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ِّ بن عُيينة
ِّ
ِّ  عن سفيان،جزءٌ من أحاديث علي بن حرب الطائِّي
 رواية ِّأِب بكر،الفوائد
وغريه من

ِّ َّالعب
ً دراسة: رواية أِب علي احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن َشاذَان عنه،ادان عنه
َ أمحد بن سليمان
وحتقي ًقا وخترجيًا
 حممد بن حسن بن زاهر الشهري.د

أستاذ احلديث وعلومه املشارك بقسم الدراسات اإلسالمية
يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف جامعة الباحة
:امللخص

 وذل ـ ملــا يتظمن ـ م ـ أســانيد عاليــة صــحيحة مـ أحادي ـ الســايانن ســايا ب ـ عيينــة، ،ويهــد ه ـ ا البحـ إىل حتقي ـ ه ـ ا اجلـ احلــدي
ـر مـ األئمـة كاحلـاف أيب طـاهر، فقـد اسـتااد منـ ك،  وه ا اجل لـ مكانـة علميـة عنـد أهـ احلـدي، وري برواية عل ب حرب الطائ،وسايا ال
 وابـ،  واقتــب منـ العديــد مـ األئمــة كــاارائط،"  وابـ حجــر يف "اجملمـ املؤسـ،"  وكونـ مـ مــرو أيب عبــد هللا التجيــي يف "برانجمـ، الســلا
 وتوص البح لعدد م النتائج منها أ القسم األول م أحادي ه ا اجل كل م حدي، واب عساكر، وااطيب،  والبيهق، واحلاكم، حبا
 مـ حـدي راويـة اجلـ أمحـد:اين، والقسم ال،) (آخر حدي عل ب حرب: ختمت بعبارة،ًا،) حدي69( عل ب حرب الطَائِّ ع شيوخ وهو
ِّ العب
 واألحاديـ،) آث ًـرا8(ًا و،) حـدي65(  مـنهم،ًا وأث ًـرا،) حـدي73(  أ عـدد روا هـ ا اجلـ، ) أحاديـ4(  وهـو، اداين ع شيوخ
َ ب ُسليما
)9(  أو الضـعياة ج ًـدا، واألحاديـ الضـعياة،ًا،) حـدي33(  عـددها-  سـوا ً لـ ااا أو لغرهـا-  واألحادي الصحيحة،ًا،) حدي19( املتا عليها
جدا
ً  واآلاثر الضعياة أو الضعياة،) آاثر5( -  سوا ل ااا أو لغرها-  واآلاثر الصحيحة، ) أحادي3(  واألحادي الباطلة واملوضوعة، أحادي
. واألحادي اليت مل أقف عليها عند غر املصنف روايتن،) آاثر3(
.  أحادي ؛ عل ب حرب الطائ ؛ العباداين؛ شاذا:الكلمات املفتاحية

Part of the Hadiths of Ali bin Harb al-Ta'ee, An- Sufyan bin Aynah and other benefits,
Transmission by Abu Bakr Ahmad bin Suleiman Al-Abadani about him. Transmission of
Abi Ali Hassan bin Ahmed bin Ibrahim bin Shazan about him, Study and Investigation
Dr. Mohamed bin Hassan bin Zahir Alshehri
Associate Professor, Department of Eslamic Studies
Faculty of Arts and Human Sciences - Albaha University

Abstract:
The status of this part: The part has a scientific status among the people of the hadeeth. It has benefited many
imams such as Haafiz Abi Taher al-Salafi, and it is one of the narrations of Abu Abdullah al-Tajibi in his
"program" and Ibn Hajar in "The Founding Council."He quoted many imams such as al-Mura'ati, Ibn Hibban, AlBayhaqi, al-Khatib, and Ibn Asaker. Results: The study highlighted that the first part of the hadiths of this whole
part of the hadeeth of Ali bin Harb al-Taee from his sheikhs is (69) hadeeth, concluded with the words: (the last
hadeeth of Ali bin Harb), and the second part: from the hadeeth narrated by Ahmad bin Sulaiman al-'Abadani from
his sheikhs (4) haadeeth. The number of narrations of this section (73) haadeeth and affected, including (65)
haadeeth and (8) affected, Hadiths agreed upon (19) hadeeth, Ahaadeeth valid - whether for itself or for others - the
number (33) haadeeth, Ahaadeeth weak, or very weak (9) Ahaadeeth, Ahaadeeth invalid and set (3) Ahaadeeth, the
correct effects - whether for themselves or for others - (5) effects, Vulnerable or very vulnerable effects (3) Effects,
and Ahaadeeth, which I did not stand in the unclassified two narrations.
Keywords: The Hadiths, Ali bin Harb al-Ta'ee, Al-Abadani, Shazan.
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ِّ
ِّ
ِّ
العبَّ ِّ
اداين عن ،
د .حممد ب حس ب زاهر الشهري :ج م أحادي عل ب حرب الطائ  ،ع سايا ب ِّ عُيينة وغره م الاوائد ،رواية ِّأيب بكر أمحد ب سليما َ
رواية أيب عل احلس ب أمحد ب إبراهيم ب َشا َذا عن  :دراسةً وحتقي ًقا وخترجيًا

مقدمة:
ِّ
أعمالِّناَ ،م ْيه ِّد
ستغاره ،ونعوذُ ابهلل م
احلمد هلل َ
إ َّ َ
شرور أن ُا ِّسنا ،وم سيئا ِّ ْ
وحدهَ ،
حنم ُده ونَستعينُ ونَ ُ
هللا فهو ِّ
حممدا
أشهد أ َّ ً
وحده ال شري َ ل  ،و ُ
أشهد أ ال إل َ إال هللاُ َ
مرشدا ،و ُ
وم يُضلِّ ْ فلَ ْ ََت َد ل ُ وليًّا ً
ُ َ ْ
املهتدَ ،
عبده ورسولُ َّ ،
هلم إبحسا ٍ  ،وم ِّ
دل َّأمتَ إىل طري ِّ اهلدى و َّ
ُ
الرشاد ،صلى هللا علي وعلى آل وصحب والت َ
ابعن ْ
اتب سنَّت  ،ودعا بدعوتِّ واهتدى هبُداه.
وبع ُد:

فإ األحادي النبوية واآلاثر احملمدية ،أص العلوم بعد القرآ  ،وقاعدة الشريعة وأركا اإلميا  ،وم أراد هللاُ
يرها ،وأرشدهُ ِّ
جلمعها ِّ
خملصا يف ذل النية
السوِّ والض ِّر؛ وفق
اار وحاظ ُ م ُّ
وحتر َ
لتاهيمها وتقريرهاً ،
َ
تعاىل ب َ
والعم  ،جمتنبًا ِّ
طري ااطأ وال ل (.)1
مرة ،بعد أ أزيح عن تراب السنن وخرج م أرفف
فَه ا ج حدي ،وفَّقين هللا إلخراج وحتقيق ألول َّ
خ ائ املخطوطا لرى النور ويصبح يف أيدي الباح،ن وطلبة العلم ليستايدوا من  ،وهو ج عل ب حرب
ِّ
العبَّاداين عن .
الطَائ  ،ع سايا ب عيينة وغره م الاوائد ،رواية أيب بكر َ
وق ْد قسمت العم إىل مقدمة وقسمن وخامتة ،مث املصادر واملراج  ،مث الاهارس.
القسم األول :ويشتم ُ على:
 املقدمة. أمهية املوضوع وأسباب اختياره. الدراسا السابقة هل ا اجل . قسم الدراسة :ويشتم ُ على متهيد وفصلَن.التمهيد :وفي التعريف ابألج ا احلدي،ية املسندة وأمهيتها.
وَيتوي على سبعة مطالب:
الاص َّ
األول :التَّعريف بصاحب اجل ؛ عل ب حرب الطَائِّ َ ،
املطلب األول :امس ونسب .
املطلب ال،اين :مولده.
املطلب ال،ال  :شيوخ .
املطلب الراب  :تالمي ه.
املطلب ااام  :ثنا ُ العلما ِّ علي .

( )1اجلواهر والدرر للسخاوي .53 /1
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املطلب السادس :وفاتُ .

العبَّاداين.
املطلب َّ
الساب  :ترمجة رواي اجل أيب بكر أمحد ب ُسليما َ
الاص ال،اين :التعريف ابملخطوط وَيتوي على مطلبن:
املطلب األول :توثي نسبة اجل للمصنف.
املطلب ال،اين :وصف النسخة ااطية.
عمل يف اجل .
صور م األص ااط .
القسم ال،اين :ويشتم على النص احملق .
ااامتة.
املصادر واملراج .
الاهارس العلمية.
ه ا ما أعا هللا علي  ،فإ أصبت فم هللا وحده وإ أخطأ فم ناس والشيطا وال حول وال قوة إال
ابهلل ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آل وصحب وسلم تسليماً ك،راً.

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره. -1مكانة عل ب حرب الطَائِّ العلمية وتقدم عصره ،حي عاش حىت منتصف القر ال،ال فقد كانت
وفات عام 265هـ -رمح هللا  -وقد كا أحد م رح يف طلب احلدي إىل احلجاز وبغداد والكوفة والبصرة.
 -2ما يتضمن ه ا اجل م أسانيد عالية صحيحة م أحادي السايانن وغرمها.
 -3احتاى العلما هب ا اجل أميا احتاا فقد أك،رو الرواية عن يف مصنااام :كاارائط  ،واب حبا ،
واحلاكم ،والبيهق  ،وااطيب ،واب عساكر ،وغرهم.
 -4حرص العلما على مساع وتسميع فهو م مرو
شيخ أيب طاهر السلا راوية ه ا اجل .
وم مرو

أيب عبد هللا التجيي يف "برانجمه" ص ،297:ع

احلاف العالئ يف "إاثرة الفوائد اجملموعة" .525 /2

وم مرو اب حجر العسقالين يف "اجملمع املؤسس" .238 ،5 /2
 -5ما َيتوي اجل م خطوط العديد م احملدثن مما يدل على عنايتهم ب كمحمد ب أمحد املظاري(.)1
وخلي ب عبد القادر اجلعربي؛ سبط االي الشهاب القلقشندي(.)2
( )1مرتجم يف الضو الالم للسخاوي .76 /4
( )2مرتجم يف الضو الالم للسخاوي .198 /3
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ِّ
ِّ
ِّ
العبَّ ِّ
اداين عن ،
د .حممد ب حس ب زاهر الشهري :ج م أحادي عل ب حرب الطائ  ،ع سايا ب ِّ عُيينة وغره م الاوائد ،رواية ِّأيب بكر أمحد ب سليما َ
رواية أيب عل احلس ب أمحد ب إبراهيم ب َشا َذا عن  :دراسةً وحتقي ًقا وخترجيًا

 -6أمهية ه ا اجل يف الوقو على بعض الطرق اليت أشار إليها علما العل كرواية رقم (.)52
 -7والوقو على بعض روا األفراد والغرائب اليت أشار إليها العلما كرواية رقم (.)56

م املصادر املاقودة وم أمهها "جامع سفيان الثوري" ،رواية زيد ب

 -8حا لنا اجل بعض املروا
أيب ال رقا  ،كرواية رقم (.)68
 -9رغبيت وحرص على إحيا تراث السلف الصاحل م علما احلدي رمحهم هللا.
 -الدراسات السابقة هلذا اجلزء:

رغم املكانة العلمية اليت َيظى هبا ه ا اجل وصاحب ؛ إال أن مل يتناول أحد ابلتحقي والدراسة ،ولع ذل
لكو اجل يق ضم جمموع برقم ( )7236غر ماهرس جبامعة اإلمام حممد ب سعود ابلر ض ،في الك،ر م
األعالق احلدي،ية اليت مل تنشر بعد.
مت شراؤه م األستاذ سعد حممد حس العامل األزهري حمق "الطالع السعيد اجلامع أمساء جنباء الصعيد"،
لألدفوي ،وقد كا ل ول ابلكتب املطبوعة واملخطوطة ،واشتغ ابقتنائها وحتصيلها حىت اجتمعت لدي مكتبة
اندرة واسعة.
وكانت ل صلة ابل رْكل  ،ورمبا أمده ببعض املعلوما لكتاب "األعالم" كما يظهر مل يطالع (.)1
ويشتمل على متهيد وفصلَني:
قسم الدراسة:
ُ
التمهيد :وفيه التعريف ابألجزاء احلديثية املسندة وأمهيتها.

أوًل :تعريفها:
ً

اجلزء لغة :القطعة م ِّ
الش  ،وما يرتَّكب من وم غره ،ومجْع أج ا  ،م ،قُـ ْا وأَقْاال ،وج أتُ َت يئًا
وَت ئةً جع ْلتُ أج ا متمي ة (.)2
اجلزء يف اصطالح احملدثني:
ال يوجد تعريف لألج ا  ،وال الغرض م مجعها ،وال طريقة تصنياها عند املتقدمن؛ إال ما أشار إلي اب
الصالح ( 642هـ) يف مقدمت ( )3حي قال...( :النسخ واألج ا املشتملة على أحادي إبسناد واحد) .وم،ل
ما ذكره اب امللق ( 723هـ) يف املقن (.)4
( )1تكملة معجم املؤلان ص ،204 :نقال ع م كرا األمر حممد عبد هللا الرشيد.
( )2الصحاح للجوهري  40 /1مادة (ج أ) ،املصباح املنر  ،100 /1اتج العروس  51 /1مادة (ج أ).
( )3ص 113:ضم النوع السادس والعشري .
( )4ص.386/1:
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مث ظهر احلاجة عند املتأخري ملعرفة األج ا وذل ااائها ،وأول تعريف وقات علي هو تعريف عبد
الع ي الدهلوي ( 1239هـ) .يف كتاب العجالة النافعة ( )1حي قال( :اجل يف اصطالحهم :ما دونت في
األحادي املروية ع شخص واحد ،سوا كا ه ا الشخص يف طبقة الصحابة أو بعدهم ،م،الً :ج أيب بكر،
وج حدي مال وهك ا).
وهناك تعريف للكتاين ( 1345هـ) يف الرسالة املستطرفة ( )2حي قال( :واجل عندهم أتليف األحادي
املرويَّة ع رج واحد م الصحابة أو م بعدهم ،وقد خيتارو م املطالب امل كورة يف صاة اجلام مطلباً ج ئياً
يصناو في مبسوطاً وفوائد حدي،ية أيضاً ووحدانيا وثنائيا إىل العشار وأربعونيا ومثانونيا واملائة
واملائتا وما أشب ذل وه ك،رة جداً).
ومم عرف م املتأخري الدكتور بكر أبو زيد يف كتاب التأصي  ،فقد جع األج ا احلدي،ية نوعاً م املسانيد
املختصة ،حي قال( :فمنهم م يقتصر على حدي صحايب واحد أو دون  ،وتسمى األج ا احلدي،ية) (.)3
والدكتور الطحا يف كتاب أصول التخريج حي قال :مج ج واجل احلدي ،يف اصطالح احملدي،ن يعين
كتاابً يشتم على أحد أمري :
 -1إما مج األحادي املروية ع واحد م الصحابة أو بعدهم ،م" ،ج ما رواه أبو حنياة ع
الصحابة" لألستاذ أيب معشر عبد الكرمي الطربي ( 478هـ).
 -2وإما مج األحادي املتعلقة مبوضوع واحد على سبي البسط واالستقصا  ،م " ،ج رف اليدي يف
الصالة " للبخاري) (.)4
وقد جعلها اب اجل ري فيما يُرغب في بعد مساع املعاجم للطرباين ،فقال يف "اهلداية يف علم الرواية":
ِّ
عدها
حدها
بِّ َكثأ َرة ًَل تَ أستَطيع َ
َج َزاء وهى َو َ
َوبعد َذا أاأل أ
اعة إِّل أَي ِّه تستند
عضها ىف كل عصر أين َفرد
بِّ ِّه مجَ َ
َوبَ َ
السخاوي« :أى وبعد ه ا تُسم األج ا  ،وليست مرتبةً على األبواب ،وال على
قال الشارح العالمة
ُّ
املسانيد.
كـ جزء األنصاري ،وجزء ابن عرفة ،وجزء أىب اجلهم ،وجزء البطاقة ،وجزء البيتوتة ،وجزء بييب.

( )1ص.59 :
( )2ص.86 :
( )3ص.114 :
( )4ص.6 :
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وه ك،رة ال ينحصر َعددها ،ويُقدم منها األعلى فاألعلى ،وذل ال ميي ه إال النُّبها م الطلبة ،وما أك،ر
ما يق فيها م الاوائد.
وقول ( :بعضها )..إىل آخره يعىن أن يُوجد ِّيف ك وقت م ينارد ببعض األج ا ؛ كما وق للواسط ىف
عدة أج ا مسعها على امليدوم  ،وللدنديل ىف "جزء ابن حذمل" مسع على العُْر ِّض ِّ  ،ولعائشة الكنانية ىف "جزء
ابن بشران" ،و"الفوائد الغيالنيات" ،وحنو ذل .
وإ كا ظاهر عبارة الناظم تَقتض أ بعض األج ا يـَْنارد ب مجاعة ،وقد يُوج بتكلف ،مث إن ال
اختصاص ل ل
كما أن
ميتن تسمية م
اختصاص ذل

أوال.
أيضا كما أشر إلي ً
وجد ىف بعض الكتب واملسانيد ً
ابألج ا ب يُ َ
ال اختصاص ىف حتم ما ذُكر ابلسماع إمنا القصد ِّ
مساعا أو قرا ةً على أن ال
حتصيل كيف اتا
ً
قرأ سامعا كما استعمل النووى فيما قرأت ِّ
خبط  ،وحينئ فالتعبر ابلسماع أمش وأبعد ع توهم
ً
()1
ابلقرا ة أ لو عرب هبا» .

اثنيًا :نشأهتا:
جع هللا أه احلدي أركا الشريعة ،وقم هبم ك بدعة حمدثة ،فهم أمنا هللا م خليقت  ،والواسطة بن
الني  وأمت  ،واجملتهدو يف حا سنة نبي  ،محلوا على عواتقهم ه ه األمانة العظيمة ،فظهر تصانيف
ك،رة ومتنوعة عرب ال ما  ،تبن مدى اهتمام ذل الرعي يف خدمة دينهم واحلااظ على سنة نبيهم  ،أقدم تل
موضوعا وال ترتيبًا ،وه أقدم أساليب التصانيف ،وتسمى "ابألجزاء احلديثية" وقد
التصانيف؛ تصانيف ال تراع
ً
ت ام ذل م بداية القر ال،اين ،ال ي كا منهج التدوي في يقوم على مج األحادي املسندة وكا م أوائ
م كتب يف ذل :
 اللي ب سعد املصري ،أبو احلارث الاهم ( 175هـ) ( )2يف" :حدي ،ع ي يد ب أيب حبيب"(.)3 إبراهيم ب سعد ب إبراهيم ب عبد الرمح ب عو ال هري ( 183هـ)(.)4ي كر حمب الدي الطربي ( 694هـ) أن استااد يف كتاب "الر ض النضرة" ( )5م ج م حدي إبراهيم
()6
ب سعد ه ا ،وك ا م ج م حدي أيب عبد الرمح السلم .
( )1الغاية يف شرح اهلداية يف علم الرواية للسخاوي ص ،79 :طبعة أوالد الشيخ ،وقد صوبت ما وق م حترياا ابلطبعة م نسخة تشسرتبيت بدبل برقم 3162
(ق 224ب)
( )2السر .136/8
( )3وهو :خمطوط يف املكتبة الظاهرية ضم جمموع ( 19ق )18-1ينظر املنتخب م املخطوطا احلدي لأللباين ص.517:
( )4السر .304/8
( )5ص ،12:وذكر احلاف اب حجر يف "املعجم املاهرس" ص .296 :ابسم (نسخة إبراهيم ب سعد ال هري).
( )6الر ض النضرة ص.13:
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 وجند أيضاً "ج أيب من ر األصبهاين" وهو :النعما ب عبد السالم التيم ( 183هـ).وه ه األج ا وغرها تدل على ظهور األج ا احلدي،ية مبكراً ،واألج ا ذا املوضوع الواحد ه اليت كانت
أك،ر بروزاً وانتشاراً.
مث نشط ه ا التأليف يف القر ال،ال  ،فظهر مصناا اب أيب الدنيا ( ،)1وكتب بعض األئمة الكبار يف
ه ا التصنيف (.)2
مث يف القر الراب ظهر االعتنا جبم طرق احلدي الواحد م" ،ج نضر هللا امرً مس مقاليت" أليب عمر
اب حكيم املديين ( 333هـ) ( ،)3وك ل سليما ب أمحد الطرباين ( 360هـ) يف ج ئ "طرق حدي م
ك ب عل متعمداً" ( ،)4وأبو نعيم األصبهاين ( 430هـ) يف ج في طرق حدي "إ هلل تسعة وتسعن إمساً"،
مث استمر تصنيف األج ا أبنواع حىت عند املتأخري أم،ال احلاف ب رجب احلنبل ( 795هـ) (،)5
واحلاف اب حجر ( 852هـ) ،واإلمام السيوط ( 911هـ) ،الل ا تركا لنا إراثً كبراً م ه ا النوع فرحم هللا
علما اإلسالم على ما ب لوا يف خدمة احلدي .
اثلثًا :أمهيتها:
حظيت األج ا احلدي،ية بعناية كبرة م كبار احملدثن ،وم يطال فهرس جمامي مدرسة أيب عُمر بصاحلية
دمش ( )6يقف على مئا األج ا احلدي،ية املوقوفة عليها م كبار علما آل املقدس  ،واب طولو  ،وعليها
مساعا كبار احلااظ كالسلا  ،واب عساكر ،وال هي ،وامل ي ،واب تيمية ،واب احملب الصامت ،واب انصر
الدي الدمشق  ،وغرهم مما ال يدخ حتت احلصر ،وال يضبط ابالحصا .
وقد تناف العلما يف مساعها وحتصيلها ،فه ا احلاف زي الدي العراق يقول عن تلمي ه احلاف اب
حجر :وكا ك،ر الكتب واألج ا مل أر عند أحد ابلقاهرة أك،ر م كتب وأج ائ  ،ويُقال :إ اب امللق كا أك،ر
كتبًا من  ،واب احملب كا أك،ر أج ا ً(.)7

( )1منها :كتاب (الشكر ،الصرب وال،واب علي  ،الع لة واالناراد ،املرض والكاارا  ،احملتضري  ،العقواب  ،مكارم األخالق ،الصمت وآداب اللسا  ،الرضا ع هللا
بقضائ ....وقد طبعت جمموعة يف كتاب واحد ،بتحقي أبو بكر سعداوي.
( )2منهم :البخاري صنف :ج القرا ة خلف اإلمام ،ج رف اليدي يف الصالة.
( )3وهو مطبوع بتحقي بدر البدر.
( )4وهو مطبوع بتحقي عل حس عبد احلميد وآخر.
( )5م : ،ج الكالم على حدي يتب امليت ثالث ،وهو مطبوع بتحقي سعد احلمدا  ،وينظر مقدمة "جام العلوم واحلكم" بتحقي شعيب األرنؤوط وإبراهيم ابج ،
فقد ذكرا فيها مؤلاا اب رجب م ه ا النوع.
( )6طب فهرس هلا وضع سن حممد السواس ،نشرت املنظمة العربية للرتبية وال،قافة والعلوم ابلكويت ،الطبعة األوىل (1408هـ 1987/م).
( )7الضو الالم للسخاوي .176 /4
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واجل عادة بض عشرة ورقة وقد ي يد ،ويرج ذل ألساليب التعليم يف عصرهم ،حي يتم اإلمال
والتسمي يف جمال العلم ،فتج ئة املؤلف إمنا ه لتسهي إمالئ  ،أو تسميع ج ا ج ا يف ك جمل (.)1
وتربز أمهية هذا النوع من التأليف فيما يلي:
 -1إجناح املقصد بتوثي السنة كتابة يف عصور الرواية كافة.
 -2إحباط الدعوى الكاذبة الاجة م أتخر تدوي السنة ع صدر عصر الرواية(.)2
 -3بيا بعض الاوائد اإلسنادية ع طري مج الروا .
 -4بيا مدى تصر بعض الرواة يف املعىن ع طري مج الروا .
 -5االستدالل على أحوال بعض املدلِّسن م ثبو لُقياهم ل اك الشيخ م عدم .
 -6علو إسناد أحادي األج ا يف ك،ر منها.
 -7أ كتب األج ا تعد م مصادر السنة األصلية.
 -8عناية العلما املتقدمن واملتأخري لسماعها.
فك،را ما خيرجو أحادي،هم م طري تل
 -9إفادة ك،ر م العلما م األج ا احلدي،ية يف مصنااامً ،
األج ا .
الفصل األول :التَّعريف بصاحب اجلزء؛ علي بن حرب الطائِّي ،وحيتوي على سبعة مطالب:
املطلب األول :امسه ونسبه.

املطلب الثان :مولده.
املطلب الثالث :شيوخه.
املطلب الرابع :تالميذه.
املطلب اخلامس :ثناء العلماء عليه.
املطلب السادس :وفاتُه.

ضوبة الطائى،
املطلب األول :امسه ونسبه :هو :على ب حرب ب حممد ب على ب حيا ب ماز ب الغَ ُ
أخو أمحد ومعاوية(.)3
أبو احلس املوصل ُ ،
( )1مناهج البح للعمري ص.145 :
( )2معرفة النسخ والصحف احلدي،ية ص.19:
( )3اجلرح والتعدي  ،183 /6مشيخة النسائ ص ،92 :ال،قا الب حبا  ،471 /8اتريخ بغداد  ،363 /13ا يب الكمال للم ي  ،361 /20اتريخ اإلسالم
 ،371 /6سر أعالم النبال .251 /11
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()1
ِّ

املطلب الثان :مولدهُ :ولد أبذربيجا يف شعبا م سنة مخ وسبعن ومائة .
املطلب الثالث :شيوخه:

حدث عن :حاص ب غياث ،وسايا ب عُيينة ،ووكي  ،وأيب معاوية الضرير ،وعبد الرمح ب حممد
احملاريب ،وعبد هللا ب إدري ( ،)2والقاسم ب ي يد اجلرم ( ،)3وعبد هللا ب وهب( ،)4وي يد ب هارو ( ،)5وأيب
عاصم النبي ( ،)6وعبد هللا ب منر(.)7
وطبقتهم ابملوص  ،والكوفة ،والبصرة ،ومكة ،وبغداد.
املطلب الرابع :تالميذه:

النسائ  ،وَيىي ب حممد ب صاعد ،واحملامل  ،وحممد ب خملد ،وأمحد ب إبراهيم البلدي ،ويوسف ب
العبَّاداين ،وعبد الرمح ب أيب حامت وأبو عوانة،
يعقوب األزرق ،وحممد ب جعار املطري ،وأمحد ب ُسلَْيما َ
وحممد ب جعار املطري ،وعل ب إسحاق املادرائ  ،وأمحد ب سليما العباداين ،وأبو جعار حممد ب َيىي ب
عمر ب عل ب حرب ،وخل ك،ر (.)8
املطلب اخلامس :ثناء العلماء عليه:
روى عن النسائ وقال :صاحل(.)9
وقال أبو حامت :صاحل(.)10
وقال الدارقطين :ثقة(.)11
وذكره اب حبا يف ال،قا (.)12
قال ااطيب :كا أحد م رح يف احلدي إىل احلجاز ،وبغداد ،والكوفة ،والبصرة.

( )1اتريخ بغداد .363 /13
( )2السر .252 /12
( )3ج عل ب حرب (ح.)1
( )4ج عل ب حرب (ح.)11
( )5ج عل ب حرب (ح.)3
( )6ج عل ب حرب (ح.)27
( )7ج عل ب حرب (ح.)20
( )8املصدر الساب .252 /12
( )9مشيخة النسائ ص.92 :
( )10اجلرح والتعدي الب أيب حامت .183 /6
( )11سؤاال السلم ص.219 ،175:
( )12ال،قا .183 /6
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وقال :ي يد ب حممد األزدي يف "اتريخ املوصل" :رح عل م أبي  ،فسم  ،وصنف حدي ،ُ َ،وأخرج
بسَّر م رأى يف سنة أرب
"املسند" ،وكا عاملاً أبخبار العرب وأنساهبا ،وأ مها ،أديبًاً ،
شاعرا ،وفد على املعت ُ
ومخسن ومائتن ،فكتب املعت عن خبط  ،ودق ِّ
الكتاب ،فقال عل  :أخ َ أمر املؤمنن ،أخ يف شؤم
َ
َ
فض ِّح املعت  ،أو حنو ه ا ،وأطل ل ضياعا(.)1
أصحاب احلدي َ .
هي(.)2
وهو حمدث ثقة أديب مسند وقت  .كما قال ال ُّ
املطلب السادس :وفاته:

تُويف يف شوال م سنة مخ
التسعن(.)3

وستن ومائتن ابملوص  ،وصلى علي أخوه معاوية ب حرب ،وقد جاوز

العبَّادان.
املطلب السابع :ترمجة رواي اجلزء أِب بكر أمحد بن سليمان َ
امسه ونسبه :هو :أمحد ب سليما ب أيوب ب إسحاق ب َعْبدة ب الربي ب صبيح ،أبو بكر
العبَّاداين(.)4
َ
مولده :قال ااطيب :قال رزقوي  :مسعت يقول :ولد ُ سنة مثا ٍ وأربعن ومائتن ،ومحلين غالم أليب إىل
احلس ب عرفة سنة ٍ
ست ومخسن(.)5
شيوخه :احلس ب حممد ال عاراين ،وعل ب حرب ،والرمادي ،وعباس الرتقا  ،وحممد ب عبد املل
الدقيق  ،وهالل ب العال (.)6
تالميذه :أبو احلس ب رزقوي  ،واحلسن ب عمر ب برها  ،وأبو عل ب شاذا  ،وغرهم(.)7
ثناء العلماء عليه :قال ااطيب :رأيت أصحابنا يغم ون بال حجة ،فإ أحادي ،كلها مستقيمة ،خال
حدي واحد خلط يف إسناده .وقال حممد ب يوسف القطا  :هو صدوق(.)8
قال ال هي :احملدث املعمر(.)9
( )1اتريخ بغداد .363 /13
( )2سر أعالم النبال (.)251 /12
( )3اتريخ بغداد  ،363 /13اتريخ اإلسالم .372 /6
( )4اتريخ بغداد  ،400/4األنساب  ،172/9سر أعالم النبال  ،479/15اتريخ اإلسالم  ،815 /7لسا املي ا .477 /1
( )5اتريخ بغداد .290 /5
( )6اتريخ اإلسالم .815 /7
( )7املصدر الساب .815 /7
( )8اتريخ بغداد .290 /5
( )9السر .479 /15
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()1

وفاته :قال ال هي :بق إىل سنة أرب أو سنة مخ وأربعن وثالث مائة .
الفصل الثان :التعريف ابملخطوط وحيتوي على مطلبني:
املطلب األول :توثيق نسبة اجلزء للمصنف.
املطلب الثان :وصف النسخة اخلطية.

