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مإقدمإة المشرف
د.علي الصياح

ُد لللله رّب العللالمين، وصلللى اللللُه علللى الحم
ِه ِم النللبيين، وعلللى آللله وصللحب ِه خللات ِه ورسول عبد

ًا.ً ًا كثير ّلم تسليم ومن تبعهم بإحسان وس

وبعد: 
لبعض مإـسـانيد النـسـاء مـإـنفهذا التحقيللق «

ـدارقطني  » العملللل الثلللاني ضلللمنعلــل اـل
ــــات طلُبمشللللللروع « بـحــــوث وتحقيـق

وطالبات شعبة التفسير والحديث- قســم
،الثقافة السلُمإية- جامإعة الملك ـسـعود»

ّولَّ بعنلللوان « اـلــتراجموقلللد كلللان العملللل ال
الســاقطة مإــن إكمــال تهــذيب الكمــال

» قللام بتحقيقلله ودراسللتهلمغلطاي المطبوع
-1424ُطلُّب وطالبات مرحلة الماجستير (لعللام 

) – شعبة التفسير والحديث-جامعة الملللك1425
، وقلللد قللللُت فلللي تقلللديمي للعملللل)1(سلللعود-

ُطلُّب ّولَّ:«إّن مقصلللللدي ملللللن إعطلللللاء ال ال
والطالبات هذا العمل تحقيق ثالُثاة أمور:

: أن يتملللرس الطلبلللة والطالبلللات عللللىالّول
ًا تحقيق كتب الللتراث، ويتقنللوا هللذا الفللن –نظريلل
ًا- ويباشللروا مشللكلُته، ويعرفللوا حلولهللا، وعمليلل
ًا ليللس ًا علميلل ويعلمللوا أّن تحقيللق الكتللب تحقيقلل
ّين كما يظن بعض الناس!، بلل هلو ملن بالمر اله

َعًة.ً ِب َت أشق العمالَّ وأكبرها 
ًاالثاني ًا متنوع : أّن في ضمن هذا التحقيق تكوين

ُيخُّرجّ، ويوثاق، وينقد، ويتأمل، لطالب العلم فهو: 
ّبر عن هذا المعنى بعض ويراجع.ً.ً.ًإلخ، وقد ع

ّدث(1 هل.1425ً سنة «) وقد قام بطبعه ونشره «دار الُمح
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طلُبي فقالَّ:«الفائدة المهمة التي جنيتها من
تحقيق هذا النص:التدرب على تحقيق

المخُطوطات، ومراجعة أبرز كتب الرجالَّ،
والمقارنة بين مناهجهم، خاصة الكتب الجامعة
الساسية: المتقدمة كالتاريخ للبخُاري، والجرح

والتعديل لبن أبي حاتم وغيرها، والمتوسطة
كتاريخ بغداد للخُطيب، وتاريخ دمشق لبن

عساكر، والمتأخرة كتهذيب الكمالَّ للمزي،
.ً)1 (حجر» وفروعه لمغلطاي والذهبي وابن

ـالث :إخللراجّ مللا تيسللر مللن كتللب السلللف،الـث
ومواصلة الجهد الذي بذله علماء أجلُء معاصرون
عندهم غيرة على هذا التراث العظيم الذي خلفه

لنا سلفنا الصالح».ً
وقد وقع الختيار -في هذا العمل الثاني-على

بعض مإسانيد النساء مإن عللتحقيق «
ًا من نهاية الكتاب»الدارقطني ، حيُث إّن بدء

ُعني به  السلفيمحفوظ الرحمن الدكتور:الكتاب 
العلل«فكان موضوع رسالته العلمية-دكتوراه- 

الواردة في الحاديث النبوية: مسانيد أبوبكر
وعمر وعثمان وجزآن من مسند علي رضي الله

ُقدر له »عنهم – ثام إّن الباحث أكمل تحقيق ما 
ًا   دار طيبة،عن ُطبع من تحقيقه أحد عشر مجلد

الرياض-، -حتى وافته المنية-رحمه الله رحمة
 جناته-.ًفسيحواسعة واسكنه 

ومنذ أن توفي المحقق ونحن نسمع من هنا
ُأكمل تحقيقه، وأنه على وشك وهناك أّن الكتاب 

ًا!، النزولَّ، ومرت الشهور والسنين ولم نر شيئ
وفي هذه الفترة طبعت كتب وأجزاء ومصنفات

!.ً»علل الدارقطني«أقل منزلة علمية من كتاب 
()من خاتمة بحث الطالب: يوسف الجاسر.ً 1
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فقوي العزُم على طرح الكتاب للطلُب
ًا والطالبات ليقوموا بتحقيقه ودراسته تحقيق

للمصالح المتقدم ذكرها، وفي النية أن نستمر
في تحقيقه وإخراجه سائلين المولى العانة

والتوفيق والسداد.ً
وأنبه على أمور:

ًا من الباحثين يحققونالّول :أّن هناك عدد
الكتاب رسائل علمية، ومنهم الطالبة:وفاء
الخُزيم-المعيدة بقسم الثقافة السلُمية-

ًا من  َلمة«وقد أخذت جزء ،»مسند أّم َس
وقد انتهت من تحقيقه، ويشرف عليها زميلنا

الدكتور: محمد التركي-حفظه الله-، ولعل
–تحقيق الطالبة يطبع ضمن مشروعنا هذا 

إْن شاء الله تعالى-.ً
: أّن هناك سؤالً يرد على عملنا هذا وهوالثاني

َلْم نبدأ من لماذا بدأنا من آخر الكتاب  و 
؟.ًمحفوظالموضع الذي وقف عنده الدكتور:

ّنه وقع في النفس أّن الخوة الذين والجواب: أ
شرعوا في تحقيق الكتاب سوف يبدأون من

، فعليهمحفوظالموضع الذي وقف عنده الدكتور:
ل نريد أن يكون عملنا تكرار لعمل من يقوم

بتحقيق الكتاب بل نريد أن يكون مكملًُ لعملهم.ً
هذا أمٌر.ً

المر الخر أّن طبيعة الكتاب ل تمنع من هذا
التصرف فالكتاب مكون من سؤالت متفرقة عن

علل أحاديث مخُتلفة في موضوعات شتى ل
يربطها إلّ أنها من مسند فلُن، وقد روعي هذا

ّ الرابط في التحقيق، فلن يطبع من المسانيد إل
ما كمل لنا تحقيقه.ً

ومع ما تقدم استشرنا أهل العلم فأيدوا هذا
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ُدالرأي، وعلى كل حالَّ هذا جهدنا  وهو«جه
ْيِهالمقل والقدر الذي واتاه { َل َومَإْن ُقِدَر َع

ّلُه ُه ال َتا ُينِفْق مِإّما آ ْل ،]7الطلُقا: [} ِرْزُقُه َف
وإليه سبحانه وتعالى السؤالَّ أن يجعل ذلك

ًا لوجهه الكريم، مقتضيا لرضاه» .ً)1(خالص
: أّن الباَب مفتوٌح لمن أراد المشاركة فيالثالث

تحقيق وإخراجّ هذا الكتاب العظيم، خدمًة
ًء لعلم سلفنا ًة للباحثين، وإحيا للدين، وإفاد

الولين، وكذلك نحن على استعداد تام
للتعاون مع أي جهة تعمل على تحقيق

ًء ول الكتاب ونشره، ول نريد من ذلك جزا
ًا.ً شكور

بين يدي الكتاب:
 :  الكتاب المحقق ومإؤلفه-1

ُعَمللر  أبللو الحسللنأّمللا المؤلللُف فهللو علللي بللن 
وهللو ممللن يقللالَّ عنلله )385-306الللدارقطنّي (

.ً)2(»شهرته تغني عن ترجمته«
وأّما الكتاب الُمحقق:  

علم علل–فهو من أبرز المؤلفات في هذا العلم 
أبوعبد اللهالحافظ قالَّ الحديث- حتى 

ّي ثالُُث كتٍب من علوم الحديث:«)488(تالحميد
يجُب الهتماُم بها: كتاُب العلل، وأحسُن ما وضع

ُقطنّي، والثاني: كتاُب المؤتلف ّدار فيه كتاب ال
والمخُتلف، وأحسُن ما وضع فيه الكمالَّ للمير
ابِن ما كول، وكتاُب وفيات المشايخ، وليس فيه

() مقتبس من مقدمة العلُئّي لكتابه «نظم الفرائد لما تضمنه1
).36ًحديث ذي اليدين من الفوائد» (ص

)وانظر للفائدة كتابي «جهود المحدثاين في بيان علل(2
).128ًالحديث» (ص:
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.ً)2(»  )1(كتاٌب
)-عند ذكر كتب علل643وقالَّ ابن الصلُح (ت

ومن أجودها كتللاب: العلللل عللن أحمللد-:«الحديث
.ً)3(  »بن حنبل، وكتاب: العلل عن الدارقطني

هنللللا يخُضللللع:«)748وقللللالَّ الللللذهبي (ت
لللللدارقطني، ولسلللعة حفظللله الجلللامع لقلللوة
الحافظة، ولقوة الفهم، والمعرفة، وإذا شللئت أن
َفللرد، فطللالع: العلللل للله، تبين براعة هذا المام ال

.ً)4(  »فإنك تندهش، ويطولَّ تعجبك
وقد جمللع أزمللة مللا:«)774وقالَّ ابن كثير (ت

ّله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني ذكرناه ك
في كتاب ذلك، وهو أجّل كتاب بل أجّل ما رأينللاه
وضع في هلذا الفلّن، للم يسلبق إليله مثلله، وقلد
أعجز من يريد أن يأتي بعده، فرحمه الله، واكرم

.ً)5( »مثواه
»  كتابه العلل  «  مإنهج الدارقطني في -2

وفوائد مإن هذا الجزء المحقق:
و ،-  - رحملله الللله السلللفي محفوظلللللللدكتور

ٌد مباركللٌة فللي بيللانالللدكتور عبللدالله دمفللو  جهللو
، ومع ذلللك ل»كتابه العلل«منهج الدارقطني في 

زالَّ الكتللاب بحاجللة إلللى دراسللة علميللة مفللردة
تعتمد على الستقراء التام للكتاب مع السللتفادة
ًا من جميع الدراسات التي تناولت الكتللاب تحقيقلل
ًا ودراسة، ولعل الله أن ييسللر مللن يقللوم وتخُريج

ًا()1 ًا جامعلل  مراد الحميدّي بقللوله : وليللس فيلله كتللاب يريللد كتابلل
ّين ذلك ابُن الصلُح، والللذهبّي ّ وشاملًُ لجميع الوفيات - ب -، وإل

ُة في معرفة الوفيات، ُألفت كتٌب كثير فقد 
) ، سللير أعلُم النبلُء578علللوم الحللديث لبللن الصلللُح (ص:()2

19 :124-125ً.
) .578ً) علوم الحديث (ص:(3
) .3/993ً) تذكرة الحفاظ ((4
) .64ً) اختصار علوم الحديث (ص:(5
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بذلك.ً 
ومن خلُلَّ قراءتي لهذا الجللزء المحقللق أرصللد
بعض الملحوظات والفوائد التي مرت علّي، فمن

ذلك:
نقله عن بعض أئمللة العلللل ومنهللم: يحيللى-

-، وكذلك)1(3القطان-كما في السؤالَّ رقم
نقلللله علللن شللليخُه الحلللافظ أبلللي بكلللر

-.ً)2(3النيسابوري-كما في السؤالَّ رقم
ًا بأسللانيده مللع- سوقه أكثر من ستين حللديث

-2ذكر متونها وذلك في سؤالَّ واحد-رقللم 
ًا مللن حللديث العقيقللة، وكللذلك سللاقا عللدد
الحاديث بأسانيد في غير موضللع مللن هللذا

الجزء المحقق.ً
ُوضللع فللي- حكمه على عدد من الرواة وقد 

آخللر الكتللاب فهللرس لبيللان الللرواة الللذين
تكلم عليهم الدارقطني في هذا الجزء.ً

 أصحاب ابن جريللج3ذكر في السؤالَّ رقم-
الحفاظ.ً

مللع أحكللام كللثيرة علللى الطللرقا والوجلله-
والسانيد.ً

ًا- وقد حوى هذا الجزء ستة وعشرين مسند
من مسانيد النساء، وغالب هللذه المسللانيد
ًا فقط، عدا ثالُثاة مسانيد تحوي سؤالً واحد
ففيهللا سللؤالن، وبيللان هللذا فللي فهللرس

الموضوعات.ً
ٌد يذكُر فيشكر-3  :  جه

لقلللد بلللذلَّ الطلُب والطالبلللات فلللي التحقيلللق
()وانظر للفائدة «جهود المحدثاين في بيان علل الحديث»1

).53ً(ص:
()وانظر للفائدة «جهود المحدثاين في بيان علل الحديث»2

).115ً(ص:
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ًا، وكنللُت ألمللس هللذا الجهللد ًا كللبير والدراسة جهد
مللن خلُلَّ الحركللة الدؤوبللة والعمللل المتواصللل،
ًا، ورزقهم العلم النللافع والعمللل فجزاهم الله خير

الصالح.ً
ـــــــات-4 أســــــــماء الطلُب والطالـب

المشاركين في التحقيق:
الطلُب هم:

خالد بن جاسم الجاسم.ً-
عليوي بن عبدالله الشمراني.ً-

والطالبات هّن:
جواهر بنت علي الهزاع.ً-
حنان بنت قاسم العنزي.ً-
عزيزة بنت حسين اليوسف.ً-
مريم بنت أحمد الخُالد.ً-
مها بنت سعدون العتيبي.ً-

تنسيق البحوث:-5
قللامت الطالبللة: مريللم الخُالللد، وزوجهللا السللتاذ

شللفلوت بتنسلليقبللن محمللد بللن الفاضللل:علللي 
البحوث، وتضمن التنسيق: إعادة مقابلة النسللخُة
الخُطية، دمج البحوث (الدراسة والتحقيق) بحيث
ًا، محاولة تكميل النقللص ًا مترابط ًا واحد تكون بحث
عنللد بعللض الطلُب والطالبللات، تنسلليق البحللوث
ًا،وضللع اسللم كللل طللالب وطالبللة عنللد نصلليبه فني
الذي تولى تحقيقه، وضع فهارس شاملة لكل مللا

يحتاجه الباحث والعناية بذلك.ً
ًا فللي ًا كللبير وقللد بللذلْت الطالبللُة وزوُجهللا جهللد
التنسيق يلحظ ذلللك مللن يقللرأ الكتللاب فجزاهمللا

ًا وبارك فيهما.ً الله خير

وأنبه أني حذفُت من بحوث الطلُب والطالبات
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ما رأيُت أنه يثقل الحواشي ويضخُم حجم الكتاب
ًا في البحوث العلمية مما يكون مستحسن

الكاديمية –لسباب عديدة-ولكن عند الطباعة
والنشر ل يكون كذلك، من ذلك مثلًُ: دراسة

الحاديث المعلولة دراسة تفصيلية نقدية،
الترجمة للرواة، والتوسع في التعريف بالمدار،
فهذه يحسن بالطالب التوسع فيها في البحوث
الكاديمية لكي يقوي ملكته العلمية، ولكن عند
نشر البحوث التي فيها تحقيق يكون المر فيه

طولَّ وثاقل.ً

مإنهج التحقيق:-6
وقللد، عللدة مللرات المخُطللوط ومقللابلته نسللخ-

المخُطللوطفللي نا فللي النسللخ إثابللات مللا التزم
 فيلله خطللأ أو–فيمللا يظهللر لنللا–حتى لللو كللان 

ي الحاشللية إلللى ذلللك،سقط، مللع الشللارة فلل
وهذا هللو السلللم والدقا فللي التحقيللق، والللله

.ًأعلم
 كّل سؤالَّ في بداية الفقرة، وفي صللفحةوضع-

ّلة، ليسهل قراءته وفهمه.ً مستق
 لكل من ورد ذكللره ضللمن السللؤالتةترجمال-

ًا.ً»تقريب التهذيب«ترجمة مخُتصرة من   غالب
شكل.ًُتضبط الكلمات والسماء التي -
.ًالتي وقفنا عليها تخُريج الطرقا والوجه-
ُوجد نقل- لهللم أحكام العلماء على الحاديث إن 

.ًقولَّ
 للكتللاب، وقللد اعتنينللا بالفهللارسعمل فهرس-

عناية كبيرة لنهللا هللي مفاتيللح الكتللاب، فقمنللا
بفهرسة ما يمكن فهرسته مما يحتللاجه طللالب

 أقلللوالَّ، اللللرواة،لحلللاديثالعللللم مثلللل: ا
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 الللتيوالمصللادرعلللى الرجللالَّ، الللدارقطني 
.ًرجعنا إليها في التحقيق

:  نسخ الخطية  ال  وصف -7
عبللدالله:  الللدكتور، و)1( تكلم الدكتور: محفللوظ

عن نسللخ الكتللاب الخُطيللة ولعلللي أكتفللي)2(دمفو
يعطللي الللدكتور عبللدالله دمفللوبشيء مما ذكللره 

ًا عللن نسللخ الكتللاب الخُطيللة قللالَّ  وفقلله–تصللور
ّدة نسخ خطية، متفرقة في بعللضالله-:« للكتاب ع

المكتبللات، وقللد اعتمللد محققلله الللدكتور محفللوظ
السلفي، على عشر نسللخ خطيلة كملا أفللاد بلذلك

لكن معظللم نسللخ الخُطيللة، )3(في مقدمة تحقيقه
ًا، وبعضللها ينقللص غير كاملة، فبعضها ينقص مجلد
ًا من أوللله، أو أثانللائه أكثر، وقد يكون المجلد ناقص
أو آخره، وأكمللل هللذه النسللخ: نسللخُة دارالكتللب
المصرية، والتي تقع في خمللس مجلللدات، لكنهللا
ًا مللن النقللص، او الضللطراب فللي لم تسلللم أيضل

، فأّما المجلد الّولَّ والثاني والثالث فقللد)4(ترتيبها
دخلت فيما طبع من الكتاب، وأّما المجلللد الرابللع
فقد طبع بعضه، وذكللر المحقللق أنلله اكتفللى فيلله
بالمقابلة على نسللخُتين فقللط ممللا سللبق، وهمللا
نسخُة دار الكتب المصللرية، ونسللخُة خللدا بخُللش
بتنة القديمة، لّن بقية النسخ إّما منقولللة عنهمللا،
أو لّن النقص كان بعللد المجلللدين الّولَّ والثللاني،
وأّمللا المجلللد الرابللع مللن النسللخُة المصللرية فلُ
يقللابله إلّ نسللخُة المكتبللة الناصللرية بلكنللو-وهللي
نسخُة بالية، مرقعة، وكثير مللن الوراقا ل تقللرأ-،
وأّما المجلد الخُامس فتتفرد به النسخُة المصرية

) وما بعدها .1/139ً) مقدمة المحقق ((1
ّلة ((2 ) .1/107ً) مرويات المام الزهري المع
) وما بعدها .1/139ً) مقدمة المحقق ((3
ّلة ((4 ) .1/107ً) مرويات المام الزهري المع
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.ً)1(كما أفادني فضيلة المحقق بذلك»
وقد حصلُت على نسخُة خطيللة أخللرى للكتللاب

عمللر، ومسللند عائشللة، ومسلانيد فيها مسند ابللن
، ولم نستفد منها في تحقيقنا هذا)2(أخرى قصيرة

لعدم وجود المسانيد المحققة في هذه النسخُة.ً
:  خطة الكتاب-8

اشتمل الكتاب على:
مإقدمإة المشرف –وهي هذه--
نماذج مإن مإصورة المـخـطـــوط-
النص المحقق-
الفهارس الفنية وتشمل:-

ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.فهرس الحاديث
 الرواةفهرس  ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.
فهرس أقوالَّ الدار قطني في

الرواة
ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.فهرس الموضوعات

وفي الختام:
الطلُبجهللود  السللتفادة مللن أؤكد على ضرورة

والطالبللات-خاصللًة طلُب وطالبللات الدراسللات
ًا ًا علميلل العليللا- فللي تحقيللق كتللب الللتراث تحقيقلل
ّولَّ الكلمللة، يحقق المصالح المتقدم ذكرهللا فللي أ
وكللذلك يقطللع علللى المتللاجرين بكتللب السلللف

والعابثين فيها.ً
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى

آله وصحبه أجمعين.ً
بريد المشرف:

ّلة ((1 ) .1/107ً) مرويات المام الزهري المع
وأفادني هذه النسخُة فضيلة الدكتور: محمد التركي-وفقه الله() 2

وبارك في علمه وعمره-، وهو قد حصل عليها عن طريق شيخُنا
الدكتور: أحمد معبد-حفظه الله وبارك في علمه وعمره-.ً
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asayah@ksu.edu.sa   :  E-Mail
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نماذج مإن مإصورة المـخـطـــوط-
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نماذج مإن مإصورة المـخـطـــوط-
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نماذج مإن مإصورة المـخـطـــوط-
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التحقيق 
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ّنص  ال
المحقق 
ّنص  ال
المحقق 



عن حديث شداد بن عبدالله بنلل 1س1 ((* 
)4(حمزة) 3(بن الفضل ّعن أم) 2(الهاد

ّأن
وأن « مولى لها كانت أعتقته فمات وترك ابنته َ

 قسم مإيراثه بين أم الفضلرسول الله 
.ً»وبين ابنته

واختلللف عنلله: ،)5(يرويه الحكم بن عتيبة قالَّ:ف
 عن عبدالله بلن شللداد عللن أم)7(جابر الجعفي )6(

.ً)8(الفضل بنت حمزة 
عن عبللدالله عن الحكم، :)9(وقالَّ ابن أبي ليلى

(*)حأقق السؤال الول والثاني والثالث الطالب 1
خالد بن جاسم  الجاسم .

عبد الللله شداد بن عبدالله بن الهاد) ، والصواب :كذا وقع () (2
اروهللو بن شداد بللن الهلاد ،  ن كب دني م د الم و الولي ثي أب اللي

،5/20 الثقللات ( .ً  هللل81التابعين وثاقاتهم ، قتل بللدجيل سللنة   
 ،82/ 15 ، تهذيب الكمالَّ 488/ 3، السير 9/473تاريخ بغداد 

.ً) 307 ، تقريب التهذيب ص 5/251تهذيب التهذيب 
كذا في الصل ، والصواب بنت .ً) (3
بنللت حمللزةفاطمة ، وقيل أمامة ، وقيل عمللارة ) أم الفضل (4

) .ً 4/461.ً (الصابة القرشية بن عبدالمطلب بن هاشم 
 الحكم بن عتيبة الكندي ، الكوفي أبو محمد ، ثاقة ثابت فقيه)(5

، إل أنه ربملا وللى ملن الخُامسلة، ملات سلنة ثالُث عشلرة أو
) .115ًبعدها ، وله نيف وستون سنة .ً(تقريب التهذيب ص 

() كذا وقع في الصل، ولعل كلمة (فرواه) سقطت من6
الناسخ!.ً

، ضعيف وأتهم بالكللذب ،جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي ) (7
وقد ترك ابللن مهللدي حللديثه، وضللعفه أبللو زرعللة وأبللو حللاتم ،

،1/136وشللعبة وابللن معيللن وغيرهللم .ً ( الجللرح والتعللديل   
) .2/114ًالكامل في ضعفاء الرجالَّ 

،)لل 875 ، ح25/354فللي الكللبير (الطبراني ) أخرجّ حديثه (8
قالَّ حدثانا محمد بن عبدالله الحضرمي حدثانا عمللر بللن محمللد
بن الحسللن حلدثانا أبلي حللدثانا إبراهيلم بلن طهملان علن جللابر

الحديث بنحوه .ً 
 محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى النصاري الكوفي ، صدوقا)(9

ًا ، من السابعة ، مات سنة ثامان وأربعون .ًسيئ الحفظ جد
 ) .427ً( تقريب التهذيب ص 
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ُيكنهللا بن شللداد، ورواه، )1(عللن بنللت حمللزة ولللم 
عللن عبللدالله بللن شللداد.ً عللن الحكللم، ،)2(شللعبة

وكللذلك،)4(كانت أختي بنت حمزة وأرسله:)3(تقال
عللن عبللدالله بللن عللن الحكللم، :)5(قالَّ ابن عللون

عللن ،)8(بن أبي الجعد) 7( قالَّ عبيدوكذلك، )6(شداد

يبة ، ) أخرجه (1 ي ش كتللاب الفرائللض ، بللاب فللي ابنللةابن أب
،لل 7/339 (وموله عن الحسين بن جعفر عن زائللدة عللن)لل 2ح 
بن عبدالرحمن بن أبي ليلى به عنه ، ومن طريقه أخرجهامحمد 

 ، ح2/913 (كتاب الفرائللض ، بللاب ميللراث الللولءابن مإاجه ، 
) .ً قللال874َّ ، ح24/353فللي الكللبير (الطبراني .ً و)لل 2734

3/93(تلخُيللص الحللبير .ً  "وأعله النسللائي بالرسللالَّ"ابن حجر : 
وصحح هو والدار قطني الطريق المرسلة .ً  ) .ً 

َوْرد العتكللي ، مللولهم ، أبللو بسللطام)(2  ُشعبة بن الحجاجّ بن ال
الواسطي ، ثام البصللري ، ثاقللة حللافظ متقللن ، مللن السللابعة ،

  ) .270ًمات سنة ستين .ً (تقريب التهذيب ص 
() كذا وقع في الصل، والصواب –كما في المصادر ويدلَّ عليه3

السياقا- (قالَّ).ً
،) عللن وكيللع 3 ، ح7/339ابن أبي ـشـيبة () أخرجّ حديثه (4

) عن880 ، ح25/355في الكبير (الطبراني وكذلك أخرجه 
جعفر بن محمد عن سليمان بن حرب عن شعبة به عنه.ً وتابع
سليمان الرواية عن شعبة يحيلى بلن أبللي بكيلر، أخللرجّ حللديثه

في سننه الكبرى ، كتاب الفرائللض ، بللاب الميللراثالبيهقي 
) .ً 12385 ، ح6/395بالولء (

الله بن عون بن أرطبان ، أبو عون البصري ، ثاقة ثابت عبد)(5
 .ًفاضل ، من السادسة ، مات سللنة خمسللين علللى الصللحيح

 ) .259ً( تقريب التهذيب ص 
)876 ، ح354/ 24في الكبير (الطبراني ) وحديثه أخرجه (6

عن حجاجّ بللن منهللالَّ عللن حمللاد بللن سلللمة عللن عبللدالله بللن
) عللن سللهل بللن878 ، ح24/354عللون ، وكللذلك أخرجلله (

موسى عن محمد بن عبدالعلى عللن خالللد بللن الحللارث وعللن
بن محمد الجذوعي عن إبراهيم بن محمد عن أزهر بنامحمد 

سعد كلُهما عن ابن عون .ً 
عبدالله بن أبللي الجعللد ( ) كذا في الصل لكنه عند الطبراني(7

.ً ) 881 ، ح24/355
 عبدالله بن أبللى الجعلد الشلجعي ، مقبللولَّ ، مللن الرابعللة .ً)(8

 ) .241ً( تقريب التهذيب ص 
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.ً)1(عبدالله بن شداد
،)3(عللن الشللعبي ،)2(ورواه محمللد بللن سللالم

عن أبيلله شللداد بللن عن عبدالله بن شداد، وقالَّ:
محمللد بللنوولم يتابع علللى هللذا القللولَّ،  ،)4(الهاد

.ً)5(والمرسل أصح سالم ضعيف،
حللدثانا  )6(علي بن عبد الللله بللن مبشللرحدثانا -1

عللن) 8(عبللدالرحمن حللدثانا )7(أحمد بن سنان

)881 ، ح24/355فللي الكللبير (الطبراني ) وحديثه أخرجه (1
عن محمد بن النضر الزدي عن معاوية بللن عمللرو عللن زائللدة

عن عبللدالله بللن أبللي الجعللد بلله ،الشيباني عن أبي إسحاقا 
ًا عن محمد بن عبدالله عن محمد بللن عبللدالله بللن وخرجه أيض

ًا عن محمد  عللنبن أبي ـشـيبةابن عثمان  نمير وأخرجه أيض
أبي بكر كلُهمللا عللن عبللدالله بللن إدريللس عللن الشلليباني عللن

.ً وتللابع ابللن) 882حللديث رقللم (عبدالله بن الجعد به .ً انظللر 
إدريس الرواية عن الشيباني محمللد بللن فضلليل، أخللرجّ حللديثه

) علللن محملللد بلللن عبلللدالله883 ، ح24/355الطــبراني (
الحضرمي عن محمد بن عبدالله بن نمير عن محمد بن فضيل

به .ً 
 محمللد بللن سللالم الهمللداني ، أبللو سللهل ، ضللعيف ، مللن)(2

 ) .414ًالسادسة .ً ( تقريب التهذيب ص 
عامر بن شراحيل الشعبي ، ثاقة مشهور فقيه فاضل ، مللن) (3

الثالثللة ، مللات بعللد المائللة ، وللله نحللو مللن ثامللانين .ً ( تقريللب
 ) .230ًالتهذيب ص 

 شداد بن الهاد الليثي ، قيل : اسمه أسامة ، وقيل : اسم أبيلله ،)(4
 ) .206ًصحابي ، شهد الخُندقا وما بعدها .ً ( تقريب التهذيب ص 

) لم أجد هذه الرواية فللي ملابين يلدي ملن مراجلع وأصللولَّ .ً(5
وقللد قيللل عللن)لل 6/395قللالَّ الللبيهقي فللي السللنن الكللبرى (

الشعبي عن عبدالله بن شداد عن أبيه وليس بمحفوظ .ً 
قالَّ الذهبّي :«المام الثقة المحدث.ً.ً.ً مات ابن مبشر في)(6

).15/25ًسنة أربع وعشرين وثالُثامائة » سير أعلُم النبلُء (
 أحمللد بللن سللنان بللن أسللد بللن حبللان ، أبللو جعفللر القطللان)(7

الواسطي ، ثاقة حافظ ، من الحاديللة عشللر ، مللات سللنة تسللع
 ) .20ًوخمسين وقيل قبلها .ً ( تقريب التهذيب ص 

 عبدالرحمن بن مهللدي بللن حسللان العنللبري ، مللولهم ، أبللو)(8
سعيد البصري ، ثاقة ثابت حافظ عارف بالرجالَّ والحديث ، من
التاسلعة ، ملات سلنة ثاملان وتسلعين .ً ( تقريلب التهلذيب ص

293ً. (  
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قللالَّ:) 2(عللن منصللور بللن حيللان، )1(سللفيان
سمعت عبلدالله بلن شلداد يحللدث أن بنلت
حمزة أعتقت رجلًُ فمات وتركها وترك ابنته

ولتهقالَّ فأعطى النبي  ف وم ه النص  ابنت
 ).3ً(النصف

)4(وبلله عللن سللفيان حللدثانا سلللمة بللن كهيللل-2

 / انتهيت إلى عبللدالله بللن شللداد وهللو:قالَّ
لت القللوم فقللالواأفسلل هللي أخللتي، يقللولَّ:

ًا مثل حديث منصور بن حيان .ً)5(حديث

   

سفيان بن سعيد بن مسروقا بن حبيب الثوري أبو عبللدالله .ً )(1
 ، تهللذيب3/219(تهللذيب الكمللالَّ .ًإمللام متفللق علللى تللوثايقه

 ) .4/101ًالتهذيب 
َلَسدّي ، والد إسحاقا ، ثاقٌة ،) (2 ّيان بن حصين ، ا ْنُصور بن َح َم

روى له : مسلم ، وأبو داود ، والنسائي .ً (تقريب التهللذيب ص
6897ً. (

ٌع(3 ، ) تابع عبدالرحمن على رواية هذا الحديث عن سللفيان وكيلل
) .ً وأخرجلله11 ، ح7/340اـبـن أـبـي ـشـيبة (أخللرجّ حللديثه 

ًا فللي الكللبير (الطبراني  ) مللن طريللق885 ، ح24/356أيض
محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن عمه عن وكيع به .ً 

 سلمة بن كهيل الحضرمي ، أبو يحيللى الكللوفي ، ثاقللة ، مللن)(4
 ) .188ًالرابعة .ً ( تقريب التهذيب ص 

) عللن16210 ، ح7/22 (فللي مصللنفهعبدالرزاق ) أخرجه (5
 ، ح24/356الـطـبراني (سفيان عن وكيع به عنه .ً وأخرجلله 

) عن شيخُه إسحاقا بن إبراهيم الدبري عن عبدالرزاقا به886
عنه .ً 
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ارقا ولل2س ن المخُ ابوس ب ديث ق )1( عن ح

 بالَّ في )3(أن الحسين بن علي) 2(عن أم الفضل
يصب عـلـى ـبـول الغلُم « فقالَّ: ثاوب النبي 

.ً »ويغسل بول الجارية
واختلف عنلله؛ ،)4(يرويه سماك بن حرب: فقالَّ

وعمللرو بللن ،)6(، وداود بن عيسللى)5(فرواه شريك
عللن قللابوس بللن عللن سللماك،) 8)(7(أبللي قيللس

) قابوس بللن أبللي الُمخُللاِرقا ويقلالَّ ابللن المخُللارقا بللن سللليم(1
،8/306الشلليباني الكللوفي ل بللأس بلله .ً (تهللذيب التهللذيب   

.ً ) 544 / 5 الصابة 449تقريب التهذيب ص 
لبابللة بنللت، ) أم الفضللل امللرأة العبللاس بللن عبللدالمطلب (2

وهي لبابة الكبرى، أسلمت قبل الهجرة فيما، الحارث الهلُلية 
قيل وقيل بعدها وقالَّ ابن سعد: أم الفضللل أولَّ امللرأة آمنللت

ماتت فللي خلُفللة عثمللان قبللل،  بعد خديجة وروت عن النبي 
.ً ) 4/461زوجها العباس .ً (الصابة 

 الحسين بللن علللي بللن أبللي طللالب الهاشللمي ،أبللو عبللدالله)(3
ومالمللدني ، سللبط رسللولَّ الللله  هد ي انته ، استش  ، وريح

 ) .107ًعاشوراء سنة إحدى وستين .ً ( تقريب التهذيب ص 
) سماك بن حللرب الللذهلي البكللري وثاقلله جماعللة منهللم ابللن(4

معين ، وقيل :"صدوقا ، روايته في عكرمة خاصللة مضللطربة ،
).1/394ًوقد تغير بآخره فكان ربما تلقن" .ً(تقريب التهذيب 

ًا ، تغير حفظه )(5 شريك بن عبدالله النخُعي ، صدوقا ، يخُطي كثير
  ) .1/417ًلما ولي قضاء الكوفة .ً (تقريب التهذيب 

) هو: النخُعّي الكوفي، قالَّ ابن حبان :« وكان متقنا عزيز(6
) .17/180ً) ، تاريخ مدينة دمشق (6/287الحديث » الثقات (

 عمرو بن أبي قيس الزرقا ، صدوقا له أوهام ، من الثامنة .ً)(7
 ) .362ً( تقريب التهذيب ص 

تابع شريك وداود بن عيسى وعمرو بللن قيللس علللى روايللة )(8
هذا الحديث عن سماك كٌل من: 

3/23في مسنده (إسحاق بن راهويه إسرائيل، أخرجّ حديثه - 
) .ً 5/152 و
فللي مسللنده (أحأـمـد يحيللى بللن بكيللر، أخللرجّ حللديثه المللام - 

6/339 ً. (
فللي الكللبير (الـطـبراني ، أخللرجّ حللديثه  الحسللن بللن صللالح- 

) .ً من رواية شيخُه عبيد بن غنام عن أبللي بكللر39 ، ح25/25
بن أبي شيبة عن معاوية عن الحسن .ً .ً الحديث .ً ا
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.ً)1(عن أم الفضل المخُارقا،
عللن عللن سللماك، ،)2(ورواه علللي بللن صللالح

قللالَّ ذلللك.ً)4(عللن أم الفضللل ،)3(عن أبيه قابوس،
، عن علي بن صالح.ً)5 (عثمان بن سعيد المري

 عللن)6(وقيل عن عثمان بن سعيد، عللن مسللعر
.ً سماك

عبدالملك بللن الحسللين أبللو مالللك الشللجعي، أخللرجّ حللديثه- 1
) ، عن شيخُه محمد بن41 ، ح25/26في الكبير (الطبراني 

عثمان بن أبي شيبة عن الحسن بن علي عن يزيد بللن هللارون
عنه به .ً 

فلليابن أبي شيبة أبو الحوص سلُم بن سليم، أخرجّ حديثه - 
( صللحيحه فلليابن خزيـمـة ) و7/285و ،لل  1/113مصنفه (
ًا وبللدون ذكللر الرؤيللا .ً وكللذلك)لل 282 ، ح1/143 مخُتصللر
1/1في سننه عن مسدد والربيع عنلله (عبدالرزاق أخرجه 

ـــبيهقي ) .ً و375 ، ح02 ،)للللل 2/414 (فلللللي الكلللللبرىاـل
.ً ) 40 ، ح25/26في الكبير (الطبراني و

 ، ح25/25و ،  2526 ، ح3/20في الكبير (الطبراني ) أخرجه (
ه)ل 38 ه ب عيد عن ن س ان ب ن عثم دالعزيز ع  .ًعن علي بن عب

وبزيادة لفظ الرؤيا : قالَّ جاءت أم الفضل إللى رسلولَّ الللله 
فقالت إني رأيت بعض جسمك فللّي فقللالَّ نعللم مللا رأيللت تلللد

ًا وترضعينه بلبن قثم .ً .ً الحديث .ً  فاطمة غلُم
 عللي بللن صلالح بللن صلالح بلن حللي الحملدان ، أبلو محمللد)(2

الكللوفي ، ثاقللة ، عابللد ، مللن السللابقين ، مللات سللنة إحللدى
 ) .341ًوخمسين ، وقيل بعدها .ً ( تقريب التهذيب ص 

حبته ،) (3 ي ص مخُارقا بن سليم الشيباني ، أبو قابوس ، مخُتلف ف
 ).455ًذكره ابن حبان في ثاقات التابعين .ً (تقريب التهذيب ص 

) تابع علي بن صالح على رواية الحللديث مرسلللًُ عللن سللماك(4
ـدالرزاق سللفيان الثللوري، أخللرجّ حللديثه  فللي مصللنفه (عـب

عنه عن سماك بن حرب عن قللابوس بللن)لل 1487 ، ح1/380
ًا .ً المخُارقا يرفع إلى النبي   ، ولفظه مخُتصر

وفي)(5 دالله الك و عب  عثمان بن سعيد بن مرة القرشي المري ، أب
324المكفوف ، مقبولَّ ، من كبار العاشرة .ً ( تقريب التهذيب ص 

ً. (
ِكدام بن ظهر الهلُلللي ، أو سلللمة الكللوفي ، ثاقللة)(6 َعر بن   ِمْس

ثابت فاضل ، من السابعة ، مات سنة ثالُث أو خمس وخمسين
 ) .588ً.ً (تقريب التهذيب ص 
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عن علي بللن صللالح، :)1(وقالَّ معاوية بن هشام
ً عن سماك، .ًعن قابوس مرسلُ

عللن سللماك ،)2(وروي عللن داود بللن أبللي هنللد
عن أم الفضل.ً مرسلًُ،

عللن سللماك، عللن قللولَّ مللن قللالَّ: والصللواب:
عن أم الفضل.ً قابوس،

   

ابتو لل3س عللن أم )3( عن حديث ِسباع بن ثا
.ً في العقيقةعن النبي ) 4(كرز

معاوية بن هشام القصار ، أبو الحسن الكوفي ، ويقللالَّ للله) (1
معاويللة بللن أبللي العبللاس ، صللدوقا للله أوهللام ، مللن صللغار
التاسللعة ، مللات سللنة أربللع ومللائتين .ً ( تقريللب التهللذيب ص

471ً.( 
 القشليري ، البصلري ، أبلو دينار بن عذافرداود بن أبي هند )(2

ِهُم بآخره ، روى له خت م َي بكر أو أبو محمد ، ثاقة متقن ، كان 
) .140ًتقريب التهذيب ص ( .ً 4

) هو سباع بن ثاابت حليف بني زهرة روى عن عمر بن الخُطاب(3
ى د عل ت محم برة بن وابن عمه محمد بن ثاابت بن سباع والد ج
خلُف فيه وأم كرز الكعبية الخُزاعية روى عنه عبيللدالله بللن أبللي
يزيد وقيل عن عبيدالله بن أبي يزيد عن أبيه عنه قالَّ محمللد بللن
سعد : سباع بن ثاابت روى عللن عمللر بللن الخُطللاب وكللان قليللل

ل"في كتاب الثقات ، قللالَّ الللذهبي : ابن حبان الحديث .ً وذكره 
ف :  ي الكاش ة .ً"يكاد يعرف" ، وقالَّ ف ه الربع ق " ، روى ل وثا

،لل 10/199 ، تهللذيب الكمللالَّ 5/464(الطبقات الكبرى  ميللزان 
،3/452 ، تهذيب التهللذيب 1/425 ، الكاشف 2/115العتدالَّ   

) .ً 228تقريب التهذيب ص 
) أم كرز الكعبية الخُزاعية المكية لها صحبة روت عن النبي (4

روى عنها سباع بن ثاابت وطاووس بن كيسللان وعبللد الللله بللن
عباس وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن شعيب
مرسل ومجاهد ومحمد بن ثاللابت بللن سلباع وميسللرة بلن أبلي

(الكاشللف .ً حكيللم وحبيبللة بنللت ميسللرة روى لهللا الربعللة
) .ً 35/380 ، تهذيب الكمالَّ ج2/527ّ
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عللن ،)1(فقالَّ: يرويلله عبيللدالله بللن أبللي يزيللد 
ولللم عللن أم كللرز، عللن سللباع بللن ثاللابت، ،)2(أبيه

.ً)3(يذكرا فيه أبا يزيد
:)5(فقللالَّ عبللدالرزاقا ؛)4(واختلف عن ابن جريج

عللن عن عبيللدالله بللن أبللي يزيللد، عن ابن جريج،
)6(أن محمللد بللن ثاللابت بللن سللباع سباع بن ثاابت،

 ووهم فيه.ً أخبر عن أم كرز.ً
حجللاجّ  الحفاظ منهللم:)7(خالفه أصحاب جريجو

ى، ويحيلل)9(البرسللاني بكللر ن، وابلل)8(بللن محمللد

) عبيدالله بن أبي يزيد المكي ، مللولى آلَّ قللارظ بللن شلليبة ،(1
ثاقة ، كثير الحديث ، من الرابعة ، مات سنة سللت وعشللرون ،

).ً 316وله ست وثامانون .ً ( تقريب التهذيب ص 
أبو يزيد المكي ، حليف بني زهرة ، يقالَّ له صللحبة ، وثاقلله) (2

).603ً( تقريب التهذيب ص ابن حبان ، من الثانية .ً 
() كذا وقع في الصل (لم يذكرا.ً.ً) مع أنه لم يتقدم ذكر3

خلُف!.ً
 عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج ، المللوي مللولهم ، ، ثاقللة)(4

فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسل ، من السادسة ، مات سللنة
) .304ًخمسين أو بعدها .ً ( تقريب التهذيب ص 

) عبدالرزاقا بن همام بن نافع الحميللري ، مللولهم ، أبللو بكللر(5
الصنعاني ، صاحب المصللنف ، ثاقللة حللافظ ، عمللي فللي آخللر ؛
فتغير وكان يتشيع ، من التاسعة ، مللات سللنة إحللدى عشللرة .ً

).296ً( تقريب التهذيب ص 
) محمد بن ثاابت بللن سللباع الخُزاعللي ، صللدوقا مللن الثالثللة .ً(6

).406ً( تقريب التهذيب ص 
 هكذا في الصل ، والصواب ابن جريج .ً)(7
) حجاجّ بن محمد المصيصللي العللور ، ترمللذي الصللل ، ثاقللة(8

 عمره ، من التاسعة ، مات ببغللداد سللنةثابت ، اختلط في آخر
).93ً ( تقريب التهذيب ص ست ومئتين .ً

هو:محمد بن بكر بن عثمان البرساني - بضم الموحدة)(9
وسكون الراء ثام مهملة - أبوعثمان البصري صدوقا قد

يخُطىء من التاسعة مات سنة أربع ومائتين.ً تقريب التهذيب
)470(ص
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.ً)3(، وأبو عاصم)2(، وابن علية)1(القطان
،)4( بللن سللعيدىعللن يحيلل وروي عن ابن جريج،

ًا.ً )6(عن عائشة ،)5(عن عمرة  مخُتصر
، فرواه الحكم بن عتيبللة،)7(واختلف عن مجاهد

عن أم كرز.ً عن مجاهد،
وقالَّ حماد بن سلمة: عن قيس بن سعد، عللن

مجاهد، عن أم كرز.ً
رواه عللن مجاهللد:)8(وخالفهمللا ثاللابت بللن عجلُن

 والحديث لم كرز.ً بنت يزيد،  أسماءعن
1- :عبدالرحمن بن / حدثانا أبو بكر النيسابوري

بشللر بللن الحكللم والحسللن بللن محمللد بللن
الصباح وعلي بن حرب قالوا: حللدثانا سللفيان

يحيى بن سعيد بن فّروخ ، أبو سعيد القطان البصري ، ثاقة )(1
متقن حافظ إمام قدوة ، من كبار التاسللعة ، مللات سللنة ثامللان

 ) .661ًوتسعين .ً (تقريب التهذيب ص 
) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم السدي مولهم ، أبللو بشللر(2

البصري ، المعروف بابن علية ، ثاقة حافظ ، من الثامنة ، مات
).44ًسنة ثالُث وتسعين .ً ( تقريب التهذيب ص 

) الضحاك بن مخُلد بللن الضللحاك بللن مسلللم الشلليباني ، أبللو(3
عاصم النبيل ، البصري ، ثاقة ثابت ، مللن التاسللعة ، مللات سللنة

).221ًاثانتي عشرة أو بعدها .ً ( تقريب التهذيب ص 
يحيى بن سللعيد بللن قيللس النصللاري المللدني ، أبللو سللعيد) (4

القاضي ، ثاقة ثابت ، من الخُامسة ، مات سنة أربع وأربعيللن أو
 ) .661ًبعدها .ً (تقريب التهذيب ص 

عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة النصارية المدنية) (5
، ثاقة من الثالثة ، مللاتت قبللل المائللة وقيللل بعللدها .ً ( تقريللب

 ) .ً 667التهذيب ص 
عائشة بنت أبي بكر الصديق ، أم الملؤمنين لللل رضلي الللله) (6

عنها لل مللاتت سللنة سللبع وخمسللين علللى الصللحيح .ً ( تقريللب
 ).667ًالتهذيب ص 

مجاهد بن جبر ، أبو الحجاجّ المخُزومي مولهم ، ثاقة ، إمام) (7
في التفسير والعلم ، مللن الثالثللة ، مللات سللنة إحللدى ومائللة ،

 ) .453ًوقيل بعدها .ً ( تقريب التهذيب ص 
ثاابت بن عجلُن النصاري ، أبو عبدالله الحمصللي،صللدوقا ،) (8

 ) .71ًمن الخُامسة .ً ( تقريب التهذيب ص 
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بن عيينة، عللن عبيللدالله بللن أبللي يزيللد، عللن
أن أبيه، عن سللباع بللن ثاللابت، عللن أم كللرز:

الَّالنللللبي  ـشـــاتان الغلُم ـعـــن:« ق
تـضـر ل، ـشـاة الجارية وعن، مإكافئتان

.ً)1(وإناثا»ً اانذكر
2- و .ً، حدثانا يونس بن عبدالعلىّالنيسابوري

) تابع عبلدالرحمن بللن بشلر والحسلن بلن محملد بلن الصللباح(1
وعلي بن حرب على رواية هذا الحديث ، عن سفيان كٌل من : 

 ،1/410 ، أخرجّ حديثه في السنن المأثاورة (الشافعيالمام - 
) .ً 597ح

) ومع زيادة لفظ : "6/381 : وحديثه في المسند (أحأمدالمام - 
هسمعت النبي  ي أول م ف ن اللح ب م  بالحديبية وذهبت أطل

(يللأتي تخُريللج فللي نهايللة".ًوفللي آخللره حللديث أقللروا الطيللر
السؤالَّ) .ً 

 في سننه ، كتللاب الضللاحي ،أبو داودمسدد : وحديثه أخرجه - 
، وقللالَّ سللمعت أحمللد)لل 2834 ، ح3/105باب في العقيقللة (

يقولَّ : أي مستويتان أو متقاربتان .ً 
في الكبرى ، كتاب العقيقة ، بابالنسائي قتيبة ، أخرجّ حديثه - 

.ً وأخرجلله فللي)لل 4543 ، ح3/76كللم يعللق ، عللن الجاريللة (
ًا ، كتاب العقيقة ، باب كللم يعللق ، عللن الجاريللة ( الصغرى أيض

) .ً 4217 ، ح7/165
ي وفيه سباع يروي ، عن أم كرز مباشرة ولم يذكر فيه عن أبيه لل أب

يزيد لل وهذا والله أعلم من الوهم الذي وقع فيه ابن عيينة .ً 
) .ً ومللن345 ، ح1/166: وحللديثه فللي مسللنده (الحمـيـدي - 

 ، ح4/265فللي مسللتدركه (الحاكم طريق الحميدي أخرجلله 
هللذا حللديث"و ومع زيادة حديث أقروا الطير وقللالَّ : )لل 7591

 .ً "صحيح السناد ولم يخُرجاه
في سننه الكبرى ،البيهقي إبراهيم بن بشار : وحديثه أخرجه - 

كتللاب الضللحايا ، بللاب مللا يعللق ، عللن الغلُم ومللا يعللق ، عللن
كذا قللاله سللفيان بللن") ، وقالَّ : 19276 ، ح9/506الجارية (

