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 والتقديرر شكال
ليت ال تعد ئه اجلسيمة، ومن أعظم هذه النعم ااحلمد هلل رب العلمني، أشكره على نعمه العظيمة وآال

لك ، إنه ويل ذوال حتصى نعمة طلب العلم، أسأل هللا مبنه وكرمه وفضله أن يرزقنا فيه النية اخلالصة
 عبده ورسوله. اً دأن حمم ، وأشهدوالقادر عليه، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرك له

جزامها هللا عين خري  ،الكرميني ؛ والدي  شكر اجلزيل إىل من قرن هللا شكرمها بشكرهلمث أتوجه اب
حيفظ والديت غمد والدي برمحته و تأن ي هعال، أسأل هللا جل يف ابلغ يف تعلمي ؛ إذ كان هلما آثراجلزاء

 ، إنه على كل شيء قدير.اً ري ياين صغكما رب   يطيل عمرها يف طاعته وأن يرمحهماو 
دراسات اإلسالمية قسم احلديث الشريف على الكلية الية ممثلة يف  وشكري للجامعة املدينة الع

 .ا، فجز هللا القائمني عليها خري اجلزاءبني جنباهت نحي الفرصة إلكمال الدراسة العليام
البحث وكان لى هذا إشراف ع: حممد حممود عبد املهدي الذي قبل رمث أشكر فضيلة الدكتو 

أن جيزيه عين خري  تعاىل جلهده وتصويباته وتوجهاته له أثر ابلغ يف إكمال هذا البحث، أسأل هللا
 زاء وأن يعلى درجته يف الدنيا واآلخرة، وأن يبارك يف علمه وعمله وأهله وذريته.اجل

على  إشرايف وشكري موصول لفضيلة الدكتور: مهدي بن عبد العزيز آل شنب الذي قبل
هذا البحث وكان جلهده وتصويباته وتوجهاته له أثر ابلغ يف هذا البحث، أسأل هللا أن جيزيه عين خري 

 زاء، وأن يعلى درجته يف الدنيا واآلخرة، وأن يبارك يف علمه وعمله وأهله وذريته.اجل
ما كان و وأشكر كل من ساعدين يف إمتام هذا البحث، فما كان فيها من صواب فمن هللا، 

 أسأل هللا العفو والسالمة.و وأوهام فمن نفسي، من زلل 
 ه، وجيعل هذا العمل خالصاً اا حيبه ويرضملأن يوفقنا  -سبحانه وتعاىل-أسأل هللا ويف اخلتام 
 اتبعيهم إبحسان إىل يوم الدين.لى هللا على بينا حممد، وعلى آله وصحبه و لوجهه الكرمي، وص
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 ملخص الرسالة
وعلى آله وصحبه ومن  ،والصالة والسالم على رسول هللا ،صاحلاتالته تتم  الذي بنعماحلمد هلل

ختريج أحاديث كتاب ضياء األمة بعنوان )علمية إبحسان إىل يوم الدين. أما بعد: فهذه رسالة  متبعه
ت   1180ولد  لشيخ عبد هللا بن فودي رمحه هللايف فقه اإلمام مالك لفضيلة ا يف أدلة األئمة

 للمؤلفمؤجزة ترمجة  اشتملت الرسالة على املاجستري.العاملية قدمت لنيل درجة  (اهلجري 1246
ضياء األمة. حتدث  ختريج أحاديث كتابيف ت الرسالة ث لمتو  دعوية.العلمية و الجهوده الكالم على و 

 يف خترجباحث ال واعتمد احلديثية.يف النقل من املراجع  املصنفيرجع إليها صادر اليت املالباحث عن 
مثل السنن  أخرىحديثية إىل كتب  ذلك فبالرجوع يتوف رفإن مل  ؛ستةالعلى كتب  األحاديث

وإذا كان يف غريمها ابلعزو إليهما،  ىيث يف البخاري ومسلم أو إحدمها  اكتفإذا كان احلدو ، واجلوامع
ياء األمة أن كتاب ض ا:هعدد من النتائج أبرز الباحث إىل  وقد توصل .واحلكم عليه رده مع إسنادهي

(، وأن كتاب ضياء حديثا ثالث وستون)األحاديث النبوية الصحيحة عددها اشتمل على عدد من
األمة وأن كتاب ضياء األمة اشتمل على عدد من األحاديث اليت حكم عليها العلماء أبنه أحاديث 

ا الكتاب هذ يف هما أورد اعتمد يف مجيع أن املؤلف رمحه هللا(، حديثا ربعة عشرةأضعيفة وعددها )
من السنة واآلاثر على كتاب العامل اتج الدين عبد الوهاب الشعراين املسمى )بكشف الغمة عن مجيع 

كتب احلديث املعتمدة اليت ، وأن املؤلف رمحه هللا تعاىل مجع ما كتب يف كتابه ضياء األمة من  األمة(
مع البيان نسخه  و موضوعة إالث املنسوخة أذكر شيئا من األحادييمل ، و تلقتها العلماء ابلقبول

، بني صحيح أو حسن أو ضعيف كثرت طرقه فالتحق ابلصحة أو احلسن فجميع أحديثه ما، ووضعه
بعض على إال ما يوافق مذهب مالك من األدلة لئال يشوش ذالك  اورد غالبيال وأن املؤلف رمحه هللا 

 .الطالب
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ABSTRACT 
 

Praise be to Allah, who by His grace is valid and blessings and peace be upon 

Praise be to Allah, who by His grace is good, and peace and blessings be upon 

the Messenger of Allah, and on his family and companions and those who 

followed them with charity until the Day of Judgment. After that: This is a 

scientific thesis entitled "Graduation of the hadiths of the book of Zia Umma in 

the evidence of the Imams in the jurisprudence of Imam Malik to Shaykh 'Abd 

Allah Ibn Foudi (may Allaah have mercy on him). The letter included a 

successful translation of the author and speech on his scientific and advocacy 

efforts. The letter was in the graduation of the talk of the book of the nation. The 

researcher talked about the sources to which the work in the transport relates to 

the modern references. If the hadeeth is narrated by al-Bukhaari and Muslim or 

one of them, it is sufficient to attribute them to them, and if in others he recites it 

with its authority and ruling it. The book has reached a number of results, the 

most prominent of which are: The Book of Zia Umma included a number of the 

correct Prophetic Hadiths (sixty-three), and the Book of Zia Al-Umma, and the 

book of Zia Al-Umma included a number of hadiths The author, may God have 

mercy on him, used all of what was mentioned in this book of the Sunnah and 

the effects on the book of the world Taj al-Din Abdul Wahab al-Sharani, Which 

was accepted by the scholars with acceptance, and did not mention anything 

from the hadiths that were copied And all of his hadiths are between a saheeh, a 

good, or a weak, and his methods are abundant. He joined the health or good, 

and the author, may God have mercy on him, does not often mention anything 

that is consistent with the madhhab of Malik, so that it will not disturb some 

students.  
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 ةدممق
أعمالنا،  إن  احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات

من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، 
ڱ    ڱچ ،أمجعني ه وعلى آله وصحبهوأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، صلوات هللا وسالمه علي

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ                         (1)  چں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ 

ٱٱٱٱٱٱٱٱَّحبجبهئمئخئحئجئييىيُّٱٱٱٹ ٹ   (2)   چڦ   ڦ  ٱٱ خبٱُّٱٱٱٱٱٹٱٹٱٱ
  (3) َّجسمخجخمحجحمجحجمثهتمتختحتجتهبمب

ٹ ٹ  ،وهي تبيان للقرآنصدر اثين، أهنا هي امل إلسالميةلشريعة افإن أمهية السنة يف ا أمابعد:

فإذا كان القران الكرمي هو أصل  (4)    چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦچ
الشريعة اإلسالمية ومصدرها األول، فإن السنة النبوية الكرمية هي املصدر الثاين من مصادر األحكام 

مي احلكم ث إذا مل جيد يف القرآن الكر عد القرآن الكرمي، فإن الباحالشرعية، تستنبط منها األحكام ب
جلأ إىل السنة النبوية، يبحث فيها عما يريد، لقوله جل شأنه  مما يريد معرفته من أحكام دينه، الشرعي

ىمممخمحمجمٹٱٹٱُّٱ 5هللامن  خمربا أبهنا من عنده تعاىل، وأن كالم هذا النيب يعترب وحيا
 (6) َّىنمنخنحنجنَّٱٹٱٹٱُّٱيم

وذلك  ؛هوال خيفى على أحد من أهل العلم أمهية أصول التخريج وشرف :علم ختريجفإن أمهية     
سبحانه وتعاىل  ألن ه أساس ملعرفة السنة النبوية اليت عليها مدار فهم القرآن وتفسريه، حيث جعل هللا

 (7)چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ ٹ ٹ چ صلى هللا عليه وسلم بيانه إىل الرسول
َأاَل ِإيّنِ ُأوتِيُت اْلِكَتاَب َوِمثْـَلُه َمَعُه، َأاَل ِإيّنِ ُأوتِيُت اْلُقْرآَن َوِمثْـَلُه ))م: وقال عليه الصالة السال 

احلالل من احلرام وغري ذلك، وأهم مثرة  فهي عليها مدار األحكام وتفاصيلها، وهبا يعرف (1)((َمَعه
                                                           

 (21األية ) سورة البقرة:-(1)
 (102األية ) :آل عمرانسورة  -(2)
 (71 -70األية) األحزاب:سورة  -(3)
 (44األية ) النحل:سورة  -(4)
ثري .نت األ(5)

 (4-2)األية  النجم:-(6)
 (44األية) النحل:سورة  -( 7)
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 ،تون من سقيمهاصحيح املومعرفة  ،ا من الد خيل عليهاحفظ السنة وصيانته :ألصول التخريج هي
 وحمفوظها من شواذها ومنكراهتا.

دلة األئمة، يف أحاديث كتاب ضياء األمة يف أختريج  : ف ق واملعني يف القيام هبذا البحثوهللا املو       
سالمية يف مشال دولة اإلالحد مؤسسي أالشيخ عبد هللا بن فودي  لفضيلة فقه اإلمام مالك رمحه هللا،

 .عشر اهلجري رمحه هللا ياداحلقرن لانيجرياي يف 
 أسباب اختيار املوضوع:

 أبرزها:  و  إىل عدد من األسباب؛ختيار الباحث هلذا املوضوع ايرجع أسباب     
 .فقهيةالأحاديث األحكام  شتماله على ال، إفريقيا يف عند الناس الكتاب اذهل العلمية مهيةاأل – 1
 . والناس حباجة إليهمن العلماء، كتاب ا الذه من قام بتخريج أحاديث وجودعدم  – 2
 .اإلسالمية باتإثراء املكت -3
يف الرتاث العلمي  الصحيحةخدمة السنة النبوية يف جمال ختريج األحاديث النبوية يف املسامهة  -4

 لعلماء السلف رمحهم هللا تعاىل.
 أهداف البحث:

 يهدف البحث إىل:    
)يف فقه اإلمام مالك لفضلة الشيخ عبد هللا بن  يف أدلة األئمة ريج أحاديث كتاب ضياء األمةخت -1

 .فودي رمحه هللا(
كتاب ضياء   يف كتابه بن فودي رمحه هللا الشيخ عبد هللاينقل منها صادر اليت املعلى  التعر ف -2

 األمة.
 .الرتاث العلمييف  بن فودي رمحه هللا على جهود الشيخ عبد هللا الوقوف -3

 حدود البحث:
بن فودي هللا  لشيخ عبدلحاديث كتاب ضياء األمة يف أدلة األئمة )يف فقه اإلمام مالك أختريج  -1

، مجعا من أول كتاب النية واالخالص إىل هناية فصل قال جابر: ال ابس مبس األجنس رمحه هللا(
 .ودراسة

                                                                                                                                                                                     

 ( 410/28،)1ط ، مسند أمحد،أمحد-(1) 
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العلمي املت بع يف  ها صحة أو ضعًفا، وفق املنهجواحلكم عليضياء األمة  كتاب  ختريج األحاديث - 2
هذه ة، واإلستعانة هبا يف احلكم على يلعلمية والرجوع إىل املصادر واملراجع احلديثالبحوث ا
 .األحاديث

 :  ةسابقالالدراسات 
للبحث عن بعد التواصل مع مراكز البحوث والدراسات اإلسالمية، يف نيجرياي وخارجها 

لشيخ عبد هللا ابن فودي رمحه للك يف فقه اإلمام مايف أدلة األئمة )ضياء االمة الدرسات حول كتاب 
 أي دراسة ختص هذا الكتاب. -حسب علمه- مل جيد الباحث ،تعاىل( هللا

 منهج البحث:
 إيراد نص املؤل ف كامالً. - 1
إىل   فسريجعك ذل يتوف رفإن مل  احلديثية؛ ستةالكتب العلى  األحاديث يف خترج سيعتمد الباحث – 2

 ى.أخر كتب حديثية 
إذا كان يف و ابلعزو إليهما،  سيكتفي الباحثإذا كان احلديث يف البخاري ومسلم أو إحدمها   – 3

 .كالم العلماء عليه  ورده مع إسنادهسيغريمها 
 .بحثيف هذه ال ة أمساؤهمالواردغري املشهورين ألعالم اترمجة  -4
 .ترمجة الكلمات الغريبة – 5
 ذكر اسم السورة ورقم اآلية مع كتابتها ابلرسم العثماين.و ا اآلايت القرآنية إىل مواقعه عزو - 6
ما مل يكن  ادرجته على ألصلية، مع ذكر كالم أهل العلمعزو األحاديث النبوية إىل مصادرها ا - 7

 يف الصحيحني أو أحدمها.
 .ت الرتقيم، وضبط ما يشكلاإللتزام بعالما -9

 :يلي ما ذلك ومن منه االستفادة وتسهل بحثلا ختدم اليت العلمية الفهارس الباحث سيذكر -10
 القرآنية. اآلايت فهرس  -1
 النبوية. األحاديث فهرس  -2
 .واملراجع املصادر فهرس  -3
 .احملتوايت فهرس  -4
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 خطة البحث
 :على النحو وثالث فصول، وخامتة، اشتملت الدراسة من مقدمة

 حتتوي:و مقدمة
 .علم ختريج •
 يار املوضوع.أسباب اخت •
 البحث.أهداف  •
 ود البحث.دح •
 الدراسات السابقة. •
 ث.البح منهجه •

 متهدي.فصل   :فصل األول
 ترمجة املصنف عبدهللا بن فودي رمحه هللا. فصل الثاين:

  ختريج األحاديث كتاب ضياء األمة يف أدلة األئمة. فصل الثالث:
 اخلامتة وفيها:

 النتائج. •
 التوصيات. •
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 هللا. ترمجة املصنف رمحه
 بن هارون بن حممد بن َجبُّ بن حممد َسنُبو فودي بن عثمان بن صاحلهو عبد هللا بن حممد 

. وينتسب الشيخ عبد هللا بن فودي رمحه هللا (1)بن أيوب بن ماسران بن بُواب بن اباب بن موسى ُجُكلُ 
قبة بن انفع اجملاهد الذي تعاىل إىل قبيلة الفوالين اليت تنسبها بعض املصادر إىل األصل العريب؛ ألن ع

لعاص رضي هللا عنهم يف مصر وصل إليهم وهم قبيلة من قبائل الروم، ح بالد املغرب زمن عمرو بن افت
  .(2)فأسلم ملكهم من غري قتال، وتزوج عقبة ابنَة ملكهم، فولدْت الفالنيني مجيًعا

 :لقبهو  كنيته
م احلسن، وبه ه هللا تعاىل أوالًدا، أكربهالشيخ عبد هللا بن فودي رمحسبحانه وتعاىل رزق هللا 

، فهو أبو بين بلده وأهله أبنه  عبد هللا بن فودي رمحه هللا بني  . وُعرف الشيخ(3) احلسن رمحه هللا يكّن 
ا مربًيا شاعرًا فحاًل 

ً
عامل لغة ذائع الصيت، حىت إنه لقب بني قومه أبلقاب متعددة، منها: كان عامل

 .(4) "ريب السودانع"و بـ  "فودي الصغري" ب
 :والدته

م يف منطقة غوبر يف عائلة )آل عال( من 1766هـ املوافق 1180ِلد الشيخ عبد هللا عام و 
 قبيلة الفوالين.

 :تهنشأ
من علمائه كانوا بني  85 كانحيث   ؛نشأ الشيخ يف أسرة متدينة ومثقفة بثقافة علمية عالية

مشتغال ابلدعوة  صغرالبينهم منذ رمحه هللا وكان  ،كما سنرى يف هذا الكتاب  وأعمامه أجدادهو  آابئه
 .مجيل العشرة كرمي الصحبة كثري احليا ،إىل هللا تعاىل عفيفا متدينا ذا خالل مرضية وأخالق حسنة

  .مذهبه وعقيدته
 أشعري. كان اإلمام الشيخ عبد هللا مالكي

 شيوخيه

                                                           

  (1،)1ط ،إيداع النسوخ من أخذُت منهم من الشيوخ ه: ابن فودي، عبد ال (1)
  ( 15،)1ط ،تزيني الورقات ببعض ما يل من األبيات :ابن فودي، عبد هللا (2)
  (23،  )أتنيس األحياء بذكر أمراء غواندو ومأوى األصفياء :ادو بن ليممد البخاري بن أمحد بن غدبن حم الوزير جنيد-(3)
  (20)1، طعبد هللا دان فودي رائد األدب والعلوم يف إفريقيا :عمر أمحد ،سعيد -(4)
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 أخيه عثمان بن حممد بن فودي.  -1

 حواء بنت حممد بن عثمان. -2

 .جربيل بن عمر النيجريلشيخ ا  -3

 .وبن عمه حممد ثنبو بن حممد -4

 (1).خاله الشيخ عبد هللا بن حممد -5
  مؤلفاته يف الفقه:من 

  (2) .بناء الفروع عليهاألفية األصول و  -1

 .(3) .تعليم الراضي أسباب االختصاص مبوات األراض -2
 (4).تقريب ضروري الدين -3

 (5)ن.على الضروري من علوم الديني عني شرح املرشد املعسبيل املال -4

 .(6) .ضياء األانم يف احلالل و احلرام -5

 .(7) ضياء األمة يف أدلة األئمة -6
 وغريها.(8).ضوء املصلي -7

 من مؤلفاته يف اللغة:
  .(9)البحر احمليط -1

 .(10) ملع الربق. -2
                                                           

 (1/4،)1طاتويل يف معاين التنزيل، ضياء  (1)ص،،1ط،لعبد هللا بن فودي النسوخ إيداع -( 1)
 .(1ط، ت، )دنيجرياي كتوعة بن فودي والية سجامانشر  ،الكتاب مطبوع -(2)
 جامعة أمحدو بللو، زاراي نيجرياي.موجود يف ، خمطوطالكتاب  -(3)
 (.1ط، )دت ،طوطات الغرب اإلفريقيالناشر، خم ،الكتاب مطبوع -(4)

 . نبجرياي والية كدوان دارمشالموجود يف ، طخمطو الكتاب  -( 5)

 .)دت، دط(توصوك ظامريوانشر  ،ب مطبوعالكتا -(6)
 (.2ط، )دت ، املكتبة اجلندي القاهرة.الكتاب مطبوع -(7)
  .(ط، دت)دخمطوطات الغرب اإلفريقي، الناشر الكتاب مطبوع -(8)
 موجود يف دارمشال.، خمطوطالكتاب  -(9)
 .موجود يف دارمشالخمطوط الكتاب  -(10)
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 .(1) ..المية األفعال يف النحو -3

 .(2) .احلصن الرصني -4
 3))احلصن الرصني. تلخيص -5

 (4.).الورقاتتزيني  -6

الشيخ عبد هللا بن فودي رمحه هللا تعاىل يف التأليف اجلانب اللغوي وآداهبا، فأل ف  فقد اهتم
يف النحو والصرف واألدب والعروض وغريها، وابن فودي كان معروفًا بنظم الشعر، وله قصائد قاهلا يف 

رمحه هللا  له يف هذا اجلانب، وقد تضل عا نظًما ملا يسر هللا تعاىل املدح والراثء، وكثري من مؤلفاته كتبه
ويستحق حًقا أن يقال إن الشيخ عبد هللا بن  يف العربية على كتابة الشعر منذ عصر مبك ر من حياته،

 فودي رمحه هللا رائد اآلداب والعلوم يف إفريقيا.
 :جهوده العلمية

والذي تزخر الفكري، إنتاجهم يف  لون، ويتجلى ذلكمتي ز علماء دولة صكتو أبهنم علماء عام
اجلامعات النيجريية واملراكز البحثية والرتاثية، بعضها حمقق والبعض اآلخر مل تطله يد  تبه حمفوظا

فلم الضخم من خالل كتاابهتم ورسائلهم، التحقيق، مما يتطَلَّب من الباحثني إخراج ذلك الرتاث 
ات هؤالء قد حىت إن بعض مؤلف العلم والتأليف، طلب اسية عنتشغلهم املهمات اإلدارية والسي

 جتاوز مائة مؤلف ما بني خمطوط ومطبوع، بعضها رسائل صغرية والبعض اآلخر كتب وجملدات. 
وإن الشيخ عبد هللا بن فودي رمحه هللا أييت من الدرجة العليا يف غزارة العلم وسعة اطالع، 

يف  فهو موسوعي  ية واإلسالمية، اليت مشلت معظم العلوم العربوكثرة اإلنتاج العلمي من املؤلفات 
 .(5) .التأليف، وكان ال أيخذ القلم إال لتحقيق مقصد من مقاصد التأليف

 :الدعويةجهده 

                                                           

 موجود يف دارمشال.، خمطوطًا ً -(1)
 (.1ط،)دت،وعة دار دراسات االفريقيةمطبانشر  ،الكتاب مطبوع-(2)

 (.1ط، )دتدار األمة النيجريايانشر  ،الكتاب مطبوع(3)   
 .دت()دط، شعبة الدراسات االسالمية جامعة سكتو النيجريايانشر ، الكتاب مطبوع (13)   

 (38/1)،هتذيب املختلط، إصالح اخلطأ -(5)
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على اختالف ثقافاهتم  املشايخالعديد من  علىجلس الشيخ عبد هللا بن فودي رمحه هللا 
 كل فن من فنون الثقافة مروايهتم. من الكتب الكثري يفومناهجهم وختصصاهتم، وأجازوه يف كثري من 

عرفة اإلسالمية، واط لع على كثري من مؤلفات علماء املسلمني، وانل احلظ الوايف مما درس وقرأ، ومل وامل
ينقطع عن العلم دراسة وتعليًما ومطالعة طوال حياته، حىت يف مراحل هجرته وجهاده مع أخيه، فكان 

 وقوة اطالعه لسعة وكان ،ودعوته علمه يف امتميزً  يةداع كانو  ويف كل  موطن جملس.له يف كل  بلد أثر 
ك كو ن شخصية هذا العامل، فكان جهوده كل  ذلو  ،دعوته جناح يف األثر أبلغ ،احلق على وثباته تهحج  

والدعوي، وإن ما تضمنه مؤلفاته من فوائد وآداب جيدها ظاهر يف كل اجملاالت؛ اجلانب العلمي 
وتعريًفا وترغيًبا وترهيًبا، ودفع الشبهات اليت تتوارد ارف اإلسالمية بيااًن قد تناولْت فنون املع ،لقارئا

  عليها والبدع والعوائد اليت تلتصق هبا.
 :وفاته

يف منطقة غوبر يف  م، عن عمر بلغ ستة وستني عاًما1830-هـ 1246تويف رمحه هللا سنة: 
 ين.عائلة )آل عال( من قبيلة الفوال
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 إىل اليوم الدين.  ا وعلى أله وأصحابه ومن هنج هنجهملى هللا على نبينهلل على نعمته وص احلمد
)ضياء أألمة  ههللا بن فودي على منهجه يف كتاب سأورد ما قاله املصنف: اإلمام عبد بعد: أما      

 ،أمت تسليم على سيدان حممدوأفضل الصالة و  ،حلمد هللا رب العلمنيا) يف أدلة أألئمة( فقال رمحه هللا:
األئمة واألربعة ، والعلماء العاملني ،عن السادات التابعني ورضي هللا تعاىل ،ى آله وصحبه أمجعنيعلو 

 م إىل يوم الدين.هبواملقلد  ،اجملتهدين
  ٹ    تبصر ن الدين مبين علىأ اي أخي وأعلم( مة يف أدلة األئمةألضياء أ) فهذا كتاب: بعد أما

 ((1))چگگ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ   ڇ چ   ٹ 
بصرية يف دينه هو أن تعلم مستند مجيع دينك وأدلة الدين أربعة كتاب هللا وسنة رسوله  على هوكون

 هلما ألن اإلمجاع متضمن ؛فاإلمجاع والقياس يرجعان إىل الكتاب والسنة ،وإمجاع أمته وقياس األمة
ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ     ٹ  چ  ٹ ٹ     ،ب وبيان لهشئ عنهما والسنة تفسري للكتاوالقياس ان

 ،وتفسريه فالسنة اليت هي أقوال النيب وأفعاله وتقريره هي البيان للكتاب ( (2))  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ
ن قتصار يف بيان أدلة األئمة يف هذا الكتاب على السنة ألهنا اجلامعة هلا واملرجع هلا لكولذا أردت اال

 :أربعةا فاعلم أن شروط االستدالل هب
 بعاضد. هللا عليه والسالم فال يستدل بضعيف إال رسول هللا صلى إىل إسنادها صحة األول:
وضوح داللتها على معّن املستدل عليه أبن تكون نصا عليه أو ظاهرا راجحا بنفسه أو مؤوال  الثاين:

 راجحا بغريه من األدلة فال حجة يف اجململ.
 ملنسوخ.ستمرار حكمها فال حيتج ابإ ث:الثال

فإذا عارضها الراجح عليه أو قدم وأتى أيضا آباثر  ،رجحاهنا مجيع ما عارضها من األدلة الرابع:
 ألهنا أيضا من بيان السنة. ؛الصحابة والتابعني

مث اعلم أىن اعتمدت يف مجيع ما أورد يف هذا الكتاب من السنة واآلاثر على كتاب العامل اتج 
 ألمة(  والعهدة عليه فيها قال فيه:ملسمى )بكشف الغمة عن مجيع االدين عبد الوهاب الشعراين ا

ومل أذكر شيئا من :"وذكرها مث قال "مجعته من كتب احلديث املعتمدة اليت تلقتها العلماء ابلقبول"

                                                           

 (.108األية، ) سورة يوسف: -(1)
 (44األية، ) سورة النخل: - (2)
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أو حسن  بني صحيح األحاديث املنسوخة أو موضوعة إال مع البيان نسخه ووضعه فجميع أحديثه ما
 انتهى.        .التحق ابلصحة أو احلسنأو ضعيف كثرت طرقه ف

واعلم أين ال أورد غالب إال ما يوافق مذهب مالك من األدلة لئال يشوش ذالك بعض 
 (نه أهل التقوى وأهل املغفرةإأسأل أن يسهل مجعه واالنتفاع به ويتقبله بفضله  تعاىل وهللا .الطالب
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 صمقدمة: يف النية واإلخال
 ن فودي رمحه هللا. بهللا قال مصنف: اإلمام عبد

: ))إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل إمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل عليه السالم قال -***
هللا ورسوله فهجرته إىل هللا ورسوله فمن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته 

 .(1)إىل ما هجر إليه((
 ابب فيما عين به كتاب الطالق،(2/262) ،سننهيف أخرجه بلفظ املصنف أبو داود  التخريج: 

 رقم ،النية اببكتاب الزهد، (2/1413)،سننهفذكره. وبن ماجه يف (2201) رقم الطالق والنيات
َأْو ِإىَل اْمَرأٍَة )) بلفظه (1) رقم ،كان بدء الوحي  كيف(1/6)صحيحه، والبخاري يف مثله. (4227)

 (155) رقم ،ابلنية إمنااألعمال ابب كتاب االمارة،(3/1515) صحيحهومسلم يف  ((َهايـَْنِكحُ 
ابب ما جاء فيمن يقاتل رايء  ،أبواب فضائل اجلهاد (3/231)،سننه والرتمذي يف ((اِبلنِّيَّةِ )) ه،بلفظ

ابب النية يف  ،كتاب الطالق (6/158) ،سننهوالنسائي يف بلفظ مسلم.  (1647) رقم ،وللدنيا
 أحاديث عمر بن اخلطاب (1/163) ،همسند يف احلميديو م. بلفظ مسل (3437) ،رقم،الوضوء

 أحاديث (1/41) مسندهوالطيالس يف بلفظ مسلم.  (28) رقم ،وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن
 كعب  بن عدي بن رزاح بن قرط بن هللا عبد بن رابح بن العزى عبد بن نفيل بن اخلطاب بن عمر

 صحيحهوبن اخلزمية يف  بلفظ مسلم. (37) رقم ،وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن عنه، هللا رضي
 نية أن زعم من قول خالف اليوم، ذلك فجر طلوع قبل يوم كل  لصوم النية إجياب ( ابب3/212)

 معجمهوبن األعرايب يف  بلفظ مسلم.  (1934) رقم جائز، الشهر جلميع واحد وقت يف واحدة
 سلم.بلفظ م ( 1975) رقم الرتقفي، حديث (3/936)

 هو اإلخالص(( )عليه السالم( ))وسئل عن اإلميان فقال: -***
 عليه هكذا. أقفمل 

 َما اإِلميَاُن؟ قَاَل: (50) رقم ،كتاب اإلميان(1/19) صحيحه،أخرجه البخاري يف  التخريج:
 .((َوتـُْؤِمَن اِبْلبَـْعثِ َوبِِلَقائِِه، َوُرُسِلِه  اإِلميَاُن َأْن تـُْؤِمَن اِبَّللَِّ َوَمالَِئَكِتِه، وَُكتُِبِه،))

                                                           

(1 األعمال: الشاملة ألعمال اللسان املسماة ابألقوال، وألعمال األعضاء ) .يف األعمال عبادات  دليل على جوب النية(
لغرض اآلخرى من رأس ويد ورجل وغريمها. والنيات: مجع نية، وهي: القصد، وبعبارة أوسع هي: انبعاث القلب حنو ما يراه موافقا 

( 9/1) األدب النبوي( رمن جلب نفع أو دفع ض
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 (1)))إمنا تنصر هذه األمة بضعفائها بدعواهتم وصالهتم وإخالصم(( قال: -***

االستنصار ، ابب كتاب اجلهاد (6/45)،سننه : أخرجه بلفظ املصنف النسائي يفالتخريج
نا عمر وهو بن حفص بن غياث، أخربان حممد بن إدريس قال: حدثقال:  (3178) رقم ،ابلضعيف

فذكره. والبيهقي يف  (عن مصعب بن سعد، عن أبيه،عن أبيه، عن مسعر، عن طلحة، 
  (4/36صحيحه،)والبخاري يف  مثله. (6389) رقم ،كتاب صالة االستسقاء(3/480سننه،)

َهْل )) (2896) رقم ،ستعان ابلضعفاء والصاحلني يف احلربإابب من  ،كتاب اجلهاد والسري
 ( أبو7/279) األصفياء وطبقات األولياء حلية نعيم يف أبوو ((الَّ ِبُضَعَفاِئُكمْ ْنَصُروَن َوتـُْرزَُقوَن إِ تُـ 

 .وعطاء وبذل وضياء علم ذا كان  املوصلي مسعود أبو عمران بن املعاىف ومنهم املوصلي مسعود
  (2) ابتغى به وجهه((السالم())إن هللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصا لوجهه و قال عليه 

 رقم ،من غزا يلتمس األجر والذكر،كتاب اجلهاد(6/25)،سننهأخرجه النسائي يف  ج:التخري
قال: حدثنا حممد بن محري، قال: أيب أمامة  أخربان عيسى بن هالل احلمصيقال:  (3140)

 نسخته يف محاد بن منعي رواه ( ما20/2) املبارك البن والرقائق الزهدفذكره. وبن مبارك يف  (الباهلي:
 الدعاء. يف اإلخالص يف الزهد،ابب كتاب  يف املبارك بن عن املروزي رواه ما ىعل زائدا

 اإلسناد: رجال
 .رمحه هللا ،بن هالل بن أيب عيسى احلمصي عيسى -1
 عبلة. أيب بن وإبراهيم حممد بن محري  مسع: 

 .مروان بن امللك عبد وعن حدير بنو  القطان :عنه
 رمحه هللا ،وثقه بن حبان .رمحه هللا البخاريو  رمحه هللا ،متبن أيب حا سكت عنهلماء فيه: أقوال الع

 .((1)) .رمحه هللا الذهيبو 

                                                           

(1 أن عبادة الضعفاء ودعاءهم أشد إخالًصا وأكثر خشوًعا؛ خلالء قلوهبم من التعلق بزخرف الدنيا وزينتها )قال بن بطال: (
(90/5،)شرح صحيح البخارى البن بطال (وصفاء ضمائرهم

أرأيت رجال غزا يلتمس األجر والذكر؟ فقال رسول  سلم، فقال: اي رسول هللا،أن رجال جاء إىل رسول هللا صلى هللا عليه و ) (2)
هللا صلى هللا عليه وسلم: ال شيء له فأعادها ثالث مرات، يقول له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ال شيء له مث قال إن هللا ال 

(81/1)حكمجامع العلوم وال (يقبل من العمل إال ما كان له خالصا، وابتغي به وجهه
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 .رمحه هللا ،قضاعة من السليحي احلمصي بن محري حممد -2
 .إبراهيم بن أيب عبلة وعمرو بن قيس السكوين مسع:
 .إبراهيم بن وإسحاق عثمان بن خطاب عنه:

 يكتب): رمحه هللا ،وقال أبو حامت.رمحه هللا ،ودحيم هللاه رمح ،وثقه بن معني علماء فيه:أقوال ال
 رمحه هللا ،وقال الدارقطين .(ليس ابلقوي) رمحه هللا ،يعقوب بن سفيان قال.(ال حيتج به حديثه

 (.(2))(موثق وهو فيه تكلم): رمحه هللا ،قال الذهيب. (جرحه بعض شيوخنا وال أبس به)
 رضي هللا عنه. عيالن قيس من وهب بن عجالن بن وهو نصدي بن عجال :الباهليأمامة  وأب-3

 احلكم: إسناده صحيح.
 (3)وإخالصهم(( يبعث الّناس على نياهتم)عليه السالم( ))قال: -***

 رقم ،ابب النية ،الزهد كتاب(2/1414) ،سننه: أخرجه بلفظ املصنف بن ماجه يف التخريج
كتاب الفنت وأشراط  (4/2208) صحيحه ومسلم يف ))وإخالصهم(( بدونفذكره،  (4229)

َعُث ِإلَْيِه )) بلفظه (4) رقم ،ابب اخلسف ابجليش الذي يؤم البيت ،الساعة بـْ يـَُعوُذ َعاِئٌذ اِبْلبَـْيِت، فـَيـُ
ًها؟ َفَكْيَف مبَْن َكاَن َكارِ فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل هللِا  ((بـَْعٌث، فَِإَذا َكانُوا بِبَـْيَداَء ِمَن اأْلَْرِض ُخِسَف ِِبِمْ 

َعُث يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى نِيَِّتهِ  ُُيَْسف))قَاَل:   (1/393) مسندهوبن اجلعد يف  ((ِبِه َمَعُهْم، َوَلِكنَُّه يـُبـْ
 بلفظه (236) رقم ،أحاديث مجيع بن ثوب الرحيب (1/102) فوائد متام، يف البجلي( و 2687) رقم

                                                                                                                                                                                     

، 1ط ،الكاشف يف(الذهيب 496/4)،1ط، الثقات إلبن حبانحبان،  ابن(444/1، دط،)ملعجم الطربيا، الطربي-(1) 
(113/2) 

( 55/3،)1،طإلبن اجلوزيالضعفاء  ،( ابن اجلوزي166/1)الكاشف (204/1،)1ط ،اتريخ بن معني ،معني ابن-(2)
  (161/1،)1ط موثق، وهو فيه تكلم من أمساء ذكر، (. الذهيب574/2دط،) املغين يف الضعفاء  الذهيب،

)قال خيسف هبم( ويف رواية مسلم خيسف به معهم ويف  (39) النجم: َّجههنمنخنحنجنممٹٱٹٱُّٱ   (2)
رواية أخرى ملسلم فقلنا اي رسول هللا إن الطريق قد جيمع الناس قال نعم فيهم املستبصر واجملبور وبن السبيل يهلكون مهلكا واحدا 

فهو املستبني لذلك القاصد له عمدا وأما اجملبور فهو املكره وأما بن السبيل فاملراد به سالك الطريق معهم قال النووي أما املستبصر 
 (11/256،)شرح سنن أيب داودعون املعبود  وليس منهم )ولكن يبعث( أي الكاره )على نيته(
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َعُث ا)) َا يـُبـْ كتاب  (4/1884) أيب يعلىزوائد  املقصد العلي يفو (( اتِ ْلُمْسِلُموَن َعَلى النِّيَّ ِإمنَّ
َعُث اْلُمْقَتِتُلوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى النِّيَّاتِ )) بلفظه (1884) رقم، ،البعث َا يـُبـْ   ((ِإمنَّ

 ((مكم ولكن ينظر إىل قلوبكإن هللا ال ينظر إىل أجسام)) :)عليه السالم( وقال -***
ابب حترمي ظلم ، كتاب الرب والصلة واآلداب  (6/1986) صحيحه، أخرجه مسلم يفالتخريج: 

َوَلِكْن يـَْنظُُر ِإىَل  ِإنَّ هللَا اَل يـَْنظُُر ِإىَل َأْجَسادُِكْم،َواَل ِإىَل ُصَورُِكْم،))بلفظه،  (33) رقم ،املسلم
ند سم (13/227) مسنده،وأمحد يف  .(مثله2/425)والصفاتاألمساء  والبيهقي يف ((قـُُلوِبُكمْ 

ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ اَل يـَْنظُُر ِإىَل ُصَورُِكْم )) بلفظه (7827) رقم ،مسند ،املكثرين من الصحابة
َا يـَْنظُُر ِإىَل قـُُلوِبُكْم َوَأْعَماِلُكمْ  يزيد بن ( 4/98) حلية األولياء والطربي يف(( َوَأْمَواِلُكْم، َوَلِكْن ِإمنَّ

 ، مثله.يد بن األصمألصم ومنهم املنيب األقوم يز ا
 (1) ايء((من ر ردل من خ بةح ثقالم يهيقبل هللا عمال ف: )عليه السالم( ))ال قال -***