املطلب األول :توثيق نسبة اجلزء للمصنف:
نسبة اجل إىل املصنِّف صحيحة بال أدىن ش ٍ أو َريْب ،ومما يدل على ذل عدة أمور:
عليها هك ا :ج في أحادي عل ب حرب
 - 1النُّسخة ااطية املعتمدة يف التَّحقي جا َ اسم الكتاب ْ
الطائ  ،ع سايا ب عيينة وغره م الاوائد.
 -2أ السماعا املوجودة على ظهر اجل  ،فيها التنصيص على كون حدي عل ب حرب ،رواية
العبَّاداين.
ه ا اجل منهم اارائط يف "مكارم األخالق" اقتب

 - 3اقتباس ك،ر م العلما للعديد م مروا

رواييت )8( :و( .)55ويف "مساوئ األخالق" اقتي الرواية.)17( :
اب حبا يف "الصحيح" اقتب رواية .)66( :اوحلاكم يف "املدخل إىل الصحيح" اقتب رواية.)22( :
واحلاف البيهق يف "شعب اإلميان" اقتب
الرواية.)43( :

 .)67 ،17 ،8 ،7(:ويف "السنن الكربى" اقتب

الروا

وااطيب البغدادي يف "الفوائد املنتخبة" اقتب

الروا

 ،)69 ،66 ،48 ،45 ،29(:ويف "اجلامع

ألخالق الراوي" اقتب الرواية.)66( :
واب عساكر يف "معجم الشيوخ" اقتب

"اتريخ مدينة دمشق" اقتب الروا
 - 4أ ه ا اجل م مرو
راوية ه ا اجل  ،وم مرو

الروا

 .)66 ،45 ،43 ،34 ،29 ،23 ،22 ،15( :ويف

 .)42 ،41 ،37 ،34( :وغرهم الك،ر مما ذكرت يف التخريج.
أيب عبد هللا التجيي يف "برانجمه" ص ،297 :ع شيخ أيب طاهر السلا

احلاف العالئ يف "إاثرة الفوائد اجملموعة"  ،525 /2وم مرو

اب حجر

أيضا.
العسقالين يف "اجملمع املؤسس"  .238 ،5 /2وأفاد أن م رواية العبَّاداين ،ويف آخره م حدي العبَّاداين ً

املطلب الثان :وصف النسخة اخلطية :اعتمد ُ يف حتقي ه ا اجل املبارك على نسخة خطية فريدة –
على حد حب - ،ضم جمموع حتتا ب مكتبة جامعة ِّ
اإلمام حممد ب سعود حتت رقم ( ،)7236عدد األوراق

( )1السر .480 / 15
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( )7ورقا  ،)197 - 191( ،كتبت خبط نسخ  ،مقاس الورقة ( ،(14×16يف ك صاة ( )20سطرا ،ويف
ك سطر ( )15كلمة يف األعم األغلب.
واجملموع مت شراؤه م األستاذ سعد حممد حس العامل األزهري حمق "الطالع السعيد اجلامع أمساء جنباء
الصعيد" ،لألدفوي كما سب التنبي على ذل .
وه خبط ِّ
احملدث يوسف ب شاهن سبط اب حجر( ،)1وعارض بنسخة أخرى رم هلا ابلرم (ح).
ييد مساعا وقرا ا منها :مساع ِّ
املظا ِّ
احملدث حممد َّ
ري.
وعلى ظهر اجل ت ْق ُ

ومساع حممد ب منصور احلسيين احللي:
ومساع احملدث خلي ب عبد القادر اجلعربي على املسندة أمة ااال بنت عبد اللطيف العقي( ،)2ونص :
العباداين ،على املسندة أمة ااال بنت عبد اللطيف
«احلمد هلل قرأ ُ ه ا اجل م حدي عل ب حرب ،رواية َ
العقي ،إبجازاا م أيب طاهر اب ال ُك َويْ  ،ع زينب بنت الكمال.
مساعا.
وم عبد القادر األرموي ،ع بنت الكمال ،وأيب بكر ب الرض إجازة إ مل يك
ً
وم عائشة بنت حممد ب عبد اهلادي ،ع زينب بنت الكمال واب الرض وأيب بكر ...وعبد هللا ب

حممد ب يوسف ،وحبيبة بنت ال ي  ،وزينب بنت َيىي ااطيب اجلمي ع سبط السلا بسنده ...وإبجازة عامة
أيضا وإجازة .وصح وثبت
م احلجار ،ع حممد ب النطيا  ،ع أيب بكر الراغوين ،ع الشهرزوري بسنده في ً
يف اثين عشر صار سنة  898وكتب خلي ب عبد القادر اجلعربي».
ويف آخره عدة مساعا منقولة م أصل املنسوخ عن  ،منها مساع على احلاف أيب طاهر ِّ
السلَا سنة
(571ه):
«مسع م احلاف أيب طاهر أمحد ب حممد ب أمحد ب حممد ِّ
السلا األصبهاين ن ي ثغر اإلسكندرية هبا:
جعار ب عل ب هبة هللا اهلمداين يف مجاعة يف احملرم سنة (.»)571
«ومسع من بقرا ة أيب املعايل الصاراوي :أبو القاسم عبد هللا ب احلسن ب عبد هللا ب رواحة احلموي،
وعبد الرحيم ب يوسف ب الطاي الدمشق وآخرو سنة (.»)573
«ومسع من بقرا ة عبد الع ي ب عيسى :سبط عبد الرمح ب مك ب عبد الرمح  ،وزي الدي حممد ب
فتح ب حممد ب عل ب خلف الدمياط الكاتب وآخرو يف يوم النحر سنة (.»)475

( )1مرتجم يف الضو الالم للسخاوي .313 /10
( )2مرتمجة يف الضو للسخاوي .9 /12
- 40 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)19شوال 1440هـ – يوليو 2019م

«قرأ ُ مجي ه ا اجل على الشيخ األوحد األصي الااض ع الدي أيب القاسم عبد هللا ب أيب عل
احلُسن ب عبد هللا ب رواحة ،األنصاري ،اا رج  ،احلارث  ،احلموي ،بنق مساع أعاله فسمع انصح الدي أبو
بكر ب يوسف احلراين ،وأبو إسحاق ب أيب بكر ب إبراهيم النحاس ،وأمحد ب إمساعي ب منصور التبل
احللبيا حبلب ،وآخرو يف اتس عشر صار سنة ( )646كتب  :عبد املؤم ب خلف ب أيب احلس ِّ
الدمياط
َ
وم خط نقل مك ب ع،ما احلمري».
«مسع اب رواحة بقرا ة عبد الرمح ب هارو ب حممد النايل  :أخوه ألم موف الدي حممد ب هارو ،
وولده أبو اار أمحد ،واب املسم أبو عل احلسن ،وآخرو يف سنة (.»)630
أيضا اثنيا يف احملرم سنة ( ،)532ومسع اب املسم عبد الرحيم يف مجاعة.
«وقرأه علي اب هارو امل كور ً
نقلت؛ كتب  :يوسف ب
نقل العبد الاقر إىل هللا مك ب ع،ما ب بنت احلمري الصائغ وم خط
ُ
شاهن سبط اب حجر العسقالين».
عملي يف اجلزء:
 - 1ضبط النص وتصحيح وكتابت بطريقة اإلمال وف قواعدها املتَّبعة اآل  ،وقد قمت مبقابلة املخطوط
ابلنص املكتوب ،وابملصادر ال،انوية اليت استقت من .
 - 2قمت برتقيم مجي األحادي واآلاثر برقم تسلسل .
معتمدا على مصادر التخريج وكتب
 - 3إذا وق يف األص سقط أو تصحيف ،فإين أثبت الصواب،
ً
الرتاجم ،وأضع بن معقوفتن ،وأشر يف احلاشية إىل السقط أو التَّصحيف ال ي يف النَّص.
 -4قمت برتمجة سلسلة الرجال ال ي رووا اجل ع عل ب حرب الطائ .
 -5حكمت على إسناد املصنف م خالل معرفة أحوال رجال  ،والنظر يف اتصال سنده.
 -6أمي املهم وأبن املبهم م األمسا .
ِّ - 7
أقدم يف التخريج السند األقرب لسند املصنف ،مث أرتِّب كتب التخريج حسب األقدم وفاة.
مبتدئ ابألسب وفاة.
 - 8أذكر ما قي يف احلدي م أقوال األئمةً ،
 -9إذا كا يف سند املصنف ضعااً أحب ل ع متابعا .
 - 10إ كا احلدي خمرجا يف أغلب كتب السنة ِّ
أقتصر على ما اشتهر منها ،خشية اإلطالة.
ً
 -11شرحت بعض ألااظ احلدي م كتب غريب احلدي وكتب الشروح ومعاجم اللغة.
مائال هك ا  /للداللة على هناية الوج األول (أ) م اللوح والوج ال،اين (ب) م،ال
 -12وضعت خطًّا ً
(ورقة / 1ب).
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 -13قمت إبكمال أداة التحدي اليت ورد يف اجل خمتصرة حنو (أان)( ،ثنا) إىل (أخربان)( ،حدثنا).
 -14توجد بعض الكلما اليت رمست على خال الرسم اإلمالئ احلدي م« : ،إسح »« ،احلرث»،
إىل غر ذل  ،فرمستها على الرسم اإلمالئ احلدي .
 -15قمت برتمجة عل ب حرب ،واقتصر يف شيوخ على ما ورد يف كتب الرتاجم ،وه ا اجل .
خالصا لوج الكرمي وأال جيع للنا من حظًا وصلى هللا على نبينا
ه ا ما يسر هللا عمل أسأل أ جيعل
ً
حممد وعلى آل وصحب وسلم.
صور من األصل اخلطي
صورة ظهر اجلزء

صورة بداية اجلزء
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صورة هناية اجلزء

صور السماعات املنقولة من أصل :بداية النص احملقق
ب أ ِّ
سم ِّ
حيم َر ِّ
الر ِّ
ب ِّ
الر ِّ
َع أن ويَ َّ
محن َّ
هللا َّ
س أر اي َكريُ

السالر الدمشق ( )1يف كتاب  ،أخربان
ند انصر الدي إبراهيم ب أيب بكر ب عمر ب َّ
[ق/92/أ]أخربين امل ْس ُ
احلاف شر الدي أبو ُحممد عبد املؤم ب خلف ب أيب احلس ِّ
الد ْميَاط ( ،)2أخربان أبو القاسم عبد هللا ب
احلسن ب عبد هللا ب َرَواحة( )3بقرا يت علي حبلب وأبو الاض جعار ب عل ب ِّهبة هللا اهلمداين( )4وأبو القاسم
()6
()5
َخربَان أبُو طاهر أمحد ب حممد ب أمحد ب
عبد الرمح ب َمك ب عبد الرمح الطَّرابلس إجازة ،قالوا :أ ََ
( )1إبراهيم ب أيب بكر ب عمر ب أيب بكر ب إمساعي ب عمر ب خبتيار الصاحل  ،أبو اسحاق ،انصر الدي املعرو ابب السالر ،قال اب حجر :كا أديباً فاضالً
انظماً حدث ابلك،ر ،وتويف يف شعبا سنة  794ه( .ذي التقييد يف رواة السن واألسانيد ()420/1الدرر الكامنة يف أعيا املائة ال،امنة )21/1
( )2عبد املؤم ب خلـف بـ أيب احلسـ بـ شـر الـدي  ،أبـو حممـد الـدمياط التـوين الشـافع  ،مـ أهـ تونـة قريـة مـ عمـ دميـاط ،قـال الـ هي :العالمـة احلـاف احلجـة
أحد األئمة األعالم وبقية نقاد احلدي  ،قال السـبك  :كـا حـاف زمانـ  ،وأسـتاذ األسـتاذي يف معرفـة األنسـاب ،وإمـام أهـ احلـدي اجملمـ علـى جاللتـ  ،تـويف يف القـاهرة
سنة 705ه( .معجم الشيوخ الكبر ()424/1طبقا الشافعية الكربى ()102/10معجم البلدا .)62/2
( )3عبد هللا ب احلسن ب عبد هللا ب احلسن ب عبد هللا ب رواحة ،ع الدي أبو القاسم ،قال ال هي :الشيخ العامل املسند ،وقال يف املي ا  :مك،ر ع السلا  ،ومساعـ
صحيح ،وقد اام يف الشهادة ،نسأل هللا السرت .تويف سنة 640ه( .سر أعالم النبال ( )261/23مي ا االعتدال ( )409/2لسا املي ا .)459/4
( )4جعاـر بـ علـ بـ هبــة هللا أيب الربكـا بـ جعاـر بـ َيـىي بـ أيب احلسـ بـ منــر بـ أيب الاــتح ،أبـو الاضـ اهلمـداين ،اإلســكندراين ،املـالك  .قــال الـ هي :الشــيخ،
اإلمــام ،املقـرجمل ،اجملــود ،احملــدث ،املســند ،الاقيـ  ،بقيــة الســلف ،...مسـ احلــدي وهــو رجـ مـ أيب طــاهر الســلا فــأك،ر ،وكتــب خبطـ ك،ـرا .وقــال املنـ ري :أقـرأ وانتاـ بـ
مجاعة ،وكا بع إلي ليحضر ،فقدمها ومع مجلة مـ مسـموعات  ،وأقـام ابلقـاهرة مـدة ،مث توجـ إىل دمشـ  ،وروى الك،ـر .وقـال ابـ نقطـة :مسعـت منـ  ،وكـا ثقـة صـاحلا
م أه القرآ  .تويف سنة 636هـ( .سر أعالم النبال ( ،)36 /23التكملة لوفيا النقلة ترمجة ( ،)2855ذي التقييد .)496 /1
( )5يف األص تشب « :ب مل ».
( )6عبد الرمح ب مك ب عبد الرمح ب أيب سعيد ب عتي  ،مجال الدي  ،أبو القاسـم ،ابـ احلاسـب الطَّرابـُلُسـ  ،املغـريب ،مث اإلسـكندراين ،سـبط احلـاف السـلا  .قـال
ال هي :مس م  :جده أيب طاهر السلا قطعة صاحلة م َم ْرو ت  ،وهو آخر م مس من  ...وتارد يف زمان  ،ورح إلي الطلبة ،وروى الك،ر .ورح هو يف آخـر عمـره إىل
القاهرة فب هبا حدي ، ،وهبا ما  .تويف سنة 651هـ( .اتريخ اإلسالم ( ،)708 /14ذي التقييد .)101 /1
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رواية أيب عل احلس ب أمحد ب إبراهيم ب َشاذَا عن  :دراسةً وحتقي ًقا وخترجيًا
()2
()1

َخربَان الشيخا أبُو احلُسن املبارك ب عبد اجلبار ب أمحد الصريف وأبُو بكر أمحد ب عل ب
حممد احلاف  ،أ ََ
احلُسن ب زكر الطَُّريْ،ي.)3( ُّ ،
قال ِّ
البغدادي( ،)4ع أيب الكرم املبارك ب
الد ْميَاط ُّ  :وكتب إلينا أبو احلَس ب ُ أيب َعْبد هللا ب أيب احلَس
ُّ
()6
()5
َخربَان أبو
َّهَرُز َّ
احلَس ب أمحد اب فتحا الش ْ
وري املُْقرجمل  ،ع أيب الاض أمحد ب احلَس ب َخ ْرو قاال :أ ََ
()7
َخربَان أبو بكر أمحد ب ُسليما ب أيوب ب إسحاق ب
عل احلَس ب أمحد ب إبراهيم ب َشاذا الب از  ،أ ََ

( )1أمحد ب حممد ب أمحد ب حممد ب إبراهيم األصبهاين ،اجلرواين ،أبو طاهر السلا  ،قال السمعاين :كا فاضـالً مك،ـراً رحـاال ،عـىن جبمـ احلـدي ومساعـ  ،وصـار مـ
احلااظ املشهوري  ،قال اب نقطة :كا حافظاً ثقة ضابطاً متقناً ،قال عن ال هي :اإلمام العالمة احملـدث احلـاف املاـيت شـيخ اإلسـالم شـر املعمـري  ،قـال السـيوط  :كـا
إماماً حافظاً متقناً ،انقداً ثبتاً ديناً خراً ،انتهى إلي علو اإلسناد .روى عن احلااظ يف حيات  .ول تصانيف ،وكا أوحد زمان يف علم احلدي  ،وأعلمهم بقوانن الروايـة تـويف
سنة  576ه وعمره  102عاماً (األنساب ( )171/7التقييد ملعرفة رواة السن واملسانيد ص( )176:سر أعالم النبال ( )5/21حس احملاضرة .)354/1
( )2املبارك ب عبد اجلبار ب أمحد ب القاسم ب أمحد ب عبد هللا ب الصريف ،أبو احلسن ب أيب القاسم ،املعرو ابب الطيوري ،قال اب نقطة نقالً ع اب ماكوال:
هو م أه اار والعاا والصالح ،وقال ال هي :الشيخ اإلمام احملدث العامل املايد بقية النقلة املك،ري  ،وقال السمعاين :كا حمداثً مك،راً صاحلاً ،أمينا صدوقا ،صحيح
األصول ...كا املؤمت الساج يرمي ابلك ب ،ويصرح ب ل  ،وما رأيت أحداً م مشاخينا ال،قا يواف املؤمت  ،فإين سألت م ،عبد الوهاب واب انصر ،فأثنوا علي

ثنا حسناً ،وشهدوا ل ابلطلب ،والصدق ،واألمانة ،وك،رة السماع ،وقال أبو عل الصديف :هو الشيخ الصاحل ال،قة أبو احلسن ،كا ثبتاً فهماً ،عايااً متقناً تويف سنة
 500ه ع  90عاماً (اتريخ بغداد ()169/21التقييد ملعرفة رواة السن واملسانيد ص()439:سر أعالم النبال .)213/19
( )3أمحد ب عل ب احلسن ب زكر أبو بكر الطري،ي ، ،مث البغدادي ،الصويف ،املعرو  :ابب زهرا  ،قال ال هي :قال السمعاين :صحيح السماع يف أجـ ا  ،لكنـ أفسـد
مساعات ابدعا السماع م اب رزقوي  ،ومل يصـح مساعـ منـ  .وقـال شـجاع الـ هل  :جممـ علـى ضـعا  .وقـال السـلا  :هـو أجـ شـيخ رأيتـ للصـوفية ،وأك،ـرهم حرمـة وهيبـة
عند أصحاب  ،مل يقرأ علي إال م أص  ،وكف بصره أبخرة ،وكتب ل أبو عل الكرماين أج ا طرية ،فحدث هبا اعتمادا علي  ،ومل يك مم يعر طري احملـدثن ودقـائقهم،
وإال فكــا م ـ ال،قــا األثبــا  ،وأصــول كالشــم وضــوحا .تــويف ســنة 497ه ــ( .ســر أعــالم النــبال ( ،)160 /19لســا املي ـ ا ( ،)227 / 1 :طبقــا الســبك / 4 :
.)39
( )4أبو احلس عل ب أيب عبد هللا احلسن ب عل ب منصور اب املقر البغدادي األزج املقرجمل احلنبل النجار مسند الد ر املصرية ب مسند الوقت ،قال ال هي:
الشيخ املسند الصاحل رحلة الوقت ،وقال قال احلاف تق الدي عبيد :كا شيخا صاحلا ،ك،ر التهجد والعبادة والتالوة ،صابرا على أه احلدي  ،وقال احلاف ع الدي
احلسيين :كا م عباد هللا الصاحلن ،ك،ر التالوة ،مشتغال بناس  ،تويف سنة 643هـ( .سر أعالم النبال  ،119 /23اتريخ اإلسالم  ،458 /14العرب  ،178 /5الوايف
ابلوفيا .)24 /21
( )5املبارك ب احلس ب أمحد ب عل ب فتحا ب منصور الشـهرزوري ،أبـو الكـرم املقـرجمل ،قـال ااطيـب البغـدادي :أحـد الشـيوخ القـرا اجملـودي حباـ القـرا ا وطرقهـا
ومعرفة وجوهها ،وصنف يف ذل كتاابً مساه "املصباح يف القرا ا الصحاح" ،قال السمعاين :شيخ صاحل دي خر ،قائم بكتاب هللا ،عار ابختال الروا والقرا ا ،
حس السرة ،جيد األخ على الطالب ،عايل الـروا  ،قـال الـ هي :اإلمـام املقـرجمل اجملـود األوحـد شـيخ القـرا  ...انتهـى إليـ علـو اإلسـناد يف القـرا ا  .تـويف سـنة 550ه
ودف جبانب ااطيب البغدادي( .اتريخ بغداد ( ،)186/21األنساب ( ،)181/8سر أعالم النبال )289/20
( )6أمحد ب احلس ب امحد ب خرو البـاقالين ،أبـو الاضـ  ،قـال ابـ نقطـة :اإلمـام احلـاف العـدل ،وقـال الـ هي :اإلمـام العـامل احلـاف املسـند احلجـة ...ذكـره أبـو سـعد
السمعاين فقال :ثقة عدل متق واس الرواية كتب خبط الك،ر ،وكا ل معرفة ابحلدي  .وقال اب حجر :ال،قة ال،بت حمدث بغداد .تويف سنة 488ه( .التقييد ملعرفة رواة
السن واملسانيد ص( ،)133:سر أعالم النبال ( ،)105/19لسا املي ا .)434/1
( )7احلس ب أمحد ب إبراهيم ب احلس ب حممد ب شاذا ب حرب ب مهرا  ،أبو عل الب از قال ااطيب :كا صدوقاً صحيح الكتاب ،وكا ياهم الكالم على
م هب األشعري ،ومسعت األزهري ،يقول :أبو عل ب شاذا م أوث م برأ هللا يف احلدي  ،ومساع من أحب إيل م السماع م غره ،ومسعت أاب احلس ب زرقوي
يقول:أبو عل ب شاذا ثقة ،.وقال ال هي :اإلمام الااض الصدوق مسند العراق .تويف سنة 425ه( .اتريخ بغداد ( ،)223/8سر أعالم النبال .)415/17
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العبَّاداين ،يف يوم اجلمعة قب الصالة لست خلو م رجب سنة (َ ،)344ح َّدثَنا عل
َعْبدة ب الربي ب صبيح َ
ِّ
بس ُامرا ( )1سنة (:)264
ب حرب ب حممد ب عل ب َماز ب الغَ ُ
ضوبة الطَائ َ
يد اجلَْرِّم ُّىَ ،ح َّدثَنا ُسايا ال،وري ،ع َعْبد هللا ب عيسى ،ع الُّهري ،ع عل
[َ ]1ح َّدثَنا ال َقاسم ب ي َ
املسلم»(.)2
الكافر
الكافر وًل
املسلم
يرث
ب احلُسن ،ع أسامة ب زيد  قال :قال رسول هللاًَ « :ل ُ
َ
ُ
َ
ُ
ِّ
َّستُوائِّ  ،ع قتادة ،ع أن ب مال  أ رسول هللا
الع َق ِّد ُّ
يَ ،ح َّدثَنا هشام الد ْ
[َ ]2ح َّدثَنا أبو عامر َ
 قال« :التَّ ُفل يف املسجد خطيئة ،وكفارته أن يُواريه»(.)3
َخ ََربَان عبد الرمح ب أيب بكر ب أيب مليكة ،ع موسى ب عقبة،
[َ ]3ح َّدثَنا ي يد ب هارو  ،أ ْ
[ق/92ب] ع انف  ،ع اب عُمر  قال :قال رسول هللا « إن الدعاء ينفع مما نزل ومما ينزل ،فعليكم
عباد هللا ابلدعاء»(.)4

( )1مدينـة كانـت بــن بغـداد وتكريــت علـى شـرق دجلــة وقـد خربــت .أقـام فيهـا االياــة املعتصـم وأمــر أ تسـمى (سـر مـ رأى) اختـ ها ســبعة مـ خلاـا بــين العبـاس مــدى
نصف قر ونيف عاصمة هلم أي م سنة  221هـ إىل سنة 279هـ (معجم البلدا .)173/3
( )2ه ا إسناده معلول رواه عبد هللا ب عيسى ب عبد الرمح ب أيب ليلى ،ع حممد ب مسلم ال هري فخالف ال،قا احلااظ م أصحاب ال هري فأسقط من ذكر
عمرو ب ع،ما  .وروى ه ا احلدي مال ب أن اإلمام ،فكا يقول :عُمر ب ع،ما  ،ويقول :مها أخوا  ،وخالف اجلماعة يف ذل  ،ويقول :أتراين ال أعر عمرا م

عمر؟ ه ه دار عمر وه ه دار عمرو .وهو حدي صحيح م رواية ال هري ،ع عل ب احلسن ،ع عمرو ب ع،ما  ،ع أسامة ،ع رسول هللا  .واحلديث:
أخرج رشيد الدي األموي يف املشيخة البغدادية (ح )28ص 65:م طري املصنف ب  .وأخرج النسائ يف السن الكربى (ح 122/6 )6338م طري أمحد ب
حرب ع قاسم ب ي يد اجلرم ع سايا ال،وري ع عبد هللا ب عيسى ع ال هري ع عل ب احلسن ع أسامة ب زيد ب  .والطرباين يف األوسط (ح/5 )5013
 182م طري  :معاوية ب عمرو ،ع زائدة ،ع عبد هللا ب عيسى ع ال هري ،ع عل ب احلسن ،ع أسامة ب زيد ب  .والدارم (ح 1956/4 )3043م
قلت :مل ي كر عبد هللا ب عيسى يف روايت  :عمرو ب ع،ما ب عاا  ،وخالف ب ل
طري  :عبد هللا ب عيسى ع ال هري ع عل ب احلسن ع أسامة ب زيد ب ُ .
ال،قا احلااظ م أصحاب ال هري ال ي رووه عن  ،ع عل ب حسن ،فقالوا في  :ع عمرو ب ع،ما  ،ع أسامة ب زيد ،وروايتهم أخرجها :البخاري (ح)4283
 147/5و(ح ،153/8 )6764وأمحد (ح ،76/36 )21747ومسلم (ح ،1233/3 )1614وأبو داود (ح 535/4 )2909والرتم ي (ح ،494/3 )2107واب
ماج (ح ،911/2 )2729والدارم (ح ،1955/4 )3041والنسائ يف "الكربى" (ح(122/6 )6339ح  124/6 )6347كلهم م طرق :ع اب شهاب ال هري
ع عل ب احلسن ع عمرو ب ع،ما ع أسامة ب  .وأخرج مال يف "املوطأ" ،رواية اللي( ،ح 21 /2 )1475فكا يقول :عُمر ب ع،ما بدل عَمرو ب ع،ما
ويقول :مها أخوا  .وهللا أعلم.
( )3إسناده صحيح على شـرط الشـيخن ،وقتـادة وهـو ابـ دعامـ ة السدوسـ جعلـ احلـاف يف املرتبـة ال،ال،ـة مـ املدلسـن كمـا يف (تعريـف أهـ التقـدي ص )146 :وهـ ا
صـا
غر مسلم ب إلمامة قتادة وسعة روايت فعنعنت مقبولة ما مل ي،بت علي التدلي  ،وأن بـ مالـ هـو شـيخ ثبـت لـ مسـاع منـ وعنعنتـ عنـ حممولـة علـى االتصـال خصو ً
وأ الشيخن قد احتجوا بروايت عن معنعنة .يراج شرح موقظة ال هي للعوين ص .130 -128 :وأبو عامر العقدي هو :عبد املل ب عمرو القيس  ،وهشام هو :اب
أيب عبــد هللا الدســتوائ  .أخرج ـ أمحــد (ح 110/21 )13433و(ح ،365/21 )13906و( )245/20 12890م ـ طري ـ  :هشــام الدســتوائ ع ـ قتــادة ب ـ  .وأخرج ـ
أمحــد (ح ،174/20 )12775والبخــاري (ح ،91/1 )415ومســلم (ح ،390/1 )56-552والــدرام (ح 353/2 )1435أربعــتهم م ـ طري ـ  :شــعبة ع ـ قتــادة ب ـ .
وكلهــم صــرحوا بســماع قتــادة مـ أنـ  .وأخرجـ الرتمـ ي (ح ،461/2 )572والنســائ (ح 50/2 )723كالمهــا مـ طريـ  :أيب عوانــة عـ قتــادة بـ  .قــال الرتمـ ي :هـ ا
حدي حس صحيح .التفل :ناخ مع أدىن ب اق ،وهو أك،ر م النا ( .النهاية .)192 /1

( )4إســناده ضــعيف ،عبــد الــرمح بـ أيب بكــر بـ أيب مليكــة قــال عنـ ابـ حجــر :ضــعيف( .التقريــب  ،)3813وانفـ هــو :مــوىل ابـ عمــر .أخرجـ الرتمـ ي (ح)3548
 444/5م طري  :احلس ب عرفة ع ي يد ب هارو ب  .قـال الرتمـ ي :هـ ا حـدي غريـب ،ال نعرفـ إال مـ حـدي عبـد الـرمح بـ أيب بكـر القرشـ  ،وهـو ضـعيف يف
احلدي قد تكلم في بعض أه احلدي م قب حاظ  .وقال احلاف يف "الاتح"  :95 /11يف سنده لن ،وقد صحح م ذل احلاكم .انتهى.
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ِّ
ِّ
ِّ
العبَّ ِّ
اداين عن ،
د .حممد ب حس ب زاهر الشهري :ج م أحادي عل ب حرب الطائ  ،ع سايا ب ِّ عُيينة وغره م الاوائد ،رواية ِّأيب بكر أمحد ب سليما َ
رواية أيب عل احلس ب أمحد ب إبراهيم ب َشا َذا عن  :دراسةً وحتقي ًقا وخترجيًا

[َ ]4ح َّدثَنا أبو معاوية الضريرَ ،ح َّدثَنا لي  ،ع جماهد ،ع عبد هللا ب عُمر  قال :قال رسول هللا:
«اي عب َد ِّ
هللا كن كأنَّك غريب ،أو عابر سبيل واعدد نفسك من أهل القبور»(.)2()1
القاسمَ ،ح َّدثَنا سايا  ،ع إبراهيم ب حممد ب الْ ُمْنـتَ ِّشر ،ع أبي  ،ع َ ،حبيب ب ( )3سامل،
[َ ]5ح َّدثَنا
ُ
ع النُّعما  أ الني  كا يقرأ يوم اجلمعة والعيدي بـ ﭐﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ [األعلى] .و ﭐﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ
ﱰﱱﱠ [الغاشية](.)4
[َ ]6ح َّدثَنا القاسمَ ،ح َّدثَنا سايا  ،ع إبراهيم ب حممد ،ع أبي  ،ع ح ياة قال :إ أه البصرة ال
يـَ ْاتحو ابب هدى وال يَْرتكو ابب ضاللة ،إ الطوفا ُرف ع أه األرض إال أه البصرة(.)5
[َ ]7ح َّدثَنا قاسمَ ،ح َّدثَنا سايا  ،ع عبد هللا ب عيسى ،ع عبد هللا ب أيب اجلعد ،ع ثواب  قال:
قال رسول هللاً« :ل يزيد يف العمر إًل الرب وًل يرد القضاء( )6إًل الدعاء ،وإن الرجل ليحرم الرزق ابلذنب
يصيبه»(.)7
( )1على حاشية األص « :ح :ع عل ب عبد هللا ،ع حممد ب عبد الرمح الطَُّااوي ،ع األعمش ،ع جماهد ،ع اب عمر  أخ الني  مبنكي فقال" :كن