 .ً "كر أبيه وهمِعيينة ل عن أبيه ل وذ
 ، ح25/167في الكبير (الطبراني الحماني : وحديثه أخرجه - 

406 ( ً.
 .ً)12/128(في صحيحه ابن حأبان أبو خيثمة : وحديثه أخرجه - 

) .ً 1059 ، ح1/261وفي موارد الظمآن (
فللي سللننه ، كتللابابن مـإـاجه هشام بن عمار ، أخرجّ حللديثه - 

.ً ) 3162 ، ح2/1056الذبائح ، باب العقيقة (
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النيسابوري، حدثانا أحمد بن شيبان 
 ابن مخُلد، حدثانا سعدان بنو .ًالرملي

نصر والحسن بن محمد بن الصباح قالوا:
حدثانا سفيان، حدثانا الزعفراني، عن عبيدالله

بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثاابت،
عن:« يقولَّعن أم كرز سمعت النبي 

ل، شاة الجارية وعن، شاتان الغلُم
ًا أو كنً اانذكر تضرك :»، وزاد يونسإناث

على الطير أقروا« :سمعته يقولَّو
سمعت عن أم كرز الكعبية قالَّ: ».ًمإكناتها

.ًتحدث عن النبي
3- النيسابوري، حدثانا إبراهيم بن هانىء، حدثانا

ابللللن مخُلللللد، حللللدثانا أبللللو داود  .ًعفللللان
السجستاني، حدثانا مسدد قال: حدثانا حماد بللن

 مسللدد -، عللن عبيللدالله بللن أبلليحللديثزيد- 
بللن ثاللابت، عللن أم كللرزا، عللن سللباع يزيللد

ّأن
الغلُم «ـعـن قالَّ في العقيقة: رسولَّ الله َ

».ً قللالَّشاة الجارية وعن، مإثلُن شاتان
ديث مسل عفان: الَّنحدثاني سباع -في ح د- ق
 ولم يقل: مثلُن.ًالغلُم عن: الله  رسولَّ

كتاب العقيقة ، ، ه : وحديثه في مصنفأبو بكر بن أبي شيبة- 
،5/530باب في العقيقة كم ، عن الغلُم وكم ، عن الجاريللة   

ًا ، كتاب الرد على أبللي حنيفللة (1ح  ، ح8/403 .ً وأخرجه أيض
 ، ح6/68في الحاد والمثاني ابن أبي عاصم و) .ً وأخرجه 1

.ً) 406 ، ح25/167في الكبير (الطبراني  .ً وأخرجه 3279
وتابع سفيان على روايللة هللذا الحللديث ، عللن عبيللدالله حمللاد بللن

في سننه ، كتاب الضاحي ، بللابالدارمإي زيد ، أخرجّ حديثه 
في مسنده (أحأمد ) .ً و1902 ، ح1/511السنة في العقيقة (

فللي السللنن ، كتللاب الضللاحي ، بللابعبدالرزاق ) ، و6/381
) .ً وليللس فللي هللذه الروايللات2836 ، ح3/105في العقيقة (

ذكر والد عبيدالله بن أبي يزيد .ً 
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4- أبللو بكللر النيسللابوري، حللدثانا الحسللن بللن
 ابللن جريللجأنبأنللايحيللى، حللدثانا عبللدالرزاقا 

أخبرني عبيدالله بن أبي يزيد، عن سللباع بللن
نأأن محمد بن ثاللابت أخللبره بن سباع ثاابت 

ن أنها سئلت رسولَّ الله هأم كرز أخبرت ، ع
،ـشـاتان الغلُم ـعـن، نعم«:العقيقة فقالَّ

ًا تضركم ول واحأدة النثى وعن ـ ذكراـن
ًا» أو كّن .ً)1(إناث

«الذي عندي في هللذا الحللديث أن:)2(قالَّ أبو بكر
لنلله ليللس فيلله محمللد بللن عبدالرزاقا أخطأ فيه؛

ثاابت وإنما هو سباع بن ثاابت ابن عللم محمللد بللن
لنه ليس في هذا الحديث».ً ثاابت،

5-ن عيد ب ن س / النيسابوري حدثاني يوسف ب
:مسلم، حللدثانا حجللاجّ، عللن ابللن جريللج قللالَّ

أخبرني عبيدالله بن أبللي يزيللد أن سللباع بللن
ثاابت بن عم محمد بن ثاابت بن سباع أخللبره

نأن أم كرز أخللبرته أنهللا سللألت النللبي   ع
اثنـتـان اـلـذكر عـلـى نعمالعقيقة.ً فقالَّ:«

ــى ــثى وعـل ــدة الـن يـضــركم ول واحـأ
ًا ًا أم كن أذكران ».ًإناث

6- ،أبوبكر النيسابوري، حدثانا يزيد بللن سللنان

) تللابع الحسللن بللن يحيللى علللى روايللة هللذا الحللديث ، عللن(1
الترمـإـذيحللديثه ، أخللرجّ عبدالرزاقا الحسن بن علللي الخُلُلَّ 

في جامعه ، كتللاب الضللاحي ، بللاب الذن فللي أذن المولللود (
) ، وقالَّ:«هذا حديث حسن صحيح».ً 1516 ، ح4/83
 : أخرجه في مصنفه ، كتللاب العقيقللة ، بللابعبدالرزاقوحديث 

في الكللبيرالطبراني ) ، وأخرجه 7954 ، ح3/328العقيقة (
5/160إسحاق بن راهويه (، وأخرجه ) 405 ، ح25/166(

رجاله بين ثاقة وصللدوقا وللله شللاهد مللن:".ً وقالَّ )لل 2280، ح
فللليأحأمد .ً وأخرجه المام " الله عنها وغيرها حديث عائشة 

.ً ) 6/422مسنده (
() هو: الحافظ النيسابوري.2ً
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 ابللنأنللاحللدثانا محمللد بللن بكللر البرسللاني أنب
جريج أخبرني عبيدالله بن أبي يزيد أن سباع
بن ثاابت ابن عم محملد بلن ثالابت بلن سلباع

،أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت النللبي 
ـنعللن العقيقللة فقللالَّ:« ـم، ـع الغلُم نـع

ــان ــن، اثنـت ــة وـع ــدة الجارـي ول واحـأ
ًا يضركم ًا أم كن ذكران ».ًإناث

دثاناو-7 املي، ح ماعيل المح  الحسين بن إس
يعقوب الدورقي، حدثانا يحيى بن سعيد، عللن

خبرني عبيدالله بن أبي يزيد، عللنأابن جريج 
سللباع بللن ثاللابت، عللن أم كللرز، عللن النللبي 

الجارـيـة وـعـن، ـشـاتان الغلُم عنقالَّ: 
ًا يضركم ل، شاة ًا أو ذكران .ً)1(إناث

8- يعقوب بن إبراهيم البزاز، حدثانا الحسن بللن
، عن ابن جريجة، حدثانا إسماعيل بن عليةعرف

أخبرني عبيدالله بللن أبللي يزيللد بللن سللباع بللن
ثاابت، عن الزهري، عن أم كرز سمعت رسولَّ

ولَّ:«الللله  وـعـن، ـشـاتان الغلُم ـعـن يق
ًا يضركم ل ،واحأدة الجارية أو كن ذكران

ًا» .ً)2(إناث
9- أبوبكر النيسابوري، حدثانا علللي بللن سللعيد

: قلالالبصلريبلن ملرزوقا  النسائي وإبراهيم
أخللبرني عاصللم، عللن ابللن جريللج، حدثانا أبللو

عبيدالله بن أبي يزيد، عللن سللباع بللن ثاللابت،
ةعن أم كرز أنها سألت النبي  ن العقيق ، ع

) تابع يعقللوب الللدورقي عللى روايللة هللذا الحللديث يحيللى بللن(1
فللي سللننه ،النسائي سعيد عمرو بللن علللي ، أخللرجّ حللديثه 

، ح 7/165كتللاب العقيقللة ، بللاب كللم يعللق ، عللن الجاريللة (
ًا ، كتاب العقيقللة ، بللاب كللم4218 ) .ً وأخرجه في الكبرى أيض

) .ً 4544 ، ح3/76يعق ، عن الجارية (
) لم أجده من رواية الزهري ، عن أم كرز .ً (2
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الجارية وعن، شاتان الغلُم عنفقالَّ:«
.ًشاة»

10- الحسين بللن إسللماعيل، حللدثانا علللي بللن
شعيب، حدثانا عبللدالوهاب، عللن أبللي الربيللع،
عللن عبيللدالله بللن أبللي يزيللد، عللن أم كللرز

كالخُزاعيللة أنهللا سللألت النللبي  ن ذل ، ع
ــنفقلللالَّ:« ــاتان الغلُم ـع ــن /، ـش وـع
»، ولم يذكر أبا يزيد ول سباع.ًشاة الجارية

11- محمللد بللن سلللمان المللالكي، حللدثانا أبللو
املي،و .ًموسللى محمللد بللن المثنللى  المح

و .ًحدثانا علي بن شعيب والعباس بللن يزيللد
ابللن مخُلللد، حللدثانا الحسللن بللن محمللد بللن

دو .ًوسعدان بن نصرالصباح  ن أحم  علي ب
رب وبن الهيثم  ابوريو علي بن ح ، النيس

حللدثانا يللونس بللن عبللدالعلى قللالوا: حللدثانا
سفيان بن عيينة، عللن عمللرو بللن دينللار، عللن

بن ميسرة، عن أم كللرز،) 1(، عن حبيبعطاء
الَّ:«عللن النللبي  ـن ق ـاتان الغلُم ـع ـش

.ً)2(شاة» الجارية وعن، مإكافأتان
كذا وقع في الصل (حبيب بللن)! ، والصلواب (حبيبلة بنللت)) (1

كما في المصادر والسياقا.ً 
تابع محمد بن المثنى وعلي بن شللعيب والعبللاس بللن يزيللد) (2

والحسن بن محمد بللن الصللباح وسللعدان بللن نصللر وعلللي بللن
حرب على رواية هذا الحديث ، عن ابن عيينة كٌل من : 

) .ً قللالَّ أبللو6/381 : وحديثه مخُرجّ في مسللنده (أحأمدالمام - 
عبللدالرحمن :"سللمعت أبللي يقللولَّ : سللفيان يهللم فللي هللذه

الحاديث ، عبيدالله سمعها من سباع" .ً 
) .ً 346 ، ح1/167 : وحديثه مخُرجّ في مسنده (الحميدي- 

ـدالرزاق مسللدد : وحللديثه أخرجلله -  فللي سللننه ، كتللابعـب
) .ً 2834 ، ح105/ 3الضاحي ، باب في العقيقة (

في الكبرى ، كتللابالنسائي عبيدالله بن سعيد ، أخرجّ حديثه - 
.4542ً ، ح3/76العقيقللة ، بللاب العقيقللة ، عللن الجاريللة (  (

ًا ، كتاب العقيقة ، باب العقيقة ، عن وأخرجه في الصغرى أيض
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12- ابن مخُلد، حدثانا طاهر بن خالد بللن نللزار
أخبرني أبي، عن إبراهيم بن طهمان حللدثاني

بن أبي رباح، عللن أم) 1(ابن الزبير، عن عطاء
عن:«كرز أنهللا قللالت: قللالَّ لرسللولَّ الللله 

ـة وعن، مإكافأتان شاتان الغلُم الجارـي
».ًشاة

13- محمد بن مخُلد، حدثانا طاهر بن خالد بن
نزار أخبرني أبللي، عللن إبراهيللم بللن طهمللان

 عن أم كرز أنها قالت: قللالَّ)،2 (ابن أبي رباح
شـــاتان الغلُم عـــن:«رسللللولَّ الللللله 

.ًشاة» الغلُم وعن، مإكافأتان
) .ً 4216 ، ح7/165 (الجارية

فلليالبيهقي الحسن بللن محمللد الزعفرانللي ، أخللرجّ حللديثه - 
الكبرى ، كتاب الضحايا ، باب ما يعق ، عللن الغلُم ومللا يعللق ،

.ً ) 19278 ، ح9/507( عن الجارية
8/403 : وحديثه مخُرجّ في المصنف (أبو بكر بن أبي شيبة- 

6/69في الحاد والمثاني (ابن أبي عاصم ) .ً وأخرجه 2، ح
 ، ح25/165فللي الكللبير (الـطـبراني ) ، وأخرجلله 3280، ح

401 ً. (
وتابع ابن عيينة عللى روايلة هلذا الحلديث ، علن عملرو بلن دينلار

) .ً 1/410الشافعي : وحديثه في السنن المأثاورة (
وتابع عمرو بن دينار على رواية هذا الحديث ، عن عطاء كٌل من :

فللي صللحيحه ، بللاب ذكللرابن حأبـان ابن جريج ، أخرجّ حديثه - 
البيان بأن الشاتين إذا عق بهملا ، علن الصلبي يجلب أن تكونلا

،1/261) .ً وفي موارد الظمللآن (5313 ، ح12/129مثلين (  
.ً)للل 1900 ، ح1/511فلللي سلللننه (اـلــدارمإي ) .ً و1060ح
إسحاق ـبـن) .ً و400 ، ح25/165في الكللبير (الطبراني و

ابن أـبـي) .ً وأخرجه 2281 ، ح5/160 (في مسندهراهويه 
) .ً 3283 ، ح6/71في الحاد والمثاني (عاصم 

فللي الحللاداـبـن أـبـي عاـصـم محمللد بللن إسللحاقا : أخرجلله - 
) .ً 3281 ، ح6/70والمثاني (

ًا) (1 قالَّ ابن المديني : " عطاء (ولم يسللمع مللن أم كللرز شلليئ
وروى ، عن أم حبيبة بنت ميسرة ، عن أم كرز " .ً (العلللل ص

66 ً. (
هكذا في الصل (بن أبي رباح) ، والصواب  عن عطللاء بللن) (2

أبي رباح كما في السناد قبله.ً 
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14- ابن مخُلد قالَّ: سمعت أبا داود
السجستاني يقولَّ: سمعت أحمد بن حنبل

 متساويتان أو متقاربتان.ًمإكافأتان»:«قالَّ
15- ابن مبشر وعبدالملك بللن أحمللد الزيللات

بن عمرو، حدثانا يحيللى بللن قال: حدثانا حفص
سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن حبيبللة،

الكعبيللة قللالَّ رسللولَّ الللله) 1(عن أم بني كرز
»:الجاريــة وعن، مإكافأتان الغلُم عن

» في حديث الزيات، عن أم كرز.ًشاة
16- يعقوب بن إبراهيم، حدثانا الحسن بن عرفة

ليمانو  ابن مخُلد، حدثانا أحمد بن علي بن س
المللروزي، حللدثانا علللي بللن حجللر قللال: حللدثانا
إسماعيل بن علية، عن ابن جريج، عللن عطللاء
حدثاتني حبيبة بنت ميسللرة، عللن أم بنللي كللرز

الللله  الكعللبيين أنهللا قللالت: سللمعت رسللولَّ
،مإكافأـتـان / ـشـاتان الغلُم عنيقللولَّ:«

 في العقيقة».ً قالَّ ابللنشاة الجارية وعن
.ً)2(، عن.ً.ً.ًعرفه: أخبرني عطاء

17- ابللن مخُلللد، حللدثانا أحمللد بللن منصللور
الرمللادي، حللدثانا عبللدالرزاقا أن ابللن جريللج
أخبره عطاء، عن أم حبيبللة بنللت أبللي خللثيم،

، عن العقيقةعن أم كرز سألت رسولَّ الله 
ـاتان الغلُم ـعـنفقللالَّ:« ـان ـش ،مإكافأـت
 وملللا: قلللالَّ: قللللت)3(.ً.ً.ً»الجاريــة وعــن

قللالَّ ابللن حجللر:«ووقللع عنللد إسللحاقا بللن راهللويه ، عللن) (1
عبللدالرزاقا ، عللن ابللن جريللج بسللنده فقللالَّ : عللن  أم بنللي
الكعبيين ويمكن الجمع بأنها كانت تكنى أم كرز ، وكللان زوجهللا
ًا والمراد ببني كرز بنو ولدها كرز كانوا ينسبون إلى يسمى كرز

) .ً 4/465جدتهما هذه والله أعلم».ً (الصابة 
هنا بياض بمقدار كلمة .ً ) (2
هنا بياض بمقدار كلمة وكأنها(شاة) .ً ) (3
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المكافأتان؟ قالَّ: المثلُن والضأن أحب إلللي
من المعز ذكرانها أحب إليه مللن إناثاهللا.ً رأي

منه.ً
18- ابن مبشر، حدثانا إبراهيم بن سنان، حدثانا

يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن إسللحاقا، عللن
 ميسللرة،)1(عطاء بن أبي رباح، عن حبيبة بن

،عن أم كرز الخُزاعية سللألت رسللولَّ الللله 
ـشـاتان الغلُم ـعـنعللن العقيقللة فقللالَّ:«

.ً)2(شاة» الجارية وعن، مإكافأتان
19- و.ًالمحاملي، حدثانا زياد بللن أيللوب  بللنا

د، و.ًمبشر، حدثانا محمد بن سنان ن مخُل  اب
دثانا و.ًحدثانا يزيد بن إسماعيل  ابن مخُلد، ح

عبدالله بن أحمد حدثاني أبي قالَّ: حدثانا وهب
بن جرير، حدثانا أبي سمعت قيللس بللن سللعد

)3(ابللنيحللدث، عللن عطللاء، عللن أم عثمللان 

نخثيم، عن أم كرز أنهللا سللألت النللبي  ، ع
ــنالعقيقللللة فقللللالَّ:« شـــاتان الغلُم ـع

.ً)4(شاة» الجارية وعن، مإكافأتان
20- المحللاملي، حللدثانا الحسللن بللن محمللد

ن و.ًبللن عبللاد الزعفرانللي، حللدثانا يحيللى  اب

هكذا في الصل ، والصواب بنت .ً ) (1
 ) .ً 402 ، ح25/166في الكبير (الطبراني أخرجه ) (2
 هكذا في الصل ، والصواب بنت )(3
تابع أحمد والد عبيدالله على رواية هذا الحديث ، عن وهب) (4

بن جرير كٌل من : 
فللي الكللبير (الـطـبراني علللي بللن المللديني ، أخللرجّ حللديثه - 

 أم عثمللان بنللت ميسللرة بللن:" .ً وقللالَّ) 403 ، ح25/166
خثيم ، ويقالَّ ابن أبي خثيم ، ويقالَّ بنت أبي خثيم" .ً 

الحاد والمثاني (في ابن أبي عاصم عقبة بن مكرم : أخرجه - 
) .ً 3282 ، ح6/70

الطبرانيوحديث جرير بن حازم ، عن قيس بللن سللعد أخرجلله 
 ) .ً 6836 ، ح7/56في الوسط (
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حللدثانا علللي بللن سللهل الللبزاز، حللدثانامخُلللد، 
انثمللععفان قال: حدثانا حماد بن سلمة، عن 

 نحوه.ً كرز، عن النبي  ، عن أمن خثيمب
 حيوةوزاد علي بن حرب لم ينسب ميسرة-21

 عن عطاء، عن أبي عيسى بللن،)1(عن حجاجّ
سعد، عن عطاء وطاووس ومجاهللد، عللن أم

الَّ:«كللرز أن رسللولَّ الللله  الغلُم ـفـي ق
».ًالجارية وعلى مإكافأتان شاتان

22- علي بن أحمد بن الهيثم، حدثانا علللي بللن
نو .ًحرب  المحاملي، حدثانا حبيب، حدثانا اب

إبراهيم، عن حجاجّ، عن عطاء، عللن ميسللرة
 نحوه.ً، عن أم كرز، عن النبي خثيمبن أبي 

 حيوةعلي بن حرب لم ينسب ميسرة / وزاد
 حجاجّ، عن عطاء، عن عائشة، مثله.ً)2(
23- الحسين بن إسماعيل، حللدثانا محمللود بللن

خراش ويعقوب بن إبراهيم قال: حدثانا هشيم،
حجاجّ، عن عطاء، عن ميسللرة، حللدثاناالحدثانا 

خللثيمالحجاجّ، عن عطاء، عن ميسرة بن أبي 
نكللرز الخُثعميللة سللألت النللبي  أن أم ، ع

شـــاتان الغلُم عـــن:«العقيقللللة فقللللالَّ
».ًشاة الجارية وعن، مإكافأتان

24- ابللن مخُلللد، حللدثانا الفضللل بللن العبللاس
د،و .ًالمرادي، حللدثانا أبللو مصللفى ن مخُل  اب

حدثانا أبو طالب بن سواده، حدثانا محمللد بللن
هاشم قال: حدثانا سويد بللن عبللدالعزيز، عللن
حجاجّ بللن أرطللأة، عللن عطللاء بللن عبيللد بللن
عمير، عن أم كرز الخُزاعية سللمعت رسللولَّ

() كذا وقع هنا!، وقد تكرر هذا الكلُم  في النص بعده وهو به1
أليق كما يدلَّ عليه السياقا.ً

ًا، وكأنها كذلك.ً(2 ) هذه الكلمة لم تتبين لي تمام
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ة:«الللللله  ي العقيق شـــاتان للغلُم ف
».ًشاة وللجارية مإكافأتان

25- أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبللدالكريم
الفزاري، حدثانا نصر بن علي، حدثانا يزيد ابن
زريع، حدثانا الحجاجّ بللن أرطللأة، عللن عطللاء،

ةعن أم كرز أنها سألت النبي  ن العقيق ، ع
ـاتان الغلُم ـعـنفقللالَّ:« ـان ـش ،مإكافأـت

.ًشاة» الجارية وعن
26- ابن مخُلد، حدثانا عباس بن محمد، حدثانا أبو

سلمة التبوذكي، حدثانا سلللُم بللن أبللي مطيللع،
ن النلبي عن حجاجّ، عن عطاء، عن أم كرز، ع

َّال ـان) 1(شــاة الغلُم عــن:« ق ،مإكافأـت
».ًشاة الجارية وعن

27- الحسين ابن إسماعيل المحلاملي، حلدثانا
محمود بن خراش ويعقوب بن إبراهيم قللال:
حدثانا هشيم، حدثانا منصور، عن عطللاء، عللن

ةأم كللرز أنهللا سللألت النللبي  ن العقيق ، ع
ـاتان الغلُم ـعـنفقللالَّ:« ـان ـش ،مإكافأـت

».ًشاة الجارية وعن
28- الطيللبي، حللدثانا إبراهيللم بللن أحمللد بللن

مروان الواسطي، حدثانا سنان، حدثانا عطيللة
الصللم، عللن عطللاء، عللن أم كللرز الخُزاعيللة

قالت العقيقة نحوه.ً
29- ابللن مخُلللد، حللدثانا محمللد بللن إسللرائيل

بللن سللابق، حللدثانا الجللوهري، حللدثانا محمللد
إبراهيم ابن طهمللان، عللن أبللي الزبيللر، عللن
عطاء بن أبي رباح، عن أم كرز قللالَّ رسللولَّ

ـةالللله صلللى الللله عليلله/:« ـعـن، العقيـق

هكذا في الصل ، والصواب شاتان .ً) (1
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ـة وعن، مإكافأتان شاتان الغلُم الجارـي
.ً)1(شاة»

30- ابللن مخُلللد، حللدثانا عبللدالله بللن أحمللد
اللللدورقي، حلللدثانا أبوسللللمة موسلللى بلللن
إسللماعيل، حللدثانا أبللان، حللدثانا مطللر، عللن
عطاء، عن أم كرز الخُزاعيللة أن نللبي الللله 

الغلُم عــنكلللان يقلللولَّ فلللي العقيقلللة:«
».ًشاة الجارية وعن، شاتان

31- الحسين بن محمد بن سعدان، حدثانا محمد
ن ثير، ع ن ك د ب دثانا محم بن أحمد بن برد، ح
الوزاعللللي، عللللن عطللللاء، عللللن أم كللللرز

العقيقة ـشـاتان مإكافأـتـان ـعـن:«قالت
».ًالجارية الغلُم، وشاة عن

32- حسللين بللن إسللماعيل، حللدثانا يعقللوبال
الدورقي، حدثانا عبللدالله بللن إدريللس، حللدثانا
أسلم المنقري، عن عطاء أن أم سباع سألت

االنللبي  ن أولدن ق ع ه: نع ولَّ الل ا رس ؟ ي
وـعـن، ـشـاتان الغلُم ـعـن، نعم:« فقالَّ

».ًشاة الجارية
33-  مخُلد، حدثانا أحمد بن عثمان بن سعيدابن

تابع محمد بن إسرائيل على رواية هذا الحديث ، عن محمد بللن) (1
براني سابق أحمد ، أخرجّ حديثه   ، ح2/227فللي الوسللط (الط

1818 ً. (
وتابع أبي الزبير على الرواية ، عن عطاء كٌل من : 

فللي الكللبرى ، كتللابالبيهقي عللامر الحللولَّ ، أخللرجّ حللديثه - 
الضحايا ، باب من قالَّ ل تكسر عظام العقيقللة ويأكللل أهلهللا (

) .ً 19287 ، ح9/508
) .ً 6/422في مسنده (أحأمد منصور ، أخرجّ حديثه المام - 

فللي الكللبرى ، كتللابالنسائي قيس بن سعد ، أخللرجّ حللديثه - 
) .ً وفللي4541 ، ح3/76العقيقة ، باب كم يعق ، عللن الغلُم (

 ،7/164المجتبى ، كتاب العقيقة ، باب العقيقة ، عن الغلُم (
) .ً 4215ح
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بللن الفضللل البلخُللي قللال: الحولَّ وإسللماعيل
حدثانا عبدالله بن عمر الجعفي، حدثانا عمران
اء ن عط اد، ع ،بن عيينة، عن يزيد بن أبي زي

ـعـن نعق قالَّ:«عن ابن عباس، عن النبي 
ـــان الغلُم ـــة وعــــن، عقيقـت الجارـي

.ً)1(واحأدة»
34- ابن مخُلد، حدثانا العباس بن محمد، حدثانا

خالللد بللن يزيللد الطللبيب، حللدثانا أبللوبكر بللن
عياش، عن يزيد بللن أبللي زيللاد قللالَّ رسللولَّ

وللجاريـــة عقيقتـــان للغلُم:«الللللله 
».ًعقيقة

35- ابللن مخُلللد، حللدثانا محمللد بللن إسللحاقا
الصاغاني، حدثانا عبدالله بن صللالح العجلللي،

، عن يزيد بن أبي زياد، عن عطاءعبثرحدثانا 
بن أبي رباح قالَّ: سألْت سبيعة بنت الحارث

الَّ:«رسولَّ الله  ة؛ فق كبشان عن العقيق
».ًللجارية وكبش للغلُم

36- ابن مخُلد، حللدثانا جعفللر بللن أبللي عثمللان
،بن خالد، عن سللعيد الطيالسي، حدثانا محمد

علن قتللادة، عللن عطلاء بلن أبللي ربلاح، علن
عبللاس، عللن أم كللرز الخُزاعيللة قللالت: ابللن

ـعـن، عن العقيقة فقالَّ:«سئل رسولَّ الله 
وـعـن، وـعـن، مإكافأـتـان ـشـاتان الغلُم

».ًشاة الجارية
37- النيسابوري / قالَّ:«روى حللديث العقيقللة:

؛ابن جريج وحماد بن زيللد، فخُالفللا ابللن عيينللة

تابع يزيد بن أبي زياد على رواية هذا الحللديث ، عللن قتللادة) (1
فللي الكللبير (الـطـبراني سعيد بن أبي عروبة ، أخرجّ حللديثه 

في الحاد والمثللاني (ابن أبي عاصم ) .ً و398 ، ح25/164
) .ً 3278 ، ح6/68
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روياه عن عبدالله بن أبي يزيد أنه سمعه مللن
سباع بن ثاابت، والقولَّ عندي قولهما».ً

38- المحاملي، حدثانا علي بن شللعيب، حللدثانا
عبللدالوهاب، عللن سللعيد، عللن قتللادة، عللن

ـن قالَّ:«طاوس، عن أم كرز، عن النبي  ـع
ـة وعن، مإكافأتان شاتان الغلُم الجارـي

».ًشاة
39- أحمد بن محمد بن مسعود، حدثانا أحمد بللن

دثانا امر، ح و ع دثانا أب د، ح ن عبدالمجي عصام ب
محمد بن أبي حميد، عن عطاء، عن عائشللة أن

الَّالنللبي  كبـشـان الغلُم ـعـن، ـعـق:« ق
.ًكبش» الجارية وعلى

40- يحيى بن محمد بن صللاعد، حللدثانا محمللد
ن بن يحيى بن كثير الحراني، حلدثانا محملد ب

بللن سلمة، عن أبي عبدالرحمن حللدثاني زيللد
أبللي أنيسللة، عللن عبللدالكريم البصللري، عللن
عطلللاء، علللن جلللابر، علللن رسلللولَّ اللللله 

الجارـيـة وـعـن، شاتان الغلُم عنقالَّ:«
يعني في العقيقة- ».ً -، شاة

41- ابن مخُلد، حدثانا علي بن إشللكاب، حللدثانا
إسلللحاقا الزرقا، علللن عبلللدالملك بلللن أبلللي
سليمان، عن عطاء، عن أم كرز: قالت امرأة

ي بكلر ن أب دالرحمن ب  إذا وللدت:من آلَّ عب
ًا  فقللالت،امللرأة عبللدالرحمن نحرنللا جللزور

مإكافأـتـان ـشـاتان السنة بل، ل:«عائشة
ـعـن الجارـيـة، يطـبـخ وـشـاة الغلُم عن

ـل ـم، فيأـك ـا عـظ ـر لـه ـدولً، ل يكـس ـج
ـوم ـك ـي ـم ويتـصـدق، ويـكـون ذـل ويطـع
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.ً)1(السابع»
42- ابن مخُلد، حدثانا صللالح بللن أحمللد، حللدثانا

علي بن المديني قالَّ: سألت يحيى بن سللعيد
اء ن عط ي، ع دالملك العرزم ديث عب عن ح
قالَّ: قالت امرأة عنللد عائشللة: للو ولللد لعبللد
ًا.ً قالَّ يحيى: الرحمن بن أبي بكر نحرنا جزور
ف ن يوس أخاف أن يكون عطاء بلغله هلذا ع

بن ماهك.ً
43- 2(ابن مخُلد، حدثانا العباس، حدثانا العباس(

بن محمد أبو سلللمة التبللذوكي، حللدثانا سلللُم
بن أبي مطيع، عن الحجللاجّ أن عطلاء حلدثاه،
عن يوسف بن ماهك أنه قيللل لعائشللة لوقللد
ولدت عائشة إن شاء الله لعققنا عللن ولللدها

ًا فقالت:« ـعـن /  الله رسول أمإرناجزور
.ًشاة» الجارية وعن، شاتان الغلُم

44- أحمد بن محمد بن علي الديباجي وابللن
بللن عبللدالله بللن زيللاد مخُلللد، حللدثانا أحمللد

الدناجّ، حدثانا عمرو بن جبلة، حدثانا سلُم بللن
أبي مطيع، عن ابن أبللي نجيللح، عللن عطللاء،

بن ماهك، عن أبيه قالت: سللألت عن يوسف
عائشللة، عللن العقيقللة فقللالت: ل خيللر فللي

 فقللالت: قللالَّ؟ الصللبي يولللد: قلللت،العقوقا
شـــاتان الغلُم عـــن:« الللللله رسللللولَّ

.ًشاة» الجارية وعن، مإكافأتان
45- ابللن مخُلللد، حللدثانا العبللاس بللن محمللد

اللللدوري، حلللدثانا أحملللد بلللن محملللد الزدي
المكي، حدثانا مسلم بن خالد، عن أبي خثيم،

 ح3/692فللي مسللنده (إـسـحاق ـبـن راـهـويه أخرجلله ) (1
1292 ً. (

هكذا في الصل .ً ) (2
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عللن يوسللف بللن ماهللك، عللن حفصللة بنللت
عبللدالرحمن ابللن أبللي بكللر، عللن عائشللة

،بالعقيـقـة  الـلـه رـسـول أمإرناقللالت:«
ــة وـعــن، ـشــاتان الغلُم ـعــن الجارـي
.ً)1(شاة»

46- ابن مخُلد، حللدثانا عبللدالله بللن أحمللد بللن
حنبل، حدثانا بشر بن المفضلل، علن عبلدالله
بن عثمان بن خثيم، عللن يوسللف بللن ماهللك
قللالَّ: دخلنللا علللى حفصللة بنللت عبللدالرحمن
أخبرتنا أن عائشة أخبرتهللا أن رسللولَّ الللله 

الجارـيـة وـعـن، شاتان الغلُم عنقالَّ:«
.ً)2(شاة»

قالَّ: وحدثانا عبللدالله بلن أحملد: قلالَّ أبلي:-47
وافقه حماد بن سلمة على رفعه.ً

48- ابن مخُلد، حدثانا أبو قلُبة، حدثانا حجاجّ بن
منهالَّ، حدثانا حماد بن سلمة، عن عبدالله بن
عثمان بن خثيم، عن يوسف بللن ماهللك، عللن

أمإرـنـاحفصة بنت عبدالرحمن، عللن عائشللة 
خـمـس ـكـل مـإـن ـبـالفرع  الـلـه رسول

ـن، نعق أن وأمإرنا: قالت شاة الغلُم ـع
.ً)3(الجارية وعن، شاتين

49- ابن مخُلللد، حللدثانا عبللدالله بللن محمللد بللن
سنان المسعودي، حدثانا روح بن القاسم، عللن
حفصة بنللت عبللدالرحمن،، عللن عائشللة أمرنللا

في سننه ، كتاب الذبائح ، باب العقيقة (ابن مإاجه أخرجه ) (1
) ، عن ابن خثيم .ً 3163 ، ح2/1056

في سننه الكبرى ، كتاب الضحايا ، باب مللاالبيهقي أخرجه ) (2
) .ً 19281 ، ح9/507يعق ، عن الغلُم وما يعق ، عن الجارية (

في مصنفه ، كتاب العقيقللة ، بللابابن أبي شيبة أخرجه ) (3
) ومللن غيللر6 ، ح5/531كم ، عن الغلُم وكم ، عن الجاريللة (

الزيادة التي في أوله .ً 
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 أن نعق، عن الغلُم شاتين، وعنرسولَّ الله 
الجارية شاة.ً

50- يحيى بن محمد بن صاعد، حدثانا سعيد بن
ابنيحيى بن محمد الموي، حدثانا أبي، حدثانا 

جريج وحدثانا ابن مخُلد، حدثانا علي بللن عمللرو
، عللنالنصاري، حدثانا يحيى بن سعيد المللوي

 بللن أبللي ُمليكللة، عللنابن جريج، عن عبدالله
الغلُم ـعـن:« الللله عائشللة / قللالَّ رسللولَّ

ـشـاة الجارـيـة وـعـن، مإكافأـتـان شاتان
أو ـكــان أـنــثى يـضــركم ل ـســعيد زاد

ًا ».ًذكر
51- عبلللدالله بلللن محملللد البغلللوي، حلللدثانا

عبللدالعلى بللن حمللاد، حللدثانا عبللدالجبار بللن
 نفللس:الورد سمعت ابللن أبللي ُمليكللة يقللولَّ

:لعبد الرحمن بن أبي بكر غلُم فقيل لعائشة
ًا فقللالت: يللا أم المللؤمنين عقللي عنلله جللزور

 ولكللن كمللا قللالَّ رسللولَّ الللله!،معللاذ الللله
»:1(مإكافأتان» شاتان(ً.

52- البغوي، حللدثانا ابللن أبللي ميسللرة، حللدثانا
أبي، حلدثانا هشللام، عللن ابلن جريلج أخللبرني
عبدالله بللن أبللي يزيللد، عللن بعللض أهللله أنلله

ـاتان الغلُم عنسمع عائشة تقللولَّ:«  ،ـش
ًا يـضـركم ل، ـشـاة الجارـيـة وـعـن ذـكـر
ـان ـثى أو ـك ولَّ ذلللك عللن النللبي أـن  بق

.ً)2(سمعته»
53- ابلن مخُللد، حلدثانا محملد بلن غلالب بلن

في سننه الكبرى ، كتاب الضحايا ، باب مللاالبيهقي أخرجه ) (1
) .ً 19280 ، ح9/507يعق ، عن الغلُم وما يعق ، عن الجارية (

فللي مصللنفه ، كتللاب العقيقللة ، بللابعبدالرزاق أخرجلله ) (2
) بنحوه .ً 7955 ، ح4/328العقيقة (
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بن زياد بن فللروة، حللدثانا حرب، حدثانا محمد
عبدالمجيد بن عبدالعزيز، عن ابن جريج، عن
يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشللة فللي

العقيقة.ً
54- إبراهيم بن حماد، حدثانا جعفر بن محمللد

بن فضيل الراسللبي، حللدثانا عبدالمجيللد، عللن
عبدالعزيز بن أبي رواد، عن ابن جريللج، عللن
يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، عللن

الَّ:النللبي  ـق ق ـن يـع شــاتان الغلُم ـع
وـعـق:قللالت) 1(جارـيـة وـعـن، مإكافأـتـان

ينرسول الله  ن والحس ن الحس ، ع
ـال ـد وـق :يوم السابع شاتين لكل واحـأ

ادعوا على اـسـمه وقوـلـو بـسـم الـلـه،
اللهم مإنك وإلـيـك ـهـذه عقيـقـُة فلُن،
وكانوا زمإان الجاهلية يجعـلـون قطـنـة
في دم العقيقة يجعلونـهـا عـلـى رأس

ـه  ـأمإرهم رســول الـل ـود ـف  أنالموـل
ًا .ً)2(يجعلوا مإكان الدم خلوق

55- ابللن مخُلللد، حللدثانا محمللد بللن إسللحاقا
الصللاغاني، حللدثانا إسللحاقا -لعللله ابللن أبللي

ن عبلدالعزيز،إسللرائيل-،  د ب دثانا عبدالمجي ح
عللن ابللن جريللج، عللن يحيللى بللن سللعيد، عللن

ه وزاد، عللن النللبي عمرة، عن عائشللة  بمثل
رأســه عــن، يمــاط أن فأمإرنــافيللله: 
الـلـه اـسـم عـلـى ادـعـوا: وقال / الذى

هنا يوجد لفظ الجارية لكنه مضروب عليه .ً ) (1
تابع عبدالمجيد على روايللة هللذا الحللديث ، عللن ابللن جريللج) (2

في صللحيحه ، بللاب العقيقللةابن حأبان الحجاجّ ، أخرجّ حديثه 
ذكر المر لمن عق ، عن ولده أن يخُلق رأسه في ذلللك اليللوم

ًا ، وبنحللو سللياقا ابللن5308 ، ح12/122بعد الحلق ( ) مخُتصر
) .ً 1057 ، ح1/261أخرجه في موارد الظمآن ( حبان
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، والبللاقيأـكـبر الـلـه، الـلـه بسم وقولوا
مثله.ً

56- ابللن مخُلللد، حللدثانا محمللد بلن زرعللة بلن
شللداد البلخُللي، حللدثانا محمللد بللن أبللي عمللر
العللدني، حللدثانا هشللام بللن سللليمان، عللن

، عن يحي بللن سللعيد، عللن عمللرة،جريج ابن
يعق ـعـن:«عن عائشة قللالَّ رسللولَّ الللله 

الغلُم شاتان مإكافأتان، وعن الجارـيـة
ـه «:قالتشاة»  نوعق رسول الـل ، ع

الحســـن شـــاتين، وعـــن الحســـين
».ًشاتين

57- ابن مخُلد، حدثانا مسلم بن الحجاجّ، حللدثانا
أبو طاهر، حدثانا ابن وهب أخبرني محمللد بللن
عمر الغللافقي -مللن أهللل اليمامللة-، عللن ابللن
جريج، عن يحيى بن سللعيد، عللن عمللرة، عللن

ـعـن  الـلـه رـسـول ـعـق:«عائشللة قللالت
)1(يروى السلُم عليهما حأسين و حأسن

عن، يماط أن وأمإرنا وسماهما، السابع
.ً»الذى رؤسهما

58- ابن السماك، حدثانا عبدالله بللن أحمللد ابللن
راشد الصللفهاني، حللدثانا إسللحاقا بللن إبراهيللم
السللواقا، حللدثانا محبللوب بللن الحسللن، حللدثانا

عتيبللةإسلماعيل بلن مسللم، عللن الحكللم بلن 
قالَّ: قلت من هذا الثقللة؟ قللالَّ:حدثاني الثقة 

حللدثاني مجاهللد، عللن أم كللرز، عللن النللبي 
ـة وـعـن، شاتان الغلُم عنقالَّ:« الجارـي
».ًشاة

59- ابن مجاهد ويعقللوب بللن إبراهيللم الللبزار

هكذا في الصل ، والصواب : يوم .ً ) (1
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بن عرفه، حدثانا إسماعيل قال: حدثانا الحسن
ابن عياش، عن ثاابت بن عجلُن، عن مجاهد،

يعن أسماء بنت يزيد: قالَّ رسولَّ الللله   ف
،مإكافأـتـان شـاتان الغلُم عـنالعقيقة:«

».ًشاة الجارية وعن
60- يعقوب بللن إبراهيللم، حللدثانا الحسللن بللن

عرفة، حللدثانا إسللماعيل بللن عليللة، عللن ابللن
جريج، عن عبدالله بن أبي يزيللد، عللن رجللل،

الغلُم عن:«عن عائشة: قالَّ رسولَّ الله 
يضــركم ول شاة الجارية وعن، شاتان
ًا ًا أم كن ذكران ».ًإناث

61- ًالنيسابوري، حدثانا يونس بن عبللدالعلى.
 المحاملي، حدثانا علي بن شعيب والعبللاس

الكي،و .ًبللن يزيللد ليمان الم ن س د ب  محم
حدثانا أبللو موسللى محمللد بللن المثنللى قللالوا:
،حدثانا سفيان ابن عيينة، حدثانا / أبللو موسللى

عن عبيللدالله بللن أبللي يزيللد، عللن أبيلله، عللن
سباع بن ثاابت، عن أم كرز الكعبيللة سللمعت

ولَّ:« النلللبي  علــى الطيــر اقــروا يق
.ً)1(مإكانتها»

تابع علي بن شعيب والعباس بن يزيد و محمللد بللن المثنللى) (1
على رواية هذا الحديث ، عن سفيان بن عيينة كٌل من : 

 : وحديثه مخُللرجّ فللي مصللنفه ، كتللاب الدب ،ابن أبي شيبة- 
) وبلفللظ12 ، ح6/225باب من كان يسللر حللديثه مللن أهللله (

مكانها .ً 
) وبلفللظ مكناتهللا ،6/381 ( : وحديثه في مسللندهأحأمدالمام - 

ومع زيادة حديث العقيقة في أوله .ً 
ظ1/227الطيالسي وحلديثه فلي مسلنده (عبدالرزاق -  ) وبلف

مكناتها .ً 
) وبلفللظ347 ، ح1/167 : وحللديثه فللي مسللنده (الحمـيـدي- 

همكناتها ومع زيادة لفظ أتيت الرسللولَّ  ب من ة أطل  بالحديبي
فلليالحاكم أخرجلله الحميللدي لحللوم الهللدي .ً ومللن طريللق 
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62- عبدالله بن محمد البغوي، حللدثانا هللارون
ن.ً وبن عبللدالله ي ب دثانا عل املي، ح  المح

بن سللنان  النيسابوري، حدثانا أحمدو .ًسعيد
قالوا: حدثانا سفيان بن عيينللة، عللن عبيللدالله
بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سللباع بللن ثاللابت،

الَّ:«عللن أم كللرز، عللن النللبي  ذهـبـت ق
.ً)1(المبشرات» وبقيت النبوة

) قللالَّ الحللاكم :7591 ، ح4/265مستدركه ، كتللاب الذبائللح (
هذا الحديث صحيح السناد ولم يخُرجاه .ً 

ـدالرزاق مسللدد : وحللديثه أخرجلله -  فللي سللننه ، كتللابعـب
) وبنحللو لفللظ2835 ، ح3/105الضاحي ، باب في العقيقللة (

أحمد ومع تقديم وتأخير في المتن .ً 
في السننالبيهقي بن شيبان الرملي : وحديثه أخرجه  أحمد- 

 مكاناتهللا (الكللبرى ، كتللاب الضللحايا ، بللاب أقللروا الطيللر فللي
) وبلفللظ مكاناتهللا ، ومللع زيللادة حللديث19336 ، ح9/523

العقيقة في أوله .ً 
في السللننالبيهقي زكريا بن يحيى بن أسد : وحديثه أخرجه - 

الكللبرى ، كتللاب الضللحايا ، بللاب أقللروا الطيللر فللي مكاناتهللا (
) وبلفظ مكاناتها .ً 19337 ، ح9/523

علي بن المديني ومحمد بن عيسى الطبللاع وأبللو بكللر بللن أبللي- 
شيبة ومحملد بلن عبلدالله بلن نميلر ويحيلى الحملاني ، أخلرجّ

 ،167/ 25في المعجم الكبير (الطبراني حديثهم مجتمعين 
) وبلفظ مكناتها .ً 407ح

) في ترجمة سللباع بللن ثاللابت ل2/125قالَّ الذهبي في الميزان (
يكاد يعرف له : أقروا الطير على مكناتهللا .ً تفللرد بلله عبيللدالله
ابن أبي يزيد المكي ، وله علة؛ فرواه ابن عيينة ، عن عبيدالله
، عن أبيه ، عن سباع عنها؛ فقيل : وهم ابن عيينة .ً وقالَّ ابللن
جريج : ، عن عبيدالله ، عن سباع ، عن محمد بن ثاللابت, عنهللا
في شطر من الحديث في العقيقة ، وصححه الترمذي ، وقللالَّ
حماد بن زيد : ، عن عبيللدالله ، عللن سللباع عنهللا .ً والصللحيح ،

عن ابن جريج بحذف محمد بن ثاابت .ً 
حديث هارون بن عبلدالله الحملالَّ ، علن سلفيان كلُل) أخرجّ (1

من : 
في سننه ، كتاب تعبير الرؤيا ، باب الرؤيا الصالحةابن مإاجه -

) .ً قلللال3896َّ ، ح2/1283يراهلللا المسللللم أو تلللرى لللله (
 .ً "إسناده صحيح ورجاله ثاقات " البوصيري في الزوائد : 

في سننه ، كتاب الرؤيا ، باب ذهبت النبوة وبقيللتالدارمإي و-
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) .ً 2062 ، ح1/560 (المبشرات
وتابع هارون بن عبدالله علللى روايللة هللذا الحللديث ، عللن سللفيان

فلليابن حأـبـان إسحاقا بن إبراهيم المروزي ، أخللرجّ حللديثه 
 ) .ً 13/411صحيحه (

وأخرجّ الحديث ، عن سفيان بن عيينة كل من : 
) .ً 6/381 (في مسندهأحأمد المام -
) .ً وقللالَّ الحميللدي :347 ، ح1/167في مسللنده (الحميدي -

لوكان سفيان يحدث بهذا ، عن عبيدالله ، عللن النللبي   مرس
ًا ثام حدث به ، عن أبيه ، عن سباع ، عن أم كرز وذكر أنلله زمان

كان يترك إسناده حتى أثابته بعد .ً 
 : وللحديث شاهد من حديث حذيفة بن أسيد وأنس بن مالك 

)3051 ، ح3/179في الكبير (الطبراني فحديث حذيفة أخرجه 
دي إلقللالَّ قللالَّ رسللولَّ الللله  وة بع وة فلُ نب ت النب  : ذهب

المبشرات قيل وما المبشرات؟ قللالَّ : الرؤيللا الصللالحة يراهللا
الرجل أو ترى له .ً قالَّ الهيثمللي : " رواه للطللبراني والللبزار ،

ثاقللات " .ً (المجمللع ، كتللاب التعللبير ، بللاب ورجللالَّ الطللبراني
 )7/173الرؤيا الصالحة 

في سننه ، كتاب الرؤيللا ،الترمإذي وأما حديث أنس فقد ، أخرجّ 
) قللال2272َّ ، ح4/462باب ذهبت النبوة وبقيت المبشللرات (

 : إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلُ رسولَّقالَّ رسولَّ الله 
بعللدي ول نللبي ، فشللق ذلللك علللى النللاس فقللالَّ : ولكللن
المبشرات .ً .ً الحديث .ً قالَّ الترمذي وفللي البللاب ، عللن أبللي

هريرة وحذيفة بن أسيد وابن عباس وأم كرز وأبي أسيد .ً 
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 عن حديث عبدالله بنو لل4س1 ( (*ُيثَِدحأ
:)3 (، عن أم حكيم بنت الزبير)2(الحارث بن نوفل 

؛)4(دخل على ُضباعة  الله أن رسول«
مإن لحم كتف ثم قام إلى الصلُة )5(فنهس

.ً »ولم يتوضأ
واختلف وداود بن أبي هند)6( يرويه قتادة :فقالَّ
عنهما:

فأما قتادة فاختلف عنه أصللحابه: فللرواه ابللن 
َعُروبة  ، واختلف عنه:)7(أبي 

، وعبدالله)8(فرواه خالد بن عبدالله الواسطي  
(*)حأقق السؤال الرابع والخامإس والسادس الطالب 1

عليوي بن عبدالله الشمراني .
عبدالله بن الحارث بن نوفل بلن الحلارث بلن عبلدالمطلب) (2

الهاشمي ، أبو محمد المدني ، أمير البصرة ، له رؤيللة ، ولبيلله
وجده صحبة ، قالَّ ابن عبدالبر : أجمعوا على ثاقته ، مات سنة
تسع وسبعين ، ويقالَّ : سنة أربع وثامللانين .ً (تقريللب التهللذيب

