ( حديث23/ 6): بفي الت
ًقسطي األندلسي: "أبو الحسن (5) ًيد ): صاحب كتاب، المحدث، اإلمام، رزين بن معاوية بن عمار العبدري الس تج

ًاً  ،الصحاح الستة( توفي بمكة سنة خمس وثالثين ، صحيح مسلم، صحيح البخاري : وسمع بها جاور بمكة ده
ًجمة رقم، (204 – 200، 20) سيً أعالم النبالء. "ئة وقد شاخوخمسما  . (122): ت

ًهي (6) ًغْيب والت  . (23/ 6): بالت
ًجمة رقم، (204 /20) سيً أعالم النبالء (7)  . (122): ت
ًضا): كتاب (1020/ 2): هصحيح في (8) ًأة الصالحة(): باب ع(ال  . (1033): حديث رقم خيً متاع الدنيا الم
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 : ليهالحكم ع: من حيث :المحور الثالث

ًسل التابعي أبي نجيح يسار المكي ًيج م ورواية ، من رواية ابن أبي الدنيا، تحقق من تخ
ًه ًاوي ، غي ، والحديث مع ضعف إرساله، وهو ضعيف، محمد بن ثابت البعدي: أن مداره على ال

وعليه يحكم على ، والشيخ األلباني، كما نص على ذلك الحافظ المنذري ، متنه منكً، وضعف راويه
ًس  ه. ولنكارة متن ؛لضعف سنده ؛بأنه ضعيف ل التابعي أبي نجيح المكيم

 



 

 

 
 

 

الفص  الثـا  : األحاديـث امليرسـلة، واحلكـم عل هـا،      

نــاب: يف العطــا علــا البــنني، وا بــة   : )يف دنــواب

هلــم، ونــاب: اليردفــة علــا الولــمان، واليردفــة ن ــنهم،  

ــاب:      ــهم، ون ــم، وتدقب ل ــمان، وته ــاب:  ــ  الول ون

ج  دهلـ ،  تعل م الصب ان الصالة، وناب: تعل م الير

 . وتعل م ولمه، وتأديبهم(

 الثة مباحث: وفيه ث
المبحثثث األول: فثثثي بثثثاب: فثثثي العطثثثف علثثثى البنثثثين،  -

والمحبثثثة لهثثثم، وبثثثاب: الرأفثثثة علثثثى الولثثثدان، والرأفثثثة 
 بينهم. 

المبحثثثث الثثثثاني: فثثثي بثثثاب: حمثثثل الولثثثدان، وشثثثمهم،  -
 وتقبيلهم. 

المبحثثث الثالثثثث: فثثثي بثثاب: تعلثثثيم الصثثثبيان الصثثثالة،  -
  .رجل أهله، وتعليم ولده، وتأديبهموباب: تعليم ال
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: وِباب، واحملبةْهلم، يفْالعطفْعلىْالبنني: يفِْباب: املبحثْاألول

ْ. والرَفةِْبينهم، الرَفةْعلىْالولُّان
 : وفيه ثالثة أحاديث

 : مالعطا علا البنني وا بة هل :يف ناب: دوال

 وفيه حديث واحد:

عن عبد الرحمن بن إسحاق ، أخبرنا أبو معاوية، حدثنا علي بن الجعد: قال ابن أبي الدنيا
حم هللا والدا ر )): – صلى هللا عليه وسلم – قال رسول هللا: قال، سمعت الشعبي: قال، القرشي

 . (1)((أعان ولده على بره

ًفة حال ًد نحقق دراسته في ثالثة محاور الحديث لمع  : كاآلتي، من حيث القبول أو ال

 : رجال إسناده: من حيث: المحور األول

ًجمته، علي بن الجعد بن عبيد البغدادي –  . وهو ثقة ثبت (2)تقدمت ت

ًيًمحمد بن خازم ا: اسمه: أبو معاوية – ًجمته، لض  . وهو ثقة، (3)تقدمت ت

ًحمن بن إسحاق بن الحارث: أبو شيبة – ًشي، الواسطي، عبد ال قال فيه ، الكوفي: ويقال، الق

ًة، (5)يف(ضع): وقال يحيى ابن معين، (4)كان ضعيف الحديث(): ابن سعد ًوك(): وقال م ، (6)مت

                                   
 . (140): رقم حديث، (603/ 1): كتاب العيال (1)
 . (40): في ص (2)
 . (60): في ص (3)
ًى  (4)  . (631/ 3): الطبقات الكب
ًجمة رقم، (621/ 6): اية الدوري تاريخ ابن معين رو  (5)  . (1202): ت
ًجال (6) ًجمة رقم، (408/ 2): ميزان العتدال في نقد ال  . (0812): ت
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ًوك الحديث(): وقال أحمد بن حنبل يكتب ، جائز الحديث، ضعيف): وقال العجلي، (1)مت

ًازي ، (2)حديثه( وقال أبو حاتم ، (4)ضعيف(): وقال أبو داود، (3)ليس بالقوي(): وقال أبو زرعة ال

ًازي  ليس حديثه ): وقال البزار، (5)ول يحتج به(، يكتب حديثه، منكً الحديث، ضعيف الحديث): ال

وقال أبو بكً ، (8)أحاديثه مناكيً(): وقال الساجي، (7)ضعيف(): وقال النسائي، (6)حديث حافظ(

ًد ): وقال ابن حبان، (9)ل يحتج بحديثه(): بن خزيمة كان ممن يقلب األخبار واألسانيد وينف

ًه( ًويه ل ): ن عديوقال اب، (10)بالمناكيً عن المشاهيً ل يحل الحتجاج بخب في بعض ما ي

 . (13)ضعيف(): وقال الحافظ ابن حجً، (12)ضعفوه(): وقال الذهبي، (11)يتابعه الثقات عليه(

ًحمن بن إسحاق الواسطي ضعفه شديدتبين ي: أقول ألنه ُضعِ ف بتضعيف قادح ، أن عبد ال
ًد بالمناك، لكونه يقلب األسانيد والمتون ، من ِقبل األئمة المذكورين ًوك ، يً عن المشاهيًوينف فعد مت

 . لنكارة ما يحدث به، الحديث ل يحتج به

ًو – ًاحيل الشعبي: "أبو عم عده ابن حبان من  ،(14)"ثقة مشهور فقيه فاضل، عامً بن ش
، مات سنة خمس ومائة، ينوجلة التابع، من الفقهاء في الدين): وقال فيه، مشاهيً التابعين بالكوفة

                                   
ًجال ألحمد رواية ابنه عبد هللا (1) ًفة ال ًجمة رقم، (283/ 2): العلل ومع وصي هللا بن محمد : تحقيق، (2238): ت

ًياض، دار الخاني، عباس  . م2010 –هـ 1022، 2ط، ال
ًجمة رقم، (283)ص:: الثقات (2)  . (222): ت
ًح والتعديل( 3) ًجمة رقم، (216/ 4): الج  . (1001): ت
ًجال (4) ًجمة رقم، (418 – 413، 13): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (6340): ت
ًح والتعديل (5) ًجمة رقم، (216/ 4): الج  . (1001): ت
ًجمة رقم، (163/ 3): تهذيب التهذيب (6)  . (280): ت
ًوكون  (7) ًجمة رقم، (33)ص:: الضعفاء والمت  . (648): ت
ًجمة رقم، (163/ 3): تهذيب التهذيب( 8)  . (280): ت
ًجال (9) ًجمة رقم، (418، 13): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (6340): ت
ًوكين (10) ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت  . (40/ 2): المج
ًجال (11) ًجمة رقم، (028 /4): الكامل في ضعفاء ال  . (1122): ت
ًجال (12) ًجمة رقم، (408/ 2): ميزان العتدال في نقد ال  . (0812): ت
ًيب التهذيب (13) ًجمة رقم، (663)ص:: تق  . (6322): ت
ًجمة رقم، (283)ص:: المصدر السابق (14)  . (6022): ت
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 . (1)وكان أدرك خمسين ومائة من الصحابة(

ًحمن بن إسحاق الواسطي :ألن من رواته ؛فالحديث بهذا السند ضعيف جدا ؛وعليه  ،عبد ال
ًسل من ِقبل التابعي عامً ، لكونه منكً الحديث ؛ل يحتج به والحديث بهذا الضعف الشديد م

ًسل ضعيف، الشعبي  . والم

 : تخريجه: من حيث: ثانيالمحور ال

وهناد بن ، (2)أبو بكر ابن أبي شيبة: أخرج الحديث أيضا مرسال عن التابعي عامر الشعبي
ًجه أبو بكً بن أبي شيبة ،(3)السري  ًجه هناد بن ...، (4)حدثنا حفص بن غياث: بقوله، أخ وأخ
ًي   . حدثنا أبو معاوية: بقوله، الس

ًيً(وأبو معاوية م، حفص بن غياث): كالهما ًحمن بن  حمد بن خازم الض عن عبد ال
حم هللا والدا أعان ولده على ر )): – صلى هللا عليه وسلم – قال رسول هللا: قال، عن الشعبي، إسحاق

ًه((  . ب

ًسل التابعي ًيج م ًحمن بن إسحاق أن مداره عل ،عامً الشعبي :يتضح من تخ ى عبد ال
ًيقين، الواسطي ًيق، وقد روي إليه من ط ًجها أبو بكً بن أبي شيبة، حفص بن غياث: ط ، وقد أخ

ًيق أبي معاوية ًي ، وط ًجها هناد بن الس ًسل ، وقد أخ ًيق روى ابن أبي الدنيا م ومن هذه الط
 . التابعي عامً الشعبي

بسند  (5)عطاء بن أبي رباح: يوالحديث روي أيضا من وجه آخر مرسال عن التابع –

ًي  ،ضعيف ًجه عبد هللا بن وهب المص أن رسول هللا  :بلغني عن عطاء بن أبي رباح: بقوله، (6)أخ

                                   
ًجمة رقم، (136)ص:: مشاهيً علماء األمصار (1)  ( 340): ت
 . (24014): رقم حديث، (212/ 4)، (ألحاديث واآلثارا): في مصنفه (2)
ًي ، (083/ 2): في الزهد (3) ًيوائي: تحقيق، لهناد بن الس ًحمن بن عبد الجبار الف دار الخلفاء للكتاب ، عبد ال

 . هـ1003، 1ط، الكويت، اإلسالمي
ًجمته في هامش ص، حفص بن غياث النخعي قاضي الكوفة (4)  . ( وهو ثقة33): تقدمت ت
ًشي المكي (5) ًيب التهذيب. "هـ(110: )ت: لكنه كثيً اإلرسال، ثقة فقيه فاضل، "عطاء بن أبي رباح الق : تق

ًجمة رقم، (621)ص:  . (0421): ت
، مصطفى حسن حسين أبو الخيً، الدكتور: تحقيق، (168): رقم حديث، (212)ص:: في الجامع لبن وهب (6)

ًياض ، دار ابن الجوزي   . م1224 –هـ 1013، 1ط، السعودية –ال
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ًهر )): قال –صلى هللا عليه وسلم  –  :قال؟ كيف يا رسول هللا: قالوا، حم هللا والدا أعان ولده على ب
 . ((ويتجاوز عن إساءته، يقبل إحسانه

 : الحديث بهذا السند ضعيف لسببين

ألن رواية عبد  ؛انقطاع به يضعَّف الحديث واإلعضال، أنه معضل في سنده: السبب األول
ما سقط ): والمعضل هو، يعد معضال، عن عطاء بن أبي رباحبلغني : هللا بن وهب للحديث بقوله

 . (1)من إسناده اثنان فصاعدا(

ًسل من ِقبل التابعي عطاء بن أبي رباح: السبب اآلخر ًسل أيضا، أنه م انقطاع  والم
 . يضعَّف به الحديث

 ،بسند ضعيف جدا – رضي هللا عنه – طالب والحديث روَي مرفوعا عن علي بن أبي –

ًجه أ ًحمن السلميأخ ًيق، (2)بو عبد ال ًنا أبي علي : قال، (3)أحمد بن مهدي بن صدقة: من ط أخب

ًضا عن علي بن ، (7)عن أبيه، (6)عن جده جعفً بن محمد، (5)عن أبيه، (4)بن موسى ال

                                   
 . (81)ص:: التقييد واإليضاح (1)
ًحمن السلمي، (163): حديث رقم، (23/ 1): في خداب الصحبة (2) دار ، مجدي فتحي السيد: تحقيق، ألبي عبد ال

ًاث  . م1220 –هـ 1010، 1ط، مصً –طنطا ، الصحابة للت
ًقي: الصواب في اسمه (3) عن علي بن موسى ، روى عن أبيه): قال الذهبي، أحمد بن علي بن مهدي بن صدقة ال

ًضا وتلك نسخة مكذوبة ًضا شيئا وم): –الذهبي  –وقال أيضا ، اتهمه الدارقطني بوضع الحديث(، ال ا علمت لل
له حديث في الجزء األول من كتاب المأتين ألبي عثمان الصابوني من هذه ): وقال الحافظ ابن حجً، يصح عنه(

ًا جدا(، النسخة ًجال: ينظً. وهو منك ًجمة رقم، (120/ 1): ميزان العتدال في نقد ال ولسان ، (034)، (031): ت
ًجمة رقم، (222/ 1): الميزان  . (326): ت

ًضا، علي بن موسى بن جعفً بن محمد بن علي بن الحسين بن علي الهاشمي (4) والخلل ممن ، صدوق ، يلقب ال
ًيب التهذيب هـ(206: )ت: روى عنه ًجمة رقم، (004)ص:: تق  . (0800): ت

ًوف بالكاظم، موسى بن جعفً بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (5) قال أبو حاتم ، المع
ًازي  ًشيد سنة، صدوق ، ثقة): ال ًح والتعديل: نظًي، (هـ618): إمام من أئمة المسلمين( مات في حبس ال / 8): الج
ًجمة رقم، (162 ًجمة رقم، (606/ 2): والكاشف، (324): ت  . (4388): ت

ًوف بالصادق (6) ًجمته في ص، صدوق ، جعفً بن محمد بن علي المع  . (33): تقدمت ت
ًوف بالباقً، محمد بن علي بن الحسين (7) ًجمته، المع  . (31): في ص ثقة تقدمت ت
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ًم هللا وجهه، (2)عن أبيه، (1)الحسين صلى هللا  – قال رسول هللا: قال، عن علي بن أبي طالب ك
ًه باإلفضال عليهر )): – عليه وسلم  . ((حم هللا والدا أعان ولده على ب

ًاقي ًجه أبو الشيخ ): قال الحافظ الع من حديث علي  ،(4)في كتاب الثواب (3)بن حياناأخ

ًسال( (5)وقاتيورواه الن، بسند ضعيف ،وابن عمً، بن أبي طالب  . (6)من رواية الشعبي م

ًفوعا يرواه أبو الشيخ في الثواب من حديث عل): وقال السخاوي  وسنده ، وابن عمً به م

ًة األهلين له، ضعيف ًسال بدون ذكً  ،(7)ورواه أبو عمً النوقاتي في معاش من رواية الشعبي م

 . (8)علي(

 . (9)بإسناد ضعيف( رواه أبو الشيخ في الثواب عن علي): وقال المناوي 

ًاقي  . (10)ضعيف(): بقوله، الشيخ األلباني، والمناوي ، والسخاوي ، وقد ضعف الحديث مع الع

روى عن  ،أحمد بن علي بن مهدي بن صدقة :ألن في سنده ؛الحديث ضعيف جدا: أقول
ًضا نسخة مكذوبة، أبيه  . اتهمه الدارقطني بوضع الحديث، عن علي بن موسى ال

                                   
ًوف بزين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (1) ًجمته في ص، ثقة ثبت، المع  . (31): تقدمت ت
ًجمته في، سبط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، الحسين بن علي بن أبي طالب (2)  . (32): هامش ص تقدمت ت
ًجمته في هامش ص، صاحب تصانيف ،إمام حافظ، عبد هللا بن محمد بن جعفً بن حيان :هو (3) : تقدمت ت
(86) . 
 . وقفت عليها الثواب( بحثت عنه ولم أجده ضمن الكتب المطبوعة التي): كتابه (4)
. هـ"000 :توفي قبل سنة، األديب، الحافظ، المحدث، السجستاني، يت"محمد بن أحمد بن سليمان النوقا: اسمه (5)

ًجمة رقم، (104، 100، 13): سيً أعالم النبالء  . (83): ت
معجم ، صاحب التصانيف في األدب"، محمد بن أحمد النوقاتي: ينسب إليها أبو عمً، محلة بسجستان": نوقاتو 

 . (611/ 4): البلدان
ًيج ما في اإلحياء من األخبار (6)  . (3): رقم حديث، (381/ 1): المغني عن حمل األسفار في األسفار في تخ
ًة األهل): كتابه (7)  . ين( بحثت عنه ولم أجده ضمن الكتب المطبوعة التي وقفت عليهامعاش
ًة على األلسنة (8) ، (413): رقم حديث، (630/ 1): المقاصد الحسنة في بيان كثيً من األحاديث المشته

ًبي، محمد عثمان الخشت: تحقيق، للسخاوي  ًوت، دار الكتاب الع  . م1284 –هـ 1004، 1ط، بي
ًح الجامع (9)  . (66/ 2): الصغيً التيسيً بش
 . (6118): رقم حديث، (048/ 1): ضعيف الجامع الصغيً وزيادته (10)
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 : الحكم عليه: من حيث: المحور الثالث

ًيجا ًسل التابعي عامً الشعبي  :أوضحت دراسة رواية ابن أبي الدنيا سندا وتخ أن م
ًحمن بن إسحاق الواسطي: ألنه من رواية ؛وقد اتصف بالضعف القادح الشديد، ضعيف ، عبد ال

ًهم على تضعيفه ًح قادح مبين السبب، أجمع األئمة المتقدم ذك قال ابن  لكونه كما ؛وقد ضعف بج
ًد بالمناكيً عن المشاهيً(، المتون( واألسانيد): يقلب األخبار): حبان ًوك الحديث ل  ،وينف فُعدَّ مت

ًسل التابعي عامً الشعبي باق  على ضعفه الشديد ؛وعليه، لنكارة ما يحدث به ؛يحتج به  . فإن م

ًيجه أيضاسبق والحديث كما  ته من ضعيف بضعف قادح مبين السبب في رواي :في تخ
ًسال عن التابعي عطاء بن أبي رباح ًفوعا عن، وجه خخً م علي بن أبي طالب : وفي روايته م

 ه. رضي هللا عن
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 : اليردفة علا الولمان واليردفة ن نهم :يف ناب: ا  اث

 : وفيه حديثان

 : 

، عيسى بن يونس قاال حدثنا، وعبد الرحمن بن صالح، حدثنا أبو همام: قال ابن أبي الدنيا

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سمع بكاء الحسن ، عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا األوزاعي

 . (1)((ن الولد لفتنة لقد قمت وما أعقلإ)): أو الحسين فقام إليه فزعا ثم قال

ًفة حال ًد نحقق دراسته في ثالثة محاور الحديث لمع  : كاآلتي، من حيث القبول أو ال

 : رجال إسناده: من حيث: المحور األول

، بغداد نزيل ،الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني ابن أبي بدر الكوفي: "أبو همام –

 . (2)"هـ(206: ت) :ثقة

ًحمن بن صالح األزدي: أبو محمد – ، (3)ثقة(): قال فيه يحيى بن معين، الكوفي، عبد ال

ًحمن بن صالح: يقال له، يقدم عليكم رجل من أهل الكوفة): وقال في موضع خخً ، ثقة، عبد ال

ًف( ؛شيعي، صدوق  وقال أبو حاتم ، (4)ألن يخً من السماء أحب إليه من أن يكذب في نصف ح

ًازي  ًه ابن حبان في الثقات، (6)صدوق(): وقال صالح بن محمد جزرة، (5)صدوق(): ال ، (7)وذك

ًوف مشهور في الكوفيين لم يذكً بالضعف في الحديث): وقال ابن عدي ول اتهم فيه إل أنه ، مع

                                   
 . (180): رقم حديث، (602/ 1): كتاب العيال (1)
ًيب التهذيب (2) ًجمة رقم، (482)ص:: تق  . (3028): ت
ًجال (3) ًجمة رقم، (432/ 2): ميزان العتدال في نقد ال  . (0882): ت
ًجمة رقم، (123/ 3): تهذيب التهذيب (4)  (001): ت
ًح والتعديل (5) ًجمة رقم، (203/ 4): الج  . (1130): ت
ًجمة رقم، (128/ 3): تهذيب التهذيب (6)  . (001): ت
 . (680/ 8): الثقات (7)
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ًقا في ، (2)خولف في بعض حديثه(): وقال أبو أحمد الحاكم، (1)ما كان فيه من التشيع(كان محت

 . (4)هـ(264ت ، صدوق يتشيع): وقال الحافظ ابن حجً، (3)صدوق(): وقال الذهبي

ًاد من قول يحيى بن معين اآلخً: أقول ًحمن بن صالح األزدي ، ثقة): ُي صدوق( أن عبد ال
ًويه، ثقة في عدالته  . صدوق(): وعبًَّ عن روايته بـ، الثقة(): عبًَّ بعدالته بـ، صدوق فيما ي

ًرمو  ًح والتعديل يتق ًناه من األقوال المتقدمة ألئمة الج ًحمن بن صالح  :ما ذك أن عبد ال
ًازي ، األزدي صدوق  ، والحافظ ابن حجً، والذهبي، وصالح جزرة، كما نص على ذلك أبو حاتم ال

ًقا ): وأما قول ابن عدي والذهبي ، وكذلك وصف ابن معين، فيما كان فيه من التشيع(أنه كان محت
ًحمن بن صالح األزدي، له بالتشيع ًيً لواقع حال عبد ال في أنه كان يتشيع في اإلمام ، هذا يعد تق

ًه من الصحابة – رضي هللا عنه – طالب علي بن أبي إل أن تشيعه ، ويقدمه في المحبة على غي
ًافه  – رضي هللا عنهما – وعمً، لصحابة ل سيما أبو بكًفيه لم يجعله يقدح في أحد من ا لعت

وهذا يعد من ، – صلى هللا عليه وسلم – بعد النبي – رضي هللا عنهما – وعمً، بفضل أبي بكً
أفضل هذه األمة بعد ): سمعته يقول: قال، ويشهد لذلك ما نص عليه البغوي ، قبيل التشيع المحمود

 . (5)وعمً(، نبيها أبو بكً

ما قلته من أن تشيعه محمود يؤكد صحته اإلمام أحمد بن حنبل عند رده لمن عاب على و 
ًحمن بن صالح األزدي التشيع  – سبحان هللا رجل أحب قوما من أهل بيت النبي): بقوله، عبد ال

 . (6)وهو ثقة( – صلى هللا عليه وسلم

ًائيل – ًابطا ،كوفي، "عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أخو إس  ،ثقة، نزل الشام م
 . (7)"هـ(183: ت): مأمون 

                                   
ًجال (1) ًجمة رقم، (413/ 4): الكامل في ضعفاء ال  . (1142): ت
ًجال (2) ًجمة ، (432/ 2): ميزان العتدال في نقد ال  . (0882): رقمت
ًجمة رقم، (681/ 2): المغني في الضعفاء (3)  . (6481): ت
ًيب التهذيب (4) ًجمة رقم، (606)ص:: تق  . (6828): ت
ًجال (5) ًجمة رقم، (432/ 2): ميزان العتدال في نقد ال  . (0882): ت
ًجمة رقم، (123/ 3): تهذيب التهذيب (6)  . (001): ت
ًيب التهذيب (7)  . (4602): ًجمة رقمت، (001)ص:: تق
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ًو – ًو األوزاعي: "أبو عم ًحمن بن عم وكان ، الحافظ الفقيه الزاهد، شيخ اإلسالم ،عبد ال

 . (1)"هـ(143: ت) :لعلم والعبادةرأسا في ا

ًسل، ثقة ثبت ،كثيً الطائي مولهم اليمامي يحيى بن أبي: "أبو نصً – : ت) :لكنه يدلس وي

 . (2)"هـ(162

ًحمن بن صالح األزدي صدوق  تابعه في  وقد، الحديث رجال إسناده ثقات ما عدا عبد ال

ًاوي الثقة ًسل  ،الوليد بن شجاع الكوفي: أبو همام: روايته عن عيسى بن يونس السبيعي ال إل أنه م

، واإلرسال انقطاع، وقد أرسله التابعي يحيى بن أبي كثيً، – صلى هللا عليه وسلم – إلى النبي

 . ُيضعَّف به الحديث

 : تخريجه: من حيث: المحور الثاني

أبو بكر بن أبي : يحيى بن أبي كثير اليمامي: ضا مرسال عن التابعيأخرج الحديث أي –

ًجه أبو بكً بن أبي شيبة ،(4)والبالذري ، (3)شيبة عن ، حدثنا عيسى بن يونس: بقوله، أخ

، أو الحسين، سمع بكاء الحسن – صلى هللا عليه – أن النبي، عن يحيى بن أبي كثيً، األوزاعي

 . لقد قمت إليه وما أعقل((، ن الولد لفتنةإ)): فقال، فقام فزعا

ًجه البالذري  حدثنا ، حدثنا عيسى بن يونس، (5)حدثنا هشام بن عمار الدمشقي: بقوله، وأخ

، بكاء الحسن – صلى هللا عليه وسلم – سمع رسول هللا: قال، عن يحيى بن أبي كثيً، األوزاعي

 . يها الناس لقد قمت وما أعقل((أ)): فقال، فقام فزعا، والحسين

                                   
ًجمة رقم، (368/ 1): الكاشف (1)  . (6238): ت
ًيب التهذيب (2) ًجمة رقم، (423)ص:: تق  . (3362): ت
 . (62183): رقم حديث، (632/ 3)، (األحاديث واآلثار): في مصنفه (3)
ًاف (4) ، دار الفكً، زركليورياض ال، سهيل زكار: تحقيق، للبالذري ، (20): رقم حديث، (12/ 6): في أنساب األش

ًوت   . م1223 –هـ 1013، 1ط، لبنان –بي
ًيب التهذيب، السلمي الدمشقي الخطيب، "هشام بن عمار بن نصيً (5) ًئ" تق ًجمة رقم، (436)ص:: صدوق مق : ت
(3606) . 
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ًسل التابعي ًيج م عيسى بن يونس : يحيى بن أبي كثيً أن مداره على: يظهً من تخ
ًيقين، السبيعي ًيق األولى: وقد روي إليه من ط ًيق أبي بكً بن أبي شيبة: الط ًيقه ، ط ومن ط

ًجه ابن أبي الدنيا عن شيخه أبي همام ًحمن بن صالح ، الوليد بن شجاع الكوفي: أخ وعبد ال
ًى ، األزدي ًيق األخ ًجها البالذري : الط ًيقين، هشام بن عمار الدمشقي: عن، أخ أبو ): ورجال الط

ًحمن بن صالح األزدي، همام : وأبو بكً بن أبي شيبة( عن، مشقيوهشام بن عمار الد، وعبد ال

ًسال، عن يحيى بن أبي كثيً، عن األوزاعي، عيسى بن يونس السبيعي  . م

ًيدة بن الحصيب ،والحديث روي مرفوعا – رضي  – وزيد بن أرقم، وعبد هللا بن عمً، عن ب
 : – عنهم هللا

ًجه أبو بكً بن أبي شيبة: حديث بريدة بن الحصيب – : في وأحمد بن حنبل، (1)أخ
ًمذي، (5)وأبو داود، (4)وابن ماجة، (3)وفي فضائل الصحابة، (2)مسنده ، (7)وابن أبي الدنيا، (6)والت

ًى ، (8)المجتبى(): والنسائي في سننه ًي ، (9)وفي السنن الكب وابن ، (11)وابن خزيمة (10)والطب

                                   
 . (62182): رقم حديث، (632/ 3)، (20322): رقم حديث، (148/ 4)، (اراألحاديث واآلث): في مصنفه (1)
 . (22224): رقم حديث، (100 – 22 /68): المسند (2)
، وصي هللا محمد عباس: تحقيق الدكتور، ألحمد بن حنبل، (1648): رقم حديث، (330/ 2): فضائل الصحابة (3)

ًسالة ًوت ، مؤسسة ال  . م1286 –هـ 1006، 1ط، لبنان –بي
ًجال(): باب، اللباس(): ( كتاب1120/ 2): في سننه (4)  . (6300): حديث رقم، لبس األحمً لل
 . (1102): حديث رقم، اإلمام يقطع الخطبة لألمً يحدث(): باب، الصالة(): ( كتاب220/ 1): في سننه (5)
بن أبي طالب والحسين بن  مناقب أبي محمد الحسن بن علي): باب، المناقب(): ( أبواب348/ 4): في سننه (6)

 . (6330): حديث رقم، علي بن أبي طالب رضي هللا عنهما(
 . (132): رقم حديث، (601/ 1): في كتاب العيال (7)
ًاغه من الخطبة: باب، كتاب الجمعة، (122/ 6)، (108/ 6)، (المجتبى): السنن (8) ، نزول اإلمام عن المنبً قبل ف

 . (1484)، (1016): حديث رقم، لجمعةوقطعه كالمه ورجوعه إليه يوم ا
ًى  (9) : رقم حديث، (610/ 2)، (1806): رقم حديث، (602/ 2)، (1306): رقم حديث، (283/ 2): السنن الكب
(1800) . 
ًخن (10) ًي ، (024، 26): في جامع البيان في تأويل الق ًيً الطب ًسالة، أحمد شاكً: تحقيق، لبن ج ، مؤسسة ال

 . م2000 –هـ 1020، 1ط
محمد : الدكتور: تحقيق، (1801): رقم حديث، (141/ 6)، (1043): رقم حديث، (644/ 2): في صحيحه (11)

ًوت ، المكتب اإلسالمي، مصطفى األعظمي  . بدون تاريخ، لبنان –بي
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ًى ، (2)والحاكم، (1)حبان ، (6)والبغوي ، (5)والواحدي، (4)وفي الشعب، (3)والبيهقي في السنن الكب
  :(8)وابن األثيً الجزري ، (7)وابن عساكً

ًق إلى ًجوه من ط ًيدة: قال، (9)حسين بن واقد: كلهم أخ : قال، (10)حدثني عبد هللا بن ب

ًيدة يقول يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين  – صلى هللا عليه وسلم – كان رسول هللا: سمعت ب
ًان ًان يمشيان ويعث ، من المنبً – صلى هللا عليه وسلم – رسول هللا فنزل، عليهما قميصان أحم

                                   
 . (3062): رقم حديث، (006، 16)، (3068): رقم حديث، (002، 16): في صحيحه (1)
 . (3623): رقم حديث، (201/ 0)، (1042): رقم حديث، (020 /1): في مستدركه على الصحيحين (2)
ًى  (3)  . (11220): رقم حديث، (236/ 3)، (4812): رقم حديث، (602/ 6): السنن الكب
 . (10400): رقم حديث، (638، 16): شعب اإليمان (4)
عادل أحمد عبد : قتحقيق وتعلي، للواحدي، (1204): رقم حديث، (602 – 608/ 0): التفسيً الوسيط: في (5)

ًون ، الموجود ًوت ، دار الكتب العلمية، وخخ  . م1220 –هـ 1014، 1ط، لبنان –بي
عبد : تحقيق، للبغوي ، (2212): رقم حديث، (104/ 4)، (معالم التنزيل): مختصً تفسيً البغوي المسمى بــ: في (6)

ًزاق المهدي ًبي، ال ًاث الع ًوت ، دار إحياء الت  . ـه1020، 1ط، لبنان –بي
ًجمة رقم، (213 – 214، 06)، (132 – 131، 10)، (214 – 210، 16): تاريخ دمشق: في (7)  . (4032): ت
ًوت ، دار الفكً، لبن األثيً الجزري ، (020 – 082/ 1): أسد الغابة: في (8)  . م1282 –هـ 1002، لبنان –بي
ًوزي القاضي: أبو علي (9) سألت ابن ): وقال الدارمي، كان حسن الحديث(): قال ابن سعد، الحسين بن واقد الم

قال ): وقال عبد هللا بن أحمد بن حنبل، ل بأس به(): وقال أحمد بن حنبل، ثقة(: فقال، معين عن الحسين بن واقد
ًيدة(: أبي له ): ليس بذاك( وقال أيضا): في موضع خخً وقال، ما أنكً حديث حسين بن واقد وأبي المنيب عن بن ب

ًازي ، وقال أبو داود، أشياء مناكيً( وهو صدوق ، فيه نظً): وقال الساجي، ليس به بأس(): والنسائي، وأبو زرعة ال
ًه ابن حبان في الثقات، يهم( ًوايات(): وقال، وذك  . ثقة له أوهام(): وقال الحافظ ابن حجً، ربما أخطأ في ال
وأبا ، وأبا داود، ألن أحمد بن حنبل ؛أنه صدوق حسن الحديث :من خالل الجمع بين أقوال األئمةيظهً : أقول
: وقال فيه الساجي، كان حسن الحديث: وقد قال فيه ابن سعد، ليس به بأس(): نصوا على أنه، والنسائي، زرعة

ًاوي الثقة إل أنها قليلة، وأما الوهم ل يخلو منه أحد حتى الثقة له أوهام، صدوق يهم أو ، ل تقدح في عدالة ال
ًى : ينظً. الصدوق  ًجال ألحمد رواية ابنه عبد هللا، (631/ 3): الطبقات الكب ًفة ال ًجمة ، (601/ 1): العلل ومع ت

ًه، (023): رقم ًوذي وغي ًجال رواية الم ًفة ال ًجمة رقم، (228، 23)ص:: الجامع في العلل ومع ، (123): ت
، 1ط، الهند –بومباى ، الدار السلفية، وصي هللا بن محمد عباس، الدكتور: قيقتح، ألحمد بن حنبل، (000)

ًح والتعديل، م1288 –هـ 1008 ًجمة رقم، (33/ 6): الج ًجمة رقم، (630/ 2): تهذيب التهذيب، (602): ت : ت
ًيب التهذيب، (202/ 3): الثقات، (302) ًجمة رقم، (132)ص:: تق  . (1648): ت
ًوزي عب: أبو سهل" :هو (10) ًيدة بن الحصيب األسلمي الم ًيب التهذيب .قاضيها ثقة" ،د هللا بن ب ، (223)ص:: تق

ًجمة رقم  . (6223): ت
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 زي ٰىري ين ىن نن}: دق هللاص)): ثم قال، فحملهما ووضعهما بين يديه

ًت إلى هذين الصبيين يمشيان، ن[14غابن:]سورة الت {يي ىي ني مي ًان ظ فلم ، ويعث

ًمذي ،ورفعتهما((، أصبً حتى قطعت حديثي ًيب): وقال، لفظ الحديث للت إنما  ،هذا حديث حسن غ

ًفه من حديث  . (1)الحسين بن واقد( :نع

ًط مسلم): وقال الحاكم  . (2)صحيح(): وقال، ووافقه الذهبي، صحيح على ش

 . (3)الحديث صحيح(): يوقال الشيخ األلبان

ألن  ؛صدوق حسن الحديث ،الحسين بن واقد: ألن من رواته ؛الحديث بهذا السند حسن: أقول
وإن كانت له أوهام فهي قليلة ل تقدح في ، أكثً األئمة وصفوه بعبارات تدل على أنه صدوق 

 . ول تنزل حديثه عن درجة الحسن، ضبطه

ًجه ابن: حديث عبد هللا ابن عمر – َعِن  ،(5)حدثني َعبَّاِد ْبِن ِإْسَحاقَ : بقوله، (4)طهمان أخ

                                   
ًمذي (1)  . (6330): رقم حديث، (348/ 4): سنن الت
 (1042): رقم حديث، (020/ 1): لخيصه للذهبيالمستدرك على الصحيحين للحاكم مع هامش ت (2)
ًجمة رقم، (302/ 2): صحيح الجامع الصغيً وزيادته (3)  . (6343): ت
 . (2): رقم حديث، (32/ 1): في مشيخته (4)

ًساني: وابن طهمان هو ًاهيم أبو سعيد الخ ًب، إب ًجمته في هامش ص، ثقة يغ  . (06): تقدمت ت
ًشي المدني: اسمه (5) ًحمن بن إسحاق بن عبد هللا بن الحارث بن الق ًة ،عبد ال عباد بن : ويقال له، نزيل البص

ًة): فيه يحي بن معين قال، وعباد لقب، إسحاق ًى القدر): وقال علي بن المديني، صالح الحديث(): ثقة( وقال م ، ي
ًة، صالح الحديث(): وقال أحمد بن حنبل، ولم يحمل عنه أهل المدينة( ًوي ): وقال أيضا، ليس به بأس(): وقال م ي

ًة( وإن كان ، الف من ليس بدونهليس ممن يعتمد على حفظه إذا خ): وقال البخاري ، عن أبي الزناد أحاديث منك
وقال أبو ، صالح(): وقال يعقوب بن شيبة، وليس بالقوي(، يكتب حديث): وقال العجلي، ممن يحتمل في بعض(

ًازي ، إل أنه قدري(، ثقة): داود ول ، ليس بثبت، وهو حسن الحديث، ول يحتج به، يكتب حديثه): وقال أبو حاتم ال
ًمى بالقدر(): وقال الساجي، ليس به بأس(): وابن خزيمة، والنسائي، وي وقال يعقوب بن سفيان الفس، قوي( ، صدوق ي

ًه ابن حبان في الثقات ًت من الحديث): وقال ابن عدي، متقن جدا(): وقال، وذك ًي ، له غيً ما ذك وعن ، عن الزه
ًه من شيوخه حديث كما قال ابن وهو صالح ال، واألكثً منه صحاح، ول يتابع عليه، وفي حديثه بعض ما ينكً، غي

ًمى بالقدر(): وقال الدارقطني، حنبل( : وقال الحافظ ابن حجً، ل يحتج به(): وقال عبد الحق اإلشبيلي، ضعيف ي
 . رمي بالقدر(، صدوق )

= 
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ْيج  ، (1)اْبِن َأِبي َعتَّاب   ًَ ، (2)عن ُعَبيِد بِن ُجًَ ِ ْبِن ُعَم ِ َصلَّى هللُا  رَأيتُ : َقالَ ، َعْن َعْبِد َّللاَّ َرسوَل َّللاَّ
ًِ َيخُطُب النَّاَس  ًَقٌة َيُجًَُّهاَفَخًََج اْلَحَسُن ، َعَلْيِه وسلََّم عَلى اْلِمْنَب  ،فعَثًَ ِفيَها ،ْبُن َعِلي   ِفي رَقَبِتِه ِخ

ِ ، فسقَط عَلى َوجِههِ  ًِيدهُ  –َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوسلََّم  –فنزَل َرُسوُل َّللاَّ ًِ ُي َفَلمَّا رخُه النَّاُس َأَخُذوا ، َعن اْلمنَب
ِبيَّ  يَطانَ قَ )): َفَقالَ ، َفَحَمَلهُ ، َفَأَتْوا ِبهِ  ،الصَّ ِ ما عِلمُت َأنِ ي َنَزْلُت َعِن ، ِإنَّ اْلَوَلَد ِفْتنةٌ ، اَتَل َّللاَُّ الشَّ وَّللاَّ
 ًِ  . ((َحتَّى َأَتْيُت ِبهِ  اْلِمْنَب

 . وبقية رجاله ثقات، فيه عباد بن إسحاق صدوق ، الحديث إسناده حسن: أقول

ًاني ًجه الطب ًيق، (3)وأخ ًاهيم بن طهمان: من ط عن زيد بن أبي ، عن عباد بن إسحاق، إب
ًيج، العتاب ًه، عن عبد هللا بن عمً، عن عبيد بن ج  . فذك

ًاني في الكبيً): قال الشيخ األلباني رحمه هللا ًجه الطب ، هذا إسناد ضعيف: إلى أن قال، أخ
ًجمة، رجاله ثقات من رجال التهذيب ًاني فلم أجد له ت وعلة الحديث هو الجارودي ، غيً شيخ الطب

 . (4)فإن توبع من ثقة فالحديث جيد(، هذا

                                                                                                   
= 

ًشي لقوله بالقدر، تضعيف الدارقطني: أقول ًحمن بن إسحاق الق ًدود، وعبد الحق اإلشبيلي لعبد ال ، يعد تضعيف م
ًحمن بن إسحاق كان داعيا لبدعته في القدر ، م يكن داعية إلى القدرألنه ل، ل يقبل وفي حال ثبوت أن عبد ال

ًح مفسً من قبل هؤلء األئمة المعدلين له  . لُضعِ ف بج
ًشي ؛وعليه ًحمن بن إسحاق الق رواه عن ، وروايته لحديث عبد هللا بن عمً، يتضح أن أكثً األئمة عدلوا عبد ال

ًواة الثقات ، بي العتابشيخه الثقة زيد بن أ ًحمن بن إسحاق لم يخالف في روايته لحديث عبد هللا بن عمً ال وعبد ال
ًيدة بن الحصيب المتقدم  . وعدم مخالفته لهم يعد صدوقا حسن الحديث، الذين رووا حديث ب

ًازي فيه ًدود): وأما قول أبي حاتم ال ، ث يحتج بهألن حسن الحدي، وهو حسن الحديث(): بقوله، ل يحتج به( م
ًجمة رقم، (283)ص:: الثقات للعجلي: ينظً ًح والتعديل، (222): ت ًجمة رقم، (216 – 212/ 4): الج : ت

ًجال، (83/ 3): الثقات، (1000) ًجمة رقم، (024/ 4): الكامل في ضعفاء ال ميزان العتدال في نقد ، (1128): ت
ًجال ًجمة رقم، (403 – 403/ 2): ال ًجمة رقم، (634/ 2): لضعفاءالمغني في ا، (0811): ت تهذيب ، (6420): ت

ًجمة رقم، (168 – 163/ 3): التهذيب ًيب التهذيب، (284): ت ًجمة رقم، (663)ص:: تق  . (6800): ت
ًيب التهذيب. ثقة" ،أو أخته أم حبيبة، الشامي مولى معاوية، ويقال زيد أبو عتاب، "زيد بن أبي عتاب (1) : تق

ًجمة رقم، (220)ص:  . (2104): ت
ًيج التيمي مولهم المدني" (2) ًجمة رقم، (633)ص:: السابق المصدر. ثقة"، عبيد بن ج  . (0634): ت
 . (2323): رقم حديث، (02/ 6): معجم الكبيًال (3)
 . (3233): رقم حديث، (433، 434، 16): سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة (4)



[100] 

ًحمن بن إسحاق صدوق ، فيه عباد بن إسحاق، الحديث حسن: أقول ية وبق، ويقال له عبد ال
ًاني عبد هللا بن ، وأما الشيخ األلباني رحمه هللا، رجاله ثقات فقد ضعف الحديث بسبب شيخ الطب

ًج حديث عبد هللا بن ، علي الجارودي ًاهيم بن طهمان أخ ولعل الشيخ األلباني لم يقف على أن إب
 . عمً في مشيخته بسند حسن

ًجه ابن عساكً: حديث زيد بن أرقم – ًيق أبي م، (1)أخ عن محمد ، (2)عشًمن ط
ًفي ًدة :قال رقمأعن زيد بن ، (3)الصي ًج الحسن بن علي وعليه ب صلى هللا عليه  – ورسول هللا، خ

وابتدره ، من المنبً – صلى هللا عليه وسلم – فنزل رسول هللا ،فسقط ،فعثً الحسن ،يخطب – وسلم
ًه، فحمله – صلى هللا عليه وسلم – هللاوتلقاه رسول  ،فحملوه، الناس وقال رسول ، ووضعه في حج

 . ((ن الولد لفتنة ولقد نزلت إليه وما أدري أين هوإ)): – صلى هللا عليه وسلم – هللا

لنكارة ما  ؛ه أبا معشً ُضعِ ف بتضعيف قادحألن من روات ؛الحديث بهذا السند ضعيف
 . فبطل الحتجاج به، يحدث به من قبل اختالطه

                                   
 . (214، 16): تاريخ دمشق (1)
ًحمن السندي المدني مولى بني هاشم مشهور بكنيته: أبو معشً (2) : قال ابن سعد، : أبي معشًنجيح بن عبد ال
ًحمن بن مهدي، ضعيفا(، كان كثيً الحديث) ًف وتنكً(): وقال عبد ال : وقال يحيى بن معين، كان أبو معشً تع
ذاك شيخ ): المديني وقال علي بن، ضعيف(): وقال في موضع خخً، كان أميَّا يتقى من حديثه المسند(، ليس بقوي )

وكان يحدث عن ، وعن محمد بن كعب بأحاديث صالحة، كان يحدث عن محمد بن قيس): ثم قال، ضعيف(
ًي  ًة(، المقب كان : سألت أبي عن أبي معشً نجيح فقال): وقال عبد هللا بن أحمد بن حنبل، ونافع بأحاديث منك

ًازي ، كان منكً الحديث(): وقال البخاري ، ليس بذاك(، صدوقا لكنه ل يقيم السناد وقال ، صدوق(): وقال أبو حاتم ال
ًازي  وقال ، ضعيف(): وقال النسائي، ضعيف(): وقال أبو داود، هو صدوق في الحديث وليس بالقوى(): أبو زرعة ال

ًه): وقال ابن حبان، مع ضعفه يكتب حديثه(): ابن عدي وبقي قبل أن يموت سنتين ، كان ممن اختلط في خخً عم
وقال الحافظ ، فبطل الحتجاج به(، فكثً المناكيً في روايته من قبل اختالطه، يً شديد ل يدري ما يحدث بهفي تغ

 . ضعيف أسن واختلط(): ابن حجً
ًح فيه شديد ومفسً: أقول الطبقات : ينظً، فهو ضعيف لنكارة ما يحدث به بسبب اختالطه، يظهً مما سبق أن الج

ًى  ًح والتع، (018/ 4): الكب ًجمة رقم، (024 – 020/ 8): ديلالج ًوكون للنسائي، (2236): ت : الضعفاء والمت
ًجمة رقم، (101)ص: ًوكين، (420): ت ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت الكامل في ضعفاء ، (30/ 6): المج
ًجال ًجمة رقم، (621/ 8): ال ًجال، (1280): ت ًجمة رقم، (622 – 624، 22): تهذيب الكمال في أسماء ال : ت

ًجال، (3683) ًجمة رقم، (203/ 0): ميزان العتدال في نقد ال ًيب التهذيب، (2013): ت ًجمة ، (442)ص:: تق ت
 . (3100): رقم

ًجال (3) ًجمته في كتب ال ًاجم التي وقفت عليها، لم أعثً على ت  . والت
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 : وأهميته، الحكم عليه :من حيث :المحور الثالث

ًسل من ِقبل التابعي ًوي بسند  :تحقق من دراسة الحديث الم يحيى ابن أبي كثيً اليمامي الم
واإلرسال ضعف ، أن الثابت فيه اإلرسال، والبالذري  ،وأبي بكً بن أبي شيبة، ابن أبي الدنيا: كل من
ًه، خفيف ًيدة بن الحصيب: وهما، لوجود شاهدين له؛ يتقوى إلى درجة الحسن لغي وحديث ، حديث ب

ًسل التابعي يحيى بن أبي ، وكل من الحديثين مقبول بدرجة الحسن، عبد هللا بن عمً يتقوى بها م
ًه  . كثيً إلى درجة الحسن لغي

ًسل يح ًاوم ًيدة  :ورواه بمعناه مع زيادة في ألفاظه، يى بن أبي كثيً اليمامي روي مختص ب
ًفوع إلى النبي ، وعبد هللا بن عمً، بن الحصيب  . –صلى هللا عليه وسلم–كما تقدم في حديثهما الم

 : أهم ما يستفاد من الحديث

أن يأتي بكالم أو ب، بأن ينزل من المنبً لحاجة ،جواز قطع الخطيب الخطبة ألمً يحدث –

 . (1)ثم يعود إلى خطبته، بل يتعلق باألمً الذي قطع الخطبة من أجله، ل عالقة له بالخطبة

ًأفة – صلى هللا عليه وسلم – التأسي بالنبي – ًحمة، في ال ًبيتنا، والشفقة، وال ، ل سيما في ت

 . (2)وتعاملنا مع أولدنا

 م. تهم وبالنشغال بهُيفتن الناس بمحب، إن األموال واألولد فتنة –

 

                                   
ًيب: ينظً (1) ًح التق ًيب في ش ًح التث  . (200/ 6): ط
 . (204/ 6): السابق ينظً: المصدر (2)
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 :

َثِني ع َمر  ْبن  ب َكْير  : قال ابن أبي الدنيا َثَنا ِإْسَماِعيل  ْبن  َعيَّاش  ، َحدَّ ِد ْبِن ِزَياد  ، َحدَّ َعْن م َحمَّ
َرِظي ِ ، اأْلَْلَهاِني ِ  ِد ْبِن َكْعب  اْلق  ِبي ِ : َقالَ ، َعْن م َحمَّ لٌ  – َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  – َكان وا ِعْنَد النَّ ، َفَجاَء َرج 

اًل  ِلَد َلَك غ اَلمٌ أَ )): – َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  – َفَقاَل النَِّبي  ، َفَسارَّ َرج  وَل : َقالَ  ،؟ْخَبَرَك َأنَّه  و  َنَعْم َيا َرس 
 . (1)((َأْحَزَنكَ  َأَما ِإنَّه  ِإَذا َعاَش َأْفَتَنَك َوِإْن َماتَ : – َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  –َفَقاَل ، ّللاَِّ 

ًفة حال ًد نحقق دراسته في ثالثة محاور الحديث لمع  : كاآلتي، من حيث القبول أو ال

 : رجال إسناده: من حيث: المحور األول

ًاجم التي وقفت عليها: عمً بن بكيً – ًجال والت ًجمته في كتب ال  . لم أعثً على ت

وأحمد بن ، (2)وثقه ابن معين، سماعيل بن عياش بن سليم الحمصي العنسيإ: أبو عتبة –

ًوذي، (3)ربما غلط(): وقال ،حنبل ، سألت أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن عياش): وقال الم

ًهم(، هو عنهم أحسن حال: وقال، فحسن روايته عن الشامين وقال ، (4)مما روى عن المدنيين وغي

رجالن ): وقال علي ابن المديني، (5)أرجو أل يكون به بأس(): يحيى ابن معين في موضع خخً

ًازي ، (6)وعبد هللا بن لهيعة(، إسماعيل بن عياش: هما صاحبا حديث بلدهما : وقال أبو زرعة ال

ًاقيين() ًازي ، (7)صدوق إل أنه غلط في حديث الحجازيين والع هو لين يكتب ): وقال أبو حاتم ال

وقال ابن ، (9)ضعيف(): وقال النسائي، (8)حديثه ل أعلم أحدا كف عنه إل أبو إسحاق الفزاري(

                                   
 . (123): حديث رقم، (631/ 1): كتاب العيال (1)
ًجمة رقم، (626/ 1): تهذيب التهذيب (2)  . (480): ت
ًجال (3) ًفة ال ًجمة رقم، (081/ 2): العلل ومع  . (6144): ت
ًه (4) ًوذي وغي ًجال رواية الم ًفة ال ًجمة رقم، (101)ص:: الجامع في العلل ومع  . (202): ت
ًجمة رقم، (626/ 1) :تهذيب التهذيب (5)  . (480): ت
ًجمة رقم، (626/ 1): المصدر السابق (6)  . (480): ت
ًح والتعديل (7) ًجمة رقم، (122/ 2): الج  . (340): ت
ًجمة رقم، (122/ 2): المصدر السابق (8)  . (340): ت
ًوكون  (9) ًجمة رقم، (13)ص:: الضعفاء والمت  . (60): ت



[106] 

وقال ، (1)إسماعيل بن عياش ممن يكتب حديثه ويحتج به في حديث الشاميين خاصة(): عدي

 . (2)هـ((181: ت) :ًهمصدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غي): الحافظ ابن حجً

ًح والتعديل في إسماعيل بن عياش الحمصي يقبل ما ، أنه عدل :يتضح من أقوال أئمة الج
ًويه عن أهل بلده أنه صدوق في روايته عن ): والقول الصائب فيه هو قول الحافظ ابن حجً، ي

ًهم( ًح فيه من ِقبل النسائي، أهل بلده مخلط في غي ًازي ، وأن الج يحمل على ما رواه وأبي حاتم ال
ًتبة الحسن، وأما ما رواه عن الشاميين أهل بلده، عن غيً الشاميين ، فيكون حديثه مقبول في م

 . وهو حمصي من أهل بلده، وروايته هنا عن محمد األلهاني

 . (3)"ةثق ،محمد بن زياد األلهاني الحمصي: أبو سفيان" –

ًظي" – ه ابن حبان من مشاهيً ، (4)هـ("108: ت) :ثقة حجة ،محمد بن كعب الق عدَّ
ًخن(، من عبَّاد أهل المدينة): وقال، التابعين بالمدينة  . (5)وعلمائهم بالق

وعمً بن ، ف الضبطومنهم الصدوق خفي، منهم الثقة الضابط، الحديث رجال إسناده عدول
ًجمة ًسل، بكيً لم أقف له على ت ًظي إلى النبي، إل أنه م  – وقد أرسله التابعي محمد بن كعب الق

 . ُيضعَّف به الحديث، انقطاع واإلرسال ،– صلى هللا عليه وسلم

 : تخريجه: من حيث: المحور الثاني

د بإخراج الحديث مرسال عن التابعي – ابن أبي الدنيا في  محمد بن كعب القرظي: تفرَّ
 . العيال(): كتابه

 : من حيث الحكم عليه: المحور الثالث

ًسل التابعي ًظي ضعيف :م ولجهالة عمً بن ، كونه باقي على إرساله، محمد بن كعب الق
ًسل ضعيف، بكيً  . وبه يضعف الحديث، والم

                                   
ًجال (1) ًجمة رقم، (088 /1): الكامل في ضعفاء ال  . (123): ت
ًيب التهذيب (2) ًجمة رقم، (102)ص:: تق  . (036): ت
ًجمة رقم، (032)ص:: المصدر السابق (3)  . (4882): ت
ًجمة رقم، (216/ 2): الكاشف (4)  . (4122): ت
ًجمة رقم، (103)ص:: مشاهيً علماء األمصار (5)  . (063): ت
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ْ. وتقبيلهم، ومشهم، محلْالولُّان: يفِْباب: املبحثْالثاْ 
 : ديثوفيه أربعة أحا

 :

َثَنا َخاِلد  ْبن  ِخَداش  : قال ابن أبي الدنيا َثَنا َمْهِدي  ْبن  َمْيم ون  ، َحدَّ ِ ، َحدَّ ِد ْبِن َعْبِد ّللاَّ َعْن م َحمَّ
ِ ْبنِ ، َعِن اْلَحَسِن ْبِن َسْعد  َمْوَلى اْلَحَسِن ْبِن َعِلي   ، ْبِن َأِبي َيْعق وبَ  اد   َعْن َعْبِد ّللاَّ َبْيَنَما : َقالَ ، َشدَّ

َسْين   ِ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم ي َصلِ ي ِبالنَّاِس ِإْذ َأَتاه  اْلَحَسن  َأِو اْلح  ول  ّللاَّ َأْكَبر  : (1)َقاَل اْلَمْهِدي  ، َرس 
َسْين   ج   ،َفَرِكَب َعَلى ع ن ِقِه َوه َو َساِجدٌ  ،الظَّنِ  َأنَّه  اْلح  وَد ِبالنَّاِس َحتَّى َظن وا َأنَّه  َقْد َحَدَث َفَأَطاَل الس 

ا َقَضى َصاَلَته  َقال وا ،َأْمرٌ  وَل ّللاَِّ : َفَلمَّ وَد َحتَّى َظَننَّا َأنَّه  َقْد َحَدَث َأْمٌر َقالَ ، َيا َرس  ج  : َلَقْد َأَطْلَت الس 

َله  َحتَّى َيْقِضَي َحاَجَته   ،(2)نَّ اْبِني َهَذا اْرَتَحَلِنيإِ ))  . (3)((َفَكِرْهت  َأْن أ َعجِ 

ًفة حال ًد  القبول أو: من حيث الحديث لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بدال
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًي  – ًجمته، صدوق ، خالد بن خداش بن عجالن البص  . (4)تقدمت ت
ًي : "أبو يحيى –  . (5)"هـ(132: ت) :ثقة، مهدي بن ميمون األزدي المعولي البص
ًي  –  . (6)ثقة"، وقد ينسب إلى جده، "محمد بن عبد هللا بن أبي يعقوب التميمي البص
 . (7)"ثقة، "الحسن بن سعد بن معبد الهاشمي مولهم الكوفي –

                                   
ًاوي  (1) ًاد به ال  . مهدي بن ميمون : ي
ًاحلة :أي (2) ًي ، جعلني كال ًكب على ظه ًيب الحديث واألثً. ف  رحل(): مادة، (202/ 2): النهاية في غ
 . (212): رقم حديث، (680/ 1): كتاب العيال (3)
 . (104): في ص (4)
ًيب التهذيب (5) ًجمة رقم، (084)ص:: تق  . (3262): ت
ًجمة رقم ،(020)ص:: المصدر السابق (6)  . (3044): ت
ًجمة رقم، (131)ص:: نفس المصدر (7)  . (1206): ت
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 . (1)"هـ(82): قتل سنة، تابعي ثقة ،الليثي "عبد هللا بن شداد بن الهاد –

ًي صدوق  ًسل من قبل التابع، الحديث رجاله ثقات إل خالد بن خداش البص عبد : يوسنده م
 . هللا بن شداد المدني

 : تخريجه: من حيث: المحور الثاني

 ،(2)ابن سعد، المدني، عبد هللا بن شداد الليثي: أخرج الحديث أيضا مرسال عن التابعي –

ًنا عفان بن مسلم :بقوله ًو بن عاصم الكالبي، (3)أخب : قال، حدثنا مهدي بن ميمون : قال، (4)وعم

عن عبد هللا ، عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي، ن أبي يعقوبحدثنا محمد بن عبد هللا ب

، فجاءه الحسن أو الحسين، سجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في صالة: بن شداد بن الهاد قال

ًكب عنقه وهو ساجد، وأكبً ظني أنه حسين: قال مهدي فأطال السجود بالناس حتى ظنوا أنه قد ، ف

يا رسول هللا لقد أطلت من السجود حتى ظننا أنه قد حدث : قالوا، فلما قضى صالته، حدث أمً

ًهت أن أعجله حتى يقضي حاجته(( ،ن ابني هذا ارتحلنيإ)): قال، أمً  . فك

                                   
ًجمة رقم، (431/ 1): الكاشف (1)  . (2334): ت
ًى لبن سعد: في (2) ، (688 – 683/ 1)، (الطبقة الخامسة من أحداث الصحابة): الجزء المتمم للطبقات الكب

، السعودية –الطائف ، مكتبة الصديق، صامل السلميمحمد بن : الدكتور: تحقيق، لبن سعد، (640): رقم حديث
 . م1226 –هـ 1010، 1ط
ًجمته في هامش ص، ثقة ثبت، عفان بن مسلم بن عبد هللا الباهلي (3)  . (111): تقدمت ت
ًو بن عاصم بن عبيد: أبو عثمان (4) ًي ، القيسي، الكالبي، عم وقال يحيى بن ، كان ثقة(): قال فيه ابن سعد، البص

ًى ، ثقة(): معين ًه ابن حبان في الثقات، ليس به بأس(): وقال النسائي، صالح(): وقال في رواية أخ وقال ، وذك
 . شيء( صدوق في حفظه): وقال الحافظ ابن حجً، صدوق مشهور(): الذهبي

ًو بن عاصم الكالبي: يتضح لنا من األقوال المذكورة في وأما قول الحافظ ابن ، أنه صدوق حسن الحديث :عم
ًو بن عاصم الكالبي  ؛في حفظه شيء(): ول نعلم من أين أتى بقوله، ل يعتد به، في حفظه شيء(): حجً ألن عم

ًويه، مشهور في صدقه ًويه، وحفظه لما ي ويشهد لذلك ، احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما وكونه حافظا لما ي
ًو بن عاصم الكالبي الحافظ): أيضا أن الذهبي وصفه بقوله ًى : نظًي، هـ(216مات ، عم / 3): الطبقات الكب

ًجال، (081/ 8): الثقات، (604 ًجمة رقم، (82، 22): تهذيب الكمال في أسماء ال ميزان العتدال في ، (0620): ت
ًجال ًجمة رقم، (232/ 6): نقد ال ًجمة رقم، (80/ 2): الكاشف، (621): ت ًيب التهذيب، (0133): ت : تق

ًجمة، (026)ص:  . (4044): ت
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ًسل التابعي ًيج م ًاوي الثقة، د الليثي المدنيعبد هللا بن شدا: تحقق من تخ : أن مداره على ال

ًي  ًيقين، مهدي بن ميمون البص ًيق، وقد روي إليه من ط ًجها ابن أبي : ط خالد بن خداش أخ
ًيق، الدنيا ًجها ، عفان بن مسلم بن عبد هللا الصفار :وط ًو بن عاصم بن عبيد هللا الكالبي أخ وعم

ًاوي الثقة، ابن سعد ًاوي : مسلم الصفار كال منعفان بن : وفيها تابع ال ًو بن عاصم : ال عم
ًاوي ، الكالبي ًي : وال ًواية عن مهدي بن ميمون ، خالد بن خداش البص وهما صدوقان في ال
ًي  من رواية ، عبد هللا بن شداد المدني: وهذه المتابعة تدل على ثبوت إرسال حديث التابعي، البص

ًي   . مهدي بن ميمون البص

 ،(2)وأحمد بن حنبل، (1)أبو بكر ابن أبي شيبة: رجه موصوالأخ، الحديث روي موصوالو  –
 ... (3)حدثنا يزيد بن هارون : بقولهما

ًنا يزيد بن هارون ، (5)حدثنا أبو بكً بن أبي شيبة: بقوله، (4)وابن أبي عاصم  ... أخب

ًى ، (6)المجتبى(): السنن: والنسائي في كتابيه ًحمن بن: بقوله: (7)وسننه الكب ًنا عبد ال  أخب
 ... حدثنا يزيد بن هارون : قال، (8)محمد بن سالم

                                   
: رقم حديث، (012، 24): وفي مسنده، (62121): رقم حديث، (632/ 3)، (األحاديث واآلثار): في مصنفه (1)
ًيد المزيدي، عادل بن يوسف العزازي : ( تحقيق13066) ًياض ، دار الوطن، وأحمد بن ف ، 1ط، السعودية –ال

 . م1223
 . (23303): رقم حديث، (310 – 316، 04)، (13066): رقم حديث، (020 – 012، 24): في مسنده (2)
ًجمته في ص، ثقة متقن عابد، يزيد بن هارون بن زاذان الواسطي (3)  . (36): تقدمت ت
 . (260): رقم حديث، (183/ 2): ثانيفي اآلحاد والم (4)
 . ثقة حافظ مشهور، األحاديث واآلثار(): مؤلف مصنف، وأبو بكً بن أبي شيبة (5)
حديث ، هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة(): باب، التطبيق(): كتاب، (222/ 2)، (المجتبى): السنن (6)

 . (0111): رقم
ًى  (7)  . (361): رقم حديث، (633/ 1): السنن الكب
ًحمن بن محمد بن سالم بن ناصح البغدادي: أبو القاسم (8) ًسوسي، عبد ال وقد ينسب إلى ، مولى بني هاشم، الط

ًازي ، ل بأس به(): وقال في موضع خخً، ثقة(): ال فيه النسائيق ،جده ًه ابن حبان ، شيخ(): وقال أبو حاتم ال وذك
 . ل بأس به(): وقال الحافظ ابن حجً، ثقة(): وقال الدارقطني، ربما خالف(): وقال، في الثقات

ًسوسي :تظهً األقوال المذكورة في: أقول ًحمن بن محمد بن سالم الط ، حبان بنص توثيق ابن، أنه ثقة :عبد ال
ًواية عنه، والدارقطني ًجح أنه ثقة أنه لم يتعًض لتضعيف من قبل أحد أئمة ، مع توثيق النسائي في إحدى ال وي

= 
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ًزوق : بقوله، (1)والطحاوي  ًاهيم بن م ًيً بن حازم: قال (2)فوجدنا إب  ... (3)حدثنا وهب بن ج
ًاني   ...(6)حدثنا موسى بن إسماعيل، (5)حدثنا العباس بن الفضل األسفاطي: بقوله، (4)والطب

حدثنا أبو جعفً محمد بن عبيد ، (8)د بن يعقوبحدثنا أبو العباس محم: بقوله، (7)والحاكم
ًيً بن حازم، (9)هللا بن المنادي  . ..حدثنا وهب بن ج

ًنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي: بقوله، (10)والحاكم أيضا في موضع خخً ، (11)أخب

 ... حدثنا يزيد بن هارون ، (12)حدثنا سعيد بن مسعود

                                                                                                   
= 

ًح والتعديل ًازي ، الج ًازي روى عنه): وقد قال فيه أبو حاتم ال ًاد منها أن أبا حاتم ال ًح، شيخ( ي وأما ، ول يعلم فيه ج
ًهاربما خالف( كان علي): قول ابن حبان فيه ًحمن ، ه أل يذك ًح والتعديل في عبد ال ألنه لم يقلها أحد من أئمة الج

ًسوسي قبله ًح والتعديل: نظً، يول بعده بن محمد الط ًجمة رقم، (286/ 4): الج ، (686/ 8): الثقات، (1603): ت
ًجمة رقم، (233/ 3): تهذيب التهذيب ًيب التهذيب، (428): ت ًجمة رقم، (20)ص:: تق  . (0000): ت

ًح مشكل اآلثار (1)  . (4480): رقم حديث، (210، 10): في ش
ًزوق بن دينار األموي  (2) ًاهيم بن م ًي ، "إب ًجع، عمي قبل موته ،ثقة ،نزيل مصً، البص : )ت: فكان يخطئ ول ي

ًيب التهذيب. "هـ(230 ًجمة، (20)ص:: تق  . (208): رقم ت
ًي : "أبو عبد هللا (3) ًيً بن حازم بن زيد األزدي البص  )ص:: المصدر السابق ."هـ(203: )ت: ثقة، وهب بن ج

ًجمة رقم، (484  . (3032): ت
 . (3103): رقم حديث، (230/ 3): في معجمه الكبيً (4)
ًجمته في هامش ص، صدوق ، العباس بن الفضل (5)  . (68): تقدمت ت
ًي التبوذكي: أبو سلمة" (6) ول التفات إلى ، ثقة ثبت، وباسمه، : أبي سلمةمشهور بكنيته، موسى بن إسماعيل المنق

ًاش ًيب التهذيب. "هـ(226: )ت: تكلم الناس فيه :قول ابن خ ًجمة رقم، (402)ص:: تق  . (3206): ت
 . (0334): رقم حديث، (181/ 6): في مستدركه على الصحيحين (7)
ًجمته في هامش ص، محمد بن يعقوب بن يوسف األصم (8)  . وهو ثقة ،(62): تقدمت ت
ًيب . "هـ(232: )ت: صدوق ، محمد بن عبيد هللا بن يزيد البغدادي ابن أبي داود ابن المنادي: "أبو جعفً (9) تق

ًجمة رقم، (024)ص:: التهذيب  . (3116): ت
 . (3361): رقم حديث، (323/ 6): في مستدركه على الصحيحين (10)
ًوزي المحبوبي (11) ًو(، المحدث، اإلمام): قال فيه الذهبي، محمد بن أحمد بن محبوب الم : وقال الحاكم، مفيد م
ًجمة رقم، (463، 14): أعالم النبالء سيً: ُينظً. هـ(603: )ت، (سماعه صحيح) وتاريخ اإلسالم ، (614): ت

ًجمة رقم، (868/ 3): ووفيات المشاهيً واألعالم  . (260): ت
ًوزي  (12) ًازي ، ثقة(): قال الخليلي، سعيد بن مسعود الم والي  كتب إلى أبي وأبي زرعة): وقال ابن أبي حاتم ال

 . هـ(230: )ت، (ببعض حديثة وهو صدوق 
= 
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حدثنا ، (3)حدثنا إسماعيل بن عبد هللا، (2)بن جعفً حدثنا عبد هللا: بقوله، (1)وأبو نعيم
  ...موسى بن إسماعيل

، حدثنا محمد بن يعقوب، (5)حدثنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحافظ: بقوله، (4)والبيهقي
ًيً بن حازم، حدثنا أبو جعفً محمد بن عبيد هللا بن المنادي  ... حدثنا وهب بن ج

ًيً بن حازموو ، يزيد بن هارون ): كلهم ًيً بن ،وموسى بن إسماعيل(، هب بن ج  عن ج

ِ ْبِن َأِبي َيْعُقوبَ ، (6)حازم ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ اد  ، َعْن ُمَحمَّ ِ ْبِن َشدَّ ُدِعَي : َقالَ ، (7)َعْن َأِبيهِ ، َعْن َعْبِد َّللاَّ
 ِ َفَوَضَعُه ِإَلى  – َأْو ُحَسْيًنا – ُهَو َحاِمٌل َحَسًناَفَخًََج وَ ، ِلَصاَلة   –َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  –َرُسوُل َّللاَّ

َفْعُت َرْأِسي ِمْن َبْيِن النَّاِس َفِإَذا : َقاَل َأِبي، َفَسَجَد َبْيَن َظْهًَاَنْي َصاَلِتِه َسْجَدًة َأَطاَل ِفيَها ،َجْنِبهِ  َفًَ
 ِ ِ ، َفَأَعْدُت َرْأِسي َفَسَجْدتُ ، – َسلَّمَ َصلَّى هللُا َعَلْيِه وَ  –اْلُغاَلُم َعَلى َظْهًِ َرُسوِل َّللاَّ ا َسلََّم َرُسوُل َّللاَّ َفَلمَّ

                                                                                                   
= 

ًازي ، أنه صدوق  :يتضح: أقول ًحمن بن أبي حاتم ال ًفة حاله في األحاديث التي ، كما قال عبد ال وقد عدله بمع
ًويها ًواية فهو صدوق ، ي ًفة علماء الحديث: ُينظً، وكونه حسن ال ًح والتعديل، (823/ 6): اإلرشاد في مع : والج

ًجمة ، (24/ 0)  . (013): رقمت
ًفة الصحابة (1)  . (6321): رقم حديث، (1043/ 6): في مع
تاريخ اإلسالم . كان ثقة عابدا(): قال فيه الذهبي، "األصبهاني  ، عبد َّللاَّ بن جعفً بن َأحَمد بن فارس: "أبو محمد (2)

ًجمة رقم، (860/ 3): ت المشاهيً واألعالمووفيا  . (218): ت
ًوف بسمويه: أبو بشً (3) ًحمن بن أبي حاتم ، إسماعيل بن عبد هللا بن مسعود العبدي األصبهاني المع قال عبد ال

ًازي   . كان من الحفاظ والفقهاء(): وقال أبو نعيم األصبهاني، وهو ثقة صدوق(سمعنا منه ): ال
ًازي  ًحمن بن أبي حاتم ال ًاد عبد ال ًويه من أحاديث، أنه ثقة في عدالته :وم ًح والتعديل: نظًيُ ، صدوق فيما ي : الج

ًجمة رقم، (182/ 2) ًجمة رقم، (240/ 1): ( وتاريخ أصبهان320): ت  . (016): ت
ًى  في السنن (4)  . (6026): رقم حديث، (632/ 2): الكب
مشهور ، إمام، المستدرك على الصحيحين( ثقة): مصنف كتاب، محمد بن عبد هللا الحاكم الحافظ :أبو عبد هللا (5)

ًجمته في هامش ص  . (62): تقدمت ت
ًيً بن حازم األزدي: وهو (6) ًجمة رقم، (221/ 1): الكاشف. هـ(130: )ت: ثقة لما اختلط حجبه ولده" ،"ج : ت
(338) . 
ًو، الليثي حليف بني هاشم، "شداد بن الهاد بن عبد هللا بن جابً بن بشً: هو (7) حكاه ، واسم الهاد أسامة بن عم

هللا  صلى –له رواية عن النبي ، وتحول إلى الكوفة، وسكن المدينة، شهد الخندق، له صحبة، وهو المشهور، مسلم
ًجمة رقم، (232/ 6): اإلصابة في تمييز الصحابة. "وعن ابن مسعود –عليه وسلم   . (6833): ت
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ِ َلَقْد َسَجْدَت ِفي َصاَلِتَك َهِذِه َسْجَدًة َما ُكْنَت : َقاَل َلُه اْلَقْومُ ، – َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  – َيا َرُسوَل َّللاَّ
َلُه َحتَّى َيْقِضَي  ،َوَلِكنَّ اْبِني اْرَتَحَلِني ،َل )): َقالَ ، َأَفَكاَن ُيوَحى ِإَلْيكَ ، َتْسُجُدَها ًِْهُت َأْن أَُعجِ  َفَك
 . لفظ الحديث ألبي بكً بن أبي شيبة ((،َحاَجَتهُ 

ًط الشيخين): قال أبو عبد هللا الحاكم ًجاه(، هذا حديث صحيح على ش ووافقه ، ولم يخ

ًط البخاري ومسلم(): بقوله، الذهبي على تصحيحه  . (1)صحيح على ش

 . (2)إسناده جيد(): وقال الذهبي أيضا

ًقه ثقات ؛الحديث صحيح: أقول  . ألن أغلب رجال ط

 – روي أيضا مرفوعا عن أنس بن مالك ،والحديث مع ثبوت روايته مرسال ومتصال –

ًجه أبو يعلى الموصلي، إل أن سنده ضعيف – رضي هللا عنه ًيق، (3)وقد أخ محمد بن : من ط

فيجيء ، يسجد – صلى هللا عليه وسلم – كان رسول هللا: قال، عن أنس، (5)عن ثابت، (4)ذكوان
ًه، الحسن أو الحسين ًكب على ظه : فيقول؟ نبي هللا أطلت السجوديا : فيقال، فيطيل السجود، في

ًهت أن أعجله((، رتحلني ابنيا))  . فك

                                   
 . (181/ 6): حين للحاكم مع هامش تلخيصه الذهبيالمستدرك على الصحي (1)
 . (323/ 6): التلخيص للذهبي (2)
 . (6028): رقم حديث، (140/ 3): في مسنده (3)
ًي ، ويقال الجهضمي، الطاحي، األزدي، محمد بن ذكوان (4) وقال ، منكً الحديث(): قال فيه البخاري ، مولهم البص

ًازي  ًوي ): وقال ابن حبان، ليس بثقة(): وقال النسائي، منكً الحديث ضعيف الحديث كثيً الخطأ(): أبو حاتم ال ي
عامة ما ): وقال ابن عدي، عن الثقات المناكيً والمعضالت عن المشاهيً على قلة روايته حتى سقط الحتجاج به(

ًوي ًاداتي ًائب، ه إف وقال ، عنده مناكيً(): وقال الساجي، ضعيف(): وقال الدارقطني، ومع ضعفه يكتب حديثه(، وغ
 . ضعيف(): الحافظ ابن حجً

، (32/ 1): التاريخ الكبيً: ينظً، ل يحتج به لنكارة ما يحدث به، أنه ضعيف ضعف شديد :يظهً مما سبق: أقول
ًجمة رقم ًح والتعديل، (203): ت ًجمة رقم، (241/ 3) :الج ًجال، (1638): ت ، (012/ 3): الكامل في ضعفاء ال
ًجمة رقم ًجال، (3403): ت ًجمة رقم، (402/ 6): ميزان العتدال في نقد ال ًوحين من المحدثين ، (3403): ت المج

ًوكين ًجمة رقم، (143/ 2): تهذيب التهذيب، (232/ 2): والضعفاء والمت ًيب التهذيب، (222): ت ، (330)ص:: تق
ًجمة رقم  . (4831): ت

ًي : "أبو محمد (5) ًيب التهذيبعابد، ثقة، ثابت بن أسلم البناني البص ًجمة رقم، (162)ص:: " تق  . (810): ت
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ًه، وفيه محمد بن ذكوان، رواه أبو يعلى): قال الهيثمي ورجاله ، وثقه ابن حبان وضعفه غي

 . (1)رجال الصحيح(

ًي : ألن من روته ؛الحديث بهذا السند ضعيف: أقول ضعيف  ،محمد بن ذكوان األزدي البص
ًح والتعديل  . عند أئمة الج

: وقد صح عن الصحابي، أنس بن مالك: يتضح أن الحديث لم يصح عن الصحابي ؛وعليه

ًق ، شداد بن الهاد الليثي ًاوي ، ثبت روايته إليه موصول من ثالثة ط ًيً بن حازم : مدارها على ال ج

ًي  وله أوهام ، ضعف (2)لكن في حديثه عن قتادة، ثقة): فيه الحافظ ابن حجً قال، األزدي البص
ًية: مات سنة، إذا حدث من حفظه  لكن لم يحدث في حال، بعدها اختلط، سبعين ومائة هج

 . (3)اختالطه(

ًيً بن حازم األزدي: أقول ضابط ، (4)كان صاحب كتاب(): قال فيه يحيى بن معين، ثقة: ج
ًوايته لهذا الحديث محمد بن عبد هللا : حدث به من كتابه عن شيخه الثقة، لم يحدث به عن قتادة، ل

ًي   . ولم يحدث به أيضا في حال اختالطه، بن أبي يعقوب البص

 : وأهميته، من حيث الحكم عليه: المحور الثالث

ًيج الحديث ًسال :تحقق من تخ ًجح من ، ومتصال، أنه في روايته ثبت م وفي هذه الحالة ي
ًسالرواه متص  : ألسباب ثالثة، ال على من رواه م

ًاوين لوصله أكثً: السبب األول ًاوين إلرساله أن ال  . وأحفظ من ال

شداد بن الهاد الليثي زيادة من رواه أغلبهم : أن وصل الحديث إلى الصحابي: السبب الثاني
 . وزيادة الثقة مقبولة على القول الصحيح، والضبط، متصفين بالحفظ، ثقات

                                   
 . (14033): رقم حديث، (181/ 2): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (1)
ًي ، تادة بن دعامة بن قتادة السدوسيق: "أبو الخطاب (2) ًة" :مات سنة، ثقة ثبت، البص ًيب  .مائة وبضع عش تق

ًجمة رقم، (046)ص:: التهذيب  . (4418): ت
ًيب التهذيب (3) ًجمة رقم، (168)ص:: تق  . (211): ت
ًجمة رقم، (30/ 2): تهذيب التهذيب (4)  . (111): ت
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فيه دللة مهمة تدل ، واأللباني، والذهبي، أن تصحيح الحديث من ِقبل الحاكم: األخيرالسبب 
ًجيح اتصال الحديث على إرساله ًجيح إرساله على اتصاله لعدلوا عن ، على ت وإنه في حالة ت

 . وصوبوا إرسال الحديث، تصحيحه

ن وصله إلى أن الحكم في الحديث على األصح لم :وهذه األسباب في أهميتها تظهً لنا
ًقه الثالثة التي وصلته صحيحا، شداد بن الهاد الليثي  . وأنه يعد بمجموع ط

 : أهم ما يستفاد من الحديث

ًها يؤكد أن حمل الصغار في الصالة – ًحمة بالصغار، أو غي ، واللطف بهم، يعد من ِقبل ال

ًحمة هللا   . (1)–عز وجل–وإن ذلك سبب ل

 . (2)ول يؤثً على الصالة، َل يضًَأن َتْطِويل َسجدة على َسجدة  –

 ة. أن األفعال في الصالة ل تبطل الصالة إذا كانت قليل –

 

                                   
ًح رياض الصالحين لبن عثيمين: ينظً (1)  . (442/ 2): ش
مكتب ، ونور الدين السندي، ( محمد بن عبد الهادي التتوي 260/ 2): حاشية السندي على سنن النسائي (2)

 . م1283 –هـ 1003، 2ط، حلب، المطبوعات اإلسالمية
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 :

 : أخرجه ابن أبي الدنيا من طريقين

عن فضل بن ، حدثنا وكيع، حدثنا إسحاق بن إبراهيم: قال ابن أبي الدنيا: الطريق األولى
ن النبي صلى هللا عليه وسلم قدم من سفر فقبل رأس أ)) :ةعن عكرم، عن يزيد النحوي ، موسى

 . (1)فاطمة رضي هللا عنها((

عن ، تميلة حدثنا أبو، حدثنا عبد الرحمن بن نافع: قال فيه ابن أبي الدنيا: الطريق األخرى 
 – صلى هللا عليه وسلم – ان رسول هللاك)): قال، عن عكرمة، عن يزيد النحوي ، الحسين بن واقد

 . (2)إذا رجع من مغازيه قبل فاطمة((

ًفة حال ًد :من حيث الحديث لمع ، من تحقيق دراسته في ثالثة محاور ل بد، القبول أو ال
 : كاآلتي

 : رجال إسناده: من حيث: المحور األول

ًيق األولى: أول  : رجال إسناد الط

ًحمن بن منيع البغوي : أبو يعقوب" – ًاهيم بن عبد ال ، يؤيؤ :وقيل ،لؤلؤ :لقبه، إسحاق بن إب
 . (3)"هـ(242: ت) :ثقة

ًؤاسي الكوفي: أبو سفيان" – ًاح بن مليح ال  . (4)"هـ(123: ت) :ثقة حافظ عابد، وكيع بن الج

 . (5)هـ("122: ت) :ثبت، فضل بن موسى السيناني" –

ًوزي : أبو الحسن" – ًشي مولهم الم : ثقة عابد قتل ظلما سنة، يزيد النحوي ابن أبي سعيد الق
 . (6)"هـ(161)

                                   
 . (220): حديث رقم، (682/ 1): كتاب العيال (1)
 . (224): رقم حديث، (620/ 1): المصدر السابق (2)
ًيب التهذيب (3) ًجمة رقم، (22)ص:: تق  . (628): ت
ًجمة رقم، (481)ص:: المصد السابق (4)  . (3010): ت
ًجمة رقم، (126/ 2): الكاشف (5)  . (0033): ت
ًيب التهذيب (6) ًجمة رقم، (301)ص:: تق  . (3320): ت
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ًمة: أبو عبد هللا" – ًي ، ابن عباس مولى عك ًب : ت) :عالم بالتفسيً ،ثقة ثبت، أصله ب

ه ابن حبان من مشاهيً التابعين بمكة، (1)هـ("100 ، واإلتقان، من أهل الحفظ): وقال، عدَّ

ًخن مع الفقه، واإلعالن، والمالزمين للورع في السً ًجع إلى علم الق  . (2)سك(والن، ممن كان ي

ًى : ثانيا ًيق األخ  : رجال إسناد الط

ًحمن بن نافع: أبو زياد – ًف بدرخت مولى بني هاشم، عبد ال ًازي ، ويع : قال فيه أبو زرعة ال

 . (5)وثقه بعضهم() :وقال الذهبي، (4)كان ثقة(): وقال الخطيب البغدادي، (3)صدوق()

ًحمن بن نافع: أقول ًح والتعديل، عبد ال ليكون حاله ، لم ُيقدح في حفظه من ِقبل أحد أئمة الج

ًازي  وبتوثيق البعض ، ثقة بنص توثيق الخطيب البغدادي: بل هو، صدوق(): كما قال أبو زرعة ال

 . كما نص الحافظ الذهبي، له

ًوزي  ،لهممو  يحيى بن واضح األنصاري : "أبو تميلة – ، أبي تميلة :مشهور بكنيته ،الم

 . (6)ثقة"