سندا ومتنًا .وأخرج الرتم ي (ح ،158 /4 )2333والرتم ي ( 1378 /2 )4114م
قلت :ه ه رواية البخاري (حً 89 /8 )6416
يف الدنيا كأنك غريب"»ُ .
طري لي  ،ع جماهد ب .
( )2إسناد ضـعيف لضـعف ليـ  ،وهـو ابـ أيب سـليم ،قـال عنـ ابـ حجـر :صـدوق اخـتلط ج ًـدا ومل يتميـ حدي،ـ فـرتك( .التقريـب  .)5685واحلـدي صـحيح لغـره ،دو
قول ـ « :واع ــدد ناس ـ م ـ أه ـ القب ــور» ،وأب ــو معاوي ــةُ :ه ـو حمم ــد ب ـ خ ــازم الض ـرير ،وجمام ــد :ه ــو اب ـ ج ــرب املك ـ  .أخرج ـ اب ـ أيب ش ــيبة (ح ،75 /7 )34304وأمح ــد
(ح 48 /9 )5002كالمها ع أيب معاوية بـ  .وأخرجـ الرتمـ ي (ح ،567 /4 )2333مـ طريـ سـايا ال،ـوري ،وابـ ماجـ (ح 1378/2 )4114مـ طريـ محـاد بـ
زيد كالمها ع لي ب  .واحلدي أخرج البخاري (ح 89/8 )6416دو قول " :واعدد ناس م أه القبور" ،وب دة" :وكا اب عمـر ،يقـول :إذا أمسـيت فـال تنتظـر
الصباح ،وإذا أصبحت فال تنتظر املسا  ،وخ م صحت ملرض  ،وم حيات ملوت ".
( )3يف األص « :ع » ،وهو حتريف.
( )4حــدي حس ـ  ،يف إســناده حبيــب ب ـ ســامل قــال عن ـ اب ـ حجــر :ال أبس ب ـ ( .التقريــب  .)1092وبقيــة رجال ـ ثقــا  ،القاســم هــو :اب ـ ي يــد اجلرم ـ  ،وســايا هــو:
ال،ــوري .أخرج ـ عبــد الــرزاق (ح ،180/3 )5235والــدارم (ح )1713ص ،390:واب ـ خ ميــة (ح 358/2 )1463وم ـ طري ـ عبــد الــرزاق أخرج ـ الط ـرباين يف الكبــر
(ح 132/21 )162كله ــم م ـ طري ـ  :س ــايا ال ،ــوري ب ـ  .زاد اب ـ خ مي ــة( :ف ــإ واف ـ ذل ـ ي ــوم اجلمع ــة ق ـرأ هبم ــا) .وأخرج ـ أب ــو داود (ح ،336/2 )1122والرتمـ ـ ي
(ح ،667/1 )533والنسائ (ح 184/3 )1568ثالثتهم م طريـ  :أيب عوانـة عـ إبـراهيم بـ حممـد بـ  .وأخرجـ مسـلم (ح 598/2 )62-878مـ طريـ  :جريـر عـ
إبراهيم ب حممد ب وزاد( :وإذا اجتم العيد واجلمعة ،يف يوم واحد ،يقرأ هبما أيضا يف الصالتن) .قال الرتم ي :حدي النعما ب بشر حدي حس صحيح .وأخرجـ
اب ماج (ح 328/2 )1281م طري  :حممد ب الصب اح ع سايا ب عيينة ع إبراهيم ب حممد ع أبي ع حبيب ب سامل ع النعما ب  .قال الرتمـ ي :وأمـا ابـ
عيينة فيُختلف علي يف الرواية :يُروى عن ع إبراهيم ب حممد ب املنتشر ع أبي ع حبيب ب سامل ع أبي  ،ع النعما بـ بشـر .وال يعـر حلبيـب بـ سـامل روايـة عـ
أبي  .وك ا قال امل ي يف (حتاة األشرا .)16/9
( )5رجال ثقا  ،القاسم هو :اب ي يد اجلرم  ،وسايا هو :ال،وري ،وحممد ب املنتشر مس عدة م الصحابة ومل يتبن يل مساع م ح ياة.
أخرج اب أيب شيبة (ح 409 /6 )32458و (ح 482 /7 )37403ع أيب أسامة محاد ب أسامة ،ع سايا ب .
( )6عند البيهق واب الدبي ،م طري املصنف« :يرد القدر».
( )7يف سنده عبد هللا ب أيب اجلعد قال عن اب حجر :مقبول (التقريب  )3250ووثق اب حبا (ال،قا  ،)20 /5وذكره اب خلاو يف ال،قا  ،وخرج اب حبا
حدي ،يف صحيح  ،وك ل احلاكم النيسابوري (إكمال ا يب الكمال ملغلطاي  )278 /7وقال عن ال هي :وعبد هللا ه ا وإ كا قد وث فاي جهالة( .املي ا
قلت :عبد هللا كويف ،وثواب شام  ،فيغلب على الظ أن مل يسم من  ،وملا ترمج امل ي يف (ا يب الكمال  )365 /14قال روى ع :
 .)400/2وسايا هو ال،وريُ .
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[َ ]8ح َّدثَنا قاسمَ ،ح َّدثَنا سايا  ،ع عبد الع ي ب ُرفَـْي  ،ع شدَّاد ب َم ْع ِّق  ،ع اب مسعود( )1قال:
أول ما تاقدو م دينكم األمانة ،وآخر ما تاقدو الصالة وسيصل قوم ال دي هلم(.)2
[َ ]9ح َّدثَنا قاسمَ ،ح َّدثَنا سايا َ ،ح َّدثَنا عبد الع ي ب ُرفَـْي  ،ع عبد هللا ب أيب قتادة ،ع أيب قتادة 
هر فإن هللاَ هو َّ
سبُّوا َّ
الد أه ُر»(.)3
الد َ
أ الني  قالً« :ل تَ ُ
ثواب موىل رسول هللا  فتعقب مغلطاي يف (إكمال ا يب الكمال  )278 /7بقول  :إطالق روايت ع ثواب املشعرة عنده ابالتصال مردود مبا يف "اتريخ البخاري
قلت :فصني البخاري يدل على عدم ثبو مساع م ثواب  .وقاسم هو :اب ي يد اجلرم  ،وسايا هو :ال،وري ،وعبد هللا ب
الكبر" :مس جعيال وع ثواب  .انتهىُ .
عيسى هو :اب عبد الرمح ب أيب ليلى ،واحلدي  :أخرج البيهق يف الشعب (ح  464 /12 )9752واب الدبي ،يف ذي اتريخ بغداد  455 ،454 /2كالمها م
طري املصنف .وأخرج سايا ال،وري يف حدي ، ،رواية السري ب َيىي (ح )265ص150 :ع عبد هللا ب عيسى ب  .وأخرج وكي ص ،711 :وهناد (ح/2 )1009
 491كالمها يف ال هد ،الرو ين (ح ،420 /1 )643الطرباين (ح ،100 /2 )1442واحلاكم يف املستدرك (ح 493 /1 )1814مجيعهم م طري سايا  ،ع عبد هللا
ب عيسى ،ع عبد هللا ب اجلعد ،ع ثواب رض هللا عن ب  .وم طري عبد الرزاق وكي  ،ع سايا أخرج أمحد (ح( ،95 /37 )22413ح،68/37 )22386
قال احلاكم« :ه ا حدي صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه» .وقال املن ري يف (الرتغيب والرتهيب  :)213 /3رواه النسائ إبسناد صحيح واب حبا يف صحيح ب دة
واحلاكم وقال صحيح اإلسناد .وقال البوصري  :سألت شيخنا أاب الاض العراق رمح هللا ع ه ا احلدي فقال :حدي حس ( .مصباح ال جاجة  .)15/1وقول  :ال
يرد القضا إال الدعا  ،وال ي يد يف العمر إال الرب ل شاهد م حدي سلما الاارس  ،ع الني  :أخرج الرتم ي (ح )2139م طري َيىي ب الضري  ،ع أيب
مودود ،ع سليما التيم  ،ع أيب ع،ما النهدي ،ع سلما ب  .وقال :ه ا حدي حس غريب م حدي سلما  ،ال نعرف إال م حدي َيىي ب الضري  .وأبو
مودود اثنا  ،أحدمها :يقال ل  :فضة ،واآلخر :عبد الع ي ب أيب سليما  ،أحدمها بصري واآلخر مدين ،وكاان يف عصر واحد ،وأبو مودود ال ي روى ه ا احلدي امس
فضة بصري.
( )1يف األص « :أيب مسعود» ،وهو حتريف.
( )2إسناده حس لغره في شداد ب معق قال عن اب حجر :صدوق (التقريب  ،)2785وذكره اب حبا يف ال،قا  357 /4وخرج يف «صحيح » ،وك ل احلاكم
اجلرم  ،وسايا هو :ال،وري .أخرج اارائط يف مكارم األخالق (ح)176
والدارم  ،خرجا حدي . ،إكمال ا يب الكمال ملغلطاي  ،224 /6وقاسم هو :اب ي يد ْ
أيضا ع ح ياة ،وروي م وج آخر مرفوعًا.
ص ،37:والبيهق يف شعب اإلميا (ح 214/7 )4891كالمها م طري املصنف ب  .وقال البيهق  :ه ا موقو  ،وروي ً
وأخرج الطرباين يف الكبر (ح 141/9 )8699م طري أيب نعيم ،ع سايا ب  .وأخرج اب أيب الدنيا يف مكارم األخالق (ح )274ص 90 :م طري جرير ،ع
عبد الع ي ب رفي ب  .وأخرج اب أيب شيبة (ح 175 /15 )38740ع أيب األحوص .وعبد الرزاق (ح 363 /3 )5981ع إسرائي  .واحلاكم م طري احلميدي
(ح ،549/4 )8538وسعيد ب منصور يف السن (ح ،335/2 )97ونعيم ب محاد يف الانت (ح 603/2 )1685ثالثتهم ع سايا  .مجيعهم( :أبو األحوص،
وإسرائي  ،وسايا ب عيينة ،ع عبد الع ي ب راف  ،ع شداد ب معق  ،ع عبد هللا ب مسعود ب دة (وإ ه ا القرآ ال ي بن أظهركم أوش أ يرف  .قالوا:
وكيف ،وقد أثبت هللا يف قلوبنا ،وأثبتناه يف املصاحف؟! قال :يسرى علي ليالً ،في هب ما يف قلوبكم ،ويرف ما يف املصاحف ،مث قرأ عبد هللا :ولئ شئنا لن هنب ابل ي
أوحينا إلي مث ال َتد ل ب علينا وكيال .)قال ال هي يف التلخيص ( :)504 /4صحيح .وقد اتب شداد ب معق أبو ال عرا عبد هللا ب هاين أخرج اب أيب شيبة
(ح 260/7 )35878واب أيب الدنيا يف مكارم األخالق (ح ،139 /6 )264والطرباين يف الكبر (ح .353/9 )9754وأبو ال عرا وثق العجل كما يف (التقريب
 ،)3677واب حبا يف (ال،قا  )14/5وقال البخاري :ال يتاب على حدي( . ،الكام  .)389/5قال اهلي،م  :رواه الطرباين ورجال رجال الصحيح غر شداد ب
قلت :احلدي حس مبجموع ه ه الطرق ،ول طرق أخرى أضربت ع ذكرها لشدة ضعاها
معق  ،وهو ثقة( .اجملم ُ .)330/7
اجلرم  ،وسايا هو :ال،وري .أخرج ال هي
( )3احلدي صحيح ،ورجال ثقا  ،ول شاهد رواه مسلم (ح 45 /7 )6003م حدي أيب هريرة ،وقاسم هو :اب ي يد ْ
يف ت كرة احلااظ  258 /1م طري املصنف ب  .وسايا ال،وري يف حدي ، ،رواية السري ب َيىي (ح )310ص 167 :ع عبد الع ي ب رفي ب  .وأخرج أمحد
(ح 246/37 )22552ويف (ح ،327/37 )22653وعبد ب محيد يف املنتخب (ح 193/1 )197واحلارث ب أيب أسامة يف املسند -كما يف بغية الباح ع زوائد
مسند احلارث للهي،م ( -ح ،830/2 )871والطرباين يف الدعا (ح ،1712 /3 )2037والقضاع يف مسند الشهاب (ح 79/2 )920مجيعهم م طري  :سايا
ال،وري ب  .قال اهلي،م  :رواه أمحد ورجال رجال الصحيح .جمم الاوائد  .137 /8قال البوصري :ه ا حدي صحيح ،ول شاهد يف الصحيحن وغرمها م حدي أيب
هريرة( .إحتا اارة املهرة  .)64/6قال ااطايب :أتوي ه ا الكالم أ العرب إمنا كانوا يسبو الدهر على أن هو امللم هبم يف املصائب واملكاره ،ويضياو الاع فيما
يناهلم منها إلي  ،مث يسبو فاعلها فيكو مرج السب يف ذل إىل هللا سبحان إذ هو الااع هلا فقي على ذل ال تسبوا الدهر فإ هللا هو الدهر ،أي إ هللا هو الااع
هل ه األمور اليت تضياوهنا إىل الدهر .وكا اب داود ينكر رواية أصحاب احلدي ه ا احلر مضمومة ويقول :لو كا ك ل لكا الدهر امساً معدوداً م أمسا هللا ع
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ِّ
ِّ
ِّ
العبَّ ِّ
اداين عن ،
د .حممد ب حس ب زاهر الشهري :ج م أحادي عل ب حرب الطائ  ،ع سايا ب ِّ عُيينة وغره م الاوائد ،رواية ِّأيب بكر أمحد ب سليما َ
رواية أيب عل احلس ب أمحد ب إبراهيم ب َشا َذا عن  :دراسةً وحتقي ًقا وخترجيًا

ُّه ِِّّين ،ع أيب َسلمة ،ع أم َسلمة رض هللا عنها قالت:
[َ ]10ح َّدثَنا قاسمَ ،ح َّدثَنا سايا  ،ع عمار الد ْ
قال رسول هللا « :ما بني بييت ومنربي روضة من رايض اجلنة ،وإن قوائم منربي َلرواتِّب يف اجلنة»(.)1
[َ ]11ح َّدثَنا عبد هللا ب وهبَ ،ح َّدثَنا مصعب ب عبد هللا ،ع عُكاشة ب حمص  ،ع سعيد ب
مخسا(.)2
الْ َم ْرُزَاب  ،ع أن ب مال  أ الني  كرب على النجاش
ً
ض ْمرة أن ب ِّعياضَ ،ح َّدثَنا عُبيد هللا ب عمر ،ع انف  ،ع اب عمر  قال :قال
[َ ]12ح َّدثَنا أبو َ
رسول هللا « :من جاء منكم اجلمعة فليغتسل»(.)3
[َ ]13ح َّدثَنا سايا ب عيينة ،ع عبد الكرمي ،ع عبد هللا ب احلارث ب نـَ ْوفَ قال :زوجين أيب يف إِّ َم َارة

قوما م أصحاب الني  فجا ( )4صاوا ب أُمية وهو([ )5ق/93/أ] شيخ كبر فقال إ الني 
ع،ما فدعا ً
وأم َرأ وأَ أشهى -أو -أَ أشهى وأ أَمرأ»(.)1
سوا اللحم َهنأ ًسا فإنه أَ أهنَأُ أ
قال « :أاهنَ ُ

وج  ،وكا يروي وأان الدهر أقلب اللي والنهار ماتوحة الرا على الظر يقول :أان طول الدهر وال ما أقلب اللي والنهار .واملعىن األول هو وج احلدي ( .معامل السن
.)158/4
( )1حدي متا علي  ،وه ا إسناد صحيح رجال ثقا  ،غر عمار الدهين وهو :عمار ب معاوية الدهين قال عن اب حجر :صدوق يتشي (التقريب )4833وهو م
اجلرم  ،وسايا هو :ال،وري ،وأبو سلمة هو :اب عبد الرمح ب عو القرشى .أخرج م طري سايا ب عيينة بلاظ  :احلميدي
رجال مسلم ،وقاسم هو :اب ي يد ْ
(ح )292ع سايا ب عيينة .والنسائ يف الكربى ط التأصي (ح 386 /6 )4485ع قتيبة ب سعيد ،واحلارث ب مسكن ،ع سايا ب عيينة .وع احلميدي
أخرج اب أيب خي،مة يف التاريخ (ح .286 /1 )1007وأخرج خمتصرا م طري سايا ال،وري :عبد الرزاق (ح ،)5242وأمحد (ح )26506ع َيىي ب سعيد ،وأبو
يعلى (ح )6974م طري ع بد الرمح ب مهدي .مجيعهم( :عبد الرزاق وَيىي واب مهدي ع سايا ال،وري بلا " :إ قوائم املنرب رواتب يف اجلنة" .وأخرج اب أيب
قلت :وسقط من ذكر سايا  .الروضة:
شيبة -ط عوامة( -ح )32392ابللا املختصر ع حسن ب عل  ،ع زائدة ،ع عمار ،ع أيب سلمة ،ع أم سلمة ب ُ .
الروض على املكا املرتا خاصة ،فإذا كانت يف املطمئ فه روضة( .النهاية  .)187/1قال السندي :قول " :رواتب يف اجلنة" الرتوب :ال،بو والدوام ،والرواتب مج
راتبة ،وه ا إما كناية ع ث بو املنرب ل يف اجلنة ،أو بيا أ منربه ال ي كا ل يف الدنيا ينق إىل اجلنة ،فيصر اثبتاً مثة ،أو أن كا مثة ،ونق إىل الدنيا ،وال يصح ه ا

الوج إال أب يراد مادة املنرب وأصل يف اجلملة ،وهو إشارة إىل أن يف روضة م ر ض اجلنة ،فقد جا حدي " :ما بني قربي ومنربي روضة من رايض اجلنة" .فا ه ا
احلدي داللة على دخول الغاية يف ذل احلدي  ،فليتأم ( .حاشية السندي على سن النسائ .)36/2
( )2حدي ابط يف إسناده مصعب ب عبد هللا مل أقف ل على ترمجة ،وعكاشة ب حمص جمهول ،وسعيد ب املرزاب قال عن اب حجر :ضعيف مدل ( .التقريب
 .)2389أخرج اجلورقاين يف األابطي واملناكر (ح 67/2 )437م طري املصنف ب  .وقال :ه ا حدي ابط  ،وسعيد ب املرزاب ه ا كا أعور م أه الكوفة،
قال :أبو حاص عمرو ب عل  :هو ضعيف احلدي  .وقال َيىي ب معن :هو لي بش  ،وعكاشة ب حمص ه ا جمهول ،وهو لي هو بعكاشة ب حمص األسدي
ال ي روى ع الني  يف خال ذل  .وذكره اب حجر يف لسا املي ا يف ترمجة عكاشة ب حمص ( )459/5وقال :أورده اجلوزقاين يف كتاب األابطي وقال :عكاشة
ب حمص جمهول ولي هو ال ي روى ع الني  .قلت -يعين اب حجر -لعل سقط م السند لاظة (اب ) كأ كا في  :ع اب عكاشة واملراد ب  :حممد ب إسحاق
ب إبراهيم ب حممد ب عكاشة ب حمص أحد املرتوكن نسب إىل جده األعلى وهو م كور يف الته يب .اهـ .وقال ال هي :لي ب،قة ،وقال الدارقطين :مرتوك يض .
(مي ا االعتدال .)25/4
( )3إسناده صحيح ،ورجال ثقا  ،على شرط الشيخن .انف هو :موىل اب عمر .مل أقف على ه ا الطري عند غر املصنف .وأخرج أمحد (ح 39/8 )4466ويف
(ح ،56/10 )5777والب ار (ح 110/12 )5621كالمها م طري  :عبيد هللا ب عمر ب  .وأخرج مال يف املوطأ (ح ،166/1 )429وم طريق البخاري (ح)877
 ،2/2ومسلم (ح ،579/2 )1-844والنسائ يف اجملتىب (ح 93/3 )1376ويف (ح ،105/3 )1405واب ماج (ح ،346/1 )1088والنسائ يف الكربى
(ح ،265/2 )1688والدارم (ح ،961/2 )1577مجيعهم م طرق ع انف ب .
( )4يف ج حدي اب عيينة" :منهم".
( )5يف ج حدي اب عيينة" :وهو يومئ ".
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اجلَُه ِّين  قال:
[َ ]14ح َّدثَنا وكي َ ،ح َّدثَنا سايا  ،ع ربيعة ،ع يَ يد موىل الْ ُمْنـبَعِّ  ،ع زيد ب خالد ْ
سئ رسول هللا  ع اللقطة قالِّ « :
استَ أن ِّف أق َها»(.)2
عرفها سنةً ،فإن جاء صاحبها وإًل فَ أ
[َ ]15ح َّدثَنا سايا ب عيينةَ ،ح َّدثَنا هشام ب عروة ،ع أبي  ،ع عائشة رض هللا عنها ،ع الني 
ابلع َش ِّاء»(.)3
العشاءُ وأقيمت الصالةُ فابدؤوا َ
أن قال« :إذا ُوضع َ
[َ ]16ح َّدثَنا سايا مرة أخرى ،ع ال هري ،ع أن  ،ع الني  قال« :إذا ُوضع َ
العشاءُ
وأقيمت الصالةُ فابدؤوا ابلع ِّ
شاء»(.)4
َ

( )1إسناده ضعيف ،في عبد الكرمي وهو :اب أيب املخارق قال عن اب حجر :ضعيف( .التقريب  ،)4156وبقية رجال ثقا  .أخرج اب عيينة يف حدي ، ،رواية عل
ُ
ب حرب (ح .)4وأخرج أمحد (ح 9/24 )15300ويف (ح ،606/45 )27634والرتم ي (ح ،276/4 )1835والدارم (ح ،1315/2 )2114واب سعد يف
الطبقا  ،18/5واب عدي  39/7مجيعهم م طري سايا ب عيينة ب  .وقال الرتم ي :ال نعرف إال م حدي عبد الكرمي ،وقد تكلم بعض أه العلم في منهم أيوب
السختياين م قب حاظ  .قال األلباين :املعرو ع أيوب أن اام ابلك ب ...ول ل قال ال هي يف الضعاا  :ك ب أيوب السختياين ،وضرب أمحد على حدي ، ،وهو
يشب املرتوك ،وقال اب معن :لي

بش  .وقال النسائ والدارقطين :مرتوك احلدي ( .السلسلة الضعياة  .)218/5قول " :اهنسوا اللحم" النه  :أخ اللحم أبطرا

األسنا  .والنهش :األخ جبميعها( .النهاية  .)136/5قول " :أمرأ" مرأين الطعام ،وأمرأين ،إذا مل ي،ق على املعدة ،واحندر عنها طيبا( .النهاية .)313/4

( ) 2إسناده صحيح على شرط الشيخن ،وقد أخرجاه بسنده ومتن  ،وكي هو :اب اجلراح ،وسايا هو :اب عيينة ،وربيعة هو :اب أيب عبدالرمح  .أخرج مال يف املوطأ
(ح ،757/2 )46وأمحد (ح ،292/28 )17060والبخاري (ح 113/3 )2372ويف (ح ،124/3 )2429ويف (ح ،126/3 )2436ومسلم (ح)1-1722
 ،1346/3ويف (ح ،1348/3 )2-1722وأبوداود (ح ،129/3 )1704والرتم ي (ح ،48/3 )1372مجيعهم م طري  :ربيعة ب أيب عبد الرمح ب  .ب دة :قال:
فضالة الغنم؟ قال" :ه ل أو ألخي أو لل ئب" ،قال :فضالة اإلب ؟ قال" :ما ل وهلا ،معها سقاؤها وح اؤها ،ترد املا وأتك الشجر حىت يلقاها رهبا" .والنسائ
يف الكربى (ح ،346/5 )5783م طري  :ربيعة ب  .قال الرتم ي :حس صحيح .قول " :اللُ َقطة" اسم املال امللقوط :أي املوجود .وااللتقاط :أ يع،ر على الش

م

غر قصد وطلب .وقال بعضهم :ه اسم امللتقط ،كالضحكة واهلم ة ،فأما املال امللقوط فهو بسكو القا  ،واألول أك،ر وأصح .واللقطة يف مجي البالد ال حت إال مل
يعرفها سنة مث يتملكها بعد السنة ،بشرط الضما لصاحبها إذا وجده .فأما مكة فا لقطتها خال  ،فقي  :إهنا كسائر البالد .وقي  :ال ،هل ا احلدي ( .النهاية
.)264/4
( )3إسناده صحيح ،ورجال ثقا  ،على شرط الشيخن .ووالد هشام هو :عروة ب ال بر .أخرج اب عساكر يف معجم شيوخ (ح 64 /1 )62م طري املصنف.
أخرج البخاري (ح ،83/7 )5465وأمحد (ح ،246/40 )24120كالمه ا م طري  :سايا ب عيينة ب  .وأخرج البخاري أيضاً (ح ،135/1 )671وأمحد
(ح 291/40 )24246ويف (ح ،399/42 )25621ومسلم (ح ،392/1 )65-558والدارم (ح 812/2 )1317مجيعهم م طري  :هشام ب عروة ب  .قال اب
عساكر :صحيح م حدي هشام ب عروة ال بري أخرجاه م طرق عن .
( )4إسناده صحيح ،ورجال ثقا  ،على شرط الشيخن .ووالد هشام هو :عروة ب ال بر .أخرج أبو حممد اللخم يف هن ة اااطر ون هة اااطر (ح )8م طري
املصنف .أخرج أمحد (ح ،131/19 )12076ومسلم (ح ،392/1 )64-557والرتم ي (ح ،184/2 )353والنسائ (ح ،111/2 )853واب ماج (ح)933
 ،301/1والدارم (ح ،813/2 )1318مجيعهم م طري  :سايا ب عيينة ب  .وأخرج وأمحد (ح ،89/20 )12645والبخاري (ح ،135/1 )672ومسلم
(ح 392/1 )557مجيعهم م طري  :ال هري ب  .زاد بعضهم "وهو صائم" .قال أبو حممد اللخم " :ه ا حدي صحيح عال تساع اإلسناد متا على صحت وثبوت
م حدي أيب بكر حممد ب مسلم ب عبيد هللا ب عبد هللا ب شهاب ال هري ،ع أيب مح ة أن ب مال األنصاري ،أخرج األئمة اامسة :البخاري ومسلم يف
صحيحيهما ،والرتم ي يف جامع  ،والنسائ واب ماج يف سننهما ،فرواه مسلم يف الصالة ع عمرو ب حممد الناقد ،وزهر ب حرب ،وأيب بكر ب أيب شيبة ،ورواه
الرتم ي يف الصالة ،ع قتيبة ب سعيد ،ورواه النسائ يف سنن  ،ع حممد ب منصور اجلواز املك  ،ورواه اب ماج في  ،ع هشام ب عمار ،ستتهم ع سايا ب
عيينة ،فوق إلينا بدال عاليا تساعيا م األوج ال،الثة لألئمة األربع ة ،ورواه البخاري يف الصالة ،ع أيب بكر ،ع اللي  ،ع عقي  .ورواه مسلم أيضا ع هارو األيل ،
ع اب وهب ،ع عمرو ب احلارث ،ثالثتهم ع ال هري ،فم طري البخاري ،ومسلم ه ه ،كأ احلاف أاب طاهر ،وأم عتب َتىن مسعاه م صاحي البخاري ومسلم،
وحداث ب عنهما م حي عدد الرجال ،وهلل احلمد واألفضال"( .هن ة اااطر ون هة اااطر ح.)8
- 49 -

ِّ
ِّ
ِّ
العبَّ ِّ
اداين عن ،
د .حممد ب حس ب زاهر الشهري :ج م أحادي عل ب حرب الطائ  ،ع سايا ب ِّ عُيينة وغره م الاوائد ،رواية ِّأيب بكر أمحد ب سليما َ
رواية أيب عل احلس ب أمحد ب إبراهيم ب َشا َذا عن  :دراسةً وحتقي ًقا وخترجيًا

[َ ]17ح َّدثَنا أبو معاوية حممد ب َخ ِّ
الضريرَ ،ح َّدثَنا األعمش ،ع أيب َيىي موىل اجلَ ْعد ب ُهبَ ْرة ،ع
ازم َّ
أيب هريرة  قال :قالوا :رسول هللا إ فالنة تصوم النهار ،وتقوم اللي  ،وتؤذي جراهنا قال« :هي يف النار»
قالوا:

رسول هللا إ فالنة تصل املكتوبة ،وتصدق ابألثوار م األقط ،وال تؤذي جراهنا قال« :هي يف

اجلنة»(.)1
عاصما َيدث ،ع ِّزٍر ع [ح ياة]( )2قال:
مسعت
[َ ]18ح َّدثَنا وهب ب َجرير ب َحازم ،حدثين أيبُ ،
ً
بياضا م اللنب ،وأحلى م العس  ،وإ آنيت عدد جنوم السما (.)3
إ ِّ حوض حممد  يوم القيامة شراب أشد ً
[َ ]19ح َّدثَنا َشبَابة ب َس َّوارَ ،ح َّدثَنا لي ب سعد ،ع أيب ال بر ،ع جابر قال :قال رسول هللا :

بدرا أو احلديبية»(.)4
ار أح ٌد شهد ً
«لن يلج الن َ
[َ ]20ح َّدثَنا عبد هللا ب ُمنَْرَ ،ح َّدثَنا أشع ب َس َّوار ،ع أيب ال بر ،ع جابر قالَ :حنَْرَان البد يوم
احلديبية ع سب ٍ
عة(.)1