 ) .ً 3/885 ، الستيعاب 311ص 
 أم الحكيم بنت الزبير بن عبدالمطلب بن هاشلم القرشلية ،)(3

ة ، ابنة عم النبي  ا عاتك الَّ له ، ويقالَّ لها أم َحكم صفية ويق
ويقالَّ ُضباعة ، وهللي أخللت ُضللباعة ، وكللانت تحللت ربيعللة بللن

 ، المقتنللى فلي195/لل 8الحللارث بلن عبللدالمطلب .ً (الصللابة 
 ) .ً 35/347) ، تهذيب الكمالَّ 2/169سرد الكنى 

ُضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب الهاشمية بنت عم النبي) (4
  8/3، زوجّ المقداد بن السود ، وأختها أم الحكم .ً (الصابة، 

) .ً 35/221تهذيب الكمالَّ 
 النهللس : أخللذ اللحللم بللأطراف السللنان ، والنهللش : الخللذ)(5

) .ً 5/135بجميعها .ً (النهاية في غريب الحديث 
ّطاب البصري) (6 ِدعامة بن قتادة السدوسي ، أبو الخُ قتادة بن 

: ثاقة ثابت وهو رأس الطبقة الرابعة ، مات سنة بضع عشللرة .ً
 ) .ً 504(تقريب التهذيب ص 

ُكري مللولهم ، أبللو النضلر) (7 َعُروبة ِمهران اليشل سعيد بن أبي 
البصري ثاقة حافظ له تصانيف ، كثير التدليس ، واختلط ، وكان
ت – نة س ات س ة ، م من أثابت الناس في قتادة ، من السادس

 ) .ً 230وقيل : سبع - وخمسين .ً (تقريب التهذيب ص 
ّطحان الواسطي) (8 خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن يزيد ال

، المزني مولهم .ً ثاقة ثابت ، مللن الثامنللة ، مللات سللنة اثانللتين
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ُنمير  ، عن قتادة، عن عبللدالله)2(، عن سعيد)1(بن 
بن الحارث.ً

قالَّ خالد: عن أم حكيم بنت الزبير
ُنميللر: عللن النللبي  ى،وقالَّ ابن  ل عل ه دخ  أن

ُضباعة.ً 
،)4(وابللن أبللي عللدي)3(وقللالَّ خالللد بللن الحللارث

ُعبادة)5(ويزيد بن هارون ْوح بن  ، عن سعيد،)6(، وَر
، عللن عبللدالله)7(عن قتادة، عن صالح أبي الخُليل

)8(بن الحارث، عن أم الحكللم، عللن أختهللا ُضللباعة

 ) .ً 175وثامانين .ً (تقريب التهذيب ص 
عبللدالله بللن نُميللر ، الهْمللداني ، أبللو هشللام الكللوفي ، ثاقللة) (1

صاحب حديث ، من أهل السنة ، من كبار التاسعة ، مات سللنة
 ) .ً 346تسع وتسعين .ً (تقريب التهذيب ص 

َعُروبة .ً ) (2 هو ابن أبي 
ُهجيمللي ، أبللو عثمللان) (3 ُعبيد بن ُسللليم ال خالد بن الحارث بن 

البصري ، ثاقة ثابللت مللن الثامنللة ، مللات سللنة سللت وثامللانين .ً
 ) .ً 173(تقريب التهذيب ص 

محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ، وقد ينسب لجللده ، وقيللل) (4
هو إبراهيم ، أبو عمللرو البصللري ، ثاقللة ، مللن التاسللعة ، مللات
سللنة أربللع وتسللعين علللى الصللحيح .ً (تقريللب التهللذيب ص

522 ً. ( 
يزيللد بللن هللارون بللن زاذان الّسلللمي مللولهم ، أبللو خالللد) (5

الواسطي ، ثاقة ُمتقن عابد ، مللن التاسللعة ، مللات سللنة سللت
 ) .ً 678ومائتين ، وقد قارب التسعين .ً (تقريب التهذيب ص 

ُعبادة بللن العلُء بللن حسللان القيسللي ، أبللو محمللد) (6 روح بن 
البصري ، ثاقة فاضل ، له تصانيف ، مللن التاسلعة ، ملات سللنة

 ) .ً 198خمس- أو سبع -ومائتين .ً (تقريب التهذيب ص 
ّبعي مولهم ، أبو الخُليل البصللري ،) (7 صالح بن أبي مريم الض

وثاقة ابن معين والنسائي ، وأغللرب ابللن عبللدالبر ، فقللالَّ : "ل
 ) .ً 279يحتج به" .ً من السادسة .ً (تقريب التهذيب ص 

) ومن27136، ح6/371في مسنده (أحأمد أخرجه المام ) (8
بنأحأمد ) ، و8/239في تاريخ دمشق (ابن عساكر طريقه 

 في مسنده كما ذكللره البوصلليري فللي إتحللاف الخُيللرة (مإنيع
ـيبة ) ، و926ح 1/471 ـي ـش ـن أـب ح1/52فللي مصللنفه (اـب

) جميعهم من طريق يزيد بن هارون به .ً غير أنهم قالوا :541
أم حكيم بدلً من " أم الحكم " .ً وتقدم في ترجمتها أنلله يقللالَّ
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.ً)2( عن الكديمي)1(حدثاناه الشافعي
ّدسللتوائي  : عللن قتللادة، عللن)3(وقالَّ هشللام ال

، عللن أم حكيللم)4(إسحاقا بن عبدالله بن الحللارث
))5بنت الزبير، عن النبي 

عن هشام، عن قتللادة،)6(وقالَّ محمد بن بشر 
بن الحارث، عن جللدته أم عن إسحاقا بن عبدالله

.ًالحكم، عن أختها ُضباعة بنت الزبير، عن النبي 
)7( 

لها: " أم حكيم "أيًضا .ً 
) ومللن27395 ، ح6/419فللي مسللنده (أحأمد وأخرجه المام  

ُوح ابللن8/241 في تاريخ دمشق (ابن عساكرطريقه  ) عن َر
ُعبادة ، به .ً غير قوله " أم الحكم "فقالَّ :" أم حكيم " .ً 

) إلى رواية بن أبي8/237وأشار ابن عساكر في تاريخ دمشق ( 
عدي ، ولم يسق سندها .ً 

افعي ، ثاقلة) (1 محمد بن عبدالله بن إبراهيلم بلن عبلدويه الش
هل ، روى عنه الللدار قطنللي ، والكللديمي354ثابت ، توفي سنة 
 ) .16/45ًوخلق .ً ( السير 

 محمللد بللن يللونس بللن موسللى بللن سللليمان الكللديمي ، أو)(2
العباس السامي ، ضعيف ، لم يثبت أن أبا داود روى عنه ، من
صغار الحاديلة عشللرة ، ملات سللنة سلت وثامللانين ، وهللو ابللن

 ) .ً 449امرأة روح بن عبادة .ً ( تقريب التهذيب ص 
ّدستوائي البصري ، ثاقة ثابت ،) (3 َبر أبو بكر ال ْن هشام بن أبي َس

وقللد ُرمللي بالقللدر ، مللن كبللار السللابعة ، مللات سللنة أربللع
 ).640ًوخمسين .ً (تقريب التهذيب ص 

إسحاقا بن عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ، ثاقة من) (4
 ).73ًالثالثة .ً (تقريب التهذيب ص 

اـبـن) ، و6952 ، ح4/73في مسللتدركه (الحاكم أخرجه ) (5
فللليابن أبي عاصم ) ، و8/237في تاريخ دمشق (عساكر 

) .ًكلُهما من طريللق هشللام3162، ح5/467الحاد والمثاني (
به .ً 

محمد بن بشر العبدي أبو عبدالله الكوفي ، ثاقلة حلافظ ، مللن) (6
 )525التاسعة ، مات سنة ثالُث وثالُثاين .ً (تقريب التهذيب ص 

) مللن27396، ح6/419في مسنده (أحأمد أخرجه المام ) (7
طريق هشام به .ً 
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 )2(، عن قتادة.ً)1(وكذلك رواه همام بن يحيى  

َعّمى  عن قتادة، عن)3(وقالَّ موسى بن خلف ال
، عللن أختهللا)4(إسحاقا بن عبدالله، عللن أم عطيللة

عطية،  ووهم في قوله أم.ً))5 /ضباعة، عن النبي
وإنما هي أم الحكم.ً

ى  ن موس ف ب ن)6(وقيل: عن خل ه، ع ن أبي ، ع
 ول، عن إسحاقا بن عبدالله.ً)7(قتادة، عن أبي المليح
يصح فيه أبو المليح.ً 

وأمللا داود بللن أبللي هنللد، فللرواه: جعفللر بللن 
، عللن داود، عللن)9(، وعلللي بلن عاصللم)8(سليمان 

َعْوذي ، أبو عبللدالله أو أبللو بكللر ،) (1 همام بن يحيى بن دينار ال
البصري ثاقة ربما وهم من السابعة ، مات سنة أربللع أو خمللس

 ) .ً 643وستين .ً (تقريب التهذيب ص 
) والمللام6920، ح4/73فللي مسللتدركه (الحاكم أخرجه ) (2

فلليأبو يعـلـى ) ، و27394 ، ح6/419فللي مسللنده (أحأمد 
فللي الحللاداـبـن أـبـي عاـصـم ) و7151، ح13/73مسللنده (
في تاريخ دمشقابن عساكر ) و3162 ، ح5/467والمثاني (

) جميعهم مللن1/393في التاريخ الكبير (البخاري ) و8/236(
طريق همام بن يحيى به .ً 

موسى بللن خلللف العّمللي ، أبللو خلللف البصللري ، صللدوقا ،) (3
 ) .ً 616عابد ، له أوهام ، من السابعة .ً (تقريب التهذيب ص 

هذا وهم من موسى بن خلف ، وإنما هللي أم الحكللم .ً كمللا) (4
سيبينه الدار قطني .ً 

، ح5/461فلي الحلاد والمثلاني (ابن أبي عاصم أخرجه ) (5
البخاري) و8/237في تاريخ دمشق (ابن عساكر ) و3155

) كلهم من طريق موسى بن خلللف،1/395في التاريخ الكبير (
به .ً 

ي ، صلدوقا يخُطللئ ، مللن) (6 َعّم خللف بلن موسلى بلن خللف ال
182العاشرة ، مات سنة عشرين أو بعدها .ً (تقريب التهذيب ص 

 ً. (
أبو المليح الفارسي ، المدني ، الخُللّراط ، اسللمه : َصللبيح ،) (7

 ) .726ًوقيل حميد ، ثاقة ، من السابعة .ً (تقريب التهذيب ص 
جعفر بن سليمان الضبعي ، أبو سليمان البصري ، صدوقا ،) (8

زاهد ، لكنه كان يتشيع ، من الثامنة ، مات سنة ثامان وسللبعين
 ) .ً 119.ً (تقريب التهذيب ص 

علي بن عاصلم بلن صلهيب الواسلطي ، اللتيمي ملولهم ،) (9
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 وقالَّ: جعفر:.ًإسحاقا، عن أم حكيم، عن النبي 
.ً)1(عن صفية

ومحبلللوب بلللن)3(هلُلَّ بلللن حلللق )2(وخلللالفه 
، ويزيد بن هارون، فرووه عن داود عللن)4(الحسن

إسحاقا بن عبدالله مرسلُ.ًً
، عللن أم حكيللم،)5(ورواه عمار بن أبللي عمللار 

 )ً.)6عن النبي 

والمرسل فللي حللديث داود أصللح، ويشللبه أن 
يكون قتادة حفظه عن أبي الخُليل، عللن إسللحاقا

 )7(بن عبدالله.ً

   

ّيع ، مللن التاسللعة ، مللات ُيِصُر ، وُرمي بالتشلل صدوقا يخُطئ ، و
سنة إحدى ومائتين ، وقد جاوز التسعين .ً (تقريب التهذيب ص

443 ً. (
صفية هي أم الحكم بنت الزبير تقدمت ترجمتها.ً ) (1
فللي تاريللخ دمشللق (ابن عـسـاكر رواية جعفر أخرجهللا : ) (2

) كلُهمللا مللن1/395في التاريخ الكبير (البخاري ) ، و8/240
طريق جعفللر بللن سللليمان بلله .ً وقللالَّ البخُللاري عقبلله : وهللذا

وهم .ً 
بكسر المهملة ، أبو يحيى البصري ، مقبلولَّ ،هلُلَّ بن حق ) (3

 )506 (تقريب التهذيب ص من السابعة.ً
محمد بن الحسن بن هلُلَّ بن أبي زينب : فيروز ، أبو جعفر) (4

أو أبو الحسن ، لقبه محبوب ، صدوقا فيه لين ، وُرمي بالقدر ،
 ) .ً 53من التاسعة .ً (تقريب التهذيب ص 

الَّ :) (5 عّمار بن أبي عّمار ، مولى بني هاشم ، أبو عملر ، ويق
أبللو عبللدالله ، صللدوقا ربمللا أخطللأ ، مللن الثالثللة ، مللات بعللد

 ) .ً 448العشرين .ً (تقريب التهذيب ص 
 فلي مسلنده لل كملا فليالحارث بن أبي أسامإةأخرجه ) (6

فللي مسللتدركه (الحاكم ) و928، ح1/471اتحاف الخُيرة ل (
) كلُهما مللن طريللق حمللاد بللن سلللمة ، عللن6923 ، ح 4/73

عمار بن أبي عمار به .ً 
) .ً مللن7151 ، ح 13/73فللي مسللنده (أبو يعلى أخرجه ) (7

طريق قتادة عن أبي الخُليل .ً 
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عن حديث ُفريعللة بنللت مالللك بللن  ولل 5س
،، عللن النللبي )2( أخت أبي سعيد الخُُدري)1(سنان

ُبد للله أبقللوا) 3(حين خرجّ زوجها  فقتلللوه؛)؛4(في أع
ن،فجاءت إلى رسولَّ الله  ة ع ّنقل  تسأله عن ال

ل، حأتى يبلغ الكتاب أجله، « مسكنها، فقالَّ:
ًا  ».ًأربعة أشهر وعشر

فقالَّ: يرويلله سللعد بللن إسللحاقا بللن كعللب بللن
، واختلف عنه:)5(ُعجرة

د)6(فرواه مالك بن أنس ن زي عبة،)7(، وحماد ب وُش
ّطان ، وعبدالله بن)8(والدراوردي ويحيى بن سعيد الق

ُفريعة بالتصغير ، بنت مالك بن سللنان الخُُدريللة أخللت أبللي) (1
سعيد الخُدري رضي الله عنهما ، صحابية ، ويقالَّ لها الفارعة .ً

 ، والسلللتيعاب8/73 ، الصلللابة 768(تقريلللب التهلللذيب ص 
4/1903 ً. ( 

ُعبيللد النصللاري ، أبللو سللعدي) (2 سعد بن مالللك بللن سلنان بللن 
الخُُدري ، له ولبيه صحبة ، واستصغر بأحد ، ثام شهد مللا بعللدها ،
وروى الكثير ، مات بالمدينة سنة ثالُث أو أربع أو خمس وستين ،

 ) .ً 221وقبل : سنة أربع وسبعين .ً (تقريب التهذيب ص 
ح24/443جللاء تسللميته فللي المعجللم الكللبير للطللبراني () (3

) بل " بكار " .ً ولم أقف على ترجمته .ً 1084
ِبقوا : أي هربوا .ً (النهاية في غريب الحديث ) (4 ) .ً 1/15أ
ُعجرة البلوي المدني ، حليف) (5 سعد بن إسحاقا بن كعب بن 

النصار ، ثاقة ، مللن الخُامسللة ، مللات بعللد الربعيللن .ً (تقريللب
 ) .ً 220التهذيب ص 

َبحي ، أبو عبدالله) (6 مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الْص
المدني ، الفقيلله ، إمللام دار الهجللرة ، رأس المتقنيللن ، وكللبير
المتثبتين ، من السابعة ، مللات سللنة تسللع وسللبعين .ً (تقريللب

 ) .ً 575التهذيب ص 
ْهَضللمّي ، أبللو إسلماعيل) (7 ِدرهم الزدي ، الَج حماد بن زيد بن 

البصري ، ثاقة ثابت فقيه ، من كبللار الثامنللة ، مللات سللنة تسللع
 ) .ً 163وسبعين .ً (تقريب التهذيب ص 

عبدالعزيز بن محمد بن عبيد الللداروردي ، أبللو محمللد الجهنللي) (8
ُيخُطللئ ، مولهم ، المدني ، صدوقا كان يحدث مللن كتللب غيللره ف
ة ، ن الثاني ر" ، م ُعمري منك قالَّ النسائي : "حديثه عن عبيدالله ال

 ) .ً 388مات سنة ست أو سبع وثامانين .ً (تقريب التهذيب ص 
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ر ر)1(أبلي بك ن عم ه ب ُعبيلد الل ن)2(و عد ب ، علن س
رة ُعج ن  ب ب ت كع ب بن ه زين ،)3(إسحاقا، عن عمت

ُفريعة .ً)4 (وكانت تحت أبي سعيد الخُُدري عن 
اه يحيى بن سعيد النصاري، واختلف عنه: ورو

 عن يحيى عن سعد، عللن)5(فرواه ابن إدريس 
عمته زينب، مرسلُ.ًً

عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم النصاري ،) (1
المدني ، القاضللي ، ثاقللة ، مللن الخُامسللة ، مللات سللنة خمللس

 ) .ً 309وثالُثاين .ً (تقريب التهذيب ص 
بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بللن الخُطللاب) عبيدالله (2

العمري ، المدني ، أبو عثمان ، ثاقة ثابت ، من الخُامسة ، مات
 ) .ً 407سنة ، وأربعين ، (تقريب التهذيب ص 

ُعجرة ، زوجّ أبي سعيد الخُُللدري ، مقبولللة) (3 زينب بنت كعب بن 
 ) .ً 467من الثانية ، ويقالَّ لها صحبة .ً (تقريب التهذيب ص 

: رواية المإام مإالك ، أخرجها) (4
) ، ومن طريقلله أخرجهللا كلل مللن :229 ، ح2/591في الموطأ (

 فللي سللننه (وأـبـو داود)لل 1/438فللي الرسللالة (الشافعي 
)119، ح3/501في سللننه (الترمإذي ) ، و2300 ، ح2/291

، ح2/221فللي سللننه (الدارمإي وقللالَّ : "حسللن صللحيح " ، 
 ، ح7/434فللللي سللللننه الكللللبرى (اـلـــبيهقي ) ، و2287

فللي صللحيحه_كمللا فللي الحسللان (اـبـن حأـبـان ) ، و15274
فلللي المعجلللم الكلللبير (الـطــبراني ) و4294 ، ح10/130
) .ً 1081 ، ح24/442

رواية حأماد بن زيد ، أخرجها :
) ، وملللن طريقللله2832 ، ح2/226فلللي مسلللتدركه (الحــاكم 

ــبيهقي  ،15275 ، ح7/434فلللي سلللننه الكلللبرى (اـل )لل 
،1077، ح24/442فلللي المعجلللم الكلللبير (الطــبراني و )لل 
) .ً 1365 ، ح1/364في سننه (سعيد بن مإنصور و

رواية شعبة ، أخرجها : 
، ح10/129فللي صللحيحه _ كمللا فللي الحسللان (اـبـن حأـبـان  

،5722 ،ح 3/393فللي سللننه الكللبرى (النسائي ) و4293  (
ــبيهقي و ،1664 ، ح7/435فلللي سلللننه الكلللبرى (اـل )لل 
) .ً 1806 ، ح24/442في المعجم الكبير (الطبراني و

رواية يحيى بن سعيد القطان ، أخرجها :
اـبـن) ، و1087 ، ح24/444فللي المعجللم الكللبير (الـطـبراني 
) .ً 21/30في التمهيد (عبدالبر 

رواية مإحمد بن عبدا لعزيز الدراوردي ، أخرجها :
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عن يحيى بللن سللعيد، عللن سللعد،) 1(وقالَّ جرير
.ًعن عمته زينب مرسلًُ أيضا
؛ عللن يحيللى، عللن)2(وقالَّ سويد بن عبللدالعزيز

 .ًسعيد عن فريعة، ولم يذكر زينب
وقالَّ يزيد بن هارون: عن يحيللى، عللن إسللحاقا

.ً)3(بن سعد.ًوإنما أراد سعد بن إسحاقا

اـبـن) ، و1091 ، ح24/445فللي المعجللم الكللبير (الـطـبراني 
) .ً 3329 ، ح6/111في الحاد والمثاني (أبي عاصم 

رواية عبدالله بن أبي بكر ، أخرجها :
فلليالطبراني ) ، و12076 ، ح7/35 في مصنفه (عبدالرزاق

) .ً 1079 ، ح24/441المعجم الكبير (
ْودي ، أبللو) (5 عبدالله بن إدريس بللن يزيللد بللن عبللدالرحمن ال

محمد الكوفي ، ثاقة فقيه عابد ، من الثامنة ، مات سنة اثانللتين
 ) .ً 307وتسعين .ً( تقريب التهذيب ص 

جريلر بلن حلازم بلن زيللد بللن عبللدالله الزدي ، أبللو النضللر) (1
البصري ، ثاقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف ، وله أوهللام إذا
حدث من حفظه ، وهو من السادسة ، مات سنة سبعين بعدما
اختلط لكن لم يحدث في حالَّ اختلُطه .ً (تقريب التهللذيب ص

115 ً. ( 
ُنمير الّسلمي مولهم ، الدمشقي ،) (2 سويد بن عبدالعزيز بن 

ضعيف ، من كبلار التاسلعة ملات سلنة أربلع وتسلعين ومائلة .ً
.4/242ً ، وتهللذيب التهللذيب 261(تقريللب التهللذيب ص   (  

قلت :ولعل الحافظ أراد الثامنة
رواية يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سلعيد ، عللن سلعد بللن) (3

ُفريعة بنللت مالللك .ً أخرجهللا  الحاكمإسحاقا ، عن زينب ، عن 
في البيهقي ) ، ومن طريقة2833، ح2/226في مستدركه (
في مسللندهأحأمد ) ، والمام 5275 ، ح 7/334سننه الكبرى (

براني ) ، و27132، ح6/370( فللي المعجللم الكللبير فلليالط
.1078ً، ح24/441) ، و (10765ح 24/440عللدة مواضللع (  (

من طريق يزيد بن هارون به .ً 
قلت : ساقا الحاكم رواية إسحاقا بن سعد مللن طريللق حمللاد بللن
زيد ، عنه ، عن زينب ، عن ُفريعة .ً ثام سللاقا روايللة يزيللد ابللن
هارون ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعد بن إسحاقا ، عن زينب
عن ، ُفريعة .ً ثام قالَّ : هذا حديث صحيح السناد من الللوجهين
ًا ، ولم يخُرجاه ، رواه مالك بن أنللس فللي الموطللأ ، عللن جميع
سعد بن إسحاقا بن كعب بلن عجلرة ، قلالَّ محملد ابلن يحيلى
الذهلي : هذا حللديث صللحيح محفللوظ ، وهمللا اثانللان سللعد بللن
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:، واختلف عنه)1(وروى هذا الحديث الزهري
 عللن الزهللري: أن،)2(فرواه الجللراح بللن المنهللالَّ

ُفريعة.ًسعد بن إسحاقا أخبره، عن زينب،  عن 
والزهري لم يسمع من / سعد.ً  

، عللن الزهللري قللالَّ: حللدثاني)3(ورواه يللونس 
.ً)4(مالك بن أنس

إسحاقا بن كعب وهو أشهرهما ، وإسحاقا بن سعد ابن كعللب ،
ًا يحيى بن سعيد النصاري ، فقد ارتفعت وقد روى عنهما جميع

ًا الجهالة .ً  عنهما جميع
قلت : ولكن كل من ذكللر إسللحاقا بللن سللعد بللن كعللب قللالوا : ل
ُيعرف ، ول يدرى عنه ، وقالوا إنما أراد الرواة سعد بن إسحاقا
بن كعب؛ فانقلب اسللمه فقللالوا : إسللحاقا بللن سللعد .ً إل ابللن
حبان فذكره في الثقات ، والللذي يظهللر أنلله ل وجللود للله بهللذا

 ،1/387السم ، وأن المراد سعد بن إسحاقا .ً (التاريخ الكبير 
 ، ولسللان1/342 ، وميزان العتللدالَّ 2/221والجرح والتعديل 

 ) .ً 6/45 ، والثقات 1/363الميزان 
بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشللي محمد بن مسلم) (1

انه ، ه وإتق ى جلُلت الزهري ، أبو بكر ، الفقيه الحافظ ، متفق عل
وهو من روؤس الطبقة الرابعة ، مللات سللنة خمللس وعشللرين ،

 ) .ً 564وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين .ً (تقريب التهذيب ص 
الجراح بن المنهالَّ أبو العطوف الحراني .ً قالَّ عنه البخُاري) (2

ُنعيللم : : منكر الحديث ، وقالَّ الدارقطني : متروك ، وقالَّ أبلو 
روى عن الزهللري ، والحكللم؛ بالمنللاكير والوهللام .ً وقللالَّ ابللن
ّين ، وذلللك لن للله أحللاديث عللن ا عدي : الضعف على روايته ب
لزهري ، والحكم ، وأبللي الزبيللر ، وغيرهللم ، ويللبين ضللعفه إذا
روى عن هللؤلء الثقللات ، فللإنه يللروي عنهللم مللا ل يتللابعه أحللد

 ، الضللعفاء51 ، ت26عليه .ً (الضللعفاء الصللغير للبخُللاري ص
 ، وكتاب الضعفاء لبللي نعيللم1/167والمتروكين لبن الجوزي 

 ) .ً 2/160 ، الكامل لبن عدي 1/71
ي) (3 ولى آلَّ أب د م ْيلي ، أبو يزي يونس بن يزيد بن أبي النجاد ال

ًا قليلًُ ، وفي غيللر سفيان ، ثاقة إل أن في روايته عن الزهري وهم
ى الزهري خطأ ، من كبار السابعة ، مات سنة تسع وخمسين عل

 ) .ً 687الصحيح ، وقيل سنة ستين .ً (تقريب التهذيب ص 
) ، وقالَّ: "وأحمد21/26في التمهيد ( ابن عبدالبر أخرجه) (4

بن شبيب يتكلمون فيه" .ً قلت : وأحمد بن شبيب بن سعيد هو
الراوي له عن أبيلله عللن يللونس بللن يزيللد .ً قللالَّ عنلله الحللافظ:

 ) .ً 50"صدوقا ، من العاشرة ".ً (تقريب التهذيب ص 
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فللرواه عللن يللونس، عللن)1(وخللالفه ابللن وهللب
الزهري، قالَّ: حدثاني من سمع سعد بن إسللحاقا

– ولم يسمه.ً
:عن الزهري، بلغنللي عللن سللعد)2(وقالَّ معمر 

.ً)3(بن إسحاقا
والصحيح:قولَّ من قالَّ:عن سعد بن إسحاقا، 

ُفريعة؛ عن النبي  .ًعن عمته زينب، عن ال

   

بن يزيد القرشللي ، أبللو محمللد مسلم عبدالله بن وهب بن) (1
المصري ، الفقيه ، ثاقة حافظ عابد، من التاسللعة ، مللات سللنة

 ) .ً 348سبع وتسعين .ً (تقريب التهذيب ص 
معمر بن راشد الزدي مولهم ، أبو عروة البصللري ، نزيللل) (2

اليمللن ، ثاقللة ثابللت فاضللل ، إل أن فللي روايتلله عللن ثاللابت ،
َا ، وكللذا فيمللا حللدث بلله والعمللش ، وهشللام بللن عللروة شلليئ
بالبصرة، من كبار التاسعة ، مات سللنة أربللع وخمسللين ، وهللو

 ) .ً 603ابن ثامان وخمسين سنة .ً (تقريب التهذيب ص 
)من طريق8/367 في الطبقات الكبرى (ابن سعدأخرجه ) (3

صالح بن كيسان عن الزهري به .ً 
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، ونهاـنـا ـعـن ـسـبع،)1(بـسـبع « ــ6س
ـازة، ـاع الجـن ـض، واتـب ـادة المرـي ـا بعـي أمإرـن
وتـشــميت الـعــاطس، وإفـشــاء الـســلُم،
ونصرة المظلوم، وإجاـبـة اـلـدعوة، وإـبـرار
ـة ـذهب، وآنـي القسم، ونهانا عن خواتيم اـل

ْيثرة ِلم ، والقسّي)2(الذهب والفضة، وعن ا
ّديباج)3( . )4(»، وعن الحرير وال

، عن عمرو)5(فقالَّ: يرويه سوار بن مصعب 
، عللن)7(، عن أشعث بن أبللي الشللعثاء)6(بن قيس 

 كذلك.ً ووهم فيه.ً)8(عمته

أشعث بنكذا وقع في المخُطوط فقد سقط سئل عن حديث ) (1
أمرنا بسبع .ً .ً .ً  ، عن عمتهأبي الشعثاء

الِميثرة : بكسر الميم ، جمع مياثار ، وهي مللا يجلللس عليلله) (2
راكب الدابللة ، مللن حريللر أو ديبللاجّ ، وكللانت مراكللب العجللم .ً

) .ً 10/293 ، فتح الباري 5/149(النهاية في غريب الحديث 
القسّي : ثاياب مللن كتللان مخُلللوط بحريللر ، يللؤتى بهللا مللن) (3

َقلس ا ال الَّ له اطئ البحلر يق مصر ، نسبت إلى قرية عللى ش
بفتح القاف ، وبعض أهل الحديث يكسرها .ً (النهاية في غريب

) .ً 1/226 ، غريب الحديث لبن سلُم 4/59الحديث 
ُغلظ من الحرير .ً (النهاية) (4 ّديباجّ : فارسي ُمعّرب ، وهو ما  ال

) .ً 10/5 ، لسان العرب2/97في غريب الحديث 
سوار بن مصعب الهمداني الكللوفي ، أبللو عبللدالله العمللى) (5

المللؤذن ، اتفقللوا علللى تضللعيفه ، مللات سللنة بضللع وسللبعين
) .ً 3/455ومائة ، (الكامل لبن عدي 

عمرو بن قيس الُملُئي ، أبو عبدالله الكللوفي ، ثاقللة متقللن) (6
عابللد ، مللن السادسللة ، مللات سللنة بضللع وأربعيللن .ً (تقريللب

 ) .ً 22/200 ، تهذيب الكمالَّ 471التهذيب ص 
أشعث بن أبي الشعثاء سليم بن أسود المحاربي الكوفي ،) (7

ثاقة ، من السادسللة ، مللات سللنة خمللس وعشللرين .ً (تقريللب
 ) .ً 1/210 ، تهذيب التهذيب 85التهذيب ص 

رهم بنت السود بن خالللد ، عمللة أشللعث بللن الشللعثاء ، ل) (8
 ، تهللذيب476تعرف ، مللن السادسللة .ً (تقريللب التهللذيب ص 

 ) .ً 1/623 ، الكمالَّ لرجالَّ أحمد 35/181الكمالَّ 
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والصواب: عن أشعث، عن معاوية بن سللويد 
؛ كللللذلك رواه)2(، عللللن الللللبراء )1(بللللن ُمقللللرن

، وِمسللعر، وُشللعبة، وليللث بللن أبللي)3(الشلليباني
.ً)5(، عن أشعث)4(ُسليم

   

معاوية بن سويد بن ُمقرن المزني ، أبو سويد الكوفي ، ثاقة) (1
ُيصللب مللن زعللم أن للله صللحبة .ً (تقريللب ، مللن الثالثللة ، لللم 

 ، ذكللر أسللماء6/155 ، الصللابة 6760 ، ت599التهذيب ص 
 ) .ً 1/341التابعين ومن بعدهم 

دي النصلاري الوسلي ،) (2 البراء بن عازب بن الحارث بلن ع
صحابي ابن صحابي ، نزلَّ الكوفة ، استصلغر يلوم بلدر ، ملات

 ، الصللابة95سللنة اثانللتين وسللبعين .ً (تقريللب التهللذيب ص 
1/278 ً. ( 

 سليمان بن فيروز أبو إسللحاقا الشلليباني ، الكللوفي ، ثاقللة ،)(3
من الخُامسة ، مات في حدود الربعين .ً (تقريب التهللذيب ص

 ) .ً 1/460 ، الكاشف 249
ًا ، ولم يتميز) (4 ليث ابن أبي ُسليم بن ُزنيم ، صدوقا اختلط جد

ُتللرك ، مللن السادسللة ، مللات سللنة ثامللان وأربعيللن ، حللديثه ف
 )279/ 24 ، تهذيب الكمالَّ 519(تقريب التهذيب ص 

رواية الشيباني ، أخرجها :) (5
 فللليمإســلم) ، و5881 ، ح5/302فلللي صلللحيحة (البخــاري 
في سننه الكللبرىالبيهقي ) ، و2066 ، ح3/1636صحيحه (

)11288 ، ح6/94) و (5864 ، ح3/223في عدة مواضيع : (
فلليأحأمد ) ، والمام 8755 ، ح6/426، وفي شعب اليمان (

فللي مسللنده فلليأبو عوانة ) ، و18555 ، ح4/287مسنده (
) ، و (1497 ، 406 / 1ج2ّ) ، و (71 / 2 ج1ّعدة مواضيع : (

) ،8476 ، 8475 ، ح221 / 5ج2ّ) ، (5989، ح50 / 4ج2ّ
فللي مصللنفه (اـبـن أـبـي ـشـيبة ) ، و8478ح 5/222ج2ّو (

) .ً 24646ح 5/151
- رواية شعبة ، أخرجها : 

(5326 ، ح5/2139فللي صللحيحه فللي مواضللع (البـخـاري   ،  (
(5525 ، ح5/2202  ، ) ، ومسلللم فللي5868 ، ح5/2297) 
 ،5/117في سننه (الترمإذي ) ، 2066 ، ح3/1636صحيحه (

ائي ) ، وقللالَّ : "حللديث حسللن صللحيح" ، و2809ح فلليالنس
،7/8/3778) ، والصللغرى (4719 ، ح3/126سننه الكللبرى (  (

ـبيهقي و ) ، وفللي19650 ، ح10/34فللي سللننه الكللبرى (اـل
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 *)) حللديث عطللاء بللنعللن  لللل و7س1 
  كنت عند النبي)3(، عن أم حرام النصارية)2(يسار

:وهللو نللائم فضللحك، فاسللتيقظ فسللألته فقللالَّ
ـون« ـتي يركـب ـن أمـإ ـوم مـإ ـي ـق ـرض عـل ـع

.ً الحديث.ً»البحر
، واختلف عنه:)4(فقالَّ: يرويه زيد بن أسلم 

، عللن زيللد بللن أسلللم،)5(فرواه حفص بين ميسرة
عن عطاء بن يسار، عن أم حللرام قللالَّ ذلللك.ً.ً.ً.ً.ً.ً

 ابن عباد عنه.ً )6(
وقالَّ ابن وهب، عن حفص بن ميسرة، عللن
زيد بللن أسلللم، عللن عطللاء أن امللرأة كللانت عنللد

 وأم فضل أم حرام.ً النبي 

 فللي مسللنده (الطيالسي)لل 8756 ، ح6/426شعب اليمان (
/2ج1ّفي مسنده في مواضللع (أبو عوانة ) و746، ح1/101  

/ 1ج2ّ) و (69 / 5ج2ّ) .ً و (1494 ، ح406  8469 ، ح220 
 ، (8470 ، (8471 (

- رواية ليث بن أبي ُسليم ، أخرجها :
ًا بإسللحاقا2066 ، ح3/1636فللي صللحيحه (مإســلم  ) مقرونلل

الشيباني .ً 
(*)حقق السؤالت من السللابع حللتى الحللادي عشللر الطالبللة 1

مريم بنت أحمد الخُالد
 عطاء بن يسار الهلُلي أبو محمد المديني ، ثاقللة فاضللل ، مللن)(2

صغار الثانية ، مات سنة أربع وستين ، وقيل بعد ذلللك .ً ( تقريللب
 ) .332ًالتهذيب ص 

أم حرام بن ملحان بن خالد بن زيد النصارية ، زوجّ عبللادة) (3
بن الصامت ، خالة أنس ، صحابية مشهورة ، ماتت في خلُفللة

 ) .672ًعثمان .ً ( تقريب التهذيب ص 
ُعمللر ، أبوعبللدالله ، )(4 ّي ، مللولى  َدو َعللل ُد بللن أْسلللم ال زيلل

َدنّي ، ثاقة عالٌم ، وكللان يرسللل ، مللات سللنة ( وأبوأسامة ، الَم
) .2117ًهل) ، روى له : الجماعة .ً (تقريب التهذيب ص136

حفص بن ميسر العقيلي ، أبلو عملر الصلنعاني ، ثاقلة ربملا) (5
وهللم ، مللن الثامنللة ، مللات سللنة إحللدى وثامللانين .ً ( تقريللب

 ) .113ًالتهذيب ص 
هنا كلمة لم تتبين لي .ً )(6
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وقالَّ معمر: عن زيد بن أسلللم، عللن عطللاء
.ًأن امرأة حذيفة قالت: نام رسولَّ الله 

ووهم فيه، وإنما هي أم حللرام بنللت ملحللان
.ً )1(امرأة عبادة بن الصامت

   

 عبادة بن الصامت بن قيس النصاري الخُزرجي ، أبو الوليللد)(1
المدني ، أحد النقباء ، بدري مشهور ، مات بالرملة سللنة أربللع

 ) .235ًوثالُثاين .ً ( تقريب التهذيب ص 
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 قالت:قام)1(عن حديث أم أنس لل و 8س
بيت،رسولَّ الله  ي ال ارة ف ى فخُ ل إل ن اللي  م

فبللالَّ فيهللا ثاللم قمللت مللن الليللل وأنللا عطشللانه
فشربت ما فيهللا وأنللا ل أعلللم /، فضللحك النللبي 

ًًا» «وقالَّ:  .ًأمإا أنك ل تتجعين بطنك أبد
أبو مالك النخُعي، واسللمه عبللدالملك  يرويه:فقالَّ

واختلف عنه؛ فرواه شهاب، عن أبي، )2(بن حسين
َيْح العنزي)3(مالك، عن السود بن قيس ُب ،)4(، عن ن

.ً )5(عن أم أيمن
)7(، وقلرة بلن سلليمان)6(وخللالف سللم بلن قتيبلة

، عللن)8(فروياه عن أبي مالك، عن يعلى بن عطاء

أم ُسليم بنت ِملحان بن خالد بن زيد بن حللرام بللن جنللدب )(1
 ، اشتهرت بكنيتهاالنصارية ، وهي أم أنس خادم رسولَّ الله 

واختلف في اسمها : فقيل سهلة ، وقيل ُرميلة ، وقيل ُرَميثة ،
ُغميصاء ، أو الُرميصاء ، ماتت في خلُفللة وقيل ُمليكة ، وقيل ال

 ، تقريب التهذيب8/227عثمان .ً ( الصابة في تمييز الصحابة
757ً. (

 عبدالملك بن حسين النخُعللي ، أبللو مالللك الواسللطي ، قيللل)(2
ُدّر ، اسمه عبادة ، وقيللل : ابللن أبللي الحسللين ، يقللالَّ للله ابللن 

 ) .590ًمتروك ، من السابعة .ً ( تقريب التهذيب ص 
 السود بن قيس العبدي ، ويقالَّ البجلي ، الكوفي يكنللى أبللا)(3

 ) .50ًقيس ، ثاقة ، من الرابعة .ً ( تقريب التهذيب ص 
َيْح  )(4 ُب ْنِزي ، أبو عمرو الكوفي ، مقبللولَّ ، مللنن َع بن عبدالله ال

 ) .491ًالثالثة .ً ( تقريب التهذيب ص 
أم أيمن بركة بنت ثاعلبة بن عمللرو بللن حصللين بللن مالللك ،) (5

 ، وهي والدة أسامة بن زيدغلبت عليها كنيتها ، خاضنة النبي 
 ، تقريب586 / 8، ماتت في خلُفة عثمان .ً ( تهذيب الكمالَّ 

 ) .672ًالتهذيب ص
سلم بن قتيبة الشقيري ، أبو قتيبة الخُرساني ، نزيل البصرة) (6

صدوقا ، من التاسعة ، مللات سللنة مللائتين أو بعللدها .ً ( تقريللب
 ).186ًالتهذيب ص 

قرة بن سليمان الجهضمي الزدي ، جليس حماد بلن زيلد ،) (7
 ،7/131قالَّ أبو حامد : " ضعيف الحديث " ( الجرح والتعديل 

 ) .3/388ًميزان العتدالَّ 
يعلللى بللن عطللاء العللامري ، ويقللالَّ الليللثي الطللائفي ، مللن) (8
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، عن أم أيمن.ً)9(الوليد بن عبدالرحمن
وأبو مالك ضعيف، والضطراب من ابن قتيبة 

   

ذيب ص ب الته دها .ً ( تقري رين أو بع نة عش ات س ة ، م الرابع
538ً.(

الوليد بن عبدالرحمن الجرشي الحمصي الزجاجّ ،ثاقللة مللن) (9
 ) .512ًالرابعة .ً ( تقريب التهذيب ص 
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 السود)1(عن حديث أم خالد بنلل و 9س
فقال: أنه دخل عليه  عن النبي )2(بن عبديغوث

ود« ت الس مإن هذه؟.». قالوا: أم خالد بن
الحـمـد لـلـه اـلـذي «بن عـبـديغوث. فـقـال: 
.ً يخرج الحي مإن الميت»

.ً ر، عن معم)3(فقالَّ: يرويه ابن المبارك
اد ن حم ، علن)4(واختلف عنه، فرواه نعيلم ب

ابللن المبللارك، عللن معمللر، عللن الزهللري، عللن
خالللد بللن السللود،) 6( بللن)5(عبيللدالله بللن عبللدالله

».ً مإن هذه؟ « فقالَّ: قالت: أتيت النبي 
: عللن ابللن)7(قالَّ معاوية بن حفللص الشللعبي

المبلللارك، علللن معملللر، علللن الزهلللري مرسلللٌل،
والمرسل أصح.ً

   

هكذا في الصل ، والصواب : بنت .ً) (1
خالدة بن السود بللن عبللديغوث القرشللية ، أم خالللد ، مللن) (2

 ) .7/87ًالمهاجرات .ً ( أسد الغابة 
الله بن المبارك المروزي مولى بنللي حنظلللة ، ثاقللة ثابللت) عبد(3

فقيلله ، علُم جللواد مجاهللد ، مللن الثامنللة ، مللات سللنة إحللدى
 ) .262ًوثامانين .ً ( تقريب التهذيب ص 

نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخُزاعللي ، أبللو عبللدالله) (4
ُا ، من العاشرة ، مات سنة ثامللان المروزي ، صدوقا ، خطئ كثير
وعشرين على الصحيح ، تتبع ابن عدي ، ما أخطأ فيه ، وقللالَّ : "

 ) .495ًباقي حديثه مستقيم " .ً ( تقريب التهذيب ص 
 عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي ، ثاقة ثابت فقيه ،)(5

).313ًمن الثالثة ، مات سنة أربع وتسعين .ً (تقريب التهذيب ص
 كذا في الصل ، والصواب : عن أم خالد بنت السود .ً)(6
معاوية بن حفص الشعبي ، الكوفي ، نزيل حلللب ، صللدوقا) (7

 ) .468ًمن العاشرة .ً ( تقريب التهذيب ص 
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عن حديث أم ورقة بنت عبدالله بنلل و 10س
 أذن لها أنأن النبي  «)1(الحارث النصارية

.ً تؤم أهل دارها»
ْيللع ،)2(فقالَّ: يرويه الوليد بن عبدالله بللن ُجَم

، عللن)3(واختلللف عنلله فللرواه أبللو أحمللد الزبيللري
، عن أم ورقة.ً )4(الوليد عن أمه

، عن الوليللد)5(ورواه عبدالله بن داود الخُُريبي
،)7( علن أخيهللا )،6(بن جميع، علن ليلللى بنلت مالللك 

، عللن أم)8(وعللن عبللدالرحمن بللن خلُد النصللاري
ورقة.ً 

أس)9(وقالَّ أشعث بن عطاف  لل وهو رازي ل ب
به لل: عن الوليد، عن جدته، عن أم ورقة.ً 

ويمر النصلارية ،)(1  أم ورقة بنلت عبلدالله بلن الحلارث بلن ع
صحابية كانت تؤم أهل دارهلا ، ملات فلي خلُفلة عملر ، قتلهلا

ذيب صخدمها وكان النبي  ب الته هيدة .ً ( تقري  يسميها الش
676ً. ( 

 الوليد بن عبدالله بن جميع الزهري المكي ، نزيللل الكوفللة ،)(2
صدوقا يهم ، ورمي بالتشيع ، من الخُامسة .ً ( تقريب التهذيب

 ) .512ًص 
محمد بن عبدالله بن الزبير بن عمرو بللن درهللم السللدي ،) (3

أبو أحمد الزبيري ، الكوفي ، ثاقة ثابللت إل أنلله قللد يخُطللئ فللي
حللديث الثللوري ، مللن التاسللعة ، مللات سللنة ثالُث ومللائتين .ً

 ) .422ً( تقريب التهذيب ص 
4)( 
الله بن داود بن عامر الهداني ، أبو عبدالرحمن الخُريبي) عبد(5

، ثاقة عابد ، من التاسعة ، مات سنة ثالُث عشرة ، أمسك عن
الرواية قبل موته فلللذلك لللم يسللمع منلله البخُللاري .ً ( تقريللب

 ) .244ًالتهذيب ص 
ْعَرف ، من الثالثة .ً ( تقريب التهذيب ص) (6 ُت ليلى بنت مالك ل 

681ً. ( 
كذا قرأتها في الصل ، ولعل المقصود : أبيها .ً) (7
الرحمن بن خلُد النصاري ، مجهولَّ الحالَّ ، من الرابعة) عبد(8

 ) .281ً.ً ( تقريب التهذيب ص 
 أشعث بن عطاف السدي أبو النضر ، سللكن الللري ، صللالح)(9

).2/276ًالحديث .ً(الجرح والتعديل 
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وعللن عبللدالرحمن بللن خلُد، عللن أم ورقللة،
: حللديث أبللو خلُد)1(وقللالَّ معتمللر بللن سللليمان

و خلُد هلذا أشلبه أن ة، وأب ن أم ورق اري ع النص
الخُريللبي.ً)2(يكون عبدالرحمن بن خلُد الذي ذكره 

والله أعلم.ً 
، عللن الوليللد بللن)3(وقالَّ محمللد بللن فضلليل

جميع، عن عبد/ الرحمللن بللن خلُد، عللن أم ورقللة
بهذا الحديث، وفيه طولَّ.ً 

   

،)4(عن حديث جابر بللن عبللداللهلل و 11س
مإا مإن مإسلم «  قالَّ:، عن النبي )5(عن أم مبشر

ًا فيأـكـل مإـنـه ًا أو ـيـزرع زرـعـ يـغـرس غرـسـ
إنسان أو دابة، أو طائر، أو سبع إل كانت له

.ً »صدقة
فقلللالَّ: اختللللف فيللله عللللى جلللابر، ورواه

معتمر بللن سللليمان الللتيمي ، أبللو محمللد البصللري ، يلقللب) (1
ْيل ، ثاقة ، من كبللار التاسللعة ، مللات سللنة سللبع وثامللانين َف ّط ال

) .539ًومائتين ، وقد جاوز الثمانين .ً ( تقريب التهذيب ص 
كذا قرأتها في الصل ، وتحتمل غير ذلك .ً) (2
َغْزوان ، بفتح المعجمة وسكون الزاي ، )(3 ُفضيل بن  محمد بن 

ّبي مولهم ، أبو عبدالرحمن الكوفي ، صدوقا عارف رمللي الض
ّتشيع ، مللن التاسللعة ، مللات سللنة خمللس وتسللعين ومائللة .ً بال

 ) .502ً( تقريب التهذيب ص 
 جابر بن عبدالله بن عمللرو بللن حللرام النصللاري الّسلللمي ،)(4

صحابي بن صحابي ، غزى تسع عشرة غزوة ، ومات بالمدينللة
 ) .75ًبعد السبعين .ً ( تقريب التهذيب ص 

َبِشر النصارية ، امرأة زيلد بلن حارثالة ، يقلالَّ : اسلمها)(5  أم ُم
حميمة بنت صلليفي بللن صللخُر ، صللحابية مشللهورة .ً ( تقريللب

 ) .675ًالتهذيب ص 
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 عللن جللابر، عللن أم)2( عن أبي سللفيان)1(العمش
.ً مبشر عن النبي 

، عللن جللابر عللن النللبي )3(ورواه أبو الزبيللر
وكأن القلب إلى رواية أبي الزبير أميل.ً

ًا علن أم وروى أبلو سللفيان، علن جلابر أيضل
مبشر حديث عذاب القبر.ً 

وأبو الزبير يروي هذا الحديث عن جابر عللن
، ول يذكر فيه أم مبشر.ً النبي 

وقولَّ أبي الزبير عنه أشبه بالصواب.ً 
 عللن)4(وكذلك روي عن سللليمان اليشللكري

ديثجابر أن النبي  ي ح ر ف ى أم مبش  دخل عل
الزرع، وهذا يقوي رواية أبي الزبير.ً 

 عللن جللابر عللن)5(وكذلك روي عللن الحسللن
.ً النبي 

وروي عن ابن أبي السري، عن جللابر، عللن
مأم مبشر، عن النللبي  لى، ول م ص ل ثا ه أك  أن