 وأحاديث يف مثل هذا كثري هللا أعلم.
 (497،رقم)ابب الرايء ،السري أليب إسحاق الفزاري (1/277)،السرييف  الفزاريأخرجه التخريج: 

: اعي، عن موسى بن سليمان،عن القاسم بن خميمرة، قالألوز عن ا مروان قال: ان الفزاري،أبو قال: 
 ردل(( خ)) (فذكره بدونرسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 رجال اإلسناد:
 .رمحه هللا ،البصري الغنوي هارون أبوإبراهيم بن العالء  :أبو مروان-1

 املبارك. بنو  زريع بن زيدوي إبراهيم ابن ويزيد سلمة بن ومحاد شعبة مسع:
 .البصريني يف وحديثه زيد بن ومحاد شعبة ه:عن

 (.(2)) يألجلوا رمحه هللا ،وأبوزرعة رمحه هللا ،وبن معني رمحه هللا وثقه بن سعد أقوال العلماء فيه:
 .رمحه هللا ،الفزاري حصن بن خارجة بن أمساء بن حممد بن احلارث بن إبراهيم -2

                                                           

ع يف القلب من عظمة هللا تعاىل وخشيته ومراقبته التقوى وإمنا حتصل مبا يقأن األعمال الظاهرة ال حيصل هبا قال النووي: ) (2)
ومعّن نظرهللا هنا جمازاته وحماسبته أي إمنا يكون ذلك على مايف القلب دون الصور الظاهرة ونظر هللا رؤيته حميط بكل شئ 

 (16/121)املنهاج( ومقصود احلديث أن االعتبار يف هذا كله ابلقلب
، الثقات للعجلي (العجلى،120/2،)1، طاجلرح والتعديل، حامت أيب (ابن193/1،)1، طالطبقات الكربى سعد، ابن-(2)

 ( 53/1،)1ط
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 اجلهاد يف صاحل أيب بن وسهيل اجلنائز يف اءذاحل وخالد الشيباين إسحاق أابالطويل و  محيد مسع:
 والصلة. الرب يف واألعمش الفضائل يف عمر بن وعبيد
 وموسى عون بن هللا وعبد عمرو بن ومعاوية سهم بن الرمحن عبد بن املبارك. وحممد بن هللا عبد عنه:

 .الفراييب خنت خالد بن
 (.(1)) رمحه هللا. ،وبن حبان رمحه هللا يألجلاو  رمحه هللا بن معني وثقه أقوال العلماء فيه:

 فقها الدنيا أئمة أحد األوزاعي عمرو عبد بن حيمد بن قيل وقد حيمد بن عمرو بن الرمحن عبد -3
 (.(2)) رمحه هللا. ،وضبطا وعبادة وفضال وحفظا وورعا وعلما

 .رمحه هللا ،أبو سليمان اجلوزجاين بن سليمان موسى-4
 حنيفة. أيب صاحيب احلسن بن حممد يوسف وأاب مجيع، بن وعمرو ،املبارك بن هللا عبد مسع:
 .األسدي موسى بن وبشر الربيت، عيسى بن حممد بن وأمحد اهلامشي، احلسن بن هللا عبد عنه:

 .وآخرون الرازي حامت وأبو موسى بن وبشر الربيت حممد بن أمحد القاضي
 .((3)).رمحه هللا . وثقه بن حبان(صدوقا ةمر  شيخ،):رمحه هللا وحامتبأ قال العلماء فيه: أقوال 

  .رمحه هللا ،اهلمداين بن خميمرة القاسم -5
 .هانئ بن وشريح مرمي، أابو وفطر وحصني األجلحو شريح بن هانئ احلارثي مسع:

 .إبراهيم بن محيد الرواسيو  احلسن بن احلر ه:عن
رمحه  وبن عساكر رمحه هللا وبن حبان رمحه هللا يألجلوا رمحه هللا وثقه بن سعد أقوال العلماء فيه:

القاسم ): رمحه هللا . قال بن معني(وقد سأل عائشة عما تلبس احملرمة) :رمحه هللا قال بن حبان .هللا
 (.(4)). (ذهب إىل الشام ومل أمسع أنه مسع من أحد من أصحاب النيب

 .(5)إسناده معضل احلكم:
                                                           

 (381/2)1، ط،الثقاث للعجلي(59/5،)1، طالثقات إلبن حبان (ابن حبان،13/2،)1، طاتريخ بن معني ابن معني،-(1)
 (285/1،)1، طاألمصار علماء مشاهريالذهيب، -(2)
 (453/7،)1ط الثقات إلبن حبان،( 26/15،)1ط، التاريخ البغداد( اخلطيب 144/8،)1ط جلرح والتعديل،ا-(3)    

، الثقات إلبن حبان (ابن حبان،304/6،)1ط ،الكربى الطبقات (ابن سعد،103/3،)1ط، اتريخ بن معنيابن معني يف -(4)
 ( 203/49،)1ط ،دمشقاتريخ ، عساكر ابن (387/1)،1طالثقاث للعجلي،  (العجلي، 307/5،)1ط

 سناد على توايل.إلقوط اثنني يف اس (5)
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 (6499) رقم ،ابب الرايء والسمعة ،لرقاقب اكتا  (104/8) ،صحيحه بخاري يفأخرجه الشواهد: 
ومسلم يف (( َمْن مَسََّع مَسََّع اَّللَُّ ِبِه،َوَمْن يـَُراِئي يـَُراِئي اَّللَُّ ِبهِ ))قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:بلفظه 

 مثله. (48) رقم هللا، غري عمله يف أشرك من ابب ،كتاب الزهد والرقائق(4/2289) صحيحه،
  مثله. (11636) رقم املاعون، سورة (10/345) سننهوالنسائي يف 
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 ان واإلسالمميكتاب اإل
 اهلجري. 1246بن فودي رمحه هللا ت  عبد هللاقال مصنف االمام 

ه ))أن تؤمن ابهلل ومالئكته ورسله واليوم اآلخرة وتؤمن ابلقدر خري  قال عليه السالم: -***
 .(1) وشره((

 فذكره. (1رقم)،ابب معرفة أإلميان(36/1صحيحه،) فظ املصنف مسلم يفه بلأخرجالتخريج: 
ابب سؤال جربيل النيب صلى هللا عليه وسلم عن  ،كتاب اإلميان(1/19صحيحه،) والبخاري يف

 ((  َوتـُْؤِمَن اِبْلبَـْعثِ َوبِِلَقائِِه، َوُرُسِلِه ))(،بلفظه50رقم)،اإلميان، واإلسالم، واإلحسان، وعلم الساعة
 سننه، مثله. والرتمذي يف(4695كتاب السنة،ابب يف القدر،رقم)(4/223سننه،) وأبو داود يف

 رقم،فتتاح الكتاب يف اإلميانإ(1/24سننه،) وبن ماجه يف .بلفظ مسلم(2610)رقم(،4/302)
 بكر الصديق مسند أيب ،مسند اخللفاء الراشدين( 1/322)مسنده. وأمحد يف بلفظ مسلم(63)

ما رواه عنه عبد هللا بن عمر  (1/24)مسنده. والطيالسي يف بلفظ مسلم (191) قم،ر رضي هللا عنه
   بلفظ مسلم.(21،رقم)رضي هللا عنه

حممد عبده  )عليه السالم( ))بين اإلسالم على مخس شهادة  أن ال إله إال هللا وأن ويقول: -***
 طاع إليه سبيال((صوم رمضان وحج البيت ملن استورسوله وإقام الصالة وإيتاء الزكاة و 

 ،ابب يف احملافظة على وقت الصلواتكتاب الصالة،(1/116سننه،) أخرجه أبو داود يف التخريج:
حدثنا حممد بن عبد الرمحن العنربي، حدثنا أبو علي احلنفي عبيد هللا بن عبد اجمليد، (قال: 429)،رقم

. فذكره(ي، عن أيب الدرداء، قال:أابن، كالمها، عن خليد العصر حدثنا عمران القطان، حدثنا قتادة، و 
(مثله. 772رقم) (2/56)،معجمهالطرباين يف (مثله. و130رقم)ابب الباء(1/86،)يف معجمه األعرايبو

 عبد بن التابعني، خليد من األوىل الطبقة فمن (2/234)األصفياء وطبقات األولياء حلية وأبو نعيم يف 
 مشاهدته وإىل ذاكرا حملبوبه كان  العصري هللا عبد بن خليد الفكري الذاكر مومنه العصري هللا

 .عبيد هللا بن عبد اجمليد مداره(مثله. 2495(رقم)4/265)اإلميان شعبوالبهقي يف  مثله.،.ساهرا
 رجال اإلسناد:

                                                           

(1 االستسالم هذا بيان ألصل اإلميان وهو التصديق الباطن وبيان ألصل اإلسالم وهو ) ال يكون مؤمن من ال يؤمن هبن.(
ائر ج والصوم لكوهنا أظهر شعواالنقياد الظاهر وحكم اإلسالم يف الظاهر ثبت ابلشهادتني وإمنا أضاف إليهما الصالة والزكاة واحل

 (148/1)شرح صحيح مسلم (اإلسالم وأعظمها وبقيامه هبا يتم استسالمه
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 .رمحه هللا ،البصري بن عبد الرمحن العنربي حممد -1
 . سلم بن قتيبة وحممد بن عبد هللامسعود بن واصل وامية بن خالد و  مسع:
 .عبد هللا بن أمحد الدورقيو أبو زرعة وعلي بن احلسني :عنه

 .((1))(وثق )رمحه هللا ،. قال الذهيبرمحه هللا ،وثقه بن جنيدأقوال العلماء فيه: 
 .رمحه هللا احلنفي بكر أيب أخو وهو احلنفي البصري احلنفيعبيد هللا بن عبد اجمليد  :أبو علي -2

  قيس. بن وداود سلمة بن ومحاد حرة  أابو كثري بن زيد و ن عبيد هللا بن عبد الرمح مسع:
 .عبد هللا بن منري املروزىو  عمرو بن على عنه:

 رمحه هللا يألجل. وثقه ا(الأبس به): رمحه هللا وأبو حامت رمحه هللا فال بن معنيأقوال العلماء فيه: 
. من رجال (معني ضعفه صدوق مل يثبت أن بن): ه هللارمح قال بن حجر .رمحه هللا وبن حبان
  ((2))صحيحني

 .رمحه هللا ،بصري القطان العوام أبوبن داور العمي عمران  -3
 بن واحلسني البصري، واحلسن املزين، هللا عبد بن وبكر عياش أيب بن وأابنعمار بن أيب عمار مسع: 
 التيمي. وسليمان ،هللا عبد أيب بن وخالد الطويل ومحيد اجلهين عمران
 .وقتادة سريين، وبن احلسن، ومسع داود، وأبو عاصم، وأبو داود الطيالسي وأبعنه: 

رمحه  قال أمحد .رمحه هللا ،والنسائي رمحه هللا ،أبو داودو  رمحه هللا ،ضعفه بن معنيأقوال العلماء فيه: 
. قال بن (يكتب حديثه): هللارمحه  ،عدي بنقال . رمحه هللا ،يألجلا وثقه. (صاحل احلديث): هللا

  .((3)) (صدوق يهم) :رمحه هللا ،حجر
 ،األعمى البصري السدوسي احلارث بن عمرو بن كرمي  بن عزيز بن عكابة بنبن دعامة قتادة  -4

 .رمحه هللا

                                                           

  (193/2،)1ط، الكاشف الذهيب، (326/7، )1ط ،، اجلرح والتعديلابن ايب حامت-( 1)
ثقات إلبن ، الابن حبان (324/5)،1ط اجلرح والتعديل،، (ابن ايب حامت318/1،)1ط، الثقات للعجلي العجلي،-(2)

، 1ط، تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم احلاكم،(226،)1ط هتذيب،تقريب  حجر، (ابن404/4،)1ط، حبان
(171/1) 

 (85/1،)1ط ،الضعفاءللنسائي ،(النسائي189/1،)1، طالثقات للعجلي(69/1،)1، طإلبن معني التاريخ ابن معني،-(3)
 (264،)1، طالتهذيب تقريب
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  مالك وأيب الطفيل الكناين. وأنس بن بن سرجس عبد هللا: مسع
  .عروبة أيب بن وسعيد شعبة،و  أيوب السختياين وبن أيب عروة وهشام، :عنه 

 (.(1)) (ثقة مأمون )رمحه هللا ،قال: بن سعد .(ثقة ثبت) :رمحه هللا ،قال بن حجرأقوال العلماء فيه: 
 .رمحه هللا ،العصري اهلجري بن حسان العبدي خليد -5

  احلسن وعمرو بن دينار.وعلي و  الدرداء أاب  :مسع
 عثمان بن ومنبه اجلماهر وأبو،  ميان بن حيىي خمارق. خازم بن خزمية وحصني بنعوف وأابن و  عنه:

 .وغريهم،  النفيلي جعفر وأبو،  سليمان بن وسلمة
 (.(2))(فيه نظر): رمحه هللا ،قال السليماين .(خيطئ ويهم) :رمحه هللا قال بن حبان أقوال العلماء فيه:

  ،اخلزرج بن ارثاحل بن اخلزرج بن كعب  بن عدي بن عامر بن مالك بن أمية بن عومير -6
 رضي هللا عنه.، ءالدردا وأب

 .عمران بن داور ألجل احلكم: إسناده ضعيف
: وسلم عليه هللا صلى النيب قول كتاب اإلميان، ابب(1/11صحيحه،) أخرجه البخاري يفشواهد:

 يفومسلم (( ِلَمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل )) بدون))عبده(( (بدون8مخس،رقم) على اإلسالم بين
، رقم،ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم بين اإلسالم على مخس ،كتاب أإلميان(1/45)،صحيحه

 (مثله.2609)،رقمابب ما جاء بين اإلسالم على مخس( 4/301)،سننه والرتمذي يف (21)
 مثله. (5001)اإلسالم،رقم، بين كم  ، علىوشرائعه كتاب اإلميان(8/107)،سننهوالنسائي يف 

هلها عتقها فشكوا يف إسالمها واختلفوا نوبية أراد أجارية سوداء عليه السالم ته وجاء)) -***
هللا قال: فمن أان، قالت: رسول هللا قال:  فقال هلا  عليه السالم من ربك فقلت: ،هلاايف ح

 (3)ة((اعتقوها فإهنا مؤمن

                                                           

  (171/7،)1ط، لكربىالطبقات ا،ابن سعد (453/1،)1ط، تقريب التهذيب-(1)
  ( 66/1،)1ط، ، ميزان أإلعتدالالذهيب (213/4)،1ط، إكمال هتذيب الكمال مغلطاي، –(2)
فيه دليل على أن الكافر ال يصري مؤمنا  (أعتقها فإهنا مؤمنة)قولهعليهالسالم:.ومصرمن القبائل السودان )نوبية(  نوب قبيلة  (3)

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفيه دليل على أن من أقر ابلشهادتني واعتقد ذلك جزما كفاه ذلك  قرار ابهلل تعاىل وبرسالةإال ابإل
يف صحة إميانه وكونه من أهل القبلة واجلنة وال يكلف مع هذا إقامة الدليل والربهان على ذلك وال يلزمه معرفة الدليل وهذا هو

ولو أن كافرا جاءان يريد االنتقال من الكفر إىل دين اإلسالم ): ايبقال اخلط (25/5)املنهاج .الصحيح الذي عليه اجلمهور
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ابب يف الرقبة ،وركتاب األميان والنذ  (3/230سننه،)أخرجه بلفظ املصنف أبو داود يف التخريح: 
ابب حترمي الكالم يف  كتاب الصالة،(1/381صحيحه،) فذكره. ومسلم يف (3282)م،رق،املؤمنة

تـَْرَعى َغَنًما يل ِقَبَل ُأُحٍد َواجْلَوَّانِيَِّة، فَاطََّلْعُت َذاَت يـَْوٍم  وََكاَنْت يل َجارِيَةٌ )) (بلفظه33،رقم )الصالة
يُب َقْد َذَهَب بِ  آَسُف َكَما َيََْسُفوَن، َلِكينِّ   رَُجٌل ِمْن َبيِن آَدَم،َشاٍة ِمْن َغَنِمَها، َوَأانَ فَِإَذا الذِّ

 َصَكْكتـَُها َصكًَّة، فَأَتـَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم فـََعظََّم َذِلَك َعَليَّ، قـُْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ 
ُتُه ِبَِ  (( ِِبَااْئِتيِن ))َأَفاَل ُأْعِتُقَها؟ قَاَل:  َمْن ))قَاَلْت: يف السََّماِء، قَاَل: ((أَْيَن هللاُ؟))ا، فـََقاَل هَلَا: فَأَتـَيـْ

َا ُمْؤِمَنةٌ ))قَاَلْت: أَْنَت َرُسوُل هللِا، قَاَل:  ((َأاَن؟ ابب (1/244)،سننهوأبو داود يف  ((َأْعِتْقَها،فَِإهنَّ
فضل ،الوصااي ابكت  (6/252،)سننهوالنسائي يف (مثله. 930،رقم)تفريع أبواب الركوع والسجود

قَاَل: أَتـَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى ،َعِن الشَّرِيِد ْبِن ُسَوْيٍد الثَـَّقِفيِّ ) (بلفظه3653رقم)،الصدقة عن امليت
َبًة، َوِإنَّ ِعنْ  َها رَقـَ ُيْجِزُئ ِدي َجارِيًَة نُوبِيًَّة، أَ هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، فـَُقْلُت: ِإنَّ أُمِّي َأْوَصْت َأْن تـَْعِتَق َعنـْ فـَ

َها؟، قَاَل:َعينِّ َأْن َأعْ  ُتُه ِِبَا، فـََقاَل هَلَا النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ((اْئِتيِن ِِبَا))ِتَقَها َعنـْ َمْن ))، فَأَتـَيـْ
ا ا، فَِإهنََّ َأْعِتْقهَ )) هللِا، قَاَل:،قَاَلْت: أَْنَت َرُسولُ ((َمْن َأاَن؟))، قَاَلِت: هللاُ، قَاَل:((رَبُِّك؟
ابب ما جيوز من العتق يف  ،كتاب العتق(2/404)املوطأومالك يف ((ُمْؤِمَنةٌ 

حديث الشريد بن سويد  ،أول مسندالكوفيني(32/217)مسنده(مثله. وأمحد يف 2730رقم)،الرقاب
 ( مثله.19466رقم)،الثقفي

 
 

ذي له ذمة هللا وذمة وأكل ذبيحتنا فذلك املسلم المن صلى صالتنا واستقبل قبلتنا، )) -***
 ( 1)(هللا ذمتهيف فال ختفروا رسوله، 

                                                                                                                                                                                     

فوصف من اإلميان هذا القدر الذي تكلمت اجلارية مل يصر به مسلما حىت يشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا ويتربأ من 
(143/3)دعون المعبود شرح سنن أبي داو (دينه الذي كان يعتقده

وذمة رسوله( أي أمان هللا  له ذمة هللا) .تطرفال، هذا يدل على أن اإلسالم ليس بدين تساوي ينب املسلمنيو  صفةالمسلم (1)
ورسوله أو عهدمها )فال ختفروا( أي ال ختونوا )هللا( أي وال رسوله )يف ذمته( أي ذمة هللا أو ذمة املسلم أي ال ختونوا يف تضييع َمن 

  (410/1)إرشاد الساري (يلههذا سب
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 رقم،ابب فضل استقبال القبلةكتاب الصالة،(1/87)،صحيحه: أخرجه البخاري يف ألتخريج
كتاب اإلميان (8/105سننه،) والنسائي يف .(مثله1/125)األمواليف  بن زجنويهفذكره. و (391)

 (1/382)مسندهوبن رهويه يف  (ذمة هللا وذمةله  الذي) ( بدون4997)،رقم،ملسلمصفة ا،وشرائعه
 يف الرُّوايين( و هللا ذمتهيف فال ختفروا ...الذي(مثله.بدون )408) ما يروى عن عطاء بن أيب مسلم،

بيان النهي  (5/68)مستخرجه(مثله. وأبو عوانة يف 973،رقم)جندب بن سفيان (2/149)مسنده
َا)) (7818،رقم )جلذععن أن يضحي اب ، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ  ((ُك بـَْعَد التَّْشرِيقِ النُّسُ  ِإمنَّ

َلتَـَنا، َوَنَسَك ))ِعْنِدي َعَناقًا، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِمْن َصلَّى َصاَلتـََنا،َواْستَـْقَبَل ِقبـْ
َلُه َأْجرُ  أبو السوار العدوي، عن ( 2/162)معجمه والطربين يف((الَِّذي َأَصاَب ُنُسَكَنا ُنُسَكَنا، فـَ

ما قالوا يف وضع اجلزية والقتال (6/428)مصنفه (مثله. وأبوشيبة يف 1669،رقم)جندب
َعَلْيِه  ،َلُه ِذمَُّة اَّللَِّ َوِذمَُّة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم )) (بلفظه32634،رقم)عليها َوَمْن َأََب فـَ

  ((ْزيَُة.اجلِْ 
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 ابب يف جماز اإلميان واإلسالم
 بن فودي رمحه هللا. عبد هللااإلمام وقال:املصنف 

واإلميان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول ال إله إال هللا وأدانها إماطة قال عليه السالم: )) -***
 (1)((األذى َعن الطَّرِيق

 بلفظه (57) ،رقمشعب اإلميان ابب،كتاب أإلميان  (1/63صحيحه،) ومسلم يفأخرجه ألتخريج: 

ميَانِ )) ُعوَن ُشْعَبًة، َواحْلََياُء ُشْعَبٌة ِمَن اإْلِ ميَاُن ِبْضٌع َوَسبـْ (كتاب 4/219)سننه،أبو داود يف و(( اإْلِ
ُعوَن: َأْفَضلُ ))بلفظه  (4676رقم) ابب يف رد اإلرجاء السنة، ميَاُن ِبْضٌع َوَسبـْ  َها قـَْوُل اَل ِإَلَه ِإالَّ اإْلِ

ُ، َوَأْداَنَها ِإمَ  ميَانِ اَّللَّ  (4/306)،سننهيف ي ذالرتمو (( اطَُة اْلَعْظِم َعِن الطَّرِيِق، َواحْلََياُء ُشْعَبٌة ِمَن اإْلِ
ُعوَن اَباًب، َأْداَنَها )) ،(بلفظه2614) ،رقم ن،ستكمال اإلمياإابب ما جاء يف أبواب أإلميان،  َوَسبـْ

كتاب (8/110،)سننهوالنسائي يف  (( ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ، َوَأْرفـَُعَها قـَْوُل: الَ طَُة اأَلَذى َعِن الطَّرِيقِ ِإَما
 ،سننه وبن ماجه يف( َوَأْوَضُعَها ِإَماطَةُ )،بلفظه،(5004) ،،رقمذكر شعب اإلميان،اإلميان وشرائع

 مسنده . والطيالسي يفبلفظ الرتمذي(57)رقم،،ابب يف اإلميان،فتتاح الكتاب يف اإلميانإ (1/22)
ُعوَن ُشْعَبًة، َأْفَضُلَها ))(2524) ،رقم،ما أسند أبو هريرة،وأبو صاحل (4/154) ميَاُن ِبْضٌع َوَسبـْ اإْلِ

اإلميان بضع  ،ذكر البيان أبن قوله صلى هللا (1/420) صحيحوبن حبان يف  ((قـَْوُل اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ 
 .بلفظ مسلم (191رقم) وسبعون اباب

 (2)اليؤمن احدكم حىت حيب ألخيه ماحب النفسه((ليه السالم())وقال: )ع -***
ابب: من اإلميان أن حيب ألخيه ما  (كتاب أإلميان،1/12)صحيحه، البخاري يف خرجهالتخريج: 

 ،سننهمثله. والنسائي يف (2515(،رقم)5/248)سننه، فذكره. والرتمذي يف(13)،رقمحيب لنفسه

                                                           

بقلم ، شرح حديث شعب اإلميان)العقيدة واحلياة(  (متفاوتة اإلميان الخيرج من هذا عدد، ولكن ن أخصال،   :الشعبة (1)
 .الشيخ/ عبد احملسن بن عبد هللا الزامل

ب ألخيه دكم اإلميان التام، حىت حيال يؤمن أح بن بطال رمحه هللا:)اقال  . ب للمسلمني  خريا  ليس مبؤمن حقيق(  من ال حي2)
ما حيب لنفسه، وقال أبو الزاند: ظاهره التساوى وحقيقته التفضيل، ألن اإلنسان حيب أن يكون أفضل الناس، فإذا أحب ألخيه 

ه مثله، فقد دخل هو ىف مجلة املفضولني، أال ترى أن اإلنسان جيب أن ينتصف من حقه ومظلمته، فإذا كمل إميانه وكانت ألخي
شرح صحيح البخاري  البن  .(إىل إنصافه من نفسه، وآثر احلق، وإن كان عليه فيه بعض املشقة عنده مظلمة أو حق، ابدر

 (65/1بطال)
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 ،ابب يف اإلميان(1/26)،سننهوبن ماجه يف  مثله.،ميانة اإلعالم ،وشرائعه ،كتاب اإلميان(8/115)
مسند  (21/388)مسنده ( وأمحد يف66رقم)،افتتاح الكتاب يف اإلميان وفضائل الصحابة والعلم

 الدارميو  .مثله(13963رقم)،مسند عبد هللا بن مسعود رضي هللا تعاىل عنه ،املكثرين من الصحابة
(مثله. 2782) رقم ما حيب لنفسهكم حىت حيب ألخيه ابب: ال يؤمن أحد  (،3/1801)هسنن

، رقم،ما روى عنه قتادة ،وما أسند أنس بن مالك األنصاري (3/497)مسنده والطيالسي يف
  (مثله.3/497)

)عليه السالم()) ))ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس  وقال:-***
 (1) أمجعني((

ابب: حب الرسول صلى هللا عليه  (ابب أإلميان،1/12صحيحه،) يف أخرجه البخاريألتخريج: 
ابب وجوب حمبة  كتاب أإلميان،(1/67) صحيحه، فذكره. ومسلم يف(14) رقم،وسلم من اإلميان

 ،رقمعالمة اإلميان،وشرائعه كتاب اإلميان (8/114)سننه، مثله. والنسائي يف(70،رقم)رسول هللا
(مثله. 67رقم)،ابب يف اإلميان،فتتاح الكتاب يف اإلميان( إ1/26سننه،) (مثله. وبن ماجه يف5013)

 ،رقممسند عبد هللا بن مسعود،مسند املكثرين من الصحابة(20/202)مسندهوأمحد يف 
  مثله. (3258،رقم)مسند أنس بن مالك (6/23) مسندهوأبو يعلى يف  (مثله.12814)

من من أمنه سلمون من لسانه ويده، واملؤ السالم( ))املسلم من سلم امل )عليه ويقول كثريا: -***
 (2)من هجر ما هنى هللا عنه(( الناس على أنفسهم، واملهاجر

 ،ابب: املسلم من سلم املسلمون ،كتاب اإلميان (1/11) صحيحهأخرجه البخاري يف التخريج: 
ابب بيان  ،كتاب اإلميان (1/65)صحيحهومسلم يف  واملؤمن من أمنه...((( بدون ))10) رقم

 ،رقمصفة املسلم،كتاب اإلميان وشرائعه(8/105)سننه( والنسائي يف 41)،رقم، سالتفاضل اإل
                                                           

اعلم أن املراد هبذه احملبة احملبة الشرعية، فإنه جيب ) :اجلوزيمجال الدين أبو الفرج قال  .ال يبلغ حقيقة اإلميان وأعلى درجاته(  1) 
لى هللا عليه وسلم أبنفسهم وأوالدهم. وليس املراد هبذا احملبة الطبيعية، فإهنم قد فروا عنه يف لمني أن يقوا رسول هللا صعلى املس

 (3/231)، كشف املشكل من حديث الصحيحني.(القتال وتركوه، وكل ذلك إليثار حب النفس

ث احلض على ترك أذى املسلمني رجئة. واملراد هبذا احلديقال املهلب: يريد املسلم املستكمل أُلمور اإلسالم خالف قول امل)(2)
واملهاجر من هجر ما هنى هللا عنه ) (ابللسان واليد واألذى كله، وهلذا قال احلسن البصرى: األبرار هم الذين ال يؤذون الذ ر والنمل

 ( 62/1)شرح صحيح البخارى البن بطال (. قال أبو الزاند: ملا انقطعت اهلجرة،-
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 (2481)،،رقمابب يف اهلجرة هل انقطعت؟،كتاب اجلهاد (3/4)سننه (مثله. وأبو داود يف4996)
جاء يف ،لى هللا عليه وسلمأبواب اإلميان عن رسول هللا صابب ما (4/313)سننهمثله. والرتمذي يف 

 ((َواملُْؤِمُن َمْن َأِمَنُه النَّاُس َعَلى ِدَماِئِهْم َوَأْمَواهلِِمْ ))بلفظه(2627) ،رقمن سلم املسلموناملسلم م أن

ذكر إثبات اإلسالم ملن سلم  1/467)،صحيحه(( وبن حبان يف واملهاجر ...)) يدون
 ،صحابةلا مسند املكثرين من( 39/381)مسنده، (بلفظ مسلم. وأمحد يف196رقم)،املسلمون

 مسندهوالبزار يف  .البخاري بلفظ(6515)،رقم،مسند عبد هللا بن مسعود رضي هللا تعاىل عنه

  .بلفظ البخاري (8941)رقم، مسند أيب محزة أنس بن مالك(14/27)
ڳ  چ   ٹ  ٹ    )عليه السالم( ))إذا رأيتم الرجل يعتد املسجد فاشهدوا له ابإلميان وقال: -***

 ((1))چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

 ،أبواب تفسري القرآن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(5/28)،سننهالرتمذي يف أخرجه التخريج:
كتاب املساجد (1/263)سننه،بن ماجه يف فذكره. و (2617،رقم)ما جاء يف حرمة الصالة  ابب

 احلارث، بن عمرو عن سعد، بن رشدين حدثنا: قال كريب  أبو ( قال:حدثنا802) ،رقمواجلماعات
يف  الدارميفذكره. و:قال وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول عن سعيد، أيب عن اهليثم، أيب عن دراج، عن
 أيب عن دراج أحاديث :أمحد قال(مثله. 1259،رقم)ابب احملافظة على الصلوات(2/780) هسنن

 ب، ابالصالة كتاب اإلمامة يف(2/379)،صحيحه وبن خزمية يفضعف.  فيها سعيد أيب عن اهليثم
واحلاكم يف  ((يتعاهد)) (مثله.بلفظه1502ارقم) فيه والصالة إبتياهنا املساجد لعمار ابإلميان الشهادة

 (3/93)،سننهيف  والبيهقي (مثله.770وصالةاجلماعة،رقم) اإلمامة، كتاب(1/332) املستدركه
 على دارج.  (مثله. مداره4988،رقم )ابب فضل املساجد وفضل عمارهتا

 رجال اإلسناد:
 .رمحه هللا ،الكويف اهلمداين كريب  بن العالء بن حممد :كريب  أبو-1

 املروزي املبارك بن هللا الدمشقي عبد إسحاق بن وشعيب عبيد بن وعمر عياش بن : ااببكرمسع
 زائدة. أيب بن زكراي بن وحيىي منري بن هللا وعبد غياث بن وحفص إدريس بن هللا وعبد

                                                           

وامر الرسول هللا، الصالة يف املساجد من أوامر الرسول، ال يقوم به إال هو الذي يتبع األمؤمن   (18اآلية، ) رة التوبة:سو  -( 2)
 .مؤمن
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 ة.بوزرعأحممد بن حيي الذهلي و  عنه:
 (1)(حافظ ثقة بكنيته، مشهور): رمحه هللا ،قال بن حجرأقوال العلماء فيه: 

 (2) .رمحه هللا ،ضعيفا رشدين أيب بن رشدين وهو القيين سعد، بن رشدين-2
 عمرو بن وأمحد بشر بن وزيد عدي بن ويوسف وقتيبة بكري بن هللا عبد بن وحيىي املبارك ابن مسع:

 كريب.  وأبو السرح بن
 .اهلمداين العالء بن كريب وحممد  بوأ عنه:

 سعد بن قيس موىل  الفقيه املصري األنصاري أمية أبو هللا عبد بن يعقوب بن احلارث بن عمرو-3
 .(3)  رمحه هللا  ،هللا شاء إن ثقة عبادة بن

 .غزية بن رةوعما والزهري أنيسه أيب بن زيدو  قتادة وبن أيب مليكة وابو يونسمسع: 
 بن ويزيد يعقوب بن احلارث وهب. أبيه بن هللا ومالك والليث وعبد عبد هللا بن قتادة وبكريعنه: 

 .غزية بن وعمارة الزبري وأبو حبيب أيب
  .رمحه هللا ،العاص بن عمرو بن هللا عبد موىل املصري ودراج الرمحن عبد امسهأيب السمح دراج -4

 حجرية. بنو   اهليثم وأاب جزء نب احلارث بن هللا عبد خلدري.ا سعيد اهليثم وأبو أبو مسع:
 غيالن. بن هليعة وسامل ابن احلارث بن عمرو عنه:

: رمحه هللا ،داود وأب. قال (فيدراج عن أيب اهليثم ضع) :رمحه هللا ،قال أمحد أقوال العلماء فيه:
مان ثعو  رمحه هللا ،أبو حامت ضعفه.(حديث منكر):رمحه هللا،النسائى قال.(مستقيم إال عن أيب اهليثم)

: رمحه هللا،.قال بن حجررمحه هللا،بن معنيثقة و .(مرتوك):رمحه هللا ،الدارقطّنقال  رمحه هللا ،بن سعيد
 ((4)(عن أيب اهليثم ضعف)
 .رمحه هللا البصري العمي أسد بن ىاملعلَّ  :اهليثم أبو-5

  .نصاريوعبد هللا بن املثّن األ عبد العزيز بن املختار مسع:

                                                           

 (  314،)1ط، تقريب التهذيب، ( ابن حجر1)  
   (314،)1ط ، الطبقات الكربى،( ابن سعد2)  
   (357،)1ط الطبقات الكربى، (3)  
، 1، طمغاين األخيار يف شرح، أسامي( 479/7،)1، طذيب الكمالهت ( املزي،780/7،)1ط مي،سنن الدر ( الدارمي، 1)
 (  201/1،)1، طتقريب التهذيب، ( ابن حجر442/3،)1، طاجلرح والتعديل ( ابن أيب حامت،299/1)
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 نسائي.والرتمذي وال البخاري ومسلمعنه: 
 (1)(ثبت ثقة): رمحه هللا ،قال بن حجرأقوال العلماء فيه: 

عبيد بن األجبر بن   سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن املدينة مفيت اإلمام اجملاهد  سعيد، أبو-5
 ضي هللا عنه.ر عوف بن احلارث بن اخلزرج . واسم األجبر  خدرة 

 .دراج ألجل منكر،م: إسناده احلك

                                                           

   (343)1طتقريب التهذيب،  (1)  
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 فصل يف أحكامها
 قال: املصنف، االمام عبد هللا بن فودي، رمحه هللا.

))أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممدا  عليه السالم: قال -***
إال حبق ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مين دمائهم، وأمواهلم  رسول هللا،

 (1)ى هللا((وحساِبم عل اإلسالم،
 ،رقمابب: فإن اتبوا وأقاموا الصالة (كتاب أإلميان،1/14)صحيحه، أخرجه البخاري يفالتخريج:

وأبو  مثله.(33)،رقمابب األمر بقتال الناسكتاب أإلميان،(1/52صحيحه) (فذكره. ومسلم يف25)
 ي يفوالرتمذ (2641)رقم،املشركون ابب على ما يقاتل كتاب اجلهاد،(3/44)سننه، داود يف
 (مثله. وبن ماجه يف2606،رقم )ابب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس أبواب أإلميان،(5/296سننه،)

 وأمحد يف (مثله.3927،رقم)ابب الكف عمن قال: ال إله إال هللا ،كتاب الفنت(2/1295)،سننه
 وبن ( مثله.8544،رقم)ن مسعودمسند عبد هللا ب ،مسند املكثرين من الصحابة(221/ 14)مسنده

 (مثله.272،رقم)بن أيب نعمما يروى، عن  (1/294)مسنده أيب شيبة يف
وكفر مبا يعبد من دون هللا، حمرم ماله،  قال: )عليه السالم( ))من قال ال إله إال هللا، -***

 (2)ودمه، وحسابه على هللا((
 (37،رقم)األمر بقتال الناس اببكتاب أإلميان،(1/53صحيحه،) أخرجه مسلم يفالتخريج: 

( وبن منده 8190،رقم)طارق بن أشيم األشجعيالباب طاء، (8/318)معجمهفذكره. والطرباين يف 
ترتيب يف لشجري (مثله. وا34،رقم)ذكر قول النيب من قال ال إله إال هللا(1/175)،اإلميانيف 

 (مثله.105،رقم)يف اإلميان وكلمة التوحيد (1/34)األمايل
 

                                                           

وقال: "حىت يشهدوا أن ال إله إال  ن وقد روى هذا احلديث أنسهذا حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدي):بندقيقالعيدلاق(1)
هللا وأن حممدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن أيكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صالتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم 

(53/1)ةشرح األربعين النووي (وأمواهلم إال حبقها، هلم ما للمسلمني وعليهم ما على املسلمني

أي: أي معبود كان، حرم  (وكفر مبا يعبد من دون هللا)رسول هللا،  أي: مع قرينتها وهي: حممد) النجديالعزيزفيصلبنعبد (2)
 (265/1،)تطريز رايض الصاحلني(يف صدقه وكذبه على هللا تعاىل (وحسابه) ماله ودمه، على املسلمني 
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هللا ال تكفروهم بذنب، فمن أكفر  وا عن أهل ال إله إال: )عليه السالم( ))كفان يقولوك -***
 (1)أهل ال إله إال هللا فهو إىل الكفر أقرب((

( 13089)رقمسعيد بن املسيب، ابب العني،(12/272املعجمه،) أخرجه الطرباين يفالتخريج: 
بن محرة،  بن عثمان الشامي، ثنا الضحاكحدثنا أمحد بن داود املكي، ثنا عثمان بن عبد هللا قال: 

حلية  يف أبو نعيمو فذكره.(:سعيد بن املسيب، عن بن عمر، قال عن علي بن زيد، عن
ْساَلُم َعَلى َثاَلٍث: َأْهُل اَل ِإَلَه ِإالَّ هللُا اَل ُتَكفُِّروُهْم ِبَذْنٍب، َواَل )) (بلفظه3/73)األولياء، ُبيِنَ اإْلِ

َها ِمَن هللِا، َواجلَِْهاُد َماٍض ِإىَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة اَل َمَقاِديِر َخرْيَِها َوَشرِّ  ِبِشْرٍك، َوَمْعرَِفُة الْ َتْشَهُدوا َعَلْيِهمْ 
ُقُض َذِلَك َجْوُر َجاِئٍر َواَل َعْدُل َعاِدلٍ   مداره سعيد بن مسيب. ((يـَنـْ

 رجال اإلسناد:
 اببن رفويع البصرى الس دوسى بلش أهل من املكي اللخمي مالك موسى بن بنبن داود  أمحد-1

 .رمحه هللا ،الكماد
 .ومجاعة إبراهيم، بن العتكى ومسلم بكر أىب بن هللا عبد مسع:
 .وغريه الطرباىن، عنه:

 (.(2)) .رمحه هللا ،الصديف الرمحن عبدوثقه أقوال العلماء فيه: 
  .بن عبد هللا بن عثمان الشامي عثمان -2

 محرة. بن كوالضحا علي بن زيد مسع:
 .املكي داود بن وأمحد دأمحد بن داو  عنه:

 (.(3))(متهم واه رماه ابلوضع): رمحه هللا ،قال بن جوزيأقوال العلماء فيه: 
 (.(4)).رمحه هللا ،بشيء وليس شاميا أصله وكان واسطي بن محرة،الضحاك -3

 الشاميني. مسع:
 الغساين. َمْرميَ  أيب بن بكر أَبُو َعنهُ 

                                                           

.سلمنياملالعلماء ىل إرجع ي ومعرفة هذا  ه،ما يكفر  ذا ظهرإ،  إال ال يكفر مسلم  مبعصية(1)

 (23/2،)1طيونس،  ابن اتريخالصديف،  يونس بن أمحد بن الرمحن عبد -( 2)
 (2701/1،)1ط إلبن جوزي،الضعفاء  اجلوزي، –( 3)
 (270/1)-(379/4،)1، طاتريخ بن معنيابن معني،  –( 4)
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 ((1)).رمحه هللا ،ضعيف ،البصري ميالتي جدعان بن هللا عبد بن دبن زي علي-4
أاب رافع الصائغ  مهران و بن ويوسف املسيب بن وسعيد  عثمان وأاب عنه هللا رضى انسا مسع:

بن احلاريث وأنس بن حكيم الضيب وأوس بن خالد وسليمة بن  عبد هللاواحلسن البصري واسحاق بن 
 أيب بكرة. حممد بن عمار وعبدالرمحن بن

سفيان بن قتادة واحلمدان وزائدة وزهري بن مرزوق والسفياانن و و عمر  بن هللا وعبد الثوري عنه:
حسني وشعبة ومهام بن حيي ومبارك بن فضالة بن عون وعبد الوارث بن سعيد وجعفر بن سليمان 

 وهشيم ومعمر بن سليمان.
 حديقظة أ بن خمزوم بن عمران بن عائذ بن عمرو بن وهب أيب بن حزن بن بن املسيبسعيد -5

 (2)رمحه هللا  األثبات، العلماء املراسيل أصح مرسالته أن على اتفقوا األثبات، العلماء
 بن رزاح بن قرط بن هللا عبد بن رايح بن العزى عبد بن نفيل بن اخلطاب بن عمر بن هللا عبد -6

 لؤي رضي هللا عنه . بن كعب  بن عدي
 .متهم ابلوضع هفي ضعيف جداسناده إاحلكم: 

                                                           

 (37/2،)1، طتقريب هتذيبابن حجر،  –( 1)
 (126،)1، طتقريب التهذيبن حجر، ( اب2)
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 ليهماملبايعة عفصل يف ا
 بن فودي رمحه هللا. عبد هللاقال: املصنف، اإلمام  

ومجاعته على أن يعبدوا هللا وال يشركوا به  ،بن مالك األشجعيعليه السالم عوف  ابيع)) -***
عة فلقد كانوا بعد البي ،ال يسأل الناس شيئاو مخس يسمعوا يطيعوا الصلوات ويصلوا  ،شيئا

 ه((احد يناوله إاي أحدهم فال َيلوايسقط سوط 
، رقم ابب كراهة املسألة للناس (كتاب الزكاة،2/721،)صحيحه أخرجه مسلم يف التخريج:

قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، عوف بن مالك األشجعي، بلفظه )عن (108)
َعًة، فـََقاَل: ِتْسَعًة َأْو ََثَانَِيًة أَ  ُقْلَنا: َقْد  ((تـَُباِيُعوَن َرُسوَل هللِا؟ َأاَل ))ْو َسبـْ َعٍة، فـَ وَُكنَّا َحِديَث َعْهٍد بِبَـيـْ

ُقْلَنا: َقْد اَبيـَْعَناَك اَي َرُسوَل هللِا، ُثَّ  ((َأاَل تـَُباِيُعوَن َرُسوَل هللِا؟))اَبيـَْعَناَك اَي َرُسوَل هللِا، ُثَّ قَاَل:  فـَ
َبَسْطَنا أَْيِديـََنا َوقـُْلَنا: َقْد اَبيـَْعَناَك اَي َرُسوَل هللِا، فـََعاَلَم  (( هللِا؟َأاَل تـَُباِيُعوَن َرُسولَ ))قَاَل:  قَاَل: فـَ

ًئا، َوالصََّلَواِت اخْلَْمِس، َوُتِطيُعوا ))نـَُباِيُعَك؟ قَاَل:   َوَأَسرَّ  -َعَلى َأْن تـَْعُبُدوا هللَا َواَل ُتْشرُِكوا بِِه َشيـْ
ئً َواَل  -َكِلَمًة َخِفيًَّة  فـََلَقْد رَأَْيُت بـَْعَض ُأولَِئَك النـََّفِر َيْسُقُط َسْوُط َأَحِدِهْم،  ((ا َتْسأَُلوا النَّاَس َشيـْ

هُ   ،رقمابب كراهة املسألة (كتاب الزكاة،2/121سننه،)وأبو داود يف  (َفَما َيْسَأُل َأَحًدا يـَُناِولُُه ِإايَّ
 ،رقمابب البيعة على الصلوات اخلمس ة،(كتاب الصال1/229سننه،)ي يف (مثله. والنسائ1642)
 البزارمثله. و  (2867،رقم )ابب البيعة،كتاب اجلهاد  (مثله2/957،)سننه( مثله وبن ماجه يف 460)

ابب   (4/330) ،سننه (مثله. والبيهقي يف18/39)معجمه(مثله. والطربي يف 7/193)مسندهيف 
 .(7874،رقم)تركه كراهية السؤال والرتغيب يف

 سالم(( السالم، أعرابيا على االع عليه ))وابي-***
ابب ما ذكر  ،كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة(9/103)صحيحه، يف البخاري أخرجهالتحريج: 

َسلََّم َأنَّ َأْعَرابِيًّا اَبَيَع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه وَ ) (بلفظه7209، رقم )النيب صلى هللا عليه وسلم
َعِِت، فََأََب، فََأَصابَُه َوْعٌك، فـََقالَ َعَلى اإِلْساَلِم،  َعِِت، فََأََب، ُثَّ َجاَءُه فـََقاَل: َأِقْليِن بـَيـْ : َأِقْليِن بـَيـْ

َا اْلَمِديَنُة َكاْلِكرِي تـَْنِفي َخبَـثـَهَ )) َفَخَرَج، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ا. َويـَْنَصُع ِإمنَّ
مثله.  (489رقم ) ،ابب املدينة تنفي شرارها ،كتاب احلج(2/600،)صحيحه سلم يفمو (( ِطيبـَُها

ابب ما جاء يف  ،أبواب املناقب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (6/203) سننهوالرتمذي يف 
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 رقم، قالة البيعةاست،كتاب البيعة(7/151سننه، ) والنسائي يف مثله. (3920) رقم ،فضل املدينة
(مثله. 660،رقم )ما جاء يف سكّن املدينة واخلروج منه(5/1304)املوطألك يف . وما(مثله4185)

ذكر نفي املدينة عن نفسها اخلبث من الرجال   ،ابب فضل املدينة(9/49)صحيحه وبن حبان يف
ا روي ابب بيان مشكل م(4/431) اآلاثر شرح مشكليف  الطحاوي(مثله. و 3732)،رقم،كالكري

 (مثله.1730،رقم )عن رسول هللا
على أن ال يشركوا ابهلل شيئا )عليه السالم( بن صامت رضي هللا عنه ومجاعته ))وابيع عبادة-***

وال يسرقوا وال يزنوا وال يقتلوا النفس الِت حرم هللا  إال ابحلق وال َيتوا ببهتان يفرتونه بني أيديهم 
 ومن أصاب من ره على هللامنكم فأج ُث قال فمن ويف ،وفوأرجلهم وال يعصوا رسول هللا يف معر 
ومن أصاب من ذالك شيئا  ،ن شاء عفى عنه وإن شاء عذبهإذالك شيئا فسرته هللا فأمره إىل هللا 
 (1)((فبايعه القوم على ذالك ،فأخذ به يف الدنيا كفارة له وطهور

 ،رقمابب مناقب األنصار ،كتاب مناقب األنصار(5/55،)صحيحهأخرجه البخاري يف  التخريج:
ًئا، َواَل َتْسرُِقوا، َواَل تـَْزنُوا، َواَل تـَْقتـُُلوا ))(بلفظه3892) اَبِيُعوين َعَلى َأْن اَل ُتْشرُِكوا اِبَّللَِّ َشيـْ

ْهَتاٍن تـَْفرَتُونَُه َبنْيَ أَْيِديُكْم َوَأْرُجِلُكْم، َفَمْن َوََف ِمْنُكمْ  ،َأْواَلدَُكْم، َواَل أَتُْتوا بِبـُ َوَمْن  ، فََأْجُرُه َعَلى اَّللَِّ
َبُه، َوِإْن َشاَء َعَفا َعْنُه، َوَمْن َأَصاَب  َأَصاَب ِمْن َذِلكَ  ، ِإْن َشاَء َعاقـَ ُ، فََأْمُرُه ِإىَل اَّللَِّ ًئا، َفَسرَتَُه اَّللَّ َشيـْ

َيا، فـَُهَو َكفَّارٌَة َلهُ  نـْ ًئا فـَُعوِقَب ِبِه يف الدُّ ومسلم يف  ((سول هللاوال يعصوا ر ))بدون  ((َشيـْ
(مثله. والرتمذي يف 41،رقم )ابب احلدود كفارات ألهلها ( كتاب احلدود،3/1333صحيحه،)

َوَمْن )( بدون 1439،رقم )ابب ما جاء أن احلدود كفارة ألهلها( أبواب احلدود،3/97)سننه،
َيا، فـَُهَو َكفَّارٌَة َلهُ  نـْ ًئا فـَُعوِقَب ِبِه يف الدُّ ثواب  لبيعة،كتاب ا(7/141،)سننهنسائي يف وال( َأَصاَب َشيـْ

 (2497،رقم) يف بيعة ابب(3/1564)سننه(مثله. والدرمي يف 4178)،رقممن وىف مبا ابيع عليه

                                                           

إذا وقع يف معصية مما ذكر أنه ال يفعله، مث أقيم عليه احلد يف الدنيا، فإن إقامة احلد عليه :عبد هللا بن حممد الغنيمانقال (1)
النووي: ))فيه حترمي  قال تكون كفارة له، وطهوراً يطهره، وهذا كما قال النووي خمصوص ابلشرك، فإنه ال كفارة له إال ابلتوبة منه.

املذكورات، وما يف معناها، وفيه الداللة ملذهب أهل احلق أن املعاصي غري الكفر، وال يقطع لصاحبها ابلنار، إذا مات ومل  هذه
عتزلة يتب منها، بل هو مبشيئة هللا، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه، خالفاً للخوارج واملعتزلة، فإن اخلوارج يكفرون ابملعاصي، وامل

(267/2)،شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريلكن خيلد يف النار، وفيه أن إقامة احلد تكفر(( يقولون: ال يكفر، و 
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بيان (4/153)مستخرجه(مثله. وأبوعوانة يف 2497،رقم)ابب: يف بيعة ،ومن كتاب السري مثله.
 (مثله.6342،رقم)الكبائر اليت إذا ارتكبها

 ه امرآة على حبه(())وابيعت -***
 يه.عل أقفمل 
على السمع والطاعة يف العسر واليسر )عليه السالم( وأصحابه مرة أخرى عبادة ))وابيع  -*** 

فيه  همإال أن تروا كفًرا بواًحا عنداألمر أهله  واوأن ال ننازع همواملنشط واملكره وعلى أثرة علي
 (1)((يف هللا لومة الئم وا خنافال وااحلق أينما كان واقوليمن هللا برهان وعلى أن 

،رقم ابب: كيف يبايع اإلمام الناس،كتاب األحكام(9/77،)صحيحهأخرجه البخاري يف التخريج: 
 ،رقمابب وجوب طاعة األمراء، كتاب اإلمارة(3/1470،)صحيحه يف (فذكره. ومسلم7199)
 (4149)رقم،الطاعةالبيعة على السمع و ، كتاب البيعة(7/137سننه،) يف مثله. والنسائي(42)

 مسنده(مثله. وأمحد يف 2866) ،رقمابب البيعة، كتاب اجلهاد(2/957سننه،) يف ماجهمثله. وبن 
من  (7/464)مصنفهمثله. وبن أيب شيبة يف (22679،رقم)حديث عبادة بن الصامت(37/353)

وى ابنه ما ر  (3/119) همسنديف  لشاشي(مثله. وا37257،رقم )كره اخلروج يف الفتنة وتعوذ عنها
 (مثله.1180)،رقم،الوليد بن عبادة عنه

 ،داعلى الصالة والصيام والزكاة واحلج واجله ()عليه السالموابيع بشري بن اخلصاصية)) -***
 ((قال: فبايعته عليهن كلهن

 ،رقمحديث زيد بن خالد اجلهين،تتمة مسند األنصار(32/284)،مسندأخرجه أمحد يف  التخريج:
بن أيب أنيسة،  بن عمرو يعين الرقي، عن زيد راي بن عدي، حدثنا عبيد هللاحدثنا زك(قال:21952)

 قال: حدثنا جبلة بن سحيم، عن أيب املثّن العبدي، قال: مسعت السدوسي يعين ابن اخلصاصية،
ُ، َوَأنَّ َهاَدَة َأْن اَل ِإَلَه إِ قَاَل: أَتـَْيُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أِلُاَبِيَعُه، قَاَل: فَاْشرَتََط َعَليَّ شَ ) الَّ اَّللَّ

ْساَلِم، َوأَ حُمَمَّ  ْن َأُصوَم ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوَأْن أُِقيَم الصَّاَلَة، َوَأْن ُأَؤدَِّي الزََّكاَة، َوَأْن َأُحجَّ َحجََّة اإْلِ
. فـَُقْلُت:  ، َأمَّاَشْهَر رََمَضاَن، َوَأْن ُأَجاِهَد يف َسِبيِل اَّللَِّ نَـَتاِن، فـََواَّللَِّ مَ  اَي َرُسوَل اَّللَِّ ا ُأِطيُقُهَما: اثـْ

                                                           

أمجع املسلمون أن املنكر واجب تغيريه على كل من قدر عليه على حسب طاقته من قول وعمل على ما تقدم شرطنا ما مل )(1)
انه إن عجز عن يده فإن مل أيمن املكروه فعليه أن يغري كما قال ن على املؤمن أن يغري بلسيكن انطالق الدمهاء وإراقة الدماء ولك

(17/5)االستذكار (بن مسعود حبسب املؤمن إذا رأى منكرا ال يستطيع له تغيريا يعلم هللا به من قلبه أنه له كاره
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ُْم زََعُموا أَنَُّه  ، فََأَخاُف ِإْن َحَضْرُت اجلَِْهاُد َوالصََّدَقُة، فَِإهنَّ بـَُر، فـََقْد اَبَء ِبَغَضٍب ِمَن اَّللَِّ َمْن َوىلَّ الدُّ
ْشُر َذْوٍد، ُهنَّ َرَسُل ا يل ِإالَّ ُغنَـْيَمٌة َوعَ الصََّدَقُة فـََواَّللَِّ مَ تِْلَك َجِشَعْت نـَْفِسي، وََكرَِهِت اْلَمْوَت، وَ 

َفاَل ))قَاَل: َأْهِلي َومَحُولَتـُُهْم. قَاَل: فـََقَبَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيَدُه، ُثَّ َحرََّك َيَدُه، ُثَّ 
َبايـَْعُتُه الَ قَ  ((؟ُخُل اجْلَنََّة ِإًذاِجَهاَد َواَل َصَدَقَة، فَِبَم َتدْ  ، َأاَن ُأاَبيُِعَك. قَاَل: فـَ : قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 (مثله.1233،رقم)بشري بن اخلصاصية السدوسي( 2/44،)معجمه( والطرباين يف َعَلْيِهنَّ ُكلِِّهنَّ 
روزيو 

َ
 ( قال: حدثنا451)رقم،املبايعة على اجلهاد والصدقة (1/440)الصالة تعظيم قدريف  امل

 جبلة ثنا: قال أنيسة، أيب بن زيد عن عمرو، بن هللا عبيد ثنا عدي، بن زكراي ثنا مسعود، بن سعيد
د يعباخلصاصية،مثله. مداره على  ابن يعين السدوسي مسعت: قال العبدي، املثّن أيب عن سحيم، بن

 .هللا الرقي
 رجال اإلسناد:

 .رمحه هللا ،أبو حيىي تيميالصلت البن عدي بن  زكراي -1
 .عبيد هللا بن عمرو وبن املباركو  احلسن بن اثبت مسع:
 .حممد بن أيب احلسني القومسيو حممد بن منري  عنه:

 .((1)) رمحه هللا ،والطربي رمحه هللا خراش بنو  رمحه هللا وبن حبان يألجلوثقه اأقوال العلماء فيه:
  .رمحه هللا ،بو وهب األسديقي أالر  الوليد أيب بنبن عمرو  عبيد هللا -2

 .اجلزري الكرمي وعبد معمرو  السبيعي مسع:
 .على بن معبدو  الرقي حيىي بن يوسف عنه:

  ((2)). (صدوق):رمحه هللا ،يألجل. قال ارمحه هللا ،وبن حجر ،وثقه بن معنيأقوال العلماء فيه:
 .رمحه هللا ،أبو أسامة الغنوي بن أيب أنيسة زيد -3

 .حممد األنصاريو  رةعمرو بن م :مسع
 .مؤثر بن عفازة كوىفو  عمرو بن د هللاعبي: عنه

                                                           

 ،تذهيب خالصة ،اخلزرجي (253/8،)1ط ، الثقات إلبن حبان،ابن حبان (165/1،)1ط، الثقات للعجلي، العجلي-(1)
 (173/1،)1ط ،املعجم الطربي ،( الطربي122/1،)5ط

 ،1ط اجلرح والتعديل، ،ابن ايب حامت (226،)1ط، تقريب التهذيب ،ابن حجر (319/1)،1ط الثقات للعجلي،-(2)
(329/5 ) 



 

34 

 . ((1)).رمحه هللا ،وبن معني رمحه هللا ،وثقه بن سعدأقوال العلماء فيه: 
 .رمحه هللا ،التيمي أبو سريرة الكويفسحيم بن  جبلة -4

 .بن عمرو  مغيث بن مسي: مسع
 .أنيسةالثوري ومسعر وزيد بن أيب و  الشيبانو : شعبة عنه

 (.(2)) .رمحه هللا ،وشعبة رمحه هللا ،سفيانه ثقو أقوال العلماء فيه: 
 .رمحه هللا ،العبدي الشيباين مؤثر بن غفارة :املثىن وأب -5

 .عبد هللا بن مسعود بن اخلصاصية السدوسيإ مسع:
 .جبلة بن سحيم :عنه

خرج ا مل) :رمحه هللا ،قال احلاكم .رمحه هللا ،يألجلاو  رمحه هللا ،وثقه بن حبان أقوال العلماء فيه:
 (.(3))قال الذهيب،رمحه هللا )وثق( (مقبول):رمحه هللا ،. قال بن حجر(حديثه مصححا له ليس مبجهول

 رضي هللا عنه.  ،السدوسي ضباب بن معبد بن يزيد بن بشري وهو بن اخلصاصية السدوسي-5
 .صحيحاحلكم: إسناده 

نك جاءك املؤمنات يبايععلى ما يف قوله إذا السالم( )عليه وكانت النساء تبايعنه)) -***
 (4)((ولكن ابلقول ال يصافح واحدة منهن ،...اآلية

ابب إذا جاءكم املؤمنات  ،كتاب تفسري القرآن(6/150صحيحه،)البخاري يفأخرجه التخريج: 
ْؤِمَناِت مَيَْتِحُن َمْن َهاَجَر إِلَ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن )( 4891،رقم )مهاجرات

ُ
ْيِه ِمَن امل

ٱٱٱٱٱٱَّ خمحمجميلىلملخلٱُّٱٱِذِه اآليَِة ِبَقْوِل اَّللَِّ هبَِ  ٱَّىئنئمئزئرئٱُّٱاىل ٱٱٱ
َلْيِه لَّى هللُا عَ قَاَلْت َعاِئَشُة: َفَمْن َأقـَرَّ ِِبََذا الشَّْرِط ِمَن املُْؤِمَناِت، قَاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّ صَ   ((5))

َكاَلًما، َواَل َواَّللَِّ َما َمسَّْت َيُدُه َيَد اْمَرَأٍة َقطُّ يف املَُبايـََعِة، َما يـَُباِيُعُهنَّ ِإالَّ   ((يـَْعُتكِ َقْد ابَ ))َوَسلََّم:

                                                           

 (99/1)،1ط، معرفة الرجال ،ابن معني  (334/7)،1ط، الطبقات الكربى، ابن سعد –( 1)
 ( 219/2دط،)للبخاري،  التاريخ ،البخاري-(2)
 تقريب ،ابن حجر (12/5)،1طإكمال هتذيب الكمال،  ،مغلطاي (463/5)،1طالثقات إلبن حبان،  ،ابن حبان–(3)

 (300/2،)1، طالكاشفلذهيب،  (349)،1ط، هتذيب
 عورة.راة ليس باملن صوت أوكذالك  ،جواز مبايعة النساء أبصوات هن ( 4)

 (12اآلية) املمتحنة:سورة  -( 5)
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 ،،رقممسند الصديقة عائشة(43/348)،مسندهوأمحد يف  ((َقْد اَبيـَْعُتِك َعَلى َذِلكِ ))ِبَقْوِلِه:
 ،معجمهيف  الطرباين(مثله.و 178،رقم)الباء ابب (1/114)،همعجم يف األعرايبن (مثله. وب26326)
ذكر بيعة النيب صلى  (2/582)اإلميان يف بن منده(مثله. و 4173، رقم)من امسه علي (4/271)

 (مثله.50)، ، رقماجمللس احلادي واألربعون (1/42)، أمايليف  بن بشرانو  ( مثله.494، نرقم)هللا

سلم على السمع ا رسول هللا صلى هللا عليه و  بن عمر: ))كنا إذا ابيعنقال عبد هللا -***
  (1)فيما استطعتم((هللِا صلى هللا عليه وسلم:  والطاعة، يقول لنا رسول

،رقم ابب: كيف يبايع اإلمام الناس ،كتاب األحكام(9/77صحيحه،)أخرجه البخاري يفالتخريخ: 
مثله.  (1593،رقم)بيعةابب ما جاء يف  ،أبواب السري(3/202)،سننه فذكره. والرتمذي يف(7202)

(مثله. ومالك 4187،رقم )البيعة فيما يستطيع اإلنسان ،كتاب البيعة(7/152سننه،) والنسائي يف
مسند عبد هللا بن ،مسند املكثرين من الصحابة(10/362)مسنده(وأمحد يف 5/1430)ملوطأا يف

ينار عن بن وما روى عبد هللا بن د (2/402)مسنده(مثله. والطيالسي يف 6243)،رقممسعود
 رقمبيان صفة بيعة اإلمام، والسنة فيها، (4/432)مستخرجه (مثله. وأبو عوانة يف1992ر،رقم)عم

 (مثله7218)
ما يطلب من أصحابه املبايعة قبل أن يسألوه فيقول أال )عليه السالم( وكان كثريا)) -***

 (2)((يريدتبايعون فيبسطوا أيدهم ويبايعونه على ما 
( 108)، رقمابب كراهة املسألة للناس،كتاب الزكاة(2/721صحيحه،) يف لممس أخرجهالتخريج: 

، قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، ِتْسَعًة َأْو ََثَانِ  َيًة َأْو َعْوُف ْبُن َماِلٍك اأْلَْشَجِعيُّ
َعًة، فـََقاَل:  ُقْلَنا: َقْد اَبيـَْعَناَك اَي َرُسوَل  ((َباِيُعوَن َرُسوَل هللِا؟َأاَل تُـ ))َسبـْ َعٍة، فـَ وَُكنَّا َحِديَث َعْهٍد بِبَـيـْ
ُقْلَنا: َقْد اَبيـَْعَناَك اَي َرُسوَل هللِا، ُثَّ قَاَل:  ((َأاَل تـَُباِيُعوَن َرُسوَل هللِا؟))هللِا، ُثَّ قَاَل:  َأاَل تـَُباِيُعوَن ))فـَ

َعَلى ))ْد اَبيـَْعَناَك اَي َرُسوَل هللِا، فـََعاَلَم نـَُباِيُعَك؟ قَاَل: ْيِديـََنا َوقـُْلَنا: قَ قَاَل: فـََبَسْطَنا أَ  ((؟َرُسوَل هللاِ 
ًئا، َوالصََّلَواِت اخْلَْمِس، َوُتِطيُعوا  َواَل  -َوَأَسرَّ َكِلَمًة َخِفيًَّة  -َأْن تـَْعُبُدوا هللَا َواَل ُتْشرُِكوا ِبِه َشيـْ

                                                           

)رضي هللا عنهما( عن  -قال أبو عمر أما قوله صلى هللا عليه وسلم فيما استطعتم وقوله بن عمر  ،من كمال شفقته ورمحته( 1)
ه وقول (268 ))ال يكلف هللا نفسا إال وسعها( البقرة لك كله مقيد بقول هللا عز وجل نفسه يف بيعته لعبد امللك فيما استطعت وذ

 (543/8)االستذكار( 16 )استطعتم( التغابنتعاىل )فاتقوا هللا ما 
 .، إال يف املعصيةإجابة وعليهمبايعته ممن رعيته ن يطالب  ( جيوز لراعي أ2)
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ًئاَتسْ  َيْسُقُط َسْوُط َأَحِدِهْم، َفَما َيْسَأُل  فـََلَقْد رَأَْيُت بـَْعَض ُأولَِئَك النـََّفرِ  ((أَُلوا النَّاَس َشيـْ
هُ   (1642)رقم،ابب كراهية املسألة،كتاب الزكاة(2/121سننه،) (( وأبو داود يفَأَحًدا يـَُناِولُُه ِإايَّ

مثله. وبن (460)رقم،ب كراهة املسألة للناساب كتاب الصالة،(1/229سننه،) مثله. والنسائي يف
 (2/375)مسنده مثله.والطرباين يف(2867)،رقمابب البيعة،كتاب اجلهاد(2/957)،سننه ماجه يف

حديث  (1/395)مسنده الرُّوايينو  (1527،رقم)انتهى إلينا من مسند ثعلبة بن مسلم اخلثعمي ما
 ( مثله.  602،رقم)عوف بن مالك األشجعي
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 عتصام ابلكتاب والسنةالخامتة ا
 بن فودي رمحه هللا. عبد هللااإلمام ملصنف قال: ا

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم ِبما كتاب هللا وسنة رسوله ))عليه السالم:  قال -***
 (1)((لن يفرتقا حىت يردا على احلوض فانظروا كيف ختالفوين فيهما

أخربان أبو قال: ( 1874،رقم)عن القول ابلقدر النهي (2/70)،املوطأأخرجه مالك يف  التخريج:
لن فذكره بدون)) (مصعب قال: حدثنا مالك، أنه بلغه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:

 ...((يفرتقا
 رجال اإلسناد:

 .رمحه هللا ،أمحد بن أيب بكر القرشي الزهري أبو مصعب - 1
 .وإبراهيم بن سعد والعطاف بن خالد مالكمسع: 
 رمحه هللا . قال أبو حامت(ال تكتب عن أيب مصعب): رمحه هللا ثمةبن أيب خي قالالعلماء فيه:  أقوال

 (2. من رجال صحيح البخاري )(الابس به): رمحه هللا . قال النسائي(صدوق): رمحه هللا وأبو زرعة
ة وأعرض كان أول من انتقى الرجال من الفقهاء ابملدين  بن مالك بن أيب عامر، أنس بن مالك – 2

ال حيدث إال عن ثقة مع الفقه والدين والعقل يث ومل يكن يروي إال ما صح و عمن ليس ثقة يف احلد
 (3)والنسك رضي هللا عنه

 .الزهري وعبد هللا بن دينار وانفع موىل بن عمر مسع:
حيىي بن سعيد األنصاري وبن اهلاد والثوري وشعبة وحيىي بن سعيد القطان وعبد الرمحن بن  عنه:

 .وبن املباركمهدى وسفيان بن عيينة ووكيع 
  (1).احلكم: إسناده معضل

                                                           

فإهنما األصالن اللذان ال عدول عنهما وال هدي إال منهما، والعصمة والنجاة ملن مسك هبما واعتصم حببلهما، ومها العرفان )(1)
احملق إذا اقتفامها واملبطل إذا حالمها، فوجوب الرجوع إليهما معلوم من الدين ضرورة، لكن القرآن  واضح والربهان الالئح بنيال

(387/4)شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك (حيصل العلم القطعي يقينا، ويف السنة تفصيل معروف

تسمية  ( النسائي،43/2،)1، طلتعديلاجلرح وا ،( ابن ايب حامت372/2،)1، طالتاريخ بن أيب خيثمة خيثمة، أيب ابن-(2)
 ( 1267/3،)1، طالتعديل والتجريح سليمان، الوليد ( أبو 71/1،)1، طللنسائي

 (220/2)رجال صحيح مسلم ،أبو بكر بن َمنجويَه(3)
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 ( قال:1389،رقم)تركت فيكم أمرين لن تضلوا(1/755)بيانبن عبدالرب يف جامع  أخرجهشواهد 
حدثنا سعيد بن عثمان، ان أمحد بن دحيم، ان حممد بن إبراهيم الديبلي، ان علي بن زيد الفرائضي، ان 

سول هللا صلى هللا عن أبيه، عن جده قال: قال ر  بن عبد هللا بن عمرو بن عوف،احلنيين، عن كثري 
،مثله. يف فضل أهل البيت عليهم السالم (1/203)األمايلترتيب يف  لشجريفذكره. وا عليه وسلم:

 .إسحاق بن إبراهيم مداره
 رجال اإلسناد:

 عليه. أقف. مل رمحه هللا بن عثمان سعيد-1
 .هللاه رمح ،يل بن عبد اجلبار بن حرببن خل بن دحيمأمحد -2

 مخري، وطاهر بن عبد العزيز، وأاب من عبيد هللا بن حيىي، وسعيد بن عثمان األعناقي، وسعيد بن مسع:
 .صاحل

 (.2) .(معتنيا ابآلاثر، جامعا للسنن، ثقة فيما روى) :رمحه هللا ،بن الفرضيقال  أقوال العلماء فيه:
 .رمحه هللا الديبلي املكي  بن الفضلبن عبد هللابن إبراهيم  حممد-3

 حممد بن زنبور، وسعيد بن عبد الرمحن املخزومي، واحلسني بن احلسن املروزي، ومجاعة. مسع:
 .بن املقرئ، وأمحد بن إبراهيم بن فراس، وحممد بن حيىي بن عمار الدمياطيأبو بكر  عنه:

 (.3). (صدوق) :رمحه هللا ،قال الذهيب أقوال العلماء فيه:
 .رمحه هللا ،جدعان الفرائضي بن زيد عبد هللا بن علي-4

 .حممد بن حممد الباغندي، وحممد بن سهل بن الفضيل الكاتب، وعلي بن حممد ابن اجلهم عنه:
 (.4. )رمحه هللا ،مسلمة بن قاسموثقه  .(تكلموا فيه): رمحه هللا قال بن يونس أقوال العلماء فيه:

 (.5).هللاه رمح ،ضعفه املدين يعقوب أبو مإبراهي بن إسحاق احلنيين،-5
 .رمحه هللا ،املزين املدين ملحة بن زيد بن بن عبد هللا بن عمرو بن عوف كثري-6

                                                                                                                                                                                     

 سناد عل توايل.إلثنني يف اإلسقط ا(1)

 ( 47/1،)1، طدلساتريخ علماء األن، األزديعبد هللا بن حممد بن يوسف بن نصر  ابن قرض -(2)
 ( 464/7،)1ط ،اتريخ اإلسالم الذهيب،  -(3)
 ( 540/5،)1ط لسان ميزان،ابن حجر،  -(4)
 ( 917/3،)1ط واألمساء، الكىنمسلم،  -(5)



 

39 

 الرمحن. عبد بن وربيح أابه :مسع
 األنصاري. وحيىي مروان بن معاوية وامسعيل بن أيب أويس :عنه

. (ديثر حمنك) :رمحه هللا ،. قال أمحد(ليس بشيئ): رمحه هللا ،قال بن معني أقوال العلماء فيه:
: رمحه هللا ،. قال النسائي(واهى:)رمحه هللا ،أبو زرعةقال  .(ليس ابملتني) رمحه هللا ،قال أبوحامت

 (.1).رمحه هللا ،. ضعفه الذهيب(مرتوك)
 .رمحه هللا ،بن يزيد املزينعبد هللا بن عمرو بن عوف  :أبيه-7

  .أابه مسع
 .بن أيب أويسوية وامسعيل مروان بن معاو  د هللا املزينكثري بن عب ابنه منه

 (.2) .رمحه هللا ،وثقه بن حبان أقوال العلماء فيه:
 رضي هللا عنه. املزينبن يزيد  عمرو بن عوف :جده-8

 .كثري بن عبد هللا  ألجل منكر،احلكم: إسناده 
حدثنا أبو بكر ه قال: (بلفظ318،رقم)فأما حديث عبد هللا بن منري(1/171مستدركه) احلاكم يفو

العباس بن الفضل األسفاطي، ثنا إمساعيل بن أيب أويس، وأخربين  ن إسحاق الفقيه، أنبأأمحد ب
إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين، ثنا جدي، ثنا ابن أيب أويس، حدثين أيب، عن ثور بن زيد 

 ِكنَُّه َرِضَي َأْن يُطَاعَ يـُْعَبَد أبَِْرِضُكْم َولَ  َقْد يَِئَس الشَّْيطَاُن أبَِنْ )) عن بن عباس الديلي، عن عكرمة،
ا ِإِن ِفيَما ِسَوى َذِلَك ِمَّا ُُتَاِقُروَن ِمْن َأْعَماِلُكْم، فَاْحَذرُوا اَي أَيُـَّها النَّاُس ِإيّنِ َقْد تـَرَْكُت ِفيُكْم مَ 

َلْن َتِضلُّوا أََبًدا ِكَتاَب اَّللَِّ َوُسنَّةَ   ُمْسِلٍم َأٌخ ُمْسِلٌم، ْيِه َوَسلََّم، ِإنَّ ُكلَّ نَِبيِِّه َصلَّى هللاُ َعلَ  اْعَتَصْمُتْم ِبِه فـَ
َواَل  اْلُمْسِلُموَن ِإْخَوٌة، َواَل حيَِلُّ اِلْمِرٍئ ِمْن َماِل َأِخيِه ِإالَّ َما َأْعطَاُه َعْن ِطيِب نـَْفٍس، َواَل َتْظِلُموا،

  ((ْعُضُكْم رِقَاَب بـَْعضٍ تـَْرِجُعوا ِمْن بـَْعِدي ُكفَّارًا َيْضِرُب بَـ 
 رجال االسناد:

  .رمحه هللا ،بن أيوب بن يزيد النيسابوري أمحد بن إسحاق :أبو بكر -1
 .الفضل بن حممد الشعراين وإمساعيل بن قتيبة :مسع

                                                           

د  ،الرجال أحوال( اجلوزجاين، 154/5،)1،طاجلرح والتعديل( ابن ايب حامت يف 232/1دط،) ،اتريخ بن معنيابن معني، -(1)
 ( 89/1،)1ط الضعاء للنساء،سائي، ( الن236/1ط،)

 ( 41/5،)1طالثقات، ابن حبان،  -(2)



 

40 

 .وأبو بكر اإلمساعيلي محزة بن حممد الزيدي عنه: 
 يؤخذ مسألة ملو ) :رمحه هللا ،. قال احلاكم(ثقة مأمون) :رمحه هللا ،القزويين قالأقوال العلماء فيه:

  (.(1))(وهم فيها
  .((2)).رمحه هللا ،قصدو  بن الفضل األسفاطي البصري العباس -2

 .دعلج وفاروق اخلطايب وسليمان الطرباين :عنه
  .رمحه هللا ،األصبحي  بن عم مالك بن أنس بن أيب أويس إمساعيل -3

بن  قال  .(العقل ضعيف صدوق ومرة أضعف الناس) :محه هللار  ،قال بن معنيأقوال العلماء فيه: 
 .رمحه هللا ،وبن عدي رمحه هللا ،ضعفه النسائي .(حمله الصدق مغفال) :رمحه هللا ،أيب حامت

: رمحه هللا،قال بن حجر .رمحه هللا،وثقه بن حبان.(صدوق غال يف التشيع) رمحه هللا،وقال بن األخرم 
 (. (3)) (فظهح من أحاديث يف أخطأ صدوق)
 .رمحه هللا ،الشعراين النيسابوري املسيب بن حممد بن الفضل د بنبن مم إمساعيل-4

 عائشة بنت احلسن وابراهم بن حممد الطيان.مسع: 
 ابو سعد السمعاين وابو العالء اهلمزاين.عنه:

 (.4) (ثابت يف احلفظ واإلتقانال ) :رمحه هللا ،الصفديقال أقوال العلماء فيه: 
 .رمحه هللا ،عراينب النيسابوري الشبن حممد بن املسي الفضل :جدي - 5

 الليث. كاتب  صاحل بن هللا عبد حوثرة، بن أمحد بن املؤمن عبد مسع:
 .الربيدي إبراهيم بن حممد بن وإبراهيم الطيالسي الوليد أبو عنه:

                                                           