( )1رجال ثقا رجال الشيخن ،غر أيب َيىي موىل آل جعدة قال عن اب حجر :مقبول( .التقريب  ،)8447مل يرو عن غر سليما األعمش ،وروى ل مسلم متابعة،
والبخاري يف األدب املارد ،واب ماج  .ووثق اب معن يف رواية الكوسج (اجلرح والتعدي  ،)457 /9وذكره اب حبا يف (ال،قا  .)577/5أخرج اارائط يف
مساوي األخالق (ح )373ص ،177:والبيهق يف شعب اإلميا (ح 95/12 )9099كالمها م طري املصنف ب  .وأخرج هناد يف ال هد (ح 505 /2 )1039ع
أيب معاوية واحلاكم يف املستدرك (ح ،183/4 )7304وم طريق البيهق يف شعب اإلميا (ح 95/12 )9099ع األصم ،أمحد ب عبد اجلبار ع أيب معاوية ب .
وأخرج إسحاق ب راهوية (ح ،311/1 )293أمحد (ح ،921/15 )9675والبخاري يف األدب املارد (ح )119ص ،54:والب ار (ح ،129/17 )9713واب حبا
(ح 76/13 )5764مجيعهم م طرق ع األعمش ب  .قال احلاكم :ه ا حدي صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .وقال ال هي يف التلخيص :صحيح .قول " :أثوار أقط"،
األثوار :مج ثور :وه القطعة م األقط ،واألقط -باتح اهلم ة وكسر القا  ،وقد تسك القا للتخايف م فتح اهلم ة وكسرها :-لنب جامد مستحجر( .النهاية
.)288/1
( )2ما بن القوسن ب قرمطة ابألص  ،أثبت م مسند أمحد.
( )3حدي صحيح ،وه ا إسناد حس في عاصم هو :اب هبدلة قال عن اب حجر :صدوق ل أوهام( .التقريب  ،)3054وزر هو :اب حبيش ،وابق رجال ثقا .
وهو يف مجي طرق موقو لك م،ل ال يقال م قب الرأي فل حكم الرف  .أخرج أمحد (ح 440/38 )23451وأبو بكر ب أيب داود يف كتاب البع (ح)38
ص 39:كالمها م طري  :وهب ب جرير ب  .وزادا( :وأبرد م ال،لج ،وأطيب رَيا م املس ) موقوفاً .وأخرج أمحد (ح ،370/38 )23346واب أيب عاصم يف السنة
(ح ،336/2 )725والب ار (ح 312/7 )2911مجيعهم م طري  :محاد ب سلمة ع عاصم ب موقوفا .وأخرج أيضا اب أيب عاصم (ح 336/2)724م طري زائدة
ب قدامة ع عاصم ب هبدلة ،ب موقوفا .وفي  :ما بن أيلة إىل صنعا م شرب من مل يظمأ بعده أبدا .وأخرج مرفوعاً اب ماج (ح ،1438/2 )4302واب حبا
(ح 225/16 )7241كالمها م طري  :ربع ب خراش ع ح ياة ب  .وفي " :إن حوضي ألبعد من أيلة إىل عدن ...والذي نفسي بيده إن ألذود عنه الرجال ،كما

يذود الرجل اإلبل الغريبة عن حوضه" ،قي  :رسول هللا أتعرفنا؟ قال" :نعم ،تردون علي غراً حمجلني ،من أثر الوضوء ليست ألحد غريكم".
( )4صحيح على شرط مسلم ،رجال ثقا  ،وأبو ال بر هو :حممد ب مسلم ب تدرس قال عن اب حجر :صدوق إال أن يدل ( .التقريب .)6291
قلت :عنعنت داخ الصحيحن حممولة على السماع ،وإذا كانت خارجهما وروى عن اللي ب سعد فتحم على السماع كما ذُكر يف ترمجت م (الكام الب عدي /6
ُ
 .)124أخرج أمحد (ح ،88/23 )14771ومسلم (ح ،1942/4 )162-2495وأبو داود (ح ،213/4 )4653والرتم ي (ح ،180/6 )3864والنسائ يف
الكربى (ح 367/7 )8238مجيعهم م طري  :اللي ب سعد ب  .وفي أ عبداً حلاطب جا رسول هللا  يشتك حاطباً ،فقال :رسول هللا ،ليدخل حاطب
النار...احلدي  .وأخرج أمحد أيضاً (ح 369/22 )14484م طري  :اب جريج ع أيب ال بر ب  .وقد اتب طلحةُ ب انف أبو سايا أاب ال بر كما عند أمحد

(ح 410/23 )15262وهو صدوق كما قال عن اب حجر يف (التقريب  .)3035قول " :احلديبية" قرية متوسطة ليست ابلكبرة ،مسيت ببئر هناك عند مسجد الشجرة
اليت ابي رسول هللا  حتتها ،بن احلديبية ومكة مرحلة ،وبينها وبن املدينة تس مراح  ،وبعض احلديبية يف احل وبعضها يف احلرم( .معجم البلدا .)229/2
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[َ ]21ح َّدثَنا زيد ب احلُبَاب العُكْلِّ َ ،ح َّدثَنا شعبة ،ع حممد ب ُج َحادة ،ع أيب َحازم( ،)2ع أيب هريرة
 قال :هنى الني  ع كسب اإلما (.)3
[َ ]22ح َّدثَنا عبد هللا ب ُمنَْر َح َّدثَنا عُ َمارة ب َزاذا  ،ع عل ب احلكم ،ع عطا  ،ع أيب هريرة  أ

رسول هللا  قال« :من ُسئل عن علم يعلمه فكتمه؛ أجلم بلجام من انر»(.)4
[َ ]23ح َّدثَنا َرْوح ب عُبَادةَ ،ح َّدثَنا شعبة ،ع بُ َديْ  ،ع عبد هللا ب َشقي  ،ع أيب هريرة 
[ق/93/ب] أ الني كا يقول« :اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم ،وعذاب القرب ،وفتنة
الدجال»(.)5
( )1يف إسناده أشع ب سوار قال عن اب حجر :ضعيف( .التقريب  ،)524إال أن توب مبال كما سيأيت يف التخريج .وأبو ال بر هو :حممد ب مسلم ب تدرس قال
عن اب حجر :صدوق إال أن يدل ( .التقريب  ،) 6291وعنعنت داخ الصحيحن حممولة على السماع واحلدي أخرج مسلم م روايت ع جابر .مل أقف على ه ا
الطري عند غر املصنف .وأخرج مال يف املوطأ (ح 531/1 )1373وم طريق أمحد (ح ،31/22 )14127ومسلم (ح ،955/2 )350-1318والرتم ي
(ح ،239/3 )904و (ح 89/4 )1502ع أيب ال بر ب  .قال الرتم ي :حدي حس صحيح .واتب سايا ال،وري أاب ال بر كما عند السراج يف حدي( ،ح)1739

 ،31 /3والدارم (ح 1244/2 )1998كالمها م طري  :سايا ع أيب ال بر ب  .ب دة "قال رسول هللا :اشرتكوا يف اهلدي" .قول  " :البدن "البد ما تبد م
اإلب أي تسم  ،يقال :بدنت الناقة إذا مسنتها ،وبد الرج مس مث ك،ر ذل حىت مسيت اإلب بدان مه ولة كانت أو مسينة ،فالبدنة اسم خيتص ب البعر إال أ البقرة ملا
صار يف الشريعة يف حكم البدنة اسم خي تص ب البعر إال أ البقرة ملا صار يف الشريعة يف حكم البدنة قامت مقامها( .الاروق اللغوية .)303
( )2يف األص « :ع أيب خازم» ،وهو حتريف.
( )3إسناده صحيح ،ورجال ثقا  ،غر زيد ب احلباب قال عن اب حجر :صدوق خيط يف حدي ال،وري (التقريب ،)2124وقد توب كما سيأيت يف التخريج .وأبو
حازم هو :سلما األشجع الكويف .أخرج أمحد (ح 242/13 )7851م طري َ :يىي ب زكر  ،ويف (ح ،526/14 )8969ويف (ح 413/15 )9640م طري :
َيىي القطا  ،ويف (ح 531/15 )9857م طري  :حجاج ب حممد املصيص  ،ويف (ح 169/16 )10229م طري  :وكي مجيعهم ع شعبة ب  .وأخرج البخاري
(ح 93/3 )2283م طري  :مسلم ب إبراهيم ،ويف (ح 61/7 )5348م طري  :عل ب اجلعد ،وأبو داود (ح 226/3 )3425م طري  :معاذ العنربي ،وأخرج
الدارم (ح 1710/3 )2662م طري  :سه ب محاد مجيعهم ع شعبة ب  .ومثانيتهم اتبعوا زيد ب احلباب العكل  .ورواه ال عاراين ،ع زيد ب حباب ،ع ال،وري،
ع أيب ال اند ،ع األعرج ،ع أيب هريرة ب  .أخرج أبو إسحاق املك يف املكيا (ح .)101قال الدارقطين :ويقال إن وهم في  ،وإمنا رواه زيد ب احلباب ،ع شعبة،
قلت :لع ااطأ م زيد ب احلباب قال الغاليب ع اب معن :كا زيد يقلب حدي ال،وري،
ع حممد ب جحادة ،ع أيب حازم ،ع أيب هريرة( .العل ُ .)207 /5
الناسَ ،ختبِّْ  ،وتسقن املا  ،وتصنع غر ذل م
ختدم
ومل يك ب أبس( .اتريخ بغداد  .)450 /9قال ااطايب :كا أله مكة وأله املدينة إما عليه ضرائب ُ
َ
وه َّ خمارجا وعليه ضرائب مل يؤم أ يكو منه أو م بعضه
الصناعا  ،ويُؤدي الضريبةَ إىل ساداا  ،واإلما إذا دخل تل املداخ وتب ل ذل التب ُّ لُ ،
الاجور وأ يكسنب ابلسااح ،فأمر  ابلتن ه ع كسبه ومىت مل يك لعمله وج معلوم يكتسنب ب  ،فهو أبلغ يف النه وأشد يف الكراهة ،وقد جا الرخصة يف
كسب األمة إذا كانت يف يدها عم ( .معامل السن .)103/3
( )4إسناده حس  ،رجال ثقا  ،غر عمارة ب زاذا قال عن اب حجر :صدوق ك،ر ااطأ( .التقريب  ،)4847وقد توب كما سيأيت يف التخريج ،وعطا هو :اب أيب
رابح .أخرج احلاكم يف املدخ إىل الصحيح ص ،88 :واب عساكر يف معجم شيوخ (ح ،)920واب ك،ر يف الطبقا ص 427 :مجيعهم م طري املصنف ب .
أخرج أمحد (ح .264/16 )10420والرتم ي (ح ،29/5 )2649والقضاع يف مسند الشهاب (ح 266/1 )432ثالثتهم ع اب منر ب  .وأخرج اب ماج
محاد ب سلمة عمارة ب زاذا كما عند أمحد (ح ،17/13 )7571وأيب داود
(ح 175/1 )261م طري  :أسود ب عامر ع عمارة ب زاذا ب  .وقد اتب
ُ
(ح 321/3 )3658كالمها م طري  :محاد ب سلمة ع عل ب احلكم ب  .قال الرتم ي :حدي أيب هريرة حدي حس  .وقال اب ك،ر :ه ا حدي حس م ه ا
الوج ( .الطبقا ص ،)427 :قال ااطايب :املمس ع الكالم ممَُ َّ،مب أجلم ناس كما يقال :التق ملجم ،وكقول الناس كلم فال فالانً فاحتج علي حبجة أجلمت أي
أسكتت  .واملعىن أ امللجم لسان ع قول احل واإلخبار ع العلم واإلظهار ل يعاقب يف اآلخرة بلجام م انر( .معامل السن .)185/4
( )5إسناده صحيح على شرط مسلم .بدي  :هو اب ميسرة العقيل البصري .أخرج اب عساكر يف معجم شيوخ (ح 501/1 )613م طري املصنف .والسراج يف
مسنده (ح )828ص 271 :م طري  :أيب عو ع روح ب عبادة ب  .وإسحاق ب راهوي (ح ،156/1 )95وأمحد (ح ،344/13 )7964ويف (ح)9855
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ِّ
ِّ
ِّ
العبَّ ِّ
اداين عن ،
د .حممد ب حس ب زاهر الشهري :ج م أحادي عل ب حرب الطائ  ،ع سايا ب ِّ عُيينة وغره م الاوائد ،رواية ِّأيب بكر أمحد ب سليما َ
رواية أيب عل احلس ب أمحد ب إبراهيم ب َشا َذا عن  :دراسةً وحتقي ًقا وخترجيًا

[َ ]24ح َّدثَنا َشبَابة ب َس َّوارَ ،ح َّدثَنا شعبة ،ع عل ب َزيد ،ع أن ب مال  قال :كانت الوليدة
م والئد أه املدينة أتخ بيد الني ؛ فما يـَْن ع يده م يدها حىت ت هب ب أي شا م املدينة يف
احلاجة(.)1
ااُ ْد ِّ
ري
[َ ]25ح َّدثَنا َشبَابة ب َس َّوارَ ،ح َّدثَنا شعبة ،ع أن ب ِّسري  ،ع أخي َم ْعبد ،ع أيب سعيد ْ

 ،ع الني  أن ُسئ ع الع ل فقالً« :ل عليكم أًل تفعلوا ذلكم فإمنا هو القدر»(.)2
[ ]26ح َّدثَنا ي يد ب هارو  ،أَخربَان قَي  ،ع أيب ح ِّ
صن ،ع أيب صاحل ،ع عائشة رض هللا عنها
َ
َ
ْ ََ
قالت :كا رسول هللا  يُصل يف جو اللي  ،وعلي طائاة م ثويب وأان حائض(.)3
[َ ]27ح َّدثَنا أبو عاصم الضَّحاك ب خمَْلد الشَّيباين النُّايل  ،ع أيب بَكْرة بَ َّكار ب عبد الع ي ب أيب بَكْرة،
ساجدا(.)4
ع أبي ع أيب بَكْرة  أ رسول هللا  كا إذا أاته أمر يسره أو بشر ب خر
ً
 ،531/15والب ار (ح ،255/16 )9437ومسلم (ح ،413/1 )588-133والنسائ يف اجملتىب (ح 278/8 )5517ويف الكربى (ح ،233/7 )7903والبيهق يف
إثبا ع اب القرب (ح )192ص 177:مجيعهم ع شعبة ب .
( )1إسناده حس  ،في عل ب زيد وهو :اب جدعا قال عن اب حجر :ضعيف (التقريب .)4734وقد توب كما سيأيت يف التخريج ،واحلدي صحيح بغر ه ا
اللا  .أخرج أمحد (ح ،178/20 )12780ويف (ح ،458/20 )13256واب ماج (ح ،1398/2 )4177واب أيب الدنيا يف التواض واامول (ح)122
ص ،158:والب ار (ح ،27/14 )7431ويف (ح ،29/14 )7437وأبو يعلى (ح ،61/7 )3982وأبو نعيم يف احللية 202/7مجيعهم ع شعبة ب  .وقد اتب محيد ب
أيب محيد الطوي عل ب زيد كما عند أمحد (ح ،9/19 )11941وأخرج البخاري تعليقاً (ح ،20/8 )6072وأبو داود (ح ،257/4 )4818قلت :ومحيد عده اب
حجر م املرتبة ال،ال،ة م املدلسن (تعريف أه التقدي ص )133:وقال :مس م أن شيئاً ك،راً يف البخاري وغره وقد صرح فيها ابلسماع م أن  ،وما مل يصرح في
ابلسماع من  ،فهو حممول على االتصال ،ألن مسع م اثبت ب أسلم البناين وقتادة .واتبع أيضاً اثبت البناين كما عند مسلم (ح ،1812/4 )2326وأبو داود
( 257/4 )4819م طري  :اثبت ع أن  :أ امرأة كا يف عقلها ش  ،فقالت :رسول هللا إ يل إلي حاجة ،فقال " :أم فال انظري أي السك شئت ،حىت
أقض ل حاجت " فخال معها يف بعض الطرق ،حىت فرغت م حاجتها .الوليدة :واجلم  :الوالئد .وقد تطل الوليدة على اجلارية واألمة ،وإ كانت كبرة( .النهاية

 .)225/5ينزع :أص الن ع :اجل ب والقل  .ومن ن ع امليت روح  ،ون ع القوس إذا ج هبا( .النهاية .)41/5
( )2إسناده صحيح عل شرط مسلم ،شعبة هو :اب احلجاج ،ومعبد هو اب سري أكرب إخوت  .أخرج أبو داود الطيالس (ح ،628/3 )2291واب اجلعد يف مسنده
(ح )1152ص ،179:وأمحد (ح ،263/17 )11172ومسلم (ح ، 1062/2)128-1438مجيعهم ع شعبة ب  .وم طري الطيالس أخرج الطحاوي يف شرح

معاين اآلاثر (ح 33/3 )4359والبيهق يف الكربى (ح 374/7 )14310ع شعبة ب  .العزل :صر املا ع املرأة ح ًرا ع احلم ( .التعرياا  ،للجرجاين
ص.)150
( )3يف إسناده قي وهو :اب الربي األسدي قال عن اب حجر :صدوق تغر ملا كرب ،وأدخ علي ابن ما لي م حدي ،فحدث ب ( .التقريب  ،)5573وقد توب
بوكي كما سيأيت يف التخريج ،وأيب حصن هو :ع،ما ب عاصم ب حصن األسدي ،وأيب صاحل هو :عبد الرمح ب قي الكويف .أخرج أمحد (ح/40 )24413
 475بلا " :صلى رسول هللا  ،وعلي ثوب بعض عل " .واب راهوي يف املسند (ح 541 /2 )1123بلا " :أ رسول هللا  صلى يف ثوب واحد وبعض عل ".
كالمها م طري زائدة ،ع أيب حصن ب  .وأخرج الطرباين يف األوسط (ح 158/2 )1569م طري أيب بالل األشعري ع قي ب الربي ب  .ولاظ " :أ رسول هللا
 يصل  ،وإ علي طائاة م ثويب ،وأان حائض" .قال الطرباين :مل يرو ه ا احلدي ع أيب حصن إال قي وزائدة -يعين اب قدامة .-واحلدي ورد بطري آخر
صحيح ع عائشة رض هللا عنها :أخرج أمحد (ح ،512/41 )25064ومسلم (ح ،367/1 )274-514وأبو داود (ح ،101/1 )370والنسائ يف اجملتىب
(ح ،71/2 )768واب ماج (ح ،214/1 )652والبيهق يف الكربى (ح 573/2 )4119كلهم م طري وكي  ،ع طلحة ب َيىي ،ع عبيد هللا ب عبد هللا ،قال:
مسعت ع عائشة ،قالت :كا الني  يصل م اللي وأان إىل جنب  ،وأان حائض وعل مرط وعلي بعض إىل جنب .
( )4إسناده ضعيف في بكار ب عبد الع ي قال عن اب حجر :صدوق يهم( .التقريب  ،)735واحلدي حس لغره لشواهده .أخرج أبو داود (ح،89/3 )2774
والرتم ي (ح ،193/3 )1578واب ماج (ح 446/1 )1394والب ار (ح131/9 )3682مجيعهم م طري  :أيب عاصم ب  .قال الرتم ي :ه ا حدي حس غريب،
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صاحل يف قول :
[َ ]28ح َّدثَنا أبو معاويةَ ،ح َّدثَنا إمساعي ب أيب خالد ،ع أيب َ

ﭐﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱵﱶﱠ [النبأ ]38 :قال :ال إل إال هللا يف الدنيا(.)1
[ ]29ح َّدثَنا سايا ب عيينة ،ع ال هري ِّ
وهشام ب عروة ،ع عُروة( ،)2ع عائشة رض هللا عنها قالت:
َ
()3
صلى رسول هللا  يف َِّ
مخيصة هلا أعالم ،فقال« :أهلتين أعالم هذه اذهبوا هباَ ،وائأ تُ ِّون أبَنأبِّجانية أِب جهم» .
ضوبة الطَائِّ َ ،ح َّدثَنا ُهشيم ب بَشر الواسط ُّ ،
[َ ]30ح َّدثَنا أيب َحرب ب حممد ب عل ب َماز ب الغَ ُ
َح َّدثَنا حجاج ،ع عبد اجلبار ب وائ  ،ع أبي  ،ع جده أ رسول هللا(  )4كا يسجد على جبهت وأَنْا (.)5
ال نعرف إال م ه ا الوج م حدي بكار ب عبد الع ي  ....وبكار ب عبد الع ي ب أيب بكرة مقارب احلدي  .قال الب ار :وه ا احلدي ال نعلم يروى ع أيب بكرة
إال م ه ا الوج  ،وال نعلم يروي إال بكار ب عبد الع ي  ،ع أبي  ،ع أيب بكرة ،وأخرج أمحد (ح ،106/34 )20455والطرباين يف األوسط (ح،135/1 )425
واحلاكم يف املستدرك (ح ،323/4 )7789م طرق ع بكار ب  .مطوالً بلا ( :أ الني  أاته بشر يبشره بظار خي ل ورأس يف حجر عائشة -رض هللا عنها-
فقام فخر هلل تعاىل ساجدا ،فلما انصر أنشأ يسأل الرسول فحدث فكا فيما حدث م أمر العدو وكانت تليهم امرأة فقال الني " :هلكت الرجال حن أطاعت
النسا ") واللا للحاكم .قال احلاكم :ه ا حدي صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .وشاهده صحيح على شرط الشيخن .قال ال هي :صحيح .وقال أيضاً :وهل ا احلدي
شواهد يك،ر ذكرها( .املستدرك.)411/1
( ) 1إسناده ضعيف ،وهو موقو على أيب صاحل وهو :ابذام ،ويقال موىل أم هانئ بنت أيب طالب .قال عن اب حجر :ضعيف مدل يرس ( .التقريب  ،)634وأبو
معاوية هو :حممد ب خازم الضرير .أخرج الربزايل يف مشيخة أيب بكر ب عبد الدائم (ح )7ص 34:م طريق ع املصنف عل ب حرب بسنده .وأخرج اب جرير
الطربي يف اجلام  ،178/24والطرباين يف الدعا (ح ،)1579وأبو نعيم يف احللية  49/9مجيعهم م طري  :أيب معاوية ب  ،ولي عندهم" :يف الدنيا".
( )2قول « :ع عروة» تكرر يف األص .
( )3إسناده صحيح على شرط الشيخن  ،وال هري هو :حممد ب شهاب ،وعروة :هو اب ال بر .أخرج ااطيب يف الاوائد املنتخبة (ح ،993 /3 )154واب عساكر يف
معجم شيوخ (ح ،479 /1 )583واب القيسراين يف صاوة التصو (ح )171مجيعهم م طري املصنف .وأخرج أمحد (ح ،105/40 )24087والبخاري
(ح ،150/1 )752ومسلم (ح ،391/1 )61-556وأبو داود (ح ،240/1 )914ويف (ح ،49/4 )4053والنسائ يف اجملتىب (ح ،72/2 )771واب ماج
(ح ،1176/2 )3550مجيعهم م طري  :سايا ب عيينة ب  .وأخرج أمحد (ح ،426/42 )25635والبخاري أيضاً (ح 84/1 )373ويف (ح،174/7 )5817
ومسلم (ح ،391/1 )62-556وأبو داود (ح ،49/4 )4052وأبو يعلى (ح ،386/3 )4414واب حبا (ح ،106/6 )2337وغرهم م طرق ع ال هري ب .
قال أبو بكر ااطيب" :اتا البخاري ومسلم على إخراج يف كتابيهما .مخيصة :قال اب بطال :اامائص :أكسية م صو سود مربعة هبا أعالم ،كانت م لباس

السلف .وقال األصمعى :اامائص ثياب م خ أو صو معلم وه سود( .شرح صحيح البخاري الب بطال  .)101/9أعالم :قال اب منظور :العلم :رسم ال،وب،

وعلم رقم يف أطراف ( .لسا العرب  .)420/12اإلنبجانية :قال اب حجر :باتح أول واثل ،وبكسرمها وابلتشديد والتخايف وابلت كر والتأني قال ثعلب :ه ك ما

ك،ف م األكسية( .فتح الباري .)82/1أبو جهم :قال النووي :وامس عامر ب ح ياة العدوي( .شرح مسلم .)225/4ونق احلاف اب حجر ع اب بطال قول  :إمنا
طلب من ثوابً غرها ليعلم أن مل يرد علي هديت استخاافاً ب ( .فتح الباري .)483/1
( )4على حاشية األص « :ح :أ ني هللا».
( )5إسناده ضعيف ،في حجاج ب أرطأة قال عن اب حجر :صدوق ك،ر ااطأ والتدلي ( .التقريب  .)1119مث إن مل يسم م عبد اجلبار فيما ذكر البخاري ،ونقل
عن الرتم ي يف (العل ص ،)2325:وذكره اب حجر يف املرتبة الرابعة م طبقا املدلسن ال ي ال َُيتج بروايتهم مامل يصرحوا ابلسماع (تعريف أه التقدي .)164
وعبد اجلبار ب وائ مل يسم م أبي ( .الته يب  .)105/6ول شواهد وهبا يكو احلدي حس لغره وهللا أعلم .وجد عبد اجلبار هو :حجر ب ربيعة ب وائ كما
ذكره اب عبد الرب قال  -بعد أ ذكر احلدي  :-روى عن حدي واحد في نظر ...وقال :إ مل يك قول يف ه ا احلدي ع جده ومهًا ،فحجر ه ا صاحب ،وإ
كا غلطاً غر حماوظ فاحلدي البن وائ  ،وال خيتلف يف صحبة وائ ب حجر( .اإلستيعاب  .)329-328/1أخرج اب عبد الرب يف االستيعاب  328/1م طري :
مسدد ب مسرهد ع هشيم ع احلجاج ع عبد اجلبار ب وائ ب حجر ع أبي ع جده ب  .أخرج اب أيب شيبة (ح ،234/1 )2687وأمحد (ح)18839
 ،135/31ويف (ح ،136/31 )18840ويف (ح ،149/31)18856والطرباين يف الكبر (ح 30/22 )66مجيعهم م طري  :احلجاج ب أرطأة ع عبد اجلبار ع
أبي ع رسول هللا  .ومل ي كر جد عبد اجلبار غر اب عبد الرب يف اإلستيعاب .قلت :احلدي ل شاهد م حدي اب عباس عند البخاري (ح،162/1 )812
ومسلم (ح 354/1 )230-490بلا  " :أمر أ أسجد على سبعة أعظم :اجلبهة ،مث أشار بيده إىل أنا  ،واليدي والركبتن وأطرا القدمن ،وال يكف ال،ياب وال
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ِّ
ِّ
ِّ
العبَّ ِّ
اداين عن ،
د .حممد ب حس ب زاهر الشهري :ج م أحادي عل ب حرب الطائ  ،ع سايا ب ِّ عُيينة وغره م الاوائد ،رواية ِّأيب بكر أمحد ب سليما َ
رواية أيب عل احلس ب أمحد ب إبراهيم ب َشا َذا عن  :دراسةً وحتقي ًقا وخترجيًا

ي ،ع َعامر ،ع َع ْلقمة ،ع َعْبد هللا قال :م
ضْي ب َغ ْ َوا َ ،ح َّدثَنا داود األ َْوِّد ُّ
[َ ]31ح َّدثَنا حممد ب فُ َ
ﲧ ﱠ إىل قول ﭐﱡﭐ ﳏ
ﲨ
سره أ ينظر إىل وصية حممد  فليقرأ :ﭐﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﳐﳑﱠ [األنعام] [ق.)1(]94/

هري ،ع عروة ،ع َزيْنب بنت أم َسلمة ،ع أم َحبِّيبة ،ع
[َ ]32ح َّدثَنا ُسايا ب عيينةَ ،ح َّدثَنا ال ُّ
مرا وجه وهو يقولً« :ل إله إًل هللا ويل
زينب بنت َج ْحش رض هللا عنها أ رسول هللا  استيق م نوم ُْحم ً

قلت رسول
للعرب من شر قد اقرتب ،فتح اليوم من ردم أيجوج ومأجوج مثل هذا» ،وعقد سايا عشرة ُ
هللا :أهنل وفينا الصاحلو ؟ قال« :نعم إذا َكثُ َر اخلبث»(.)3()2
احلَ َد َاث  ،مس عُمر ب ااطاب  يقول :قال
[َ ]33ح َّدثَنا ُسايا  ،ع الُّهري ،مس مال ب أ َْوس ب ْ
رسول هللا َّ « :
والرب ُِّ
وهاءَ ُُّ
ابلوِّرق ِّرًاب إًل َهاءَ َ
هب يعين ابلذهب ِّرًاب إًل َهاءَ َ
ابلرب ِّرَاب إًل َهاءَ
والوِّر ُق َ
وهاءَ َ
الذ ُ
عري َّ
وهاءَ َّ
وهاءَ»(.)4
وهاءَ والت أَّم ُر ابلت أَّمر ِّرًاب إًل َهاءَ َ
ابلشعري ِّرًاب إًل َهاءَ َ
َ
والش ُ
الشعر :وشاهد م حدي أيب سعيد اادري عند أمحد (ح 234/18 )11704يف احلدي الطوي وفي ...:فرأيت أثر الطن واملا على جبهة رسول هللا  وأرنبت .)..
قلت :ذكر جده يف احلدي وهم وغلط ،واحلدي مشهور ع وائ ابن  ،وهللا أعلم( .أسد الغابة  .)696 /1وقال اب حجر :وَيتم أ يكو كا يف
قال اب األثر ُ