ًوزي  الحسين بن واقد: أبو عبد هللا – ًو ،الم سن كان ح): قال فيه ابن سعد، قاضي م

وأثنى عليه ، ل بأس به): وقال أحمد بن حنبل، (8)ثقه(): وقال يحيى بن معين، (7)الحديث(

ًا( ما أدري أي ، في أحاديثه زياده): وقال في موضع خخً، (10)ليس بذاك(): وقال فيه أيضا، (9)خي

                                   
ًيب التهذيب (1) ًجمة رقم، (236)ص:: تق  . (0336): ت
ًجمة رقم، (160)ص:: مشاهيً علماء األمصار (2)  . (426): ت
ًح والتعديل (3) ًجمة رقم، (220/ 4): الج  . (1624): ت
ًجمة رقم، (404/ 11): تاريخ بغداد (4)  . (4661): ت
ًجمة رقم، (830/ 4): تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهيً واألعالم (5)  (204): ت
ًي (6) ًجمة رقم، (428)ص:: ب التهذيبتق  . (3336): ت
ًى  (7)  . (631/ 3): الطبقات الكب
ًجمة رقم، (636/ 2): تهذيب التهذيب (8)  . (302): ت
ًح والتعديل (9) ًجمة رقم، (33/ 6): الج  . (602): ت
ًه (10) ًوذي وغي ًجال ألحمد بن حنبل رواية الم ًفة ال ًجمة رقم، (23)ص:: العلل ومع  . (103): ت
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: جيوقال السا، (2)ليس به بأس(): وقال أبو زرعة وأبو داود والنسائي، (1)ونفض يده(، شيء هي

ًه ابن حبان في الثقات، (3)وهو صدوق يهم(، فيه نظً) وربما ، كان من خيار الناس): وقال، وذك

ًوايات( وقال الحافظ ابن ، (5)استنكً أحمد بعض حديثه(، صدوق ): وقال الذهبي، (4)أخطأ في ال

 . (6)هـ(142ت ، ثقة له أوهام): حجً

ًوزي عدله األئمة المذكو : أقول أو يخطئ في بعض  إل أنه قد يهم، رينالحسين بن واقد الم
ًويه  . فهو صدوق حسن الحديث ؛وعليه، ما ي

ًوزي ، يزيد النحوي  – ًيق األولى، ثقة عابد، الم  . كما تقدم في سند الط

ًمة مولى ابن عباس – ًيق األولى، ثبت، ثقة، عك  . كما تقدم في سند الط

ًيقين ؛وعليه وأما ، األولى رجالها كلهم ثقات، يظهً أن الحديث رواه ابن أبي الدنيا من ط
ًوزي  ًى في سندها الحسين بن واقد الم ًيق األخ إل ، وبقية رجالها ثقات، صدوق حسن الحديث، الط

ًسل ًيقين م ًوي من الط ًمة مولى ابن عباس: أرسله التابعي، أن الحديث الم واإلرسال انقطاع ، عك
 . يضعف به الحديث

 : تخريجه: من حيث: المحور الثاني

أبو بكر ابن أبي : عكرمة مولى ابن عباس: أخرج الحديث أيضا مرسال عن التابعي –

ًنا زيد بن الحباب: بقوله ،(7)شيبة  ... (8)أخب

                                   
ًجمة رقم، (630/ 2): تهذيب التهذيب (1)  . (302): ت
ًجمة رقم، (630، 636/ 2): المصدر السابق (2)  . (302): ت
ًجمة رقم، (630/ 2): نفس المصدر (3)  . (302): ت
 . (202/ 3): الثقات (4)
ًجمة رقم، (133/ 1): المغني في الضعفاء (5)  . (1433): ت
ًيب التهذيب (6) ًجمة رقم، (132)ص:: تق  . (1643): ت
 . (13342): رقم حديث، (03/ 0)، (األحاديث واآلثار): في مصنفه (7)
ًيان الُعكلي: أبو الحسين (8) ًساني، زيد بن الحباب بن ال ويحيى بن ، قال فيه علي بن المديني، ثم الكوفي، الخ

كثيً ، صدوق ): وقال أحمد بن حنبل، أحاديثه عن سفيان الثوري مقلوبة(): وقال ابن معين أيضا، ثقة(): ينمع
= 
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ًابي  .. .حدثنا زيد بن الحباب، (2)حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ: بقوله، (1)وابن األع

ًابي ًجه ابن األع ًا : أيضا في موضع خخً بقوله، (3)وأخ ، (4)هيم بن إسحاق الصوافحدثنا إب

ًابة السدي: قال   ...حدثنا يحيى بن واضح أبو تميلة، (5)حدثنا إسماعيل بن مسلم ق

قال حدثني يزيد ، عن حسين بن واقد ،ويحيى بن واضح أبو تميلة(، زيد بن الحباب): كالهما
ًمة، النحوي  كان إذا قدم من مغازيه قبَّل فاطمة  – صلى هللا عليه وسلم – ن النبيأ)) :عن عك

 . رضي هللا عنها((

                                                                                                   
= 

ًازي ، الخطأ( ًه ابن حبان في الثقات، كوفي(، ثقة): وقال العجلي، صالح الحديث(، صدوق ): وقال أبو حاتم ال ، وذك
وقال ابن ، ا روايته عن المجاهيل ففيها المناكيً(وأم، يعتبً حديثه إذا روى عن المشاهيً، كان ممن يخطئ): وقال
وهو من أثبات مشايخ ، له حديث كثيً): وقال ابن عدي، ثقة(): وابن ماكول، وقال الدارقطني، صالح(، كوفي): قانع

صدوق ، العابد الثقة): وقال فيه أيضا، قد يهم(، لم يكن به بأس): وقال الذهبي، ممن ل شك في صدقه(، الكوفة
 . هـ(260ت ، يخطئ في حديث الثوري ، صدوق ): وقال الحافظ ابن حجً، ال(جوَّ 

ًف به من أخطاء، أن زيد بن الحباب صدوق حسن الحديث :يتضح من أقوال هؤلء األئمة فخف ، بسبب ما ع
ألنه  ؛فأحاديثه عنه مناكيً، وأما إذا روى عن الثوري ، فهو صدوق إذا روى عن غيً الثوري من المشاهيً، ضبطه

ًح والتعديل: نظًي، يقلب أسانيدها ًجمة رقم، (432 – 431/ 6): الج ، (633)ص:: الثقات للعجلي، (2468): ت
ًجمة ًجال، (240/ 8): الثقات لبن حبان، (423): رقم ت ًجمة رقم، (133 – 134/ 0): الكامل في ضعفاء ال : ت

ًجمة رقم، (014/ 1): الكاشف، (303) ًجالميزان العتدال في ن، (1322): ت ًجمة رقم، (100/ 2): قد ال : ت
ًجمة رقم، (000 – 006/ 6): تهذيب التهذيب، (2223) ًيب التهذيب، (368): ت ًجمة رقم، (222)ص:: تق : ت
(2120) . 
ًابي، (00)، (20): ( رقم30، 03)ص:: القبل والمعانقة والمصافحة (1) ًو عبد : تحقيق ودراسة، لبن األع عم

ًة ، يةمكتبة ابن تيم، المنعم سليم  . م1223 –هـ 1013، 1ط، مصً –القاه
ًحمن بن أبي حاتم ، مستقيم الحديث، صدوق ، زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي: "أبو الحسن (2) قال فيه عبد ال

ًازي  ًه ابن حبان في الثقات، محله الصدق(): ال ًح والتعديل: ينظً، الحديث( مستقيم): وقال، وذك ، (443/ 6): الج
ًجمة رقم  . (242/ 8): الثقات، (2412): ت

 . (21): رقم حديث، (03)ص:، (القبل والمعانقة والمصافحة): من كتابه (3)
ًاهيم بن إسحاق الصواف: "أبو إسحاق (4) ًه ابن حبان في الثقات، ثقة(): طنيقال فيه الدارق، ثقة، إب : ينظً. وذك

ًجمة رقم، (101)ص:: سؤالت الحاكم للدارقطني موفق بن عبد هللا بن عبد : تحقيق الدكتور، للدارقطني، (40): ت
ًياض ، مكتبة المعارف، القادر  . (84/ 8): والثقات، م1282 –هـ 1000، السعودية –ال

ًج مل (5) ًجمته في كتب ال ًاجم التي وقفت عليها، الأعثً على ت  . والت
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ًمة ًسال عن عك ًيج الحديث م ًجه مع ابن أبي ال :يظهً من تخ أبو بكً بن أبي : دنياأنه أخ
ًابي، شيبة ًاوي الثقة، وابن األع ًيجه على ال وقد روي ، يزيد النحوي : ومدار الحديث كما ظهً من تخ

ًيقين ًيق األولى :إليه من ط ًيق: الط ًجها ابن أبي الدنيا، فضل بن موسى :ط ًيق ، وقد أخ والط
ًى  ًيق :األخ ًجها، الحسين بن واقد: ط وابن ، وابن أبي الدنيا، بةأبو بكً بن أبي شي: وقد أخ

ًابي ومنهم الصدوق ، منهم الثقات الضابطين، وهم عدول، وقد كثً رواتها إلى يزيد النحوي ، األع
ًاوي ، الذي خف ضبطه ًجم له : وواحد منهم وهو ال ًابة السدي لم أجد من ت إسماعيل بن مسلم بن ق

ًواية، وهذا ل يضً؟ هل هو عدل أم ل، ليتبين لي حاله ًت ألن ال أن  الثانية لبن أبي الدنيا أظه
ًاوي الثقة ًواية عن يحيى بن : ال ًابة السدي في ال ًحمن بن نافع تابع إسماعيل بن مسلم بن ق عبد ال

ًسال، عن يزيد النحوي ، قال حدثني حسين بن واقد، واضح أبي تميلة ًمة م  . عن عك

حدثنا : بقوله، (1)وصله أبو يعلى الموصلي :عن ابن عباس والحديث روي موصوال –
 ... (2)الحسن بن عمً بن شقيق

ًاني  ... (4)حدثنا علي: بقوله، (3)والطب

                                   
 . (2033): رقم حديث، (642/ 0): في مسنده (1)
ًمي البلخي: أبو علي (2) ًي ، الحسن بن عمً بن شقيق بن أسماء الج ًي  ،البص وأبو ، قال فيه البخاري ، نزيل ال

ًازي ، صدوق(): ًازي حاتم ال ًه ابن حبان في ، شيخ صدوق(): وقال صالح جزرة، ل بأس به(): وقال أبو زرعة ال وذك
 . هـ(262توفي سنة ، صدوق ): وقال الحافظ ابن حجً، الثقات
ًح والتعديل: ينظً .حسن الحديث، أن الحسن بن عمً بن شقيق صدوق  :يظهً من أقوال هؤلء األئمة ؛وعليه : الج

ًجمة رقم ،(24/ 6) ًجمة رقم، (602 – 608/ 2): تهذيب التهذيب، (136 – 132/ 8): الثقات، (100): ت : ت
ًيب التهذيب، (460) ًجمة رقم، (132)ص:: تق  . (1234): ت
 . (0104): رقم حديث، (208/ 0): في المعجم األوسط (3)
ًازي الحافظ (4) ًف بعليك، علي بن سعيد بن بشيً ال ًائب(): قال فيه الخليلي، يع وقال ، حافظ متقن صاحب غ

ًد بأشياء(): الدارقطني كان ثقة عالما بالحديث ): وقال مسلمة بن قاسم، ليس بثقة(): وقال أيضا، ليس بذاك تف
لعل كالمهم فيه من جهة دخوله في ): وقال الحافظ ابن حجً، تكلموا فيه(): وقال ابن يونس، حدثني عنه غيً واحد(

 . أعمال السلطان(
ًبه من السلطان: أقول ًبه من السلطان، ل يعد قدحا شديدا يدفع عنه العدالةو، قد يؤثً سلبا على حفظه تق  وبسبب تق

ًفة علماء الحديث: نظًي. ويكون صدوقا حسن الحديث، وضبطه يؤثً على حفظه ، (063/ 1): اإلرشاد في مع
ًجالميزان ا ًجمة، (161/ 6): لعتدال في نقد ال ًجمة رقم، (406/ 4): لسان الميزان، (4840): رقم ت  . (4000): ت
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ًنا أبو الفضل بن أبي الحسن المخزومي: بقوله، (1)وابن األثيً الجزري  بإسناده عن ، (2)أخب
 ... (3)أحمد بن علي

ًازي ): كالهما عمً  عن الحسن بن ،وأبو يعلى أحمد بن علي الموصلي(، علي بن سعيد ال
ًوزي  حدثنا األسود بن حفص، بن شقيق عن ، عن يزيد النحوي ، (5)حدثنا حسين بن واقد، (4)الم

ًمة ن سفً قبل ابنته كان إذا قدم م – صلى هللا عليه وسلم – ن النبيأ)): عن ابن عباس، عك
 . فاطمة((

ًاني في األوسط): قال الهيثمي  . (6)وفي بعضهم ضعف ل يضً(، ورجاله ثقات، رواه الطب

ًوزي  :ألن من رواته ؛الحديث بهذا السند فيه ضعف قادح: أقول  ،األسود بن حفص الم
ًمي، مجهول عين  ومجهول العين ضعيف عند، ما روى عنه إل الحسن بن عمً بن شقيق الج
 . أئمة الحديث

 : الحكم عليه: من حيث: المحور الثالث

ًيج الحديث ًسال، أنه اختلف فيه :تحقق من تخ ورواية اإلرسال هي ، وروي موصول، روي م
 : لثالثة أسباب، األرجح من رواية التصال

                                   
 . (2640): رقم حديث، (213/ 3): في أسد الغابة (1)
ًي الصوفي (2) ًاوي  روى صحيح، "َمْنصور بن أبي الحسن الَطَب ، ثقة: قال الحافظ يوسف بن خليل، مسلم عن الف

ًفة الثقات والضعفاء والمجاهيل. "مستور ًح والتعديل ومع ًجمة رقم، (121/ 1): التكميل في الج للحافظ ، (202): ت
ًكز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق ، شادي بن محمد بن سالم، الدكتور: دراسة وتحقيق، ابن كثيً م

ًجمةالت  . م2011 –هـ 1062، 1ط، اليمن، ًاث والت
ثقة متفق عليه صاحب المسند ): قال الخليلي، ثقة مشهور، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي: أبو يعلى (3)

ًة(): وقال الذهبي، والمعجم( ًفة علماء الحديثاإلرشا: ينظً. الحافظ الثقة محدث الجزي ًة ، (312/ 2): د في مع وتذك
ًجمة رقم، (122/ 2): الحفاظ  . (323): ت

ًوزي  (4) ًه ابن حبان في الثقات، األسود بن حفص الم ًجمته، كان يخطئ(): وقال، ذك ًوي عن ): وقال في ت ي
 . بن شقيقالحسين بن واقد روى عنه الحسن بن عمً 

ًجم له إل ابن حبان في كتابه الثقات: أقول ًوزي لم يت ًِو عنه إل ، (160/ 8): األسود بن حفص الم وكونه لم ي
 . ضعيف عند أئمة الحديث، فهو مجهول عين، الحسن بن عمً بن شقيق

ًوزي  (5) ًجمته في هامش ص، صدوق حسن الحديث، حسين بن واقد الم   .(163): تقدمت ت
 . (12801): رقم حديث، (02/ 8): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (6)
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ًاوين لوصله: السبب األول ًاوين إلرساله هم األكثً من ال  . أن ال

ًاوين : السبب الثاني ًاوين لوصله إلرساله هم األحفظأن ال  . واألتقن من ال

ًيق في إسنادها راو  مجهول العين: السبب األخير  :وهو، أنه ثبت وصل الحديث من ط
ًوزي  ًجح به أيضا تقديم رواية إرسال الحديث على ، األسود بن حفص الم وهذا يعد ضعفا قادحا ي

 . رواية اتصاله

ًسال صلى هللا عليه  – أو تقييد تقبيل النبي، صيصألن تخ ؛ففهو ضعي، والحديث كونه م
ًه ل يصح ، في رأسها أو عندما يقدم من مغازيه – رضي هللا عنها – لفاطمة – وسلم أو من سف
ًسال، عنه ًسل ضعيف، ثبت إليه م كان يقبل فاطمة سواء عند  –صلى هللا عليه وسلم  –ألنه  ؛والم

ًهما، أو في رأسها، ا إما في وجههاوكان تقبيله له، أو من غيً سفً، قدومه من سفً  . أو في غي

، فقبلها، أن فاطمة كانت إذا دخلت عليه قام إليها –صلى هللا عليه وسلم  –قد صح عنه و 

ًمذي في سننه بسنده إلى عائشة ًجه الت  ،– رضي هللا عنها – وقد ثبت ذلك في الحديث الذي أخ
ًسول هللام)): قالت أن عائشة أم المؤمنين :جاء في الحديث  – ا رأيت أحدا أشبه سمتا ودل وهديا ب

 – صلى هللا عليه وسلم – في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم
، وأجلسها في مجلسه، قام إليها فقبلها – صلى هللا عليه وسلم – وكانت إذا دخلت على النبي: قالت

وأجلسته في ، إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته – يه وسلمصلى هللا عل – وكان النبي
ًمذي ،مجلسها(( ًيب من هذا الوجه): وقال الت قد روي هذا الحديث من غيً و ، هذا حديث حسن غ

 . (2)،(1)عائشة( عن وجه

                                   
ًمذي (1) : حديث رقم، ما جاء في فضل فاطمة رضي هللا عنها): باب، المناقب(): ( كتاب300/ 4): سنن الت
(6832) . 
ًجه أيضاحديث  (2) األدب : والبخاري في، (2106): رقم حديث، (8/ 4): مسنده: إسحاق بن راهويه في: عائشة أخ

ًد : باب في، األدب(): ( كتاب644/ 0): وأبو داود في سننه، (231)، (203): رقم حديث، (663، 623/ 1): المف
والنسائي ، (2232): رقم حديث، (638/ 4): وابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني، (4213): حديث رقم، القيام()

ًى  والدولبي في الذرية ، (2126): رقم حديث، (221/ 8)، (8611): رقم حديث، (266/ 3): في السنن الكب
ًة وابن ، ه 1003، 1ط، الكويت، الدار السلفية، سعد المبارك الحسن: ( تحقيق180): رقم حديث، (22)ص:: الطاه

ًاني في معجمه، (3246): رقم حديث، (006، 14): حبان في صحيحه ، (0820): رقم حديث، (202/ 0): والطب
= 
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 . واأللباني، والذهبي، والحديث صححه الحاكم

ًجاه(): قال الحاكم ًط الشيخين ولم يخ بل ): وقال، ووافقه الذهبي، (1)صحيح على ش

 . (2)صحيح(

 . (3)الحديث صحيح(): وقال الشيخ األلباني

ًوايته من غيً وجه عن عائشة  ؛تصحيح الحاكم والذهبي واأللباني لحديث عائشة: أقول ل
 ا. رضي هللا عنه

 

                                                                                                   
= 

 حديث، (606/ 0)، (0346)، (0362): رقم حديث، (130، 133/ 6): والحاكم في المستدرك على الصحيحين
ًى ، (3314): رقم  : (16438): رقم ( حديث132/ 3): والبيهقي في السنن الكب

ًيق ًمذي من ط ًجوه مع الت ًائيل بن يونس الكوفي: كلهم أخ ًة بن حبيب، إس ًو، عن ميس عن ، عن المنهال بن عم
 . بألفاظ متقاربة –رضي هللا عنها  –عائشة ، عن أم المؤمنين، عائشة بنت طلحة

 . (133/ 6): المستدرك على الصحيحين (1)
 . (133/ 6): التلخيص بهامش المستدرك( 2)
ًد (3)  . (322): حديث رقم (644)ص:: صحيح األدب المف



[130] 

 

 : 

عن ، ئل بن داودعن وا، حدثنا سفيان، حدثنا إسحاق بن إسماعيل: قال ابن أبي الدنيا
د أحسن هللا بنا إذ لم ق)): قال ألسامة بن زيد –صلى هللا عليه وسلم  –أن رسول هللا ، البهي

 . (3)((فيك (2)حتى يرغب (1)ولو كنت جارية لحليناك، يكن أسامة جارية

ًفة حال ًد : من حيث الحديث لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بدالقبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًجمته، ثقة ،إسحاق بن إسماعيل –  . (4)تقدمت ت

ًجمته، ثقة ،سفيان بن عيينة –  . (5)تقدمت ت

 . (6)ثقة"، والد بكً، الكوفي، لتيميا، "وائل بن داود –

ًشي، البهي عبد هللا بن يسار أبو محمد: اسمه: البهي – ، مولى مصعب بن الزبيً الق

ًوفا قليل الحديث(): قال فيه ابن سعد، األسدي : وسئل ابن معين عنه فقال، (7)كان ثقة مع

ًازي ، (8)ثقة() ًب الحديث(، البهي ل يحتج بحديثه): وقال أبو حاتم ال ًه ابن ، (9)وهو مضط وذك

                                   
ًح الجامع الصغيً: ينظً. والتحلية التزين، أي اتخذنا لك حليا وألبسناك إياه: لحليناك (1) / 4): فيض القديً ش

 . (3032): رقم حديث، (624
ًغب فيك (2) ًغب رغبة: ي ًغبة، إذا حًص على الشيء وطمع فيه :رغب ي النهاية في : ينظً. السؤال والطلب :وال

 . رغب(): مادة، (263/ 2): يب الحديث واألثًغً 
 . (260): حديث رقم، (624/ 1): كتاب العيال (3)
 . (60): في ص (4)
 . (40): في ص (5)
ًيب التهذيب (6) ًجمة رقم، (480)ص:: تق  . (3620): ت
ًى  (7)  . (222/ 3): الطبقات الكب
ًز (8) ًجمة رقم، (106/ 1): تاريخ ابن معين رواية ابن مح  . (031): ت
ًجمة رقم، (08/ 2): علل الحديث لبن أبي حاتم (9)  . (203): ت
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 . (3)صدوق يخطئ(): وقال الحافظ ابن حجً، (2)وثق(): وقال الذهبي، (1)حبان في الثقات

ًازي : أقول : وقال الحافظ ابن حجً، ووثقه بقية األئمة، البهي لم يضعفه إل أبو حاتم ال

 ؛صدوق حسن الحديث :فالبهي، فوصف الحافظ ابن حجً له بالخطأ ل يضً، صدوق يخطئ()
ًة في األحاديث القليلة التي رواها ًب في روايته للنادر منها، ألن أخطائه يسي وهذا ، ناتجة أنه اضط

ًاوي العدل الثقة، يضً في ضبطه وعدالته ل ًة أو ، ألن ال أو الصدوق ل يسلم من األخطاء اليسي
ًة لُضعِ ف من ِقبل األئمة المذكورين ،القليلة  . وبطل الحتجاج بحديثه، وإذا كانت أخطاء البهي كثي

 أنه إل، ما عدا عبد هللا البهي صدوق ، يتبين أن الحديث رجال إسناده كلهم ثقات ؛وعليه
ًسل أرسله التابعي عبد هللا البهي ًسل ضعيف، م  . والم

 : من حيث تخريجه: المحور الثاني

وابن ، (4)إبراهيم الحربي، أخرج الحديث أيضا مرسال عن التابعي عبد هللا البهي –

ًبي ،(5)عساكر ًاهيم الح ًجه إب ًاهيم بن بشار: أخ عن ، حدثنا سفيان ابن عيينة، (6)بقوله حدثنا إب

                                   
 . (66/ 4): الثقات (1)
ًجمة رقم، (130/ 1): الكاشف (2)  . (6036): ت
ًيب التهذيب (3) ًجمة رقم، (660)ص:: تق  . (6326): ت
ًيب الحديث (4)  . (1162/ 6): في غ
 . (32/ 8): في تاريخ دمشق (5)
ًي : أبو إسحاق (6) ًمادي البص ًاهيم بن بشار ال ليس ): وقال يحيى بن معين، ضعيف(): قال فيه أحمد بن حنبل، إب

ًماديحدثن): وقال يحيى بن الفضل، ليس بالقوي(): وقال النسائي، بشيء( ًاهيم ال وقال ، وكان وهللا ثقة(، ا إب
ًازي ، وهو صدوق(، يهم في الشيء بعد الشيء): البخاري  وقال أبو ، صدوق(): وأبو داود الطيالسي، وقال أبو حاتم ال

ًائيني ًه ابن حبان في الثقات، وممن سمع منه قديما(، من كبار أصحاب ابن عيينة، ثقة): عوانة اإلسف : وقال، وذك
ًة، نا ضابطاكان متق) ًارا(، صحب ابن عيينة سنين كثي ل أعلم أنكً عليه إل ): وقال ابن عدي، وسمع أحاديثه م

ًه البخاري  ًهما من الثقات، وأبي معاوية، وباقي حديثه عن ابن عيينة، حديث ذك وهو عندنا من أهل ، مستقيم، وغي
ليس ): وقال الذهبي، لى من أصحاب ابن عيينة(من الطبقة األو ، ثقة مأمون ): وقال أبو عبد هللا الحاكم، الصدق(
وقد بين ابن معين وأحمد بن  ،حافظ له أوهام(): وقال الحافظ ابن حجً، هـ(228توفي سنة ، وله مناكيً، بالمتقن

ًمادي ًاهيم بن بشار ال قال ، كان يملي على الناس مالم يسمعوه من سفيان): بقولهما، حنبل سبب تضعيفهما إلب
 . فتكون زيادة في الحديث(، يً األلفاظكان يغ): أحمد

= 
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د أحسن ق)): – صلى هللا عليه وسلم –فقال النبي ، (1)كانت بأسامة دمامة: قال، عن البهي، لوائ
 . ((بنا إذ لم يكن جارية

ًجه ابن عساكً ًيق، وأخ ًوان بن معاوية :من ط : عن البهي قال، عن وائل بن داود، (2)م

، المدينة قدمها وهم خائفون على من شذ منهم أن يغتال – صلى هللا عليه وسلم – رسول هللا قدم

غسلي عن ا )): لعائشة – صلى هللا عليه وسلم – فقال رسول هللا ،فأدماه، فأصاب وجه أسامة حجً
ًج إلى الصالة، وجه أسامة دماءه ًأ ، وخ ًها تفعل به كما تفعل الم  :فقال، ة بولدهافلما رجع لم ي

                                                                                                   
= 

ًدود: أقول ًمادي ؛هذا سبب غيً وجيه م ًاهيم بن بشار ال صحب ابن عيينة سنين ): كما قال ابن حبان ،ألن إب
ًة ًارا(، كثي ًه، وسمع أحاديثه م ًيحة أنه سمع من ابن عيينة أحاديث لم يسمعها غي ول ، وحدث بها، وهذا فيه دللة ص

ًهيعد قدحا فيه أن وأما ما ذكً عنه من زيادة ، ومتقنا في سماعها من ابن عيينة، ألنه كان ضابطا ؛ه أمالها على غي
، فيغيً في ألفاظ الحديث سندا أو متنا، عندما كان يملي على الناس مالم يسمعوه من ابن عيينة، مخالفة في الحديث

وقد نص ابن عدي أنه أنكً ، ن الزيادة المخالفةفهذا أيضا ل يعد قدحا يسلب عنه عدالة صدقه لندرة ما ورد عنه م
ًه البخاري ، عليه زيادة مخالفة وردت في حديث واحد ًسال، ذك ًاهيم، رواه ابن عيينة م ًواه موصول إلى ، زاد فيه إب ف

ًه من المشاهيً مستقيمة، وباقي أحاديثه عن ابن عيينة، النبي صلى هللا عليه وسلم د ل زيادة فيها في السن، وعن غي
ًته في تعقيبي لسبب تضعيفو ، أو المتن ًمادي ، يحيى بن معين: ما أظه ًاهيم بن بشار ال وأحمد بن حنبل إلب

ًدود ًدود، يصوب أن تضعيفهما له تضعيف م ألنه ضعفه ، وكذلك تضعيف النسائي له يعد من قبيل التضعيف الم
ًاهيم بن ؛وعليه، من غيً سبب ًمادي يتحقق من أقوال األئمة المتقدمة في إب ، أنه صدوق حسن الحديث :بشار ال

ًتبة، وهو في أصله ثقة يهم في الشيء بعد ): كما قال البخاري ، الصدوق( بسبب أوهامه القليلة): وإنما نزل إلى م
ًازي ، وهو صدوق ، الشيء ًة حددها ابن عدي ، صدوق(): وأبو داود الطيالسي أنه، وكما نص أبو حاتم ال وأوهامه يسي

التاريخ : ينظً .وهو عندنا من أهل الصدق(، وباقي حديثه مستقيم عن الثقات): وقال، حديث واحد في –كما تقدم  –
ًجمة رقم، (233/ 1): الكبيً للبخاري  ًح والتعديل، (820): ت ًجمة رقم، (20 – 82/ 2): الج الضعفاء ، (224): ت

ًوكون للنسائي ًجمة رقم، (16)ص:: والمت ًجال الكامل، (32/ 8): الثقات، (13): ت  – 060/ 1): في ضعفاء ال
ًجمة رقم، (061 ًجال، (102): ت ًجمة رقم، (20، 26/ 1): ميزان العتدال في نقد ال المغني في ، (46): ت

ًجمة، (11/ 1): الضعفاء ًجمة رقم، (110 – 108/ 1): وتهذيب التهذيب، (40): رقم ت ًيب التهذيب، (120): ت : تق
ًجمة رقم، (88)ص: ، عبد الفتاح أبو غده: تحقيق، للخزرجي، (13)ص:: هيب تهذيب الكمالخالصة تذ، (144): ت

ًوت –حلب ، دار البشائً، مكتب المطبوعات اإلسالمية  . هـ1014، 4ط، بي
ًيب الحديث واألثً. الُقصً والُقبح: الدمامة (1)  . دمم(): مادة، (160/ 2): النهاية في غ
ًوان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري الكوفي: أبو عبد هللا" :هوو  (2)  .حافظ" ثقة، ودمشق، نزيل مكة، م

ًيب التهذيب ًجمة رقم، (423)ص:: تق  . (3434): ت
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ًح الذي بوجه أسامة، أدنيه حتى إذا غسل عن ، ويمجه، فجعل يمص الدم الذي بفيه، فألقم فمه الج
ولو كنت ألعطيناك مال وإبال ، لو كنت جارية ما أرادك أحد :فقال، أسامة دماءه نظً في وجهه

ًغب فيك((  . حتى ي

ًسال عن التابعي ًيج الحديث م ًجه مع ابن أبي الدنيا  :بهيعبد هللا ال: يتضح من تخ أنه أخ
ًبي ًاهيم الح ًاوي الثقة، وابن عساكً، إب روي إليه ، وائل بن داود التيمي الكوفي: وأن مداره على ال
ًق  ًيق :من ثالثة ط ًيق، ابن أبي الدنيا :ط ًبي :وط ًاهيم الح ًيق، إب ورجالها كلهم ، ابن عساكً :وط

ًيق الثاني، ثقات ًمادي: وهو، ة راويها صدوق إل راو واحد من رجال الط ًاهيم بن بشار ال وقد رواه ، إب
ًقه الثالث عن شيخه الصدوق التابعي  . عبد هللا البهي: وائل بن داود في ط

ًق الثالث ثقات :وبهذا يظهً لنا ًتبة، أن أغلب رجال الط : الصدوق( وهما): إل راويان ب

ًمادي ًاهيم بن بشار ال ًِسل للحديث التابعي، إب  . د هللا البهيعب: والم

 :(1)عن التابعي سعيد بن يحمد الهمداني والحديث روَي أيضا مرسال من وجه آخر –
ًجه ابن سعد َنا َيْحَيى ْبُن َعبَّادَ : بقوله، (2)أخ ًَ َثَنا ُيوُنُس ْبُن َأِبي ِإْسَحاق  : َقالَ ، (3)َأْخَب : َقالَ ، (4)َحدَّ

                                   
ًيب التهذيب .ثقة" ،ثوري الكوفيالهمداني ال سعيد بن يحمد: أبو السفً" (1) ًجمة رقم، (202)ص:: تق  . (2016): ت
ًى  (2)  . (32/ 0): في الطبقات الكب
ًي : "أبو عباد (3) وقال ، ما أعلم عليه حجة(): قال فيه أحمد بن حنبل، غدادنزيل ب ،يحيى بن عباد الضبعي البص

ًازي ، كان صدوقا(): يحيى بن معين : وقال الساجي، يحتج به(): وقال الدارقطني، ليس به بأس(): وقال أبو حاتم ال
ًي ضعيف حدث عنه أهل بغداد) ًة(، بص ًه ابن حبان في الثقات، ولم يحدث عنه أحد من أصحابنا بالبص ، وذك

ًا(، أحاديثه مستقيمة): لخطيب البغداديوقال ا : وقال الحافظ ابن حجً، صالح(): وقال الذهبي، ل نعلمه روى منك
 . هـ(128توفي سنة ، صدوق )

فهو ، وأما تضعيف الساجي له، حسن الحديث، أقول يتبين من أقوال هؤلء األئمة أن يحيى بن عباد الضبي صدوق 
ًدود ًح والتعديل: نظًي. والتضعيف من غيً بيان سببه ل يقبل، هألنه لم يبين سبب تضعيف، تضعيف م / 2): الج

ًجمة رقم، (136 ًجمة رقم، (638/ 2): الكاشف، (243/ 2): الثقات، (312): ت : تهذيب التهذيب، (3121): ت
ًجمة رقم، (263 – 264، 21) ًيب التهذيب، (686): ت ًجمة رقم، (422)ص:: تق  . (3433): ت
ًائيل (4) ًح والتعديل في تعديله وتضعيفه، نس بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي الكوفييو : أبو إس ، اختلف أئمة الج

ومنهم من ، ومنهم من وصفه بعبارات تدل على أنه صدوق حسن الحديث، منهم من وصفه بأنه ثقة، أما تعديله
ًة(، كان ثقة إن شاء هللا): قال فيه ابن سعد، وقد وثقه غيً واحد، قليل وهم، ضعفه وقال يحيى بن ، وله أحاديث كثي
ًه ابن حبان في الثقات، ثقة(): وقال العجلي، ثقة(): معين والذين ، ليس به بأس(، ثقة): وقال، وكذلك ابن شاهين، وذك

= 
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َفً َثَنا َأُبو السَّ ِ َبْيَنَما رَ : َقالَ ، َحدَّ ، َوُأَساَمُة ِعْنَدُهمْ ، َجاِلٌس ُهَو َوَعاِئَشةُ  –صل ى هللا عليه وسلم  –ُسوُل َّللاَّ

                                                                                                   
= 

ًحمن بن مه: وصفوه بعبارات تدل على أنه صدوق هم والحافظ ، والذهبي، وابن عدي، والساجي، والنسائي، ديعبد ال
ًحمن بن مهدي، ابن حجً ، صدوق(): وقال الساجي، ليس به بأس(): وقال النسائي، لم يكن به بأس(): قال عبد ال

ما هو في قوة مسعً ، صدوق ما به بأس): وروى عنه الناس( وقال الذهبي، له أحاديث حسان): وقال ابن عدي
ًى  وقال، وشعبة( ًة أخ ًب(، صدوق ): وقال فيه أيضا، وهو حسن الحديث(، ابناه أتقن منه): فيه م وقال الحافظ ، يغ

ًازي ، وأحمد بن حنبل، يحيى بن سعيد القطان: وقد ضعفه ،صدوق يهم قليال(): ابن حجً ًاش، وأبو حاتم ال ، وابن خ
كانت فيه ): فيه يحيى بن سعيد القطان قال، ضعفه يحيى القطان وأحمد بن حنبل جدا(): قال ابن حزم في المحلى

ًب(): فقال، وسئل أحمد بن حنبل عنه، وكان منه سجية(، غفلة وقال أبو ، فيه لين(): وقال فيه أيضا، حديثه مضط
ًازي  ًاش، ل انه ل يحتج بحديثه(إكان صدوقا ): حاتم ال ًازي ، في حديثه لين(): وقال ابن خ ًاد بقول أبي حاتم ال وي

وأحمد بن ، وقد أظهً يحيى القطان، ل يحتج به، ضعيف في حديثه، بي إسحاق صدوق في عدالتهأن يونس بن أ
َف يونس بن أبي إسحاق وقال أحمد بن ، كانت فيه غفلة(): قال يحيى القطان، حنبل السبب الذي من أجله ُضعِ 

ًب الحديث(): حنبل  . مضط
ويشهد لذلك ، لم يكن مغفال كثيً الخطأ والغلط، غفلة قليلة كانت فيه غفلة يدل أن فيه): أما قول يحيى القطان: أقول

لكان منكً ، أي كثيً الخطأ والغلط، وفي حالة اتصافه أنه كثيً الغفلة، يهم قليال(، صدوق ): قول الحافظ ابن حجً
ًيحة على ، ولضعفه جميع األئمة الذين عدلوه، يبطل الحتجاج بحديثه، الحديث قلة وفي نص تعديلهم له دللة ص

ًويه من أحاديث، غفلته ًب الحديث( أقول): وأما قول أحمد بن حنبل ،وأنه قليل الخطأ والغلط فيما ي يونس : مضط
ًة ًبه في أسانيدها، بن أبي إسحاق له أحاديث كثي إل أن ، أو في متونها، فال مانع أن يظهً منها أحاديث مضط

ًووا ع، عددها قليل ًواة أن ي ًتها يمتنع ال ًواة ، نهوفي حالة كث ويشهد لصحة ، وفي كونها قليلة روى عنه الكثيً من ال
يتضح أن األخطاء أو األوهام أنزلت يونس بن  ؛وعليه، روى عنه الناس(، له أحاديث حسان): ذلك قول ابن عدي

ًتبة ثقة تام الضبط إلى صدوق خفيف الضبط صدوقا حسن : وتكون رتبته في عدالته، أبي إسحاق الهمداني من م
وأحسن من لخص حاله ، كما نص على ذلك الذين وصفوه بعبارات تدل على أنه صدوق حسن الحديث، ثالحدي

ابناه أتقن ): وقال فيه أيضا، ول شعبة(، ما هو في قوة مسعً، ما به بأس، صدوق ): حيث قال، الحافظ الذهبي: هو
ول ، أوهامه قليلة ل تضً في عدالته كون ، صدوق يهم قليال(): وأما قول الحافظ ابن حجً، وهو حسن الحديث(، منه

ًتبة الحسن، ضبطه ًاوي العدل، ألن الوهم القليل ل يسلم منه أحد، ول تنزل حديثه عن م سواء كان ، ول يقدح في ال
ًى : نظًي. ثقة أو صدوقا ًجمة رقم، (36)ص:: والثقات للعجلي، (636/ 3): الطبقات الكب ًح والتعديل، (33): ت : الج

ًجمة رقم، (002 – 206/ 2) ًجال، (341، 340/ 3): الثقات لبن حبان، (1020): ت / 8): الكامل في ضعفاء ال
ًجمة رقم، (423 ًجمة، (236)ص:: تاريخ أسماء الثقات، (2084): ت ميزان العتدال في نقد ، (1321): رقم ت

ًجال ًجمة رقم، (086 – 082/ 0): ال ًجم، (333/ 2): المغني في الضعفاء، (2210): ت ، (3 33/ 2): ة رقمت
ًجمة رقم ًجمة رقم، (23 – 23/ 3): سيً أعالم النبالء، (3231): ت ًيب التهذيب، (10): ت ًجمة ، (316)ص:: تق ت

 . (3822): رقم
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 ِ ِ ، َفَضِحكَ ، ِفي َوْجِه ُأَساَمةَ  –صل ى هللا عليه وسلم  –ِإْذ َنَظًَ َرُسوُل َّللاَّ صل ى  –ُثمَّ َقاَل َرُسوُل َّللاَّ
 . ((ْو َأنَّ ُأَساَمَة َجاِرَيٌة َلَحلَّْيُتَها َوِزيَنُتَها َحتَّى ُأْنِفَقَهالَ )): – هللا عليه وسلم

ًسل): قال الشيخ األلباني ، سعيد بن يحمد تابعي ثقة: وأبو السفً اسمه، هذا سند صحيح م
ًوي عن ال ًو(، وابن عمً، ابن عباس: عبادلةي  . (1)وابن عم
ويونس بن أبي إسحاق السبيعي ، فيه يحيى بن عباد الضبعي، الحديث سنده حسن: أقول

ًسل أرسله التابعي الثقة، صدوقان  . سعيد بن يحمد الهمداني: إل أنه م

ًه ،– رضي هللا عنها – والحديث روي بسند ضعيف عن عائشة – وي أنه ر  :يدل في ظاه
ًجه ابن سعد ،– صلى هللا عليه وسلم – متصال إلى النبي ، (3)وأبو بكً بن أبي شيبة، (2)وقد أخ
، (8)وابن حبان، (7)وأبو يعلى الموصلي، (6)وابن أبي الدنيا، (5)وابن ماجه، (4)وأحمد بن حنبل

ًق ، (10)وابن عساكً، (9)والبيهقي ًيك :من ط عن البهي  (12)عن العباس بن ذريح (11)عن ش
فقال رسول ، (14)فشج في َوجِههِ ، (13)عثً أسامُة بعتبِة البابِ : قالت، رضي هللا عنها – ن عائشةع

                                   
 . (1012): رقم حديث، (13/ 6): سلسلة األحاديث الصحيحة (1)
ًى  (2)  . (30/ 0): في الطبقات الكب
 . (62603): رقم حديث، (622/ 3)، (األحاديث واآلثار): في مصنفه (3)
ًجمة رقم، (41 – 40، 06)، (24082): رقم حديث، (3، 02): في مسنده (4)  . (24831): ت
 . (1233): حديث رقم، الشفاعة في التزويج(): باب، النكاح(): كتاب، (364/ 1): في سننه (5)
 . (228): رقم حديث، (626/ 1)، (العيال): في كتابه (6)
 . (0423): رقم حديث، (32/ 8) :في مسنده (7)
 . (3043): رقم حديث، (482، 14): في صحيحه (8)
 . (10404): رقم حديث، (632، 16): في شعب اإليمان (9)
 . (33/ 8): في تاريخ دمشق (10)
ًيك بن عبد هللا النخعي :هو (11) ًجمته في هامش ص ،ش يخطئ ، لسوء حفظه ؛فضعي :وهو، (60): تقدمت ت

ًا  . كثي
ًيب التهذيب، الكوفي الكلبي "عباس بن ذريح (12) ًجمة رقم، (222)ص:: ثقة" تق  . (6138): ت
ًوج" :وهو (13) ًيب ما في الصحيحين البخاري ومسلم): "موضع الدخول والخ لمحمد بن ، (200)ص:: تفسيً غ

ًة ، مكتبة السنة، الدكتورة زبيدة محمد سعيد: تحقيق، بن عبد هللا األزدي فتوح  –هـ 1014، 1ط، مصً –القاه
 . م(1224

ًأس خاصة في األصل" (14) ًحه فيه ويشقه :وهو، الشج في ال ًبه بشيء فيج ًه من ، أن يض ثم استعمل في غي
ًيب الحديث واألثً ."األعضاء  . (شجج): ( مادة004/ 2): النهاية في غ
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فجعل يمص عنه الدم ويمجه عن ، (1)فتقذرته، ميطي عنه األذىأ)): هللا صلى هللا عليه وسلم
 . الحديث لبن ماجهلفظ  ((،لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه: ثم قال، وجهه

ًاقي  . (2)إسناده صحيح(): قال الحافظ الع

ًي   . (3)هذا إسناد صحيح إن كان البهي سمع من عائشة(): وقال البوصي

ًيك): بقوله، عقَّب عليهما الشيخ األلبانيو  وهو بن عبد هللا ، وهذا سند ضعيف من أجل ش
ًة خطئه، القاضي ًاقي بعدم، فإنه ضعيف لكث ً غي إسناده صحيح(): ا عزاه ألحمدفقول الحافظ الع

ًي في الزوائد، صحيح  . (4)إسناده صحيح إن كان البهي سمع من عائشة(): ومثله قول البوصي

ًيك بن عبد هللا النخعي ؛فالحديث سنده ضعيف كما قال الشيخ األلباني لكونه  ؛لضعف ش
ًا ، نفاه أحمد بن حنبلف، وعبد هللا البهي اختلف في سماعه من عائشة، سيء الحفظ يخطئ كثي

 . وأثبته البخاري 

ما أرى ): قال؟ – رضي هللا عنها – سئل أحمد بن حنبل هل عبد هللا البهي سمع من عائشة
ًوة( ًوي عن ع  . (5)في هذا شيئا إنما ي

 . (6)وعائشة رضي هللا عنها(، وابن الزبيً، سمع ابن عمً): وقال البخاري 

ًجح لي ًوة، عائشة نم أن عبد هللا البهي لم يسمع :ويت ًوي عن ع كما نص على  ،وإنما ي
ًازي ، ذلك اإلمام أحمد بن حنبل ًشح صحة قوله ما أكد عليه أبو حاتم ال البهي يدخل ): بقوله، وي

ًوة ًب ، ونفس البهي ل يحتج بحديثه، حدثتني عائشة: وربما قال، بينه وبين عائشة ع وهو مضط

 . (7)الحديث(

                                   
ًهته واجتنبته" :قذرت الشيء أقذره: "يقال (1) ًيب الحديث واألثً. إذا ك  . قذر(): ( مادة28/ 0): النهاية في غ
ًيج أحاديث إحياء علوم الدين (2)  . (381/ 1)، (المغني عن حمل األسفار): تخ
 . (303): رقم حديث، (113/ 2): مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة (3)
 . (1012): رقم حديث، (13 – 13/ 6): حاديث الصحيحةسلسلة األ (4)
ًاسيل (5) ًجمة رقم، (218)ص:: جامع التحصيل في أحكام الم  . (008): ت
ًجمة رقم، (43/ 4): التاريخ الكبيً (6)  . (120): ت
ًازي  (7)  . (08/ 2): علل الحديث لبن أبي حاتم ال
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 ،روي إليها من طريق أخرى ، عائشة رضي هللا عنهاروي أيضا مرفوعا عن  والحديث –

ًجها إسحاق بن راهويه  : (2)وأبو يعلى الموصلي، (1)أخ

ًجها إسحاق بن راهويه ًيً: بقوله، أخ ًنا ج   ...(3)أخب

ًجها أبو يعلى الموصلي ًيا بن يحيى الواسطي: بقوله، وأخ   ...(5)حدثنا هشيم، (4)حدثنا زك

ًيً): كالهما  ................................. ، (6)لدوهشيم( عن مجا، ج

                                   
 . (1806): رقم حديث، (1002/ 6): في مسنده (1)
 . (0048): رقم حديث، (064/ 3): ي مسندهف (2)
ًيً بن حازم األزدي ثقة (3) ًجمته في هامش ص، ج  . (108): تقدمت ت
ًوف بزحمويه (4) ًي الواسطي المع ًيا بن يحيى بن صبيح اليشك ًازي ، زك ًحمن بن أبي حاتم ال روى ): قال عبد ال

ًج بن فضالة، عن صالح بن عمً ًه ابن حبان في الثقات وقال، وروى عنه أبو زرعة(، وزياد البكائي، وف من ): ذك
ًوي عن هشيم ًوايات(... أهل واسط ي روى عنه أسلم بن سهل بن أسلم ): وقال الذهبي، وكان من المتقنين في ال

ًازي ، واسطي في تاريخهال  . هـ(264توفي سنة ، وجماعة، وأبو زرعة ال
ًيا بن يحيى الواسطي ثقة: أقول ًوايات(): لوصف ابن حبان بأنه، زك ًح والتعديل: نظًي. من المتقنين في ال / 6): الج

ًجمة رقم، (301 ًجمة ، (682/ 4): تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهيً واألعالم، (246/ 8): الثقات، (2314): ت ت
 . (100): رقم

: كثيً التدليس واإلرسال الخفي ،ثقة ثبت، هشيم بن بشيً بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي: "أبو معاوية (5)
ًيب التهذيب. "هـ(186: )ت ًجمة رقم، (430)ص:: تق  . (3612): ت

ًو (6) وقال علي ، كان ضعيفا في الحديث(): قال فيه ابن سعد، مجالد بن سعيد بن عميً الهمداني الكوفي: أبو عم
ًحمن بن مهدي، في نفسي منه شيء(): قال؟ مجالد: قلت ليحيى بن سعيد: بن المديني جالد حديث م): وقال عبد ال

قال ، ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد وهشيم وهؤلء القدماء، ليس بشيء، وأبى اسامة، عند األحداث يحيى بن سعيد
ًه( ًى ، مجالد بن سعيد ثقة(): وقال يحيى بن معين، أبو محمد يعني أنه تغيً حفظه في خخً عم ًة أخ : وقال م

ًفعه الناس) :وقال أحمد بن حنبل، مجالد بن سعيد ضعيف واهي الحديث() ًا ل ي ًفع حديثا كثي وقد ، ليس بشيء ي
ًحمن ، حسن الحديث(، جائز الحديث): وقال العجلي، يضعف حديثه(): وقال الجوزجاني، احتمله الناس( وقال عبد ال

ًازي  ًب، قال ل؟ سئل أبى عن مجالد بن سعيد يحتج بحديثه): بن أبي حاتم ال وأبي ، وهو أحب إلى من بشً بن ح
وليس مجالد بقوى الحديث( وقال ، وأحب إلى من داود األودي وعيسى الحناط، وشهً بن حوشب، عبديهارون ال

ًفع ): وقال ابن حبان، ليس بالقوي(): وقال في موضع خخً، ثقة(): النسائي كان رديء الحفظ يقلب األسانيد وي
ًاسيل ل يجوز الحتجاج به( مشهور ): وقال الذهبي، بقوي( مجالد بن سعيد كوفي ليس): وقال الدارقطني، الم

ًى ، صاحب حديث( ًة أخ ، ليس بالقوي ): وقال الحافظ ابن حجً، على لين فيه(، مشهور صاحب حديث): وقال م
ًه  . هـ(100مات سنة ، وقد تغيً في خخً عم

= 
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ْعِبي ِ  ِ : َقاَلْت  – رضي هللا عنها – َعْن َعاِئَشةَ ، (1)عن الشَّ ِني َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه  –َأَمًَ
ُف َكْيَف ُيْغَسُل  َوَما َوَلْدتُ : َقاَلْت ، َأْن َأْغِسَل َوْجَه ُأَساَمَة ْبِن َزْيد  َيْوًما َوُهَو َصِبي   –َوَسلََّم  َوَل َأْعًِ

ْبَيانُ  َقْد لَ )): َفَأَخَذُه َفَجَعَل َيْغِسُل َوْجَهُه َوَيُقولُ : َقاَلْت ، َفآُخُذُه َفَأْغِسُلُه َغْساًل َلْيَس ِبَذاكَ : َقاَلْت ، الصِ 
 . ((َوَلْو ُكْنَت َجاِرَيًة َلَحلَّْيُتَك َوَأْعَطْيُتكَ ، ُأْحِسَن ِبَنا ِإْذ َلْم َتُك َجاِرَيةً 

 : ألن في سنده علتان ؛الحديث ضعيف

ًح قادح: األولى مجالد بن سعيد بن عميً الهمداني  :وهو، أن من رواته راو  ضعيف بج
 . الكوفي

 :قال الدوري  ،– رضي هللا عنها – ألن الشعبي لم يسمع من عائشة ؛النقطاع: األخرى 
ًسل(): سمعت يحيى بن معين يقول ًحمن بن ، (2)ما روى الشعبي عن عائشة فهو م وقال عبد ال

ًازي  ًوق ): سمعت أبي يقول: أبي حاتم ال ًسل إنما يحدث عن مس عن  (3)الشعبي عن عائشة م
أرسل عن عمً وطلحة بن عبيد هللا وابن مسعود : عامً الشعبي): وقال العالئي ،(4)عائشة(

 . (5)وعائشة وعبادة بن الصامت رضي هللا عنهم(

                                                                                                   
= 

ًح قادح مبين السبب ًه ابن حبان ب، يتبين من خالل أقوال األئمة أن مجالد بن سعيد الهمداني ضعيف بج : قولهأظه
ًاسيل ل يجوز الحتجاج به() ًفع الم ومع أنه كان رديء الحفظ تغيً في خخً ، كان رديء الحفظ يقلب األسانيد وي

ًه ًة ، ومن عدله بأنه ثقة، وعليه يقدم قول من ضعفه على قول من عدله، كما قال الحافظ ابن حجً، عم قد ضعفه م
ًى  ًح قادحوهذا يدل أيضا ، ل سيما ابن معين والنسائي، أخ ًى : ينظً .أنه ضعيف بج ، (602/ 3): الطبقات الكب

ًجال ًجمة رقم، (100)ص:: أحوال ال ًجمة رقم، (020)ص:: الثقات للعجلي، (123): ت ًح ، (1463): ت الج
ًجمة رقم، (632 – 631/ 8): والتعديل ًوكين، (1346): ت ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت ، (10/ 6): المج

ًجمة رقم ًوكون للدارقطني، (1062): ت ًجمة رقم، (160/ 6): الضعفاء والمت / 2): المغني في الضعفاء، (461): ت
ًجمة رقم، (402 ًجال، (4186): ت ًجمة رقم، (068/ 6): ميزان العتدال في نقد ال : تهذيب التهذيب، (3030): ت

ًجمة رقم، (00/ 10) ًيب التهذيب، (34): ت ًجمة رقم، (420)ص:: تق  . (3038): ت
ًاحيل الشعبي (1) ًجمته في ص، ثقة مشهور فقيه، عامً بن ش  . (128): تقدمت ت
ًجمة رقم، (084/ 6): تاريخ ابن معين رواية الدوري  (2)  . (2632): ت
ًوق بن األجدع بن مالك الهمداني الوادعي الكوفي: "أبو عائشة (3) ًم، ثقة فقيه عابد، مس ًيب  .("32): مخض تق

ًجمة رقم، (428)ص:: التهذيب  . (3301): ت
ًاسيل لبن أبي حاتم (4) ًجمة رقم، (130)ص:: الم  . (421): ت
 . (002)ص:: جامع التحصيل (5)
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وقد عنعن في سند ، وهو كثيً التدليس، والحديث من رجال سنده هشيم بن بشيً الواسطي
ًي ؛إل أن تدليسه غيً قادح لسند الحديث، الحديث ًاوي الثقة ج ً بن حازم األزدي تابعه في ألن ال

ًواية عن مجالد بن سعيد الهمداني ًيج الحديث، ال  . كما هو موضح في تخ

: بقوله، (1)أوصله ابن أبي الدنيا – رضي هللا عنها – وأما علة النقطاع بين الشعبي وعائشة

ًاهيم بن موسى، (2)حدثنا محمد بن إدريس ًيا ابن أبي زائدة، (3)إب عن ، (4)حدثنا يحيى بن زك
ًوق ، عن الشعبي، مجالد  –قال لي رسول هللا : قالت – رضي هللا عنها – عن عائشة، عن مس

ًب ،(5)فنظً إلي وأنا أنقيه، غسلي وجه أسامةا )): – صلى هللا عليه وسلم ، ثم أخذه، يدي فض

 . ((أحسن هللا إذ لم يكن أسامة جارية: قال ثم ،ثم قبله، فغسل وجهه

ًاوي  :هو – رضي هللا عنها – والحديث بهذا السند أظهً أن الواسطة بين الشعبي وعائشة ال
ًوق بن األجدع الهمداني الثقة  . أوصل سند انقطاع الحديث، مس

ًيك بن عبد هللا  ًيجه مداره على ش وحديث عائشة رضي هللا عنها كما هو موضح في تخ
ًق متعددة، وعلى مجالد بن سعيد الهمداني، القاضي وكل منهما ضعف ، وقد روي إليهما من ط

ًح قادح  . لسوء حفظهما، بج

ًف ًقه م ًسال عن التابعي عبد هللا البهي، وعا عن عائشةوالحديث بمجموع ط والتابعي ، وم
ًه، سعيد بن يحمد الهمداني ًاقي، يتقوى إلى درجة الحسن لغي ًقه الحافظ الع ، وقد صححه بمجموع ط

ًي  ًقم): وأورده الشيخ األلباني في كتابه، والبوصي  . (1012): سلسلة األحاديث الصحيحة( ب

ًهأن الحديث بدرجة الح: والصواب ًقه ؛سن لغي  . لكونه ضعيف تقوى بمجموع ط

                                   
  .(222): رقم حديث، (620/ 1)، (العيال): في كتابه (1)
ًازي : أبو حاتم" (2) ًجمة، (144/ 2): الكاشف. "هـ(233: )ت: الحافظ ،محمد بن إدريس بن المنذر ال : رقم ت
(0311) . 
ًازي : أبو إسحاق" (3) ًاء ال ًاهيم بن موسى بن يزيد التميمي الف ًيب التهذيب. "ثقة حافظ، يلقب الصغيً، إب : تق

ًجمة رقم، (20)ص:  . (242): ت
ًيا بن أبي زائدة الهمداني الكوفي: "أبو سعيد (4) ًيب التهذيب .ثقة متقن"، يحيى بن زك ًجمة رقم، (420)ص:: تق : ت
(3408) . 
ًازي ، نقي(): ( مادة030/ 4): مقاييس اللغة: ينظً. أي نظفه: أنقى الشيء (5) : تحقيق، ألحمد بن فارس الغزويني ال

 . م1223 –هـ 1622، دار الفكً، عبد السالم محمد هارون 
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 : الحكم عليه وأهميته: من حيث: المحور الثالث

ًسل التابعي عبد هللا البهي ًيج م  ؛أن الثابت فيه اإلرسال دون الوصل :تحقق من دراسة تخ

كما نص على ، – رضي هللا عنها –لعدم سماع عبد هللا البهي من عائشة  ؛ألن وصله لم يصح
ًازي ، م أحمد بن حنبلذلك اإلما ًوة، وأبو حاتم ال ًوى عن ع ًوة، وإنما ي ، فيدخل بينه وبين عائشة ع

ًه، يعد ضعفه خفيفا، فالحديث بسبب اإلرسال ضعيف ؛وعليه  : لسببين، يتقوى إلى درجة الحسن لغي

ًسل يتقوى به: السبب األول ًوي من وجه خخً عن التابعي الثقة، وجود حديث م سعيد بن : م
 . همدانييحمد ال

ًوي ، وهو حديث عائشة رضي هللا عنها، وجود شاهد له يتقوى به أيضا: السبب الثاني الم
ًق متعددة  . إليها من ط

ًسل التابعي البهي من الضعف الخفيف إلى درجة الحسن  هللا عبد: وبهذين السببين يتقوى م
ًه  . لغي

 : أهم ما يستفاد من الحديث

فقد أقام حقا ، فإذا كانت اإلرادة هلل، ا يفسدها اإلرادة والقصدوإنم، أن أصل الزينة حق :"أفاد –

ًه فهو وبال وضالل"، من حقوق هللا  . (1)وإذا كان لغي

ًأة  –  . (2)إلنفاقها عند زوجها "؛ "فيه إيذان بأن التزين إنما يطلب للم

ًف على ذلك من مالها"، أن للولي أن يحلي محجورته بما ينفقهاوأفاد " –  . (3)ويص

 

                                   
 . (3032): رقم حديث، (624/ 4): فيض القديً (1)
 . (3032): رقم حديث، (624/ 4): السابقالمصدر  (2)
 . (3032): رقم حديث، (624/ 4): نفس المصدر (3)
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 :

َثَنا ِإْسَحاق  : قال ابن أبي الدنيا ْفَيان  ، َحدَّ َثَنا س   –َأنَّ اْمَرَأًة َأَتِت النَِّبيَّ ، َعِن اْبِن اْلم ْنَكِدرِ ، َحدَّ
ٌل ِمْن َمْجِلِسهِ  ،َفَلْم َتِجْد َمْجِلًسا، –َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم   –َفَقاَل النَِّبي   ،َستْ َفَجاَءْت َفَجلَ  ،َفَقاَم َرج 
َك ِهيَ أ  )): – َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،َفَرِحْمَتَها َرِحَمَك ّللاَّ  : َقالَ  ،اَل : َقالَ  ،أ ْخت كَ : َقالَ  ،اَل : َقالَ  ؟م 

 . (1)((َفَرِحْمَتَها َرِحَمَك ّللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ 

ًفة حال ًد : من حيثالحديث  لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بدالقبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًجمته، ثقة، ق بن إسماعيل الطالقانيإسحا –  . (2)تقدمت ت

ًجمته، ثقة، وهو ابن عيينة: سفيان –  . (3)تقدمت ت

 . (4)هـ("160: )ت ثقة فاضل، التيمي المدني، "محمد بن المنكدر بن عبد هللا بن الهديً –

ًسل إلى النبي، حديث رجال إسناده كلهم ثقاتال وقد ، – صلى هللا عليه وسلم – إل أنه م
 . ُيضعَّف به الحديث، واإلرسال انقطاع، محمد بن المنكدر :أرسله التابعي

 : تخريجه: من حيث: المحور الثاني

، (5)هناد بن السري : محمد بن المنكدر: أخرج الحديث أيضا مرسال عن التابعي –

  :(6)اعيل بن محمد األصبهانيوإسم

                                   
 . (231): رقم حديث، (060/ 1): كتاب العيال (1)
 . (60): في ص (2)
 . (40): في ص (3)
ًيب التهذيب (4) ًجمة رقم، (408)ص:: تق  . (3623) :ت
 . (318/ 2): في الزهد (5)
ًهيب (6) ًغيب والت  . (1438): رقم حديث، (233/ 2): في الت
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ًي  ًجه هناد بن الس ًو، (1)حدثنا عبدة: بقوله، أخ حدثنا محمد بن ، (2)عن محمد بن عم
ًأة إلى النبي: قال، المنكدر والقوم ، وهو جالس في المسجد – صلى هللا عليه وسلم – جاءت ام

: – صلى هللا عليه وسلم – فقال رسول هللا، فقام رجل لتخلص إليه، فأطافت به لتخلص إليه، حوله

ًحمتها رحمك هللا: قال، ل: قال؟ أختك هي: قال، ل: قال؟ مك هيأ))  . ((ف

ًجه إسماعيل بن محمد األصبهاني ، ن عيينةحدثنا اب، (3)حدثنا محمد بن سليمان: بقوله، وأخ

ًأة إلى النبي: قال، عن محمد بن المنكدر فلم يكن لها موضع  – صلى هللا عليه وسلم – جاءت ام
أبينك وبينها  :– النبي صلى هللا عليه وسلم – قال، فلما قضت حاجتها، فقام رجل فجلست، تقعد فيه

ًابة ًفها :قال، ل: قال ؟ق ًحمتها رحمك هللا :قال، ل: قال ؟فتع  . ثًا((قالها ثال، ف

                                   
ًيب التهذيب. "هـ(183: )ت: ثقة ثبت ،الكوفي، عبده بن سليمان الكالبي: أبو محمد" (1) ًجمة ، (632)ص:: تق ت

 . (0232) :رقم
ًو بن علقمة بن وقاص الليثي (2) وأما ): وقال يحيى القطان، لم يكن به بأس(): بن المباركاقال ، محمد بن عم

ًجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث( ًو ف الناس يتقون ما زال ): فقال، وسئل عنه يحيى بن معين، محمد بن عم
ًة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه: قال؟ وما علة ذلك: قيل له، حديثه ًى عن أبي ، كان يحدث م ًة أخ ثم يحدث به م

ًة( ًي ًى ، سلمة عن أبي ه وقال ، ليس بقوي الحديث ويشتهى حديثه(): وقال الجوزجاني، ثقة(): وقال في رواية أخ
ًازي و ، هو وسط وإلى الضعف ما هو(): يعقوب بن شيبة ، صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ(): قال أبو حاتم ال

ًه ابن حبان في الثقات، ثقة(): وقال في موضع خخً، ليس به بأس(): وقال النسائي وقال ، كان يخطئ(): وقال، وذك
ًج له البخاري ومسلم متابعة(): وقال الذهبي، أرجو أنه ل بأس به(): ابن عدي وقال ، مشهور حسن الحديث اخ

 . هـ(104ت ، صدوق له أوهام): لحافظ ابن حجًا
ًو بن علقمة الليثي مشهور بالصدق: أقول : وأما ما قاله الحافظ ابن حجً، حسن الحديث، يعد صدوقا، محمد بن عم

، والكمال هو هلل تعالى وحده، ألنه ل يسلم أحد من الخطأ، له أوهام( فأي راو  عدل ثقة أو صدوق له أوهام... )
ًتها وأوهام أي ًو بن ، فيضعف ويبطل الحتجاج بحديثه، راو  ل تسلب منه عدالته إل في حالة كث ومحمد بن عم

ًة لنص على تضعيفه األئمة المذكورين المعدلين له ًة فإذا كانت له أوهام كثي أحوال : ينظً .علقمة أوهامه ليست كثي
ًجال ًجمة رقم، (206)ص:: ال ًح والتعديل، (200): ت ًجمة ،(61/ 8): الج ، (633/ 3): الثقات، (168): رقم ت

ًجال ًجمة رقم، (048/ 3): الكامل في ضعفاء ال ًجال، (1326): ت  – 213، 23): تهذيب الكمال في أسماء ال
ًجمة رقم، (213 ًجمة رقم، (321/ 2): المغني في الضعفاء، (4416): ت  633/ 2): تهذيب التهذيب، (4833): ت

ًجمة رقم، (633 – ًجمة رقم، (022): ص: يب التهذيبتقً ، (312): ت  . (3188): ت
 .هـ("204: )ت: ثقة، لقبه لوين، ثم المصيصي، محمد بن سليمان بن حبيب األسدي العالف الكوفي: أبو جعفً" (3)

ًيب التهذيب ًجمة رقم، (081)ص:: تق  . (4224): ت
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ًيقين إلى التابعي ًسال أن له ط ًيج الحديث م ًيق ، محمد بن المنكدر: اتضح من تخ الط
ًجها ابن أبي الدنيا: األولى ًيق ، ورجالها كلهم ثقات، وإسماعيل بن محمد األصبهاني، أخ والط

ًى  ًي  :األخ ًجها هناد بن الس ًو بن علقمة، أخ حسن ، فهو صدوق ، ورجالها ثقات إل محمد بن عم
ًاهيم بن إسماعيل الطالقاني ، الحديث ًاوي إب ًيق األولى تابع محمد بن سليمان األسدي ال وفي الط

ًواية عن سفيان بن عيينة ًسال عن التابعي محمد ، في ال ًجيح ثبوت الحديث م وهذه المتابعة تؤكد ت
 . بن المنكدر

ًيق، (1)وصله البيهقي :والحديث روي متصال بسند ضعيف – و ْبِن  ُحَسْينُ : من ط ْبُن َعْمًِ

د  اْلَعْنَقِزيُّ  َنا َأِبي: َقالَ ، (2)ُمَحمَّ ًَ ِد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ ، (4)َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُبَدْيِل ْبِن َوْرَقاءَ ، (3)َأْخَب ، َعْن ُمَحمَّ

  ً َفَقاَل ، َفَقاَم َحتَّى َقَعَدْت ، ُجٌل ِعْنَدهُ َجاَءِت اْمًََأٌة ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َورَ : َقالَ ، َعْن َجاِب
ُفَها: َقالَ ، َل : َقالَ  ؟ُأْخُتَك ِهيَ : َقالَ ، َل : َقالَ  ؟َك ِهيَ مُّ أُ )): – َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  –النَِّبيُّ  ًِ : َقالَ  ؟َتْع

                                   
 . (8464): رقم حديث، (230/ 11): في شعب اإليمان (1)
ًو بن محمد العنقزي  (2) ، كتبت عنه ول أحدث عنه(): فقال، سئل أبو داود عنه، من أهل الكوفة، حسين بن عم

ًازي  ًازي ، يصدق( كان ل): وقال فيه أبو زرعة ال ًه ابن حبان في الثقات، لين يتكلمون فيه(): وقال أبو حاتم ال  . وذك
ًواية عن حسين بن محمد العنقزي يدل على ضعفه: أقول ويظهً أنه لين الحديث ل يصدق ، امتناع أبي داود من ال

ًح والتعديل: نظًي. فيما يحدث به ًي أبا داود السجستاني في الج ًجمة رقم، (163)ص: :سؤالت أبي عبيد اآلج : ت
ًح والتعديل، (21) ًجمة رقم، (32/ 6): الج  . (183/ 8): الثقات، (238): ت
ًو بن محمد العنقزي : أبو سعيد (3) ًيب التهذيب. هـ(122: )ت: ثقة، الكوفي، عم ًجمة، (230)ص:: تق : رقم ت
(4108) . 
ًه ابن حبان في الثقات، صالح(): قال فيه يحيى بن معين، الخزاعي المكي  بن بديل بن ورقاءعبد هللا (4) وقال ، وذك

ًت مما ينكً عليه من الزيادة في متن أو في إسناد(): ابن عدي ، لدارقطنيوغمزه ا، عبد هللا بن بديل له غيً ما ذك
غمزه الدارقطني( ، فيه ضعف): وقال أيضا، صويلح الحديث له ما ينكً(): وقال الذهبي، ضعيف الحديث(): قال فيه

 . صدوق يخطئ(): وقال الحافظ ابن حجً
فُأنكً ، أو في إسناده، بسبب ما يقوم به من زيادة في متن الحديث، عبد هللا بن بديل بن ورقاء المكي ضعيف: أقول

صويلح ): وقال الذهبي في أحد قوليه، صالح(): ألن ابن معين قال فيه، إل أنه ضعيف يعتبً به، ذلكعليه 
: ينظً .ويصلح في المتابعات والشواهد، له ما ينكً( وقولهما يفيد أنه مع ضعفه يكتب حديثه لالعتبار، الحديث

ًح والتعديل ًجمة رقم، (14/ 4): الج ًجالالكام، (21/ 3): الثقات، (38): ت ًجمة ، (648/ 4): ل في ضعفاء ال ت
ًجمة رقم، (400/ 1): الكاشف، (1020): رقم ًجمة رقم، (626/ 1): المغني في الضعفاء، (2302): ت : ت

ًوكين، (6110) ًجمة رقم، (212ص : ديوان الضعفاء والمت ًيب التهذيب، (2124): ت ًجمة رقم، (223)ص:: تق : ت
(6220) . 
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 . ((َرِحْمَتَها َرِحَمَك هللاُ : َقالَ ، َل 

ًيق ضعيف: أقول ًو العنقزي  :ألن في سنده ؛الحديث من هذه الط ، ضعيف، حسين بن عم
 . وعبد هللا بن بديل بن ورقاء المكي ضعيف يعتبً به

ًفوعا إلى النبي والحديث : إلى الصحابي، بسند ضعفه قادح – صلى هللا عليه وسلم – روي م
سهيل بن سعد بن مالك الساعدي رضي هللا : والصحابي، أنس بن مالك بن النضً األنصاري 

 : عنهما

ًجه ابن عدي: حديث أنس بن مالك – ًيق، (2)والبيهقي، (1)أخ َعْبُد اْلُمْؤِمِن َأبي  :من ط

انَ ، (3)ُعَبْيَدةَ  ًنا َأَنُس ْبُن َماِلك  ، (4)عْن ِزَياِد ْبِن َأِبي َحسَّ َبْيَنَما َرُسوُل هللِا َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه : َقالَ ، َأْخَب
 – َسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه وَ  –ِإْذ َجاَءِت اْمًََأٌة َلَها ِإَلى َرُسوِل هللِا ، َوَسلََّم َذاَت َيْوم  ِفي َجَماَعة  ِمْن َأْصَحاِبهِ 

َفَقاَمْت ِفي َمَقاِمِه ، "َهُلمَّ َتَكلَِّمي ِبَحاَجِتكِ ": َفَقاَم َرُجٌل ِمْن َمْجِلِسِه َفَقاَل َلَها، ِجْد َمَساًغاتَ َفَلْم ، َحاَجةٌ 
َفْت  ،ِبَحاَجِتَها – َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  –َفَكلََّمْت َرُسوَل هللِا  َصلَّى َّللاَُّ  –وُل هللِا َفَقاَل َرسُ ، ُثمَّ اْنَصًَ

ْفَتَها: َقالَ ، َل : َقالَ  ؟َنَها َقًَاَبةٌ ْل َبْيَنَك َوَبيْ هَ )): – َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِحْمَتَها: َقالَ ، َل : َقالَ  ؟َفَعًَ  :َقالَ ، َنَعمْ : َقالَ  ؟َفًَ
 . ((َرِحَمَك هللُا َكَما َرِحْمَتَها

                                   
ًجمة رقم، (102 – 101/ 0): جالفي الكامل في ضعفاء الً  (1)  . (324): ت
 . (3234): رقم حديث، (126/ 10): في شعب اإليمان (2)
ًي ، السدوسي، عبد المؤمن بن عبيد هللا: أبو عبيدة" (3) ًيب التهذيب. ثقة"، البص ًجمة رقم، (633)ص:: تق : ت
(2630) . 
ًازي ، كان شعبة يتكلم فيه(): قال فيه البخاري ، الواسطي، النبطي، زياد بن أبي حسان (4) شيخ ): وقال أبو حاتم ال

ًة): وقال ابن حبان، يكتب حديثه ول يحتج به(، منكً الحديث ًوي أحاديث مناكيً كثي ًة ل  كان ممن ي وأوهاما كثي
ًد( ًوك(): وقال الدارقطني، زياد بن أبي حسان قليل الحديث(): وقال ابن عدي، يجوز الحتجاج به إذا انف وقال ، مت

ًكوه(): الذهبي  . زياد بن أبي حسان عن أنس ت
ًحين لزياد بن أبي حسان الواسطي ًوك الحديث :يتضح من أقوال األئمة المج دح مبين ُضعِ ف بتضعيف قا، أنه مت

ًة ؛السبب ًويه من أحاديث منك ًة ما ي ًك حديثه، لكث ، (108/ 2): التاريخ الكبيً: نظًي. وبطل الحتجاج به، فت
ًجمة رقم ًح والتعديل، (1180): ت ًجمة رقم، (460/ 6): الج ًوحين من المحدثين والضعفاء ، (2626): ت المج
ًوكين ًجال، (604/ 1): والمت ًجمة رقم، (210/ 0): الكامل في ضعفاء ال ميزان العتدال في نقد ، (324): ت

ًجال ًجمة رقم، (88/ 2): ال ًوكين، (2266): ت ًجمة رقم، (103)ص:: ديوان الضعفاء والمت المغني ، (1026): ت
ًجمة رقم، (202/ 1): في الضعفاء  . (2224): ت
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ًوك  ؛الحديث بهذا السند ضعيف جدا: أقول ألن من رواته زياد بن أبي حسان الواسطي مت
ًويهالنكارة أحاد ؛لضعفه القادح ؛الحديث ًك حديثه، يثه التي ي  . وبطل الحتجاج به، فت

ًجه عبد بن ُحميد: حديث سهل بن سعد – ًاني، (1)أخ ًيق َعبد اْلَحِميِد ْبن، (2)والطب  من ط
 ْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللُا َعلَ  – َأنَّ اْمًََأًة َجاَءْت ِإَلى النَِّبي ِ ، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعد  ، (4)َعْن َأِبي َحاِزم  ، (3)ُسَلْيَمانَ 

َها ـتـَ ْت َحاجَ ـَض ـقَ ـفَ ، ْت ـسَ ـلـَ اَم َوجَ ـقـَ ٌل فَ ـِطَن َلَها َرجُ ـفـَ فَ ، اًناـكَ ـْد مَ ـجِ ـْم تَ ـلـَ ْم فَ ـهِ ـْت بِ ـافَ ـَفَأط، هُ ـَحابُ ـَدُه َأْص ـوِعنْ  –
ُفَهاأَ )): ِللًَُّجلِ  –لََّم ـْيِه َوسَ ـلـَ لَّى هللُا عَ ـَص  –اَل النَِّبيُّ ـَفقَ ، ْت ـُثمَّ َقامَ  ًِ ِحْمَتَها: َقالَ ، َل : َقالَ  ؟َتْع َرِحَمَك  ،َأَفًَ

 . (هللُا ثالثا(

ًاني): قال الهيثمي وضعفه ابن  ،ًهوثقه أبو داود وغي، وفيه عبد الحميد بن سليمان، رواه الطب
ًه  . (5)وبقية رجاله ثقات(، معين وغي

                                   
 . (040): رقم حديث، (634/ 1): في المنتخب من مسند عبد بن حميد (1)
 . (4840): رقم حديث، (131/ 3): معجم الكبيًفي ال (2)
ًيً، عبد الحميد بن سليمان: أبو عمً (3) قال فيه يحيى ، ضعيف وهو أخو فليح، نزيل بغداد ،المدني، الخزاعي الض

: وسئل عنه اإلمام أحمد فقال، عبد الحميد وأخوه فليح ضعيفًان(): وقال علي بن المديني، ليس بشيء(): بن معين
ًازي عنه، ما أدري إل أنه ما أرى كان به بأس وكان مكفوفا() وقال ، ضعيف الحديث(): فقال، وسئل أبو زرعة ال

ًازي ، غيً ثقة(): أبو داود ن ممن كا): وقال ابن حبان، ضعيف(): وقال النسائي، ليس بقوي(): وقال أبو حاتم ال
ًنا على روايته( وقال ، يخطئ ويقلب األسانيد فلما كثً ذلك فيما روى بطل الحتجاج بما حدث صحيحا لغلبة ما ذك

وقال ، أخو فليح ليس بشيء(، عبد الحميد بن سليمان): وقال ابن شاهين، وهو ممن يكتب حديثه(): ابن عدي
 . ضعيف(): قال الحافظ ابن حجًو ، ضعفوه جدا(): وقال الذهبي، ضعيف الحديث(): الدارقطني

ًاوي عبد الحميد بن سليمان الخزاعي أخو فليح :أقول ًحين لل لتضعيفه ، أن ضعفه شديد :يتبين من أقوال األئمة المج
ًح قادح مبين السبب ًويها ؛بج فقلب ، ألنه كان مغفال كثيً الخطأ أثً ذلك سلبا على أغلب األحاديث التي ي

: تاريخ ابن معين رواية الدوري : نظًي .وبطل الحتجاج بما يحدث به، لشديد القادحفوِصَف بالضعف ا، أسانيدها
ًجمة رقم، (130/ 6) ًجمة رقم، (221)ص:: سؤالت أبي داود لإلمام أحمد، (388): ت ًح والتعديل، (123): ت : الج
ًجمة رقم، (10/ 3) ًوكون للنسائي، (34): ت ًجمة رقم، (32)ص:: الضعفاء والمت ًوحين من ، (623): ت المج

ًوكين ًجال، (101/ 2): المحدثين والضعفاء والمت ًجمة رقم، (3/ 3): الكامل في ضعفاء ال تاريخ ، (1033): ت
ًجمة، (160: ص: أسماء الضعفاء والكذابين ًجال، (024): رقم ت ًجمة رقم، (401/ 2): ميزان العتدال في نقد ال : ت

ًجمة رقم، (113/ 3): تهذيب التهذيب، (0333) ًيب التهذيب، (260) :ت ًجمة رقم، (666)ص:: تق  . (6330): ت
ًج، سلمة بن دينار: "أبو حازم (4) ًيب .ثقة عابد"، مولى األسود ابن سفيان، التمار المدني القاص، األفزر، األع  تق

ًجمة رقم، (203)ص:: التهذيب  . (2082): ت
 . (16328): رقم حديث، (120/ 8): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5)
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كان غيً ): قال فيه ،بل ضعفه، عبد الحميد بن سليمان الخزاعي لم يوثقه أبو داود: أقول
ًهما ،و)تهذيب التهذيب( ،ميزان العتدال(): نقل ذلك عنه في، ثقة(  . وغي

ًجمته تبينوقد  ًين يعتمد  :في ت ًح والتعديلأنه ضعفه مع أبي داود أئمة خخ ، قولهم في الج
ًحهم له بقوله  . ضعفوه جدا(): عبًَّ الذهبي عن ج

عبد الحميد بن سليمان  :وهو، لشدة ضعف راويه ؛يتحقق أن الحديث ضعيف جدا ؛وعليه
ًح قادح ؛الخزاعي ًف به من أخطاء ؛لتصاف ضعفه بج ًة ما ع قلب أسانيد أغلب األحاديث ، لكث

ًويها  . وبطل الحتجاج بحديثه، فعد ضعفه شديدا، التي ي

ًيج حديث أنس بن مالك أن الحديثين  :وحديث سهل بن سعد، وخالصة القول من دراسة تخ
ًسل التابعي، ضعفهما شديد ، محمد بن المنكدر: ل يصلحان أن يكونا شاهدين يتقوى بهما م

يد القادح وعبد الحميد بن سليمان بالضعف الشد، زياد بن أبي حسان: لتصاف راويي الحديثين
 . المبين السبب

 : الحكم عليه: من حيث: المحور الثالث

ًيج الحديث ًسال عن التابعي، أنه اختلف في روايته :أوضحت دراسة تخ محمد بن : روي م
ًفوعا، وروي موصول عن محمد بن المنكدر، المنكدر ورواية اإلرسال هي ، عن جابً بن عبد هللا م

 : لسببين، األرجح من رواية التصال

ًاوين لوصله :السبب األول ًاوين إلرساله هم األكثً من ال كما  – لثبوت رواية إرساله ؛أن ال
ًيجه ًيقين – تقدم في تخ ًيق واحدة، من ط ًوية من ط ًجها، وأما رواية وصله فهي م  كما تقدم – أخ

 . البيهقي في شعب اإليمان –

ًاوين إلرساله هم األحفظ واألضبط واأل :السبب اآلخر ًاوين لوصلهأن ال فقد روي ، تقن من ال
ًيقين ًسال من ط ًيق األولى، م ًى ، رجالها كلهم ثقات: الط ًيق األخ رجالها كلهم ثقات ما عدا : والط

ًو بن علقمة ًجيح ثبوت ، حسن الحديث، صدوق : فهو ،محمد بن عم ًيقين تدلل ت ورجال الط
ًسال عن التابعي ًيق واحدة ، لحديثبخالف رواية وصل ا، محمد بن المنكدر: الحديث م روي من ط

ًو بن محمد العنقزي : وهما، في سندها ضعيفان وعبد هللا بن بديل بن ، لين الحديث ،حسين بن عم
 . ضعيف يعتبً به ،ورقاء المكي

ًسل ضعيف، ألنه باقي على إرساله ؛أن الحديث ضعيف بينيت ؛وعليه  . والم
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تعليمْ: بوِبا، تعليمْالصبيانْالصالة: يفِْباب: املبحثْالثالث
ْ. وتأديبهم، وتعليمْولُّه، الرجلَْهله

 : وفيه ثالثة أحاديث

 : تعل م الصب ان الصالة :يف ناب: دوال

 : وفيه حديثان

 :

َثَنا ِإْسَحاق  : قال ابن أبي الدنيا َمْيد  ، َحدَّ ْحَمِن ْبِن ح  َمْيد  ْبن  َعْبِد الرَّ َثَنا ح  َثَنا َحَسن  بْ ، َحدَّ ن  َحدَّ
ِد ْبِن اْلَحَسنِ ، َصاِلح   ْحَمنِ ، َعْن م َحمَّ ِد ْبِن َعْبِد الرَّ ِ َصلَّى هللا  َعَلْيِه : َقالَ ، َعْن م َحمَّ ول  ّللاَّ َقاَل َرس 
اَلةِ إِ )): َوَسلَّمَ  وه ْم ِبالصَّ ك ْم َسْبَع ِسِنيَن َفم ر   ،َفِإَذا َبَلغ وا َعْشَر ِسِنيَن َفاْضِرب وه ْم َعَلْيَها ،َذا َبَلَغ َأْواَلد 