 (185/1)،1ط احلاكم، تراجم شيوخ ،الر وض انيف بن صالح (8403/3،)1ط، إلرشاد يف معرفة علماءا يعلى، أبو-(1)
 (376/16)،د ط ،الوايف ابلوفيات الدين، صالح -( 2)
اجلرح  ،ابن ايب حامت (368/2،)1ط، خيثمة أيب إلبنالتاريخ  ،ن ايب حيثمةاب (65/1،)1ط يخ بن معني،اتر  ،ابن معني–(3)

 ( ابن حبان،17/1،)1ط، للنسائي ، الضعفاء(النسائي318/8،)1ط،سري أعالم النبالء ،(الذهيب181/2،)1ط ،والتعديل
تقريب ، ابن حجر (67/1،)1ط، سلمتسمية من أخرجهم البخاري وم ،احلاكم (99/8،)1ط الثقات إلبن حبان،

 (34،)1ط ،التهذيب
 ( 225/9)،1ط، الوايف ابلوفيات ،الصفدي-(4)
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قال  .(ين رماه ابلكذب: تكلموا فيه احلسني القبارمحه هللا،وقال بن أيب حامتأقوال العلماء فيه: 
غاليا يف   صدوق): رمحه هللا،الذهيب فقال .(ثقة مأمون، مل يطعن يف حديثه حبجة) :رمحه هللا،احلاكم
 .(1).(التشيع

 .(2) .رمحه هللا ،حفظه من أحاديث يف أخطأ صدوق بن أيب أويسإمساعيل  -6
 ديينامل القرشي أويس أبو عامر يبأ بن مالك بن أويس بن هللا عبد بن هللا عبد همسإ أيب أويس ابن-7

 .رمحه هللا ،التيمي األصبحي
 الديلي. زيد بن وثور عروة بن وهشام حممد بن وجعفر بن املنكدر وحممد الزهري مسع:
 الرازي منصور بن واملعلى  عبدويه بن والسندى مسلمة بن هللا وعبد سنان أبو عمرو بن حسني عنه:

 مزاحم. أيب بن ومنصور أابن بن وإمساعيل
: رمحه هللا قال أبو زرعة. (به حيتج وال حديثه يكتب) :رمحه هللا ل أبو حامتاق أقوال العلماء فيه:

: رمحه هللا أمحد . قال(وثقه مرة حبجة ليس صدوق) :رمحه هللا قال بن معني (لني صدوق صاحل)
  أصل من روى ما): رمحه هللا . قال البخاريرمحه هللا شاهني بن . وثقه(ثقة: قال أو أبس، به ليس)

 .((3)) (صدوق يهم) :رمحه هللا من رجال صحيح مسلم. قال بن حجر. (أصح وفه كتابه
 . رمحه هللا ميسرة بن موسى أخت بن وهو هلم موىل بن زيد الديلي ثور -7

 . حممد بن العزيز وعبد بالل بن وسليمانالغيث  وعكرمة وأب :مسع
 مالك بن أنس وغريه. :عنه

 (.(4)) .يرضاه مالك(ثقة)،رح:بن معنيقال .(صاحل احلديث):رمحه هللا،قال أبوحامتاء فيه:أقوال العلم
 (.(5)) .رمحه هللا ،من أهل احلفظ واالتقان واملالزمني للورع ملديناموىل بن عباس  :عكرمة -7
 سلمو  عليه هللا صلى النيب تويف كنيته  مناف عبد بن هاشم بن املطلب عبد بن عباس بن هللا عبد -9

 ي هللا عنه.ضر  ،سنة عشرة أربع بن وهو

                                                           

 (791/6،)1ط، اتريخ اإلسالم ،الذهيب-(1)

 (34،)ط، تقريب التهذيبابن حجر، -(2)

 (134/1،)1، طمشاهري علماء األمصارالدرمي،  -(3)
 (200/3،)1ط ،اتريخ بن معني ، ن معنياب (468/6،)1ط، اجلرح والتعديل ،ابن ايب حامت –( 4)

 (134/1،)1، طمشاهري علماء األمصار –( 5)
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 .أيب أويس بن ألجل ضعيفإسناده  احلكم:
 أان ، البيضاوي إبراهيم بن علي بن حممد طالب أبو أان (قال:1/275)واملتفقه الفقيه اخلطيب يفو

 إبراهيم ابن هو شعيب حدثين ،عمر بن هللا عبد ان ،اجملدد بن بكر أبو ان ،اخلزاز العباس بن حممد
 ،حازم أيب عن ،حممد بن الصباح عن ،األسدي إسحاق بن أابن عنعمر  بن يعين سيف ان التميمي

َنا، َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرسولُ  َخَرجَ  :قال ، اخلدري سعيد أيب عن َ  الَِّذي َمَرِضهِ  يف  َعَليـْ  تـُُويفِّ
 فـََلمَّا، النَّاسِ  َمعَ  َوَصلَّى، َمَكاَنكَ  ِإلَْيهِ  فََأَشارَ ، لِيَـَتَأخَّرَ  َبْكرٍ  بُوأَ  َفَذَهبَ ، اْلَغَداةِ  َصاَلةِ  يف  َوََنْنُ ، ِفيهِ 

 اَّللَِّ  ِكَتابَ :  الثَـَّقَلنْيِ  ِفيُكمُ  تـَرَْكتُ  َقدْ  ِإيّنِ  ،النَّاسُ  أَيُـَّها ايَ  )):قَالَ  ُثَّ  َعَلْيهِ  َوأَْثىَن  اَّللََّ  محَِدَ ، اْنَصَرفَ 
 َوَلنْ  ،َأْقَداُمُكمْ  تـَُزلْ  َوَلنْ  ، أَْبَصارُُكمْ  تـَْعَمى َلنْ  فَِإنَّهُ  ،تـُْعِسُفوهُ  َواَل  ،ِبُسنَِِّت  اْلُقْرآنَ  وافَاْستَـْنِطقُ  َوُسنَِِّت 
 للعبد ما فضل ( ابب1/153فضائل) يف الرتغيب شاهني يف وبن ِِبَِما(( َأَخْذتُْ  َما أَْيِديُكمْ  تـُْقَصرَ 

َئنْيِ شَ  ِفيُكمْ  َخلَّْفتُ  َقدْ  ))ِإيّنِ ( 528للخلق،رقم ) النية حسن يف  َأَخْذتُْ  َما أََبًدا بـَْعَدمُهَا َتِضلُّوا َلنْ  يـْ
 احْلَْوِض(( َعَلى يَرَِدا َحىتَّ  يـَتَـَفرَّقَا َوَلنْ  َوُسنَِِّت، اَّللَِّ  ِكَتابَ   ِِبَِما َوَعِمْلُتمْ  ِِبَِما

 رجال اإلسناد:
 .، رمجه هللايالبيضاو  احلسني أيب بن طالب أبو أمحد بن إبراهيم بن علي بن حممد طالب أبو-1

 الشاهد. أيوب أيب بن حممد بن وسليمان حيويه بن عمر وأيب املظفر، بن حممدمسع: 
 (.1)(صدوقا): رمحه هللا ،: قال اخلطيبأقوال العلماء فيه

 .رمحه هللا ،اخلزاز البغدادي املعروف بن حيويهبن العباس بن حممد بن زكراي  حممد-2
اغندي، وحممد بن خلف بن وحممد بن حممد بن سليمان الببد هللا بن إسحاق املدائين، ع :مسع 

 .املرزابن، وإبراهيم بن حممد اخلنازيري، وأاب القاسم البغوي، وأاب بكر بن أيب داود
أبو بكر الربقاين، وحممد بن أيب الفوارس، واحلسن بن حممد اخلالل، واألزهري، وأمحد بن حممد  :عنه

 .احلسن بن علي اجلوهري، وعلي بن احملسن التنوخي، و العتيقي
 (2) .رمحه هللا ،وثقه احلطيب البغدادي :أقوال العلماء فيه

 .رمحه هللا ،حممد بن هارون بن محيد بن جمدر ،اجملدد بن بكر أبو-3

                                                           

 ( 205/4،)1، طبغداد اتريخاحلطيب،  -(1) 
 (529/1،)1، طتقريب التهذيب ابن حجر، -(2) 
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يد، بشر بن الوليد الكندي، وأاب الربيع الزهراين، وعبد األعلى بن محاد النرسي، وداود بن رش :مسع
  .، وسلمة بن شبيبوحممد بن أيب عمر العدين

حممد بن خلف بن جيان، وحممد بن املظفر، وأبو الفضل الزهري، وأبو عمر بن حيويه، وحممد  عنه:
 .بن عبيد هللا بن قفرجل

 (1).رمحه هللا ،وثقه احلطيب :أقوال العلماء فيه
 .رمحه هللا ،اجلعفيي القرش حممد بن أابن بن صاحل بن عمريبن  عمر بن هللا عبد-4

بن املبارك، وعبيد هللا عبد العزيز الدراوردي، و   بن علي اجلعفي وعبد الرحيم بن سليمانسنيح :مسع
 .وحيىي بن زكراي بن أيب زائدة األشجعي، وعلي بن هاشم بن الربيد،

السراج، مسلم، وأبو داود، وأبو زرعة الرازي، وأبو بكر أمحد بن علي القاضي، وأبو العباس  عنه:
 ن السراج، وأبو القاسم البغوي.اج، وحممد بن إبراهيم بن أابوحممد بن عبدوس السر 

 (2)(تشيع فيه صدوق): رمحه هللا،فال بن حجر أقوال العلماء فيه:
 وفيه وأخبار أحاديث وله ابملعروف ليس عدي قال بن التميمي فيه جهالة. إبراهيم ابن شعيب-5 

 (.3).رمحه هللا ،السلف على املحت فيه ما وفيها النكرة بعض
 . رمحه هللا ،الضيب السعدي الربمجي التميمي األسيدي الكويف عمر بن سيف-6

 العمري. عمر بن هللا عبيد مسع:
 احملاريب. حممد بن الرمحن عبد :عنه

 رمحه هللا ،والنسائي رمحه هللا ،. ضعفه بن معني(مرتوك) :رمحه هللا : قال أبو حامتأقوال العلماء فيه
 املوضوعات يروي ):رمحه هللا . قال بن حبانرمحه هللا والذهيب رمحه هللا عديوبن  رمحه هللا وبن حبان

 (.4)(ابلزندقة مرمي دينه يف متهم) :رمحه هللا ،نعيم . قال أبو(األثبات عن
 (5) .رمحه هللا ،ابلزندقة أهتم البصرة أهل من األسيدي الضيب عمر بن سيف-7

                                                           

 (567/1،)1، طبغداد اتريخ -(3)
 (529/1،)1ط تقريب التهذيب،ابن حجر،  -(1) 
 (145/1،)1ط لسان ميزان،ابن حجر، -(2) 
 (1754/1،)1طيخ بغداد، التار احلطيب،  -(3) 
 (345/1)1، ط،البن حبان اجملروحنيابن حجر،  -(4) 
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 .، رمحه هللاالنحوي، ثقة األسدي الكويف قإسحا بن أابن-8 
  حممد. بن صباح :مسع

 أسامة،. بن محاد أسامة وأبو زكراي، بن إمساعيل معاوية و بن ومروان ويعلى منري بن :عنه 
 مرتوك): رمحه هللا ،قال األزدي. (أبس به ليس): رمحه هللا ،معني بن : قالأقوال العلماء فيه

 (1) .رمحه هللا ،يألجلاو  ه هللارمح ،حبان وثقه بن .(احلديث
 . رمحه هللا ،صباح بن حممد بن أيب حازم الكويف البجلي األمحسي ،حممد بن الصباح-9

  .رمحه هللا ،سلمة بن دينار األعرج :حازم أبو-10
 .إدريس اخلوالين وأم الدرداء الصغرى بن املنكدر وسعيد بن املسيب وأاب سهل بن سعد وحممدمسع:
 .والسفياانن، وسليمان بن باللمالك،  :عنه
سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن خدرة بن عوف بن احلارث  سعيد أبو-11

 .رضي هللا عنه، اخلدريبن اخلزرج 
 .عمر بن سيف ألجلضعيف احلكم: إسناده 

قال:  (128، رقم) حديث اثن وثالثون من البالغات(24/331)يف املوطأ التمهيد ملا يف عبدالربو
أمحد بن سليمان البغدادي قال حدثنا البغوي قال حدثنا ن مروان قال حدثنا حدثنا عبد الرمحن ب

داود بن عمرو الضيب قال حدثنا صاحل بن موسى الطلحي قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن أيب 
نَـَتنْيِ َلْن َم ِإيّنِ َقْد َخلَّْفُت فِ فال َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ )) :صاحل عن أيب هريرة قال يُكُم اثـْ

 (( لُّوا بـَْعَدمُهَا أََبًدا ِكَتاُب اَّللَِّ َوُسنَِِّت َتضِ 
 رجال اإلسناد:

حافظا، عاملا  املالكي القرطيب األنصاري املطرف أبو الرمحن عبد بنبن مروان  عبد الرمحن-1
 .(2) رمحه هللا ،بصريا ابحلديث ابلتفسري واألحكام

  .جعفر بن عون هللا بكر حممد بن السليم القاضي، وأاب عيسى الليثي، وأاب أاب :مسع
 .رمحه هللا بن سليمان البغدادي البغوي أمحد-2

                                                           

 (93/1،)1، طالتهذيب هتذيبابن حجر،  -(5) 
  (293/1،)1ط، طبقات املفسرين للداوودي ،حممد بن علي بن أمحد، مشس الدين الداوودي املالكي -(2)
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إبراهيم بن سعد، وإمساعيل بن جمالد، وخالد بن عبد هللا، ومصعب بن سالم، وعبد هللا بن  مسع:
 .املبارك، وعبيد هللا بن عمرو

 .ازي، وأبو بكر األثرمري املروزاين، وأبو زرعة الر محد بن سيار وعبد هللا بن منالبخاري، وأ عنه:
 .(.1) رمحه هللا ضعفه أبو حامت.(كان حافظا حمله الصدق): رمحه هللا قال أبو زرعةأقوال العلماء فيه:

 .رمحه هللا ،بن عمرو الضيب داود-3
 مسلم. بن دالزاند وحمم أيب بناملبارك و  بنو  إبراهيم بن حسان مسع:
 .القاضي إسحاق ابن شاذان وموسى بن واملنذر اعرالش بن حجاج عنه:

 (.2)رمحه هللا  ،وثقه بن معني أقوال العلماء فيه: 
 .رمحه هللا ،كويف بن موسى بن عبيد هللا بن إسحاق الطلحي صاحل-4

 .وعبدالعزيز بن رفيع إسحاق بن معاوية مسع:
 .وسويد بن سعيد منصور بن سعيد عنه:

منكر ): رمحه هللا ،. قال أبو حامترمحه هللا ،اجلوزجاينو  رمحه هللا ،معني ضعفه بن أقوال العلماء فيه:
 (.3) (مرتوك احلديث): رمحه هللا،. قال النسائي(منكر احلديث): رمحه هللا ،قال البخاري.(احلديث جدا

 (.4)رمحه هللا  ،ثقة املكي األسدي هللا عبد أبوبن رفيع  عبد العزيز-5

 .وعطاء عنهم هللا رضى وأنسا عباس ابن مسع:
 عبد العزيز بن رفيععمرو بن الدينارو  عنه:

 هبا واعتزل فنزهلا املدائن إىل فتحول بغداد أهل من خراسان أبناء حرب من بن شعيب :صاحل وأب-6
 (.5) ،رمحه هللا ،ثقة ،فضل له ثقة

 وعكرمة بن عمار. امساعل بن مسلم العبديمسع: 

                                                           

 (263/5)،1ط، اتريخ اإلسالم الذهيب، -( 1)

 (108/1،)1، طريخ بن معنيات،  ابن معني-(2)

، أحوال الرجال اجلوزجوي، (410/4،)1ط، اجلرح والتعديل ،(ابن ايب حامت225/3،)1، طاتريخ بن معني ابن معني،-(3)
 (57/1)،1ط الضعفاء للنسائي، النسائي، (105/5،)1ط،الكامل يف ضعفاء ،ابن عدي (113/1)،1ط

 (509/1،)1ط ذيب،تقريب هت ابن حجر،-(4)

 (232/7،)1، طالطبقات الكربى ( ابن سعد،509/1،)1ط ريب هتذيب،تق -(5)
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 مام امحد ووحيي بن ايوب.اإلعنه: 
 عليه هللا صلى- هللا رسول صاحب احلافظ اجملتهد الفقيه اإلمام صخر بن الرمحن عبد هريرة وأب-7 

 رضي هللا عنه. ،الصحايب اليماين األثبات الدوسي احلفاظ سيد وسلم
 حسن لغريه مع شواهد.الكم: إسناد 

ما سكت عنه فهو حالل وما حرم فهو حرم و  ما أحل هللا يف كتابه)عليه السالم( ))وقال:  -***
 ((شيئا ىمن هللا فإن هللا مل يكون لينسفهو عفو فاقبلوا 

ابب احلث على ، كتاب الزكاة(3/59)،سننهالقطين يف أخرجه أقرب بلفظ املصنف الدار  التخريج:
باس بن ثنا الع ،حدثنا إمساعيل بن حممد الصفار( قال: 2066)،رقم،إخراج الصدقة وبيان قسمتها

أبيه، عن أيب الدرداء، قال: عن  ،ثنا عاصم بن رجاء بن حيوة ،لفضل بن دكنيثنا أبو نعيم ا ،حممد
بَـُلوا ِمَن اَّللَِّ َعاِفيَـَتهُ ))هبلفظ فذكره(قال قال أبو الدرداء يرفع احلديث،  مستدركهيف  واحلاكم((فَاقـْ

ع مجا  (10/21)،السننهبيهقي يف مثله. وال(3419،رقم)تفسري سورة مرميكتاب التفسري، (2/406)،
ابب ما مل يذكر حترميه، وال كان يف ،بواب ما ال حيل أكله وما جيوز للمضطر من امليتة وغري ذلكأ

 .نعيم الفضل أيب(مثله. مداره على 19724رقم)،معّن ما ذكر حترميه مما يؤكل أو يشرب
 رجال اإلسناد: 

 .رمحه هللا ،يالبغداد بن إمساعيل الصفار بن حممد إمساعيل -1
 .إمساعيل بن إسحاقو  حممدعباس بن  مسع:
 .نعيم وأبو  إبراهيم بن يزيد :عنه

 (.(1)) .واحلاكم رمحه هللا،وبن مندة رمحه هللا اخلليلي.و رمحه هللا،وثقه الدار قطينأقوال العلماء فيه:
 .رمحه هللا ،العباسي اهلامشي األمري بن حممد بن علي بن عبد هللا بن عباس العباس-2

 .املخلدي احلسن وأاب املنذري، الفضل أاب مسع:
 العباس. بن صاحل وابنه الطربي هللا عبد بن مبارك عنه:

 .((2)) رمحه هللا ،وثقه النسائيأقوال العلماء فيه: 
                                                           

 ،1، طالثقات ِمن مل يقع يف الكتب الستة ،الفداء ( أبو132/1)،1ط ،موسوعة أقوال الدارقطين مهدي، حممد-(1)
(404/2) 

 (65/1)،1ط مشاُية النسائي، ،النسائي –( 2)
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 .رمحه هللا ،القرشي الفضل بن دكني التيمي الطلحي :أبو نعيم -3
 .بةاألعمش ومسعرا والثوري وشعو الربيع بن صبيح  مسع:
 .إسرائيلو املعتمر بن منصور عنه:

 (.(1))(حافظا متقنا ثبتا):رمحه هللا،وبن حج رمحه هللا يألجلوا ،قال بن حبانأقوال العلماء فيه: 
  .رمحه هللا ،الكندي األزديجاء بن حيوة بن ر  عاصم -4

 بن حيوة  رجاءو   داود بن مجيل :مسع
 .وكيع وعبد هللا اخلرييب :عنه

وثقه  .(ال أبس به) :رمحه هللا وقال أبو زرعة .(صويلح) رمحه هللا قال بن معنيفيه: أقوال العلماء 
 .((2)) رمحه هللا ،وبن حبان رمحه هللا الدارمي

 .رمحه هللا ،الشامي الكندي األزدي بن حيوة ا رجاء-5
 بو درداء .أمعاذ بن جبل و  مسع:
 مكحول والزهري وعبادة بن الصامت. عنه:

 .((3)) (ثقة فقيه):.قال بن حجررمحه هللا،بانن حوب رمحه هللا بن سعد وثقهيه:أقوال العلماء ف
 .تقدمت ترمجتهرضي هللا عنه : الدرداء وأب-4

 إسناده حسن. احلكم:
 (4))عليه السالم( ))إمنا حرم رسول هللا كما حرم هللا(( وقال: -***

ي عنه أن يقال عند ابب ما هنأبواب العلم،(4/335سننه،)أخرجه الرتمذي يف  التخريج:
حدثنا حممد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، قال: قال:  (بلفظه2664)،رقمحديث

قَاَل )) حدثنا معاوية بن صاحل، عن احلسن بن جابر اللخمي، عن املقدام بن معدي كرب، قال:
                                                           

، هتذيب تقريب، (ابن حجر383/1)،1طالثقات للعجلي، ،ي(العجل275/1)،1ط ،األمصارمشاهري علماء ،الدارمي–(1)
 (275)،1ط

 ( 290/1) ،1ط، مشاهري علماء األمصار (الدارمي،259/7)1طالثقات إلبن حبان،  (41/5،)1، طهتذيب التهذيب–(2)

، التهذيب تقريب ،بن حجرا(237/4)،1ط الثقات إلبن حبان،،ابن حبان(316)،1، طالطبقات الكربى،ابن سعد–(3)
  (102)، 1ط

 من ال أيخذ ابلسنة كمن ال أيخذ ابلقرآن ولو أخذبه.(4)
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ُلُغُه احلَِديُث َعينِّ  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأاَل َهْل َعَسى رَُجلٌ  رِيَكِتِه،  َوُهَو ُمتَِّكٌئ َعَلى أَ يـَبـْ
َنُكْم ِكَتاُب هللِا، َفَما َوَجْداَن ِفيِه َحاَلاًل اْسَتْحَلْلَناُه. َوَما َوَجْداَن ِفيِه َحَرا نَـَنا َوبـَيـْ يَـُقوُل: بـَيـْ ًما َحرَّْمَناُه، فـَ

ابب تعظيم حديث رسول هللا  (1/6)،سننهماجه يف وبن (( اَّللَُّ َوِإنَّ َما َحرََّم َرُسوُل هللِا َكَما َحرََّم 
يُوِشُك الرَُّجُل ُمتَِّكًئا َعَلى َأرِيَكِتِه، )) (بلفظه12)رقم،صلى هللا عليه وسلم، والتغليظ على من عارضه

َنُكْم ِكَتاُب اَّللَِّ َعزَّ وَ  نَـَنا َوبـَيـْ يَـُقوُل: بـَيـْ  ِمْن َحاَلٍل َجلَّ، َفَما َوَجْداَن ِفيهِ حُيَدَُّث حبَِديٍث ِمْن َحِديِثي، فـَ
َم ِمْثُل اُه، َوَما َوَجْداَن ِفيِه ِمْن َحَراٍم َحرَّْمَناُه، َأالَّ َوِإنَّ َما َحرََّم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ اْسَتْحَلْلنَ 

ي كرب حديث املقدام بن معد (28/429،)مسندهوأمحد يف  ((َما َحرََّم اَّللَُّ 
َبيِن((  َأنْ  َأَحدُُكمْ  ،))يُوِشكُ فظه( بل17194)،رقم،الكندي  مسندهوبن أيب شيبة يف  ُيَكذِّ

مجاع  (9/556)سننهوالبيهقي يف  بلفظ الرتمذي.(927)،رقم،مقدام بن معدي كرب(2/403)
ظ بلف (19468رقم)،ابب ما جاء يف أكل حلوم احلمر األهلية ،أبواب ما حيل وحيرم من احليواانت

 بن صاحل. مداره على معاويةالرتمذي. 
 رجال اإلسناد:

 .رمحه هللا ،بندار البصري بن بشار  حممد -1
 هشام بن معاذ بن ومعاذ الشامي االعلى وعبد مهدى بن الرمحن وعبد القطان سعيد ابن حيىي :مسع 

 .ووكيع الثقفى الوهاب وعبد غندر جعفر بن وحممد عدى اىب بن وحممد
 وابوحامت وابراهم احلريب.ابوزرعة عنه: 

. وثقه (الأبس به): رمحه هللا ،. قال النسائي(صدوق): رمحه هللا ،أبو حامتقال  ل العلماء فيه:واأق
 (.1) .رمحه هللا ،بن حبان

 .رمحه هللا ،سعيد أاب احلافظ البصري سعيد أبو حسان بن بن مهدي عبد الرمحن -2
 حممد. بن وزهري نواحلمادي الثوري وسفيان ومالكا شعبة مسع:
 حرب. بن زهري خيثمة وأبو معني بن وحيىي حنبل بن وأمحد املديين نب علي عنه:

 بصراب هما رأيت مثل): رمحه هللا ،جرير الرازي. قال رمحه هللا ،ه بن سعدثقو أقوال العلماء فيه:

                                                           

الثقات إلبن حبان، ، (ابن حبان55/1)،1، طمشيخة النسائي،السنائي(214/7)،1ط اجلرح واتعديل،،ابن ايب حامت-(1)
  (401/1)،1ط
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  (.1)(أعلم الناس): رمحه هللا ،قال بن مديين. (ابحلديث وحفظا 
 .رمحه هللا ،صى  ماحل احلضرمىبن حدير بن سعيد  بن صاحلمعاوية  -3

 .كثري بن احلارثو سليم بن عامر  مسع:
 .بن وهبو  عبد هللا بن صاحل منه:

 . ((2)) .رمحه هللا ،والذهيب رمحه هللا يألجلوا رمحه هللا وثقه البخاريأقوال العلماء فيه: 
 .رمحه هللا ،عبد الرمحن الكندي الشامي وبن جابر أب احلسن-4

  .قدام بن معد يكربملاو  معديكرب بن املقدام مسع:
 .معاوية بن صاحل وحممد بن الوليد الزبيدي :عنه

 (.(3)) .رمحه هللا ،واخلطيب رمحه هللا وثقه بن حبانأقوال العلماء فيه: 
أحد صحابة الرسول صلى هللا عليه و سلم امسه املقدام بن معدي يكرب بن عمرو  املقدام -5

وتويف  محص ن مدينةمد صلى هللا عليه و سلم. سكربعني حديثا على رسول هللا حمالكندي وروى ا
 ،رضي هللا عنه. رمحه هللا تعاىل يف بالد الشام

 إسناده صحيح. احلكم:
 (4)له معه((قال: )عليه السالم( ))وأىن أوتيت كتاب ومث -***

( 4604،رقم )ابب يف لزوم السنةكتاب السنة،(4/200سننه،)د يف أبو داو أخرجه  التخريج:
حدثنا عبد الوهاب بن جندة، حدثنا أبو عمرو بن كثري بن دينار، عن حريز بن عثمان، عن عبد قال:

َأاَل  ه قال:عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ،الرمحن بن أيب عوف، عن املقدام بن معدي كرب
َعاُن َعَلى َأرِيَكِتِه يـَُقوُل َعَلْيُكْم ِِبََذا اْلُقْرآِن َفَما  اْلِكَتاَب، َوِمثْـ ِإيّنِ ُأوتِيتُ  َلُه َمَعُه َأاَل يُوِشُك رَُجٌل َشبـْ

                                                           

  (251/1،)1طاجلرح والتعديل، ( 218/7)،1ط الطبقات الكربى، ،ابن سعد-(1)
، 1ط، إكمالتهذيب ،(مغلطاي432/1)،1طالقفات للعجلي، ،العجلي(335/7)،1ط للبخاري، التاريخ، البخاري(2)

(269/11)  
 ( 498/5)،1ط، اتريخ بغداد  ،(اخلطيب125/4،)1طالثقات إلبن حبان،  ابن حبان،-(3)
أويت الكتاب وحًيا وأويت  ، والثاين:تلوثل ما أعطي من الظاهر املأنه أويت من الوحي الباطن غري املتلو، م )أوال:قال بن األثر: ( 4)

من البيان مثله، أي: أذن له أن يبني ما يف الكتاب فيعم وخيص، وجيمل ويفصل، ويشرح ويشرع ما ليس يف القرآن مما أذن هللا 
 (552/5)ند الشفعي البن األثرشرح مس (فيه، ويكون ذلك يف وجوب األخذ به والعمل مبوجبه كالقرآن املتلو. وهللا أعلم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
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َماِر حيَِلُّ َلُكْم حلَُْم احلِْ َوَجْدُتْ ِفيِه ِمْن َحاَلٍل َفَأِحلُّوُه، َوَما َوَجْدُتْ ِفيِه ِمْن َحَراٍم َفَحّرُِموُه، َأاَل اَل 
، َواَل كُ  َها َصاِحبـَُها، َوَمْن نـََزَل اأْلَْهِليِّ لُّ ِذي اَنٍب ِمَن السَُّبِع، َواَل لَُقطَُة ُمَعاِهٍد، ِإالَّ َأْن َيْستَـْغيِنَ َعنـْ

َعَلْيِهْم َأْن يـَْقُروُه فَِإْن ملَْ يـَْقُروُه فـََلُه َأْن يـُْعِقبَـُهْم مبِِ   أمحد يف(( ْثِل ِقَراهُ ِبَقْوٍم فـَ
 ِإيّنِ  ))َأاَل (بلفظه، 17174،رقم )حديث املقدام بن معدي كرب الكنديقال:(27/410)،ندهمس

َثيِن  رَُجلٌ  يُوِشكُ  َأاَل  َمَعُه، َوِمثْـَلهُ  اْلُقْرآنَ  ُأوتِيتُ  ِإيّنِ  َأاَل  َمَعُه، َوِمثْـَلهُ  اْلِكَتابَ  ُأوتِيتُ  َعاانً  يـَنـْ  َعَلى َشبـْ
روزيو  ((آِن،ُقرْ اِبلْ  َعَلْيُكمْ : يـَُقولُ  هِ َأرِيَكتِ 

َ
 ،رقمذكر الوجه الثاين من السنن(1/70)السنة يف امل

 يُوِشكُ  َأاَل  َمَعُه، َوِمثْـَلهُ  اْلُقْرآنَ  ُأوتِيتُ  ِإيّنِ  َأاَل  َمَعُه، َوِمثْـَلهُ  اْلِكَتابَ  ُأوتِيتُ  ِإيّنِ  ))َأاَل  بلفظه،(244)
َعانُ  رَُجلٌ   َوَجْدتُْ  َوَما فََأِحلُّوُه، َحاَللٍ  ِمنْ  ِفيهِ  َوَجْدتُْ  َفَما ْرآنِ ْلقُ ابِ  َعَلْيُكمْ : يـَُقولُ  هِ َأرِيَكتِ  َعَلى َشبـْ
(( واخلطيب  السَُّبعِ  ِمنَ  اَنبٍ  ِذي ُكلِّ   َواَل  اأْلَْهِليِّ  احلَِْمارِ  حَلْمُ  َلُكمْ  حيَِلُّ  اَل  َأاَل  َفَحّرُِموهُ  َحَرامٍ  ِمنْ  ِفيهِ 
بلفظ ، حكم كتاب هللا وحكم سنة  التسوية بنيابب ما جاء يف (1/8)م الروايةالكفاية يف عليف 

 (62،رقم)ابب ذكر ما جاءت به السنة (1/229)اإلابنة الكربىيف  بن بطةأخرجه  .االمام أمحد
 .عبد الرمحن بن أيب عوفمداره  .بلفظ االمام أمحد
 رجال االسناد:

  .هللا رمحه ،احلوطي اجلبلي بن جندة عبد الوهاب -1
  .بن الوليد والوليد بن مسلم وبقية مسعيل بن عياشإ :مسع
 أبو زرعة.و موسى بن أيوب النصيىب وحممد بن عوف احلمصى  :عنه

رمحه  ،وأبو بكر بن أيب عاصم رمحه هللا ،ويعقوب بن شيبة رمحه هللا وثقه بن حبانأقوال العلماء فيه: 
 (.(1)) .هللا
 .رمحه هللا ،احلمصي دينار نب كثري  بن سعيد بن عثمان وهو بن كثري بن دينار أبو عمرو -2

 عرق. بن الرمحن عبد بن وحممد نوح بن حسان مسع:
 .محاد بن ونعيم عمرو ابنه عنه:

 ((2)) .رمحه هللا ،ه بن معنيثقو أقوال العلماء فيه:  
                                                           

 ،1ط، هتذيب الكمال ،املزي(675/1)،1ط، الكاشف،(الذهيب411/8)،1طالثقاث إلبن حبان،  ،ابن حبان-(1)
(521/18 ) 

 ( 152/1)،1، طاتريخ بن معني،  ابن معني–( 2)
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  .رمحه هللا ،بن جرب بن أمحر بن أسعد بن عثمان حريز -3
 .اشد بن سعدعبد هللا بن بسر ور  :مسع
 .بن الوليد وعيسى بن يونس عياش وبقية إمساعيل بن :عنه

ال يصح عندي ما يقال عنه يف رأيه، وال أعلم ابلشام ): رمحه هللا ،قال أبو حامت أقوال العلماء فيه:
 .((1))(ثقة ثقة): رمحه هللا ،أمحداالمام .وقال (أثبت منه

 .رمحه هللا ،اجلرشي بن أيب عوف عبد الرمحن-4
 حممد. بن هللا وعبد العاص بن مروعو   مقدام عثمان بن جرير مسع:
 .والزبيدي عمرو بن  وصفوان عثمان بن وحريز اهلوزين ثور حيىي بن هللا عبد عنه:

 ..((2)) .رمحه هللا وبن حجر رمحه هللا يألجلوثقه ا أقوال العلماء فيه:
 رضي هللا عنه. ،كرببن معدي   املقدام – 5

 صحيح.إسناده : احلكم
 (3)رد(( ))من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو م(قال: )عليه السال -***

ابب نقض األحكام ،كتاب األقضية(3/1343صحيحه،) أخرجه بلفظ املصنف مسلم يفالتخريج: 
 (كتاب الصلح،رقم3/184صحيحه،) والبخاري يف .فذكره(17رقم)،الباطلة، ورد حمداثت األمور

 ،ابب يف لزوم السنة ،كتاب السنة(9/9200ه،)سنن وأبو داود يف ((َس ِفيهِ َما لَيْ ))بلفظه(2697)
فتتاح (إ1/7،)سننهوبن ماجه يف  ((َمْن َصَنَع َأْمًرا َعَلى َغرْيِ َأْمراَِن فـَُهَو َردٌّ))بلفظه(4606)رقم

مسند (8/70)مسنده وأبو يعلى يف . بلفظ مسلم(14،رقم)ابب تعظيم حديث،الكتاب يف اإلميان
مسند الصديقة (مسند النساء،43/351،)مسندهيف  محدوأ (بلفظ البخاري.4594،رقم)ةعائش

 ،مستخرجهعوانة يف وأبو .(بلفظ مسلم26329،رقم)عائشة بنت الصديق رضي هللا عنها
مجاع أبواب (10/425)،سننه والبيهقي يف.بلفظ مسلم(6408،رقم)بيان رد حكم احلاكم(4/170)

 .  بلفظ مسلم(21196) رقم،اكم حبال من قضى بشهادتهابب: علم احل ،من جتوز شهادته
                                                           

 (328/4)،1، طاتريخ اإلسالم، الذهيب –( 1)
  (208،)1ط التهذيب، تقريب ،ن حجراب  (297/1)،1طالثقات للعجلي،  ، العجلي -(2)
  الشريعة( 258/4)كشف املشكل من حديث الصحيحني(  األمر هاهنا املراد به الدين. واحلدث فيه: ما يناقضه ويضاده)( 3)

 ال يقبل هللا منه. ه،أتخذ من الرسول هللا،  من أخذ دينه من غري 
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زلة العامل وجدال املنافق ابلكتاب وحكم  ))يهدم االسالم ثالث وقال عمر بن اخلطاب: -***
 (1)األئمة املضلني((

(بلفظه 220)،رقمابب ما كان عليه الناس قبل مبعث (1/295سننه،) أخرجه الدرمي يفالتخريج: 
إسحاق، عن الشعيب، عن زايد بن عن أيب  بن مسهر،ينة، أنبأان علي هو  حممد بن عيأخربانقال: 

، َوِجَداُل اْلُمَناِفِق اِبْلِكَتاِب َوُحْكُم اأْلَِئمَِّة اْلُمِضلِّنيَ ))حدير، قال: قال يل عمر:  (( يـَْهِدُمُه زَلَُّة اْلَعاملِِ
 جال اإلسناد:

  .رمحه هللا ،اهلاليل هالل بن من روبية بن هللا عبد لبين موىل  عمران أيب بن بن عيينة حممد -1
 عمرو بن دينار وزايد بن عالقة واألسود بن قيس. :مسع
  األعمش وبن جريج.: عنه

  (2)) (صدوق له أوهام) :رمحه هللا ،قال بن حجر.(صدوقا):رمحه هللا ،يألجلقال ا أقوال العلماء فيه:
.رمحه هللا ،احلسن القرشي  الكويف وأب بن مسهرعلي  -2

 .يمان بن أىب سليمانلسو   هشام بن عروة: مسع 
 .علي بن جعفر بن زايد االمحر التميميو  حممد بن سعيد عنه:

  ((3))  .رمحه هللا ،وبن حجر رمحه هللا ،وثقه بن سعدأقوال العلماء فيه: 
 .رمحه هللا ،سليمان بن أىب سليمان الشيباين :إسحاق وأب-3

 .مةوعكر  جبري، بن وسعيد الشعيب،و  أوىف، أيب بن هللا عبد مسع:
 .وشعبة الثوري، :عنه

 (.(4))  رمحه هللا. ،يألجلاو رمحه هللا  حامت وأبورمحه هللا  معني بنو وثقه أقوال العلماء فيه: 
 (.(1)) .رمحه هللا ،مشهور ثقة الكويفعامر بن شراحيل احلمريي  :الشعِب -2

                                                           

 : وإمنا خصابلكتاب ،السنة ويبطن البدعة : الذي يظهر جدال املنافقو ) خطأه يف فتوا وعدم رجوئه عليها،أي : )يهدمه زلة العامل
 (: قال الطييب: املراد هبدم اإلسالم تعطيل أركانه اخلمسةاملضلنيوحكم األئمة ، دال به أقبح، إذ يؤدي إىل الكفرألن اجل

 (334/1،)مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح
 ،1ط التهذيب،تقريب ،(ابن حجر509/7)،1ط، لسان امليزان،بن حجر(ا410/1،)1ط للعجلي، الثقات، العجلي–(2)

(199/2 ) 
 (211/1)،1ط التهذيب، تقريب( 373/2،)1، طالتاريخ للبخاريالبخاري،  –( 3)
 ( 152/1)1، طهتذيب تذهيب خالصة الدين، صفي( 202/1،)1، طالثقات للعجلي -( 4)
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  .صلى هللا عليه وسلم الشعيب من مثانية وأربعني من أصحاب النيب مسع:
  .رمحه هللا ،املغرية وبن حدير األسدي أب دزاي -3

  .رضي هللا عنهما ،عمر وعلي :مسع
 .الشعيب وإبراهيم بن مهاجر وحفص بن محيد :عنه

  ((2)) رمحه هللا. ،يألجلا وبن حجر  رمحه هللا. ،يألجلا ه أبو حامتثقو  أقوال العلماء فيه:
  بن عدي بن رزاح بن قرط بن هللا دبع بن رايح بن ل بن عبد العزىبن اخلطاب بن نفي عمر -4

  .رضي هللا عنه ،حفص القرشي العدوي أاب كعب
 .بن عيينة حممد ألجل إسناده ضعيف احلكم:
روذي أخرجه: (علي بن مسهر علىسويد، ، بن عيينة) اتبع قاصرة املتابعة

َ
 الشيوخ وأخالقهميف امل

 عفان بن وعثمان امسه أصبتم حديد من قرن الفاروق وعمر امسه، مأصبت الصديق بكر أبو (1/190)
 عن الشعيب، عن الشيباين، عن مسهر، بن علي حدثنا سعيد، بن سويدقال: (345النورين،رقم) ذو

 فضائل القرآن يفالنسفي و  عنه،مثله. هللا رضي اخلطاب بن عمر قال: قال حدير، بن زايد
الثامن من  والتشديد، التغليظ نم ذلك يف وما القرآن يف راءامل عن النهي يف جاء ما ابب (1/268)

 بن علي حدثنا سويد حدثنا لبيد أبو أخربان أمحد بن زاهر ( قال: أخربان256)،رقم،فضائل القرآن
مداره  عنه، مثله. هللا رضي عمر قال: قال حدير بن زايد عن الشعيب عن إسحاق أيب َعن مسهر،

 سويد بن سعيد.
 :رجال اإلسناد

 . رمحه هللا ،األنباري احلداثين اهلروي شهراير بن سهل سعيد بن بن سويد-1
  زكراي. بن وحيىي ومالك ميسرة بن وحفص مسهر بن وعلي معاوية بن مروان مسع:

: رمحه هللا ،. قال بن حجر(حديثه من ليس ما فلقن): رمحه هللا ،قال البخارياقوال العلماء فيه: 
  .((3)) (ثهحدي من ليس ما يتلقن فصار ميع أنه إالصدوق يف نفسه )
 .(1).رمحه هللا ،احلديث كثري  ثقة أنفسهم من قريش عائذة من مسهر بن علي-2

                                                                                                                                                                                     

 ( 509/7،)1ط امليزان، لسان ،ابن حجر –( 1)

  (109)،1طالتهذيب،  تقريب( ابن حجر، 529/3)،1، طيلاجلرح والتعدن ايب حامت، اب–(2)
  (109)،1طالتهذيب،  تقريب( 529/3)،1، طاجلرح والتعديل–(3)
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 حيي بن سعيد األنصاري. ومطرف بن طريف. مسع:
 سعيد. بن خالد بن خملد وسويدعنه:

 .رمحه هللا ،إسحاق هلم أبو موىل سليمان أيب بن سليمان الشيباين:-3
 بار التابعني، يسري بن عمر.من ك مسع:
 : السبيعي وجعفر بن عون.عنه

 (.2) .رمحه هللا ،يألجلوثقه اأقوال العلماء فيه: 
 (49)تقدمت ترمجتهرمحه هللا ثقة، شراحيل،  بن عامر الشعِب،-4 

 موسى األشعري.ااب هرير وااب  مسع:
 ومحد وأبو اسحاق. داود بن أيب هندعنه: 

 (.3) .رمحه هللا ،ثقة عابد دودان بن ةثعلب بن مالك بن مالك بين حدأ األسدي حدير بن زايد-5 
 .هللا عبيد بن وطلحة وعلي عمر مسع: 

  .عنه هللا رضي ،اخلطاب بن عمر-6
 احلكم: اسناده حسن لغريه مع املتابعة.