األص ع اب عبد اجلبار ب وائ ع أبي ع جده وهللا أعلم( .اإلصابة يف متيي الصحابة .)206 /2
( )1إسناده ضعيف ،في داود ب ي يد األودي قال عن اب حجر :ضعيف (التقريب ،)1818وعامر هو :اب شراحي الشعي ،وعلقمة هو :اب قي النخع  .أخرج
الرتم ي (ح ،264/5 )3070واحلس ب عرفة يف ج ئة (ح )65ص 79 :وم طريق اب أيب حامت يف التاسر (ح 1414/5 )8056والبيهق يف شعب اإلميا
(ح ،308/10 )7540واحلنائ يف احلنائيا (ح .1330 /2 )271وأخرج الطرباين يف األوسط (ح 43/2 )1186وأبو القاسم احلنائ يف فوائده (ح)271
 1330/2مجيعم م طري  :حممد ب فضي ب  .قال الرتم ي :ه ا حدي حس غريب .وقال الدارقطين :تارد ب داود ب ي يد األودي ،ع الشعي ،وتارد ب حممد ب
فضي  ،عن  .أطرا الغرائب للمقدس (ح .30 /2 )3821وقال احلنائ  :ه ا حدي حس م حدي داود ب ي يد األودي ع أيب عمرو عامر ب شراحي الشعي
ع علقمة ب ي يد النخع -ك ا عين وهو خطأ ،والصواب :علقمة ب قي  -ع عبد هللا ب مسعود … غر أ داود األودي ضعيف مل خيرج حدي . ،احلنائيا (/2
.)1330
( )2على حاشية األص « :اتاقا علي م حدي […]» ما بن املعقوفن كلمة غر واضحة.
( )3إسناده صحيح على شرط الشيخن ،ال هري هو :حممد ب شهاب .وعروة هو :اب ال بر .أخرج نعيم ب محاد يف الانت (ح ،591/2 )1644وإسحاق ب راهوية
(ح ،256/4 )2081وأمحد (ح ،404/45 )27414والبخاري (ح ،48/9)7059ومسلم (ح ،2207/4)1-2880والنسائ يف الكربى (ح186/10)11270
مجيعهم م طري  :سايا اب عيينة ب  .والبخاري (ح ،138/4 )3346ويف (ح ،198/4 )3598ومسلم (ح 2208/4 )2-2880م طري  :اب شهاب ع عروة
ب  .وروي احلدي ع حبيبة ع أمها أم حبيبة كما عند :أمحد (ح ،403/45 )27413والنسائ يف الكربى (ح ،1660/10 )11249والرتم ي (ح)2187
 ،480/4واب ماج (ح 1305/2 )3953مجيعهم م طري  :ال هري ع عروة ع زينب بنت أيب سلمة ع حبيبة بنت أم حبيبة بنت أيب سايا ع أمها أم حبيبة،
جود سايا ه ا احلدي  ،هك ا روى احلميدي ،وعل ب املديين ،وغر واحد م احلااظ ،ع
ع زينب بنت جحش ب  .قال الرتم ي :ه ا حدي حس صحيح وقد َّ
سايا ب عيينة حنو ه ا ،وقال احلميدي :قال سايا ب عيينة :حاظت م ال هري يف ه ا احلدي أرب نسوة :زينب بنت أيب سلمة ،ع حبيبة ،ومها ربيبتا الني ،
ع أم حبيبة ،ع زينب بنت جحش زوج الني  .وقال الدارقطين يف (العل  :)382 /15وأظ أ اب عيينة كا رمبا أسقطها ،ورمبا ذكرها ...،واحملاوظ قول م مل
ي كرها .وك ا قال حممد ب َيىي ال هل كما يف (التمهيد .)305 /24
( )4إسناده صحيح على شرط الشيخن .سايا  :هو اب عيينة ،وال هري هو :حممد ب شهاب .وأخرج الشافع يف املسند  ،138 /1واحلميدي (ح،153/1 )12
والبخاري (ح ،68/3 )2134ومسلم (ح ،1210/3 )1586واب ماج (ح 757/2 )2253و (ح ،759/2 )2259والنسائ يف اجملتىب (ح،273 / 7 )4558
وأبو يعلى (ح ،139/1 )149والبيهق يف الكربى (ح 465 / 5 )10509مجيعهم م طرق ع سايا ب عيينة هب ا اإلسناد ب  .وأخرج مال (ح)2549
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الس ِّ
اعدي قال :شهد املتالعنن على
[َ ]34ح َّدثَنا ُسايا ب عُيينة ،ع الُّهري ،ع َسه ب َسعد َّ
عهد رسول هللا  وأان اب مخ عشرة سنة فارق رسول هللا  بينهما حن تالعنا(.)1
[َ ]35ح َّدثَنا ُسايا ب عيينة ،ع ال هري ،ع جعار ب َعمرو ب أُمية ،ع أبي أ الني  أك خبًا
وحلما ومل يتوضأ(.)2
ً
مرضا
[َ ]36ح َّدثَنا ُسايا ب عيينة ،ع الُّهري ،ع عامر ب َسعد ،ع أبي قال :مرضت عام الاتح ً
ك،را ،ولي يرثين إال ابنة
أشرفت من على املو فأاتين رسول هللا  يـَعُودين ،فقلت :رسول هللا ،إ يل ماال ً

يل فأتصدق بل ،مايل؟ قالً« :ل» ،قلت :فالشطر؟ قالً« :ل» ،قلت :فال،ل ؟ قال« :الثلث ،والثلث كثري،
إنك أن ترتك ورثتك أغنياء خري من أن تَ َد َع ُه أم عالة يَتَ َك َّف ُفو َن الناس ،وإنك لن تنفق نفقة ،إًل أُجرت عليها،
حىت اللقمة ترفعها إىل يف امرأتك» قلت:

رسول هللا ،أخلف ع هجريت؟ قال« :إنك لن ختلف بعدي

فتعمل عمال تريد به وجه هللا إًل ازددت به رفعة ودرجة ،ولعلك أن ختلف بعدي ،حىت ينتفع بك أقوام،
 ،338/2والدارم (ح )2778ص ،610:والبخاري (ح ،73/3 )2170ومسلم (ح ،1209/3 )1586واب ماج (ح ،759/2 )2260والرتم ي (ح)1243

 536/2مجيعهم م طرق ع ال هري ب  .هاء وهاء :قال ااطايب :معناه التقابض وأصحاب احلدي يقولو  :ها وها مقصوري  ،والصواب مدمها ونصب األلف منهما.
وقول  :ها ،إمنا هو قول الرج لصاحب إذا انول الش  :هاك أي خ  ،فأسقطوا الكا من وعوضوه املد بدال م الكا ( .معامل السن .)67 /3
( )1إسناده صحيح على شرط الشيخن ،ال هري هو :حممد ب شهاب .أخرج اب عساكر يف اتريخ دمش  ،312 /25ومعجم شيوخ (ح 625/2 )770م طري
املصنف ب  .وأخرج الشافع يف املسند (ح ،46/2 )150وسعيد ب منصور (ح ،404/1 )1555وأمحد (ح ،462/37 )22803والبخاري (6854ح) 174/8و
(ح ،68/9 )7165وأبو داود (ح ،275/2 )2251وأبو عوانة يف املستخرج (ح ،201/3 )4682والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر (ح 155/4 )6145م طري :
بيدي سايا ب عيينة يف روايت كما عند البيهق يف السن الكربى (ح .445 /15 )15408قال أبو داود :مل يتاب اب عيينة أحد على أن
سايا ب عيينة ب  .واتب ال ُّ
فرق بن املتالعنن .فتعقب البيهق بقول  :يعين ب ل يف حدي ال هري ع سه ب سعد إال ما روينا ،ع ال بيدي ،ع ال هري( .السن الكربى (ح /15 )15412
 .)448وفسر املن ري كالم البيهق أبن  :يريد :أ اب عيينة مل ينارد هبا ،وقد اتبع عليها ال بيدي( .خمتصر سن أيب داود للمن ري  .)66 /2وقال اب أيب خي،مة :سئ
َيىي ب َمعن ،ع حدي اب عيينة ،ع الُّ ْهري ،ع سه ب سعد الساعدي ،أن شهد املتالعنن على عهد الني  ،وأ الني علي السالم فرق بينهما ،فقال:
أخطأ ،لي الني  فرق بينهما( .اترخي  .)288/1 /3وقال الدارقُطين :أخرج البخاري م حدي اب عيينة ،ع الُّ ْهري ،ع سه ؛ فرق بن املتالعنن .وه ا مما وهم
في اب عيينة ،أل أصحاب الُّ ْهري قالوا :فطلقها قب أ أيمره الني  ،فكا فراق إ ها سنة .ومل يق أحد منهم أ الني  فرق بينهما( .التتب ح .)69وقال اب
قلت مل أره عند البخاري بتمام وإمنا ذكر هب ا اإلسناد طرفا من وكأن اختصره هل ه العلة فبط االعرتاض علي ( .هدي الساري ص .)381 :وقال اب حجر أيضا:
حجرُ :
فقد أخرج أبو داود م طري سايا ب عيينة ع ال هري عن هب ا اللا وقال بعده :مل يتاب ب عيينة على ذل أحد مث أخرج م طري اب عيينة ع عمرو ب دينار
ع سعيد ب جبر ع اب عمر فرق رسول هللا  بن أخوي بين العجال قال :اب عبد الرب لع اب عيينة دخ علي حدي يف حدي وذكر اب أيب خي،مة أ َيىي
ب معن سئ ع احلدي فقال أن غلط قال اب عبد الرب :إ أراد م حدي سه فسه وإال فهو مردود( .فتح الباري  .)459 /9املتالعنني :أص اللع  :الطرد
واإلبعاد م هللا ،وم اال السب والدعا  .ويف حدي اللعا "فالتع " هو افتع م اللع  :أي لع ناس  .واللعا واملالعنة :اللع بن اثنن فصاعدا( .النهاية
كنت
 .)255/4كياية اللعا  :قال اب عبد الرب نقالً ع مال  :أ َيلف ال وج أرب شهادا ابهلل يقول :أشهد ابهلل لرأيتها ت ين ،ويقول يف ااامسة :لعنة هللا عل إ
ُ
م الكاذبن ،وحتلف ه مب ،ذل أرب مرا تقول يف ك مرة :أشهد ابهلل ما رآين أزين ،وااامسة غضب هللا عل إ كا م الصادقن( .االست كار )92/6
( )2إسناد صحيح على شرط الشيخن ،ال هري هو :حممد ب شهاب .مل أقف علي هب ا اللا عند غر املصنف .وأخرج الشافع يف األم (ح ،46/2 )69وم طريق
أبو عوانة يف املستخرج (ح ،227/1 )755والبيهق يف معرفة السن واآلاثر (ح 444/1 )1286ع سايا ب عيينة ب  .ولاظ  :أ رسول هللا  أك كتف شاة مث
صلى ومل يتوضأ .وأخرج أمحد (ح ،486/28 )17249ويف (ح ،487/28 )17250والبخاري (ح ،52/1 )208ويف (ح ،42/4 )2923ويف (ح،74/7 )5408
ومسلم (ح ،273/1 )92-355والنسائ يف الكربى (ح ،267/6 )6734والرتم ي (ح ،276/4 )1836واب ماج (ح ،265/1 )490والدارم (ح)754
 566/1مجيعهم م طرق ع اب شهاب ب .
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ِّ
ِّ
ِّ
العبَّ ِّ
اداين عن ،
د .حممد ب حس ب زاهر الشهري :ج م أحادي عل ب حرب الطائ  ،ع سايا ب ِّ عُيينة وغره م الاوائد ،رواية ِّأيب بكر أمحد ب سليما َ
رواية أيب عل احلس ب أمحد ب إبراهيم ب َشا َذا عن  :دراسةً وحتقي ًقا وخترجيًا

ويضر بك آخرون ،اللهم أمض ألصحاِب هجرهتم ،وًل تردهم على أعقاهبم ،لكن البائس سعد بن خولة،
يرثي له أن مات مبكة» [ق/94ب](.)1
[َ ]37ح َّدثَنا ُسايا ب عيينة ،ع الُّهري ،ع حممد ب ُجبَ ْر ب ُمطْعم ،ع أبي أن مس الني  يقرأ يف
املغرب ابلطور(.)2
[ ]38وب ع أبي يبلغ ب الني  قالً« :ل يدخل اجلنة قاطع»(.)3
[َ ]39ح َّدثَنا ُسايا ب عيينة ،ع الُّهري ،ع ُمحيد ب عبد الرمح ب َعو  ،ع رج م أصحاب
الني  فقال :أخربين بكالم أعش ب وال تك،ر فأنسى قال« :اجتنب الغضب» ثالاث(.)1
الني  أ ً
رجال أتى َّ
( )1إسناده صحيح ،على شرط الشيخن ،ال هري هو :حممد ب شهاب .ووالد عامر ب سعد هو :الصحايب اجللي سعد ب أيب وقاص  .أخرج اب عيينة يف حدي، ،
رواية أيب َيىي املروزي (ح )14ص .74 :وأخرج مسلم (ح ،1252/3 )1628وأبو داود (ح ،486/4 )2864والرتم ي (ح ،430/4 )2116واب ماج
(ح 903/2 )2708مجيعهم م طري  :اب عيينة ب  .واب ماج أخرج خمتصراً .وأخرج مال يف املوطأ (ح ،508/2 )2995وأمحد (ح ،109/3 )1524والدارم
(ح ،2038/4 )3239والبخاري (ح .81/2 )1295ويف (ح ،68/5 )3936ويف (ح ،120/7 )5668ويف (ح ،242/6 )6373ومسلم (ح)5-1628
 1250/3مجيعهم م طرق ع اب شهاب ب  .وأخرج ك ل مطوالً وخمتصراً البخاري (ح3/4 )2742و (ح3/4 )2744و (ح ،62/7 )5354ومسلم (ح-1628
 ،1252/3 )2والنسائ يف اجملتىب (ح242/6 )3627و (ح 243/6 )3630م طرق ع عامر ب سعد ،ب  .قال الرتم ي :ه ا حدي حس صحيح .قال اب
عبد الرب :ه ا حدي قد اتا أه العلم على صحة إسناده( .التمهيد  .)375/8قال أبو موسى املديين :ه ا حدي كبر اثبت صحيح ٍ
عال ،م حدي اب عيينة،
ع ال هري ،أخرج الشيخا ( .اللطائف ص .)270 :وقال ال هي :متا علي م طرق ع ال هري .سر أعالم النبال  .121 /1قال ااطايب :قول " :وليس يرثين إًل

ابنة يل" يريد أن لي يرثين ذو سهم إال ابنة دو م يرث ابلتعصيب أل سعداً رج م قريش م زهرة وىف عصبت ك،رة .ويف ذل دلي على أ مل ما وقد خلف م
الورثة م يستوعب مجي مال أ يوص ابل،ل من  .وقد زعم بعض أه العلم أ ال،ل إمنا هو مل لي ل وارث يستويف تركت  .ويف قول " :الثلث كثري" دلي على أن ال
جيوز جماوزت وال أ يوص أبك،ر م ال،ل سوا كا ل ورثة أو مل يك ( .معامل السن  .)83/4يتكففون الناس :أي ميدو أكاهم إليهم يسألوهنم( .النهاية .)190/4

سعد بن خولة :القرش العامري م بين مال ب حس ب عامر ب لؤي ،مرض مبكة وتويف يف حجة الوداع(.األصابة .)45/3قال اب بطال :قال أبو عبد هللا ب أىب
صارة :قول ( :يرثى له رسول هللا  أن مات مبكة) م قول سعد ىف بعض الطرق ،وأك،ر الطرق أن م قول ال هرى ،ولي هو م قول الرسول  .وإمنا توج ل إذا

ما مبكة ىف األرض الىت هاجر منها ،وكا َيب ل أ ميو ىف مهاجره املدينة (شرح صحيح البخاري الب بطال .)278/3
( )2إسناده صحيح على شرط الشيخن ،ال هري هو :حممد ب شهاب .أخرج اب عساكر يف اتريخ دمش  7 /50م طري املصنف .وأخرج اب عيينة يف حدي، ،
رواية عل ب حرب الطائ (ح .)35وأخرج أمحد (ح ،295/27 )16735والدارم (ح ،820/2 )1332والبخاري (ح ،140/6 )4854واب ماج (ح)832
 272/1مجيعهم م طري  :اب عيينة ب  .وزاد يف رواية البخاري( :فلما بلغ ه ه اآلية :أم خلقوا م غر ش أم هم ااالقو  ،أم خلقوا السموا واألرض ب ال
يوقنو  ،أم عندهم خ ائ رب أم هم املسيطرو  قال :كاد قلي أ يطر ،قال سايا  :فأما أان ،فإمنا مسعت ال هري َيدث ،ع حممد ب جبر ب مطعم ،ع أبي ،
مسعت الني  ،يقرأ يف املغرب ابلطور ومل أمسع زاد ال ي قالوا يل .وأخرج مال يف املوطأ (ح ،83/1 )216وم طريق البخاري (ح ،153/1 )765ومسلم
(ح ،338/1 )174-463وأبو داود (ح ،107/2 )811والنسائ يف اجملتىب (ح ،169/2 )978ع ال هري ب  .وأخرج أمحد أيضاً (ح 328/27 )16765ويف
(ح ،331/27 )16773والبخاري (ح ،69/4 )3050ويف (ح 86/5 )4023كالمها م طري  :ال هري ب .
( )3إسناده صحيح على شرط الشيخن.
أخرج اب عيينة يف حدي ، ،رواية عل ب حرب الطائ (ح .)33أخرج أمحد (ح ،291/27 )16732ومسلم (ح ،1981/4 )18-2556وأبو داود (ح)1696
 ،133/2والرتم ي (ح 316/4 )1909مجيعهم م طري  :سايا ب  .وأخرج أمحد (ح ،327/27 )16763ويف (ح ،331/27 )16772والبخاري (ح)5984
 ،5/8ومسلم (ح 1981/4 )19-2556مجيعهم م طرق ع ال هري ب  .وقال الرتم ي :ه ا حدي حس صحيح .قال اب بطال :ومعناه عند أه السنة :اليدخ
اجلنة إ أنا هللا علي الوعيد ،إلمجاعهم أ هللا تعاىل ىف وعيده لعصاة املسلمن ابايار إ شا ع هبم وإ شا عاا عنهم( .شرح صحيح البخاري الب بطال.)203/9
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[ ]40ح َّدثَنا سايا ب عيينة ،ع الُّهري ،ع عبَّاد ب َمتِّيم ع عم  أن رأى الني  مس ِّ
تلقيًا يف
َ
َ
ُ
ُْ
اضعا إحدى رجلي على األخرى(.)2
املسجد و ً
[َ ]41ح َّدثَنا ُسايا ب عيينة ،ع الُّهري ،ع صاوا ب عبد هللا ،ع أم الدردا  ،ع كعب ب عاصم

الصيام يف السفر»(.)3
يـَْبلغ ب الني  قال« :ليس من الرب
ُ
[َ ]42ح َّدثَنا ُسايا  ،ع الُّهري ،ع طلحة ب َعْبد هللا ب عو  ،ع َسعيد ب زيد ب َع ْمرو ب نـُ َاْي
 ،ع الني  قال« :من ظلم من األرض شيئًا طوقه من سبع أرضني ،ومن قتل دون ماله فهو شهيد»(.)4

( )1إسناده صحيح على شرط الشيخن ،وال هري هو :حممد ب شهاب .أخرج اب أيب شيبة (ح ،428/2 )972وأمحد (ح ،454/38 )23468وعل ب حممد
احلمري يف ج ئ (ح )40ص ،99 :وقوام السنة يف الرتغيب والرتهيب (ح ،210 /3 )2364م طري  :سايا ب عيينة ب  .وأخرج معمر ب راشد يف جامع
(ح ،187/11 )20286وأمحد (ح ،236/38 )23171واارائط يف مساوجمل األخالق (ح )315ص ،150:والبيهق يف السن الكربى (ح180/10 )20278
مجيعهم م طرق ع ال هري ب  .وأخرج مال يف املوطأ (ح 77/2 )1891م طري  :ال هري ع محيد أ رجالً أتى الني  .ف كره مرسالً .قال البوصري :رواه
مسدد والبيهق يف الكربى بسند الصحيح( .إحتا اارة .)133 /7
( )2إسناده صحيح على شرط الشيخن ،وال هري هو :حممد ب شهاب .وعم عباد ب متيم الصحايب اجللي عبد هللا ب زيد ب عاصم األنصاري  .أخرج احلميدي
(ح ،391/1 )418واب أيب شيبة (ح ،380 /8 )26018وأمحد (ح ،375/26 )16449والدارم (ح ،1738/3 )2698والبخاري (ح ،64/8 )6287والرتم ي
(ح 95/5 )2765مجيعهم م طري  :سايا ب عيينة ب  .وأخرج مال يف املوطأ (ح ،224/1 )573وم طريق البخاري (ح ،102/1 )475ومسلم (ح-2100
 ،1662/3 )75وأبو داود (ح ،267/4 )4866والنسائ يف اجملتىب (ح 50 /2 )721ع ال هري ب  .قال الرتم ي :ه ا حدي حس صحيح .وقال اب األثر :ه ا
حدي صحيح أخرج البخاري ومسلم( .شرح مسند الشافع  .)379 /2قلت :ويعارض حدي جابر عند مسلم (ح 1661/3 )72-2099أ الني قالً" :ل

يستلقني أحدكم مث يضع إحدى رجليه على األخرى" .واجلم بينهما ما ذكره ااطايب :يشب أ يكو إمنا هنى ع ذل م أج انكشا العورة إذ كا لباسهم األزر
دو السراويال  .والغالب أ أزرهم غر سابغة ،واملستلق إذا رف إحدى رجلي على األخرى م ضي اإلزار مل يسلم أ ينكشف ش م فخ ه والاخ عورة ،فأما إذا
كا اإلزار سابغاً أو كا البس ع التكشف متوقياً فال أبس ب وهو وج اجلم بن ااربي وهللا أعلم( .معامل السن .)120/4
( )3إسناده صحيح ،ورجال ثقا  ،وال هري هو :حممد ب شهاب .وأم الدردا فه زوجة أيب الدردا وامسها :امسها هجيمة ،وقي  :جهيمة األوصابية الدمشقية وه
الصغرى .أخرج اب عساكر يف معجم شيوخ (ح 771 /2 )964م طري املصنف .وأحرج الشافع يف املسند (ح ،272/1 )719والطيالس (ح)1440
 ،679/2واحلميدي (ح ،113/2 )887واب أيب شيبة (ح ،278/2 )8959وأمحد (ح ،86/39 )23681والدارم (ح ،1067/2 )1752واب ماج (ح)1664
 ،532/1والنسائ يف اجملتىب (ح ،175/4 )2255واب خ مية (ح ،253/3 )2016والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر (ح ،63/2 )3214والطرباين يف الكبر
(ح ،172 /19 )388واحلاكم يف املستدرك (ح ،598/1 )1580والبيهق يف السن الكربى (ح 408/4 )8152مجيعهم م طري  :سايا ب عيينة ب  .وأخرج عبد
الرزاق (ح ،562/2 )4467والدارم (ح ،1066/2 )1751والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر (ح ،63/2 )3213والطرباين يف األوسط (ح ،309/3 )3248ويف
الكبر (ح 171/19 )385مجيعهم م طري  :ال هري ب  .قال اب عبد الرب :لي م الرب الصيام يف السار ،أي لي الرب كل بتمام أل الاطر أيضاً يف السار يف
رمضا ج لألخ برخصة هللا ع وج وإابحت ( .التمهيد.)303/4
( )4إسناده صحيح .ورجال ثقا رجال الشيخن غر طلحة ب عبد هللا ب عو فم رجال البخاري .سايا هو :اب عيينة ،وال هري هو :حممد ب شهاب.
أخرج اب عساكر يف اتريخ دمش  531 /43م طري املصنف .أخرج احلميدي (ح ،195/1 )83وأمحد (ح ،173/3 )1628والب ار (ح ،89/4 )1260محيعهم
م طري سايا ب عيينة ب  .ومنهم م قدم قول " :من قتل دون ماله فهو شهيد" .وأخرج عبد الرزاق (ح ،114/10 )18565واب أيب شيبة (ح)28047
 ،468/5والنسائ (ح ،115/7 )4090واب ماج (ح 861/2 )2580مجيعهم م طري  :سايا ب عيينة ابلشطر ال،اين وهو قول " م قت دو مال فهو شهيد".
وأخرج مقتصراً على الشطر ال،اين أيضاً أبو داود (ح ،246/4 )4772والرتم ي (ح 30/4 )1421كالمها م طري  :طلحة ب عبدهللا على قول " :من قتل دون ماله

حممد ب إسحاق سايا َ ب عيينة يف روايت ع ال هري ،ع طلحة ب عبد هللا ،ع سعيد ب زيد أخرج أمحد (ح ،184 /3 )1642وأبو يعلى
فهو شهيد" .واتب
ُ
وعبد الرمح ب خالد ب مسافر ،وغرهم،
(ح ،249 /2 ،)950والشاش (ح .255 /1 ،)224وخال َاهما معمر ب راشد ،ومال ُ ب أن ،
وشعيب ب أيب مح ةُ ،
ُ
فروْوه ع ال هري ،ع طلحة ب عبد هللا ،ع عبد الرمح ب عمرو ب سه  ،ع سعيد .أما رواية معمر فأخرجها عبد الرزاق ( .114 /10 ،)18564وأما رواية مال
َ
ب أن فأخرجها الطحاوي يف شرح مشك اآلاثر ( 441 /15 ،)6140م طري اب وهب ،ع مال  .وأما رواية شعيب ب مح ة فأخرجها البخاري (ح،)2452
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ِّ
ِّ
ِّ
العبَّ ِّ
اداين عن ،
د .حممد ب حس ب زاهر الشهري :ج م أحادي عل ب حرب الطائ  ،ع سايا ب ِّ عُيينة وغره م الاوائد ،رواية ِّأيب بكر أمحد ب سليما َ
رواية أيب عل احلس ب أمحد ب إبراهيم ب َشا َذا عن  :دراسةً وحتقي ًقا وخترجيًا
()1

[َ ]43ح َّدثَنا ُسايا َ ،ح َّدثَنا ال هري ،ع نـَْبـ َها مكاتب ألم َسلمة قال :مسعت أم َسلمة رض هللا عنها
تقول :قال رسول هللا « :إذا كان إلحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي ،فلتحتجب منه»(.)2
[َ ]44ح َّدثَنا ُسايا  ،ع الُّهري ،أخربه عبد الرمح األعرج ،مس َعْبد هللا ب ُحبَْيـنَة  قال :صلى بنا
رسول هللا  صالة يظ أهنا العصر فلما كا ال،انية قام فلم جيل  ،فلما كا قب أ يسلم سجد سجدتن وهو
جال (.)3
[َ ]45ح َّدثَنا ُسايا َ ،ح َّدثَنا( )4ال هري ،مس عُبيد هللا ب َعْبد هللا ،ع اب عباس  قال :خرج الني 
عام الاتح ،وهو صائم ،فلما كا ابل ُك َديْد أفطر .وكا يؤخ ابآلخر م فع رسول هللا .)1(
 .130 /3وأما رواية عبد الرمح ب خالد فأخرجها اارائط يف مساوجمل األخالق (ح ،)632ص .301 :قال احلميدي :قي لسايا فإ معمرا يدخ بن طلحة وبن
سعيد رجال فقال سايا  :ما مسعت ال هري أدخ بينهما أحدا( .املسند  .)196 /1وقال أبو بكر ب خ مية :إ كا اب إسحاق مس ه ا اارب م ال ِّ
هري ،فاي داللة
واضحة على صحة رواية اب عُيَـْيـنَة ،ع ال ِّ
هري ،ع طلحة ،ع سعيد ب زيد؛ وه ا دال على أ طلحة قد مس م سعيد ب زيد( .حتاة األشرا  .)9 /4وقال اب
حجر :وميك اجلم بن الروايتن أب يكو طلحة مس ه ا احلدي م سعيد ب زيد وثبت في عبد الرمح ب عمرو ب سه  ،فل ل كا رمبا أدخل يف السند ورمبا
ح ف وهللا أعلم( .فتح الباري  .)104 /5قول  ":طوقه من سبع أرضني" نق احلاف يف الاتح ع ااطايب قول  :طوق ل وجها  :أحدمها :أ معناه أن يُكلف نق ما

ظلم منها يف القيامة إىل احملشر ويكو كالطوق يف عنق ال أن طوق حقيقة ،ال،اين :معناه أن يُعاقب اباسف إىل سب أرضن أي فتكو ك أرض يف تل احلالة طوقاً يف
عنق ( .فتح الباري الب حجر.)104/5
( )1على حاشية األص « :ح :ع ».
( )2إسناده ضعيف ،في نبها وهو :القرش املخ وم موالهم ،أبو َيىي قال عن اب حجر :مقبول (التقريب .)7092حي يتاب  ،ومل يتاب على ه ا احلدي وتارد ب .
وسايا هو :اب عيينة ،وال هري هو :حممد ب شهاب .أخرج البيهق يف السن الكربى (ح ،549/10 )21661واب عساكر يف معجم شيوخ (ح707 /2 )876
كالمها م طري املصنف .وأخرج الشافع يف السن املأثورة (ح )614ص ،416:واحلميدي (ح ،305/1 )291واب أيب شيبة (ح ،318/4 )20582وإسحاق ب
راهوي (ح ،83/4 )1847وأمحد (ح ،73/44 )26473وأبو داود (ح ،21/4 )3928والرتم ي (ح ،554/3 )1216والنسائ يف الكربى (ح،287/8 )9184
واب ماج (ح ،842/2 )2520وأبو يعلى (ح ،388/12 )9656والطحاوي يف شرح مشك اآلاثر (ح ،273/1 )298والطرباين يف الكبر (ح،399/23 )955
مجيعهم م طري  :سايا ب عيينة ب  .قال البيهق  :قال الشافع يف القدمي :ومل أحا ع سايا أ ال هري مسع م نبها  ،ومل أر م رضيت م أه العلم ي،بت
واحداً م ه ي احلدي،ن .وهللا أعلم .قال أمحد يعين البيهق  :أراد ه ا .وحدي عمرو ب شعيب يف املكاتب قد رويناه موصوالً .وحدي نبها قد ذكر في معمر مساع
ال هري م نبها إال أ صاحي الصحيح مل خيرجاه إما ألهنما مل جيدا ثقة يروى عن غر ال هري فهو عندمها ال يرتا عن اسم اجلهالة برواية واحد عن  .أو ألن مل ي،بت
عندمها م عدالت ومعرفت ما يوجب قبول خربه وهللا أعلم( .معرفة السن واآلاثر  .)547 /7قال الرتم ي :ه ا حدي حس صحيح .قال العيين :إسناده صحيح .خنب

األفكار ( .)206 /14املكاتب :أصل م الكتابة ،وهو أ يكاتب الرج عبده على مال يؤدي إلي منجماً ،فإذا أداه صار حراً .ومسيت كتابة ملصدر كتب ،كأن يكتب
على ناس ملواله مثن  ،ويكتب مواله ل علي العت  .وقد كاتب مكاتبة( .النهاية.)148/4
( )3إسناده صحيح على شرط الشيخن ،وسايا هو :اب عيينة ،وال هري هو :حممد ب شهاب .أخرج احلميدي (ح ،150/2 )927واب أيب شيبة يف املسند
(ح ،339/2 )838وأمحد (ح ،8/38 )22920واب ماج (ح ،381/1 )1206واب خ مية (ح ،508/1 )1029والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر (ح)2552
 438/1مجيعهم م طري  :سايا ب عيينة ب  .وأخرج مال يف املوطأ (ح )65ص ،96:وأمحد (ح ،14/38 )22929والدارم (ح ،940/2 )1540والبخاري
(ح ،165 /1 )829ويف (ح ،67/2 )1224ويف (ح ،68/2 )1230ومسلم (ح ،399/1 )85-570وأبو داود (ح ،271/1 )1035-1034والرتم ي
(ح ،235/2 )391والنسائ يف اجملتىب (ح ،19/3 )1222ويف الكربى (ح ،312/1 )604مجيعهم م طري  :ال هري ب  .وأخرج مال يف املوطأ (ح)481
 ،186/1وعبد الرزاق (ح ،300/2 )3451والدرام (ح ،941/2 )1541والبيهق يف الكربى (ح 480/2 )3835مجيعهم م طري َ :يىي ب سعيد ع عبد
الرمح األعرج ب .
( )4على حاشية األص « :ح :ع ».
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[َ ]46ح َّدثَنا ُسايا  ،ع الُّهري ،ع عُبيد هللا ب َعْبد هللا ،ع اب عباس  قال :جئت أان والاض
والني  يصل ابلناس بعرفة ،وحن على أ ََات ٍ لَنَا ،ومرران على بعض الصف ،ودخلنا الصالة وتركناها تَـ ْرتَ ُ ،فلم
يق لنا رسول هللا  شيئًا([.)2ق/95/أ]
ليال(.)3
[َ ]47ح َّدثَنا ُسايا َ ،ح َّدثَنا َم ْعمر ،ع الُّهري ،ع عروة أ عليًّا دف فاطمة ً
[َ ]48ح َّدثَنا ُسايا ووكي  ،ع ِّهشام ب عُروة ،ع أبي  ،ع َعْبد هللا ب َع ْمرو  ،ع الني  قال:

اعا ينتزعه من الناس ،ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ،فإذا مل يبق عاملًا أختذ
«إن هللا ًل يقبض العلم انتز ً
ضلُّوا وأضلُّوا»(.)4
سئلوا ،فأَفأ تَ أوا بغري علم فَ َ
الناس ُر ً
ُ
ؤوسا ُجه ًاًل ،فَ ُ
[َ ]49ح َّدثَنا َعْبد هللا ب ُمنَْر ،ع حجاج ب أ َْرطَاةَ ،ع احلكم ،ع ِّعَراك ب مال  ،ع عروة ،ع
ضاع ما حيرم من النَّسب»(.)1
رم من َّ
الر َ
عائشة رض هللا عنها قالت قال رسول هللا َ « :أحي ُ

( ) 1إسناده صحيح على شرط الشيخن .سايا هو :اب عيينة وال هري هو :حممد ب شهاب .وعبيد هللا هو :اب عبد هللا ب عتبة ب مسعود .أخرج ااطيب يف
املهروانيا (ح ،602 /2 )29واب عساكر يف املعجم (ح 661/2 )820كالمها م طري املصنف ب  .وأخرج الطيالس (ح ،438/4 )2841واحلميدي (ح)524
 ،451/1واب أيب شيبة (ح ،407/7 )36934وأمحد (ح ،380/3 )1892والبخاري (ح ،49/4 )2953ومسلم (ح ،784/2 )1113واب اجلارود يف املنتقى
(ح )398ص ،106:واب خ مية (ح ،262/3 )2035مجيعهم م طري  :سايا ب عيينة ب  .وأخرج مال يف املوطأ (ح ،307/1 )791والشافع يف املسند
(ح ،271/1 )717وأمحد (ح ،307/5 )3258والدرام (ح ،1065/2 )1749والبخاري (ح ،34/3 )1944ومسلم (ح ،784/2 )88-1113والطحاوي يف
شرح معاين اآلاثر (ح ،64/2 )3222واب حبا (ح ،329/8 )3563مجيعهم م طري  :ال هري ب  .قول ( :وكا يؤخ ابآلخر م فع رسول هللا  )م قول اب
شهاب الُّهري -رمح هللا -كما جا مصرحاً ب يف بعض روا احلدي عند البخاري(.صحيح البخاري .)49/4الكديد :هو الرتاب الدقاق املرك ابلقوائم ،وقي :
الكديد ما غل م األرض ،وهو موض ابحلجاز ،وهو موض على اثنن وأربعن ميال م مكة( .معجم البلدا .)442/4
( )2إسناده صحيح على شرط الشيخن ،سايا هو :اب عيينة وال هري هو :حممد ب شهاب .وعبيد هللا هو :اب عبد هللا ب عتبة ب مسعود .أخرج العالئ يف إاثرة
الاوائد (ح 525 /2 )219م طري املصنف .وأخرج احلميدي (ح ،429/1 )481واب أيب شيبة (ح ،251/1 )2887والدارم (ح ،887/2 )1455وأمحد
(ح ،379/3 )1891ومسلم (ح ،326/1 )256-504وأبو داود (ح ،40/2 )715والنسائ يف اجملتىب (ح ،64/2 )752ويف السن الكربى (ح،408/1 )830
واب ماج (ح ،305/1 )947واب اجلارود يف املنتقى (ح )168ص ،52:وأبو يعلى (ح ،269/4 )2382واب خ مية (ح ،22/2 )833وأبو عوانة (ح)1430
 ،392/1مجيعهم م طري  :سايا ب عيينة ب  .وأخرج مال يف املوطأ (ح ،161/1 )413والشافع (ح ،69/1 )205وأمحد (ح ،207/4 )2376والبخاري
(ح ،26/1 )76ويف(ح ،178/5 )4412ومسلم (ح ،361/1 )255-504والرتم ي (ح ،160/2 )337والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر (ح،459/1 )2639

واب حبا (ح 525/5 )2151مجيعهم ع طري  :ال هري ب  .أاتن :احلمار يق على ال كر واألن،ى( .النهاية.)21/1
( )3إسناده مرس  ،ورجال ثقا  ،سايا هو :اب عيينة ،ومعمر هو :اب راشد ،وال هري هو :حممد ب شهاب ،وعروة هو :اب ال بر .أخرج اب أيب شيبة (ح)11827
 ،31/3واب سعد  ،24 /8واب أيب عاصم يف اآلحاد وامل،اين (ح ،355/5 )2936والطرباين يف الكبر (ح 398/22 )992مجيعهم م طري  :سايا ب عيينة ب .
وروي موصوال ع ال هري ع عروة ع عائشة كما عند عبد الرزاق (ح ،521/3 )6556والبخاري (ح ،139/5 )4240ومسلم (ح ،1380/3 )-1759واب شبة
يف اتريخ املدينة  ،110/1واب أيب عاصم يف اآلحاد وامل،اين (ح ،355/5 )2939والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر (ح ،514/1 )2936والطرباين يف الكبر (ح)989
 ،398/22واحلاكم يف املستدرك (ح ،178/3 )4764وأبو نعيم يف احللية  ،42/2والبيهق يف السن الكربى (ح.46/4 )6897
( )4إسناده صحيح على شرط الشيخن ،سايا هو :اب عيينة ،ووكي هو :اب اجلراح وعروة هو :اب ال بر .أخرج ااطيب يف املهروانيا (ح ،881 /2 )111واب
فهد يف حل األحلاظ ص 100 :كالمها م طري املصنف .وأخرج الطرباين يف الكبر (ح 390/13 )14218م طري  :سايا ب عيينة ب  .واب أيب شيبة
(ح ،505/7 )37590وعن مسلم (ح ،)13-2673وأمحد (ح 395/11 )6787كالمها ع وكي ع هشام ب  .وأخرج مال يف املوطأ (ح )774ص،578 :
وأمحد (ح ،59/11 )6511والدارم (ح ،308/1 )245والبخاري (ح ،31/1 )100ومسلم (ح ،2058/4 )13-2673والرتم ي (ح ،31/5 )2652والنسائ
يف الكربى (ح ،391/5 )5876واب ماج (ح ،20/1 )52مجيعهم م طري  :هشام ب عروة ب  .قال النووي :العلم يف األحادي السابقة املطلقة لي هو حموه م
صدور حااظ  ،ولك معناه أن ميو محلت ويتخ الناس جهاالً َيكمو جبهاالام فيضلو وي ِّ
ضلو ( .شرح صحيح مسلم للنووي .)224/16
ُ
َ
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ِّ
ِّ
ِّ
العبَّ ِّ
اداين عن ،
د .حممد ب حس ب زاهر الشهري :ج م أحادي عل ب حرب الطائ  ،ع سايا ب ِّ عُيينة وغره م الاوائد ،رواية ِّأيب بكر أمحد ب سليما َ
رواية أيب عل احلس ب أمحد ب إبراهيم ب َشا َذا عن  :دراسةً وحتقي ًقا وخترجيًا

[َ ]50ح َّدثَنا حممد ب فُضي  ،ع عُبَـْيدة ،ع إبراهيم ،ع األسود ،ع عائشة رض هللا عنها قالت :كا
رسول هللا  يُقب  ،وهو صائم ،ويُباشر ،وهو صائم ،وكا أ َْملككم ِّإل ْربِّ (.)2
[َ ]51ح َّدثَنا يـَ ْعلى ب عُبيد ،ع عُبَـْيدة( ،)3ع إبراهيم ،ع األسود ،ع عائشة رض هللا عنها قالت:
خران رسول هللا  فلم ََْيتسب طالقًا(.)4
ت املين م ثوب رسول هللا .)5(
َح ُّ
[ ]52وإبسناده ع عائشة رض هللا عنها قالت :لقد كنت أ ُ
( )1متا علي م حدي عائشة ،وه ا إسناد في احلجاج ب أرطاة قال عن اب حجر :صدوق ك،ر ااطأ والتدلي ( .التقريب  .)1119وذكره اب حجر يف املرتبة
الرابعة م طبقا املدلسن ال ي ال َُيتج بروايتهم مامل يصرحوا ابلسماع (تعريف أه التقدي  )164وقد عنع يف ه ه الرواية إال أن قد توب كما سيأيت يف التخريج.
أخرج اب أيب شيبة (ح  289 /4 )17328ع عبد هللا ب منر ،وعن اب ماج (ح .623/1 )1937وأخرج أبو نعيم يف مسند أيب حنياة ص 70:م طري  :عبد
الع ي ب سويد ع حجاج ب أرطأة يف قصة أفلح ب أيب ال ُقعي ودخول على عائشة –رض هللا عنها .-وأخرج أيضاً يف احللية  97/7م طري  :احلكم ب عتبة ب .
وقد اتب اللي ب سعد حجاج ب أرطأة كما عند مسلم (ح ،1070/2 )9-14450والنسائ يف اجملتىب (ح 99/6 )3301كالمها م طري  :اللي ع ي يد ب أيب
حبيب ،ع عراك ب مال  ،ب  .واتبع مال أيضاً كما عند أمحد (ح ،200/40 )24170وأيب داود (ح ،221/2 )2055والرتم ي (ح ،445/3 )1147والنسائ
يف اجملتىب (ح ،98/6 )3300ويف السن الكربى (ح 194/5 )5421م طري  :سليما ب يسار ،ع عروة ،ع عائشة.
( )2حدي صحيح ،وه ا اإلسناد ضعيف في  ،عبيدة ب معتب الضي قال عن اب حجر :ضعيف واختلط أبخرة( .التقريب ،)4416إال أن توب كما سيأيت يف
التخريج .وإبراهيم هو :اب ي يد النخع  ،واألسود هو :اب ي يد النخع خال إبراهيم النخع  .أخرج ضيا الدي املقدس يف بلغة الطالب احل،ي (ح )16م طري
املصنف .وأخرج أمحد (ح ،184/40 )24154والدارم (ح )1870ص 424:م طري  :األعمش ع إبراهيم النخع ب  .وقد اتب األعمش عبيدة ب معتب الضي
هنا .والبخاري (ح 30/3 )1927م طري  :احلكم ع إبراهيم ب  .وقد اتب احلكم ب عتيبة عبيدة هنا .وأخرج مسلم (ح ،777/2 )65-1106وأبو داود
(ح ،311/2 )2382والرتم ي (ح ،98/3 )729والنسائ يف الكربى (ح ،307/3 )3086واب ماج (ح 538/1 )1687مجيعهم م طري  :إبراهيم النخع ب .
قال الرتم ي :حدي حس صحيح .قلت :احلدي صحيح ل طرق وروا يطول املقام بتتبعها .قال ااطايب :اختلف الناس يف جواز القبلة للصائم ،فكرهتها طائاة
هنى عنها اب عمر ويروى ع اب مسعود أن قال :م فع ذل قضى يوماً مكان  ،وع اب املسيب م ،ذل  .وقال اب عباس :يكره ذل للشاب ،ويرخص في
للشيخ ،إىل ه ا ذهب مال ب أن  ،ورخص فيها عمر ب ااطاب وأبو هريرة وعائشة وعطا والشعي واحلس  .وقال الشافع  :ال أبس هبا إذا مل َيرك من شهوة،
وك ل قال أمحد ب حنب وإسحاق ب راهوي وقال ال،وري :التاطره والتن ه أحب إيل( .معامل السن  .)113/2ومعىن املباشرة :اللم ابليد ،وهو م التقا البشرتن.
(شرح صحيح مسلم للنووي .)217/7أمللكم إلربه :أي حلاجت  ،تعين أن كا غالبا هلواه .وأك،ر احملدثن يروون باتح اهلم ة والرا يعنو احلاجة ،وبعضهم يروي بكسر
اهلم ه وسكو الرا  ،ول أتويال  :أحدمها أن احلاجة ،وال،اين أراد ب العضو ،وعنت ب م األعضا ال كر خاصة( .النهاية.)36/1
( )3كتب يف احلاشية« :هو عبيدة ب معتب الكويف الضرير روى ل م ضعا أبو داود والرتم ي واب ماج ».
( )4حدي صحيح ،وه ا اإلسناد ضعيف في  ،عبيدة ب معتب الضي قال عن اب حجر :ضعيف واختلط أبخرة( .التقريب  ،)4416إال أن توب كما سيأيت يف
التخريج .وإبراهيم هو :اب ي يد النخع  ،واألسود هو :اب ي يد النخع خال إبراهيم النخع  .أخرج مسلم (ح ،1104/2 )1477وأبو يعلى (ح،335/7 )4371
وأبو عوانة يف املستخرج (ح163/3 )4570مجيعهم م طري  :األعمش ع إبراهيم النخع ب  .وهنا اتب األعمش عبيدة ب معتب الضي .وأخرج الطرباين يف األوسط
(ح 87/2 )1334م طري  :أيب مح ة ع إبراهيم النخع ب  .وقد اتب أبو مح ة عبيدة ب معتب الضي وأبو مح ة هو :ميمو األعور قال عن اب حجر :ضعيف.
(التقريب  .)7057واب عدي يف الكام  49/4م طري  :محاد ب أيب سليما ع إبراهيم النخع ب  .وقد اتب محاد ب أيب سليما عبيدة ب معتب الضي .وهو
قلت :احلدي صحيح م رواية
صدوق ل أوهام كما يف (التقريب  .)1500وأبو الشيخ يف طبقا احملدثن أبصبها  84/2م طري  :األعمش ع إبراهيم النخع ب ُ .
مسروق ع عائشة –رض هللا عنها .-أخرج أمحد (ح ،443/42 )25666والدارم (ح ،1457/3 )2315والبخاري (ح ،43/7 )5263-5262ومسلم
(ح ،1103/2 )24-1477والرتم ي (ح ،457/3 )1179والنسائ يف اجملتىب (ح ،56/6 )3203واب ماج (ح.205/3 )2052
( )5حدي صحيح ،وه ا اإلسناد ضعيف في  ،عبيدة ب معتب الضي قال عن اب حجر :ضعيف واختلط أبخرة( .التقريب  ،)4416إال أن توب كما سيأيت يف
التخريج .وإبراهيم هو :اب ي يد النخع  ،واألسود هو :اب ي يد النخع خال إبراهيم النخع  .طري عُبيدة ب معتب أشار إليها الدارقطين يف العل  .352 /8وأخرج
إسحاق ب راهوية (ح 834/3 )1486م طري  :أيب معشر ع إبراهيم .وأمحد (ح ،413/41 )24936م طري  :محاد ب أيب سليما ع إبراهيم ب  .ويف
(ح 150 /43 )26024م طري  :أيب معشر ع إبراهيم .وقد اتبعا أبو معشر ومحاد عبيدة ب معتب الضي هنا .وأخرج مسلم (ح ،238/1 )106-288م طري :
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[ ]53وب ع عائشة رض هللا عنها قالت :رمبا [ ]...الني  الغس يف اإلان م اجلنابة(.)2
[ ]54وب ع عائشة رض هللا عنها أ الني  كا يصيب اجلنابة يف رمضا  ،فيغتس عند طلوع الاجر،
مث ينطل  ،فيؤم الناس ،ورأس يقطر [ )3(]...ابلصوم(.)4
َسباطَ ،ح َّدثَنا أبو إسحاق الشَّْيباينُّ ،ع عبد الرمح ب األسود ،ع األسود ،ع عائشة
[َ ]55ح َّدثَنا أ ْ
رض هللا عنها قالت :رخص رسول هللا  يف الرقية م ك ِّذي ُمحَة(.)5
[َ ]56ح َّدثَنا يـَ ْعلى ب عُبيد ،ع ُسليما  ،ع إبراهيم ،ع َم ْسروق ،ع عائشة رض هللا عنها قالت:
كا الني  يقب وهو صائم ،وكا أملككم ِّإل ْرب (.)6
األعمش ع إبراهيم ب  .ويف (ح 239/1 )107-288م طري  :أيب معشر ومغرة وواص األحدب ومنصور ومغرة مقروان كلهم ع إبراهيم ب  .وك هؤال قد اتبعوا
عبيدة ب معتب الضي يف ه ا احلدي  .وأخرج أبو داود (ح 101/1 )327م طري  :محاد ب أيب سليما ع إبراهيم ب  .وقد اتب محاد عبيدة هنا .واب اجلارود يف
املنتق (ح )137ص ،44:واب خ مية (ح ،145/1 )288وأبو عوانة (ح ،175/1 )530والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر (ح ،50/1 )286واب حبا (ح)1380
 ،219/4والطرباين يف األوسط (ح 331/2 )2135مجيعهم ع إبراهيم ب  .قال ااطايب :يف ه ا دلي على أ املين طاهر ولو كا عين جنساً لكا ال يطهر ال،وب
بارك إذا يب كالع رة إذا يبست مل تطهر ابلارك .ومم كا يرى فرك املين وال أيمر بغسل سعد ب أيب وقاص ،وقال اب عباس امسح عن إبذخرة أو خرقة وال تغسل
إ شئت إمنا هو كالب اق أو املخاط ،وك ل قال عطا  ،وقال الشافع  :املين طاهر ،وقال أمحد :جي ي أ يارك ( .معامل السن .)114/1
( )1ما بن املعقوفن كلمة غر واضحة ابألص .
( )2احلدي صحيح ،وه ا اإلسناد ضعيف في  ،عبيدة ب معتب الضي قال عن اب حجر :ضعيف واختلط أبخرة( .التقريب ،)4416إال أن توب كما سيأيت يف
التخريج .وإبراهيم هو :اب ي يد النخع  ،واألسود هو :اب ي يد النخع خال إبراهيم النخع  .أخرج عبد الرزاق (ح ،268/1 )1031واب أيب شيبة (ح،40/1 )370
وأمحد (ح ،375/42 )25583والبخاري (ح ،67/1 )299وأبو داود (ح 58/1 )77مجيعهم م طري  :منصور ب املعتمر ع إبراهيم بلا ( :كنت أغتس أان
ورسول هللا  م إان واحد ،وحن جنبا ) .وقد اتب منصور عبيدة ب معتب الضي هنا.
( )3ما بن املعقوفن كلمة غر واضحة ابألص .
( )4احلدي حس  ،واإلسناد ضعيف في  ،عبيدة ب معتب الضي قال عن اب حجر :ضعيف واختلط أبخرة( .التقريب ،)4416إال أن توب كما سيأيت يف التخريج.
وإبراهيم هو :اب ي يد النخع  ،واألسود هو :اب ي يد النخع خال إبراهيم النخع  .أخرج أمحد (ح ،367/42 )25569والنسائ يف الكربى (ح285/3 )3010
ويف (ح 287/3 )3015كالمها م طري  :محاد ب أيب س ليما ع إبراهيم ب  .وقد اتب سليما عبيدة ب معتب الضي يف ه ه الراوية .وأخرج إسحاق ب راهوي
(ح ،884/3 )1557والنسائ يف الكربى (ح 286/3 )3012كالمها م طري  :شري ب عبد هللا ع أيب إسحاق السبيع ع األسود ب  .وقد اتب شري عبيدة ب
معتب الضي هنا .وأخرج أمحد (ح ،233/41 )24705والنسائ يف الكربى (ح 287/3 )3016كالمها م طري  :زهر ب معاوية ع أيب إسحاق السبيع ع
األسود ب  .وقد اتب زهر عبيدة هنا.
( )5إسناده صحيح على شرط الشيخن .أسباط هو :اب حممد ب عبد الرمح القرش والشيباين هو :أبو إسحاق سليما ب أيب سليما  ،وعبد الرمح ب األسود :هو
اب ي يد النخع  .أخرج اارائط يف مكارم األخالق (ح )1064ص 344:ع املصنف .وأخرج إسحاق ب راهوي (ح ،876/3 )1546وأمحد (ح)24326
 ،383/40والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر (ح ،328/4 )7190مجيعهم م طري  :أسباط ب حممد ب  .وأخرج إسحاق ب راهوي (ح ،876/3 )1547وأمحد
(ح ،369/42 )25571واب أيب شيبة (ح ،42/5 )23529والبخاري (ح ،132/7 )5741ومسلم (ح ،1724/4 )52-2193والنسائ يف الكربى (ح)7497
( ،73/7ح ،355/8 )4938والبيهق يف الكربى (ح ،584/9 )19584مجيعهم م طرق ع أيب إسحاق الشيباين ب  .احلُ َمة :احلمة ك ش

يلدغ أو يلس  ،قال

ااطايب ،وقي  :ه شوكة العقرب .قوله رخص :مشعر أبن كا منهياً ،ولعل هناهم عنها ملا عسى أ يكو فيها م ألااظ اجلاهلية ،فلما علم أهنا عارية عنها أابح هلم،
وروى اب وهب ع يون ب ي يد ع اب شهاب قال :بلغين ع رجال م أه العلم أهنم كانوا يقولو  :إن  هنى ع الرق حىت قدم املدينة ،وكا الرق يف ذل
ال م فيها ك،ر م كالم الشرك ،فلما قدم املدينة لدغ رج م أصحاب  ،قالوا :رسول هللا! قد كا آل ح م يرقو م احلُ َمة ،فلما هنيت ع الرقى تركوها ،فقال :
"ادعوا يل عمارة"- ،وكا قد شهد بدراً ،-قال" :اعرض عل رقيت " ،فعرضها علي ومل ير هبا أبساً وأذ ل فيها( .عمدة القاري .)268/21
( )6حدي صحيح ،وه ا إسناد منكر لتارد سليما  ،وهو اب يُ َس ْر ،ع النخع  ،قال اب حبا  :أييت ابملعضال ع أقوام ثقا  ،ورمبا حدث عن ال،وري ويكني
(اجملروحن  .)329 /1وقال أمحد :ال يساوي شيئًا( .العل  .)4849وقال النسائ وعل اب اجلنيد :مرتوك احلدي ( .الضعاا للنسائ ص( ،)49 :إكمال ا يب
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اداين عن ،
د .حممد ب حس ب زاهر الشهري :ج م أحادي عل ب حرب الطائ  ،ع سايا ب ِّ عُيينة وغره م الاوائد ،رواية ِّأيب بكر أمحد ب سليما َ
رواية أيب عل احلس ب أمحد ب إبراهيم ب َشا َذا عن  :دراسةً وحتقي ًقا وخترجيًا

ري ،ع سايا  ،ع منصور ،ع مسلم ،ع َم ْسروق ،ع عائشة رض هللا
[َ ]57ح َّدثَنا أبو داود احلَْا ُّ
عنها قالت :كا الني  يقول يف سجوده« :سبحانك اللهم وحبمدك إن ظلمت نفسي» يتأول القرآ .
[ق/95ب](.)1
َسباط ويـَ ْعلى ب عُبيد ،ع ُحَريْ ب أيب مطر ،ع عامر ،ع مسروق ،ع عائشة رض
[َ ]58ح َّدثَنا أ ْ
هللا عنها قالت :خران رسول  ،فاخرتانه أفكا طالقًا(.)2
[َ ]59ح َّدثَنا يـَ ْعلى ،ع إمساعي ب أيب خالد ،ع الشَّعي ،ع مسروق ،ع عائشة رض هللا عنها
قالت :لقد كنت أفت القالئد لرسول هللا  ،فيبع ابهلدي إىل الكعبة ،مث ما َيرم علي ش مما َي للرج م
أهل حىت يرج الناس(.)3
الكمال ملغلطاي  .)107 /6أخرج الدارقطين يف الغرائب -كما يف خمتصره الب طاهر املقدس ( -ح 490 /2 )6419م طري سليما ب يُ َسر ب  .وأخرج أمحد
(ح 16/43 )25815م طري  :إبراهيم ع األسود ومسروق يف قصة سؤاهلما عائشة .وأخرج مسلم (ح ،777/2 )65-1106والنسائ يف الكربى (ح)3068
 302/3كالمها م طري  :األعمش ع مسلم ب صبيح ع مسروق ب  .وأخرج أمحد (ح 130/42 )25230ويف (ح 228/41 )24699م طري  :عامر الشعي
ع مسروق ب  .قال اب طاهر املقدس  :قال الدارقطين :تارد ب سليما ب يُ َس ْر ،ع إبراهيم ،ع علقمة واألسود ومسروق ،وهو غريب م حدي إبراهيم النخع ع
مسروق( .أطرا الغرائب واألفراد (ح .)490 /2 )6419قلت :احلدي صحيح م طرق أخرى ع عائشة سب خترجي يف احلدي رقم (.)50
( )1احلدي صحيح رجال ثقا رجال الشيخن غر أيب داود احل ْاري وهو :عمر ب أيب زيد فم رجال مسلم ،سايا هو :ال،وري ،ومنصور هو :اب املعتمر ،ومسلم
هو :اب صبيح ،ومسروق هو :اب األجدع .أخرج اب السمعاين يف معجم شيوخ ص ،173 :وعل ب املاض املقدس يف األربعن يف فض الدعا (ح )38ص:
 ،220كالمها م طري املصنف .وأخرج أمحد (ح ،271/40 )24223والبخاري (ح ،163/1 )817والنسائ يف اجملتىب (ح 219/2 )1122ويف (ح)1123
 ،220/2ويف السن الكربى (ح ،357/1 )713واب خ مية (ح ،305/1 )605والسراج (ح ،18/2 )41وأبو عوانة يف املستخرج (ح ،504/1 )1883والطحاوي
يف شرح معاين اآلاثر (ح ،234/1 )1402والطرباين يف الدعا (ح )600ص ،193:والبيهق يف السن الكربى (ح 123/2 )2560مجيعهم م طري  :سايا ال،وري
ب  .وأخرج إسحاق ب راهوي (ح ،806/3 )1441وأمحد (ح ،192/40 )24163وأبو داود (ح ،156/2 )877واب ماج (ح ،287/1 )889واب خ مية
(ح ،429/1 )847مجيعهم م طرق ع منصور ب املعتمر ب .
( )2احلدي صحيح ،واإلسناد ضعيف في حري ب أيب مطر قال عن اب حجر :ضعيف (التقريب  ،)1182ولكن توب كما سيأيت يف التخريج ،وقد سب ختريج
احلدي م طري يعلى ب عبيد ،ع عبيدة ب معتب الضي ،ع إبراهيم النخع  ،ع األسود ،ع عائشة يف احلدي رقم ( .)51أسباط هو :اب حممد القرش  ،عامر
هو :الشعي ،ومسروق هو :اب األجدع .مل أقف على طري املصنف .وأخرج أمحد (ح ،196/41 )24653ويف (ح ،464/42 )25703واب أيب شيبة
(ح ،584 /9 ،)18399والدارم (ح ،1457/3 )2315والبخاري (ح ،43/7 )5263ومسلم (ح ،1103/2 )24-1477ويف (،1104/2 )27-1477
والرتم ي (ح ،475/3 )1179والنسائ يف اجملتىب (ح ،56/6 )3203ويف (ح ،160/6 )3441ويف السن الكربى (ح ،148/5 )5293مجيعهم م طري  :إمساعي
ب أيب خالد ع عامر الشعي ب  .وقد اتب إمساعي ُ حري ب أيب مطر هنا .وأخرج الطيالس (ح ،30/3 )1506وسعيد ب منصور يف السن (ح،425/1 )1645
وإسحاق ب راهوية (ح ،815/3 )1454وأمحد (ح ،149/43 )26023واب ماج (ح 205/3 )2052مجيعهم م طري  :األعمش ع مسلم ب أيب صبيح ع
مسروق ب  .وقد اتب األعمش حري ب أيب مطر يف ه ه الرواية .وأخرج مسلم ( 1104/2 )26-1477م طري  :ع عاصم األحول ع الشعي ب  .وقد اتب
قلت :احلدي روي م طرق أخرى صحيحة.
عاصم األحول حري ب أيب مطر يف ه ه الرواية .قال الرتم ي :حدي حس صحيحُ .
( )3احلدي صحيح على شرط الشيخن ،يعلى هو :اب عبيد ،والشعي هو :عامر ،ومسروق هو :اب األجدع .أخرج الضيا املقدس يف بغية الطالب احل،ي (ح)25
م طري املصنف .وأخرج الدارم (ح )2095ص 471:والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر (ح ،265/2 )4180كالمها م طري  :يعلى ب عبيد ب  .وأخرج إسحاق
ب راهوي (ح ،799/3 )1434وأمحد (ح ،20/40 )24020ويف (ح ،371/42 )25574والبخاري (ح ،102/7 )5566ومسلم (ح،959/2 )370-1321
والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر (ح 265/2 )4179مجيعهم م طرق ع إمساعي ب أيب خالد ب  .وأخرج أبو يعلى (ح 120/8 )4658م طري  :داود ب أيب هند
احلَْب وغره فَتالً لواه
ع عامر الشعي ب  .قال الضيا  :ه ا حدي صحيح ،أخرج البخاري ومسلم م رواية عروة ،واألسود ،وغرمها ع عائشة مبعناه… ،أفتل :فت ْ
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[َ ]60ح َّدثَنا احلَس ب ُموسى األَ ْشيبَ ،ح َّدثَنا َشْيبا  ،ع أَ ْشع  ،ع أم  ،ع َم ْسروق ،ع عائشة
رض هللا عنها قلت هلا :أي العم كا أحب إىل رسول هللا ؟ قالت :الدائم ،قلت :فأي ح ٍ
ن كا يصل ؟
الصارخ قام فصل (.)1
قالت :إذا مس َّ
ضْي  ،ع األعمش ،ع بعض أصحاب  ،ع مسروق ،ع عائشة رض هللا عنها
[َ ]61ح َّدثَنا حممد ب فُ َ
قالت :كانت مين رسول هللا  لوضوئ وطعام  ،وكانت مشال ملا سوى ذل (.)2
ي ،ع شعبة ،ع أيب إسحاق قال :مسعت َمسروقًا يقول :أشهد على عائشة
[َ ]62ح َّدثَنا أبو َعامر الْ َع َق ِّد ُّ
رض هللا عنها أهنا قالت :مل يك يومها إال صلى الني  ركعتن يف بيتها بعد العصر(.)3
[َ ]63ح َّدثَنا حممد ب عُبيد ،ع عُبيد هللا ب عُمر ،ع القاسم ب حممد ،ع عائشة رض هللا عنها
قالت :طيبت رسول هللا  بيدي هاتن إلحرام حن أحرم وحلل قب أ يطو ابلبيت(.)4
وبرم فهو ماتول وفتي ( .املعجم الوسيط  .)673/2القالئد :املعالي واحداا قالدة وهو :ما يعل أو يتقلد ب م حل أو غره( .تاسر غريب ما يف الصحيح
ص .)503:اهلدي :وهو ما يهدى إىل البيت احلرام م النعم لتنحر ،فأطل على مجي اإلب وإ مل تك هد ً ،تسمية للش ببعض ( .النهاية .)254/5
( )1احلدي صحيح رجال رجال الشيخن ،شيبا هو :اب عبد الرمح التميم  ،وأشع هو :اب أيب الشع،ا  ،وأبوه هو :أبو الشع،ا سليم ب أسود ب حنظلة،
ومسروق هو :اب األجدع .أخرج أمحد (ح 399/43 )26390م طري حس ب موسى األشيب وحسن ب حممد ب هبرام املروذي ع شيبا ب  .وأخرج
الطيالس (ح ،33/3 )1510وأمحد (ح ،176/41 )24628والبخاري (ح ،50/2 )1132وأبو عوانة (ح ،42/2 )2247والبيهق يف الكربى (ح5/3 )4659
مجيعهم م طري  :شعبة ع أشع ب  .وأخرج مسلم (ح ،511/1 )131-741وأبو داود (ح 35/2 )1317كالمها م طري  :أيب األحوص سالم ب سليم ع
أشع ب  .وقال الطيالس يف تاسر الصارخ :يعين الدي .
( )2إسناده ضعيف إلهبام الراوي ع مسروق ،وبقية رجال رجال الشيخن ،األعمش هو :سليما ب مهرا  ،ومسروق هو :اب األجدع .أخرج اب أيب شيبة
(ح ،140/1 )1615ويف (ح ،224/5 )25469وأمحد (ح 197/42 )25321كالمها ع  :حممد ب فضي ب  .واحلدي ل طري آخر أخرج أمحد (ح)26283
 ،317/43وأبو داود (ح 9 /1 )34كالمها م طري  :سعيد ب أيب عروبة ع أيب معشر ع النخع ع األسود ع عائشة بلا ( :كانت يد رسول هللا  اليسرى
االئ  ،وما كا م أذى ،وكانت اليمىن لوضوئ وملطعم ) .قلت :واحلدي ل طرق وشواهد ،وعلي فهو حس لغره وهللا أعلم.
( )3احلدي صحيح ،وإسناده على شرط الشيخن ،أبو عامر هو :عبد املل ب عمرو القيس  ،وشعبة هو :اب احلجاج ،وأبو إسحاق هو :عمرو ب عبيد هللا أبو
إسحاق السبيع  ،ومسروق هو :اب األجدع .أخرج أمحد (ح ،479/41 )25027والدارم (ح )1576ص ،362 :والبخاري (ح ،122/1 )593ومسلم
(ح ،572/1 )301-835وأبو داود (ح ،25/2 )1279والنسائ يف اجملتىب (ح ،281/1 )576وأبو عوانة (ح ،7/2 )2110والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر
(ح ،300/1 )1794واب حبا (ح ،437/4 )1570والبيهق يف الكربى (ح ،642/2 )4399مجيعهم م طري  :شعبة ع أيب إسحاق السبيع ع األسود ب
ي يد ومسروق ع عائشة .وأخرج البخاري (ح ،122/1 )592ومسلم ( ،572/1 )300-835والنسائ (ح281/1 )577و (ح 281/1 )575مجيعهم م طري :
األسود ،ب  .قال ااطايب :صالة الني  يف ه ا الوقت قي  :إن خمصوص ب ل  ،وقي  :إ األص في أن صالها يوما قضا لاائت ركعيت الظهر ،وكا  إذا فع
فعالً ،واظب علي ومل يقطع فيما بعد .وقي  :إن صلَّى بعد العصر تنبيهاً ألمت أ هني  ع الصالة بعد الصبح وبعد العصر على وج الكراهية ال على وج التحرمي.
(معامل السن .)277/1
( )4احلدي صحيح ،وإسناده على شرط الشيخن .حممد ب عبيد هو :الطنافس  ،أخرج أمحد (ح ،209/41 )24672واب ماج (ح 1011/2 )3042كالمها م
حممد ب عبيد .أما رواية
طري ع حممد ب عبيد ب  .واتب أبو معاوية حممد ب خازم ،وأبو أسامة محاد ب أسامة ،وَيىي القطا  ،وعبد هللا ب منر ،وشجاع ب الوليد َ
َيىي القطا فأخرجها أمحد (ح .385/42 )25602وأما رواية عبد هللا ب منر فأخرجها مسلم (ح .846/2 )34-1189وأما رواية أيب معاوية حممد ب خازم ،وأيب
أسامة محاد ب أسامة فأخرجها واب ماج (ح .1011/2 )3042وأما رواية شجاع ب الوليد فأخرجها الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر(ح .130 / 2 )3597مجيعهم
ع عبيد هللا ب عمر ب  .وخالاهم أبو ضمرة فرواه ع عبيد هللا ب عمر ،ع ع بد الرمح ب القاسم ،ع أبي  ،ع عائشة .أخرج النسائ (ح .217 /4 ،)4151قال
الدارقطينَ :يتم أ تصح مجيعها ،أل مجي الرواة هلا ثقا ( .العل  ،)128/15وقال احلاف اب حجر :قوهلا :حن أحرم ،أي :حن أراد اإلحرام ،وقوهلا :حن أح ،
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د .حممد ب حس ب زاهر الشهري :ج م أحادي عل ب حرب الطائ  ،ع سايا ب ِّ عُيينة وغره م الاوائد ،رواية ِّأيب بكر أمحد ب سليما َ
رواية أيب عل احلس ب أمحد ب إبراهيم ب َشا َذا عن  :دراسةً وحتقي ًقا وخترجيًا