ّي ، الكاهلّي ، أبومحمد الكوفّي ،) (1 ُسليمان بن ِمهران ، السد
ِلُس ، تللوفي سللنة سللبع ُيد ّنه  ٌع ، لك ثاقة ، عارف بالقراءات ، ور
وأربعين ومائة ، أو ثامان ، روى له الجماعللة .ً ذكللره ابللن حجللر
في المرتبة الثانيللة مللن المدلسللين ، وهللي طبقللة مللن احتمللل
الئمة تدلسيه ، وأخرجوا له في الصحيح .ً (تقريب التهذيب ص

) .55ً ، رقم 118 ، طبقات المدلسين" (ص 2615
طلحة بن نافع الواسطي أبو سفيان السكاف ، نزلَّ مكة ،) (2

 ) .225ًصدوقا ، من الرابعة .ً ( تقريب التهذيب ص 
محمد بن مسلم بن تدرس ، أبو الزبير المكللي ، صللدوقا إل) (3

أنه يدلس ، من الرابعة ، مات سنة ست وعشللرين .ً ( تقريللب
 ) .440ًالتهذيب ص 

سليمان بن قيس اليشكري البصللري ، ثاقللة ، مللن الثالثللة ،) (4
ًا قبل الثمانين .ً ( تقريب التهذيب ص   ) .194ًمات قديم

الحسن بن أبي الحسن يسار البصللري النصللاري مللولهم ،) (5
ًا ويللدلس ، هللو ثاقة فقيه فاضللل مشللهرو ، وكللان يرسللل كللثير
رأس أهل الطبقة الثالثة ، مات سنة عشللرة ومائللة .ً ( تقريللب

 ) .99ًالتهذيب ص 
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)1( يرويه يحيللى بللن أيللوب المصللري:فقالَّيتوضأ.ً 

، عللن محمللد بللن)2(عللن محمللد بللن ثاللابت البنللاني
.ًوهو الصواب.ً، عن جابر، عن النبي )3(المنكدر

   

 يحيى بن أيللوب الغللافقي ، أبللو العبللاس المصللري ، صللدوقا)(1
ربما أخطأ ، من السابعة ، مات سنة ثامان وسللتون .ً ( تقريللب

 ) .518ًالتهذيب ص 
ُبنللاني البصللري ، ضللعيف ، مللن) (2 محمد بن ثاابت بن أسلللم ال

 ) .406ًالسابعة .ً ( تقريب التهذيب ص 
محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير ، التيمي المللدني ،) (3

ثاقة فاضل ، من الثالثة ، مات سنة ثالُثاين أو بعللدها .ً ( تقريللب
 ) .442ًالتهذيب ص 
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ْين بن ِمْحَصنو لل12س1 ((*  ،)2(عن حديث ُحَص
أذات «: قالَّ: قالَّ لي: رسولَّ الله ) 3(عن عقبة

زوج أنت؟ قلت: نعم. فقال: كيف أنِت
.ً»له؟أحأسني؛ فإنه جنتك ونارك

فقللالَّ: يرويلله يحيللى بللن سللعيد النصللاري،

ي هلُلَّ ن أب عيد ب رواه س ه ف ن)4(واختلف عن ، ع

عللن حصللين)5(يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار

.ً)7( عن النبي ) 6(بن محصن، أخبرتني عمتي

ُعيينة عن يحيى بن سعيد، عللن)8( ورواه ابن 

(*)حقق السللؤالت ملن الثلاني عشلر حلتى السلادس عشلر 1
الطالبة حنان بنت قاسم العنزي.ً

) حصين بن محصن النصاري المدني ، ذكره ابن حبان في1( 2
الثقات ، اختلف هل له صللحبه ، والصللحيح أنلله تللابعي مجهللولَّ

 ) .ً 1/223الحالَّ .ً ( تقريب التهذيب 
) هكللذا فللي الصللل والصللحيح عمتلله .ً ( الجللرح والتعللديل(3

3/196 ً. (
) سعيد بن أبي هلُلَّ الليثي ، قالَّ ابن حجر : "صدوقا اختلط"(4

، ووثاقه الدارقطني و البيهقي وقالَّ أبللو حللاتم :"ل بللأس بلله" .ً
) .ً 2417 ، ت1/366تقريب التهذيب ص(

) بشير بن يسار الحارثاي ، ثاقللة ، وثاقلله ابللن معيللن والنسللائي(5
وابللن حبللان ، وقللالَّ ابللن حجللر ، ثاقللة مللن الثالثللة .ً ( تهللذيب

 ) .ً 1/133 ، تقريب التهذيب 1/238التهذيب 
) عمللة حصللين بللن محصللن قيللل أن اسللمها أسللماء مللن(6

الصحابيات المقلُت في الحديث .ً ( غوامض السللماء المبهمللة
1/69 ً. (

في السنن الكبرى كتللاب عشللرة النسللاءالبيهقي ) أخرجه (7
) .ً 8969 م/ (5/312باب طاعة المرأة لزوجها 

 في شعب اليمان ، التاسللع والخُمسللون مللن شللعبالبييهقيو
) .ً 8729 م/ (6/417اليمان 

 .ً 10/333 في المحلى كتاب النكاح ، وابن حأزم
) سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلُلي ، أبو محمد الكوفي(8

، ثاقة حافظ ، قالَّ أبو حاتم : "إمللام ثاقللة" ، وقللالَّ العجلللي : "
ثاقة ثابت في الحديث" ، وقللالَّ ابللن حجللر :" ربمللا يللدلس عللن
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.ً)1(بشير بن يسار، عن حصين عن عمته

: عن ابن عيينة أخبرته)2(وقالَّ نصر بن علي

وقللالَّ)3(عمتلله أسللماء / وليللس ذلللك بمحفللوظ

،)6(ويعلللى بللن عبيللد)5(، وليث بن سعد)4(الوزاعي

، غير)7(عن يحيى عن بشير عن حصين، عن عمته

)8(أن في حديث الوزاعي عن عبدالله بن محصن

،194 ، ترتيللب الثقللات 4/227الثقللات" .ً (الجللرح والتعللديل   
 ) .ً 1/371تقريب التهذيب 

(2/206 0فللي المسللتدرك كتللاب النكللاحالحاكم ) أخرجه (1  
فلليأحأمـد ) من طريق الحميدي عن سللفيان ، وأخرجلله 2769

مسنده في حديث عمه حصين بللن محصللن مللن طريللق سللفيان
 في غوامض السماء المبهمة (وابن بشكول) .ً 355 (1/172
1/69 ً. (

) نصر بن علي بن نصر الزدي ، وثاقه النسللائي وابللن خللراش(2
وقالَّ عبدالله بن أحمد : "سألت أبي عنه : فقالَّ : ما به بأس"

) .ً 4/219.ً ( تهذيب التهذيب 
 .ً 1/70في غوامض السماء المبهمة ابن بشكول ) أخرجه (3
) عبدالرحمن بن عمرو الوزاعي أحد الئمة الثقات وثاقه جمع(4

من العلماء وثاقه أبو حاتم والذهبي فقيللل عنلله : إمللام ، ثاقللة .ً
) .ً 5/267( الجرح والتعديل 

) الليث بن سعد بن عبدالرحمن أبو الحارث قالَّ عنه أحمللد :(5
"ثاقة ثابت" .ً ووثاقه كذلك ابن المديني ، وقالَّ ابن حجللر :"ثاقللة

 ، تقريللب4/418ثابللت ، أمللام مشللهور " .ً (تهللذيب التهللذيب 
 ) .ً 2/48التهذيب 

) يعلى بن عبيد بن أبي أمية اليللادي ، مللن العلمللاء الثقللات ،(6
قالَّ أبو حاتم : "صدوقا" ، وقالَّ ابن حجر : "ثاقة إل في حللديثه

 ، تقريللب التهللذيب4/450عللن الثللوري" .ً ( تهللذيب التهللذيب 
2/341 ً. ( 

) .ً 528 (1/169في المعجم الوسط الطبراني ) أخرجه (7
 جميعها من طريق الزواعي .ً 10/333 في المحلى وابن حأزم

) .ً 8730 (6/418في شعب اليمان البيهقي و
في السنن الكبرى كتاب عشرة النسللاء ،البيهقي ) أخرجه (8

 فيوابن حأزم) ، 8962 (5/310 طاعة المرأة لزوجها (20
 وقالَّ :" .ً .ً .ً لن عبدالله بن محصن وحصين10/333المحلى 
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إنما هو حصين بن محصن، ورواه مالك بللن
،)1(أنس، ويحيللى القطللان وعبللد الوهللاب الثقفللي

، ويزيد بن هارون، عللن يحيللى)2(وأبو خالد الحمر
 فصارعن بشير عن حصين أن عمته أتت النبي 

.ً)3(في روايته مرسلًُ 

   

بن محصن مجهولن ل يدري أحد منهما" .ً 
) .ً 56/129 في تاريخُه ( وابن عساكر

) عبدالوهاب بللن عبدالمجيللد الثقفللي ، ثاقللة ثابللت ، تغيللر فللي(1
آخللره ، إل أنلله لللم يحللدث بعللد الختلُط .ً ( تهللذيب التهللذيب

 ) .ً 2/398 ، تحرير تقريب التهذيب 2/638
) سليمان بن حيان الزدي ، أبو خالد الحمر ، وثاقه وكيع وابن(2

المديني ، وقالَّ ابن حجر : " صدوقا يخُطئ " .ً (تحرير تقريللب
) .ً 2/89 ، تهذيب التهذيب 2/66التهذيب 

(5/312فللي السللنن الكللبرى البيهقي ) أخرجلله (3  8966،  
اـبـن ، من طريق يزيد بن هارون ، ومالك بللن أنللس ، و8967

) .ً 17125 (3/557في مصنفه أبي شيبة 
) .ً 529 (2/722من كتاب العيالَّ ابن أبي الدنيا  
) .ً 174 (1/145مدراه الناس ابن أبي الدنيا  
مسنده أحأمد و (4/341في   19025 ، (6/419) من27392   (

طريق يزيد بن هارون .ً 
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يفيو- 13س ت ص ة بن  عن حديث قتيل
ـه ـجـاءه يـهـودي، « عللن النللبي )1(الجهنيللة أـن

ـا ـون مـإ ـة، ويقوـل فقال: يقولون ل والكعـب
 .»شاء الله شئت

، عن قتيلة،)2(فقالَّ: يرويه عبدالله بن يسار
، عن عبدالله)3(واختلف عنه؛ فرواه معبد بن خالد

.ً)4(بن يسار عن قتيلة

) قتيلللة بنللت صلليفي الجهنللي ، مللن المهللاجرات الولَّ ، لهللا(1
حللديث روى عنهللا عبللدالله بللن سللياد الجهنللي .ً (السللتيعاب

) .ً 3/349 ، الثقات 4/1903
) عبدالله بن يسار الجهني الكوفي ، وثاقه النسائي وابن حبان(2

) .ً 548وقالَّ ابن حجر :" مجهولَّ" .ً (تقريب التهذيب ص
) معبللد بللن خالللد بلن مريللر القيسلي ثاقلة ، وثاقله ابلن معيللن(3

 ، تهللذيب2/198والعجلللي وأبللو حللاتم .ً ( تقريللب التهللذيب 
) .ً 4/114التهذيب 

فللي المسللتدرك ، كتللاب اليمللان والنللذور ،الحاكم ) أخرجه (4
) .ً 7815 ، ح4/331باب الحلف بالكعبة ( 

في السنن الكبرى ، كتاب اليمان باب النهران يقالَّالنسائي ل و
مللا شللاء الللله وشللاء فلُن ، بللاب مللا يقللولَّ مللن حلللف بللاللُت

) .ً 10823 ، 10822 ، ح6/245والعزى ( 
في السنن الكبرى ، باب مللا يكللره مللن الكلُم فللي البيهقي ل و

) .ً 5602 ، ح3/216الخُطبة ( 
في السنن الصغرى المجتبى ، كتاب اليمان والنذورالنسائي ل و

) .ً 3773 ، ح7/6، باب الحلف بالكعبة( 
) .ً 3408 ، ح 6/180في الحاد والمثاني ( ابن أبي عاصم ل و
فللي مسللنده مللا يللروى عللن قللتيله بنللتإسحاق بن راهويه ل و

) .ً 2408 ، 2407 ، ح 5/254صيفي ( 
 فللي مسللنده حللديث قللتيله بنللت صلليفي (وأحأمد بن حأنـبـلل 

) .ً 27138 ، ح6/371
في عمل اليوم والليلة ، باب النهي أن يقالَّ ما شللاءالنسائي ل و

).ً 986 ، ح1/545الله وشاء فلُن (
 في تحفلله الحللوذى ، كتللاب اليمللان ، بللاب فلليوابن العربيل 

) .ً 5/112كراهية الحلف بغير الله ( 
 ) .ً 8/79 في الصابة في تميز الصحابة ( ابن حأجرل 

) .ً 726 ، ح 25/14في المعجم الكبير( الطبراني ل و
في الطبقات الكبرى سميته غرائب نسللاء العللرب (ابن سعد ل و

8/309 ً.( 

 -70- 



؛ رواه عللن)1(وخالفهمللا مغيللرة بللن مقسللم
، ولم يذكر عبللدالرحمن)2(معبد بن خالد عن قتيله

وأنها سألت النبي  ، وذكر فيه عائشة)3(ابن يسار
)4(ً.

عن عبدالله بن يسللار ورواه جابر الجعفي 
ن) )5عن عائشة عن النبي  ة م ذكر قتيل م ي ، ول

، عن معبد بن خالد.ً )6(، والمسعوديررواية مسع

   

)7(عن حديث الربيع بنللت معللوذو لل14س

 ).ً 1/88 في الدر المنثور ( السيوطيل 
) مغيره بن مقسم الصيفي ثاقللة متقللن إل أنلله يللدلس ، وثاقلله(1

،2/208ابللن معيللن وابللن أبللي حللاتم ، تقريللب التهللذيب ص(  
) .ً 4/138تهذيب التهذيب 

فللي عمللل اليللوم والليلللة منللن طريللقالنـسـائي ) أخرجلله (2
إبراهيللم بللن طهمللان عللن المغيللرة عللن معبللد بللن خالللد (

) .ً 987 ،ح1/545
) عبدالرحمن بن يسار مقبولَّ ، من الثالثة ، تقريللب التهللذيب(3

1/467(
في عمل اليللوم والليلللة ، بللاب النهللي أنالنسائي ) أخرجه (4

 .ً ولم أقف على طريللق1/545يقالَّ ما شاء الله وشاء فلُن ، 
 .ً أن عائشة هي التي سألت النبي 

) لم أقف على هذا الطريق .ً (5
) عبدالرحمن بللن عبللدالله بللن عتبللة المسللعودي ، وثاقلله ابللن(6

معين وابن المديني ، وأحمد بن حنبل ، مللن أعلللم النللاس فللي
حديث ابن مسعود فللي زمللانه ، قللالَّ ابللن حجللر:"اختلللط قبللل
مللوته ، وضللابطه أن مللن سللمع منلله ببغللداد فبعللد الختلُط" .ً

 ) .ً 2/331 ، تحرير تقريب التهذيب 1/578( تقريب التهذيب 
الربيع بنت معوذ بن عفراء النصارية النجارية ، مللن صللغار) (7

).664ًالصحابة .ً ( تقريب التهذيب ص
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ا على عهد الـنـبي )1(أنها اختلف«  وأمإره
.ً»أن تعتد بحيضة

رواه: فقللالَّ: رواه الثلوري، واختلللف عنله ف
ن)2(الفضل بن موسى  علن الثلوري، علن محملد ب

ولى آلَّ طلحلة، علن سلليمان بلن)3(عبلدالرحمن م
، عن الربيع بنت معوذ، ورفعه إلللى النللبي )4(يسار

)5( ً.
ع ذلك)6(وخالفه وكي وري ك ن الث رواه ع ،)7(ف

، وقالَّ: فأمرت أنولم تقل على عهد رسولَّ الله 
.ً)8(تعتد بحيضه، وهو الصحيح

) هكذا قرأتها في الصل ، والصواب : اختلعت .ً(1
الفضل بن موسى السيناني ، أبو عبدالله المروزي ، ثاقللة ،) (2

ثابللت ، ربمللا اغللرب ، مللن كبللار التاسللعة ، مللات سللنة اثانللتين
).382ًوتسعين , (تقريب التهذيب ص

) محمد بن عبدالرحمن بن عبيد القرشي ، وثاقه ابللن معيللن ،(3
وقالَّ أبو حاتم ، وأبو زرعة صللالح الحللديث ووثاقلله ابللن حجللر ،

) .ً 2/104تقريب التهذيب ص(
) سليمان بن يسار الهلُلي ، المدني ، ثاقة ثابللت ، وثاقلله أبللو زرعللة(4

 ).ً 2/112 ، تهذيب التهذيب 1/393وابن معين .ً( تقريب التهذيب 
في جامعه ، أبواب الطلُقا واللعان ، بللابالترمإذي ) أخرجه (5

) .ً 1185ل ، ح 288ما جاء في الخُلع ( 
1/192في المنتقى ، كتاب النكاح ، باب العدد (ابن الجارود ل و

) .ً 763، ح 
في السنن الكبرى ، أبللواب الطلُقا ، بللاب مللا جللاء البيهقي ل و

) .ً 15378 ، 13577 ، ح 7/450في عدة المخُتلعة ( 
) وكيللع بللن الجللراح الرؤاسللى ، أبللو سللفيان الكللوفي ، ثاقللة(6

) .ً 2/284حافظ .ً (تقريب التهذيب 
في السنن الكبرى ، كتللاب الطلُقا ، بللابالبيهقي ) أخرجه (7

) .ً 15378 ، ح 7/450ما جاء في عدة المخُتلعة ( 
في جامعه ، أبواب الطلُقا واللعان ، بللابالترمإذي ) أخرجه (8

) .ً 1185 ، ح 288ما جاء في الخُلع ( 
فللي سللننه كتللاب الطلُقا ، بللاب عللدة المخُتلعللة (ابن مإاجه ل و

) .ً 2058 ، ح 295
في السنن الكبرى ، باب ما جاء في عدة المخُتلعلة البيهقي ل و

) .ً 15378 ، 13577 ، ح 7/315(
فللي المجتللبى ، كتللاب الطلُقا ، بللاب عللدة المخُتلعللة (النسائي ل و
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) من طريق ابن إسحاقا عن عباده بن الوليد .ً 3498 ، ح 6/186
) مللن طريللق12 ، ح 6/79 ، باب طلُقا المخُتلعللة (الستذكارل 

محمد بن عبدالرحمن .ً 
)18470 ، 18467 ، ح 4/120 في مصنفه (وابن أبى شيبةل 

من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر .ً 
 في المحلى ، كتللاب النكللاح ، بللاب إن خللافت أن لوابن حأزمل 

توفيه حقه من طريق محمد بن عقيل بن أبي طالب .ً 
 ،25/42 ، 672 ، ح 24/26في المعجم الكبير .ً (الطبراني ل و

) .ً 80ح 
 ، ح1/350 في مسنده من أخبار شللريك بللن عبللدالله (الجعدل و

2414 ً. (
) .ً 11818 ،11749 ، ح 8/118 في الصابة (ابن حأجرل 

) .ً 8/447في الطبقات الكبرى (ابن سعد ل و
) .ً 30/200 في سير أعلُم النبلُء (الذهبيل و
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علللن حلللديث درة بنلللت أبللليو للللل15س
، قلت: يا رسللولَّ الللله، مللن خيللر النللاس؟)1(لهب
، »أتـقـاهم لـلـرب، وأوـصـلهم للرحـأـم«قالَّ:

فقالَّ: يرويه شريك /عن سماك.ً
،)3(، وعثمللان)2(واختلف عنلله فللرواه أبللوبكر

عللن درة)4(عن شريك عن سللماك، عللن زوجّ درة
.ً) )5عن النبي 

عللن سللماك عللن رجللل عللن)6(وقالَّ ملحللان
 ولم يقل عن درة.ًزوجّ دره قالَّ: سمعت النبي

،)8(، وابللن الصللبهاني)7(وقالَّ يحيى الحماني
) دره بنللت أبللي لهللب بللن عبللدالمطلب ، ابنللة عللم النللبي (1

أسلمت وهاجرت ، كانت عند الحارث بن نوفل بن الحارث بللن
ات عبدالمطب ، روت عللن النللبي  ، السللتيعاب3/118 ( الثق

4/1835 ً. ( 
) عبللدالله بللن محمللد بللن أبللي شلليبةن ثاقللة حللافظ ، صللاحب(2

) .ً 1/528التصانيف .ً ( تقريب التهذيب 
) عثمان بن محمد بن ابراهيم بن أبي شيبة ثاقة حللافظ ، وللله(3

 ) .ً 1/664أوهام .ً ( تقريب التهذيب 
) زوجّ درة هو الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبللدالمطلب ،(4

 ) .298ً /3 ، الصابة1836 ، 3/1835(الستيعاب 
لة ، ملا ذكلرابن أبي شيبة) أخرجه (5  في مصنفه اللبر والص

) وفي ما ذكللر فللي فتنللة25397 ، ح 5/218في بر الوالدين (
) .ً 37580 ، ح7/504الدجالَّ (

،3166 ح 5/417فللي الحللاد والمثللاني (ابن أـبـي عاـصـم ل و  
3167 ً. (

 في الزهللد ، بللاب أخبللار عبللدالله بللن عمللر (وأحأمد بن حأنبلل 
1/211ً. (

) .ً 7/263 في مجمع الزوائد ( والهيثميل 
) عبدالملك بن قتاده بن ملحان القيسللي ، مقبللولَّ .ً (تقريللب(6

 ) .ً 1/618التهذيب 
) يحيى بن عبدالحميد الحماني، ضعفه أحمد والنسائي ، وغير(7

 ، تحريللر2/308واحللد ووثاقلله ابللن معيللن.ً (تقريللب التهللذيب 
 )4/92تقريب التهذيب 

) عبدالرحمن بن عبدالله ابن الصبهاني الكوفي ، ثاقة ، وثاقلله(8
ابن معين والعجلي ، وابن حبان ، وأبو زرعة ، وقالَّ أبو حاتم :

 ، تهللذيب1/579ل بأس به ، صالح الحديث .ً (تقريب التهذيب 
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،)1(عن شريك عن سماك، عن عبدالله بللن عميللر
وهللو)2(عللن زوجّ دره بنللت أبللي لهللب، عللن دره

الصواب.ً

   

) .ً 2/527التهذيب 
َعميللرة بفتللح أوللله ، كللوفي ،مقبللولَّ .ً (تقريللب(1 ) عبدالله بللن 

 ) .ً في العلل عمير ، والصحيح عميره .ً 1/520التهذيب 
في شعب اليمان ، الباب السادسالبيهقي ) أخرجه (2

والخُمسون من طريق يحيى بن عبدالحميد ابن الصبهاني .ً (
) .ً 7950 ح6/220

ل ولهذا الطريق عن شريك عن سماك عن عبدالله بن عميره عن
زوجّ دره عن درة عدة متابعات وشواهد .ً 

في مسنده من طريق أسود بن عللامر عللنأحأمد ل أخرجه المام 
) .ً 27474 ، 27473 ،ح 6/431 و 24432 ، ح6/68شريك (

)3801 ،ح3/228 في الترغيب والترهيب (الصبهانيل و
 في مجمع الزوائد ، باب فللي أهللل المعللروف وأهلللوالهيثميل 

) .ً 9/257) ، وفي مناقب درة بنت أبي لهب (7/263المنكر (
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عن حلديث أم قيلس بنلت محصلنو لل16س
ابن، قالت: دخلت على رسولَّ الله )1(السدية  ب

، فقللالَّ:)3(عليلله مللن العللذرة)2(لللي وقللد أعلقللت
»أولدـكـن بـهـذا العلُق؟)4(علُم ـتـدغرن«

، فدعابالَّ في حجر النبي )5(الحديث.ً وفيه أوجه،
.ً)6(بماء فرشه عليه

واختلللف عنلله؛ فللرواه فقللالَّ: يرويلله الزهللري
، عللن الزهللري عللن أم)7(شللعيب بللن أبللي حمللزة

ً .ً)8(قيس مرسلُ
وخالفه ابن عيينة، وابن جريللج، ومعمللر، وزيللاد

رووه عللن الزهللري، ، ويونس بللن يزيللد)9(بن سعد
) هي أخت عكاشة بن محصن ، من المهاجرات اللُئللي بللايعن(1

ه ،رسللولَّ الللله  مها أمن الَّ : أن اس ا ، يق تهرت بكنيته  اش
) .ً 13/269(الصابة 

) مللن العلُقا : وهللو معالجللة عللذره الصللبي بالصللابع ، بللأن(2
) .ً 3/288تدفعها أو تكسبها (النهاية في غريب الحديث 

) العذرة : وجع في الحلق يهيج من الدم ، وقيل : هللي قرحلله(3
تخُرجّ في الخُرم الذي بين النف والحلق ، تعرض للصبيان عند
طلوع العذره وهي خمسة كواكب تطلللع وسللط الحللر (النهايللة

) .ً 3/198في غريب الحديث 
) الدغر : غمز الحلق بالصبع ، لدفع العذره أو لبسها (النهايللة(4

) .ً 2/123في غريب الحديث 
) كلمة لم تتبين لي ورسمها ( أدحه) ربما أوجه .ً (5
) هذا متن آخر غير الذي قبله وكلُهما يروى عن أم قيس فقد(6

تكون القصتين حصلتا في وقت واحد .ً 
) شعيب بن أبي حمزة ثاقللة متفللق عليهللن وثاقلله جماعللة مللن(7

العلماء منهم المام أحمللد والجوزجللاني ، وابللن معيللن ، وعللده
ًا للله .ً (تهللذيب التهللذيب من أثابت الناس في الزهري وكان كاتب

2/172 ً.(
) لم أقف على من أخرجّ هذه الروايللة ، ومللا وجللدته هللو عللن(8

شعيب عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن أم قيس .ً 
) .ً 5715في كتاب الطب ، باب العذرة (البخاري ل أخرجه 

) .ً 3129 (4/215في مسند الشامين الطبراني ل و
) زياد بن سعد الخُراساني ، متفق على تللوثايقه ، وصللف بللأنه(9

أوثاق أصحاب الزهري ، قالَّ ابن المللديني :"أثابللت النللاس فللي
الزهري سفيان بن عيينة ثام زياد بن سعد" .ً (تقريللب التهللذيب
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عللن عبيللدالله بللن عبللدالله بللن عتبللة عللن أم
، وهو أصح.ً)10(قيس

وفي حديث معمر: عن الزهري، عللن عبيللدالله
لأن أم قيس أتت النبي لًُ والمتص  فيكون مرس

أصح.ً 

   

1/321 ً. ( 
 فللي مصللنفه كتللاب الطهللارة ، بللاب بللولَّالرزاقأخرجه عبد)(10

) ، وفي كتاب الجامع1486 (1/380) و 1485 (1/379الصبي 
(11/151باب ما وصف من الدواء واللقللط لعمللر   20168،  (

ـد و ًا ، و6/356فللي مسللنده أحأـم ـة مخُتصللر ـو عواـن  فلليأـب
مستخُرجه ، باب تطهير الثوب الذي يصلى فيه من بولَّ المولود

 في الوسط ، كتاب طهارات البدان ،وابن المنذر ، 1/203
)701 (2/144باب تطهير الثياب من بولَّ الغلُم قبل أن يطعم 

ومإسلم) ، 435 (25/177في المعجم الكبير الطبراني ، و
فللي صللحيحه ، كتللاب السلللُم ، بللاب التللداوي بللالعود الهنللدي

) ،344 (1/165 في مسنده الحميدي) ، و2214 (4/1734
في مصنفه كتاب الطب ، باب ما رخص فيللهابن أبي شيبة و

(5/33من الدوية  فللي صللحيحه كتللابالبخاري ) ، و23436 
في سننه ،أبو داود ) ، و5713 (10/166الطب ، باب اللدود 

(4/308كتاب الطب ، باب فللي الطلُقا  النسائي) ، و3877 
4/374في السنن الكبرى ، كتاب الطب ، باب الدواء بالقسللط 

فللي سللننه ، كتللاب الطللب ، بللاب دواءابن مإاجه ) ، و7583(
(2/1146العللذره  فللي الحللاداـبـن أـبـي عاـصـم ) ، و3462 

(6/52والمثللاني  ،لل 3256   فللي غريللب الحللديثوالحرـبـي) 
والطحاوى ، 2/383 في مشكل الثاار والطحاوى ، 1/266

دنيا  ، و1/92في شرح معاني الثاار  فللي العيللالَّ ،ابن أبي ال
(2/859باب العوذة تعلق على الصبيان  ،لل 655  وأبو نعـيـم) 

والبغوى) ، 71في الطب النبويي باب الشوصه وذات الجنب (
فللي شللرح السللنة كتللاب الطللب بللاب المللداواة بللالعود الهنللدي

12/145) 3238 ً. (
 .ً ل وأخرجه بقصةبولَّ الصبي في حجره 

 .ً 6/355في مسنده أحأمد ل 
في مصنفهن كتاب الطهارات ، باب في بللولَّابن أبي شيبة ل و

الصبي الصغير .ً 
 .ً 343 (1/165 في مسنده والحميدىل 

ثالُثاتهم عن سفيان ، وأخرجهما من طريق سفيان فقط: 
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في صحيحه ، كتاب الطللب ، بللاب السللعوط بالقسللطالبخاري ل 
(10/148الهنللدي  فللي صللحيحه ، كتللابمإـسـلم ) ، و5693 

)287ل 103 (1/238الطهارة ، باب حكم بولَّ الطفل الرضيع 
في جامعه ، كتب الطهارة ، باب ما جاء في نضحالترمإذي ، و

(1/104بللولَّ الغلُم  فللي سللننه ، كتللابابـن مـإـاجه ) ، و71 
(1/174الطهارة ، باب ما جاء في بولَّ الصللبي الللذي يطعللم   

في صحيحه ، كتاب الطهارة ، باب نضحابن خزيمة ) ، و524
(1/144بلللولَّ الغلُم  ـن حأبــان ) ، و285  فلللي صلللحيحهاـب

(2/328(الحسان) كتاب الطهارة ، باب النجاسة وتطهيرهللا   
في المنتقى ، باب التنزه في البدانابن الجارود ) ، و1370

(55والثيللاب عللن النجاسللات  ،لل 139   فلليوأـبـو عواـنـة) 
مسللتخُرجه ، بللاب تطهيللر الثللوب الللذي يصلللي فيلله مللن بللولَّ

فللي الحللاد والمثللانياـبـن أـبـي عاـصـم  ، و1/202المولللود 
6/51) (25/178فللي المعجللم الكللبير الطبراني ) ، و3253 
الصبهاني في تسمية مللا انتهللى الينللا مللنأبو نعيم ) ، و436

(39الللرواة عللن أبللي نعيللم الفصللل بللن دكيللن  ) ، وفللي13 
يالمستخُرجّ على صحيح مسلللم ، بللاب مللا ذكللر أن النللبي  أت

 فللي شللرح السللنة ، كتللاب الطهللارة ،البغويبصبي رضيع ، و
(2/85باب بولَّ الصبي الللذي لللم يطعللم  البيهقي) ، و294 

في السللنن الكللبرى ، كتللاب الصلللُة ، بللاب الللرش علللى بللولَّ
 ، وفي السنن الصغرى ، كتاب الطهللارة ، بللاب2/414الصبي 

 .ً 1/84الرش على بولَّ الصبي 
ًا ، وابللن عيينللة مللن روايللة هللذا وتابع عبدالملك بن جريللج ، معمللر

الوجه عن الزهري .ً 
ل وأخرجّ روايته عبدالرزاقا في مصنفه ، كتاب الطهارة ، باب بولَّ

) عن ابن جريج عن الزهري بالقصتين1486 (1/380الصبي ، 
ًا .ً  مع

(25/177في المعجم الكللبير الطبراني ل ومن طريقه أخرجها   
235 ً. (

وتابع يونس بن يزيد من رواية هذه الوجه عن الزهري .ً 
في صحيحه ، كتاب السلُم ، باب التداويمإسلم ل وأخرجّ روايته 
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َطارقٍا ولل17س»1 ((* ِديِث: أِم  ،)2(َعن َح
ّنبي  َعن ال َبادة،  ُع ّنه أتاهم، «: َمولة َسعد بن  أ

َع، ّدوا عليه، فَرج َير ًا، فلم  َعليهم ِمرار ّلم  فس
ِه  ْعد: أتي َرُسولََّ الل َقالَََّ َس ّدَف َنر ّنا لم  َله إ  وأه

ِبي  ّن ِزيدنا ِمن الّسلُم، قالْت: فأنا ِعند ال َي عليه، ل
َته، ول ُع َصو َباب أسم َعلى ال ّلم  إذ َجاءني، فس

ن بالعود الهنلدي ، علن حرمللة بلن يحيلى علن ابلن وهلب ، ع
ًا .ً يونس بن يزيد عن ابن شهاب بالقصتين مع

ل وفي كتاب الطهللارة ، بللاب حكللم بللولَّ الطفللل الرضلليع وكيفيللة
) .ً 287ل 104 (1/238غسله 

في المستخُرجّ على صحيح مسلم ، باب مللاأبو نعيم ل و أخرجه 
قذكر أن النبي  ن طري  أتى بصبي رضيع فبالَّ في حجره ، م

ًا .ً  ابن وهب ، بالقصتين مع
في السنن الكبرى ، كتاب الطب ، بللاب اللللدود مللنالنسائي ل و

) .ً 7587 (4/375ذات الجنب ، 
(7/623في صللحيحه (الحسللان) كتللاب الطللب ، ابن حأبان ل و  

6038 ً. (
/2في سننه ، كتاب الطب ، باب نضللح بللولَّ الغلُم ابن مإاجه ل و

1146) 3462 ً. (
ًا ، لكللن بقصللة بللولَّ الغلُم ل كما أخرجها من طريق ابن وهب أيض

 .ً في حجر النبي
في صحيحه كتاب الطهارة ، باب نضللح بللولَّ الغلُمابن خزيمة ل 

1/144) 286 ً. (
 .ً 1/92 في شرح معاني الثاار والطحاويل 
 في مستخُرجه ، باب تطهير الثوب الذي يصلى فيهوأبو عوانةل 

 .ً 1/202من بولَّ المولود 
 في الوسط ، كتللاب طهللارات البللدان والثيللاب ،وابن المنذرل 

) .ً 697 (2/142باب تطهير الثياب من بولَّ الغلُم 
) .ً 438 (179/ 25في المعجم الكبير الطبراني ل و
في السللنن الكللبرى ، كتللاب الصلللُة ، بللاب الللرش البيهقي ل و

 .ً 2/414على بولَّ الصبي 
 .ً 6/326في مسنده أحأمد ل و
 في سننه ، كتاب الطهارة ، باب بولَّ الغلُم الذي لموالدارمإيل 

) .ً 741 (1/206يطعم 
) .3255ً (6/52ل وابن أبي عاصم في الحاد والمثاني 

(*)حقق السؤالت من السابع عشر حتى العشللرين الطالبللة 1
جواهر بنت علي الهزاع .ً
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ُه، قالََّ رسولَُّ الله  َنا أّم)1(: من أنتأرا َقالَََّ: أ َف ؟ 
َدم ْل َقالَََّ رسولَُّ الله )2(ِم َف  ،ِبك، ول ًا  : ل َمْرَحب
ْهلُ .ً»أ
ْنُه:  َع ِلف  ُت ِه العَمُش، واخ ْي ِو َيْر َقالَََّ:  َف

ّي ِر َفلَزا ِإْسلَحاقا ال ُه أبلو  َوا َعلْن العَملش،)3(َفَر  ،
َعللْن أّم طللارقا)5(بللن عبللدالرحمن)4 (َعْن ُحَصللين  ،
ِة َسعد.ً َمول

ِريلر َعلْن)6(وخالفه َج ْعَملش /،  َل َعلْن ا ُه:  َوا َفلَر  ،
ّيد الخُزرجّ .ً ( معرفة الصحابة(2 ) هي مولة سعد بن عبادة ، س

،7497 ، رقللم 7/388) ، أسد الغابللة 41203525/ ، رقم 6  
).ً 12113 ، رقم 8/245) ، الصابة 4/1944الستيعاب 

) يحتمللل كسللر التللاء علللى خطللاب المللؤنث ، وفتحهللا علللى(1
ّلللذي علللى البللاب لللم يكللن خطللاب الّشللخُص ، بنللاء علللى أّن ا
ًا عند السللتفهام .ً حاشللية السللندي علللى مسللند المللام معلوم

) .ً 45/96أحمد (
ّدالَّ ، وهللي كنيللة :(2 ) بكسللر الميللم ، وسللكون اللُم ، وفتللح اللل

ّللدم : ضللرب ُتروى بالذالَّ المعجمة ، وا ّداهية ، وقد  الحّمى ، وال
ٌع ، وهو بالمعجمة : لزوم الشيء .ً الوجه ، والّصدر بشيء له وق

) .ً 253( المرّصع في الباء والمهات والبنين والبنات ص 
ّي ، المام ،(3 ِر َفَزا ) إبراهيم بن محمد بن الحارث أبو إسحاقا ال

ثاقٌة ، حافٌظ ، له تصانيف ، توفي سنة خمس وثامللانين ومائللة ،
) .ً 230وقيل بعدها ، روى له الجماعة .ً (تقريب التهذيب ص

) هكذا "حصين بن عبللدالرحمن" هنللا ، وفللي "كتللاب السللير"(4
للفللزاري ، وهللذا حللديثه : جعفللر بللن عبللدالرحمن ، وسلليأتي

تفصيل ذلك عقب التخُريج إن شاء الله تعالى .ً 
ُكللوفّي ، ثاقللة(5 ) حَصين بن عبدالرحمن الّسلللمّي ، أبوالهللذيل ال

ّير حفظه في الخر ، توفي سنة ( هل) ، روى له الجماعة136تغ
) .ً 1369.ً (تقريب التهذيب ص

ُقْرط-بضم القاف ، وسكون الللراء ،(6 ) َجِرير بن عبدالحميد بن 
بعدها طاء مهملة- ، الّضللبّي ، الكللوفّي ، ثاقللٌة صللحيح الكتللاب ،
ِهُم من حفظه ، اختلط عليه حللديث َي قيل : كان في آخر عمره 
أشعث ، وعاصم الحولَّ ، حتى قدم عليه بهز فعّرفه ، روى له

،916هل) .ً (تقريللب التهللذيب ص188الجماعة ، توفي سنة (  
) .ً 121الكواكب النيرات ص 

ِريٌر ، اثانللان : جريللر تنبيه : الذي يروى عن العمش من اسمه : َج
بللن حللازم ، وجريللر بللن عبدالحميللد ، وجريللر هللذا هللو : ابللن
عبدالحميد ، وممن روى هذا الحللديث عللن جريللر : عثمللان بللن
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َعْن أّم طارقٍا.ً ْيد،  ِز َي َجعفر بن 
ٍر أْشبُه بالّصواب.ً وقولَّ َجري

َقالَََّ: ل أعرفه.ً َف ْيد هذا،  ِز َي َعْن َجعفر بن  وُسئل 
َعللْن َجعفللر َعْن العمش،  َبيد:  ُع َيعلى بن  وقالََّ 

َعْن أّم طارقٍا.ً)1(بن عبدالرحمن  ،

   

أبي شيبة ، ولم يرو عثمان عللن : جريللر بللن حللازم ، كمللا فللي
) .ً 19/479تهذيب الكمالَّ (

ّي ، سللمع أّم(1 ) َجعفر بن عبدالرحمن أبوعبدالرحمن ، النصللار
،1/515طللارقا ، روى عنلله : العمللش .ً (الكنللى والسللماء   

) .ً 2/483الجرح والتعديل 
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ْيبةو لل18س ِبنللت َشلل ّية  )،1(َعللْن َحللديِث َصللف
ِد َشيبة َول ،، قالْت: رأيُت رسللولََّ الللله )2(َعْن أّم 

َيْسلللعى بيلللن الّصلللفا والملللرَوة، ويقلللولَُّ: ُهلللو  و
ُكم الّسعَي« َكتَب علي .ً»اسُعوا، فإّن اللَه 

ْيَسرة َديل بن َم ُب ِه  ْي ِو َيْر َقالََّ:  ْنُه:)3(َف َع ِلَف  ُت َواْخ  ،

َعللاِم َوائّي، وأبللو  َت ّدْسلل ِهشام ال ُه:  َوا )4(وأبللو رَفَر

ُتم الخَُّزاز ّية،)5(َصالح بن ُرْس ِف َعْن َصلل َديل،  ُب َعْن   ،

ِد َشيبَة.ً َعْن أِم ول

وخالفهما، َحّماد بن زيد:
َكيللم ِغيللرة بللن َح َعللْن الُم َديل،  ُبلل َعْن  ُه:  َوا ،)6(َفَر

ْيبَة.ً َعْن أِم ولد َش ّية،  َعْن َصف
ٍد أشبُه.ً وقولَّ حّما

ّيللُة ، لهللا(1 ْبدر َع ْلحللة ال َط ْيبة بن عثمللان بللن أبللي  ِبنت َش ّية  ) َصف
ّدثات عن عائشة وغيرها من الّصحابة ، وفي البخُاري رؤيٌة ، وح

ّنللبي  ّتصريح بسللماعها مللن ال ا ،ال دارقطني إدراكه ر ال  ، وأنك
) .ً 8622روى لها الجماعة .ً (تقريب التهذيب ص

ّيُة ، قالَّ ابن عبدالبر(2 ِب ْي ُثاّم الّش ّيُة ،  َدر ْب َع َتْجَراة ال ِبيبة بنت  ) هي َح
 .ً: واختلف في صحابيتها بهذا الحللديث علللى صلفية بنلت شليبة

 ، أسللد4/1806 ، السللتيعاب 1/315(المؤتلللف والمخُتلللف 
 ،1/66 ، تبصير المشتبه 2/29 ، توضيح المشتبه 7/67الغابة 

).ً 7/573الصابة 
ّي ، ثاقٌة ، مات سنة خمس(3 َقيلّي ، البصر ُع ْيَسرة ال َديل بن َم ُب  (

وعشللرين ومائللة ، أو ثالُثايللن ، روى للله مسلللم ، والربعللة .ً
) .ً 646(تقريب التهذيب ص

) هكذا في الصل "وأبو" .ً وهو زائدة .ً (4
ّي ، قالَّ ابللن(5 ُتم الخَُّزاز الُمَزنّي مولهم ، البصر ) َصالح بن ُرْس

) .ً 2861حجر : "صدوقا كثير الخُطأ".ً(تقريب التهذيب ص
ّي ، ثاقللٌة ، لللم يللذكر(6 َنللاو ْب َل ْنعانّي ، ا َكيللم الّصلل ِغيللرة بللن َح ) الُم

الذهبي ، ول ابللن حجللر تاريللخ وفلاته ، استشللهد بلله البخُللاري ،
،5585وروى له مسلم ، والترمذي ، والنسللائي .ً (الكاشللف   

) .ً 6833تقريب التهذيب ص
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ّية ْنُصور بن َصف ُه َم َوا َعْن أِمه نحو ذلك.ً)7(َوَر  ،
َبللاح َعطاء بن أبللي َر َعللْن أِم َصللفية،)2(ورواه:   ،

َِراة َتْج .ً)3(قالْت: أخبرتني فلُنة بنت أبي 
َؤّمللل الَمخُُْزومللّي ّدث به: عبللدالله بللن الُم ،)4(ح

ُه الّشللافعّي َوا َفللَر ْنللُه:  َع ِلللَف  ُت و ُمَحّمللد بللن )5(َواْخ
ِقِي َو َعلل َنان ال ّدب)6(ِسلل َؤ ُيللونس الُملل َعللْن)7(، و  ،

ْلَحللة بللن الحللارث ،(7 َط ّية بن عبدالرحمن بللن  ْنُصور ابن َصف ) َم
ّية بنت شيبة ، ثاقللٌة ، ِبّي ، المكّي ، وهو ابن صف ّي ، الَحَج َدر ْب َع ال
مات سنة سبع ، أو : ثامان وثالُثاين ومائة ، روى له : الجماعة ،

) .ً 6904إل الترمذي .ً (تقريب التهذيب ص
ُقَرشّي مولهم ، المكللّي ، ثاقللٌة(2 َباح أسلم ، ال َعطاء بن أبي َر  (

َأَخَرة ، ولللم ّير بلل ّنه تغ فقيٌه فاضٌل ، لكنه كثيُر الرسالَّ ، قيل : إ
هل) على المشهور ، روى للله :114يكثر ذلك منه ، مات سنة (

) .ً 4590الجماعة .ً (تقريب التهذيب ص
ِراة .ً (3 َتْج ْنت أبي  ِب ِبيبة  ) هي : َح

) ، وفللي3/498َتْجَراة : ضبطه الحافظ ابللن حجللر فللي "الفتللح" (
) -بكسر المثنللاة ،1/66) ، وفي "التبصير" (7/573"الصابة" (

وسكون الجيم ، بعدها راء ، ثاّم ألف ساكنة ، ثاللّم هللاء- ، وقللالَّ
محقق الصابة في الهامش : وفي نسللخُة (هللل) : بفتللح أوللله ،
ولعّل هذا هو الصواب .ً وكذا رسمت بالكسر في "الستيعاب"

) ، السللتيعاب (1/315، و"أسد الغابة" .ً المؤتلف والمخُتلف (
،2/29) ، توضلليح المشللتبه (7/67) ، أسد الغابللة (4/1806  (

) .ً 7/573) ، الصابة (1/66تبصير المشتبه (
ّي ،(4 ِذ ِئلل ْهللب الللله ، العا َو َؤّمل الَمخُُْزومللّي بللن  ) عبدالله بن الُم

َدنّي ، ويقالَّ : المكّي .ًقالَّ ابن حجر : "ضعيف الحللديث " .ً الَم
) .ً 3648(تقريب التهذيب ص

َطلللبّي ، أبوعبللدالله ،(5 ) محمللد بللن إدريللس بللن العبللاس ، الُم
ُد لمللر ِد المكّي ، نزيل مصر ، متفق علللى إمللامته ، وهللو الُمجلل

ِدين علللى رأس المللائتين ، مللات سللنة ( هللل) ، ذكللره204اللل
البخُاري في موضعين من صحيحه ، وروى له البللاقون ، سللوى

) .ً 5717مسلم .ً تقريب التهذيب ص(
ّي ، ثاقٌة ثابللٌت ، مللات(6 ِقِي ، أبوبكر البصر َو َع َنان ال ) محمد بن ِس

هللل) ، روى للله : البخُللاري ، وأبللو داود ، والترمللذي ،223سنة (
) .ً 5935وابن ماجه .ً (تقريب التهذيب ص

ّي ، أبومحملد ، ثاقلٌة(7 ُيلونس بلن محملد بلن مسللم ، البغلداد  (
هللل) ، روى للله : الجماعللة .ً (تقريللب207ثابللٌت ، مللات سللنة (

) .ً 7914التهذيب ص
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َطاء.ً َع َعْن  َؤّمل،  عبدالله بن الُم
ْيِصللن َعللْن ابللن ُمَح ،)1(والّصحيح قولَُّ من قالََّ: 

ْنللت أبللي ِب ِبيبللة  َعللْن َح ّية،  َعللْن َصللف َعطللاء،  َعللْن 
ِراة ُهو الّصواُب.ً)2(َتْج و

   

ْيِصن الّسهمّي ، منهم مللن سللماه : عبللدالرحمن بللن(1 ) ابن ُمَح
ْيِصللن ، ومنهللم مللن سللّماه : عبللدالله بللن عبللدالرحمن بللن ُمَح
ْيِصللن ، ومنهللم مللن سللّماه : عمللر بللن عبللدالرحمن بللن ُمَح

ْيِصن ، كما في تهذيب الكمالَّ ،  قالَّ ابن حجللر : "مقبللولَّ" .ًُمَح
) .ً 4938(تقريب التهذيب ص

َتْجللَراة :(2 ّتشللديد- ، و ِبيبللة-بفتللح أوللله- ، وقيللل : بالضللّم وال ) َح
-بفتح أوله ، وسكون الجيم ، وفتح الللّراء ، وبعللد اللللف هللاء- ،
ّيُة ، قالَّ ابن عبدالبر : "واختلف في ِب ْي ُثاّم الّش ّيُة ،  َدر ْب َع وهي : ال

صحابيتها بهذا الحديث على صفية بنت شيبة" .ً 
ُدكيللن ،تنبيه  : قللالَّ الللدارقطني " : ووهللم أبللونعيم الفضللل بللن 

َبْجللراة-بالبللاء- ، وثابللت علللى ذلللك ، فقللالَّ : هللي بنللت أبللي 
).ً 1/315والّصواب بالتاء " .ً(المؤتلف والمخُتلف

) ، وفللي3/498َتْجَراة : ضبطه الحافظ ابللن حجللر فللي "الفتللح" (
) -بكسر المثنللاة ،1/66) ، وفي "التبصير" (7/573"الصابة" (

وسكون الجيم ، بعدها راء ، ثاّم ألف ساكنة ، ثاللّم هللاء- ، وقللالَّ
محقق الصابة في الهامش : وفي نسللخُة (هللل) : بفتللح أوللله ،
ولعّل هذا هو الصواب .ً وكذا رسمت بالكسر في "الستيعاب"

 ، السلتيعاب1/315، و"أسد الغابلة" .ً ( المؤتللف والمخُتللف 
 ، تبصللير2/29 ، توضيح المشللتبه 7/67 ، أسد الغابة 4/1806
) .ً 7/573 ، الصابة 1/66المشتبه 
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ّواءو لللل19س َكللانْت ِمللن)1(َعللْن َحللديِث َحلل ، و
ِبللي  ّن َعللِن ال ِبعللاِت  أـْسـِفروا ـبـالَفْجر، «: الُمتا