ْم ِفي اْلَمَضاِجعِ  ق وا َبْيَنه   . (1)((َوَفرِ 

ًفة حال ًد : من حيث الحديث لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بدالقبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًاهيم بن حبيب بن الشهيد – ًي حجة، "إسحاق بن إب  . (2)هـ("243: ت): بص

ًؤاسي: "أبو عوف – ًحمن ال ًحمن بن حميد بن عبد ال : ت) :ثقة، الكوفي، حميد بن عبد ال
 . (3)هـ("282

 :ثقة فقيه عابد، حيان ابن شفي الهمداني الثوري  :وهو، بن صالح بن حي حسن بن صالح –
 . (4)هـ("132: ت)

                                   
 . (224): رقم حديث، (034/ 1): كتاب العيال (1)
ًجمة رقم، (266/ 1): الكاشف (2)  . (230): ت
ًيب التهذيب (3) ًجمة رقم، (182)ص:: تق  . (1441): ت
ًجمة رقم، (131:)ص: المصدر السابق (4)  . (1240): ت
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قال ، بن عطية بن سعد العوفي الكوفي محمد بن الحسن: أبو سعد :ويقال، (1)أبو سعيد –
ًة، (2)كوفي ليس بمتين(): ى بن معينفيه يحي ًازي ، (3)ثقة(): وقال م لين ): وقال أبو زرعة ال
ًازي ، (4)الحديث( ًب الحفظ(): وقال العقيلي، (5)ضعيف الحديث(): وقال أبو حاتم ال ، (6)مضط

ًد(): وقال ابن حبان ًوي أشياء ل يتابع عليها ل يجوز الحتجاج به إذا انف ، (7)منكً الحديث ي
ًة، (8)لينوه(): الذهبي وقال ًك(، ضعفوه): وقال م صدوق ): وقال الحافظ ابن حجً، (9)ولم يت

 . (10)يخطئ(

أن محمد بن الحسن بن عطية العوفي  :من خالل النظً في أقوال األئمة يتبين: أقول
ألن األئمة وصفوه بعبارات تدل على أنه ضعيف  ؛وحديثه صالح في الشواهد والمتابعات ،ضعيف

ًح، فضعف خفي ًوف بالتشدد في الج  . وأما ابن حبان فهو مع

ًحمن بن ثوبان – ًيش المدني، "محمد بن عبد ال ًي عامً ق  . (11)تابعي ثقة"، العام

 :أبو سعيد :وهو، يفأن في سنده راو ضع :يظهً من دراسة سند ابن أبي الدنيا للحديث
ًسل من ، وبقية رجاله ثقات، محمد بن الحسن بن عطية العوفي وهو مع ضعف راويه أبي سعيد م

ًي  :ِقبل التابعي ًحمن العام ًسل، محمد بن عبد ال  . ضعيف والم

 : تخريجه: من حيث: المحور الثاني

لعامري محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ا: أخرج الحديث أيضا مرسال عن التابعي –

                                   
 . وابن حبان، والعقيلي، البخاري : وقد جزم بذلك، أبو سعيد هي كنيته (1)
ًح والتعديل (2) ًجمة رقم، (223/ 3): الج  . (1241): ت
ًجمة رقم، (118/ 2): تهذيب التهذيب (3)  . (132): ت
ًح والتعديل( 4) ًجمة رقم، (223/ 3): الج  . (1241): ت
ًجمة رقم، (223/ 3): سابقالمصدر ال (5)  . (1241): ت
ًجمة رقم، (02/ 0): الضعفاء الكبيً (6)  . (1301): ت
ًوكين (7) ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت  . (280/ 8): المج
ًجمة رقم، (130/ 2): الكاشف (8)  . (0323): ت
ًجال (9) ًجمة رقم، (416/ 2): ميزان العتدال في نقد ال  . (3632): ت
ًجمة رقم، (030)ص:: يب التهذيبتقً  (10)  . (4813): ت
ًجمة رقم، (022)ص:: المصدر السابق (11)  . (3038): ت
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  :(2)والعقيلي، (1)البخاري 

ًجه البخاري بقوله عن أبي سعيد بن ، (4)حدثنا عبد هللا بن داود :(3)وقال لنا مسدد: أخ
ًحمن قال  ،((ةًوا صبيانكم بالصالم)): – صلى هللا عليه وسلم – قال النبي: عن محمد بن عبد ال

 . أبا سعيد( :يعني، ولم يصح حديث محمد بن الحسن بن عطية): قال البخاري 

ًجه العقيلي عن ، حدثنا عبد هللا بن داود، حدثنا مسدد، (5)حدثنا معاذ بن المثنى: بقوله، وأخ
ًحمن، أبي سعيد بن عطية ذا إ)): قال، – صلى هللا عليه وسلم – عن النبي ،عن محمد بن عبد ال

ًا، بلغ أولدكم سبع سنين فعلموهم الصالة ًبوهم عليها فإذا بلغوا عش ًقوا بينهم في ، فاض وف
 . المضاجع((

ًسل التابعي ًيج م ًي  محمد بن عبد: يتضح من تخ ًحمن بن ثوبان العام أن مداره على  :ال
ًاوي  وقد روي إلى أبي سعيد من ، محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي: أبي سعيد :ال

ًيقين ًيق األولى، ط ًجها البخاري عن شيخه: الط ومن ...، حدثنا عبد هللا بن داود :قال، مسدد: أخ
ًسال ًج العقيلي الحديث م ًيق البخاري أخ ًيق او ، ط ًى الط ًجها ابن أبي الدنيا عن شيخه: ألخ : أخ

ًي  ًاهيم بن حبيب البص ًحمن بن حميد :قال، إسحاق بن إب حدثنا ، الكوفي(): حدثنا حميد بن عبد ال
 . حسن بن صالح الهمداني

 ،(6)وصله ابن أبي الدنيا – رضي هللا عنه – هريرة عن أبي ،والحديث روي متصال –
ًاهيم :بقوله  .. .(7)حدثنا أحمد بن إب

                                   
ًجمة رقم، (33/ 1): في التاريخ الكبيً (1)  . (141): ت
ًجمة رقم، (02/ 0): في الضعفاء الكبيً (2)  . (1301): ت
ًي  (3) ًبل البص ًهد بن مس ًجمته في هامش ص، مسدد بن مس  . ( وهو ثقة حافظ112): تقدمت ت
ًحمن (4) ًيبي: "أبو عبد ال المصدر . هـ(216: )ت ،ثقة عابد، كوفي األصل، عبد هللا بن داود بن عامً الهمداني الخ

ًجمة رقم، (601)ص:: السابق  . (6223): ت
ًي : أبو المثنى (5) قال الخطيب ، ثقة، سكن بغداد، معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ بن نصً بن حسان العنب

ًجمة رقم، (136، 14): تاريخ بغدادينظً:  .هـ(288ت ، ثقة متقن): وقال الذهبي، كان ثقة(): البغدادي ، (3036): ت
ًجمة رقم، (423، 16): وسيً أعالم النبالء  . (242): ت

 . (601): رقم حديث، (031/ 1): في كتابه العيال (6)
ًاهيم بن كثيً بن زيد (7) ًيب التهذيب .هـ("203: )ت: افظثقة ح، البغدادي، الدورقي، "أحمد بن إب ، (33)ص:: تق

ًجمة رقم  . (6): ت
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ًب الواسطي: بقوله، (1)والبزار   ...(2)حدثنا محمد بن ح

حدثنا يحيى : قال، (4)وأحمد بن يحيى الحلواني، حدثنا معاذ بن المثنى :بقوله، (3)والعقيلي

 ... (5)بن معين

ًاهيم الدورقي): كلهم ًب الواسطي، أحمد بن إب عن محمد بن  ،يحيى بن معين(، محمد بن ح

ُد ْبُن اْلَحَسِن اْلَعْوِفيُّ حَ ، (6)ربيعة الكالبي َثَنا ُمَحمَّ ْحَمنِ ، دَّ ِد ْبِن َعْبِد الًَّ ْيًَةَ ، َعْن ُمَحمَّ  – َعْن َأِبي ُهًَ

                                   
 . (2826): رقم حديث، (182، 13): في مسنده (1)
ًب النشائي الواسطي: أبو عبد هللا (2) ًازي ، محمد بن ح ًه ابن حبان في ، صدوق(): قال عنه أبو حاتم ال وذك

ًاني، اتالثق  . هـ(244ت ، صدوق ): وقال الحافظ ابن حجً، ثقة(): وقال أبو القاسم الطب
ًحا: أقول ًب النشائي ل أعلم فيه ج ًه ابن حبان في الثقات، فهو ثقة، محمد بن ح ًاني، ذك وقد روى عنه ، ووثقه الطب

ًوون في، وروى عنه أيضا أبو داود في سننه، البخاري ومسلم في صحيحيهما الغالب إل عن الثقة الضابط  وهم ل ي
ًازي فيه، المتقن ًب النشائي من ، فهو لفظ استعمله في شيوخه الثقات، صدوق(): وأما قول أبي حاتم ال ومحمد بن ح
ًح والتعديلينظً:  .شيوخه ًجمة رقم، (263/ 3): الج  108/ 2): تهذيب التهذيب، (124/ 2): الثقات، (1601): ت

ًجمة رقم، (102 – ًيب التهذيب، (103): ت ًجمة رقم، (036)ص:: تق  . (4800): ت
ًجمة رقم، (02/ 0): في الضعفاء الكبيً (3)  . (1301): ت
ًائضيوثقه أحمد ال، ثقة، ثم البغدادي، البجلي الحلواني، أحمد بن يحيى بن إسحاق: أبو جعفً (4) والحسين بن ، ف

ًاش، محمد بن حاتم ًحمن بن خ ًة حديث، ونسك، كان يذكً عنه زهد): وقال الخطيب البغدادي، وعبد ال توفي ، وكث
ًجمة رقم، (043/ 3): تاريخ بغداد .هـ(223سنة   . (6246): ت

ًيا (5) ًح والتعديل، ثقة حافظ مشهور، البغدادي، يحيى بن معين بن عون الغطفاني مولهم: "أبو زك : )ت: إمام الج
ًيب التهذيب .هـ("266 ًجمة رقم، (423)ص:: تق  . (3341): ت

ًؤاسي: أبو عبد هللا (6) ، ليس به بأس(): قال فيه يحيى بن معين، الكوفي ابن عم وكيع، محمد بن ربيعة الكالبي ال
ًة نحن ل ندخل : فقلنا، فطلب إلينا أن نكتب عنه، جاءنا محمد بن ربيعة): وقال عثمان بن أبي شيبة، ثقة(): وقال م

ًازي ، ثقة(): وقال أبو داود، في حديثنا الكذابين( ، ًه ابن حبان في الثقاتوذك، صالح الحديث(): وقال أبو حاتم ال
نه ًْ ًاهيم بن ُق فيه لين ): وقال األزدي، فيه لين(): وقال الساجي، ثقة(): وقال الدارقطني، ثقة(): وقال محمد بن إب

 . صدوق(): وقال الحافظ ابن حجً، ونظً(
زدي لمحمد واأل، والساجي، أن تضعيف عثمان بن أبي شيبة :تهذيب التهذيب(): أوضح الحافظ ابن حجً في: أقول

ًدود ًح غيً مفسً ل يقدح فيمن ): نص على ذلك بقوله، ألنه غيً مفسً ؛بن ربيعة الكالبي تضعيف م وهذا ج
وقد ، ألن عدالة محمد بن ربيعة الكالبي قد ثبتت بتوثيق األئمة، وكان عليه أن يوثقه، وكالمه صحيح، ثبتت عدالته(

ًاوي  ؛بأس( فهو توثيق ليس به): وأما قول ابن معين فيه، نصوا بأنه ثقة ليس به ): ألن ابن معين إذا قال في ال
ًى ، وقد أكد ابن معين على ثقته، بأس( فهو ثقة ًة أخ ًازي فيه، ثقة(): بقوله فيه م صالح ): وأما قول أبي حاتم ال

= 
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ِ  – رضي هللا عنه اَلَة ِإَذا َبَلُغوا َسْبًعاعَ )): – َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  –َقاَل َرُسوُل َّللاَّ  ،لِ ُموا َأْوَلَدُكُم الصَّ
ُبوُهْم َعَلْيَها ُقوا َبْيَنُهْم ِفي الْ  ،َفِإَذا َبَلُغوا َعْشًًا َفاْضًِ  . لفظ الحديث لبن أبي الدنيا ،((َمَضاِجعِ َوَفًِ 

ًسال ًاجه لهذا الحديث متصال وم ًيق مسدد هذا ): وقال العقيلي عقب إخ ًسل من ط والم

ًواية في هذا الباب فيها، أولى  . (1)(لين وال

، لين الحديث ونحو ذلك: قيل فيه، وفيه محمد بن الحسن العوفي، رواه البزار): وقال الهيثمي

 . (2)وثقه( ولم أجد من

ًيج الحديث متصال ًاوي  :يتضح من تخ روي إليه ، محمد بن ربيعة الكالبي: أن مداره على ال
ًق  ًيق ابن أبي الدنيا، من ثالث ط ًقه أن التابعي، والعقيلي، والبزار، ط محمد بن : وقد أوضحت ط

ًة ًي ًوايته عن أبي ه ًي أوصل سند الحديث ب ًحمن بن ثوبان العام حديث في إل أن ال، عبد ال
وبضعفه ل تثبت في ، وهو ضعيف، محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي: أبو سعيد، سنده

 :وهي، اإلرسال :كما قال العقيلي هي، ألن األولى في ثبوت رواية الحديث ؛الحديث رواية اتصاله
 . األولى

 : ووعبد هللا بن عمر ، (3)والحديث ثبتت روايته مرفوعا من حديث سبرة بن معبد –

                                                                                                   
= 

ًدود، الحديث( وأنه في حالة حصول خلل في ضبطه بقدح ، ألن محمد بن ربيعة الكالبي لم يختل ضبطه ؛فهو م
ًازي  ًح ، صالح الحديث( يكتب حديثه لالعتبار): مفسً يعد كما قال أبو حاتم ال ًحه أحد من أئمة الج إل أنه لم يج

ول يعتد ، بنص من وثقه من األئمة المذكورين، يتحقق أن محمد بن ربيعة الكالبي ثقة ؛وعليه. والتعديل في ضبطه
ًحه ًد ؛بقول من ج ًح غيً المفسً الم ًح والتعديلينظً:  .ودألنه من قبيل الج ًجمة رقم، (242/ 3): الج : ت

ًجال، (68/ 2): الثقات، (1686) ًجمة رقم، (404/ 6): ميزان العتدال في نقد ال : تهذيب التهذيب، (3414): ت
ًجمة رقم، (136 – 132/ 2) ًيب التهذيب ، (263): ت ًجمة رقم، (038 :ص)تق  . (4833): ت
ًج، (02/ 0): الضعفاء الكبيً (1)  . (1301): مة رقمت
 . (1323): رقم حديث، (220/ 1): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (2)
ًيَّة" (3) ًة الجهني: أبو ث ًملة بن سب ًة بن معبد بن عوسجة بن ح ًوة، نزل المدينة ،صحابي، سب شهد ، وأقام بذي الم
اإلصابة في  ."وأصحاب السنن، وروى له مسلم ،–رضي هللا عنه  –ومات في خالفة معاوية ، خندق وما بعدهاال

ًجمة رقم، (23 – 23/ 6): تمييز الصحابة  . (6020): ت
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، (2)لـبـنـد بن حـوأحم، (1)ةـيبـً بن أبي شـًجه أبو بكـأخ: بدثعثرة بن مثبثث سثديثح –

ًمذي، (4)وأبو داود، (3)والدارمي ، (8)وابن خزيمة، (7)وابن الجارود، (6)وابن أبي الدنيا، (5)والت

، (13)مـاكـحـوال، (12)يـنـطـدارقـوال، (11)يـًانـبـطـوال، (10)يـانـهـبـم األصـيـعـو نـوأب، (9)اوي ـحـطـوال

ًى : والبيهقي في ًى ، (14)السنن الكب ًق عن عبد الملك بن، (15)والصغ ًبيع كلهم من ط عن  ،(16)ال

                                   
 . (6081): رقم حديث، (600/ 1)، (األحاديث واآلثار): في مصنفه (1)
 . (14662): رقم حديث، (43، 20): في مسنده (2)
 . (1031): رقم حديث، (823/ 2): ي سننهف (3)
 . (020): حديث رقم، متى يؤمً الغالم بالصالة(): باب، الصالة(): كتاب، (166/ 1): في سننه (4)
 . (003): حديث رقم، (ما جاء متى يؤمً الصبي بالصالة) :باب، الصالة(): كتاب، (242/ 2): في سننه (5)
 . (220): رقم حديث، (036/ 1): في كتابه العيال (6)
 . (03): رقم حديث، (03/ 1): في المنتقى (7)
 . (1002): رقم حديث، (102/ 2): في صحيحه (8)
ًح مشكل اآلثار (9)  . (2434): رقم حديث، (623/ 3): في ش
ًفة الصحابة (10)  . (6483): رقم حديث، (1018/ 6): في مع
 . (3408)، (4033)، (3403): رقم حديث، (114/ 3): في المعجم الكبيً (11)
 . (883): رقم حديث، (022/ 1): في سننه (12)
 . (208)، (321): رقم حديث، (682، 613/ 1): في مستدركه على الصحيحين (13)
ًى  (14) : رقم حديث، (112/ 6)، (4021): رقم حديث، (112/ 6)، (2246): رقم حديث، (22/ 2): السنن الكب
(4021) . 
ًى  (15)  . (443): رقم ديثح، (213/ 1): السنن الصغ
ًة بن معبد الجهني (16) ًبيع بن سب سئل يحيى بن ): وقال ابن أبي خيثمة، ضعفه يحيى بن معين، عبد الملك بن ال

ًة ًبيع بن سب وقال ، ثقة(): وقال فيه العجلي، ضعاف(: فقال؟ عن جده، عن أبيه، معين عن أحاديث عبد الملك بن ال
ًي  ًوي عن أبيه ما لم يتابع عليه(): وقال ابن حبان، ثقة(): أحمد بن صالح المص ًه ابن ، منكً الحديث جدا ي وذك

ًه ابن الجوزي في الضعفاء، خلفون األبني في كتاب الثقات ًوي عن أبيه): وقال، وذك وقال ، ضعيف(: قال يحيى، ي
ًج له، لم تثبت عدالته): أبو الحسن بن القطان وضعفه ، ثقة): وقال الذهبي، فغيً محتج به(، وإن كان مسلم قد أخ

ًة، ابن معين( وضعفه يحيى بن معين ، صدوق إن شاء هللا): وقال أيضا، وضعفه ابن معين(، صدوق ): وقال م
ًج له مسلم حديثا واحدا في المتعة): وقال الحافظ ابن حجً، فقط(  . وقد نبه على ذلك المزي(، وثقه العجلي إنما أخ
ًبيع لم يضعفه : أقول وابن ، ضعفه مع ابن معين ابن حبان، ابن معين فقط –كما قال الذهبي  –عبد الملك بن ال

ًي ، ووثقه العجلي، وأبو الحسن بن القطان، الجوزي  ، والذهبي في قول له، وابن خلفون ألبني، وأحمد بن صالح المص
ًح بأنه ًوي ): وبين سبب ذلك، أما تضعيف ابن حبان له بأنه منكً الحديث جدا، صدوق(): وفي قولين ص بأنه ي

= 
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اَلِة ِإَذا َبَلَغ مُ )): – َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  –َقاَل النَِّبيُّ : َقالَ ، (2)عن جده، (1)أبيه ِبيَّ ِبالصَّ وا الصَّ ًُ
ُبوُه َعَلْيَها، َسْبَع ِسِنينَ   . لفظ الحديث ألبي داود ،((َوِإَذا َبَلَغ َعْشًَ ِسِنيَن َفاْضًِ

                                                                                                   
= 

ًح والتعنت فيه: عن أبيه مالم يتابع عليه( أقول ًاف في الج ًوف في اإلس فتضعيفه بأنه منكً الحديث ، ابن حبان مع
ًبيع حدث عن أبيه أحاديث لم يخالف في ر ، ل يقبل، تضعيف متعنت، جدا منها ، وايتها الثقاتألن عبد الملك بن ال

ًواة الثقات ًاوين لحديث عبد هللا بن ، روايته لهذا الحديث لم يخالف في روايته له ال ًواة ال فقد تابعه على روايته ال
ًو اآلتي بعده ًواة ، عم ًه من ال ًواية حديثه عن أبيه عن جده، وعدم مخالفته لغي ، وأبو داود، أحمد بن حنبل: واحتج ب

ًمذي ًهم، والحاكم، والت ، فهو غيً محتج به، ل تثبت عدالته): بقوله، وأما تضعيف أبي الحسن بن القطان له، وغي
ًج له( أقول ًح: وإن كان مسلم قد أخ ًف مثل ابن حبان ، أبو الحسن بن القطان من المتعنتين المتشددين في الج ع

ًح ًاف في الج ًجمة أبي الحسن ب): قال الذهبي في، في اإلس ًة الحفاظ( في ت : ن القطان بعد ما حكى مدحهتذك
ألن ، ويشهد أن تضعيف أبي الحسن بن القطان متعنت ل يحتج به، فما أنصف(، لكنه تعنت في أحوال رجال)

ًبيع ثبتت بتوثيقه من ِقبل ًي ، العجلي: عدالة عبد الملك بن ال والحافظ ، وابن خلفون األبني، وأحمد بن صالح المص
ًمذي، وأبو داود، ن حنبلأحمد ب، وقد احتج بحديثه، الذهبي ًهم، والت ًح ابن ، وغي وما قلته يدلل على عدم قبول ج

ًبيع، حبان ًحهما فيه، وأبي الحسن بن القطان لعبد الملك بن ال فهو غيً ، وأما تضعيف يحيى بن معين له، لتعنت ج
ًةأن أحاديث عبد الملك بن ال: وقول ابن معين، فيعد تضعيف غيً قادح، لم يبين سببه، مفسً عن أبيه ، ًبيع بن سب

احتج به مسلم في ، نكاح المتعة( صحيح): عن جده في، ألن حديثه عن أبيه، عن جده ضعاف قول غيً صائب
أحمد : وقد احتج به، وحسنه أئمة، تعليم الصبيان الصالة( صححه أئمة): عن جده في، وحديثه عن أبيه، صحيحه
ًمذي، وأبو داود، بن حنبل ًه، والحاكم، والت ًبيع، موغي ، وقد تابع ابن الجوزي ابن معين في تضعيف عبد الملك بن ال

ًوكون(): فأدخله في كتابه لثبوت ثقة عبد ، وكان عليه أل يورده مع الضعفاء في كتابه المذكور، الضعفاء والمت
ًبيع ًبيع سمع يتحقق أن عبد الملك ب ؛وعليه، عن جده، واحتجاج األئمة المصنفين بحديثه عن أبيه، الملك بن ال ن ال

ًه، من أبيه ًه، وروى عنه جمع من الثقات وثبتت عدالته بتوثيق العجلي، وغي ، وأبو داود، واحتج به مسلم، وغي
ًمذي ًهم، والت ل تسلب عنه ثقته بتضعيف من ، فهو يعد ثقة، عن جده، وقد صحح األئمة روايته عن أبيه، وغي

ًدود، ضعفه ًوحين من المحدثين والضعفاء : ينظً .لى قول من ضعفهيقدم قول من وثقه ع، ألن تضعيفهم له م المج
ًوكين ًوكون ، (162/ 2): والمت ًجمة رقم، (102/ 2): الضعفاء والمت عبد هللا : تحقيق، لبن الجوزي ، (2134): ت

ًوت ، دار الكتب العلمية، القاضي ًجال، هـ 1003، 1ط، لبنان –بي ، (344 – 340/ 2): ميزان العتدال في نقد ال
ًجمة رقم، (330/ 1): الكاشف، (4204): جمة رقمتً  ًجمة رقم، (004/ 2): المغني في الضعفاء، (6040): ت : ت
ًة الحفاظ، (6812) ًجمة رقم، (160/ 0): تذك ًجال، (1160): ت  – 608/ 8): إكمال تهذيب الكمال في أسماء ال

ًجمة رقم، (602 ًحمن: تحقيق، لمغلطاوي ، (6663): ت ًاهيم: وأبو محمد، مدعادل مح: أبي عبد ال ، أسامة بن إب
ًة ، الفاروق الحديثة ًجمة رقم، (626/ 3): تهذيب التهذيب، م2001 –هـ 1022، 1ط، مصً –القاه  . (304): ت

ًة بن معبد الجهني المدني :وهو (1) ًبيع بن سب ًيب التهذي .ثقة" ،"ال ًجمة رقم، (203): بتق  . (1822): ت
ًة بن معبد الجهني: اسمه (2) ًجمته في هامش ص، صحابي، سب  . (181): تقدمت ت
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ًمذي ًة بن معبد الجه): قال الت  . (1)ني حديث حسن صحيح(حديث سب

ًط مسلم): وقال الحاكم ًة، هذا حديث صحيح على ش ًبيع بن سب ، فقد احتج بعبد الملك بن ال

ًج واحد منهما هذا الحديث(، عن خبائه  . (2)ثم لم يخ

ًط مسلم(): بقوله، ووافقه الذهبي  . (3)على ش

ًة صحيح): وقال النووي في المجموع ًهما بأسانيد ، مذيوالتً ، رواه أبو داود، حديث سب وغي

 . (4)صحيحة(

ًمذي، رواه أبو داود، حديث حسن): وقال النووي في رياض الصالحين وقال حديث ، والت

 . (5)حسن(

ًبيع في): وقال مغلطاوي  أبو محمد بن : تعليم الصبي الصالة: صحح حديث عبد الملك بن ال

 . (6)وأبو علي الطوسي(، أبو عوانة، وألشبيلي، حزم

ًجه أحمد): اوي وقال المن ًمذي، أخ ًاني، والت ًة بن معبد، والحاكم، والطب وإسناده ، عن سب

 . (7)صحيح(

ًة): وقال ابن األميً الصنعاني وقال الحاكم صحيح ، لصحته (8)رمز المصنف، صح عن سب

ًط مسلم ًه الذهبي(، على ش  . (9)وأق

                                   
ًمذي (1)  . (242/ 2): سنن الت
 . (163/ 1): المستدرك على الصحيحين (2)
 . (163/ 1): تلخيص الذهبي بهامش المستدرك (3)
ًحالمجم (4)  . بدون تاريخ، دار الفكً، للنووي ، (10/ 6)، (المهذب): وع ش
ًوت ، المكتبة الثقافية، للنووي ، (604): رقم ( حديث36)ص:: رياض الصالحين (5)  . بدون تاريخ، لبنان –بي
ًجال (6) ًجمة رقم، (602/ 8): إكمال تهذيب الكمال في أسماء ال  . (6663): ت
ًح الجامع الصغيً (7)  . (263/ 2): التيسيً بش
ًاد بالمصنف (8)  . الجامع الصغيً(): في كتابه، اإلمام السيوطي: ي
ًح الجامع الصغيً (9) ًجمة رقم، (230/ 3): التنويً ش  . (4048): ت
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 . (1)إسناده حسن(): وقال الشيخ األلباني

ًبيع حديث عبد الملك بن: أقول ، ووافقه الذهبي، صححه الحاكم، عن جده، عن أبيه، ال

أبو عوانة و ، واإلشبيلي، وكذلك صححه أبو محمد بن حزم، وصححه النووي في المجموع
ًائيني وتصحيح هؤلء للحديث يؤكد أن ، وابن األميً الصنعاني، والمناوي ، وأبو علي الطوسي، اإلسف

ًبيع ثقة ًي ، ته توثيق العجليويدلل على صح، عبد الملك بن ال وابن خلفون ، وأحمد بن صالح المص
ًبيع، األبني ًاوي الحديث عبد الملك بن ال  . والذهبي ل

ًجه أبو بكً ابن أبي شيبة: حديث عبد هللا بن عمرو –  ،(4)وأبو داود، (3)وأحمد، (2)أخ

ًائطي، (5)وابن أبي الدنيا  ،(9)بهانيوأبو نعيم األص، (8)والعقيلي، (7)والدولبي، (6)والخ

ًى ، (12)الشعب: والبيهقي في، (11)والحاكم، (10)والدارقطني   :(13)وفي السنن الكب

ًق عن َسوَّاُر ْبُن َداُوَد أُبو َحْمَزَة  :َوُهوَ : َقاَل َأُبو َداُودَ ، (14)َسوَّار َأِبي َحْمَزةَ : كلهم من ط

                                   
ًاس، لأللباني، (408): رقم حديث، (622/ 2): صحيح أبي داود (1)  –ه 1026، 1ط، الكويت، مؤسسة غ

 . م2002
 . (6082): رقم حديث، (600/ 1)، (واآلثاراألحاديث ): في مصنفه (2)
 . (3382): رقم حديث، (280/ 11)، (3343): رقم حديث، (632/ 11): في مسنده (3)
 . (024): حديث رقم، متى يؤمً الغالم بالصالة(): باب، الصالة(): كتاب، (166/ 1): في سننه (4)
 . (223): رقم حديث، (033/ 1): في كتاب العيال (5)
 . (043): رقم حديث، (144/ 1): مكارم األخالقفي  (6)
 . (822): رقم حديث، (021/ 2): في الكنى واألسماء (7)
ًجمة رقم، (133/ 2): في الضعفاء الكبيً (8)  . (382): ت
 . (23/ 10): في حلية األولياء (9)
 . (888)، (883): رقم حديث، (061، 060/ 1): في سننه (10)
 . (308): رقم حديث، (611/ 1): حينفي مستدركه على الصحي (11)
 . (8286): رقم حديث، (128/ 11): شعب اإليمان (12)
ًى  (13)  . (6266): رقم حديث، (626/ 2): السنن الكب
ًفي: أبو حمزة (14) ًي صاحب الحلي، سو َار بن داود المزني الصي وقال أحمد ، ثقة(): قال فيه يحيى بن معين، البص

ًي ل بأس به): بن حنبل ًو عنه غيً هذا الحديث، شيخ بص ًة لم ي لموا أولدكم ع)): يعني، وهو شيخ يوثق بالبص
ًه ابن حبان ف، وهم أبناء سبع(( الصالة ، ل يتابع على أحاديثه): وقال الدارقطني، يخطئ(): وقال، ي الثقاتوذك

= 



[183] 

ِفيُّ  ْيًَ و ْبِن ُشَعْيب   ،اْلُمَزِنيُّ الصَّ  ................................ ......، (1)َعْن َعْمًِ

                                                                                                   
= 

ًة، صالح الحديث(): وقال الذهبي، يعتبً به( ًه ابن حبان فلينه(): وقال أيضا، ضعِ ف(): وقال م وقال الحافظ ابن ، ذك
 . صدوق له أوهام(): حجً
ًة بن معبد الجهنيوكونه لم يخالف فيه ال، سوار بن داود ما له إل هذا الحديث: أقول ، ثقات الذين رووا حديث سب

لعدم ، ول تؤثً في ضبطه، وإن كانت له أوهام أو أخطاء فهي ل تسلب عنه عدالته، فيعد صدوقا حسن الحديث
ًح والتعديل: ينظً .مخالفته للثقات في روايته لحديث تعليم األولد الصالة ًجمة رقم، (236 – 232/ 0): الج : ت

ًجال، (022/ 3) :الثقات، (1133) ًجمة رقم، (204/ 2): ميزان العتدال في نقد ال المغني في ، (6312): ت
ًجمة رقم، (282/ 1): الضعفاء ًوكين، (2323): ت ًجمة رقم، (124)ص:: ديوان الضعفاء والمت تهذيب ، (1620): ت
ًجمة رقم، (238 – 233/ 0): التهذيب ًيب التهذيب، (032): ت ًجمة رقم، (242)ص:: تق  . (2382): ت

ًاهيم (1) ًو بن العاص: أبو إب ًو بن شعيب بن محمد بن عبد هللا بن عم ًشي السهمي عم ، مختلف فيه، بن وائل الق
ًي ، راهويه إسحاق بن: منهم، ووثقه أكثً األئمة، ضعفه بعض األئمة ، وصالح جزرة، وأحمد بن صالح المص

وابن ، وابن حبان، كالعقيلي، وقد ضعف من قبل بعض األئمة ،ثبت: وقال، ويعقوب بن شيبة، والنسائي، والعجلي
ًو: بقولهم، عن جده، في روايته عن أبيه، عدي وعليه فحديثه ، محمد: فيكون الجد، إن هاء الضميً يعود على عم

ًسل ًسل ، م ًو بن شعيب، ل تقوم به الحجة، ضعيفوالم وما روى ، هو ثقة في نفسه): قال يحيى بن معين في عم
ًسل(، وليس بمتصل، ل حجة فيه، عن جده، عن أبيه ًو بن شعيب ، وهو ضعيف من قبيل الم وقال من ضعف عم

ًوي أحاديث مناكيً  . عن جده، يستدل بها على وهن إسناده عن أبيه، عن جده، عن أبيه، أنه ي
ًو بن شعيب عن أبيه: أقول ًسل، عن جده، رواية عم ألن ، بل تعد من قبيل اإلسناد المتصل، ل تعد من قبيل الم

ًو، الضميً في جده يعود على شعيب ًاد، ول يعود على ابنه عم ألن شعيبا ، جده(): وهذا ما ندلل عليه في بيان م
ًو: بن محمد صح سماعه من جده ًو من أبيه ): بكً بن زياد النيسابوري قال أبو ، عبد هللا بن عم صح سماع عم

ًو(، شعيب ًه، وصح سماع شعيب من جده عبد هللا بن عم ًو عن أبيه): وقال الدارقطني وغي ، قد ثبت سماع عم
ًو( ًو بن شعيب): وقال الحافظ المزي ، وسماع أبيه من جده عبد هللا بن عم صحيح ، عن جده، عن أبيه، حديث عم

ًدودة، وأن من ادعى فيه خالف ذلك، متصل اإلسناد إليه حتى يأتي عليها بدليل صحيح يعارض ما ، فدعواه م
ًناه ًويها عن أبيه، وهللا أعلم(، ذك ًو بن شعيب المناكيً التي ي ألنها كما ، عن جده ل دخل لها بها، وأما أحاديث عم

ًواة الضعفاء عن، وحفاظه ليست منه، قال أئمة الحديث ًوية من ال والحجاج بن ، كالمثنى بن الصباح، هوإنما هي م
وينتقي ، في الحديثينظً: ما رأيت أحدا من أصحابنا ممن ): قال يعقوب بن شيبة، وعبد هللا بن لهيعة، أرطأة

ًو بن شعيب شيئا ًجال يقول في عم ًوا من حديثه إنما ، وهو ثقة ثبت، وحديثه عندهم صحيح، ال واألحاديث التي أنك
ًازي ، وما روى عنه الثقات فصحيح(، ههي لقوم ضعفاء رووها عن ًو بن شعيب روى عنه ): وقال أبو زرعة ال عم

ًي ، وأبي حازم، مثل أيوب السختياني، الثقات ًة روايته عن أبيه، والحكم بن عتيبة، والزه ًو عليه كث عن ، وإنما أنك
ًة: وقالوا، جده ًواها، وأخذ صحيفة كانت عنده، إنما سمع أحاديث يسي نصيب عنه مما روى عن غيً  وما أقل ما، ف

ًو بن شعيب إنما هي عن المثنى بن الصباح، أبيه عن جده من المنكً ًوى عن عم ، وعامة هذه المناكيً التي ت
= 
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هِ ، (1)َعْن َأِبيهِ  ِ : َقالَ ، (2)َعْن َجدِ  وا َأْوَلَدُكْم مُ )): – َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  –َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ًُ

                                                                                                   
= 

ًو بن شعيب ليست منه ؛وعليه، والضعفاء(، وابن لهيعة ًوية إلى عم ًوية إليه ، يتحقق أن المناكيً الم إنما هي م
ًازي ، كيً فقليلوما ورد عنه من المنا، من الضعفاء ل تسلب ، عن جده، رواها عن غيً أبيه، كما أوضح أبو زرعة ال
: قال الذهبي، والحافظ ابن حجً، كما حكم عليه الذهبي، صدوق حسن الحديث: ويكون حاله في العدالة، عنه العدالة

ًو بن شعيب ثقة صدوق كثيً العلم حسن الحديث() ًو بن شعيب): وقال الحافظ ابن حجً، عم  ،صدوق( عم
ًح والتعديل: ينظً ًجمة رقم، (262/ 3): الج ًجمة، (236/ 6): الضعفاء الكبيً للعقيلي، (1626): ت : رقم ت

ًجمة رقم، (634)ص:: الثقات للعجلي، (1280) ًوكين، (1233): ت ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت / 2): المج
ًجال، (36 – 31 ًجم، (204 – 201/ 3): الكامل في ضعفاء ال / 2): تهذيب األسماء واللغات، (1281): ة رقمت
ًجمة رقم، (22 – 28 ًوت ، دار الكتب العلمية، للنووي ، (042): ت ميزان العتدال في نقد ، بدون تاريخ، لبنان –بي

ًجال ًجمة رقم، (233 – 236/ 6): ال ًجمة ، (288/ 6): تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهيً واألعالم، (3686): ت ت
ًجمة رقم، (41 – 08/ 8): تهذيب التهذيب ،(210): رقم ًيب التهذيب80): ت ًجمة رقم، (026)ص:: ( تق : ت

(4040) . 
ًو (1) ًو بن العاص الطائفي: أبو عم ًه ابن حبان في الثقات في ، شعيب بن محمد بن عبد هللا بن عم طبقة ذك

ًه في الطبقة التي تلي ، وليس ذلك عندي بصحيح(، إن شعيبا بن محمد سمع جده :ويقال): وقال، التابعين ثم ذك
ًوي عن أبيه): وقال، التابعين ًو(، ي وقال الحافظ ابن ، ثقة(): وقال النووي ، ل يصح له سماع من عبد هللا بن عم

 . ثبت سماعه من جده(، صدوق ): حجً
ًح والتعديل، مد ثقةشعيب بن مح: أقول ًحه أحد من أئمة الج  ،والنووي ، بنص توثيق ابن حبان، فيعد ثقة، ألنه لم يج

ًو ًه من األئم، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجً، فقد صح، وأما سماعه من جده عبد هللا بن عم قال ة، وغي
ًو(): البخاري  ًوتابعي سمع ج): وقال النووي  ،شعيب بن محمد سمع عبد هللا بن عم وعبد هللا ، ده عبد هللا بن عم

ًو بن الخطاب ولم يختلف ، شعيب بن محمد اختلف في سماعه من ابنه محمد): وقال الذهبي ،وابن عباس(، بن عم
ًفة في سماعه من جده ًجمة بل هو كالمجهول(، ألو المع وقول ابن حبان في عدم  ،وأما أبوه محمد فقل ما ذكً له ت

ًو عقب عليه الحافظ ابن حجً بقولهصحة سماع شعيب بن محمد من ج ًدود): ده عبد هللا بن عم إنما ، هو قول م
ًته ًوا أنه ، ولم يذكً هذا المقدار، المزي( ذكً توثيق ابن حبان له): ألن المؤلف، ذك ًه ذك بل ذكً أن البخاري وغي

ًجمة رقم، (218/ 0): التاريخ الكبيً: ينظً. سمع من جده فحسب( ، (063/ 3)، (643/ 0): الثقات، (2432): ت
ًجمة رقم، (203، 203/ 1): تهذيب األسماء واللغات / 2): تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهيً واألعالم، (244): ت

ًجمة رقم، (202 ًجمة رقم، (643، 643/ 0): تهذيب التهذيب، (03): ت ًيب التهذيب، (313): ت ، (233)ص:: تق
ًجمة رقم  . (2803): ت

ًاد بجده (2) ًو بن العاصعبد َّللاَّ : ي ول ، والضميً في جده يعود على شعيب بن محمد، صحابي مشهور،  بن عم
ًو بن شعيب ًو): قال ابن سعد، يعود على عم وروى عنه ابنه ، شعيب بن محمد روى عن جده عبد هللا بن عم

ًو بن شعيب ًو(: وحديث أبيه عن جده يعني، شعيب بن محمد :يعني، فحديثه عن أبيه، عم وقال  ،عبد هللا بن عم
= 



[188] 

اَلِة َوُهْم َأْبَناُء َسْبِع ِسِنينَ  ُبوُهْم َعَلْيَها، ِبالصَّ ُقوا َبْيَنُهْم ِفي اْلَمَضاِجعِ  ،َوُهْم َأْبَناُء َعْشً   َواْضًِ لفظ  ،((َوَفًِ 
 . الحديث ألبي داود

 . (1)رواه أبو داود بإسناد حسن(): ل النووي قا

ًو بن شعيب): وقال الشيخ األلباني ، إسناده حسن رجاله ثقات على الخالف المشهور في عم

 . (2)وأنه حسن اإلسناد(، وقد سبق تحقيق الحق فيه

 :وهما، ألن من رواة إسناده راويان اتصفا بأنهما صدوقان حسنا الحديث ؛الحديث حسن: أقول
ًو بن شعيب، بن داود المزني سوار  . وعم

 : وأهميته، الحكم عليه: من حيث: المحور الثالث

ًيج الحديث تبين ًسال عن التابعي، أنه اختلف فيه :من تخ ًحمن بن : روي م محمد بن عبد ال
ًي  ًة، ثوبان العام ًي واألرجح رواية اإلرسال على  ،– رضي هللا عنه – وروي متصال إلى أبي ه
ًاوي الضعيف ؛رواية التصال محمد بن الحسن بن  :ألن الحديث بإرساله واتصاله مداره على ال
ًسال إليه راويان ثقتان، عطية العوفي وعبد هللا بن ، حسن بن صالح بن حي الهمداني: وهما، رواه م

ورواية اإلرسال ، محمد بن ربيعة الكالبي :وهو، ورواه متصال إليه راوي ثقة، داود بن عامً الكوفي
ًحمن بن : يؤكد أن المشهور والمحفوظ رواية اإلرسال عن التابعي، من ثقتان إليه محمد بن عبد ال

ًي  ًجيح رواية إرسال الحديث على رواية اتصاله أن العقيلي عقب ، ثوبان العام ويؤيد ما قلته من ت
ًسال ومتصال ًاجه للحديث كما تقدم م  . رواية اإلرسال هي أولى(): قال، إخ

                                                                                                   
= 

ًو): الذهبي ن محمدا مات في حياة إ :وهو الذي رباه حتى قيل، شعيب بن محمد ثبت سماعه من عبد هللا بن عم
ًو ًو، أبيه عبد هللا بن عم ًيد بالضميً فإنما ي، ثم قال عن جده، فإذا قال عن أبيه، فكفل شعيبا جده عبد هللا بن عم

ًو بن شعيب): وقال الحافظ ابن حجً، في جده أنه عائدا إلى شعيب( فإنما يعني بها الجد ، عن جده، عن أبيه، عم
ًو ًو في أماكن، ل محمد بن عبد هللا، األعلى عبد هللا بن عم ًح شعيب بسماعه من عبد هللا بن عم وصح ، وقد ص

ًى  .سماعه منه( ًجال ميزان، (206/ 4): الطبقات الكب ًجمة رقم، (233/ 6): العتدال في نقد ال ، (3686): ت
ًجمة رقم، (41/ 8): تهذيب التهذيب  . (80): ت

ًح (1)  . (10/ 6)، (المهذب): المجموع ش
 . (402): رقم حديث، (001/ 2): صحيح أبي داود (2)



[182] 

ًه والحديث في كونه ًتقي إلى درجة الحسن لغي ًسال ي ًويان عنه ألنه ثبت ل ؛م  :شاهدان م
ًة بن معبد الجهني ًو بن العاص، سب  . وعبد هللا بن عم

 : أهم ما يستفاد من الحديث

وإنما هو أمً ، ليس للصبي للصالة –صلى هللا عليه وسلم  –األمً منه فيه دللة أن "  -
ًوفة في األصول، فأوجب على الولي أن يأمً الصبي، للولي أن األمً  :وهذه قاعدة مع

ًا بالشيء، بالشيء  زن رن مم} :كقوله تعالى، لم يدل عليه دليل ما ليس أم

 . (1)"[106]سورة التوبة: {من

ًك الصالة متعمدا بعد البلوغ فيه دللة على إغالظ العقوبة للصبي  -   .(2)إذا ت

ًوهم بالصالة( لإلرشاد والتأديب): وفيه دللة على أن األمً بقوله  - إذ ؛ وليس للوجوب، فم
ًفوع عنه القلم ابعة، فال يكلف باألوامً والنواهي، الصبي  م ألنها  ؛وإنما عي ن الَسنة الس 

 . (3)سنة التمييز

ًها من العبادات منذ الصغً  - ويتخلق  ،وفيه دللة على تعويد الصبي على الصالة وغي
 ن. بأخالق المسلمي

 

                                   
ًح (1)  . (11/ 6)، (المهذب): المجموع ش
 . م1262 –هـ 1641، 1ط، حلب، المطبعة العلمية، للخطابي، (140 – 102/ 1): معالم السننينظً:  (2)
ًح سنن أبي داودينظً:  (3) ًي : تحقيق، للعيني، (010/ 2): ش ًاهيم المص ًشد، أبو المنذر خالد بن إب ، مكتبة ال

ًياض   . م1222 –هـ 1020، 1ط، السعودية –ال



[120] 

 

 :

َنْيِد اْلَبزَّار  : قال ابن أبي الدنيا َثَنا اْلَحَسن  ْبن  اْلج  َثنا َأب و م َعاِوَيةَ ، َحدَّ َثنا اأْلَْحوص  بن  ، َحدَّ َحدَّ
ول  ّللاَّ نَ )): َقالَ ، َعْن َراِشِد ْبِن َسْعد  ، َحِكيم   بيان  في  :– َصلَّى هللا  علْيِه َوسلَّم –َهى َرس  َأْن ت َقاَم الصِ 

لِ  فِ  اأَلوَّ  . (1)((الصَّ

ًفة حال ًد: من حيث الحديث لمع وقوف في دراسته على ثالثة من ال ل بد، القبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: من حيث: المحور األول

: صدوق ، بلخي األصل، الحسين بن الجنيد: ويقال فيه، "الحسن بن الجنيد البزار البغدادي –
 . (2)"هـ(203: ت)

ًيً :وهو: أبو معاوية – ًجمته، ثقة، محمد بن خازم الض  . (3)تقدمت ت

األحوص بن ): قال فيه ابن معين، أو الهمداني، األحوص بن حكيم بن عميً العنسي –
ًوى ا): وقال أحمد بن حنبل، (4)حكيم بن عميً ل شيء( ًفُع ، حديثه ألحوص بن حكيم ل ُي َي

ل يسوى حديثه ): وقال في موضع خخً، (5)(– صلى هللا عليه وسلم –األحاديث إلى النبي 
وقال أبو ، (8)ل بأس به(): وقال العجلي، (7)ليس بالقوي في الحديث(): وقال الجوزجاني، (6)شيئا(

ًازي  ينة يقدم األحوص على ثور في الحديث فغلط وكان ابن عي، منكً الحديث، ليس بقوي ): حاتم ال
: وقال النسائي، (9)والحوص منكً الحديث(، ثور صدوق ، ابن عيينة في تقديم األحوص على ثور

                                   
 . (228): رقم حديث، (038/ 1): كتاب العيال (1)
ًيب التهذيب (2) ًجمة رقم، (134)ص: :تق  . (1612): ت
 . (60): في هامش ص (3)
ًح والتعديل (4) ًجمة رقم، (628/ 2): الج  . (1242): ت
ًجمة رقم، (628/ 2): المصدر السابق (5)  . (1242): ت
ًجال (6) ًجمة رقم، (222/ 2): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (283): ت
ًجالأح (7) ًجمة رقم، (226)ص:: وال ال  . (603): ت
ًجمة رقم، (48)ص:: الثقات (8)  . (40): ت
ًح والتعديل (9) ًجمة رقم، (628/ 2): الج  . (1242): ت



[121] 

ًوي المناكيً عن ): وقال ابن حبان، (2)ضعيف عنده مناكيً(): وقال الساجي، (1)ضعيف() ي
ًكه يحيى القطا، وكان ينتقص علي بن أبي طالب، المشاهيً ًه(ت هو ): وقال ابن عدي، (3)ن وغي

ًوان ، ممن يكتب حديثه وقد حدث عنه جماعة من الثقات مثل بن عيينة وعيسى بن يونس وم
ًهم ًويه شيء منكً إل أنه يأتي بأسانيد، الفزاري وغي وقال ، (4)ل يتابع عليها(، وليس له فيما ي

 . (6)ضعيف الحفظ(): ن حجًوقال الحافظ اب، (5)يعتبً به إذا حدث عنه ثقة(): الدارقطني

ًح فيه  ؛اً شديد اً أنه ضعيف ضعف :من خالل الجمع بين أقوال أئمة النقد يظهً: أقول ألن الج
ًوي المناكيً عن المشاهيً ؛ل يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات، شديد ومفسً وينتقص ، لكونه ي

ُيشعً بأن  ، ضعيف الحفظ(): وقول الحافظ ابن حجً، – رضي هللا عنه –من علي بن أبي طالب 
ًح مفسً أكثً األئمة كما تقدم، وليس كذلك، ضعفه خفيف  . فقد ضعفه بج

ًائي –  . (7)هـ("108: ت) :كثيً اإلرسال ،ثقة، الحمصي، "راشد بن سعد المق

 : تخريجه: من حيث: المحور الثاني

راشد بن سعد الحمصي ابن أبي الدنيا في : الحديث مرسال عن التابعي تفرد بإخراج –
 . العيال(): كتابه

 : الحكم عليه: من حيث: المحور الثالث

 ؛األحوص بن حكيم ضعف بتضعيف قادح :فيه، أنه ضعيف :يتبين من دراسة هذا الحديث
ًح مفسً ًحه بج  –علي : ه من اإلماموانتقاص، بسبب رواياته ألحاديث مناكيً عن المشاهيً، لج

 . – هرضي هللا عن

 

                                   
ًوكون  (1) ًجمة رقم، (20)ص:: الضعفاء والمت  . (32): ت
ًجمة رقم، (126/ 1): تهذيب التهذيب (2)  . (648): ت
ًوحين من المحدثين والض (3) ًوكينالمج  . (134/ 1): عفاء والمت
ًجال (4) ًجمة رقم، (112/ 2): الكامل في ضعفاء ال  . (228): ت
ًجال (5) ًجمة رقم، (222/ 2): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (283): ت
ًيب التهذيب (6) ًجمة رقم، (23)ص:: تق  . (220): ت
ًجمة رقم، (200)ص:: المصدر السابق (7)  . (1840): ت



[122] 

 

 : وتعل م ولمه وتأديبهم، تعل م اليرج  دهل : يف نابا: ا  ث

 وفيه حديث واحد: 

َثَنا َخَلف  ْبن  ِهَشام  : قال ابن أبي الدنيا َشِمي  ، َحدَّ ِ ْبن  ع َمَر اْلج  َثَنا َعاِمر  ، َوع َبْيد  ّللاَّ َقاال َحدَّ

َثِني َأي وب  ْبن  م وَسى، ْبن  َأِبي َعاِمر  اْلَخزَّاز   هِ ، َعْن َأِبيهِ ، َحدَّ ِ َصلَّى هللا  : َقالَ ، َعْن َجدِ  ول  ّللاَّ َقاَل َرس 

 . (2)((َواِلٌد َوَلًدا ن ْحاًل َأْفَضَل ِمْن َأَدب  َحَسن   (1)ا َنَحلَ مَ )): َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ًفة حال الحديث من حيث ًد: لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بد، القبول أو ال

 : كاآلتي محاور

 : رجال إسناده: لمحور األول من حيثا

ًئ البغدادي، "خلف بن هشام بن ثعلب – ًاءات، المق : ت) :ثقة له اختيار في الق

 . (3)هـ("222

ًي : أبو سعيد" – ًة القواري ًي ، عبيد هللا بن عمً الجشمي بن ميس  :ثقة ثبت، نزيل بغداد ،البص

 . (4)هـ("264 :ت)

ًي : أبو بكً – قال فيه أبو ، عامً بن صالح بن رستم ابن أبي عامً الخزَّاز المزني البص
سمعت من  فقلت له في سنة كم، حدثنا عطاء بن أبي رباح: فقال يوما، كتبت عنه): الوليد الطيالسي

                                   
ًيب الحديث واألثً .العطية والهبة ابتداء من غيً عوض ول استحقاق": لحْ "النُ  (1) : مادة (،22 /4): النهاية في غ

 . نحل(
 . (623): رقم حديث، (028/ 1): كتاب العيال (2)
ًيب التهذيب (3) ًجمة رقم، (120)ص:: تق  . (1363): ت
ًجم رقم، (663)ص:: المصدر السابق (4)  . (0624): ت



[126] 

ًين ومائة؟ عطاء ًة (1)فإن عطاء توفي: قلت، قال في سنة أربع وعش إن كان : قلت، سنة بضع عش

ًوك ل يعي(، وإن كان شبه له بعطاء بن السائب، فهو كذاب تعمد وقال يحيى بن ، (2)فهو مت

وقال ، (5)ليس به بأس(): وقال أبو داود، (4)ثقة(): وقال العجلي، (3)لم يكن حديثه بشيء(): معين

ًة ًازي ، (6)ضعيف(): م ل يتابع ): وقال العقيلي، (7)وليس بقوي(، يكتب حديثه): وقال أبو حاتم ال

ًه ابن حبان في الثقات، (8)على حديثه( ًجمته ): وخلط ابن حبان في كتابه، (9)وذك ًوحين( ت المج

ًوي كان م، عامً بن أبي عامً الخزاز: وهو الذي يقال له): وقال، (10)بالذي بعده من ي

قليل ): وقال ابن عدي، (11)ل يحل كتابة حديثه إل على جهة التعجب(، الموضوعات عن األثبات

ًا( ًط فيه ابن ، الحفظسيء  صدوق ): وقال الحافظ ابن حجً، (12)الحديث ولم أَر له حديثا منك أف

 . (13)يضع(: فقال، حبان

                                   
ًة ومائة عل :مات عطاء بن أبي رباح سنة): قال الحافظ ابن حجً (1) ًيب التهذيب. المشهور( ىأربع عش : تق

ًجمة رقم، (621)ص:  . (0421): ت
ًجال (2) ًجمة رقم، (630/ 2): ميزان العتدال في نقد ال  . (0082): ت
 . (1126): ًجمة رقمت، (262/ 6): تاريخ ابن معين رواية الدوري  (3)
ًجمة رقم، (200)ص:: الثقات (4)  . (342): ت
ًح والتعديل (5) ًي أبا داود في الج ًجمة رقم، (260)ص:: سؤالت أبي عبيد اآلج  . (238): ت
ًجمة رقم، (30/ 4): تهذيب التهذيب (6)  . (116): ت
ًح والتعديل (7) ًجمة رقم، (620/ 3): الج  . (1800): ت
ًجمة رقم، (608/ 6): ً للعقيليالضعفاء الكبي (8)  . (1621): ت
 . (401/ 8): الثقات (9)
ًجمته (10) إنه عامً بن صالح بن عبد هللا  :وقد قيل، عامً بن صالح المديني من خل الزبيً بن العوام): قال في ت

ًوة بن الزبيً ًوي الموضوعات عن... عامً بن أبي عامً الخزاز: وهو الذي يقال له، بن ع  (...األثبات كان ممن ي
ًوكين ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت وهذا يدل على خلط واضح من ابن حبان ، (188 – 183/ 2): المج

ًوة بن الزبيً المدني: أبي الحارث: بين عامً بن صالح بن : أبي بكً: وبين، عامً بن صالح بن عبد هللا بن ع
 . رستم الخزاز

ًوحين من المحدثين والضعفاء وا (11) ًوكينالمج  . (188/ 2): لمت
ًجال (12) ًجمة رقم، (131/ 3): الكامل في ضعفاء ال  . (1236): ت
ًيب التهذيب (13) ًجمة رقم، (283)ص:: تق  . (6024): ت



[120] 

ًوي الموضوعات عن الثقات: أقول ًوك الحديث :وهو – الذي ي عامً بن : أبو الحارث – مت
ًوة بن الزبيً المدني ًجمته بعامً بن أبي عامً الخزاز، صالح بن عبد هللا بن ع  . خلط ابن حبان ت

ًي  ؛وعليه ًجح من أقوال هؤلء األئمة في عامً بن صالح بن رستم البص ، أنه ضعيف :يت

وأما ، حيث العدالةمن  :صدوق أي: قولهف ،الحفظ(سيء  صدوق ): وأما قول الحافظ ابن حجً فيه
ًح ، كثيً الخطأ والغلط :أي ،الحفظسيء  :فهو، من حيث الضبط يعد ضعيفا عند أئمة الج

ويصلح لالعتبار في ، فحديثه يكتب، الحفظ كما وصفه الحافظ ابن حجًسيء  وكونه، والتعديل
ًازي ، الشواهد والمتابعات ًازي  قال أبو حاتم، وقول ابن عدي، ويشهد لذلك قول أبي حاتم ال يكتب ): ال

ًا(): وقال ابن عدي، وليس بقوي(، حديثه  . لم أَر له حديثا منك

ًو بن سعيد بن العاص: أبو موسى – : ت) :ثقة، المكي األموي ، أيوب بن موسى بن عم
 . (1)هـ("162

ًو  – ًشيبن سموسى بن عم ًه ابن حبان في ، األموي  المكي، عيد بن العاص بن أمية الق ذك
ًوي عن الحجازيين(، من أهل مكة): وقال، الثقات ولده  ما حدث عنه سوى ): وقال الذهبي، (2)ي

ًة، (3)أيوب بن موسى(  . (5)مستور(): وقال الحافظ ابن حجً، (4)وثق(): وقال م

: ارتفعت عنه الجهالة العينية بقول ابن حبان، أنه مجهول حال :يظهً لي مما سبق: أقول
ًف ، وثق من ِقبل ابن حبان :وثق( أي): وأما قول الذهبي فيه، من أهل مكة() وابن حبان ع

 . بالتساهل في توثيق المجاهيل

ًو بن سعيد بن العا – ًوف ، ص بن سعيد بن العاص بن أمية"عم ًشي األموي المع الق
ًة المدينة لمعاوية ولبنه ،باألشدق ًوان سنة سبعين، تابعي ولي إم وهم من و ، قتله عبد الملك ابن م

 . (6)وإنما ألبيه رؤية"، بةزعم أن له صح

                                   
ًيب التهذيب (1) ًجمة رقم، (112)ص:: تق  . (324): ت
 . (008/ 3): الثقات( 2)
ًجال (3) ًجمة رقم، (214/ 0): ميزان العتدال في نقد ال  . (1820): ت
ًجمة رقم، (603/ 2): الكاشف (4)  . (4320): ت
ًيب التهذيب (5) ًجمة رقم، (446)ص:: تق  . (3224): ت
ًجمة رقم، (022)ص:: المصدر السابق (6)  . (4060): ت
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 : تخريجه: من حيث: المحور الثاني

 :عمرو بن سعيد بن العاص المعروف باألشدق: أخرج الحديث أيضا مرسال عن التابعي

ًمذي، (3)وعبد بن حميد، (2)والبخاري ، (1)أحمد بن حنبل ، (6)وابن قانع، (5)والعقيلي، (4)والت

 : (10)والمزي ، (9)والشهاب القضاعي، (8)وأبو نعيم األصبهاني، (7)والحاكم

ًق عن ، عن جده، عن أبيه، عن أيوب بن موسى، عامً بن أبي عامً الخزاز: كلهم من ط
 ،ب حسن((ا نحل والد ولده نحال أفضل من أدم)): – صلى هللا عليه وسلم –قال رسول هللا : قال

 . لفظ الحديث ألحمد بن حنبل

ًسل): قال البخاري  ًو بن سعيد بن العاص من النبي ، م صلى هللا  –لم يصح سماع عم
 . (11)(– وسلم عليه

ًمذي ًفه إل من حديث عامً بن أبي عامً الخزاز): وقال الت ًيب ل نع وأيوب ، هذا حديث غ
ًو بن سعيد بن العاص: بن موسى هو ًسل( وهذا عندي، بن عم  . (12)حديث م

ًجاه(): وقال الحاكم  . (13)هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخ

                                   
 حديث، (230، 23)، (13310): رقم حديث، (234، 23)، (14006): رقم حديث، (128، 20): في مسنده (1)

 . (13313): رقم
ًجمة رقم، (022/ 1): لتاريخ الكبيًفي ا (2)  . (1643): ت
ًائي: ( تحقيق632): رقم حديث، (222/ 1): في المنتخب من مسند عبد بن حميد (3) ومحمود ، صبحي السام

ًة ، مكتبة السنة، الصعيدي  . م1288 –ه 1008، 1ط، مصً –القاه
 . (1242): حديث رقم، ب الولد(ما جاء في أد): باب، البً والصلة(): كتاب، (668/ 0): في سننه (4)
 . (608/ 6): في الضعفاء الكبيً (5)
 . (231/ 1): في معجم الصحابة (6)
 . (3332): رقم حديث، (222/ 0): في مستدركه على الصحيحين (7)
ًفة الصحابة (8)  . (0238): رقم حديث، (1280/ 0): في مع
 . (1223)، (1223): رقم حديث ،(241/ 2)، (1224): رقم حديث، (241/ 2): في مسنده (9)
ًجال (10) ًجمة رقم، (04، 10): في تهذيب الكمال في أسماء ال  . (6004): ت
ًجمة رقم، (022/ 1): التاريخ الكبيً (11)  . (1643): ت
ًمذي (12)  . (1242): رقم حديث، (668/ 0): سنن الت
 . (222/ 0): المستدرك على الصحيحين (13)



[123] 

ًسل ضعيف(): قال، عقب عليه الذهبي  . (1)بل م

ًو بن سعيد بن العاص األشدق): وقال الحافظ ابن حجً صلى هللا  –روى عن النبي ، عم
ًسال( –عليه وسلم   . (2)م

ًسال عند ابن أبي الدني ًيج الحديث م ًه من كتب الحديث المذكورة ، ايتضح من تخ وعند غي
ًجته والحديث بهذا ، وهو ضعيف، أن مداره على عامً بن صالح بن رستم الخزاز :التي أخ

ًسل من ِقبل التابعي ًو بن سعيد بن العاص األشدق: الضعف م واإلرسال يضعف به أيضا ، عم
 . الحديث

لكنهما ضعيفان بضعف  ،حديثان بنحوه – صلى هللا عليه وسلم – روَي عن النبيو  –
ًة، حديث ابن عمً: وهما، ل يصلحان لالستشهاد، شديد قادح ًي  : وحديث أبي ه

ًاني في معجميه: حديث ابن عمر – ًجه الطب  من، (5)وابن عدي، (4)واألوسط، (3)الكبيً: أخ

ًيق و بِن دينار  : ط   .....................................، (6)عمًِ

                                   
 . (222/ 0): بهامش المستدركالتلخيص للذهبي المطبوع ( 1)
ًجمة رقم، (68/ 8): تهذيب التهذيب (2)  . (30): ت
 ( 16260): رقم حديث، (620/ 12): المعجم الكبيً (3)
 . (6348): رقم حديث، (33/ 0): المعجم األوسط (4)
ًجال (5)  . (063/ 3): في الكامل في ضعفاء ال
ًي األعور قهً : أبو يحيى (6) ًو بن دينار البص ًة، ذاهب(): قال فيه يحيى بن معين، مان خل الزبيًعم : وقال م
ًو بن دينار ): وقال الجوزجاني، فيه نظً(): وقال البخاري ، ضعيف(): وقال أحمد بن حنبل، ليس بشيء() عم

ًمان خل الزبيً عند أهل العلم ضعيف ا ًمذي، ليس بشيء(): وقال أبو داود في حديثه، لحديث(قه ليس ): وقال الت
ًازي ، بالقوي( ًازي ، واهي الحديث(): وقال أبو زرعة ال ضعيف الحديث روى عن سالم بن عبد هللا ): وقال أبو حاتم ال

ًة، ضعيف(): وقال النسائي، عن ابيه غيً حديث منكً وعامة حديثه منكً( ن سالم ليس بثقة روى ع): وقال م
ًة( ًد بالموضوعات ): وقال ابن حبان، ضعيف يحدث عن سالم المناكيً(): وقال الساجي، أحاديث منك كان ممن ينف

وقال ، ضعفوه(): وقال الذهبي، ضعيف(): وقال الدارقطني، عن األثبات ل يحل كتابة حديثه إل على جهة التعجب(
 . ضعيف(): الحافظ ابن حجً

ًو بن دينار يتضح من أقوال األئمة في ًح قادح مبين السبب، أنه ضعيف جدا :عم التاريخ : ينظً .ُضعِ ف بج
ًجمة، (622/ 3): الكبيً ًجال، (2404): رقم ت ًجمة رقم، (186)ص:: أحوال ال ًح والتعديل، (131): ت / 3): الج
ًجمة رقم، (262 ًوكون للنسائي، (1281): ت ًجمة رقم، (80/ 1): الضعفاء والمت وحين من المجً ، (042): ت

= 
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ا َنَحَل َواِلٌد َوَلًدا َأْفَضَل مَ )): َقالَ  –َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  –عِن النَِّبيِ  ، بيهِ َعن أَ ، (1)عن ساِلم  
ًاني ((،ِمْن َأَدب  َحَسن    . لفظ الحديث للطب

 . (2)هذا أيضا بهذا اإلسناد منكً(و ): قال ابن عدي عقبه

ًاني): وقال الهيثمي ًو بن دينار، رواه الطب ًمان خل الزبيً، وفيه عم ًوك(، قه  . (3)وهو مت

ًيق ضعيف جدا: أقول ًمان خل  ؛الحديث من هذه الط ًو بن دينار قه ألن في سنده عم
ًح والتعديل، الزبيً ًك حديثه، ث بهلنكارة ما يحد؛ ضعف بتضعيف قادح من ِقبل أئمة الج  . فت

ًجه العقيلي: حديث أبي هريرة – ًيق، (4)أخ حدثنا هشام بن : قال، (5)مهدي بن هالل: من ط

                                                                                                   
= 

ًوكين ًجال، (131/ 2): المحدثين والضعفاء والمت ًجمة رقم، (242/ 6): ميزان العتدال في نقد ال ، (3634): ت
ًجمة رقم، (33/ 2): الكاشف ًجمة، (61/ 8): تهذيب التهذيب، (0146): ت ًيب التهذيب، (03): رقم ت : تق

ًجمة رقم، (021)ص:  . (4024): ت
ًشي العدوي أبو عمً، بن الخطاب سالم بن عبد هللا بن عمً" (1) ، أحد الفقهاء السبعة، أو أبو عبد هللا المدني، الق

ًيهـ(103: )ت: والسمت، كان يشبه بأبيه في الهدي، وكان ثبتا عابدا فاضال ًجمة ، (223)ص:: ب التهذيب" تق ت
 . (2133): رقم

ًجال (2)  . (063/ 3): الكامل في ضعفاء ال
 . (16400): رقم حديث، (142/ 8): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (3)
 . (223/ 0): في الضعفاء الكبيً (4)
ًيين وأهل الحجاز، ةمن أهل البصً ، مهدي بن هالل: أبو عبد هللا (5) ًوي عن البص قال فيه يحيى بن سعيد ، ي

كان ): وقال أبو داود، مهدي بن هالل كذاب(): وقال يحيى بن معين، بن هالل يكذب في الحديث( يمهد): القطان
ًوك الحديث(): وقال النسائي، مهدي بن هالل كذابا( ًي مت ًوي ): وقال ابن حبان، مهدي بن هالل بص كان ممن ي

ًج عن حد الحتجاج به بحال(الموض مهدي ): وقال ابن عدي، وعات عن األثبات والمعضالت عن الثقات حتى خ
ًويه ، ول نور ألنه كان يدعو الناس إلى رأيه وبدعته(، ل يتابع عليه وليس على حديثه ضوء، بن هالل عامة ما ي

ًوة وجعفً( مهدي بن هالل يضع عن هشام): قال الدارقطني، كذاب(): وقال ابن شاهين سؤالت أبي : ينظً. بن ع
ًي أبا داود السجستاني ًجمة رقم، (282)ص:: عبيدة اآلج ًح والتعديل، (000): ت ًجمة رقم، (663/ 8): الج : ت

ًوكون للنسائي، (1408) ًجمة رقم، (23)ص:: الضعفاء والمت ًوحين من المحدثين والضعفاء ، (430): ت المج
ًوكين ًجالالكامل في ض، (60/ 6): والمت ًجمة، (260/ 8): عفاء ال تاريخ أسماء الضعفاء ، (1240): رقم ت

ًجمة رقم، (136)ص:: والكذابين ًوكون للدارقطني، (300): ت ًجمة رقم، (162/ 6): الضعفاء والمت  . (400): ت
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ًين، (1)حسان ًة قال، (2)عن محمد بن سي ًي : – صلى هللا عليه وسلم –قال رسول هللا : عن أبي ه

 . ((ا نحل والد ولدا نحال أفضل من أدب حسنم))

ًف هذا ، حسان حديث ليس بمحفوظ من حديث هشام بنهذا ال): العقيلي عقبه قالو  وإنما يع
وليس ، عن جده، عن أبيه، عن أيوب بن موسى، الحديث من رواية عاصم بن أبي عامً الخزاز

 . (3)أيضا مقال(وفيه ، – صلى هللا عليه وسلم – الحديث بثابت عن النبي

ألن في سنده مهدي بن هالل كذبه غيً واحد من  ؛الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا: أقول
ًوي الموضوعات عن األثبات ؛األئمة  . والمعضالت عن الثقات، لكونه ي

 : من حيث الحكم عليه: المحور الثالث

ًسل التابعيل المحققة دراسةالأوضحت  ًو بن سعيد بن العاص األشد: م أنه باقي على  :قعم
لكونه سيء  ؛ولضعف راويه عامً بن صالح بن رستم الخزاز، ضعيف لضعف إرساله، إرساله
ًو بن سعيد مجهول حا، الحفظ  ل. وكذلك في سنده موسى بن عم

 

                                   
ًدوسي: "أبو عبد هللا (1) ًي ، هشام بن حسان األزدي الق ًين ،ثقة ،البص وفي روايته عن ، من أثبت الناس في ابن سي

ًسل عنهما :ألنه قيل؛ الحسن وعطاء مقال ًيب التهذيب ."هـ(103: )ت: كان ي ًجمة رقم، (432)ص:: تق : ت
(3282) . 
ًين (2) ًجمته في هامش ص، تابعي ثقة حجة ،محمد بن سي  . (68): تقدمت ت
 . (223/ 0): الضعفاء الكبيً( 3)



 

 

 
 

 

الفص  الثالث: األحاديـث امليرسـلة، واحلكـم عل هـا،     

ناب: يف حفظ اهلل املؤما يف ذريت  ما : )يف دنواب

ــاب: مجــا       ــال، ون ــا الع  ــاب: التوســ  عل نعــمه، ون

ــاب:       ــم، ون ــا دجــ  الول ــا م الزوجــة صــموة، ووواعه

ــيردة يف      ــاب: ختفــير امل ــا موزهلــا، ون ــيردة عل تعــود امل

ا، ونــاب: الصــالة ن تهــا، وتيركهــا الزينــة لوــ  نعلــه

علا املولود، وناب: صالح الولـم، ونـاب: االبتبـا     

اج، واليردفـة  ندقلة الع ال، ونـاب: العطـا علـا األزو   

 . نهم، واملماراة هلم(

 وفيه ثالثة مباحث: 
المبحثثث األول: فثثي بثثاب: فثثي حفثثظ هللا المثثؤمن فثثي ذريتثثه مثثن  -

 بعده، وباب: التوسع على العيال، وباب: جماع الزوجة صثدقة،
 ووقاعها من أجل الولد. 