تركت السنة  سيأيت عليكم زمان تصري الفتنة يف السنة فإذا تركت يقال))وقال بن مسعود: -***
فقة تأمناؤكم و  قلت اؤكم أمر ت جهالكم وقلت علماؤكم وكثرتلوا له مىت ذالك قال إذا كثر فقا

   نتهى وهللا اعلم.إ (4)(( ل اآلخرةموالعمل والتمست الدنيا بع ،الناس لغري الدين
أبو قال:  (بلفظه37156،رقم )كتاب الفنت  (7/452)،مصنفهأخرجه بن أيب شيبة يف  التخريج:

َنٌة يـَْربُو ِفيَها )) بد هللا:مش، عن أيب وائل، قال: قال عمعاوية، عن األع ُتْم ِإَذا لَِبَسْتُكْم ِفتـْ َكْيَف أَنـْ
َِت السُّنَّةُ  ،الصَِّغرُي َويـَْهَرُم ِفيَها اْلَكِبرُي َويـَتَِّخُذَها النَّاُس ُسنَّةً  َها َشْيٌء ِقيَل: ُغريِّ َ ِمنـْ قَاُلوا:  ،فَِإْن ُغريِّ

وََكثـَُرْت أَُمَراؤُُكْم  ،قَاَل: ِإَذا َكثـَُرْت قـُرَّاؤُُكْم َوقـَلَّْت أَُمَناؤُُكمْ  ،نِ َك اَي َأاَب َعْبِد الرَّمحَْ َمىَت َيُكوُن َذلِ 
َيا ِبَعَمِل اآْلِخَرةِ  ،َوقـَلَّْت فـَُقَهاؤُُكْم  نـْ ما روى األسود (2/90مسنده،)والشاشي يف  ((َواْلُتِمَسِت الدُّ

                                                                                                                                                                                     

 (361/6)1ط، الطبقات الكربى، سعدابن  -( 1)  
 (202/1،)1، طالثقات للعجلي,( العجلي1)

 (109،)1، طتقريب التهذيب ( ابن حجر،2)

ا حنن عليه األن.هذا م(4)
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ُتْم ِإَذا لَِبَسْتكُ َكيْ )):(بلفظه613،رقم)بن يزيد َنٌة يـَْربُو ِفيَهاَف أَنـْ الصَِّغرُي، َويـَْهَرُم ِفيَها اْلَكِبرُي،  ْم ِفتـْ
َِت السُّنَّةُ  َها َشْىٌء ِقيَل ُغريِّ َ ِمنـْ َها النَّاُس يـَتَِّخُذوهَنَا ُسنًَّة، ِإَذا ُغريِّ ِقيَل: َمىَت َذاَك اَي َأاَب  ((جَيِْري َعَليـْ

فـَُقَهاؤُُكْم، وََكثـَُرْت َأْمَواُلُكْم، َوقـَلَّْت أَُمَناؤُُكْم،  اؤُُكْم، َوقـَلَّتْ ِإَذا َكثـَُرْت قـُرَّ ))قَاَل:َعْبِد الرَّمْحَِن؟ 
َيا ِبَعَمِل اآْلِخَرةِ  نـْ ( 6552(إخالص العمل هلل،رقم)9/212)شعبوالبيهقي يف (( َواْلُتِمَسِت الدُّ

 مداره األعمش. ( 8570)،رقمكتاب الفنت واملالحم(4/560مستدركه)واحلاكم يف 
 اد:اإلسنرجال 

  .رمحه هللا ،التميمي السعدي الكويف الضريرحممد بن خازم  :أبو معاوية-1
 .أرطأة بن واحلجاج عروة بن وهشام األعمش مسع مسع:
  الربيع. وأبو الوراق مطر بنت بن سليمان بن حممد عنه:

 . قال بنهللا رمحه ،. وثقه بن معني(مرجيا ثقة يدلس): رمحه هللا ،قال بن سعد أقوال العلماء فيه:
 .(1)(ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش وقد يهم يف غريه. رمي ابإلرجاء) :رمحه هللا ،حجر

 .رمحه هللا ،كاهل  بين موىل األسديسليمان بن مهران  األعمش -2
 وإبراهيم. وهب بن وزيد وائل وأاب جبري بن وسعيد أنسا رأى مسع:
 .عيسى بن وحيىي صاحل أيب بن سهيل عنه:

مسعت أمحد سئل عن الرجل يعرف ابلتدليس، حيتج  ) :رمحه هللا ،قال أبو داود ماء فيه:العل أقوال 
فيما مل يقل فيه مسعت؟ قال: ال ادري فقلت: األعمش مىت تصاد له األلفاظ؟ قال: يضيق هذا، أي 

  (.2)جال صحيحني. من ر (ثقة حافظ يدلس): رمحه هللا ،قال بن حجر .(أنك حتتج به
 .رمحه هللا ،خزمية أسد بن دودان بن ثعلبة بن مالك بين أحد األسديشقيق بن سلمة  :وائل وأب-3

 .هللا وعمر وعبد علي مسع:
 .ووكيع حفص عنه:

                                                           

، 1ط ،تقريب التهذيب(ابن حجر، 53/1،)1، طاتريخ بن معني(ابن معني، 364/6،)1، طالطبقات الكربىسعد،  ابن-(1)
(295) 
موسوعة أقوال اإلمام  النوري،(136،)1، طالتهذيب تقريب، (ابن حجر302/4،)1، طالثقات إلبن حبان ،ابن حبان-(2)

، 1، طرجال صحيح مسلم، منجويه (ابن311/1،)1، طصحيح البخاري لرجا ،(الكالابذي390/3،)1، طأمحد
(264/1 ) 
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 (1).رمحه هللا ،وثقه بن حجر.(تفقوا على توثيقه وجاللتهإ):رمحه هللا ،قال النووي أقوال العلماء فيه:
 .مجتهت تر تقدم العباس، رضي هللا عنه، بن عبد هللا -4 

 ضعيف لعنعنة األعمش . هاحلكم: إسناد
 بن عمرو (بلفظه قال: أخربان192،رقم)ابب تغري الزمان (1/278،)سننهالدارمي يف  أخرجه شاهد:
 هللا رضي هللا عبد عن علقمة، عن إبراهيم، عن زايد، أيب بن يزيد عن هللا عبد بن خالد عن عون،
ُتْم ِإَذا لَبِ )):قال عنه، َنٌة يـَْهَرمُ كْيَف أَنـْ َها َشْيٌء َسْتُكْم ِفتـْ  ِفيَها اْلَكِبرُي َويـَْربُو ِفيَها الصَِّغرُي، ِإَذا ُتِرَك ِمنـْ

 ِإَذا َذَهَبْت ُعَلَماؤُُكْم، وََكثـَُرْت ُجَهاَلؤُُكْم، وََكثـَُرتْ ))قَاُلوا: َوَمىَت َذِلَك؟قَاَل:  ،ِقيَل: ُترَِكِت السُّنَّةُ 
َيا بَِعَمِل اآْلِخَرِة، َوتـُُفقَِّه َقَهاؤُُكْم، وََكثـَُرْت أُمَ قـُرَّاؤُُكْم، َوقـَلَّْت فُـ  نـْ َراؤُُكْم، َوقـَلَّْت أَُمَناؤُُكْم، َواْلُتِمَسِت الدُّ

ينِ  ابب ذم الفاجر من العلماء وذم طلب العلم  (1/654)جامع بيانوأبو نعيم يف  ((ِلَغرْيِ الدِّ
أما حديث أيب  ،كتاب الفنت واملالحم (4/560)،هكمستدر واحلاكم يف (1135)قم،ر للمباهاة والدنيا

 زايد. أيب بن مداره يزيد .(مثله8570،رقم)عوانة
 رجال اإلسناد:

 .رمحه هللا ،البصري الواسطي السلمي بن أوس بن اجلعد عون بن عمرو-1
بن املاجشون وشريك القاضي عوانة وعبد العزيز  وأاب احلمادين وهشيما. وشريكا سلمة بن محادمسع:

 شيموطائفة.وه
البخاري وأبو داود والبخاري أيضا والباقون بواسطة،  مسلم بن وحممد زرعة حامت وأبو بوأ عنه:

البغوي، وعبد وعثمان الدارمي وعلي بن عبد العزيز عر وعبد هللا املسندي، والدارمي وحجاج بن الشا
 وخلق. الكرمي الديرعاقويل
 (.2).رمحه هللا ،وبن حجر. رمحه هللا يألجلوثقه ايه: أقوال العلماء ف

  .رمحه هللا، الواسطي ،املزين بن عبد الرمحن بن يزيد هللا عبد بن خالد -2
 .عبد بن وحصني مقسم، بن ومغرية بشر، بن بيان مسع:
 مسلم. بن وعفان مهدي، بن الرمحن وعبد اجلراح، بن وكيع عنه:

                                                           

 (247/1د ط،)، هتذيب األمساء ،النووي (147،)1، طالتهذيبتقريب ، ابن حجر -(1)
 (261،)1، طالتهذيبتقريب  (ابن حجر، 368/1،)1، طالثقات للعجلي( العجلي، 2) 
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 (1)(ثبت. ثقة): رمحه هللا ،قال بن حجرأقوال العلماء فيه: 
 (2).رمحه هللا ،صدوق فهم عامل هاشم بين موىلالكويف  يزيد بن أيب زايدزايد  أيب بن يزيد-2

مواله عبد هللا وأيب جحيفة السوائي إن صح وعبد الرمحن بن أيب و  بن يزيد  إبراهيمجحيفة و  أاب مسع:
معقل بن مقرن  داين ال اجلرمي وعبد هللا بنليلى وعبد هللا بن شداد بن اهلاد وعمرو بن سلمة اهلم

وعطاء وأيب صاحل ذكوان وسامل بن أيب اجلعد وأيب فاختة سعيد بن عالقة ومقسم  وجماهد وعكرمة
 .وإبراهيم النخعي

 هللا. عبد بن وشعبة وخالد الثوري عنه:
 ( 3)رمحه هللا. اإلرسال كثري  ثقة،الكويف النخعيبن يزيد بن قيس بن األسود بن عمرو  إبراهيم  -3

 .القاضي وشريح خثيم بن والربيع يزيد بن األسود وخاله ومسروق علقمة، مسع:
 معتب. بن وعبيدة الشيباين إسحاق وأبو سليمان أيب بن ومحاد واألعمش منصور عنه:

 (.4).رمحه هللا ،فقيه ثبت ثقة ،الكويف النخعيبن قيس بن عبد هللا بن مالك بن علقمة علقمة -4
 .مسعود بن هللا وعبد وعلي عفان بن وعثمان اخلطاب بن رعم مسع:
 يزيد. بن الرمحن وعبد سويد بن وإبراهيم الصالة يف والشعيب النخعي إبراهيم عنه:

  بن صاهلة بن خمزوم بنبن مسعود بن حبيب بن مشخ بن زوم بن صاهلة بن كاهل  هللا عبد-5
 ه.عن هللا رضي ،مضر بن إلياس نب مدركة بن هذيل بن سعد بن متيم بن احلارث بن كاهل

 .لعنعنة علقمة احلكم: اسناده ضعيف

                                                           

 (215/1،)1ط التهذيب،تقريب  (1) 

 (382/2،)1، طالكاشف (الذهيب، 2) 

 (46/1،)1، طالتهذيبتقريب  بن حجر، (ا3) 
 (31/2،)1، طالتهذيبتقريب  (4) 
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 كتاب العلم
 قال املصنف اإلمام عبد هللا بن فودي رمحه هللا.

مسخسحسجسٹٱٹٱُّٱ ((رِد اَّلَل ِبه خريا يفقهه يف الدينِ يمن )) :عليه السالم قال -***

((1))  َّحطمضخضحضجضمصخصحص
 

 به خريا يفقهه يف يرد هللا ابب: منكتاب العلم،(1/25حه،)صحييف  البخاريأخرجه  التخريج:
ابب قوله صلى هللا عليه ،كتاب اإلمارة(3/1524)،صحيحه(فذكره. ومسلم يف 71،رقم)الدين

ابب إذا أراد هللا ( أبواب العلم،4/325)سننهوالرتمذي يف  (مثله.175،رقم)وسلم: ال تزال طائفة
، فتتاح الكتاب يف اإلميان(إ1/80)سننه،له.وبن ماجه يف (مث2645،رقم)بعبد خريا فقهه يف الدين

جامع ما (5/1325)املوطأ (مثله.مالك يف220،رقم )ابب فضل العلماء واحلث على طلب العلم
 (16929،رقم )مسند الشاميني(28/126)مسنده وأمحد يف. (مثله681،رقم )جاء يف أهل  القدر

 مثله.(31045)،رقم،يف الدين يف الفقه (6/240)مصنفه وبن أيب شيبة يف مثله.
)عليه السالم( ))من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل هللا له هللا له طريقا إىل  وقال:-***
وإن املالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العامل ليستغفر له من يف السموات،  اجلنة

 عابد، كفضل القمر ليلة البدرومن يف األرض، واحليتان يف جوف املاء، وإن فضل العامل على ال
ماء ورثة األنبياء، وإن األنبياء مل يورثوا دينارا، وال درمها ورثوا على سائر الكواكب، وإن العل
  (2)((العلم، فمن أخذه أخذ حبظ وافر

،رقم ابب احلث على طلب العلمكتاب العلم، (3/317)،سننه يف داود وبأ أخرجه التخريج:
 حيوة، داود، مسعت عاصم بن رجاء بن بن مسرهد، حدثنا عبد هللا بنحدثنا مسدد ( قال: 3641)

 دمشق مسجد يف الدرداء، أيب مع جالسا كنت:  قالحيدث عن داود بن مجيل، عن كثري بن قيس،
 بلغين، حلديث وسلم عليه هللا صلى الرسول مدينة من جئتك إين: الدرداء أاب اي: فقال رجل، فجاءه

                                                           

 تفقه يف الدين اخلري الدنيا واآلخرة. (28):اآلية فاطرسورة  -( 1)
د عند اإلطالق. )من سلك طريًقا( ظاهراه حسية، قيل: أو معنوية )يلتمس فيه علًما( يطلب علًما انفًعا يف الدين أو هو املرا (2)

(له طريقا إىل اجلنة( يسر له أعمااًل صاحلة يسلك هبا إىل اجلنة فإن طلب العلم سبب لتيسري البشرى وفيه فضل العلم )سهل هللا
)لتضع أجنحتها( جمازا عن التواضع تعظيما حلقه وحمبة للعلم. )رضا( مفعول له أي إرادة  (265/10)ِغريِ التّنويُر َشرح اجلاِمع الصّ 

(97/1)حاشية السندي(يث. )حبظ وافر( أي بنصيب اتمضا. )مل يورثوا( من التور ر 
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 هللا صلى هللا رسول مسعت فإين قال اجة،حل جئت ما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن حتدثه، أنك
ابب ما جاء يف فضل الفقه على أبواب العلم،(5/48)،سننهوالرتمذي يف  فذكره.(:يقول وسلم عليه

ابب فضل ، فتتاح الكتاب يف اإلميانإ (1/81)،سننه( مثله. وبن ماجه يف 2682،رقم )العبادة
ما رواه أبو  (1/55)مسنده أيب شيبة يفمثله. وبن  (223،رقم )العلم العلماء واحلث على طلب

،رقم ابب الدال(2/787)همعجميف  بن األعرايب(بلفظ أيب دواد. و 47،رقم) الدرداء رضي هللا عنه
كر وصف العلماء الذين هلم الفضل الذي ذكران   (1/289صحيحه )وبن حبان يف  (مثله.1609)

 رجاء بن عاصم مسند من إلينا انتهى ( ما2/224الشاميني)مسنديف  (مثله. والطرباين88، رقم)قبل
(مثله. وبن 1573(نشر العلم،رقم )2/220)شعب( مثله. والبيهقي يف 1231الكندي،رقم) حيوة بن

 .كثري بن قيس (مثله. مداره على1/163)بيان  جامع عبدالرب يف
 رجال اإلسناد:  
 محه هللا.ابخلرييب، ر  الشعيب مث مدايناهل بن داود بن عامر بن الربيع عبد هللا-1

 عثمان. بن وبدر حيىي بن وطلحة حيوة بن رجاء بن وعاصم واألوزاعي العزيز عبد بن سعيدمسع: 
 اجلهضمي. علي بن ونصر مسرهد بن ومسدد حي بن صاحل بن واحلسن عيينة بن سفيان عنه:

 (1.)وثقه بن معني رمحه هللا وبن سعد، رمحه هللاأقوال العلماء فيه: 
 .((2)) الصحيحني مقرون، رمحه هللا. يف وحديثه القراءة يف حجة أوهام له صدوقبن رجاء  عاصم-2
  رمحه هللا. بن مجيل داود-3

 .الدرداء أيب عن قيس بن كثري مسع:
 .حيوة بن رجاء بن عاصمعنه: 

 (3الضعف( ) إىل رمحه هللا )منسوب األزدي وثقه بن حبان، رمحه هللا. قالأقوال العلماء فيه:
 .، رمحه هللاومساه الرتمذي قيس بن كثري شاميبن قيس  كثري-4

  .أاب الدرداء :مسع
 داود بن محيل.عنه  

                                                           

(338/5،)1، طاتريخ االسالمالذهيب، (1) 
 (159)،1طتقريب التهذيب، ابن حجر،-(2)     
(260/1،)1طواملرتوكون،  الضعفاء اجلوزي، (338/5) ،1ط، الثقات البن حبانابن حبان، (3) 
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 ، رمحه هللا:اخلزرجيقال  ، رمحه هللا.الدارقطينه ضعيفوثقه بن حبان، رمحه هللا. أقوال العلماء فيه: 
 (.(1)(  )ل واإلسناد مضطربكثري بن قيس أو عكسه عن أيب الدرداء وعنه داود بن مجي)
 بن كعب  بن عدي بن عامر ابن مالك بن أمية بن عائشة بن قيس بن زيد عومير بنالدرداء:  أبو-5

 اخلزرج األنصاري، رضي هللا عنه. بن احلارث بن اخلزرج
 .وعاصم كثري بن قيس  ألجل إسناده ضعيف احلكم:
 مسعود بن هللا عبد الصحابة، مسند من املكثرين مسند (14/66)مسندهأخرجه: أمحد يف  شواهد

 عن األعمش، عن بكر، أبو أخربان عامر، بن األسود قال: حدثنا (8316عنه،رقم) تعاىل هللا رضي
 ب ر جامع وسلم(مثله. وبن عبدالرب يف عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال هريرة، أيب عن صاحل، أيب

 معلال فضل أبواب تفريع (1/65)لهوفض العلم . اينالكويف ،بن عياش بن سامل األسدي
 (مثله.46وأهله،رقم)

 رجال االسناد:
 ،رمحه هللا.شاذان ولقبه الشامي الرمحن عبد أبو عامر بن األسود-1

 وشريك. وشعبة احلارثي وسفيان علبة بن ذاود املنذر سلمة وأبو بن ومحاد الثوري :مسع
 أيب حامت. نب حممد ابنا وعثمان هللا عبدو  حنبل بن  حممد بن الصغاين وأمحد اسحاق بن حممد عنه:

 (2.)رمحه هللا ،وثقه بن حجر .(صدوق): رمحه هللا ،قال أبوحامتأقوال العلماء فيه: 
 .رمحه هللا ،االعالم أحد املقرئ احلناط الكويف ،األسدي  بن عياش بن سامل بكو أبو-2 

 وإسحاق وأمحد علي وعنه قإسحا وأيب وعاصم اثبت أيب بن وحبيب حصني وأاب إسحاق أاب مسع:
 .والعطاردي معني بنو 

 .نعيم وأبو مهدي ابن عنه:
 يف وشريك هو) :حامت أبو . قال(غلط رمبا ثقة صدوق) :رمحه هللا أمحد قال أقوال العلماء فيه:

 (3.)رمحه هللا ،. وثقه بن حجر(احلفظ
 (1).رمحه هللا ،سثقة حافظ لكنه يدل ،سليمان بن مهران األسدي موىل بين كاهلاألعمش: -3

                                                           

  (320/1)،1ط ،خالصة تذهيب هتذيب،ينالد صفي  (326/8،)1ط ذيب،هتذيب الته–( 1)     
 (412/2،)1ط الكاشف،الذهيب،( 294/2،)1، طوالتعديل اجلرح ابن أيب حامت، (36،)1ط ، تقريب هتذيب،(ابن حجر2) 
 (294/2،)1، طوالتعديل اجلرح ابن أيب حامت، (396،)1طتقريب هتذيب،  (ابن حجر،3) 
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 سهيل أبو قيس من امرأة جويرية موىل ويقال غطفان موىل ذكوان امسه الزايت السمان صاحل أبو-4
 .رمحه هللا ،املدين صاحل أيب بن

 .هريرة أبو مسع:
 .واألعمش النجود أيب بن وعاصم عتيبة بن احلكم عنه:

 (2).رمحه هللا ،وثقه بن سعدأقوال العلماءفيه: 
 .أسلم بن وزيد محكي بن والقعقاع دينار بن هللا عبد عنه:

 .تقدمت ترمجته، رضي هللا عنه هريرة، أبو-5
 األعمش. إسناده ضعيف لعنعنةاحلكم: 

))تعلموا العلم فإن تعلمه خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث (عليه السالم)وقال:-***
 م احلرام((به يعرف احلالل هله قربة و عنه جهاد وتعليمه ملن ال يعلمه صدقة بذله أل

قال:  ( بلفظه239)،رقم،معاذ بن جبل (1/238)،جامع بيانأخرجه بن عبد الرب يف  التخريج: 
حدثنا أبو عبد هللا، عبيد بن حممد، ثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن حممد القاضي القلزمي،ان 

موسى  خنيس الكالعي بدمياط، حدثنا حممد بن أيوب بن حيىي القلزمي، ثنا عبيد هللا بن حممد بن
ي، ان عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن احلسن، عن معاذ بن جبل بن حممد بن عطاء القرش

تـََعلَُّموا اْلِعْلَم؛ فَِإنَّ تـََعلَُّمُه َّلِلَِّ تـََعاىَل َخْشَيٌة، َوطََلَبُه )) قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ْعِليَمُه ِلَمْن اَل يـَْعَلُم َصَدَقٌة، َوَبْذَلُه أِلَْهِلِه قـُْربٌَة؛ َبْحَث َعْنُه ِجَهاٌد، َوتَـ َذاَكَرَتُه َتْسِبيٌح، َوالْ ِعَباَدٌة، َومُ 

 (( أِلَنَُّه َمَعاملُ احْلاََلِل َواحْلََرامِ 
 رجال اإلسناد:

 .رمحه هللا ،القيسي عبيد بن حممد بن أمحد بن حممد بن عيب أبو عبد هللا،- 1
 .القرشي معاوية بن وحممد دليم، أيب بنو  اصبغ، بن قاسم مسع:
 الرب. بن عبد  عنه:

  عليه. أقفمل أقوال العلماء فيه:

                                                                                                                                                                                     

 (136)،1ط تقريب هتذيب، (1) 
  (231/5،)1، طالكربى اتالطبق(ابن سعد، 2) 
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 .رمحه هللا ،أبو عبد هللا  القاضي قاضي دمشق بن عبد هللا بن حممد بن أيب الدبيثي حممد -2
  .احلمصي الرعيين خملد بن حممد أسلم وأيب البلقاوي عطاء بن حممد بن موسى مسع:
 أيب بن أمحد بن الواحد عبد و الطرباين أمحد بن وسليمان البغدادي هللا عبد بن حممد بن حممد عنه:

 .التنيسي اخلصيب
 (1.)(احلال جمهول) :رمحه هللا ،املنصوري انيف الطيب قال أبو أقوال العلماء فيه:

 .رمحه هللا الدمياطي بن حممد بن خنيس الكالعي عبيد هللا- 4
 وأاب البلقاوي عطاء بن حممد بن موسىو عطاء  بن حممد بن وموسى يموسى بن حممد القرش مسع: 

 .خملد بن حممد أسلم
 .البغدادي هللا عبد بن حممد بن حممد جبماك، بن وعصمة حممد بن أيوب  القرشي عنه:

 عليه. أقفمل أقوال العلماء فيه: 
 .رمحه هللا البصري عميال زيد أبو احلواري بنبن زيد  عبد الرحيم-5

 األشعث. بن إبراهيم و موسى بن حممد بن عطاء القرشي مسع:
 .عبيد هللا بن حممد عنه:

 ((2)) .رمحه هللا والنسائي رمحه هللا ضعفه البخاريأقوال العلماء فيه: 
 .رمحه هللا بن حممد بن عطاء القرشي موسى-6

 .محيد بن واهليثم املوقرى حممد بن والوليد املليح واىب احلارث بن حجر مسع:
 .الرملي سهل بن وموسى اخلالل صبح بن الوليد بن عباس ه:عن

. (تركوه ):رمحه هللا . قال البخاريرمحه هللا واجلوزجاين رمحه هللا ضعفه بن معنيأقوال العلماء فيه: 
 . ((3))(وكمرت ) :رمحه هللا قال النسائي

 .جمهول مد بن عبد هللاحمو  موسى بن حممد،  ألجل منكر،احلكم: إسناده 

                                                           

(411/1),، دطالطرباين شيوخ تراجم إىل والداين القاصي إرشاداملنصوري،  علي بن صالح بن انيف الطيب أبو (1)
 (68/1)،1، ط، للنسائيالضعفاءالنسائي،  (92/1،)1ط الضعفاء للبخاري، البخاري،–(2)
الضعفاء للبخاري، (334/1)،1طالرجال، أحوال ،(اجلوزجوين339/5)،1، طيلاجلرح والتعد، ابن ايب حامت–(3)

  (68/1)،1، ط، للنسائيالضعفاء النسائي، (92/1)،1ط
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 ،قال:معاذ بن جبل ومنهم أبو عبد الرمحن معاذ بن جبل (1/238)حلية األولياء م يفنعي وأبو
حدثنا أيب، ثنا حممد بن إبراهيم بن حيىي، ثنا يعقوب الدورقي، ثنا حممد بن  موسى املروزي أبو عبد 

جل قال: مسعته من أيب عصمة عن ر هللا، قال: قرأت هذا احلديث على هاشم بن خملد، وكان ثقة، ف
 مثله. ن معاذ بن جبل رضي هللا تعاىل عنه قال:مساه، عن رجاء بن حيوة، ع

 رجال االسناد:
 ، رمحه هللا عنه.عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين :وهأب-1

حيىي بن منده، وإبراهيم بن أاب خليفة، وعبد هللا بن انجية، وإسحاق اخلزاعي املكي، وحممد بن  مسع:
 ، رمحه هللا.األهوازي تويه اإلمام، وعبدان بن أمحدم

 .ابنه أبو نعيم، وأبو بكر بن أيب علي الذكواين عنه:
  عليه. أقفمل  أقوال العلماء فيه:

 النيسابري، رمحه هللا. بن إبراهيم بن حيىيحممد -2
بن إسحاق  كرب سن بن يعقوب البخاري وأابخرم واحلعبد هللا بن األ العباس األصم وأاب ابأ مسع:

بكر النجاد وعبد هللا بن إسحاق  سهل بن زايد وأاب وأابالصبغي وأمحد بن حممد بن عبدوس 
 .اخلراساين والقاضي أمحد بن كامل 

أبو بكر البيهقي كثريا وأبو صاحل املؤذن وأبو بكر حممد بن حيىي ولده وعثمان بن حممد احملمي  عنه:
 .ن األخرمالفضل الثقفي وعلي بن أمحد ببن أيب الصهباء والقاسم بن  وهبة هللا

 .(1)(ثقة مأمون) ، رمحه هللا،أبو بكر بن جناد عدلقال  أقوال العلماء فيه:
 الدورقي، بن كثري بن ابراهيميعقوب  -2

 وحيىي بنعبد العزيز بن أيب حازم وهشيم وسفيان بن عيينة وعبد العزيز الدراوردي وجرير وبقية  مسع:
بن علية ومحيد بن عبد الرمحن الرؤاسي وشعيب بن حرب فص بن غياث و أيب زائدة وغندر وح

 .واحملاريب وعبيد هللا األشجعي وحيىي القطان ووكيع 

                                                           

(384/2،)1،طاتريخ بغداداخلطيب، (1)
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اجلماعة الستة وأخوه وأبو زرعة وأبو عبيد بن احملاملي وأخوه القاضي أبو عبد هللا وأبو حامت وابن  عنه:
وابن أيب داود وأبو وايين وابن خزمية وابن صاعد اط السنة وحممد بن هارون الر أيب الدنيا وزكراي خي

 .العباس السراج وحممد بن خملد العطار
 (.1()ثقة حافظا متقنا:)اخلطيب . قالوثقه بن حبان أقوال العلماء فيه:

 رمحه هللا عنه.بن  موسى املروزي أبو عبد هللا،حممد -3
 .األزرقبن املبارك وجرير وإسحاق  مسع:
 .مد بن عمر الذهلي وعبد هللا بن حممود املروزيذي والنسائي وحمالبخاري والرتم عنه:

 (2)( ثقة ثبت)قال بن وضاح:  .وثقه بن حبان قال النسائي: )الابس به( أقوال العلماء فيه:
 ،رمحه هللا.بن إبراهيم الثقفي  املروزي البزاز بن خملدهاشم  -4
عمرو  ، والصلت بن دينار، وطلحة بنم الثقفي وشبل بن عباد املكيعمه أيوب بن إبراهي مسع: 

املكي، وعبد هللا بن املبارك وعبد العزيز بن مسلم، وعثمان بن زائدة، وأيب عصمة نوح بن أيب مرمي، 
 وورقاء بن عمر اليشكري.