َكاَن أعظَم للْجِر ّلما أْسَفْرتم،  .ً»فك
ْنللُه: َع ُتلللف  ُد بللن أْسلللم، واخ ِه زيلل ْيلل ِو َيْر َقللالَََّ:  َف

ِنللّي ْي َن ُقا الُح ُه: إْسللحا َوا ِهشللام بللن)2(َفللَر َعللْن   ،
ْيللد)3(َسللعد ُبَج َعللْن ابللِن  َعللْن َزيللد بللن أْسلللم،   ،

ِي ْنَصللار َنْت ِمللن)4(ال ّواء، وكللا ّدته َحلل َعللْن جلل  ،
ِهم فيه.ً َو َعاِت، و ِب الُمتا

ِلّي َف ْو ّن َعبدالملك ال ْيد بن  َيز ُه  َوا ِد)5(َوَر َعللْن َزيلل  ،
َعن أنٍس ًا.ً)6(بن أسلم،  ِهَم فيه أيض َو ، و

َعللْن عاِصللم ِد بللن أْسلللم،  َعْن َزي بللن والّصحيُح: 

ّدة(1 ُبَجيد ، قالَّ أبللونعيم : كللانت مللن المبايعللات ، جلل ُأّم  ّواء  ) َح
ّواء ، وقللالَّ ُبجاد ، اسمها : ح ُبجيد ، وقيل : ابن  عبدالرحمن بن 
ّواء ، وفللي ذلللك ابللن عبللدالبر : الحارثايللة ، قيللل اسللمها : حلل
اضلللطراب ، وهلللي مشلللهورة بكنيتهلللا .ً (معرفلللة الصلللحابة

 ، أسللد الغابللة4/1926 ، السللتيعاب 4057 ، رقللم 6/3475
) .ً 7/590 ، الصابة 7/328

َدنّي ، قالَّ ابللن(2 ِنّي ، أبويعقوب الَم ْي َن ) إسحاقا بن إبراهيم ، الُح
) .ً 337حجر : "ضعيٌف" .ً (تقريب التهذيب ص

ّبللاد ، ويقللالَّ : أبوسللعيد ،(3 َدنّي ، أبوع ِهشللام بللن َسللعد الَملل  (
ُقَرشّي .ً قالَّ ابن حجر : "صدوقا له أوهام ، ورمللي بالتشلليع" .ً ال

) .ً 7294(تقريب التهذيب ص
ّي ، الحللارثاّي ، للله(4 ْهللب ، النصللار َو ْيد بللن  ُبَج ) عبدالرحمن بن 

رؤيللٌة ، وذكللره بعضللهم فللي الّصللحابة ، وللله حللديث مرسللٌل .ً
) .ً 3807(تقريب التهذيب ص

ْوَفللل بللن الحللارث ،(5 َن ِغيللرة بللن  َعبللدالملك بللن الُم ْيللد بللن  َيز  (
ُقَرشللّي ، الهاشللمّي ، قللالَّ ابللن حجللر : "ضللعيٌف" .ً (تقريللب ال

) .ً 7751التهذيب ص
ّي ، الخَُْزَرجلّي ، خلادم(6 ّنْضللر ، النصللار ) أنس بللن مالللك بلن ال

نةرسللولَّ الللله  ات س هوٌر ، م نين ، مش ر س دمه عش  ، خ
اثانتين ، وقيل : ثالُث وتسللعين ، وقللد جللاوز المائللة ، روى للله :

) .ً 565الجماعة .ً (تقريب التهذيب ص
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َتادة َق ِبيللد)1(ُعمر بن  َل َعللْن َمْحمللود بللن  َعللْن)2(،   ،
ْير ِر ِفع بن َج .ً)3(را

   

ّي ،(1 َلوسّي ، النصللار ّنعمان ، ا َتادة بن ال َق ُعمر بن  ) عاِصم بن 
ِي ، مللات بعللد العشللرين َدنّي ، ثاقٌة عللالٌم بالمغللاز أبوعمر ، الَم

) .ً 3071ومائة ، روى له : الجماعة .ً (تقريب التهذيب ص
َهلّي ،(2 َلْشلل َلوسللّي ، ا ِفللع ، ا َبللة بللن را ُعق ِبيد بللن  َل ) َمْحمود بن 

َدنّي ، صحابّي صغيٌر ، وُجلّل روايتله علن الّصلحابة ، أبونعيم الَم
مللات سللنة سللت وتسللعين ، وقيللل : سللنة سللبع ، روى للله :

) .6517ًالبخُاري في "الدب" والباقون .ً (تقريب التهذيب ص
ْيج(3 ِد ِفع بن َخ ) هكذا في الصل ، والصواب : ابن خدبج ، وهو را

ّي ، َلوسللّي ، النصللار َعللدي ، الحللارثاّي ، ا ِفللع بللن   أولَّبللن را
مشاهده أحد ، ثاّم الخَُندقا ، مات سنة ثالُث ، أو أربع ، وسبعين
، وقيل : قبل ذلك ، روى له : الجماعة .ً (تقريللب التهللذيب ص

1861 ً. (
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ٍدو لل 20س ْيلل ُبَج َعن َحديِث عبدالرحمن بللن 
َيقوُم« ِكين ل قيل: يا رسوَل الله! إّن المس

ـاََل  ّياه، َفـَق ًا أْعطيه إ ُد َشيئ َبابي فما أج :ِب
ْـلـَف ِظ َتـِجـدي / إل  ـشـاٍة مُإـَحـّرٍق، )1(إْن ـلـم 

َء ِنـسـا َـيـده، ـثـّم ـقـاَل: ـيـا  فابعْث إليه ـفـي 
ٌة لجارتـهـا، وـلـو المسلماِت لتحـِقـرّن ـجـار

».ًشاٍة) 2(ِفْرِسَن
ّي ِر ُب ْق ِه َسعيد الَم ْي ِو َيْر َقالَََّ:  ْنللُه:)3(َف َع ُتلللف  ، واخ

َعبدالحميللد بللن َجعفللر ُه  َوا َسللعيد )5(، ابللن)4(َفللَر
ّدته َعللْن جلل ٍد،  ْيلل ُبَج َعبللدالرحمن بللن  َعْن  ّي،  ِر ُب ْق الَم

ٍد.ً أِم ْي ُبَج
َعللْن َسللعيد، قللالَّ)6(وتابعُه ُمَحّمد بن إْسللحاقٍا  ،

َلمة ْنُه: حّماد بن َس َع .ً)7(ذلك 
َبغللل ، والخُُللّف(1 ْلُف للبقللر ، والغنللم كالحللافر للفللرس وال ِظ ) ال

ّظلللف علللى ذات للبعير ، وقد تكرر في الحديث ، وقد يطلق ال
ًا.ً(النهاية ص  ) .ً 581الظلف أنفسها مجاز

ِفْرَسُن : عظٌم قليل اللحم ، وهو : خللّف البعيللر ، كالحللافر(2 ) ال
للدابة ، وقللد يسللتعار للشللاة ، فيقللالَّ : فرسللن شللاة ، والللذي
ِظلُف ، والنون زائدة ، وقيل : أصلللية .ً (النهايللة للشاة ، هو : ال

) .ً 699في غريب الحديث ص 
َدنّي ، ثاقٌة ،(3 ّي ، أبوَسعد الَم ِر ُب ْق ْيَسان الَم َك ) َسعيد بن أبي َسعيد 

ّير قبل موته بللأبع ِسللنين ، وروايتلله عللن عائشللة ، وأّم سلللمة تغ
مرسلللٌة ، مللات فللي حللدود العشللرين ومائللة ، وقيللل : قبلهللا ،

2321وقيل : بعدها ، روى له : الجماعة .ً (تقريب التهللذيب ص
 ً. (

ِفللع(4 َعبدالحميللد بللن َجعفللر بللن عبللدالله بللن الحكللم بللن را  (
ٌقا" .ً(تقريللب التهللذيب ص ّي .ً قللالَّ ابللن حجللر : "صللدو النصار

3756 ً. (
) هكذا في الصل ، والصواب : عن .ً (5
ّطلللبّي مللولهم ،(6 َيَسللار ، أبللوبكر الُم ) محمد بللن إْسللحاقا بللن 

َدنّي .ً قالَّ ابن حجر : "صدوقا أبوبكر ، ويقالَّ : أبوعبدالله ، الَم
) .ً 5725يدلس ، ورمي بالتشيع والقدر".ً(تقريب التهذيب ص

ّي ، أبوَسلللمة ، ثاقللة(7 َبْصللر ِدينللار ، ال َلمة بللن  ) حّمللاد بللن َسلل
َة ، مللات َأَخَر ّيللر حفظلله بلل ّناس في ثاللابت ، وتغ ٌد ، أثابت ال عاب

ًا ، والبللاقون .ً (تقريللب167سنة  هل ، روى له مسلللم مقرونلل
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ٍد: ُد بن زي وخالفه ّحما
َعبللدالرحمن بللن َعللْن  رواه عللن: ابللن إْسللحاقا، 
َقط ّللله َسلل ّي، ولع ِر ُبلل ْق ُكر فيه َسللعيد الَم ْذ َي ٍد لم  ْي ُبَج

على بعِض الّرواة.ً
َعْجلُن ُه ابُن  َوا ُه ابللن)1(َوَر َوا َفللَر ْنُه:  َع ُتلف  ، واخ

ّي، ِر ُبلل ْق َعللْن َسللعيد الَم َعْجلُن،  َعللْن ابللن  ُعيينللَة، 
ِبي  ّن .ًُمرسلًُ عِن ال

ٍد َبيلل ُع ُيللونس بللن  ُه  َوا َعللْن محّمللد، ولللم)2(َوَر  ،
ِعيد َعلللْن َسللل َعْجلُن،  ُهلللو ابلللُن  ْبه، فقيلللل:  ْنِسللل َي
َعللْن أبللي َيِصللّح  َة، ول َعللن أبللي هريللر ّي،  ِر ُبلل ْق الَم

َة.ً ُهَرير
َطللٍب ْن َعبدالله بن َح ِلب بن  َط ُه الُم َوا َعللْن)3(َوَر  ،

ًا مللن قللولَِّ ِته نحللو ّد َعللْن جلل ٍد،  ْي ُبَج َعبدالرحمن بن 
ّي.ً ِر ُب ْق الَم

ْنُه: َع ُتلف  ُد بن أسلَم، واخ ُه زي َوا  َوَر
ْن َع رة،  ْيَس ص بللن َم ْف ِهشاُم بن َسعد، وَح ُه:  َوا َفَر

ّدته.ً َعْن ج ٍد،  ْي ُبَج َعْن ابن  ْيد بن أْسلم،  َز
ْنُه: َع ُتلف  َفه مالُك بن أنٍس، واخ وخال

ِبللّي َن ْع َق َقللالَََّ ال َعللْن)4(َف َعللْن زيللد،  َعللْن مالللٍك،   :

) .ً 1499التهذيب ص
َدنّي .ً قللالَّ ابللن(1 ُقَرشّي ، أبوعبدالله الَم َعْجلُن ، ال ) محمد بن 

حجر : "صلدوقا ، إل أنله اختللط عليله أحلاديث أبلي هريلرة" ،
ًا وقالَّ أيضا : "وهو صدوقا لكنه فللي حفظلله شلليء ، وخصوصلل
في روايته عن المقبرّي ، فالذي ينفرد به من قبيل الحسللن" .ً

هللل) ، استشللهد بلله البخُللاري فللي "الصللحيح" ،148مات سنة (
) .ً 1/113 ، نتائج الفكار 6136( تقريب التهذيب ص

ّي ، ثاقللة(2 َبصللر ّي ، أبوعبيللد ال ِد ْبلل َع ِدينار ، ال َبيد بن  ُع ُيونس بن   (
ٌع ، مللات سللنة ( هللل) ، روى للله : الجماعللة .139ًفاضللٌل ، ور

) .ً 7909(تقريب التهذيب ص
َطب الحارثاّي ، الَمخُُْزومّي .ً قللالَّ(3 ْن َعبدالله بن َح ِلب بن  َط ) الُم

ابللن حجللر : "صللدوقا كللثير التللدليس والرسللالَّ" .ً ( تقريللب
) .ً 6710التهذيب ص

َنللبّي ، الحللارثاّي ،(4 ْع َق َنللب ، ال ْع َق ) عبللدالله بللن مسلللمة بللن 
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ّدته.ً)1(َعمرو بن ُمعاذ َعْن َج  ،
ِد)2(وقالََّ ُمَحّمد بن الَحسن ْن َزي َع ٍك،  ْن مال َع  :

َعْن ُمعاذ ْعد بن )3(بن أْسلم،  َعمرو بن َس ُمعللاذ، بن 
ِبللي ّن ُظهمللا،عللِن ال ّدته، ولف ـرّن:« َعللْن جلل َتْحـِق ل

ُـكـراَع ـشـاِة ـعـرٍق ُكّن لجارتـهـا، وـلـو  »إحـأـدا
فقط

ٍد، ْيلل ُبَج َعْن ابللن  َعْن َزيد بن أْسلم،  وروى مالٌك، 
ِبي  ّن ِته، عِن ال ّد ّدوا السائَل، ولو «: َعْن َج لتر

ْلٍف مإحّرق ِظ ».ًب
ٍد، قال: ِهشاُم بن َسع ْيَسرة، و ْفُص بن َم َفه َح وخال

ِد بن أْسلم بهذا السناد: ليحقَرّن»  «َعْن زي
.ًفقط

َعللْن ِهشاُم بن َسعد،  ْيَسرة، و ْفُص بن َم وقالَّ َح
ّدته، عِن َعْن ج َعمرو بن ُمعاذ،  َعْن  ِد بن أْسلم،  زي

ِبللي  ّن ـٍف«: ال ْـل ِظ ـو ب ّدوا الّســائَل، وـل ـر لـت
.ً»مإحّرق

َقللالَََّ: َف ّيللان،  ْنُصور بللن َح وروى هذا الحديَث / َم

ٌد ، كان ابن معين ، وابن َمعيللن ّي ، ثاقٌة عاب َبْصر أبوعبدالرحمن ال
ًا ، مات سنة  هل بمكة ، روى221ليقدمان عليه في الموطأ أحد

) .ً 3620له : الجماعة سوى ابن ماجه .ً (تقريب التهذيب ص
َدنّي(1 َهلّي ، أبومحمد الَم َلْش َعمرو بن ُمعاذ بن سعد بن ُمعاذ ا  (

) .ً 5116.ً وقالَّ ابن حجر : "مقبولٌَّ".ً(تقريب التهذيب ص
ُد بللن الَحسللن الّشلليبانّي ، أبوعبللدالله ، أحللد الفقهللاء .ً(2 ) محم

ّي ، والوزاعللّي ، ومالللك بللن أنللس ، وعنلله : ّثللور روى عللن : ال
ّي ، ُعبيللدالله الللراز ُهشلليم بللن  ّي ، و الشافعّي ، وأبوعبيد الهللرو
قالَّ ابن المدينّي : "صدوقٌا" ، وقالَّ ابن معين فللي روايللة ابللن
ُيكتب حديثه" ، وقللالَّ عمللرو بللن أبي مريم : "ليس بشيء ، ول
ُيكتللب علي الفلُس : "ضعيٌف" ، وقالَّ أبللو داود : "لشلليء ، ل
َتللرك" .ً (الضللعفاء حديثه " ، وقللالَّ الللدارقطني : "ليسللتحق ال

،63 ، سللؤالت البرقللانّي 6/2186 ، والكامللل 4/52الكللبير   
 ، لسللان3/513 ، ميللزان العتللدالَّ 2/172تاريللخ الخُطيللب 

) .ً 7/60الميزان 
 ) .ً 6) انظر الحاشية رقم ( (3
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ّدته، قللالَّ رسللولَُّ اللله  َعللْن جلل ٍد،  ُبَجللا :َعللْن ابللن 
ْلِف شاٍة« ِظ ّدوا الّسائَل، ولو ب .ً)1 (»ُر

   

 ، روايللة يحيللى8 ، رقم 2/923 في "الموطإ" (مإالك) أخرجه (1
عب الزهلري ( ي روايلة أبلي مص ،2/96بن يحيى الليثي) ، وف  

) ،181 ، رقم 236) ، وفي رواية ابن القاسم (ص 1933رقم 
) .933ً ، رقم 329وفي رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص 

قالَّ ابن عبدالبر : "هكذا رواه جماعة رواة الموطإ عن مالك ، وتللابع
ن زيلد ًا على إسناد هذا الحديث ولفظه ومعنلاه : معملر ، ع مالك
ّيان ، وسعيد المقبري ، عللن بن أسلم ، وكذلك رواه منصور بن ح

ًا بمعنى حديث مالك" .ً  ابن بجيد ، عن جدته مرفوع
 فلليالبخاريوللحديث شاهد من حللديث أبللي هريللرة : أخرجلله 

 فللي "صللحيحه" (مإسلم) ، و2566 ، رقم 5/197"صحيحه" (
ًا بلفللللظ : " يللللا نسللللاء1030 ، رقللللم 2/714 ) ، مرفوعلللل

المسلللمات ، لتحقللرّن جللارة لجارتهللا ، ولللو فرسللن شللاة " .ً
واللفظ للبخُاري .ً 
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ْعِب بِنَعْن َو لل 21س)1(*  َك ِد بِن  َب ْع ِديِث َم َح
ِلٍك ِه)2(َما ُأِم َعْن  ِبي)3(،  ّن َعْن ال  ،  :» ُة َذ َذا َب ْل  مِإَن)4(ا

».ً اليماِن
َقا ِإْسَحا ُد بُن  ِويه ُمَحّم َيْر َقالَّ:  ْنُه)5(َف َع ِلَف  ُت : واخ

ِد َبلل ْع َعللْن َم ِإْسللَحاقا،  َعْن ابللن  َنَة،  ّي َي ُع ُه ابن  َوا َفَر
ِي ِر ْنَصللا َل ُأَماَمَة ا ِبي  ِدالله بِن أ ْب َع َعْن  ْعٍب،  َك ،)6(بِن 

ِه ُأِم َواِب)7(َعْن  َبالّص ْبُه  َأْش َو  ُه َو  ،)8(ً.

(*)حقق السللؤالت مللن الحللادي والعشللرين حللتى السللادس 1
والعشرين  الطالبة مها بنت سعدون العتيبي .ً

َلمي(2 -بفتحللتين-) معبللد بللن كعللب بللن مالللك النصللاري ، الّسلل
المدني ، مقبولَّ ، من الثالثة، وقالَّ العجلللي : "ثاقللة" .ً وذكللره

 ، الثقللات2/285ابن حبان في كتاب الثقات .ً (معرفة الثقللات
) .ً 539 ، تقريب التهذيب ص 5/432

َلمي ، وهي أم(3 ) أم معبد زوجة كعب بن مالك النصاري ، الّس
ن ، وروتمعبللد بللن كعللب ، روت عللن النللبي  ي الخُليطي  ف

البذاذة من اليمان .ً روى عنها ابنها معبد بللن كعللب بللن مالللك
) .ً 4/1958النصاري .ً ( الستيعاب

ُذ الهيئللة : أي َرّث(4 َا ّذ الهيئة وب َب ْلهيئة .ً يقالَّ :  َثااثاة ا ) البذاذة : َر
َبّجللح بلله .ً والمللراد ّت ْبسة .ً أراد التواضع في اللباس وتللرك ال ِل ال
ّؤدي منلله إلللى الخُيلُء ْبللس مللال يلل ُل ِللبللاس, و التواضللع فللي ا
والّرفولَّ, وأن لذلك موقعللا حسللنا فللي اليمللان .ً (النهايللة فللي

) .ً 1/90 ، الفائق1/110غريب الحديث
ِلس ورمللي بالتشلليع(5 َيَسار ، صدوقا يللد ) محمد بن إْسحاقا بن 

) .ً 20والقدر ، تقدمن ترجمته في السؤالَّ رقم ( 
دني ،(6 ارثاي ، الم اري الح ة النص ن ثاعلب ة ب ) عبدالله بن أبي أمام

ذيب ص ب الته ة .ً( تقري ن الرابع يقالَّ كنيته أبو رملة ، صدوقا ، م
296 ً. (

) جميع من أخرجّ الحديث عن أبي أمامللة النصللاري مللن غيللر(7
طريق سفيان يقولون عن (أبيه) وليس عن أمه كما هللو هنللا .ً

 ، والمعجللم الكللبير170(التواضللع والخُمللولَّ لبللن أبللي الللدنيا
 ) .ً 1/126 ، ومسند الشهاب1/52 ، والمستدرك1/272

) لللم أجللد مللن أخرجلله بهللذا الطريللق ، ووجللدته فللي مسللند(8
عن سفيان ، عن ابن إسحاقا ، عن معبد بن1/173 الحميدي

6/167 الحأاد والمـثـانيكعب ، عن عملله ، أو أملله .ً وفللي 
سفيان ، عن ابن إسحاقا ، عن معبد بللن كعللب ، عللن أملله ، أو

عمته .ً 
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َعللْنَو لل 22س ْعللٍب،  َك ِد بللِن  َبلل ْع ْيِث َم ِد َعْن َح
ِبي  ّن َعْن ال ِه،  َطـيـن: «: ُأِم ِلي َنَهى ـَعـْن الَخ ّنُه  أ

ُكّل ُذوا  ِب َت ْن َبَذا وقال: ا ْن ُي َطب أن  ّتْمُر والّر ال
ِته» َد ْنُهَما على حِأ .ً َواحِأٍد مِإ
َقا ِإْسَحا ِه ابُن  ْي ِو َيْر َقالََّ:  ِلللَف)1(َف ُت ٍد، واخ َب ْع َعْن َم  ،

ْنُه.ً َع
َهاٍب ُبو ِش َأ َنَة، و ّي َي ُع ُه ابُن  َوا َلى)2(َفَر ْع َل ُدا ْبلل َع )3(، و

ِه ُأِم َعْن  ْعٍب،  َك ِد بِن  َب ْع َعْن َم َقا،  ِإْسَحا .ً)4(َعْن ابِن 
ٍد َللل َقيل بُن َخا ُع ُه  َوا َوَر

ْعللٍب،)5( َك ِد بلِن  َبلل ْع َعللْن َم  ،
ْعللٍب َك ِه بللِن  ِدالل ْب َع ِه  ْي َأِخ َعللْن)6(َعْن  َعللْن)7(  ِلللٍك،   َما

ِلس ورمللي بالتشلليع(1 َيَسار ، صدوقا يللد ) محمد بن إْسحاقا بن 
) .ً 20والقدر ، تقدمن ترجمته في السؤالَّ رقم ( 

ّنللاط ، بمهملللة ونللون ، نزيللل(2 ِكنللاني ، الح ) عبدربه بن نللافع ال
المدائن أبو شهاب الصللغر ، صللدوقا يهللم ، مللن الثامنللة مللات
سنة إحللدى أو اثانللتين وسللبعين ومائللة .ً ( تقريللب التهللذيب ص

335 ً. (
) عبدالعلى بن عبدالعلى البصري الّسامي ، بالمهملللة ، أبللو(3

محمد ، ثاقة ، من الثامنللة ، مللات سللنة تسللع وثامللانين ومائللة .ً
) .ً 331(تقريب التهذيب ص 

 أخرجلله فلليالشافعي) الحديث رواه عن سفيان كل من : (4
 ، والسنن6/179 ، وكتاب الم1/282المسند الذي يروى عنه

 ، ومللن طريقلله1/173 في مسللندهالحميدي و402المأثاورة
5/162 في التمهيدابن عبدالبر

 فللي الكللبيرالطبرانيومحمد بن أبللي عمللر العللدني أخللرجّ للله 
25/147

8/406 فللي الطبقللاتسعد ابنوأما حديث أبي شهاب فأخرجه 
عن محمد بن الصلت .ً 

وأما حديث عبدالعلى فلم أقف على من أخرجه .ً 
ْيلي ، بفتح الهمللزة بعللدها(5 َل َعقيل ، بالفتح ، ا َقيل بن خالد بن  ُع  (

ْبت ، سكن تحتانية ساكنة ثام لم ، أبو خالد الموي مولهم ، ثاقة ثا
المدينللة ثاللم الشلام ثالم مصلر ، ملن السادسلة ملات سللنة أربللع

) .ً 396وأربعين ومائة على الصحيح .ً ( تقريب التهذيب ص 
) عبدالله بن كعب بن مالك النصاري ، المدني ، ثاقللة ، يقللالَّ(6

له رؤية ، مات سنة سبع أو ثامان وتسعين .ً ( تقريللب التهللذيب
) 319ص 

 .ً 8/307، والصواب (ابن) كما عند البيهقيكذا في الصل )(7
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ِه  ْولََّ الل َعْت َرُس َها َسِم ّن أ
َ ٍة  .ً))8ِاْمَرأ

َواِب.ً  ِبالّص َبُه  َأْش َقيٍل  ُع ْولَُّ  َق َو
   

 من طريللق عبللدالرحمن8/307 في سننهالبيهقي) أخرجه (8
بن سلمان .ً 
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َولل 23س  ُدب ْن ِبللي)1(َعْن حديث أم ُج ّن َعْن ال  
 :» ْذف .ً »»2(ارمإوا الجمرة بمثل حأصى الَخ

ٍد ْيللا ِز ِبللي  ُد بُن أ ْي ِز َي ِه  ْي ِو َيْر َقالََّ:  ْنللُه.ً)3(َف َع ِلللَف  ُت ، واخ
ْنُه.ً َع ِلَف  ُت ُه ُشعبة، واخ َوا َفَر

ْيَماُن بُن ًحْرٍب َل َقالََّ ُس َد،)4(َف ْي ِز َي ْن  َع َبَة،  ْع ْن ُش َع  :
ٍرو َعْم ْيَماَن بِن  َل َتُه)5(َعْن ُس ّد َعْن َج  ،)6(ً.

َدر ْنلل ُغ َعللْن)7(وقللالَّ  َد،  ْيلل ِز َي َعللْن  َبَة،  ْع َعللْن ُشلل  :
ِه ُأِم َعْن  ْيَماَن،  َل .ً)8(ُس

ْوقٍا َعْمُرو بُن َمْرُز َد،)9(وقالَّ  ْي ِز َي َعْن  َبَة،  ْع : عن ُش

) أم ُجندب الزدية ، هي أم سليمان بن عمرو بللن الحللوص ،(1
وص،روت عن النبي  ن الح  ، وعنها ابنها سليمان بن عمرو ب

) .ً 4/1927وأبو يزيد مولى عبدالله بن الحارث.ً (الستيعاب
ْذُف بالحصللى : الرمللي بلله بالصللابع .ً قللالَّ الشللوكاني :(2 )الخَُلل

ْذف بالخُاء والللذالَّ المعجمللتين ، ويللروى بالحللاء المهملللة ، الخَُ
والولَّ أصللوب .ً وحصللى الخُللذف كقللدر حبللة البللاقلُ .ً (مخُتللار

) .ً 5/141 ، 3/379 ، نيل الوطار72الصحاح ص
) يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولهم ، الكللوفي ، ضللعيف كللبر(3

ًا ، من الخُامسة مات سلنة سلت فتغير وصار يتلقن وكان شيعي
) .ً 601وثالُثاين ومائة .ً (تقريب التهذيب ص 

) سليمان بن حرب الزدي الواِشللحي ، بمعجمللة ثاللم مهملللة ،(4
البصري ، قاضي مكة ، ثاقة إمام حافظ ، مللن التاسللعة ، مللات
سنة أربع وعشرين ومائة ، وله ثامانون سنة .ً (تقريب التهذيب

) .ً 250ص 
) سليمان بن عمرو بن الحوص الُجَشمي ، كوفي ، مقبللولَّ ،(5

) .ً 253من الثالثة .ً (تقريب التهذيب ص 
) لم أقف على من أخرجه .ً (6
َدر ،(7 ْنلل ُغ َذلي ، البصللري ، المعللروف ب ُهلل ) هو محمد بن جعفر ال

َبله بلذلك ّق َل ثاقة صحيح الكتاب إل أن فيه غفلة ، من التاسلعة ، 
ِغب عليلله ، ُيّشلل ُغنللدر  ابن ُجريج؛ لنلله لماحللدث بالبصللرة صللار 
ِغب غنللدر .ً ُغندر .ً وأهل الحجاز يقولللون للُمّشلل فقالَّ له : أنت 
ِبيح .ً مللات سللنة ثالُث ُغندر : الَصلل وقالَّ أبو عمر غلُم ثاعلب : ال

 ، نزهللة472أو أربللع وتسللعين ومائللة .ً (تقريللب التهللذيب ص 
) .ً 2/58اللباب في اللقاب

 عللن محمللد بللن22381ح5/270 أحأـمـد) الحللديث أخرجلله (8
ُغندر) .ً  جعفر (

) عمرو بن مرزوقا الباهلي ، أبو عثمان البصري ، ثاقة فاضللل(9
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ِبللَي  ّن َعْت ال ًة َسللِم َأ ِاْمَر ْعُت  َقالََّ: َسِم ْيَماَن  َل َعْن ُس
َها ْي ِإل ُبْت  ْث َي َلْم  َو

)1(ً.
َفَضالَة َفّضُل بُن  َوى ُم ِبللي)2(وَر َد بللِن أ ْيلل ِز َي َعللْن   ،

ُأّم ُأِمي  ِني  ْت َثا ّد ٍرو قالَّ: َح َعْم ْيَماَن بِن  َل َعْن ُس ٍد،  َيا ِز
ُدٍب ْن .ً)3(ُج

َنللَة، وابللُن ّي َي ُع ْيَس، وابُن  ِر ْد ِإ ّي، وابُن  ِر ْو ّث ُه ال َوا َوَر
ٍد ْيلللل َعبيللللدة ابللللُن ُحَم ْيللللُر، و ِر َوَج ْيٍل،  ،)4(ُفَضلللل

ُدالّرْحَمِن ْبلل َع ْيَماَن)5(و َل َعللْن)6( بللُن ُسلل َد،  ْيلل ِز َي َعللْن   ،
َلللْم َو ِه  ُأِملل َعللْن  َوِص،  َلْحلل ِرو بللِن ا َعْملل ْيَماَن بللِن  َل ُس

للله أوهللام ، مللن صللغار التاسللعة ، مللات سللنة أربللع وعشللرين
) .ً 426ومائة .ً (تقريب التهذيب ص 

) لم أقف على من أخرجه .ً (1
َبللاني ، المصللري ،(2 ْت ِق ُثاَماَمللة ال َفَضالة بن عبيد بن  ) المفّضل بن 

أبلو معاويلة القاضلي ، ثاقلة فاضلل عابلد أخطلأ ابلن سلعد فلي
تضعيفه ، من الثامنة ، مات سنة إحدى وثامانين ومائة .ً (تقريب

) .ً 544التهذيب ص 
 فللي الحللاد والمثللانيعاـصـم أـبـي اـبـن) الحللديث أخرجلله (3

 والكلللبير8/96و3/31 فلللي الوسلللطالـطــبراني ، و6/79
 كلُهما من طريق حماد بن زيد .ً ولللم أجللد فللي هللذا25/159

الطريق أن سليمان بن عمرو قالَّ : حللدثاتني أمللي أم جنللدب ،
بل يقولَّ : حدثاتني أم جندب ، كما عند الطللبراني ، وعنللد ابللن

أبي عاصم ، عن أمه .ً 
َعبيللدة بللن ُحميللد الكللوفي ، أبللو عبللدالرحمن ، المعللروف(4  (

ّي ربمللا َنْحللو ّبي ، صللدوقا  ّذاء ، التيمي ، أو الليثي ، أو الضلل بالَح
أخطللأ ، مللن الثامنللة ، مللات سللنة تسللعين ومائللة ، وقللد جللاوز

) .ً 379الثمانين .ً (تقريب التهذيب ص 
) كذا في الصل ، والصواب (عبللد الرحيللم) ؛ كمللا فللي تحفللة(5

 ، وجميللع طللرقا32/137 وتهللذيب الكمللال13/70َّالشللراف
الحديث المروية عنه .ً 

ِكنللاني ، أو الطللائي ، أبللو علللي(6 ) هو عبدالرحيم بن سليمان ال
الشللّل ، الَمللْروزي ، نزيللل الكوفللة ، ثاقللة ، للله تصللانيف ، مللن
صللغار الثامنللة ، مللات سللنة سللبع وثامللانين ومائللة .ً (تقريللب

 ) .ً 354التهذيب ص 
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َها) َت َي ْن ُك ُكُروا ( ْذ َها)1(َي ّنا َك ّنُه  ِإ َف ِم  ْي ُدالّرِح ْب َع ِإلّ   /
)2(ً.

ُدب كمللا قللالَّ مفّضللل ْنلل َعْن أمه أم ُج والصحيح 
َفَضالة.ً بن 

   
 )3(

ًا ، ولعلهللا (كنيتهللا) بللدليل السللياقا(1 ) كلمة لم تتللبين لللي تماملل
بعدها .ً 

 في الطبقللات الكللبرىسعد ابن) حديث ابن إدريس أخرجه (2
 عنه .ً 8/306

 فللي كتللاب المناسللك ، بللاب (فللي رمللي الجمللار)داود أبوو 3
 من طريق محمد بن العلُء .ً 1966ح5/309

 ، وعنه أخرجه كل من :97وقد أخرجّ ابن عيينة حديثه في جزءه 
،لل 1/147 في مسندهالحميدي وأبي بكر بن أبي ـشـيبة 

 فللي مسللندهراـهـويه ـبـن إـسـحاق ، و3/248فللي مصللنفه
،لل 5/242  ح6/376 و23266 ح5/379 في مسللنده وأحأمد 
وابن عبدالبر ، 4/285 في أخبار مكةوالفاكهي.ً 27156

 كلُهمللا مللن طريللق ابللن أبللي عمللر .4/350ًفللي السللتذكار
 من طريق زكريا بن يحيى .ً 5/128 في سننهالبيهقيو

الطبراني،و16131ح3/503 أحأمدوحديث ابن فضيل أخرجه  
 من طريق محمد بن عبدالله بن نمير .ً 25/161في الكبير

5/241 في مسندهراهويه بن إسحاقوحديث جرير أخرجه  
َعبيدة أخرجه    في كتاب المناسك ، بللاب (فلليداود أبووحديث 

 من طريق أبو ثاور إبراهيللم ابللن1965ح5/309رمي الجمار) 
 في التحقيقابن الجوزيخالد ووهب بن بيان ، ومن طريقه 

 .ً 2/153في أحاديث الخُلُف
وقالَّ ابن عبدالهادي (عن إسللناد أبللي داود) : هللذا إسللناد صللالح .ً

 .ً 2/478تنقيح تحقيق أحاديث التعليق
 ) مللن طريللق الحسللن بللن محمللد بللن الصللباح5/130والللبيهقي(

الزعفراني ، ومن طريق الزعفراني أخرجه بسللنده ابللن حجللر
) .ً 5/21في الصابة (

 ومن6/321و5/48 شيبة أبي ابنوحديث عبدالرحيم أخرجه  
طريقه أخرجه كل من : 

 ، وقالَّ البوصيري : رواه أبللو بكللر بللن453و452حأميد بن عبد
أبي شيبة ، وعنه عبدبن حميد بإسللناد حسللن .ً إتحللاف الخُيللرة

4/114المهرة بزوائد المسانيد العشرة
 في كتاب المناسك ، بللاب (مللن أيللن ترمللى جمللرةمإاجه ابنو 
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َولل 24س  َوة)1(َعْن حللديث بللن َفللْر ِئَل)2(  : ُسلل
ِه  ْولَُّ اللللل الََّ:َرُسللل َق َف الَِّ،  ْعَم َل ِل ا ْفَض َأ ْن  َع  

ُة الولى وقتها»« .ً الّصلَُ
ُعبيللد ْيللِه عبللدالله بللن عمللر، وأخللوه  ِو َيْر َقللالََّ:  َف

ّنام)3(الله َغ َعْن القاسم بن   ،)4(ً.
َتِمُر ْع َقالََّ: ُم َف ِم)5(فأما عبيدالله  َقاِس َعْن ال ْنُه،  َع  

َة َو َفْر ِم  ُأ َعْن  ُتُه،  ّد َعْن َج ٍم،  ّنا َغ .ً)6(بِن 
َعللْن ِه،  ِدالل ْيلل َب ُع َعللْن  ٍر:  ِبْشلل ُد بللُن  َقللالََّ ُمَحّملل َو
ِر ُك ْذ َيلل َلللْم  َة  َو َفللْر َعللْن أِم  ِه،  ِل ْه َأ ْعِض  َب َعْن  ِم،  َقاِس ال

3031ح3/477العقبة) 
 ومعه شيخ آخر هللو يوسللف بللن25/160 في الكبيرالطبرانيو

عدي الكوفي .ً 
وأما حديث الثوري فلم أقف على من أخرجه .ً  
) هكذا في الصل ، والصواب : أم .ً (1
ّنام ، بالمعجمة والنللون الثقيلللة ،(2 َغ ) أم فروة عمة القاسم بن 

روةوكانت ممن بايع النبي   تحت الشجرة ، وهي ليست أم ف
؛ فهذه أنصارية وتلك قرشية .ً (الصابةأخت أبي بكر الصديق 

8/274 ، 275 ً.( 
) عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بللن الخُطللاب(3

ّدمه  ْبت ق َثا ُعمري ، المدني ، أبو عثمان ، ثاقة   بن صالحأحأمدال
ّدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على مالك في نافع ، وق
، على الزهري عن عروة ، عنهللا ، مللن الخُامسللة ، ملات سلنة

 ) .ً 373بضع وأربعين ومائة .ً ( تقريب التهذيب ص 
َياضللي ، المللدني ، صللدوقا(4 َب ) القاسللم بللن غنللام النصللاري ال

451مضطرب الحديث ، من الرابعة .ً تقريب التهذيب ص 
) معتمللر بللن سللليمان الللتيمي ، أبللو محمللد البصللري ، يلقللب(5

ْيل ، ثاقة ، من كبللار التاسللعة ، مللات سللنة سللبع وثامللانين َف ّط ال
) .ً 539ومائتين ، وقد جاوز الثمانين .ً ( تقريب التهذيب ص 

) الحللديث أخرجلله مللن طريللق محمللد بللن يحيللى بللن ميمللون(6
،6/145 فللي الحللاد والمثللانيعاـصـم أـبـي ابنالعتكللي :   

 ، والحللديث عنللدهم : (أي25/82 فللي الكللبيرالطــبرانيو
العمالَّ أفضل؟ قالَّ : الصلُة لولَّ وقتها) .ً 

 عبدالله المكبر الضعيف .ً وقللالَّ محقللق1/248وعند الدارقطني 
 : تحلللرف (عبيلللد اللللله) فلللي مطبلللوع45/65مسلللند أحملللد 

الدارقطني إلى (عبد الله) .ً 
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ًا َد َأَح ُهَما  َن ْي َب
)1(ً.

ٍم ْي َع ُن ُبو  َأ ُهَما  َف َل َوَخا
ِد بُن)2( ْي ِع ُدالله بُن َس ْب َع ، و
َواَن ْف ُبوَص ِلِك أ ِدالم ْب ّياُط)3(َع ُد الخُ ُد)4(، وَحّما ْي ِز َي َو  ،

ْيَماَن َل ُقا بُن ُس ِإْسَحا ُع، و  ْي ِك َو َو َهاُروَن،  بُن 
ّي ِز ٍرو)5(الّرا َعْم ْثَماُن بُن  ُع ٍم، و َعاِص ُبو  ُه)6(، وأ ُو َو  َر

َعْن ٍم،  ّنا َغ ِم بِن  َقاِس َعْن ال ُعَمَر،  ِدالله بِن  ْب َع َعْن 
َة َو َفْر َعْن أِم  ِه،  ِل ْه َأ ْعِض  .ً)7(َب

وقللالَّ ، عنلله بلله .ً 453 فللي مسللندهبن حأميد) أخرجه عبللد(1
:لل 45/65محقق مسند أحمد  تحرف (عبيد الللله) عنللد عبللدبن 

حميد إلى (عبد الله) .ً 
 من طريق أبو عقيللل يحيللى بللن1/248 الدارقطنيكما أخرجه 
حبيب .ً 

والحديث عندهم (أي العمل أفضل؟ قالَّ : الصلُة في أولَّ وقتهللا)
 ً.

ْين : عمللرو بللن حمللاد(2 َك ُد ْين الكوفي واسم  َك ُد ) هو الفضل بن 
َعيللم الُملَُئللي ، بضللم ُن بن زهير التيمي مللولهم ، الحللولَّ ، أبللو 
ْبللت ، مللن التاسللعة ، مللات سللنة َثا الميم ، مشهور بكنيته ، ثاقة 
ثاماني عشرة ، وقيل تسع عشرة ومائتين ، وكان مولللده سللنة
ثالُثاين ومائة ، وهو من كبار شيوخ البخُاري .ً (تقريللب التهللذيب

) .ً 446ص 
) عبللدالله بللن سللعيد بللن عبللدالملك بللن مللروان أبللو صللفوان(3

الموي ، الدمشقي ، نزيللل مكللة ، ثاقللة ، مللن التاسللعة ، مللات
) .ً 306على رأس المائتين .ً (تقريب التهذيب ص 

ّيللاط ، القرشللي ، أبللو عبللدالله البصللري ،(4 ) حماد بن خالد الخُ
ُأمللي ، مللن التاسللعة .ً (تقريللب التهللذيب ص نزيل بغداد ، ثاقللة 

) .ً وحديثه لم أقف على من أخرجه .ً 178
) إسحاقا بن سليمان الرازي ، أبو يحيى ، كوفي الصل ، ثاقللة(5

فاضل ، من التاسعة ، مات سنة مائتين ، وقيل قبلها .ً (تقريب
) .ً 101التهذيب ص 

) عثمان بن عمرو بن ساجّ ، بمهملة وآخره جيللم ، الَجللَزري ،(6
مولى بنللي اميللة ، وقللد ينسللب إلللى جللده ، فيلله ضللعف ، مللن

386التاسعة .ً تقريب التهذيب ص 
) .8/303ً في الطبقات(سعد ابن) حديث أبي نعيم أخرجه (7

وفيه : عن القاسم بن غنام ، أخبرني بعض أمهاتي ، عن جللدته
أم فروة .ً 

ّيلاط وأما عبدالله بن سعيد بن عبدالملك أبو صلفوان ، وحملاد الخُ
فلم أقف على من أخر حديثيهما .ً 
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َعللْن)1(وقالَّ عيسى بللن يللونس ُعمللري،  َعللْن ال  :
َعللْن بعللض َعللْن بعللض عمللاته،  ّنللام،  َغ القاسم بن 

ِبي  ّن َعْن ال .ً) )2أمهاته، 
ِذر الشاعر َنا َعْن)3(وقالَّ ُمَحّمد بن ُم ُعمري،  َعْن ال  :

َعلْن أم فللروة َعْن بعللض جللداته،  .ً وقللالَّ)4(القاسم، 
لمة ن س ور ب ْن)5(منص َع ر،  ن عم دالله ب ْن عب َع  ،

أحأـمـد ، و8/303 فللي الطبقللاتـسـعد ابنوحديث يزيد أخرجه 
 .ً وفيه عندهما : عن القاسم بن غنام ، عن6/440في مسنده 

أهل بيته ، عن جدته أم فروة .ً 
 .ً وقللالَّ : عللن5/145 راهويه بن إسحاقوحديث وكيع أخرجه 

القاسم بن غنام ، عن أمهاته ، عن أم فروة .ً 
 من طريق عثمان بن أبي248و1/247 الدارقطنيكما أخرجه 

شيبة .ً وقالَّ : عن القاسم بن غنام ، عن بعض أمهاته ، عن أم
فروة .ً 

 مللن طريللق1/247 الدارقطنيوحديث إسحاقا الرازي أخرجه 
 بن الفرات .ً وقللالَّ فيلله : عللن القاسلم بللن غنلام ، علنأحأمد

جدته ، عن أم فروة .ً 
27147ح6/374 فللي مسللنده (أحأمدوحديث أبي عاصم رواه عنه 

) .ً وقالَّ فيه : عن القاسم بن غنام ، عن عماته ، عن أم فروة .ً 
وأما عثمان بن عمرو فلم أقف على من أخرجّ حديثه .ً  

ًا عنللد   مللن24/78 فللي التمهيللدابن عـبـدالبروقد وجدت طريق
طريق محمد بن بشار ، عن عثمان بن عمر وليس عمللرو عللن
عبيدالله وليس عبللدالله ، عللن القاسللم بللن غنللام ، عللن بعللض

أمهاته ، عن أم فروة .ً 
ِبيعي ، بفتللح المهملللة(1 ) عيسى بن يونس بن أبي إسحاقا الّسلل

ًا ، ومسر الموحدة ، أخو إسرائيل ، كوفي نللزلَّ الشللام مرابطلل
ثاقة ملأمون ، ملن الثامنلة ، ملات سلنة سللبع وثاملانين ، وقيلل

) .ً 441إحدى وتسعين ومائة .ً (تقريب التهذيب ص 
) لم أقف على من أخرجه .ً (2
ِذر الشاعر بصري يقالَّ يكنللى أبللا ذريللح .ً قللالَّ(3 َنا ) محمد بن ُم

ابن عدي : ومحمد بن مناذر لللم يكللن مللن أصللحاب الحللديث ،
وكللان الغللالب عليلله المجللون واللهللو .ً (الكامللل فللي ضللعفاء

) .ً 6/268الرجالَّ
) لم أقف على من أخرجه .ً (4
) منصللور بللن سللمة بللن عبللدالعزيز ، أبللو سللمة الخَُُزاعللي ،(5

البغدادي ، ثاقة ثابت حافظ ، من كبار العاشرة مات سنة عشللر
) .ً 547ومائتين على الصحيح .ً (تقريب التهذيب
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َعْن أم فروة َعْن جدته الدنيا،  .ً)1(القاسم 
ُعمري َعْن ال ْعد:  .ً)2(وكذلك قالَّ الليث بن َس
َيللى بللن المتوكللل َيْح َعقيللل  َعللْن)3(وقللالَّ أبللو   ،

َعْن نافع ُعمري،  َعْن ابن عمر)4(ال ِهَم فيه)5(،  َو َو  )6(ً.
ُه الَضّحاك بن عثمللان َوا َوَر

َعللْن القاسللم بللن)7(  ،
َعللْن َعْن امرأة من المبايعات ولللم يسللمها،  ّنام،  َغ

 ، عنه به .ً 6/347 أحأمد) الحديث أخرجه (1
 من طريق محمد بن العبللاس الللدوري ، ومللن1/302 الحاكمو 

 .ً وفيه : عللن القاسللم1/434البيهقي طريق الحاكم أخرجه 
بن غنام ، عن جدته الدنيا ، عن جدته أم فروة .ً 

 : تحرف (عبد الله) في مطبوع45/66 أحأمدوقالَّ محقق مسند 
الحاكم إلى (عبيد الله) .ً 

 : وقلد أخرجلله الحللاكم مللن8/275وقالَّ ابللن حجللر فلي الصلابة
طريق عبيدالله المصغر .ً 

 من طريق يونس بن27149ح6/375 أحأمد) الحديث أخرجه (2
محمد .ً وعنده فيه : عن القاسم بن غنام ، عن جدته أم فروة .ً 

 من1/248 الدارقطني ، و7/171 في التاريخ الكبيرالبخاريو
طريق آدم بن أبي إياس .ً وعند البخُاري فيه : عن القاسم ابن

غنام ، عن جدته الدنيا ، عن جدتها أم فروة .ً 
 ملن طريلق أبلي صلالح .ً وعنلد3/475 فلي الضلعفاءالعقيليو

أحمد والعقيلي ، عن القاسم بن غنام ، عن جدته أم فروة .ً 
 مللن طريللق عبللدالله بللن صللالح .25/82ً في الكبيرالطبرانيو

وفيه قالَّ : عن القاسم بن غنام ، عن جدته أم أبيه الدنيا ، عن
أم فروة جدة أبيه .ً 

 من طريق عمرو بن الربيع بن طللارقا .ً وعنللد1/302 الحاكمو 
الدارقطني ، والحاكم : عن القاسم بن غنام ، عن جدته الللدنيا

أم أبيه ، عن جدته أم فروة .ً 
 : وفللي مطبللوع الطللبراني45/66قللالَّ محقللق مسللند أحمللد 

والدارقطني : (عبد الله بن عمر) .ً 
قلت : وكذلك في المطبوع من مسند أحمد إل أن محقللق مسللند

 قلللالَّ : "فلللي النسلللخ :45/66أحملللد الموسلللوعة الحديثيلللة
عبدالله ، والمثبت ل أي أثابت عبيدالله ل في صلب نص المسللند

 ) وهو الصواب .ً 13/459من (أطراف المسند 
ّية(3 َه ُب َعقيل ، بالفتح ، صاحب  ) يحيى بن المتوكل المدني ، أبو 

، بالموحللدة مصللغر ، ضللعيف ، مللن الثامنللة مللات سللنة سللبع
) .ً 596وستين ومائة .ً (تقريب التهذيب

الَّ) نافع الفقيه مولى ابن عمر (4 دني ، وق دالله الم و عب  ، أب
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ِبي  ّن .ً) )1ال
ّنللام، َغ َعللْن القاسللم بللن  والقولَّ قولَّ من قالَّ: 

َعْن أم فروة.ً  َعْن جدته، 
   

الخُليلي : نافع من أئمة التابعين بالمدينة إمام في العلم متفلق
عليه صحيح الرواية ، منهم من يقدمه على سالم ، ومنهم مللن
يقارنه به ، ول يعرف له خطأ في جميللع مللا رواه .ً مللات سللنة

 ، وتهللذيب53سللبع عشللرة ومائللة .ً ( معرفللة علللوم الحللديث
) .ً 369و10/368التهذيب