المبحثثث الثثثاني: فثثي بثثاب: تعثثثود المثثرأة علثثى مغزلهثثا، وبثثثاب:  -
تخفر المرأة في بيتها، وتركها الزينة لغير بعلها، وباب: الصالة 

 على المولود، وباب: صالح الولد.
المبحث الثالث: في باب: االغتباط بقلة العيثال، وبثاب: العطثف  -

 . دارة لهمأفة بهم، والمعلى األزواج، والر 
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، يفْحفظْاهللْاملؤمنْيفْذريتهْمنِْبعُّه: يفِْباب: املبحثْاألول

ووقاعهاْ، مجاعْالزوجةْصُّقة: وِباب، لىْالعيالالتوسعْع: وِباب
ْ. منَْجلْالولُّ

  :أربعة أحاديث وفيه

 : حفظ اهلل املؤما يف ذريت  ما نعمه: يف ناب: دوال

 وفيه حديث واحد: 

ثنا َعِلي  بن اْلَجْعدِ : قال ابن أبي الدنيا ثنا َأسباط  بن  م حمَّد  ، َحدَّ د ، حدَّ ، بِن سوقةَ عن م حمَّ

ِد بن الم نَكِدرِ  ِلَيحفظ   – َعزَّ وجلَّ  – نَّ ّللاََّ إِ )): قاَل َرسول  ّللاَِّ صلَّى هللا  عَليِه وَسلَّمَ : قالَ ، عن م حمَّ

َوْيَراتِ ، َوِفي َداِرهِ ، المرَء اْلم سلَم ِمن َبعِدِه ِفي َوَلِدِه ووَلد وَلدهِ   . (2)(َحوَله ( (1)والد 

ًد نحقق دراسته في ًفة حال الحديث من حيث القبول أو ال  : كاآلتي، ثالثة محاور لمع

 : رجال إسناده: من حيث: المحور األول

ًجمته، علي بن الجعد بن عبيد البغدادي –  . وهو ثقة ثبت، (3)تقدمت ت

ًة: "أبو محمد – ًحمن بن خالد بن ميس ًشي مولهم، أسباط بن محمد بن عبد ال ثقة ، الق
 . (4)هـ("200: ت): ضعف في الثوري 

                                   
ًة تصغيً دار (1) ًفة أسماء األشياء ."مبنية كانت أو غيً مبنية، والدار المنزل، "الدوي : التلخيص في مع

ًي : أبي هالل: ( تأليف132)ص: دار طالس ، عزة حسن: تحقيق الدكتور، الحسن بن عبد هللا بن سهل العسك
ًجمة، للدراسات  . م1223، 2ط، سوريا –دمشق ، والنشً، والت

 . (642): رقم حديث، (468/ 1): كتاب العيال (2)
 . (40): في ص (3)
ًيب التهذيب (4) ًجمة رقم، (28)ص:: تق  . (620): ت
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ًضي"، الكوفي العابد، محمد بن سوقة الغنوي : أبو بكً –  . (1)ثقة م

ًجمته، محمد بن المنكدر بن عبد هللا الهديً –   .وهو تابعي ثقة فاضل، (2)تقدمت ت

ًسل إلى النبي، الحديث رجال إسناده كلهم ثقات وقد ، – صلى هللا عليه وسلم – إل أنه م
 . محمد بن المنكدر: أرسله التابعي

 : من حيث تخريجه: المحور الثاني

: محمد بن المنكدر ابن أبي الدنيا في كتابه: الحديث تفرد بإخراجه مرسال عن التابعي –
 . العيال()

ًجه موصول :بسند ضعيف جدا إلى جابً بن عبد هللا :والوالحديث روي موص – : أخ

ًي  حدثنا  :قال ،(5)حدثنا يحيى بن سعيد :قال ،(4)حدثني أحمد أبو حميد الحمصي: بقوله، (3)الطب

                                   
ًيب التهذيب (1) ًجمة رقم، (082)ص:: تق  . (4202: )ت
 . (110): هامش ص: في (2)
ًخن: في (3)  . (630/ 4): جامع البيان عن تأويل خي الق
ًة بن سنان: أبو حميد (4) وقال عبد ، ثقة(): قال فيه النسائي، العوهي الحمصي، األزدي، أحمد بن محمد بن المغي

ًحم ًازي ال : وقال الذهبي، ثقة(): وقال مسلمة بن قاسم األندلسي، وهو صدوق ثقة(، كتبت عنه): ن بن أبي حاتم ال
 . هـ(230مات سنة ، صدوق ): وقال الحافظ ابن حجً، وثقوه()

ًة الحمصي: أقول ًح والتعديل ؛ثقة :أحمد بن محمد بن المغي ًح من أحد أئمة الج وقد وثقه ، ألني لم أجد فيه أدنى ج
فإذا ، ويعد من المتشددين في التوثيق، ومن الموثقين له النسائي، كما قال الذهبي، األئمة من قبل الحافظ ابن حجً

ًاتب التوثيق، وثق راويا ًح والتعديل: نظًي. فيكون في أرفع م ًجمة رقم، (32/ 2): الج / 1): الكاشف، (164): ت
ًجمة، (202 ًجمة رقم، (162/ 1): ًجالإكمال تهذيب الكمال في أسماء ال، (80): ت : تهذيب التهذيب، (104): ت

ًجمة رقم، (33 – 33/ 1) ًيب التهذيب، (122): ت ًجمة رقم، (80)ص:: تق  . (22): ت
ًيا (5) وقال ، ليس بشيء(): ه يحيى بن معينقال في، الشامي الحمصي، يحيى بن سعيد العطار األنصاري : أبو زك

وقال ، وليس بمشهور بالنقل(، ل يتابع على حديثه، منكً الحديث): وقال العقيلي، منكً الحديث(): الجوزجاني
ًوي الموضوعات عن األثبات): وقال ابن حبان، عنده مناكيً(): الساجي ل ، والمعضالت عن الثقات، كان ممن ي

ً ، يجوز الحتجاج به وليحيى كتاب ): وقال ابن عدي، إل على سبيل العتبار ألهل الصناعة(، واية عنهول ال
وقال الحافظ ، ضعيف(): وقال الدارقطني، وهو بيِ ن الضعف(، وفيه أحاديث ل يتابع عليها، مصنف في حفظ اللسان

 . ضعيف(): ابن حجً
ف بتضعيف قادح من ِقبل األئمة ألنه ُضع ِ  ؛أن يحيى بن سعيد العطار ضعفه شديد :يظهً مما سبق: أقول

ًوي الموضوعات عن األثبات، لنكارة ما يحدث به، فهو ضعيف ل يحتج به، المذكورين والمعضالت عن ، لكونه ي
= 
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ًحمن  –قال رسول هللا : قال، عن جابً بن عبد هللا، عن محمد بن المنكدر، (1)عثمان بن عبد ال
ًجل المسلم ولَده وولد ولِدهإ)): – صلى هللا عليه وسلم ته ، ن هللا لُيصلح بصالح ال وأهَل ُدَوْيًَ

ًات  حوله  . هللا ما دام فيهم((ول يزالون في حفظ ، وُدوْي

وكذلك في ، منكً الحديث ،يحيى بن سعيد العطار :فيه، الحديث بهذا اإلسناد ضعيف جدا
ًحمن الوقاصي ًوك الحديث: سنده عثمان بن عبد ال لكونهما  ؛بتضعيف قادح مفسً وقد ضعفا، مت

ًويان عن الثقات الموضوعات  . ل يحتج بهما، ي

َثَنا محَمد ْبُن : بقوله، (2)و الشيخ األصبهانيأب: والحديث أخرجه أيضا موصوال – حدَّ

                                                                                                   
= 

ًجمة رقم، (223)ص:: تاريخ ابن معين رواية الدارمي: نظًي .الثقات ، (006/ 0): الضعفاء الكبيً، (836): ت
ًوحين من المحدثين والضعفاء  ًوكينالمج ًجال، (126/ 6): والمت ًجمة رقم، (13/ 2): الكامل في ضعفاء ال : ت

ًجمة رقم، (624)ص:: سؤالت السلمي للدارقطني، (2028) ًيق : تحقيق، لمحمد بن الحسين السلمي، (011): ت ف
ًاف وعناية الدكتور، من الباحثين ًيسي: والدكتور، سعد بن عبد هللا الحميد: بإش تهذيب  ،ه1023، 1ط، خالد الج

ًجال ًجمة رقم، (604، 61): الكمال في أسماء ال ًجمة رقم، (221/ 11): تهذيب التهذيب، (3864): ت ، (630): ت
ًيب التهذيب ًجمة رقم، (421)ص:: تق  . (3448): ت

ًحمن بن عمً بن سعد بن أبي وقاص (1) ًي ، عثمان بن عبد ال ًشي الزه : قال فيه يحيى بن معين، الوقاصي، الق
ًة، كان يكذب(، ل يكتب حديثه) ًكوه(): وقال البخاري ، ضعيف جدا(): وقال علي بن المديني، ضعيف(): وقال م ، ت

ًازي ، ليس بشيء(): وقال أبو داود، ساقط(): وقال الجوزجاني ًوك الحديث): وقال أبو حاتم ال ، ذاهب الحديث، مت
ًوك الحديث(): وقال النسائي، كذاب( ًوي ): وقال ابن حبان، يحدث بأحاديث بواطيل(): قال الساجي، مت كان ممن ي

ًوك): وقال الحافظ ابن حجً، ل يجوز الحتجاج به(، عن الثقات األشياء الموضوعات : أقول. وكذبه ابن معين(، مت
ًح  ًوك الحديث، ومفسً، فيه شديديظهً مما سبق أن الج  .فال يحتج بحديثه، كما قال الحافظ ابن حجً، فهو مت

ًجمة رقم، (660)ص:: سؤالت ابن الجنيد لبن معين: نظًي ، مكتبة الدار، أحمد محمد نور سيف: ( تحقيق204): ت
ًجم، (631/ 6): تاريخ ابن معين رواية الدوري ، م1288 –هـ 1008، 1ط، المدينة المنورة التاريخ ، (1330): ة رقمت

ًجمة رقم، (268/ 3): الكبيً ًجال، (2230): ت ًجمة رقم، (213)ص:: أحوال ال ًوكون ، (211): ت الضعفاء والمت
ًجمة رقم، (34)ص:: للنسائي ًح والتعديل، (018): ت ًجمة رقم، (143/ 3): الج ًوحين من ، (834): ت المج

ًوكين ًجمة رقم، (164/ 3): التهذيب تهذيب، (28/ 2): المحدثين والضعفاء والمت ًيب التهذيب، (280): ت : تق
ًجمة رقم، (684)ص:  . (0026): ت

عبد الغفور عبد : تحقيق، ألبي الشيخ األصبهاني، (38/ 0): في طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (2)
ًسالة، الحق حسين البلوشي ًوت ، مؤسسة ال  . م1222 –هـ 1012، 2ط، لبنان –بي
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  ً ِد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ ، (3)حدثنا اْلَوقَّاِصيُّ : قال، (2)حدثنا ِإْسَماِعيلُ : قال، (1)نَصْي ً  ، َعْن ُمَحمَّ ...،  َعْن َجاِب

ًه  . فذك

ًو البجلي :ألن في سنده ؛الحديث ضعفه قادح كسابقه  ،ضعيف الحديث ،إسماعيل بن عم

لكونه  ؛ل يحتج به، ضعيف جدا ،عثمان الوقاصي :وفي سنده أيضا، حدث بأحاديث ل يتابع عليها

ًوك الحديث  . مت

ًجه ابن المبارك :من قول محمد بن المنكدر :والحديث روي مقطوعا – ًنا : بقوله، (4)أخ أخب

 ... محمد بن سوقة

  ...(6)حدثنا حسين بن علي: بقوله، (5)وأبو بكً ابن أبي شيبة

 ... (8)حدثنا سفيان: بقوله، (7)والحميدي

                                   
: وقال أبو نعيم األصبهاني، كان ثقة(): قال فيه أبو الشيخ األصبهاني، محمد بن نصيً بن عبد هللا بن أبان" (1)
ًجمة رقم، (38/ 0): طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: ينظً. هـ(604ت ، مأمون ) تاريخ ، (440): ت

ًجمة رقم، (211/ 2): بهانأص  . (1083): ت
ًو البجلي: أبو إسحاق (2) ًازي ، سكن أصبهان ،من أهل الكوفة، إسماعيل بن عم ضعيف ): قال فيه أبو حاتم ال

ًه ابن حبان في الثقات، الحديث( ًا(): وقال، وذك ًب كثي وقال ، حاديث ل يتابع عليها(حدث بأ): وقال ابن عدي، يغ
 . ضعيف(): الدارقطني

ًح والتعديل: نظًي. حدث بأحاديث ل يتابع عليها، أنه ضعيف :مما سبق يتبين: أقول ًجمة رقم، (120/ 2): الج : ت
ًجال، (100/ 8): الثقات، (306) ًجمة رقم، (426/ 1): الكامل في ضعفاء ال ًوكون 140): ت ( الضعفاء والمت

ًجمة رقم، (243/ 1): للدارقطني  . (84): ت
ًشي: اسمه (3) ًحمن بن عمً الق ًي المتقدم، عثمان بن عبد ال ًجمته في سند الطب ًوك الحديث ل ، تقدمت ت وهو مت

 . يجوز الحتجاج به
ًقائق (4)  . (660): رقم حديث، (111/ 1): في الزهد وال
 . (01464): رقم حديث، (201/ 3)، (األحاديث واآلثار): في مصنفه (5)
ًئ ، "الحسين بن علي بن الوليد الجعفي (6) ًيب التهذيب ."هـ(206: )ت: ثقة عابد، الكوفي المق ، (133)ص:: تق

ًجمة رقم  . (1664): ت
 . (633): رقم حديث، (633/ 1): في مسنده (7)
ًجمته في ص، سفيان بن عيينة (8)  . وهو ثقة، (40): تقدمت ت
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ًيق زائدة بن قدامة، (1)والبالذري   ... (2)من ط

ًيق أبي خالد األحمً (3)وأبو نعيم األصبهاني  ... (4)من ط

ًيق سفيان بن عيينة، (5)وابن عساكً  ... من ط

ًيق أبي خالد األحمً، (6)وابن الجوزي   ... من ط

                                   
ًاف (1)  . (132/ 10): في أنساب األش
ًيب التهذيب .هـ("130: )ت ،ةن  صاحب سُ  ،ثقة ثبت، الكوفي، الثقفي، زائدة بن قدامة: أبو الصلت" (2) : تق

ًجمة رقم، (216:)ص  . (1282): ت
 . (108/ 6): في حلية األولياء (3)
وقال يحيى ، كان ثقة كثيً الحديث(): قال فيه ابن سعد، الكوفي، األزدي، األحمً، سليمان بن حيان: أبو خالد" (4)

ًة، (ليس به بأس ثقة ثقة): بن معين ًى أيضا، ثقة(): وقال م ًة أخ وقال علي بن ، صدوق ليس بحجة(): وقال م
ًازي ، ثقة(): المديني ًه ، ثقة(، كوفي): وقال العجلي، ليس به بأس(): وقال النسائي، صدوق(): وقال أبو حاتم ال وذك

ًت مما فيه ما أعلم له غي، أبو خالد األحمً له أحاديث صالحة): وقال ابن عدي، ابن حبان في الثقات ً ما ذك
: وهو في األصل كما قال ابن معين، ويخطئ، فيغلط، وإنما أتى هذا من سوء حفظه، ويحتاج فيه إلى بيان، كالم

، لتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظا، ليس ممن يلزم زيادته حجة): وقال ابن خزيمة، صدوق وليس بحجة(
ًه لم  ًه ابن عدي في كامله): وقال الذهبي، يتابع عليه(وأنه قد روى أحاديث عن األعمش وغي ، ثقة مشهور وقد ذك

ًة، صدوق ليس حجة(: وقال هو وابن معين قبله ، صدوق يخطئ): وقال الحافظ ابن حجً، صدوق إمام(): وقال م
 . هـ(120ت 

عدي على  وتابعه ابن، ليس بحجة(): أما قول ابن معين فيه، حسن الحديث ،أنه صدوق  :يظهً مما سبق: أقول
ًحا غيً مفسً، ذلك فيؤخذ من قول ابن معين ما ، ل سيما وقد نقل عن ابن معين قولن بتوثيقه، ل يقبل، فإنه يعد ج

ًح غيً مفسً، وما خالفهم فال يقبل، وافق فيه األئمة ًى : نظًي. ألنه ج تاريخ ابن معين ، (621/ 3): الطبقات الكب
ًز ًجمة رقم، (23/ 1): رواية ابن مح ًجمة رقم، (122)ص:: تاريخ ابن معين رواية الدارمي، (683): ت ، (010): ت

ًجمة رقم، (012)ص:: الثقات للعجلي ًح والتعديل، (303): ت ًجمة رقم، (103 – 103/ 0): الج الثقات ، (033): ت
ًجال، (624/ 3): لبن حبان ًجمة رقم، (282/ 0): الكامل في ضعفاء ال / 1): المغني في الضعفاء، (340): ت

ًجمة رقم، (238 ًجال ،(2432): ت ًجمة رقم، (200/ 2): ميزان العتدال في نقد ال / 1): فالكاش، (6006): ت
ًجمة رقم، (048 ًجمة رقم، (182 – 181/ 0): تهذيب التهذيب، (2080): ت ًيب التهذيب، (616): ت : تق
ًجمة رقم، (240)ص:  . (2403): ت

 . (34، 43): في تاريخ دمشق (5)
ًين القصاص (6) ، محمد لطفي الصباغ، الدكتور: تحقيق، لبن الجوزي ، (21): رقم حديث، (263/ 1): والمذك

ًوت، المكتب اإلسالمي  . م1288 –هـ 1002، 2ط، بي
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وأبو خالد ، وحسين بن علي الجعفي، وزائدة بن قدامة، يينةوسفيان بن ع، ابن المبارك): كلهم
ليصلح بصالح العبد ولده، إن هللا » :قال، عن محمد بن المنكدر، عن محمد بن سوقة ،األحمً(

ًات التي حولها، ما دام فيهم ًته، والدوي  . ولفظ األثً للنسائي ،«وولد ولده، ويحفظه في دوي

 . محمد بن المنكدر: وهو مقطوع من قول التابعي، رجاله ثقات، صحيحه إسناد األثً: أقول

ًجه ابن ، داوقد رفع إليه بسند ضعيف ج، والحديث روي مرفوعا عن عبد هللا بن عمر – أخ
ًيق ،(1)عدي ًة  ،عن محمد بن سوقة، (2)حدثنا حفص بن سليمان ،يحيى بن سعيد: من ط عن وب

ًحمن ن هللا ليدفع إ)): صلى هللا عليه وسلم – قال رسول هللا: قال، عن ابن عمً، (3)بن عبد ال
ًانه البالء ًء ابن عمً، بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جي  خت حت جت هب}: وق

ًة: {حج مث هت مت  . (([241]سورة البق

                                   
ًجال (1) ًجمة رقم، (230/ 6): في الكامل في ضعفاء ال  . (404): ت
ًي : أبو عمً (2) ، ن أبي داود القارئ صاحب عاصموهو حفص ب، حفص بن سليمان األسدي البزار الكوفي الناض

ًاح ًة، ليس بثقة(): وقال يحيى بن معين، كان ثقة(): قال فيه وكيع بن الج ليس ): وقال أيضا، ضعيف(): وقال م
ًوك الحديث(): بلمد بن حنحوقال أ، بشيء( ًة، مت ًكوه(): وقال البخاري ، صالح(): وقال م ًازي ، ت : وقال أبو زرعة ال

ًازي ، ضعيف الحديث() ًوك الحديث(، وهو ضعيف الحديث، ل يكتب حديثه): وقال أبو حاتم ال وقال ، ل يصدق مت
ًاش ًوك الحديث(): وقال النسائي، كذاب يضع الحديث(): ابن خ ًفع ، يقلب األسانيد): وقال ابن حبان، مت وي
ًاسيل( ًويها من غيً سماع(، فينسخها، وكان يأخذ كتب الناس، الم عامة حديثه عما روى عنهم ): وقال ابن عدي، وي

ًاءة): وقال الذهبي، غيً محفوظة( ًخن، ألنه كان ل يتقن الحديث، واهيا في الحديث، كان ثبتا في الق ، ويتقن الق
ًوك الحديث) :وقال الحافظ ابن حجً، ويجوده( ًاءة، مت  . هـ(180: )ت: مع إمامته في الق

ًوك الحديث :يتبين من أقوال األئمة في حفص بن سليمان األسدي: أقول ، كما قال الحافظ ابن حجً ،أنه مت
ًدود ل يقبل، مبين السبب، لتضعيفه بضعف شديد قادح ألن حفص بن سليمان األسدي  ؛وأما توثيق وكيع له فهو م

ًح ًحه على توثيقه، وبه ل يعتد بتوثيق وكيع له، قادح مبين السبب ُضعِ ف بج وأما قول اإلمام ، ويقدم قول من ج
وما خالفهم من أحد قوليه فال ، يقبل من قوليه ما وافق فيه األئمة، ل يعتد به، صالح(): أحمد بن حنبل اآلخً أنه

ًو ): وقول أحمد بن حنبل في حفص بن سليمان األسدي أنه، يقبل لموافقته على ، ك الحديث( هو الصواب المعتمدمت
ًازي  ًك حديثه من ِقبل أبي حاتم ال ًح والتعديل: نظًي. والحافظ ابن حجً، والنسائي، ت ، (130 – 136/ 6): الج

ًجمة رقم ًوكين، (300): ت ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت ًجال، (244/ 1): المج / 6): الكامل في ضعفاء ال
ًج، (233 – 238 ًجال، (404): مة رقمت ًجمة رقم، (442 – 448/ 1): ميزان العتدال في نقد ال ، (2121): ت

ًيب التهذيب ًجمة رقم، (132)ص:: تق  . (1004): ت
ًحمن الُمْسلي الكوفي: "أبو خزيمة (3) ًة بن عبد ال ًجمة رقم، (480)ص:: يب التهذيبتقً  ."هـ(113: )ت: ثقة، وب : ت
(3623) . 
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ًوك الحديثألن في سند ؛حديث ابن عمً ضعيف جدا ل ، ه حفص بن سليمان األسدي مت
ًاسيل، يقلب األسانيد، يحتج به ًفع الم ًه من غيً سماع، وي ًوي كتب غي وفي سنده أيضا يحيى ، وي

ًوي الموضوعات، ل يحتج به، منكً الحديث، بن سعيد العطار األنصاري  والمعضالت عن ، ي
 . والثقات، األثبات

 : يهالحكم عل: من حيث: المحور الثالث

ًيجا أوضحت دراسة الحديث سندا ًسال عن التابعي :وتخ محمد بن : أن الحديث روي م
ًجه ابن أبي الدنيا، المنكدر ًيقين، ورجاله ثقات، أخ ، وروي موصول إلى جابً بن عبد هللا من ط

ًي  ًجهما الطب ًيقين اتصفا بالضعف الشديد القادح، وأبو الشيخ األصبهاني، أخ وروي ، وإسناد الط
ًق متعددة رجالها ثقات، محمد بن المنكدر: وعا من قول التابعيمقط ًجها ابن ، وذلك من ط أخ

ًهم، وأبو بكً بن أبي شيبة والحميدي، المبارك ًفوعا عن عبد هللا بن عمً بسند ضعفه ، وغي وروي م
ًجه ابن عدي  . شديد قادح أخ

ًسال رواه التابعي ؛وعليه صلى  –ر عن رسول هللا محمد بن المنكد: يتبين أن الحديث ثبت م
ًجح رواية ، محمد بن المنكدر: وثبت مقطوعا من قول التابعي، – هللا عليه وسلم وفي هذه الحالة ي

ًسال عن التابعي محمد : الحديث مقطوعا من قول التابعي محمد بن المنكدر على رواية الحديث م
ًواة الثقاتجماعة من  ألنه رواه مقطوعا من قول محمد بن المنكدر ؛بن المنكدر وهم ابن ، ال

محمد : وقد رووه كلهم عن، وزائدة بن قدامة الثقفي، وابن عيينة، وحسين بن علي الجعفي، المبارك
ًشي خالفهمو ، عن محمد بن المنكدر مقطوعا من قوله، بن سوقة ًواه ، أسباط بن محمد الق عن  ف

ًسال، محمد بن سوقة  . عن محمد بن المنكدر م

ًاو   ين للحديث مقطوعا من قول التابعي محمد بن المنكدر هم األكثًوبذلك يتحقق أن ال
ًسال عنهاو  ًاوين للحديث م ل يحتج به في األحكام  والمقطوع من قول التابعي، ألضبط من ال

ًعي  ة. الش
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 : التوس  علا الع ال: يف ناب: ا  اث

 : وفيه حديثان

 :

َثَنا س  : قال ابن أبي الدنيا ِ ْبن  َيِزيَد اْلم ْقِرئ  ، َوْيد  ْبن  َسِعيد  َحدَّ َثِني َعْبد  ّللاَّ ، َعْن َأِبي َمْعَمر  ، َحدَّ

ِ : َقالَ ، َعْن َبْكِر ْبِن َعْبِد ّللاَِّ  ول  ّللاَّ ِئَي َعَلْيِه مَ )): – َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  –َقاَل َرس  ْن أ ْعِطَي َخْيًرا َفر 
ًثا ِبِنْعَمِة ّللاَِّ  ِ م َحدِ  َي َحِبيَب ّللاَّ مِ  ِ م َعاِدًيا ِلِنْعَمِة ، س  َي َبِغيَض ّللاَّ مِ  َوَمْن أ ْعِطَي َخْيًرا َفَلْم ي َر َعَلْيِه س 

 . (1)((ّللاَِّ 

ًفة حال الحديث من حيث ًد: لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بد، القبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًوي سويد بن سعيد  – ًجمته، بن سهل اله وحديثه صالح ، وهو ضعيف، (2)تقدمت ت
 . لالعتبار

ًئ ، عبد هللا بن يزيد المكي – ًجمته، المق  . وهو ثقة، (3)تقدمت ت

ًجمته في كتب ال: أبو معمً – ًاجم التي وقفت عليهالم أعثً على ت  . ًجال، والت

عده ابن حبان من مشاهيً التابعين ، (4)"هـ(108: ت) :ثقة إمام، نيالمز ، "بكً بن عبد هللا –
ًة وأهل الفضل في الدين ممن لزم التواضع الشديد في ، كان من المتعبدين): وقال، بالص

 . (5)األوقات(

                                   
 . (630): رقم حديث، (404/ 2): كتاب العيال (1)
 . (32): في ص (2)
 . (01): في هامش ص( 3)
ًجمة رقم، (230/ 1): الكاشف (4)  . (328): ت
ًجمة رقم، (103)ص:: لماء األمصارمشاهيً ع (5)  . (344): ت
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ًجمةوأبو معمً لم أقف ل، الحديث من رواته سويد بن سعيد ضعيف وبقية رجاله ، ه على ت
ًسل من ِقبل التابعي، ثقات  . بكً بن عبد هللا المزني: وهو م

 : تخريجه: من حيث: المحور الثاني

ابن  أبي الدنيا في : بكر بن عبد هللا المزني :أخرج الحديث أيضا مرسال عن التابعي –

 . وساقه بسنده ومتنه ،...حدثني سويد بن سعيد: بقوله ،(1)كتاب الشكر

ًجه الثعلبي ًني ابن فنجويه: بقوله، (2)وأخ شبً بن : قال، (4)حدثنا ابن مالك: قال، (3)أخب

                                   
، الكويت، المكتب اإلسالمي، بدر البدر: تحقيق، لبن أبي الدنيا، (46): رقم حديث، (20)ص:: كتاب الشكً (1)

 . م1280 –هـ 1000، 6ط
ًه (2) ًخن): في تفسي  . (261/ 10)، (الكشف والبيان عن تفسيً الق
أبو عبد هللا ، حمد بن الحسين بن عبد هللا بن صالح بن شعيب بن فنجويهالحسين بن م: اسمه: ابن فنجويه (3)

ًويه قال عنه في تاريخه، الدينوري ، الثقفي ًواية للمناكيً حسن الخط ، كان ثقة صدوقا): نقل الذهبي أن شي كثيً ال
بقية ، المفيد، المحدث، اإلمام، الشيخ): وقال فيه أيضا، كان ثقة مصنفا(): وقال فيه الذهبي، كثيً التصانيف(

ًجمة رقم، (680 – 686، 13): سيً أعالم النبالء: ينظً .هـ(010ت ، المشايخ والعبً في خبً من ، (200): ت
 . (223/ 2): غبً

كان كثيً ): قال فيه الخطيب البغدادي، أحمد بن جعفً بن حمدان بن مالك أبو بكً القطيعي: اسمه: الكابن م (4)
ًقت بعض كتبه فاستحدث نسخها من كتاب لم يكن فيه سماع ،الحديث من ولم نًَ أحدا امتنع ، فغمزه الناس، غ

ًواية عنه ًك الحتجاج به(، ال ًقاني، ثقة مأمون(): وقال الحاكم، ول ت كنت شديد التنقيً عن حال ابن ): وقال الب
ًو بن الصالح، مالك حتى ثبت عندي أنه صدوق ل يشك في سماعه( ًه حتى ): وقال أبو عم اختل في خخً عم

ًأ عليه ًف شيئا مما يق ًات بقولهو ، ًات(ذكً هذا أبو الحسن بن الف، كان ل يع فهذا ): عقب الذهبي على قول ابن الف
ًاف، القول غلو وله خمس ، مات في خخً سنة ثمان وستين وثالثمائة، وقد كان أبو بكً أسند أهل زمانه، وإس

وقد عقب الحافظ ابن حجً على  ،مقبول تغيً قليال(، صدوق في نفسه): وقال الذهبي في ابن مالك، وتسعون سنة(
ًاترد الذهبي ل ًات عجيب): بقوله، بن الف ًد بذلك، إنكار الذهبي على ابن الف فقد حكى الخطيب في ، فإنه لم ينف

ًجمة أحمد بن أحمد المسيبي ًائض، وكان مقصودنا درس الفقه، قدمت بغداد وأبو بكً بن مالك حي): يقول، ت ، والف
ًضي فلم يذهب : قال، ومنعت ابني السماع منه، اختلو ، فإنه ضعيف، ل تذهبوا إلى ابن مالك: فقال لنا بن اللباب الف

 . وكان سماع أبي علي بن المذهب منه لمسند اإلمام أحمد قبل اختالطه(، إليه
، وما حدث بعد اختالطه، صحيح السماع قبل اختالطه ،أنه صدوق  :يتضح من أقوال األئمة في ابن مالك: أقول

ًجمة رقم، (131/ 4): تاريخ بغداد: ينظً .ل يحتج به، فهو ضعيف ًجال، (1233): ت : ميزان العتدال في نقد ال
ًجمة رقم، (38/ 1) ًجمة رقم، (216 – 210، 13): سيً أعالم النبالء، (620): ت / 1): لسان الميزان، (106): ت

ًجمة رقم، (104  . (036): ت



[202] 

ًي قال: قال، (1)موسى ثنا عبد هللا بن يزيد المق ثنا أبو معمً: حد  ، عن بكً بن عبد هللا المزني، حد 

ًا فلم ُيًَ عليه ُسم ي بغيض هللا م)): – صلى هللا عليه وسلم – قال رسول هللا: أنه قال ن أعطي خي
  . ((معاديا لنعمه

ًسل التابعي ًيج م عبد هللا بن يزيد  :أن مداره على :بكً بن عبد هللا الُمزني: يتضح من تخ
ًي  ًيقين، المق ًيق: وقد روي إليه من ط ًجها ابن أبي الدنيا، عيدسويد بن س :ط ًيق، وأخ شبً بن : وط
ًجها الثعلبي، موسى  . وأخ

 : الحكم عليه: من حيث: المحور الثالث

ًيجا ًسل التابعي :أوضحت دراسة رواية ابن أبي الدنيا سندا وتخ بكً بن عبد هللا : أن م
ًو ، لكونه باقي على إرساله ؛المزني ضعيف وكذلك ، ي ولضعف راويه سويد بن سعيد بن سهل اله

ًجم  ة. في سنده أبو معمً لم أقف له على ت

 

                                   
كان ثقة أمينا ): قال فيه الخطيب البغدادي، ثقة ثبت، بشً بن موسى بن صالح األسدي البغدادي: أبو علي (1)

اإلمام الحافظ الثقة ): وقال أيضا، المحدث اإلمام الثبت(): وقال الذهبي، ثقة نبيل(): وقال الدارقطني، عاقال ركينا(
ًجمة رقم، (243/ 3): تاريخ بغداد: ينظً .توفي سنة ثمام وثمانين ومائتين(، المعمً ًة الحفاظ، (6033): ت / 2): تذك

ًجمة رقم، (100 ًجمة رقم، (642، 16): سيً أعالم النبالء، (363): ت  . (130): ت
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 : 

عيب  : قال ابن أبي الدنيا َثنا َعِلي  ْبن  ش  َثنا عبد  اْلمِجيِد بن  َعبِد اْلَعِزيزِ ، َحدَّ َعِن اْبِن ، َحدَّ

َريج   دعانَ ، ج  ول  ّللاَِّ : قالَ ، َعن َعِليِ  بِن َزْيِد بِن ج  َ عزَّ إِ )): َوَسلَّم – َصلَّى هللا  َعَليهِ  – َقاَل َرس  نَّ ّللاَّ

 . (1)((َكلِه َوَمْشَربهِ َوَجلَّ ي ِحب  َأْن ت َرى َأَثر  ِنْعَمتِه َعَلى َعْبدِه ِفي َمأْ 

ًفة حال الحديث من حيث ًد: لمع من الوقوف على دراسته في ثالثة  ل بد، القبول أو ال

 : كاآلتي محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

 :ثقة، فارسي األصل، البزاز البغدادي، السمسار، بن عدي "علي بن شعيب –

 . (2)هـ("246ت)

ًوزي األصل، المكي، عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد األزدي: أبو عبد الحميد – ، م

ًجئا(): قال فيه ابن سعد وقال في ، (4)ثقة(): وقال يحيى بن معين، (3)كان كثيً الحديث ضعيفا م
ًى  ، وإل فهو ساكت، كان وهللا ما علمت رجال صدوقا سكيتا إن سئل عن شيء حدث): رواية أخ

ًيح( ًوي عن قوم ): – أي ابن معين – وقال فيه أيضا، (5)وكان من أعلم الناس بابن ج ثقة كان ي

ًيج، ضعفاء ، ثقة): وقال أحمد بن حنبل، (6)اإلرجاء(وكان يعلن ، وكان أعلم الناس بحديث ابن ج

ًى اإلرجاء): وقال البخاري ، (7)وكان فيه غلو في اإلرجاء( وقال ، (8)وكان الحميدي يتكلم فيه(، ي

                                   
 . (638): رقم حديث، (402/ 2): كتاب العيال (1)
ًيب التهذيب (2) ًجمة رقم، (002)ص:: تق  . (0304): ت
ًى  (3)  . (400/ 4): الطبقات الكب
ًجمة رقم، (30/ 6): رواية الدوري  تاريخ ابن معين (4)  . (264): ت
ًز (5) ًجمة رقم، (83/ 1): تاريخ ابن معين رواية ابن مح  . (224): ت
ًجال (6) ًجمة رقم، (03/ 3): الكامل في ضعفاء ال  . (1400): ت
ًجمة رقم، (681/ 3): تهذيب التهذيب (7)  . (320): ت
ًجمة رقم، (112/ 3): التاريخ الكبيً (8)  . (4183): ت
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ًة، (1)ثقة(): أبو داود ًجئا داعية لإلرجاء(): وقال م ًازي ، (2)كان م ، ليس بالقوى ): وقال أبو حاتم ال

ل بأس ): وقال في موضع خخً، ثقة(): وقال النسائي، (3)(كان الحميدي يتكلم فيه، يكتب حديثه

ًوي المناكيً عن المشاهيً، يقلب األخبار، منكً الحديث جدا): وقال ابن حبان، (4)به( فاستحق ، وي

ًك( ًجئ، وأبوه أيضا لين والبن أثبت، ويعتبً به، ل يحتج به): وقال الدارقطني، (5)الت ، قيل إنه م

ًك وقال ، (7)ثقة لكنه أخطأ في أحاديث(): وقال الخليلي، (6)وهما مكيان(، ول يعتبً بأبيه يت

ًجئ كأبيه(): الذهبي ًجئا): وقال الحافظ ابن حجً (8)صدوق م ًط ابن ، صدوق يخطئ وكان م أف

ًوك(: حبان فقال  . (9)مت

أنه صدوق حسن  :عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد :يظهً من أقوال األئمة في: أقول
ًةؤ وأخطا ،أخطأ في أحاديث، حديثال ًواة ، ه ليست كثي ًه من ال وهو من أثبت ، يخطئ كما يخطئ غي

ًيج ًواة في ابن ج ، والنسائي، وأبو داود، وأحمد بن حنبل، يحيى بن معين: وقد أطلق توثيقه، ال
ًت على ضبطه، والخليلي ًف بها أث أنزلته من درجة الثقة إلى درجة ، إل أن األخطاء التي ع

وقد نقم ، والحافظ ابن حجً، فعد صدوقا أي حسن الحديث كما نص على ذلك الذهبي، صدوق ال
ًه ابن عدي بقوله، عليه اإلرجاء فضعفه من األئمة المذكورين بسبب ذلك وعامة ما ): وهذا ما أظه

 . (10)أنكً عليه اإلرجاء(

ًيج – ًجمته، عبد الملك بن عبد العزيز: "ابن ج  . ور بالتدليسوهو ثقة مشه، (11)تقدمت ت

                                   
ًجمة رقم، (682/ 3): تهذيب التهذيب (1)  . (320): ت
ًجال (2) ًجمة رقم، (230، 18): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (6410): ت
ًح والتعديل (3) ًجمة رقم، (34/ 3): الج  . (600): ت
ًجال( 4) ًجمة رقم، (230، 18): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (6410): ت
ًوحين من المحدثين (5) ًوكين المج  . (131/ 2): والضعفاء والمت
ًقاني للدارقطني (6) ًجمة رقم، (03)ص:: سؤالت الب  ( 613): ت
ًجمة رقم، (686/ 3): تهذيب التهذيب (7)  . (320): ت
ًجال (8) ًجمة رقم، (308/ 2): ميزان العتدال في نقد ال  . (4186): ت
ًيب التهذيب (9) ًجمة رقم، (631)ص:: تق   . (0130): ت
ًجالا (10) ًجمة رقم، (02/ 3): لكامل في ضعفاء ال  . (1400): ت
 . (20): ص في هامش (11)



[212] 

ًشي – ًجمته، علي بن زيد بن عبد هللا بن جدعان الق وهو ضعيف لسوء ، (1)تقدمت ت
 . وحديثه صالح في الشواهد والمتابعات، حفظه

ًيج في ، صالح لالعتبارفالحديث بهذا السند ضعيف إل أن ضعفه  ؛وعليه وتدليس ابن ج
ًاوي عن ابن جً  ؛سند الحديث محمول على التصال عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي  :يجألن ال

ًيج(): وهو يعد كما قال ابن معين، روَّاد ًواة في رواية  :أي ،من أعلم الناس بابن ج من أضبط ال
ًيج عن مشايخه منهم ًي : ابن ج ًيج عنه ل يضً ، علي بن زيد بن عبد هللا البص فتدليس ابن ج

ًواة في الضبط و ألن عبد المجيد بن عبد العزيز م ؛يحمل على التصال ًواية ابن ان أعلم ال إلتقان ل
ًيج عن شيخه ًي : ج وضعفه خفيف غيً ، وهو تابعي ضعيف، علي بن زيد بن عبد هللا البص

ًسول، لكونه سيء الحفظ ؛قادح واإلرسال ضعفه ، – صلى هللا عليه وسلم – وقد أرسله إلى ال
 . خفيف

 : تخريجه: من حيث: المحور الثاني

: علي بن زيد بن عبد هللا بن جدعان البصري  :ضا مرسال عن التابعيأخرج الحديث أي –
وساقه ... حدثنا علي بن شعيب: بقوله ،(3)و)ِقرى الضيف(، (2)الشكر(): ابن أبي الدنيا في كتابيه

 . بسنده ومتنه

إسماعيل بن محمد : الحديث مرسال من طريق ابن أبي الدنيا أخرجهأخرج و  –

حدثنا عبد المجيد بن عبد ، حدثنا علي بن شعيب: قال، ثنا ابن أبي الدنياوحد: بقوله ،(4)األصبهاني
ًيج، العزيز ًه، عن علي بن زيد بن جدعان، عن ابن ج  . فذك

ًسال عن التابعي ؛وعليه ًجه ، علي بن زيد بن عبد هللا بن جدعان: يظهً أن الحديث م أخ
ًى ): ابن أبي الدنيا في كتبه الثالثة ًيق ابن أبي الدنيا ، الضيف( العيال( و)الشكً( و)ِق ومن ط

                                   
 . (113): في هامش ص( 1)
 . (46): رقم حديث، (26)ص:: الشكً (2)
ًى الضيف (3) ًج أحاديث، لبن أبي الدنيا، (08): رقم حديث، (01)ص:: ق ، عبد هللا بن أحمد المنصور: هحققه وخ

ًياض ، أضواء السلف  . م1223 –هـ 1018، 1ط، السعودية –ال
ًهيب (4) ًغيب والت  . (2003): رقم حديث، (03/ 6): في الت



[216] 

ًسال إسماعيل بن محمد األصبهاني ًجه م ًهيب(): في كتابه، أخ ًغيب والت  . الت

ًسال عن التابعي ًوايته م علي بن زيد بن عبد هللا بن جدعان حكم عليه الشيخ  :والحديث ب

بن زيد بن عبد لسوء حفظ علي ، إل أن ضعفه كما قلت سابقا خفيف، (1)ضعيف(): األلباني بقوله
ًسال، هللا بن جدعان ًسل ضعفه خفيف، وقد رواه م  . والم

ًان بن حصين :والحديث روي مرفوعا – ًو بن العاص، عن عم ًة ، وعبد هللا بن عم ًي وأبي ه
 . – رضي هللا عنهم –

ًجه ابن سعد: حديث عمران بن حصين – وابن أبي الدنيا في ، (3)وأحمد بن حنبل، (2)أخ

ًوياني، (5)والشكً، (4)العيال: كتابيه ًاني، (7)والطحاوي ، (6)وال والشهاب ، (9)والحاكم، (8)والطب

ًى : والبيهقي في كتابيه، (10)القضاعي ، (13)والخطيب البغدادي، (12)والشعب، (11)السنن الكب

  :(14)وإسماعيل بن محمد األصبهاني

                                   
 . (1414): رقم حديث، (203/ 1): ضعيف الجامع الصغيً وزيادته (1)
ًى  (2)  . (221/ 0)، (221/ 0)، (10/ 3): في الطبقات الكب
 . (12260): رقم حديث، (142، 66): مسندهفي  (3)
 . (632): رقم حديث، (440/ 2): العيال (4)
 . (40): رقم حديث، (21)ص:: الشكً (5)
 . (21): رقم حديث، (102/ 1): في مسنده (6)
ًح مشكل اآلثار (7)  . (6063): رقم حديث، (63/ 8): في ش
  .(281): رقم حديث، (164، 18): في المعجم الكبيً (8)
ًفة علوم الحديث (9) ًوت، دار الكتب العلمية، السيد معظم حسين: تحقيق، للحاكم، (131/ 1): في مع ، 2ط، بي

 . م1233 –هـ 1623
 . (1102): رقم حديث، (132/ 2): في مسنده (10)
ًى  (11)  . (3026): رقم حديث، (684/ 6): السنن الكب
 . (4382): رقم حديث، (232/ 8): شعب اإليمان (12)
ًق  (13) ، محمد صالدق خيدن الحامدي، الدكتور: دراسة وتحقيق، للخطيب البغدادي، (1333/ 6): في المتفق والمفت

 . م1223 –هـ 1013، 1ط، دمشق، دار القادري للطباعة والنشً والتوزيع
ًهيب (14) ًغيب والت  . (2638): رقم حديث، (216/ 6): في الت
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ًيق َثَنا ُشْعَبةُ : قال، (1)َرْوح: كلهم من ط ، (3)ِل ْبِن َفَضاَلَة َرُجٌل ِمْن َقْيس  َعِن اْلُفَضيْ ، (2)َحدَّ

َثَنا َأُبو َرَجاء  اْلُعَطاِرِديُّ  ٌف ِمْن َخز   َلْم َنًَُه ، َخًََج َعَلْيَنا ِعْمًَاُن ْبُن ُحَصْين  : َقالَ ، (4)َحدَّ َوَعَلْيِه ِمْطًَ

ْن َأْنَعَم َّللاَُّ َعَلْيِه مَ )): َقالَ  – ى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ  – ِإنَّ َرُسوَل َّللاَِّ : َفَقالَ ، َوَل َبْعَدهُ ، َعَلْيِه َقْبَل َذِلكَ 

ًُ ِنْعَمِتِه َعَلى َخْلِقِه( َفِإنَّ َّللاََّ ُيِحبُّ َأْن ُيًَى ، ِنْعَمةً   . لفظ الحديث ألحمد بن حنبل ،(َأَث

، وهو ابن أبي أمية، رجاله ثقات غيً المفضل هذا، وهذا إسناد ضعيف): قال الشيخ األلباني

ًي  ًفوعا ، عن أبيه، لكن له شاهد من حديث أبي األحوص، ضعيف، أخو مبارك، أبو مالك البص م

 . (5)نحوه(

َف سند الحديث – رحمه هللا – بانيالشيخ األل: أقول : ألنه توهَّم أن من رواته أبا مالك ؛ضعَّ

ًي  ًيج  ؛وليس كذلك، وهو ضعيف، المفضل بن أبي أمية البص ألن من رواته كما هو ظاهً في تخ

ًي  ًي ، الحديث الفضيل بن فضالة القيسي البص والفضيل بن ، وليس المفضل بن أبي أمية البص

ًي ثقة ألن رجال سنده كلهم  ؛فالحديث صحيح ؛وعليه، ية رواته من بعده ثقاتوبق، فضالة البص

 . ثقات

                                   
ًي ، القيسي، حسانروح بن عبادة بن العالء بن : "أبو محمد (1) . هـ("204: )ت: له تصانيف، ثقة فاضل، البص

ًيب التهذيب ًجمة رقم، (211)ص:: تق  . (1232): ت
ًي ، العتكي مولهم، شعبة بن الحجاج بن الورد: "أبو بسطام (2) كان الثوري ، ثقة حافظ متقن، الواسطي ثم البص

ًجال، هو أميً المؤمنين في الحديث: يقول ًاق عن ال : )ت: وكان عابدا، وذب عن السنَّة، وهو أول من فتَّش بالع
ًجمة رقم، (233)ص:: المصدر السابق .هـ("130  . (2320): ت

ًي  (3) ًازي ، ثقة(): قال فيه يحيى بن معين، الفضيل بن فضالة القيسي البص ًه ابن ، شيخ(): وقال أبو حاتم ال وذك
 . صدوق(): وقال الحافظ ابن حجً، ثقة(: قال شعبة): وقال ابن شاهين، حبان في الثقات

ًتبة ثقة ): ألن قول أبي حاتم فيه ؛كما قال الحافظ ابن حجً ،صدوق  أنه :يظهً مما سبق: أقول شيخ( أنزله من م
ًتبة صدوق  ًح والتعديل: نظًي. إلى م ًجمة رقم، (30/ 3): الج / 8): تهذيب التهذيب، (614/ 3): الثقات، (020): ت

ًجمة رقم، (228 ًيب التهذيب، (400): ت ًجمة رقم، (008)ص:: تق  . (4064): ت
ًان بن ملحان العطاردي: رجاء "أبو (4) ًم، : أبي رجاءمشهور بكنيته ،عم ًيب . هـ("104: )ت: معم ً، ثقة، مخض تق

ًجمة رقم، (060)ص:: التهذيب  . (4131): ت
 . (1220): رقم حديث، (281/ 6): سلسلة األحاديث الصحيحة (5)
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ًان بن حصين في سلسلته الصحيحة( لوجود ): وقد أوضح الشيخ األلباني أنه أورد حديث عم

 . (1)شاهدين له

ًان بن حصين في : صحيح الجامع الصغيً( بقوله): ثم نص األلباني على صحة حديث عم

ًا، صحيح) ًان بن حصين(، نيرواه الطب  . (2)والبيهقي عن عم

وهللا أعلم( من بعد أن من رواته الفضيل ) تصحيح الشيخ األلباني للحديث أنه ظهً له: أقول
ًي الثقة ًي الضعيف، بن فضالة البص وكون الفضيل ثقة جزم ، وليس المفضل بن أبي أمية البص

 . صحيح الجامع الصغيً(): بصحته في كتابه

ًانيو  ًجه الطب ًى ضعيفة جدا (3)أخ ًيق أخ ًيق، من ط ًجه من ط ا :أخ ، (4)ُص ِزَياد اْلَجصَّ

َسِمْعُت : َقالَ ، َوَعَلْيِه ِمْن ُمْطًَف  َخز  َأْخَضًٌ ِكَساَءُه ِزَيادٌ ، حدثنا ِعْمًَاُن ْبُن ُحَصْين  ، (5)حدثنا اْلَحَسنُ 

نَّ هللَا َتَعاَلى ِإَذا َأْنَعَم َعَلى َعْبد  ِنْعَمًة َأَحبَّ َأْن َيًَى إِ )): َيُقولُ  – َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  – َأَبا اْلَقاِسمِ 

 . ((َعَلْيهِ 

                                   
 . (1220): رقم حديث، (281 – 280/ 6): سلسلة األحاديث الصحيحة: ينظً (1)
 . (1312): رقم حديث، (642/ 1): صحيح الجامع الصغيً وزيادته (2)
 . (018): رقم حديث، (181، 18): في المعجم الكبيً (3)
ًي األصل، الواسطي، زياد بن أبي زياد الجصاص: أبو محمد (4) وقال ، ليس بشيء(): قال فيه يحيى بن معين، بص

ًم، وضعفه جدا(، ليس بشيء): علي بن المديني سئل عن  –يعني أحمد بن حنبل  –سمعت أبا عبد هللا ): وقال األث
وقال أبو ، واهي الحديث(): فقال، نهوسئل أبو زرعة ع، ل بأس به(): وقال العجلي، فكأنه ل يثبته(، زياد الجصاص

ًازي  ًه ابن حبان في الثقات، ليس بثقة(): وقال النسائي، منكً الحديث(): حاتم ال وقال ابن ، ربما وهم(): وقال، وذك
ًوك الحديث(): عدي والدارقطني ًكوه(): وقال الذهبي، مت  . ضعيف(): قال الحافظ ابن حجً، ت

َف بتضعيف قادح من ِقبل األئمة  ؛بي زياد الجصاص ضعفه شديدأن زياد بن أ :يظهً مما سبق: أقول ألنه ُضعِ 
ًوك الحديث ل يحتج به، المذكورين ًجمة رقم، (684/ 0): تاريخ ابن معين رواية الدوري : نظًي .فهو مت : ت

ًجمة رقم، (133)ص:: الثقات للعجلي، (0202) ًوكون للنسائي، (032): ت ًجمة رق، (00)ص:: الضعفاء والمت : مت
ًح والتعديل، (226) ًجمة رقم، (462/ 6): الج : الكامل في الضعفاء، (620/ 3): الثقات لبن حبان، (2004): ت
ًجمة رقم، (160/ 0) ًجمة رقم، (206/ 1): المغني في الضعفاء، (388): ت / 6): تهذيب التهذيب، (2222): ت

ًجمة رقم، (638 ًيب التهذيب، (334): ت ًجمة رقم، (212)ص:: تق  . (2033): ت
ًي  :هو (5) ًجمته في ص، الحسن البص  . ( وهو ثقة30): تقدمت ت
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اصألن من روته  ؛الحديث بهذا السند ضعيف جدا: أقول َف بتضعيف قادح ، زياد الجصَّ ُضعِ 

ًح والتعديل  . من ِقبل أئمة الج

ًجه أبو داود الطيالسي: حديث عبد هللا بن عمرو – ، (2)وأحمد بن حنبل، (1)أخ

ًمذي ، (8)وتمَّام، (7)والحاكم، (6)والشكً، (5)والتواضع، (4)العيال: وابن أبي الدنيا في كتبه، (3)والت

 : (10)والشعب، (9)داباآل: والبيهقي في كتابيه

ًق عن َهمَّامٌ  َثَنا َقَتاَدةُ ، (11)كلهم من ط و ْبِن ُشَعْيب  ، (12)َحدَّ ، (14)َعْن َأِبيهِ ، (13)َعْن َعْمًِ

هِ  ًف ول كُ )): َقالَ  – َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  – َعِن النَِّبي ِ ، (15)َعْن َجدِ  ًِ س ُقوا ِفي َغْي ُبوا َوَتَصدَّ ُلوا َواْشًَ

 . يث للحاكملفظ الحد ،ِإنَّ هللَا تعالى ُيِحبُّ َأْن َيًَى َأَثًَ ِنْعَمِتِه َعَلى َعْبِدِه((، َمِخيَلة  

                                   
ًكي، الدكتور: تحقيق، ألبي داود الطيالسي، (2634): رقم حديث، (12/ 0): في مسنده (1) ، محمد عبد المحسن الت

 . م1222 –هـ 1012، 1ط، مصً، دار هجً
 . (3308): رقم ديثح، (612/ 11): في مسنده (2)
ًى أثً نعمته على عبده(): باب، األدب(): ( كتاب126/ 4): في سننه (3) : حديث رقم، ما جاء أن هللا يحب أن ي
(2812) . 
 . (630): رقم حديث، (441/ 2): العيال (4)
دار ، مد عطامحمد عبد القادر أح: تحقيق، لبن أبي الدنيا، (143): رقم حديث، (122)ص:: التواضع والخمول (5)

ًوت ، الكتب العلمية  . م1282 –هـ 1002، 1ط، لبنان –بي
 . (41): رقم حديث، (22)ص:: الشكً (6)
 . (3188): رقم حديث، (140/ 0): في مستدركه (7)
 . (1234): رقم حديث، (103/ 2): في فوائده (8)
 . (088): رقم حديث، (200/ 1): في اآلداب (9)
 . (4383): رقم حديث، (242/ 8)، (0241): رقم حديث، (146/ 3): في شعب اإليمان (10)
ًي  (11) ًجمته في هامش ص، همام بن يحيى بن دينار الَعْوِذي البص  . وهو ثقة، (04): تقدمت ت
ًجمته في هامش ص، ثقة، قتادة بن دعامة السدوسي( 12)  . (140): تقدمت ت
ًو بن شعيب بن محمد بن عبد هللا: أبيه (13) ًجمته في هامش، عم وهو صدوق حسن ، (183) :ص: تقدمت ت

 . الحديث
ًو بن العاص: جده (14) ًجمته في هامش ص، شعيب بن محمد بن عبد هللا بن عم  . وهو ثقة ،(183) :تقدمت ت
ًو بن العاص (15) ًجمته في هامش ص، عبد هللا بن عم  . وهو صحابي مشهور ،(183): تقدمت ت
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ًمذي  . (1)هذا حديث حسن(): قال الت

ًجاه(، هذا حديث صحيح اإلسناد): وقال الحاكم  . (2)صحيح(): وقال، ووافقه الذهبي، ولم يخ

 . (4)لصحته( (3)رمز المصنف): وقال ابن األميً الصنعاني

ًمذي والحاكم عن ابن عمً(): وقال الشيخ األلباني  . (5)حسن رواه الت

 . (6)إسناده حسن(): ني أيضاوقال األلبا

ًو بن شعيب :ألن من رواة سنده ؛الحديث حسن: أقول  . صدوق حسن الحديث ،عم

ًجه: حديث أبي هريرة – ًجاني، (7)أبو الشيخ األصبهاني: أخ وأبو ، (8)وحمزة السهمي الج

 : (10)والبيهقي، (9)نعيم األصبهاني

ًق مدارها على ًجوه من ط  .......................... .....، (11)عيسى بن خالد: أخ

                                   
ًمذي (1)  . (126/ 4): سنن الت
 . (3188): رقم حديث، (140/ 0): المستدرك على الصحيحين للحاكم مع هامش تلخيصه للذهبي (2)
ًاد بالمصنف هو (3)  . الجامع الصغيً(): اإلمام السيوطي في كتابه :الم
ًح الجامع الصغيً (4)  . (684/ 6): التنويً ش
 . (1883): رقم حديث، (686/ 1): الجامع الصغيً وزيادته (5)
ًيزي  لمحمد بن عبد هللا، (0640): رقم حديث، (1203/ 2): هامش مشكاة المصابيح( 6) : تحقيق، الخطيب التب

ًوت، المكتب اإلسالمي، الشيخ محمد ناصً الدين األلباني  . م1284، 6ط، بي
ًجمة رقم، (600/ 2): في طبقات المحدثين بأصبهان (7)  . (183): ت
ًجان (8) ًجمة رقم، (102)ص:: في تاريخ ج ًاقبة: الكتاب، لحمزة السهمي، (142): ت محمد عبد المعبد : تحت م

ًوت ، الم الكتبع، خان  . م1283 –هـ 1003، 0ط، لبنان –بي
ًجمة رقم، (108/ 1): في تاريخ أصبهان (9)  ( 26): ت
 ( 4321): رقم حديث، (236/ 8): في شعب اإليمان (10)
ًجمعلى  أعثًلم ، عيسى بن خالد (11) ًاجم التي وقفت عليهاته ت ًجال والت وقد أفاد الشيخ األلباني أنه  ،في كتب ال

ًساني ًساني :وعيسى بن خالد الظاهً أنه): قال، عيسى بن خالد الخ ، فإنه من هذه الطبقة، عيسى بن خالد الخ
ًجمه ابن أبي حاتم ًو بن علي الفالس أنه قال، ت ًح والتعديلينظً:  .وكان ثقة(: وروي عن عم ، (234/ 3): الج

ًجمة رقم  . (1620): رقم حديث، (610/ 6): اديث الصحيحةوسلسلة األح، (1424): ت
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ًة، (3)عن أبي صالح، (2)عن األعمش ،(1)ورقاء حدثنا: قال ًي قال رسول : قال، عن أبي ه
ًى أثً  –عز وجل–ن هللا إ)): – صلى هللا عليه وسلم –هللا  إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن ي

                                   
ًي الكوفي: أبو بشً (1) ًة، ثقة(): قال فيه يحيى بن معين، نزيل المدائن، ورقاء بن عمً بن كليب اليشك : وقال م
سمع حديث منصور بن ، حيى بن سعيد القطانوضعفه ي، ثقة صاحب سنة(): وقال أحمد بن حنبل، صالح()

وقال أبو ، ورقاء صاحب سنة إل أن فيه إرجاء(): وقال أبو داود، ل يساوي شيئا(): وقال فيه، المعتمً من ورقاء
ًازي  ، تكلموا فيه في حديثه عن منصور(): وقال العقيلي، وكان صالح الحديث(، كان شعبة يثني عليه): حاتم ال

ًه ابن حبان  ًة): وقال ابن عدي، كان راويا لبن أبي نجيح(): وقال، في الثقاتوذك وله عن أبي ، له أحاديث كثي
وباقي حديثه ل ، ما رواه أحاديث غلط في أسانيدها، وقد روى جملة، وعن منصور بن معتمً نسخة، الزناد نسخة

ًة، صدوق صالح() :وقال الذهبي، ورقاء ثقة(: قال وكيع): وقال ابن شاهين في الثقات، بأس به( صدوق ): وقال م
ًى ، عالم من ثقات الكوفيين( ًة أخ وقال الحافظ ، لينه يحيى بن القطان(، ثقة): وقال فيه أيضا، ثقة ثبت(): وقال م

 . في حديثه عن منصور لين(، صدوق ): ابن حجً
روى عنه أحاديث ، أن ورقاء ضعيف فيما يحدث به عن منصور بن المعتمً: يتضح من أقوال هؤلء األئمة: أقول

ًه من الـيها غـف فـالـخ انيد ـأ في أسـطـأخ، سن الحديث فيما يحدث به عن غيً منصورـدوقا حـد صـويع، ًواة ـي
ًة أحاديثه، اـهـضـبع ًازي ، فيكون حاله في العدالة كما قال ابن معين، فأثً ذلك على ضبطه، لكث وابن ، وأبو حاتم ال

ًازي ، صالح(): ابن معين في أحد قوليهقال فيه ، وابن حجً، عدي والذهبي وقال ، صالح الحديث(): وقال أبو حاتم ال
، صدوق()، (الميزان): وقال في، صدوق صالح()، (الكاشف): وقال الذهبي في، باقي حديثه ل بأس به(): ابن عدي

ًر أن ورقاء صدوق حسن الحديث، صدوق(): وقال الحافظ ابن حجً ج به في يحت، وأقوال هؤلء األئمة تق
ًهما، الصحيحين ًج له الشيخان من روايته عن منصور )، (مقدمة فتح الباري ): قال الحافظ ابن حجً في، وغي لم يخ

ًجمة ، (623/ 0): الضعفاء الكبيً للعقيليينظً: . هـ(130: )ت، (وهو محتج به عند الجميع، بن المعتمً شيئا ت
ًح والتعديل، (1262): رقم ًجمة رقم، (41/ 2): الج الكامل في ضعفاء ، (433 – 434/ 3): الثقات، (213): ت

ًجال ًجمة، (621/ 8): ال ًجمة رقم، (203)ص:: تاريخ أسماء الثقات، (2010): رقم ت / 2): الكاشف، (1403): ت
ًجمة رقم، (608 ًجال، (3003): ت ًجمة رقم، (662/ 0): ميزان العتدال في نقد ال المغني في ، (2600): ت

ًجمة رقم، (312/ 2): الضعفاء ًوكين، (3861): ت ًجمة رقم، (020)ص:: ديوان الضعفاء والمت تهذيب ، (0422): ت
ًجمة رقم، (114 – 116/ 11): التهذيب ًيب التهذيب، (200): ت ًجمة رقم، (480)ص:: تق فتح ، (3006): ت

 . (022 /1): المقدمة(): الباري 
ًان الكوفي: اسمه: األعمش (2) ًجمته في صت، ثقة حافظ، سليمان بن مه  . (61): قدمت ت
: توفي بالمدينة سنة، روى األعمش عنه ألف حديث، من األئمة الثقات، "ذكوان أبو صالح السمان الزيات (3)
ًجمة رقم، (683/ 1): الكاشف ."(هـ101)  . (1082): ت
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ًه الُبْؤَس ، النعمة عليه يحب الحيي العفيف ، (3)ويبغض السائل الُمْلِحف، (2)والتَّباُؤس، (1)ويك
 . لفظ الحديث للبيهقي ،المتعفف((

ًيقينوقد أخ ًاجه للحديث، ًجه من ط  . (4)وفي هذا اإلسناد ضعف(): وقال عقب إخ

 : لسببين، جوحمً  (وفي هذا اإلسناد ضعف): قول البيهقي: أقول

وأن السيوطي ، (5)إسناده جيد(): أن المناوي نقل أن الذهبي قال في المهذب: السبب األول

رواه البيهقي في شعب اإليمان عن ): انيقال ابن األميً الصنع، الجامع الصحيح( رمز لحسنه): في

ًة ًي ورمز السيوطي لحسنه فيهما ، إسناده جيد(): وقول الذهبي، (6)ورمز المصنف لحسنه(، أبي ه

وأنه في حالة أن الحديث في ، ليس فيه راو ضعيف، دللة واضحة أن الحديث روي بسند حسن

 . لحديث ضعيفالذهبي والسيوطي أن سند ا: لنص الحافظان، سنده راو ضعيف

: وفي هذا اإلسناد ضعف( بقوله): أن الشيخ األلباني عقب على قول البيهقي: السبب اآلخر

: وعيسى بن خالد الظاهً أنه، فإن ورقاء عمن فوقه ثقات من رجال الشيخين، لم يظهً لي وجهه)

ًساني ًو بن، فإنه من هذه الطبقة، عيسى بن خالد الخ ًجمه ابن أبي حاتم وروي عن عم علي  ت

 . (7)وكان ثقة(: الفالس أنه قال

                                   
ًح الجامع الصغيً ."إظهار للناس :أي، ورثاتة الحال، الخضوع والذلة :أي": َس الُبؤْ  (1) / 1): فيض القديً ش

 . (2421): رقم حديث، (264
وشماتة ، وازدرائهم إياه، ؤدي لحتقار الناس لهألن ذلك ي ؛إظهار التمسكن والتخلقن والشكاية :أي": التباؤس (2)

ًاهة لقضائه، أعدائه / 1): المصدر السابق ."ول تضجً فمطلوب، فإما إظهار العجز فيما بينه وبين ربه بال ك
 . (2421): رقم حديث، (264

ًح الجامع الصغيً ."فيها ذا ألحألحف في المسألة إ: يقال": الُمْلِحف (3) : رقم حديث، (242/ 6): التنويً ش
(1332) . 
 . (236/ 8): شعب اإليمان (4)
ًح الجامع الصغيً (5)  . (2421): رقم حديث، (202/ 2): فيض القديً ش
ًح الجامع الصغيً (6)  . (1332): رقم حديث، (230/ 6): التنويً ش
 . (1620): رقم ثحدي، (611/ 6): سلسلة األحاديث الصحيحة (7)
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ًة ًي ًواة سند حديث أبي ه ولشواهده أنه حديث ، وقد تحقق لدى الشيخ األلباني في دراسته ل
 : وقد نص على ذلك في موضعين، صحيح

ًة حديث صحيح): قال (،سلسلة األحاديث الصحيحة): في: األول ًي له شواهد ، حديث أبي ه
 . (1)تشهد لصحته(

 صحيح رواه البيهقي في شعب اإليمان عن أبي): قال ،صحيح الجامع الصغيً() :في: اآلخر
ًة( ًي  . (2)ه

ًة حسن: أقول ًي ًي  :ألن في سنده ؛حديث أبي ه ًو اليشك صدوق حسن ، ورقاء بن عم
ًه، الحديث ًان بن : حديث – كما تقدم – منها، لوجود شواهد له، ويتقوى إلى درجة الصحيح لغي عم
ًو بن العاصوعبد هللا ب، حصين  . ن عم

 : الحكم عليه وأهميته: من حيث: المحور الثالث

ًسل التابعي ًي سندا : تحقق من دراسة حديث م علي بن زيد بن عبد هللا بن جدعان البص
ًيجا ًيق ابن أبي الدنيا في كتبه الثالثة، وتخ ًج من ط لسوء حفظ ، أن ضعف سنده خفيف :المخ

ًسل أرسله التابعيوهو بضعفه غيً ال، راويه علي بن زيد صلى  – علي بن زيد إلى النبي: قادح م
ًسل ضعفه خفيف – هللا عليه وسلم ًيج في سنده، والم ألنه كما حققنا  ؛ول يضً تدليس ابن ج

ًان : وهي، وبإرساله له شواهد تعضده، والحديث بسوء حفظ راويه، يحمل على التصال حديث عم
ًو بن ا، بن الحصين ًة، لعاصوحديث عبد هللا بن عم ًي يتقوى بها من الضعف ، وحديث أبي ه

ًه  . الخفيف إلى درجة الحسن لغي

 : أهم ما يستفاد من الحديث

 . (3)فإنه شكً للنعمة"، وملبسه، "أن هللا تعالى يحب من العبد إظهار نعمته في مأكله –

، اةأنه ينبغي للعبد أن يظهً نعمة هللا عليه من أجل أن يقصده المحتاجون لطلب الزك –

                                   
 . (1620): رقم حديث، (610/ 6): سلسلة األحاديث الصحيحة (1)
 . (1311): رقم حديث، (641/ 1): صحيح الجامع الصغيً وزيادته (2)
 . (030/ 1): سبل السالم (3)
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ًوا ما أنعم هللا عليهم من علم، والصدقات  . (1)ليستفيد الناس منهم، وكذلك العلماء يظه

، أو عجب، ما لم يصحب ذلك اإلظهار رياء، أنه ينبغي للعبد أن يبالغ في إظهار النعمة –

ًة للغيً  . (2)أو مكاث

ًجل وسخ الثيا "ليس من الزهد :وفيه دللة على أنه – شعث ، بوالتواضع أن يكون ال

 . (3)الشعً"

ًبهم، في مأكلهم، وفي الحديث أيضا دللة على التوسعة على العيال – من ، وملبسهم، ومش
ًاف وتبذي  ً. غيً إس

 

                                   
ًمذيينظً:  (1) ًح جامع الت ًحيم المباركفوري ، (83/ 8): تحفة األحوذي بش ، ميةدار الكتب العل، لمحمد عبد ال

ًوت   . بدون تاريخ، لبنان –بي
 . (248/ 8): نيل األوطارينظً:  (2)
 . (248/ 8): المصدر السابق (3)
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 : ووواعها ما دج  الولم، مجا  الزوجة صموة: يف ناب: الثاث

 وفيه حديث واحد: 

َثَنا اْلَقاِسم  : قال ابن أبي الدنيا َرِشي  م َؤذِ ن  َمْسِجِد ، ْبن  َهاِشم   َحدَّ َبْيح  اْلق  َثَنا َجْعَفر  ْبن  ص  َحدَّ
و، ِحْمص َثنا َطْلَحة  ْبن  َعْمر  َقاَل ِلَبْعِض  – َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوسلَّمَ  – َأنَّ النَِّبيَّ ، عن َعَطاء  ، َحدَّ

ْمَت اْلَيْومَ هَ )): َأْصَحاِبهِ  ْقتَ ، ْل ص  ْم َفاْذَهْب ِإَلى اْمَرَأِتَك َفَأِنْكَها َفِإنََّها ِمْنَك ِإَلْيَها : َقالَ ؟ َوَتَصدَّ َفق 
م َعةِ َوذَ  ،َصَدَقٌة((  . (1)ِلَك َيْوَم اْلج 

ًفة حال الحديث من حيث ًد: لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بد، القبول أو ال
 : كاآلتي محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

، بن سعيد بن سعد بن عبد هللا بن سيف بن حبيب البغدادي القاسم بن هاشم: أبو محمد –
وعن ، سألت الدارقطني عن أبي بكً محمد بن القاسم بن هاشم السمسار): قال السلمي، السمسار

وثقه ): وقال الذهبي ،(3)كان صدوقا(): وقال الخطيب البغدادي، (2)ل بأس بهما(: فقال؟ أبيه
 . (4)هـ(242ت ، بعضهم

 . أنه صدوق حسن الحديث :يظهً مما سبق: أقول

ًاهيم :روى عنه، الحمصي: جعفً بن صبيح – ًسوسي محمد بن إب ًو ، أبو أمية الط وعم
ًشي ًه ابن حبان في الثقات، الق : في الصلة (6)قال مسلمة): وقال الحافظ ابن حجً، (5)ذك

                                   
 . (624): رقم حديث، (433/ 2): كتاب العيال (1)
ًجمة رقم، (226)ص:: سؤالت السلمي للدارقطني (2)  . (642): ت
ًجمة رقم، (023 /10): تاريخ بغداد (3)  . (3860): ت
ًجمة رقم، (163/ 3): اإلسالم ووفيات المشاهيً واألعالم تاريخ (4)  . (623): ت
 . (142/ 8): الثقات (5)
ًطبي: هو (6) ًاهيم بن عبد هللا  :وهو، فيه نظً): قال أبو جعفً الماليقي، مسلمة بن القاسم الق مسلمة بن قاسم بن إب

ًط فيهجمع  ،بن حاتم ًجال ش وهو كثيً الفوائد في ، أن ل يذكً إل من أغفله البخاري في تاريخه :تاريخا في ال
= 
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 . (1)جهول(م

ًشي: أقول ولم يوثقه غيً ابن ، ألنه روى عنه اثنان ؛مجهول حال :جعفً بن صبيح الق
 . حبان

ًمي المكي – ًو بن عثمان الحض كان كثيً الحديث ): قال فيه ابن سعد، طلحة بن عم

ل شيء ): وقال أحمد بن حنبل، (3)ضعيف(): وقال ابن معين، (2)وقد رووا عنه(، ضعيفا جدا

ًوك الحديث( ًو هو لين عندهم(): وقال البخاري ، (4)مت غيً ): وقال الجوزجاني، (5)طلحة بن عم

ًضي في حديثه( ًازي عنه، (6)م بو حاتم أوقال  ،(7)مكي ضعيف(): فقال، وسئل أبو زرعة ال

ًازي  ًوك الحديث(): وقال النسائي ،(8)دهم(لين الحديث عن، مكي ليس بالقوي ): ال وقال ابن ، (9)مت

ًوي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم): حبان ًواية عنه إلى ، ل يحل كتابة حديثه، كان ممن ي ول ال

ًو هذا قد حدث عنه قوم ثقات): وقال ابن عدي، (10)على جهة التعجب( مثل ، طلحة بن عم

ًوي عنه ل ، هما بأحاديث صالحةوجماعة مع، وصدقة بن خالد، عيسى بن يونس وعامة ما ي

                                                                                                   
= 

هذا رجل كبيً ): بقوله، عقب عليه الحافظ ابن حجً، كان من المشبهة(: وقيل، ضعيف): وقال الذهبي، مجلد واحد(
ميزان : ينظً. له رحلة لقي فيها األكابً( وكانت، وله تصانيف في الفن، ما نسبه إلى التشبيه إل من عاداه ، القدر

ًجال ًجمة رقم، (112/ 0): العتدال في نقد ال ًجمة رقم، (64/ 3): ولسان الميزان، (8428): ت  . (101): ت
ًجمة رقم، (113/ 2): لسان الميزان (1)  . (032): ت
ًى  (2)  . (020/ 4): الطبقات الكب
ًجمة رقم، (34/ 6): تاريخ ابن معين رواية الدوري  (3)  . (606): ت
ًجال( 4) ًفة ال ًجمة رقم، (011/ 1): العلل ومع  . (833): ت
ًجمة رقم، (31)ص:: الضعفاء الصغيً (5) ًاهيم زايد: تحقيق، للبخاري ، (133): ت  –حلب ، دار الوعي، محمود إب

 . هـ1623، 1ط، سوريا
ًجال( 6) ًجمة رقم، (202/ 1): أحوال ال  . (242): ت
ًح والتعدي( 7) ًجمة رقم، (038/ 0): لالج  . (2023): ت
ًجمة رقم، (038/ 0): المصدر السابق( 8)  . (2023): ت
ًوكون  (9) ًجمة رقم، (30)ص:: الضعفاء والمت  . (613): ت
ًوكين (10) ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت  . (682/ 1): المج
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، ضعفوه): وقال الذهبي، (1)وهذه األحاديث التي أمليتها له عامتها مما فيه نظً(، يتابعونه عليه

ًوك): وقال الحافظ ابن حجً، (2)وكان واسع الحفظ(  . (3)هـ(142ت ، مت

ًح فيه شديد :يظهً مما سبق: أقول ًوك الحديث، ومفسً، أن الج كما قال الحافظ ، فهو مت
ًوايته عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، ل يحتج به، ابن حجً  . ل

ًجمته، عطاء بن أبي رباح –  . وهو تابعي ثقة، (4)تقدمت ت

 : من حيث تخريجه: المحور الثاني

: ابن  أبي الدنيا في كتابه: عطاء بن أبي رباح :تفرد بإخراج الحديث مرسال عن التابعي –
 . العيال()

 : الحكم عليه: من حيث: لمحور الثالثا

ًيجا ًسل التابعي :أوضحت دراسة رواية ابن أبي الدنيا سندا وتخ عطاء بن أبي رباح : أن م
ًو بن  :لضعف راويه ؛وهو مع ضعفه ضعيف جدا، على إرساله يألنه باق ؛ضعيف طلحة بن عم

ًمي ًوك الحد ؛ُضعِ ف بتضعيف قادح شديد ومفسً ،عثمان الحض  . يثلكونه مت

، له أصل صحيح ُيعمل به من حديث أبي ذر الغفاري ، والحديث مع ضعفه الشديد القادح

ًجه مسلم في صحيحه يا رسول : قالوا، في بضع أحدكم صدقةو )): وفيه، بسنده إلى أبي ذر (5)أخ
ًام أكان عليه فيها وزر: قال؟ أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجً هللا ؟ أرأيتم لو وضعها في ح

 . ((فكذلك إذا وضعها في الحالل كان له أجً

                                   
ًجال( 1) ًجمة رقم، (130/ 4): الكامل في ضعفاء ال  . (240): ت
ًجمة رقم، (410/ 1): شفالكا (2)  . (2038): ت
ًيب التهذيب (3) ًجمة رقم، (286)ص:: تق  . (6060): ت
 . (122): في هامش ص (4)
ًوف): باب، الزكاة(): ( كتاب323/ 2): صحيح مسلم (5) حديث ، بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المع

 . (1003): رقم
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ختفرْ: وِباب، (1)تعودْاملرَةْعلىْمغزهلا: بيفِْبا: املبحثْالثاْ 
الصالةْعلىْ: وِباب، وتركهاْالزينةْلغريِْبعلها، املرَةْيفِْبيتها

ْ. صالحْالولُّ: وِباب، املولود
 : وفيه أربعة أحاديث

 : تعود امليردة علا موزهلا: يف ناب: دوال
 وفيه حديث واحد: 

َثِني: قال ابن أبي الدنيا َسْين  ْبن  َيِزيدَ  َحدَّ َثَنا اْبن  ف َضْيل  ، ح  َرَفَعه  ، َعْن م َجاِهد  ، َعْن َلْيث، َحدَّ
 . (2)((ْعَم َلْهو  اْلَمْرَأِة اْلِمْغَزل  نِ )): َقالَ 

ًفة حال الحديث من حيث ًد: لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بد، القبول أو ال
 : كاآلتي محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًازي ، حسين بن يزيد بن يحيى الطحان األنصاري : أبو علي – لين ): قال فيه أبو حاتم ال
ًه ابن حبان في ، (3)الحديث( وقال ، (5)لين الحديث(): وقال الحافظ ابن حجً، (4)الثقاتوذك

 . (6)هـ(200): مات سنة ،روى عنه مسلم خارج الصحيح ضًا:أي

                                   
أحمد : تأليف، (342/ 2): المعجم الوسيط. والقطن ونحوهما يدويا أو خليا"، "ما يغزل به الصوف: غزلالم (1)

ًون ، الزيات ًة، دار الدعوة، وخخ  . بدون تاريخ، القاه
 . (623): رقم حديث، (438/ 2): كتاب العيال (2)
ًح والتعديل( 3)  . (600): ًجمة رقمت، (33/ 6): الج
 . (188/ 8): الثقات (4)
ًيب التهذيب (5) ًجمة رقم، (132)ص:: تق  . (1631): ت
ًجمة رقم، (633/ 2): تهذيب التهذيب (6)  . (304): ت
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ًازي  ،لين الحديث :حسين بن يزيد الطحان: أقول ، بن حجًاوالحافظ ، كما نص أبو حاتم ال

 . أنه يكتب حديثه لالعتبار فقط :أي

ًحمن – : قال فيه ابن سعد، غزوان الضبي مولهم الكوفي محمد بن فضيل بن: أبو عبد ال

، (2)ثقة(): وقال يحيى بن معين، (1)وبعضهم ل يحتج به(، كان ثقة صدوًقا كثيً الحديث متشيًعا)

كوفي ثقة وكان ): العجليوقال ، (3)كان حسن الحديث(، كان يتشيع): وقال أحمد بن حنبل

ًًقا(): وقال أبو داود، (4)يتشيع( ًازي ، (5)وكان شيعًيا متح صدوق من أهل ): وقال أبو زرعة ال

ًازي ، (6)العلم( وقال يعقوب بن سفيان ، (8)ل بأس به(): وقال النسائي، (7)شيخ(): وقال أبو حاتم ال

كان محمد بن فضيل ): لي ابن المدينيقال ع: وقال ان شاهين في الثقات، (9)ثقة شيعي(): الفسوي 

، (11)كان ثبًتا في الحديث(): وقال الدار قطني، (10)وما أقل سقط حديثه(، ثقة ثبًتا في الحديث

ًة، (12)ثقة مشهور لكنه شيعي(): وقال الذهبي كوفي صدوق مشهور وكان صاحب ): وقال م

ًخن ًاء الق ًفة وق رمي ، صدوق عارف): بن حجًوقال الحافظ ، (13)على حمزة الزيات(، حديث ومع

 . (14)هـ(124: مات سنة، بالتشيع

                                   
ًى  (1)  . (682/ 3): الطبقات الكب
ًجمة رقم، (003/ 2): تهذيب التهذيب (2)  . (330): ت
ًح والتعديل (3) ًجمة رقم، (43/ 8): الج  . (236): ت
ًجمة، (011)ص:: الثقات (4)  . (1020): ت
ًجال (5) ًجمة، (10/ 0): ميزان العتدال في نقد ال  . (8032): رقم ت
ًح والتعديل (6) ًجمة رقم، (48/ 8): الج  . (236): ت
ًجمة رقم، (48/ 8): المصدر السابق (7)  . (236): ت
ًجال (8) ًجمة، (10/ 0): ميزان العتدال في نقد ال  . (8032) :رقم ت
ًجمة رقم، (003/ 2): تهذيب التهذيب (9)  . (330): ت
ًجمة رقم، (208)ص:: سماء الثقاتأتاريخ  (10)  . (1243): ت
ًجمة رقم، (003/ 2): تهذيب التهذيب (11)  . (330): ت
ًجمة رقم، (320/ 2): المغني في الضعفاء (12)  . (4203): ت
ًجال (13)  . (8032): رقم جمةتً ، (2/ 0): ميزان العتدال في نقد ال
ًيب التهذيب (14) ًجمة رقم، (402)ص:: تق  . (3223م): ت
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ًح والتعديل تكلم في محمد بن فضيل بن غزوان: أقول أو غمزه ، لم أجد أحدا من أئمة الج
ًتبة الصدوق ، ليخف ضبطه، من جهة حفظه وأما ما نسب إليه من تشيع فهي علة ، وينزل إلى م

ًأي أخطأ فيه ألن األئمة المذكورين لم يضعفوه ؛غيً قادحة وأما قول أبي حاتم ، وهو التشيع، ل

ًازي فيه ًح ول عبارة توثيق): ال ًاوي المشهور ، (1)شيخ( ليس هي عبارة ج إل أنها قد تطلق على ال
ًة األحاديث، بالثقة ثقة مشهور( ): ومحمد بن فضيل بن غزوان كما قال الذهبي في أحد قوليه، وكث

ًنا ويعقوب ، والعجلي، ويحيى بن معين، وعلي ابن المديني، ن سعداب: وقد نص على توثيقه كما ذك
، وبهذا يتحقق أن محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي ثقة، والدار قطني، وابن شاهين، بن سفيان

ًجح ثقته أن البخاري ومسلًما احتجا به في صحيحيهما ًوي ، وي وهما ل يحتجان في الغالب إل بال
 . الثقة المتقن الضابط

ًشي ليث: بكًأبو  – كان ليث رجال ): قال فيه ابن سعد، الكوفي، بن أبي سليم بن زنيم الق

ًة، (3)ليس به بأس(): يحيى بن معين وقال، (2)وكان ضعيفا في الحديث(، صالحا عابدا  :وقال م

ًة أخ ،(4))ليس بذاك القوي( ونقل أيًضا عن ابن معين ، (5)ضعيف(، ليس حديثه بذاك): ًى وقال م

منكً الحديث وكان ): وقال فيه أيًضا، (6)ضعيف إل أنه يكتب حديثه(): فيه قول رابع وخامس قال

ًب الحديث): وقال أحمد بن حنبل ،(7)صاحب سنة( وقال ، (8)ولكن حدث عنه الناس(، مضط

هو ): وقال يعقوب بن شيبة ،(10)ل بأس به(): ًةوقال م، (9)كوفي جائز الحديث(): العجلي

                                   
ًجال: ينظً (1) ًجمة رقم، (684/ 2): ميزان العتدال في نقد ال  . (0133): ت
ًى  (2)  . (602/ 3): الطبقات الكب
ًجمة رقم، (244/ 6): تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهيً واألعالم (3)  . (632): ت
ًجمة رقم، (006)ص:: الجنيد ليحيى بن معينسؤالت ابن  (4)  . (446): ت
ًح والتعديل (5) ًجمة رقم، (183/ 3): الج  . (1010): ت
ًجال (6) ًجمة رقم، (260/ 3): الكامل في ضعفاء ال  . (1313): ت
ًجمة رقم، (038/ 8): تهذيب التهذيب (7)  . (860): ت
ًجال( 8) ًفة ال ًجمة رقم، (632/ 2): العلل ومع  . (1232): ت
ًجمة رقم، (622)ص:: الثقات (9)  . (1061): ت
ًجمة رقم، (622)ص:: المصدر السابق (10)  . (1061): ت
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ًازي  ،(1)ضعيف الحديث(، صدوق  ل تقوم به الحجة عند أهل ، لين الحديث): وقال أبو زرعة ال

ًازي ، (2)العلم بالحديث( وقال أبو زرعة ، (3)وهو ضعيف الحديث(، يكتب حديثه): وقال أبو حاتم ال

ًى  ًة أخ ًازي م ًازي وأبو حاتم ال ًب الحديث(، شتغل بهل ي): ال : وقال الجوزجاني، (4)وهو مضط

ًب حديثه، كان أحد العباد إل أنه أصابه اختالط): وقال البزار، (5)يضعف حديثه() وإنما ، فاضط

ًك حديثه(، تكلم فيه أهل العلم بهذا ، (7)ضِعيف كوفي(): وقال النسائي ،(6)وإل فال نعلم أحدا ت

ًه ل ، كثيً الغلط، الحفظسيء  نوكا، صدوق فيه ضعف): وقال الساجي وكان يحيى القطان في خخ

ًه، كان من العباد): وقال ابن حبان، (8)يحدث عنه( حتى كان ل يدرى ، ولكن اختلط في خخً عم

ًاسيل، فكان يقلب األسانيد، ما يحدث به ًفع الم كل ، ويأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم، وي

ًكه ي، ذلك كان منه في اختالطه ، (9)حيى القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين(ت

ًت): وقال ابن عدي ، والثوري ، وقد روى عنه شعبة، له من الحديث أحاديث صالحة غيً ما ذك

ًهما من ثقات الناس ، وقال ابن شاهين في الثقات، (10)ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه(، وغي

كان صاحب ): وقال الدارقطني، (11)وليس بحجة( ،ليث ثقة صدوق ): قال عثمان بن أبي شيبة

ًوا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد حسب(، سنة : وقال الحاكم أبو عبد هللا، (12)إنما أنك

                                   
ًجمة رقم، (038/ 8): تهذيب التهذيب (1)  . (860): ت
ًح والتعديل (2) ًجمة رقم، (132/ 3): الج  . (1010): ت
ًجمة رقم، (132/ 3): المصدر السابق (3)  . (1010): ت
ًجمة رقم، (132/ 3) :نفس المصدر (4)  . (1010): ت
ًجمة رقم، (038/ 8): تهذيب التهذيب (5)  . (860): ت
ًجمة رقم، (038/ 8): المصدر السابق (6)  . (860): ت
ًوكون  (7) ًجمة رقم، (20)ص:: الضعفاء والمت  . (411): ت
ًجمة رقم، (038/ 8): تهذيب التهذيب (8)  . (860): ت
ًوحين من المحدثين والض (9) ًوكينالمج  . (261/ 2): عفاء والمت
ًجال( 10) ًجمة رقم، (268/ 3): الكامل في ضعفاء ال  . (1313): ت
ًجمة رقم، (123): تاريخ أسماء الثقات (11)  . (1182): ت
ًجال (12) ًجمة رقم، (020/ 6): ميزان العتدال في نقد ال  . (3223): ت
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ًاب حديثه، اتفق العلماء على ضعفه): وقال النووي ، (1)مجمع على سوء حفظه() واختالل ، واضط

، وعلم كثيً، وصيام، كان ذا صالة، فظهفيه ضعف يسيً من سوء ح): وقال الذهبي، (2)ضبطه(

ًة، (3)وبعضهم احتج به( ًة، حسن الحديث): وقال م روى ، ومن ضعفه فإنما ضعفه لختالطه بآخ

ًه( ًونا بغي على لين في ، وأحد علمائها األعيان، محدث الكوفة): وقال فيه أيضا، (4)له مسلم مق

ًجمته له، هوأوضح الذهبي قوله األخيً في ،(5)لنقص حفظه(، حديثه السيً( ): في، في نهاية ت

ًتبة الحسن، بعض األئمة يحسن لليث): بقوله ًتبة الضعيف ، ول يبلغ حديثه م بل عداده في م

ًوى في الشواهد والعتبار، المقارب ًغائب، في وقال ، (6)فال(، أما الواجبات، والفضائل، وفي ال

ًك ،ولم يتميز حديثه، اختلط جدا، صدوق ): الحافظ ابن حجً ونص ، (7)هـ(108توفي سنة ، فت

وقد ، ضعيف(): فتح الباري( أن ليث بن أبي سليم): الحافظ ابن حجً في مواضع من كتابه

ًب في رواياته سندا ومتنا ليس به بأس( ): ومن المعلوم أن قول ابن معين، (8)ل يحتج به، اضط

أقوال ابن معين األربعة ألن بقية  ؛والصواب أنه عنده ضعيف، توثيق منه لليث بن أبي سليم

لم ، ويحيى بن معين في ليث متقارب، وكالم أحمد بن حنبل): قال ابن شاهين، أجمعت أنه ضعيف

وقد وثقه عثمان بن ، حدث عنه الناس :بقوله، بل مدحه أحمد بن حنبل ووثقه، يطلقا عليه الكذب

 . (9)اب(ولكن الكل أطلق عليه الضطً ، ألنه من بلده ؛وهو أعلم به، أبي شيبة

                                   
ًجمة رقم، (038/ 8): تهذيب التهذيب (1)  . (860): ت
ًجمة رقم، (34/ 2): يب األسماء واللغاتتهذ (2)  . (4123): ت
ًجمة رقم، (141/ 2): الكاشف( 3)  . (0322): ت
ًوكين (4) ًجمة رقم، (666)ص:: ديوان الضعفاء والمت  . (6406): ت
ًجمة رقم، (132/ 3): سيً أعالم النبالء (5)  . (80): ت
ًجمة رقم، (180/ 3): المصدر السابق (6)  . (80): ت
ًي (7) ًجمة رقم، (030)ص:: ب التهذيبتق  . (4384): ت
ًح صحيح البخاري : ينظً (8)  . (163، 4، (636، 132، 133/ 0)، (264/ 2): فتح الباري ش
ًجمة رقم، (20)ص:: ذكً من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه (9) حماد بن محمد : تحقيق، لبن شاهين، (02): ت

ًياض ، مكتبة أضواء السلف، األنصاري   . م1222 –هـ 1012، 1ط، السعودية –ال
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، لسوء حفظه، أنه ضعيف :يتحقق من أقوال األئمة المذكورين في ليث بن أبي سليم: أقول

ًه، واختالل ضبطه ًاسيل، والمتون ، فكان يقلب األسانيد، اختلط في خخً عم ًفع الم ًب ، وي فاضط
َك حديثه أحمد بن حنبل، ولم يتميز، حديثه ًحمن بن مهدي، وَتًَ ، قطانويحيى بن سعيد ال، وعبد ال

 . ويصلح في الشواهد والمتابعات، وما حدث به قبل اختالطه يكتب لالعتبار، ويحيى بن معين

: ت) :حجة، المخزومي، مولى السائب بن أبي السائب، مجاهد بن جبً: "أبو الحجاج –

 . (1)هـ("100

، ألن من رواته حسين بن يزيد الطحان لين الحديث ؛فالحديث بهذا السند ضعيف ؛وعليه

: والحديث بضعف سنده أرسله التابعي، واختالل ضبطه، لسوء حفظه، وليث بن أبي سليم ضعيف

 . واإلرسال كالنقطاع يضعف به أيضا الحديث، مجاهد بن جبً

 : تخريجه: من حيث: المحور الثاني

ًنا موسى : بقوله ،(2)الخالل: ضا مرسال عن التابعي مجاهد بن جبرأخرج الحديث أي – أخب

ًنا محمد بن فضيل، (5)حدثنا أبو عبد هللا، (4)حدثنا حنبل، (3)بن حمدون  عن ، عن ليث، أخب
 . ونعم لهو المؤمن السباحة((، مغزلعم لهو المؤمنة الن)): مجاهد

                                   
ًجمة رقم، (200/ 2): الكاشف( 1)  . (4282): ت
ًاية، أبي معاذ طارق بن عوض هللا: تحقيق، لبن قدامة المقدسي، (36)ص:: المنتخب من العلل للخالل (2) ، دار ال

 . م(1228 –هـ 1012، 1ط
ًان (3) ًي : "أبو عم ًجمة رقم، (44، 14): تاريخ بغداد: ينظً ."وثقه الخطيب، موسى بن حمدون البزار العكب : ت
(3232) . 
قال  ،حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني وهو ابن عم أحمد بن محمد بن حنبل: أبو علي (4)

وقال ، ثبتان(، ثقتان: فقال؟ وحنبل بن عم أحمد بن حنبل، سألت الدارقطني عن عبد هللا بن أحمد بن حنبل): السلمي
سؤالت السلمي ): ينظً .المصنف(، الصدوق ، المحدث، الحافظ، اإلمام): وقال الذهبي، كان ثقة ثبتا(): الخطيب

ًجمة رقم، (210)ص:: رقطنيللدا ًجمة، (213/ 2): تاريخ بغداد، (220): ت : سيً أعالم النبالء، (0662): رقم ت
ًجمة رقم، (41، 16)  . (68): ت
ًوزي ، الشيباني، "أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد (5)  .ثقة حافظ فقيه حجة"، أحد األئمة، نزيل بغداد، الم

ًيب التهذيب ًجمة رقم، (80)ص:: تق  . (23): ت



[261] 

عن ، عن مجاهد – ابن فضيل :يعني –: كان في كتابه): قال أبو عبد هللا أحمد بن حنبل

ًفعه، – صلى هللا عليه وسلم –النبي   . ابن فضيل: يعني (1)إنه شنع: وقال، ولكنه أبى أن ي

ًجه ي ًسال عن التاب ،والخالل ،ابن أبي الدنياظهً أن الحديث أخ وقد  ،ًمجاهد بن جب :عيم
ًاوي  ًجاه بسند ضعيف مداره على ال عن ، عن ليث بن أبي سليم، محمد بن فضيل بن غزوان: أخ

ًسال  . مجاهد م

 –وعبد هللا بن عباس ، إلى عبد هللا بن عمً :بإسناَديِن واهيينِ  روي موصوالوالحديث  –
 : ل يصلحان لالستشهاد –رضي هللا عنهما 