صدقة ،ع األوزاع  ،ع عبد الرمح ب القاسم ،ع أبي  ،ع
[َ ]64ح َّدثَنا القاسم ب ي يد اجلَْرم ُّ  ،ع َ
عائشة رض هللا عنها ع الني  قال« :إذا أراد الرجل أن جيامع أهله اختذت أهله ِّخ أرقة ،فإذا فرغ انولته
فيمسح عنه األذى ومسحت ،مث صليا يف ثوهبما ذلك»(.)1
[َ ]65ح َّدثَنا أن ب ِّعياض ،ع حممد ب َع ْمرو ،ع أيب َسلمة ،ع أيب هريرة  ع الني  قال:

قلواب وأرق أفئدة ،اإلميان ميان ،واحلكمة ميانية»(.)2
«أاتكم أهل اليمن ،هم أضعف ً
[َ ]66ح َّدثَنا َعْبد هللا ب إدري  ،ع َربِّيعة ب عُْ،ما  ،ع حممد ب َيىي ب َحبَّا  ،ع األعرج،
[ق/96/أ] ع أيب هريرة قال :قال رسول هللا « :املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف ويف
فعلت كذا
كل خري ،فاحرص على ما ينفعك ،واستعن ابهلل وًل تعجز ،وإن أصابك شيء فال تقل لو أن
ُ

وكذا ،ولكن قل قدر هللا وما شاء هللا فعل ،فإن لو تفتح عمل الشيطان»(.)3

أي :ملا وق اإلحالل ،وإمنا كا ك ل أل الطيب بعد وقوع اإلحرام ال جيوز ،والطيب حن إرادة احل ال جيوز ،أل احملرم ممنوع م الطيب .وهللا أعلم( .فتح الباري
.)585/3
فوعا فهو منكر.
( )1حدي منكر ،رفع صدقة وهو :اب عبد هللا السمن قال عن اب حجر :ضعيف (التقريب  .)2913وقال اإلمام أمحد :ما كا م حدي ،مر ً
(العل ع أمحد  .)1411 ،492أخرج ال هي يف سر أعالم النبال  283 /9م طري املصنف .وخالف الوليد ب مسلم صدقة فرواه ع األوزاع  ،ع عبد الرمح
ب القاسم ،ع أبي موقوفًا على عائشة رض هللا عنها .أخرج اب خ مية يف صحيح (ح .142/1 )280والوليد ب مسلم وإ كا يدل تدلي تسوية إال أن كا
عاملا حبدي األوزاع  .فيما قال مروا ب حممد( .اجلرح والتعدي الب أيب حامت  .)17 /9وقال اب حجر :موقو  .رواه اب خ مية يف صحيح ( .التلخيص احلبر /1
.)34
( )2حدي صحيح ،وه ا إسناد حس في حممد ب عمرو ب علقمة قال عن اب حجر :صدوق ل أوهام (التقريب  .)6188وقد توب كما سيأيت يف التخريج ،أبو
سلمة هو :اب عبد الرمح  .أخرج أمحد يف املسند (ح ،312/16 )10527ويف فضائ الصحابة (ح ،866/2 )1620والرتم ي (ح ،726/5 )3935والبغوي يف
هري حممد ب عمرو كما عند البخاري
شرح السنة (ح ،201/14 )4001مجيعهم م طري  :حممد ب عمرو ب  .قال الرتم ي :حدي حس صحيح .وقد اتب ال ُّ
قلت :احلدي متواتر ع الني  م حدي مجاعة
(ح 179/4 )3499والطرباين يف مسند الشامين (ح 172/4 )3031كالمها م طري  :ال هري ع أيب سلمة ب ُ .
م الصحابة.
( )3حدي صحي ح في ربيعة ب ع،ما القرش قال عن اب حجر :صدوق ل أوهام (التقريب  )1913وقد توب كما سيأيت يف التخريج ،وطري املصنف م أصح
الطرق للحدي  ،وقد رواه مسلم م طري اب إدري  .األعرج هو :عبد الرمح ب هرم  .أخرج اب حبا (ح ،29/13 )5722واب مسعو يف أمالي (ح )210ص:
 ،217وااطيب يف املهروانيا (ح ،701 /2 )59واجلام ألخالق الراوي (ح ،114 /1 )96واب خرو يف الاوائد العوايل -خمطوط ابلعمرية ق 20ب( -ح،)33
واب عساكر يف معجم شيوخ (ح ،369 /1 )443وقاض املارستا يف مشيخت (ح 1012 /2 )435مجيعهم م طري املصنف .وأخرج مسلم (ح)34-2664
 ،2052/4واب ماج (ح ،31/1 )79واب أيب عاصم يف كتاب السنة (ح ،157/1 )356والب ار (ح ،309/15 )8835والنسائ يف عم اليوم والليلة (ح)625
ص ،403:والطحاوي يف شرح مشك اآلاثر (ح ،237/1 )262مجيعهم م طري  :عبد هللا ب إدري ع ربيعة ب ع،ما ب  .وأخرج أمحد (ح،395/14 )8791
ويف (ح ،424/14 )8829واب السين يف عم اليوم والليلة (ح )349ص ،310:كالمها م طري  :حممد ب عجال ع ربيعة ب ع،ما ب  .وقد اتب سايا ب عيينة
ربيعة ب ع،ما كما عند اب ماج (ح ،1395/2 )4168والنسائ يف الكربى (ح ،230/9 )10382والطحاوي يف شرح مشك اآلاثر (ح ،236/1 )259واب
حبا (ح 28/13 )5721مجيعهم م طري  :سايا ب عيينة ع حممد ب عجال ع األعرج ب  .قال الدارقطين :ه ا حدي صحيح م حدي ربيعة ب ع،ما ،
ع حممد ب َيىي ب َحبَّا  ،تارد ب عبد هللا ب إدري متصالً .ورواه حممد ب عجال  ،ع ربيعة ب ع،ما  ،ع األعرج مل ي كر في حممد ب َيىي ،وحدي اب إدري
أصح ،وه ا احلدي أخرج مسلم :ع أيب بكر ب أيب شيبة ،وحممد ب عبد هللا ب منر ،ع عبد هللا ب إدري  ،ع ربيعة ب ع،ما ( .الاوائد العوايل واألحادي
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[َ -]67ح َّدثَنا إسحاق ب عبد الواحد القرش َ ،ح َّدثَنا الْ ُمعاىف ب ِّع ْمرا [ ،ع عبد احلميد ب جعار](،)1
ع نُوح ب أيب بِّالل ،ع أيب َسعِّيد الْ َم ْق ُرب ِّي ،ع أيب هريرة  قال :قال رسول « :احلمد هلل رب العاملني
سبع آايت أوهلن بسم هللا الرمحن الرحيم ،وهي املثان ،وهي فاحتة الكتاب ،وأم القرآن»(.)2
[َ ]68ح َّدثَنا زيد ب أيب الَّرقا  ،ع ُسايا  ،ع َيىي ب َسعِّيد ،ع أيب بكر ب حممد ب َع ْمرو ب ح م،
ع عُمر ب عبد الع ي  ،ع أيب بكر ب عبد الرمح ب احلارث ب هشام ،ع أيب هريرة  قال :قال رسول هللا

« :من ابع سلعة مث أفلس صاحبها فوجدها بعينها ،فهو أحق هبا من الغرماء»(.)3
َحوص ع َعْبد هللا  قال:
[َ ]69ح َّدثَنا أبو معاويةَ ،ح َّدثَنا األعمش ،ع َعْبد هللا ب ُمَّرة ،ع أيب األ ْ
خليال»(.)4
خليال ًلختذت أاب بكر ً
قال الني « :لو كنت متخ ًذا ً
آخر حديث علي بن حرب.
العبَّاداين
العبَّاداينُّ إمال م حاظ  ،حدثين جعار ب حممد ب حرب َ
[َ ]70ح َّدثَنا أمحد ب ُسليما َ
َبعبَّادا  ،حدثين حممد ب َك،ر وأبو َسلمة موسى ب إمساعي التـَّبُوذَكِّ ُّ قاالَ :ح َّدثَنا اب البَـْيلماين حدثين قال أيب

الغرائب الب خرو -خمطوط ابلعمرية ق 21أ -ح  .)33وقال أبو بكر ااطيب :انارد مسلم إبخراج ه ا احلدي يف صحيح  ،فرواه ع أيب بكر ب أيب شيبة ،وحممد
ب عبد هللا ب منر ،ع عبد هللا ب إدري .
( )1ما بن املعقوفن سقط م األص  ،واستدركت م شعب اإلميا للبيهق والتاسر للواحدي ،وكالمها رو ه م طري املصنف.
( )2إسناده في إسحاق ب عبد الواحد القرش  ،قال عن اب حجر :حمدث مك،ر تكلم في بعضهم (التقريب  ،)369وأبو سعيد املقربي هو :كيسا أبو سعيد املقربي.
أخرج البيهق يف شعب اإلميا (ح 16/4 )2120والواحدي يف تاسره (ح 61/1 )14م طري املصنف .وأخرج البيهق أيضاً يف السن الكربى (ح)3956
 526/2م طري  :إسحاق ب عبد الواحد املوصل ع املعاىف ب عمرا ع عبد احلميد ب جعار ع نوح ب أيب بالل ب  .قال البيهق  :وك ل رواه أبو بكر احلنا ،
ع عبد احلميد ب جعار قال :مث لقيت نوحاً فحدثين ب ع سعيد ع أيب هريرة موقوفاً غر مرفوع .قال اب حجر تعقيباً على وقا على أيب هريرة :وه ا اإلسناد رجال
ثقا  ،وصحح غر واحد م األئمة وقا على رفع  ،وأعل اب القطا هب ا الرتدد ،وتكلم في اب اجلوزي م أج عبد احلميد ب جعار ،فإ في مقاالً ،ولك متابعة
نوح ل مما تقوي  ،وإ كا نوح وقا لكن يف حكم املرفوع إذ ال مدخ لالجتهاد يف عد آي القرآ ( .التلخيص احلبر  .)573/1وأخرج الطرباين يف األوسط (ح)5102
 ،208/5والبيهق يف السن الكربى (ح 67/2 )2389كالمها م طري  :عل ب اثبت ع عبد احلميد ب جعار ع نوح ب أيب بالل ب  .قال الطرباين :مل يرو ه ا
احلدي ع نوح ب أيب بالل إال عبد احلميد ب جعار ،تارد ب  :عل ب اثبت .قلت :مل يتارد عل ب اثبت ب فقد اتبع أبو بكر احلنا كما عند ال،علي يف تاسره
 ،103/1والدارقطين يف السن (ح 86/2 )1190كالمها م طري  :أيب بكر احلنا ع عبد احلميد ب جعار ع نوح ب أيب بالل ع سعيد ب أيب سعيد املقربي ع
أيب هريرة مرفوعاً ب  .قال الدارقطين :قال أبو بكر احلنا  :مث لقيت نوحاً فحدثين ع سعيد ب أيب سعيد املقربي ع أيب هريرة مب،ل  ،ومل يرفع  .قلت :واتبع أيضاً املعاىف
ب عمرا كما يف رواية املصنف .املثان :ه الااحتة مسيت ب ل ألهنا تْ،ىن يف ك صالة :أي تُعاد ،وقي  :امل،اىن السور اليت تقصر ع املئن وت يد ع املاص  ،كأ املئن
جعلت مبادي ،واليت تليها م،اين( .النهاية .)225/1
( )3إسناده صحيح ،وسايا هو :ال،وري .أخرج سايا ال،وري يف جامع وم طريق أخرج اب خ مية -كما يف الاتح  -64 /5واب حبا يف صحيح (ح)5037
 .414 /11وأخرج الباغندي يف مسند عمر ب عبد الع ي (ح )44ص ،97 :والدارقطين يف السن (ح 431 /3 )2902كالمها م طري زيد ب أيب ال رقا ب .
وأخرج البخاري (ح ،118 /3 ،)2402ومسلم (ح 31 /5 ،)3989كالمها م طري َيىي ب سعيد ب .
( )4إسناده صحيح ،وأبو معاويـة ،هـو حممـد بـ خـازم الضـرير ،واألعمـش هـو سـليما بـ مهـرا  .أخرجـ ااطيـب يف املهروانيـا (ح 789 /2 ،)85مـ طريـ املصـنف.
وأخرجـ ابـ أيب شــيبة (ح ،348 /6 )31923وعنـ مســلم (ح 109 /7 ،)6252عـ أيب معاويــة ووكيـ  ،عـ األعمــش بـ  .وأخرجـ أمحــد (ح 216 /6 ،)3689عـ
وكي  ،ع األعمش ،ويف (ح 424 /6 ،)3880والنسائ يف الكربى ( 294 /7 ،)8051م طري سايا  ،ع األعمش .قال أبو بكر ااطيب :اناـرد مسـلم إبخراجـ ،
فرواه ع أيب بكر ب أيب شيبة ع أيب معاوية ،ووكي ع األعمش.
- 65 -
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العبَّ ِّ
اداين عن ،
د .حممد ب حس ب زاهر الشهري :ج م أحادي عل ب حرب الطائ  ،ع سايا ب ِّ عُيينة وغره م الاوائد ،رواية ِّأيب بكر أمحد ب سليما َ
رواية أيب عل احلس ب أمحد ب إبراهيم ب َشا َذا عن  :دراسةً وحتقي ًقا وخترجيًا

قال :دخلت مدينة الني  ،فقعد يف الروضة بن القرب واملنرب ومجاعة قعود ،فقال قائ منهم مسعت الني 
يقول« :من اتب قبل موته بيوم اتب هللا عليه» ،قال :قلت ل  :أنت مسعت ه ا م رسول هللا  ؟ قال :نعم،
فقال آخر :مسعت رسول هللا  يقول« :من اتب قبل موته بنصف هنار اتب هللا عليه» ،قال :قلت ل  :أنت
مسعت ه ا م رسول هللا  ؟ قال :نعم ،قال آخر :مسعت رسول هللا  يقول[ :ق/96/ب] «من اتب قبل
موته بساعة اتب هللا عليه» ،قال :قلت ل  :أنت مسعت ه ا م رسول هللا  ؟ قال :نعم ،قال :فقال آخر
مسعت الني  يقول« :من اتب قبل الغرغرة اتب هللا عليه» ،قال :قلت هللا إن مسعتها م رسول هللا 

قال :هللا وأومأ إىل القرب(.)1
ِّ
العلم العم ُ ب مث
[ ]71حدثين جعار ب حممد ب حرب ،قال :مسعت بشر ب احلارث يقول :إمنا فض
يـُْرتقى ب (.)2
()3
ابلرافقة قاال كالمهاَ :ح َّدثَنا
الرافق َّ
الرق ُّ ابلرقة وأبو عُمر حممد ب َجبَلة َّ
[َ ]72ح َّدثَنا هالل ب العال َّ
فقلت ل  :ال
فَـْيض ب إسحاق قال :كنت عند ال ُاضي ب عياض ،فجا رج فسأل حاجة فأحل ابلسؤال علي ُ ،
تؤذ الشيخ ف جرين الاضي وصاح عل  ،وقال يل :فيض أما علمت أ حوائج الناس إليكم نعم م هللا عليكم،
فاح روا أ متلوا النعم ،فتحول نقماً أال حتمد رب أ جعل موضعاً تُسد ،ومل جيعل موضعا تَسد(.)4
[َ ]73ح َّدثَنا القاض حممد ب َعْبدة ،حدثين إسحاق ب وهب الواسط َ ،ح َّدثَنا حممد احملرم قال :مسعت
عطا ب أيب رابح يقول مسعت عائشة رض هللا عنها تقول :كا على عهد الني  رج َيب السماع -يعين
هالل ذي احلجة أصبح صائماً ،فاتص احلدي ابلني  ،فأحضر الرج  ،فقال ل الني
الغنا  -فكا إذا أه
ُ

« :ما محلك على صيام هذه األايم».

( )1حدي موضوع ،في اب البيلماين وهو حممد ب عبد الرمح قال اب حجر يف (التقريـب  :)6067ضـعيف وقـد اامـ بـ عـدي وابـ حبـا  .وقـال ابـ حبـا  :حـدث
عـ أبيـ بنســخة شــبيها مبــائيت حــدي كلهــا موضــوعة ال جيــوز االحتجــاج بـ وال ذكــره يف الكتــب إال علــى جهــة التعجــب ،ومــرة :يضـ علــى أبيـ العجائــب( .اجملــروحن /2
 .)264أخرج اب املن ر يف التاسر (ح ،606 /2 ،)1484وأبو نعيم يف املعرفة (ح ،3148 /6 ،)7246واب عساكر يف تع ية املسلم (ح ،)76ص 58 :مجـيعهم مـ
طري اب البيلماين ب  .قال اب عساكر :غريب م حدي البيلماين ع أبي ال أعرف إال م حدي ال،وري عن .
( )2إسناده ال أبس ب  .جعار ب حممد ب جـرب مقبـول ترمجـ الـ هي يف (اتريـخ اإلسـالم  )728 /6وذكـر مـ الـرواة عنـ الطـرباين وغـره ،ومل يـ كر فيـ جرحـا وال تعـديال.
أخرج ااطيب البغدادي يف اقتضا العلم العم (ح ،)58ص ،43 :م طري العباداين راوية ه ا اجل ب .
( )3يف األص « :وأبو عمرو» ،وامل،بت م ا يب الته يب الب حجر .90 /9
( )4إســناده جيــد .فيـ فــيض بـ إســحاق الرقـ خــادم الاضــي كــا صــاحب حــدي وخــر وغـ و .طبقــا اب ـ ســعد  ،486 /7وذكــره ابـ حبــا يف ال،قــا .139 /7
أخرجـ ابـ عســاكر يف اتريــخ مدينــة دمشـ  431 /48مـ طريـ العبــاداين راويــة اجلـ  .وأخرجـ البيهقـ يف شــعب اإلميــا (ح 119 /10 ،)7259مـ طريـ الاضـ بـ
عبد هللا اليشكري ،ع فيض ب إسحاق ب .
- 66 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)19شوال 1440هـ – يوليو 2019م
()1
ِّ

قال :رسول هللا :إهنا أ ُم املسافر ،وأ م احلج فأحببت أ يُ ْشركين هللا يف دعائهم ،فقال ل الني :
«لك بعدد كل يوم تصومه عتق مائة رقبة ،ومائة بدنة هتديها ومائة فرس -حيمل عليها يف سبيل هللا -فإذا

كان يوم الرتوية ،فلك عتق ألف رقبة وألف بدنة هتديها وألف فرس حتمل عليها يف سبيل هللا ،فإذا كان يوم
عرفة فلك عتق ألفي رقبة ،وألفي بدنة هتديها وألفي فرس حتمل عليها يف سبيل هللا وصيام سنة قبلها وسنة

()2

بعدها»(.)3
آخر اجلزء.
احلمد هلل وحده ،صلى هللا على سيدان حممد وآل وصحب وسلم ،حسبنا هللا ونعم الوكي .
اخلامتة:
اللهم ربنا ل احلمد ،م السموا  ،وم األرض ،وم ما شئت ِّم ش بعد ،أه ال،نا واجملد ،أح
اجلَدُّ .فه ه خامتة
اجلَ ِّد من ْ
ما قال العبد ،وكلنا ل عبد ،ال مان ملا أعطيت ،وال معط ملا منعت ،وال ينا ذا ْ
عمل يف ه ا اجل  ،فيها ذكر خالصة النتائج اليت توصلت إليها ِّم خالل ه ا العم  ،وه كالتايل:
 - 1أ ه ا اجل ل مكانة علمية عند أه احلدي  ،فقد استااد من ك،ر م األئمة كاحلاف أيب طاهر
السلا  ،وكون م مرو

أيب عبد هللا التجيي يف "برانجمه" ،واب حجر يف "اجملمع املؤسس" ،واقتب

من

العديد م األئمة كاارائط  ،واب حبا  ،واحلاكم ،والبيهق  ،وااطيب ،واب عساكر.
 - 2أبرز الدراسة أ القسم األول م أحادي ه ا اجل كل م حدي عل ب حرب الطَائِّ ع
شيوخ وهو ( )69حديً،ا ،ختمت بعبارة( :آخر حدي عل ب حرب) ،والقسم ال،اين :م حدي راوية اجل
العب ِّ
اداين ع شيوخ  ،وهو ( )4أحادي .
أمحد ب ُسليما َ
آثرا.
أثرا ،منهم ( )65حديً،ا و(ً )8
 -3أ عدد روا ه ا اجل ( )73حديً،ا و ً
 -4األحادي املتا عليها ( )19حديً،ا ،وأرقامها يف اجل احملق ،)34( ،)33( ،)32( ،)29( ،)10( :
(.)63( ،)62( ،)59( ،)55( ،)49( ،)48( ،)46( ،)45( ،)44( ،)40( ،)39( ،)38( ،)37( ،)36
 -5األحادي الصحيحة  -سوا ً ل ااا أو لغرها  -عددها ( )33حديً،ا ،وأرقامها يف اجل احملق ،)2( :
(،)24( ،)23( ،)22( ،)21( ،)19( ،)18( ،)17( ،)16( ،)15( ،)14( ،)12( ،)9( ،)7( ،)4
( )1يف األص « :أل م» ،وامل،بت م حاشية األص  ،وفض يوم عرفة الب عساكر.
( )2على حاشية األص إشارة أن يف« :ح :وصيام سنة».
( )3حدي موضوع ،يف سنده حممد احملرم متهم ابلك ب .أخرج اب عساكر يف فض عرفة (ح ،)4ص ،150واب اجلوزي يف م،ر الع م السـاك (ح ،)113ص233 :
م طري العباداين راوية اجل  .وأخرج اب عدي يف الكام  ،324/7وم طريق اب اجلوزي يف املوضوعا  ،197 /2م طري إسحاق ب وهب ب  .قال اب اجلوزي:
ـائال :وهـ ا إ مل يكـ موضـوعًا
ه ا حدي ال يصح .وحممـد احملـرم كـا أكـ ب النـاس .وقـال الـ هي :هـ ا كأنـ موضـوع( .ميـ ا االعتـدال  .)669 /3فتعقبـ ابـ حجـر ق ً
فما يف الدنيا حدي موضوع! (لسا املي ا .)404 /7
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(،)65( ،)60( ،)58( ،)57( ،)54( ،)53( ،)52( ،)51( ،)50( ،)42( ،)41( ،)27( ،)26( ،)25
(.)69( ،)68( ،)66
جدا ( )9أحادي  ،وأرقامها يف اجل احملق ،)13( ،)3( ،)1( :
 -6األحادي الضعياة ،أو الضعياة ً
(.)67( ،)64( ،)61( ،)56( ،)43( ،)30
 -7األحادي الباطلة واملوضوعة ( )3أحادي  ،وأرقامها يف اجل احملق .)73( ،)70( ،)11( :
 - 8اآلاثر الصحيحة  -سوا ل ااا أو لغرها  )5( -آاثر ،وأرقامها يف اجل احملق ،)8( ،)6( ،)5( :
()72( ،)71
جدا ( )3آاثر ،وأرقامها يف اجل احملق .)47( ،)31( ،)28( :
 - 9اآلاثر الضعياة أو الضعياة ً
 -10األحادي اليت مل أقف عليها عند غر املصنف روايتن ،وأرقامها يف اجل احملق .)35( ،)20( :
ه ا ما توصلت إلي م نتائج ،فإ أصبت فم هللا وحده ،وإ أخطأ فم ناس والشيطا

 ،ﭐﱡﭐ ﳉ

ﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﱠ [الصافا .]182-180،
املصادر واملراجع:

القرآ الكرمي (ج من ل وعال).
 .1النهاية يف غريب احلدي واألثر ،أتليف :أيب السعادا املبارك ب حممد اجل ري ،حتقي  :طاهر أمحد
ال اوى  -حممود حممد الطناح  ،دار النشر :املكتبة العلمية  -برو 1399 -هـ 1979 -م.
 .2األابطي واملناكر والصحاح واملشاهر ،أتليف :احلسن ب إبراهيم اجلورقاين ،حتقي  :عبد الرمح ب عبد
اجلبار الاريوائ  ،دار النشر :دار الصميع  ،الطبعة :الرابعة 1422 ،هـ  2002 -م.
 .3إحتا اارة املهرة ب وائد املسانيد العشرة ،أتليف :أمحد ب أيب بكر ب إمساعي البوصري .الناشر :دار
الوط الر ض ،الطبعة :األوىل  1420 -هـ 1999 -م.
 .4إحتا املهرة ابلاوائد املبتكرة م أطرا العشرة ،أتليف :أمحد ب عل ب حممد ب أمحد ب حجر
العسقالين ،حتقي  :مرك خدمة السنة والسرة ،إبشرا د زهر ب انصر الناصر الناشر :جمم املل فهد لطباعة
املصحف الشريف (ابملدينة)  -ومرك خدمة السنة والسرة النبوية (ابملدينة) ،الطبعة األوىل 1419هـ.
 .5إاثرة الاوائد اجملموعة يف اإلشارة إىل الارائد املسموعة ،أتليف :خلي ب كيكلدي العالئ  ،حتقي  :مرزق
ب هياس آل مرزوق ال هراين ،دار النشر :مكتبة العلوم واحلكم ،الطبعة :األوىل1425 ،هـ 2004 -م.
 .6األدب املارد ،أتليف :حممد ب إمساعي أيب عبدهللا البخاري اجلعا  ،حتقي  :حممد فؤاد عبدالباق  ،دار
النشر :دار البشائر اإلسالمية  -برو  ،1989 - 1409 -الطبعة ال،ال،ة.
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االستيعاب يف معرفة األصحاب ،أتليف :يوسف ب عبد هللا ب حممد اب عبد الرب ،حتقي  :عل حممد

البجاوي ،دار النشر :دار اجلي  ،برو  ،الطبعة :األوىل 1412 ،هـ  1992 -م
 .8أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،أتليف :عل ب أيب الكرم حممد اب األثر ،حتقي  :عل حممد معوض -
عادل أمحد عبد املوجود ،دار النشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل1415 :هـ  1994 -م
 .9أطرا الغرائب واألفراد ،اختصار :حممد ب طاهر املقدس  ،حتقي  :جابر ب عبد هللا السري  ،دار النشر:
دار التدمرية ،الطبعة :األوىل 1428 ،هـ.
 .10اقتضا العلم العم  ،أتليف أمحد ب عل ااطيب البغدادي ،حتقي  :حممد انصر الدي األلباين ،دار
النشر :املكتب اإلسالم  -برو  ،الطبعة :الرابعة.1397 ،
 .11األنساب ،عبد الكرمي اب السمعاين؛ حتقي  :العالمة عبد الرمح ب َيىي املعلم اليماين ،دار النشر:
جمل دائرة املعار الع،مانية ،حيدر آابد ،الطبعة األوىل1382 :ه1962 ،م.
 .12األوسط يف السن واإلمجاع واالختال  ،أتليف :أيب بكر حممد ب إبراهيم ب املن ر النيسابوري ،حتقي :
أبو محاد صغر أمحد ب حممد حنيف الناشر ،دار طيبة  -الر ض  -السعودية الطبعة األوىل  1405 -هـ،
1985م.
 .13البحر ال خار ،أتليف :أيب بكر أمحد ب عمرو ب عبدااال الب ار ،حتقي  :د .حماوظ الرمح زي هللا ،دار
النشر :مؤسسة علوم القرآ  ،مكتبة العلوم واحلكم -برو  ،املدينة -الطبعة األوىل  1409هـ.
 .14البداية والنهاية ،أليب الادا ب ك،ر القرش الدمشق ؛ حتقي  :د /عبد هللا ب عبد احملس الرتك  ،دار
هجر ،الطبعة األوىل 1417هـ 1997 /م.
 .15اتريخ ِّ
اإلسالم ووفيا املشاهر واألعالم ،أليب عبد هللا ال هي؛ حتقي  :د /بشار عواد معرو  ،دار
الغرب ِّ
اإلسالم  ،الطبعة األوىل 1424هـ2003 /م.
 .16اتريخ ِّ
اإلسالم ووفيا املشاهر واألعالم ،أليب عبد هللا ال هي؛ حتقي  :د /عمر عبد السالم تدمري ،دار
الكتاب العريب ،لبنا  ،الطبعة األوىل 1407هـ 1987 /م.
 .17اتريخ بغداد ،أتليف :أمحد ب اطيب البغدادي ،حتقي  :مصطاى عبد القادر عطا ،دار النشر :دار
الكتب العلمية – برو  ،الطبعة األوىل1407 :هـ.
 .18اتريخ بغداد ،أليب بكر ااطيب البغدادي؛ حتقي  :د /بشار عواد معرو  ،دار النشر :دار الغرب
ِّ
اإلسالم  ،برو  ،الطبعة األوىل1422 :هـ2001 /م.