ى، أمحد بن حممد بن شبويه  وعلي بن حكيم السمرقندي، وحممد بن مقاتل، وحممد بن موس عنه:
القصري ، وأبو علي حممد بن حيىي اليشكري  ن أيوب بن إبراهيم الثقفيوأبو حيىي حممد بن حيىي ب

 .وحممود بن غيالن
 (3. )حممد بن  موسى وثقه أقوال العلماء فيه:

 رمحه هللا.، بن أيب مرمي أبو عصمةنوح  -5
  (4)(ذاهب احلديث جدا) :اجلوزجاينو  قال البخاري أقوال العلماء فيه:

 عليه. أقفمل  :رجل -6
 رمحه هللا. الشامي، األردين، الفلسطيين، الكندي بن رجول، بن حيوة رجاء-7

                                                           

(404/16،)1،طاتريخ بغداداخلطيب،  (286/9،)1،طالثقات البن حبانابن حبان (1)
 ،1ط التهذيب، هتذيب، ابنحجر (286/9,)1,طالثقات البن حبان (55/1،)1طمشيخة النسائي،، النسائي (2)
(77/1)
 (20/11،)1ط،، هتذيب التهذيبابن حجر (3)
(345/1,)1,طالرجالأحوال ،اجلوزجاين (111/8,)1,طاتريخ البخاري(البخري,2)
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  .الدرداء وعبادة بن الصامت معاذ بن جبل وأاب مسع:
بن عون ومحيد الطويل بن عمري وإبراهيم بن أيب عبلة و  مكحول والزهري وقتادة وعبد امللك عنه:

بن رومي ورجاء بن أيب سلمة  عجالن وحممد بن جحادة وعروة وأشعث بن أيب الشعثاء وحممد بن
  .وثور بن يزيد

 (1).وبن حجر يألجلوثقه ا أقوال العلماء فيه:
 .تقدمت ترمجته رضي هللا عنه،معاذ بن جبل، -8

 رجال اإلسناد. أحد أقفمل ، و أبو عصمة ألجل، منكر احلكم: إسناده
 (2)ضة عل كل مسلم(()عليه السالم( ))طلب العلم فري وقال: -***

ابب فضل العلماء واحلث ، فتتاح الكتاب يف اإلميانإ (1/81)،سننهأخرجه بن ماجه يف  التخريج:
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حفص بن سليمان قال: حدثنا  ( قال: 224،رقم)على طلب العلم

 ِضُع اْلِعْلِم ِعْنَد َغرْيِ َوَوا))مع فذكره(كثري بن شنظري، عن حممد بن سريين، عن أنس بن مالك قال:
ما روى حممد بن  (13/240)،مسندهوالبزار يف  ((َنازِيِر اجْلَْوَهَر َواللُّْؤُلَؤ َوالذََّهبَ َأْهِلِه َكُمَقلِِّد اخلَْ 

ل ما ، وَك وجهريِ فقد رِوي عن أنس من غ(مثله. وقال البزار: 6746،رقم)أيب بكر، عن أبيه أيب بكر
(مثله. والبيهقي 9،رقم)مسه أمحدأمن  (1/8ه)معجموالطرباين يف  (ري صِحيحها عن أَنس، فغييروى ف

هذا حديث متنه مشهور  وأسانيده ضعيفة، ال  البيهقي مثله. قال:(1/241)،هسنن املدخل إىليف 
 وأبو يعلى املوصلي يف (مثله.1/33)جامع بيان. وبن عبدالرب يف أعرف له إسنادا يثبت

اين، قال: حدثنا عثمان ن إبراهيم اجلمحدثنا اهلذيل ب( قال: 320قم)،ر ابب اهلاء (1/257)معجمه،
بن عبد الرمحن الزهري، عن محاد بن أيب سليمان،عن شقيق، عن عبد هللا، قال: قال رسول هللا صلى 

 مداره: على حفص بن سليمان.  (فذكره.هللا عليه وسلم:
 

                                                           

 (102،)تقريب التهذيبابن حجر،  (160/1،)1،طالثقات للعجليالعجلي ، (1)

ما حيتاجه املكلف يف الفرض كوضوء وصالة وصوم لكن إمنا يلزم تعلم الظواهر ال ، اجلهل بهالذي ال يعذر املكلف يف  العلم)(2)
الدقائق والنوادر ومن له مال زكوي يلزمه تعلم أحكام الزكاة الظاهرة ومن يبيع ويشرتي يلزمه تعلم أحكام املعاملة ومن له زوجة 

التيسري بشرح اجلامع  (ما حيل وحيرم من مأكول ومشروب وملبوسكذا من له قن وكذا معرفة يلزمه تعلم أحكام عشرة النساء و 
 (164/1)الصغري
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 رجال االسناد:
 صدوق اخلطيب فظااحل الدمشقي السلمي الظفري رةميس بن أابن بن بن نصري بن عمار  هشام-1 

 .((1)) .رمحه هللا ،مقري
 .عيينة بنلم الزجني و مالك ومسمسع: 
 مسلم والبخاري النسائي وبن ماجه. بن وليدعنه: 

 .رمحه هللا ،كويف  األسدي منقر لبين املنقري موىل سليمان البصري بن حفص -2
 .مرثد بن وعلقمة عاصم مسع:
 .والتميمي زيد بن محادو  عمار هشام بن عنه:

 ،. قال مسلم(سكتوا عنه) رمحه هللا ،قال: البخاري. رمحه هللا ،: ضعفه بن معنيأقوال العلماء فيه
  .((2))(مرتوك):رمحه هللا

  .رمحه هللا ،بصري املازين قرة أبو بن شنظريكثري -3
 البصري. عطاء واحلسن مسع:
 .شيبان بن واألسود  الوارث وعبد زيد بن محادو  سليمان بن حفص عنه:

   .((3))( هللا شاء إن ثقة): رمحه هللا ،: قال بن سعدأقوال العلماء فيه
  إماما فقيها رفيعا عاليا مأموان ثقة مالك بن أنس موىل البصري موالهم األنصاري بن سريين حممد -4

 .  ((4)) .رمحه هللا ،ورعا العلم كثري
 هريرة وأنس. أبو مسع:
 عمرو وقتادة. بن حممدعنه: 

 .تقدمت ترمجتهرضي هللا عنه،   لكبن ما أنس-5
 .سليمان بن حفص ألجلاحلكم:إسناده ضعيف 

                                                           

 ( 419/7،)1، طلسان ميزانابن حجر، –(1)
 ،1، طالكىن للمسلم ،مسلم (251/1)،1، طللبخاريالتاريخ ، ( البخاري97/1،)1ط ،اتريخ بن معني ،ابن معني–(2)

(540/1 ) 
  (180/7،)1، ططبقات الكربىال ابن سعد،–(3)
 ( 143/7،)1ط الكربى، الطبقات–(4)
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ان حممد بن خلف، ( قال: 312( ابب الباء،رقم )1/180،)معجمه يف بن األعرايب أخرجه:شاهيد 
 (مثله.ان حيىي بن هاشم، ان مسعر بن كدام، عن عطية، عن أيب سعيد قال:

 اد:رجال اإلسن
 .رمحه هللا ،ابملروزي يعرف األعور هللا عبد أاب مسالال عبد بن بن خلفحممد -1

 املروزي،. إبراهيم بن وموسى اجلعد، بن وعلي علي، بن وعاصم السمسار، هاشم بن حيىي مسع:
 الطسيت. علي بن الصمد وعبد جنيح، بن العباس بن وحممد السماك، ابن عمرو أبو عنه:

 (.1) (به أبس ال): رمحه هللا ،الدارقطين قال أقوال العلماء فيه:
 .رمحه هللا ،السمسار الغساينهاشم  بن حيىي-2
  .األعمش وإمساعيل بن أيب خالد وبن أيب ليلى وهشام بن عروة مسع: 
 .يزيد بن هارون :عنه 

 (.2) (كمرتو ) :رمحه هللا ،. قال النسائي(اليصدق يكذب):رمحه هللا ،وحامتبقال أ أقوال العلماءفيه:
 .رمحه هللا ،الكويف ،اهلاليل ،العامري بن احلارثري بن عبيدة بن كدامنب ظهمسعر -3
 هللا. عبد بن وعون سعيد بن عمري مسع: 

 .نعيم أبوو  عيينة، بنو   الثوري :عنه
 (3).: احلافظرمحه هللا ،وقال الذهيب .رمحه هللا ،وثقه اإلمام امحدأقوال العلماء فيه: 

  .رمحه هللا ،يالكويفالعويف القيسي اجلدل ن جنادةبن سعد ب عطية-4
 عمر. وبن اخلدري، سعيد وأيب عباس ابن مسع:
 أرطأة. بن وحجاج تغلب بن وأابن احلسن ابنه عنه:

 ال من الناس ومن صاحلة أحاديث وله هللا شاء إن ثقة) :رمحه هللا ،قال بن سعد أقوال العلماء فيه:
 (4)(به حيتج

 رضي هللا عنه. ،سعيد اخلدري بيد أابنان بن عبيد بن ثعلبة بن عس بن مالك بن سعيد-5
                                                           

  (195/9)،1ط اتريخ بغداد،اخلطيب،  –( 1)
  (109/1)،1، طالضعفاء للنسائي ،النسائي (195/9)،1ط ، اجلرح والتعديل،ابن ايب حامت –( 2)
 (212/4،)1، طاتريخ اإلسالم(الذهيب،   3) 

 (305/6)،1، طالطبقات الكربى ابن سعد، ( 4) 
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 .هاشم بن حيىي ألجل: ،احلكم: إسناده ضعيف جدا
)عليه السالم( ))من جاء أجله وهو يطلب العلم لقي هللا ومل يكن بينه وبني النبيني  وقال: -***

 (1)إال درجة النبوة((
حدثنا قال: (9454رقم )،من امسه يعقوب الياء(9/174)،معجمهأخرجه الطرباين يف  التخريج:

يعقوب بن إسحاق املخرمي، ثنا العباس بن بكار الضيب، ثنا حممد بن اجلعد القرشي، عن الزهري، 
مل  الطرباين: قال( فذكره. عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن املسيب، عن ابن عباس، قال:

 جامعدالرب يف ن عب( وبتفرد به العباس بن بكار يرو هذا احلديث عن الزهري إال حممد بن اجلعد
َمْن َجاَءُه َأَجُلُه َوُهَو َيْطُلُب ))(بلفظه 581،رقم )ابب احلض على استدامة الطلب (1/402)،بيان

ْساَلَم ملَْ يـَْفُضْلُه النَِّبيُّوَن ِإالَّ ِبَدرََجةٍ  حلديث عن مل يرو هذا ا: بن عبد الرب (( قالِعْلًما لُِيْحِيَي ِبِه اإْلِ
ابب يف (2/165)،واملتفقه الفقيه يف خلطيبوا اراجلعد تفرد به العباس بن بك الزهري إال حممد بن
 .، مثله. مداره العباس بن بكار الضيبفضل العلم والعلماء

 رجال اإلسناد: 
 .رمحه هللا ،املخرمي إسحاق أيب بن هللا عبد بن زيد بن بن إسحاق يعقوب-1

 .شيبان بن واألسود عوانة وأبو قدامة بن زائدة مسع:
 علي. بن وعمر مسلم بن عفان عنه:

 (.(2))(صدوق):رمحه هللا ،قال بن حجرأقوال العلماء فيه: 
 .رمحه هللا ،بن بكار الضيب البصري العباس -2

 بكر اهلذيل وخالد بن عبد هللا وعبد هللا بن املثّن األنصاري. : أابمسع
 .هب العالف: قطن بن إبراهيم وإسحاق بن و عنه

 والذهيب رمحه هللا ،الدارقطينو  رمحه هللا ،وحممد بن عثمان رمحه هللا ،أبو حامتقال ه: أقوال العلماء في
 (.(3)) (كذاب  ): رمحه هللا،
 .رمحه هللا ،بن اجلعد القرشي حممد-3

                                                           

 ، بكسب كاسب أو جهد جاهد.، درجات األنبياء ال تقارنهللا، خيتار من يشاء من عباده منهبة الببوة (1)

 ( 375/2، )1ط  تقريب هتذيب،ابن حجر،  –( 2)

  (187/7)،1، طالطبقات الكربىابن سعد،  –( 3)
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 سلمة. بن اخلزاعي ومحاد هللا عبد بن حممد :مسع
 فاين.الغط بشري بن الرمحن رغبان وعبد ابن :عنه

 بن عبد هللا بن شهاب بن عبد هللا بن احلارث بن زهرة بن  م بن عبيد هللاحممد بن مسل الزهري،-4
 (.(1)).رمحه هللا ،فقيه مكثر ثقة املدين الزهري القرشي كالب

 .عبد هللاابن عمر وجابر بن  :مسع
 جريج وعطاء بن ايب رابح. ابن :عنه

 وفيه احلديث كثري  التيمي مث القرشي جدعان بن هللا عبد ولد منبن زيد بن جدعان،  علي-4
 (.(2)) .رمحه هللا ،به حيتج وال ضعف
 مالك. بن املسيب وأنس بن وسعيد جماهد مسع:
 األسدي. إبراهيم بن اجلصاص وإمساعيل بن زايد عنه:

 (29.)ص،تقدمت ترمجتهثقة، بن املسيب، سعيد-5
 .تقدمت ترمجتهرضي هللا عنه،  ابن عباس -5

 .وهو كذاب اس بن بكارعبالسناده إ، يف موضوعسناده ا احلكم:
 ((ما استقام دين عبد حىت يستقم علمه)عليه السالم( ))وقال:  -***

 عليه. أقفمل  
ألن تغدو فتعلم آية من كتاب هللا، خري لك من أن  : )عليه السالم( ))اي أاب ذرقالو  -***

  (3)ائة ركعة((متصلي 
ابب فضل من تعلم القرآن  ،اإلميان فتتاح الكتاب يفإ(1/79)،سننهيف  بن ماجه أخرجه التخريج:

حدثنا العباس بن عبد هللا الواسطي قال: حدثنا عبد هللا بن غالب ( بلفظه قال: 219رقم )،وعلمه
العباداين، عن عبد هللا بن زايد البحراين، عن علي بن زيد، عن سعيد بن املسيب، عن أيب ذر، 

، َخرْيٌ اَب ذَ اَي أَ )) لى هللا عليه وسلم:قال:قال يل رسول هللا ص تَـَعلََّم آيًَة ِمْن ِكَتاِب اَّللَِّ رٍّ، أَلَْن تـَْغُدَو فـَ
، َخرْيٌ ِمْن َأْن َلَك ِمْن َأْن ُتَصلَِّي ِماَئَة رَْكَعٍة، َوأَلَْن تـَْغُدَو فـَتَـَعلََّم اَباًب ِمَن اْلِعْلِم، ُعِمَل ِبِه َأْو مَلْ يـُْعَملْ 

                                                           

 (157)،1، طتقريب هتذيب –( 1)

 ( 592/5)،1ط ،اتريخ اإلسالم ،الذهيب (382/2)،1، طميزان االعتدال الذهيب، –( 2)

، وفضل عامل على عابد.َعةعلى أَن تعلم اْلعلم خري من َكثرة اأْلعمال أِلن تعلم أَي ة خري من مائَة رَكدليل(3)
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(( َأْن ُتَصلَِّي ِماَئَة رَْكَعٍة،))(بلفظه 114،رقم )(1/120) ،بيانجامع والقرطيب  ((أَْلَف رَْكَعةٍ ُتَصلَِّي 
 عبد هللا بن غالبمداره 

 رجال اإلسناد: 
 .رمحه هللا  احلداينبن غالب العباداين عبد هللا-1

 يساف، بن وعامر صبيح، بن والربيع العمي، زايد بن الكويف وإمساعيل الرمحن عبد بن هشام مسع:
 البحراين. زايد بن هللا وعبد
 النيسابوري. الفراء نصر بن القلوسي وأمحد يوسف أبوو الواسطي هللا عبد بن حممد عنه:

 (1.)(يضعف مل): رمحه هللا ،قال الذهيبأقوال العلماء فيه:
 .رمحه هللا ،بن زايد البحراين عبد هللا -2

 جدعان. بن زيد بن وعلي العباداين غالب بن هللا عبد مسع:
 .بكر بن وحممد هللا عبد غالب بن هللا عبد عنه:

 (.(2)).(جمهول )رمحه هللا ،اخلزرجي قال أقوال العلماء فيه:
 (.(3)).رمحه هللا ،ضعيف التيمي، القرشيبن زيد بن جدعان  علي -3

 نضرة. املسيب وأبو بن وسعيدجماهد  مسع:
 (23،ص.)تقدمت ترمجتهثقة،  بن املسيب، سعيد-4
 رضي هللا عنه. ،وسلم عليه هللا صلى النيب الغفاري صاحب جنادة بن جندب ذر وأب-5

 ، جمهول.بن زايد عبد هللاو  علي بن زيد ألجل، إسناده ضعيف احلكم:
 ،ابب ما جاء يف فضل الفقه على العبادة (أبواب العلم،5/47)سننه، الرتمذي يف أخرجهشواهيد:

الوليد براهيم بن موسى قال: أخربان مد بن إمساعيل قال: حدثنا إحدثنا حم(بلفظه قال: 2681)،رقم
بن مسلم قال: حدثنا روح بن جناح، عن جماهد، عن بن عباس، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 

  ((َفِقيٌه َأَشدُّ َعَلى الشَّْيطَاِن ِمْن أَْلِف َعاِبدٍ )) وسلم:

                                                           

 (584/1،)1، طالكاشف ( الذهيب، 1) 
 ( 198/1،)5، طتهذيبالخالصة تذهيب  الدين، صفي -(2)
(246،)5ط ،تهذيبال تقريب ابن حجر،-(3)
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وبن  (بن مسلم من هذا الوجه من حديث الوليدهذا حديث غريب وال نعرفه إال )قال الرتمذي: 
 ( مثله. مداره222، رقم )ابب فضل العلماء، فتتاح الكتاب يف اإلميانإ (1/81)سننه، ماجه يف

 .الوليد بن مسلمعلى 
 رجال االسناد:

 ورحل وصنف مجع ممن الناس خيار من البخاري اجلعفي املغرية بن إبراهيم بنبن إمساعيل  حممد-1
 صحيح، حديث ألف مائة حفظ احلديث، علم يف ماماإل عنايته وكثرت عليه وحث روذاك وحفظ
  .رمحه هللا ،صحيح غري حديث ألف مائيت وأحفظ

 معني. بن وحيىي حنبل بن وأمحد املديين، ابن وعلي موسى بن هللا عبيد مسع:
 والنسائي. مسلم والرتمذي وبن خزمية وأبوحامت وأبوزرعةعنه: 

 بغداد قدم البخاري أن حيكون مشايخ عدة تمسع): رمحه هللا،عدي بن قال أقواالعلماء فيه:
 هذا منت وجعلوا وأسانيدها، متوهنا فقلبوا حديث مائة إىل وعمدوا احلديث، أصحاب فاجتمع
 يف البخاري علي ليلقوها أحاديث عشرة واحد كل  إىل ودفعوا هذا، املنت هذا وإسناد هذا، اإلسناد
 ،أعرفه ال: فقال العشرة، تلك من حديث عن وسأله فقال، أحدهم وانتدب س،النا فاجتمع. اجمللس
: ويقولون بعض إىل بعضهم يلتفت الفقهاء فكان العشرة، فرغ حىت ،أعرفه ال: فقال آخر، عن فسأله
 والبخاري األول، كفعل  ففعل آخر انتدب مث ،ابلعجز عليه قضى يدري ال كان  ومن. فهم الرجل
 فرغوا، قد أهنم علم فلما ،أعرفه ال: على يزيدهم ال وهو أنفس، العشرة فرغ أن إىل ،أعرفه ال: يقول

 آخر إىل والثالث وكذا، كذا  والثاين وكذا، كذا  فإسناده األول حديثك أما: فقال األول، إىل التفت
  (1)(ابحلفظ الناس له فأقر فرغ، أن إىل ذلك مثل ابلثاين وفعل إسناده، إىل منت كل  فرد ،العشرة

 .رمحه هللا ،مي الرازيالتمي إسحاق وبن موسى أب إبراهيم-2
 وعبد الوارث بن سعيد. سالم بن سليممسع: 
 البخاري وومسلم وأبوداود وأبوزرعة. عنه:

 (2. )(ثقة حافظ): رمحه هللا ،قال بن حجرأقوال العلماء فيه: 
  .رمحه هللا ،بن مسلم األموي القرشي الدمشقي الوليد-3

                                                           

 (140/6،)1، طاتريخ اإلسالم ( الذهيب، 1)
 (23،)1، طتقريب هتذيب( ابن حجر،  2) 
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 لعزيز.حلارث الذماري وسعيد بن عبداحيي بن امسع: 
 الليث بن سعيد وبقية بن والوليد.عنه: 

 (1)(التدليس كثري  لكنه ثقة): رمحه هللا ،قال بن حجرأقوال العلماء فيه: 
 .رمحه هللا ،الشامي سعد وأب بن جناحروح -4

 .جماهد والزهري :مسع
 الوليد بن مسلم. :عنه

 رمحه هللا وبن حبان رمحه هللا والنسائي رمحه هللا أبو زرعةو  محه هللار  امتضعفه أبو ح أقوال العلماء فيه:
 (.2) .رمحه هللا ،وبن عدي

 .رمحه هللا ،القرشي بن جرب جماهد-5
 عمر. بنو  عباس ابن مسع:
 .ومنصور عون بنو  أيوب عنه:

 (.3) .رمحه هللا ،وثقه بن حجر أقوال العلماء فيه:
 رضي هللا عنه. ،افبد املطلب بن هاشم بن عبد منبد هللا بن عباس بن ع ،بن عباسا-6 

 .روح بن جناح ألجل: ،احلكم: إسناده ضعيف
حدثنا حممد بن حنيفة الواسطي (بلفظه قال: 6166،رقم )ابب امليم (6/194،)معجمهوالطرباين يف 

ن قال: ان حممد بن موسى احلرشي قال: ان يزيد بن هارون قال: أخربان يزيد بن عياض، عن صفوان ب
َما ُعِبَد اَّللَُّ ِبَشْيٍء )) عليه وسلم قال:أيب هريرة، عن النيب صلى هللا سليم، عن عطاء بن يسار، عن

ُد َهَذا أَْفَضَل ِمْن ِفْقٍه يف ِديٍن، َوَلَفِقيٌه َأَشدُّ َعَلى الشَّْيطَاِن ِمْن أَْلِف َعاِبٍد، َوِلُكلِّ َشْيٍء ِعَماٌد، َوِعَما
 (ان بن سليم إال يزيد بن عياضحلديث عن صفو مل يرو هذا اقال الطرباين: )(( الدِّيُن اْلِفْقهُ 

 رجال اإلسناد:
 (1) .رمحه هللا ،الواسطي ليس ابلقوي بن حنيفة بن حممد بن ماهان القصيب حممد-1

                                                           

(371،)1، طتقريب هتذيب(  1) 
اجملروحني إلبن ( ابن حبان، 40/1،)1، طالضعفاء للنسائي ،( النسائي494/3،)1، طاجلرح والتعديل ،ابن ايب حامت-(2)      

  (59/4،)1، طكامل يف ضعفاءال( ابن عدي،  300/1،)1، طحبان
 (532/26)،1طالكمال،  هتذيب( واملزي، 328،)1، طتقريب هتذيبابن حجر، -(3)
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 .حممد بن موسىو  الفرج بن : أمحدمسع
 .والطرباين جعفر بن خملد عنه:

  .رمحه هللا ،البصرة أهل منبن موسى احلرشي حممد -2
   والبصريني. يعر ز  بن يزيد مسع:
 .وغريه الساجي حيىي بن زكراي عنه:

 (2).رمحه هللا ،.وثقه بن حبان(ثقة،حافظا) :رمحه هللا ،املزيقال أقوال العلماء فيه:
 .رمحه هللا ،البخاري الواسطي السلمي بن هارون بن زاذي بن اثبت يزيد-3

 األحول. وعاصما التيمي، مانوسلي األنصاري، سعيد بن حيىي مسع:
  شيبة. أيب بن بكر وأبو خيثمة، وأبو املديين، ابن وعلي حنبل، بن أمحد عنه:

 (.3) .(أحفظ منه أر مل): رمحه هللا ،املديين بن علي قال أقوال العلماء فيه:
 .رمحه هللا ،البصري الليثي املكي املدين احلجازي بن يزيد بن جعدبة بن عياض يزيد-4

 والزهري. املنكدر بن مسع:
 العتكى. بكر اىب بن هللا وعبد هارون بن ويزيد وهب بن هللا وعبد فديك أيب ناب عنه:

 (.4) .(احلديث منكر): رمحه هللا ،والنسائي رمحه هللا ،البخاري قالأقوال العلماء فيه: 
 .رمحه هللا ،املدين الزهري القرشي بن سليم صفوان-5

 سهل. بن أمامة يبأو  وأنس عمر وابن عوف بن رمحنال عبد بن محيد مواله مسع:
 وخلق. والسفياانن والليث حبيب أيب بن ويزيد املنكدر بن وحممد مالك عنه:

 (.5) .رمحه هللا ،. وثقه بن حجر(عابدا ثقة كان): رمحه هللا ،املنتجيلي قال أقوال العلماء فيه:
 .رمحه هللا ،املدين اهلاليل بن يسار عطاء-6

 جبل. بن ومعاذ ،األحبار وكعب مسعود، بن هللا عبد مسع:
                                                                                                                                                                                     

 (115/3)،1، طاتريخ بغداد  (اخلطيب،1) 

 (108/9)،1طالثقات البن حبان،  ( ابن حبان،2) 

 (493/16،)1، طاتريخ االسالمالذهيب، -(3)
  (110/1)،1ط ،الضعفاء للنسائيلنسائي، ا (89/2)،1، ط، التاريخ للبخاريالبخاري-(4)
 (369/1،)1، طتقريب هتذيب ابن حجر، (381/6)1طالكمال، هتذيب إكمالمغلطوي، -(5)
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 هللا. عبد بن وشريك اثبت، أىب بن وحبيب اجلذامى، سوادة بن بكر عنه:
 (.1) (عابد فاضل ثقة): رمحه هللا ،قال بن حجر أقوال العلماء فيه:

 .تقدمت ترمجتهرضي هللا عنه،  هريرة، وأب-7
 .حسن لغريه مع شواهداحلكم: إسناده 

                                                           

 (240،)1، طتقريب هتذيب-(1)
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 غه ونشرهيلفصل يف تب

 هللا.  بن فودي رمحهقال املصنف عبد هللا

عله السالم: ))نضر هللا امرأ مسع منا شيئا فبلغه كما مسعه فرب مبلغ أوعى من  قال -***
 (1)سامع((

ابب ما جاء يف احلث على (أبواب العلم،4/331،)سننهأخرجه بلفظ املصنف الرتمذي يف  التخريج:
عبة، دثنا أبو داود، قال: حدثنا شدثنا حممود بن غيالن، قال: حح( قال: 2657،رقم)تبليغ السماع

 (فذكره. عن مساك بن حرب، قال: مسعت عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود، حيدث عن أبيه، قال:
 رجال اإلسناد:

 .رمحه هللا ،أمحد العدوي وأب بن غيالن حممود-1
 .  والفضل بن موسى والوليد بن مسلمسفيان بن عيينةمسع:
  .واحلسن بن سفيان ومطني وأبو حامت وأبو زرعة  ودأيب دا اجلماعة سوىعنه:

 (.(2))رمحه هللا.  ،وثقه النسائي أقوال العلماء فيه:
 .ه هللارمح ،الطيالسي سليمان بن داود بن اجلارود :أبو داود -2

 وومعرو بن خربوذ. أميان بن انبلمسع: 
 .بن علي الفالسوعمرو  ، وأمحد بن حنبل ،حد شيوخهأ جرير بن عبد احلميدعنه:

 (.(3)) (حافظ ثقة): رمحه هللا ،قال بن حجر اء فيه:أقوال العلم
 .((4)) .رمحه هللا ،بسطام ثقة مأموان ثبتا حجة وورد أببن احلجاج بن  شعبة-3

 وامساعيل بن رجاء.أنس بن سريين مسع: 
   وسعيداجلريري.           ايوب السختياينعنه:

                                                           

وأصحابه رضي هللا عنهم يدل عليه صيغة  -صلى هللا عليه وسلم  -)مسع منا شيئا : يعم األقوال واألفعال الصادرة من النيب  (1)
يدل على ) (بن حجر قوله: منا حيتمل أنه للجماعة فيشمل من مسع من الصحابة شيئا من األقوالوقال منا قاله الطييب.  مع يفاجل

  (بدعاء مل يشرك فيه أحد من األمة، -صلى هللا عليه وسلم  -شرف احلديث وفضله ودرجة طالبه حيث خصهم النيب 
 (308/1)مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح

 ( 68/6،)1، طنسائيمشيخة ال ,النسائي  -( 2)

 (232/1،)1، طتقريب التهذيبابن حجر،  –( 3)

 (207/7،)1، طالطبقات الكربى ابن سعد، –( 4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14113
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14113
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14113
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14923
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14923
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14923
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13999
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 .،رمحه هللابن حرب بن أوس بن خالد بن خالد الذهلي مساك -4
 .جابر بن مسرة والنعمان بن بشري وأنس بن مالك :مسع

 ،بن خراش ضعفه. (ثقة أسند أحاديث مل يسندها غريه):رمحه هللا ،قال بن معني أقوال العلماء فيه: 
مساك. قال  من العلم خذوا) :رمحه هللا ،اهلمداين إسحاق أبوال . قرمحه هللا ،بن املباركو  رمحه هللا

. رمحه هللا ،يألجلوثقه ا.(حجة يكن مل أبصل انفرد إذا):رمحه هللا ،قال النسائي.(حديثا أصلح أمحد:
 .((1)) (آبخره تغري صدوق): رمحه هللا ،قال بن حجر

 .ه هللامح،ر زهرة بين حليف اهلذيل سعودبن عبد هللا بن م عبد الرمحن-5
 مسعود. بن هللا عبد أابه مسع:
 حرب. بن ومساك اهلمداين إسحاق وأبو ومعن القاسم وابناهعبد امللك بن عمري  :عنه

 . ((2)).رمحه هللا ،يألجلوا رمحه هللا ،وثقه بن معني أقوال العلماء فيه:
 .تهتقدمت ترمجرضي هللا عنه  ،بن مسعود عبد هللا -6

 .مساك بن حرب جلأل، ضعيفاحلكم: إسناده 
ابب فضل نشر  ( كتاب العلم،3/322،)سننهداود يف أخرجه، أبو  (أوداود، حيي، على شعبة اتبع)

حدثنا مسدد، حدثنا حيىي، عن شعبة، حدثين عمر بن سليمان، من ( بلفظه قال: 3660،رقم)العلم
مسعت رسول هللا أبيه، عن زيد بن اثبت، قال: ولد عمر بن اخلطاب، عن عبد الرمحن بن أابن، عن 

َع ِمنَّا َحِديثًا َحِفظَُه َحىتَّ يـُبَـلَِّغُه فـَُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإىَل )) ه وسلم يقول:صلى هللا علي َنضََّر اَّللَُّ اْمَرًأ مسَِ
َقُه ِمْنُه، َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه لَْيَس ِبَفِقيهٍ  فتتاح الكتاب يف إ (84/1،)نهسن وبن ماجه يف ((َمْن ُهَو َأفـْ

َع َمَقاَلِِت فـَبَـلََّغَها، فـَُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ))(بلفظه 230،رقم )ابب من بلغ علما ،اإلميان َنضََّر اَّللَُّ اْمَرًأ مسَِ
َقُه ِمْنهُ   مداره على شعبة.((َغرْيِ َفِقيٍه، َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإىَل َمْن ُهَو َأفـْ

 رجال اإلسناد:
 .، رمحه هللامسربل بن مسرهد بن مسدد-1

                                                           

 تقريب هتذيب ( ابن حجر،140/1،)1، طاهلميان نكث الدين، (صالح329/4،)1ط الثقات للعجلي،، العجلي-(1)
 (248/5،)1، طالنبالء أعالم سري ( الذهيب،279/4،)1، طلوالتعدي اجلرح،( ابن ايب حامت131/1،)1ط

 ( 248/5،)1، طاجلرح والتعديل( 295/1،)1، طالثقات للعجلي،العجلي –(2)
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بن أمساء ومهدي بن ميمون ومحاد بن زيد وعبد هللا بن حيىي بن أيب كثري وأيب عوانة وأيب جويرية  مسع:
األحوص واحلارث بن عبيد وخالد بن عبد هللا وهشيم وعبد الوارث وسالم بن أيب مطيع وعبد العزيز 

 .بن املختار ويزيد بن زريع ومالزم بن عمرو
أبو زرعة وأبو حامت ويعقوب الفسوي ويعقوب د بن حيىي وولده حيىي و البخاري وأبو داود وحمم عنه:

محاد بن إسحاق وابن عمه و السدوسي ومعاذ بن املثّن وأبو إسحاق اجلوزجاين وإمساعيل القاضي 
  .يوسف القاضي وأبو خليفة اجلمحي

 (1)(افظ:) ثقة حقال بن حجر. يألجلوثقه ا أقوال العلماء فيه:
 ، رمحه هللا.روخ القطانبن سعيد بن ف حيىي-2

أاب جعفر اخلطمي، وعبيد هللا العمري، و حيىي بن سعيد األنصاري وعبيد هللا وهشام بن عروة مسع:
 .بن جريج، وسفيان الثوري، وشعبة، ومالكاوسليمان األعمش، و 

دد، وأمحد بن حنبل، وحيىي عبد الرمحن بن مهدي، وعفان بن مسلم، وعلي ابن املديين، ومس عنه:
 القواريري، وبندار، وحممد بن املثّن، وعمرو بن علي، وحممد بن معني، وأبو خيثمة، وعبيد هللا بن

 .عبد هللا املخرمي، ويعقوب الدورقي، وحفص بن عمرو الرابيل
  (2)من رجال صحيحني.. (ثقة فاضل )قال بن حجر: أقوال العلماء فيه:

  (80)تقدمت ترمجته، بن احلجاج، ثقة شعبة-3
 رمحه هللا. ،العدوي املدين اخلطاببن عاصم بن عمر بن  سليمانبن عمر  -4

  .عبد الرمحن بن أابن مسع:
 .شعبة وجهضم بن عبد هللا وبن علية عنه:

  وثقه بن حبان (صاحلأبوحامت)قال ( ، حديث )صاحب،وقالبن معنيوثقه أقوال العلماء فيه: 
 (3).أبو الفداء زين الدينو 

                                                           

(334،)1،طتقريب التهذيب( ابن حجر، 425/1،)1،طالثقات للعجليالعجلي، (1)
 ،ان بن خلفأبو الوليد سليم (338/2,)1,طرجال صحيح مسلم ،أبو بكر بن َمْنُجويَه (157،)1،طتقريب التهذيب(2)

(1219/3,)1,طالتعديل والتجريح

حاتم,(3) ابي الذهبي,(173/7،)1ط،الثقات البن حبان ابن حبان،(112/6,)1,طاجلرح والتعديلابن

(291/7,)1ط،الثقات ِمن مل يقع يف الكتب الستة ،أبو الفداء زين الدين (63/2,)1,طالكاشف
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 رمحه هللا. ،القرشي األموي عثمان بن عفانن ب بن أابنعبد الرمحن  -5
 .أابن بن عثمان مسع:
عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، وعمر بن سليمان وحممد بن أيب بكر بن حممد  عنه:

 بن عمرو بن حزم، وموسى بن حممد بن إبراهيم التيمي.
 (1)ق.قال الذهيب: صدو  بن حجر.ان و بن حبوثقه  أقوال العلماء فيه:

 بن عثمان بن عفان رمحه هللا. أابن :أبيه
 .عثمان بن عفان وزيد بن اثبت مسع: 

 .أبو الزاند ونبيه بن وهب وعبد هللا بن أيب بكر والزهري عنه:
 (2) .بن حجري و ألجلاوثقه أقوال العلماء فيه: 

 رضي هللا عنه. ،الوحي بن الضحاك األنصاري صحايب جليل وكاتب زيد بن اثبت
  سناده حسن.إ: احلكم

)عليه السالم( ))اللهم ارحم خلفائي الذين َيتون من بعدي يروون أحاديثي  وقال: -***
 (3)ويعلموهنا للناس((

حدثنا ( قال: 5846،رقم )أمحد بن عيسى بن زيد (6/77معجمه،)أخرجه الطرباين يف  التخريج:
بن أيب فديك، عن علوي قال: ان يسى بن عبد هللا الأمحد بن عحممد بن احلسني أبو حصني قال: ان 

واخلطيب يف  ( فذكره.هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن بن عباس قال:
 يف وسلم عليه هللا صلى الرسول خلفاء احلديث أصحاب ( كون30/1،)احلديثأصحاب شرف 
 .بن أيب فديكمداره  عنه،مثله. التبيلغ

 إلسناد:رجال ا
 .رمحه هللا ،كويف  القاضي دعيواالبن احلسني حممد -1

 .امحد بن يونس وجند بن والق وحيي بن عبدامليدمسع: 
                                                           

(619/1,)1,طالكاشفالذهبي,(18،)1طالتهذيب،  تقريب ن حجر،اب( 66/7،)1،طت البن حبانالثقاابن حبان،  (1)

(31/1،)1طالتهذيب،  تقريب (51/1،)1،طالثقات العجليالعجلي، (2)
نا )يروون أحاديثي وسنيت ويعلموهنا الناس( فهم خلفاؤه على احلقيقة وبني هبذا أنه ليس مراده ه فضل احملدثون على عريهم.(4)

فيض القدير شرح الجامع الصغير (مة العظمى وهذه منقبة ألهل احلديث العاملني العاملني أعظم هبا من منقبةاخلالفة اليت هي اإلما

(149/2)
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 حصني. أيب بن وأمحد الكويف عثمان بن حممد عنه:
  .((1)) .رمحه هللا ،وثقه الدارقطين أقوال العلماء فيه:

 .رمحه هللا ،أيب طالب العلوي عيسى بن عبد هللا بن حممد بن عمر بن علي بنبن  أمحد-2
 .أبيه  مسع:
 . يوسف بن موسى القطان :عنه

. (يف حديثه بعض املناكري) :رمحه هللا،. فال بن حبانرمحه هللا ،ضعفه أبو حامت أقوال العلماء فيه:
يروي عن أبيه عن آابئه موضوعة يهم وخيطئ ) :رمحه هللا ،قال بن حبان. رمحه هللا ،ضعفه بن عدي

 .((2))،(مرتوك احلديث) :رمحه هللا ،الدارقطين :وقال (حتجاج بهفبطل األ
 .رمحه هللا ،إمساعيل املدين بن حممد :ابن أيب فديك-3

 عثمان. بن والضحاك يعقوب بن وموسى حيىي أيب بن أنيس مسع:
 املنذر. بن وإبراهيم شيبة بن الرمحن عبد عنه:

 .((3))رمحه هللا  ،وثقه بن حجرأقوال العلماء فيه: 
 (.(4)) .رمحه هللا ،،يستضعف متشيعا املطلب، عبد بن هلب أيب آلل موىل بن سعد هشام-4 

 أسلم. بن املقربي وزيد مسع:
 حيىي. بن الثوري وخالد سعيد بن سفيان عنه:

 (.(5). )رمحه هللا ،يرسل كان  عامل ثقة القرشي العدوي اخلطاب بن عمر مويل بن أسلم زيد-5
 (.(6)).رمحه هللا ،وسلم،ثقة عليه هللا صلى  هللا رسول زوج اهلاللية ميمونة موىل بن يسار عطاء-6
 . تقدمت ترمجته ،رضي هللا عنه ،عباس بن هللا عبد -7

                                                           

الكامل يف  ،( ابن عدي492/8،)1، طالثقات إلبن حبان( ابن حبان، 280/6،)1، طاجلرح والتعديل، ابن ايب حامت-(1)
 (240/2،)1، طوزيإلبن اجل لضعفاءا ،اجلوزي (  ابن424/1،)1ط ،ضعفاء

، 1ط، الكامل يف ضعفاء ،( ابن عدي492/8،)1، طالثقات إلبن حبان ،( ابن حبان280/6،)1، طاجلرح والتعديل-(2)
 (240/2،)1، طإلبن اجلوزي لضعفاءا(6/424)
 (15/3،)1، طاتريخ االسالمالذهيب ، -(3)
 (470/5،)1ط الكربى، الطبقات ابن سعد،-(4)
 (104/1،)1طاء، واألمس الكىنمسلم، -(5)
 (104،)1، طتقريب التهذيبابن حجر، -(6)
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 .عيسىبن  أمحد ألجل: ،احلكم: إسناده ضعيف جدا
 (بلفظه قال: عبد64،رقم )يف اإلميان وكلمة التوحيد (1/25،)األمايل ترتيبيف الشجري  أخرجه:

 عن أبيه، عن هللا، عبد بن عيسى حدثنا: قال ميمون، بن إبراهيم حدثنا: قال الزايت، عمر بن هللا
اللَُّهمَّ )) :وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال السالم، عليهم طالب أيب بن علي عن جده،

، َمْن ُخَلَفاُؤكَ (( اْرَحْم ُخَلَفاِئي   .(؟َثاَلاًث، ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 رجال االسناد:

 .رمحه هللا ،الزايت عمر بن هللا عبد-1
 عليه. أقفمل  اقوال العلماء فيه:

 .رمحه هللا ،املصري الصواف إسحاق أبوبن إبراهيم  ميمون بن إبراهيم-2
 اهلمداين. أسد بن واحلارث نوح بن معبدو سهل بن الرمحن عبد بن حممد مسع:
 .نصر بن حبر عنه:

 عليه. أقفمل  يه:اقوال العلماء ف
 .رمحه هللا ،بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب هللا، عبد بن عيسى-3

 .أبو مسع:
 .شبة بن وعمر عيسى بن امحد وابنه اهلباري ثواب بن موسى حممد بن يوسف عنه:

 ،امتح أبو قال.(احلديث بوضع)رمحه هللا حبان بن واهتمه .رمحه هللا الدارقطين تركه أقوال العلماء فيه:
 (1)(احلديث يبقو  يكن مل) :رمحه هللا

 .رمحه هللا ،عبد هللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب أبيه، -4
 هللا. عبيد بن وعاصم سامل، بن إسحاقو احلاكم امحد أبو أبوه مسع:
 ضريس. بن حيىي بن وحممد فديك أيب بناملبارك و  بن عنه:

 (2.)رمحه هللا ،: وثقه الذهيبأقوال العلماء فيه

                                                           

الذهيب،  ( 121/2،)1، طاجملروحني البن حبانابن حبان، ( 280/2،)1، طوالتعديل البن ايب حات اجلرح(ابن ايب حامت، 1) 
 ( .305/3،)1، طميزان اعتدال

 (959/1،)1، طالكاشف الذهيب،(2) 



 

81 

 .رمحه هللا ،العلوي هاشم بن املطلب عبد بنيب طالب بن علي بن أمد بن عمر حم جده:-5
 .حسني بن وعلي علي رضي هللا عنه وأبو مسع:
 والثوري. األنصاري سعيد بن الفطري وحيىي موسى بن وحممد اجلهّن هللا عبد بن سعيد عنه:

 (1.)رمحه هللا ،: وثقه بن حبانأقوال العلماء فيه
 السالم. عليهم،ن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالباملطلب ببن عبد  طالب أيب بن علي-6 

 .هللا عبد بن عيسى ألجل:جد  احلكم: اسناده ضعيف
العلم حرب للفىت املتعايل كالسيل  (2)تعلم العلم وتواضعوا،(()) قال: )عليه السالم( -***

 ((ملن تتعلمون منه)) ،حرب للمكان العاىل
 بيت من الشعر.األل وآخره من احلديث، وسطه جزء 

أخربان ( بلفظه قال: 227،رقم )ابب االقتداء ابلعلماء (1/298،)سننه أخرجه الدارمي يف التخريج:
عثمان بن اهليثم، حدثنا عوف، عن رجل يقال له سليمان بن جابر، من أهل هجر، قال: قال بن 

ُموا اْلَفَراِئَض، لُِّموُه النَّاَس، تـََعلَّ تـََعلَُّموا اْلِعْلَم َوعَ )):مسعود: قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ُقُص، وَ  َتْظَهُر َوَعلُِّموُها النَّاَس، تـََعلَُّموا اْلُقْرآَن، َوَعلُِّموُه النَّاَس، فَِإيّنِ اْمُرٌؤ َمْقُبوٌض، َواْلِعْلُم َسيَـنـْ

َناِن يف َفرِيضَ  نَـُهَماٍة اَل جيََِداِن َأَحًدا يَـ اْلِفََتُ، َحىتَّ َُيَْتِلَف اثـْ جامع وبن عبد الرب يف  ((ْفِصُل بـَيـْ
 (مثله. مداره رجل.1029،رقم)البيان

 رجال االسناد: 
  .رمحه هللا ،أبو عمرو املؤذن البصري بن اهليثم بن جهم عثمان -1

 بن جريج وعمران بن حدير وهشام بن حسان.و  بن جريج وعوف األعرايب :مسع
 (.(3)) (كان صدوقا غري أنه أبخرة يتلقن ما يلقن): هللارمحه  ،أبو حامتقال  اء فيه:أقوال العلم

 . رمحه هللا ،اهلجريهللا  عبد بن عيسى -2
  .عبد هللا بن مسعود مسع:
 .عوف األعرايب :عنه

                                                           

 (353/5،)1، طالثقات البن حبانان، ( ابن حب1) 

.تواضعوأإلخالصالنية( 2)

 ( 172/6،)1، طاجلرح والتعديلابن ايب حامت، -(3)
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  (.(1)) .يعرف ال :رمحه هللاالذهيب قال  أقوال العلماء فيه:
 ، جمهول.هللا عبد بن عيسى ألجل:حكم: إسناده ضعيف 

ان جعفر بن حممد بن  ( قال: 4104،رقم )كتاب الفرائض(5/144،)سننه طين يفالدارق شواهد:
نصري، ان حممود بن حممد املروزي، قال: قرأت على إبراهيم بن يوسف اللجي: ان املسيب بن شريك، 

 له. (مثان زكراي بن عطية ، عن أيب سعيد، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، قال:
 رجال االسناد:

 اخلواص، رمحه هللا. اخللدي البغدادي قاسم بنحممد بن نصري ن ب جعفر-1
 حفص. بن وعمر البغوي، العزيز عبد بن وعلي موسى، بن وبشر أسامة، أيب بن احلارث مسع:
 واحلسني الستوري، العزيز وعبد الصلت، بن احلسن وأبو احلاكم، هللا عبد وأبو القواس، يوسف عنه:

 القطان. الفضل وابن رزقويه، وابن احلسن، نب
 (2وثقه اخلطيب،رمحه هللا.) اقوال العلماء فيه:

 املروزي، رمحه هللا. حممد أبوبن حممد  حممود-2
  املروزيني. آدم بن وحامد حجر، بن وعلي األسود، بن علي بن احلسني رشيد بن داود مسع:
  علي. بن وإمساعيل زايد، بن سهل وأبو الطسيت، علي بن الصمد وعبد خملد، بن حممد عنه:

 (.3مستقيمة) قال اخلطيب رمحه هللا: أحاديث اقوال العلماء فيه:
 ، رمحه هللا. بن يوسف اللجي إبراهيم-3

 واحدا. حديثا ومالك املبارك وبن عيينة وبن زيد بن محاد مسع:
 املنذر. بن وحممد والنسائي بلده أهل :عنه

 (4النسائي، رمحه هللا.): وثقه اقوال العلماء فيه
 .ابلكوفة رمحه هللا ونشأ خبراسان وولد متيم شقرة بين من وهوبن شريك  يبسامل-4

 وغريهم. سليمان أيب بن امللك وعبد خالد أيب بن وإمساعيل : األعمشمسع
                                                           

 (198/2،)1، طاالعتدال ميزان  ( الذهيب،177/4،)1، طهتذيب التهذيبابن حجر،  -(1)
 (862/7،)1، طاتريخ االسالم(الذهيب،  2) 
 (112/15،)1، طبغداد اتريخ( اخلطيب، 3) 

(821/1،)1، طنسائيمشيخة لل( النسائي، 3)
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 .إبراهيم بن يوسف اللجي :عنه
،رمحه هللا: )سكت اجلوزجاين ( قالضعيفا ال حيتج به) قال بن سعد،رمحه هللا: أقوال العلماء فيه:

 .(1).ليس بشيئ( ،رمحه هللا:)بن معني قال. (ترك الناس حديثه): ،رمحه هللاقال أمحد لناس عنه(.ا
 البصري، رمحه هللا. البحراينبن عطية  زكراي-5

 .املنذر أاب وسالما سليم بن زكراي :مسع
 .الطرسوسي أمية وأبو ،الفامي الرازي إبراهيم بن وحممد احللواين، علي بن احلسن :عنه

 (2).احلديث( )منكر: حامت، رمحه هللا أبو قال ماء فيه:العل اقوال
 .تقدمت ترمجته، رضي هللا عنه اخلدري سعيد وأب-6

 . املسيب بن شريك ألجل:احلكم: إسناده منكر 
،رقم ابب تقريب الفتيان من طالب العلم وترغيبهم يف التعلم (3/281)شعبالبيهقي يف و
ثنا أبو العباس بن يعقوب، أخربان حممد بن د هللا احلافظ، حدأخربان حممد بن عبقال: بلفظه(1651)

عبد احلكم، أخربان بن وهب، أخربين يونس بن يزيد، عن عمران بن مسلم، أن عمر بن اخلطاب 
وا ِلَمْن َوالسَِّكيَنَة، َوتـََواَضعُ تـََعلَُّموا اْلِعْلَم َوَعلُِّموُه النَّاَس، َوتـََعلَُّموا اْلَوقَاَر )) رضي هللا عنه،قال:

 ُه اْلِعْلَم، َوتـََواَضُعوا ِلَمْن تـَُعلُِّموُه اْلِعْلَم، َواَل َتُكونُوا َجَباِبَرَة اْلُعَلَماِء َفاَل يـَُقوُم ِعْلُمُكمْ تـََعلَّْمُتْم ِمنْ 
 الرائسة طلبو  العجب وذم التواضع مدح يف فصل (1/542)،جامع بيان والقرطيب  يف(( ِبَْهِلُكمْ 

 ( 893عنه،رقم) الرائسة حب ونبذ لعلمه اإلعجاب وترك تواضعه عامللا آداب أفضل ومن
 رجال اإلسناد:

 (3.)رمحه هللا ،النيسابوري هللا عبد أبو احلاكمبن عبد هللا احلافظ  حممد-1
 يعقوب. بن إسحاق حممد بن حممد بن قانع وحممد بن الباقي الدرقطين وعبد مسع:
 .علي بن اعيلاملقرئ وإمس علي بن حممدو هقيالبيعنه: 

 .رمحه هللا ،نيسابوري األصم املعقلي بن يعقوب أبو العباس -2
                                                           

، اجلرح والتعديل، (ابن ايب حامت332/1،)1ط، أحوال الرجال، (اجلوزجوين239/7،)1، طالطبقات الكربى ابن سعد،-(1)
 ( 294/8،)1ط
 (316/5،)1، طاتريخ االسالمالذهيب، ( 2) 
 (298/1،)1، طاتريخ بغداد اخلطيب، (3 )
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 طالب. أيب بن وحيىي الربلسي سليمان بن إبراهيممسع:  
 احلافظ. هللا عبد الصرييف  وأبو موسى بن احلرشي وحممد احلسن بن أمحد عنه:

 (1احلفظ.) يف ضلالفا بن الفاضل وهو العدل فظاحلاكم: احلا قال أقوال العلماء فيه:
 .رمحه هللا ،حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم البالسي املصريهو بن عبد احلكم،  حممد-3 

 .بكر بن وبشر الليث بن وشعيب وهب بنو  عياض بن وانس فديك أيب بنمسع:
 والنسائى. أبو حامتعنه: 

 (2) .رمحه هللا ،وثقه بن حبانأقوال العلماء فيه: 
  .رمحه هللا ،حممد أبو املصري زايد بن موىل سلمن وهب بن معبد هللا ب بن وهب،ا-3

 والثوري. جريج بنو  وحيوة هانئ بن محيد :مسع
 أويس. أيب بن امسعيل عنه:

 .((3))،(عابد حافظ ثقة) :رمحه هللا ،قال بن حجرأقوال العلماء فيه: 
  .هللارمحه  ،النجاد األيلي القرشيَأيب  بنمشكان  بنيزيد  بنبن يزيد  يونس-4

 .عمران بن مسلمشهاب و  ابن مسع:
 .بن وهبو  املطلب بن العزيز عبد عنه:

( عن الزهري وهم قليل، ويف غري الزهري خيطئ يونس):  رمحه هللا قال الطربي أقوال العلماء فيه:
 .((4)).وهنا عري الزهري

 .رمحه هللا ،اجلعفي األعمى كويف بن مسلم عمران-5
 .((5)) .رمحه هللا ،وأبوحامت رمحه هللا ،ن معنيوثقه ب أقوال العلماء فيه:

 .مالك بن أنس سلمان بن سعيدمسع: 
 .إسرائيلوإمساعيل  بن حامت عنه:

                                                           

(125/1،)1طواملسانيد،  السنن رواة ملعرفة تقييدالشجاع،   بن بكر أيب بن الغين عبد بن حممد (1)
 (132/2)،1ط الثقات البن حبان،ابن حبان،  ( 2)

 (  193،)1، طتقريب هتذيبابن حجر،  –( 3)
 (  671/2،)1،طاملعجم الطربيالطربي،  –( 4)
 (  304/6،)1، طاجلرح والتعديلابن ايب حامت،  –( 5)
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بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رايح بن عبد هللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن   عمر-6
 .رضي هللا عنه ،كعب

 .يونس بن يزيد ألجل: ضعيف،احلكم: إسناده 
  .كالسيل حرب للمكان العايل***    لفىت املتعايلحرب ل والعلم

 على مصدرها.    أقفمل 
))إن ِما يلحق املؤمن من علمه بعد موته علما علمه ونشره وولدا  )عليه السالم( وقال: -***

 (1)أجراه((صاحلا تركه او مصحفا ورثه أو مسجد بناها أوبيت والبن السبيل بناه أو هنر 
ابب ثواب معلم الناس ، فتتاح الكتاب يف اإلميانإ (1/88،)سننه ن ماجه يفالتخريج: أخرجه ب

حدثنا حممد بن حيىي قال: حدثنا حممد بن وهب بن عطية قال: حدثنا الوليد ( قال: 242،رقم)اخلري
بد هللا األغر، عن بن مسلم قال: حدثنا مرزوق بن أيب اهلذيل قال: حدثين الزهري قال: حدثين أبو ع

وبن حزمية يف  ((ِإنَّ ِمَّا يـَْلَحُق اْلُمْؤِمُن ِمْن َعَمِلِه َوَحَسَناتِِه بـَْعَد َمْوتِهِ ))(بلفظه ،أيب هريرة
(مثله. والبيهقي يف 2490،رقم)ابب فضائل بناء السوق ألبناء السابلة (4/121،)صحيحه

 .حممد بن حيىيله. مداره على (مث3174( الزكاة، أإلختيار يف صدقة،رقم )5/121،)شعب
 رجال اإلسناد:

 .رمحه هللا،بن أيب اهلذيل من أهل الشام مرزوق -1
 .الزهري  مسع:
 .الوليد بن مسلم عنه:

 :رمحه هللا،أبو حامت قال.(صحيح احلديث عن الزهري) :رمحه هللا،قال دحيماأقوال العلماء فيه: 
أصول هلا من حديث  عن الزهري ابملناكري اليت الينفرد ): رمحه هللا،. قال بن حبان(حديثه صاحل)

                                                           

فتاء وأتليف )وولدا صاحلا( أي مسلما )تركه( أي خلفه بعده يدعو له )ومصحفا ورثه( بني الناس بنحو نقل وإ (هعلما نشر ) (1)
)أو بيتا البن السبيل بناه( هلل تعاىل ال للرايء ،أي خلفه لوارثه )أو مسجدا بناه( هلل تعاىل ال للرايء والسمعة ومثله الرابط واملدرسة

 (تلحقه من بعد موته، أجراه( أي حفره وأجرى فيه املاء حج )أو هنرا ن املسافرين بنحو جهاد أويعين خاان تنزل فيه املارة م
 (540/2)فيض القدير
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ن الغالب عليه سوء احلفظ فكثر ومهه فهو فيما انفرد به من األخبار ساقط االحتجاج به الزهري كا
 .((1)) (وفيما وافق الثقات حجة إن شاء هللا

 .مرزوق بن أيب اهلذيل ألجل:، احلكم:إسناده ضعيف
، نسانابب ما يلحق اإل، كتاب الوصية(3/1255،)صحيحهأخرجه مسلم يف شواهد:

َقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثاَلثٍَة: ِإالَّ ِمْن َصَدَقٍة َجارِيٍَة، َأْو ِعْلٍم ))بلفظه (14رقم) ْنَساُن انـْ ِإَذا َماَت اإْلِ
تَـَفُع ِبِه، َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلهُ  يف الصدقة عن ابب ما جاء  (3/117،)سننهوأبو داود يف  ((يـُنـْ

( 14/437)مسنده( وأمحد يف 1/74)املوطأ (مثله. ومالك يف2880،رقم)صاايكتاب الو ،امليت
(مثله. وأبو 8844،رقم)مسند عبد هللا بن مسعود رضي هللا تعاىل عنه ،مسند املكثرين من الصحابة

 (مثله6457،رقم)شهر بن حوشب، عن أيب هريرة (11/343)مستخرجهيعلى يف 
 (2)هللا بلجامه من انر((م فكتمه أجلمه ))من سئل عن عل عليه السالم() وقال: -***

مثله  (3658)،رقمابب كراهية منع العلم،كتاب العلم(3/321،)سننهيف  داود وأبو  أخرجه التخريج:
، ابب ما جاء يف كتمان العلمأبواب العلم، (4/326،)سننهوالرتمذي يف  ((يـَْوَم اْلِقَياَمةِ ))بزايدة

ن احلكم، عن عطاء، عن أيب حدثنا محاد، أخربان علي بحدثنا موسى بن إمساعيل،  ال:(ق2649)رقم
ابب من سئل عن علم  ،فتتاح الكتاب يف اإلميانإ (1/97،)سننهيف  بن ماجهفذكره. و  هريرة،
مسند عبد هللا بن ،مسند املكثرين من الصحابة( 13/17)مسنده(مثله. وأمحد يف 264)،رقمفكتمه
 (4/458)مستخرجه(مثله. وأبو يعلى يف 16/183)مسندهمثله. والبزار يف (8533)،رقممسعود

أول مسند ابن (1/182)مستدركه(مثله. واحلاكم يف 2585،رقم)شهر بن حوشب، عن أيب هريرة
 .علي بن احلكم(مثله.  مداره 345)،رقمعباس

 رجال اإلسناد:
 .(3) .رمحه هللا ،بن إمساعيل التبوذكي املنقري ثقة ثبت موسى-1

                                                           

 (  38/3،)1، طإلبن حبان اجملروحني ،( ابن حبان265/8،)1ط اجلرح والتعديل، ابن ايب حامت، –( 1)

قى ملجم وكقول الناس كلم فالن ن أجلم نفسه كما يقال التاملمسك عن الكالم مُمَثَّل مب) جابة  من سئل عن علم.إوجوب  (2)
فالاًن فاحتج عليه حبجة أجلمته أي أسكتته. واملعّن أن امللجم لسانه عن قول احلق واالخبار عن العلم واالظهار له يعاقب يف 

 (185/4،)معامل السنن (اآلخرة بلجام من انر
 (349 ،)1، طتقريب التهذيب ،ابن حجر –( 3)
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 .املغرية بن وسليمان سلمة بن محاد مسع:
 الرافقي. عمر بن وحفص اهلمذاين احلسني بن إبراهيم عنه:

 .(1) .رمحه هللا ،آبخره حفظه تغري عابد البصري، ثقة سلمة أبو سلمة بن محاد -2
 وقتادة. اثبتا :مسع 

 .(2) .رمحه هللا ،أحاديث له ثقة احلكم  أبو أنفسهم من بن احلكم البناين علي -3
مبكة  نشأ اليمن خماليف من اجلند مولدي من عطاء أسلم كان رابح أيب اسم بن أيب رابح عطاء -4

 .(3) رمحه هللا ،احلديث كثري  عاملا فقيها ثقة الفهري خثيم أيب بن ميسرة أيب آل موىل هو
 .تقدمت ترمجته :هريرة وأب - 5

 احلكم: إسناده صحيح.
نهم وال اهنم وال يعلموهنم وال يعظما ابل أقوام ال يفقهون من جري م)) )عليه السالم( وقال: -***

 ((احلديث ،وما ابل أقوام ال يتعلمون من جرياهنم وال يتفقهون وال يتعظون مَيمروهنم وال ينهوهن
أبزى اخلزاعي أبو عبد الرمحن ذكره بعض  (366/1)،معرفة الصحابة أخرجه أبو نعيم يف التخرج:

حممد بن إسحاق بن راهويه، ثنا بن أمحد، ثنا حدثنا سليمان قال:  (1118قم)ر الرواة يف الصحابة،
أيب، ثنا حممد بن أيب سهل، ثنا بكري بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن علقمة بن سعيد بن عبد 
الرمحن بن أبزى، عن أبيه، عن جده، قال: خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم فأثّن 

َواٍم اَل يـَُفقُِّهوَن ِجريَاهَنُْم َواَل يَِعظُوهَنُْم َواَل اَبلُ َما ))سلمني خريا، مث قال: على طوائف من امل  َأقـْ
َهْوهَنُمْ  احلديث. أنيت به يف حديث عبد الرمحن بن (( قال أبو نعيم: يـَُعلُِّموهَنُْم َواَل َيَُْمُروهَنُْم َواَل يـَنـْ

 عليه وسلم وال رمحن بن أبزى عن النيب صلى هللاأبزى إن شاء هللا، فإن احلديث بسند عن عبد ال
 .أبزى عن النيب صلى هللا عليه وسلم رواية وال له صحبة ورؤيةيصح البن 

 :رجال اإلسناد
 ، رمحه هللا.بن معروف أبو معاذ ويقال أبو احلسن األسدي الدامغاينبكري  -1

                                                           

 (89 ،)1، طتقريب التهذيببن حجر،ا–( 1)
 (190/1 ،)1، طالكربى الطبقات ابن سعد، –( 2)
 (20/6،)1، طالكربى الطبقات،بن سعدا–( 3)
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بن أيب  حنيفة، وعبد الكرمي ري، وأابالزبري املكي، ومقاتل بن حيان، وحيىي بن سعيد األنصا أاب مسع:
 املخارق.

الوليد بن مسلم، ومروان بن حممد، وهشام بن عبيد هللا الرازي، وعبد هللا بن عثمان عبدان،  عنه:
 وحفص بن عبد هللا السلمي، ونوح بن ميمون، ومحاد بن قرياط، ورآه هشام بن عمار.

 ( وثقهوبضر امل ) :حيىي بن معنيقال  .(يثذاهب احلد) أمحد بن حنبل: قال أقوال العلماء فيه:
صدوق، ): قال بن حجر .(قدم علينا ومل نكتب منه شيء) :هشام ْبن عمارقال  رمحه هللا.، مروان

 (1)(فيه لني

 .منكراحلكم: اسناده 

                                                           

(4 تقريب حجر،ابن(373/4،)1،طاتريخ بن معنيابن معني، (203/2),1ط،ضعفاءالكامل يف،ابن عدي(
(318/4،)1ط,التاريخ االسالم,الذهيب (776/2),التهذيب
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 لغري هللافصل يف إُث من علم 
 قال:املصنف اإلمام عبد هللا بن فودي رمحه هللا.

مل جيد عرف  ليصيب به عرضا من الدنياعلم علما ال يتعلمه إال تمن )) قال عليه السالم: -***
 (1)((اجلنة يوم القيامة

ابب يف طلب العلم لغري هللا كتاب العلم،   (3/323،)سننهيف  داود وأب أخرجه التخريج: 
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا فليح، عن ( قال: 3664،رقم)تعاىل

بن يسار، عن أيب هريرة، بن معمر األنصاري، عن سعيد  والة عبد هللا بن عبد الرمحنأيب ط
تعاىل،رقم،  هللا لغري العلم طلب يف (كتاب العلم،ابب3/323)سننهأبو داود يف  (فذكره.قال:

تَـَغى ِمَّا ِعْلًما تـََعلَّمَ  ))َمنْ  بلفظه( 3664) ، َوْجهُ  ِبهِ  يـُبـْ  ِمنَ  اَعَرضً  ِبهِ  لُِيِصيبَ  الَّ إِ  يـَتَـَعلَُّمهُ  اَل  اَّللَِّ
َيا، نـْ  اإلميان يف الكتاب افتتاح (1/92)سننهوبن ماجه يف  اْلِقَياَمِة(( يـَْومَ  اجْلَنَّةِ  َعْرفَ  جيَِدْ  ملَْ  الدُّ
(مثله.  وأمحد يف 252به،رقم) والعمل ابلعلم االنتفاع والعلم، ابب الصحابة وفضائل
 تعاىل هللا رضي دعو مس بن هللا عبد لصحابة، مسندا من املكثرين ( مسند14/169،)مسنده
يف الرجل يطلب العلم يريد به الناس وحيدث  (5/285)مصنفه (مثله.وبن أيب شيبة يف8457عنهرقم)

(مثله. وبن 6373،رقم)مسند أيب هريرة(11/260)مسنده(مثله. وأبو يعلى يف 26127،رقم )به
( واحلاكم يف 78، رقم )علمذكر وصف ال(كتاب العلم، 1/279، )صحيحهحبان يف 

 أبو حيىي فليح بن سليمانعلى  ( مداره288(كتاب العلم،رقم)1/160،)ركهتدمس
 رجال االسناد:

 (.(2)).رمحه هللا،حافظ ثقة الكويف، العبسي إبراهيم بن حممد بن هللا عبد بن أيب شيبة أبو بكر - 1
 .رمحه هللا،احلسني أبو اجلوهري البغداديبن النعمان سريج  - 2

 احلريب. وإبراهيم البخاري وعنه وفليح املاجشون وبن سليمان بن فليح مسع:
 خيثمة. وابو حنبل بن وأمحد أبو بكر بن أيب شيبة :عنه

                                                           

 . لم الينفع صاحبه اال ابإلخالص..  الع: رحيهاعرف اجلنة( 1)

 (320،)1، طتقريب التهذيبابن حجر، –(2)
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. رجال صحيح رمحه هللا،والذهيب رمحه هللا،وبن حبان رمحه هللا،يألجلوثقه ا أقوال العلماء فيه:
 .((1)) .رمحه هللا،البخاري

 .رمحه هللا،زاعيخلا أبو حيىي ن بن أيب املغريةبن سليما فليح - 3
 السباق بن عبيد بن وسعيدالزهري واملدنيني  مسع:
 األسلمي. عمر بن وحممد بن املبارك وبن وهبإ :عنه

قال بن  رمحه هللا،. وثقه بن حبانرمحه هللا،وبن معني رمحه هللا،أبو الوليد ضعفه أقوال العلماء فيه:
 . ((2))(ري اخلطأصدوق كث): رمحه هللا،حجر

 بن عبد بن عمرو بن لوذان بن زيد بن حزم بن معمر بن الرمحن عبد بن هللا عبد :ةطوال وأب-4
  .((3))رمحه هللا  ،ثقة ،النجار بن مالك بن غنم بن عوف
 .هللا عبد بن وخالد وزائدة بالل بن وسليمان أنس بن كعب ومالك  ابن حممد بن سليمان مسع:
 سعد. بن وعامر اوأنس إسحاق بن عنه:

 .((4)).رمحه هللا،طالب ثقة أيب بن علي بن احلسن موىل احلباب أبو ساربن ي سعيد-5
 عمر. بنو  هريرة أبو مسع:
 .صاحل أيب بن وسهيل املقربي وسعيد طوالة وأب عنه:

 .تقدمت ترمجتهرضي هللا عنه ، هريرة وأب -6
 .فليح بن سليمان ألجل:، احلكم: إسناده ضعيف

 رقم،ابب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا ،العلمابنو (4/329)سننه الرتمذي يف شواهد: 
ي البصري، قال: حدثنا أمية بن ألجلحدثنا أبو األشعث أمحد بن املقدام اقال:  (بلفظه2654)

خالد، قال: حدثنا إسحاق بن حيىي بن طلحة قال: حدثين بن كعب بن مالك، عن أبيه، قال: 

                                                           

، واإلرشاد اهلداية (الكالابذي،306/8،)1، طالثقات إلبن حبان، (ابن حبان177/1،)1، طالثقات للعجلي،العجلي–(1)
 (426/1،)1، طالكاشف( الذهيب، 331/1،)1ط
، 1طالثقات البن حبان،(3/171،)1، طاتريخ بن معني ،ابن معني(1143/3،)1، طوالتعديل يحاجلر ، ابن ايب حامت-(2)
 (277،)1، طالتهذيب تقريب ،( ابن حجر7/324)
  (429/1،)1ط تقريب التهذيب،ابن حجر،  –( 3)
  (217/5،)1ط الطبقات الكربى، ،ابن سعد –( 4)
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 الِعْلَم لُِيَجاِرَي ِبِه الُعَلَماَء َأْو لُِيَماِرَي ِبِه طََلبَ َمْن ))  عليه وسلم يقول:مسعت رسول هللا صلى هللا
ُ النَّارَ   (( السَُّفَهاَء َأْو َيْصِرَف ِبِه ُوُجوَه النَّاِس ِإلَْيِه َأْدَخَلُه اَّللَّ

 رجال اإلسناد:
 .رمحه هللا ،ي البصريألجلأمحد بن املقدام ا :أبو األشعث-1

 .وحزما زيد بن محاد يالطفاو  الرمحن عبد بن حممد :مسع
 .ابألهواز اخلطيب يعقوب بن وحممد اهلمداين حممد بن عمر عنه:

 (.1)(مروءته يف رمحه هللا داود أبو هطعن صدوق): رمحه هللا،قال بن حجر أقوال العلماء فيه:
 .رمحه هللا،يبن خالد بن األسود بن هدبة بن عتبة البصري الثوابين القيس أمية -2 

 .سلمة بن دومحا شعبة مسع:
 .العنربي الرمحن عبد بن وحممد بشار بن وحممد مسدد عنه:

 (2)(صدوق): رمحه هللا،. قال بن حجررمحه هللا، يألجلوثقه ا أقوال العلماء فيه:
 .رمحه هللا ،بن حيىي بن طلحة بن عبيد هللا التيمي إسحاق-3

 .وغريمها درام بن واملسيب وجماهد رافع بن املسيب مسع:
 ووكيع. املبارك ابن عنه:

: رمحه هللا،. ضعفه بن معني. قال البخاري(يستضعف): رمحه هللا،: قال بن سعدأقوال العلماء فيه 
 (.3)(مرتوك احلديث): رمحه هللا،. قال النسائي(يتكلمون يف حفظه)
  .رمحه هللا،صارياألن السلمي كعب  بن القني بن كعب  أيب بنبن كعب بن مالك  عبد هللا-4

 .مالك بن وكعب عباس بن هللا عبد مسع:
 .هللا عبد بن الرمحن عبد وابنه كعب  بنا وحممد معبد وأخواه شهاب بن عنه:

  ( 4).رمحه هللا ،يألجلوا  رمحه هللا زرعة وثقه أبو أقوال العلماء فيه:

                                                           

 (16،)1، طتقريب التهذيب-(1)
  (38،)1، طقريب التهذيبت (ابن حجر،236/1،)1، طليالثقات للعج، العجلي-(2)
، التاريخ للبخاري، (البخاري171/3،)1ط، اتريخ بن معني(ابن معني، 395/3،)1، طالطبقات الكربىابن سعد، -(3)

 (18/1،)1، طللنسائي الضعفاء، ( النسائي406/1،)1ط
 ( 52/2،)1، طالثقات للعجلي(142/5،)1، طاجلرح والتعديل ابن ايب حامت، -(4)
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 رضي هللا عنه.،كعب بن مالك بن عمرو بن القني  :أبيه - 5
 .إسحاق بن حيىي ألجل: ه ضعيفاحلكم: إسناد
حدثنا حممد بن حيىي قال: قال: (254،رقم) فتتاح الكتاب يف اإلميانإ (1/93،)سننهوبن ماجه يف 

حدثنا ابن أيب مرمي قال: أنبأان حيىي بن أيوب، عن بن جريج، عن أيب الزبري، عن جابر بن عبد هللا، 
 ( فذكره. أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:

 . عبد هللا النيسابوري احلافظ ولد أببن حيىي بن عبد هللا بن خا دحمم -1
أمري املؤمنني ) :رمحه هللا،قال بن أيب داود. (إمام زمانه) :رمحه هللا،وقال أبو حامت أقوال العلماء فيه:

 (.1).رمحه هللا،وثقه الذهيب (يف احلديث
  .بن مهدي وعبد الرزاقا مسع:
  .زمية وأبو عوانةالبخاري واالربعة وبن خ :عنه

 .رمحه هللا،املصري موالهم اجلمحي سامل بن حممد بن احلكم بن سعيد : مرميبن أيبإ -2
 والليث. ومالك كثري،  أيب بن جعفر بن وحممد مطرف، بن وحممد عمر بن انفع مسع:

  ي.ألجلا هللا عبد بن عوف. وأمحد بن وحممد الصاغاين بكر وأبو والذهلي البخاري :عنه 
 (.2) .(حجة عندي): رمحه هللا،داود أبو قال .ه هللامحر ،وثقه أبوحامتالعلماء فيه: أقوال

 .رمحه هللا،العباس وب الغافقي املصرى أببن أيو  حيىي -3
 .يزيد بن أيب حبيب واىب قبيل واىب حازم املديّن وعقيل بن خالد مسع: 
 .جرير :عنه 

وقال أبو  .(ظاحلفسيء ): رمحه هللا،قال أمحد .(منكر): رمحه هللا،قال بن سعدأقوال العلماء فيه: 
 ،داود وبأوقال . رمحه هللا،ضعفه بن عدي .(حمله الصدق، يكتب حديثه وال حيتج به): رمحه هللا،حامت

 (.3).رمحه هللا،ويعقوب بن سفيان .رمحه هللا،وثقه بن معني .(صاحل) :رمحه هللا
 .ه هللارمح،بن جريج عبد امللك بن عبد العزيز :بن جريجإ-4

                                                           

 (32/21،)1، طسري أعالم النبالء الذهيب، (229/2،)1، طكاشفلا، الذهيب -(1)
 (404/8،)1، طسري أعالم النبالء ( 2) 
الّتكميل يف  ،الفداء ( أبو54/9،)1، طالكامل يف الضعفاء ،( ابن عدي357/7،)1، طالطبقات الكربى ،ابن سعد-(3)

 (430/7،)1، طلسان امليزان ،( ابن حجر157/2167،)1، طاجلرح والّتعديل
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 .والزهري وعمرو بن ديناريروي عن عطاء  مسع:
 ونور بن يزيد واألوزاعي ولليث. الثوري :عنه

جيتنب تدليسه فإنه وحش التدليس ال يدلس إال فيما قد )رمحه هللا،قال الدارقطين أقوال العلماء فيه:
 (.1صحيحني.) لمن رجا  (.ثقة مدلسرمحه هللا)ثقة( قال الذهيب، الزبري وأب)و مسعه من جمروح

 .رمحه هللا،حممد بن مسلم بن تدرس :الزبري وأب -5
 (.2)(ثقة كثري احلديث أحفظنا للحديث): رمحه هللا قال عطاء بن أيب رابح أقوال العلماء فيه:

 .رضي هللا عنهبن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب  بن عبد هللا جابر -6
 احلكم: إسناده حسن لغريه مع شواهد.

،رقم ابب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا (4/330)سننهعند الرتمذي يف  رواية أخرى:
حدثنا علي بن نصر بن علي، قال: حدثنا حممد بن عباد اهلنائي، قال: حدثنا قال:  (بلفظه2655)

علي بن املبارك، عن أيوب السختياين، عن خالد بن دريك، عن بن عمر، عن النيب صلى هللا عليه 
ْليَـتَـبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ ِلَغرْيِ هللِا َأْو أَ  َمْن تـََعلََّم ِعْلًما))ل: وسلم قا  قال الرتمذي: ((رَاَد ِبِه َغرْيَ هللِا فـَ

 هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه من حديث أيوب إال من هذا الوجه.
 رجال االسناد:

 .رمحه هللا،األزدي اجلهضمي البصري بن نصر بن علي علي -1
 .عمروهب ابن جرير وبشر بن  :مسع

 (.3).رمحه هللا،وبن حجر رمحه هللا وثقه أبوحامت أقوال العلماء فيه:
 .رمحه هللا،البصري عباد اهلنائي وبن عباد أب حممد -2

 .الزبري بن وجماعة مهران بن ومحيد شعبة مسع:
 اجلهضمي. نصر بن وعلي نصر أيب بن حممد وأبو أخزم بن زيد عنه:

 (.1).: صدوقرمحه هللا وبن حجر ه هللامحر  قال أبو حامت العلماء فيه:أقوال 
                                                           

صحيح  (مسلم،88/1،)1، طصحيح البخاري، ،( البخاري125/1،)1، طذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق، الذهيب-(1)
 ( 297/1،)1ط مسلم،

 ( 30/6،)1، طالطبقات الكربى ،ابن سعد -(2)
  (249،)1، طبالتهذي تقريب( ابن حجر، 207/6،)1، طاجلرح والتعديلابن ايب حامت، -( 3)     
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  .رمحه هللا،اهلنائي البصري بن املبارك علي -3
 عروة بن وهشام حيىي بن أيب كثري :مسع

 إبراهيم. بن العقدي ومسلم عامر وأبووكيع  :نهع
 (.2)( متفق على توثيقه) :رمحه هللا،. قال بن حجررمحه هللا،وثقه بن معني أقوال العلماء فيه:

 .رمحه هللا،أيوب بن كيسان السختياين :وبيأ -4
 (.3) .رمحه هللا،وأبوحامت رمحه هللا وثقه بن معني أقوال العلماء فيه:

 .رمحه هللا،الشامي العسقالين الرملي الدمشقي بن دريك خالد -5
 .بن منية يعلى بن امية بن حمرييزا :مسع

 عون وأبو بشر. األوزاعي وقتادة وبن :عنه 
 (.4).: ال أبس بهرمحه هللا . قال أبو حامترمحه هللا النسائيو  رمحه هللا بن معني وثقه ء فيه:أقوال العلما

 رضي هللا عنه.: بن عمرا -6
 احلكم: إسناده حسن.