ًجه البيهقي: عمر حديث عبد هللا بن – ًيق عَبيِد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ُمَباَرك  ، (2)أخ من ط

َثِني َقْيٌس ، (3)اْلَعطَّارُ  ًَ ، َعْن ُمَجاِهد  ، َعْن َلْيث  ، (4)َحدَّ َصلَّى َّللاَُّ  –َقاَل َرُسوُل هللِا : َقالَ ، َعِن اْبِن ُعَم
ْميَ عَ )): – َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َباَحَة َوالًَّ ًَْأَة اْلِمْغَزَل((، لِ ُموا َأْبَناَءُكُم السِ  فيه عبيد العطار ): البيهقي وقال، َواْلَم

 . منكً الحديث(

                                   
ًسل عن التابعي ؛أن محمد بن فضيل عنَّف في عدم رفع الحديث :أي (1)  . مجاهد بن جبً: ليؤكد أنه م
 . (8223): رقم حديث، (164/ 11): في شعب اإليمان (2)
ًحمن (3) عنده ): وقال البخاري ، ل شيء(): قال فيه يحيى بن معين، الكوفي، د بن إسحاق العطارعبي: أبو عبد ال

ًازي ): وقال مسلم، مناكيً( ًوك الحديث( وقال أبو حاتم ال ًا): مت في حديثه ، وما كان بذاك الثبت، ما رأينا إل خي
ًوك الحديث(): سائيوقال الن، النكار( ًه ابن حبان في الثقات، مت ًب(): وقال، وذك وعامة ما ): وقال ابن عدي، يغ

ًويه إما أن يكون منكً اإلسناد أو منكً المتن( ًوك الحديث(): وقال ابن شاهين، ي ، ضعيف(): وقال الدارقطني، مت
 . ضعفوه(): وقال الذهبي

ألنه ضعِ ف بتضعيف قادح من ِقبل األئمة  ؛ضعفه شديدأن عبيد بن إسحاق العطار  :يظهً مما سبق: أقول
ًوك الحديث ل يحتج به، المذكورين ًويه من األسانيد والمتون ، فهو مت ، (001/ 4): التاريخ الكبيً: ينظً. لنكارة ما ي
ًجمة رقم ًجمة رقم، (428/ 1): الكنى واألسماء، (1063): ت ًحيم محم: تحقيق، لإلمام مسلم، (2103): ت د عبد ال

ًي  ًح والتعديل، م1280 –ه 1000، 1ط، المدينة المنورة، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، القشق / 4): الج
ًجمة رقم، (001 ًوكون للنسائي، (1842): ت ًجمة رقم، (32)ص:: الضعفاء والمت ، (061/ 8): الثقات، (002): ت

ًجمة رقم، (46/ 3): الكامل في الضعفاء ًجمة رقم، (102)ص:: أسماء الضعفاء والكذابينتاريخ ، (1404): ت : ت
ًوكون للدارقطني، (086) ًجمة، (134/ 2): الضعفاء والمت ًوكين، (620): رقم ت : ديوان الضعفاء والمت

ًجمة رقم، (233)ص:  . (2320): ت
ًجال مل (4) ًجمته في كتب ال ًاجم التي وقفت عليها، أعثً على ت  . والت



[262] 

ًيق ضعيف جدا: أقول ضعف ، بن إسحاق العطارألن في سنده عبيد  ؛الحديث من هذه الط

ًح والتعديل ًك حديثه، لنكارة ما يحدث به من األسانيد ؛بتضعيف قادح من ِقبل أئمة الج  . فت

ًجه ابن عدي: حديث عبد هللا بن عباس – ًيق، (1)أخ حدثنا  ،(2)جعفً بن نصً: من ط

 ل)): قال – عليه وسلم صلى هللا – عن ابن عباس عن النبي، عن مجاهد، حدثنا ليث، (3)حفص

 . ول تسكنوهن العاللي((، تعلموا نساءكم الكتابة

: يقول –صلى هللا عليه وسلم  –سمعت رسول هللا  :قال ابن عباس، وبإسناده: قال ابن عدي

ًأة المغزل(( ،يً لهو المؤمن السباحةخ))  . وخيً لهو الم

ًاجه للحديث هذا الحديث ليس له أصل من حديث حفص بن ): وقال ابن عدي عقب إخ

 . (4)غياث(

ًيق ابن عدي ابن الجوزي  ًجه من ط وقال ابن الجوزي عقب ، (5)وحديث ابن عباس أخ

ًاجه للح  . (6)هذا حديث ل يصح(): ديثإخ

 . (7)موضوع(): وقال الشيخ األلباني

                                   
ًجمة رقم، (624/ 2): جالفي الكامل في ضعفاء الً  (1)  . (603): ت
ًي : أبو ميمون  (2) ًوي عن الثقات بما لم يحدثوا بها(): قال فيه ابن حبان، جعفً بن نصً العنب وقال ابن ، كان ي

ًوف): عدي  .متهم بالكذب(): ل الذهبيوقا، وله أحاديث موضوعات عليهم(، حدث عن الثقات بالبواطيل وليس بالمع
ًوكين: ينظً ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت ًجال، (210/ 1): المج ًجمة ، (012/ 1): الكامل في ضعفاء ال ت

ًجال، (603): رقم ًجمة رقم، (012/ 1): ميزان العتدال في نقد ال  . (1401): ت
ًجمته في هامش ص، فقيه، ثقة، حفص بن غياث الكوفي (3)  . (33): تقدمت ت
ًجال( 4)  . (624/ 2): الكامل في ضعفاء ال
ًحمن محمد عثمان: تحقيق، لبن الجوزي ، (238/ 2): في الموضوعات (5) محمد عبد المحسن صاحب ، عبد ال

 . م1238 –هـ 1688، 1ط، المدينة المنورة، المكتبة السلفية
 . (238/ 2): الموضوعات (6)
 . (1681): رقم حديث، (434/ 6): األحاديث الضعيفة والموضوعةسلسلة  (7)
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ًي متهم بالكذب ؛الحديث موضوع: أقول له أحاديث ، ألن في سنده جعفً بن نصً العنب
 . موضوعة منها هذا الحديث

ًجه ، إلى ابن عباس بسند خخً ضعيف جدا وروي الحديث أيضا متصال – أخ

ًمزي  ًامه ًو بن ، (1)ال ًيق عم  .................. ، (3)حدثنا ابن عالثة، (2)الحصينمن ط

                                   
ًاوي والواعي (1) ًمزي ، (082)ص:: في المحدث الفاصل بين ال ًامه دار ، محمد عجاج الخطيب، الدكتور: تحقيق، لل

ًوت ، الفكً  . هـ1000، 6ط، لبنان –بي
ًو بن الحصين العقيلي الكالبي: أبو عثمان (2) ًي ا، الباهلي: ويقال، عم حدث ): قال فيه ابن عدي، ثم الجزري ، لبص

ًوك(): وقال الدارقطني، وهو مظلم الحديث(، بغيً حديث عن الثقات منكً وقال الحافظ ، وهوه(): وقال الذهبي، مت
ًوك): ابن حجً  . هـ(260 توفي بعد، مت

ًح فيه شديد: أقول ًوك الحديث كما قال الحافظ ابن حجً، يظهً مما سبق أن الج : ينظً .ل يحتج به، فهو مت
ًجال ًجمة رقم، (243، 243/ 3): الكامل في ضعفاء ال ًوكون للدارقطني، (1610): ت ، (134/ 2): الضعفاء والمت

ًجمة رقم ًجمة رقم، (34/ 2): الكاشف، (688): ت ًيب التهذيب، (0106): ت ًجمة رقم، (200)ص:: تق  .(4012): ت
ًاني، الجزري ، العقيلي، محمد بن عبد هللا بن ُعالثة: "أبو اليسيً (3) ثقة إن شاء ): قال فيه ابن سعد، القاضي، الح

ًازي ، في حفظه نظً(، روى عنه وكيع): وقال البخاري ، ثقة(): بن معينوقال يحيى ، هللا( : وقال أبو زرعة ال
ًازي ، صالح() ًوي الموضوعات عن ): وقال ابن حبان، ول يحتج به(، يكتب حديثه): وقال أبو حاتم ال كان ممن ي

ًه في الكتب إل على جهة القدح فيه، الثقات وقال أبو الفتح  ،جهة التعجب(ول كتابة حديثه إل على ، ل تحل ذك
ًط األزدي في الحمل على بن عالثة ): عقب عليه الخطيب البغدادي بقوله، حديثه يدل على كذبه(): األزدي أف

ًو بن  ًو بن الحصين عنه فنسبه إلى الكذب ألجلها والعلة في تلك من جهة عم وأحسبه وقعت له روايات لعم
وصفه بن معين بالثقة ولم أحفظ ألحد من األئمة خالف ما وصفه به الحصين فإنه كان كذابا وأما بن عالثة ف

ابن عالثة ): وقال الدارقطني، وأرجو أنه ل بأس به(، هو حسن الحديث): وقال ابن عدي في ابن عالثة، يحيى(
ًوك( ًوي الموضوعات عن الثقات): وقد عقب الذهبي على قول ابن حبان، مت ًه، كان ممن ي : هبقول (... ل تحل ذك

ًو بن الحصين) ًوك، فلعل خفته من عم أرجو أنه ل : وقال، وقد أورد ابن عدي لبن عالثة أحاديث خمسة، فإنه مت
 . هـ(138ابن عالثة صدوق يخطئ توفي سنة ): بأس به( وقال الحافظ ابن حجً

ًازي في ابن عالثة: أقول : بقوله فيه، طنيوكذا تضعيف الدارق، ل يحتج به(): بقوله، أما تضعيف أبي حاتم ال
ًح غيً المفسً) ًوك( يعد منهما من قبيل الج يدل على أن ابن  ،في حفظه نظً(): وقول البخاري  ،ل يقبل، مت

وابن عالثة بما فيه من خطأ ل يقدح في عدالة ، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجً، عالثة صدوق يخطئ
ًى : نظًي. ألن العدل الثقة أو الصدوق ل يسلم من أي خطأ، صدقه ًح والتعديل، (626/ 3): الطبقات الكب / 3): الج
ًجمة رقم، (602 ًوكين، (1368): ت ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت الكامل في ضعفاء ، (232/ 2): المج

ًجال ًجمة رقم، (043، 040/ 3): ال ًجال، (1322): ت ًجمة، (420/ 6): ميزان العتدال في نقد ال : رقم ت
ًيب التهذيب، (230/ 2): ذيبتهذيب الته، (3303) ًجمة رقم، (082)ص:: تق  . (3000): ت
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صلى هللا عليه  – قال رسول هللا: عن ابن عباس قال، (2)حدثنا عن مجاهد، (1)خصيف: الق
ًأة المغزلن)): – وسلم  . ((عم لهو الم

ًو بن الحصين وهو كذاب(، موضوعهذا إسناد ): قال العالمة األلباني  . (3)خفته عم

ًوك الحديث: أقول ًو بن الحصين مت لسوء ، وخصيف ضعيف، إسناده ضعيف جدا فيه عم
 . حفظه

حديثان موضوعان ال يصلحان  – صلى هللا عليه وسلم – وقد روي إلى النبي –
 : رضي هللا عنهما، وحديث سهل بن سعد، حديث عائشة: وهما ،لالستشهاد

ًجه ابن حبان: ديث عائشةح – ًاني، (4)أخ ، (7)والخطيب البغدادي، (6)الحاكمو، (5)والطب

                                   
ًحمن: أبو عون  (1) ًمي، الجزري ، خصيف بن عبد ال ًان، الحض : قال فيه يحيى القطان، مولى بني أمية، من أهل ح
ًة، خصيف صالح(): وقال يحيى بن معين، كان ثقة(): وقال ابن سعد، خصيفا( كنا نجتنب) وقال ، ثقة(): وقال م

ًة، خصيف الجزري ضعيف الحديث(): أحمد بن حنبل وقال أبو زرعة ، ثقة(): وقال العجلي، ليس بقوي(): وقال م
ًازي  ًازي ، ثقة(): ال ، ليس بالقوي(): وقال النسائي، (وتكلم في سوء حفظه، خصيف صالح يخلط): وقال أبو حاتم ال

ًكه جماعة من أئمتنا): وقال ابن حبان ًون ، ت إل أنه ، وكان خصيف شيخا صالحا فقيها عابدا، واحتج به جماعة خخ
ًوي  ًا فيما ي ًد عن المشاهيً بما ل يتابع عليه، كان يخطئ كثي إل أن اإلنصاف في ، وهو صدوق في روايته، وينف

ًه قبول ما وافق الث ًك ما لم يتابع عليه(أم ًوايات وت ، صدوق سيء الحفظ ضعفه أحمد(): وقال الذهبي، قات من ال
ًة ورمي باإلرجاء(): وقال الحافظ ابن حجً  . صدوق سيء الحفظ خلط بأخ

ًحمن الجزري ضعيف: أقول صدوق سيء ): وأما قول الحافظ ابن حجً، يظهً مما سبق أن خصيفا بن عبد ال
ُيعد ضعيفا عند أئمة ، والغلط، أي كثيً الخطأ: سيء الحفظ: وقوله، ي من حيث العدالةأ: فقوله صدوق ، الحفظ(

ًح والتعديل ويصلح لالعتبار في الشواهد ، وكونه سيء الحفظ كما قال الحافظ ابن حجً فحديثه ُيكتب، الج
ًى : ينظً. والمتابعات ًجمة رقم، (106)ص:: الثقات للعجلي، (082/ 3): الطبقات الكب ًح والتعديل، (168): ت : الج

ًجمة رقم، (000، 006/ 6) ًوكون للنسائي، (1808): ت ًجمة رقم، (63)ص:: الضعفاء والمت  ،(133): ت
ًوكين ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت ًجال، (283/ 1): المج ًجمة ، (340/ 1): ميزان العتدال في نقد ال ت

ًجمة رقم، (636/ 1): الكاشف، (2411): رقم ًيب التهذيب ،(1682): ت ًجمة رقم، (126)ص:: تق  . (1318): ت
ًجمته في ص، مجاهد بن جبً (2)  . وهو ثقة، (260): تقدمت ت
 . (1682): رقم حديث، (433/ 6): سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة (3)
ًوكين (4) ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت  . (602/ 2): في المج
 (4316): ( رقم60/ 3): في المعجم األوسط (5)
 . (6020): ( رقم060/ 2): في المستدرك على الصحيحين (6)
 ( 628، 13): في تاريخ بغداد (7)
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ًيق :(1)وابن الجوزي  ًاهيم الشامي :كلهم من ط   :(2)محمد بن إب
ًجه البيهقي ًيق (3)وأخ   :(4)عبد الوهاب بن الضحاك: من ط

ًاهيم الشامي و )و ، (5)حاقوهاب بن الضحاك الحمصي( عن شعيب بن إسعبد المحمد بن إب
ًوة قال رسول هللا صلى هللا : قالت، – رضي هللا عنها – عن عائشة (7)عن أبيه (6)عن هشام بن ع

ًف ول تعلموهن الكتال)): عليه وسلم وعلموهن المغزل وسورة  – النساء :يعني – بة تنزلوهن الغ
ًجاه(، هذا الحديث صحيح اإلسناد): وقال، لفظ الحديث للحاكم ،((النور  . (8)ولم يخ

                                   
 . (232/ 2): في الموضوعات (1)
ًاهيم بن العالء (2) وعامة أحاديثه غيً ، منكً الحديث): قال فيه ابن عدي، السائح، الدمشقي، الشامي، محمد بن إب

 . كذاب(): وقال الدارقطني، يضع الحديث على الشاميين(): وقال ابن حبان، محفوظة(
الكامل في ضعفاء : ينظً .لكذبه ولنكارة ما يحدث به، فال يحتج به، مما سبق يتبين أن ضعفه شديد ومفسً: أقول

ًجال ًجمة رقم، (424، 420/ 3): ال ًوكين، (1344): ت ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت ، (601/ 2): المج
ًجال ًجمة رقم، (004/ 6): ميزان العتدال في نقد ال   .(3102): ت

 . (2223): ( رقم20/ 0): في شعب اإليمان (3)
ًوك كذبه أبو حاتم، نزيل سلمية، صيالحم، عبد الوهاب بن الضحاك بن أبان الُعًْضي: أبو الحارث (4) قال فيه ، مت

ًحمن ابن ابي حاتم، كان يضع الحديث(): وقال أبو داود، عنده عجائب(): البخاري  سمع منه أبى ): وقال عبد ال
ًواية عنه، بالسلمية ًك حديثه وال ًنا عنه ): وقال ابن حبان، عنده عجائب(): وقال النسائي، ان يكذب(ك: وقال، وت أخب

ًق الحديث ًويه، شيوخنا كان يس ًأ عليه، ويجيب فيما يسأل، وي ول الذكً عنه ، ل يحل الحتجاج به، ويحدث بما يق
منكً ): لبيهقيوا، وقال الدارقطني، ل يتابع عليه(، بعض حديثه مما): وقال ابن عدي، إل على جهة العتبار(

ًكوه(، متهم): وقال الذهبي، الحديث( ًوك كذبه أبو حاتم): وقال الحافظ ابن حجً، ت  . هـ(204ت ، مت
ًح فيه شديد ومفسً :مما سبق يتبين: أقول ًوك الحديث، فهو ل يحتج به، لتهامه بالكذب، أن الج التاريخ : ينظً .مت

ًجمة رقم، (100/ 3): الكبيً ًح وا، (1862): ت ًجمة، (30/ 3): لتعديلالج ًوكون ، (681): رقم ت الضعفاء والمت
ًجمة رقم، (32)ص:: للنسائي ًوكين، (633): ت ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت الكامل في ، (108/ 2): المج

ًجال ًجمة رقم، (413/ 3): ضعفاء ال ًجال، (1064): ت ًجمة رقم، (332/ 2): ميزان العتدال في نقد ال : ت
ًجمة رقم، (012/ 2): مغني في الضعفاءال، (4613) ًجمة رقم، (003/ 3): تهذيب التهذيب، (6820): ت : ت
ًيب التهذيب، (866) ًجمة رقم، (638)ص:: تق  . (0243): ت
ًي  (5) ًحمن األموي مولهم البص وسماعه من ابن ، رمي باإلرجاء ،ثقة، ثم الدمشقي، "شعيب بن إسحاق بن عبد ال

ًة" ًوبة بأخ ًيب التهذيب. هـ(182: )ت: أبي ع ًجمة رقم، (233)ص:: تق  . (2326): ت
ًوة بن الزبيً (6) ًجمته في هامش ص، هشام بن ع  . وهو ثقة، (23): تقدمت ت
ًوة: وهو (7) ًجمته في هامش ص، بن الزبيً ع  . وهو ثقة، (23): تقدمت ت
 . (6020): رقم حديث، (060/ 2): المستدرك على الصحيحين (8)
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ًه أبو عبد هللا الحاكم النيسابوري في صحيحه، هذا حديث ل يصح): وقال ابن الجوزي  ، وذك
ًه  . (1)(؟والعجب كيف خفي عليه أم

 . (2)بل موضوع(): وقال، كموقد تعقب الذهبي على الحا

ًاهيم الشامي ؛الحديث موضوع: أقول يضع الحديث على ، كذاب، ألن في سنده محمد بن إب
ًواية عنه، ل يحتج به، الشاميين وهو عبد الوهاب بن الضحاك ، وقد تابعه من هو مثله، ول تحل ال
ًازي ، كما قال أبو داود، يضع الحديث، الحمصي عنده ): ال البخاري والنسائيوق، وكذبه أبو حاتم ال
ًق الحديث): وقال ابن حبان، عجائب( ًويه(، يس  . وي

ًجه ابن عدي: وأما حديث سهل بن سعد – والخطيب ، (4)وأبو نعيم األصبهاني، (3)أخ
ًيق، (6)وابن الجوزي ، (5)البغدادي عن سهل ، (8)عن أبي حازم، (7)أبي داود النخعي: كلهم من ط

تي الخياطةع)):  صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا: بن سعد قال ًجال من أم  ًار من ال ، مل األب
ًار من أم تي من النساء المغزل(( لفظ الحديث لبن عدي  . وعمل األب

ًاجه للحديثقال ابن عدي عق وهذا الحديث عن أبي حازم مما وضعه سليمان بن ): ب إخ
ًو عليه(  . (9)عم

                                   
 . (232/ 2): الموضوعات (1)
 . (060/ 2): التلخيص للذهبي بهامش المستدرك (2)
ًجال (3) ًجمة رقم، (222 – 221/ 0): في الكامل في ضعفاء ال  . (366): ت
ًجمة رقم، (643/ 1): في تاريخ أصبهان (4)  . (346): ت
ًجمة رقم، (20/ 10): في تاريخ بغداد (5)  . (0433): ت
 . (241/ 2): في الموضوعات (6)
ًو النخعي: أبو داود (7) وقال أحمد ، يضع الحديث، يكذب، ليس بشيء): بن معينقال فيه يحيى ، سليمان بن عم

ًة، كذاب(): بن حنبل ًوف بالكذب(): وقال البخاري ، كان يضع األحاديث الكاذبة(): وقال م : وقال النسائي، مع
ًوك الحديث() ًازي ، مت ًوك الحديث، ذاهب الحديث): وقال أبو حاتم ال اجتمعوا ): وقال ابن عدي، وكان كذابا(، مت

 . يضع الحديث( على أنه
ًجمة رقم، (28/ 0): التاريخ الكبيً: ينظً .يتحقق مما سبق أنه كذاب يضع الحديث: أقول ًح ، (1846): ت الج

ًجمة، (162/ 0): والتعديل ًوكون للنسائي، (433): رقم ت ًجمة رقم، (80)ص:: الضعفاء والمت ( الكامل في 203): ت
ًجال ًجمة رقم، (228/ 0): ضعفاء ال  . (366): ت

ًج :هو (8) ًجمته في هامش ص، سلمة بن دينار األع  . وهو ثقة عابد، (134): تقدمت ت
ًجال (9) ًجمة رقم، (222 – 221/ 0): الكامل في ضعفاء ال  . (366): ت
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ًاجه للحديث وأبو داود النخعي اسمه ، هذا حديث ل يصح): وقال ابن الجوزي أيضا عقب إخ
ًو وقد سبق في كتابنا أنه كان كذابا(  . (1)سليمان بن عم

 . (2)قبح هللا من وضعه(): وقال الذهبي في هذا الحديث

 . (3)موضوع(): وقال الشيخ األلباني

ًو النخعي: في سنده أبو داود وهو، هذا حديث موضوع: أقول كذاب يضع ، سليمان بن عم
 . الحديث

 : حكمه: المحور الثالث من حيث

ًيجا ًسل التابعي، أوضحت دراسة رواية ابن أبي الدنيا سندا وتخ مجاهد بن جبً المكي : أن م
ًسل ضعيف، على إرساله يوهو مع ضعف سنده باق، روي إليه بسند ضعيف وقد روي من ، والم

ًق موصول إلى ابن عمً ًفوعا عن عائشة، وإلى ابن عباس، ط ًق ، وعن سهل بن سعد، وم كلها ط
ًوكة ًواية بها، ل تصلح لالستشهاد، وموضوعة، مت لعدم ثبوتها عن النبي صلى هللا ، ول يحل ال

 م. عليه وسل

 

                                   
 . (242 – 141/ 2): الموضوعات( 1)
ًجال (2) ًجم، (213/ 2): ميزان العتدال في نقد ال  . (6024): ة رقمت
 . (102): حديث رقم (223/ 1): سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة (3)



[268] 

 

  ختفير امليردة يف ن تها وتيركها الزينة لو  نعلها:ا  ا: يف ناب ث
 وفيه حديث واحد: 

ثِني عِلي  بن  ِإْبَراِهيَم اْلَيشكِري  : قال ابن أبي الدنيا د  الز هِري  ، حدَّ َثَنا يعقوب  بن  محمَّ ، حدَّ

ِ بن  َيعق وَب بِن ِإسَحاَق َمْوَلى م عَ  َثِني عبد  ّللاَّ َثَنا يحَيى بن  َسِعيد  ، اِوَيةَ َحدَّ َأَتْت : َقالَ ، َعِن الز ْهِري ِ ، َحدَّ

َها (1)َعَليَّ اْمَرَأٌة ِمَن اْلم َهاِجَراِت َقْد جَعَلت ِدْرَعَها مِ  َثْتِني َأنَّ  (2)ِفي ك  َخْوًفا ت خِرج  ِمْنَها َأَصاِبَعَها َفَحدَّ

ِ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلَّ  وَل ّللاَّ ْنَيا َعاِرَيٌة ِفي اآْلِخَرةِ ر  )): َم َقالَ َرس   . (4)(((3)َب َكاِسَية  ِفي الد 

ًفة حال الحديث من حيثل ًد: مع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بد، القبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًي  – ًاهيم اليشك ًحمن بن أب، نزيل بغداد ،الواسطي، "علي بن إب ي حاتم قال عنه عبد ال

ًازي  ًافي من مصً): ال ، (6)ثقة(): وقال الدارقطني، (5)وهو صدوق(، كتبت عنه ببغداد بعد انص

                                   
ًيب الحديث واألثً: ينظً .القميص: الدرع (1)  . درع: مادة، (110 /2): النهاية في غ
ًجهامن الثوب مد": الكم (2) ًب .والجمع أكمام"، خل اليد ومخ  . كمم: مادة ،(423 /12): لسان الع
ًاد بقوله): قال الحافظ ابن حجً (3)  : على أوجه (كاسية وعارية) :واختلف في الم

ًة من الثواب، لوجود الغنى؛ كاسية في الدنيا بالثياب: أحدها  . لعدم العمل في الدنيا؛ عارية في اآلخ
ًي ، لكنها شفافة ل تستً عورتها، ابكاسية بالثي: ثانيها ًة بالع  . جزاء على ذلك فتعاقب في اآلخ
ًة بالثواب، كاسية من نعم هللا: ثالثها ًته في اآلخ  . عارية من الشكً الذي تظهً ثم
ًة، عاريةً فتصي، فيبدو صدرها، لكنها تشد خمارها من ورائها، كاسية جسدها: رابعها  . فتعاقب في اآلخ

ًجل الصالح كاسية: خامسها ًة من العمل، من خلعة التزوج بال فتح  ،فال ينفعها صالح زوجها( ،عارية في اآلخ
ًح صحيح البخاري   . (26 /16): الباري ش

 . (011): رقم حديث، (422/ 2): كتاب العيال (4)
ًح والتعديل (5) ًجمة رقم، (143/ 3): الج  . (443): ت
ًجمة رقم، (281/ 3): تهذيب التهذيب (6)  . (020): ت
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 . (1)هـ(230توفي سنة ، صدوق ): وقال الحافظ ابن حجً

ًي ل : أقول ًاهيم اليشك ًح والتعديل أعلمعلي بن إب ًحا من أحد أئمة الج ولم يغمزه ، فيه ج
 . كما نص على ذلك اإلمام الدارقطني، وعليه فهو ثقة، أحد منهم في حفظه

ًي  يعقوب بن محمد: أبو يوسف – : قال فيه ابن سعد، نزيل بغداد ،المدني، بن عيسى الزه

ما ): قالف، وسئل عنه يحيى بن معين، (2)وكان حافظا للحديث(، والسماع للحديث، كان كثيً العلم)

ًف من شيوخه فدعوه(، حدثكم عن شيوخه الثقات فاكتبوه صدوق ولكن ل ): وقال فيه، (3)وما لم يع

وقال أحمد بن ، (5)أحاديثه شبه أحاديث الواقدي(): وقال فيه ابن معين أيضا، (4)يبالي عمن حدث(

ًة، (6)ليس بشيء ليس يسوى شيئا(): حنبل وقال أبو زرعة ، (7)ل يساوي حديثه شيئا(): وقال م

ًازي  ًة، (8)واهي الحديث(): ال ًازي ، (9)ليس بشيء يقارب الواقدي(): وقال م هو ): وقال أبو حاتم ال

ول يتابعه عليه ، في حديثه وهم كثيً): وقال العقيلي، (10)ولم أكتب عنه(، ادركته، على يدي عدل

ًه ابن ، (12)ي يتكلم فيه(وكان ابن المدين، منكً الحديث): وقال الساجي، (11)إل من هو نحوه( وذك

ًوف وأحاديثه، مدني): وقال ابن عدي، (13)حبان في الثقات عقب ، (14)ل يتابع عليها(، ليس بالمع

                                   
ًيب التهذيب (1) ًجمة رقم، (628)ص:: تق  . (0383): ت
ًى  (2)  . (001/ 4): الطبقات الكب
ًح والتعديل (3) ًجمة رقم، (214/ 2): الج  . (823): ت
ًجمة رقم، (623/ 11): تهذيب التهذيب( 4)  . (330): ت
ًجمة رقم، (623/ 11): المصدر السابق (5)  . (330): ت
ًح والتعديل (6) ًجمة رقم، (214 /2): الج  . (823): ت
ًجال (7) ًجمة رقم، (040/ 0): ميزان العتدال في نقد ال  . (2823): ت
ًح والتعديل (8) ًجمة رقم، (214/ 2): الج  . (823): ت
ًجال (9) ًجمة رقم، (040/ 0): ميزان العتدال في نقد ال  . (2823): ت
ًح والتعديل( 10) ًجمة رقم، (214/ 2): الج  . (823): ت
ًجمة رقم، (004/ 0): الضعفاء الكبيً (11)  . (2036): ت
ًجال (12) ًجمة رقم، (040/ 0): ميزان العتدال في نقد ال  . (2823): ت
 . (280/ 2): الثقات (13)
ًجال (14) ًجمة رقم، (030/ 8): الكامل في ضعفاء ال  . (2048): ت
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ًفة ابن عدي به أنه ما لحق أصحابه): بقوله، عليه الذهبي ول نشط لكتابة حديثه ، سبب عدم مع

ًجل مشهور مكثً(، عن أصحاب أصحابه صدوق كثيً الوهم ): ابن حجً وقال الحافظ، (1)وإل فال

ًواية عن الضعفاء  . (2)"هـ(216توفي سنة ، وال

ًي : يتبين مما سبق من أقوال األئمة في: أقول أنه صدوق  :يعقوب بن محمد بن عيسى الزه
وإذا حدث عمن مثله في ، ضعيف إذا حدث عن الضعفاء، حسن الحديث إذا حدث عن الثقات

 . ذا عضده تابع أو شاهديحسن حديثه إ، فضعفه خفيف، الضعف

وعبد هللا ، عبد هللا بن أبي زياد القطواني: روى عنه، عبد هللا بن يعقوب بن إسحاق المدني" –

ًفه(): قال الذهبي، (3)وعبد الملك بن محمد بن أيمن"، بن وهب  :وقال الحافظ ابن حجً، (4)ل أع

 . (5)مجهول حال()

ولم ، ألنَُّه روى عنُه أكثً من واحد ؛كما قال الحافظ ابن حجً ،هو مجهول حال: أقول
ًح  أو تعديل  . يتعًَّض لج

 :ثبتثقة ، القاضي، المدني، األنصاري ، يحيى بن سعيد بن قيس: أبو سعيد" –

 (6)"هـ(100ت)

ًي  – ًجمته، ثقة، محمد بن شهاب الزه  . (7)تقدمت ت

ًي الحديث: أقول ًأة التي روى عنها الزه ًات): بقوله، الم ًأة من المهاج وقد ، أتت علي ام
ًج منها أصابعها  – صلى هللا عليه وسلم –فحدثني أن رسول هللا ، جعلت درعها في كمها خوفا تخ

                                   
ًجمة رقم، (342/ 2): المغني في الضعفاء (1) ًجالوميزان العتد، (3202): ت ًجمة، (040/ 0): ال في نقد ال  ت

 . (2823): رقم
ًيب التهذيب (2) ًجمة رقم، (308)ص:: تق  . (3860): ت
ًجال (3) ًجمة رقم، (661، 13): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (6331): ت
ًجال (4) ًجمة رقم، (423/ 2): ميزان العتدال في نقد ال  . (0302): ت
ًيب التهذيب (5) ًج، (606)ص:: تق  . (6320): مة رقمت
ًجمة رقم، (421)ص:: المصدر السابق( 6)  . (3442): ت
 . (33): هامش ص: في (7)
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ًاسة هند بنت الحارث: هي ،(... ، – صلى هللا عليه وسلم –وقد أرسلت الحديث إلى النبي  ،الف

ًسال الجامع الصحيح( عند ): أن البخاري في كتابه، ويدل أنها هي المعنية في رواية الحديث م

ًيق ًي ، (2)عن معمً، (1)هشام: وصله للحديث من ط ًفوعا، عن هند، عن الزه  ،...عن أم سلمة م

ًي : قال ًي ، (4)بين أصابعها( في كميها (3)أزرار وكانت هند لها): الزه ويشهد لذلك أيضا أن الزه

 . (5)الحديث حديث هند(): يولهذا قال الدارقطن، ما حدث بهذا الحديث إل من روايتها

ًسال عن ًته يثبت أن ابن أبي الدنيا روى الحديث م ، ًاسيةهند بنت الحارث الف :وما أظه

ًشية: "ويقال صلى  – روت عن أم سلمة زوجة النبي، كانت تحت معبد بن المقداد بن األسود، الق

ًي"، وكانت من صواحباتها – هللا عليه وسلم ًها ابن حبان في الثقات، (6)روى عنها الزه : وقال، ذك

ًوي عن أم) ًي ): وقال الذهبي، (7)روى عنها ابن شهاب(، سلمة ت ، ما علمت روى عنها سوى الزه

وأصحاب ، روى لها البخاري في صحيحه، ثقة): وقال الحافظ ابن حجً، (8)لكن خًَّج لها البخاري(

 . (9)السنن األربع(

ًاسية ل تعد مجهولة عين ًي ، وهند بنت الحارث الف  ارتفعتفقد  ،بسبب ما روى عنها إل الزه
عنها جهالة العين بناء على قاعدة أبي الحسن بن القطان التي استقً عليها العمل في رفع جهالة 

ًاوي  ًواية راو واحد العين عن ال ًواية راويين، أو ب ًاوي ب ، وهي: "أن جهالة العين تزول عن ال

                                   
ًحمن (1) ًيب التهذهـ(123: )ت: ثقة، هشام بن يوسف الصنعاني القاضي: "أبو عبد ال ًجمة ، (436)ص:: يب" تق ت

 . (3602): رقم
ًجمته في هامش ص، ثقة ثبت، نزيل اليمن، معمً بن راشد (2)  . (42): تقدمت ت
فكانت تزور ذلك لئال يبدو منه ، بسبب سعة ُكمَّيها، كانت تخشى أن يبدو من جسدها شيء"نها أل :أزرار: قوله (3)

ًح صحيح البخاري  ."كاسية عارية: قوله فتدخل في، شيء  . (606/ 10): فتح الباري ش
 . (4800): رقم حديث، (142/ 3): الجامع الصحيح (4)
 (0001): رقم حديث، (242/ 4): العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني (5)
ًجال (6) ًجمة رقم، (620، 64): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (3202): ت
 . (413/ 4): لثقاتا (7)
ًجال (8) ًجمة رقم، (310/ 0): ميزان العتدال في نقد ال  . (11001): ت
ًيب التهذيب (9) ًجمة رقم، (340)ص:: تق  . (8324): ت
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ًح والتعديل" ًاسية روى عنها ا ؛(1)وتعديل أحد أئمة الج ًي ألن هند بنت الحارث الف وهو ثقة ، لزه
وهما من األئمة المعتمد قولهم في ، والحافظ ابن حجً العسقالني، ووثقها ابن حبان، ثبت حافظ

ًح والتعديل ًي عنها، الج ًواية الزه وابن حجً لها ارتفعت عنها جهالة  وتوثيق ابن حبان، وهي ب
أكد الحافظ ابن حجً  وقد، بنص توثيق ابن حبان وابن حجً لها، وتعد من حيث العدالة ثقة، العين

ًاج البخاري لها في كتابه، (2)ثقة(): لسان الميزان( أنها): في كتابه الجامع الصحيح( يدل أنها ): وإخ
 . لكن خًَّج لها البخاري(): ولهذا قال الذهبي، ثقة

ًواة الحديثوي ًي : ألن من رواته، أن سنده ضعيف :ظهً من دراستنا ل يعقوب بن محمد الزه
وسنده ، لجهالة حاله، وهو ضعيف، ن شيخه عبد هللا بن يعقوب بن إسحاق المدنيرواه ع، ضعيف

ًسل إلى النبي ًاسية: وقد أرسلته التابعية ،– صلى هللا عليه وسلم – م ، هند بنت الحارث الف
ًسل كالمنقطع يضعف به أيضا الحديث  . والم

 : تخريجه: من حيث: المحور الثاني

رواه مالك عن  ،محمد بن شهاب الزهري : عن التابعي ،(3)أخرج الحديث اإلمام مالك –
فنظً ، قام من الليل – صلى هللا عليه وسلم – يحيى بن سعيد عن ابن شهاب أن رسول هللا: شيخه

كم من كاسية في ؟ وماذا وقع من الفتن؟ (4)اذا فتح الليلة من الخزائنم)): فقال، في أفق السماء

 . (((5)أيقظوا صواحب الحجً؟ عارية يوم القيامة، الدنيا

ًسال ًيج الحديث م ًاوي  :يتضح من تخ وقد روي ، ى بن سعيد األنصاري يحي: أن مداره على ال
ًيقين ًيق :إليه من ط ًسال عن ، عبد هللا بن يعقوب بن إسحاق المدني :ط ًجها ابن أبي الدنيا م أخ

                                   
ًق الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف (1) تأليف األستاذ الدكتور: عبد المهدي عبد القادر ، (01ص:): ط

 . م2003 –هـ 1028: 1مصً، ط –اهً عبد الهادي، مكتبة اإليمان، الق
ًجمة رقم، (461/ 3): لسان الميزان (2)  . (4203): ت
دار ، محمد فؤاد عبد الباقي: ( صححه ورقمه وخًَّج أحاديثه وعلق عليه8): حديث رقم، (216/ 2): في الموطأ (3)

ًبي ًاث الع ًوت ، إحياء الت  . م1284 –هـ 1003، لبنان –بي
ًح الجامع  .األقضية التي أفيض منها تلك الليلة على المتهجدين ونحوهم" "خزائن األعطية أو (4) فيض القديً ش

 . (0368): رقم حديث، (84 /0): الصغيً
 . (0368): رقم ( حديث84 /0): المصدر السابق .أزواجه عليه الصالة والسالم" :"أي: صواحب الحجً (5)
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ًاسية: التابعية ًيق، هند بنت الحارث الف ًسال عن التابعي، مالك بن أنس: وط ًجها م محمد بن : أخ
ًي  ًي : لضعف راوييه ؛والحديث بإرساله عنهما ضعيف، شهاب الزه وعبد هللا ، يعقوب بن محمد الزه

وضعيف  ،كما في رواية ابن أبي الدنيا، ولضعف إرساله أيضا، بن يعقوب بن إسحاق المدني
 . كما في رواية مالك بن أنس ،لضعف إرساله

: وصله البخاري في كتابهأ ،– رضي هللا عنها – ثبت موصوال إلى أمِ  سلمة والحديث –

ًنا ابن عيينة، (1)حدثنا صدقة: بقوله، الجامع الصحيح() ًي عن ، (2)عن معمً، أخب : قال، الزه

ًتني هند بنت الحارث عن أم سلمة  صلى هللا  – استيقظ النبي: قالت، – رضي هللا عنهما –أخب
وماذا فتح من الخزائن من ، ماذا أنزل الليلة من الفتن !بحان هللاس)): فقال، ذات ليلة – عليه وسلم

ًات ًة((؟ يوقظ صواحب الحج ًب كاسية في الدنيا عارية في اآلخ  . ف

 : وأهميته، الحكم عليه: المحور الثالث من حيث

ًسال عن ًاسية: التابعية الحديث روي م محمد بن شهاب : وعن التابعي، هند بنت الحارث الف
ًي   – رضي هللا عنها – وقد ثبت موصول إلى أم سلمة، وهو بسنده إرساله إليهما ضعيف، الزه

 . له صحيحو وصمفالحديث ب ؛وعليه، جامعه الصحيح(): أوصله البخاري إليها في

 : أهم ما يستفاد من الحديث

ألنه أخبً عن غيب  ؛– صلى هللا عليه وسلم – َعَلم من أعالم نبوته "في هذا الحديث  –
ًق ، وقع بعده ًب من ديار الكفً وذلك أنه فتح هللا على أمته بلدان المش ودرت به ، والمغ

ًات، األرزاق ووقع من الفتن بعده منذ قتل ، وذلك كله من خزائن رحمة هللا، وعظمت الخي
ًج إلى ، هذا ما ل يحيط بعلمه إل هو إلى يومنا – رضي هللا عنه – عثمان ولن يزال اله

 . (3)قيام الساعة"

                                   
ًوزي " (1) ًجمة رقم، (402/ 1): الكاشف ."إمام ثبت، الحافظ، صدقة بن الفضل الم  . (2603): ت
 . (114): حديث رقم، العلم والعظة باليل(): باب، العلم(): ( كتاب60/ 1): الجامع الصحيح (2)
، دار الكتب العلمية، سالم محمد عطا ومحمد علي معوض: حقيقت، لبن عبد البً، (608/ 8): الستذكار (3)

ًوت  . م2000 –هـ 1021، 1ط، بي
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فيقع القتال ، بأن ُيتنافس فيه، "أن المفتوح في الخزائن تنشأ عنه فتنة المال :أفاد الحديث  –

ًف"، بسببه  . (1)وأن يبخل به فيمنع الحق أو يبطً فيس

ًع عند نزول ا، "الندب إلى الدعاء :أفاد الحديثو   – ًجاء ؛ ول سيما في الليل، لفتنةوالتض ل

 . (2)وقت اإلجابة"

ًة ، – صلى هللا عليه وسلم – وإن صدر في حق أزواجه، "والحديث  – عموم اللفظ بولكن العب

 . (3)خصوص السبب"بل 

خشية  ،واصًفا كان أو غيً واصف، "النهى عن لباس رقيق الثياب :أفاد الحديثو   –

 . (4)الفتنة"

 

                                   
 . (633/ 3): تحفة األحوذي (1)
ًح صحيح البخاري  (2)  . (26، 16): فتح الباري ش
ًح صحيح البخاري ( 3) ًبي، للعيني، (130/ 3): عمدة القاري ش ًاث الع ًوت ، دار إحياء الت  . يخبدون تار ، لبنان –بي
ًح صحيح البخاري لبن بطال (4)  . (113/ 6): ش
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  صالة علا املولود:الثا: يف ناب: الث
 وفيه حديث واحد: 

عن عطاء ، حدثنا يعقوب، حدثنا ابن المبارك، حدثنا علي بن الحسن: قال ابن أبي الدنيا

صلى على  –صلى هللا عليه وسلم  –إن النبي ف)) :صل عليه: في صبي يموت وهو صغير قال

 . (1)ابنه إبراهيم وهو ابن تسعين ليلة((

ًفة حال الحديث من حيث ًد: لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بد، القبول أو ال

 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًحمن – ًوزي  علي: "أبو عبد ال  . (2)"هـ(214: ت) :ثقة حافظ، بن الحسن بن شقيق الم

ًجمته، عبد هللا بن المبارك –  . ثبت، وهو ثقة، (3)تقدمت ت

ًاساني، يعقوب بن القعقاع بن األعلم: أبو الحسن" –  . (4)ثقة"، األزدي الخ

ًجمته، عطاء بن أبي رباح –  . وهو ثقة، (5)تقدمت ت

ًسل إلى النبي، الحديث رجال إسناده كلهم ثقات وقد  ،– صلى هللا عليه وسلم – إل أنه م

 . عطاء بن أبي رباح :أرسله التابعي

                                   
 . (026): حديث رقم، (304/ 2): كتاب العيال (1)
ًيب التهذيب (2) ًجمة رقم، (622)ص:: تق  . (0303): ت
 . (30): في هامش ص (3)
ًيب التهذيب (4) ًجمة رقم، (308)ص:: تق  . (3828): ت
 . (122): ش صفي هام (5)
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 : تخريجه: من حيث: المحور الثاني

، (1)السنن: أبو داود في كتابيه:  عن التابعي عطاء بن أبي رباحأخرجه أيضا مرسال –

ًأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني: بقوله ،(2)والمراسيل عن يعقوب بن ، حدثكم ابن المبارك، (3)ق
ًاهيم وهو ابن سبعين  :– صلى هللا عليه وسلم –ن النبي أ)) :عن عطاء، القعقاع صلى على ابنه إب

 . ((ليلة

ًجه البيهقي ًيق، (4)وأخ ًأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني: أبي داود قال: من ط حدثكم ، ق
ًه مثل لفظ أبي داود، عن عطاء، عن يعقوب بن القعقاع، ابن المبارك  . فذك

ًسل التابعياتضح من ت ًيج م ، عبد هللا بن المبارك ىأن مداره عل :عطاء بن أبي رباح: خ

ًيق ابن أبي الدنيا ًسل، والبيهقي، وأبي داود، ورجاله ثقات من ط ًسل ضعيف، إل أنه م وقد ، والم
ًاهيم عندما صلى عليه النبي  في رواية ابن أبي ، – صلى هللا عليه وسلم –اختلف في تحديد سن إب

ًاهيم وهو ابن تسعين ليلة –صلى هللا عليه سلم  –نه الدنيا أ وفي رواية أبي ، صلى على ابنه إب
ًاهيم وهو ابن سبعين ليلة –صلى هللا عليه سلم  –والبيهقي أنه ، داود وأرجح ما ، صلى على ابنه إب

ًه أبو داود في كتابيه ًاسيل(: ذك سنن ال): وقد تابعه على ذلك البيهقي في كتابه ،)السنن( و)الم
ًى(  . الكب

وقتادة ، البهي عبد هللا: وهم ،عن ثالثة من التابعين والحديث روي من وجه آخر مرسال –
 : ومحمد بن علي بن الحسين أبو جعفً الباقً، بن دعامة السدوسي

ًجه أبو داود في: مرسل التابعي عبد هللا البهي – ًاسيل، (5)السنن: أخ عن هناد بن ، (6)والم

                                   
 . (6188): حديث رقم، في الصالة على الطفل: باب، كتاب الجنائز، (203/ 6): السنن (1)
ًاسيل (2)  . (062): رقم حديث، (602/ 1): الم
ًيب التهذيب. ربما أخطأ" :قال ابن حبان، صاحب حديث ،قةث، سعيد بن يعقوب الطالقاني: أبو بكً" (3) : تق

ًجمة رقم، (206)ص:  . (2020): ت
ًى  (4)  . (3320): رقم حديث، (10/ 0): في السنن الكب
 . (6188): حديث رقم، في الصالة على الطفل: باب، الجنائز: ( كتاب203/ 6): سنن أبي داود (5)
ًاسيل (6)  . (061): ( رقم608/ 1): الم
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ًي  ما مات ل)): قال، (4)سمعت البهي: قال، (3)عن وائل بن داود، (2)حمد بن عبيدحدثنا م، (1)الس
ًاهيم ابن النبي  في  –صلى هللا عليه وسلم  –عليه رسول هللا صلى ، – صلى هللا عليه وسلم –إب

 . (((5)المقاعد

ًجه البيهقي ًيق أبي داود، (6)وأخ ًي ، من ط عن وائل ، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا هناد الس
ًه مثل لفظ أبي داود، سمعت البهي: بن داود قال  . فذك

 . ما عدا عبد هللا البهي صدوق ، رجاله ثقات، إسناده حسن

ًجه ابن سعد: قتادة بن دعامة السدوسي: مرسل التابعي – ًو بن : بقوله، (7)أخ ًنا عم أخب
ًي  ًنا همام، (8)عاصم الكالبي البص  – عليه وسلم صلى هللا –ن رسول هللا أ))، عن قتادة، (9)أخب
ًاهيم  . تمام رضاعه في الجنة((: وقال، صلى على ابنه إب

ًو بن عاصم، إسناده حسن  . صدوق : رجاله ثقات ما عدا عم

ًجه ابن سعد: أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين: مرسل التابعي – : بقوله، (10)أخ

ًنا أبو بكً بن عبد هللا بن أبي أويس المدني  ... (11)أخب

                                   
ًي  :هو( 1) ًي بن مصعب: "أبو الس ًيب التهذيب. ثقة"، التميمي الكوفي، هناد ابن الس ًجمة رقم، (430)ص:: تق : ت
(362) . 
ًجمته في هامش ص، محمد بن عبيد بن أبي أمية (2)  . وهو ثقة ،(31): تقدمت ت
ًجمته في ص، الكوفي، التيمي، وائل بن داود (3)  . ( وهو ثقة130): تقدمت ت
ًجمته في ص، صدوق يخطئ، البهيبن يسار  عبد هللا: وهو (4)  . (130): تقدمت ت
ًها، "مواضع قعود الناس في األسواق: المقاعد (5) ًح سنن أبي داود للعيني ."وغي : رقم حديث، (124/ 3): ش
(1326) . 
ًى  (6)  . (3382): رقم حديث، (10/ 0): في السنن الكب
ًى  (7)  . (100/ 1): الطبقات الكب
ًو بن عاصم بن عبيد هللا: "أبو عثمان (8) ًي ، القيسي، الكالبي، عم ًيب  .في حفظه شيء"، صدوق  ،البص تق

ًجمة رقم، (026)ص:: التهذيب  . (4044): ت
ًي ، همام بن يحيى بن دينار العوذي (9) ًجمته في هامش ص، البص  . وهو ثقة، (04): تقدمت ت
ًى  (10)  . (101/ 1): في الطبقات الكب
 :مشهور بكنيته كأبيه، ابن أبي أويس، األصبحي، عبد الحميد بن عبد هللا بن عبد هللا بن أويس: أبو أويس" (11)

ًيب التهذيب. ثقة"، أبي أويس ًجمة رقم، (666)ص:: تق  . (6333): ت
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ًج ًيق، (2)ودلئل النبوة، (1)السنن: ه البيهقي في كتابيهوأخ  ... (3)عبد هللا بن وهب: من ط

، (4)عن سليمان بن بالل وأبو بكً بن عبد هللا بن أبي أويس(، عبد هللا بن وهب): كالهما
ًاهيم  –صلى هللا عليه وسلم  –ن النبي أ)): (6)عن أبيه، (5)عن جعفً بن محمد صلى على ابنه إب

 . ((حين مات

 . ما عدا جعفً بن محمد صدوق ، رجاله ثقات، إسناده حسن

ًاسيل تدل على أن النبي ًاهيم – صلى هللا عليه وسلم – فهذه الم وثبت ، صلى على ابنه إب
ًفوع يعارض هذه ال ًاهيمحديث م ًاسيل من أنه عليه الصالة والسالم لم يصِل على ابنه إب وهو ، م

ًا ل)): قالت، حديث عائشة رضي هللا عنها ًاهيم ابن رسول هللا وهو ابن ثمانية عشً شه قد توفي إب
ًجه أحمد بن حنبل، ((لم يصل عليهف كلهم من ، (10)والبزار، (9)والطحاوي ، (8)وأبو داود، (7)أخ

ًاهيم ًيق يعقوب بن إب حدثني عبد هللا بن أبي بكً بن : قال، عن ابن إسحاق، حدثنا أبي: قال، ط
ًحمن، محمد ًة بنت عبد ال ًاهيم ابن رسول هللا وهو ابن ل)): قالت، عن عائشة، عن عم قد توفي إب

ًا فلم يصل عليه  . ((ثمانية عشً شه

 . (11)إسناد حسن(): قال الحافظ ابن حجً

 . (12)الصابة(): كما قال الحافظ في، وإسناده حسن): وقال الشيخ األلباني

                                   
ًى  (1)  . (3321): رقم حديث، (10/ 0): السنن الكب
 . (061/ 4): دلئل النبوة (2)
ًي الفقيه، عبد هللا بن وهب بن مسلم: أبو محمد" (3) ًشي مولهم المص ًيب التهذيب. ثقة حافظ عابد" ،الق : تق

ًجمة رقم، (628)ص:  . (6320): ت
ًجمته في هامش ص، سليمان بن بالل المدني (4)  . ( وهو ثقة118): تقدمت ت
 . (33): جمته في صتقدمت تً ، صدوق ، جعفً بن محمد الصادق (5)
ًجمته في ص، ثقة، محمد بن علي بن الحسين الباقً: أبو جعفً: هو (6)  . (31): تقدمت ت
 . (23604): رقم حديث، (660، 06): في مسنده (7)
 . (6183): حديث رقم، (في الصالة على الطفل): الجنائز( باب): ( كتاب203/ 6): في سننه (8)
ًح معاني اآلثار (9)  . (2826): رقم حديث، (403/ 1): ش
 . (226): رقم حديث، (240، 18): في مسنده (10)
 . (612/ 1): اإلصابة في تمييز الصحابة( 11)
 . م1283 –ه  1003، 0ط، المكتب اإلسالمي، لأللباني، (80/ 1): أحكام الجنائز( 12)
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ًوا في ، وأبو يعلى في مسانيدهم، والبزار، حديث عائشة رواه اإلمام أحمد): قال العيني وذك
ًكه  : الصالة عليه وجوها – عليه السالم – ت

 . بصالة الكسوف – عليه السالم – شغل النبي: األول

كما استغنى الشهداء  ،عن الصالة – عليه السالم – أنه استغنى بفضيلة نبوة النبي: الثاني
 . دةبفضيلة الشها

 . وقد جاء أنه لو عاش لكان نبيا، ألنه ل يصلي نبي على نبي: الثالث

ًابع ًه(، أنه لم يصل عليه بنفسه: ال  . (1)وصلى عليه غي

صلى هللا عليه  – وابن عبد البً أن صالة النبي، والبيهقي، والخطابي، وقد أوضح الطحاوي 
ًسلة – وسلم ًاهيم وإن رويت م تقديم العمل بها على حديث عائشة  هي األولى في، على ابنه إب

 . رضي هللا عنها

ًسلة – في هذه اآلثار): قال الطحاوي  فلما تضادت اآلثار ، إثبات الصالة على األطفال – الم
ًت عليه عاداتهم، وجب أن ننظً إلى ما عليه عمل المسلمين، في ذلك فيعمل على ، الذي قد ج

فثبت ما وافق ذلك من ، سلمين الصالة على أطفالهمفكانت عادة الم، ويكون ناسخا لما خالفه، ذلك
ًيق اآلثار، وانتفى ما خالفه، اآلثار ًيق النظً، فهذا وجه هذا الباب من ط فإنا ، وأما وجهه من ط

، فلما كان األطفال يغسلون كما يغسل البالغون ، رأينا األطفال يغسلون باتفاق المسلمين على ذلك

ًت ، هذا هو النظً في هذا الباب، البالغين كما يصلى على، ثبت أن يصلى عليهم وقد وافق ما ج
ومحمد رحمهم ، وأبي يوسف، وهو قول أبي حنيفة، عليه عادة المسلمين من الصالة على األطفال

 . (2)وقد روي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، هللا تعالى

ًسال أن النبي): وقال الخطابي صلى هللا عليه وسلم صلى على ابنه  وقد روى عطاء م
ًاهيم ًين وإن كان حديث عائشة أحسن اتصال(، ورواه أبو داود في هذا الباب، إب  . (3)وهذا أولى األم

                                   
ًح سنن أبي داود لل (1)  . (120/ 3): عينيش
ًح معاني اآلثار (2)  . (408/ 1): ش
 . (611/ 1): معالم السنن (3)
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ًاسيل فهي تشد الموصول قبله): وقال البيهقي ، وبعضها يشد بعضا، فهذه اآلثار وإن كانت م

ًاهيم وقد أثبتوا صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على وذلك أولى من رواية من روى أنه ، ابنه إب

 . (1)لم يصِل عليه(

ًه لحديث عائشة رضي هللا عنها وهذا غيً صحيح ): وقال ابن عبد البً األندلسي بعد ذك
وقد يحتمل أن يكون معنى حديث ، ألن الجمهور قد أجمعوا على الصالة على األطفال، وهللا أعلم

ًهمعائشة أنه لم يصل عليه في جما فال يكون مخالًفا ، عة أو أمً أصحابه فصلوا عليه ولم يحض

 . (2)وهللا أعلم(، وهو أولى ما حمل عليه حديثها ذلك، لما عليه العلماء في ذلك

رضي  – إلى أنس بن مالك، ومرسل عطاء بن أبي رباح روَي متصال بسند ضعيف جدا –
ًيقان – هللا عنه  : وله عنه ط

ًيق األولى ًجها أ: الط ًيق محمد بن عبيد هللا ، (4)وابن عدي، (3)بو يعلىأخ كالهما من ط
ًزمي ًاهيم –صلى هللا عليه وسلم  –ن النبي أ)): عن عطاء عن أنس، (5)الع ، صلى على ابنه إب

 . ((أربعافكبً عليه 

                                   
ًى للبيهقي (1)  . (10/ 0): السنن الكب
ًفة األصحاب (2) ًطبي، (42 – 48/ 1): الستيعاب في مع ًو يوسف بن عبد هللا الق علي محمد : تحقيق، ألبي عم

ًوت ، دار الجيل، البجاوي   . م1222 –ه  1012، 1ط، لبنان –بي
 . (6330): رقم حديث، (664/ 3): في مسنده (3)
ًجال (4) ًجمة رقم، (240/ 3): الكامل في ضعفاء ال  . (1322): ت
ًحمن (5) ًزمي الفزاري : أبو عبد ال كان قد سمع ): قال فيه ابن سعد، الكوفي، محمد بن عبيد هللا بن أبي سليمان الع

ًا وقال ، فضعف الناس حديثه لهذا المعنى(، وقد ذهبت كتبه، فلما كان بعد ذلك حدث، وكتب ودفن كتبه، سماعا كثي
ًك الناس حديثه(): وقال أحمد بن حنبل، ل يكتب حديثه(، ليس بشيء): يحيى بن معين : وقال اإلمام مسلم، ت

ًوك الحديث() ًازي ، ساقط(): وقال الجوزجاني، مت ًازي ، ضعيف الحديث جدا(): وقال أبو حاتم ال : وقال أبو زرعة ال
ًوك الحديث(): وقال النسائي، ل يكتب حديثه() وكان رديء ، إل أن كتبه ذهبت، كان صدوقا): وقال ابن حبان، مت

ًكه ، فكثً المناكيً في روايته، ويهم، فجعل يحدث من حفظه، الحفظ ، وابن مهدي، ويحيى القطان، المبارك بنات
وقال الحافظ اب ، ليس بشيء(): وقال ابن شاهين، عامة رواياته غيً محفوظة(): وقال ابن عدي، ويحيى بن معين(

ًوك): حجً  . مات سنة مائة وبضع وخمسين(، مت
ًزمي :مما سبق يظهً: أقول ًت ، دث من حفظهفح، ذهبت كتبه، مفسً، ضعفه شديد ،أن محمد بن عبيد هللا الع فكث

ًه ًوك الحديث ل يحتج به، مناكي ًى : ينظً .فعد مت : الكنى واألسماء لإلمام مسلم، (638/ 3): الطبقات الكب
= 
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ًاجه للحديث ًيب في التكبيً أربعا): قال ابن عدي عقب إخ وعطاء بن ، وهذا بهذا اإلسناد غ
 . (1)عن أنس يعز جدا(، رباح

ًزمي): وقال الهيثمي  . (2)وهو ضعيف(، فيه محمد بن عبيد هللا الع

 (3)إسناده واه (): وقال الحافظ ابن حجً

ًزميألن  ؛الحديث بهذا السند ضعيف جدا: أقول ًوك ، من رواته محمد بن عبيد هللا الع مت
 . الحديث ل يحتج به

ًى  ًيق األخ ًجها ابن سعد: الط ًيق، (4)أخ : عن أنس بن مالك، (5)عطاء بن عجالن: من ط

ًاهيم أربعا –يه وسلم صلى هللا عل –ن النبي أ))  . ((كبً على ابنه إب

                                                                                                   
= 
ة ـمـًجـت، (2/ 8): لـديــعـتـًح والـالج، (02): مـة رقـمـًجـت، (33/ 1): الـًجــوال الـأح، (2080): مـة رقـمـًجـت، (1/426)

ًوكون للنسائيالضعفاء وا، (4) :مـرق ًجمة رقم، (21)ص:: لمت ًوحين من المحدثين والضعفاء ، (421): ت المج
ًوكين ًجال، (203/ 2): والمت ًجمة رقم، (240/ 3): الكامل في ضعفاء ال تاريخ أسماء الضعفاء ، (1322): ت

ًجمة رقم، (130)ص:: والكذابين ًجال، (400): ت ًجمة رق، (06، 23): تهذيب الكمال في أسماء ال ، (4060): مت
ًيب التهذيب ًجمة رقم، (020)ص:: تق  . (3108): ت

ًجال (1) ًجمة رقم، (240/ 3): في الكامل في ضعفاء ال  . (1322): ت
 . (0180): رقم حديث، (64/ 6): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (2)
رسالة : المحقق، ً العسقالنيلبن حج، (834): رقم حديث، (010/ 4): المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية( 3)

 –دار العاصمة ، سعد بن ناصً بن عبد العزيز: تنسيق الدكتور، علمية قدمت لجامعة اإلمام محمد بن سعود
 . هـ1012، 1ط، السعودية

ًى  (4)  . (100/ 1): في الطبقات الكب
ًي ، عطاء بن عجالن الحنفي: أبو محمد (5) ًة، كان يكذب(): قال فيه ابن معين، العطار، البص ليس ): وقال م

ًى ، بثقة( ًة أخ ًازي ، كذاب(): وقال الجوزجاني، منكً الحديث(): وقال البخاري ، ضعيف(): وقال م : وقال أبو حاتم ال
ً ، مثل أبان بن ابى عياش، منكً الحديث جدا، ضعيف الحديث) ًب وهو مت : وقال أبو زرعة، وك الحديث(وذا الض
ًوك الحديث(): وقال النسائي، ضعيف() فكان ل يدري ما يقول يتلقن ، وكان قد سمع الحديث): وقال ابن حبان، مت

ًوي الموضوعات عن الثقات، ويجيب فيما يسأل، كما يلقن ل يحل كتابة حديثه إل على سبيل ، حتى صار ي
ًة، ضعيف ل يعتبً به(): وقال الدارقطني، اته غيً محفوظة(عامة رواي): وقال ابن عدي، العتبار( : وقال م

ًوك() ًوك بل أطلق عليه ابن معين ): وقال الحافظ ابن حجً، اتهمه بعض الئمة(، واه ): وقال الذهبي، مت مت
ًهما الكذب(  . والفالس وغي

= 
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ًوك الحديث، فيه عطاء بن عجالن، الحديث بهذا اإلسناد أيضا ضعيف جدا: أقول لنكارة  ؛مت
ًوي الموضوعات عن ): وقال ابن حبان، والفالس، والجوزجاني، كذبه ابن معين، ما يحدث به ي

 . الثقات(

وال ، ال يصح منها شيء، د ضعيفة جداوالحديث روي مرفوعا عن صحابة آخرين بأساني –
ًاء بن عازب ، وابن عباس، أبي سعيد الخدري : روي ذلك عن ،تصلح لالستشهاد رضي هللا  –والب

 . – عنهم

ًجه البزار في زوائد مسنده: حديث أبي سعيد الخدري  – ًيق ،(1)أخ ًحمن بن  :من ط عبد ال

 ................................. ، (2)مالك بن مغول

                                                                                                   
= 

ًح فيه شديد :يظهً مما سبقأقول:  ًوك الحديث ، ومفسً، أن الج ًه كما قا –فهو مت فال  –ل الحافظ ابن حجً وغي
ًز: ينظً. يحتج بحديثه ًجمة رقم، (30/ 1): تاريخ ابن معين رواية ابن مح : تاريخ ابن معين رواية الدوري ، (80): ت

ًجمة رقم، (000/ 6)، (022/ 0) ًجمة رقم، (033/ 3): التاريخ الكبيً، (1238)، (4128): ت أحوال ، (6060): ت
ًجال ًجمة ر ، (134)ص:: ال ًح والتعديل لبن، (142): قمت ًجمة رقم، (664/ 3): الج الضعفاء ، (1841): ت

ًوكون للنسائي ًجمة رقم، (84)ص:: والمت ًجمة رقم، (106)ص:: تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، (080): ت : ت
ًوكين، (043) ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت ًجال، (160/ 2): المج ًجمة ، (32/ 3): الكامل في ضعفاء ال ت

ًجال، (1426): رقم ًجمة رقم، (34/ 6): ميزان العتدال في نقد ال ًجمة رقم، (26/ 2): الكاشف، (4300): ت : ت
ًيب التهذيب، (6800) ًجمة رقم، (621)ص:: تق  . (0420): ت
 . (813): رقم حديث، (683/ 1): كشف األستار عن زوائد البزار (1)
ًحمن بن مالك بن مغول (2) ًحمن بن مالك بن مغول): قال فيه يحيى بن معين، عبد ال وليس ، قد رأيته، عبد ال

ًقنا حديثه منذ دهً من الدهً(، ليس بشيء): وقال أحمد بن حنبل، بثقة( ، حديثه ليس بشيء(): وقال البخاري ، خ
ًة، كذاب(): داود وقال أبو، ضعيف األمً جدا(): وقال الجوزجاني ًازي ، يضع الحديث(): وقال م : وقال أبو حاتم ال

ًوك الحديث() ًازي ، مت كان ممن ): ليس بثقة( = وقال ابن حبان): وقال النسائي، ليس بقوي(): وقال أبو زرعة ال
ًوي عن الثقات المقلوبات ابن وقال ، مع ضعفه يكتب حديثه(): وقال ابن عدي، وما ل أصل له عن األثبات(، ي

ًوك(): وقال الدارقطني، كذابًا أفاكًا ل يشك فيه أحد(): شاهين  . يأتي بالطامات(): وقال الذهبي، مت
ًحمن بن مالك بن مغول ضعفه شديد :يظهً مما سبق: أقول ألنه ضعف بتضعيف قادح من ِقبل األئمة  ؛أن عبد ال

ًجمة رقم، (024/ 6): وري رواية الد –تاريخ ابن معين : ينظً .فال يحتج بحديثه، المذكورين التاريخ ، (2018): ت
ًجمة رقم، (602/ 4): الكبيً للبخاري  ًجال، (1106): ت ًجمة رقم، (142)ص:: أحوال ال ًح ، (100): ت الج

ًجمة رقم، (283/ 4): والتعديل ًوكين، (1638): ت ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت الكامل في ، (31/ 2): المج
= 
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ًي  ًي ًة، (1)عن الج  صلى هللا عليه وسلم –ن رسول هللا أ)) :عن أبي سعيد، (2)عن أبي نض

ًاهيم: –  . ((فكبً عليه أربعا، صلى على ابنه إب

ًحمن بن مالك بن مغولفيه عبد ): قال الهيثمي ًوك(، ال  . (3)وهو مت

ًحمن بن مالك بن مغول، إسناده ضعيف جدا: أقول ُضع ف بتضعيف قادح من ، فيه عبد ال

ًح والتعديل ًوك الحديث، ِقبل أئمة الج ًوي عن ، لكونه يأتي بالطامات، ل يحتج بحديثه، فهو مت ي

 . الثقات المقلوبات

ًاني ًجه الطب ًيق عطاء، (4)وأخ ًي  من ط ًة، (5)البص ن أ)): عن أبي سعيد، عن أبي نض
ًات –صلى هللا عليه وسلم  –النبي  ًاهيم أربع تكبي  . ((كبً على ابنه إب

ًوكفيه عطاء بن عج، وهو بهذا اإلسناد أيضا ضعيف جدا بل ، لنكارة ما يحدث به ؛الن مت
 . كذبه بعضهم

ًجه ابن ماجه: حديث ابن عباس – ًيق، (7)وأبو نعيم األصبهاني، (6)أخ : كالهما من ط

                                                                                                   
= 

ًجال ًجمة رقم، (031/ 4): ضعفاء ال ًجمة رقم، (128)ص:: تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، (1110): ت : ت
ًجال، (626) ًجمة رقم، (480/ 2): ميزان العتدال في نقد ال ًجمة ، (200)ص:: ديوان الضعفاء، (0202): ت ت

 . (2038): رقم
ًي : أبو مسعود" (1) ًي ًي ، سعيد بن إياس الج ًيب  .هـ("100: ت): اختلط قبل موته بثالث سنين، ثقة، البص تق

ًجمة رقم، (266)ص:: التهذيب  . (2236): ت
ًة (2) ًي ، العبدي الَعَوقي، المنذر بن مالك بن ُقَطعة: "أبو نض ًةمشهور بكنيته، البص  ."هـ(108: )ت: ثقة، : أبي نض

ًيب التهذيب ًجمة رقم، (403)ص:: تق  . (3820): ت
 . (0181): رقم حديث، (64/ 6): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (3)
 . (0063): رقم حديث، (630/ 0): في المعجم األوسط (4)
ًوك الحديث، (241): ًجمته في هامش صتقدمت ت، الحنفي عطاء بن عجالن :هو (5)  . بل كذبه بعضهم، وهو مت
حديث ، باب ما جاء في الصالة على ابن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كتاب الجنائز، (080/ 1): في سننه (6)

 . (1411): رقم
ًفة الصحابة (7)  . (311): رقم حديث، (204/ 1): في مع
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ًاهيم ابن عثمان أبو شيبة : قال، عن ابن عباس، (3)عن مقسم، (2)حدثنا الحكم بن عتيبة: قال، (1)إب
ًاهيم ابن رسول هللال))  عليه وسلم صلى هللا –صلى رسول هللا  – صلى هللا عليه وسلم – ما مات إب
ًضعا في الجنة: وقال، – وما ، ولو عاش لعتقت أخواله القبط، ولو عاش لكان صديقا نبيا، إن له م

ًق قبطي(  . (است

ًي  ًاهيم بن عثمان أبو شيبة): قال البوصي  . (4)(هذا إسناد ضعيف لضعف إب

 . (5)(سنده ضعيف): وقال الحافظ ابن حجً

ًاهيم بن عثمان الواسطيوفي سنده أبو شي): وقال الحافظ السخاوي   . (6)وهو ضعيف(، بة إب

ًاهيم بن عثمان أبو شيبة، إسناده ضعيف جدا: أقول ُضعِ ف بتضعيف قادح من ِقبل ، فيه إب
ًح والتعديل ًوك الحديث، أئمة الج  . فهو مت

                                   
ًاهيم بن عثمان العبسي: أبو شيبة" (1) قال فيه عبد هللا بن ، : أبي شيبةقاضي واسط مشهور بكنيته، الكوفي، إب

، وابن شاهين، وأبو داود، وأحمد بن حنبل، معينقال يحيى بن ، ضعيف الحديث(): وقال ابن سعد، إرِم به(): المبارك
وقال ، سكتوا عنه(): وقال البخاري ، ليس بثقة(): وقال يحيى ابن معين في موضع خخً، ضعيف(): والدارقطني
ًمذي، ساقط(): الجوزجاني ًوك الحديث(): وقال النسائي، منكً الحديث(): وقال الت وألبي شيبة ): وقال ابن عدي، مت

ًهأحاديث غيً ص ًت عن الحكم وعن غي ، ضعيف): وقال الذهبي، وهو ضعيف على ما بينته(، الحة غيً ما ذك
ًكه غيً واحد( ًوك الحديث): وقال الحافظ ابن حجً، ت  . هـ(132): مت

ًح فيه شديد ومفسً: أقول ًى : نظًي .فال يحتج بحديثه، مما سبق يظهً أن الج التاريخ ، (680/ 3): الطبقات الكب
ًجمة رقم، (610/ 1): ي الكبيً للبخار  ًجال، (282): ت ًجمة رقم، (22)ص:: أحوال ال الضعفاء ، (30): ت

ًوكون للنسائي ًجمة رقم، (12)ص:: والمت ًجال، (11): ت ًجمة رقم، (622/ 1): الكامل في ضعفاء ال ، (31): ت
ًجمة رقم، (40)ص:: تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين ًج، (21): ت ًجمة ، (08/ 1): الميزان العتدال في نقد ال ت

ًجمة رقم، (20/ 1): المغني في الضعفاء، (104): رقم ًجمة رقم، (104/ 1): تهذيب التهذيب، (124): ت : ت
ًيب التهذيب، (243) ًجمة، (22)ص:: تق  . (214): رقم ت
ًيب التهذيب ."هـ(116ت: ): إل أنه ربما دلس، ثقة ثبت فقيه، الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي: "أبو محمد (2) : تق

ًجمة رقم، (134)ص:  . (1046): ت
ًة: "أبو القاسم (3) ، للزومه له؛ مولى ابن عباس :ويقال له، مولى عبد هللا بن الحارث، َنجدة :ويقال، ِمقسم بن ُبْج

ًسل، صدوق  ًيب التهذيب". هـ(101ت: ): وكان ي ًجمة رقم، (404 )ص:: تق  . (3836): ت
 . (400): رقم حديث، (66/ 2): مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة (4)
ًيج أحاديث الهداية (5) السيد عبد هللا هاشم اليماني : تحقيق، عسقالنيلبن حجً ال، (264/ 1): الدراية في تخ

ًفة، المدني ًوت، دار المع  . بدون تاريخ، بي
 . (408)ص:: المقاصد الحسنة (6)
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ًجه ابن سعد: حديث البراء ابن عازب – ًيق  ،(3)والبيهقي، (2)وأحمد، (1)أخ كلهم من ط

ًائيل ًاء بن عازب، (6)عن عامً، (5)ن جابًع، (4)إس صلى هللا  – لى رسول هللاص)): قال، عن الب
ًاهيمعلى  – عليه وسلم ًاعشً ومات وهو ابن ستة ، ابنه إب إن له في الجنة من تُِتمُّ : وقال، شه

يق(( ،رضاعه  . لفظ الحديث ألحمد بن حنبل ،وهو ِصدِ 

ُضعِ ف بتضعيف قادح من ِقبل أئمة ، فيه جابً بن يزيد الجعفي، سنده ضعيف جدا: أقول
ًح والتعديل ألن ؛ فال يحتج بحديثه ؛وعليه، كما قال الحافظ ابن حجً، فهو ضعيف رافضي، الج

ًح شديد ومفسً ًحوه بج  . أكثً األئمة ج

ًة بن شعبة الصالة عن الصبي الصغير توقد ثبت –  – رضي هللا عنه – من حديث المغي

                                   
ًى  (1)  . (100/ 1): في الطبقات الكب
 . (18023): رقم حديث، (043، 60): في مسنده (2)
ًى  (3)  . (3388): رقم حديث، (10/ 0): في السنن الكب
ًائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الهمدانييوسف:  "أبو :وهو (4) )ت:  :ُتكلم فيه بال حجة ،ثقة ،الكوفي، إس

ًيب التهذيب". وقيل بعدها (،130 ًجمة رقم، (100)ص:  :تق  . (001): ت
وقال سفيان ، صدوق في الحديث(): قال فيه شعبة، الكوفي، بن يزيد بن الحارث الجعفيجابً : أبو عبد هللا (5)

، ليس بشيء(): قال يحيى بن معين، ما رأيت أورع منه في الحديث(، كان جابً الجعفي ورعا في الحديث): الثوري 
ًة ًامة(ل يكت): وقال م ًكه يحيى بن سعيد): وقال البخاري ، ب حديثه ول ك ًحمن بن مهدي(، ت وقال اإلمام ، وعبد ال

ًوك الحديث(): مسلم ًاح(: فقال، كذاب سألت عنه ابن حنبل): وقال الجوزجاني، مت ًكه ابن مهدي فاست وقال أبو ، ت
ًوك(): وقال النسائي، ليس عندي بالقوي في حديثه(): داود ًازي وقال ابو ، مت ، يكتب حديثه على العتبار): حاتم ال

ًب إلى الضعف منه إلى الصدق(): وقال ابن عدي، لين(): وقال أبو زرعة، ول يحتج به( وقال ، وهو مع هذا كله أق
ًجع إلى الدنيا(، كان سبئيا من أصحاب عبد هللا بن سبأ): ابن حبان وقال ، وكان يقول إن عليا عليه السالم ي

ًكه الحفاظ، وثقه شعبة فشذ، ً علماء الشيعةمن أكب): الذهبي ليس في كتابي له شيء سوى حديث : قال أبو داود، وت
ًجال: نظًي. ضعيف رافضي(): وقال الحافظ ابن حجً، السهو( ، (680 – 632/ 1): ميزان العتدال في نقد ال

ًجمة رقم ًجمة رقم، (284/ 6): رواية الدوري  –تاريخ ابن معين ، (1024): ت ًجمة رقم، (630/ 6)، (6431): ت : ت
ًجمة رقم، (24)ص:: الضعفاء الصغيً للبخاري ، (1332) ًجال، (02): ت ًجمة رقم، (44)ص:: أحوال ال ، (60): ت

ًجمة رقم، (324/ 2): الكنى واألسماء لإلمام مسلم ًح والتعديل، (2218): ت ًجمة رقم، (028 – 023/ 2): الج : ت
ًوحين من المحدثين وال، (2006) ًوكينالمج ًجال، (208/ 1): ضعفاء والمت ، (663/ 2): الكامل في ضعفاء ال

ًجمة رقم ًجمة رقم، (288/ 1): الكاشف، (623): ت ًيب التهذيب، (362): ت ًجمة رقم، (163)ص:: تق  . (838): ت
ًاحيل الشعبي: وهو (6) ًجمته في ص، عامً بن ش  . هو ثقةو ، (128): تقدمت ت
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ًجه ًمذي، (1)ابن ماجه: أخ ًى ، (3)السنن المجتبى(): والنسائي في سننيه، (2)والت ، (4)والسنن الكب
ًاني، (6)وابن حبان، (5)والطحاوي  ًيق، (8)والحاكم، (7)والطب عن زياد  ،(9)سعيد بن عبيد هللا: من ط
ًة بن شعبة، (11)عن أبيه، (10)بن جبيً : –صلى هللا عليه وسلم–قال رسول هللا : قال، عن المغي

                                   
 . (1430): حديث رقم، ما جاء في الصالة على الطفل(): باب، الجنائز(): ( كتاب086/ 1): في سننه (1)
 . (1403): حديث رقم، ما جاء في الصالة على الطفل(): باب، الجنائز(): ( كتاب600/ 6): في سننه (2)
ًاكب): باب، الجنائز(): ( كتاب44/ 0): السنن المجتبى (3)  . (1202): حديث رقم، من الجنازة( مكان ال
ًى  (4)  . (2083): رقم حديث، (0611/ 2): السنن الكب
ًح معاني اآلثار (5)  . (2822): رقم حديث، (408/ 1): في ش
 . (6002): رقم حديث، (60/ 3): في صحيحه (6)
 . (1003)، (1004)، (1000): رقم حديث، (060، 20): في المعجم الكبيً (7)
 . (1616): رقم حديث، (403/ 1): تدرك على الصحيحينفي المس (8)
ًي ، سعيد بن عبيد هللا بن جبيً بن حية الثقفي (9) : وقال أحمد بن حنبل، ثقة(): قال فيه يحيى بن معين، البص
ًازي ، ثقة() ًي ): وقال أبو زرعة ال ًه ابن حبان في الثقات، ليس به بأس(): وقال النسائي، ثقة(بص روى ): وقال، وذك

ًه(، ليس بالقوي ): وقال الدارقطني، عن ابن عباس في صوم يوم عاشوراء( وقال ، يحدث بأحاديث يسندها ويوقفها غي
ليس فيها ، أحاديث له في البخاري خمسة): وقال أيضا، صدوق ربما وهم(): وقال الحافظ ابن حجً، ثقة(): الذهبي

ًد به  . والنسائي(، وأبو زرعة، وابن نعيم، وقد وثقه أحمد، شيء تف
ًازي ، وابن معين، سعيد بن عبيد هللا الثقفي وثقه مع أحمد بن حنبل: أقول وقال ، والذهبي، ابن حبان، وأبي زرعة ال

ًوي أحاديث يس، وقد ضعفه الدارقطني، ليس به بأس(): فيه النسائي ًفعبحجة أنه ي ًه ، ندها بال وهي موقوفة عند غي
ًد بما قاله الحافظ ابن حجً، وقول الدارقطني ل يقبل على إطالقه، من الثقات جامعه الصحيح( ): أن البخاري في: ي

ًد به ًفوعة، روى له أحاديث خمسة ليس فيها شيء تف ًد أنه أسندها م ًه من الثقات أوقفها، أي لم يتف وسعيد بن ، وغي
ًه من الثقاتعبيد هللا الث ألن الضابط الثقة ل يخلو ، وهو موقوف عند الثقات، قد يهم في رفع حديث، قفي هو كغي

ًجح ثقته أن البخاري ، ما قلته ُيْظِهً أن سعيد بن عبيد هللا الثقفي ثقة ربما وهمو ، ول ينزله عن ثقته، من قلة الوهم وي
ًج له في): في ًبة والتوحيد: جامعه الصحيح( أخ ًج في كتابه المذكور إل ، لجزيةوا، األش والبخاري في الغالب ل يخ

ًاوي الثقة الضابط ًح والتعديل: ينظً .لل ًجمة رقم، (62/ 0): الج سؤالت الحاكم ، (636): الثقات، (133): ت
ًح والتعديل ًجمة رقم، (214)ص:: النيسابوري للدارقطني في الج ، (282/ 1): رجال صحيح البخاري ، (660): ت

ًجمة  ًفة، عبد هللا الليثي: تحقيق، للكالباذي، (682): رقمت ًوت ، دار المع / 1): الكاشف، هـ 1003، 1ط، لبنان –بي
ًجمة رقم، (001 ًجمة رقم، (31/ 0): تهذيب التهذيب، (1223): ت ًيب التهذيب، (106): ت ًجمة ، (262)ص:: تق ت

ًح صحيح البخاري ، (2642): رقم  . (004/ 1): فتح الباري ش
ًجمة رقم، (002/ 1): ثقة" الكاشف، ياد بن جبيً بن حية الثقفي"ز  (10)  . (1330): ت
ًوة بن مسعود، جبيً بن حية بن مسعود الثقفي" (11) ًوان، جليل ثقة، ابن أخي ع . "مات في خالفة عبد الملك بن م

ًيب التهذيب ًجمة رقم، (168)ص:: تق  . (822): ت
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ًاكب خلفا)) ًجوه كلهم بهذا اللفظ، والطفل ُيصلى عليه((، والماشي حيث شاء منها، الجنازة ل ، أخ
ًة بن شعبة ًيق المذكورة إلى المغي صلى  –قال سمعت رسول هللا ، ما عدا ابن ماجه رواه من الط

 . (لطفل ُيصلى عليه(ا)): يقول –هللا عليه وسلم 

ًاجه له ًمذي عقب إخ  . (1)هذا حديث حسن صحيح(): قال الت

ًط البخاري ): وقال الحاكم أبو عبد هللا ًجاه(، هذا حديث صحيح على ش  . (2)ولم يخ

 . (3)صحيح(): وقال الشيخ األلباني

 . ألن رجال سنده ثقات، الحديث صحيح: أقول

  : وأهميته، الحكم عليه: من حيث: المحور الثالث

ًسل التابعيأوضحت  ًيجا: دراسة م ًواية ابن أبي الدنيا سندا وتخ أن  :عطاء بن أبي رباح ب