- 69 -

ِّ
ِّ
ِّ
العبَّ ِّ
اداين عن ،
د .حممد ب حس ب زاهر الشهري :ج م أحادي عل ب حرب الطائ  ،ع سايا ب ِّ عُيينة وغره م الاوائد ،رواية ِّأيب بكر أمحد ب سليما َ
رواية أيب عل احلس ب أمحد ب إبراهيم ب َشا َذا عن  :دراسةً وحتقي ًقا وخترجيًا

 .19اتريخ مدينة دمش وذكر فضلها وتسمية م حلها م األماث  ،أليب القاسم ب عساكر الدمشق
الشافع ؛ حتقي  :حمب الدي أيب سعيد عمر ب غرامة العمروي ،دار الاكر ،برو  1995م.
 .20حتاة األشرا مبعرفة األطرا  ،أتليف :مجال الدي أيب احلجاج يوسف ب الك عبد الرمح ب يوسف
املِّ ي ،حتقي  :عبد الصمد شر الدي  ،دار النشر :إحيا الرتاث العريب  -برو  -لبنا  .الطبعة ال،انية:
1403هـ1983 ،م ،ملح ب النكت الظرا الب حجر.
 .21ت كرة احلااظ ،أتليف :أبو عبد هللا مش الدي حممد ال هي ،دار النشر :دار الكتب العلمية  -برو ،
الطبعة :األوىل.
 .22الرتغيب والرتهيب ،أتليف :إمساعي ب حممد ب الاض الطليح األصبهاين ،حتقي  :أمي صاحل شعبا ،
دار النشر :دار احلدي  -القاهرة ،الطبعة األوىل 1414هـ 1993 -م.
 .23تسمية مشايخ أيب عبد الرمح النسائ  ،أتليف :أمحد ب شعيب النسائ  ،حتقي  :الشريف حامت ب
عار العوين ،دار النشر :دار عامل الاوائد ،مكة املكرمة ،الطبعة األوىل1423 :هـ.
 .24التعرياا  ،أتليف :عل ب حممد ب عل ال ي الشريف اجلرجاين ،حتقي  :مجاعة م العلما  ،دار النشر:
دار الكتب العلمية برو –لبنا  ،الطبعة األوىل 1403هـ 1983-م.
 .25تع ية املسلم ع أخي  ،أتليف :عل ب احلس اب عساكر ،حتقي  :جمدي فتح السيد ،دار النشر:
مكتبة الصحابة -جدة -الشرقية ،الطبعة :األوىل1411 ،هـ1991 /م.
 .26تقريب الته يب ،أتليف :اب حجر العسقالين ،حتقي  :حممد عوامة ،دار النشر :دار الرشيد  -سور ،
الطبعة :األوىل1406 ،ه1986 /م.
 .27التقييد ملعرفة رواة السن واملسانيد ،أليب بكر ب نقطة؛ حتقي  :كمال يوسف احلو  ،دار الكتب العلمية،
برو  ،الطبعة األوىل 1408هـ.
 .28تكملة معجم املؤلان ،أتليف :حممد خر ب رمضا  ،دار النشر :اب ح م ،برو  -لبنا  ،الطبعة
األوىل1418 :هـ 1997 /م.
 .29تلخيص احلبر يف أحادي الرافع الكبر ،أتليف :أمحد ب عل ب حجر أبو الاض العسقالين ،حتقي :
السيد عبد هللا هاشم اليماين املدين ،املدينة املنورة 1964 / 1384م.
 .30ا يب الته يب ،أتليف :اب حجر العسقالين ،دار النشر :مطبعة دائرة املعار النظامية ،اهلند ،الطبعة:
الطبعة األوىل1326 ،هـ.
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 .31ا يب الكمال ،أليب احلجاج امل ي؛ حتقي د /بشار عواد معرو  ،مؤسسة الرسالة ،برو  ،الطبعة
األوىل 1400هـ1980 /م.
 .32ال،قا  ،أتليف :حممد ب حبا التميم البسيت ،حتقي  :حتت مراقبة :الدكتور حممد عبد املعيد خا مدير
دائرة املعار الع،مانية ،در النشر :طب إبعانة :وزارة املعار للحكومة العالية اهلندية ،الطبعة األوىل1393 :ه/
1973م.
 .33جام البيا ع أتوي آي القرآ  ،أتليف :حممد ب جرير ب ي يد ب خالد الطربي أيب جعار ،دار
النشر :دار الاكر  -برو – 1405هـ.
 .34اجلام الصحيح املختصر ،أتليف :حممد ب إمساعي أبو عبد هللا البخاري اجلعا  ،حتقي  :د .مصطاى
ديب البغا ،دار النشر :دار اب ك،ر ،اليمامة  -برو  -الطبعة ال،ال،ة 1987 / 1407 -م.
 .35اجلام الصحيح سن الرتم ي ،أتليف :حممد ب عيسى أبو عيسى الرتم ي السلم  ،حتقي  :أمحد حممد
شاكر وآخرو  .دار النشر :دار إحيا الرتاث العريب  -برو .-
 .36اجلرح والتعدي  ،أتليف :عبد الرمح ب حممد اب أيب حامت الرازي ،دار النشر :جمل دائرة املعار
الع،مانية ،حبيدر آابد الدك  -اهلند .الطبعة األوىل1271 :هـ1952 /م.
 .37اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم اب حجر ،أتليف :حممد ب عبد الرمح السخاوي ،حتقي  :إبراهيم
ابج  ،دار النشر :اب ح م ،برو  -لبنا  ،الطبعة األوىل1419 :هـ1999 /م.
حممد أبو الاض إبراهيم ،القاهرة،
 .38حس احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة ،جلالل الدي السيوط ؛ حتقي َّ :
1387هـ.
 .39حلية األوليا وطبقا األصايا  ،أتليف :أبو نعيم أمحد ب عبد هللا األصبهاين ،دار النشر :دار الكتاب
العريب  -برو  -الطبعة الرابعة 1405هـ.
 .40احلنائيا (فوائد أيب القاسم احلنائ ) ،أتليف :احلسن ب حممد ب إبراهيم الدمشق احلنائ  ،حتقي :
خالد رزق حممد جرب أبو النجا ،دار النشر :أضوا السلف .الطبعة األوىل 1428 ،هـ 2007 /م.
 .41الدرر الكامنة يف أعيا املائة ال،امنة ،أتليف :الب حجر العسقالين ،حتقي  :حممد عبد املعيد ضا  ،دار
النشر :جمل دائرة املعار الع،مانية  -اهلند  -الطبعة ال،انية1392 ،هـ1972 /م.
 .42ذي التقييد يف رواة السن واملسانيد ،لتق الدي الااس املك ؛ حتقي  :كمال يوسف احلو  ،دار
الكتب العلمية ،برو  ،الطبعة األوىل 1410هـ.
 .43ذي اتريخ بغداد ،الب النجار البغدادي؛ دار الكتاب العريب ،برو  ،د. .
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للنشر

 .44سلسلة األحادي الصحيحة ،أتليف :حممد انصر الدي األلباين ،دار النشر :مكتبة املعار
والتوزي  -الر ض 1415 -هـ 1995 /م.
 .45سلسلة األحادي الضعياة ،أتليف :حممد انصر الدي األلباين ،دار النشر :مكتبة املعار للنشر والتوزي
 الر ض  -الطبعة ال،انية1420هـ 2000 /م. .46السنة ،أتليف :أمحد ب عمرو ب الضحاك ب خملد الشيباين ،حتقي  :حممد انصر الدي األلباين ،دار
النشر :املكتب اإلسالم  -برو  ،الطبعة األوىل 1400هـ.
 .47سن اب ماج  ،أتليف :حممد ب ي يد أبو عبد هللا الق ويين ،حتقي  :حممد فؤاد عبد الباق  ،دار النشر:
دار الاكر  -برو .
 .48سن أيب داود ،أتليف :سليما ب األشع أبو داود السجستاين األزدي ،حتقي  :حممد حمي الدي عبد
احلميد .دار النشر :دار الاكر.
 .49سن البيهق الكربى ،أتليف :أمحد ب احلسن ب عل ب موسى أبو بكر البيهق  ،م يالً ابجلوهر النق
الب الرتكماين .دار النشر :جمل دائرة املعار النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آابد الطبعة األوىل،
1344هـ.
 .50سن الدارقطين ،أتليف :عل ب عمر أيب احلس الدارقطين البغدادي ،حتقي  :السيد عبدهللا هاشم مياين
املدين ،دار النشر :دار املعرفة  -برو 1386 -ه 1966 /م.
 .51سن الدارم  ،أتليف :عبد هللا ب عبد الرمح أبو حممد الدارم  ،حتقي  :فواز أمحد زمريل ،خالد السب
العلم  .دار النشر :الكتاب العريب  -برو  ،-الطبعة األوىل1407هـ.
 .52السن الكربى ،أتليف :أمحد ب شعيب أبو عبد الرمح النسائ  ،حتقي  :د .عبدالغاار سليما البنداري،
سيد كسروي حس  ،دار النشر :الكتب العلمية  -برو  -الطبعة األوىل 1411هـ.
 .53سن سعيد ب منصور ،أتليف :سعيد ب منصور ب شعبة ااراساين اجلوزجاين ،حتقي  :حبيب الرمح
األعظم  ،دار النشر :الدار السلاية  -اهلند ،الطبعة األوىل1403 ،هـ1982/م.
 .54سؤاال السلم للدارقطين ،أتليف :حممد ب احلسن السلم  ،حتقي  :فري م الباح،ن إبشرا وعناية
د .سعد ب عبد هللا احلميد ود .خالد ب عبد الرمح اجلريس  ،الطبعة األوىل1427 ،هـ.
وحممد نعيم العرقسوس  ،مؤسسة
 .55سر أعالم النبال  ،أليب عبد هللا ال هي؛ حتقي  :شعيب األرنؤوط َّ
الرسالة ،برو  ،الطبعة التاسعة  1413هـ.
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 .56شرح مشك اآلاثر ،أتليف :أبو جعار أمحد ب حممد ب سالمة الطحاوي ،حتقي  :شعيب األرنؤوط ،دار
النشر :مؤسسة الرسالة  -برو  -الطبعة األوىل1408هـ 1987 /م.
 .57شرح معاين اآلاثر ،أتليف :أمحد ب حممد ب سالمة ب عبد املل ب سلمة أبو جعار الطحاوي،
حتقي  :حممد زهري النجار ،دار النشر :دار الكتب العلمية  -برو  -الطبعة األوىل 1399هـ.
 .58شعب اإلميا  ،أتليف :أبو بكر أمحد ب احلسن البيهق  ،حتقي  :حممد السعيد بسيوين زغلول ،دار
النشر :دار الكتب العلمية  -برو  -الطبعة األوىل 1410هـ.
 .59الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،أتليف :أبو نصر إمساعي ب محاد اجلوهري الاارايب ،حتقي  :أمحد
عبد الغاور عطار .دار النشر :دار العلم للمالين  -برو  ،الطبعة الرابعة 1407هـ 1987 /م.
 .60صحيح اب حبا برتتيب اب بلبا  ،أتليف :حممد ب حبا ب أمحد أبو حامت التميم البسيت ،حتقي :
شعيب األرنؤوط .دار النشر :مؤسسة الرسالة  -برو  -الطبعة ال،انية  1414هـ1993 /م.
 .61صحيح اب خ مية ،أتليف :حممد ب إسحاق ب خ مية أبو بكر السلم النيسابوري ،حتقي  :د .حممد
مصطاى األعظم  ،دار النشر :املكتب اإلسالم  -برو 1390 -هـ1970 /م.
 .62صحيح مسلم ،أتليف :مسلم ب احلجاج أبو احلسن القشري النيسابوري ،حتقي  :حممد فؤاد عبد الباق ،
دار النشر :دار إحيا الرتاث العريب  -برو .
 .63الضو الالم أله القر التاس  ،أتليف :حممد ب عبد الرمح السخاوي ،دار النشر :منشورا دار
مكتبة احلياة ،برو .
حممد
حممد الطناح ود /عبد الاتاح َّ
 .64طبقا الشافعية الكربى ،لتاج الدي السبك ؛ حتقي د /حممود َّ
احللو ،هجر للطباعة والنشر والتوزي  ،الطبعة ال،انية  1413هـ
 .65الطبقا الكربى ،أتليف :حممد ب سعد ب مني أبو عبد هللا البصري ال هري ،حتقي  :حممد عبد القادر
عطا ،دار النشر :دار صادر  -برو  -الطبعة األوىل1410 ،هـ 1990 /م.
 .66عل الرتم ي الكبر ،أتليف :حممد ب عيسى ب َس ْورة الرتم ي ،حتقي  :صبح السامرائ  ،أبو املعاط
النوري ،حممود خلي الصعيدي ،دار النشر :عامل الكتب ،الطبعة األوىل 1409هـ.
 .67العل الواردة يف األحادي النبوية ،أتليف :عل ب عمر الدارقطين ،حتقي  :حماوظ الرمح زي هللا
السلا  ،.دار النشر :دار طيبة  -الر ض ،.الطبعة :األوىل 1405هـ1985/م.
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 .68الغاية يف شرح اهلداية يف علم الرواية ،أتليف :حممد ب عبد الرمح السخاوي ،حتقي  :عبد املنعم إبراهيم،
دار النشر :مكتبة أوالد الشيخ للرتاث ،الطبعة األوىل2001 :م.
 .69غريب احلدي  ،أتليف :عبد الرمح ب عل اب اجلوزي ،حتقي  :د .عبد املعط أمن القلعج  ،دار
النشر :دار الكتب العلمية  -برو  -لبنا  ،الطبعة :األوىل1405 ،ه 1985 /م.
 .70فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أتليف :أمحد ب عل ب حجر أبو الاض العسقالين الشافع ،
حتقي  :حمب الدي ااطيب ،دار النشر :دار املعرفة  -برو .
 .71فضائ الصحابة ،أتليف :أمحد ب حنب أبو عبد هللا الشيباين ،حتقي  :د .وص هللا حممد عباس ،دار
النشر :مؤسسة الرسالة  -برو  -الطبعة األوىل 1403هـ1983 /م.
 .72فض يوم عرفة ،أتليف :عل ب احلس اب عساكر ،حتقي  :مشع ب ابين املطري ،دار النشر :دار اب
ح م  -برو  ،الطبعة :األوىل 1422هـ 2001 /م.
 .73القاموس احمليط ،أتليف :جمد الدي حممد ب يعقوب الاروز آابدي ،حتقي  :مكتب حتقي الرتاث يف
مؤسسة الرسالة إبشرا حممد نعيم العرقسوس  .دار النشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة السابعة1424 ،هـ /
2003م.
 .74الكام يف ضعاا الرجال ،أتليف :عبدهللا ب عدي ب عبدهللا ب حممد أيب أمحد اجلرجاين ،حتقي َ :يىي
خمتار غ اوي ،دار النشر :دار الاكر  -برو  -الطبعة ال،ال،ة 1409هـ1988 /م.
 .75كتاب الانت ،أتليف :نعيم ب محاد املروزي أيب عبدهللا ،حتقي  :مسر أمن ال هري ،دار النشر :مكتبة
التوحيد  -القاهرة  -الطبعة األوىل1412هـ.
 .76حل األحلاظ ب ي طبقا احلااظ ،حممد ب حممد ب حممد التق اب فهد ،دار النشر :دار الكتب
العلمية ،الطبعة :األوىل 1419هـ 1998/م.
 .77لسا العرب ،الب منظورة الطبعة األوىل ،دار صادر ،برو .
 .78لسا املي ا  ،أتليف :أمحد ب عل ب حجر أبو الاض العسقالين الشافع  ،حتقي  :دائرة املعر
النظامية  -اهلند – دار النشر :مؤسسة األعلم للمطبوعا  -برو  -الطبعة ال،ال،ة  1406هـ1986 /م.
 .79املتا واملارتق ،للخطيب البغدادي ،حتقي  :حممد صادق احلامدي ،النشر :دار القادري دمش ،
1988م.
 .80م،ر الع م الساك إىل أشر األماك  ،أتليف :عبد الرمح ب عل اب اجلوزي ،حتقي  :مرزوق عل
إبراهيم ،تقدمي :محاد ب حممد األنصاري ،دار النشر :دار الراية ،الطبعة :األوىل 1415هـ 1995 /م.
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 .81جمامي املدرسة العمرية يف دار الكتب الظاهرية بدمش  ،وضع سن حممد السواس ،دار النشر :املنظمة
العربية للرتبية وال،قافة والعلوم ابلكويت ،الطبعة األوىل 1408هـ1987 /م.
 .82اجملتىب م السن  ،أتليف :أمحد ب شعيب أبو عبد الرمح النسائ  ،حتقي  :عبد الاتاح أبو غدة .دار
النشر :مكتب املطبوعا اإلسالمية  -حلب  -الطبعة ال،انية 1406هـ1986 /م.
 .83جمم ال وائد ومنب الاوائد ،أتليف :نور الدي عل ب أيب بكر ب سليما اهلي،م  ،حتقي  :حسام الدي
القدس  ،الطبعة األوىل1414 :هـ1994 /م.
 .84اجملم املؤس للمعجم املاهرس ،أتليف :شهاب الدي أمحد ب عل ب حجر العسقالين ،حتقي :
يوسف املرعشل  ،دار النشر :دار املعرفة  -برو 1413 -هـ.
 .85املدخ إىل الصحيح ،أتليف :حممد ب عبد هللا احلاكم ،حتقي  :د .ربي هادي عمر املدخل  ،دار النشر:
مؤسسة الرسالة  -برو  ،الطبعة :األوىل1404 ،هـ.
 .86مساوجمل األخالق وم مومها ،أتليف :حممد ب جعار ب حممد اارائط  ،حتقي  :مصطاى ب أبو النصر
الشلي ،دار النشر :مكتبة السوادي  -جدة  -الطبعة األوىل 1413 ،هـ 1993 /م.
 .87مستخرج أيب عوانة .أتليف :أبو عوانة يعقوب ب إسحاق ب إبراهيم النيسابوري اإلساراييين ،حتقي  :أمي
ب عار الدمشق  ،دار النشر :دار املعرفة  -برو  ،الطبعة األوىل1419 ،هـ1998 -م.
 .88املستدرك على الصحيحن ،أتليف :حممد ب عبدهللا أيب عبدهللا احلاكم النيسابوري ،حتقي  :مصطاى
عبدالقادر عطا ،دار النشر :دار الكتب العلمية  -برو  -الطبعة األوىل 1411هـ 1990 /م.
 .89مسند اب اجلعد ،أتليف :عل ب اجلعد ب عبيد أيب احلس اجلوهري البغدادي ،حتقي  :عامر أمحد
حيدر ،دار النشر :مؤسسة اندر  -برو  -الطبعة األوىل1410هـ1990 /م.
 .90مسند أيب داود الطيالس  ،أتليف :سليما ب داود أبو داود الاارس البصري الطيالس  ،دار النشر :دار
املعرفة  -برو .
 .91مسند أيب يعلى ،أتليف :أمحد ب عل ب امل،ىن أبو يعلى املوصل التميم  ،حتقي  :حسن سليم أسد.
دار النشر :املأمو للرتاث  -دمش  ،الطبعة األوىل1404 ،هـ1984 /م.
 .92مسند إسحاق ب راهوي  ،أتليف :إسحاق ب إبراهيم ب خملد ب راهوي احلنظل  ،حتقي  :د .عبدالغاور
ب عبداحل البلوش  ،دار النشر :مكتبة اإلميا  -املدينة املنورة -الطبعة األوىل 1991 - 1412م.
 .93مسند اإلمام أمحد ب حنب  ،أتليف :أمحد ب حنب أبو عبد هللا الشيباين ،حتقي  :شعيب األرنؤوط-
عادل مرشد ،وآخرو  .دار النشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :ال،انية 1420هـ 1999/م.
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 .94مسند الرو ين ،أتليف حممد ب هارو الرو ين ،حتقي  :أمي عل  ،دار النشر :مؤسسة قرطبة  -القاهرة،
الطبعة األوىل1416 ،هـ
 .95مسند الشافع  ،أتليف :حممد ب إدري أيب عبدهللا الشافع  ،دار النشر :دار الكتب العلمية – برو .
 .96مسند الشهاب ،أتليف :حممد ب سالمة القضاع  ،حتقي  :محدي ب عبد اجمليد السلا  ،دار النشر:
مؤسسة الرسالة  -برو  ،الطبعة :ال،انية1407 ،هـ1986 /م.
 .97مسند الشهاب ،أتليف :حممد ب سالمة ب جعار أبو عبد هللا القضاع  ،حتقي  :محدي ب عبد اجمليد
السلا  ،دار النشر :مؤسسة الرسالة  -برو  -الطبعة ال،انية 1407 -هـ 1986 /م.
 .98املسند للشاش  ،أتليف :أبو سعيد اهلي،م ب كليب الشاش  ،حتقي  :د .حماوظ الرمح زي هللا ،دار
النشر :مكتبة العلوم واحلكم  -املدينة املنورة  -الطبعة األوىل 1410هـ.
 .99املسند ،أتليف :عبدهللا ب ال بر أيب بكر احلميدي ،حتقي  :حبيب الرمح األعظم  ،دار النشر :دار
الكتب العلمية ،مكتبة املتني  -برو  ،القاهرة.
 .100املشيخة البغدادية ،أتليف :أمحد ب امل َارج ب عل ب عبد الع ي ب مسلمة الدمشق  ،حتقي  :كامرا
ُ
سعد هللا الدلوي ،دار النشر :دار الغرب اإلسالم  ،برو  ،الطبعة األوىل 2002م.
 .101املشيخة البغدادية ،أتليف :رشيد الدي األموي ،ختريج زك الدمي الربزايل ،حقق وعل علي  :كامرا سعد
هللا الدلوي ،أشر علي وراجع  :الدكتور بشار عواد معرو  ،دار النشر :دار الغرب اإلسالم  ،برو  ،الطبعة:
األوىل 2002 ،م.
 .102مصباح ال جاجة يف زوائد اب ماج  ،أتليف :أمحد ب أيب بكر ب إمساعي الكناين البوصري ،حتقي :
حممد املنتقى الكشناوي ،دار النشر :دار العربية  -برو  -الطبعة ال،انية 1403 -هـ.
 .103املصنف ،أتليف :اإلمام أيب بكر عبد هللا ب حممد ب أيب شيبة ،حتقي  :حممد عوامة ،النشر :شركة دار
القبلة ،الطبعة األوىل 1427هـ.
 .104املصنف ،أتليف :أبو بكر عبد الرزاق ب مهام الصنعاين ،حتقي  :حبيب الرمح األعظم دار النشر:
املكتب اإلسالم  -برو  -الطبعة ال،انية 1403هـ.
 .105معامل السن  ،أتليف :محد ب حممد املعرو اباطايب ،حتقي  :حممد راغب الطباخ ،دار النشر :املطبعة
العلمية  -حلب ،الطبعة :األوىل 1351هـ 1932 /م
 .106املعجم األوسط ،أتليف :أيب القاسم سليما ب أمحد الطرباين ،حتقي  :طارق ب عوض هللا ب حممد،
عبداحملس ب إبراهيم احلسيين ،دار النشر :دار احلرمن  -القاهرة 1415 -هـ.
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 .107معجم البلدا  ،أتليف :شهاب الدي أيب عبد هللا قو ب عبد هللا احلموي الروم البغدادي ،دار
النشر :دار إحيا الرتاث العريب مؤسسة التاريخ العريب  -برو لبنا .-
 .108معجم الشيوخ الكبر ،أتليف :حممد ب أمحد ب ع،ما ب قَ ْامياز ال هي ،حتقي  :حممد احلبيب اهليلة،
دار النشر :مكتبة الصدي  - ،الطائف  -الطبعة األوىل1408 ،هـ 1988 /م.
 .109معجم الشيوخ ،أتليف :أيب القاسم عل ب احلس ب هبة هللا املعرو ابب عساكر ،حتق  :الدكتورة وفا
تق الدي  ،الناشر :دار البشائر – دمش  ،الطبعة األوىل 1421هـ2000/م.
 .110املعجم الكبر ،أتليف :سليما ب أمحد ب أيوب أبو القاسم الطرباين ،حتقي  :محدي ب عبد اجمليد
السلا  .دار النشر :مكتبة ال هرا  -املوص  -الطبعة ال،انية1404 ،هـ1983 /م.
 .111معرفة السن واآلاثر ع اإلمام أيب عبدهللا حممد ب إدري الشافع  ،أتليف :أيب بكر أمحد ب احلسن
ب عل ب موسى أبو أمحد .البيهق  .ااسروجردي ،حتقي  :سيد كسروي حس  ،دار النشر :دار الكتب العلمية
 برو . .112معرفة الصحابة ،أتليف :أمحد ب عبد هللا األصبهاين ،حتقي  :عادل ب يوسف الع ازي ،دار النشر :دار
الوط للنشر ،الر ض ،الطبعة :األوىل 1419هـ 1998 /م.
 .113معرفة النُّسخ والصحف احلدي،ية ،أتليف :بكر ب عبد هللا أبو زيد ،دار النشر :دار الراية للنشر والتوزي ،
الر ض ،الطبعة األوىل 1412هـ1992 /م.
 .114مكارم األخالق ،أتليف اب أيب الدنيا ،حتقي  :جمدي السيد إبراهيم ،دار النشر :مكتبة القرآ  -القاهرة.
 .115املنتقى م السن املسندة ،أتليف :عبد هللا ب عل ب اجلارود أبو حممد النيسابوري ،حتقي  :عبد هللا
عمر البارودي .دار النشر :مؤسسة الكتاب ال،قافية  -برو  -الطبعة األوىل1408 ،هـ1988 /م.
 .116املهروانيا  ،أتليف :يوسف ب حممد املهرواين ،ختريج :أمحد ب عل ااطيب البغدادي ،حتقي  :د .سعود
ب عيد ب عمر ب عامر اجلربوع  ،دار النشر :اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ /
2002م.
 .117املوضوعا  ،أتليف :عبد الرمح ب عل اب اجلوزي ،حتقي  :عبد الرمح حممد ع،ما  ،دار النشر:
املكتبة السلاية ابملدينة املنورة ،الطبعة :األوىل :جـ 1386 :2 ،1هـ 1966 /م ،جـ 1388 :3هـ 1968 /م.
 .118موطأ اإلمام مال  ،أتليف :مال ب أن أبو عبد هللا األصبح  ،حتقي  :حممد فؤاد عبد الباق  ،دار
النشر :دار إحيا الرتاث العريب ،مصر.
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حممد معوض وعادل أمحد عبد
 .119مي ا االعتدال يف نقد الرجال ،أليب عبد هللا ال هي؛ حتقي  :عل َّ
املوجود ،دار الكتب العلمية ،برو  ،الطبعة األوىل 1995م.
 .120خنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلاثر ،أتليف :حممود ب أمحد العيين ،حتقي  :سر
ب إبراهيم ،دار النشر :وزارة األوقا والشؤو اإلسالمية  -قطر ،الطبعة :األوىل1429 ،هـ 2008 /م.
 .121نصب الراية ألحادي اهلداية ،أتليف :عبد هللا ب يوسف أبو حممد احلنا ال يلع  ،حتقي  :حممد يوسف
البنوري ،دار النشر :دار احلدي  ،مصر ،الطبعة األوىل 1357م.
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