) عبدالله بن عمر بن الخُطللاب بلن نفيللل القرشللي العلدوي ،(5
ولد سنة ثالُث من المبعللث النبللوي ، وهللو مللن المكللثرين عللن

حابةالنبي   ، مات سنة أربع وثامانين .ً (الصابة في تمييز الص
4/181 ً. (

 من طريق أبي يحيللى1/247 الدارقطني) الحديث أخرجه (6
التيمي .ً 

) الضحاك بن عثمان بن عبدالله بن خالللد بللن حللزام السللدي(7
الِحزامي ، بكسر أوله وبالزاي ، أبللو عثمللان المللدني ، صللدوقا

) .ً 279يهم ، من السابعة .ً ( تقريب التهذيب
) الحديث أخرجه من طريق ابن أبي فديك كل من : (1

 فلليعاـصـم أـبـي ابن ، و7/171 فللي التاريللخ الكللبيرالبخاري
،3/475 ، والعقيلللي فللي الضللعفاء6/146الحللاد والمثللاني  

 فللي السللننالدارقطني ، و25/83 في الكللبيرالطبرانيو
1/248 ً. 
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َلللَة بنللت حكيللمَو لل 25س ْو ،)1(َعْن حللديث َخ
ِبي  ّن ـي « َعْن ال أنه ُسئل َعْن المرأة ترى ـف

مإنامإها مإا يرى الرجل؟ َفَقاَل: ليس عليها
ُتنزل ».ً ُغسل حأتى 

ْدعان ْيِه علي بن زيد بن ُج ِو َيْر َقالََّ:  ، وعطاء)2(َف
ُهما.ً)3(الخُراساني ْن َع ِلَف  ُت  واخ

ْنللُه سللفيان الثللوري، َع ُه  َوا َفللَر فأما علي بن زيد 
َعْن علي)5( (الغواقبي))4(وعمارة بن راشد / روياه 

ّية ، يقللالَّ لهللا أم ُشللريك ،(1 ) خولة بنت َحكيم بن أميللة الّسلللم
ًا ، بالتصغير ، صحابية مشهورة ، يقالَّ إنها ويقالَّ لها خويلة أيض

نالللتي وهبللت نفسللها للنللبي  ان ب ت عثم ل تح انت قب  ، وك
 ، تقريللب7/621مظعللون .ً ( الصللابة فللي تمييللز الصللحابة

) .ً 746التهذيب
ْدعان(2 ) علي بلن زيلد بلن عبلدالله بلن زهيلر بلن عبلدالله بلن ُج

التيمي ، البصري ، أصله حجازي ، وهو المعروف بعلي بن زيد بللن
ّده ، ضلعيف ، ملن الرابعلة ، ملات ّد ج ْدعان ، ينسب أبوه إلى ج ُج

) .ً 401سنة إحدى وثالُثاين ومائة ، وقيل قبلها .ً (تقريب التهذيب
) عطاء بن أبي مسلم ، أبو عثمللان الخُراسللاني ، واسللم أبيلله(3

ًا ويرسللل ويللدلس ، ميسرة ، وقيل عبدالله ، صدوقا يهللم كللثير
مللن الخُامسللة ، مللات سللنة خمللس وثالُثايللن ومائللة .ً (تقريللب

) .ً 392التهذيب
) عمارة بن راشد بن كنانة الليثي مللولهم ويقللالَّ ابللن راشللد(4

بن مسلم ، قالَّ أبللو حللاتم : مجهللولَّ .ً وذكللره ابللن حبللان فللي
الثقات وقالَّ : روى عنه أهل الشام ومصر .ً وقالَّ الذهبي : قد

،6/365روى عنه جماعة ومحله الصللدقا .ً (الجللرح والتعللديل  
 ، ميلللزان43/311 ، تاريلللخ مدينلللة دمشلللق5/244الثقلللات

) .ً 5/211العتدالَّ في نقد الرجالَّ
ًا ورسمها ما أثابته! ، وقد بحثت عنهللا(5 ) كلمة لم تتبين لي تمام

بشتى الوجه بإبللدالَّ الحللرف بيللن القللاف ، والفلاء ، والخُللاء ،
والغين ، والضاد فلم أعثر على شلليء ، عسللى الللله أن ييسللر

من يجدها .ً 
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ّيب َعللْن ابللن الُمَسلل َلللَة بنللت)1(بللن زيللد،  ْو َعللْن َخ  
.ً)2(حكيم

ُه عبللدالوارث َوا َوَر
َعللْن)3( َعللْن علللي بللن زيللد،   ،

َلَة بنللت ْو ّيب قالَّ: سألت خالتي َخ ْيد بن الُمَس ِع َس
ِبي  ّن .ً)4(.ً بهذا مرسلحكيم ال

ّيللاش ُه إسلللماعيل بللن ع َوا َوَر
َعللْن عطلللاء)5(  ،

َلللَة بنللت ْو َعللْن َخ ّيب،  َعْن ابللن الُمَسلل الخُراساني، 
ِبي  ّن .ً) )6حكيم أنها سألت ال

) سعيد بن المسيب بن َحْزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائللذ(1
بللن عمللران بللن مخُللزوم القرشللي المخُزومللي ، أحللد العلمللاء
الثابللات الفقهللاء الكبللار ، مللن كبللار الثانيللة ، اتفقللوا علللى أن
مرسلُته أصح المراسلليل ، وقلالَّ ابللن المللديني : ل أعلللم فللي
ًا منلله ، مللات بعللد التسللعين وقللد نللاهز التللابعين أوسللع علملل

) .ً 241الثمانين .ً ( تقريب التهذيب
) الحديث رواه عن الثوري كل من : (2

،8/158 في الطبقللاتسعد ابنوكيع بن الجراح أخرجّ حديثه :   
 ، كتللابمإـاجه ابـن ، ومللن طريقلله 1/80 ـشـيبة أبي ابنو

الطهارة ، باب (في المرأة ترى فللي منامهللا مللا يللرى الرجللل)
 ،6/95 في الحاد والمثانيعاصم أبي ابن ، و602ح1/335

5/44 راهويه بن إسحاق و24/241 في الكبيرالطبرانيو
27353ح6/409، وأحمد

24/240 في الكبيرالطبرانيوقبيصة بن عقبة أخرجّ حديثه 
1/204 فللي الوسللطالطبرانيوحديث عمارة بن راشد أخرجه 

من طريق علي بن عثمان اللُحقي .ً 
ُعبيللدة(3 ْنبري مولهم ، أبو  َع ) عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان ال

ّنوري ، بفتح المثناة وتشديد النون ، البصري ، ثاقة ثابت رمي َت ال
بالقدر ولم يثبت عنه ، من الثامنة ، مات سللنة ثامللانين ومائللة .ً

) .ً 367(تقريب التهذيب
) لم أقف على من أخرجّ حديثه .ً (4
ُعتبللة(5 ْنسللي ، بللالنون ، أبللو  َع ْيم ال َل ّياش بن ُس ) إسماعيل بن ع

الِحْمصللي ، صللدوقا فللي روايتلله عللن أهللل بلللده مخُلللط فللي
غيرهللم ، مللن الثامنللة ، مللات سللنة إحللدى أو اثانللتين وثامللانين

) .ً 109ومائة ، وله بضع وسبعون سنة .ً (تقريب التهذيب
 فللي الحللاد والمثللانيعاـصـم أـبـي اـبـن) الحللديث أخرجلله (6

 كلُهمللا مللن طريللق24/240 فللي الكللبيرالطبراني ، و6/58
هشام بن عمار .ً 

 من طريق سللليمان بللن3/323 في مسند الشاميينالطبرانيو
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َعلللْن عطلللاء)1(وقلللالَّ عبلللدالجبار بلللن عملللر  :
َلُة بنت حكيللم أنهللا سللألت ْو الخُراساني حدثاتني َخ

ِبي  ّن .ً) )2ال
َعْن عطاء الخُراساني وقالَّ عبدالجبار بن عمر: 
َعْن أم ُسليم الُرميصللاء َلُة بنت حكيم،  ْو حدثاتني َخ
وهي أم أنس بن مالك أنها قللالت لرسلولَّ الللله 

)3(ً.
وعبد الجبار بن عمللر ضللعيف، ول يصللح قللوله،

والحديث لخُولة بنت حكيم.ً

   

22/202 في تاريخ دمشقعساكر ابنعبدالرحمن ، وأخرجه 
من طريق الطبراني .ً 

ْيلي ، بفتح الهمزة وسللكون التحتانيللة ،(1 َل ) عبدالجبار بن عمر ا
المللوي مللولهم ، ضللعيف ، مللن السللابعة مللات بعللد السللتين

332والمائة .ً تقريب التهذيب
) لم أقف على من أخرجه .ً (2
) لم أقف على من أخرجه .ً (3
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ِبيَو  لل26س»1 ((* ِد بِن أ ْع ْيِث َس ِد َعْن َح
ّقاص َو

ٍم)2( ْي ِك ْنِت َح ِب َلَة  ْو َعْن َخ ِبي)3(ٍ،  ّن َعْن ال  ، :َََّال َق  
ّتاّماِت،« ِه ال ِلَماِت الل َك ِب ُذ  ْو ُع َأ َقالََّ:  ُثاّم  ِزلً  ْن َنَزلََّ َم َمْن 

ِله ِز ْن َيْرَحَل ِمْن َم ّتى  ُه َشْيء َح َيُضّر ».ً َلْم 

َلَشللّج ِدالله بلُن ا ْبلل َع ْوُب بللُن  ُق ْع َي ِه  ْي ِو َيْر َقالََّ:  )،4(َف

ْنُه.ً  َع ِلَف  ُت َواْخ

ْيٍب ِب ِبي َح ُد بُن أ ْي ِز َي ُه  َوا ْنُه.ً)5(َفَر َع ِلَف  ُت َواْخ  

(*)حقللق السللؤالت مللن السللادس والعشللرين حللتى الثللامن 1
والعشرين  الطالبة مريم بنت أحمد الخُالد .ً

سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبدمناف بن زهللرة) (2
.ًبن كلُب ، أحد العشرة ، مات بالعقيق سنة خمس وخمسين 

) .172ً( تقريب التهذيب ص 
ّية .ً تقللدمت ترجمتهللا )(3 فللي خولة بنت َحكيم بن أمية الّسلللم

).25ًرقم ( السؤالَّ
من الثقات، ) يعقوب بن عبدالله بن الشج أبو يوسف المدني (4

ِتللل فلليا، وثاقه ابن سعد ، و ُق بن معين ، والعجلي ، والنسائي ، 
ًا سنة اثانتين وعشرين ومائة .ً روى له البخُللاري فللي البحر شهيد

معرفللة الثقللات.ً ( أفعللالَّ العبللاد ، والبللاقون سللوى أبللي داود 
،8/173 ، تهللذيب الكمللالَّ 9/209 ، الجللرح والتعللديل 2/372  

.ً  ) 537 ، تقريب التهذيب ص 2/394الكاشف 
ه ،(5 ة فقي اء ، ثاق و رج ري ، أب ويد البص ) يزيد بن أبي حبيب س

) .ً 530تقريب التهذيب ص (وكان يرسل ، روى له الجماعة .ً 
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ٍد ْع ْيُث بُن َس ُه الل َوا َعللَة)1( َفَر ْي ِه َل َعللْن)3)(2( وابللُن   ،

ْوَب ُقلل ْع َي ِرِث بللِن  َعللْن الَحللا ْيٍب،  ِب ِبي َح َد بِن أ ْي ِز ،)4(َي

ِر ِبْشلل َعللْن  َلَشِج،  ْوَب بِن ا ُق ْع َي ِد)5(َعْن  ْي ِع ،)6( بللِن َسلل

 في صحيحه ، كتاب الذكر والدعاء ، بلاب فليمإسلم) أخرجه (1
،2708 ، ح1086التعوذ من سوء القضاء ودرك الشللقاء (   (  

من طريق محمد بن رمح .ً 
مإســلم ) ، و109 ، ح185 فلللي مسلللند سلللعد ( والــدورقي

 في سننه ، كتاب الللدعوات ،الترمإذي( الموضع السابق ) ، و
) ، وابللن السللني3437 ، ح5/496باب ما جاء إذا نزلَّ منزلً ( 

 ، ح475في عمل اليوم والليلة ، باب ما يقولَّ إذا نزلَّ منزلً ( 
 ) ، من طريق قتيبة بن سعيد .ً 528

تعين في خلق أفعالَّ العبللاد بللاب مللا كللان النللبي البخاريو  يس
 فللليالطــبراني ) ، و1/96بكلملللات اللللله ل بكلُم غيلللره ( 

 ) ، من طريق عبللدالله بللن603 ، ح24/237المعجم الكبير ( 
صالح .ً 

 فيخزيمة ابن ) ، و27000 ، ح18/437( في مسنده  أحأمدو
صحيحه ، كتاب الحللج ، بللاب مللن نللزلَّ منللزلً ثاللم قللالَّ : أعللوذ

) ، مللن طريللق عبللدالله2566 ، ح4/150بكلمات الللله .ً .ً .ً ( 
بن عبدالحكم .ً 

 فللي المعجللمالـطـبراني ( الموضع ا لسللابق ) ، وخزيمة ابنو
 ) ، من طريق شعيب بن يحيى .ً 603 ، ح24/237الكبير ( 

) ، من طريق حجاجّ .ً 27166 ، ح18/377 في مسنده ( أحأمدو
 ) ، مللن طريللق عيسللى بللن32/222 في تاريخُه ( عساكر ابنو

حماد .ً 
 في سننه الكبرى ، كتاب الحج ، باب ما يقللولَّ إذا نللزلَّالبيهقيو

) ، من طريق يحيى بن بكير .ً 10322 ، ح5/415منزلً ( 
جميعهللم ( محمللد بللن رمللح ، وقتيبللة بللن سللعيد ، وعبللد الللله بللن
صالح ، وعبد الله بن عبدالحكم ، وشعيب بن يحيى ، وحجللاجّ ،

وعيسى بن حماد ، ويحيى بن بكير ) عن الليث بن سعد .ً 
) عبدالله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان الحضرمي ، ضللعيف ،(2

ورواية عبدالله بللن المبلارك ، وابللن وهلب ، والمقللبري ، ومللن
كتب عنه قبل احتراقا كتبه أصللح مملن كتلب بعللده ، قللالَّ ابلن

: "ما أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إل سماع مهدي
، قللالَّ ابللن حجللر : " روايللة عبللدالله بللن ابن المبارك ونحللوه"
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َلَة.ً )1( ْو َعْن َخ ّقاٍص،  َو ِبي  أ
َ بِن 

َلَشللِج، ْوب بللن ا ُقلل ْع َي َعللْن  َعْجلَُن،  ُه ابللُن  َوا َوَر
ْنُه.ً  َع ِلَف  ُت َواْخ
ْيُب َه ُو َقالََّ  ْوَب بِن)2(َف ُق ْع َي َعْن  َعْجلََُن،  َعْن ابِن   :

َعللْن ٍد،  ْع َعللْن َسلل ْيِب،  ْيد بللن الُمَسلل ِع َعْن َس َلَشِج،  ا

(المبللارك ، وعبللد الللله بللن وهللب عنلله أعللدلَّ مللن غيرهللا" .ً 
2/293 ، الضعفاء الكبير 2/136الضعفاء والمتروكين للنسائي 

5/237 ، الكامل في ضعفاء الرجالَّ 5/147، الجرح والتعديل 
تقريب التهذيب ص،  2/476ميزان ا لعتدالَّ ،  8/21، السير 

261  ( ً.
) وتابع الليث بن سعد على هذه الراوية : (3

 ، ح18/438( فلللي مسلللنده  أحأـمــدابلللن لهيعلللة ، أخرجللله : 
) .ً 832 ، ح1/263 في الدعاء ( الطبراني ) ، و27003

 فللي المعجللم الكللبير (الطبرانيعمرو بن الحللارث ، أخرجلله  
 ) .ً 604 ، ح24/238

ثالُثاتهم ( الليث بن سعد ، وابن لهيعة ، وعمرو بن الحللارث ) عللن
يزيد بن أبي حبيب ، عن الحارث بن يعقوب ، عن يعقللوب ابللن
عبدالله بن الشج ، عن بسللر بللن سللعيد ، عللن سللعد بللن أبللي

وقاص ، عن خولة بنت حكيم السلمية .ً 
الحارث بن يعقوب بن ثاعلبة ويقالَّ ابللن عبللدالله النصللاري) (4

ات ، وثاقله يحيلى بلن معيلن ، والنسلائي ، الِمْصري ، ملن الثق
،روى للله البخُللاري فللي أفعللالَّ العبللاد ، ومسلللم ، وابللن حجللر 

والنسائي .ً توفي سنة ثالُثاين ومائة .ً التاريخ الكبير، والترمذي 
)2/33 )، تهذيب الكمالَّ ( 3/93 ) الجرح والتعديل ( 2/285( 

 ) ، تهللذيب89 ) ، تقريللب التهللذيب ص(ص 1/305، الكاشف 
 ) .ً 2/143التهذيب ( 

ُبْسر بن سعيد .ً (5 ) كذا في الصل ، والصواب 
ُسر بن سعيد ، المدني العابد ، ، مولى ابن الحضرمي ، ثاقللةب) (6

 ).61ًجليل ، من الثانية ، مات سنة مائة .ً ( تقريب التهذيب ص 
) سقط من الصل ( عن سعد ) (1
َهيب بن خالد بن عجلُن الباهلي .ً من الثقات الحفاظ .ً قللالَّ(2 ُو  (

: " من أبصر أصحابه بالحديث والرجالَّ .ً ويقالَّ إنلله ابن المديني
لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجالَّ منه" .ً وقالَّ أبو حاتم : "ما أنقى
ُيحدث عن الضعفاء ، وهو الرابع من حفللاظ حديثه ، ل تكاد تجده 
أهل البصرة" ، وروى له الجماعللة .ً تللوفي سللنة خمللس وسللتين

 ، تهذيب9/34 ، الجرح والتعديل 2/345معرفة الثقات (ومائة .ً 
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َلَة  ْو ِبْشَر)1(َخ ُقْل  َي َلْم  َو ٍد.ً)2(.ً  ْي ِع  بَن َس
ِإْسللَحاقا الحضللرمي َيللَة أحمللد بللن  َوا ِر ،)4)(3(هللذه 

ٍد َأَس ّلى بِن  َع س)5(وُم ْي ِر ْد ِإ ن  َحاقا ب ِإْس  و
َعلْن)7)(6(  ،

ْيب.ً  َه ُو
ُء بللُن َطللا َع ُه  َوا َوَر

َعْجلََُن ) 8( َعللْن  ْيللب  َه ُو
َعللْن)9(  ،

،2/358 الكاشللف 1/235 ، تللذكرة الحفللاظ 7/504الكمللالَّ   
 ) .ً 11/149تهذيب التهذيب 

 فللي سللننه ، كتللاب السللتئذان ، بللاب مللاالدارمإي) أخرجه (1
 ) ، مللن طريللق أحمللد2680 ، ح2/375نزلَّ منزلً ( يقولَّ إذا 

بن إسحاقا الحضرمي .ً 
 فلليالـطـبراني ) ، و27184 ، ح18/502 فللي مسللنده ( أحأمدو

 ) مللن طريللق عفللان بللن606 ، ح24/238المعجللم الكللبير ( 
مسلم .ً 

 ) ، مللن606 ، ح24/238 فللي المعجللم الكللبير ( الـطـبرانيو
طريق مسلم بن إبراهيم .ً 

 في سننه الكبرى ، كتاب عمل اليوم والليلة ، باب مللاالنسائيو
 ، فلليالنسائي) ، و10395 ، ح6/144يقولَّ إذا نزلَّ منزلً ( 

 ، ح377عمل اليوم والليلة ، بللاب مللا يقللولَّ إذا نللزلَّ منللزلً ( 
ّبان بن هلُلَّ .ً 561  ) ، من طريق َح

جميعهم ( أحمد بن إسللحاقا ، ومسلللم بللن إبراهيللم ، وعفللان بللن
مسلم ، وحبان بن هلُلَّ ) ، عن وهيب ، عن محمد بن عجلُن ،
عن يعقوب بن عبدالله بن الشج ، عللن سللعيد بللن المسلليب ،

عن سعد بن مالك ، عن خولة بنت حكيم .ً 
ُبْسر بن سعيد .ً (2 ) كذا في الصل ، والصواب 
) أحمد بن إسحاقا بن زيد بللن عبللدالله الحضللرمي أبللو إسللحاقا(3

) .ً 17تقريب التهذيب ص (البصري ، ثاقة ، روى له م د ت س ، 
) .ً 13) هذا الطريق سبق تخُريجه في حاشية ((4
) معلى بن أسد العمي البصري ، أبو الهيثم ، ثاقة ثابللت ، روى(5

 ) .ً 472له خ م قد ت س قا .ً (تقريب التهذيب ص 
سحاقا بن إدريس السواري ، البصري ، أبو يعقوب ، قالَّ أبو) إ(6

الَّ ديث " ، وق ر الح ي :" منك دار قطن الَّ ال ة :" واٍه" ، وق زرع
،1/334يحيللى بللن معيللن :" كللذاب " .ً( ميللزان العتللدالَّ   

 .ً )1/135المجروحين 
رواية معلى بن أسد وإسحاقا بن إدريس فلم أقف عليها )(7
الصواب : عن .ً كذا في الصل ، و) (8
الصواب : ابن عجلُن كذا في الصل ، و) (9
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َلَة.ً ْو َعْن َخ ْيِب،  ِد بن الُمَس ْي ِع َعْن َس ْوَب،  ُق ْع َي
)1(

ّقاٍص.ً  َو ِبي  أ
َ َد بَن  ْع ُهَما َس َن ْي َب ُكْر  ْذ َي َلْم  َو

ِتُم بللُن ّطللان، وَحللا َق َيللى ال َيْح َو َنللَة،  ّي َي ُع ُه ابن  َوا َوَر
ْيَل ِإْسلللَماِع

َعْجلََُن )2( َعلللْن  ِد بلللن)3(،  ْي ِع َعلللْن َسللل  ،
ِبِي  ّن َعْن ال ْيِب / ُمَرَسلًُ  )ً.)4الُمَس

َلَشِج َعْن بكير بِن ا ٍد،  ْع ُه ليُث بُن َس َوا َوَر
َعْن)5(  ،

ٍر َيَسا ْيَماَن بِن  َل َ ُس ْولَِّ)6(َقال ِإلللى َرُسلل َء َرُجللٌل  : َجللا
ِه  ِه ) ً.ً.ً.)7الل ْولَُّ الللل َقللالََّ َرُسلل َف ْقللَرٌب؛  َع ِني  ْت َغ َد :َل

ْيَت« ـ َأمْإـَس ْيَن  ْلَت حِأ ْيُث ُمْرَسللٌلَلْو ُق ِد .ً.ً.ً» الَحلل
َأَصُح.ً )8( ْولَُّ  َل ْولَُّ ا َق ، و ال

ُقللْوب بللن إبراهيللم الللبزار، وأحمللد بللن ْع َي َنا  َثا ّد َح

) طريق عطاء عن وهيب لم أقف عليه ، ووقفت على طريق(1
راهــويه بن إسحاقالمغيرة بن سلمة ، عن وهيب .ً أخرجه 

 ) ، مللن طريللق المغيللرة بللن2149 ، ح5/45فللي مسللنده ( 
سلمة المخُزومي أبو هشللام ، عللن وهيللب ، عللن ابللن عجلُن ،

عن يعقوب ، عن سعيد ابن المسيب ، عن خولة .ً 
) حاتم بن إسماعيل المدني الحارثاي أبو إسماعيل ، وثاقه ابن(2

سعد ، ويحيى بن معين ، والعجلي ، والنسائي ، قالَّ أحمللد : "
زعموا أن فيلله غفلللة إل أن كتلابه صلالح " .ً تللوفي سلنة سلت

 ،1/275 معرفة الثقات(وثامانين ومائة ، وقيل سبع وثامانين .ً 
 ، الكاشللف5/187 ، تهللذيب الكمللالَّ 3/258الجرح و التعديل 

 ) 2/110 ، تهذيب التهذيب 1/300
: ابن عجلُن .ً  الصوابكذا في الصل ، و) (3
) لم أقف على من أخرجه .ً (4
ْير بن عبللدالله بللن الشللج ، المللدني ، أبوعبللدالله ، ثاقللة ،(5 َك ُب  (

 ) .ً 67( تقريب التهذيب ص روى له الجماعة .ً 
) لعله سقط من السناد ( وبسر بن سعيد ) بدليل قال بعده .ً(6
) لعله سقط من السناد ( فقالَّ ) .ً (7
 في السللنن الكللبرى ، كتللاب عمللل اليللومالنسائي) أخرجه (8

 ) ،10397 ، ح6/144والليلة ، باب ما يقولَّ إذا نزلَّ منزلً ( 
 في عمللل اليللوم والليلللة ، بللاب مللا يقللولَّ إذا نللزلَّالنسائيو

 ) ، من طريق الليث بن سعد ، عن بكير562 ، ح377منزلً ( 
وبسللر بللن، بن عبدالله بللن الشللج ، علن سلليمان بللن يسللار ا

سعيد مرسلًُ .ً 

 -111- 

228/
ب



قللال: حللدثانا عمللر بللن عبللدالله بللن عمللر الوكيللل
ّبة َعللْن ابللن)1(َش ْيد،  ِع َيى بللن َسلل َيْح َعْجلَُن، ، حدثانا 

ْيد ابللن ِع َعْن َس َلَشِج،  ُقْوب بن عبدالله بن ا ْع َي َعْن 
ْيِب قالَّ: شكى رجل إلى رسولَّ الله   لدغةالُمَس

َقالََّ:  َف أمإا إـنـك ـلـو قـلـت قـبـل أن «العقرب 
تدخل: أعوذ بكلمات الله التامإات كلها مإن
شر مإا خلق لم يـضـره ـشـيء حـأـتى يـخـرج

.ً)2(»مإنه

   

ّبة بن عبيدة بن زيد النميري أبللو زيللد ، صللدوقا .ً(1 ) عمر بن َش
 ) .ً 351تقريب التهذيب ص (

) طريق يحيى بن سللعيد لللم أقللف عليلله ، لكللن وقفللت علللى(2
طريق سفيان ، وعبد الرزاقا ، عن ابن عجلُن .ً 

 في السنن الكبرى ، كتاب عمل اليوم والليلللة ،النسائيأخرجه 
 فلليالنسائي ) ، و10396 ، ح6/144باب من نزلَّ منللزلً ( 

 ، ح377عمل اليوم والليلة ، بللاب مللا يقللولَّ إذا نللزلَّ منللزلً ( 
 ) من طريق سفيان .ً 561

 في مصنفه ، كتاب الحج ، بللاب مللا يقللولَّ إذا نللزلَّالرزاق عبدو
 ) .ً 9260 ، ح5/166منزلً ( 

كلُهما ( سفيان ، وعبد الرزاقا ) عن ابن عجلُن ، عن يعقوب بللن
عبدالله بن الشج ، عن سعيد بن المسيب .ً 
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َلَة ولل 27س ْو ِبي )1(َعْن حديث َخ ّن َعْن ال  ،
َعْن ْيِه داود بن أبي هند،  ِو َيْر َقالََّ:  َف في الظهار 

َلَة )2(أبي العالية ْو َعْن َخ  ،)3(ً. 
ْيَمان التيمي َل ُه ُس َوا َوَر

َعللْن ابللِن)4( َعْن أبي العالية،   ،
ّباس ِبي )5(َع ّن َلَة أتت ال ْو َلْت أن َخ َقا َف  )6(ً.

ُه ابن إسحاقا َوا َوَر
َعْن معمللر بللن عبللدالله)7(  ،)8(

 قللالَّ:)10(يوسللف بللن عبللدالله بللن سلللُم)9(بللن 
َلُة بنت مالللك بللن ثاعلبللة.ً.ً.ً فللذكر هللذا ْو حدثاتني َخ

خولة بنت ثاعلبة بن أصرم النصارية الخُزرجيللة ، صللحابية ،) (1
).664ًزوجّ أوس بن الصامت .ً ( تقريب التهذيب ص 

ْهَران أبو العالية الِرياِحَُي البصري .ً قالَّ يحيى بن )(2 ْيع بن ِم َف ُر
معيللن ، وأبللو زرعللة ، وأبللو حللاتم : ثاقللة .ً مللات سللنة ثالُث

 ) .ً 150تقريب التهذيب ص (وتسعين .ً 
758 ، ح1/223 في أخبار المدينة ( عمر بن شبة) أخرجه (3

 ) ، من طريق داود8/530 في تهذيب الكمالَّ ( والمزي) ، 
بن أبي هند ، عن أبي العالية الرياحي ، عن خولة ، عن النبي 

 ً.
) سليمان بن طرخان التيمي البصللري ، أبللو المعتمللر ، ثاقللة ،(4

 ) .ً 2575 ، 192تقريب التهذيب ص (روى له الجماعة .ً 
 ،عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب ، ابن عم رسولَّ الله ) (5

ولللد قبللل الهجللرة بثلُث سللنين ، مللات سللنة ثامللان وسللتين
).251ًبالطائف .ً ( تقريب التهذيب ص 

1295 ، س 297 ، 2/292 ابن أبي حاتم في العلل ( كره) ذ(6
 ) ، من طريق المسيب بن واضح ، عللن المعتمللر بللن1308،لل 

سليمان ، عن أبيه ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس .ً 
ِلس ورمللي بالتشلليع)(7 َيَسار ، صدوقا يللد  محمد بن إْسحاقا بن 

) .20ًوالقدر ، تقدمن ترجمته في السؤالَّ رقم ( 
َظلة المدني ، ذكره ابللن حبللان فللي(8 ْن ) معمر بن عبدالله بن َح

: " مقبللولَّ " .ً روى للله أبللو داود .ً الثقللات ، وقللالَّ ابللن حجللر
.ً ) 6810 ، ت473تقريب التهذيب ص (

: ( عن )  الصوابكذا في الصل ، و) (9
) يوسف بن عبدالله بن َسللَُم بللن الحللارث السللرائيلي ، أبللو(10

هيعقللوب المللدني ، رأى النللبي  حبه ، روى ل ه ص س ل  ، ولي
البخُاري في الدب ، والباقون سوى مسلم ، توفي فللي خلُفللة

) .ً 8/194تهذيب الكمالَّ ( عمر بن عبدالعزيز .ً 
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)1(الحديث 

   

َلَة بنت قيسو لل 28س ْو َعْن)2(َعْن حديث َخ  ،
ِبللي  ّن الَّ: ال اـلـدنيا حأـلـوة خـضـرة، فـمـن « ق

أـخـذها بحقـهـا ـبـارك الـلـه ـلـه فيـهـا، ورب
مإتخوض في مـإـال الـلـه ورـسـوله ـلـه الـنـار

».ً يوم يلقاه
ِلَف ُت َواْخ ّي،  ِر ْنَصا َل ٍد ا ْي ِع َيى بُن َس َيْح ِه  ْي ِو َيْر َقالََّ:  َف

ْنُه  :َع
َيللى َيْح َو َنللَة،  ّي َي ُع ٍد، وابللُن  ْيلل ُد بللُن َز ُه َحّمللا َوا َفللَر

ِرِث َعْمُرو بُن الَحللا ّطاُن، و َق ٍد،)3(ال ْع ْيللُث بلُن َسلل َل ، و
 ، كتللاب ا لطلُقا ، بللاب فللي الظهللار ، (داود أـبـو) أخرجلله (1

 في المنتقى من السننوابن الجارود ) ، 2215 ، ح2/274
 فلللي المعجلللم الكلللبير (الطــبراني ) ، و746 ، ح1/186( 

 في السنن الكبرى ،البيهقي ) ، و634 ، 633 ، ح24/347
 ، ح7/638كتللاب الظهللار ، بللاب مللن للله الكفللارة بالصلليام ( 

 ) ، من طريق محمد سلمة الحراني .ً 15274
 ، ح2/274 ، كتلللاب الطلُقا ، بلللاب فلللي الظهلللار ( داود أبــوو

 ) ، من طريق عبدا لله بن إدريس .ً 2214
 ) ، مللن767 ، ح1/226 فللي أخبللار المدينللة ( وعمر بن ـشـبة

طريق جعفر بن الحارث .ً 
 ، ح6/54 الشلليباني فللي الحللاد والمثللاني ( عاـصـم أـبـي ابنو

 ) ، من طريق جرير .ً 3258
دو ن ) ، و27193 ، ح18/505 فللي مسللنده ( أحأم ان اب  فلليحأب

 ، ح10/107صحيحه ( الحسان ) ، كتاب الطلُقا ، بللاب الظهللار ( 
4279 ،  ( ابوالهيثمي  اب الطلُقا ، ب  في موارد الظمآن ، كت

 ) من طريق إبراهيم بن سعد .ً 1334 ، ح1/324اللعان ( 
جميعهم ( محمد بن سلمة ، وابن إدريس ، وجعفللر بللن الحللارث ،
وجرير ، وإبراهيم ) عن محمد بن إسحاقا بن يسار ، عن معمر
بن عبدالله بن حنظلة ، عن يوسف بن عبدالله بن سلُم ، عللن

 .ً خولة ، عن النبي 
ولة بنت قيس بن قهد بن قيس بن ثاعلبة النصارية ، صحابيةخ) (2

  ).664ً، زوجّ حمزة بن عبدالمطلب .ً ( تقريب التهذيب ص 
) كذا في الصل ، والصواب عمر ، وهو عمر بن الحللارث بللن(3

يعقوب بن عبدالله النصاري ، أبو أمية المصري ، مولى قيللس
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ّطاُر َع ُد ال ُو َدا َيللى بللِن)1(و َيْح َعْن ْ َلَمَة،  ُد بُن َس ، وَحّما
ِرو َعْملل َعللْن  ٍد،  ْي ِع َلللَح)2(َسلل ْف َأ ِر بللِن  ْيلل ِث َك َعللْن)3( بللِن   ،

ٍد ْي َب َلَة.ً)4(ُع ْو َعْن َخ  )5( 
ُيِقللْم َلللْم  َف ِد  ْي ِع َيللى بللِن َسلل َيْح َعْن ْ ّي،  ِر ْو ّث ُه ال َوا َوَر

ِرو  َعْم َعْن  َيى،  َيْح َعْن ْ َالََّ:  َق ُه؛  َد َنا ِإْس
ُفلٍَُن،)6(  ابللِن 

بن سعد ، وثاقه أبللو إسللحاقا وابللن معيللن والعجلللي وغيرهللم .ًا
).5/400ً( تهذيب الكمالَّ 

ي (1 ليمان المك و س ار أب دالرحمن العط ن، ) داود بن عب ه اب وثاق
معين ، و العجلي ، وأبو حاتم .ً توفي سنة خمسة وسبعين ومائة .ً

 ، الثقللات3/417 ، الجللرح والتعللديل 1/340معرفللة الثقللات (
 ) .ً 3/166 ، تهذيب التهذيب 2/419 ، تهذيب الكمالَّ 2/566

) الصواب عمر كما في جميع مصادر ترجمته .ً (2
مر بن كثير بن أفلح ، المدني ، مولى أبي أيوب ، ثاقة ، مللنع) (3

  ).354ًالرابعة .ً (تقريب التهذيب ص 
) عبيد سنوطا المللدني أبللو الوليللد ، وثاقلله العجلللي ، روى للله(4

 ) .ً 319تقريب التهذيب ص (الترمذي .ً 
/6 الشيباني في الحاد والمثللاني ( عاصم أبي ابن) أخرجه (5

،24 فللي المعجللم الكللبير ( الـطـبراني ) ، و3260 ، ح56  
 ) ، من طريق حماد بن زيد .ً 585 ، ح230

شيبة أبي ابن ) ، و353 ، ح171/ 1 في مسنده ( الحميديو
 ، ح7/85، كتاب الزهد ، باب ما ذكللر عللن نبينللا فللي الزهللد ( 

 ، ح229/لل 24 في المعجللم الكللبير ( الطبراني ) ، و34382
 ) ، من طريق سفيان بن عيينة .ً 582

 في صحيحه ( الحسان ) كتاب السير ، باب الخُلُفللةحأبان ابنو
،لل 4512 ، ح370/لل 10والمللارة (   فللي مللواردوالهيثمي) 

ًا بإشلراقا (  /1الظمآن ، كتاب الزكاة ، باب فملن أعطلى شليئ
) ، من طريق عمرو بن الحارث .ً 583 ، ح217

 ، كتللابحأبان ابن ) ، و450/لل 5 في التاريخ الكبير ( البخاريو
 ، ح7/150الجنائز ، باب ما جاء في الصبر وثاللواب المللراض (

،24/230 فلللي المعجلللم الكلللبير ( الطــبراني) ، و2892  
 في موارد الظمآن ، كتللاب الزكللاة ، بللابالهيثمي ) ، و583

ًا بإشللراقا (   ) ، مللن طريللق582 ، ح1/217فمن أعطى شلليئ
الليث بن سعد .ً 

أبي ابن ) ، و1588 ، ح459/ 1 في المسند ( حأميد بن عبدو
 ) ،3261 ، ح56/ 6 الشيباني في الحاد والمثاني ( عاصم

ـبرانيو ،584 ، ح230/لل 24 فللي المعجللم الكللبير ( الـط  
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َلَة.ً ْو َعْن َخ  )1(َعْن َرُجٍل، 
ِد ْيلل َب ُع َعللْن  َلللَح،  ْف َأ ِر/ بللَن  ْي ِث َك َعْمَرو بَن  َد  َأَرا وإنما 

َطا.ً  ْو ُن َس
ِد ْيلل َب ُع َعللْن  ّي،  ِر ُبلل ْق ُد الَم ْي ِع ْيَث َسلل ِد َذا الَح َه َوى  َوَر

ْيٍس.ً َق ْنِت  ِب َلَة  ْو َعْن َخ َطا،  ْو ٌن َس
ِد  َنا ِلْس َذا ا َه ِب ْنُه  َع ٍد،  ْع ْيُث بُن َس َل ِه  ِب ّدَث   )2(َح

) ، من طريق حماد بن سلمة .ً 587
/4 ، كتللاب الزكلاة ، بللاب أكللل المللالَّ بغيلر حللق ( الرزاق عبدو

 فللي الزهللد ، بللاب التقلللل مللندرهم ابن ) ، و6962 ، ح59
 في مسللندالقضاعي) ، و96 ، ح1/57الدنيا وأخذ الكفاف ( 

 ) ، من طريللق سللفيان الثللوري ،1143 ، ح2/182الشهاب ( 
وابن جريج .ً 

/لل 24 في المعجللم الكللبير ( الطبرانيو  ) ، مللن580 ، ح229 
طريق سفيان الثوري .ً 

،لل 27191 ، ح18/504 في المسند (أحأمدو  (  فلليوابن حأجر 
 ) ، من طريق يزيد بن هارون .ً 188المالي المطلقة (ص 

) ،97 ، ح1/57 في الزهد ، باب التقلل من الدنيا ( درهم ابنو
 ) ، مللن581 ، ح24/229 في المعجللم الكللبير ( الطبرانيو

طريق زهير بن معاوية الُجعفي .ً 
) ، وفللي5318 ، ح5/281 فللي المعجللم الوسللط ( الطبرانيو

) ، مللن طريللق أبللان بللن586 ، ح230/لل 24المعجم الكللبير ( 
المكتب .ً 

جميعهم ( حماد بن زيد ، وسفيان بن عيينة ، وعمرو بن الحارث ،
والليث بن سعد ، وحماد بن سلللمة ، وسللفيان الثللوري ، وابللن
جريللج ، ويزيللد بللن هللارون ، وزهيربللن معاويللة ، وأبللان بللن

بناالمكتب ) عن يحيى بن سعيد النصاري ، عن عمر بن كثير 
ُنوطا ، عن خولة بنت قيللس عللن ْيد َس َب ُع أفلح ، عن أبي الوليد 

 .ً النبي 
.ً  ) كذا في الصل ، والصواب عمر(6
) لم أقف على من أخرجّ هذا الحديث .ً (1
،27002 ، ح438/لل 18 فللي مسللنده ( أحأـمـد) أخرجلله (2  (  

 فلليالترمـإـذي ) ، و5/450 فللي التاريللخ الكللبير ( البخاريو
سللننه ، كتللاب الزهللد ، بللاب مللا جللاء فللي أخللذ المللالَّ بحقلله (

 فللي إصلللُح المللالَّ ،اـلـدنيا أـبـي ابن ) ، و 2480 ، ح7/43
 فللي المعجللمالـطـبراني ) ، و2 ، ح13بللاب فضللل المللالَّ ( 

 ) ، من طريق الليث بن سعد .ً 578 ، ح24/228الكبير ( 
وتابع الليث بن سعد : محمد بن عجلُن .ً 
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ّيَة ُأَم ْيُل بُن  ِإْسَماِع َقالََّ  ِي)1(و ِر ُبلل ْق ِد الَم ْي ِع َعْن َس  ،
َلَت  ِلِب)2(َقا ّط ِدالُم ْبلل َع َة بِن  َكاَن لَحْمَز ٌة  َأ ِاْمَر َها  ّن ِإ

)3(

ِبللِي  ّن َعللْن ال ْيللٍس،  َق ْنللِت  ِب َلللُة  ْو َها َخ َل َقالَُّ  ْيللد) )4ُي َب ُع
َطا ْو ُن .ً)5(َس

َأَصّح.ً  ْيِث  ْولَُّ الل َق َو
َعللْن  َعللَة،  َفا ِر ُذ بللُن  َعللا ُه ُم َوا َوَر

َعللْن)6( ِفللٍع،  َرا
َلَة ْو .ً)7(َخ

 ) ، مللن طريللق ابللن5/450 في التاريخ الكبير ( البخاريأخرجه 
عجلُن .ً 

كلُهمللا ( الليللث ، وابللن عجلُن ) عللن سللعيد بللن أبللي سللعيد
المقبري ، عن أبي الوليد عبيد سنوطا ، عن خولة ، عن النللبي

 ً. 
) إسماعيل بن أميللة بللن عمللرو بللن سللعيد بللن العللاص ، ثاقللة(1

 ) .ً 45تقريب التهذيب ص (ثابت ، روى له الجماعة .ً 
) لعل الصواب (قالَّ) .ً (2
حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف ، عم رسولَّ الله )(3

 2/66.ً ( أسد الغابة  وأخوه من الرضاعة ، أستشهد في أحد ً.(
هنا كلمة ساقطة من الصل تقديرها ( ولم يذكر ) .ً لعل ) (4
 )616 ، س 1/213) ذكره ابن أبي حاتم في علل الحديث ( (5

عندما سئل عن حديث إسماعيل بن أمية ، عن سعيد المقبري
، عن أبيه ، عن أبي هريرة .ً .ً .ً الحديث .ً قالَّ : "هذا خطأ إنما
هو عن سعيد المقلبري ، علن عبيللد سلنوطا ، علن خوللة بنلت

" .ً قيس امرأة حمزة عن النبي 
) وسئل عن حللديث2071 ، س 10/385وفي علل الدارقطني ( 

المقبري ، عن أبي هريرة الحديث ؛ فقلالَّ : "يرويلله إسللماعيل
ابن أمية واختلف عنه فرواه عبدالعلى بللن حمللاد وعبللاس بللن
الوليد النرسيان ، عن داود العطار عن إسللماعيل ، عللن سللعيد

المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة " .ً 
وغيرهما يرويه عن داود العطار ، عللن إسللماعيل بللن أميللة ، عللن
سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، ول يقولَّ عن أبيله ، وكلُهمللا
وهم إنما روى هذا الحديث المقللبري ، عللن عبيللد ، عللن خولللة

 .ً بنت قهد ، عن النبي 
) ، وهو معاذ بللن رفاعللة بللن رافللع بللن مالللك) الصواب : (بن(6

النصللاري الّزرقللي المللدني ، روى للله البخُللاري ، وأبللو داود ،
والترمذي ، والنسائي .ً 

ـبراني) أخرجلله (7  ، ح24/231 فللي المعجللم الكللبير ( الـط
 ) ، من طريق معاذ بن رفاعة النصاري .ً 588
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ِبٍت َثاا ِبي  ْيِب بِن أ ِب َعْن َح َي  ِو َلَة)1(وُر ْو َعْن َخ  ،)2(ً. 
ُه ابللُن  َوا َوَر

ِبللي)3( ْعَمللاِن بللِن أ ّن َعللْن ال ِد،  َو َلْسلل ا
ّياٍش ٍر)4(َع َثااِم ْنِت  ِب َلَة  ْو َعْن َخ ِبِي )5(،  ّن َعْن ال  ،ً.)6 (

   

) حبيب بن أبي ثاابت بن قيس ، وقيل هند بن دينار ، السللدي(1
الكوفي ، أبو يحيللى ، ثاقللة ، وكللان كللثير الرسللالَّ والتللدليس ،

 ) .ً 90تقريب التهذيب ص ( روى له الجماعة .ً 
) لم أقف على من أخرجه .ً (2
) الصواب (أبو السود) : وهو محمد بن عبدالرحمن بن نوفللل(3

بن السود القرشي السدي ، روى له الجماعة ، وثاقه النسائي
) .ً 6/408 تهذيب الكمالَّ (.ً 

) النعمللان بللن أبللي عيللاش الّزرقللي النصللاري المللدني ، أبللو(4
تقريللب التهللذيب ص(سلللمة ، ثاقللة ، روى للله خ م ت س قا .ً 

495 ً. ( 
 قيل أن ثاامر لقب لقيس بن قهد ، قالَّ علي بللن المللديني ")(5

 ).7/107ً( أسد الغابة .ًخولة بنت قيس هي خولة بنت ثاامر 
عـبـد) ، و27192 ، ح18/504 في مسللنده ( أحأمد) أخرجه (6

 فلليالبخاري) ، و1587، ح1/459 في مسللنده ( حأميد بن
فأن لله خمسه]صحيحه ، كتاب فرض الخُمس ، باب قولَّ الله 

،5/450 ) ، وفللي التاريللخ الكللبير ( 3118 ، ح657 ، ( [  (  
،153 ، ح1/74 الشلليباني فللي الزهللد ( عاصم أبي ابنو  (
 ) مللن617 ، ح24/242 فللي المعجللم الكللبير ( الـطـبرانيو

طريللق أبللي السللود محمللد بللن عبللدالرحمن بللن نوفللل ، عللن
ّياش الزرقي .ً  َع النعمان بن أبي 

ًا ( أن رجللالً يتخُوضللون فلليالبخاريولفظ   في الصحيح مخُتصر
 فلليالبخاريو، مالَّ الله بغيللر حللق فلهللم النللار يللوم القيامللة ) 

 ) من طريق عيسى الزرقي ، وحنظلة بن5/450التاريخ الكبير ( 
 ، ح7/530 فللي شللعب اليمللان ( اـلـبيهقيقيللس الزرقللي .ً و

 ) ، من طريق موسللى بللن طلحللة .ً جميعهللم ( معللاذ بللن11232
رفاعة ، والنعمان بن أبي عياش ، وعيسى الزرقي ، وحنظلللة بللن

 .ً قيس ، وموسى بن طلحة) ، عن خولة ، عن النبي 
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ِبْن ولل 29س»1 ((* َقاِسم  ْيِث ال ِد َعن َح
َعْن عبدالّرْحَمِن)2(ُمَحّمد ِزيد)4(، وُمَجِمع)3(،  َي  ابنّي 

ٍة ِء)5(ِبْن حارثا ْنَسا َنبّي )6(؛ قصُة الخَُ ّد ال َوَر  " :
َبابة ُل َبا  َأ َوَجْت،  َتَز ّتى  َها َح َكاَح ".ً)7(ِن

ِبلن ُد الّرْحَمن  ْب َع َو ٍد،  ِعي ِبن َس َيى  َيْح ِه:  ْي ِو َيْر َقالََّ  َف

(*)حقللق السللؤالَّ التاسللع والعشللرين الطالبللة عزيللزة بنللت 1
حسين اليوسف .ً

) القاسم بن محمد بن أبي بكللر الصللديق الللتيمي ثاقللة ، أحللد(2
الفقهاء بالمدينة ، قالَّ أيوب : ما رأيللت أفضللل منلله مللن كبللار
الثالثة مات سنة ست ومائة على الصحيح (تقريب التهذيب ص

) 1 : 45(ص
) عبدالرحمن بن يزيد بن جارية بالجيم والتحتانيلة النصلاري ،(3

أبو محمد المدني ، أخو عاصم بن عمر لمه .ً يقالَّ : ولللد فللي
نةحياة النبي  ات س ابعين م ات الت  ، وذكره ابن حبان في ثاق

) .ً 353ثالُث وتسعين .ً ( تقريب التهذيب ص 
) مجمع بن يزيد بن جارية صحايي ، وقيللل هللو : مجمللع بضللم(4

أوله وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة بن جارية بالجيم بن
علامر النصلاري الوسلي الملدني ، صلحابي ملات فلي خلُفلة

) وقيل ُمَجّمللع بفتللح الجيللم520معاوية .ً (تقريب التهذيب ص 
) .ً 222المعجمة .ً ينظر المغني : (ص 

) قالَّ العيني :"ولقد صحف مللن قللالَّ حارثاللة بالحللاء المهملللة(5
) 24/117والثاء المثلثة" .ً (عمدة القاري ، جّ 

) خنسللاء بنللت خللدام - بالخُللاء المعجمللة المكسللورة والللدالَّ(6
المهملة - النصارية زوجّ أبللي لبابللة صللحابية معروفللة (تقريللب

) .ً وقيللل خللذام : بكسللر الخُللاء وفتللح الللذال746َّالتهذيب ص 
 53/ 3المعجمتين ، ينظر : توضيح المشتبه ، جّ