ًسل ضعفه خفيف، ثقاتإسناده رجال  ًه، إل أنه م  : لسببين، يتقوى إلى درجة الحسن لغي

ًة ، ينص أن الطفل ُيصلى عليه، وجود شاهد له صحيح: السبب األول ًوي من حديث المغي م

 . بن شعبة رضي هللا عنه

ًاسيل: السبب اآلخر ًى أسانيدها حسنة، ثبت له ثالثة م ًق أخ ًوية من ط عن ثالثة من ، م

ومحمد بن علي بن الحسين أبو جعفً ، وقتادة بن دعامة السدوسي، عبد هللا البهي: وهم، التابعين

 . الباقً

ًسل التابعي ؛وعليه ًة : وهو، عطاء بن أبي رباح بشاهده الصحيح: يتحقق أن م حديث المغي

ًاسيله الثالثة، بن شعبة ًق حسنة، وبم ًوية من ط بمجموعها يتقوى بها من درجة الضعف  الم

ًه  . الخفيف إلى درجة الحسن لغي

                                   
ًمذي (1)  . (44/ 0): سنن الت
 . (403/ 1): المستدرك على الصحيحين (2)
ًيج أحاديث منار السبيل (3)  . (300): رقم حديث، (122/ 6): إرواء الغليل في تخ
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 ما يستفاد من الحديث:أهم 

ًا كان أو أنثى ُيصلى عليه إذا تيقنت حياته  – أو ، والحديث له أهمية يفيد أن الطفل ذك

 . (1)استهل

ًة، وقد قال بذلك جمهور العلماء  – ًحمة، وأنه عند الصالة عليه يدعى لوالديه بالمغف  . (2)وال

 

                                   
ًكة يعلم بها حياة الطفل، أو العطاس، الصياح: الستهالل (1) ًيفات: ينظً. أو ح ًجاني، (22)ص:: التع ، للج

ًاف الناشً: ضبطه وصححه ًوت ، دار الكتب العلمية، جماعة من العلماء بإش  –هـ 1006، 1ط، لبنان –بي
 . م1286

ًح صحيح البخاري : ينظً (2) ًح الجامع الصغيًو ، (121/ 6): فتح الباري ش حديث ، (00/ 0): فيض القديً ش
 . (4868): رقم
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  انعا: يف ناب: صالح الولم:ر
 وفيه حديث واحد: 

ثنا محمَّد  ْبن  يِزيَد اآْلَدِمي  : قال ابن أبي الدنيا ثنا َأبو مسِهر  ، حدَّ عن هشاِم بِن َيحيى ، حدَّ
اني ِ  َثني عطاٌء ، اْلغسَّ َثِني َعَطاء  ْبن  َأِبي َرباح  ، اْلخ راساني  حدَّ َقاَل رسول  ّللاَِّ صلى هللا : َقالَ ، َحدَّ

َ وحَده  بعَده  ِإالَّ َأجَرى ّللاَّ  عزَّ وجلَّ عَلى م)): عليه وسلم يًَّة مؤِمنًة تعب د  ّللاَّ ا من عبد  مؤِمن  ترَك ذرِ 

 . (1)((َأبيها مْثل عمِلَها اَل ينقص  ذِلَك ِمْن عمِلَها َشْيًئا

ًفة حال الحديث من حيث من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بد، دالقبول أو الً : لمع
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًاز البغدادي، محمد بن يزيد األدمي: "أبو جعفً –  . (2)"(هـ204)توفي سنة ، ثقة عابد، الخ

توفي سنة ، ثقة فاضل، الدمشقي، لى بن مسهً الغسانيعبد األع: "أبو مسهً –

 . (3)"(هـ218)

وقال أبو حاتم ، (4)ما أرى به بأسا(): قال فيه أحمد بن حنبل، هشام بن يحيى الغساني –

ًازي  ًه ابن حبان في الثقات، (5)صالح الحديث(): ال  . (6)وذك

 . حسن الحديث، أنه صدوق  :يظهً مما سبق: أقول

                                   
 . (660): ص: الثقات للعجلي، (022): رقم حديث، (311/ 1): كتاب العيال (1)
ًيب التهذيب (2) ًجمة رقم، (410)ص:: تق  . (3008): ت
ًجمة رقم، (662)ص:: المصدر السابق (3)  . (6368): ت
ًجمة رقم، (248)ص: :سؤالت أبي داود لإلمام أحمد (4)  . (286): ت
ًح والتعديل (5) ًجمة رقم، (30/ 2): الج  . (230): ت
 . (262/ 2): الثقات( 6)
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ًساني: أبو أيوب" – كان ): قال فيه ابن سعد، نزيل الشام ،البلخي، عطاء بن أبي مسلم الخ

وقال ، (3)ثقة(): وقال أحمد بن حنبل، (2)روى عنه مالك(، ثقة): نوقال يحيى بن معي ،(1)ثقة(
ًك حديثه غيً عطاء ): البخاري  ًوي عنه مالك يستحق أن يت ًف لمالك بن أنس رجال ي ما أع

ًاساني ًه البخاري في الضعفاء، (4)عامة أحاديثه مقلوبة(: قال؟ ما شأنه: قلت له، الخ وقال ، (5)وذك

ًوف بالفتوى والجهاد(، ثقة): عقوب بن شيبةوقال ي، (6)ثقة(): العجلي ًازي ، (7)مع : وقال أبو حاتم ال

ًمذي، (8)صدوق يحتج به(، ل بأس به صدوق ) ًساني رجل ثقة): وقال الت روى عنه ، عطاء الخ

ًهما ولم أسمع أن أحدا من المتقدمين تكلم فيه بشيء(، الثقات من األئمة ، (9)مثل مالك ومعمً وغي

ًه العقيلي في الضعفاء، (10)يس به بأس(ل): وقال النسائي كان من ): وقال ابن حبان، (11)وذك
فحمل عنه فلما كثً ذلك في ، يخطئ ول يعلم، كثيً الوهم، غيً أنه رديء الحفظ، خيار عباد هللا

ثقة ): وقال الدارقطني، (13)أرجو أنه ل بأس به(): وقال ابن عدي، (12)روايته بطل الحتجاج به(

ًه ، (15)قاله في الوصايا(، غيً قوي ): وقال البيهقي، (14)أنه لم يلَق ابن عباس(إل ، في نفسه وذك

                                   
ًى  (1)  . (632/ 3): الطبقات الكب
ًح والتعديل (2) ًجمة رقم، (664/ 3): الج  . (1840): ت
ًجمة رقم، (101/ 3): سيً أعالم النبالء (3)  . (42): ت
ًمذي، (123/ 1): العلل الكبيً (4) ًتيب، للت ًون ، أبي طالب القاضي: ت ًبية، عالم الكتب، وخخ ، ومكتبة النهضة الع

ًوت   . هـ1002، 1ط، لبنان –بي
ًجمة رقم، (82)ص:: الضعفاء الصغيًينظً:  (5)  . (238): ت
ًجمة رقم، (660): الثقات (6)  . (1163): ت
ًجال (7) ًجمة رقم، (30/ 6): ميزان العتدال في نقد ال  . (3024): ت
ًح والتعديل (8) ًجمة رقم، (664/ 3): الج  . (1840): ت
ًمذي( 9) ًجمة رقم، (231/ 1): العلل الكبيً للت  . (400): ت
ًجال( 10) ًجمة رقم، (36/ 6): ميزان العتدال في نقد ال  . (4302): ت
ًجمة رقم، (004/ 6): الضعفاء الكبيً: ينظً (11)  . (1000): ت
ًوحين من المحدثين (12) ًوكين المج  . (161 – 160/ 2): والضعفاء والمت
ًجال (13) ًجمة رقم، (32/ 3): الكامل في ضعفاء ال  . (1421): ت
ًجال( 14) ًجمة رقم، (30/ 6): ميزان العتدال في نقد ال  . (4302): ت
ًجمة رقم، (060/ 2): المغني في الضعفاء (15)  . (0122): ت



[231] 

ًسل): وقال الذهبي، (1)ابن الجوزي في الضعفاء ًة، (2)ويعنعن(، ثقة ي صدوق ): وقال م

ًهم وثقه(، صدوق ضعيف): وقال فيه أيضا، (3)مشهور( صدوق ): وقال الحافظ ابن حجً، (4)وأكث

ًسل وي ًا وي  . (5)هـ(164توفي سنة ، دلسيهم كثي

ًساني :يتبين مما سبقأقول:  ، والعقيلي، وقد ضعفه البخاري ، أن أكثً األئمة وثقوا عطاء الخ
ًنا، وابن الجوزي ، والبيهقي، وابن حبان ًدود بتوثيق الجهابذة ممن ذك وقد ضعفه ، وتضعيفهم له م

ًوايته لحديث واحد، البخاري  وهو ل يستحق التضعيف بهذه  ،خالف فيه الثقات، وابن الجوزي ل
 . المخالفة النادرة

ًساني ًسل ويدلس :وأما ما قيل في عطاء الخ ًه من الثقات الذين ، إنه كان ي فهو مثل غي
ًوا بالتدليس واإلرسال  . اشته

ًوف بالتشدد في  ؛بطل الحتجاج به( ل يقبل منه): وقول ابن حبان ألن ابن حبان مع
ًح ًساني اإلمام مسلم في صحيحهوقد احت، والتعنت فيه، الج ًج له في  ،ج بعطاء الخ "أخ

 . (6)الجنائز"

ًت على تمام ضبطه أنزلته من الثقة إلى  ًساني له أوهام ُعًِف بها أث وكون عطاء الخ
ًازي ، الصدوق  صدوق ل ): وقال النسائي، صدوق يحتج به(، ل بأس به): ولهذا قال فيه أبو حاتم ال

ًها تؤكد أن عطاء ، صدوق مشهور(): د أقوالهبأس به( وقال الذهبي في أح هذه األقوال وغي
ًساني صدوق حسن الحديث ًهم، وأصحاب السنن األربع، احتج به مسلم، الخ  . وغي

ًجمته، عطاء بن أبي رباح –  . وهو ثقة، (7)تقدمت ت

                                   
ًوكون ينظً:  (1) ًجم، (183/ 2): الضعفاء والمت  . (2612): ة رقمت
ًوكين (2) ًجمة رقم، (233)ص:: ديوان الضعفاء والمت  . (2862): ت
ًجمة رقم، (060/ 2): المغني في الضعفاء (3)  . (0122): ت
ًجمة رقم، (164)ص:: ذكً أسماء من تكلم فيه وهو موثق( 4) مكتبة ، محمود شكور: تحقيق، للذهبي، (206): ت

 . م1283 –هـ 0310، 1األردن( ط –الزرقاء ، المنار
ًيب التهذيب (5) ًجمة رقم، (622)ص:: تق  . (0300): ت
ًجمة رقم، (102/ 2): رجال صحيح مسلم (6)  . (1243): ت
 . (122): في هامش ص (7)
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 : تخريجه: من حيث: المحور الثاني

: ابن أبي الدنيا في كتابه :رباحعطاء بن أبي : تفرد بإخراج الحديث مرسال عن التابعي –

 . (العيال)

 : الحكم عليه: المحور الثالث من حيث

ًيجا ًسل التابعي عطاء بن أبي رباح  :أوضحت دراسة رواية ابن أبي الدنيا سندا وتخ أن م
 . ضعيف ألرساله
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العطفْعلىْ: وِباب، الغتباطِْبقلةْالعيال: يفِْباب: املبحثْالثالث
ْ. واملُّارةْهلم ،والرَفةِْبهم، األزواج

 : وفيه ثالثة أحاديث

 دوال: يف ناب: االبتبا  ندقلة األوالد:
 وفيه حديث واحد: 

عن خالد بن ، عن أبي مريم، عن أبي بكر، حدثنا محمد بن يزيد اآلدمي: قال ابن أبي الدنيا
كثر ، ن كثر عيالهم)): قال – صلى هللا عليه وسلم – عن النبي، وضمرة بن حبيب، معدان

فلم يباِل هللا أيهما ، ومن كثر همه افترق قلبه في أودية شتى، ومن كثر ماله كثر همه، شياطينه

 . (1)((سلك

ًفة حال الحديث من حيث ًد: لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بد، القبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًجمته، محمد بن يزيد اآلدمي البغدادي –  . وهو ثقة، (2)تقدمت ت

ًيم، أبو بكً – ًجمة أعثًلم : وأبو م ًاجم بعد بحث وجهد في ، لهما على ت ًجال والت كتب ال
 . التي وقفت عليها

كان يسبح في اليوم  :يقال، مخلص، ثبت مهيب، فقيه كبيً، "خالد بن معدان الكالعي –
: وقال، عده ابن حبان من مشاهيً التابعين بالشام، (3)"هـ(100)توفي سنة ، أربعين ألف تسبيحة

                                   
 . (002): رقم حديث، (366/ 2): كتاب العيال (1)
 . (242): في ص (2)
ًجمة رقم، (632/ 1): الكاشف( 3)  . (1640): ت
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من متقشفي ، أبو عبد هللا :كنيته، – صلى هللا عليه وسلم –عين من أصحاب رسول هللا أدرك سب)
ًدين الزهاد(، العباد  . (1)والمتج

ًة بن حبيب بن صهيب: "أبو عتبة – ، (2)هـ("160)توفي سنة ، ثقة، الحمصي، الزبيدي، ضم

 . (3)كان ثبتا متقنا(): وقال، بن حبان من مشاهيً التابعين بالشامعده ا

 : تخريجه: من حيث: المحور الثاني

ابن أبي  :وضمرة بن حبيب، خالد بن معدان: عن التابعيين تفرد بإخراج الحديث مرسال –
 . العيال(): الدنيا في كتابه

 : الحكم عليه :من حيث: المحور الثالث

ًسل التابعيين ًة بن حبيب، لد بن معدانخا: م كونه باقي على ، ضعيف ل ُيعمل به، وضم
ًيم لم أ ، إرساله ًجمعثً وكذلك في سنده أبو بكً وأبو م  ة. لهما على ت

 

                                   
ًجمة رقم، (286)ص:: مشاهيً علماء األمصار (1)  . (834): ت
ًيب التهذيب (2) ًجمة رقم، (280)ص:: تق  . (2283): ت
ًجمة رقم، (188)ص:: مشاهيً علماء األمصار (3)  . (823): ت
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  واملماراة هلم: واليردفة نهم ا  ا: يف ناب العطا علا األزواجث

 : وفيه حديثان

 :

ذكر لنا أن : قال، سمعت الحسن: قال، حدثنا حزم، شامحدثنا خلف بن ه: قال ابن أبي الدنيا

، (2)ن عندكم عوانفإنه، بالنساء خيرا (1)ستوصواا)): قال – صلى هللا عليه وسلم – النبي

 . (3)((واستحللتم فروجهن بكلمة هللا ،– عز وجل – اتخذتموهن بأمانة هللا

ًفة حال الحديث من حيث ًد: لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بد، القبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًئ البغدادي، لف بن هشام بن ثعلب البزار"خ – ًاءة، المق : ت) :ثقة له اختيار في الق

 . (4)"هـ(222

ًان القطعي –  . (5)(هـ134: ت) :ثقة مسن، حزم بن أبي حزم مه

ًي  – ًجمته، الحسن بن يسار البص  . رسال والتدليسكثيً اإل، وهو ثقة، (6)تقدمت ت

 

                                   
: حاشية السندي على سنن ابن ماجه. "ا فاقبلوا وصيتي فيهنأوصيكم بهن خيً  :أي، قبول الوصية: "الستيصاء (1)
(1 /438) . 
ًى" :أي (2) ًيب الحديث ."إنما هن عندكم بمنزلة األس محمد عبد ، تحقيق الدكتور، للقاسم بن سالم، (183/ 2): غ

ًة المعارف العثمانية، المعيد خان  . م1230 –هـ 1680، 1ط، الدكن، ر خبادحيد، مطبعة دائ
 . (030): رقم حديث، (331/ 2): كتاب العيال (3)
ًيب التهذيب (4) ًجمة رقم، (120)ص:: تق  . (1363): ت
ًجمة رقم، (612/ 1): الكاشف (5)  . (222): ت
 . (30): في ص (6)
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 : تخريجه :من حيث: المحور الثاني

: ابن أبي الدنيا في كتابه :الحسن البصري : تفرد بإخراج الحديث مرسال عن التابعي –

 . العيال()

 :  عنهماوعمرو بن األحوص رضي هللا، والحديث ثَبَت مرفوعا عن جابر –

ًجه مسلم :حديث جابر بن عبد هللا – بسنده إلى جابً بن عبد هللا من حديث طويل ، (1)أخ
ًوجهن بكلمة هللا، مانة هللافإنكم أخذتموهن بأ، اتقوا هللا في النساءف)): وفيه  . ((...واستحللتم ف

ًجه النسائي :حديث عمرو بن األحوص – ًمذي، (2)أخ كلهم من ، (4)ابن ماجه، (3)والت

ًق  ًقدة(6)عن زائدة، (5)عن الحسين بن علي الجعفي: ط عن سليمان بن ، (7)عن شبيب بن غ

ًو بن األحوص ل وستوصوا بالنساء أ)): وفيه، ثم ذكً حديثا طويال، (9)قال حدثني أبي، (8)عم
ًا  . ((...فإنما هن عوان عندكم، خي

ًاجه للحديث ًمذي عقب إخ  . (10)حسن صحيح(): قال الت

                                   
 . (1218): حديث رقم، حجة النبي صلى هللا عليه وسلم): باب، الحج(): ( كتاب883/ 2): في صحيحه (1)
ًى  (2)  . (2120): رقم حديث، (230/ 8): في السنن الكب
ًضاع(): ( كتاب042/ 6): في سننه (3) ًأة على زوجها(): باب، ال / 4)، (1136): حديث رقم، ما جاء في حق الم

ًخن(): ( كتاب636  . (6083): رقمحديث ، ومن سورة التوبة(): باب، تفسيً الق
ًأة على زوجها(): باب، النكاح(): ( كتاب420/ 1): في سننه (4)  . (1841): حديث رقم، حق الم
ًئ  (5) ًجمته في ، الجعفي، الحسين بن علي المق  . ( وهو ثقة عابد206): صهامش تقدمت ت
ًيب التهذيب. "هـ(130: )ت: صاحب سنة ،ثقة ثبت، الكوفي، الثقفي، زائدة بن قدامة: "أبو الصلت (6) : تق

ًجمة رقم، (216)ص:  . (1282): ت
ًقدة (7) ًيب التهذيب. "ثقة، "شبيب بن غ ًجمة رقم، (236)ص:: تق  . (2306): ت
ًو (8) ًقدة: روى َعنه، بن األحوص الجشمي سليمان بن عم : قال فيه ابن القطان، ويزيد بن َأبي زياد، شبيب بن غ
ًه ابن حبان في الثقات، مجهول() : الثقات: ُينظً. مقبول(): وقال الحافظ ابن حجً، ثقة(): وقال الحافظ الذهبي، وذك
ًجال ،(610/ 0) ًجمة رقم، (40/ 12): تهذيب الكمال في أسماء ال ًجمة رقم، (036/ 1): الكاشف، (2446): ت : ت
ًجمة رقم، (212/ 0): تهذيب التهذيب، (2120) ًيب التهذيب، (636): ت ًجمة رقم، (246)ص:: تق  . (2428): ت
ًو بن األحوص (9)  . صحابي مشهور، عم
ًمذي (10)  . (042/ 6): سنن الت



[233] 

 . (1)حسن(): وقال الشيخ األلباني

ًو بن األحوص صدوق فيه سليمان بن ع، إسناده حسن: أقول وليس بمجهول كما قال ابن ، م
 . وبقية رجاله ثقات، ووثقه الذهبي وابن حبان، ألنه روى عنه اثنان ؛القطان

 : وأهميته، الحكم عليه: المحور الثالث من حيث

ًسال ًجه ابن أبي الدنيا م ًي ، الحديث أخ ورجاله ثقات إل سليمان ، عن التابعي الحسن البص
ًو صدوق  ًسال فهو ضعيف ضعفه خفيف، بن عم ًه ، والحديث كونه م ًتقي إلى درجة الحسن لغي ي

ًو بن األحوص، وهما حديث جابً بن عبد هللا، بشواهده ًه  ؛وعليه، وحديث عم فالحديث حسن لغي
 . بشواهده

 : أهم ما يستفاد من الحديث

ًفق بالنساء – تمال ضعف واح، والصبً على عوج أخالقهن، واإلحسان إليهن، "الحث على ال

ًاهة طالقهن بال سبب"، عقولهن  . (2)وك

ًهن"، "خص النساء بالذكً لضعفهن –  . (3)واحتياجهن إلى من يقوم بأم

ًأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم – ًب الوجه، ويكسوها إذا اكتسى، "أن حق الم ول ، ول يض

ًها"  . (4)يقبح ول يهج

 

                                   
 . (2234): رقم حديث، (1600/ 2): صحيح الجامع الصغيً وزيادته (1)
ًح مشكاة المصابيح (2) ًقاة المفاتيح ش  . (2113/ 4): م
ًح صحيح البخاري  (3)  . (212، 14): عمدة القاري ش
ًح الجامع الصغيً (4)  . (406/ 1): فيض القديً ش
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 :

حدثني ، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا أحمد بن عبد األعلى الشيباني: قال ابن أبي الدنيا
 صلى هللا عليه وسلم –قال رسول هللا : قال، عن يحيى بن أبي كثير، سعيد بن أبي سعيد الزبيدي

 . (1)((–عز وجل– ن أكرم زوجته فإنما يكرم هللام)): –

ًفة حال الحديث من حيث ًد: لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بد، القبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًحمن – ًه ابن، أحمد بن عبد األعلى الشيباني: أبو عبد ال روى ): وقال، حبان في الثقات ذك
ًابيسي  . (2)ويذب عن أقاويلهم(، وكان ممن تفقه على مذهب أهل المدينة، عنه الحسين بن علي الك

ولم ، ألنه ما روى عنه إل راِو واحد ؛أحمد بن عبد األعلى الشيباني مجهول عين: أقول
ًح ول تعديل ًه في، يتعًض لج ألن  ؛فال يعتد به، كتابه الثقات وأما توثيق ابن حبان له حيث إنه ذك

ًف بالتساهل في توثيق المجاهيل  . ابن حبان ع

ًي الميتمي: أبو يحمد – ًيز الكالعي الحمي ، بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن ح

ًة، (3)لكن يكتب عمن أقبل وأدبً(، صدوق ): يه عبد هللا بن المباركقال ف، الحمصي : وقال م

، كان ثقة في روايته عن الثقات): وقال ابن سعد، (4)ويكني األسماء(، أعياني بقية يسمي الكنى)

ًواية عن غيً الثقات( إذا حدث عن الثقات مثل ): وقال يحيى بن معين، (5)وكان ضعيف ال
ًه ًو وغي ًجل، وأما إذا حدث عن أولئك المجهولين فال، صفوان بن عم ولم يسم اسم ، وإذا كنى ال

ًجل كالهما : فقال، أو إسماعيل بن عياش، أيما أثبت بقية: فقيل له، فليس يساوي شيئا، ال

                                   
 . (038): رقم حديث، (433/ 2): كتاب العيال (1)
 . (20/ 8): الثقات (2)
ًجال (3) ًجمة رقم، (661/ 1): ميزان العتدال في نقد ال  . (1240): ت
ًجمة رقم، (102/ 1): المغني في الضعفاء (4)  . (200): ت
ًى  (5)  . (032/ 3): الطبقات الكب
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ًاق ، صالح فيما روى عن أهل الشام): وقال علي بن المديني، (1)صالح( وأما أهل الحجاز والع

ًوفين فال ، بقية أحب إليَّ ): د بن حنبلوقال أحم، (2)فضعيف جدا( وإذا حدث عن قوم ليسوا بمع

ًة، (3)تقبلوه( توهمت أن بقية ل يحدث ): وقال فيه أيضا، (4)له مناكيً عن الثقات(): وقال م

وقال ، (5)فعلمت من أين أتى(، فإذا هو يحدث المناكيً عن المشاهيً، المناكيً إل عن المجاهيل
ًافة عمن يأخذرحم هللا): الجوزجاني وإذا حدث عن الثقات فال بأس ،  بقية ما كان يبالي إذا وجد خ

ًوفين): وقال العجلي، (6)به( وقال ، (7)وما روى عن المجهولين فليس بشيء(، ثقة ما روى عن المع
ًازي  ًة روايته عن المجهولين): أبو زرعة ال فال يؤتى من ، فأما الصدق، ما لبقية عيب إل كث

روى بقية عن عبيد هللا بن عمً ): وقال أبو داود، (8)فهو ثقة(، دث عن الثقاتإذا ح، الصدق

ًازي ، (9)المناكيً( وهو أحب إلى من إسماعيل ، ول يحتج به، يكتب حديث بقية): وقال أبو حاتم ال

ًنا): وقال النسائي، (10)بن عياش( ، فال يؤخذ عنه، وإذا قال عن فالن، فهو ثقة، إذا قال حدثنا وأخب

سمع من عبيد ، ولكنه كان مدلسا، رأيته ثقة مأمونا): وقال ابن حبان، (11)ه ل يدري عمن أخذه(ألن
ًة مستقيمة، وشعبة، هللا بن عمً ، ومالك، ثم سمع من أقوام كذابين عن شعبة، ومالك أحاديث يسي

ًوى عن الثقات بالتدليس : ابن عديوقال ، (12)فال يحتج به(، بينه وبينهم، وأسقط أولئك الكذابين، ف

وإذا روى عن ، صفته في روايات الحديث كإسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين فهو ثبت)

                                   
ًجال (1) ًجمة رقم، (123/ 0): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (368): ت
ًجمة رقم، (038/ 1): تهذيب التهذيب( 2)  . (383): ت
ًجال (3) ًفة ال ًجمة رقم، (46/ 6): العلل ومع  . (0128): ت
ًجمة رقم، (102/ 1): المغني في الضعفاء (4)  . (200): ت
ًجال( 5) ًجمة رقم، (662/ 1): ميزان العتدال في نقد ال  . (1240): ت
ًجمة رقم، (033/ 1): تهذيب التهذيب (6)  . (383): ت
ًجمة رقم، (86)ص:: الثقات (7)  . (130): ت
ًح والتعديل (8) ًجمة رقم، (064/ 2): الج  . (1328): ت
ًجال( 9) ًجمة رقم، (663/ 1): ميزان العتدال في نقد ال  . (1240): ت
ًح والتعديل (10) ًجمة رقم، (064/ 2): الج  . (1328): ت
ًجمة رقم، (034/ 1): تهذيب التهذيب (11)  . (838): ت
ًوكين (12) ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت  . (200/ 1): المج
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ًبما وهم عليهم، المجهولين فالعهدة منهم ل منه وربما كان الوهم من ، وإذا روى عن غيً الشاميين ف
ًاوي عنه ًوي عن الكبار والص، وبقية صاحب حديث، ال ، غارومن عالمة صاحب الحديث أنه ي

ًوي عنه الكبار من الناس ، (2)بقية ثقة مأمون(): وقال الحاكم أبو عبد هللا، (1)وهذا صورة بقية(، وي

وقال أبو الحسن علي بن محمد  (3)أجمعوا على أن بقية ليس بحجة(): وقال البيهقي في الخالفيات

، لحافظ ابن حجًوا، عقب عليه الذهبي، (4)ويستبيح ذلك(، بقية يدلس عن الضعفاء): بن القطان

وهذا إن صح مفسدة ): وقال الحافظ ابن حجً، (5)نعم وهللا صح هذا عنه أنه يفعله(): قال الذهبي

 إذا قال): وقال النسائي، وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات): وقال الذهبي في بقية، (6)لعدالته(

ًنا فهو ثقة( ًة، (7)حدثنا وأخب ًوي عمن دب ودرج، مة الحفاظبقية بن الوليد أحد األئ): وقال م وله ، ي

ًائب تستنكً أيضا عن الثقات ًة حديثه(، غ ًى ، (8)لكث ًة أخ لكنه يدلس ، ثقة في نفسه): وقال فيه م

ًازياني، (9)عن الكذابين( ًحيم ال مشهور بالتدليس مكثً له عن الضعفاء ): وقال أحمد بن عبد ال

صدوق كثيً ): وقال الحافظ ابن حجً ،(10)يعاني تدليس التسوية وهو أفحش أنواع التدليس(

ًة، (11)هـ(123)مات سنة ، التدليس عن الضعفاء كان كثيً التدليس عن الضعفاء ): وقال م

 . (12)وصفه األئمة بذلك(، والمجهولين

                                   
ًجال (1) ًجمة رقم، (233/ 2): الكامل في ضعفاء ال  . (602): ت
ًجمة رقم، (038/ 1): تهذيب التهذيب (2)  . (383): ت
ًجمة رقم، (038/ 1): المصدر السابق (3)  . (383): ت
ًجمة رقم، (038/ 1): رالمصدنفس ( 4)  . (383): ت
ًجال (5) ًجمة رقم، (662/ 1): ميزان العتدال في نقد ال  . (1240): ت
ًجمة رقم، (038/ 1): تهذيب التهذيب (6)  . (383): ت
ًجمة رقم، (236/ 1): الكاشف (7)  . (312): ت
ًجمة رقم، (102/ 1): المغني في الضعفاء (8)  . (200): ت
ًوكين (9) ًجمة رقم، (40)ص:: ديوان الضعفاء والمت  . (312) :ت
ًاقي، (63): المدلسين (10) ًازياني ابن الع ًحيم ال ، رفعت فوزي عبد المطلب، تحقيق الدكتور، ألحمد بن عبد ال

ًة ، دار الوفاء، نافذ حسين حماد، والدكتور  . م1224 –هـ 1014، 1ط، مصً –القاه
ًيب التهذيب (11) ًجمة رقم، (123)ص:: تق  . (360): ت
ًا (12) ًيف أهل التقديس بم ًجمة رقم، (02)ص:: تب الموصوفين بالتدليستع  . (113): ت
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ولم يخالف فيما ، أنه إذا سمع من ثقات :ظهً من أكثً األقوال في بقية بن الوليد: أقول
ًواية، حدث عنهم أو ، وإذا روى عن ضعفاء، يحتج به، صدوق حسن الحديث يعد من حيث ال

ل يحتج ، فهو يعد ضعيفا منكً الحديث، ودلس بأن يسقطهم بينه وبين الثقات، أو كذابين، مجاهيل
ًت أحاديثه المناكيً، به ًة التدليس عن الضعفاء، وقد كُث ًته بكث فُيتقى ، والكذابين، والمجاهيل، لشه

 . الذي ُيعد أفحش أنواع التدليس، وتدليس التسوية، تدليس الشيوخ حديُثه من جهة تدليسه عنهم

ًواية  : وهو، ألنه حدث به عن شيخه الضعيف ؛وبقية بن الوليد في هذا الحديث ضعيف ال

، الحمصي، سعيد بن عبد الجبار الزبيدي: ويقال سعيد بن أبي سعيد الزبيدي،، أبو عثمان –

كان يحدثنا ، لم يكن بشيء): وقال علي بن المديني، (1)لم يكن بثقة(): قال فيه يحيى بن معين
ًنا عليه بعد ذلك ًة): وقال قتيبة بن سعيد البلخي، (2)فجحد(، بالشيء فأنك وكان ، رأيته بالبص

ًيً ًوك الحديث(): مام مسلموقال اإل، (4)يكذبه( (3)ج ًازي ، (5)مت ، ليس بقوى ): وقال أبو حاتم ال

ًب الحديث( ًة، (7)ليس بثقة(): وقال النسائي، (6)مضط : وقال ابن عدي، (8)ضعيف(): وقال م
ًويه عن الضعفاء) ًهم مما، وعامة حديثه الذي ي روى له ابن ماجة حديثا واحدا ، ل يتابع عليه، وغي

ًمى بالكذب(): بو أحمد الحاكموقال أ، (9)في الكحل( وقال ، (11)واه (): وقال الحافظ الذهبي، (10)ُي
ًيً يكذبه(، ضعيف): الحافظ ابن حجً  . (12)كان ج

                                   
ًز (1) ًجمة رقم، (48/ 1): تاريخ ابن معين رواية ابن مح  . (32): ت
ًجمة رقم، (46/ 0): تهذيب التهذيب (2)  . (83): ت
ًط (3) ًيً بن عبد الحميد بن ق ًجمته في ص، ج  . كتاب( وهو ثقة صحيح ال61): تقدمت ت
ًجمة رقم، (40)ص:: الضعفاء الصغيً للبخاري ( 4)  . (163): ت
ًجمة رقم، (408/ 1): الكنى واألسماء لإلمام مسلم (5)  . (2203): ت
ًح والتعديل( 6) ًجمة رقم، (00/ 0): الج  . (183): ت
ًوكون  (7) ًجمة رقم، (42)ص:: الضعفاء والمت  . (233): ت
ًجمة، (46/ 0): تهذيب التهذيب (8)  . (83): رقم ت
ًجال( 9) ًجمة رقم، (063/ 0): الكامل في ضعفاء ال  . (812): ت
ًجمة رقم، (46/ 0): تهذيب التهذيب (10)  . (83): ت
ًجمة رقم، (062/ 1): الكاشف( 11)  . (1214): ت
ًيب التهذيب (12) ًجمة رقم، (268)ص:: تق  . (2606): ت
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ًوايته أحاديث ، أن سعيد بن عبد الجبار الزبيدي ضعُفه شديد قادح :يظهً مما سبق: أقول ل
ًوك الحديث، ل يتابعه عليها أحد  . ل يحتج به، فهو مت

ًجمتهيحيى  – ًسل، وهو ثقة ثبت، (1)بن أبي كثيً تقدمت ت  . لكنه يدلس وي

وسعيد بن عبد ، بقية بن الوليد: ألن من رواة سنده ؛فالحديث بهذا السند ضعيف جدا ؛وعليه
ًسل من ِقبل التابعي، وضعفهما شديد، الجبار الزبيدي يحيى بن  :والحديث بهذا الضعف الشديد م

ًسل ضعيف ،أبي كثيً  . والم

 : تخريجه: من حيث: محور الثانيال

: ابن  أبي الدنيا في كتابه :يحيى بن أبي كثير: تفرد بإخراج الحديث مرسال عن التابعي –

 . العيال()

 : الحكم عليه: من حيث: المحور الثالث

ًسل التابعي :أوضحت دراسة رواية ابن أبي الدنيا يحيى بن أبي كثيً ضعيف جدا : أن م
ًسل ضعيفوا، باقي على إرساله ، وسعيد بن عبد الجبار الزبيدي، بقية بن الوليد: وهو من رواية، لم

 ن. وكذلك في سنده أحمد بن عبد األعلى الشيباني مجهول عي، وضعفهما شديد

 

                                   
 . (164): في ص (1)



 

 

 
 

 

 

الفص  اليرانـ : األحاديـث امليرسـلة، واحلكـم عل هـا،      

نــاب: حــر املــيردة علــا زوجهــا، والثــواب  : )يف دنــواب

علا النفدقة عل ها، وناب: حر اليرج  علـا زوجتـ ،   

 وناب: مالعبة اليرج  دهل ، وناب: احلج نالصـب ان، 

 . وناب: العوذة تعلر علا الصب ان(

 وفيه ثالثة مباحث: 
ول: فثثثي بثثثاب: حثثثق المثثثرأة علثثثى زوجهثثثا، المبحثثثث األ  -

 والثواب على النفقة عليها. 

 المبحث الثاني: في باب: حق الرجل على زوجته.  -

المبحث الثالث: في باب: مالعبة الرجل أهلثه، وبثاب:  -
 . ، وباب: العوذة تعلق على الصبيانالحج بالصبيان
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والثوابْعلىْالنفقةْ، حقْاملرَةْعلىْزوجها: يفِْباب: املبحثْاألول
ْ. عليها

 : أحاديثوفيه ثالثة 

 :

عن حميد ، عن يحيى بن سعيد، حدثنا ابن عيينة، حدثنا علي بن الجعد: قال ابن أبي الدنيا
ني ألكره إ)): – صلى هللا عليه وسلم –قال رسول هللا : قالت، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، بن نافع

 . (2)((قائما على امرأته يضربها (1)أن أرى الرجل ثائرا قد فض رقبته

ًف ًد: حال الحديث من حيث ةلمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بد، القبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًجمته :علي بن الجعد –  . وهو ثقة ثبت، (3)تقدمت ت

ًجمته: سفيان بن عيينة – إل أنه ل ، ووصف بأنه مدلس، وهو ثقة ثبت حافظ، (4)تقدمت ت
 . يدلس إل عن ثقة

ًجمته، يحيى بن سعيد بن قيس األنصاري  –  . وهو ثقة ثبت، (5)تقدمت ت

ًا: يقال له، المدني، حميد بن نافع األنصاري : "أبو أفلح –  . (6)ثقة"، حميد صفي

                                   
ًا قد فض رقبته (1) ًوقها :أي ،ثائ ًقبة وع ًيب الحديث . ألنها هي التي تثور عند الغضب" ؛"عصب ال النهاية في غ

 . فًص(): ( مادة061/ 6): واألثً
 . (082): رقم حديث، (338/ 2): كتاب العيال (2)
 . (40): في ص (3)
 . (40): في ص (4)
 . (200): في ص( 5)
ًيب التهذيب (6) ًجمة رقم، (182)ص:: تق  . (1431): ت
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 . (1)ثقة"، توفي أبوها وهي حمل، "أم كلثوم بنت أبي بكً الصديق –

ًسل إلى النبي ، الحديث رجال إسناده كلهم ثقات أرسلته ، – لى هللا عليه وسلمص –إل أنه م
 . واإلرسال ُيضعَّف به الحديث، أم كلثوم بنت أبي بكً :التابعية

 : من حيث تخريجه: المحور الثاني

ًزاق: أخرج الحديث أيضا مرسال عن التابعية أم كلثوم – وإسحاق ، (3)وابن سعد، (2)عبد ال

ًق عن، (5)وأبو نعيم األصبهاني، (4)بن راهويه ، عن حميد بن نافع، يحيى بن سعيد :كلهم من ط

ا أحب أن أرى م)): – صلى هللا عليه وسلم – قال رسول هللا: أنها قالت، عن ام كلثوم بنت ابي بكً

ًيص ًا ف ًجل ثائ ًي (6)ال وعبد ، وأبي نعيم، هذا لفظ ابن سعد ((،ته يقاتلهاعصبة رقبته على م
ًزاق ًزاق، ال  . مع اختالف في بعض ألفاظه عند عبد ال

ًب النساء – صلى هللا عليه وسلم – هى رسول هللان)): ولفظ إسحاق بن راهويه ، عن ض

ًبهن لهم بآل محمد الليلة  لقد طاف :– صلى هللا عليه وسلم –فقال رسول هللا ، فشكين فأذن في ض
ًأة  ًبت، سبعون ام ًجل  :– صلى هللا عليه وسلم – فقال رسول هللا، كلها قد ض ما أحب أن أرى ال

ًيته يقتلها ًيصا رقبته على م ًا غضبه ف  . ((ثائ

ًجه الحاكم ًيق الليث بن سعد (7)وأخ ًجه البيهقي، من ط ًيقه أخ عن يحيى بن ، (8)ومن ط
ًب النساءك)): ثوم بلفظعن أم كل، عن حميد بن نافع، سعيد ًجال نهوا عن ض ثم شكوهن إلى ، ان ال

ًبهن، – صلى هللا عليه وسلم – رسول هللا  لقد أطاف الليلة بآل محمد: ثم قال، فخلى بينهم وبين ض

                                   
ًيب التهذيب (1) ًجمة رقم، (348)ص:: تق  . (8348): ت
 (13230): رقم، (003/ 2): في مصنفه (2)
ًى  (3)  . (200/ 8): في الطبقات الكب
 . (2213): ( رقم112/ 4): في مسنده (4)
ًفة الصحابة (5)  . (8021): رقم حديث، (6440/ 3): في مع
ًيصة (6) ًعد، اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها: "الف ًوقهاعصب ال :وأراد بها هاهنا، ل تزال ت ألنها هي  ؛ًقبة وع

ًيب الحديث واألثً. التي تثور عند الغضب"  . فًص(): ( مادة061/ 6): النهاية في غ
 . (2334): ( رقم208/ 2): في المستدرك على الصحيحين (7)
ًى  (8)  . (10333): ( رقم023/ 3): في السنن الكب
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ًبت – صلى هللا عليه وسلم – ًأة كلهن قد ض ثم قيل : وحسبت أن القاسم قال: قال يحيى، سبعون ام
ًب خياركم((و  :لهم بعد  . لن يض

ًجه أيضا ابن سعد ًيق أفلح بن حميد (1)وأخ ، عن أم كلثوم بنت أبي بكً، عن أبيه، من ط

ًب النساءك)): قالت ًجال عن ض ًجال إلى رسول هللا، ان قد نهي ال وبين  فخلى بينهم ،ثم شكاهن ال
ًبهن ًأة كلهن لقد طاف ب :– صلى هللا عليه وسلم – ثم قال رسول هللا، ض آل محمد الليلة سبعون ام

ًبت ًيئته يقاتلها، قد ض ًيص عصب رقبته على م ًا ف ًجل ثائ  . ((ما أحب أن أرى ال

ًيقين، أن الحديث مداره على حميد بن نافع :مما سبق يظهً ًيق ابنه : وقد روَي إليه من ط ط
ًجها ابن سعد، أفلح بن حميد ًيق، وقد أخ ًق وروَي إلى يحي، يحيى بن سعيد: وط ى بن سعيد من ط

ًه ًق ، كثي ًج هذه الط ًزاق: وقد أخ ، والحاكم، وأبو نعيم، وإسحاق بن راهويه، وابن سعد، عبد ال

ًسل التابعية، والبيهقي ًيق روى ابن أبي الدنيا م  . أم كلثوم بنت أبي بكً: ومن هذه الط

ًزاق، من حديث إياس بن أبي ذباب :والحديث روي مرفوعا – ًجه عبد ال ، (2)أخ

، (8)وابن أبي عاصم، (7)وأبو داود، (6)وابن أبي الدنيا، (5)ابن ماجة (4)والدارمي، (3)الحميديو 

ًاني، (10)وابن حبان، (9)والنسائي في كتابيه السنن  (13)والبيهقي، (12)والحاكم، (11)والطب

                                   
ًى  (1)  . (200/ 8): في الطبقات الكب
 . (13204): رقم يثحد، (002 2): في مصنفه (2)
 . (200): رقم حديث، (124/ 2): في مسنده (3)
 . (2234): رقم حديث، (1020/ 6): في سننه (4)
ًب النساء(): باب، النكاح(): ( كتاب368/ 1): في سننه (5)  . (1284): حديث رقم، ض
 . (080): رقم حديث، (331/ 2): في كتاب العيال (6)
ًب النساء(): باب، النكاح(): ( كتاب204/ 2): في سننه (7)  . (2103): حديث رقم، في ض
 . (2313)، (2383): رقم حديث، (180، 108/ 4): في اآلحاد والمثاني (8)
ًى  (9)  . (2122): رقم حديث، (636/ 8): في السنن الكب
 . (0182): رقم حديث، (022/ 2): في صحيحه (10)
 . (383)، (380)، (384): رقم حديث، (230/ 1): في المعجم الكبيً (11)
 . (2330)، (2334): رقم حديث، (208، 204/ 2): في المستدرك (12)
ًى  (13)  . (2322): رقم حديث، (100/ 6): في السنن الصغ
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ًى  ًى ، (1)الكب ًي  (4)وأبو نعيم، (3)والبغوي ، (2)والسنن الصغ ًق عن الزه  عن عبد، (5)كلهم من ط

قال : قال – رضي هللا عنه – عن إياس بن أبي ذباب، (6)هللا بن عبد هللا بن عمً بن الخطاب
ًبوا إماء هللا((ل)): رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى رسول  – رضي هللا عنه – فجاء عمً،  تض

ًبوا، النساء على أزواجهن (7)ذئً: فقال – صلى هللا عليه وسلم – هللا ًسول ، فأذن لهم فض فأطاف ب
ًأة ل)): هللا صلى هللا عليه وسلم نساء كثيً فقال كلهن يشتكين ، قد أطاف بآل محمد الليلة سبعون ام

 . لفظ الحديث للبيهقي ،ول تجدون أولئك خياركم((، أزواجهن

ًجاه، هذا حديث صحيح اإلسناد): قال الحاكم وله شاهد بإسناد صحيح عن أم كلثوم ، ولم يخ

 (9)صحيح(): قال، ووافقه الذهبي، (8)بنت أبي بكً(

 . (10)الحديث صحيح(): وقال الشيخ األلباني

 . رجاله كلهم ثقات، الحديث بهذا السند صحيح: أقول

 : وأهميته، الحكم عليه: المحور الثالث من حيث

ًسال ًه م ًجه ابن أبي الدنيا وغي ورجاله ، أم كلثوم بنت أبي بكً :عن التابعية، الحديث أخ
ًسال فهو ، كلهم ثقات ًتقي إلى د، ضعفه خفيفضعيف والحديث كونه م ًه وي رجة الحسن لغي

ًه بشاهده ؛وعليه، وهو حديث إياس بن أبي ذباب، بشاهده  . فهو حسن لغي

                                   
ًى  (1)  . (10381)، (10334): رقم حديث، (028، 023/ 3): السنن الكب
ًى  (2)  . (2322): رقم حديث، (100/ 6): السنن الصغ
ًح السنة (3)  . (2603): رقم حديث، (183 /2): في ش
ًفة الصحابة (4)  . (202)، (208): رقم حديث، (221، 220/ 1): في مع
ًي  (5) ًجمته في هامش ص، محمد بن شهاب الزه  . وهو ثقة، (33): تقدمت ت
ًحمن (6) . "هـ(104: )ت: ثقة، كان وصي أبيه، المدني، عبد هللا بن عبد هللا بن عمً بن الخطاب: "أبو عبد ال

ًيب التهذيب ًجمة رقم، (610)ص:: تق  . (6013): ت
ًأن :"أي :ذئً (7) ًيب الحديث واألثً. "نشزن عليهم واجت  . ذأر(): مادة، (141/ 2): النهاية في غ
 . (208/ 2): صحيحينالمستدرك على ال (8)
 . (208/ 2): التلخيص للذهبي المطبوع بهامش المستدرك (9)
 . (3630): رقم حديث، (1228/ 2): صحيح الجامع الصغيً وزيادته (10)
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 : أهم ما يستفاد من الحديث

ًب النساء في منع حقوق النكاح مباح – ًح"، "أن ض ًب غيً مب  . (1)إل  أنه ض

ًب أهله – ط في ض ًب فال، "أن اإلنسان ل ُيْفًِط ول ُيَفًِ   وإن وجد سببًا يقتضي الض

 . (2)بأس"

 . (3)والتجافي عما يكون منهن أفضل"، "وفيه بيان أن الصبً على سوء أخالقهن –

 

                                   
 . (220/ 6): معالم السنن (1)
ًح رياض الصالحين لبن عثيمين (2)  . (163/ 6): ش
 . (221/ 6): معالم السنن (3)
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 :

عن ، عن يحيى بن سعيد، حدثنا جرير، حدثنا إسحاق بن إسماعيل: قال ابن أبي الدنيا
كملن : فقيل، خلِ  بيَن الرجاِل وبين نساِئهم في الضرب: قال، القاسم بن محمد كان و )): يضرب خيار 

 . (1)خيرهم فلم يكن يضِرب(( – صلى هللا عليه وسلم – رسول هللا

ًفة حاله الحديث من حيث ًد: لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بد، القبول أو ال
 : كاآلتي، رمحاو 

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًجمته، إسحاق بن إسماعيل الطالقاني –  . وهو ثقة، (2)تقدمت ت
ًط الضبي – ًيً بن عبد الحميد بن ق ًجمته، ج  . وهو ثقة، (3)تقدمت ت
ًجمته، يحيى بن سعيد بن قيس –  . وهو ثقة، (4)تقدمت ت
: ت) :أحد الفقهاء بالمدينة، ثقة، يميالت، "القاسم بن محمد بن أبي بكً الصديق –

 . (5)هـ("103

ًسل، رجال إسناده كلهم ثقات القاسم بن محمد ابن أبي بكً : التابعي أرسله، إل أنه م
 . الصديق التيمي

 : من حيث تخريجه: المحور الثاني

أبو بكر بن أبي : القاسم بن محمد بن أبي بكر: ال عن التابعيأخرجه أيضا مرس –
ًب النساء: عن القاسم، عن يحيى بن سعيد، (7)حدثنا عبدة: بقوله ،(6)شيبة ، أن رجال نهوا عن ض

                                   
 . (020): رقم حديث، (332/ 2): كتاب العيال (1)
 . (60): في ص (2)
 . (61): في ص (3)
 . (200): في ص (4)
ًيب التهذيب (5) ًجمة رقم، (041)ص:: تق  . (4082): ت
 . (24048): رقم حديث، (226/ 4)، (األحاديث واآلثار): في مصنفه (6)
ًحمن، الكوفي، عبدة بن سليمان الكالبي: "أبو محمد (7) ًيب التهذيب. "هـ(183: )ت: ثقة ثبت، يقال اسمه عبد ال : تق

ًجمة رقم، (632)ص:  . (0232): ت
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ًب خياركم: وقيل ًهم –صلى هللا عليه وسلم  –كان رسول هللا و )): قال القاسم، لن يض كان ل ، خي
ًب  . ((يض

ًسل التابعي ًيج م أن مداره على يحيى بن  :القاسم بن محمد بن أبي بكً: يتضح من تخ
ًيقين، سعيد بن قيس ًيق، وقد روي إليه من ط ًيً بن عبد الحميد: ط ًجها ابن أبي الدنيا، ج ، وقد أخ

ًيق ًجها، ن سليمان الكالبيعبده ب: وط  . بن أبي شيبةاأبو بكً  وقد أخ

ًجه مسلم في  ،– رضي هللا عنها – بمعناه من حديث عائشة :الحديث ثبت مرفوعا – أخ

ًب رسول هللام)): بلفظ (1)صحيحه ًأة ، شيئا قط بيده – صلى هللا عليه وسلم – ا ض ول ، ول ام

أن ينتهك شيء إل ، فينتقم من صاحبه، وما نيل منه شيء قط، إل أن يجاهد في سبيل هللا، خادما

 . ((فينتقم هلل عز وجل، من محارم هللا

ًفوعا من حديث عبد هللا بن زمعة  ًجه  ،– رضي هللا عنه –والحديث روي أيضا م أخ

ونهى ، فوعظ فيهن، ذكً النساء – صلى هللا عليه وسلم – أنه :(2)ومسلم في الصحيحين البخاري 

ًب العبد ثم يضاجعها ًأته ض ًجل ام ًب ال ًأته بِ )): البخاري بلفظ ًواه ف، أن يض ًب أحدكم ام َم يض

ًب الفحل ًأته جلد العبدإ)): ورواه مسلم بلفظ. ثم لعله يعانقها((، أو العبد، ض ، لم يجلد أحدكم ام

 . ولعله يضاجعها من خخً يومه((

 : وأهميته، الحكم عليه: المحور الثالث من حيث

ًجه ابن أبي الدنيا ًسال، الحديث أخ ، القاسم بن محمد: عن التابعي، وأبو بكً بن أبي شيبة م

ًه، ًسال يعد ضعفه خفيفاوالحديث كونه م، ورجاله كلهم ثقات لوجود ، يتقوى إلى درجة الحسن لغي

 . وعبد هللا بن زمعة رضي هللا عنهما، حديث عائشة: وهما، شاهدين له

                                   
لآلثام واختياره من  –صلى هللا عليه وسلم  –مباعدته ): باب، الفضائل(): ( كتاب1810/ 0): هفي صحيح (1)

ًماته(، المباح أسهله  . (2628): حديث رقم، وانتقامه هلل عند انتهاك ح
ًجه البخاري في الجامع الصحيح، الحديث متفق عليه (2) يأيها ): باب قوله تعالى، األدب(): ( كتاب14/ 8): أخ

الجنة وصفة ): ( كتاب2121/ 0): ومسلم في صحيحه، (3002): حديث رقم، ن خمنوا ل يسخً قوم من قوم(الذي
 . (2844): حديث رقم، النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء): باب، نعيمها وأهلها(
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 أهم ما يستفاد من الحديث: 

ًب الخفيف للنساء تأديبا ، والحديث يفيد في دللته ما أفاده الحديث السابق وأنه يجوز الض

ًب الوجه  ًهاللزو "إل أنه منهي عن ض نهى عن  –صلى هللا عليه وسلم  –ألنه  ؛(1)"جة وغي
ًب في الوجه ًة ؛الض ًي : قال – صلى هللا عليه وسلم – أن النبي – رضي هللا عنه – لحديث أبي ه

ًب أحدكم فليتجنب الوجه((إ))  . (2)ذا ض

 

                                   
 . (208/ 6): سبل السالم (1)
ًجه مسلم في صحيحه (2) ًب الوجه(): باب، ة(البً والصل): ( كتاب2013/ 0): أخ : حديث رقم، النهي عن ض
(2312) . 
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 :

حدثنا محمد بن ، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا الخليل بن عمرو: قال ابن أبي الدنيا
: – صلى هللا عليه وسلم –قال رسول هللا : قال، عن سعيد بن المسيب، عن الحكم، حسان الكوفي

الحصان من ، اوخير النساء المعترضة لزوجه، الحصان من غيره، ير الرجال الغيور على أهلهخ))
والحياء ، وال تعجلوهن فإن لهن حاجة كحاجتكم، – الغشيان: يعني – واصدقوهن بضعهن، غيره

ولوال ذلك لتساقطن تحت ذكورهم كما تساقط البهائم ، وللرجال جزء، فللنساء تسعة، عشرة أجزاء

 . (1)تحت ذكورهم((

ًفة حال الحديث من حيث ًد: لمع في دراسته على ثالثة  من الوقوف ل بد، القبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًو" – ًو الثقفي: أبو عم قال فيه الخطيب ، نزيل بغداد، البزاز البغوي ، الخليل بن عم

ًه ابن حبان في الث، (2)كان ثقة(): البغدادي وقال الحافظ ، (4)صدوق(): وقال الذهبي، (3)قاتوذك

 . (5)"هـ(202ت ، صدوق ): ابن حجً

ًو الثقفي: أقول  . كما قال الحافظ ابن حجً ،صدوق  :الخليل بن عم

ًوان بن معاوية بن الحارث بن أسماء: "أبو عبد هللا – ، نزيل مكة ودمشق، الكوفي، الفزاري ، م
 . (6)"هـ(126: ت) :وكان يدلس أسماء الشيوخ، ثقة حافظ

ًوان الفزاري ): قال فيه ابن عدي: محمد بن حسان الكوفي – ًوي عنه م أحاديثه ل يوافق ، ي

                                   
 . (022): رقم حديث، (320/ 2): كتاب العيال (1)
ًجمة رقم، (220/ 2): تاريخ بغداد (2)  . (0683): ت
 . (261، 260/ 8): الثقات( 3)
ًجال (4) ًجمة رقم، (333/ 1): ميزان العتدال في نقد ال  . (2431): ت
ًيب التهذيب (5) ًجمة رقم، (123)ص:: تق  . (1343): ت
ًجمة رقم، (423)ص:: المصدر السابق (6)  . (3434): ت
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ًو ): وقال أيضا، (1)عليها( ًوف وم ًوفين منهم هذا ليس بمع ًوي عن مشايخ غيً مع ان الفزاري ي
ًف(): وقال الذهبي، (2)محمد بن حسان( وقيل هو ابن ، مجهول): وقال الحافظ ابن حجً، (3)ل يع
 . (4)سعيد المصلوب(

ًوان بن معاوية ؛الحاصل فيه أنه مجهول عين: أقول ًِو عنه إل م ولم يوثقه أحد ، ألنه لم ي
ًح والتعدي  . لمن أئمة الج

ًاجم التي وقفت عليهاعلى له  أعثًلم : الحكم – ًجمة في كتب الت  . ت

ًان بن مخزوم – ًو بن عائذ بن عم ، "سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عم
ًشي ًاسيل، أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار، المخزومي، الق ًسالته أصح الم ، اتفقوا على أن م

 . (5)ل أعلم في التابعين أوسع علما منه" :وقال ابن المديني

ًوان بن معاوية مجهول ، وبقية رجاله ثقات، والحكم لم يتبين لي حاله، الحديث من رواته م
ًسل  . ه الحديثواإلرسال كالنقطاع يضعف ب، وهو م

 : تخريجه :من حيث: المحور الثاني

: ابن أبي الدنيا في كتابه :سعيد بن المسيب: تفرد بإخراج الحديث مرسال عن التابعي –
 . العيال()

 : الحكم عليه :من حيث: المحور الثالث

ًسل التابعي ًيجا أنه باقي على إرساله: أوضحت دراسة م ، سعيد بن المسيب سندا وتخ
وفي سنده الحكم لم ، مجهول عين: لكونه، محمد بن حسان: ولضعف راويه، رسالهضعيف لضعف إ

ًجمةعلى له  أعثً  . ت

                                   
ًجال (1) ًجمة رقم، (003/ 3): الكامل في ضعفاء ال  . (1388): ت
ًجمة رقم، (003/ 3): المصدر السابق (2)  . (1388): ت
ًجمة رقم، (130/ 2): الكاشف( 3)  . (0321): ت
ًيب التهذيب (4) ًجمة، (036)ص:: تق  . (4810): رقم ت
ًجمة رقم، (201)ص:: المصدر السابق (5)  . (2623): ت
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ْ. حقْالرجلْعلىْزوجته: يفِْباب: املبحثْالثاْ 
 : فيه أربعة أحاديثو 

 :

: قال، عن عطاء بن السائب، حدثنا جرير، حدثنا إسحاق بن إسماعيل: قال ابن أبي الدنيا

كيف تغتسل الحائض إذا ، يا رسول هللا: فقالت – صلى هللا عليه وسلم – تت امرأة النبيأ))
انظري أين الدم فتتبعيه بمسك أو : غسلها قال – صلى هللا عليه وسلم – فلما نعت النبي؟ طهرت

 ،– ليه وسلمصلى هللا ع – فأعرض بوجهه وكان حييا؟ فأين أين الدم، يا رسول هللا: قالت ،طيب

 . (1)((ال أستحيي إنما هو أبي وأبونا فال أستحيي أن أسأله: قالت

ًفة حال الحديث من حيث ًد: لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بد، القبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًجمته، إسحاق بن إسماعيل الطالقاني –  . ةوهو ثق، (2)تقدمت ت

ًط الضبي – ًيً بن عبد الحميد بن ق ًجمته، ج  . وهو ثقة صحيح الكتاب، (3)تقدمت ت

قال فيه ، الكوفي، ويقال يزيد الثقفي، ويقال زيد، عطاء بن السائب بن مالك: أبو السائب –
ما سمعت أحدا من الناس يقول في عطاء بن السائب شيئا في حديثه ): القطانقال يحيى 

ًه، وقد روى عنه المتقدمون ، كان ثقة): وقال ابن سعد، (4)القديم( ، وقد كان تغيً حفظه بآخ

وما ، فمن سمع منه قديما فهو صحيح، عطاء بن السائب اختلط): وقال يحيى بن معين، (5)واختلط(

                                   
 . (403): رقم حديث، (302/ 2): كتاب العيال (1)
 . (60): في ص (2)
 . (61): في ص (3)
ًجمة رقم، (034/ 3): التاريخ الكبيً( 4)  (6000): ت
ًجمة رقم، (203/ 3): تهذيبتهذيب ال (5)  . (683): ت
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ًيً وذووه ، وقد سمع أبو عوانة من عطاء في الصحة، ليس من صحيح حديث عطاء سمع منه ج

رجل ، ثقة، عطاء بن السائب ثقة): وقال أحمد بن حنبل، (1)ول يحتج بحديثه(، وفى الختالط جميعا

ًازي ، (2)وكان يختم كل ليلة(، ومن سمع منه قديما كان صحيحا، صالح كان ): وقال أبو حاتم ال
ًة تغيً حفظه، صالح مستقيم الحديث، لصدق قديما قبل أن يختلطعطاء بن السائب محله ا ، ثم بآخ

ًة ًيين الذين يحدثون ، وقديم السماع من عطاء وسفيان وشعبة، في حديثه تخاليط كثي وحديث البص
ًة ًه، عنه تخاليط كثي ًاب ، ألنه قدم عليهم في خخً عم وما روى عنه ابن فضيل ففيه غلط واضط

ًويه ع ًفعه إلى الصحابة( نرفع اشياء كان ي جائز ، تابعي، كوفي): وقال العجلي، (3)التابعين ف

ًة، الحديث( ، لكنه تغيً، ثقة في حديثه القديم): وقال النسائي، (4)كان شيًخا قديًما ثقة(): وقال م

ًه ابن حبان في الثقات، (5)عنه جيدة(، وحماد بن زيد، والثوري ، ورواية شعبة وقال ابن ، (6)وذك
ًهاخت): عدي ومن سمع ، فحديثه مستقيم، وشعبة، فمن سمع منه قديما مثل الثوري ، لط في خخً عم

ًة(، منه بعد الختالط لم يتكلم الناس في ، صدوق ثقة): وقال الساجي، (7)فأحاديثه فيها بعض النك

ما ول يحتج من حديثه إل ب، ولم يحتجوا به في الصحيح، اختلط): وقال الدارقطني، (8)حديثه القديم(

ًاؤهم ًون ففي حديثهم عنه نظً(، رواه األكابً شعبة والثوري ووهيب ونظ ، (9)وأما بن علية والمتأخ

ًة(، حسن الحديث): وقال الذهبي وقال الحافظ ابن حجً بعد أن ذكً أقوال ، (10)ساء حفظه بآخ
ًا، وشعبة، فيحصل لنا من مجموع كالمهم أن سفيان الثوري ): األئمة فيه حماد بن و ، وزائدة، وزهي

                                   
ًح والتعديل (1) ًجمة رقم، (660/ 3): الج  . (4301): ت
ًجال (2) ًجمة رقم، (31/ 6): ميزان العتدال في نقد ال  . (4301): ت
ًح والتعديل( 3) ًجمة رقم، (660/ 3): الج  . (4301): ت
ًجمة رقم، (626)ص:: الثقات (4)  . (1128): ت
ًجالميزان العتد (5) ًجمة رقم، (31/ 6): ال في نقد ال  . (4301): ت
 . (201/ 4): الثقات( 6)
ًجال( 7) ًجمة رقم، (38/ 3): الكامل في ضعفاء ال  . (1422): ت
ًجمة رقم، (203/ 3): تهذيب التهذيب (8)  . (683): ت
ًجمة رقم، (203/ 3): المصدر السابق (9)  . (683): ت
ًجمة رقم، (060/ 2): المغني في الضعفاء( 10)  . (0121): ت
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والظاهً أنه ، فاختلف قولهم، إل حماد بن سلمة، ومن عداهم يتوقف فيه، وأيوب عنه صحيح، زيد
ًتين ًة مع أيوب كما يومي إليه كالم الدارقطني، سمع منه م ًة بعد ذلك لما دخل إليهم ، م وم

ًة ًيً، البص ، ختلطصدوق ا): وقال أيضا في موضع خخً، (1)وذويه وهللا أعلم(، وسمع منه مع ج

 . (2)هـ(163ت 

أن عطاء بن السائب ما حدث به قديما قبل اختالطه فهو صدوق  :يتضح مما سبق: أقول
ًازي : وهم، كما نص على ذلك بعض األئمة النقاد، حسن الحديث ، والذهبي، والساجي، أبو حاتم ال

السائب وعطاء بن ، ل يحتج بحديثه، وما حدث به بعد اختالطه فهو ضعيف، والحافظ ابن حجً
ًيً بن عبد الحميد الضبي الحديث عنه بعد ، ل يحتج به، في روايته لهذا الحديث ضعيف ًواية ج ل

 . اختالطه

ل ، عدا عطاء بن السائب فهو ضعيف يتحقق أن الحديث رجال إسناده كلهم ثقات ما ؛وعليه
ًوايته هنا ًوايته له بعد اختالطه، يحتج ب ، وهي اإلرسال، ًى والحديث مع ضعف سنده فيه علة أخ، ل

 . عطاء بن السائب الكوفي: وهو التابعي، وقد أرسله راويه الذي حدث به بعد الختالط

 : تخريجه :من حيث: المحور الثاني

: ابن أبي الدنيا في كتابه :عطاء بن السائب :الحديث تفرد بإخراجه مرسال عن التابعي –

 . العيال()

ًجه ال ،الحديث ثبت مرفوعا بمعناه –  :– رضي هللا عنها – من حديث عائشة (3)بخاري أخ
ًأة سألت النبيأ)) ًها كيف تغتسل، عن غسلها من المحيض – صلى هللا عليه وسلم – ن ام ، فأم

ًصة من مسك :قال ًي بها، خذي ف ًي بها: قال؟ كيف أتطهً: قالت ،فتطه : قال؟، كيف: قالت، تطه

ًي ، سبحان هللا  . ((ً الدمتتبعي بها أث: فقلت، فاجتبذتها إلي ،تطه

                                   
ًجمة رقم، (203/ 3): تهذيب التهذيب (1)  . (683): ت
ًيب التهذيب (2) ًجمة رقم، (621)ص:: تق  . (0422): ت
ًت من المحيض): باب، الحيض(): كتاب، (30/ 1): صحيح البخاري ( 3) ًأة نفسها إذا تطه ، وكيف تغتسل، دلك الم

ًصة ممسكة  . (610): مرق حديث، (فتتبع أثً الدم، وتأخذ ف
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 : وأهميته، الحكم عليه :من حيث: المحور الثالث

ًسل ًيجا للحديث الم ضعف عطاء بن ، أن فيه علتان :ظهً من الدراسة المحققة سندا وتخ
ًوايته للحديث بعد اختالطه، السائب ًى ، ل ًوي ، اإلرسال من ِقبله: والعلة األخ والحديث بسنده الم

ًهيتقوى من الضعف الخفيف إلى درجة ال وهو حديث عائشة رضي هللا ، لوجود شاهد له، حسن لغي
 . عنها

 : أهم ما يستفاد من الحديث

ًأة لم تفهم معنى التطهً بالمسك – بل ، وذلك أن المسك ل يتطهً به، أو الطيب، أن الم
فوجه اإلشكال عدم ، وإن كان من الَمْسك بفتح الميم، هذا إن كان من الِمسك بكسً الميم، ُيتطيب به

ًيق التطهًد  . (1)وعلمتها – رضي هللا عنها – حتى جذبتها عائشة، رايتها ط

ًأة عار أن تسأل عن أمً حيضتها – وما تستبين به إذا كان من أمً ، "أنه ليس على الم

 . (2)دينها"

ًيض في األمور المستورة" –  . (3)"أن العالم يجيب بالتع

 

                                   
ًي ، (023/ 1): فيض الباري  (1) ًوت ، دار الكتب العلمية، محمد بدر عالم: تحقيق، لمحمد أنور الكشمي ، لبنان –بي

 . م2004 –هـ 1023، 1ط
ًح صحيح البخاري لبن بطال( 2)  . (000/ 1): ش
 . (000/ 1): المصدر السابق (3)
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 :

حدثنا بزيع ، حدثنا الهيثم بن خارجة، ثنا أبو بكر بن أحمد بن قريشحد: قال ابن أبي الدنيا
: – صلى هللا عليه وسلم – قال رسول هللا، عن الحسن، عن ثابت البناني، بن حسان أبو الخليل

 ،ويتحلين حتى يقدم عليهن أزواجهن، ويتعطرن ، فيتصنعن، دخل نساء الدنيا الجنة قبل الرجالي))
ابتلين  ،كفضل الحرائر على السراري  :قال؟ فما فضل نساء الدنيا على الحور العين: قالوا

 . (1)((فصبرن 

ًفة حال الحديث من حيث ًد: لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بد، القبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

  :رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًيش محمد: أبو بكً" – كان من أهل ، بن يحيى الكاتب األبًص النيسابوري  بن أحمد بن ق
 . (2)ه("618ت) :الصدق

ًوذي: حمدأأبو  – ًساني الم : قال فيه يحيى بن معين، نزيل بغداد، الهيثم بن خارجة الخ

ًازي ، (3)ثقة() : وقال ابن قانع، (5)ليس به بأس(): النسائي وقال، (4)صدوق(): وقال أبو حاتم ال

ًه ابن حبان في الثقات، (6)ثقة() ًا): وقال، وذك : وقال الخليلي، (7)لتيقظه(، كان يسمي شعبة صغي

، صدوق ): وقال الحافظ ابن حجً، (9)الحافظ الثقة المحدث(): وقال الذهبي، (8)ثقة متفق عليه()

                                   
 . (408): رقم حديث، (306/ 2): كتاب العيال (1)
 . (22/ 1): األنساب للسمعاني (2)
ًجمة رقم، (20/ 11): تهذيب التهذيب (3)  . (143): ت
ًح والتعديل (4) ًجمة رقم، (83/ 2): الج  . (642): ت
ًة الحفاظ (5) ًجمة رقم، (06/ 2): تذك  . (081): ت
ًجمة رقم، (20/ 11): تهذيب التهذيب (6)  . (143): ت
 . (263/ 2): الثقات (7)
ًجمة رقم، (20/ 11): ذيبتهذيب الته (8)  . (143): ت
ًة الحفاظ (9) ًجمة رقم، (06/ 2): تذك  . (081): ت
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 . (1)(223توفي سنة 

ًوزي الهيثم بن خا: أقول ، وابن حبان، وابن قانع، بنص توثيق ابن معين، ثقة :رجة الم

ًح والتعديل من أجل أن يؤثً ذلك ، والذهبي، والخليلي ولم ُيقدح في حفظه من قبل أحد أئمة الج
ًازي  كما قال، ويكون في عدالته صدوقا، سلبا على ضبطه والحافظ ابن ، والنسائي، أبو حاتم ال

 . حجً

ًجح أن الهيثم بن ًوزي ثقة لم يقدحه أحد في حفظه أن الذهبي قال فيه وي : خارجة الم

 . الحافظ الثقة المحدث()

ًجح أيضا ًاوي  :وي ًتبة الثقة تحققت في ال ًوزي : أن م أن البخاري في  :الهيثم بن خارجه الم
ًوزي : الجامع الصحيح( حدث عن): كتابه ًوي في كتابه ، الهيثم بن خارجة الم والبخاري ل ي

 . الضابط، الحافظ، في الغالب إل للثقةالمذكور 

ًازي ، بزيع بن حسان: أبو خليل –  :وقال ابن حبان، (2)ذاهب الحديث(): قال فيه أبو حاتم ال
ًوي أحاديث مناكيً): وقال ابن عدي، (3)كأنه المتعمد لها(، )يأتي عن الثقات بأشياء موضوعة ، ي

ًوك(): (6)والذهبي، (5)وقال الدارقطني، (4)وهو قليل الحديث(، عليها أحد ل يتابعه  . مت

ألنه ُضعِ ف بتضعيف قادح من ِقبل  ؛أن بزيع بن حسان ضعفه شديد :يظهً مما سبق: أقول
ًوك الحديث، ل يحتج به، األئمة المذكورين ًوي أحاديث ل يتابعه ، لنكارة ما يحدث به، فهو مت ي

 . عليها أحد

ًي  – ًجمته، ثابت بن أسلم البناني البص  . وهو ثقة عابد، (7)تقدمت ت

                                   
ًيب التهذيب (1) ًجمة رقم، (433)ص:: تق  . (3630): ت
ًح والتعديل( 2) ًجمة رقم، (021/ 2): الج  . (1332): ت
ًوكين( 3) ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت  . (122/ 1): المج
ًجالالكامل في ضعفاء ( 4) ًجمة رقم، (202/ 2): ال  . (226): ت
ًوكون  (5) ًجمة رقم، (230/ 1): الضعفاء والمت  . (160): ت
ًجمة رقم، (03)ص:: ديوان الضعفاء (6)  . (433): ت
 . (102): في هامش ص (7)
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ًي  – ًجمته، الحسن بن يسار البص  . وهو تابعي ثقة، (1)تقدمت ت

لكونه  ؛ألن من رواته بزيع بن حسان ل يحتج به ؛فالحديث بهذا السند ضعيف جدا ؛وعليه
ًوك الحديث ًسل من ِقبل التاب، مت ًي : عيوالحديث بهذا الضعف الشديد م واإلرسال ، الحسن البص

 . يضعَّف به الحديث

 : تخريجه: من حيث: المحور الثاني

: ابن أبي الدنيا في كتابه :الحسن البصري : تفرد بإخراج الحديث مرسال عن التابعي –

 . العيال()

 : الحكم عليه :من حيث: المحور الثالث

ًسل ا ًيجا لم ًي : لتابعيأوضحت دراسة رواية ابن أبي الدنيا سندا وتخ أن  :الحسن البص
من رواة إسناده بزيع بن حسان ضعف بتضعيف قادح شديد ، ألنه مع ضعف إرساله ؛ضعفه شديد
ًوك الحديث ؛مبين السبب ًة، لكونه مت ًوي أحاديث منك  . ل يتابعه عليه أحد، ي

 

                                   
 . (30): في ص( 1)
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 :

، حدثنا ابن المبارك، ن عثمانحدثنا غيالن ب، حدثنا حمزة بن العباس: قال ابن أبي الدنيا

 –قال رسول هللا : يقول، سمعت غطيف بن أبي سفيان الثقفي: أن الحكم بن هشام الثقفي قال

هي : قال الحكم ،((دخلت الجنة (2)لم تطمث (1)يما امرأة ماتت جمعاأ)): – صلى هللا عليه وسلم

 . (3)العذراء التي لم يمسها الرجال

ًفة حال الحديث من حيث ًد: لمع ل بد من الوقوف في دراسته على ثالثة ، القبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

 : ل إسنادهرجا: من حيث: المحور األول

ًوزي : "أبو علي –  . (4)"هـ(230: ت) :كان ثقة، حمزة بن العباس بن حازم الم

ًاجم التي وقفت عليهاعلى له أعثً لم  ،غيالن بن عثمان – ًجمة في كتب الت  . ت

ًوزي  – ًجمته، عبد هللا بن المبارك الم  . وهو ثقة ثبت فقيه، (5)تقدمت ت

ًحمن الثقفي الكوفي: أبو محمد – قال فيه يحيى بن ، نزيل دمشق ،الحكم بن هشام بن عبد ال

 وقال، (9)ل بأس به(): وقال أبو داود في موضع خخً، (8)ثقة(): وأبو داود، (7)والعجلي، (6)معين

                                   
والمعنى أنها ماتت مع شيء ، وكسً الكسائي الجيم، كالذخً بمعنى المذخور، بمعنى المجموع: الضم"الُجْمُع ب(1)

ًيب الحديث واألثً. من حمل أو بكارة"، مجموع فيها غيً منفصل عنها  . جمع(): مادة، (223/ 1): النهاية في غ
ًوج الدم بال: والطمث، وماتت وهي بكً، لم تدِم بالفتضاض: لم تطمث (2) المصدر : ينظً. وبالنكاح، حيضخ

 . طمث(): ( مادة168/ 6): السابق
 . (402): رقم حديث، (300/ 2): كتاب العيال (3)
ًجمة رقم، (44/ 2): تاريخ بغداد (4)  . (0246): ت
 . (30): في هامش ص (5)
ًجمة ، (232/ 6): تاريخ ابن معين رواية الدوري  (6)  . (1220): رقمت
ًجمة رقم، (123)ص:: الثقات (7)  . (618): ت
ًجال (8) ًجمة رقم، (143/ 3): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (1002): ت
ًجمة رقم، (000/ 2): تهذيب التهذيب (9)  . (330): ت
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ًازي  ًازي ، (1)ل بأس به(): أبو زرعة ال ًه ابن حبان في ، (2)ل نحتج به(): وقال أبو حاتم ال وذك

 . (4)صدوق(): وقال الحافظ ابن حجً، (3)الثقات

وأما ، كما قال الحافظ ابن حجً ،صدوق : أن الحكم بن هشام الثقفي :يتضح مما سبق: أقول
ًازي  ًح): قول أبي حاتم ال ل سيما وقد عدله أكثً األئمة ، غيً مفسً ل يقبل ل نحتج به( فهو ج

 . المذكورين

روى عنه سعيد بن ، ُغطيف: وقيل في اسمه، الثقفي، "ُغضيف بن أبي سفيان الطائفي –

ًو بن وهب الطائفيان"، السائب ًه ، (5)وعم ، (6)هـ(108توفي سنة ): وقال، ابن حبان في الثقاتذك

ًه الحسن بن سفيان): وقال أبو نعيم األصبهاني ًه في الصحابة ول يصح (7)ذك هو تابعي من ، وغي

ًه في الصحابة(): بقوله، ولخص الحافظ ابن حجً حاله، (8)أهل مكة(  . (9)مقبول ووهم من ذك

ما عدا غيالن بن عثمان ، ومنهم الصدوق ، ابطمنهم الثقة الض، الحديث رجال إسناده عدول
ًجمةأعثً لم   . له على ت

 : تخريجه: من حيث: المحور الثاني

غطيف بن أبي سفيان أبو نعيم : أخرج الحديث أيضا مرسال عن التابعي –

 .......................................: هبقول ،(10)األصبهاني

                                   
ًح والتعديل (1) ًجمة رقم، (160/ 6): الج  . (488): ت
ًجال (2) ًجمة رقم، (482/ 1): ميزان العتدال في نقد ال  . (2203): ت
 . (183/ 3): الثقات (3)
ًيب التهذيب (4) ًجمة رقم، (133)ص:: تق  . (1034): ت
ًجال (5) ًجمة رقم، (118، 26): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (0324): ت
 . (222/ 4): الثقات (6)
ًساني، الشيباني، الحسن بن سفيان بن عامً بن عبد العزيز: أبو العباس" (7) ، كان ممن رحل، صاحب المسند، الخ

ًجمة، (142، 148، 143 /10): سيً أعالم النبالء ."(هـ606)توفي سنة ، وحدث، وصنف  . (22): رقم ت
ًفة الصحابة (8)  . (2236/ 0): مع
ًيب التهذيب (9) ًجمة رقم، (006)ص:: تق  . (4636): ت
ًفة الصحابة (10)  . (4364): رقم حديث، (2236/ 0): في مع
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ًو بن حمدان ًيث، (2)لحسن بن سفيانحدثنا ا، (1)حدثنا أبو عم ، (3)حدثنا الحسين ابن ح

عن غطيف بن أبى سفيان ، عن الحكم بن هشام، عن ابن المبارك، (4)حدثنا الفضل بن موسى
ًأة ماتأ)): – صلى هللا عليه وسلم – قال رسول هللا: قال  . ((ت جمعا لم تطمث دخلت الجنةيما ام

ًسال عن التابعي ًيج الحديث م أن مداره على عبد  :غطيف بن أبي سفيان: يتضح من تخ
ًيقين ،هللا بن المبارك ًيق األولى، روي إليه من ط ًيق غيالن بن عثمان: الط ًجها ابن أبي ، ط أخ

ًى ، الدنيا ًيق األخ ًيق الفضل بن موسى: والط ًجها أبو نعيم األ، ط وغيالن ، وابن كثيً، صبهانيأخ
ًجمةأعثً بن عثمان لم  ًاوي الثقة، إل أنه قد توبع، له على ت ًواية : تابعه ال الفضل بن موسى في ال

 . عبد هللا بن المبارك: عن شيخه

 : من حيث الحكم عليه: المحور الثالث

ًسل التابعي ًيج م قائه على أن الثابت ب :غطيف بن أبي سفيان الثقفي: تحقق من دراسة تخ
ًسل ضعيف، إرساله لنكارة متنه الذي يفيد أن العذراء شهيدة تدخل الجنة ، إل أن ضعفه شديد، والم

ًجال، لم تطمث :أي، غيً منفصل عنها البكارة، إذا ماتت جمعاء ، ولم تدِم بالفتضاض، لم يمسها ال

ه منكً خالف فيه ما متن، وهو مع ضعف إرساله ،غطيف بن أبي سفيان الثقفي: وقد أرسله التابعي
ًأة تموت وفي بطنها ولد: رواه الثقات أن أهل الشهادة الذين يدخلون الجنة منهم جمعاء غيً ، الم

                                   
ًو (1) : وقال ابن طاهً، عارف بهذا الشأن(، ثقة): قال فيه الخليلي، محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري : أبو عم
ًجل وهلل الحمد غاليا في ذلك): فقال، بيتعقبه الذه، كان يتشيع() وقال فيه ، وقد أثنى عليه غيً واحد(، ما كان ال

ًاسان(، العابد، الزاهد، البارع، النحوي ، الثقة، المحدث، اإلمام): وقال فيه أيضا، زاهد ثقة(): الذهبي : ينظً .مسند خ
ًفة علماء الحديث ًجال ميزان العتدال في نقد، (840/ 6): اإلرشاد في مع ًجمة رقم، (043/ 6): ال ، (3101): ت

ًجمة رقم، (643 /13): سيً أعالم النبالء  . (240): ت
، الحافظ الثبت، اإلمام، بن النعمان بن عطاء، الحسن بن سفيان بن عامً بن عبد العزيز الشيباني: "أبو العباس (2)

ًاساني، الشيباني ًجمة رقم، (143، 10): سيً أعالم النبالء: ينظً. "هـ(606: )ت: صاحب المسند، النسوي ، الخ : ت
ًجال، (22) ًجمة رقم، (026/ 1): ميزان العتدال في نقد ال  . (1846): ت
ًوزي : مارأبو ع" (3) ًيث الخزاعي مولهم الم ًيب التهذيب ."هـ(200: )ت: ثقة، الحسين بن ح ، (133)ص:: تق

ًجمة رقم  . (1610): ت
ًوزي : أبو عبد هللا (4) ًب" ،ثقة ثبت، الفضل بن موسى السيناني الم ًيب التهذيب .وربما أغ ًجمة ، (003)ص:: تق ت

 . (4012): رقم
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ًفوعا من حديث، منفصل عنها ، وجابً بن عتيك السلمي، ربيع األنصاري : وهذا ما ثبت صحته م

 . – رضي هللا عنهم –وعبادة بن الصامت 

عاد ابن أخي جبً  – صلى هللا عليه وسلم – هللا أن رسول: حديث ربيع األنصاري  –
النفساء و )): – صلى هللا عليه وسلم –فقال رسول هللا ، وفيه، وساق الحديث بطوله... األنصاري 

 . (1)ِبُجمْع شهادة((

ًاني): قال الهيثمي  . (2)ح(ورجاله رجال الصحي، رواه الطب

ًأة  ًاد ِبُجمع أن الم  :فالمعنى، المجموع :"والجمع بمعنى، (3)""تموت وفي بطنها ولد :والم
 . (4)ماتت مع شيء مجموع فيها غيً منفصل عنها"

جاء يعود عبد هللا  –صلى هللا عليه وسلم  – أن رسول هللا: حديث جابر بن عتيك السلمي –
في خخً  – صلى هللا عليه وسلم – ال رسول هللاوفيه فق، وساق الحديث بطوله... بن عثمان

ًأة تموت بجمع شهيدة((و )): الحديث  . (5)الم

                                   
ًاني في المعجم الكبيً (1) ًجه الطب ًجه بسند رجاله كلهم ثقات إلى ربيع ، (0303): رقم حديث، (38/ 4): أخ أخ

ًفوعا  . األنصاري م
 . (0224): رقم حديث، (600/ 4): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (2)
ًيب الحديث واألثً (3)  . جمع(): ( مادة223/ 1): النهاية في غ
ًح الجامع الصغيً (4)  . (0242): رقم حديث، (183/ 0): فيض القديً ش
ًجه مالك في( 5)  حديث، (680/ 2): مسنده: وأبو بكً بن أبي شيبة في، (63): رقم حديث، (266/ 1): الموطأ: أخ

، (188/ 6): سننه: وأبو داود في، (26346): رقم ( حديث132، 62): مسنده :وأحمد بن حنبل في، (828): رقم
، (المجتبى): سننه: والنسائي في، (6111): حديث رقم، في فضل من مات في الطاعون(): باب، الجنائز(): كتاب

ًى الك: وفي سننه، (1803): حديث رقم، النهي عن البكاء على الميت(): باب، الجنائز(): كتاب، (16/ 0) / 2): ب
ًح مشكل اآلثار: والطحاوي في، (3044): رقم حديث، (46/ 3)، (1284): رقم حديث، (682 ، (101، 16): ش

( 036، 031/ 3): صحيحه: وابن حبان في، (100/ 1): معجم الصحابة: وابن قانع في، (4100): رقم حديث
ًاني في، (6120)، (6182): رقم حديث : والحاكم في، (1332): رقم حديث ،(121/ 2): المعجم الكبيً: والطب

ًفة الصحابة: وأبو نعيم األصبهاني في، (1600): رقم حديث، (406/ 1): المستدرك على الصحيحين / 2): مع
ًى : والبيهقي في، (0022): رقم حديث، (1300/ 6)، (1410): رقم حديث، (468  حديث، (113/ 0): السنن الكب

 . (3146): رقم
ًجوه ًق صح: كلهم أخ ًفوعامن ط  . يحة إلى جابً بن عتيك السلمي م



[224] 

ًجاه(، هذا حديث صحيح اإلسناد): قال الحاكم  . (1)ولم يخ

ًجه الشيخان(وإن ل، صحيح بال خالق): قال، ونقل المناوي قول النووي في الحديث  . (2)م يخ

 . (3)صحيح(): وقال الشيخ األلباني

عبد هللا بن  – صلى هللا عليه وسلم – عاد رسول هللا: قال: حديث عبادة بن الصامت –
ًهم – ... ن من شهداء أمتيإ)): – صلى هللا عليه وسلم – وقال رسول هللا ،...رواحة  – وذكً خخ

ًأة يقتلها ولدها جمعاء((  . (4)والم

ًاني): قال الهيثمي  . (5)ورجالهما ثقات(، وأحمد بنحوه، رواه الطب

 

                                   
 . (1600): رقم حديث، (406/ 1): المستدرك عل الصحيحين (1)
ًح الجامع الصغيً (2)  . (0242): رقم حديث، (138/ 0): فيض القديً ش
 . (6362): رقم حديث، (324/ 1): صحيح الجامع الصغيً وزيادته (3)
ًجه أبو داود الطيالسي في( 4) ، 22): مسنده: وأحمد بن حنبل في، (486): رقم حديث، (034/ 1): مسنده: أخ

/ 6): سننه: والدارمي في، (22343)، (22380): رقم حديث، (013، 642، 63)، (13323): رقم حديث، (666
، (1606)، (1602): رقم حديث، (218، 202، 208/ 6): مسنده: والشاشي في، (2048): حديث رقم، (1430

 . (2016): رقم حديث، (283/ 12): شعب اإليمان: البيهقي في، (1618)، (6031)، (1604)، (1600)
ًفوع ًق رجالها ثقات إلى عبادة بن الصامت م ًجوه من ط  . اً كلهم أخ

 . (2408): رقم حديث، (600/ 4): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5)



[223] 

 

 :

حماد بن  حدثنا، حدثني أبو ربيعة، حدثنا إبراهيم بن راشد أبو إسحاق: قال ابن أبي الدنيا
ذا قالت إ)): قال –صلى هللا عليه وسلم  –أن رسول هللا ، عن الحسن، عن علي بن زيد، سلمة

 . (2)(((1)ما رأيت منك خيرا قط حبط عملها: المرأة لزوجها

ًفة حال الحديث من ًد: حيث لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بد، القبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًاهيم بن راشد بن سليمان األدمي: أبو إسحاق – كان ): قال فيه الخطيب البغدادي، (3)إب

ًحمن بن أبي حاتمو ، (4)ثقة( ًه ابن حبان في ، (5)وهو صدوق(، كتبنا عنه ببغداد): قال عبد ال وذك

لم أَر ): فقال، وتعقبه الحافظ ابن حجً، (7)هـ(230ت ، اتهمه ابن عدي): وقال الذهبي، (6)الثقات

ًجمًة(  . (8)له في كامل ابن َعِدي ت

 . يتبين مما سبق أنه صدوق : أقول

: سئل عنه يحيى بن معين فقال، ولقبه فهد بن عوف القطعي، فزيد بن عو : أبو ربيعة –

ًفه، ليس لي به علم) : وقال مسلم، (10)سكتوا عنه(): وقال البخاري ، (9)لم أكتب عنه(، ل أع

                                   
ًيب الحديث واألثً: ينظً. ملهاأي بطل ع: حبط عملها (1)  . حبط(): مادة، (661/ 1): النهاية في غ
 . (440): رقم حديث، (304/ 2): كتاب العيال (2)
ًجمة رقم، (283/ 3): تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهيً واألعالم (3)  . (26): ت
ًجمة رقم، (482/ 3): تاريخ بغداد (4)  . (6031): ت
ًح والتعديل (5) ًجمة رقم، (22/ 2): الج  . (232): ت
 . (80/ 8): الثقات (6)
ًجال (7) ًجمة رقم، (60/ 1): ميزان العتدال في نقد ال  . (84): ت
ًجمة رقم، (43/ 1): لسان الميزان (8)  . (168): ت
ًجمة رقم، (208)ص:: تاريخ ابن معين رواية الدارمي (9)  . (234): ت
ًجمة رقم، (000/ 6): التاريخ الكبيً (10)  . (1604): ت



[223] 

ًوك الحديث() ًو بن علي أبو حفص، (1)مت ًوك الحدي): وقال عم ًه أبو زرعة، (2)ث(مت ، وذك

ًقة حديثين ًازي ، (3)واتهمه بس ًف وتنكً(): وقال، وكتب عنه أبو حاتم ال : وقال الفالس، (4)تع

ًوك() ًة): وقال ابن حبان، (5)مت فما حديث قبل اختالطه فمستقيم وما حدث ، كان ممن اختلط بأخ
ًد به من األخبار وكان يحيى بن معين سيء  ،بعد التخليط ففيه المناكيً يجب التنكب عما انف

ًأي فيه وقال علي بن المديني ذهب الفهدان فهد ، ويقول اتقوا فهدين فهد بن عوف وفهد بن حيان، ال

وهو ، عن أبي عوانة، وأبو ربيعة هذا أكثً رواياته: وقال ابن عدي، (6)بن عوف وفهد بن حيان(
ًد ًيين وينف ًه ، مشهور في البص ًا ل يشبه عن أبي عوانة بغيً شيء وعن غي ولم أر في حديثه منك

ًكوه(): وقال الذهبي، (8)ضعيف(): وقال الدارقطني، (7)حديث أهل الصدق(  . (9)ت

ًوك الحديث، أن زيد بن عوف ضعفه شديد :مما سبق يتبين: أقول كما وصفه بذلك ، فهو مت
 . منها هذا الحديث، ألنه حدث بأحاديث مناكيً، فال يحتج به، غيً واحد من األئمة

ًي : "أبو سلمة –  . (10)هـ("133: ت) :عابد ةثق، حماد بن سلمة بن دينار البص

ًجمته: علي بن زيد –  . (11)وهو ضعيف، وهو ابن جدعان تقدمت ت

ًي : الحسن – ًجمته، وهو ابن يسار البص  . (12)وهو ثقة، تقدمت ت

                                   
ًجمة رقم، (621/ 1): الكنى واألسماء (1)  . (1106): ت
ًح والتعديل (2) ًجمة رقم، (430/ 6): الج  . (2483): ت
ًجال (3) ًجمة رقم، (104/ 2): ميزان العتدال في نقد ال  . (6022): ت
ًح والتعديل( 4) ًجمة رقم، (430/ 6): الج  . (2483): ت
ًجال (5) ًجمة رقم، (104/ 2): ميزان العتدال في نقد ال  . (6022): ت
ًوكين (6) ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت  . (611/ 1): المج
ًجال (7) ًجمة رقم، (133/ 0): الكامل في ضعفاء ال  . (308): ت
ًجال (8) ًجمة رقم، (104/ 2): ميزان العتدال في نقد ال  . (6022): ت
ًجمة رقم، (203/ 1): المغني في الضعفاء (9)  . (8122): ت
ًيب التهذيب (10) ًجمة رقم، (138)ص:: تق  . (1022): ت
 . (113): في هامش ص (11)
 . (30): في ص (12)



[228] 

 : تخريجه: يثمن ح: المحور الثاني

ًجه ابن  :بسند ضعيف جدا – رضي هللا عنها – الحديث روي مرفوعا عن عائشة – أخ

ًيق، (2)وابن عساكً، (1)عدي ًاهيم التميمي :كالهما من ط عن عائشة  ،عن أنس، (3)يوسف بن إب

ًأة لزوجهاإ)): – صلى هللا عليه وسلم – قال رسول هللا :قالت ًا  :ذا قالت الم وهللا ما رأيت منك خي

 . فقد حبط عملها(( ،قط

 . (4)فيه يوسف التميمي قال ابن حبان ل يحل الحتجاج به(): قال المناوي 

 . (5)إسناده ضعيف(): وقال المناوي أيضا

 . (6)عيف جدا(ض): وقال الشيخ األلباني

ًاهيم التميمي، إسناده ضعيف جدا: أقول  ؛فال يحتج به، مجمع على ضعفه، فيه يوسف بن إب

 . لنكارة ما يحدث به

 

                                   
ًجال (1) ًجمة رقم، (403/ 8): الكامل في ضعفاء ال  . (2032): ت
ًجمة رقم، (80، 43): تاريخ دمشق (2)  . (3223): ت
ًاهيم التميمي: أبو شيبة (3) ًي الواسطي، يوسف بن إب وقال أبو حاتم ، عنده عجائب(): قال فيه البخاري ، الجوه

ًازي  ًوي عن أنس بن مالك ما ليس): وقال ابن حبان، عنده عجائب(، منكً الحديث، هو ضعيف الحديث): ال من  ي
ًد من المناكيً عن أنس وأقوام مشاهيً( ًواية عنه ول الحتجاج به لما انف : وقال الذهبي، حديثه ل تحل ال

ًجمة رقم، (638/ 8): التاريخ الكبيً: ينظً .ضعيف(): وقال الحافظ ابن حجً، ضعفوه() ًح ، (6688): ت الج
ًجمة رقم، (212/ 2): والتعديل ًوحين من المحدثي، (211): ت ًوكينالمج تهذيب ، (160/ 6): ن والضعفاء والمت

ًجال ًجمة رقم، (010، 62): الكمال في أسماء ال ًجمة رقم، (628/ 2): الكاشف، (3123): ت ًيب ، (3024): ت تق
ًجمة رقم، (310)ص:: التهذيب  . (3844): ت

ًح الجامع الصغيً (4)  . (1324): رقم حديث، (012/ 1): فيض القديً ش
ًح ال (5)  . (112/ 1): جامع الصغيًالتيسيً بش
 . (312): رقم حديث، (83)ص:: ضعيف الجامع الصغيً وزيادته (6)
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 : الحكم عليه: من حيث: المحور الثالث

ًسل التابعي ًي : تحقق من دراسة م ألن  ؛ضعفه شديد، أنه مع ضعف إرساله :الحسن البص
ًوك : وفي سنده أيضا، ضعيفعلي بن زيد بن جدعان : في سنده زيد بن عوف القطعي مت

 . هذا الحديث :منها، حدث بأحاديث مناكيً، الحديث

ًفوعا عن عائشة فال يصلح أن يكون أصال ، إل أن سنده ضعيف جدا، والحديث روي م
 . يعمل به
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احلجْ: وِباب، مالعبةْالرجلَْهله: يفِْباب: املبحثْالثالث
ْ. قْعلىْالصبيانالعوذةْتعل: وِباب، ِبالصبيان

 : فيه أربعة أحاديثو 

 : مالعبة اليرج  دهل : يف ناب: دوال

 : فيه حديثانو 

 :

حدثنا أبو معمر عبد هللا ، حدثنا عبيد هللا بن جرير أبو العباس األزدي: قال ابن أبي الدنيا

 :قال، ن عبد العزيزعن عمر ب، حدثنا محمد بن الزبير، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، بن عمرو

، فوضع يده عليها فنحتها ،وبين عائشة بعض عتاب – صلى هللا عليه وسلم – ان بين النبيك))

 ،«فاجعلي بيني وبينك رجال، كإنك لن تتركيني وراء»: فقال ،فنحتها، فوضع يده عليها، ثم عاد

فجاء ، فأرسل إليه، فرضيت، «بيني وبينك أبوك»: قال، فكرهته لغلظته، فذكرت عمر ،نعم: قالت

اتِق : قالت، « إن هذه من أمرها كذا وكذا»: – صلى هللا عليه وسلم – فقال رسول هللا، فجلس

أنت وأبوك تقوالن ، ال أم لك: الوق ،ورغم أنفها، فرفع يده فضرب وجهها ،وال تقل إال حقا، هللا

فجلست خلف ، فقامت، فجعل يضربها، فأخذ جريدة، ثم قام: قال؟ الحق ورسول هللا ال يقول الحق

إنا لم  !يا أبا بكر»: صلى هللا عليه وسلم – فقال رسول هللا ،– صلى هللا عليه وسلم – رسول هللا

فدعاها رسول  ،فجلست ناحية، قامت فلما خرج، فخرج، «أقسمت عليك لما خرجت عنا ،نرد ذلك

إنك »: – صلى هللا عليه وسلم –فقال رسول هللا ، فأبت أن تأتيه، – صلى هللا عليه وسلم –هللا 

 . (2)((«بظهري قبل (1)لشديدة التلزق 

                                   
 . لزق(): ( مادة282/ 1): مختار الصحاح. "أي التلصق": التلزق  (1)
 . (432): رقم حديث، (330/ 2): كتاب العيال (2)
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ًفة حال الحديث من حيث ًد: لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بد، القبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: األول من حيثالمحور 

ًيً بن جبلة بن أبي رواد: أبو العباس – ًي ، العتكي، عبيد هللا بن ج ًه ابن حبان ، البص ذك

والخطيب ، توثيق ابن حبانفهو يعد ثقة ب، (2)كان ثقة(): وقال فيه الخطيب البغدادي، (1)في الثقات

 . البغدادي

ًو بن أبي الحجاج: أبو معمً" – ًي ، المقعد، التميمي، عبد هللا بن عم واسم أبي ، الِمْنَق

ًة  . (3)هـ("220: ت) :دررمي بالق، ثقة ثبت، الحجاج ميس

ًي مولهم، عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان: "أبو عبيدة – ًي ، الَتنوري ، العنب ثقة ثبت ، البص

 . (4)هـ("180: ت) :ولم يثبت عنه، رمي بالقدر

: وقال البخاري ، (5)ضعيف ل شيء(): قال فيه يحيى بن معين، ظليالحن محمد بن الزبيً –

ًازي ، (7)منكً الحديث(): وقال في موضع خخً، (6)فيه نظً() في ، ليس بالقوي ): وقال أبو حاتم ال

ًضاه(كان شع): وقال الساجي، (9)ضعيف(): وقال النسائي، (8)حديثه إنكار( وقال ، (10)بة ل ي
ًوي عن الحسن ما ل يتابع عليه، منكً الحديث جدا): ابن حبان ل يعجبني الحتجاج به إذا لم ، ي

                                   
 . (028/ 8): الثقات( 1)
ًجمة رقم، (61/ 12): اريخ بغدادت (2)  . (4021): ت
ًيب التهذيب (3) ًجمة رقم، (614)ص:: تق  . (6028): ت
ًجمة رقم، (633)ص:: المصدر السابق (4)  . (0241): ت
ًح والتعديل( 5) ًجمة رقم، (242/ 3): الج  . (1013): ت
ًجمة رقم، (83/ 1): التاريخ الكبيً( 6)  . (263): ت
ًجمة رقم، (100)ص:: الضعفاء الصغيً (7)  . (613): ت
ًح والتعديل (8) ًجمة رقم، (242/ 3): الج  . (1013): ت
ًوكون  (9) ًجمة رقم، (24)ص:: الضعفاء والمت  . (403): ت
ًجمة رقم، (133/ 2): تهذيب التهذيب (10)  . (203): ت
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ًائب، حديثه قليل): وقال ابن عدي، (1)يوافق الثقات( ًويه غ ًادات(، والذي ي : وقال الذهبي، (2)وإف

ًوك(): وقال الحافظ ابن حجً، (3)ضعفوه()  . (4)مت

ألنه ُضعِ ف بتضعيف ، أن محمد بن الزبيً الحنظلي َضْعفه شديد :هً مما سبقيظ: أقول
ًوك الحديث ل يحتج به، قادح من ِقبل األئمة المذكورين ًوي أحاديث ، لنكارة ما يحدث به، فهو مت ي

 . ل يتابعه عليها أحد

ًوان بن الحكم بن أبي العاص األموي " – أميً المؤمنين ولي  ،عمً بن عبد العزيز بن م
ًة المدينة للوليد ًاشدين، وولي الخالفة بعده ،وكان مع سليمان كالوزيً ،إم : ت) :فعد مع الخلفاء ال

 . (5)ه("101

ل يحتج ، حنظليألن من رواته محمد بن الزبيً ال ؛فالحديث بهذا السند ضعيف جدا ؛وعليه
ًسل من ِقبل التابعي، لكونه منكً الحديث ؛به عمً بن عبد : والحديث بهذا الضعف الشديد م

 . واإلرسال ُيضعَّف به الحديث، العزيز

 : من حيث تخريجه: المحور الثاني

: ابن  أبي الدنيا في كتابه :عمر بن عبد العزيز :تفرد بإخراج الحديث مرسال عن التابعي –
 . (العيال)

 : الحكم عليه: من حيث: المحور الثالث

ًسل التابعي :أوضحت دراسة رواية ابن أبي الدنيا عمً بن عبد العزيز ضعيف باقي : أن م
ضعف بتضعيف قادح من  ،محمد بن الزبيً الحنظلي: ألن من رواته ؛وضعفه شديد، على إرساله

ًح والتعديلقِ  ًوك الحديث، بل أئمة الج ًوي أحاديث ، فهو مت ًةي ًوايات الثقات، منك ل ، مخالفة ل
ًسل في سنده، منها هذا الحديث المنكً في متنه، يتابعه عليها أحد  . والم

 

                                   
ًوكين (1) ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت  . (242/ 2): المج
ًجالالكامل في ضعفاء ا (2) ًجمة رقم، (020/ 3): ل  . (1333): ت
ًجمة رقم، (131/ 2): الكاشف (3)  . (0841): ت
ًيب التهذيب (4) ًجمة رقم، (038)ص:: تق  . (4884): ت
ًجمة رقم، (014)ص:: المصدر السابق( 5)  . (0200): ت



[606] 

 

 :

، سنة إحدى وعشرين ومائتين، حدثنا هارون بن عمر أبو عمر القرشي: قال ابن أبي الدنيا

 :– صلى هللا عليه وسلم –النبي عن ، عن أبيه، عن عثمان بن عطاء، حدثنا ضمرة بن ربيعة

 . (1)بط قرنا من قرون عائشة رضي هللا عنها بالسرير وهي نائمة ثم حركها((ر ))

ًفة حال الحديث من حيث ًد: لمع وف في دراسته على ثالثة من الوق ل بد، القبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًشي – ًحمن ابن أبي حاتم ،هارون بن عمً أبو عمً الق ًجم له عبد ال "هارون بن : فسماه، ت
ًو بن يزيد بن زياد بن أبي زياد المخزوم ًى ، شيخ دمشقي ادركته): وقال فيه، "الدمشقي يعم كان ي

ًجم له الخطيب البغدادي، (2)محله الصدق(، وعلى العمد لم نكتب عنه، رأي ابى حنيفة : فقال، وت
ًو الدمشقي()  . (3)هارون بن عمً أبو عم

ًة بن ربيعة الفلسطيني: أبو عبد هللا – ًملي، ضم قال فيه ابن ، مولى علي بن أبي حملة، ال
من الثقات المأمونين رجل ): وقال أحمد بن حنبل، (5)ثقة(): وقال ابن معين، (4)كان ثقة(): سعد

ًازي ، (6)لم يكن بالشام رجل يشبهه(، صالح الحديث، صالح وقال ، (7)صالح(): وقال أبو حاتم ال
ًه ابن حبان في الثقات، (9)صدوق يهم عنده مناكيً(): وقال الساجي، (8)(ثقة): النسائي  ،(10)وذك

                                   
 . (438): رقم حديث، (333/ 2): كتاب العيال (1)
ًح والتعديل (2) ًجمة ر ، (26/ 2): الج  . (684): قمت
ًجمة رقم، (18، 13): تاريخ بغداد (3)  . (3600): ت
ًى ( 4)  . (031/ 3): الطبقات الكب
ًجمة رقم، (164)ص:: تاريخ ابن معين رواية الدارمي (5)  . (001): ت
ًح والتعديل (6) ًجمة رقم، (033/ 0): الج  . (1042): ت
ًجمة رقم، (033/ 0): المصدر السابق (7)  . (1042): ت
ًجمة رقم، (031/ 0): هذيب التهذيبت (8)  . (800): ت
ًجمة رقم، (032/ 0): المصدر السابق (9)  . (800): ت
 (620/ 8): الثقات( 10)
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 . (1)هـ(202ت ، صدوق يهم قليال): وقال الحافظ ابن حجً

فقد وثقه ابن ، كما قال الحافظ ابن حجً ،حسن الحديث ،أنه صدوق  :مما سبق يتبين: أقول
تقدح فيه ول تنزل حديثه ل  فإن أوهامه القليلة وإن كان يهم قليال، والنسائي، وأحمد، وابن معين، سعد

 . عن رتبة الحسن

ًاساني: أبو مسعود – واسم جده ، أصله من بلخ، المقدسي، عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخ

وقال ، (3)ليس بذاك(): وقال البخاري ، (2)ضعيف(): قال فيه يحيى بن معين، أبي مسلم عبد هللا

وقال أبو حاتم ، (5)ضعيف الحديث(): وقال مسلم، (4)ليس بالقوي في الحديث(): الجوزجاني

ًازي  ًو بن علي الفالس، (7)ليس بثقة(): وقال النسائي، (6)يكتب حديثه ول يحتج به(): ال : وقال عم

ًة، (8)منكً الحديث() ًوك الحدي): وقال م ، (10)ل احتج به(): وقال أبو بكً بن خزيمة، (9)ث(مت

ًوايته لما فيها من ): وقال ابن حبان، (11)ضعيف جدا(): وقال الساجي ل يجوز الحتجاج ب

وقال ابن ، (12)أو من ناحية أبيه(، فلست أدري البلية في تلك األخبار منه، المقلوبات التي وهم فيها

ًوي عن ): وقال الحاكم أبو عبد هللا، (14)الدارقطنيوضعفه ، (13)هو ممن يكتب حديثه(): عدي ي

                                   
ًيب التهذيب (1) ًجمة رقم، (280)ص:: تق  . (2288): ت
ًز (2) ًجمة رقم، (38/ 1): تاريخ ابن معين رواية ابن مح  (168): ت
ًجمة، (200/ 3): التاريخ الكبيً( 3)  . (2220): رقم ت
ًجال( 4) ًجمة رقم، (234)ص:: أحوال ال  . (283): ت
ًجمة رقم، (332/ 2): الكنى واألسماء( 5)  . (6134): ت
ًح والتعديل( 6) ًجمة رقم، (132/ 3): الج  . (883): ت
ًجمة رقم، (162/ 3): تهذيب التهذيب (7)  . (288): ت
ًجمة رقم، (162/ 3): المصدر السابق (8)  . (288): ت
ًجمة رقم، (162/ 3): نفس المصدر (9)  . (288): ت
ًجال (10) ًجمة رقم، (08/ 6): ميزان العتدال في نقد ال  . (4400): ت
ًجمة رقم، (162/ 3): تهذيب التهذيب( 11)  . (288): ت
ًوكين( 12) ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت  . (100/ 2): المج
ًجال( 13) ًجم، (226/ 3): الكامل في ضعفاء ال  . (1623): ة رقمت
ًجال( 14) ًجمة رقم، (08/ 6): ميزان العتدال في نقد ال  . (4400): ت
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ًة(): وقال أبو نعيم األصبهاني، (1)أبيه أحاديث موضوعة( وقال ، (2)روى عن أبيه أحاديث منك

 . (3)هـ(144ضعيف توفي سنة ): الحافظ ابن حجً

ًساني َضْعفه شديد :يظهً مما سبق: أقول ألنه ُضعِ ف بتضعيف  ؛أن عثمان بن عطاء الخ
 . فال يحتج بحديثه، ادح من ِقبل األئمة المذكورينق

ًجمته – ًساني تابعي تقدمت ت ًا، (4)عطاء بن أبي مسلم الخ ًسل  ،وهو صدوق يهم كثي وي
 . ويدلس

ًساني: ألن من رواته ؛فالحديث بهذا السند ضعيف جدا ؛وعليه ضعف  ،عثمان بن عطاء الخ
ًسل من ِقبل التابعيوالحديث بهذا الضعف ، فال يحتج به، بتضعيف قادح عطاء بن أبي : الشديد م
ًساني  . واإلرسال ُيضعَّف به الحديث، مسلم الخ

 : تخريجه: من حيث: المحور الثاني

ابن  أبي الدنيا  :عطاء بن أبي مسلم الخرساني :تفرد بإخراج الحديث مرسال عن التابعي –
 . )العيال(: في كتابه

 : الحكم عليه: من حيث: المحور الثالث

ًسل التابعي :أوضحت دراسة رواية ابن أبي الدنيا ًساني : أن م عطاء بن أبي مسلم الخ
ًساني ضعيف جدا: ألن من رواته ؛وضعفه شديد، ضعيف باقي على إرساله ، عثمان بن عطاء الخ

 ًة. روى عن أبيه أحاديث منك، ل يحتج به

 

                                   
ًجمة رقم، (162/ 3): تهذيب التهذيب (1)  . (288): ت
ًجمة رقم، (162/ 3): المصدر السابق (2)  . (288): ت
ًيب التهذيب( 3) ًجمة رقم، (684)ص:: تق  . (0402): ت
 . (230): في ص (4)
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 : احلج نالصب ان: يف ناب: ا  ثا

 وفيه حديث واحد: 

، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن ع ْقبةَ ، َأْخَبَرَنا ز هير  بن  م عاِويةَ ، وحدثنا علي بن الجعد: قال ابن أبي الدنيا

َرْيب   ِ أَ ))، َعْن ك  وَل ّللاَّ ْوَحاءِ  –َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم  –نَّ َرس  َهى َفاْنتَ  ،(1)َكاَن َيِسير  ِفي َواِدي الرَّ
ْفَقة  َأْو َقْوم  ِفي آِخِر اْلَقْوِم : َقالَ ؟ َمْن َأْنتَ : َقال وا ،اْلم ْسِلم ونَ : َقال وا «؟َمِن اْلَقْوم  »: َفَقالَ  ،ِإَلى ر 

ول  ّللاَِّ » هَ  ،«– َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  –َرس  ِدِه أَو َأَخَذْت َصِبيًّا بِ  (2)َفَقاَلِت اْمَرَأٌة َوِهَي ِفي َمَحفِ  َعض 
ِدهِ  ا ِبَعض  وَل ّللاَِّ : َأْو َرَفَعْت َصِبيًّ َلِك َحجٌّ َوَله  »: َأْو َقالَ ، «َنَعْم َوَلِك َأْجرٌ »: َقالَ ؟ َأِلَهَذا َحجٌّ  !َيا َرس 

ك  ِمْنه  ، َهَكَذا َقاَل ِإْبَراِهيم   ،«((َأْجرٌ  َرْيب   َفاَل َأْدِري الشَّ  . (3)َأْو ِمْن ك 

ًفة حال الحديث  ًد: من حيثلمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بد، القبول أو ال
 : كاآلتي، محاور

 : رجال إسناده: المحور األول من حيث

ًي  – ًجمته، علي بن الجعد بن عبيد الجوه  . وهو ثقة ثبت، (4)تقدمت ت
ًة ،الكوفي، الجعفي، زهيً بن معاوية بن حديج الحافظ: أبو خيثمة" –  :ثقة حجة، شيخ الجزي

ْ. (5)هـ("136: ت)
                                   

ًوحاء (1) ًية جامعة لمزينة: ال  .وهي مذكورة في رسم ورقان"، بينهما أحد وأربعون ميال، على ليلتين من المدينة، "ق
ًي ، (381/ 2): معجم ما استعجم من اسماء البالد والمواضع ، عالم الكتب، األندلسي لعبد هللا بن عبد العزيز البك

ًوت   . هـ1006، 6ط، لبنان –بي
ًكب للنساء كالهودج: بالكسً، "المحفة (2) ًوز خبادي، (801)ص:: القاموس المحيط .إل أنها ل تقبب"، م ، للفي

ًاث في مؤسس: تحقيق ًسالةمكتب الت ًاف، ة ال ًقسوسي: إش ًسالة، محمد نعيم الع ًوت ، مؤسسة ال ، 8ط، لبنان –بي
 . م2004 –هـ 1023

 . (303): رقم حديث، (840/ 2): كتاب العيال (3)
 . (40): في ص (4)
ًجمة رقم، (008/ 1): الكاشف (5)  . (1338): ت
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ًاهيم بن عقبة بن أبي عياش – ْ. (1)ثقة" ،أخو موسى، األسدي مولهم المدني، "إب
ًيب ابن أبي مسلم الهاشمي مولهم المدني مولى ابن عباس: ين"أبو رشد – : ت) :ثقة، ك

 . (2)"هـ(28

ًسل، الحديث رجال إسناده كلهم ثقات ًيب بن أبي مسلم: أرسله التابعي، إل أنه م ، ك
ف به الح  . ديثواإلرسال ُيض 

 : من حيث تخريجه: المحور الثاني

وأحمد ، (3)أبو بكً بن أبي شيبة :أخرجه أيضا مرسال عن التابعي كريب بن أبي مسلم –

ًيق سفيان بن عيينة، (5)ومسلم، (4)بن حنبل ًاهيم بن عقبة، كلهم من ط ًيب، عن إب ًه  ،عن ك فذك
ًا بلفظ ًٌ ، َنَعمْ : َقالَ ؟ َأِلَهَذا َحج  ، َيا َرُسوَل هللاِ : َفَقاَلْت ، نَّ اْمًََأًة َرَفَعْت َصِبيًّاأَ )): مختص  . ((َوَلِك َأْج

وزهيً بن ، (7)حدثنا أبو بكً بن أبي شيبة :بقوله، (6)والحديث وصله مسلم في صحيحه –

ًب عن ، حدثنا سفيان بن عيينة: قال أبو بكً، (10)جميعا عن ابن عيينة، (9)وابن أبي عمً، (8)ح

                                   
ًيب التهذيب (1) ًجمة رقم، (22)ص:: تق  . (213): ت
ًجمة رقم، (031)ص:: المصدر السابق (2)  . (4368): ت
 . (10832): رقم حديث، (640/ 6)، (األحاديث واآلثار): في مصنفه (3)
 . (6124): رقم حديث، (232/ 4): في مسنده (4)
 . (1663): حديث رقم، باب صحة حج الصبي وأجً من حج به، كتاب الحج، (230/ 2): في صحيحه (5)
 . (1663): حديث رقم، ة حج الصبي وأجً من حج بهباب صح، كتاب الحج، (230/ 2): في صحيحه (6)
 :مات سنة، صاحب تصانيف، حافظ، ثقة، واسطي األصل، عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي": اسمه (7)
ًيب التهذيب ."(هـ264) ًجمة رقم، (620)ص:: تق  . (6434) :ت
ًب بن شداد النسائي (8) ًجمته في هامش ص، زهيً بن ح  . وهو ثقة ثبت، (113): تقدمت ت
ًازي ، وحدث عنه، عيينةلزم ابن ، نزيل مكة ،محمد بن يحيى بن أبي عمً العدني: أبو عبد هللا (9) : قال أبو حاتم ال
ًه ابن ، وكان صدوقا(، ورأيت عنده حديثا موضعا حدث به عن ابن عيينة، وكان به غفلة، كان رجال صالحا) وذك

ًم(): حبان في الثقات وقال عنه الذهبي : بقوله، ولخص الحافظ ابن حجً حاله، اإلمام المحدث الحافظ شيح الح
 . هـ(206ت سنة ما، صنف المسند، صدوق )

ًتبة محمد بن يحيى بن أبي عمً العدني في العدالة: أقول ًازي ، صدوق  :يتحقق أن م ، كما أظهً ذلك أبو حاتم ال
 . والحافظ ابن حجً

ًجمته في ص، سفيان بن عيينة (10)  . وهو ثقة حافظ فقيه، (40): تقدمت ت
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ًاهيم بن عقبة ًيب، إب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  –ِن النَِّبيِ  عَ )) :عن ابن عباس، مولى ابن عباس، عن ك
ْوَحاءِ َلِقَي رَ  – ، «َرُسوُل هللاِ »: َقالَ ؟ َمْن َأْنتَ : َفَقاُلوا، اْلُمْسِلُمونَ : َقاُلوا« ؟َمِن اْلَقْومُ »: َفَقالَ ، ْكًبا ِبالًَّ

َفَعْت ِإَلْيِه اْمًََأٌة َصِبيًّا ًٌ ، َنَعمْ »: َقالَ ؟ َأِلَهَذا َحج  : َفَقاَلْت ، َفًَ  . ((«َوَلِك َأْج

 : وأهميته، همن حيث الحكم علي: المحور الثالث

ًسال فالحديث  ؛وعليه، ووصله مسلم، ورجاله كلهم ثقات، الحديث رواه ابن أبي الدنيا م
 . باتصال سنده صحيح

 : أهم ما يستفاد من الحديث

ومذهب مالك والشافعي وأحمد والعلماء ، "صحة حج الصبي والحج به :وهذا الحديث أفاد –
ًتب عليه أحكام ، ويثاب عليه، يصح حج الصبي أنه :كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ويت

ًض اإلسالم، فإذا بلغ بعد ذلك، إل أنه ل يجزيه عن فًض اإلسالم، حج البالغ ، واستطاع لزمه ف

ًام: فقال، وخالف أبو حنيفة الجمهور ًتب عليه شيء ، ول ثواب فيه، ول حج، ل يصح له إح ول يت
ًن وإنما يحج به ل: قال، من أحكام الحج وكذلك ل تصح : قال ،ويتجنب محظوراته للتعلم، ويتعلم، يتم

ًناه، صالته  . (1)والصواب مذهب الجمهور"، وكذلك عنده سائً العبادات ،وإنما يؤمً بها لما ذك

ألن  ؛"أن اإلنسان ينبغي له أن يسأل عما يجهله إذا دعت الحاجة إلى ذلك :وأفاد أيضا –
ًسول  فيخونوا أو  ،يخشى أن يكونوا من العدو ،(؟)من القوم: ألس –صلى هللا عليه وسلم  –ال
ألن ؟ من أنت: فتقول، أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك فال حاجة أن تسأل عن الشخص، ويغدروا

ًكه ما ل يعنيه((ن حسن إسالم))و، هذا قد يكون داخاًل فيما ل يعنيك ًء ت لكن إذا دعت  ،م الم

ًة" ،حتى تكون على بينة من األمً ،الحاجة فاسأل  . (2)وعلى بصي

أن وصف اإلنسان نفسه بالصفات الحميدة إذا لم يقصد  :وفي هذا الحديث دليٌل على –
ًيف ل بأس به ، مسلمون  :قالوا؟ من أنتم: ئلواألن هؤلء الصحابة لما سُ ؛ الفخً وإنما يقصد التع

                                   
ًح النووي على صحيح مسل (1) ًبي ،(131 – 130/ 8): مش ًاث الع ًوت ، دار إحياء الت ، 2ط، لبنان –بي

 . هـ6221
ًح رياض الصالحين لبن عثيمين (2)  . (633 – 633/ 2): ش
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، أنا مؤمن، مسلم اأن: فقال، لكن إذا أخبً اإلنسان به عن نفسه، واإلسالم ل شك أنه وصف مدح

ًد الخبً ل من أجل الفتخار فإن ذلك ل بأس به وكذلك لو قاله على سبيل ، وما أشبه ذلك لمج
بل ، فإنه ل بأس به وما أشبه ذلك، الحمد هلل الذي جعلني من المسلمين: فلو قال ،التحدث بنعمة هللا

 . (1)يكون محمودًا إذا لم يحصل فيه محظور

ألن هؤلء القوم لما ؛ أن اإلنسان ينبغي له أن يغتنم وجود العالم :"وفيه دليٌل أيضًا على –
ًهم رسول هللا  فينبغي لإلنسان أن يغتنم ، جعلوا يسألونه، أنه رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم  –أخب

ًصة وجود العال  . (2)م من أجل أن يسأله عما يشكل عليه"ف

 

                                   
ًح رياض الصالحين لبن عثيمين (1)  . (633 – 633/ 2): ش
 . (633/ 2): السابق المصدر (2)
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 ن: العوذة تعلر علا الصب ا : ناب: يفثالثا

 وفيه حديث واحد: 

َثَنا اْلَقاِسم  ْبن  َهاِشم  : قال ابن أبي الدنيا دَ ، َحدَّ َثَنا م وسى بن  داو  ونَ ، َحدَّ َثنا ِسنان  بن  َهار  ، َحدَّ

ى َصلَّ  – نَّ َعجائز  ِباْلمديَنِة َيْأِتيَن بَلَبن  َله نَّ النَِّبيَّ ك  )): َقالَ ، َعِن اْلحسنِ ، ْبِد اْلَملكِ َعن َأْشَعَث ْبِن عَ 

ذ  ِفيَها ،– هللا  عليِه َوسل مَ  دَ ، (1)((َفي َعوِ  اَل َأْعَلم  ِإالَّ َأنَّه  ي سَتْشفى ِبذِلَك ): َقاَل م وسى بن  َداو 

 . (2)اْلماِء(

ًفة حاله الحديث من حيث ًد: لمع من الوقوف في دراسته على ثالثة  ل بد، القبول أو ال
 ي: كاآلت، محاور

 : ال إسنادهرج: لمحور األول من حيثا

ًجمته ،القاسم بن هاشم –  . وهو صدوق ، (3)تقدمت ت

ًسوس –  . (4)"هـ(213: ت) :ثقة زاهد مصنف، "موسى بن داود الضبي قاضي ط

ُجمي: أبو بشً – ًْ قال فيه يحيى بن ، أخو سيف بن هارون ، الكوفي، سنان بن هارون الُب

ًة، (5)وسنان أحسنهما حال(، )سنان بن هارون أخو سيف بن هارون  :معين ، (6)صالح(): وقال م

، سيف بن هارون ليس بشيء): وقال أبو داود، (7)ليس حديثه بشيء(): وقال أيضا في موضع خخً

                                   
ًقي فيها: يعوذ فيها (1) ًوس: ينظً. أي ي  . عوذ(): مادة ،(000/ 2): تاج الع
 . (333): رقم حديث، (831/ 2): كتاب العيال (2)
 . (222): في ص (3)
ًجمة رقم، (606/ 2): الكاشف (4)  . (4322): ت
ًجمة رقم، (206/ 0): تهذيب التهذيب (5)  . (023): ت
ًح (6) ًجمة رقم، (246/ 0): والتعديل الج  . (1023): ت
ًجال (7) ًجمة رقم، (264/ 2): ميزان العتدال في نقد ال  . (6432): ت
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ًازي ، (1)ء(وأخوه ليس بشي وقال ، (3)ضعيف(): وقال النسائي، (2)شيخ(): وقال أبو حاتم ال

ًوي المناكيً عن ): وقال ابن حبان، (4)ضعيف منكً األحاديث(): الساجي منكً الحديث جدا ي

وقال ، (7)يعتبً به(): وقال الدارقطني، (6)أرجو أنه ل بأس به(): وقال ابن عدي، (5)المشاهيً(

 . (8)صدوق فيه لين(): الحافظ ابن حجً

ًاوي : أقول ًمجي: يتضح من خالل الجمع بين أقوال هؤلء األئمة في ال ، سنان بن هارون الُب

ًحا وتعديال أنه ضعيف ، يعتبً به(): وقول الدارقطني، ل بأس به(): إل أن قول ابن عدي فيه، ج

وينظً فيه من ، هصدوق فيه لين( تفيد في مجموعها أنه يكتب حديث): وقول الحافظ ابن حجً

 . والمتابعات، لالعتبار في الشواهد: حيث

ًي  أشعث بن عبد الملك: أبو هانئ" – ًاني بص  . (9)هـ("102: ت) :ثقة فقيه، الحم

ًي  – ًجمته، الحسن بن يسار البص ًة ، اشتهً بالتدليس، وهو تابعي ثقة، (10)تقدمت ت وكث

 . اإلرسال

ًمجي ًسل ، وبقية رجاله ثقات، لين الحديث، الحديث من رواته سنان بن هارون الب إل أنه م

 . واإلرسال يضعَّف به الحديث

                                   
ًجال (1) ًجمة رقم، (143/ 12): تهذيب الكمال في أسماء ال  . (2428): ت
ًح والتعديل (2) ًجمة رقم، (246/ 0): الج  . (1023): ت
ًجمة ر ، (206/ 0): تهذيب التهذيب (3)  . (023): قمت
ًجمة رقم، (206/ 0): المصدر السابق (4)  . (023): ت
ًوكين (5) ًوحين من المحدثين والضعفاء والمت  . (640/ 1): المج
ًجال (6) ًجمة رقم، (412/ 0): الكامل في ضعفاء ال  . (840): ت
ًقاني للدارقطني (7) ًجمة رقم، (64)ص:: سؤالت الب  . (210): ت
ًيب التهذيب (8) ًجمة رقم، (432)ص:: تق  . (2300): ت
ًجمة رقم، (116)ص:: المصدر السابق (9)  . (461): ت
 . (30): في ص (10)



[612] 

 : تخريجه: من حيث: المحور الثاني

ابن أبي الدنيا في  :الحسن ابن يسار البصري : تفرد بإخراج الحديث مرسال عن التابعي –
 . العيال(): كتابه

 : الحكم عليه :من حيث: المحور الثالث

ًسل التابعي :أوضحت دراسة رواية ابن أبي الدنيا ًي : أن م باقي على ، الحسن بن يسار البص

ًجمي، ضعيف لضعف إرساله، إرساله  . ولضعف راويه سنان بن هارون الب
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ْْاخلامتة
 . فيها جملة من نتائج البحثو 

لتوصيات التي أوصى تها: أهم اوعرضت في نهاي
 . بها هذا البحث
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ْاخلامتة
بعد النتهاء من إعداد على من ل نبي بعده، أما بعد: ف الحمد هلل وحده، والصالة والسالم

التي  أهم النتائج والتوصيات ، وأذكً فيهاأن أبين في خاتمته ل بد، مدخل وفصول هذا البحث
 : وهي كاآلتي، توصلت إليها

 : : 

وأصله ، اعبد هللا بن محمد بن عبيد في لقبه بابن أبي الدني: اشتهً الحافظ أبو بكً –1
ًيش ًشي: ولذا يقال في أصله، مولى من موالي بني أمية من ق ، عبد هللا بن محمد بن عبيد الق

أبو بكً بن أبي : ولذا يقال في نسبه، ومات ببغداد، ونشأ، ألنه ولد، وينسب إلى البغدادي، األموي 
 . الدنيا البغدادي

ًا من علماء بلد –2 ًيا على عادة طلب ابن أبي الدنيا الحديث النبوي مبك ه بغداد ج
ًة، وسنتهم في طلب العلم، المحدثين ثم رحل في طلب ، والكوفة، وطلبه أيضا من علماء البص

ًى  وعد من مشاهيً المحدثين في ، وعاد إلى بلده بغداد، الحديث النبوي إلى بلدان إسالمية أخ
 . األمصار اإلسالمية

ًة –6 وقد تميز ، غار اآلخذين عن تبع األتباعطبقة ص، يعد ابن أبي الدنيا من الطبقة العاش
ًفوعة ًة مصنفاته في روايات األحاديث الم ًيه من المحدثين في هذه الطبقة بكث ، عن معاص

 . والمقطوعة، والموقوفة

ًح والتعديل –0 ًهم من علماء الحديث وحفاظه على عدالة ابن أبي ، اتفق أئمة الج وغي
ًة مصنفاته، وزهده، وحفظه، الدنيا كثيً العلم صاحب ، الزاهد، صفوه بالحافظ اإلمام الصدوق وو ، وكث

ًة المشهورة المفيدة  . المصنفات الكثي

ًية281): توفي ابن أبي الدنيا في بغداد سنة –4 ًة في روايات ، (هج ًك مصنفات كثي وقد ت
ًاسيل، العيال( الذي يعد موضوع البحث): منها كتابه، األحاديث واآلثار والحكم ، جمعت منه الم

ًيجاع  . ليها من خالل دراستها سندا ومتنا وتخ

ًسل ضعيف عند جمهور علماء الحديث –3 ًهم، يعد الم ًاد به، وغي ما رواه التابعي : وي
ًا عن النبي  ًا كان أو كبي  . – صلى هللا عليه وسلم –صغي
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ًسل بالضعف الخفيف –3 ًاوي المحذوف، يتصف الم وهو مع خفة ضعفه ، للجهل بحال ال
ًسال، تقوى من وجه خخً مسندا يحتج به إذا ًفوعة، أو م أو غيً ذلك من ، أو رويت له شواهد م

ًسل ًق تقوية الم  . ط

ًاسيل التي ُجمعت من كتاب –8 ًت هذه الدراسة أهمية الم ، العيال( لبن أبي الدنيا): أظه
ًسال من26): وقد بلغ عددها، ألن الكثيً منها ُيعمل بها ًين حديثا م الثة ( ث06): ( ثالثة وعش

ًسال  : وتتوزع كاآلتي، وأربعين حديثا م

ًى  –أ ًيق أخ ًيق، أحاديث رويت متصلة من ط وبأسانيدها المتصلة ُعًِف ، أو أكثً من ط
ًاوي المحذوف من قبل التابعي  : وهي كاآلتي، خمـــسة أحاديـــث( 4) وعددها، وصحت أسانيدها، ال

 ًقم، الحديث األول  . ألهل والنفس واألصحابالنفقة على ا: ( يعمل به في6): ب

 ًقم، الحديث الثاني وأن ، اإلحسان إلى البنات واألخوات: ( يعمل به في10): ب
 . اإلحسان إليهن من أسباب دخول الجنة

 ًقم، الحديث الثالث ًحمة بهم: ( يعمل به في14): ب  . حمل الولدان وال

 ًابع ًقم، الحديث ال ًأة ل تتزين إل ل: ( يعمل به في23): ب  . زوجهاأن الم

 ًقم، الحديث الخامس إل ، وأنه يثاب عليه، صحة حج الصبي: ( يعمل به في02): ب
ًض اإلسالم  . أنه ل يجزيه عن ف

ًه – ب ت إلى درجة الحسن لغي ًسلة تقوَّ  ،لوجود شواهد لها عن عدد من الصحابة، أحاديث م
ًى  ًاسيل أخ ت عددها، روي مع بعض شواهدها م ًاسيل التي تقوَّ ، ( ثالثة عشً حديثا16): وهذه الم

 : وهي كاآلتي

 ًقم، الحديث األول  . والنفقة على العيال، ( يعمل به في النفقة على األبوين1): ب

 ًقم، الحديث الثاني ًك ورثته ، أن الشخص ل ينفق ماله كله: ( يعمل به في2): ب ويت
 . عالة يتكففون الناس

 ًقم، الحديث الثالث ًافالنفقة على : ( يعمل به في0): ب ول ، األهل من غيً إس
 . إقتار

 ًابع ًقم، الحديث ال  . العدل بين األولد ذكورا كانوا أو إناثا: ( يعمل به في4): ب

 ًقم، الحديث الخامس ًههن، اإلحسان إلى البنات: ( يعمل به في2): ب  . وعدم ك
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 ًقم، الحديث السادس ًأفة على الولدان: ( يعمل به في16): ب  . ال

 ًحمة بالولدان: ( يعمل به في13): قمبً ، الحديث السابع  . ال

 ًقم، الحديث الثامن ًب : ( يعمل به في20): ب التوسع على العيال في المأكل والمش
ًاف وتبذيً  . والملبس من غيً إس

 ًقم، الحديث التاسع  . الصالة على المولود إذا مات: ( يعمل به في28): ب

 ًًقم، الحديث العاش ًفق بال61): ب والصبً ، واإلحسان إليهن، نساء( يعمل به في ال
 . على عوج أخالقهن

 ًًقم، الحديث الحادي عش ًب الشديد 66): ب ًب النساء الض ( يعمل به في عدم ض
ًعي ًر ش  . من غيً مب

 ًًقم، الحديث الثاني عش ًب الخفيف للنساء تأديبا : ( يعمل به في60): ب جواز الض
 . في غيً الوجه

 ًًقم، الحديث الثالث عش ًأة ل يمنعها الحياء من : مل به في( يع63): ب أن الم
ًعي، السؤال عن أمً دينها  . وإقامة عبادة ربها على الوجه الش

ًسلة ضعيفة لها أصول صحيحة يعمل بها – ج ثبتت أحاديث صحيحة  :أي، أحاديث م
 : وهي كالتالي، خمســـة أحاديـــث( 4): وعددها، لمتونها

 ًقم، الحديث األول ًوعية العقيقة عن المولود: جزء منه في ( يعمل به في3): ب  . مش

 ًقم، الحديث الثاني وحلق رأسه ، استحباب العقيقة عن المولود: ( يعمل به في3): ب
ًه، يوم السابع  . والتصدق بوزن شع

 ًقم، الحديث الثالث أو في اليوم ، جواز تسمية المولود حين يولد: ( يعمل به في8): ب
 . السابع من ولدته

  ًًقم، ابعالحديث ال  . ( يعمل به في تعليم الصبيان الصالة12): ب

 ًقم، الحديث الخامس  . أن جماع الزوجة صدقة: يعمل به في (24): ب

ًسل ارتقى إلى  –2 ًزت هذه الدراسة المنهجية باختصار مفيد الدللة الفقهية لكل حديث م أب
ًسال ( ثمانية عشً حديثا18): وعددها، أو بشواهده، بموصوله، درجة القبول وقد ورد ذكً أرقامها ، م

ًة ًة): في فق  . ب(): أ( وفق
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ًاسيل وعددها –10 ًسال ل يعمل 20): توصلت هذه الدراسة أن بقية الم ًون حديثا م ( عش
ًسل كالمنقطع ضعيف ل يحتج به، لكونها باقية على إرسالها، بها منها مع ضعف إرسالها ، والم

ًقم، تونهاأو لنكارة م، لشدة ضعف راويها ؛ضعيفة جدا  :(11): وقد رويت في مواضع ورودها ب
(12): (10): (13): (18): (20): (21): (22): (26): (23): (22): (60): (62): (64): 
(63): (68): (62): (00): (01): (06) . 

 : : 

ًاسيل من كتب الحديث رواية –1 : للحكم عليها من حيث، ودراستها دراسة نقدية، جمع الم

ًد، القبول  . وإظهار الفوائد الفقهية للمقبول منها، أو ال

ًيجها ًاسيل ابن أبي الدنيا فأنا مستمً بدراستها وتخ سأواصل تعالى إن شاء هللا ، وأما م
ًاسيل في كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة  . بدراسة جميع الم

، واآلثار، ديثتحقيق بقية كتب ابن أبي الدنيا المخطوطة المصنفة في روايات األحا –2

ًاجها بالطباعة الحديثة إلى الوجود ًسلة والحكم عليها بالدراسة  ؛وإخ ليجمع منها األحاديث الم
ًيجا، ومتنا، سندا، النقدية ًدود، وتخ ًفة المقبول منها من الم  . لمع

الحافظ ابن أبي الدنيا وجهوده في ): بعنوان، الهتمام بدراسة علمية للحافظ ابن أبي الدنيا –6
 . لم الحديث(ع

وأن ، وأن يتقبلها، وأسأل هللا تعالى القادر على كل شيء أن يجعل خيً أعمالنا خواتمها
يوفقني للقيام بما أوصيت به في هذا البحث خدمة لسنة نبينا محمد صلى هللا عليه وخله وصحبه 

 م. وسل

 



 

 

 

 
 

 

ْْالفهارس
 :اشتملت علىو 

 أوال: فهرس اآليات القرآنية.  -

 ثانيا: فهرس األحاديث النبوية.  -

 ثالثا: فهرس اآلثار.  -

 رابعا: فهرس الرواة المترجم لهم.  -

 خامسا: فهرس األماكن والبلدان.  -

 سادسا: فهرس الكلمات الغريبة.  -

 المصادر والمراجع. سابعا: فهرس  -

 . رس موضوعات البحثثامنا: فه -
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 دوال: فهيرس اآليات الدقيرآ  ة.

 

 رقم الصفحة رقم اآلية رف اآليةط م

   سورة البقرة-2 

 205 251 ...{ هت مت خت حت جت هب} 1

   سورة التوبة-9 

 189 103 { من زن رن مم} 2

   سورة مرمي-99 

 22 83 { يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت} 3

   سورة النور-22 

 ز 63 ...{ يك ىك مك لك اك يق ىق يف} 4

   سورة التغابن-42 

 138 15 ...{ مي زي ٰىري ين ىن نن} 5
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 . ثا  ا: فهيرس األحاديث النبوية

 

 الصفحة طرف احلديث م

 284 فقالت ..(( –صلى هللا عليه وسلم  –))أتت امرأة النيب   1

 175 ))أَتَ ْعرِفُ َها قَاَل ََل، قَاَل أَفَ َرِِحْتَ َها، َرِِحََك هللاُ ثالاث((  2

 142  َرُسلَل اهَّلَِّ..(())َأْخََبََك أَنَُّه ُوِلَد َلَك ُغاَلٌم ، قَاَل نَ َعْم يَ   3

 59 ))إذا أنفق الرجل على أهله يف غري إسراف وَل إقتار ..((  4

 179 ))إذا بلغ أوَلدكم سبع سنني فعلملهم الصالة، فإذا ..((  5

 177 ))ِإَذا بَ َلَغ أَْوََلدُُكْم َسْبَع ِسِننَي َفُمُروُهْم ِِبلصَّاَلِة، فَِإَذا ..((  6

 281 نب اللجه(())إذا ضرب أحدكم فليتج  7

 296 ))إذا قالت املرأة لزوجها ما رأيت منك خريا قط ..((  8

 298 ))إذا قالت املرأة لزوجها وهللا ما رأيت منك خريا قط..((  9

 91 ))إذا كان يلم سابعه، فأهريقلا عنه دما، وأميطلا ..((  11

 149 ))ارحتلين ابين، فكرهت أن أعجله((  11

 265 هنن عندكم علان ، ..(())استلصلا ِبلنساء خريا، فإ  12

 68 ))أعطيت سائر ولدك مثل هذا ، قال َل، قال فاتقلا هللا..((  13

 162 ))اغسلي عن وجه أسامة دماءه، وخرج إىل الصالة، ..((  14
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 الصفحة طرف احلديث م

 169 ))اغسلي وجه أسامة، فنظر إيل وأان أنقيه ، ..((  15

 57 ))أفضل دينار ينفقه الرجل، دينار ينفقه على عياله..((  16

 66 أَل عدلت بينهما(())  17

 266 ))أَل وستلصلا ِبلنساء خريا، فإمنا هن علان عندكم...((  18

 280 ))إَلم جيلد أحدكم امرأته جلد العبد، ولعله يضاجعها ..((  19

 77 ))أمر ِبلعقيقة اليت عقتها فاطمة عن احلسن واحلسني ..((  21

 80 أن نعق ..(( –صلى هللا عليه وسلم  –))أمران رسلل هللا   21

 173 ))أُمَُّك ِهَي قَاَل ََل، قَاَل ُأْخُتَك ِهَي قَاَل ََل، قَاَل ..((  22

 172 ))أمك هي قال َل، قال أختك هي قال َل، قال ..((  23

 171 ))أُمَُّك ِهَي قَاَل ََل، قَاَل ُأْخُتَك، قَاَل ََل، قَاَل ..((  24

 166 ))أميطي عنه األذى، فتقذرته ، فجعل ميص عنه ..((  25

 92 صلى هللا عليه وسلم ..(( –ن أِب أسيد ، أتى النيب ))أ  26

َلُه َحَّتَّ ..((  27  144 ))ِإنَّ اْبيِن َهَذا اْرحَتََليِن ، َفَكرِْهُت َأْن أَُعجِ 

 145 ))إن ابين هذا ارحتلين، فكرهت أن أعجله حَّت ..((  28

29   َ  200 ِه ..((لَِيحفُظ املرَء اْلُمسلَم ِمن بَعدِ  –َعزَّ وجلَّ  –))ِإنَّ اهَّلَّ

 215 ))ِإنَّ هللاَ تَ َعاىَل ِإَذا أَنْ َعَم َعَلى َعْبٍد نِْعَمًة َأَحبَّ َأْن ..((  31
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 الصفحة طرف احلديث م

 218 إذا أنعم على عبده نعمة حيب ..(( –عز وجل–))إن هللا   31

َ عزَّ َوَجلَّ حيُِبُّ َأْن تُ َرى أَثَ ُر نِْعَمتِه َعَلى َعْبدِه ..((  32  210 ))ِإنَّ اهَّلَّ

 205 يدفع ِبملسلم الصاحل عن مائة أهل بيت ..(())إن هللا ل  33

 202 ))إن هللا لُيصلح بصالح الرجل املسلم ولَده وولد ولِده..((  34

 248 صلى على ..(( –صلى هللا عليه وسلم  –))أن النيب   35

 246 صلى على ..(( –صلى هللا عليه وسلم  –))أن النيب   36

 250 ى ..((صلى عل –صلى هللا عليه وسلم  –))أن النيب   37

، 74، 73 ..((عق عن  –صلى هللا عليه وسلم  –))أن النيب   38
82 

 157 كان إذا قدم ..((  –صلى هللا عليه وسلم  –))أن النيب   39

 155 كان إذا قدم ..((  –صلى هللا عليه وسلم  –))أن النيب   41

 253 كَب على ..((  –صلى هللا عليه وسلم  –))أن النيب   41

 251 كَب على ..((  – عليه وسلم صلى هللا –))أن النيب   42

 91 ))أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر بتسمية امللللد ..((  43

 79 ))أن النيب صلى هللا عليه وسلم عق عن احلسن ..((  44

 152 ))أن النيب صلى هللا عليه وسلم قدم من سفر فقبل ..((  45

 133 ))إن الللد لفتنة لقد قمت وما أعقل((  46



[626] 

 الصفحة طرف احلديث م

 140 لفتنة ولقد نزلت إليه وما أدري أين هل(())إن الللد   47

 135 ))إن الللد لفتنة، لقد قمت إليه وما أعقل((  48

 307 ))َأنَّ اْمَرأًَة َرفَ َعْت َصِبيًّا، فَ َقاَلْت َي َرُسلَل هللِا، أَِِلََذا ..((  49

 286 ..(( –صلى هللا عليه وسلم  –))أن امرأة سألت النيب   51

 78 أمر فاطمة ..(( –هللا عليه وسلم  صلى –))أن رسلل هللا   51

 253 صلى ..(( –صلى هللا عليه وسلم  –))أن رسلل هللا   52

 247 صلى ..(( –صلى هللا عليه وسلم  –))أن رسلل هللا   53

 73 عق ..(( –صلى هللا عليه وسلم  –))أن رسلل هللا   54

 72 عق ..(( –صلى هللا عليه وسلم  –))أن رسلل هللا   55

 73، 72 عق ..(( –صلى هللا عليه وسلم  –هللا ))أن رسلل   56

 306 َكاَن َيِسرُي ..((  –َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  –))َأنَّ َرُسلَل اهَّلَِّ   57

 46 ))إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهل يف ..((  58

 35 ))إن كان يسعى على أبلين شيخني كبريين فهل يف ..((  59

 30 ليِن كبرييِن َلُه ليغنيهما فهل ..(())إْن كاَن يسعى على أب  61

 295 ..(( –وذكر آخرهم  –))إن من شهداء أميت ...   61

 91 ))أنه صلى هللا عليه وسلم مسى احلسن واحلسني ..((  62



[620] 

 الصفحة طرف احلديث م

 78 ))أنه عق عن احلسن وحلق رأسه، وتصدق بلزن ..((  63

 122 ))أنه عليه الصالة والسالم تيمم لرد السالم((  64

 92 صلى هللا عليه وسلم ..(( –غالم فأيت به النيب ))أنه ولد له   65

 274 ))إين ألكره أن أرى الرجل اثئرا قد فض رقبته قائما ..((  66

 37 ..(())أو ليس يف سبيل هللا إَل من قتل مث قال من خرج   67

 37 ))أو ما يف سبيل هللا إَل من قاتل، أو قال غزا من ..((  68

 291 دخلت اجلنة(())أميا امرأة ماتت مجعا مل تطمث   69

 293 ))أميا امرأة ماتت مجعا مل تطمث دخلت اجلنة((  71

 135 ))أيها الناس لقد قمت وما أعقل((  71

 280 ))ِِبَ يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل، أو العبد، ..((  72

 282 ))خري الرجال الغيلر على أهله، احلصان من غريه، ..((  73

 232 املرأة املغزل(())خري ِلل املؤمن السباحة، وخري ِلل   74

 124 ))الدنيا متاع وخري متاعها امرأة تعني زوجها على اآلخرة..((  75

 124 ))الدنيا متاع، خري متاع الدنيا املرأة الصاحلة((  76

 257 ))الراكب خلف اجلنازة، واملاشي حيث شاء منها..((  77

نْ َيا َعارِيٌَة يف اآْلِخَرِة (  78  238 ))ُرَب َكاِسَيٍة يف الدُّ



[624] 

 الصفحة طرف احلديث م

 303 ))ربط قران من قرون عائشة رضي هللا عنها ِبلسرير ..((  79

 131 ))رحم هللا والدا أعان ولده على بره ِبإلفضال عليه((  81

 129، 127 ))رحم هللا والدا أعان ولده على بره((  81

 130 ))رحم هللا والدا أعان ولده على بره، قاللا كيف ي ..((  82

 62 و يغنيهما عن ..(())الساعي على والديه؛ ليكفهما، أ  83

 42 ))الساعي على والديه؛ ليكفهما، أو يغنيهما عن ..((  84

 243 ))سبحان هللا ماذا أنزل الليلة من الفنت، وماذا فتح ..((  85

 90 ))مسى حسينا يلم سابعه، وإنه اشتق من حسن ..((  86

 138 ..(( ىن نن))صدق هللا }  87

 255 ى ..((عل –صلى هللا عليه وسلم  –))صلى رسلل هللا   88

 54 مثل ..(( –صلى هللا عليه وسلم  –))ضرب رسلل هللا   89

 50 ))ضرب مثل الذي يعطي ماله كله، ويقعد كأنه ..((  91

 257 ))الطفل ُيصلى عليه((  91

 80 عن ..(( –صلى هللا عليه وسلم  –))عق رسلل هللا   92

 72 عن ..(( –صلى هللا عليه وسلم  –))عق رسلل هللا   93

 84 عن ..(( –صلى هللا عليه وسلم  –هللا ))عق رسلل   94



[623] 

 الصفحة طرف احلديث م

 80 ))عق عن احلسن كبشا وعن احلسني كبشا((  95

 74 ))عق عن احلسن واحلسني بكبش كبش، وحلق ..((  96

َباَحَة َوالرَّْمَي، َواْلَمْرأََة اْلِمْغَزَل((  97  231 ))َعلِ ُملا أَبْ َناءَُكُم السِ 

ًعا، فَِإَذا بَ َلُغلا ..(())َعلِ ُملا أَْوََلدَُكُم الصَّاَلَة ِإذَ   98  181 ا بَ َلُغلا َسب ْ

 185 ))علملا أوَلدكم الصالة وهم أبناء سبع((  99

 236 ))عمل األبرار من الرجال من أم يت اخلياطة، وعمل ..((  111

 82 ))عن الغالم شااتن مكافئتان وعن اجلارية شاة، َل ..((  111

 81 ))عن الغالم شااتن مكافئتان، وعن اجلارية شاة((  112

 308 َلِقَي رَْكًبا ِِبلرَّْوَحاِء..(( –َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  –))َعِن النَّيبِ    113

 91 ))الغالم يسمى يلم سابعه((  114

 266 ))فاتقلا هللا يف النساء، فإنكم أخذمتلهن أبمانة هللا..((  115

 79 ))فأعطى الر ِْجل القابلة((  116

 245 صلى على ..(( –صلى هللا عليه وسلم  –))فإن النيب   117

 66 ))فهال عدلت بينهما((  118

 63 ))فهال على فخذك األخرى، فحملها على ..((  119

ُ الشَّيطَاَن، ِإنَّ اْلَلَلَد ِفْتنٌة، واهَّلَِّ ما عِلمُت ..((  111  139 ))قَاَتَل اهَّلَّ



[623] 

 الصفحة طرف احلديث م

 160 ))قد أحسن هللا بنا إذ مل يكن أسامة جارية، ولل ..((  111

 162 كن جارية(())قد أحسن بنا إذ مل ي  112

 275 ))كان الرجال هنلا عن ضرب النساء، مث شكلهن ..((  113

 300 وبني ..(( –صلى هللا عليه وسلم  –))كان بني النيب   114

 152 إذا رجع ..(( –صلى هللا عليه وسلم  –))كان رسلل هللا   115

 276 ))كان قد هني الرجال عن ضرب النساء، مث ..((  116

 83 ))كبشني كبشني((  117

 84 ل غالم مرهتن بعقيقته تذبح عنه يلم سابعه، ..(())ك  118

قُلا يف َغرْيِ سرف وَل َمَِيَلٍة، ِإنَّ ..((  119  216 ))ُكُللا َواْشَربُلا َوَتَصدَّ

 310 َصلَّى ..(( –))ُكنَّ َعجائُز ِِبْلمديَنِة ََيِْتنَي بَلََبٍ َِلُنَّ النَّيبَّ   121

 81 ))َل أحب العقلق((  121

 277 ))َل تضربلا إماء هللا((  122

 86 ))َل تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه مث تصدقي ..((  123

 232 ))َل تعلملا نساءكم الكتابة، وَل تسكنلهن العاليل((  124

 98 ))َل تكرهلا البنات فإهنن املؤنسات اجملهزات ..((  125

 102 ))َل تكرهلا البنات فإهنن املؤنسات احملقرات((  126



[628] 

 الصفحة طرف احلديث م

 99 البنات، فإهنن اجملهزات املؤنسات(())َل تكرهلا   127

 94 ))َل تكرهلا البنات، فإهنن املؤنسات الغاليات (  128

 100 ))َل تكرهلا البنات، فإهنن املؤنسات الغاليات((  129

 96 ))َل تكرهلا البنات، فإهنن املؤنسات اجملمالت((  131

 235 يعين النساء ..(( –))َل تنزللهن الغرف وَل تعلملهن الكتابة   131

 112 ))َل يكلن ألحدكم ثالث بنات أو ثالث ..((  132

 105 ))َل يكلن ألحدكم ثالث بنات أو ثالث ..((  133

َلُه َحَّتَّ ..((  134  149 ))ََل، َوَلِكنَّ اْبيِن اْرحَتََليِن، َفَكرِْهُت َأْن أَُعجِ 

 168 ))َلَقْد ُأْحِسَن بَِنا ِإْذ ملَْ َتُك َجارِيًَة، َوَلْل ُكْنَت ..((  135

 277 د أطاف آبل حممد الليلة سبعلن امرأة، ..(())لق  136

 248 ))لقد تليف إبراهيم ابن رسلل هللا وهل ابن مثانية ..((  137

 247 صلى هللا عليه وسلم ..(( –))ملا مات إبراهيم ابن النيب   138

 254 صلى هللا عليه وسلم ..(( –))ملا مات إبراهيم ابن رسلل هللا   139

تُ َها َوزِينَ تُ َها َحَّتَّ أُْنِفَقَها(())َلْل َأنَّ ُأَساَمَة َجا  141  165 رِيٌَة حَلَلَّي ْ

 64 ))لل كنت سليت بينهما((  141

 114 ))ليس أحد من أميت يعلل ثالث بنات أو ثالث ..((  142



[622] 

 الصفحة طرف احلديث م

 275 ))ما أحب أن أرى الرجل اثئرا فريص عصبة رقبته ..((  143

 158 ))ما رأيت أحدا أشبه مستا ودَل وهدي برسلل هللا ..((  144

 280 ..(( –صلى هللا عليه وسلم  –)ما ضرب رسلل هللا )  145

 43 ))ما قلتم قلنا كذا وكذا قال أما إنه إن كان يسعى ..((  146

 56 ))ما من دينار أعظم أجرا من دينار تنفقه على أهلك ..((  147

 259 ))ما من عبٍد مؤِمٍن ترَك ذر ِيًَّة مؤِمنًة تعُبُد اهَّلََّ وحَدُه ..((  148

 197 َواِلٌد َوَلًدا أَْفَضَل ِمْن أََدٍب َحَسٍن(( ))َما ََنَلَ   149

 192 ))َما ََنََل َواِلٌد َوَلًدا َُنْاًل أَْفَضَل ِمْن أََدٍب َحَسٍن((  151

 198 ))ما َنل والد ولدا َنال أفضل من أدب حسن((  151

 195 ))ما َنل والد ولده َنال أفضل من أدب حسن((  152

 242 وقع من الفنت كم ..(( ))ماذا فتح الليلة من اخلزائن وماذا  153

 53، 52 ))مثل الذي يعطي ماله كله، مث يقعد كأنه ورث كاللة((  154

 183 ))ُمُروا الصَّيبَّ ِِبلصَّاَلِة ِإَذا بَ َلَغ َسْبَع ِسِننَي، َوِإَذا بَ َلَغ ..((  155

 187 ))ُمُروا أَْوََلدَُكْم ِِبلصَّاَلِة َوُهْم أَبْ َناُء َسْبِع ِسِننَي، ..((  156

 179 ))مروا صبيانكم ِبلصالة((  157

 123 ))مسكني مسكني رجل ليست له امرأة، قيل ي ..((  158



[660] 

 الصفحة طرف احلديث م

 121 ))مسكني، مسكني، مسكني رجل ليست له امرأة، ..((  159

 113 ))من ابتلى من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن، كن ..((  161

 88 ))من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل((  161

 81 عن ولده فليفعل، ..(( ))من أحب منكم أن ينسك  162

اًث ..((  163  207 ))َمْن أُْعِطَي َخرْيًا فَ رُِئَي َعَلْيِه مسُِ َي َحِبيَب اهَّلَِّ حُمَدِ 

 209 ))من أعطي خريا فلم يُ َر عليه مسُ ي بغيض هللا ..((  164

 268 ((–عز وجل–))من أكرم زوجته فإمنا يكرم هللا   165

ُ َعَلْيِه نِعْ   166  214 َمًة، فَِإنَّ اهَّلََّ حيُِبُّ َأْن يُ َرى ..(())َمْن أَنْ َعَم اهَّلَّ

 308 ))من حسن إسالم املرء تركه ما َل يعنيه((  167

 62 ))من سعى على والديه ففي سبيل هللا، ومن سعى ..((  168

 62 ))من سعى على والديه ليعفهما ففي سبيل هللا، ..((  169

 112 ))من عال ثالث بنات فأدهبن وزوجهن وأحسن ..((  171

 117 )من عال ثالث بنات َيكِفيِهنَّ ويرَِحُهنَّ ويَ ْرُفُق هِبِنَّ، ..(()  171

172  ))..  116 ))من عال ثالث بنات َيْكِفْيِهنَّ، ويَ ْرَِحُُهنَّ ويَ ْرُفُق هِبِنَّ

 114 ))من عال جاريتني حَّت يبلغا جاء يلم القيامة أان ..((  173

 118 ))من كان له ثالث بنات أو مثلهن من األخلات ..((  174



[661] 

 الصفحة طرف احلديث م

 115 ))من كان له ثالث بنات فصَب على أَلْوائهن ، وسرَّاِئهن..((  175

 114 ))من كان له ثالث بنات، أو ثالث أخلات، فاتقى هللا..((  176

 115 ))من كان له ثالث بنات، فصَب عليهن ..((  177

 111 ))من كانت له ثالث بنات، أو أخلات، فكفهن ..((  178

 263 كثر ماله كثر مهه..(())من كثر عياله، كثر شياطينه، ومن    179

181  )).. ،  117 ))من ُكنَّ له ثالث بنات يُ ْؤِويِهنَّ ويَ ْرَِحُُهنَّ

 225 ))نِْعَم َِلُْل اْلَمْرأَِة اْلِمْغَزُل((  181

 234 ))نعم ِلل املرأة املغزل((  182

 230 ))نعم ِلل املؤمنة املغزل، ونعم ِلل املؤمن السباحة((  183

 190 َأْن ..(( –لَّى هللاُ علْيِه َوسلَّم صَ  –))هَنَى َرُسلُل اهَّلَّ   184

 275 عن ..(( –صلى هللا عليه وسلم  –))هنى رسلل هللا   185

نَ َها قَ رَابٌَة قَاَل ََل، قَاَل فَ َعَرفْ تَ َها قَاَل ََل..((  186 َنَك َوبَ ي ْ  174 ))َهْل بَ ي ْ

ْقَت قَاَل فَ ُقْم فَاْذَهْب ..((  187  222 ))َهْل ُصْمَت اْليَ ْلَم، َوَتَصدَّ

 294 ))واملرأة متلت جبمع شهيدة((  188

 294 ))والنفساء جِبُمْع شهادة((  189

 85 ))وتصدق بزنة شعلرمها ورقا((  191



[662] 

 الصفحة طرف احلديث م

 84 ))وحلق رؤوسهما يلم السابع((  191

 73 ))وختنهما لسبعة أيم((  192

 224 ))ويف بضع أحدكم صدقة، قاللا ي رسلل هللا أَييت ..((  193

 279 خريهم ..(( –سلم صلى هللا عليه و  –))وكان رسلل هللا   194

 280 خريهم، ..(( –صلى هللا عليه وسلم  –))وكان رسلل هللا   195

 92 ))ولد يل الليلة غالم، فسميته ِبسم أيب إبراهيم((  196

 93 صلى هللا عليه وسلم ..(( –))ولد يل غالم فأتيت به النيب   197

 40 ))وما سبيل هللا إَل من قتل من سعى على والديه ..((  198

 116 ..((عى على ثالث بنات فهل يف اجلنة وكان ))ومن س  199

 79 ))ي فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة..((  211

 79 ))ي فاطمة احلقي راسه، وتصدقي بزنة شعره فضة، ..((  211

 69 ))ي فاطمة ما فعل حلم عقيقتكم((  212

 288 ))يدخل نساء الدنيا اجلنة قبل الرجال، فيتصنعن..((  213

 91، 89 يب يلم السابع(())يسمى الص  214

 80 ))يعق عن الغالم شااتن مكافئتان وعن اجلارية شاة((  215

 



[666] 

 

 ثالثا: فهيرس اآلثار.

 

 الصفحة طرف األثر م

 85 ..(())أمرين حممد بن سريين أن أسأل احلسن ممن مسع   1

 205 ..(())إن هللا ليصلح بصالح العبد ولده، وولد ولده،   2

 26 (())إن املرسل ليس حبجة  3

 61 ..(())ما أنفق رجل على أهله يف غري إسراف وال إقتار   4

 120 (())هذا من كرائم احلديث وغرره  5

 



[660] 

 

 رانعا: فهيرس اليرواة املرتجم هلم.