) أبو لبابة النصاري المدني ، اسمه بشير ، وقيللل رفاعللة بللن(7
عبدالمنذر ، صحابي مشهور ، وكان أحد النقبللاء ، وعللاش إلللى
خلُفة علي ، ووهم من سماه مللروان .ً ( تقريللب التهللذيب ص

669 ً. (
و الحديث هو : " أن أباها يعني خدام زوجها ، وهي ثايللب فكرهللت

ه ذلك ، فأتت رسللولَّ الللله - اخه" أخرج رد نك  فلليمإالك- ف
الموطأ برواية يحيى بن يحيى كتللاب النكللاح ، بللاب جللامع مللال

) .ً 25 ، برقم : 388يجوز من النكاح : ( ص 
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=

َقاِسللم ِبللْن)1(ال َعلللّي  ُه  َفللَروا ُهِمللا:  ْن َع ِلللَف  ُت َواْخ ،
ٍهر ِبللْن)2(ُمْسلل َلللى  ْع َل ُد ا ْبلل َع َهللاُروَن، و ِبللْن  ُد  ِيلل َيز ، و

ِبللْن َيللى  َيْح َعللْن  ّينللة،  ُعي ِبللْن  َلى، وُسللِفياُن  ْع َل عبللدا
ِدالّرْحَمِن ْبلل َع َعللْن  ٍد،  ِبْن ُمَحّملل ِم  َقاِس َعْن ال ٍد،  ِعي ،َس

ٍة ِرثا ِبْن َحا َد  ِي َيز ِبنْي  .ً )3(وُمَجِمِع ا

) عبدالرحمن بللن القاسللم بللن محمللد بللن أبللي بكللر الصللديق(1
التيمي ، أبو محمد المدني ، ثاقة جليللل، قللالَّ بللن عيينللة ، كللان
أفضل أهل زمانه مللن السادسللة .ً ملات سلنة سلت وعشللرين

) 348وقيل بعدها (تقريب التهذيب ص 
) علي بن ُمسهر بضم الميللم وسللكون المهملللة وكسللر الهللاء(2

القرشي الكوفي ، قاضللي الموصللل ، ثاقللة للله غرائللب بعللد أن
أضر ، من الثامنة مات سنة تسع وثامانين .ً ( تقريللب التهللذيب

) .ً 405ص 
) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه ، كتاب النكللاح ، بللاب مللن(3

/6 في مسنده ( أحأمد ) و134/ 4أجازه بغير ولي ولم يفرقا (
 فللي سللننه ، كتللاب النكللاح ، بللاب الللثيبالدارمإي ) ، و328

/لل 3يزوجها أبوها (   ) ، ثالُثاتهم عن يزيللد2237 برقم : 1400 
بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمللد أخللبره أن
عبدالرحمن بن يزيد وُمَجِمع – بضم الميم وفتللح الجيللم وكسللر
الميم المشدودة – بن يزيد النصللاريين أخللبراه أن رجلُ ا منهللم
يدعى خداما ا أنكح ابنة له ، فكرهت نكاح أبيها ، فللأتت رسللولَّ

ُفخُِطبللت فنكحللتالله فذكرت ذلك له ، فرد عنها نكاح أبيهللا ، 
أبا لبابة بن عبدالمنذر ، وذكر يحيى ل بعني ابن سعيد ل أنه بلغه

.ًأنها كانت ثايبا
ابمإاجه ابنومن طريق ابن أبي شيبه أخرجه  ي كت ننه ف ي س  ف

 )1873 برقم 163/ 2النكاح ، باب من زوجّ ابنته وهي كارهة ( 
 في صحيحه – كما في الفتح- كتاب النكللاح ،البخاري، وأخرجه 

194/لل 9باب إذا زوجّ الرجل ابنته وهي كارهة فنكللاحه مللردود ( 
 فللي سللننه الكللبرى ، كتللاب النكللاح ،البيهقي) ، و5139برقم 

 ) ، كلُهما من طريق يزيد119/ 7باب ما جاء في إنكاح الثيب ( 
بن هارون عن يحيى بن سعيد به بنحوه ، ولم يسق البخُاري متنه
ُيللدعى ِخللدام أنكللح ابنللة للله .ً .ً .ً .ً .ً .ً " كاملًُ ، فقالَّ : " أن رجلُ 
وأحالَّ على ما قبله فقالَّ بنحللوه .ً وتللابع سللفيان بللن عيينلله فللي
رواية أخرى له يزيد بن هارون .ً أخرجّ روايته أحمد في مسللنده (

 في صحيحه – كما فللي الفتللح –البخاري) عن سفيان و6/328
ي6969 برقم 12/339كتاب الحيل ، باب في النكاح ( ن عل ) ع
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َيللَة ِو َعا ُبو ُم َقالََّ أ َو
َقاِسللم،)1( َعللْن ال َيللى،  َيْح َعللْن   ،

َقللالََّ َو ُكْر عبدالّرْحَمن،  ْذ َي َولْم  َد،  ِي َيز ِبْن  َعْن ُمَجِمع 
َبٌة ْع َعللْن ُش ٍد،  ِعي ِبللن َسلل َيى  َيْح َعْن  ْطاِن،  َق َيى ال َيْح و

ً َقاِسم ُمْرَسلُ .ً)2(ال
ِه.ً ِبي أ

َ َعْن  ِم،  َقاِس ِبْن ال ُه عبدالّرْحَمن  َوا َوَر
ُد  ْبلل َع َو َنللبّي،  ْع َق ُه ال َوا َفللَر ِلللك،  َعللْن َما ِلللَف  ُت َواْخ

ّلللى ّي، والمع ْهللد ِبللن)3(الّرْحَمللن بللن َم ٌد  َوُمَحّملل  ،
ِلك َعْن َما ِم،الَحَسِن،  ِبن القاِسلل َعْن عبدالّرْحَمن   ،

ِه.ً ِبي أ
َ َعْن 

ُت ِبن ْنَساء  َعْن َخ ِزيد،  َي َوُمَجِمِع  ابنّي  َعْن عبدالّرْحَمِن 

 برقم251 / 24 في المعجم الكبير (الطبرانيبن المدينّي ، و
) عن يعقوب بن حميد كلُهما عن سفيان بن عيينة به بنحوه642

 قالَّ عن خنساء أن أباها زوجها وهيالطبرانيإل أن في رواية 
ثايب .ً .ً .ً "الخ 

 في المعجمالطبرانيكما تابعهما محمد بن فضيل أخرجّ روايته 
 فللي سللننه ،الدارقطني) ، و4197 برقللم 218/لل 4الكللبير (

/لل 3كتاب النكاح ، باب (  ) بنحو لفظ يزيللد بللن هللارون .231ً 
وتابعهم عيسى بن يونس وشعبة .ً أما رواية عيسى بن يللونس

)1084 برقللم 446/لل 19 فللي الكللبير (الطبرانيفأخرجهللا   
بنحللو لفللظ يزيللد .ً وروايللة شللعبة أخرجهللا السللماعيلي فللي

) .ً وتابعهم أيضا علّي بلن195/لل 9المستخُرجّ - كما في الفتح (
ُمسهر ، وعبد العلى بن عبدالعلى ولم أقف علللى روايتهمللا ،

 ) .ً 229 / أ/ 5ذكرها الدارقطني في العلل (
) محمد بن خازم بمعجمتين أبو معاوية الضللرير الكللوفي ، عمللي(1

ش ، وقلد يهلم فلي ديث العم اس لح وهو صغير ، ثاقة أحفظ الن
ه عين ول س وتس نة خم ات س عة م حديث غيره .ً من كبار التاس

475اثانتان وثامانون سنة وقد رمي بالرجاء .ً (تقريب التهذيب ص 
 ً. (

150/ 6 في مصنفه (عبدالرزاقأما رواية: معمر فأخرجها ) (2
 فلليالـسـماعيلي) وروايللة شللعبة أخرجهللا 10316برقللم 

) ورواية يحيى القطان لم195/ 9المستخُرجّ – كما في الفتح (
أقف عليها .ً

) معلى بن منصور الرازي أبو يعلى ، نزيل بغداد ، ثاقللة سللني(3
 رمللاهأحأمدفقيه طلب للقضاء فللامتنع ، أخطللأ مللن زعللم أن 

بالكذب من العاشرة .ً مات سنة إحدى عشرة على الصللحيح .ً
) 541(تقريب التهذيب ص 
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َدام ّي: ابّن)1(ِخ ِد ْه َقالََّ ابُن َم َو  ،
َء.ً)2( ْنَسا  َخ

َوهٍب  ِبُن  ُه ا َوا َوَر
ِبن  َعْن عبدالّرْحَمِن  ِلك،  َعْن َما

ِزيللد َي ُدالّرْحَمِن و ْبلل َع َعللْن  َقللالََّ  َو ِه،  ِبي أ
ََ َعْن  َقاِسم،  ال

.ً)3(بن ُمَجّمع
َالََّ أبللو مسللعود َقلل ِلَك  َذ َك َو

َعللْن َمعللن)4( َعللْن)5(،   ،
ِهٌم.ً  َو ُهَما  َ ِكلُ َو ِلك،  َما

 في الموطأ برواية يحيللى بللن يحيللى ، كتللابمإالك) أخرجه : (1
)25 ، ح 388النكاح ، باب جامع ما ل يجوز مللن النكللاح : (ص 

ّوجهللا وهللي بالسناد السابق بلفظ : "أن أباها ل يعني ِخللدام ، ز
نثايب فكرهت ذلك ، فللأتت رسللولَّ الللله  احه" ، وم رد نك  ف

مإالك) ، وأخرجلله 7/89 فللي أسللد الغابللة (ابن الثيرطريق 
في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني ، كتاب النكللاح ،

) .ً 529باب الثيب أحق بنفسها من وليها (برقم : 
) .ً ومللن طريللق5/17 أخرجلله الشللافعي فللي الم (مإاـلـكوعللن 

 في الكلبرى ، كتلاب النكلاح ، بلابالبيهقيالشافعي أخرجه 
) .ً وفللي معرفللة السللنن7/123النكاح ل يقف علللى الجللازة (

 ، ح5/243والثاار ، كتاب النكاح ، باب نكاح البللاء وغيرهللم : (
) عللن معللن بللن456/لل 8 في الطبقللات (سعد ابن) .ً و4087

 في الكللبرى ، كتللاب النكللاح ، بللاب البكللرالنسائيعيسى ، و
) مللن طريللق5362 ، ح 5/175يزوجها أبوهللا وهللي كارهللة : (

) عنلله عبللدالرحمن بللن328/لل 6 فللي مسللنده (أحأمدمعن .ً و
 فلليابن الـجـوزيمهدّي وإسماعيل الطبللاع .ً ومللن طريقلله 

/7التحقيق ، كتاب النكاح ، مسألة ليملك الب إجبار الثيب : (
 في صحيحه ل كما فللي الفتللح لللالبخاري) .ً و2016 ، ح 133

كتاب النكاح ، باب إذا زوجّ الرجللل ابنتلله وهللي كارهللة فنكللاحه
،لل 194/لل 9مردود : ( ُأويللس ،5138  ) عن إسماعيل بللن أبللي 

) من640 ، برقم251/ 24 في المعجم الكبير : (والطبرني
 في صحيحه للل كمللا فللي الفتللح لللالبخاريطرقا إسماعيل ، و

 برقللم :318/لل 12كتاب الكراه ، باب ل يجوز نكاح المكللره ( 
 فللي سللننه ، كتللابداود أبو) عن يحيى بللن قزعللة .ً و6945

) عللن2101 ، برقللم : 400/لل 2النكللاح ، بللاب فللي الللثيب : ( 
163/لل 6 فللي الحللاد والمثللاني (عاـصـم أبي ابنالقعنبي .ً و

) عن عبدالله بن نافع وعبللد اللله بلن أحمللد فلي3392برقم : 
) عللن328/لل 6 ل (أحأمدزوائده على المسند ل كما في مسنده 

ّي .ً  مصعب الزبير
) من7/119 في الكبرى ل كما في الموضع السابق ل (البيهقيو

 جميعهللم وعللددهم أربعللةطريقي عبدالله بن يوسف بن وهللب
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َد، ِزيلل َي ْنللي  ِب َوُمَجّمللع  َعْن عبللدالّرْحَمِن  َواُب  َوالّص
ِم، َقاِسلل ِبللْن ال َعْن عبدالّرْحَمِن  َينَة، /  ُعي ِبُن  َواه ا َوَر
ُدالّرْحَمن ول ْبلل َع ُكْر  ْذ َيلل َلللْم  َو َء،  ْنَسللا ََأْن َخ ِه  ِبيلل أ

ََ َعْن 
ِبللْن ُدالّرْحَمِن  ْبلل َع َعللْن  ُي،  ِر ّو َثلل ُه ال َوا َوَر ٍعللا،  ُمَجّم

َعللَة ِدي َو ِبللْن  َد  ِزي َي ِبْن  َعْن عبدالله  َقالََّ  َو ِم،  َقاِس ،)1(ال
ٍم َدا َء بنُت ِخ ْنَسا ِم)2(َعْن َخ َقاِس َعْن ال ُفوُظ  َوالمْح  ،

ِبللْن َيى  َيْح َعْن  َعُه  َب َتا َوَمَن  ٍر،  ِه ِبْن ُمْس َعلّي  َلُه  َقا َما 
ْنُه.ً َع ٍد  ِعي َس

ِبللللْن َذا الحللللديَث: أبللللو سلللللمة  َهلللل َوى  َوَر
ِبْن)3(عبدالّرْحَمن ِز  ِزي َع ُه عبدال َوا َفَر ْنُه:  َع ِلَف  ُت َواْخ  ،

ًا رووه عن مالك عللن عبللدالرحمن بللن القاسللم عللن عشر راوي
أبيه القاسم عن عبدالرحمن وُمجّمع ابنّي يزيد عن خنساء بنت
حدام بلله بمثللله وفللي جميللع طرقلله أنهللا كللانت " ثايللب" وعللن

بعضهم قوله : " فرد نكاحها بدلَ من " فرد نكاحه" .ً 
) كذا وقع ، ولعل صوابها ( أن ) مرسلللة بللدليل روايللة المللاء(2

) .ً 299 ، 4/298إلى أطراف الحديث (جّ
)236 ، كتاب النكاح (برقم : الموطأ) أخرجه ابن وهب في (3

ًبا .ً وتابعه ابن معن .ً ذكر ذلك الدارقطني ِي .ً وعنده أنها كانت ثا
ًكللا فللي229/أ /5فللي العلللل ( ) ، وتللابع سللفيان بللن عيينللة مال

) .9/194ًروايته عن عبدالرحمن القاسم .ً ذكر ذلك في الفتح(
) نقلًُ عن ابن منده .ً 4/279كما أشار إليها في الصابة (

) موسى بن مسعود النهدي بفتح النللون أبللو حذيفللة البصللري(4
صدوقا سيء الحفظ وكان يصللحف مللن صللغار التاسللعة مللات
سنة عشرين أو بعدها وقد جاز التسعين وحديثه عنللد البخُللاري

) .ً 554في المتابعات .ً (تقريب التهذيب ، ، ص 
) معللن بللن عيسللى بللن يحيللى الشللجعي مللولهم أبللو يحيللى(5

المدني القزازي ، ثاقة ثابلت ، قلالَّ أبوحلاتم هلو أثابلت أصلحاب
مالك ، من كبار العاشرة ، مات سنة ثامان .ً ( تقريب التهللذيب

) 542ص
) عبدالله بن يزيد بن وديعة .ً قالَّ الحافظ ابن حجر : هذا لللم(1

أر من ترجم له ، وله يذكر البخُللاري ، ول ابللن أبللي حللاتم ، ول
) 195/ 5ابن حبان إل عبدالله بن وديعة بن خدام .ً ( الفتح

 في الكللبرى ، كتللاب النكللاح ، بللاب البكللرالنسائي) أخرجه (2
/للل 5يزوجهللا أبوهللا وهللي كارهللة ( .5361ً برقللم 175  )لل 

) .ً 641 برقم 251/ ، 24 في المعجم الكبير (الطبرانيو
) أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهللري المللدني ، قيللل(3
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ِفيع َبٌة،)1(َر ُه ُشللع َوا َفللَر ِزيز:  َع َعللْن عبللدال ِلللَف  ُت ، واخ
َبة ْع َعللْن ُشلل ِلللَف  ُت ِبللْن :واْخ ٍم  ِل َعللْن ُمْسلل فللروي 

ِهيَم ْبَرا ِإ
َعْن شقيٍق)2( ِفيللٍع،)3(  ِبْن َر ِزيز  َع َعْن عبدال  ،

ّي ِر ٍد الخُُد ِعي ِبي َس أ
َ َعْن  َلَمَة،  ِبي َس أ

َ ْيللَس)4(َعْن  َل َو  ،
ِز ِزي َع َعللْن عبللدال َبَة،  ْع َعللْن ُشلل َوالّصِحيَح:  بمحفوٍظ؛ 

ً َلَمَة ُمْرَسلُ ِبي َس أ
َ َعَن  .ً )5(بن رفيع، 

َعاِصللُم الحللولَِّ ُه:  َوا ِلَك َر َذ َكلل َو
ِبللْن)6(  وإسللرئيُل 

اسمه : عبدالله ، وقيل إسماعيل ، ثاقة مكثر من الثالثة ، مات
سلنة أربلع وتسلعين أو أربلع ومائلة ، وكلان موللده سلنة بضلع

) .ً 645وعشرين .ً (تقريب التهذيب ص 
) عبللدالعزيز بللن رفيللع بفللاء مصللغر السللدي ، أبللو عبللدالله(1

المكي ، نزيل الكوفة ، ثاقة ، مللن الرابعللة .ً مللات سللنة ثالُثايللن
)357ويقالَّ بعدها ، وقد جاوز التسعين .ً (تقريب التهذيب ص 

 ً.
) مسلللم بللن إبراهيللم الزدي الفراهيللدي بالفللاء أبللو عمللرو(2

البصللري ، ثاقللة ، مللأمون ، مكللثر عمللي بللاخرة مللن صللغار
التاسعة .ً مات سنة اثانتين وعشرين وهو أكبر شيخ لبي داود .ً

) 529(تقريب التهذيب ص 
) هكذا في الصل ولعل الصواب (شللعبة) كمللا ورد فللي علللل(3

 .ً ويويده سياقا الكلُم المتقدم ، ومسلم268/ 4الدارقطني جّ
بن إبراهيم من تلُميذ شعبة ، وكذا عبدالعزيز من شيوخ شللعبة

 .ً ) 503ل498/ 2ينظر : (تهذيب التهذيب جّ
.ً)5سعد بن مالك بن سنان .ً تقدمت ترجمته في السؤالَّ رقم () (4

268/ 4ولم أقف على روايته ، وأشار إليها الدارقطني في العلل (
 ً.(

) مللن طريللق120/لل 7 في سننه الكبرى (البيهقي) أخرجه (5
أبي قلُبة عن عبدالصمد بن عبدالوارث عن شللعبة بلله بلفللظ :

ة ،"أن امرأة أتت النبي  ا كاره ي ، وأن ي زوجن  فقالت إن أب
الَّوأنا أريد أن أتللزوجّ عللم ولللدي .ً فللرد النللبي  احه" .ً وق  نك

البيهقي : "وهذا هو الصحيح عن أبي سلمة" .ً 
) عاصم بن سليمان الحولَّ ، أبو عبدالرحمن البصري ، ثاقللة ،(6

من الرابعة؛ لم يتكلم فيه إل القطان؛ فكأنه بسبب دخوله فللي
 ) .ً 285الولية .ً مات بعد سنة أربعين .ً (تقريب التهذيب ص 
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ُنَس،  ِبي)1(ُيو أ
َ َوِص)2( و َلَح ِبللْن)3( ا ِز  ِزي َع ِدال ْبلل َع َعْن   ،

َلَمة َأبّي َس َعْن  ِفيٍع  ً َر .ً)4(ُمْرَسلُ
ِبي  أ

َ ُه:  َوا َوَر
َفَة)5( ِني ِفيٍع،)6( َح ِبْن َر ِز  ِزي َع َعْن عبدال  

ِز ِزي َع َعللْن عبللدال ُه  َوا ِزيز.ً َر َع َعلى عبللدال ِه  ِفي ِهَم  َو َف
َلَمَة ُمْرَسللٌل ِبللي َسلل أ

َ َعْن  ِفيٍع  َيللى)7(ِبْن َر َيْح ُه: َوا َوَر  ً.
ْير ِث َك ِبّي  أ

َ ُه: السللكن بللن)8(ِبْن  َوا َفَر ْنُه.ً  َع ِلَف  ُت َواْخ  ،
َعْن َحّجاجِّ عن)9(أبي السكن ّواٍف)10(،  َعللْن)11(الَص  ،

) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاقا السبيعي الهمداني ، أبللو(1
يوسف الكوفي ، ثاقة ، تكلم فيه بلُ حجة ، من السابعة .ً مللات

).ً 104سنة ستين ، وقيل بعدها .ً (تقريب التهذيب ، ، ص 
) الصواب( أبو) .ً (2
) سلُم بن سليم الحنفي مولهم ، أبو الحوص الكوفي ، ثاقللة(3

متقن ، صاحب حديث من السابعة ، مات سنة تسع وسللبعين .ً
) .ً 261(تقريب التهذيب ص 

) رواية أبي الحللوص ، أخللرجّ روايتلله سللعيد بللن منصللور فللي(4
ّي فللي التحقيللق ،157/لل 1سننه ( ) .ً وملن طريقلله ابلن الجللوز

/7النكللاح ، مسللألة ل يجللوز للمللرأة أن تلللي عقللد النكللاح(
) بنحو لفللظ133/لل 4) وابن شيبة في مصنفه (203برقم 119

شعبة؛ لنه زاد قوله : "اذهبي فانكحي ما شئت" .ً 
146/ 6 في مصنفه (الرزاقورواية إسرائيل بن يونس .ً أخرجه عبد

) .ً ورواية : عاصم الحولَّ ، لم أقف عليها .ً 10303برقم 
) كذا في الصل والصواب( أبو) .ً (5
) النعمان بن ثاابت الكوفي أبو حنيفة المام ، يقالَّ أصلهم من(6

فارس ، ويقالَّ مولى بني تيم ، فقيه مشللهور مللن السادسللة .ً
مات سنة خمسين على الصحيح ، وله سبعون سللنة .ً (تقريللب

 ) .ً 563التهذيب ص 
) وخللالف أبللو حنيفللة أصللحاب عبللدالعزيز بللن رفيللع السللابق(7

ذكرهم ، فرواه عنه عن مجاهد عن ابن عباس .ً أخللرجّ روايتلله
) .ً 7/120 في الكبرى(البيهقي

) يحيى بن أبي كثير الطائي مولهم أبللو نصللر اليمللامي ، ثاقللة(8
ثابت ؛ لكنه يدلس ويرسللل مللن الخُامسللة ، مللات سللنة اثانللتين

) .ً 596وثالُثاين ، وقيل قبل ذلك .ً (تقريب التهذيب ص 
ُبرجمللي ، أبللو(9 ) الّسللكن بللن إسللماعيل النصللاري ، ويقللالَّ ال

معاذ ، أو أبو عمرو ، البصللري ، صللدوقا مللن الثامنللة ( تقريللب
 ).ً 217/ 1التهذيب 

) هكذا في الصل ، والصواب : ابن .ً (10
) حجللاجّ بللن أبللي عثمللان ميسللرة ، أو سللالم الصللواف ، أبللو(11
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َة ّيللَر ِر ُه ِبي  أ
َ َعْن  َلَمَة،  ِبي َس أ

َ َعْن  َيى،  َعُه)1(َيْح َب َتللا َو  ،
َباِط َلْس ُبو ا َيى.ً)2(َأ َيْح َعْن   ،

ٍم ِل ِبْن ُمْسلل ُد  ْي ِل َو َقالََّ ال َلَك  َذ َك َو
َعللْن شلليباَن)3( :)4(،

َيْحيى.ً َعْن 
َد  ِزيلل َي ِبللْن  َبللاَن  َأ َو ِئّي،  ِتوا ّدْسلل ِهَشللام ال َفُه  َل َوَخللا

ِر ّطا َع َلَمَة)5(ال ِبي َس أ
َ َعْن  َيى  َيْح َعْن:  ُه  ْعَمُر َروو َوَم  ،

ً َيى.ً)6(ُمْرَسلُ َيْح َعْن  َواُب  ُهو الّص َو  ،
ِبي  أ

َ ِبْن  َيى  َيْح َعْن  َعْن شيبان،  ِنيفَة،  ُبو ح َأ َقالََّ  َو
ِرَمَة ِبن ِعك َهاَجَر  َعْن الُم ٍر،  ِثي َة)7(َك ّيللَر ِر ُه ِبللي  أ

َ َعْن   ،
)8(ً.

الصلت الكندي ، مولهم البصري ، ثاقة حافظ ، مللن السادسللة
) .ً 153مات سنة ثالُث وأربعين .ً (تقريب التهذيب ص 

ُاختلللف فلي اسللمه وفلي(1 ) عبدالرحمن بللن صلخُر الدوسلي ، 
اسم أبيه ، صحابي مشهور ، مات سنة سبع وخمسين ، وقيللل

) .ً 599غيرها .ً ( تقريب التهذيب ص 
) بشر بللن رافللع الحللارثاي ، أبللو السللباط النجرانللي ، فقيلله ،(2

) .ً 62ضعيف الحديث ، من السابعة .ً (تقريب التهذيب ص 
) الوليد بن مسلم القرشي ، مولهم أبو العباس الدمشللقي ،(3

ثاقة ؛لكنه كثير التدليس والتسوية ، من الثامنة .ً مات آخر سنة
أربللع أو أولَّ سللنة خمللس وتسللعين .ً (تقريللب التهللذيب ص

584 ً. (
) شلليبان بللن عبللدالرحمن التميمللي ، مللولهم النحللوي ، أبللو(4

معاوية البصري ، نزيل الكوفة ، ثاقة صاحب كتاب ، يقالَّ إنلله :
منسوب إلللى نحللوة بطللن مللن الزد ل إلللى علللم النحللو ، مللن

) 269السابعة مات سنة أربع وستين .ً (تقريب التهذيب ص 
) أبان بن يزيد العطار البصري أبو يزيد ، ثاقة للله أفللراد ، مللن(5

) .ً 87السابعة مات في حدود الستين .ً (تقريب التهذيب ص 
) لم أقف على هذه الرواية .ً (6
) مهاجر بن عكرمة بللن عبللدالرحمن بللن الحللارث بللن هشللام(7

)548المخُزومي ، مقبولَّ ، من الرابعة .ً (تقريب التهذيب ص 
 ً.

) وخالف : أبو حنيفة الوليد بن مسلم ، وسللورة بللن الحكللم ،(8
فرواه عن شيبان عللن يحيللى بللن أبللي كللثير عللن المهللاجر بللن
ًا بلفللظ : "ل تنكللح البكللر حللتى عكرمة عن أبي هريرة مرفوعلل

)126ُتستأمر" .ً أخرجه أبللو نعيلم فلي مسلند أبللي حنيفللة(ص 
وتوبع أبو حنيفة على هذا الوجه : 
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َلَمَة  ِبلي َسل أ
َ ِبلْن  ُعْملر  ُه  َوا َوَر

ْنله)1( َع ِللَف  ُت َواْخ  ،
ُقوُب الفطِس ْع َي ُبو  َأ ُه  َوا ٍم)2(ُ:فَر ُهَشي َعْن  َعْن)3(،   ،

ِبْن َعللْن)4 (َعْمُرو  ِه،  ْيلل ِب أ
َ َعللْن  َلَمة،  ِبللي َسلل أ

َ ِبْن  ُعْمَر   
َة،  ّيلللَر ِر ُه ِبلللي  أ

ٍم)5(َ ُهَشلللي َعلللْن:  ِه  ْيللل ِو َيْر ُه  ْيلللر َغ َو  
ً .ً)6(ُمَرَسلُ

ِبي  أ
َ ِبْن  َلَمة  ُه َس َوا َوَر

ِه)7( ِبيلل أ
َ َعللْن   عبدالّرْحَمَن، 

ْنُه:َمكُحولَّ َع ِه  ِب ّدَث  ُه)8(ُمَرَسلُ.ًً َح َوا َفللَر ِلَف،  ُت َواْخ  ،

تابعه علي بن يزيد الصدائي ، وأبو يحيى الحماني .ً ولم أقف على
) 275 : 9روايتهما ، وأشار لها الدارقطني في العلل (

) عمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري ، صدوقا(1
يخُطئ ، من الثالثة ، قتل بالشام سنة اثانللتين وثالُثايللن .ً ( تقريللب

).ً 351التهذيب ص 
) يوسف بن يونس ، أبو يعقوب الفطس ، طرسوسي ، وكل ما(2

روى عمن روى من الثقات منكللر.ً( الكامللل فللي ضللعفاء الرجللالَّ
7/171ً.(

ن(3 ) هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي ، أبو معاويلة ب
أبللي خللازم بمعجمللتين الواسللطي ، ثاقللة ثابللت ، كللثير التللدليس
د انين ، وق نة ثالُث وثام ات س ابعة م والرسالَّ الخُفي .ً من الس

) .ً 574قارب الثمانين .ً (تقريب التهذيب ص 
) هللذه للل والللله أعلللم للل مقحملله فللي النللص بللدليل كتللاب(4

) ، وكذلك التخُريج .ً 275/ 9الدارقطني في العلل (جّ
رواه أبو يعقوب الفطس عن هشيم عن عمر بن أبي سلللمة) (5

بيرالطبرانيعن أبيه عن أبي هريرة .ً أخرجه  م الك  في المعج
) علللن طريلللق بشلللر بلللن موسلللى ،643برقلللم 252/للل 24(
أحأمد) من طريق 44برقم 3/231 في السنن (الدارقطنيو

بن أبي أبي يحيى ابن كثيركلُهما عن أبي يعقوب الفطس أخو
أبي مسلم المستملي به بنحو لفظ عبدالعزيز بن رفيع ، وفيلله
زيادة قوله : " فتزوجها أبو لبابة ابن المنللذر فجللاءت بالسللائب

ًا" .ً  بن أبي لبابة ، وكانت ثايب
) خالف شجاع بن مخُلللد ، وسللعيد بللن منصللور ، فرويللاه عللن(6

هشيم عن عمر بن أبللي سلللمة عللن أبللي سلللمة مرسلللًُ .ً أمللا
برقللم3/231 في السللنن (الدارقطنيرواية شجاع فأخرجها 

 بتحقيللقأخرجهـا فـي سـننه) ورواية سعيد بن منصللور 43
) .ً 567برقم 1/156العظمي (

) هنا سقط تقديره ( سلمة عن ) بدليل السياقا بعد ذلك .ً (7
) مكحولَّ الشامي ، أبو عبللدالله ، ثاقللة فقيلله ، كللثير الرسللالَّ(8

مشهور من الخُامسة .ً مات سنة بضع عشرة ومائة .ً (تقريللب
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ُد ِزيل َوي َبللاَرِك،  ِء)1(ابللُن الُم ِبللي الّزرقلا أ
َ ْن  ِب َعللْن)2(   ،

ِبْن  ٍد  ٍد/ُمَحّم ِبللن)3( َراش َلَمَة  َعْن َسلل ْكُحولٍَّ،  َعْن َم  ،
ٍم.ً َء بنُت ِخذا ْنَسا َأْن َخ ِه  ِبي أ

َ َعْن  َلَمة،  َأبي َس

ُنَس  ُيو ِبْن  ٌد  َأْحَم ُه  َوا َوَر
َد،)4( ِبْن َراِش ٍد  َعْن ُمَحّم  ،

ْكُحولٍَّ ِفللْي َعْن َم َوالُمْرَسللُل  ِه،  ِبلل ُيَجاوُز  ُمْرَسلًُ لم 
ِدالّرْحَمن.ً.ً.ً.ً ْب َع ِبن  َلَمَة  ِبي َس أ

َ ِديِث  )5 (َح

   

َو آخللُر ُهلل َو َلللِل،  ِع َتللاب ال ِك َند النساء ِمْن  أِخْر ُمس
َلى َع ّلى اللُه  َوَص ُلُه  ْه َأ َو  ُه َكَما  ُد لله  َوالحم َتاِب،  ِك ال

ِبييَن.ً ّن َتم ال ٍد َخا ُمحّم
ِبْن  ٍد  ِبْن ُمَحّم ِلّي  َع ِه:  ِب ِة َر ِإلى َرْحَم َفِقير  َبُه ال َت َك

َللللُه،)6(عنلللاٍن [.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً] َفلللَر الللللُه  َغ ِفعّي؛   الّشلللا
ِلَجِميلللِع َو َفه،  ِل ُلملللؤ َتلللاَب، و ِك َذا ال َهللل ِلَصلللاِحِب  و
ْنللُه: يللوَم َع َنْسللخُِه  ُغ ِمللْن  َكللاَن الفللرا ِو ِلِميَن،  الُمْس
َنة ِم، َسلل َكللّر َباَن الُم ْع َعَشَر ِمْن َشلل ِدي  ِة الَحا الجمع

َتها.ً ِتَم َأحَسَن اللُه َخا َئَة،  ُع َما ِب َوَس َ:ثاماٍن 

   

) .ً 545التهذيب ص 
) الصواب زيد بن أبي الزرقاء ، فهو الللذي يللروي عللن محمللد(1

بن راشد ، ويزيد هو اسم والده ( أبي الزرقاء ) .ً 
) زيد بن أبي الزرقلاء ، يزيلد الثعلللبي الموصلللي ، أبلو محمللد(2

نزيل الرملة ، ثاقة من التاسعة ، مات سنة أربع وتسعين ومائة
) 223.ً (تقريب التهذيب ، ، ص 

) محمللد بللن راشللد المكحللولي الخُزاعللي ، الدمشللقي نزيللل(3
البصرة ، صدوقا يهم ، ورمي بالقدر ، من السللابعة ، مللات بعللد

) .ً 478الستين .ً (تقريب التهذيب ص 
) أحمد بن عبدالله بن يونس بن عبدالله بن قيللس التميمللي ،(4

افظ ، ملن كبلار ُينسلب لجلده ، ثاقلة ، ح اليربوعي ، الكوفي ، 
العاشرة ، مات سنة سبع وعشرين ، وهللو ابللن أربللع وتسللعين

) .21ًسنة .ً ( تقريب التهذيب ص 
) كلمة غير واضحة ، ولعلها كلمة : أصح .ً(5
) كلمة أو كلمات لم أستطع قراءتها .ً (6
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الفهارس
فهرس الحأاديث-
فهرس الرواة-
فهرس أقوال الدار-

قطني في الرواة
جرحأا وتعديلُ

فهرس المصادر-
والمراجع

فهرس الموضوعات-
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فهرس الحاديث
رقم السؤالالطرف
15أتقاهم للرب وأوصلهم

12أذات زوجّ أنت؟ قلت: نعم
19أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم 

3اقروا الطير على مكانتها
6أمرنا بسبع، ونهانا عن سبع

14أمرها أن تعتد بحيضة
10 أذن لها أن تؤم أهل دارهاأن النبي 
4دخل على ُضباعة  الله أن رسولَّ

13أنه جاءه يهودي، فقالَّ
أنه ُسئل عن المرأة ترى في منامها ما

يرى الرجل؟
25

22أنه نهى عن الخُليطين التمر والرطب
23ارموا الجمرة بمثل حصى الخُذف

18اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي
21البذاذة من اليمان

9الحمد لله الذي يخُرجّ الحي من الميت
28الدنيا حلوة خضرة

3المبشرات وبقيت النبوة ذهبت
20ردوا السائل ولو بظلف 

24الصلُة الولى وقتها
27الظهار

7عرض علي قوم من أمتي
16علُم تدغرن أولدكن بهذا

3عن الغلُم شاتان مكافئتان
8 من الليل إلى فخُارةقام رسولَّ الله 

12كيف أنت له؟ فإنما هو
5ل، حتى يبلغ الكتاب أجله

20ل تردن السائل ولو بظلف 
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17ل مرحبا بك ول أهلُ 
20ل تحقرن إحداكن لجارتها

ًا أو يلزرع ما ملن مسللم يغلرس غرسل
ًا زرع

11

من نزلَّ منزلً ثاللم قللالَّ أعللوذ بكلمللات
الله

11

1 قسم ميراثاهوأن رسولَّ الله 
29نكاحها ورد النبي 

20يا نساء المسلمات ل تحقرّن جارة
2صب على بولَّ الغلُمُي
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فهرس الرواة (الرجالَّ)

رقم السؤالالسم

29أبان بن يزيد العطار

إبراهيم بن محمد بن الحارث أبو
إسحاقا الفزاري

17

29أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف 

3أبو يزيد المكي

29أبو يعقوب الفطس 

26أحمد بن إسحاقا الحضرمي

1أحمد بن سنان بن أسد بن حيان 

28أحمد بن عبد الله بن عمر الوكيل 

أحمد بن عبدالله بن يونس التميمي
= أحمد بن يونس 

29

19إسحاقا بن إبراهيم الحنيني

إسحاقا بن إدريس السواري
26البصري 

24إسحاقا بن سليمان الرازي

4إسحاقا بن عبدالله بن الحارث

29إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاقا 

3إسماعيل بن إبراهيم = ابن علية 

إسماعيل بن أمية بن عمرو بن
28العاص

ْنسي َع ّياش ال 25إسماعيل بن ع
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رقم السؤالالسم

8السود بن قيس العبدي 

أشعث بن أبي الشعثاء سليم بن
6أسود المحاربي 

10أشعث بن عطاف

19أنس بن مالك بن النضر 

18ُبديل بن ميسرة العقيلي

6البراء بن عازب النصاري الوسي

بسر بن سعيد المدني = بشر بن
26سعيد 

بشر بن رافع الحارثاي = أبو
29السباط 

بشير بن عبدالمنذر النصاري = أبو
29لبابة

12بشير بن يسار الحارثاي

26بكير بن عبدالله بن الشج

3ثاابت بن عجلُن النصاري

جابر بن عبدالله بن عمرو حرام
الّسلمي

11

13، 1جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي 

الجراح بن المنهالَّ أبو العطوف
5الحراني 

5جرير بن حازم الزدي

ُقْرط جرير بن عبدالحميد بن 
ّبي الض

17 ،23
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رقم السؤالالسم

4جعفر بن سليمان الضبعي

17جعفر بن عبدالرحمن النصاري

17جعفر بن يزيد 

26حاتم بن إسماعيل المدني الحارثاي

15الحارث بن نوفل = زوجّ درة

26الحارث بن يعقوب بن ثاعلبة

28حبيب بن أبي ثاابت السدي

29حجاجّ بن أبي عثمان ميسرة

3حجاجّ بن محمد العور

الحسن بن أبي الحسن يسار =
11الحسن البصري

2الحسين بن علي بن أبي طالب 

17حصين بن عبدالرحمن السلمي

12حصين بن محصن النصاري المدني

20، 7حفص بن ميسرة العقيلي

1الحكم بن عتيبة الكندي

ّياط 24حماد بن خالد الخُ

28، 20، 18، 5حماد بن زيد بن درهم الزدي

28، 20حماد بن سلمة بن دينار البصري
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رقم السؤالالسم

حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم
القرشي

29

4خالد بن الحارث بن عبيد الهجيمي 

4خالد بن عبدالله الواسطي

4خلف بن موسى بن خلف العمي

27، 4، 2داود بن أبي هند القشيري

28داود بن عبدالرحمن العطار المكي

2داود بن عيسى 

19رافع بن خديج بن رافع بن عدي

27ُرفيع بن مهران الرياحي

4روح بن عبادة بن العلُء القيسي 

16زياد بن سعد الخُرساني

29زيد بن أبي الزرقاء 

20، 19، 7زيد بن أسلم العدوي

3سباع بن ثاابت 

26سعد بن أبي وقاص 

5سعد بن إسحاقا بن كعب بن عجرة

29، 5سعد بن مالك = أبو سعيد الخُدري

28، 20سعيد بن أبي سعيد المقبري
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رقم السؤالالسم

َعُروبة ِمهران سعيد بن أبي 
ُكري اليش

4

12سعيد بن أبي هلُلَّ الليثي

سعيد بن المسيب بن َحْزن
26، 25المخُزومي

سفيان بن سعيد الثوري
1 ،14 ،23 ،25،

28

سفيان بن عيينة 
12 ،16 ،20،
21 ،22 ،23،
26 ،28 ،29

29السكن بن السكن

سلُم بن سليم الحنفي = أبو
الحوص

29

8سلم بن قتيبة الشقيري

1سلمة بن كهيل الحضرمي

23سليمان بن حرب الزدي

سليمان بن حيان الزدي = أبو خالد
12الحمر

27سليمان بن طرخان التيمي

23سليمان بن عمرو بن الحوص

6سليمان بن فيروز الشيباني

11سليمان بن قيس اليشكري

17، 11سليمان بن مهران = العمش

26، 14سليمان بن يسار الهلُلي 
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رقم السؤالالسم

15، 2سماك بن حرب البكري

6سوار بن مصعب الهمداني الكوفي

سويد بن عبدالعزيز بن نمير
السلمي

5

1شداد بن الهاد الليثي

15، 2شريك بن عبدالله النخُعي

ُشعبة بن الَحّجاجّ أبو بسطام
الواسطي

1 ،5 ،6 ،23،
29

16شعيب بن أبي حمزة

29شيبان بن عبدالرحمن التميمي

صالح بن أبي مريم الضبعي = أبو
الخُليل

4

18صالح بن رستم الخُزاز = أبو عامر

4صبيح الفارسي أبو المليح

24الضحاك بن عثمان السدي

الضحاك بن مخُلد الشيباني = أبو
24، 3عاصم 

طلحة بن نافع القرشي = أبو
11سفيان 

29عاصم بن سليمان الحولَّ

عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان
الوسي

19

1عامر بن شراحيل = الشعبي 
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رقم السؤالالسم

عبادة بن الصامت النصاري
الخُزرجي

7

29، 22عبدالعلى بن عبدالعلى الّسامي

ْيلي َل 25عبدالجبار بن عمر ا

20عبدالحميد بن جعفر بن الحكم 

عبدالرحمن بن القاسم بن محمد
29بن أبي بكر الصديق

20، 19عبدالرحمن بن بجيد بن وهب 

10عبدالرحمن بن خلُد النصاري

15عبدالرحمن بن عبدالله الصبهاني

13عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي

12عبدالرحمن بن عمرو = الوزاعي

29، 1عبدالرحمن بن مهدي العنبري

29عبدالرحمن بن يزيد بن جارية 

ِكناني 23عبدالرحيم بن سليمان ال

3عبدالرزاقا بن همام الصنعاني

29عبدالعزيز بن رفيع السدي 

5عبدالعزيز بن محمد الدراوردي

عبدالله بن أبي أمامة بن ثاعلبة
النصاري

21

1عبدالله بن أبي الجعد الشجعي
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رقم السؤالالسم

5عبدالله بن أبي بكر النصاري 

ْودي َل 23، 5عبدالله بن إدريس بن يزيد ا

4عبدالله بن الحارث الهاشمي

18عبدالله بن المؤمل المخُزومي

29، 9عبدالله بن المبارك المروزي 

10عبدالله بن داود الخُريبي

عبدالله بن سعيد بن عبدالملك بن
مروان الموي

24

1عبدالله بن شداد بن الهاد الليثي

عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب
27الهاشمي = ابن عباس

عبدالله بن عمر بن الخُطاب بن
24نفيل القرشي العدوي

عبدالله بن عمر بن حفص بن
24عاصم 

15عبدالله بن عميرة

عبدالله بن عون بن أرطبان = ابن
عون 

1

22عبدالله بن كعب بن مالك النصاري

عبدالله بن لهيعة بن عقبة
26الحضرمي = ابن لهيعة

عبدالله بن محمد بن أبي شيبة =
15أبو بكر

29، 20عبدالله بن مسلمة القعنبي
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رقم السؤالالسم

ُنمير الهمداني 4عبدالله بن 

عبدالله بن وهب القرشي = ابن
29، 7، 5وهب 

29عبدالله بن يزيد بن وديعة

13عبدالله بن يسار الجهني الكوفي

عبدالملك بن حسين النخُعي = أبو
8مالك الواسطي 

16، 3عبدالملك بن عبدالعزيز جريج

15عبدالملك بن قتادة بن ملحان

ْنبري َع 25عبدالوارث بن سعيد ال

 12عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي

ّناط = ِكناني الح عبدربه بن نافع ال
22أبو شهاب الصغر

28عبيد سنوطا المدني

3عبيدالله بن أبي يزيد المكي 

16، 9عبيدالله بن عبدالله بن عتبة

عبيدالله بن عمر بن حفص بن
عاصم

5 ،24

23َعبيدة بن ُحميد الكوفي

2عثمان بن سعيد المري

24عثمان بن عمرو بن ساجّ الجزري

15عثمان بن محمد بن إبراهيم بن أبي
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رقم السؤالالسم

شيبه

18عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي 

25عطاء بن أبي مسلم الخُراساني

7عطاء بن يسار الهلُلي 

ْيلي َل َعقيل ا َقيل بن خالد بن  22ُع

ْدعان التيمي 25علي بن زيد بن ُج

علي بن صالح بن صالح بن حي
الحمدان

2

علي بن عاصم بن صهيب
الواسطي

4

1علي بن مبشر

29علي بن مسهر القرشي الكوفي 

4عمار بن أبي عمار 

25عمارة بن راشد بن كنانة الليثي 

عمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن
بن عوف الزهري 

29

26عمر بن شبة النميري

18عمر بن عبدالرحمن بن محيصن

29عمر بن كثير بن أفلح المدني 

2عمرو بن أبي قيس الزرقا 

28عمرو بن الحارث
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رقم السؤالالسم

6عمرو بن قيس الملُئي 

23عمرو بن مرزوقا الباهلي

َهلّي = ُمعاذ بن َلْش َعمرو بن ُمعاذ ا
َعمرو 

20

ِبيعي 24عيسى بن يونس الّس

ُنعيم  ْين الكوفي، أبو  َك ُد 24الفضل بن 

14الفضل بن موسى

2قابوس بن المخُارقا 

َياضي َب 24القاسم بن غنام النصاري ال

القاسم بن محمد بن أبي بكر
29الصديق

4قتا دة بن دعامة

8قرة بن سليمان الزدي

6ليث بن أبي سليم بن زنيم

الليث بن سعد الفهمي = أبو
الحارث

12 ،24 ،26،
28

،22، 20، 12، 5مالك بن أنس الصبحي
29

3مجاهد بن جبر المكي

29مجمع بن يزيد بن جارثاة

4محمد بن إبراهيم بن أبي عدي

18محمد بن إدريس = الشافعي 
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رقم السؤالالسم

،22، 21، 20محمد بن إسحاقا بن يسار
27

3محمد بن بكر البرساني

29، 20محمد بن الحسن الشيباني 

محمد بن الحسن بن هلُلَّ بن أبي
زينب

4

محمد بن المنكدر بن عبدالله بن
الهدير

11

24، 4محمد بن بشر العبدي 

11محمد بن ثاابت البناني

3محمد بن ثاابت بن سباع

َذلي = غندر ُه 23محمد بن جعفر ال

محمد بن خازم الضرير = أبو
معاوية

29

29محمد بن راشد المكحولي

1محمد بن سالم 

18محمد بن سنان العوقي 

محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى
1النصاري = ابن أبي ليلى

محمد بن عبدالرحمن بن عبيد
14القرشي

28محمد بن عبدالرحمن = أبو السود

محمد بن عبدالله بن إبراهيم
الشافعي

4
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رقم السؤالالسم

10محمد بن عبدالله = أبو أحمد الزبيري

26، 20محمد بن عجلُن القرشي المدني

ّبي َغْزوان الض ُفضيل بن  23، 10محمد بن 

محمد بن مسلم بن تدرس = أبو
11الزبير

محمد بن مسلم بن شهاب =
16، 9، 5الزهري

ِذر الشاعر َنا 24محمد بن ُم

محمد بن يونس بن موسى
الكديمي 

4

19محمود بن لبيد بن عقبة بن نافع 

2المخُارقا بن سليم الشيباني

13، 6، 2ِمسعر بن كدام الهلُلي 

29مسلم بن إبراهيم الزدي 

َطب ْن َعبدالله بن َح ِلب بن  َط الُم
الحارثاّي

20

28معاذ بن رفاعة بن رافع

9معاوية بن حفص الشعبي 

6معاوية بن سويد بن مقرن المزني

2معاوية بن هشام = القصار

13معبد بن خالد بن مرير القيسي

َلمي 22، 21معبد بن كعب الّس
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رقم السؤالالسم

10معتمر بن سليمان التيمي

26معلى بن أسد العمي

29معلى بن منصور الرازي

29، 16، 9، 5معمر بن راشد الزدي

27معمر بن عبدالله بن حنظلة

29معن بن عيسى الشجعي

18المغيرة بن حكيم الصنعاني 

13مغيرة بن مقسم الصيفي 

َباني ْت ِق َفَضالة ال 23المفّضل بن 

29مكحولَّ الشامي

20، 1منصور بن حيان بن حصين السدي 

24منصور بن سلمة الخَُُزاعي 

18منصور بن صفية 

29المهاجر بن عكرمة 

4موسى بن خلف

29موسى بن مسعود النهدي

24نافع مولى ابن عمر 

8نبيح بن عبدالله العنزي
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رقم السؤالالسم