 

 الصفحة العلم م

 155 إبراهيم بن إسحاق الصلاف  1

 161 إبراهيم بن بشار الرمادي البصري  2

 296 إبراهيم بن راشد بن سليمان األدمي  3

 43 براهيم بن طهمان اخلراساينإ  4

5  
إبراهيم بن عثمان العبسي، الكليف، قاضي واسط 

 254 مشهلر بكنيته أبل شيبة

6  
إبراهيم بن عقبة بن أبل عياش، األسدي ملَلهم 

 املدين، أخل ملسى
307 

 53 إبراهيم بن حممد بن حممد بن احلسن بن ماويه  7

 147 إبراهيم بن مرزوق بن دينار األملي، البصري  8

9  
إبراهيم بن ملسى بن يزيد التميمي الفراء الرازي، يلقب 

 169 الصغري

 37 إبراهيم بن ميسرة الطائفي  11

11  
أبل الفضل عباس بن حممد بن حامت الدوري البغدادي 

 خلارزمي األصل
61 



[664] 

 الصفحة العلم م

 146 أبل بكر بن أبل شيبة  12

13  
صلى هللا عليه  –أبل رافع القبطي ملىل رسلل هللا 

 85 هيم، وقيل أسلم، أو اثبت، أو هرمزامسه إبرا –وسلم 

 172 أبل حممد عبده بن سليمان الكاليب، الكليف  14

 207 أبل معمر  15

 179 أِحد بن إبراهيم بن كثري بن زيد، الدورقي، البغدادي  16

 39 أِحد بن احلسن بن أِحد بن حممد احلريي، الشافعي  17

 208 أِحد بن جعفر بن ِحدان بن مالك أبل بكر القطيعي  18

 94 أِحد بن مجيل املروزي  19

 94 أِحد بن زهري بن حرب  21

 268 أِحد بن عبد األعلى الشيباين  21

22  
أِحد بن عبد هللا بن يلنس بن عبد هللا بن قيس 

 38 التميمي الريبلعي الكليف

 98 َأَِحد ْبن عبيد ْبن ِإمساعيل البصري الصفار  23

 25 أِحد بن علي الرازي احلنفي  24

 157 ث ى امللصليأِحد بن علي بن امل  25

 130 أِحد بن علي بن مهدي بن صدقة الرقي  26



[663] 

 الصفحة العلم م

27  
أِحد بن حممد بن املغرية بن سنان، األزدي، العلهي 

 201 احلمصي

28  
أِحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد، الشيباين، 

 230 املروزي

 39 أِحد بن حممد بن صاعد بن حممد القاضي الصاعدي  29

 110 بغدادي الرماديأِحد بن منصلر بن سيَّار ال  31

31  
أِحد بن حيىي بن إسحاق، البجلي احلللاين، مث 

 180 البغدادي

 190 األحلص بن حكيم بن عمري العنسي، أو اِلمداين  32

33  
أسباط بن حممد بن عبد الرِحن بن خالد بن ميسرة، 

 200 القرشي ملَلهم

 177 إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد  34

35  
بد الرِحن بن منيع البغلي، إسحاق بن إبراهيم بن ع

 152 لقبه لؤلؤ، وقيل يؤيؤ

36  
إسحاق بن إبراهيم بن َملد، املروزي احلنظلي، 

 63 املعروف ِببن راهليه

 30 إسحاق بن إمساعيل الطالقاين  37

 42 إسحاق بن أسيد اخلراساين  38



[663] 

 الصفحة العلم م

39  
إسرائيل بن يلنس ابن أبل إسحاق السبيعي اِلمداين، 

 255 الكليف

 74 د بن شاهني، البغداديإمساعيل بن أس  41

41  
إمساعيل بن عبد هللا بن مسعلد العبدي األصبهاين 

 148 املعروف بسمليه

 203 إمساعيل بن عمرو البجلي  42

 142 إمساعيل بن عياش بن سليم احلمصي العنسي  43

44  
إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن صاحل البغدادي 

 110 الصفار

 45 إمساعيل بن مسلم املكي البصري  45

 155 إمساعيل بن مسلم قرابة السدي  46

 157 األسلد بن حفص املروزي  47

 311 أشعث بن عبد امللك احلمراين بصري  48

 80 أم كرز اخلزاعية الكعبية  49

 275 أم كلثلم بنت أبل بكر الصديق  51

 37 أيلب ابن أبل متيمة كيسان السختياين البصري  51

 110 أيلب بن بشري بن سعد األنصاري، املعاوي املدين  52



[668] 

 الصفحة العلم م

53  
أيلب بن ملسى بن عمرو بن سعيد بن العاص، املكي 

 194 األملي

 289 بزيع بن حسان  54

 209 بشر بن ملسى بن صاحل األسدي البغدادي  55

56  
بقية بن اللليد بن صائد بن كعب بن حريز الكالعي 

 احلمريي امليتمي، احلمصي
268 

 207 بكر بن عبد هللا، املزين  57

 149 رياثبت بن أسلم البناين البص  58

 255 جابر بن يزيد بن احلارث اجلعفي، الكليف  59

61  
جبري بن حية بن مسعلد الثقفي، ابن أخي عروة بن 

 256 مسعلد

 148 جرير بن حازم األزدي  61

 31 جرير بن عبد احلميد بن قرط، الضيب الكليف  62

 64 جعفر بن حيان، العطاردي  63

 222 جعفر بن صبيح احلمصي  64

65  
ن عمرو بن حريث احملزومي جعفر بن علن بن جعفر ب

 العمري
96 

 60جعفر بن علن بن جعفر بن عمرو بن حريث،   66



[662] 

 الصفحة العلم م
 املخزومي

67  
جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أبل 

 76 طالب اِلامشي، املعروف ِبلصادق

 232 جعفر بن نصر العنَبي  68

 85 حبيب بن الشهيد األزدي البصري  69

 265 حزم بن أبل حزم مهران القطعي  71

71  
احلسن بن أبل احلسن البصري، واسم أبيه يسار، 

 األنصاري ملَلهم
60 

72  
احلسن بن اجلنيد البزار البغدادي، ويقال فيه احلسني 

 190 بن اجلنيد

 144 احلسن بن سعد بن معبد اِلامشي ملَلهم الكليف  73

74  

احلسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز الشيباين، بن 
، احلافظ الثبت، الشيباين، النعمان بن عطاء، اإلمام

 اخلراساين، النسلي
293 

75  
احلسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز، الشيباين، 

 292 اخلرساين

76  
حسن بن صاحل بن صاحل بن حي، وهل حيان ابن 

 شفي اِلمداين الثلري
177 

 156احلسن بن عمر بن شقيق بن أمساء اجلرمي البلخي،   77



[600] 

 الصفحة العلم م
 البصري

78  
براهيم بن احلسني بن حممد احلسني بن أِحد بن إ

 17 شاذان، البغدادي البزار، األصليل

 293 احلسني بن حريث اخلزاعي ملَلهم املروزي  79

81  
احلسني بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أبل 

 طالب
77 

 79 احلسني بن علي بن أبل طالب اِلامشي املدين  81

 203 احلسني بن علي بن اللليد اجلعفي، الكليف املقرئ  82

 173 حسني بن عمرو بن حممد العنقزي  83

84  
احلسني بن حممد بن احلسني بن عبد هللا بن صاحل بن 

 208 شعيب بن فنجليه، أبل عبد هللا الثقفي، الدينلري

 153 احلسني بن واقد املروزي  85

 137 احلسني بن واقد املروزي القاضي  86

 225 حسني بن يزيد بن حيىي الطحان األنصاري  87

88  
مان األسدي البزار الكليف الناضري، حفص بن سلي

 205 وهل حفص بن أبل داود القارئ صاحب عاصم

 43 حفص بن عبد هللا بن راشد النيسابلري  89

 77حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي الكليف   91



[601] 

 الصفحة العلم م
 القاضي

 45 احلكم بن عتيبة الكندي  91

 254 احلكم بن عتيبة الكندي الكليف  92

 291 لرِحن الثقفي الكليفاحلكم بن هشام بن عبد ا  93

 297 ِحاد بن سلمة بن دينار البصري  94

 291 ِحزة بن العباس بن حازم املروزي  95

96  
ِحيد بن عبد الرِحن بن ِحيد بن عبد الرِحن الرؤاسي، 

 177 الكليف

 274 ِحيد بن انفع األنصاري، املدين، يقال له ِحيد صفريا  97

98  
شيباين حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هالل بن أسد ال

 230 وهل ابن عم أِحد بن حممد بن حنبل

 100 حي بن يؤمن املصري  99

 41 حيلة بن شريح بن صفلان التجييب املصري  111

 75 خارجة بن مصعب، السرخسي  111

 105 خالد بن خداش بن عجالن األزدي البصري  112

 111 خالد بن عبد هللا اللاسطي الطحان  113

 263 خالد بن معدان الكالعي  114



[602] 

 الصفحة العلم م

115  
بد الرِحن، اجلزري، احلضرمي، من أهل خصيف بن ع

 234 حران، ملىل بين أمية

 265 خلف بن هشام بن ثعلب البزار، املقرئ البغدادي  116

 192 خلف بن هشام بن ثعلب، املقرئ البغدادي  117

 282 اخلليل بن عمرو الثقفي، البزاز البغلي  118

 111 داود بن عبد هللا بن أبل الكرام املدين، اِلامشي اجلعفري  119

 218 ذكلان أبل صاحل السمان الزيت  111

 191 راشد بن سعد املقرائي، احلمصي  111

 183 الربيع بن سَبة بن معبد اجلهين املدين  112

113  
رزين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي 

 124 األندلسي

 214 روح بن عبادة بن العالء بن حسان، القيسي، البصري  114

 39 ريح بن عمرو القيسي الكليف  115

 266 ائدة بن قدامة، الثقفيز   116

 204 زائدة بن قدامة، الثقفي، الكليف  117

118  
زكري بن حيىي بن صبيح اليشكري اللاسطي املعروف 

 167 بزِحليه



[606] 

 الصفحة العلم م

 117 زهري بن حرب بن شداد النسائي  119

 306 زهري بن معاوية بن حديج احلافظ، اجلعفي، الكليف  121

121  
 زيد املهزول، ويقال زيد املصفر، ملىل مصعب بن

 59 الزبري

 174 زيد بن أبل حسان، النبطي، اللاسطي  122

 215 زيد بن أبل زيد اجلصاص، اللاسطي  123

 256 زيد بن جبري بن حية الثقفي  124

125  
زيد بن أبل عتاب، ويقال زيد أبل عتاب، الشامي ملىل 

 139 معاوية، أو أخته أم حبيبة

 155 زيد بن إمساعيل الصائغ البغدادي  126

 154 بن الرين الُعكلي، اخلرساين، مث الكليفزيد بن احلباب   127

128  
زيد بن سهل بن األسلد بن حرام األنصاري اخلزرجي، 

 92 مشهلر بكنيته أبل طلحة

 296 زيد بن علف، ولقبه فهد بن علف القطعي  129

 95 سامل بن أبل أمية املدين ملىل عمر بن عبيد هللا التميمي  131

131  
لقرشي العدوي سامل بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب، ا

 أبل عمر، أو أبل عبد هللا املدين
197 

 181 سَبة بن معبد بن علسجة بن حرملة بن سَبة اجلهين  132



[600] 

 الصفحة العلم م

133  
السري بن حيىي بن السري ابن أخي هناد السري، 

 38 الكليف، الدارمي

134  
سعيد بن أبل سعيد الزبيدي، ويقال سعيد بن عبد 

 271 اجلبار الزبيدي، احلمصي

 95 الفزاري ملَلهمسعيد بن أبل هند   135

136  
سعيد بن املسيب بن حزن بن أبل وهب بن عمرو بن 

 عائذ بن عمران بن َمزوم، القرشي، املخزومي
283 

 253 سعيد بن إيس اجلريري، البصري  137

 109 سعيد بن عبد الرِحن بن مكمل األعشى الزهري املدين  138

 256 سعيد بن عبيد هللا بن جبري بن حية الثقفي، البصري  139

 147 يد بن مسعلد املروزيسع  141

 163 سعيد بن حيمد اِلمداين الثلري الكليف  141

 246 سعيد بن يعقلب الطالقاين  142

 116 سفيان بن حسني بن حسن اللاسطي  143

 50 سفيان بن عيينة اِلاليل  144

145  
سلمة بن دينار، األعرج، األفزر، التمار املدين القاص، 

 ملىل األسلد ابن سفيان
175 

 39 بن أيلب الطَباينسليمان بن أِحد   146



[604] 

 الصفحة العلم م

 118 سليمان بن بالل املدين  147

 204 سليمان بن حيان، األِحر، األزدي، الكليف  148

149  
سليمان بن خلف بن سعيد بن أيلب بن وارث 

 25 التجييب القرطيب، الذهيب،

 236 سليمان بن عمرو النخعي  151

 266 سليمان بن عمرو بن األحلص اجلشمي  151

 41 سليمان بن كيسان اخلرساين  152

 31 سليمان بن مهران األعمش األسدي الكاهلي الكليف  153

154  
سنان بن هارون الَُبْمُجي، الكليف، أخل سيف بن 

 هارون
310 

155  
سهيل بن أبل صاحل السمان املدين، واسم أبل صاحل 

 107 ذكران

 185 سل اَر بن داود املزين الصرييف، البصري صاحب احللي  156

 69 نباريسليد بن سعيد بن سهل، احلداثين األ  157

 75 شبابة بن سلار املديين  158

 266 شبيب بن غرقدة  159

161  
شداد بن اِلاد بن عبد هللا بن جابر بن بشر، الليثي 

 148 حليف بين هاشم، واسم اِلاد أسامة بن عمرو



[603] 

 الصفحة العلم م

161  
شريك بن عبد هللا بن أبل شريك النخعي، الكليف، 

 34 القاضي

162  
ي شعبة بن احلجاج بن اللرد، العتكي ملَلهم، اللاسط

 214 مث البصري

163  
شعيب بن إسحاق بن عبد الرِحن األملي ملَلهم 

 235 البصري، مث الدمشقي

164  
شعيب بن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص 

 187 الطائفي

165  
شيبان بن عبد الرِحن التميمي، ملَلهم النحلي، 

 59 البصري

 243 صدقة بن الفضل املروزي  166

 264 احلمصيضمرة بن حبيب بن صهيب، الزبيدي،   167

168  
ضمرة بن ربيعة الفلسطيين، الرملي، ملىل علي بن أبل 

 ِحلة
303 

 52 طاووس بن كيسان اليماين احلمريي ملَلهم الفارسي  169

 223 طلحة بن عمرو بن عثمان احلضرمي املكي  171

 128 عامر بن شراحيل الشعيب  171

172  
عامر بن صاحل بن رستم ابن أبل عامر اخلزَّاز املزين 

 192 البصري



[603] 

 الصفحة العلم م

 38 العباس بن الفضل بن يلنس األسفاطي البصري  173

 165 عباس بن ذريح الكليب الكليف  174

 259 عبد األعلى بن مسهر الغساين، الدمشقي  175

 175 عبد احلميد بن سليمان، اخلزاعي الضرير، املدين  176

177  

عبد احلميد بن عبد هللا بن عبد هللا بن أويس، 
ه أبل األصبحي، ابن أبل أويس، مشهلر بكنيته كأبي

 أويس
247 

 46 عبد الرِحن بن أبل ليلى األنصاري، املدين مث الكليف  178

179  
عبد الرِحن بن إسحاق بن احلارث، اللاسطي، 

 127 القرشي، ويقال الكليف

181  

عبد الرِحن بن إسحاق بن عبد هللا بن احلارث بن 
القرشي املدين، نزيل البصرة، ويقال له عباد بن 

 إسحاق، وعباد لقب
138 

 133 الرِحن بن صاحل األزدي، الكليفعبد   181

 135 عبد الرِحن بن عمرو األوزاعي  182

 252 عبد الرِحن بن مالك بن مغلل  183

184  
عبد الرِحن بن حممد بن سالم بن انصح البغدادي، 

 146 الطرسلسي



[608] 

 الصفحة العلم م

 153 عبد الرِحن بن انفع، ويعرف بدرخت ملىل بين هاشم  185

186  
عة بن عبد الرِحن بن هرمز األعرج املدين ملىل ربي

 53 احلارث

 110 عبد الرزاق بن مهام بن انفع الصنعاين  187

 43 عبد العزيز بن صهيب البناين األعمى  188

 111 عبد العزيز بن عبد هللا بن حيىي العامري األويسي املدين  189

 106 عبد العزيز بن حممد بن عبيد الدراوردي املدين  191

 42 عبد الكرمي بن رشيد، ويقال ابن راشد، البصري  191

192  
عبد هللا بن أبل بكر بن حممد بن عمرو بن حزم 

 األنصاري املدين القاضي
78 

 64 عبد هللا بن املبارك املروزي، ملىل بين حنظلة  193

 173 عبد هللا بن بديل بن ورقاء اخلزاعي املكي  194

 137 عبد هللا بن بريدة بن احلصيب األسلمي املروزي  195

 148 ألصبهاين  عبد اهَّلَّ بن جعفر بن َأَِحد بن فارس، ا  196

197  
عبد هللا بن جعفر بن جنيح السعدي، املديين، والد 

 89 علي بن املديين

 179 عبد هللا بن داود بن عامر اِلمداين اخلرييب  198



[602] 

 الصفحة العلم م

 53 عبد هللا بن ذكلان اإلمام أبل الزاند املدين  199

 57 عبد هللا بن زيد بن عمرو أو عامر اجلرمي  211

 96 ري، املدينعبد هللا بن سعيد بن أبل هند الفزا  211

 145 عبد هللا بن شداد بن اِلاد الليثي  212

 52 عبد هللا بن طاوس بن كيسان اليماين  213

 277 عبد هللا بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب، املدين  214

215  
عبد هللا بن عمرو بن أبل احلجاج، التميمي، املقعد، 

َقري، واسم أبل احلجاج ميسرة  301 امِلن ْ

 187 العاص عبد اهَّلَّ بن عمرو بن  216

 99 عبد هللا بن ِليعة بن عقبة احلضرمي  217

 307 عبد هللا بن حممد بن أبل شيبة الكليف، واسطي األصل  218

 83 عبد هللا بن حممد بن جعفر بن حيان،  219

 86 عبد هللا بن حممد بن عقيل اِلامشي  211

 66 عبد هللا بن معاذ الصنعاين اليماين  211

 121 ِحيعبد هللا بن معاوية بن ملسى اجلُمَ   212

 101 عبد هللا بن وهب بن مسلم القرشي املصري الفقيه  213

 248عبد هللا بن وهب بن مسلم، القرشي ملَلهم املصري   214



[640] 

 الصفحة العلم م
 الفقيه

 41 عبد هللا بن يزيد املقرئ  215

216  
عبد هللا بن يسار أبل حممد البهي، ملىل مصعب بن 

 160 الزبري القرشي، األسدي

 240 عبد هللا بن يعقلب بن إسحاق املدين  217

 210 عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أبل رواد األزدي، املكي  218

 182 عبد امللك بن الربيع بن سَبة بن معبد اجلهين  219

 90 عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي  221

 174 عبد املؤمن بن عبيد هللا، السدوسي، البصري  221

222  
عبد اللارث بن سعيد بن ذكلان، العنَبي ملَلهم، 

 301 ، البصريالَتنلري

 235 عبد اللهاب بن الضحاك بن أِبن الُعْرضي، احلمصي  223

 37 عبد اللهاب بن عبد اجمليد بن الصلت الثقفي البصري  224

225  
عبدة بن سليمان الكاليب، الكليف، يقال امسه عبد 

 279 الرِحن

226  
عبيد هللا بن جرير بن جبلة بن أبل رواد، العتكي، 

 البصري
301 

 192اجلشمي بن ميسرة القلاريري، عبيد هللا بن عمر   227



[641] 

 الصفحة العلم م
 البصري

 231 عبيد بن إسحاق العطار، الكليف  228

 139 عبيد بن جريج التيمي ملَلهم املدين  229

231  
عتبة بن عبد هللا بن عتبة بن عبد هللا بن مسعلد اِلذيل 

 60 املسعلدي الكليف

231  
عثمان بن عبد الرِحن بن عمر بن سعد بن أبل 

 202 صيوقاص، القرشي الزهري، اللقا

 304 عثمان بن عطاء بن أبل مسلم اخلراساين، املقدسي  232

 26 عثمان بن عمر بن أبل بكر الكردي، الدويين األصل  233

 97 عروة بن الزبري بن العلام  234

 129 عطاء بن أبل رِبح القرشي املكي  235

 260 عطاء بن أبل مسلم اخلرساين، البلخي  236

237  
ل يزيد عطاء بن السائب بن مالك، ويقال زيد، ويقا

 284 الثقفي، الكليف

 251 عطاء بن عجالن احلنفي، البصري، العطار  238

 111 عفان بن مسلم بن عبد هللا الباهلي الصفار البصري  239

 153 عكرمة ملىل ابن عباس  241



[642] 

 الصفحة العلم م

 238 علي بن إبراهيم اليشكري، اللاسطي  241

 98 علي بن أِحد بن عبدان الشريازي  242

 50 داديعلي بن اجلعد بن عبيد اجللهري البغ  243

 245 علي بن احلسن بن شقيق املروزي  244

245  
علي بن احلسني بن علي بن أبل طالب، اِلامشي زين 

 71 العابدين

 102 علي بن حرب بن حممد بن علي الطائي امللصلي  246

 34 علي بن حكيم بن ذبيان األودي الكليف  247

 47 علي بن داود أبل املتلكل الناجي البصري  248

249  
 بن زهري بن جدعان األعمى علي بن زيد بن عبد هللا

 117 القرشي البصري

 156 علي بن سعيد بن بشري الرازي احلافظ  251

 210 علي بن شعيب بن عدي، السمسار، البزاز البغدادي  251

 110 علي بن حممد بن عبد هللا بن بشران األملي املعدل  252

253  
علي بن ملسى بن جعفر بن حممد بن علي بن 

 130 الرضااحلسني بن علي اِلامشي، يلقب 

 142 عمر بن بكري  254



[646] 

 الصفحة العلم م

255  
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم بن أبل العاص 

 302 األملي

 214 عمران بن ملحان العطاردي، مشهلر بكنيته أبل رجاء  256

 266 عمرو بن األحلص  257

258  
عمرو بن احلصني العقيلي الكاليب، ويقال الباهلي، 

 البصري، مث اجلزري
233 

 196 ي األعلر قهرمان آل الزبريعمرو بن دينار البصر   259

261  
عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن 

 194 أمية، القرشي األملي املعروف ِبألشدق

261  
عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن 

 186 العاص بن وائل القرشي السهمي

262  
عمرو بن عاصم بن عبيد هللا، الكاليب، القيسي، 

 البصري
247 

 145 بن عاصم بن عبيد، الكاليب، القيسي، البصريعمرو   263

 173 عمرو بن حممد العنقزي، الكليف  264

 217 عيسى بن خالد  265

 53 عيسى بن يلنس بن أِبن الفاخلري الرملي  266

 134 عيسى بن يلنس بن أبل إسحاق السبيعي أخل إسرائيل  267



[640] 

 الصفحة العلم م

268  
ُغضيف بن أبل سفيان الطائفي، الثقفي، وقيل يف امسه 

 292 ُغطيف

 152 فضل بن ملسى السيناين  269

 293 الفضل بن ملسى السيناين املروزي  271

 214 الفضيل بن فضالة القيسي البصري  271

 71 القاسم بن عبد الرِحن األنصاري  272

 279 القاسم بن حممد بن أبل بكر الصديق، التيمي  273

274  
القاسم بن هاشم بن سعيد بن سعد بن عبد هللا بن 

 222 سيف بن حبيب البغدادي، السمسار

 150 قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، البصري  275

 100 قتيبة بن سعيد بن مجيل  276

277  
كريب ابن أبل مسلم اِلامشي ملَلهم املدين ملىل ابن 

 307 عباس

 101 ِليعة بن عيسى بن ِليعة بن عقبة احلضرمي  278

 227 ليث بن أبل سليم بن زنيم القرشي، الكليف  279

 42 ن الفهمي، املصريالليث بن سعد بن عبد الرِح  281

281  
مالك بن ربيعة بن البدن بن عامر األنصاري 

 92 الساعدي، مشهلر بكنيته أبل أسيد



[644] 

 الصفحة العلم م

 64 مبارك بن فضالة البصري العدوي  282

 167 جمالد بن سعيد بن عمري اِلمداين الكليف  283

284  
جماهد بن جَب، ملىل السائب بن أبل السائب، 

 230 املخزومي

 140 حممد الصرييف  285

286  
بن إبراهيم بن العالء، الشامي، الدمشقي، حممد 

 235 السائح

 293 حممد بن أِحد بن ِحدان النيسابلري  287

 131 حممد بن أِحد بن سليمان النلقايت، السجستاين  288

289  
حممد بن أِحد بن قريش بن حيىي الكاتب األبرص 

 288 النيسابلري

 147 حممد بن أِحد بن حمبلب املروزي احملبليب  291

 169 يس بن املنذر الرازيحممد بن إدر   291

 178 حممد بن احلسن بن عطية بن سعد العليف الكليف  292

 301 حممد بن الزبري احلنظلي  293

 110 حممد بن املنكدر بن عبد هللا بن اِلَُدْير املدين  294

 171 حممد بن املنكدر بن عبد هللا بن اِلدير، التيمي املدين  295



[643] 

 الصفحة العلم م

 121 حممد بن اثبت العبدي البصري  296

 180 ن حرب النشائي اللاسطيحممد ب  297

 282 حممد بن حسان الكليف  298

 34 حممد بن خازم الضرير الكليف  299

311  
حممد بن ذكلان، األزدي، الطاحي، ويقال اجلهضمي، 

 149 ملَلهم البصري

 180 حممد بن ربيعة الكاليب الرؤاسي، الكليف ابن عم وكيع  311

 143 حممد بن زيد األِلاين احلمصي  312

313  
ن بن حبيب األسدي العالف الكليف، حممد بن سليما

 مث املصيصي، لقبه للين
172 

 201 حممد بن سلقة الغنلي، الكليف العابد  314

 38 حممد بن سريين  315

316  
حممد بن عبد الرِحن بن ثلِبن، العامري عامر قريش 

 178 املدين

 43 حممد بن عبد هللا الشعريي أبل الطيب النيسابلري  317

318  
عقلب التميمي البصري، حممد بن عبد هللا بن أبل ي

 وقد ينسب إىل جده
144 

 233حممد بن عبد هللا بن ُعالثة، العقيلي، اجلزري، احلراين،   319



[643] 

 الصفحة العلم م
 القاضي

311  
حممد بن عبد هللا بن حممد بن ِحدويه بن نعيم 

 39 النيسابلري، املعروف ِببن البيع

311  
حممد بن عبد اللهاب بن حبيب بن مهران العبدي، 

 96 الفراء، النيسابلري

312  
حممد بن عبيد هللا بن أبل سليمان العرزمي الفزاري، 

 الكليف
250 

313  
حممد بن عبيد هللا بن يزيد البغدادي ابن أبل داود ابن 

 147 املنادي

 61 حممد بن عبيد بن أبل أمية الطنافسي الكليف األحدب  314

315  
حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أبل طالب، 

 71 السجاد، الباقر

 172 و بن علقمة بن وقاص الليثيحممد بن عمر   316

 98 حممد بن غالب بن حرب الضيب البصري التمار التمتام  317

 226 حممد بن فضيل بن غزوان الضيب ملَلهم الكليف  318

 143 حممد بن كعب القرظي  319

321  
حممد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب 

 66 الزهري



[648] 

 الصفحة العلم م

 97 اساينحممد بن معاوية بن أعني، النيسابلري، اخلر   321

 203 حممد بن نصري بن عبد هللا بن أِبن  322

 307 حممد بن حيىي بن أبل عمر العدين  323

 259 حممد بن يزيد األدمي، اخلراز البغدادي  324

325  
حممد بن يعقلب بن يلسف الشيباين النيسابلري ابن 

 96 األخرم

326  
حممد بن يعقلب بن يلسف بن معقل بن سنان 

 النيسابلري األصم
39 

 43 عصام النيسابلري املعدلحممش بن   327

 162 مروان بن معاوية بن احلارث بن أمساء الفزاري الكليف  328

 282 مروان بن معاوية بن احلارث بن أمساء، الفزاري، الكليف  329

 112 ُمَسدَّد بن مسرهد بن ُمسْرَبل البصري  331

331  
مسروق بن األجدع بن مالك اِلمداين اللادعي 

 168 الكليف

 59 هري اِلاليل، الكليفمسعر بن كدام بن ظ  332

 98 مسلم بن إبراهيم األزدي الفراهيدي البصري  333

 222 مسلمة بن القاسم القرطيب  334



[642] 

 الصفحة العلم م

335  
معاذ بن املث ى بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان 

 179 العنَبي

 52 معمر بن راشد األزدي البصري  336

 32 مغراء العبدي الكليف، أبل املخارق  337

338  
دة، ملىل عبد هللا بن احلارث، ِمقسم بن جُبْرة، ويقال جنَ 

 ويقال له ملىل ابن عباس؛ للزومه له
254 

339  
املنذر بن مالك بن ُقَطعة، العبدي الَعَلقي، البصري، 

 253 مشهلر بكنيته أبل نضرة

 157 َمْنصلر بن أبل احلسن الَطََبي الصليف  341

 144 مهدي بن ميملن األزدي املعليل البصري  341

 197 مهدي بن هالل  342

343  
بن إمساعيل املنقري التبلذكي، مشهلر بكنيته  ملسى

 أبل سلمة، وِبمسه
147 

344  
ملسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن 

 130 علي بن أبل طالب، املعروف ِبلكاظم

 230 ملسى بن ِحدون البزار العكَبي  345

 310 ملسى بن داود الضيب قاضي طرسلس  346

 194لقرشي، ملسى بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية ا  347



[630] 

 الصفحة العلم م
 املكي األملي

 53 مؤمل بن إمساعيل القرشي العدوي، البصري  348

 95 انفع بن اثبت بن عبد هللا بن الزبري القرشي  349

351  
جنيح بن عبد الرِحن السندي املدين ملىل بين هاشم 

 140 مشهلر بكنيته أبل معشر

 41 هارون بن راشد البصري  351

 123 هارون بن رائب األسيدي البصري العابد  352

 303 هارون بن عمر أبل عمر القرشي  353

354  
هارون بن مسلم بن هرمز العجلي، صاحب احلناء، 

 70 البصري

 51 هشام بن حجري املكي  355

 198 هشام بن حسان األزدي القردوسي، البصري  356

 97 هشام بن عروة بن الزبري بن العلام، األسدي  357

 135 هشام بن عمار بن نصري، السلمي الدمشقي اخلطيب  358

 259 شام بن حيىي الغساينه  359

 241 هشام بن يلسف الصنعاين القاضي  361

 167 هشيم بن بشري بن القاسم بن دينار السلمي اللاسطي  361



[631] 

 الصفحة العلم م

 45 مهام بن حيىي بن دينار الَعْلِذي البصري  362

 247 هناد ابن السري بن مصعب، التميمي الكليف  363

 241 هند بنت احلارث الفراسية، ويقال القرشية  364

 288 ن خارجة اخلرساين املروذياِليثم ب  365

 160 وائل بن داود، التيمي، الكليف، والد بكر  366

 205 وبرة بن عبد الرِحن امُلْسلي الكليف  367

 218 ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري الكليف  368

 152 وكيع بن اجلراح بن مليح الرؤاسي الكليف  369

371  
اللليد بن شجاع بن اللليد بن قيس السكلين ابن أبل 

 133 لكليفبدر ا

 147 وهب بن جرير بن حازم بن زيد األزدي البصري  371

372  
حيىي بن إبراهيم بن حممد ابن احملدث الزكي أبل 

 95 إسحاق

 135 حيىي بن أبل كثري الطائي ملَلهم اليمامي  373

 169 حيىي بن زكري بن أبل زائدة اِلمداين الكليف  374

 201 حيىي بن سعيد العطار األنصاري، الشامي احلمصي  375

 240 حيىي بن سعيد بن قيس، األنصاري، املدين، القاضي  376



[632] 

 الصفحة العلم م

 163 حيىي بن عباد الضبعي البصري  377

 180 حيىي بن معني بن علن الغطفاين ملَلهم، البغدادي  378

379  
حيىي بن واضح األنصاري ملَلهم، املروزي، مشهلر 

 153 بكنيته أبل متيلة

 152 يزيد النحلي ابن أبل سعيد القرشي ملَلهم املروزي  381

 63 يزيد بن هارون بن زاذان السلمي، ملَلهم، اللاسطي  381

 123 يسار املكي ملىل ثقيف، مشهلر بكنيته أبل جنيح  382

 245 يعقلب بن القعقاع بن األعلم، األزدي اخلراساين  383

 65 يعقلب بن ِحيد بن كاسب املدين  384

 239 يعقلب بن حممد بن عيسى الزهري، املدين  385

 298 مي، اجللهري اللاسطييلسف بن إبراهيم التمي  386

 38 يلسف بن ملسى بن راشد القطان الكليف  387

 163 يلنس بن أبل إسحاق اِلمداين السبيعي الكليف  388

 



[636] 

 

 خامسا: فهيرس األماكا والبلمان.

 

 الصفحة املكان م

 40 الثنية  1

 306 الروحاء  2

 15 الشُّلنِيزيَّة  3

 247 املقاعد  4

 131 نلقات  5

 



[630] 

 

 ات الويريبة.سادسا: فهيرس الكلم

 

 الصفحة الكلمة الغريبة م

 258 اَلستهالل  1

 265 اَلستيصاء  2

 87 أصحاب الرأي  3

 44 اَلعتبار  4

 59 اإلقتار  5

 144 ِإنَّ اْبيِن َهَذا اْرحَتََليِن   6

 169 أنقيه  7

 108 الَبسام  8

 89 بلي  9

 219 البُ ْؤسَ   11

 219 التباؤس  11

 108 تعليقا  12

 166 تقذرته  13

 300 التلزق  14



[634] 

 الصفحة الكلمة الغريبة م

 56 تنفقه على أصحابك يف سبيل هللا  15

 56 تنفقه على أهلك  16

 56 تنفقه على نفسك ودابتك يف سبيل هللا  17

 274 اثئرا قد فض رقبته  18

 296 حبط عملها  19

 108 احلديث املعلق  21

 160 حليناك  21

 242 اخلزائن  22

 238 الدرع  23

 162 الدمامة  24

َويْ رَاتِ   25  200 الدُّ

 277 ذئر  26

نْ َيا َعارِيٌَة يف اآْلِخَرةِ ُرَب َكاِسَيٍة يف   27  238  الدُّ

 31 الشاهد  28

 165 شج يف َوجِههِ   29

 116 صَب على أَلْوائهن  31
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 الصفحة الكلمة الغريبة م

 242 صلاحب احلجر  31

 5 الطبقة  32

 30 الظلع  33

 165 عتبِة البابِ   34

 69 العقيقة  35

 265 علان  36

 94 الغاليات  37

 275 الفريصة  38

 74 القابلة  39

 115 كساهن من جدته  41

 50 الكاللة  41

 238 الكم  42

 66 لزقه  43

 291 مل تطمث  44

 241 ِلا أزرار  45

 291 ماتت مجعا  46
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 الصفحة الكلمة الغريبة م

 31 املتابعة  47

 306 احملفة  48

 225 املغزل  49

 108 مقروان  51

 37 املكاثرة  51

 219 امُلْلِحف  52

 5 امللىل  53

 94 املؤنسات  54

 192 الُنْحل  55

 160 يرغب فيك  56

 310 يعلذ فيها  57

 30 يكايف الناس  58

 54 ينخلع من ماله  59
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 سانعا: فهيرس املصادر وامليراج .

 

ًيم.  (1 ًخن الك  الق

ابن أبي الدنيا محدثا ومصلحا، للباحث: فاضل خلف الحمادة، رسالة ماجستيً،  (2
ًيعة، سنة  ًوت اإلسالمية، كلية الش  م. 2002 –هـ 1060من جامعة بي

ًو بن أبي عاصم، )ت  (6 هـ(، تحقيق: الدكتور: 283اآلحاد والمثاني، ألحمد بن عم
ًياض  باسم ًاية، ال  م. 1221 –هـ 1011السعودية،  –فيصل أحمد، دار ال

ًاهيم بن يعقوب الجوزجاني، )ت  (0 ًجال، ألبي إسحاق: إب هـ(، تحقيق: 242أحوال ال
 –عبد العليم عبد العظيم البستوي، منشورات: حديث أكاديمي، فيصل خباد 

 باكستان، بدون تاريخ. 

هـ(، الكتاب: 060هللا األصبهاني، )ت أخبار أصبهان، ألبي نعيم أحمد بن عبد  (4
ًوت  ًوي حسن، دار الكتب العلمية، بي  –هـ 1010، 1لبنان، ط –تحقيق: سيد كس

 م. 1220

هـ(، 330اختصار علوم الحديث، ألبي الفداء: إسماعيل بن عمً بن كثيً، )ت  (3
ًوت   ، بدون تاريخ. 2لبنان، ط –تحقيق: أحمد محمد شاكً، دار الكتب العلمية، بي

ًحمن محمد بن الحسين السلمي، )ت خد (3 ه(، 012اب الصحبة، ألبي عبد ال
ًاث، طنطا  هـ 1010، 1مصً، ط –تحقيق: مجدي فتحي السيد، دار الصحابة للت

 م. 1220 –

هـ(، تحقيق: أبي عبد هللا 048اآلداب، ألحمد بن الحسين بن علي البيهقي، )ت  (8
ًوت   م. 1288 –هـ 1008نان، لب –السعيد المندوة، مؤسسة الكتب الثقافية، بي

ًاهيم البخاري، )ت  (2 ًد، لمحمد بن إسماعيل بن إب هـ(، تحقيق: 243األدب المف
ًوت   -هـ 1002، 6لبنان، ط–محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائً اإلسالمية، بي

 م. 1282

ًفة علماء الحديث، ألبي يعلى الخليلي القزويني، )ت  (10 هـ(، 003اإلرشاد في مع
ًياض  تحقيق: الدكتور: ًشد، ال السعودية،  –محمد سعيد عمً إدريس، مكتبة ال

 هـ. 1002
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ًيج أحاديث منار السبيل، للشيخ محمد ناصً الدين األلباني،  (11 إرواء الغليل في تخ
ًوت 1020)ت  ًاف: زهيً الشاويش، المكتب اإلسالمي، بي ، 2لبنان، ط –هـ(، إش

 م. 1284 –هـ 1004

هـ(، تحقيق: سالم 036 بن عبد البً، )الستذكار، ألبي عمً يوسف بن عبد هللا (12
ًوت، ط  –هـ 1021، 1محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بي

 م. 2000

ًطبي، )ت  (16 ًو يوسف بن عبد هللا الق ًفة األصحاب، ألبي عم الستيعاب في مع
ًوت 036 ، 1لبنان، ط –هـ(، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بي

 م. 1222 –هـ 1012

ًوت 360أسد الغابة، ألبي الحسن علي بن األثيً الجزري، )ت  (10 هـ(، دار الفكً، بي
 م. 1282 –هـ 1002لبنان،  –

اإلصابة في تمييز الصحابة، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجً العسقالني،  (14
ًوت   هـ. 1014لبنان،  –تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بي

هـ(، دار 1623خيً الدين بن محمود بن محمد الزركلي، )ت األعالم، تأليف:  (13
ًوت   م. 2002، 14لبنان، ط –العلم للماليين، بي

ًجال، لمغلطاي بن قليج بن عبد هللا، )ت  (13 إكمال تهذيب الكمال في أسماء ال
ًاهيم، 332 ًحمن: عادل محمد، وأبو محمد: أسامة بن إب هـ(، تحقيق: أبي عبد ال

ًة الفاروق الحديثة، القا  م. 2001 –هـ 1022، 1مصً، ط –ه

ًه في السنة، تأليف: األستاذ الدكتور: حارث سليمان الضاري،  (18 ًي وأث اإلمام الزه
ًاق، ط –مكتبة بسام، الموصل   م. 1284 –هـ 1004، 1الع

األمثال في الحديث النبوي، لعبد هللا بن محمد أبي الشيخ األصبهاني، )ت  (12
الهند،  –الحميد حامد، الدار السلفية، بومباي هـ(، تحقيق: د. عبد العلي عبد 632

 م. 1283 –هـ 1008، 2ط

ًاف، ألحمد بن يحيى البالذري، )ت  (20 هـ(، تحقيق: سهيل زكار، 232أنساب األش
ًوت   م. 1223 –هـ 1013، 1لبنان، ط –ورياض الزركلي، دار الفكً، بي
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ًيم بن محمد بن متصور السمعاني، )ت  (21 قيق: عبد هـ(، تح432األنساب، لعبد الك
ًة المعارف العثمانية، حيدر خباد  ًه، مجلس دائ ًحمن المعلمي اليماني وغي  –ال

 م. 1232 –هـ 1682، 1الهند، ط

ًوت  (22 ًبي، بي ًاث الع ًي، دار إحياء الت البداية والنهاية، لبن كثيً، تحقيق: علي شي
 م. 1288 –هـ 1008، 1لبنان، ط –

ًيج األحاديث واآلثار ا (26 ًح الكبيً، عمً بن علي البدر المنيً في تخ لواقعة في الش
هـ(، تحقيق: مصطفى أبو الفيط، وعبد هللا بن سليمان، 800بن الملقن، )ت 

ًياض  ًة، ال  م. 2000 –هـ 1024، 1السعودية، ط –وياسً بن كمال، دار الهج

ًوزي، )ت  (20 ًب الم هـ(، تحقيق: 203البً والصلة، ألبي عبد هللا: الحسين بن ح
ًياض  الدكتور: محمد سعيد  هـ. 1012، 1السعودية، ط –بخاري، دار الوطن، ال

ًوس من جواهً القاموس، لمحمد بن محمد الزبيدي، )ت  (24 هـ(، حققه 1204تاج الع
 لمجموعة من المحققين، دار الهداية، بدون تاريخ. 

ًيا يحيى بن معين بن عون البغدادي،  (23 ًز، ألبي زك تاريخ ابن معين رواية ابن مح
ًبية، دمشق،  هـ(، تحقيق:266)ت  ًون، مجمع اللغة الع محمد كامل القصار وخخ

 م. 1284 –هـ 1004

هـ(، تحقيق الدكتور: 266تاريخ ابن معين رواية الدارمي، ليحيى بن معين، )ت  (23
ًاث، دمشق، بدون تاريخ.   أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للت

ـ(، تحقيق: ه684تاريخ أسماء الثقات، ألبي حفص عمً بن أحمد بن شاهين، )ت  (28
ًائي، الدار السلفية، الكويت، ط  م. 1280 –هـ 1000، 1صبحي السام

تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، لبن شاهين، دراسة وتحقيق: الدكتور: عبد  (22
ًي، المدينة المنورة  ًحيم محمد أحمد القشق  –هـ 1002، 1السعودية، ط –ال

 م. 1282

تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهيً واألعالم،  (60
ًب 308الذهبي، )ت  ًوف، دار الغ هـ(، تحقيق: الدكتور: بشار عواد مع

 م. 2006، 1اإلسالمي، بلد النشً بدون، ط 

ًة المعارف  (61 ًاقبة عبد المعين خان، دائ التاريخ الكبيً، للبخاري، طبع تحت م
 الهند، بدون تاريخ.  –العثمانية، حيد خباد، الدكن 
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هـ(، تحقيق: الدكتور 036بغداد، ألحمد بن علي الخطيب البغدادي، )ت تاريخ  (62
ًوت  ًب اإلسالمي، بي ًوف، دار الغ  –هـ 1022، 1لبنان، ط –بشار عواد مع

 م. 2002

ًجاني، )ت  (66 ًجان، ألبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي الج هـ(، 023تاريخ ج
ًاقبة: محمد عبد المعبد خان، عالم الكتب، ب ًوت الكتاب: تحت م ، 0لبنان، ط –ي

 م. 1283 –هـ 1003

ًوف بابن عساكً، )ت  (60 هـ(، 431تاريخ دمشق، ألبي القاسم علي بن الحسن المع
ًوت  ًوي، دار الفكً، بي ًامة العم ًو بن غ  –هـ 1014لبنان،  –تحقيق: عم

 م. 1224

هـ(، تلخيص: 004تاريخ نيسابور، ألبي عبد هللا محمد بن عبد هللا الحاكم، )ت  (64
ًوف بالخليفة النيسابوري، الناشً: كتابخانة ابن سينا أحمد بن   –محمد المع

ًيمي  ًجمه عن الفارسية: بهمن ك ًان، ت ًان، بدون تاريخ.  –طه  طه

هـ(، تحقيق: كوركيس عواد، عالم 222تاريخ واسط، ألسلم بن سهل الواسطي، )ت  (63
ًوت   هـ. 1003، 1لبنان، ط –الكتب، بي

ًمذي (63 ًح جامع الت ًحيم المباركفوري، )ت تحفة األحوذي بش ، لمحمد عبد ال
ًوت 1646  لبنان، بدون تاريخ.  –هـ(، دار الكتب العلمية، بي

ًحمن جالل الدين السيوطي، )ت  (68 ًاوي، ألبي بكً: عبد ال هـ(، 211تدريب ال
ًياض  السعودية، بدون  –تحقيق: أبي قتيبة: نظً محمد الفاريابي، دار طيبة، ال

 تاريخ. 

ًة الحفاظ، للحاف (62 ًوت تذك هـ 1012، 1لبنان، ط –ظ الذهبي، دار الكتب العلمية، بي
 م. 1228 –

ًهيب، إلسماعيل بن محمد األصبهاني، )ت  (00 ًغيب والت هـ(، تحقيق: أيمن 464الت
ًة   م. 1226 –هـ 1010، 1مصً، ط –بن صالح بن شعبان، دار الحديث، القاه

ًهيب، لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري، )ت  (01 ًغيب والت هـ(، تحقيق: 343الت
ًوت  ًاهيم شمس الدين: دار الكتب العلمية، بي  هـ. 1013، 1لبنان، ط  –إب
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ًج له البخاري في الجامع الصحيح، ألبي الوليد سليمان  (02 ًيح لمن خ التعديل والتج
هـ(، تحقيق الدكتور: أبو لبابة حسين، دار اللواء، 030بن خلف الباجي، )ت 

ًياض السعودية، ط  م. 1283 –هـ 1003، 1ال

ًاتب الموصوفين بالتدليس، للحافظ ابن حجً، تحقيق: د (06 ًيف أهل التقديس بم  /تع
ًيوتي، مكتبة المنار   م. 1286 –هـ 1006، 1عمان، ط –عاصم بن عبد هللا الق

ًجاني، )ت  (00 ًيفات، لعلي بن محمد الج هـ(، ضبطه وصححه: جماعة من 813التع
 ً ًاف الناشً، دار الكتب العلمية، بي  –هـ 1006، 1لبنان، ط –وت العلماء بإش

 م. 1286

هـ(، تحقيق 038التفسيً الوسيط، ألبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، )ت  (04
ًوت  ًون، دار الكتب العلمية، بي لبنان،  –وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود، وخخ

 م. 1220 –هـ 1014، 1ط

ًيب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، لمحمد بن فتوح بن عبد هللا (03  تفسيً غ
ًة 088األزدي، )ت   –هـ(، تحقيق: الدكتورة زبيدة محمد سعيد، مكتبة السنة، القاه

 م(.  1224 –هـ 1014، 1مصً، ط

ًشيد  (03 ًيب التهذيب، للحافظ ابن حجً العسقالني، تحقيق: محمد عوامة، دار ال  –تق
 م. 1283 –هـ 1003، 1سوريا، ط

ًفة سنن البشيً النذيً في أصول (08 ًيب والتيسيً لمع الحديث، تأليف: أبي  التق
ًف النووي، )ت  ًيا: يحيى بن ش هـ(، تحقيق: محمد عثمان الخشت، دار 333زك

ًوت  ًبي، بي  م. 1284 –هـ 1004، 1لبنان، ط –الكتاب الع

ًاقي، ) (02 ًحيم بن الحسين الع هـ(، 803التقييد واإليضاح، ألبي الفضل: عبد ال
ًوت   م. 1226 –هـ 1016، 2لبنان، ط –مؤسسة الكتب الثقافية، بي

ًفة الثقات والضعفاء والمجاهيل: للحافظ ابن كثيً،  (40 ًح والتعديل ومع التكميل في الج
ًكز النعمان للبحوث  دراسة وتحقيق: الدكتور، شادي بن محمد بن سالم، م

ًجمة، اليمن، ط ًاث والت  م. 2011 –هـ 1062، 1والدراسات اإلسالمية وتحقيق الت

ًيج أحاديث ال (41 ًافعي الكبيً، للحافظ ابن حجً العسقالني، التلخيص الحبيً في تخ
ًوت لبنان، ط  م. 1282 –هـ 1012، 1دار الكتب العلمية، بي
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التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، تأليف: أبي عمً: يوسف بن عبد  (42
ًطبي، )ت  هـ(، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، 036هللا بن عبد البً الق

ًي،  ًب، ومحمد عبد الكبيً البك وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، المغ
 هـ. 1683

ًح الجامع الصغيً، لمحمد بن إسماعيل بن األميً الصنعاني، )ت  (46 التنويً ش
ًاهيم، مكتبة دار السالم، 1182 هـ(، تحقيق الدكتور، محمد إسحاق محمد إب

ًياض السعودية، ط  م. 2011 –هـ 1062، 1ال

ًوت تهذيب األسماء واللغات، للنووي  (40  لبنان، بدون تاريخ.  –، دار الكتب العلمية، بي

ًة المعارف  (44 تهذيب التهذيب، تأليف: لبن حجً العسقالني، مطبعة مجلس دائ
 هـ. 1623، 1الهند، ط –العثمانية النظامية، حيد خباد 

ًحمن المزي،  (43 ًجال، تأليف: يوسف بن عبد ال تهذيب الكمال في أسماء ال
ًوت هـ(، تحقيق: بشار عواد 302) ًسالة، بي ًوف، مؤسسة ال ، 1لبنان، ط –مع

 م. 1222 –هـ 1016

ًي، )ت  (43 هـ(، 630تهذيب اللغة، تأليف: أبي منصور: محمد بن أحمد األزه
ًوت  ًبي، بي ًاث الع ًعب، دار إحياء الت ، 1لبنان، ط –تحقيق: محمد عوض م

 م. 2001

لدنيا، )ت التواضع والخمول، ألبي بكً عبد هللا بن محمد بن عبيد ابن أبي ا (48
ًوت 281  –هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بي

 م. 1282 –هـ 1002، 1لبنان، ط

ًؤوف المناوي، )ت  (42 ًح الجامع الصغيً، لعبد ال هـ(، مكتبة اإلمام 1061التيسيً بش
ًياض   م. 1288 –هـ 1008، 6السعودية، ط –الشافعي، ال

، 1هـ(، دار الباز، ط231عبد هللا العجلي، )ت  الثقات، ألبي الحسن: أحمد بن (30
 م. 1280 –هـ 1000

ًة المعارف 640الثقات، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي، )ت  (31 هـ(، دائ
 م. 1286 –هـ 1002، 1الهند، ط –العثمانية النظامية بحيدر خباد، الدكن 

ًي، )ت  (32 ًيً الطب ًخن، لمحمد بن ج هـ(، تحقيق: 610جامع البيان في تأويل الق
ًسالة، ط  م. 2000 –هـ 1020، 1أحمد شاكً، مؤسسة ال
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ًاسيل، ألبي سعيد خليل بن كيكلدي العالئي، )ت  (36 جامع التحصيل في أحكام الم
ًوت 331 ، 2لبنان، ط –ه(، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، عالم الكتب، بي

 م. 1283 –هـ 1003

ن ناصً الناصً، دار طوق الجامع الصحيح، للبخاري، تحقيق: محمد زهيً ب (30
 هـ. 1022، 1النجاة، ط

جامع المسانيد والسنن، لبن كثيً، تحقيق: الدكتور: عبد الملك بن عبد هللا  (34
ًوت   م. 1228 –ه 1012، 2لبنان، ط –الدهيش، دار خضً، بي

ًي، )ت  (33 ه(، تحقيق: الدكتور: 123الجامع في الحديث، لعبد هللا بن وهب المص
ًياض مصطفى حسن حسين أبو ا ، 1السعودية، ط –لخيً، دار ابن الجوزي، ال

 م. 1224 –هـ 1013

ًاوي وخداب السامع، للخطيب البغدادي، تحقيق: الدكتور محمود  (33 الجامع ألخالق ال
ًياض   م. 1286 –هـ 1006السعودية،  –الطحان، مكتبة المعارف، ال

ًحمن بن محمد بن أبي حات (38 ًح والتعديل، تأليف: أبي محمد: عبد ال ًازي، الج م ال
ًوت 623)ت   لبنان، بدون تاريخ.  –هـ(، دار الكتب العلمية، بي

ًى لبن سعد )الطبقة الخامسة من أحداث الصحابة(،  (32 الجزء المتمم للطبقات الكب
هـ(، تحقيق: الدكتور: محمد بن صامل 260ألبي عبد هللا محمد بن سعد، )ت 

 م. 1226 –هـ 1010، 1السعودية، ط –السلمي، مكتبة الصديق، الطائف 

حاشية ابن القيم المسماة: )تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته(،  (30
ًح سنن أبي داود(، ألبي الطيب عبد الحق  المطبوعة بهامش عون المعبود ش

ًوت، ط1622العظيم خبادي، )  –هـ 1010، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بي
 م. 1220

ن عبد الهادي السندي، )ت حاشية السندي على سنن ابن ماجة، لمحمد ب (31
ًوت لبنان، بدون تاريخ(. 1168  هـ(، دار الجيل، بي

حاشية السندي على سنن النسائي، محمد بن عبد الهادي التتوي، ونور الدين  (32
 م. 1283 –هـ 1003، 2السندي، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب، ط

ًته مكتبة حلية األولياء وطبقات األصفياء، ألبي نعيم األصبهاني، الكتا (36 ب نش
 م. 1230 –هـ 1620السعادة، جوار محافظة مصً، 
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هـ(، 226خالصة تذهيب تهذيب الكمال، ألحمد بن عبد هللا الخزرجي، )ت  (30
 –تحقيق: عبد الفتاح أبو غده، مكتب المطبوعات اإلسالمية، دار البشائً، حلب 

ًوت، ط  هـ. 1014، 4بي

ًيج أحاديث الهداية، لبن حجً ا (34 لعسقالني، تحقيق: السيد عبد هللا الدراية في تخ
ًوت، بدون تاريخ.  ًفة، بي  هاشم اليماني المدني، دار المع

ًوكين، للحافظ الذهبي، تحقيق: حماد بن محمد األنصاري،  (33 ديوان الضعفاء والمت
 م. 1233 –هـ 1683، 2السعودية، ط –مكتبة النهضة الحديثة، مكة 

ًة، ألبي بشً محمد بن أحمد ال (33 هـ(، تحقيق: سعد 610دولبي، )الذرية الطاه
 هـ. 1003، 1المبارك الحسن، الدار السلفية، الكويت، ط

ذكً ابن أبي الدنيا وما وقع عاليا من حديثه، تأليف: محمد بن عمً بن أحمد  (38
ًج أحاديثه، وقدم له، وعلق عليه: أبو عبيدة 481األصبهاني المديني، )ت  هـ(، خ

ًاز ًوت مشهور بن حسن خل سليمان، دار الخ  –، السعودية، ودار ابن حزم، بي
 م. 2001 –هـ 1022، 1لبنان، ط

ذكً أسماء من تكلم فيه وهو موثق، للذهبي، تحقيق: محمود شكور، مكتبة المنار،  (32
 م. 1283 –هـ 1003، 1األردن( ط –الزرقاء 

ذكً من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه، لبن شاهين، تحقيق: حماد بن محمد  (80
ًياضاألنصاري، م  م. 1222 –هـ 1012، 1السعودية، ط –كتبة أضواء السلف، ال

هـ(، 628رجال صحيح البخاري، ألبي نصً أحمد بن محمد الكالباذي، )ت  (81
ًوت  ًفة، بي  هـ. 1003، 1لبنان، ط –تحقيق: عبد هللا الليثي، دار المع

هـ(، تحقيق: عبد هللا 028رجال صحيح مسلم، ألحمد بن علي بن منجويه، )ت  (82
ًوت اللي ًفة، بي  هـ. 1003، 1لبنان، ط –ثي، دار المع

رفع اإلصً عن قضاة مصً، للحافظ ابن حجً العسقالني، تحقيق الدكتور: علي  (86
ًة   م. 1228 –هـ 1018، 1مصً، ط –محمد عمً، مكتبة الخانجي، القاه

ًاهيم  (80 ًواة المتكلم فيهم بما ل يوجب ردهم، للحافظ الذهبي، تحقيق: محمد إب ال
ًوت الموصلي،   م. 1222 –هـ 1012، 1لبنان، ط –دار البشائً اإلسالمية، بي

ًوت  (84  لبنان، بدون تاريخ.  –رياض الصالحين، للنووي، المكتبة الثقافية، بي



[633] 

ًحمن، عبد هللا بن المبارك الحنظلي، )ت  (83 ًقائق، ألبي عبد ال هـ(، 181الزهد وال
ًوت  ًحمن األعظمي، دار الكتب العلمية، بي لبنان، بدون  –تحقيق: حبيب ال

 تاريخ. 

ًي التميمي، )ت  (83 ًي هناد بن الس ًحمن 206الزهد، ألبي الس ه(، تحقيق: عبد ال
ًيوائي، دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي، الكويت، ط  هـ. 1003، 1بن عبد الجبار الف

ًة  (88  مصً، بدون تاريخ.  –سبل السالم، لبن األميً الصنعاني، دار الحديث، القاه

حيحة وشيء من فقهها وفوائدها، للشيخ محمد ناصً الدين سلسلة األحاديث الص (82
ًياض   م. 1224، 1السعودية، ط –األلباني،، مكتبة المعارف، ال

ًها السيئ على األمة، لأللباني، دار  (20 سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأث
ًياض   م. 1222 – ھ1012، 1السعودية، ط –المعارف، ال

هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد 234لقزويني، )ت ابن ماجه، لمحمد بن يزيد ا سنن (21
ًبية، بدون تاريخ.   الباقي، دار إحياء الكتب الع

هـ(، تحقيق: محمد 234أبي داود، لسليمان بن األشعث السجستاني، )ت  سنن (22
ًية  ًوت  –محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العص  لبنان، بدون تاريخ.  –صيدا، بي

ًمذي، لمحمد بن عيسى ب سنن (26 ًمذي، )ت الت هـ(، تحقيق: أحمد 232ن سورة الت
ًوت   م. 1283 –هـ 1008، 1لبنان، ط –محمد شاكً، دار الكتب العلمية، بي

ًحمن الدارمي، )ت  سنن (20 هـ(، تحقيق حسين سليم 224الدارمي، لعبد هللا بن عبد ال
 . 2000 –هـ 1012، 1أسد، دار المغني، السعودية، ط

ًى، للبيهقي، تحقيق: ع السنن (24 بد المعطي قلعجي، جامعة الدراسات الصغ
ًاتشي   ، بدون تاريخ. 1باكستان، ط –اإلسالمية، ك

ًحمن أحمد بن شعيب النسائي، )ت  السنن (23 ًى، ألبي عبد ال هـ(، حققه 606الكب
ًف عليه: شعيب األرناؤوط، مؤسسة  ًج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أش وخ

ًوت  ًسالة، بي  . م2001 –هـ 1021، 1لبنان، ط –ال

ًى، للبيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  السنن (23 الكب
ًوت   م. 2006 –هـ 1020، 6لبنان، ط –بي
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النسائي )المجتبى(، للنسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات  سنن (28
 م. 1283، 1003، 2اإلسالمية، حلب، ط

ًا سنن (22 هـ(، تحقيق: 223ساني، )ت سعيد بن منصور، لسعيد بن منصور الخ
ًحمن األعظمي، الدار السلفية، الهند، ط  م. 1222 –هـ 1006، 1حبيب ال

ابن الجنيد لبن معين، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، مكتبة الدار،  سؤالت (100
 م. 1288 –هـ 1008، 1المدينة المنورة، ط

ًواة وتعديلهم، أل سؤالت (101 ًح ال بي عبد هللا أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في ج
أحمد بن حنبل، تحقيق الدكتور، زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم، المدينة 

 هـ. 1010، 1السعودية، ط –المنورة 

ًقاني، )ت  سؤالت (102 ًقاني للدارقطني، ألحمد بن محمد بن أحمد الب هـ(، 024الب
ًي، كتب خانه جميلي، لهور  ًحيم محمد القشق ، 1باكستان، ط –تحقيق: عبد ال

 هـ. 1000

هـ(، 684الحاكم للدارقطني: ألبي الحسن: علي بن عمً الدارقطني، )ت  سؤالت (106
ًياض   –تحقيق الدكتور: موفق بن عبد هللا بن عبد القادر، مكتبة المعارف، ال

 م. 1282 –هـ 1000السعودية، 

ه(، تحقيق: 012السلمي للدارقطني، لمحمد بن الحسين السلمي، )ت  سؤالت (100
ًيق من ال ًاف وعناية الدكتور: سعد بن عبد هللا الحميد، والدكتور: ف باحثين، بإش

ًيسي، ط  هـ. 1023، 1خالد الج

ًح والتعديل، لعلي  سؤالت (104 محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي ابن المديني في الج
هـ(، تحقيق ودراسة: موفق بن عبد هللا بن 260بن عبد هللا بن جعفً المديني، )ت 

ًياض، طعبد القادر، مكتب  م. 1280 –هـ 1000، 1ة المعارف، ال

ًف على تحقيق  سيً (103 أعالم النبالء، للحافظ الذهبي، تحقيق: علي أبو زيد، أش
ًوت  ًسالة، بي ، 6لبنان، ط –الكتاب، وخً ج أحاديثه: شعيب األرنؤوط، مؤسسة ال

 م. 1282 –هـ 1012

ًح (103 ًاقي، تحقي ش ًاقي(، للحافظ الع ًة )ألفيه الع ًة والتذك ق: عبد اللطيف التبص
ًوت   –هـ 1026، 1لبنان، ط –الهميم، وماهً ياسين فحل، دار الكتب العلمية، بي

 م. 2002
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ًح (108 ًاهيم،  ش ًواية، للسخاوي، تحقيق: أبو عائش عبد المنعم إب الهداية في علم ال
ًة  ًاث، القاه  م. 2001، 1مصً، ط –مكتبة أولد الشيخ للت

ًح (102 هـ(، دار 1021لح العثيمين )ت رياض الصالحين، تأليف: محمد بن صا ش
ًياض   هـ. 1023السعودية،  –الوطن، ال

ًح (110 هـ(، تحقيق: 844سنن أبي داود، ألبي محمد محمود بن أحمد العيني، )ت  ش
ًياض  ًشد، ال ًي، مكتبة ال ًاهيم المص ، 1السعودية، ط –أبو المنذر خالد بن إب

 م. 1222 –هـ 1020

ًح (111 هـ(، 002خلف بن بطال، )ت صحيح البخاري، ألبي الحسن: علي بن  ش
ًياض  ًشد، ال ًاهيم، مكتبة ال  –هـ 1026، 2السعودية، ط –تحقيق: ياسً بن إب

 م. 2006

ًح (112 ًحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، )ت  ش ًمذي، تأليف: عبد ال هـ(، 324علل الت
ًحيم سعيد، مكتبة المنار، الزرقاء  ، 1األردن، ط –تحقيق: الدكتور، همام عبد ال

 م. 1283 –هـ 1003

ًح (116 هـ(، تحقيق: 621مشكل اآلثار، ألبي جعفً أحمد بن محمد الطحاوي، )ت  ش
ًسالة، ط  م. 1220 –هـ 1014، 1شعيب األرنؤوط، مؤسسة ال

ًح (110 معاني اآلثار، للطحاوي، حققه وقدم له: محمد زهيً النجار، ومحمد السيد،  ش
ًوت   م. 1220 –هـ 1010، 1لبنان، ط –عالم الكتب، بي

للبيهقي، تحقيق: الدكتور: عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة  اإليمان، شعب (114
ًياض  ًشد، ال  م. 2006 –هـ 1026، 1السعودية، ط–ال

، 6لبن أبي الدنيا، تحقيق: بدر البدر، المكتب اإلسالمي، الكويت، ط الشكً، (113
 م. 1280 –هـ 1000

ًبية، ألبي نصً إسماعيل بن حماد الجوهً  الصحاح (113 ي، تاج اللغة وصحاح الع
ًوت 626) لبنان،  –هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بي

 م. 1283 –هـ 1003، 0ط

ًسالة،  صحيح (118 ابن حبان، لبن حبان البستي، تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة ال
ًوت   م. 1288 –هـ 1008، 1لبنان، ط –بي
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هـ(، تحقيق: 611ابن خزيمة، ألبي بكً محمد بن إسحاق بن خزيمة، )ت  صحيح (112
ًوت  لبنان، بدون  –الدكتور: محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي، بي

 تاريخ. 

ًاس، الكويت، ط صحيح (120  . 2002 –هـ 1026، 1أبي داود، لأللباني، مؤسسة غ

ًد، للبخاري، حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصً الدين  صحيح (121 األدب المف
 م. 1223 –هـ 1018، 0األلباني، دار الصديق، ط

ًوت  صحيح (122 لبنان،  –الجامع الصغيً وزيادته، لأللباني، المكتب اإلسالمي، بي
 بدون تاريخ. 

مسلم المسمى: بـ)المسند الصحيح المختصً(، مسلم بن الحجاج  صحيح (126
ًاث 231النيسابوري، )ت  هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الت

ًوت، بدون تاريخ.  ًبي، بي  الع

ًاهيم زايد، دار الوعي، حلب ا الضعفاء (120  –لصغيً، للبخاري، تحقيق: محمود إب
 هـ. 1623، 1سوريا، ط

ًو العقيلي، )ت  الضعفاء (124 هـ(، تحقيق: عبد 622الكبيً، ألبي جعفً محمد بن عم
ًوت   –هـ 1000، 1لبنان، ط –المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية، بي

 م. 1280

ًوكون، لجمال الدي الضعفاء (123 ًج الجوزي، )والمت هـ(، تحقيق: عبد هللا 423ن أبي الف
ًوت   هـ. 1003، 1لبنان، ط –القاضي، دار الكتب العلمية، بي

ًي، مجلة  الضعفاء (123 ًحيم محمد القشق ًوكون، للدارقطني، تحقيق: د. عبد ال والمت
 الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة. 

ًاهي الضعفاء (128 ًوكون، للنسائي، تحقيق: محمود إب م زايد، دار الوعي، حلب، والمت
 هـ. 1623، 1ط

ًف على طبعه: زهيً الشاويش،  ضعيف (122 الجامع الصغيً وزيادته، لأللباني، أش
ًوت  لبنان، الطبعة المجددة والمزيدة والمنقحة، بدون  –المكتب اإلسالمي، بي

 تاريخ. 

ًوت  طبقات (160  ، بدون تاريخ. 1لبنان، ط –الحفاظ، للسيوطي، دار الكتب العلمية، بي
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الحنابلة، ألبي الحسين: ابن أبي يعلى محمد بن محمد بن الحسين  طبقات (161
ًوت 423الحنبلي، )ت  ًفة، بي لبنان،  –هـ(، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المع
 بدون تاريخ. 

ًوت  الطبقات (162 ًى، لبن سعد، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بي لبنان،  –الكب
 م. 1238، 1ط

والواردين عليها، ألبي الشيخ األصبهاني، تحقيق: عبد المحدثين بأصبهان  طبقات (166
ًوت، ط ًسالة، بي  –هـ 1012، 2الغفور عبد الحق حسين البلوشي، مؤسسة ال

 م. 1222

ًح (160 ًية القديمة، بدون تاريخ.  ط ًاقي، الطبعة المص ًيب، للع ًح التق ًيب في ش  التث

ًق  (164 : عبد الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف، تأليف األستاذ الدكتور ط
ًة  هـ 1028، 1مصً، ط –المهدي عبد القادر عبد الهادي، مكتبة اإليمان، القاه

 م. 2003 –

في خبً من غبً، تأليف: الحافظ الذهبي، تحقيق: أبو هاجً محمد زغلول،  العبً (163
ًوت   م. 1284 –هـ 1004لبنان،  –دار الكتب العلمية، بي

ًيق م علل (163 ًازي، تحقيق: ف ًاف وعناية الحديث، لبن أبي حاتم ال ن الباحثين بإش
ًيسي، مطابع  ًحمن الج الدكتور، سعد ين عبد هللا الحميد، والدكتور، خالد عبد ال

 م. 2003 –هـ 1023، 1الحميضي،، ط

ًون، عالم الكتب، ومكتبة  العلل (168 ًتيب: أبي طالب القاضي، وخخ ًمذي، ت الكبيً، للت
ًوت  ًبية، بي  هـ. 1002، 1لبنان، ط –النهضة الع

ًحمن ال العلل (162 ًيج: محفوظ ال واردة في األحاديث النبوية، للدارقطني، تحقيق وتخ
ًياض   م. 1284 –هـ 1004، 1السعودية، ط –زين هللا السلفي، دار طيبة، ال

ًجال ألحمد رواية ابنه عبد هللا، ألحمد بن حنبل، تحقيق: وصي  العلل (100 ًفة ال ومع
ًياض، ط  م. 2010 –هـ 1022، 2هللا بن محمد عباس، دار الخاني، ال

ًح صحيح البخاري: ) عمدة (101 ًبي، 130، 3القاري ش ًاث الع ( للعيني، دار إحياء الت
ًوت   لبنان، بدون تاريخ.  –بي
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ًيب (102 ًبي، )ت  غ ًاهيم بن إسحاق الح هـ(، الكتاب: تحقيق: د. 284الحديث، إلب
ًمة  ًى، مكة المك ًاهيم محمد العايد، جامعة أم الق ، 1السعودية، ط –سليمان إب

  هـ.1004

ًيب (106 ًوي، )ت  غ هـ(، تحقيق الدكتور، محمد 220الحديث، للقاسم بن سالم اله
ًة المعارف العثمانية، حيدر خباد الدكن، ط ، 1عبد المعيد خان، مطبعة دائ

 ،م. 1230 –هـ 1680

ًي، )ت  الفائق (100 ًو الزمخش ًيب الحديث، ألبي القاسم محمود بن عم في غ
ًفة، هـ(، تحقيق: علي محمد البجاوي، ومحمد 468 ًاهيم، دار المع أبو الفضل إب

ًوت   ، بدون تاريخ. 6لبنان، ط –بي

ًح صحيح البخاري، لبن حجً العسقالني، رقم أبوابه وأحاديثه:  فتح (104 الباري ش
ًفة،  ًاف: محب الدين الخطيب، دار المع محمد فؤاد عبد الباقي، تصحيح وإش

ًوت   هـ. 1632لبنان،  –بي

حقيق الدكتور: وصي هللا محمد عباس، الصحابة، ألحمد بن حنبل، ت فضائل (103
ًوت  ًسالة، بي  م. 1286 –هـ 1006، 1لبنان، ط –مؤسسة ال

ًست، (103 ًوف بابن النديم، )ت  الفه ًج: محمد بن إسحاق المع تأليف: أبي الف
ًوت068 ًفة، بي  لبنان، بدون تاريخ.  –هـ(، دار المع

الكتبي، )ت الوفيات والذيل عليها، تأليف: محمد بن شاكً صالح الدين  فوات (108
ًوت 330 ، 1لبنان، ط –هـ(، تحقيق: الدكتور حسان عباس، دار صادر، بي

 م. 1236

ًازي الدمشقي، )ت  فوائد (102 هـ(، تحقيق: 010تمام، ألبي القاسم تمام بن محمد ال
ًياض  ًشد، ال  هـ. 1012، 1السعودية، ط –حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ال

ًي، ) فيض (140 هـ(، تحقيق: محمد بدر عالم، 1646ت الباري، لمحمد أنور الكشمي
ًوت   م. 2004 –هـ 1023، 1لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بي

ًى، مصً، ط فيض (141 ًح الجامع الصغيً، للمناوي، المكتبة التجارية الكب ، 1القديً ش
 بدون تاريخ(. 
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ًوزخبادي، )ت القاموس (142 هـ(، تحقيق: 813المحيط، ألبي طاهً محمد بن يعقوب الفي
ًا ًقسوسي، مؤسسة مكتب الت ًاف: محمد نعيم الع ًسالة، إش ث في مؤسسة ال

ًوت  ًسالة، بي  م. 2004 –هـ 1023، 8لبنان، ط –ال

ًابي، )ت  القبل (146 والمعانقة والمصافحة، ألبي سعيد: أحمد بن محمد بن األع
ًة 600 ًو عبد المنعم سليم، مكتبة ابن تيمية، القاه  –هـ(، تحقيق ودراسة: عم

 م. 1223 –هـ 1013، 1مصً، ط

ًى  (140 ًج أحاديثه: عبد هللا بن أحمد المنصور،  ق الضيف، لبن أبي الدنيا، حققه وخ
ًياض   م. 1223 –هـ 1018، 1السعودية، ط –أضواء السلف، ال

ًين، لبن الجوزي، تحقيق: الدكتور، محمد لطفي الصباغ،  القصاص (144 والمذك
ًوت، ط  م. 1288 –هـ 1002، 2المكتب اإلسالمي، بي

ًوت في علم  قواعد (143 ًبي، بي ًانوي، دار الفكً الع الحديث، للعالمة: حبيب أحمد الكي
 م. 1220، 1لبنان، ط –

للذهبي، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، مؤسسة  الكاشف، (143
ًخن، جده   م. 1222 –هـ 1016، 1السعودية، ط –علوم الق

ًي، دار في التاريخ، لبن األثيً الجزري، تحقيق: عمً عب الكامل (148 د السالم تدم
ًوت  ًبي، بي  م. 1223 –هـ 1013، 1لبنان، ط –الكتاب الع

ًجاني، )ت  الكامل (142 ًجال، ألبي أحمد بن عدي الج هـ(، تحقيق: 634في ضعفاء ال
ًوت  –عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بي

 م. 1223 –هـ 1018، 1لبنان، ط

بزار: لنور الدين علي بن أبي بكً الهيثمي، )ت األستار عن زوائد ال كشف (130
ًوت 803 ًسالة، بي ًحمن األعظمي، مؤسسة ال لبنان،  –هـ(، تحقيق: حبيب ال

 م. 1232 –ه 1622، 1ط

ًوف بتفسيً الثعلبي: ألحمد بن محمد  الكشف (131 ًخن، المع والبيان عن تفسيً الق
ًاجعة 023الثعلبي، )ت  وتدقيق: األستاذ: هـ(، تحقيق اإلمام: أبي محمد عاشور، م

ًوت  ًبي، بي ًاث الع  –هـ 1021، 1لبنان، ط –نظيً الساعدي، دار إحياء الت
 م. 2002
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ًاهيم  الكفاية (132 ًواية، للخطيب البغدادي، تحقيق: أبي عبد هللا السورقي، وإب في علم ال
 السعودية، بدون تاريخ.  –حمدي المدني، المكتبة العلمية، المدينة المنورة 

ًي، عمادة البحث واألسماء الكنى (136 ًحيم محمد القشق ، لإلمام مسلم، تحقيق: عبد ال
 م. 1280 –هـ 1000، 1العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، ط

ًه، ألبي عبد هللا: أحمد بن  لجامع (130 ًوذي وغي ًجال رواية الم ًفة ال في العلل ومع
باس، الدار هـ(، تحقيق: الدكتور، وصي هللا بن محمد ع201محمد بن حنبل، )ت 

 م. 1288 –هـ 1008، 1الهند، ط –السلفية، بومباى 

ًم ابن منظور، )ت  لسان (134 ًب، تأليف: محمد بن مك هـ(، دار صادر، 311الع
ًوت   هـ. 1010، 6لبنان، ط –بي

ًة المعارف النظامية  لسان (133  –الميزان، للحافظ ابن حجً العسقالني، تحقيق: دائ
 ً  م. 1231 –هـ 1620، 2لبنان، ط –وت الهند، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بي

ًق، للخطيب البغدادي، دراسة وتحقيق: الدكتور، محمد صالدق خيدن  المتفق (133 والمفت
 –هـ 1013، 1الحامدي، دار القادري للطباعة والنشً والتوزيع، دمشق، ط

 م. 1223

هـ(، 803الزوائد ومنبع الفوائد، ألبي الحسن: نور الدين علي الهيثمي، )ت  مجمع (138
ًة تحق  –هـ 1010مصً،  –يق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاه

 م. 1220

ًح )المهذب(، للنووي، دار الفكً، بدون تاريخ.  المجموع (132  ش

ًات (130 في علوم الحديث، تأليف الدكتور، حارث سليمان الضاري، دار  محاض
 م. 2000 –هـ 1020، 0األردن، ط –النفائس، عمَّان 

ًاو  المحدث (131 ًحمن الفاصل بين ال ي والواعي، ألبي محمد الحسن بن عبد ال
ًمزي، )ت  ًامه هـ، تحقيق: الدكتور، محمد عجاج الخطيب، دار الفكً،  630ال

ًوت   هـ. 1000، 6لبنان، ط –بي

الوجيز في علوم الحديث، تأليف: الدكتور، محمد عجاج الخطيب،  المختصً (132
ًوت  ًسالة، بي  م. 1221 –هـ 1011، 4لبنان، ط –مؤسسة ال
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تفسيً البغوي المسمى بــ )معالم التنزيل(، ألبي محمد الحسين بن مسعود  صًمخت (136
ًبي، 413البغوي، )ت  ًاث الع ًزاق المهدي، دار إحياء الت هـ(، تحقيق: عبد ال

ًوت   هـ. 1020، 1لبنان، ط –بي

ًازياني، )ت  المدلسين، (130 ًحيم ال هـ(، تحقيق الدكتور، رفعت 823ألحمد بن عبد ال
ًة  فوزي عبد المطلب، مصً،  –والدكتور، نافذ حسين حماد، دار الوفاء، القاه

 م. 1224 –هـ 1014، 1ط

ًاسيل، (134 ًازي، تحقيق: شكً هللا نعمة هللا قوجاني،  الم ًحمن بن أبي حاتم ال لعبد ال
ًوت  ًسالة، بي  هـ. 1623، 1لبنان، ط –مؤسسة ال

ًعاة (133 ًح مشكاة المصابيح، لعبيد هللا بن محمد المباركف م وري، )ت المفاتيح ش
بنارس الهند،  –هـ(، إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء، الجامعة السلفية 1010

 م. 1280 –هـ 1000، 6ط

ًقاة (133 ًوي، )ت  م ًح مشكاة المصابيح، تأليف: علي بن سلطان اله المفاتيح ش
ًوت 1010  م. 2002 –هـ 1022، 1لبنان، ط –هـ(، دار الفكً، بي

ي عبد هللا الحاكم، تحقيق: مصطفى عبد القادر على الصحيحين، ألب المستدرك (138
ًوت   م. 1220 –هـ 1011لبنان،  –عطا، دار الكتب العلمية، بي

ًيد المزيدي،  مسند (132 ابن أبي شيبة، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، وأحمد بن ف
ًياض   م. 1223، 1السعودية، ط –دار الوطن، ال

هـ(، تحقيق: الدكتور، محمد 200أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، )ت  مسند (180
ًكي، دار هجً، مصً، ط  م. 1222 –هـ 1012، 1عبد المحسن الت

أبي يعلى الموصلي، ألبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، )ت  مسند (181
ًاث، دمشق، ط603  –هـ 1000، 1هـ(، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للت

 م. 1280

ًسالة، طأحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب  مسند (182 ًون، مؤسسة ال ، 1األرنؤوط وخخ
 م. 2001 –هـ 1021

ًاهيم بن مخلد بن راهويه، )ت  مسند (186 هـ(، 268إسحاق بن راهويه، إلسحاق بن إب
تحقيق: الدكتور، عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة اإليمان، المدينة 

 ، بدون تاريخ. 1السعودية، ط –المنورة 
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ًو البزار، )ت البزار المشهور باسم  مسند (180 البحً الزخار، ألبي بكً: أحمد بن عم
 –هـ(، تحقيق: عادل بن سعد، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة 222

 م. 2002، 1السعودية، ط

هـ(، تحقيق: حسن سليم أسد، دار 212الحميدي عبد هللا بن الزبيً، )ت  مسند (184
 م. 1223، 1سوريا، ط –السقا، دمشق 

ًوياني، أل مسند (183 ًوياني، )ت ال هـ(، تحقيق: أيمن 603بي بكً محمد بن هارون ال
ًة  ًطبة، القاه  هـ. 1013، 1مصً، ط –علي أبو يماني، مؤسسة ق

ًاهيم، مؤسسة الكتب  مشاهيً (183 ًزوق علي إب علماء األمصار، لبن حبان، تحقيق: م
ًوت   م. 1283 –هـ 1008، 1لبنان، ط –الثقافية، بي

ًيزي، )ت المصابيح، لمحمد بن عبد  مشكاة (188 هـ(، تحقيق: 301هللا الخطيب التب
ًوت، ط  م. 1284، 6الشيخ محمد ناصً الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، بي

ًاساني، )ت  مشيخة (182 ًاهيم بن شعبة الخ هـ(، الكتاب: تحقيق: 138ابن طهمان: إلب
ًبية، دمشق   –هـ 1006سوريا،  –محمد بن طاهً مالك، مجمع اللغة الع

 م. 1286

ًي، ا مصباح (120 لزجاجة في زوائد ابن ماجه، ألبي العباس أحمد بن أبي بكً البوصي
ًوت 800)ت  ًبية، بي ، 2لبنان، ط –هـ(، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، دار الع

 هـ. 1006

ًح الكبيً، تأليف: أحمد بن محمد الفيومي الحموي،  المصباح (121 ًيب الش المنيً في غ
ًوت، لب330)ت   نان، بدون تاريخ. هـ(، المكتبة العلمية، بي

(، تأليف األستاذ الدكتور: حسن محمد 123الحديث ورجاله: )ص  مصطلح (122
هـ 1021، 3الجمهورية اليمنية، ط –مقبولي األهدل، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء 

 م. 2001 –

ًزاق بن همام الصنعاني، )ت  مصنف (126 ًحمن 211عبد ال هـ(، تحقيق: حبيب ال
 هـ. 1006، 2، طاألعظمي، المجلس العلمي، الهند

في األحاديث واآلثار، ألبي بكً عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي،  المصنف (120
ًياض 264)ت  ًشد، ال السعودية،  –هـ(، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة ال

 هـ. 1002، 1ط
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العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لبن حجً العسقالني، المحقق: رسالة  المطالب (124
لجامعة اإلمام محمد بن سعود، تنسيق الدكتور: سعد بن ناصً بن علمية قدمت 

 هـ. 1012، 1السعودية، ط –عبد العزيز، دار العاصمة 

هـ(، المطبعة 688السنن، ألبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، )ت  معالم (123
 م. 1262 –هـ 1641، 1العلمية، حلب، ط

ًيج: عبد المحسن بن إ معجم (123 ًابي،، تحقيق وتخ ًاهيم بن أحمد، دار ابن ابن األع ب
 . 1223 –هـ 1018، 1الجوزي، السعودية، ط

ًاني، )ت  المعجم (128 هـ(، تحقيق: 630األوسط، ألبي القاسم: سليمان بن أحمد الطب
ًمين،  ًاهيم الحسيني، دار الح طارق بن عوض هللا بن محمد، وعبد المحسن بن إب

ًة   مصً، بدون تاريخ.  –القاه

هـ(، دار صادر، 323عبد هللا: ياقوت الحموي، )ت  البلدان، تأليف: أبي معجم (122
ًوت   م. 1224، 2لبنان، ط –بي

ًيً، المكتب اإلسالمي،  المعجم (200 ًاني، تحقيق: محمد شكور أم الصغيً، للطب
ًوت   م. 1284 –هـ 1004عمان،  –بي

ًاني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية،  المعجم (201 الكبيً، للطب
ًة   م. 1220 –هـ 1014، 2مصً، ط –القاه

 –هـ(، مكتبة المثنى، بغداد 1008المؤلفين، تأليف: عمً بن رضا كحالة، ) معجم (202
ًوت  ًبي، بي ًاث الع ًاق، ودار إحياء الت  لبنان، بدون تاريخ.  –الع

ًة، بدون تاريخ.  المعجم (206 ًون، دار الدعوة، القاه  الوسيط، تأليف: أحمد الزيات، وخخ

ًي ما استعجم من ا معجم (200 سماء البالد والمواضع، لعبد هللا بن عبد العزيز البك
ًوت 083األندلسي، )ت   هـ. 1006، 6لبنان، ط –هـ(، عالم الكتب، بي

ًفة (204 الصحابة، ألبي نعيم األصبهاني، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار  مع
ًياض   م. 1228 –هـ 1012، 1السعودية، ط –الوطن، ال

ًفة (203 ًوف بـ )مقدمة ابن الصالح(، تأليف: عثمان بن أنواع علوم الحديث ال مع مع
ًوف بابن الصالح، )ت  ًحمن المع هـ(، تحقيق: عبد اللطيف الهميم، 306عبد ال

ًوت   –هـ 1026، 1لبنان، ط –وماهً ياسين الفحل، دار الكتب العلمية، بي
 م. 2002
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ًفة (203 ، علوم الحديث، للحاكم، تحقيق: السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية مع
ًوت، ط  م. 1233 –هـ 1623، 2بي

ًاقي،  المغني (208 ًيج ما في اإلحياء من األخبار، للحافظ الع عن حمل األسفار في تخ
ًوت  ، 1لبنان، ط –الكتاب مطبوع بهامش: )إحياء علوم الدين(، دار ابن حزم، بي

 م. 2004 –هـ 1023

دار  في الضعفاء، للحافظ الذهبي، تحقيق: الدكتور: نور الدين عتً، المغني (202
ًفة، حلب   م. 1231 –هـ 1621، 1سوريا، ط –المع

ًة على األلسنة، للسخاوي،  المقاصد (210 الحسنة في بيان كثيً من األحاديث المشته
ًوت، ط ًبي، بي  –هـ 1004، 1تحقيق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب الع

 م. 1284

ًازي، )ت  مقاييس (211 د السالم هـ(، تحقيق: عب624اللغة، ألحمد بن فارس الغزويني ال
 م. 1223 –هـ 1622محمد هارون، دار الفكً، 

ًح (212 ًيبي، مكتبة  المقت ًاهيم ق ًاهيم بن إب في علم المصطلح، تأليف: الدكتور، إب
 م. 1223 –هـ 1013، 1الجمهورية اليمنية، ط –اإلرشاد، صنعاء 

ًائطي، )ت  مكارم (216 هـ( تحقيق: أيمن 623األخالق، ألبي بكً محمد بن جعفً الخ
ًة عبد الجاب ًبية، القاه ًي، دار اآلفاق الع  –هـ 1012، 1مصً، ط –ً البحي

 م. 1222

ًبية البنات، تأليف: محمد بن يوسف عفيفي، الجامعة  من (210 الهدي النبوي في ت
 م. 2002 –هـ 1022، 60السعودية، ط –اإلسالمية، المدينة المنورة 

ـ(، تحقيق: ه320من العلل للخالل، ألبي محمد بن قدامة المقدسي، )ت  المنتخب (214
ًاية، ط  م(. 1228 –هـ 1012، 1أبي معاذ طارق بن عوض هللا، دار ال

من مسند عبد بن حميد، ألبي محمد عبد الحميد بن حميد الكشي، )ت  المنتخب (213
ًة 202 ًائي، ومحمود الصعيدي، مكتبة السنة، القاه  –ه(، تحقيق: صبحي السام

 م. 1288 –ه 1008، 1مصً، ط

ك واألمم، لبن الجوزي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، في تاريخ الملو  المنتظم (213
ًوت   –هـ 1012، 1لبنان، ط –ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بي

 م. 1222
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هـ(، الكتاب: تحقيق: 603ألبي محمد عبد هللا بن علي بن الجارود، )ت  المنتقى، (218
ًوت، ط  –هـ 1008، 1عبد هللا عمً البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافية، بي

 م. 1288

ًحمن محمد عثمان، محمد عبد  الموضوعات، (212 لبن الجوزي، تحقيق: عبد ال
 م. 1238 –هـ 1688، 1المحسن صاحب المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط

هـ(، صححه ورقمه وخًَّج 132لإلمام مالك بن أنس األصبحي، )ت  الموطأ، (220
ًوت أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي،  ًبي، بي ًاث الع  –دار إحياء الت

 م. 1284 –هـ 1003لبنان، 

ًفة  ميزان (221 ًجال، للذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المع العتدال في نقد ال
ًوت   م. 1236 –هـ 1682، 1لبنان، ط –للطباعة والنشً، بي
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 بدون تاريخ. 
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 هـ. 1003

ًو البقاعي،  النكت (220 ًاهيم بن عم ًهان الدين إب ًح األلفية، تأليف: ب الوفية بما في ش
ًياض هـ(، تحقيق884)ت  ًشد، ال السعودية،  –: ماهً ياسين الفحل، مكتبة ال

 م. 2003–هـ 1028، 1ط

على كتاب ابن الصالح، لبن حجً العسقالني، تحقيق: ربيع بن هادي بن  النكت (224
 –الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة  –عميً المدخلي، عمادة البحث العلمي 

 م. 1280 –هـ 1000، 1السعودية، ط
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ًيج، أضواء السلف، 320)ت  هـ(، تحقيق: الدكتور، زين العابدين بن محمد بال ف

ًياض   م. 1228 –هـ 1012، 1السعودية، ط –ال

ًوت  النهاية (223 ًيب الحديث واألثً، لبن األثيً الجزري، المكتبة العلمية، بي  –في غ
 م(.  1232 –هـ 1622، لبنان
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هـ(، تحقيق: عصام الدين 1240األوطار، لمحمد بن علي الشوكاني، ) نيل (228
 م. 1226 –هـ 1016، 1الصبابطي، دار الحديث، مصً، ط

ًبية األولد في ضوء الكتاب والسنة، تأليف: الدكتور: سعيد بن  الهدي (222 النبوي في ت
ًيسي للتوزيع واإل ًياض علي بن وهف القحطاني، مؤسسة الج  –عالن، ال

 هـ. 1061، 2السعودية، ط

هـ(، دار صادر، 330بالوفيات، تأليف: صالح الدين خليل اللصفدي )ت  الوافي (260
ًوت  . ، بدون تاريخ2لبنان، ط –بي
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 4 .....................................وزهده، وطبقته، ونسبه، أصله: المطلب الثاني
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