12نصر بن علي بن نصر الزدي

النعمان بن أبي عياش الزرقي
28النصاري

النعمان بن ثاابت الكوفي = أبو
29حنيفة

9نعيم بن حماد الخُزاعي 

هشام بن أبي عبدالله سنبر
=هشام الدستوائي

4 ،18 ،29

20، 19هشام بن سعد المدني 

29هشيم بن بشير 

4هلُلَّ بن حق 

4همام بن يحيى العوذي 

24، 14وكيع بن الجّراح بن َمليح الّرؤاسي

الوليد بن عبدالرحمن الجرشي
8الحمصي 

الوليد بن عبدالله بن جميع الزهري
10المكي

29الوليد بن مسلم القرشي 

26ُوهيب بن خالد بن عجلُن الباهلي

29يحيى بن أبي كثير الطائي 

11يحيى بن أيوب المصري

يحيى بن المتوكل المدني = أبو
24عقيل 
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رقم السؤالالسم

يحيى بن سعيد بن فروخ = يحيى
القطان

3 ،5 ،12 ،26،
28 ،29

يحيى بن سعيد بن قيس = يحيى
النصاري

3 ،5 ،12 ،26،
28 ،29

15يحيى بن عبدالحميد الحماني

26يزيد بن أبي حبيب سويد المصري

23يزيد بن أبي زياد الهاشمي

19يزيد بن عبدالملك النوفلي

،24، 12، 5، 4يزيد بن هارون بن َزاذان الّسلمي
29

28يعقوب بن إبراهيم البزار 

26يعقوب بن عبدالله بن الشج

17، 12يعلى بن عبيد بن دينار العبدي

8يعلى بن عطاء

27يوسف بن عبدالله بن سلُم

20يونس بن عبيد

18يونس بن محمد بن مسلم المؤدب

ْيلي 16، 5يونس بن يزيد بن أبي النجاد ال
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فهرس (النساء)

رقم السؤالالسم

12أسماء = عمة حصين بن محصن

1أم الفضل بنت حمزة القرشية 

10أم الوليد بن عبدالله بن جميع

23أم ُجندب الزدية

7أم حرام النصارية

أم سليم بنت ملحان بن خالد
25، 8النصارية = أم أنس 

17أم طارقا = مولة سعد بن عبادة 

أم فروة =أخت أبى بكر الصديق
وقيل غيرها.ً

24

3أم كرز الكعبية الخُزاعية

أم مبشر النصارية = امرأة زيد بن
11حارثاة 

أم معبد = زوجّ كعب بن مالك
22، 21النصاري

10أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث

آمنة بنت محصن السدية = أم
قيس 

16

7امرأة حذيفة 

بركة بنت ثاعلبة بن عمرو بن حصين
8بن مالك = أم أيمن 

18حبيبة بنت أبي تجراة العبدرية

20، 19حواء أم بجيد 
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رقم السؤالالسم

خالدة بنت السود بن عبديغوث
القرشية = أم خالد 

9

29خنساء بنت خذام

27خولة بنت ثاعلبة بن أصرم النصارية

ّية 26، 25خولة بنت َحكيم الّسلم

خولة بنت قيس بن قهد = خولة بن
28ثاامر

15درة بنت أبي لهب بن عبدالمطلب

14الربيع بنت معوذ 

6رهم بنت السود بن خالد 

ُعجرة  5زينب بنت كعب بن 

4صفية بنت الزبير = أم الحكم 

صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي
طلحة العبدرية

18

4ُضباعة بنت الزبير

13، 3عائشة بنت أبي بكر الصديق 

عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد
المدنية

3

5ُفريعة بنت مالك

13قتيله بنت صيفى الجهنية 

لبابة بنت الحارث امرأة العباس بن
عبدالمطلب = أم الفضل

2
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رقم السؤالالسم

10ليلى بنت مالك
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فهرس أقوالَّ الدار قطني في الرواة جرحا وتعديلُ

ــــــمقول الدار قطنيالسم رـق
السؤال

ِهأبو حنيفة  ِفي ِهَم  َو 29َف
أصللحاب ابللن جريللجمللن أبو عاصم

الحفاظ
3

10رازي ل بأس بهأشعث بن عطاف
أم ُسلللللللللللللليم

الُرميصاء 
25وهي أم أنس بن مالك

أصللحاب ابللن جريللجمللن  بكر اليونانيابن
الحفاظ

3

عبللد الللرزاقا بللن
همام

3ووهم فيه

أصللحاب ابللن جريللجمللن ةابن علي
الحفاظ

3

8الضطراب من ابن قتيبةابن قتيبة 
َوهللٍب و أبللو ِبللُن  ا

مسعود
ِهٌم َو ُهَما  َ ِكلُ 29َو

ّي  ِر ْو ّث ُهال َد َنا ِإْس ِقْم  ُي َلْم  28َف
الجللللللراح بللللللن

المنهالَّ
الزهللري لللم يسللمع مللن

سعد
5

ْيد  ِز َي 17ل أعرفهَجعفر بن 
أصللحاب ابللن جريللجمللن حجاجّ بن محمد 

الحفاظ
3

ُد بن أْسلم ِهم فيهزي َو 19و
6ووهم فيهسوار بن مصعب 

ويشللبه أن يكللون حفظللهقتادة
عن أبي الخُليل

4

موسى بللن خلللف
َعّمى ال

ووهم في قوله أم عطيللة،
وإنما هي أم الحكم

4

8ضعيفوأبو مالك 
7ووهم فيه وقالَّ معمر  
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ــــــمقول الدار قطنيالسم رـق
السؤال

1ضعيفمحمد بن سالم و
1لم يتابع على هذا القولَّمحمد بن سالم و

أصللحاب ابللن جريللجمللن يحيى القطان
الحفاظ

3

ْيلللللللد بلللللللن َيز
َعبللللللللللللدالملك

ِلّي َف ْو ّن ال

ًا ِهَم فيه أيض َو 19و

عن إسحاقا بن سعد وإنمللايزيد بن هارون
أراد سعد بن إسحاقا

5
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فهرس المصادر والمراجع
ن ي ب ن عل ي الحس ان، لب ن حب حيح اب الحسان في تقريب ص

هل)، تحقيق شللعيب الرنللاؤط، وحسللين739بلبان الفارسّي(ت
هللل،1408، عللام 1سليم أسد، مؤسسة الرسللالة، بيللروت، ط

م.1988ً
ُنعيللم أحمللد بللن عبللدالله الصللبهانّي (ت أخبار أصللبهان، لبللي 

م.1931ًهل)، ليدن، مطبعة بريل، عام 420
أخبار المدينة، لبي زيد عمر بن شبة النميري البصري، تحقيق

علللى محمللد دنللدلَّ، وياسللين سللعد الللدين بيللان، دار الكتللب
هل.1417ًالعلمية، بيروت، 

أخبار مكة في قديم الدهر وحللديثه، لبللي عبللدالله محمللد بللن
إسحاقا الفاكهي، تحقيق: الدكتور عبدالملك بن دهيش، مكتبة

م.1986ًهل، 1407، عام 1النهضة الحديثة، ط
الدب المفللرد، للمللام محمللد بللن إسللماعيل البخُللاري (ت

هل)، ترتيب وتقديم كمالَّ يوسللف الحللوت، عللالم الكتللب،256
هل.1984ًهل، 1404، عام 1بيروت، ط

،(المنتخُللب منلله السلللفي)،الرشاد في معرفة علماء الحديث
هللل)، تحقيللق:466للخُيليل أبي يعلى الخُليللل بللن عبللدالله (ت

، مكتبللة الرشللد، الريللاض، عللام1محمللد سللعيد عمللر، ط
م.1989ًهل، 1409

أسد الغابة فللي معرفللة الصللحابة، لعللز الللدين بللن الثايللر أبللي
الحسللن علللي بلن محمللد الجلزري، اعتنلى بتصللحيحها الشليخ
عللادلَّ أحمللد الرفللاعي، دار إحيللاء الللتراث العربللي، بيللروت،

هل.ً 1417الطبعة الولى 
الصابة في معرفة الصحابة، لبي الفضل أحمد بللن علللي بللن

هللل)، تحقيللق علللي محمللد البجللاوي،852حجر العسقلُني (ت
دارنهضة، مصر.ً

إصلُح المالَّ، لبي بكر عبدالله بن محمد بن عبيد بللن سللفيان
القرشللي (ابللن أبللي الللدنيا)، تحقيللق محمللد عبللدالقادر عطللا،

هل.ً 1414مؤسسة الكتب، بيروت، الطبعة الولى، 
الكمالَّ في ذكر من للله روايللة فللي مسللند المللام أحمللد مللن

هل)،765الرجالَّ، لبي المحاسن محمد بن علي الحسيني (ت
تحقيق: عبدالله سرور، دار اللواء، الرياض.ً

الكمالَّ في رفع عارض الرتياب، لبي نصر علي بن هبة الللله
هل)، تحقيللق المعليللم اليمللاني،475المعروف بابن مأكول (ت

عدا الجزء السابع باعتناء نايف العبللاس، الناشللر محمللد أميللن
دمج، بيروت.ً

هللل)، تحقيللق204الم، للمام محمد بن إدريس الشللافعي (ت
،1الدكتور رفعت فللوزي عبللدالمطلب، دار الوفللاء، مصللر، ط
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م.2001ًهل، 1422عام 
) :الماء إلللى أطللراف أحللاديث كتللاب الموطللأ، أحمللد الللداني

)، تحقيللق: عبللد البللاري عبللد الحميللد، مكتبللة المعللارف،532
الرياض

،المالي المطلقة، للمام أحمد بن علي بللن حجللر العسللقلُني
تحقيق حمللدي السلللفي، المكتللب السلللُمي، بيللرت، الطبعللة

هل.ً 1416الولى، 
المام أبو الحسن الدارقطني، وآثااره العلمية، تأليف: الللدكتور

عبدالله بن ضيف الله الرحيلي، دار الندلس الخُضللراء، جللدة،
م.2000ًهل، 1421، 1ط

النسللاب، لبلي سلعد عبللدالكريم بللن بلن محمللد بللن منصللور
هللل)، تحقيللق: عبللدالله عمللر البللارودي،569السللمعاني (ت

هل.1408ً، 1دارالجنان، بيروت، ط
الوسط في السنن والجماع والختلُف، لبي بكللر محمللد بللن

هل)، تحقيللق: الللدكتور318إبراهيم ابن المنذر النيسابوري (ت
أبي حماد الصغير أحمد، دار طيبة، الرياض.ً

اتحاف الخُيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، لحمد بن أبي
هللل)، تحقيللق: ياسللر إبراهيللم، دار840بكللر البوصلليري (ت

الوطن، الرياض.ً
اختصار علوم الحديث، لبللي الفللداء إسللماعيل بللن عمللر ابللن

هل)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مكتبللة الللتراث،774كثير (ت
هل.1399ً، 3القاهرة، ط

ت/ علللى463الستذكار، لبي عمر يوسف بن عبد الللبر (ت (
النجدي، المجلس العلى

الستيعاب في أسماء الصحاب، لبي عمر يوسف بن عبدالله
عبللد الللبر القرطللبي، دار العلللوم الحديثللة، الطبعللة الولللى

هل.ً 1328
) دراسةو تحقيق: مقبللل385اللزامات والتتبع، للدارقطني ،(

هل.1405ًالوادعي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 
الوسط في السنن والجماع والختلُف، لبى بكللر محمللد بللن

هل.1405ً) صفير صيف، دار طيبة 318إبراهيم بن المنذر(ت
بحر الدم في من تكلم فيه المام أحمد بمدح أو ذم، ليوسللف

بن حسن بن عبدالهادي، دار الراية، الريللاض، الطبعللة الولللى
م.1989ً

البداية والنهاية، لبي الفداء الحافظ ابللن كللثير الدمشللقي (ت
هل.1397ً، 2هل)، مكتبة المعارف، بيروت، ط774

بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب البيان وأغفله أو ألم به فمللا
)، دراسة وتحقيق: محمللد642تممه ولكمله، محمد بن المواقا(

هل.ً 1425خرشافي، أضواء السلف، الطبعة: الولى، 
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بيان الوهم واليهام الواقعين في كتاب الحكام، لبي الحسللن
هللل)، تحقيللق: الللدكتور628علللي بللن محمللد بللن القطللان (ت

هللل،1418، عام 1الحسين آيات سعيد، دار طيبة، الرياض، ط
م.1997ً

هل)،385تاريخ أسماء الثقات، لبي حفص عمر بن شاهين (ت
، عللام1تحقيق صبحي السامرائي، الدار السلفية، الكويت، ط

هل.1404ً
تاريخ السلُم ووفيات مشللاهير العلُم، لمحمللد بللن أحمللد بللن

هل)، تحقيق: عمللر عبدالسلللُم تللدمري،748عثمان الذهبي (ت
م.1999ًهل، 1419، 1دارالكتاب العربي، بيروت، ط

 ت/ عمر748تاريخ السلُم لبي عبد الله محمد الذهبي (ت (
تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت.ً

تاريخ الثقات (ثاقات العجلي)، لبي الحسن أحمد بللن عبللدالله
هللل)، بللترتيب نورالللدين علللي بللن أبللي بكللر261العجلللي (ت
هللل)، تحقيللق عبللدالمعطي قلعلله جللي، دار807الهيثمللي (ت

م.1984ًهل، 1405الكتب العلمية، بيروت، عام 
التاريخ الكللبير، للحللافظ أبللي عبللد الللله محمللد بللن إسللماعيل

البخُاري، دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة.ً
)دار463تاريخ بغداد، لبى بكر أحمد بللن علللي الخُطيللب، ت (

الكتب العربية.ً
تاريخ دمشق، للمام أبي القاسم علي بلن الحسلن المعلروف

هل.1421ًبابن عساكر، دار الفكر، بيروت، الطبعة الولى، 
) هل) تحقيق: أحمد محمللد280تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي

نور سيف، طبعة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى.ً
تاريللخ واسللط، لسلللم بللن سللهل الللزاز الواسللطي المعللروف

هلللل)، تحقيلللق: كلللوركيس علللواد، مطبعلللة292ببحشلللل (ت
م.1967ًالمعارف بغداد، عام 

هللل)، روايللة عبللاس بللن محمللد232تاريخ يحيى بن معيللن (ت
الدوري، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي،

جامعة أم القرى، مكة المكرمة.ً
تللالي تلخُيللص المتشللابه، للخُطيللب البغللدادي، دار الصللميعي

هل.1417ً
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لبي الفضل أحمد بن علي بللن

هللل)، تحقيللق: محمللد علللي النجللار،852حجر العسللقلُني (ت
ومراجعة علي محمد البجاوي، الدار المصرية للتأليف.ً

هللل)597التحقيق، لبي الفرجّ عبد الرحمللن بللن الجللوزي، (ت
تحقيللق: حسللن بللن عبللاس، دار الفللاروقا للنشللر، القللاهرة،

هل.1422ًالطبعة الولى 
،تخُريللب تغريللب التهللذيب، بشللار عللواد، مؤسسللة الرسللالة
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هل.1417ً
التخُليلص الجيلر، فلي تخُريلج أحلاديث الرافعلي الكلبير، لبلي

) ت/ شللعبان852الفضللل أحمللد بللن حجللر العسللقلُني (ت
هل.1399ًاسماعيل، مكتبة الكليات الزهرية، القاهرة، 

،تذكرة الحفاظ، للمام محمللد بللن أحمللد بللن عثمللان الللذهبي
وضللع حواشلليه الشلليخ زكريللا عميللرات، دار الكتللب العلميللة

هل.ً 1419بيروت، الطبعة الولى 
تذهيب تهذيب الكمالَّ في أسماء الرجالَّ، لبي عبد الله محمد

هل)، تحقيق محمد نعناعة748بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت
وسعد كامل، وأيملن سللُمة.ً دار الفلاروقا الحديثلة، القلاهرة،

هل.1425ًالطبعة الولى
:ترتيب مسند المام الشافعي، لمحمد عابد السللندي، تحقيللق

محمللد زاهللد الكللوثاري، دار الكتللب العلميللة، بيللروت، عللام
م.1951ًهل، 1307

535ًالترغيب والترهيب، لبي قاسم الصبهاني (ت.(
تعجيل المنفعة، لبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسللقلُني

هللل)، تحقيللق: الللدكتور إكللرام الللله إمللداد الحللق، دار852(ت
.ًم1996هل، 1416البشائر السلُمية، بيروت، عام 

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، للحللافظ
أحمد بن علي بن حجر العسقلُني، حققلله الللدكتور أحمللد بللن

هل.ً 1413علي المباركي، الطبعة الولى 
تعليللق التعليللق علللى صللحيح البخُللاري، للحللافظ ابللن حجللر

هل.1415ًالعسقلُني، المكتب السلُمي،
تقريللب التهللذيب، للمللام الحللافظ أحمللد بللن علللي بللن حجللر

العسقلُني،بعناية عللادلَّ مرشللد، مؤسسللة الرسللالة، بيللروت،
م 1996هل – 1416الطبعة الولى 

،التقييد واليضاح لما أطلللق وأغلللق مللن مقدمللة ابللن الصلللُح
).806ًلعبد الرحمن ابن الحسين العراقي (ت

التمهيللد، لبللي عمللر ابللن عبللدالبر، تحقيللق: جماعللة مللن
المحققين، إشراف وزارة الشئون السلُمية، بالمغرب.ً

تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بللن حجللر العسللقلُني، دار الفكللر
هل.1404ًالطبعة الولى 

ّتهللذيب الكمللالَّ فللي أسللماء الرجللالَّ، للحللافظ أبللي الحجللاج
يوسف المزي، تحقيق الدكتور بشار عواد معللروف، مؤسسللة

هل.ً 1418الرسالة، الطبعة الولى 
،توضيح المشتبه في ضبط أسماء الللرواة وأنسللابهم وألقللابهم

هللل) تحقيللق:842وكنللاهم.ً لبللن ناصللر الللدين الدمشللقي (ت
محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيللروت، الطبعللة

هل.1414ًالولى
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،الثقات، لبي حاتم محمد بن حبللان بللن أحمللد التميمللي البسللتي
وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، وتركي فرحللان المصللطفى،

هل.1419ًدار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الولى 
،للحللافظ صلللُح الللدينجامع التحصيل في أحكللام المراسلليل 

أبللي سللعيد بللن خليللل العلُئللي، تحقيللق حمللدي عبللد المجيللد
السلفي، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، بيروت.ً

 الجلامع المسلند الصلحيح المخُتصلر ملن أملور رسلولَّ اللله
وسننه وأيامه (المعروف بصحيح البخُاري)، للمام أبي عبدالله
محمد بن إسماعيل البخُاري، رقم كتبه وأبوابه وصنع فهارسلله

محمد وهيثم نزار تميم، دار الرقم بن أبي الرقم، بيروت.ً
ت/ أحمللد297الجللامع، لبللي عيسللى محمللد الترمللذي (ت (

شاكر دار الحديث.ً
 327الجرح والتعديل لعبللد الرحمللن بللن المنللذر الللرازي (ت(

دائرة المعارف، حيدر آباد.ً
الجرح والتعديل، للمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبللي حللاتم

الرازي، دار الكتب العلمية، بيللروت، الطبعللة الولللى بمطبعللة
مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن، الهند.ً

حليللة الوليللاء، لبللي نعيللم أحمللد بللن عبللدالله الصللبهاني (ت
هل)، مكتبة الخُانجي، القاهرة.430ً

خللق أفعلالَّ العبلاد، للملام أبلي عبلدالله محملد بلن إبراهيلم
 دار المعارف، الريللاض،البخُاري، مراجعة عبدالرحمن عميرة،

هل.1398ً
اللللدعاء،لبلللي القاسلللم سلللليمان بلللن أحملللد بلللن أيلللوب

الطبراني،دراسة وتحقيق محمد سعيد البخُللاري، دار البشللائر،
هل.1406ًبيروت، الطبعة الولى، 

دلئل النبوة، ومعرفة أحوالَّ صاحب الشريعة، لبي بكر أحمللد
ت/ عبد المعطي قلعجي، دار) 458بن الحسين البيهقي (ت 

الكتب العلمية، بيروت.ً
ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثاق، للمللام محمللد بللن أحمللد

بللن عثمللان الللذهبي، تحقيللق محمللد الحللاجي، مكتبللة المنللار،
هل.ً 1406الردن، الزرقاء، الطبعة الولى 

الذهب البريز في تخُريج أحاديث الرافعلي الكلبير، الزركشلي
(مخُطوط).ً

الزهد لبن أبي عاصم، تحقيق عبدالعلي عبدالحميد حامد، دار
هل.1408ًالريان للتراث، القاهرة، الطبعة الثانية، 

،الزهد وصفة الزاهدين، لحمد بن محمللد بللن زيللاد بللن درهللم
تحقيللق مجللدي فتحللي السلليد، دار الصللحابة للللتراث، طنطللا،

هل.1408ًالطبعة الولى، 
هل.1408ًهل) دار الريان 241الزهد، للمام أحمد بن حنبل (ت

 -157- 



زوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند، ترتيب وتخُريللج
هل 1410وتعليق: عامر صبري، دار البشائر، الطبعة الولى، 

سؤالت أبللي عبللدالرحمن الّسلللمي، للللدارقطني فللي الجللرح
والتعديل، تحقيق: الدكتورسليمان آتش، دارالعلللوم، الريللاض،

هل.1408ً، 1ط
:سللؤالت أبللي عبيللد الجللري أبللا داود السجسللتاني، تحقيللق

الدكتور عبدالعليم البستوي، مكتبة الستقامة، مكة المكرمللة،
م.1997ًهل، 1418، عام 1ط

،سؤالت الحاكم النيسابوري للدارقطني، في الجرح والتعديل
ت/ موفق عبد الله بن عبد القادر، مكتبة المعللارف، الريللاض،

هل.1404ً
سللنن أبللي داود، للمللام أبللي داود سللليمان بللن الشللعث

هل.1408ًالسجستاني الزدي، دار الجيل، بيروت 
سنن ابن ماجه، لبي عبللدالله محمللد بللن يزيللد القزوينللي (ت

هللل)، تحقيللق: محمللد فللؤاد عبللدالباقي، مطبعللة عيسللى275
الحلبي البابي، القاهرة.ً

سنن البيهقي الكبرى، لبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت
هل.1413ًهل) دار المعرفة، بيروت.ًط458

سنن الترمذي (الجامع المخُتصر من السنن عن رسللولَّ الللله
ومعرفة الصحيح والمعلولَّ وما عليه العمللل)، للمللام الحللافظ
أبي عيسللى محمللد بللن عيسللى بللن سللورة الترمللذي، راجعلله

هل.ً 1399عبدالوهاب عبد اللطيف، دار الفكر، الطبعة الثالثة 
سنن الدارقطني، لبي الحسن عمر بن علللي الللدارقطني (ت

هللل)، صللححه عبللدالله هاشللم اليمللاني، دار المحاسللن385
هل.1386ًالقاهرة، عام 

سنن الللدارمي، للمللام عبللد الللله بللن عبللد الرحمللن الللدارمي
السمرقندي، تحقيق فؤاد أحمد زمرلي وخالد السلبع العلملي،

هل.ً 1407دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الولى 
/ت/ خليلل خلاطر204سنن الشافعي، محمد بلن ادريللس (ت (

هل.1409ًدار العتله، جده، 
ت/ عبللد458السنن الصغرى للبيهقي أحمد بللن الحسللين (ت (

هل.1410ًالمعطي قلعجي، 
السنن الكبرى، للمام أبي بكللر أحمللد بللن الحسللين بللن علللي

، تحقيق محمد عبد القللادر عطللا، دار الكتللب العلميللة،البيهقي
هل.1414ًبيروت، الطبعة الولى 

السللنن الكللبرى، للمللام أبللي عبللد الرحمللن أحمللد بللن شللعيب
النسائي، تحقيق عبللدالغفار سلليمان البنللداري، وسليد كسلروي

هل.ً 1411حسن، دار الكتب العلمية،بيروت، الطبعة الولى 
سنن النسائي (المجتبى)، لبي عبدالرحمن احمللد بللن شللعيب
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هل)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.303ًالنسائي (ت
هللل) تحقيللق: حللبيب الرحمللن227سنن سعيد بن منصور، (ت

العظمي، دار الكتب العلمية، بيروت
ت/ محمللد275السنن، لبي داود سلللمان بللن السللعث (ت (

عوامه.ً
،سير أعلُم النبلُء، للمام محمد بن أحمد بللن عثمللان الللذهبي

تحقيق شعيب الرنللؤوط، مؤسسللة الرسللالة بيللروت، الطبعللة
هل.1406ًالرابعة 

هلل)، تحقيلق: اللدكتور186السير، لبي إسلحاقا الفلزاري (ت
هل،1408، عام 1فاروقا حماده، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

م.1987ً
ن دالحي ب ي الفلُح عب ب، لب ن ذه ار م شذرات الذهب في أخب

هل)، نشر مكتبة القدسي، القاهرة، عام1089العماد الحنبلي (ت
هل.1350ً

هل)، تحقيق:516شرح السنة، لحسين بن مسعود البغوي (ت
 هل.1390ًشعيب الرناؤط، المكتب السلُمي، بيروت، عام 

شرح معاني الثاار، لبللي جعفللر أحمللد بللن محمللد بللن سلللُمة
هللل)، تحقيللق: محمللد زهللري النجللار، دار321الطحللاوي (ت

هل.1399ً، عام 1الكتب العلمية، بيروت، ط
شعب اليمان، لبي بكر أحمد بللن الحسللين الللبيهقي، تحقيللق

محمد السلليد بسلليوني زغلللولَّ، دار الكتللب العلميللة، بيللروت،
هل.ً 1410الطبعة الولى 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لعلُء الدين علي بن بلبللان
الفارسي، تحقيق شعيب الرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت،

هل.ً 1418الطبعة الثالثة 
ام أبلي بكلر محملد بلن إسلحاقا بلن صحيح ابلن خزيملة، للم

خزيمللة النيسللابوري، تحقيللق محمللد مصللطفى العظمللي،
هل.1412ًالمكتب السلُمي، الطبعة الثانية 

ّصللحيح مسلللم، للمللام أبللي الحسللين مسلللم بللن الحجللاج
هل.1419ًالقشيري النيسابوري، بيت الفكار الدولية الرياض، 

صفوة الصفوة، للمام أبي الفرجّ عبللد الرحمللن بللن علللي بللن
الجوزي، صنع فهارسه عبللد السلللُم محمللد هللارون، مؤسسللة

الكتاب الثقافية.ً 
الصلُة، لبي نعيم الفضل بن دكين، تحقيق: صلُح بللن عللايض

هل.1407ًالشلُحي، مكتبة الغرباء، المدينة المنورة، عام 
صلة الخُلف بموصولَّ السلف، لمحمد بللن سللليمان الرودانللي

هل)، تحقيق: محمللد الحجللي، دارالغللرب السلللُمي،1094(ت
م.1988ًهل، 1408، 1بيروت، ط

الضعفاء الصغير، لبي عبدالله محمللد بللن إسللماعيل البخُللاري
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هل)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار اللوعي، حللب،256(ت
هل.1396ًعام 

،الضعفاء الكبير، للحافظ أبي جعفر محمد بن عمللرو العقيلللي
تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت،

هل1404الطبعة الولى 
،الضعفاء والمتروكون، لبي الفللرجّ عبللدالرحمن ابللن الجللوزي

، عللام1تحقيق: عبدالله القاضي، دار الباز، مكة المكرمللة، ط
م.1986ًهل، 1406

الضللعفاء والمللتروكين، للمللام أحمللد بللن علللي بللن شللعيب
النسائي، تحقيق محمود إبراهيم زايللد، دار المعرفللة، بيللروت،

هل.ً 1406الطبعة الولى 
طبقات الشللافعية الكللبرى، لبللي نصللر عبللدالوهاب بللن علللي

هل)، تحقيق: محمود أحمد الطناحي، وغيللره،771السبكي (ت
مطبعة الحلبي، مصر.ً

الطبقات الكللبرى، لمحمللد بللن سللعد بللن منيللع الزهللري، أعللد
فهارسها رياض عبد الله عبد الهادي، دار إحياء التراث العربي

بيروت.ً 
:علل الترمللذي الكللبير، ترتيللب أبللي طللالب القاضللي، تحقيللق

،1حمزة ديب مصللطفى، مكتبللة القصللى، عمللان، الردن، ط
.ًم1986هل، 1406عام 

علل الحديث، للمام محمد بن عبدالرحمن الللرازي (ابللن أبللي
حللاتم)، تحقيللق نشللأت ابللن كمللالَّ المصللري، توزيللع مكتبللة

الفاروقا الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الولى.ً
العلل الواردة في الحاديث النبوية، للمام أبللي الحسللن علللي

بللن عمللر الللدارقطني، تحقيللق محفللوظ الرحمللن زيللن الللدين
السلفي، دار طيبة، الرياض، الطبعة الولى.ً

ّية، للللدار قطنللي، (مخُطللوط العلل الواردة في الحاديث النبو
الجزء الخُامس).ً

العلل ومعرفة الرجالَّ، لبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبللل
هللل)، تحقيللق: الللدكتور وصللي الللله عبللاس، المكتللب241(ت

السلُمي، بيروت.ً
السلفية،1هل)، ط327العلل، لعبدالرحمن بن أبي حاتم (ت ،

مصر.ً
عللللوم الحلللديث، لبلللي عملللرو عثملللان بلللن عبلللدالرحمن

هللل)، تحقيللق:643الشللهرزوري، المعللروف بللابن الصلللُح (ت
م.1972ً، 1نورالدين عتر، نشر المكتبة العلمية، ط

عيب عمل اليوم والليلة، للمام أبي عبد الرحمن أحملد بلن ش
النسائي، تحقيق فللاروقا حمللادة، مؤسسللة الرسللالة، بيللروت،

هل.1407ًالطبعة الثالثة، 
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عمل اليوم والليلة وسلوك النبي مع ربه عز وجل، ومعاشللرته
مللع العبللاد، للحللافظ أبللو بكللر أحمللد بللن محمللد الللدينوري،
المعروف بابن السني، تحقيق عبلدالرحمن بلن كلوثار اللبرني،
دار القبلة للثقافة السلللُمية، جللدة، مؤسسللة علللوم القللرآن،

بيروت.ً
 ت/ نجم281العيالَّ، لبن أبي الدنيا، عبد الله بن محمد (ت (

هل.1410ًخلف، دار ابن القيم، 
غاية النهاية في تراجم القراء، لبللي الخُيللر محمللد بللن محمللد

هللل)، تحقيللق: جّ براجشللتر اسللر، دار الكتللب833الجزري (ت
م.1980ًهل، 1400، عام 2العلمية، بيروت، ط

فتللح البللاري بشللرح صللحيح المللام أبللي عبللد الللله محمللد بللن
إسماعيل البخُاري، للمام أحمد بن علي بن حجر العسللقلُني،
ًا ًا وتحقيقلل رقمه محمد فللؤاد عبللد البللاقي، قللرأ أصللله تصللحيح
وأشرف على مقابلة نسخُه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن

باز، دار الفكر.ً
 دار209فللردوس الخبللار بمللاثاور الخُطللاب، الللديلمي (ت (

الكتب العلمية.ً
فوائللد أبللي بكللر الشللافعي المعللروف بالغيلُنيللات، لبللي بكللر

الشافعي.ً تحقيق: علي كامل أسعد، دار ابن الجوزي، الدمام،
هل1417الطبعة الولى

الكاشف في معرفة من له روايللة فللي الكتللب السللتة، للمللام
أبي عبد الله محمد بللن أحمللد الللذهبي، قللدم للله وعلللق عليلله
محمد عوامة، خرجّ نصوصه: أحمد محمللد نمللر الخُطيللب، دار
القبلة للثقافة السلُمية ومؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة

هل.1413ًالولى 
الكامل في ضلعفاء الرجلالَّ، لبلي أحمللد عبللد اللله بلن علدي

الجرجللاني، تحقيللق عللادلَّ أحمللد عبللدالموجود وآخللرون، دار
هل.ً 1418الكتب العلمية، بيروت،الطبعة الولى 

الكتاب المصللنف فللي الحللاديث والثالار، لبلن أبلي شليبة (ت
هل.1403ًهل) الدار السلفية، الهند، الطبعة الولى235

كشف الستار عن زوائد مسند البزار، لنورالدين علي بن أبللي
هل)، تحقيللق: حللبيب الرحمللن العظمللي،807بكر الهيثمي (ت

مؤسسة الرسالة، بيروت.ً
الكنى والسماء، لبي الحسين مسلم بن الحجاجّ النيسللابوري

هل)، تحقيق: عبدالرحيم القشقري، المجلس العلمي،261(ت
الجامعة السلُمية، المدينة المنورة.ً

،الكواكب النيرات في معرفة من اختلللط مللن الللرواة الثقللات
لبي البركات محمد ابللن أحمللد الللذهبي الشللهير بللابن الكيللالَّ
الشافعي، تحقيق حمدي عبد المجيد السلللفي، عللالم الكتللب،
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مكتبة النهضة العربية.ً
لسللان الميللزان، لبللي الفضللل أحمللد بللن علللي بللن حجللر

هلل)، تحقيلق: عبلدالفتاح أبوغلدة، مكتلب852العسلقلُني (ت
المطبوعات السلُمية، حلب.ً

ً.للشؤون السلُمية، القاهرة
هللل)،385المؤتلللف والمخُتلللف، لبللي الحسللن الللدارقطني (ت

،1تحقيق: مؤفق عبللدالقادر، دارالغللرب السلللُمي، بيللروت، ط
هل.1403ً مؤسسة الرسالة، م.1986ًهل، 1406

هللل)، تحقيللق:354المجروحين، لمحمد بن حبللان البسللتي (ت
هل.1396ًمحمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، عام 

مجمع الزوائللد ومنبللع الفوائللد، لنورالللدين علللي بللن أبللي بكللر
هل.1352ًهل)، مكتبة القدسي، القاهرة، عام 807الهيثمي (ت

هللل)،805محاسن الصطلُح، لعمللر بللن رسلللُن البلقينللي (ت
المطبللوع مقدمللة ابللن الصلللُح، تحقيللق: الللدكتورة عائشللة

م.1974ًعبدالرحمن، دارالكتب المصرية، 
ت/ أحمد شللاكر،456المحلى، لبن حزم علي بن أحمد (ت (

دار التراث، القاهرة.ً
المخُتلطين، للمللام صلللُح الللدين أبللو سللعيد العلُئللي، تحقيللق

رفعت فوزي عبد المطلب، وعلي عبد الباسللط مزيللد، مكتبللة
هل.1417ًالخُانجي، القاهرة، الطبعة الولى 

281مدراة الناس، لبن أبي الدنيا، عبللد الللله بللن محمللد (ت(
ت/ محمد خير يوسف، دار ابن حزم.ً

هللل)،281المرض والكفللارات، لبللي بكللر ابللن أبللي الللدنيا (ت
تحقيق: عبدالوكيل الندوي، الدار السلفية، الهند.ً

،ّلة في كتاب العلل للللدار قطنللي مرويات المام الزهري المع
ُفو، مكتبللة الرشللد، الريللاض، الطبعللة َدْم لعبدالله محمد حسن 

هل.1419ًالولى، 
المستدرك على الصحيحين في الحديث، للحللاكم النيسللابوري

)دار الفكر، بيروت.405ًمحمد بن عبد الله (ت
،المسند، للمام أحمللد بللن حنبللل، شللرح أحمللد محمللد شللاكر

وحمزة أحمللد الزيللن، دار الحللديث، القللاهرة، الطبعللة الولللى
هل.1416ً

مسند أبي داود الطيالسي، لسليمان بن داود بن الجللارود (ت
هل)، تحقيق: الدكتور محمد التركي، دار هجر.204ً

316ًمسند أبي عوانه يعقوب بن اسحاقا السفراييني (ت.(
مسند إسحاقا بن راهوية، للمام إسحاقا بن إبراهيم بن مخُلللد

بللن راهويللة الحنظلللي، تحقيللق عبللدالغفور بللن عبللد الحللق
هل.ً 1412البلوشي، مكتبة اليمان، المدينة المنورة 

مسند الحميدي، لبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، تحقيق
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حلللبيب الرحملللن العظملللي، دار الكتلللب العلميلللة، بيلللروت
هل.1381ً

مسللند الللدارمي، لبللي محمللد عبللد الللله بللن عبللد الرحمللن
هل) تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار255الدارمي، (ت

هل.1421ًالمغني، الرياض.ً الطبعة الولى
هلل)،204مسند الشافعي، للمام محمد بن إدريس الشافعي (ت

دار الكتب العلمية، بيروت.ً
مسند الشاميين، لبي القاسم، سللليمان بللن أحمللد الطللبراني

) ت/ حمللدى السلللفي،مؤسسللة الرسللالة، بيللروت،360(ت
هل.1409ًالطبعة الولى 

مسند الشهاب، للملام أبلي عبللد الللله محمللد بللن سللُمة بللن
جعفللر القضللاعي، تحقيللق حمللدي بللن عبللد المجيللد السلللفي،

هل.1407ًمؤسسة الرسالة، بيروت، 
مسند سعد، لحمد بللن كللثير الللدورقي، تحقيللق عللامر حسللن

صبري، دار البشائر السلُمية، بيروت، الطبعة الولى.ً
مسند عبد بن حميد، لبي محمد عبد بن حميد الكسي، تحقيق

صبحي السامرائي، مكتبللة السللنة، القللاهرة، الطبعللة الولللى،
هل.1408ً

المسللند، لبللي يعلللى أحمللد بللن علللي المثنللى التميمللي (ت
هل)، تحقيق: حسللين سللليم أسللد الللداراني، دار المللامون307

م.1984ًهل، 1404للتراث، سوريا، عام 
،المصنف، للحافظ أبي بكر عبد الللرزاقا بللن همللام الصللنعاني

تحقيق حبيب الرحمن العظمي، المكتب السلللُمي، بيللروت،
هل.ً 1403الطبعة الثانية 

مصنف ابن أبي شيبة في الحاديث والثاار، للحافظ عبللد الللله
بن محمد بن أبي شيبة، ضبطه وعلق عليه سعيد اللحللام، دار

هل.ً 1409الفكر، بيروت، الطبعة الولى 
المصللنف، لبللي بكللر عبللدالرزاقا بللن همللام الصللنعاني (ت

هل)، تحقيق: حبيب الرحمن العظمي، المجلس العلمللي،211
 هل.1390ً، عام 1ط

المطالب العالية بزوائد المسانيد اللثمانية، لبي الفضل أحمللد
هللل)، تنسلليق: الللدكتور852بن علي بن حجللر العسللقلُني (ت

سعد الشثري، دار العاصمة، الرياض.ً
معالم التنزيل، لبي محملد الحسللين بللن مسلعود البغلوي (ت

هللل)، تحقيللق: خالللد العللك، دار المعرفللة، بيللروت، عللام516
هل.1406ً

المعجللم الوسللط، للحللافظ أبللي القاسللم سللليمان بللن أحمللد
ارف، الطبعلة الطبراني، تحقيق محمود الطحلان، مكتبلة المع

هل.ً 1415الولى 

 -163- 



معجم البلدان، لبي عبدالله ياقوت بللن عبللدالله الحمللوي (ت
هل.1399ًهل)، دارصادر، بيروت، 626

المعجللم الكللبير، للحللافظ أبللي القاسللم سللليمان بللن أحمللد
الطبراني، تحقيق عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية.ً

المعجم الكبير، لبي القاسم سليمان بن احمللد الطللبراني (ت
) تحقيق/ حمدى السلفي، دار العلوم.360ً

المعجم المفهرس، لشهاب الدين أبي الفضل أحمللد بللن محمللد
هل)، تحقيق: محمد شكور محمود،852ابن حجر العسقلُني (ت

م.1998ًهل، 1418، 1مؤسسة الرسالة، بيروت،ط
معرفة الثقات من رجالَّ أهل العللم والحللديث وملن الضلعفاء

وذكر مذاهبهم وأخبارهم، للمام أبللي الحسللن أحمللد بللن عبللد
الله العجلي، ترتيب المامين نور الدين أبي الحسن علللي بللن
أبي بكر الهيثمللي، وتقلي الللدين أبلي الحسللن علللي بلن عللي
السبكي، دراسة وتحقيق عبد العليللم عبللد العظيللم البسللتوي،

هل.ً 1405مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة الولى 
معرفة السنن والثاللار، لبللي أحمللد بللن الحسللين الللبيهقي (ت

هل)، تحقيق: عبدالمعطي قلعلله جللي، دار الللوعي، حلللب،458
م.1991ًهل، 1411عام 

معرفة الصحابة، لبي نعيم أحمللد بللن عبللدالله الصللبهاني (ت
هل)، تحقيق: عادلَّ يوسف العزازي، دار الوطن، الرياض،430
م.1998ًهل، 1419عام 

معرفة القراء الكبار، لبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي (ت
هل)، تحقيق: محمد سيد جاد الحللق، دار الكتللب الحديثللة،748

القاهرة.ً
معرفة علوم الحديث، لبي عبدالله محمد بن عبدالله الحللاكم

هل)، تحقيللق: معظللم حسللين، منشللورات405النيسابوري (ت
المكتب التجاري، بيروت.ً

المعرفة والتاريخ، لبي يوسللف يعقللوب بللن سللفيان الفسللوي
هل)، تحقيق: الدكتور ضللياء أكللرم العمللري، مؤسسللة277(ت

الرسالة، بيروت.ً
ُكنللى الللرواة المغنللي فللي ضللبط أسللماء الرجللالَّ ومعرفللة 

وألقابهم، وأنسلابهم.ً محملد بللن طلاهر بللن عللي الهنللدي (ت
هل.1420ًهل) دار الكتاب العربي، بيروت، ط986

ً.المكتبة اللفية السنة النبوية، التراث.ًسي دي
المنتخُب من مسند عبد بن حميد، لبي محمد عبد بن حميلد (ت

الم249 عيدي، ع ود الص هل)، تحقيق: صبحي السامرائي، ومحم
م.1988ًهل، 1408الكتب، بيروت، عام 

المنتقى من السنن المسندة، للمام أبللي محمللد عبللدالله بللن
هل.1408ًعلي بن الجارود، مؤسسة الكتاب، بيروت، 
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موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، لعلي بن أبى بكر الهيثمي
أبللو الحسللن، تحقيللق محمللد عبللدالرزاقا حمللزة، دار الكتللب

العلمية، بيروت.ً
موطأ المام برواية محمد بن الحسن الشيباني، تحقيللق: عبللد

الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية، بيروت، الطبعة الثانية.ً
هللل)197موطأ المللام مالللك بروايللة عبللد الللله بللن وهللب (ت

تحقيق: هشام بن إسماعيل الصيني، دار ابن الجوزي، الدمام،
هل.ً 1420الطبعة الثانية

:موطأ الملام ماللك بروايلة يحيلى بلن يحيلى الليلثي، تحقيلق
هل.1421ًمحمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة،

هللل)، تحقيللق:242الموطللإ، روايللة أبللي مصللعب الزهللري (ت
، عللام1الللدكتور بشللار عللواد، مؤسسللة الرسللالة، بيللوت، ط

م.1992ًهل، 1412
تحقيق/ عبد الحفيظ179الموطأ، للُمام مالك بن أنس، (ت (

منصور.ً
ميزان العتدالَّ في نقد الرجالَّ، للمللام محمللد بللن أحمللد بللن

عثمان الللذهبي، تحقيللق علللي محمللد البجللاوي، دار المعرفللة،
بيروت.ً

نتائج الفكار، لبي الفضل أحمد بن علي بن حجللر العسللقلُني
هل)، تحقيق: حمدي السلفي، دار ابللن كللثير، دمشللق،852(ت
م.2000ًهل، 1421، 1ط

النهاية في غريب الحللديث والثاللر، لبللي السللعادات المبللارك بللن
هل) تحقيق/ محمود الطنحاى.606ًالجزري، ابن الثاير (ت
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فهرس الموضوعات
الصفحةالموضوع

مقدمة المشرف
النص المحقق

حَأِديُث أّم الفضل 1السؤالَّ رقم 
مولى لها كانت  أنحأمزة ِتبن

...أعتقته فمات
 حَأِديُث أّم الفضل2السؤالَّ رقم 

أن الحسين بن علي امرأة العباس 
...بالَّ في ثاوب النبي 

عن أم كرزحَأِديُث  3السؤالَّ رقم 
 في العقيقةالنبي 

أم حكيم بنتحَأِديُث  4السؤالَّ رقم 
دـخـل  الـلـه أن رسول « الزبيللر:

س باعة فنه ى ُض م عل ن لح مإ
م لُة ول ى الص ام إل كتف ثم ق

يتوضأ
ُفريعة بنتحَأِديُث  5السؤالَّ رقم 

،جاءت إلى رسولَّ الله مالك أنها 
ّنقلة عن مسكنها، تسأله عن ال

 ل..فقالَّ:
رهم بنتحَأِديُث  6السؤالَّ رقم 

 أمرنا بسبع.ً.ً.ً السود
أم حرامحَأِديُث  7السؤالَّ رقم 

وهو نائم   كنت عند النبيالنصارية
.ً.ً.ًفضحك

أم أنسحَأِديُث   8السؤالَّ رقم 
 من الليلقالت:قام رسولَّ الله 

.ً.ًإلى فخُارة في البيت، فبالَّ فيها
أم خالد بنحَأِديُث  9السؤالَّ رقم 

 أنه دخل عليه عن النبي السود
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الصفحةالموضوع
..مإن هذه؟.» «فقال: 

أم ورقةحَأِديُث  10السؤالَّ رقم 
 أذن لهاأن النبي بنت عبدالله 

أن تؤم أهل دارها

69

أم مبشرحَأِديُث  11السؤالَّ رقم 
مإا مإن مإسلم «  قالَّ:عن النبي 

ًا أو يزرع .ً.ً.ًيغرس غرس
عمةحَأِديُث  12السؤالَّ رقم 

ْين بن ِمْحَصن قالت: قالَّ لي: ُحَص
أذات زوج أنت «: رسولَّ الله 

قتيلة بنتحَأِديُث  13السؤالَّ رقم 
أنه « صيفي الجهنية عن النبي 
..جاءه يهودي، فقال:

الربيع بنتحَأِديُث  14السؤالَّ رقم 
على عهداختلعت  أنها معوذ

 وأمإرها أن تعتد بحيضةالنبي 
 حديث درة بنت15السؤالَّ رقم 

أبي لهب قلت: يا رسولَّ الله، من
أتقاهم«خير الناس؟ قالَّ:

للرب..
أم قيس حَأِديُث 16السؤالَّ رقم 

بنت محصن السدية قالت: دخلت
 بابن لي وقدعلى رسولَّ الله 

أعلقت.ً.ً
َطللارقٍا َمللولة17السللؤالَّ رقللم   أِم 

َبللادة  ُع ّنللبي َسعد بن  ّنلله «: َعللن ال أ
ًا.ً.ً.ً َعليهم ِمرار ّلم  أتاهم، فس

ِدحَأِديُث  18السؤالَّ رقم  َول أّم 
،قالْت: رأيُت رسولََّ الله َشيبة 

َوة، َيْسعى بين الّصفا والمر ُهو  و
َكتَبويقولَُّ:  اسُعوا، فإّن اللَه 
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ُكم الّسعَي علي

ّواء أّم حَأِديُث 19السؤالَّ رقم  َح
ِبي بجيد  ّن أْسِفروا بالَفْجر: َعِن ال

ّواء أّمحَأِديُث  20السؤالَّ رقللم  َحلل
ـا رـسـوَل الـلـه! إّنبجيد  قيل: ـي

ـا ـابي فـم َـب ِب ـوُم  َيـق ِكين ل المـسـ
ّياه ًا أْعطيه إ ُد َشيئ أج

ِد بِن21السؤالَّ رقم  َب ْع ِديِث أّم َم  َح
ِلٍك  ْعِب بِن َما ِبيَك ّن ُة :  َعْن ال َذ َذا َب ْل ا

مِإَن اليماِن
ِد22السؤالَّ رقم  َب ْع ِديِث أّم َم  َح

ِلٍك  ْعِب بِن َما َك ِبي بِن  ّن :َعْن ال
َطين...« ِلي َنَهى َعْن الَخ ّنُه  أ

ُدب23السؤالَّ رقم  ْن  حديث أم ُج
ِبي  ّن ارمإوا الجمرة «: َعْن ال

ْذف بمثل حأصى الَخ
َوة24السؤالَّ رقم  َفْر  حديث أم 

ِه  ْولَُّ الل ِئَل َرُس ْفَضِلُس َأ َعْن   
َقالََّ:  َف ْعَمالَِّ،  َل ُة الولى «ا الّصلَُ

وقتها»
َلَة25السؤالَّ رقم  ْو  حديث َخ

ِبي بنت حكيم  ّن أنه ُسئل « َعْن ال
َعْن المرأة ترى في مإنامإها مإا

يرى الرجل..
َللَة بنلت 26السؤالَّ رقم  ْو حديث َخ

يحكيم  ِب ّن ْن ال َالََّ:  َع َق َزلََّ «  َن ْن  َم
ُذ ْو ُع َأ َقالََّ:  ُثاّم  ِزلً  ْن َم

َلَة 27السؤالَّ رقم  ْو بنت حديث َخ
ثاعلبة في الظهار
َلَة28السؤالَّ رقم  ْو  حديث َخ

ِبي  ّن َعْن ال الدنيا «قالَّ:  بنت قيس 
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.ً.ً.ًحألوة خضرة، فمن أخذها

ْيِث 29السؤالَّ رقم  ِد خنساء َح
َنبّي  ّد ال َوَر ّتىبنت خدام  َها َح َكاَح ِن  

َبابة ُل َبا  َأ َوَجْت،  َتَز
فهرس الحاديث 

فهرس العلُم (الرجالَّ)

فهرس العلُم (النساء)

فهللرس أقللوالَّ الللدار قطنللي فللي
الرواة

المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 

 -169- 



 -170- 


	العلل الواردة في الأحاديث النبوية
	للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدار قطني
	306 ـ 385 هـ
	1425هـ