 يقول هللا يوم القيامة لقارئ وعامل لغري هللا تعلمته ليقال عامل وقرأت)) )عليه السالم(  وقال: -***
  (5)(( النارمربه فسحب على وجهه فألقى يفليقال هو قارئ فقد قيل ُث َي

 (152،رقم )ابب من قاتل للرايء(كتاب أإلماردة، 3/1513،)صحيحهأخرجه مسلم يف  التخريج:
ِمْلَت َعَرفـََها، قَاَل: َفَما عَ َورَُجٌل تـََعلََّم اْلِعْلَم، َوَعلََّمُه َوقـََرَأ اْلُقْرآَن، فَُأيتَ ِبِه فـََعرََّفُه نَِعَمُه فَـ ))بلفظه 

ْمُت اْلِعْلَم، َوَعلَّْمُتُه َوقـََرْأُت ِفيَك اْلُقْرآَن، قَاَل: َكَذْبَت، َوَلِكنََّك تـََعلَّْمَت اْلِعْلَم ِفيَها؟ قَاَل: تـََعلَّ 

                                                                                                                                                                                     

 (303،)1، طالتهذيب تقريب (14/4،)1، طرح والتعديلاجل -(1)    
 (375/7،)1طالتهذيب،  هتذيب ( ابن حجر،146/1،)1، طاتريخ بن معني ,ابن معني –( 2)
 ( 86/3،)1طالتهذيب،  هتذيب( 256/2،)1، طاجلرح والتعديل ابن ايب حامت، -(3)

 ( 328/3،)1، طاجلرح والتعديل -( 4)
يف هذا احلديث من الفقه أن هؤالء الثالثة فيما أرى: مل تكن أفعاهلم إال ليقال عنهم. فأما لو  ):  باين  حيىي الذهلي الشيقال(4)

كانت أفعاهلم ألجل هللا تعاىل؛ مث عقب ذلك أن يقال جريء وعامل وجواد فسرهم ذلك مل تكن إيثارهم هلذا املدح مما حيل عقدة 
م؛ ألنه إذا تعلم العامل العلم هلل مث سره أن يقال إنه عامل مل يتناوله هذا الذم، وكذلك ن هذا التوبيخ متناوال هلعزمهم األول، ومل يك

اإلفصاح عن معاني  .(مها إذا مل يكن مبّن قصدمها لذلكاملنفق واجملاهد إذا قيل بعد خلوص نيتهما جواد وجريء مل يضر 

(36/8)الصحاح
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ِهِه َحىتَّ أُْلِقَي َر ِبِه َفُسِحَب َعَلى َوجْ لِيـَُقاَل: َعاملٌ، َوقـََرْأَت اْلُقْرآَن لِيـَُقاَل: ُهَو قَاِرٌئ، فـََقْد ِقيَل، ُثَّ أُمِ 
 (بلفظه3137،رقم )من قاتل ليقال فالن جريء (كتاب اجلهاد،6/23،)سننه((والنسائي يف لنَّارِ يف ا

: َفَما َعِمْلَت ِفيَها؟ َورَُجٌل تـََعلََّم اْلِعْلَم َوَعلََّمُه، َوقـََرَأ اْلُقْرآَن فَُأيتَ ِبِه فـََعرََّفُه نَِعَمُه فـََعَرفـََها، قَالَ ))
َوَعلَّْمُتُه، َوقـََرْأُت ِفيَك اْلُقْرآَن، قَاَل: َكَذْبَت، َوَلِكنََّك تـََعلَّْمَت اْلِعْلَم لِيـَُقاَل اَل: تـََعلَّْمُت اْلِعْلَم قَ 

 (( النَّارِ َوْجِهِه َحىتَّ أُْلِقَي يف  َعاملٌ، َوقـََرْأَت اْلُقْرآَن لِيـَُقاَل قَاِرٌئ، فـََقْد ِقيَل، ُثَّ أُِمَر ِبِه، َفُسِحَب َعَلى
 مستخرجه( وأيب عوانة يف 4/488)همستخرجيف عوانة  وأبو  (14/29)مسندهوأمحد يف 

(مثله. واحلاكم يف 7441،رقم)ابب اخلرب الدال على أن من قاتل للمغنم(4/488)
 مثله.(2524،رقم )وأما حديث عبد هللا بن يزيد األنصاري (2/120)مستدركه

العلم ليجار به العلماء أو مياري به السفهاء أو يصرف به  علم)عليه السالم( ))من ت :وقال -***
   (1) وجوه الناس إليه أدخله هللا النار((

 (1364) مالك،رقم بن أنس مسند (2/382)مسندهالروايين يف  أخرجه بلفظ املصنفالتخريج:    
 أبو الرمحن دبع بن شيبان ان الثقفي، لرمحنا عبد بن زايد بن سليمان ان حرب، بن حممد ان قال:

وسلم(فذكره. والطرباين يف  عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال أنس عن قتادة، عن النحوي، معاوية
احلضرمي  حدثنا حممد بن عبد هللا( قال: 5708،رقم )من امسه: حممد،ابب امليم (6/32،)معجمه

ثنا شيبان أبو معاوية قال: ليمان بن زايد الواسطي قال: قال: ثنا احلسن بن علي احللواين قال: ثنا س
 والعمل ابلعلم االنتفاع ( ابب1/96)سننه وبن ماجه يف ( فذكره.نا قتادة، عن أنس بن مالك قال:ث

: قال األسدي إمساعيل بن وهب أنبأان:إمساعيل أنبأ قال ( بلفظه قال: حدثنا حمم بن260به،رقم)
وسلم   عليه هللا صلى هللا رسول قال: قالجده،عن ايب اهلريرة  عن ربي،املق سعيد بن هللا عبد حدثنا

َباِهيَ  اْلِعْلمَ  تـََعلَّمَ  َمنْ ))  َأْدَخَلهُ  ِإلَْيِه، النَّاسِ  ُوُجوهَ  ِبهِ  َوَيْصِرفَ  السَُّفَهاَء، ِبهِ  َوجُيَاِريَ  اْلُعَلَماَء، ِبهِ  لِيـُ
 (( مداره حممد بن حرب.َجَهنَّمَ  اَّللَُّ 

 سناد:رجال اال
 .رمحه هللا،النشاستجي النشائي الواسطي نبن خرابحرب بن حممد-1

 عاصم. بن وعلي معاوية، وأاب عليه، بن وإمساعيل زائدة أيب بن وحيىي اهليثم بن عمرو قطن أاب مسع:

                                                           

(384/2)،التيسري بشرح اجلامع الصغري .ماراة اجملادلة واحملاجةأي جيادهلم وخياصمهم وامل)أو ميارى به السفهاء(  (1)
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  وجعفر. خملد، بن وبقي داود، وأبو صحيحيهما يف ومسلم البخاري عنه:
 (1).صدوق: رمحه هللا،حامت أبو وقالأقوال العلماء فيه: 

 .رمحه هللا،الواسطيالثقفي الرمحن عبد بن زايد بن نسليما-2
 خيثمة. أيب بن وأمحد زايد بن وحيىي املدين معشر : أبومسع
 .الغالىب واملفضل زهري بن احلسن، وأمحد بن حممد بن أمحد عنه:

ن رو بوعم رمحه هللا،محدأل االمام . قا(بواطل ابحاديث أتى) :رمحه هللا،قال بن معني أقوال العلماء فيه:
 (2).(ليس بقوي): رمحه هللا ،. قال أبوحامت(منكر حديث): رمحه هللا،علي

 .رمحه هللا،بصري وأصله متيم لبين موىل النحوي معاوية أبو الرمحن عبد بن شيبان-3
 .كثري  أيب بن وحيىي وقتادة احلسن مسع:
 موسى. بن هللا وعبيد نعيم وأبو عمر بن حممد عنه:

 (3.)رمحه هللا،سعدبن  وثقهأقوال العلماء فيه:
 .رمحه هللا،البصري السدوسيبن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة قتادة،-4

 .املسيب بن وسعيد الطفيل وأاب أنسا مسع:
 .عروبة أيب بن وسعيد وشعبة، : هشام،عنه

 (4حيحني.).من رجال صرمحه هللا،وثقه بن حبانأقوال العلماء فيه: 
 .عنه رضي هللا اخلزرجي ،األنصاري النجاريبن ضمضم بن زيد بن حرام بن النضربن مالك أنس-5

 . زايد بن سليمان ألجل: منكراحلكم: اسناده 
ذكر وصف العلم الذي يتوقع دخول النار يف القيامة ملن (كتاب العم،1/278)صحيحهحبان يف  أخرجه

 بن سهل بن حممد حدثنا: قال لبصرة،اب املروزي سعيد بن حممد بن أمحد أخربان (قال:77رقم)،طلبه
: قال جابر، عن الزبري، أيب عن جريج، بن عن أيوب، بن حيىي عن مرمي، أيب بن حدثنا: قال عسكر،

                                                           

 (170/6،)1، طاتريخ السالمالذهيب،  -(1) 

، 1، طاجلرح والتعديل(ابن ايب حامت،153/4،)1، طلسان ميزان ,(ابن حجر207/2،)1ط االعتدال، ميزانالذهيب، -(2)
(71/5)

(234/7،)1، طربىالطبقات الكبن سعد، ا(1)
  (255/12،)1ط الكمال، هتذيب إكمالطاي، ( مغل4) 
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ُوا ))َواَل بلفظ مثله:وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال  فَالنَّارَ  َذِلكَ  فـََعلَ  َفَمنْ  اْلَمَجاِلَس، ِبهِ  خَتَريَّ
والقرطيب يف   الروايين بلفظ(2223،رقم)حديث الرتقفي(3/1034، )معجمه يف وبن أألعرايب النَّاَر((

 رقم ،والدنيا العلماء وذم طلب العلم للمباهاة ابب ذم الفاجر من(6/648،)جامع بيان
 (290رقم)جابر،أما حديث،،كتاب العلم(1/161)مستدركه واحلاكم يف .بلفظ الروايين(1127)

 رمي.م أيب بنمداره .الروايينبلفظ 
 رجال االسناد:    

  .رمحه هللا ابلبصرة، املروزي سعيد بن حممد بن أمحد-1
 .سهل بن وفضل منيع بن وأمحد الرحيم عبد بن حممد مسع:
 .حبان بن حامت أبو عنه:

 (1.)رمحه هللا،الدين زين الفداء وثقه أبوأقوال العلماءفيه: 
 .رمحه هللا لبغدادي البخاريا التميمي دويد بن عثمان بن عسكر بن سهل بن حممد -2

 .كتب  الرزاق وعبد والفراييب الرقى عثمان بن وعمرو الرزاق عبد مسع:
 .أبوحامت وبن زهر عنه:

 (2رجال مسلم صحيحه)من . رمحه هللا،وثقه بن حجرأقوال العلماءفيه: 
 .، رمحه هللاسعيد بن أيب مرمي اجلمحي مرمي أيب ابن-3

 مالك. بن أنس: مسع
 إسحاق. نب حيىي عنه:

 (3)من رجال صحيحني.  أقوال العلماءفيه:
 .رمحه هللا ،املصري الغافقيالعباس  أبو أيوب بن حيىي-4

 خالد. بن وعقيل املديّن حازم واىب قبيل وااب حبيب أيب بن يزيد مسع:
 جرير عنه:

                                                           

 (171/1،)1، طالستة الكتب يف يقع مل ِمن الثقاتالسودْوين،  ُقْطُلوبَغا بن قاسم الدين زين الفداء ( أبو1) 
 (181/2،)1، طرجال صحيح مسلمَمنجويه،  بن بكر ( أبو171/1، )1، طتقريب هتذيب ( ابن حجر،2) 
  (121/1،)1، طهم البخاري ومسلمتسمية من أخرجبن البيع،  (ا3) 
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 رمبا وقصد): رمحه هللا،ال بن حجرق .(احلديث منكر): رمحه هللا،قال بن سعدأقوال العلماء فيه: 
 (1)من رجال صحيحني. (،أخطأ

 .رمحه هللا،حممد بن مسلم بن تدرس املكي، األسدي، القرشي ،الزبري أبو-5
 .جابرا مسع:
 .والثوري ومالك وشعبة جريج وابن وداود وأيوب األنصاري حيىي عنه:

 (2)(دلسي أنه إال صدوق) :رمحه هللا قال بن حجر أقوال العلماء فيه:
 رضي هللا عنه. ، بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن كعببن عبد هللا جابر-5

  زبري. احلكم: اسناده ضعيف لعنعة أبو

                                                           

 (318،)1ط تقريب هتذيب،(ابن حجر،  1) 
رجال َمنجويَه،  ابن بكر أبو (745/2،)1، طتقريب هتذيبابن حجر، (171/1،)1، طالطبقات البكرى( ابن سعد، 2) 

 (1203/3،)1، طوالتجريح التعديل الباجي، القرطيب (231/2)،1، طصحيح مسلم
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 فصل يف إُث من علم ومل يعمل.

 بن فودي رمحه هللا. عبد هللافال: املصنف اإلمام 

   (1) شع((ُياللهم إين أعوذ بك من  علم ال ينفع ومن قلب ال ))قال عليه السالم:  -*** 
ر،رقم ابب التعوذ من ش، كتاب الذكر والدعاء  (4/2088)،صحيحه يفمسلم رجه و : أخالتخريج

والرتمذي يف (( َوِمْن نـَْفٍس اَل َتْشَبُع، َوِمْن َدْعَوٍة اَل ُيْسَتَجاُب هَلَا)) فذكره بزايدة(73)
 َُيَْشُع، َوَمْن وُذ ِبَك ِمْن قـَْلٍب اَل اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأعُ )) (بلفظه3482،رقم)أبواب الدعوات(5/369،)سننه

َفُع، َوَمْن قـَْوٍل اَل ُيْسَمُع، اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َهُؤاَل  ِء نـَْفٍس اَل َتْشَبُع، َوَمْن ِعْلٍم اَل يـَنـْ
 (5470)،رقم كتاب االستعاذة،االستعاذة من الشقاق والنفاق(8/263سننه،) والنسائي يف((اأْلَْرَبعِ 

ابب االنتفاع ابلعلم والعمل  ،فتتاح الكتاب يف اإلميان(إ1/92،)سننهماجه يف مثله. فذكره. وبن 
وأمحد يف (( َوِمْن ُدَعاٍء اَل ُيْسَمُع، َوِمْن قـَْلٍب اَل َُيَْشُع، َوِمْن نـَْفٍس اَل َتْشَبعُ ))(بلفظه250،رقم)به

 ،رقمعاىل عنههللا بن مسعود رضي هللا تمسند عبد ،مسند املكثرين من الصحابة(21/250)مسنده
 مصنفهأيب شيبة يف  وبن(( َوقـَْوٍل اَل ُيْسَمعُ  َوَعَمٍل اَل يـُْرَفُع، َوقـَْلٍب اَل َُيَْشُع،))(13674)
وما أسند  (3/498)مسنده( والطيالسي يف 29124،رقم)ابب جامع الدعاء،كتاب الدعاء(6/17)

 (2119،رقم)أنس بن مالك األنصاري

 (2) ((يعين إستهان ِبا) ابلقرآن من استحل حمارمه ما آمن)) ال عليه السالم:وق -***

حدثنا حممد بن قال:  (2918،رقم)أبواب فضائل القرآن(5/30)،سننه: أخرجه الرتمذي يف التخريج
إمساعيل الواسطي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان، عن أيب املبارك، عن 

( 30200رقم )،كتاب فضائل القرآن (6/146فه،)مصنيف  بن أيب شيبةكره. و (فذ صهيب،قال:
 مسنده(مثله. والشاشي يف 2084رقم)، صهيب بن سنان مسند(9/6)مسند يف البزارمثله. و 

ابب ( 8/31)،همعجم يف لطرباين(مثله. وا993،رقم)سعيد بن املسيب أيضا، عن صهيب(2/390)

                                                           

 هو العلم غري انفع،  ولو نفع صاحبه  يف الدنيا،  قلب غري خاشع: هي القلب  بال اإلخالص.علم بدون اإلخالص (1(
هو ما ال يصحبه عمل أو ما مل يؤذن يف تعلمه شرعا أو ما ال يهذب األخالق )وعمل ال يرفع( إىل هللا رفع قبول قال بن اتج:  

ألن العلم غري النافع وابل على صاحبه والعمل إذا رد يكون  يستجاب( أي ال يقبله هللالرايء أو فقد حنو إخالص )ودعاء ال 
(207/1,)التيسير بشرح الجامع الصغير (صاحبه مغضواب عليه والدعاء إذا مل يقبل دل على خبث صاحبه

(337/2)،التيسري بشرح اجلامع الصغري (،فمن استحل ما حرمه هللا يف القرآن فقد كفرقال بن اتج: ) (1)
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ما آمن  (2/7)ند الشهابمسيف  القضاعي(مثله. و7295،رقم)عن صهيبسعيد بن املسيب،الصاد،
وأبو عبد الرمحن  (2/859)الكىن واألمساءيف الدواليب  (مثله.775،رقم)ابلقرآن من استحل حمارمه

 (مثله. 171(رقم)1/344)شعب(مثله. والبيهقي يف 1511،رقم)طاوس بن كيسان اليماين
 اجلزري. يزيد بن سنانعلى  مداره: 

 رجال اإلسناد:
  .رمحه هللا،بن إمساعيل الواسطي حممد-1

 هارون. بن ويزيد ووكيع الوراق أابن بن إمساعيل مسع:
 الراين. بن وحيىي إمساعيل بن حممد عنه:

 (1) .(الابس به): رمحه هللا ،قال الذهيب .رمحه هللا الدارقطين : وثقهأقوال العلماء فيه
 .رمحه هللا ،الكويف الرؤاسي فرس بن عدي بن مليح اجلراح بن بنوكيع -2

 .عروة بن وهشام واألعمش وسفيان خالد أيب بن إمساعيل مسع:
 .آدم بن وحيىي املبارك ابن عنه:

 (2) .(عابد حافظ ثقة): رمحه هللا،قال بن حجر أقوال العلماء فيه:
 .رمحه هللا،فروة اجلزري أبو بن سنان يزيد -3

 .أنيسة أيب بن زيد عمر أيب بن عمري مسع:
 .ووكيع قرة وأب عنه:

ضعغه . (مرتوك احلديث): رمحه هللا،. قال النسائيرمحه هللا،ه بن معنيضعيفاء فيه: أقوال العلم
  ((3)). رمحه هللا،وبن حجر رمحه هللا،اجلوزجاين

 (عليه أقفمل .) املبارك وأب-4
 رابح أيب بن عطاء مسع:
 سنان بن يزيد عنه:

                                                           

 ( 481/4،)1، طاالعتدال يزان، م( الذهيب1) 
 ( 369،)1، طتقريب هتذيب( ابن حجر، 2) 
 ، أحوال الرجال،( اجلوزجوين111/1)،1، طللنسائي الضعفاء( النسائي، 71/1)،1، طبن معني التاريخ ،ابن معني–(3)

  (382،)1طتقريب التهذيب،  (1/304ٍ)،1ط
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 ((1)) .رمحه هللا،وثقه بن حبانأقوال العلماء فيه: 
 كعب  ْبن خزمية بن سعد بن جندلة ْبن عامر بن طفيل ْبن ن خالد بن عمروببن سنان  صهيب-5
 رضي هللا عنه.،الرومي التيمي النمري سعد، بن

 .علي بن يزيد ألجل: إسناده ضعيف احلكم:

 (2)((ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن علمه ماذا عمل به))عليه السالم()وقال:*** 

ابب يف  ،أبواب صفة القيامة والرقائق والورع (4/190)،سننهيف  أخرجه الرتمذيالتخريج:
حدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن، قال: أخربان األسود بن عامر، قال: (بلفظه قال: 2417،رقم )القيامة

ي، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن األعمش، عن سعيد بن عبد هللا بن جريج، عن أيب برزة األسلم
اَل تـَُزوُل َقَدَما َعْبٍد يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َحىتَّ ُيْسَأَل َعْن ُعُمرِِه ))ى هللا عليه وسلم: قال: قال رسول هللا صل

َفَقُه، َوَعْن ِجْسمِ  َناُه، َوَعْن ِعْلِمِه َما فـََعَل ِبِه، َوَعْن َماِلِه ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبُه، َوِفيَما أَنـْ ا ِه، ِفيمَ ِفيَما َأفـْ
والدارمي يف  ( مثله. 1313األسلمي،رقم) برزة أيب حديث (2/337)مسندهيف  الروايينو ((أَْباَلهُ 
 امسه (من2/348)معجمه(مثله. والطرباين يف 554،رقم)ابب من كره الشهرة واملعرفة (1/452)،هسنن

 اش.عي بن بكر على أبو مدارهاْلبَـْيِت((  َأْهلِ  ُحبِّ  َوَعنْ (بزايدة ))2191أمحد،رقم)
 رجال اإلسناد:

  .رمحه هللا،الدارمي السمرقندي هبرام بن بن الفضل بن عبد الرمحن هللا عبد -1
 بن وجعفر عبيد، بن ويعلى الفراييب، يوسف بن وحممد موسى، بن هللا وعبيد يزيد بن هارون مسع:
 التنيسي. حسان بن وحيىي عون
 بن ومسلم احلافظ، مرجى بن ورجاء ،الذهلي حيىي بن وحممد بشار، بن بلده وبندار أهل عنه:

 .الفراييب حممد بن وجعفر الرتمذي، عيسى وأبو احلجاج،
  (.(1)).وثقه بن حبان واخلطيبأقوال العلماء فيه: 

                                                           

 ( 666/7)،1، طانالثقات البن حبابن حبان، –(1)
عموم احلديث واضح ألنه نكرة يف سياق النفي لكنه خمصوص مبن يدخل اجلنة بغري حساب ومبن يدخل النار ) :القرطيبقال  (1)

من أول وهلة على ما دل عليه قوله تعاىل يعرف اجملرمون بسيماهم اآلية قلت ويف سياق حديث أيب برزة إشارة إىل اخلصوص 
املال فهو خمصوص مبن له علم ومبن له مال دون من ال مال له ومن ال علم عنده علم يسأل عنه وكذا  وذلك أنه ليس كل أحد

 (414/11)فتح الباري (له وأما السؤال عن اجلسد والعمر فعام وخيص من املسئولني
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 .رمحه هللا،عبد الرمحن املعروف بشاذان وأصله من الشام أاب بن عامر أسود -2
  .د بن زيدومحا : سفيان الثوري وشعبة بن احلجاج ومحاد بن سلمةمسع
 .بن املديينالوليد وأمحد بن حنبل وعلي ة بن : بقيعنه

 (.(2))  .وثقه أإلمام أمحدأقوال العلماء فيه: 
  .رمحه هللا،موىل واصل بن حيان األحدب األسدي بن عياش أبو بكر - 3

 عروة. بن وهشام ويزيد املهلب أبو مسع:
 .آدم بن وحيىي يونس بن هللا عبد بن أمحد عنه:
 .رمحه هللا،يألجل. وثقه ا(ثقة صدوقا كثري الغلط) :رمحه هللا دقال بن سعل العلماء فيه: أقوا

 .((3)).(صحيح كربكتابه  أن بعد حفظه ساء عابد ثقة) :رمحه هللا،قال بن حجر 
 (56).تقدمت ترمجتهثقة مدلس، : ألعمشا -4
  .عداده يف أهل الكوفة بن عبد هللا بن جريج سعيد -5

 عمر. ابن موىل وانفع سريين، بن وحممد ةأيب برز  :مسع
 وسليمان. عقيل، بن وحوشب عياش، أيب بن وأابن األعمش :عنه

 (.(4)) .رمحه هللا،والذهيب  رمحه هللا يألجلوا رمحه هللا وثقه بن حبانأقوال العلماء فيه: 
  رضي هللا عنه.على األصح، األسلمينضلة بن عبيد  :برزة وأب -6

  ف لعنعة األعمش.إسناده ضعي احلكم:
قال:  (847رقم)،النصيحة تفسري مجاع (2/840الصالة) قدر تعظيم املروزي يفرجه: أخشاهد 
 العويف، عطية عن اجلارود، بن داود حدثنا: قال احلنفي، بكر أبو حدثنا: قال مكرم، بن عقبة حدثنا

 (مثله.لموس عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا، رضي اخلدري سعيد أيب عن
 رجال اإلسناد:

                                                                                                                                                                                     

  (209/11)،1ط ،اتريخ بغداد ،اخلطيب (364/8)،1ط الثقات إلبن حبان،ابن حبان،  -(1)
  (37/7،)1، طداداتريخ بغ -(2)
 ،تقريب التهذيب، ابن حجر (492/1)،1ط، الثقات للعجلي ،العجلي (360/6)،1ط، الطبقات الكربى ،سعدابن –(3)

  (399/2)،1ط
  (439/1)،1ط ،، الكاشفالذهيب  (186/1،)1، طالثقات للعجلي (279/4،)1، طالثقات إلبن حبان ابن حبان، -(4)
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 .((1))، رمحه هللا.ثقة ثقة ،البصري العمي امللك عبد أبوبن أفلح  مكرم بن عقبة -1
وأيب النعمان احلكم بن عبد هللا  وإمساعيل بن حكيم صاحب الزايدي أمحد بن عبيد هللا الغداين مسع:

 .الضبعي وسعيد بن سفيان اجلحدري وسعيد بن عامر وربعي بن علية وسامل بن نوح
خملد وأبو بكر بن أيب عاصم وأمحد بن عمرو  بن ماجه وبقي بنداود والرتمذي و مسلم وأبو  ه:عن

 البزار وعلي بن زاطيا وأبو القاسم البغوي وحيىي بن صاعد، وآخرون.
 (.(2)).رمحه هللا ثقة ،احلنفي عبد الكبري بن عبد اجمليد بن عبيد هللا بن شريك :بكر أبو -2
سكن  الطيالسي موىل قريش وأصله فارسيبن اجلارود سليمان بن داود اجلارود:  بن داود -3

 .رمحه هللا ،البصرة
شعبة، والثوري، وهشام بن أيب عبد هللا، ومهام بن حيىي، وأابن بن يزيد، وقرة بن خالد، وزائدة  مسع:

 بن قدامة، وأيب عوانة، وغريهم.
بنا أيب شيبة وعمرو بن ان بن املديين وأبو بكر وعثمعبد احلميد وأمحد بن حنبل وعلي  جرير بن عنه:

 .ويعقوب علي وحممد بن سعد كاتب الواقدي وحممد بن بشار، وحممد بن املثّن
 .((3)) .(حافظا مكثرا، ثقة ثبتا) :رمحه هللا،قال اخلطيب أقوال العلماء فيه:

 .رمحه هللا،بن سعد بن جنادة العويف القيسي اجلديل الكويف عطية -4
 قال .رمحه هللا،والنسائى .رمحه هللا،وأمحد رمحه هللا وهشيم رمحه هللا ثورىضعفه ال وال العلماء فيه:أق
 ضعيف): رمحه هللا،حامت أبو وقال. (لني): رمحه هللا،زرعة أبو وقال. (صاحل): رمحه هللا،معني بن

. قال بن (هحديث يكتب ضعفه مع الثقات، عنه روى): رمحه هللا،عدى بن وقال. (حديثه يكتب
 . ((4)) .(به حيتج ال من الناس ومن صاحلة أحاديث وله هللا شاء إن ثقة ):رمحه هللا،سعد

 .تقدمت ترمجته عنه هللا رضي،اخلدري سعيد أبو -5
 . بن سعد عطية ألجل: ضعيفاحلكم: إسناه 

 
                                                           

 (1183/5)،1ط ،اإلسالم اتريخ الذهيب. –( 1)
 (219/2)،1ط ،الطبقات الكربى ،ابن سعد  -( 2)
  (32/10)،1، طاتريخ بغداداخلطيب،  –( 3)
 (305/6،)1، طالطبقات الكربى (327/2)،1ط ،األخيار مغاين ،العيين –( 4)
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  (1) لمه((: )عليه السالم())أشد الناس عذااب يوم القيامة عامل، مل ينفعه هللا بعوقال -***

 قال:حدثنا (507،رقم )مسه طاهرإمن  (1/305)،معجمهه فذكره. والطربي يف أخرج التخريج:
 عاصم بن هللا عبد حدثنا الرازي، مروان بن موسى بن علي حدثنا البابسرتي، هللا عبد بن طاهر

 قال: قال عنه هللا رضي هريرة أيب عن املقربي، سعيد عن الربي، مقسم بن عثمان حدثنا احلماين،
( نشر العلم، فصل قول: 3/273)،شعبمثله. والبيهقي يف :وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول

ابب: استعاذة النيب  (1/628، )جامع البيانيف  الطربي(مثله. و 1642وينبغي لطالب العلم،رقم)
 (1/350)اجلزء أول،  بن بشران أمايل( مثله. و1079،رقم )صلى هللا عليه وسلم من علم ال ينفع

يف  شهاب القضاعي (مثله.803،رقم )التاسع من مجادى اآلخرة سنة أربع وعشرينجملس يوم اجلمعة 
 .عثمانعلى  مداره (مثله.1122،رقم )إن أشد الناس عذااب يوم القيامة (2/171)،مسنده

 رجال اإلسناد:
  .رمحه هللا،بن مقسم الربي املقربي عثمان-1
ري وااب اسحاق ومحاد بن ااب سلمان وفرقد وحيي بن ايب كث وقتادة ياملقرب  وسعيد وانفع اليث مسع: 

 السبخي ومنصور بن املعتمر.
وسفيان الثوري وأبودود الطيالسي وأبوعاصم وسلم بن قتيبة وحيي بن سالم  هارون بن يزيد عنه:

 وشيبان بن فروخ.
 ،سائي. ضعفه النرمحه هللا،معنيوبن  رمحه هللا،أمحدو  رمحه هللا،تركه حيي القطانأقوال العلماء فيه: 

 . ((2)) رمحه هللا.
 .تقدمت ترمجتهرضي هللا عنه،  هريرة وأب-6

  .عثمان بن مقسم ألجل:، إسناده ضعيف احلكم:
ابب من قاتل للرايء والسمعة استحق ،كتاب اإلمارة(3/1513،)صحيحهأخرجه: مسلم يف شواهيد

قـََرْأُت ِفيَك اْلُقْرآَن، قَاَل: َكَذْبَت، َوَلِكنََّك ِعْلَم، َوَعلَّْمُتُه وَ قَاَل: تـََعلَّْمُت الْ )) (بلفظه152،رقم)النار
                                                           

 (وحيرق نفسهمثل الذي يعلم الناس اخلري وينسى نفسه كمثل السراج الذي يضئ ) :قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم(1)

 واملرتوكون ،النسائي (202/1)،1، طللبخاريالتاريخ البخاري، (101/2)،1، طإلبن حباناجملروحني ، ابن حبان–(2)
 (75/1)،1، طللنسائي
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ِحَب َعَلى تـََعلَّْمَت اْلِعْلَم لِيـَُقاَل: َعاملٌ، َوقـََرْأَت اْلُقْرآَن لِيـَُقاَل: ُهَو قَاِرٌئ، فـََقْد ِقيَل، ُثَّ أُِمَر ِبِه َفسُ 
 ،من قاتل ليقال فالن جريء، اب اجلهادكت(6/23،)سننهالنسائي يف (( و َوْجِهِه َحىتَّ أُْلِقَي يف النَّار

 (مثله.3137)رقم
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 .خامتة: يف من بدأ ابخلري ليسَت به

 بن فودي رمحه هللا. عبد هللاقال: املصنف، اإلمام 

))من سن يف اإلسالم سنة حسنة،كان فله أجرها وأجر من عمل عليه السالم: قال  -***
سن يف اإلسالم سنة سيئة، وكان عليه  ينقص من أجورهم شيئا، ومنِبا،من بعده من غري أن 

 (1)زارهم شيئا((من غري أن ينقص من أو  وزرها ووزر من عمل ِبا من بعده 
، ابب من سن سنة حسنة كتاب العلم،(4/2059)،صحيحهيف  مسلمأخرجه  التخريج:

يف والنسائي  (مثله.203،رقم)فتتاح الكتاب يف اإلميانإ(1/74)،سننه يف بن ماجهو  فذكره.(15رقم)
 مسنده(مثله. وأمحد يف 2554،رقم)ابب التحريض على الصدقة،كتاب الزكاة(5/75)،سننه

شعبة، (1/89)مسنده يف بن اجلعدو  (مثله.19156رقم)ومن حديث جرير بن عبد هللا، (31/494)
حاديث جرير أ(2/55)مسنده يف الطيالسييف داود  وأبو  (مثله.516،رقم )عن عون بن أيب جحيفة

 (مثله.705، رقم)لبجليبن عبد هللا ا
اته حي يف ِباعمل  ماا هله أجر فة نمن سن سنة حسقال: )عليه السالم( ))ويف رواية:  -***

 .وهللا أعلم (2) ((ترتك حىت َوبعد ِماته

عبد الواحد بن عبد هللا  ابب الواو،(22/74)،معجمهبلفظ املصنف الطرباين يف  : أخرجهالتخريج
َعَلْيِه ِإَْثَُها َحىتَّ َيرْتَُك، َوَمْن َماَت )) ذكره مع( ف184،رقم )ري، عن واثلةالنص َوَمْن َسنَّ ُسنًَّة َسيَِّئًة فـَ

َعَث يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  ومسلم يف (( ُمَراِبطًا يف َسِبيِل هللِا َجَرى َلُه َأْجُر اْلُمَراِبِط َحىتَّ يـُبـْ
ْساَلِم )) ( بلفظه69،رقم)ن سنة حسنةابب من س (كتاب العلم،2/704،)صحيحه َمْن َسنَّ يف اإْلِ

ُقَص ِمْن ُأُجورِِهْم َشْيٌء، وَ  َلُه َأْجُرَها، َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِِبَا بـَْعَدُه، ِمْن َغرْيِ َأْن يـَنـْ َمْن ُسنًَّة َحَسَنًة، فـَ
ْساَلِم ُسنًَّة َسيَِّئًة، َكاَن َعَلْيِه ِوْزرَُها َووِ  ُقَص ِمْن ْزُر َمْن َعِمَل ِِبَا َسنَّ يف اإْلِ ِمْن بـَْعِدِه، ِمْن َغرْيِ َأْن يـَنـْ

                                                           

ويف بعض ( وهي سنته عليه السالم،  أي أتى بطريقة مرضية يشهد هلا أصل من أصول الدين):أبوالعالمحمدالمباركفورىقال(1)
 هاسن ه، فكانهبا يعمل فسار ، السنةعلى   أخيه مسلم ودل  إذا قام مسلم( ل على خريمن د ) (من دعا إىل هدى) روايت 

ُتفة ال كتاب وال السنة،  (من سن يف اإلسالم سنة سيئة أي طريقة غري مرضية ال يشهد هلا أصل من أصول الدين ).عليه
(365/7)األحوذي

)ما من داع يدعو إىل هدى وما من داع يدعو إىل ضاللة( خري فله مثل أجر فاعله(  )من دل على جاء مبعّن خمتلف، (2)
(166/11،)املنهاج
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، ابب ما جاء فيمن دعا إىل هدى(أبواب العلم، 4/340، )سننهوالرتمذي يف (( َأْوزَارِِهْم َشْيءٌ 
َها فـََلُه َأْجُرُه َوِمْثُل ُأُجورِ )) (بلفظه2675رقم) ُقوٍص َمْن اتَـّبَـَعُه َغرْيَ  َمْن َسنَّ ُسنََّة َخرْيٍ فَاتُِّبَع َعَليـْ َمنـْ

َها َكاَن َعَلْيِه ِوْزرُُه َوِمْثُل َأْوزَاِر َمْن اتَـّ  ًئا، َوَمْن َسنَّ ُسنََّة َشرٍّ فَاتُِّبَع َعَليـْ بَـَعُه َغرْيَ ِمْن ُأُجورِِهْم َشيـْ
ًئا ُقوٍص ِمْن َأْوزَارِِهْم َشيـْ ،كتاب دقةابب التحريض على الص (5/75،)سننه(( والنسائي يف َمنـْ

ابب من سن  ،فتتاح الكتاب يف اإلميان(إ1/75)سننه،(بلفظ مسلم. وبن ماجه يف 2554الزكاة،رقم)
َمْن َسنَّ ُسنًَّة َحَسَنًة فـَُعِمَل ِِبَا بـَْعَدُه، َكاَن َلُه َأْجُرُه َوِمْثُل ُأُجورِِهْم، ِمْن )) ( بلفظه207،رقم)سنة

ُقَص ِمْن ُأُجورِِهْم شَ  ًئا، َوَمْن َسنَّ ُسنَّ َغرْيِ َأْن يـَنـْ ًة َسيَِّئًة فـَُعِمَل ِِبَا بـَْعَدُه، َكاَن َعَلْيِه ِوْزرُُه َوِمْثُل يـْ
ًئا ُقَص ِمْن َأْوزَارِِهْم َشيـْ  ((َأْوزَارِِهْم، ِمْن َغرْيِ َأْن يـَنـْ
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 كتاب الطهارة

 .طاهر والنجسالابب يف الطهور و 
 بن فدي رمحه هللا. عبد هللاقال: املصنف، االمام 

 (1)الطهور شطر اإلميان((يف )) قال عليه السالم: -***
فذكره (1،رقم )ابب فضل الوضوء (كتاب الطهارة،1/203،)صحيحه: أخرجه مسلم يف التخريج

السََّماَواِت َأْو مَتََْلُ َما َبنْيَ  -َواحْلَْمُد َّلِلَِّ مَتََْلُ اْلِميَزاَن،َوُسْبَحاَن هللِا َواحْلَْمُد َّلِلَِّ مَتََْلَِن )) بزايدة
، َوالصَّاَلُة نُوٌر، َوالصََّدَقُة بـُْرَهاٌن َوالصَّرْبُ ِضَياٌء، َواْلُقْرآُن ُحجٌَّة َلَك َأْو َعَلْيَك، ُكلُّ النَّاِس َواأْلَْرضِ 

 ،حديث أيب مالك األشعري(37/542)مسندهوأمحد يف  ((يـَْغُدو فـََباِيٌع نـَْفَسُه َفُمْعِتُقَها َأْو ُموِبُقَها
رقم الرتغيب يف الوضوء وثواب إسباغه،(1/189)همستخرج يف أيب عوانةمثله. و (22908رقم)

 ،رقمابب يف الوضوء وفضله ،كتاب الطهارة(1/289) املستخرجهمثله. وأبو نعيم يف (600)
أبواب  (5/419،)سننه(مثله والرتمذي يف 2453(رقم)4/236)شعبوالبيهقي يف مثله.(534)

كتاب (1/14)مصنفهوبن أيب شيبة يف  ((ميَانِ اْلُوُضوُء َشْطُر اإْلِ ))( بلفظه 3517)رقم ،الدعوات
 (مثله. 37،قم)ابب: يف احملافظة على الوضوء وفضله ،الطهارات

 ((يتوضأ ويغتسل من املاء العذب والصاحل وماء السماء )عليه السالم( وكان)) -***

  عليه. أقفمل 
 (2)((شمساملء املسخن ابلنار ويكرهون يتطهرون مبا)عليه السالم( وكان أصحابه)) -***

ابب الوضوء من ماء  كتاب الطهارة،(1/174مصنفه،)أخرجه عبد الرزاق الصنعاين يف  التخريج:
أخربان عبد الرزاق قال: أخربان معمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر ( قال: 675،رقم )احلميم

                                                           

أي: نصفه؛ ألن خصال اإلميان قسمان: ظاهرة، وابطنة، فالطهور  ،الطهور شطر اإلميان) وغريه، هي النظافة  ابملاء  :طهارةال(1)
اختلف ابملراد ابإلميان يف هذا احلديث: املراد  (36/1)تطريز رايض الصاحلني (ةمن اخلصال الظاهرة، والتوحيد من اخلصال الباطن

املراد به معناه احلقيقي وهو املقابل للكفر، وعلى املعنيني فيه داللة على فضل الوضوء، بل  ،به الصالة، فإن اإلميان يطلق عليها
الطهارة بعض شرائط  ،ية هي أفضل العبادات البدنعلى فضل مطلق الطهارة، أما على األول فإهنا جعلت نصف الصالة اليت

جوابه: أن الطهارة أقوى شرائط الصالة فجعلت كأهنا الشرط كله، فأطلق عليها الشطر  ؟الصالة، فكيف جعلت نصف الصالة
(248/2‘)المجالس الوعظية في شرح أحاديث (هبذا االعتبار

م.نجاسة,هللااعالهالتدخلفياخوفكراهة تنزيه(2)
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ابب املاء  (1/306)،الطهور والقاسم بن سالم يف ((يمِ َكاَن يـَْغَتِسُل اِبْلَماِء احْلَمِ ))بن اخلطاب 
  ( مداره على زيد بن اسلم.255،مثله، رقم)املسخن يكون للوضوء واالغتسال

 رجال اإلسناد:

 .رمحه هللا،بن مهام بن انفع الصنعاين عبد الرزاق -1
 .معمر بن راشد واألوزاعي :مسع
 .اهيم وعلي بن املديينأمحد بن حنبل وحيىي بن معني وإسحاق بن إبر  :عنه
 (.(1)).من رجال الصحيحني .(أحد الثقات املشهورين):رمحه هللا،قال بن عساكر وال العلماء فيه:أق
 .رمحه هللا،أبو عروة بن أيب عمرو األزدي موالهم البصريبن راشد  معمر -2

إسحاق اهلمداين  وزيد بن أسلم وحيىي بن أيب كثري وقتادة وأيب  مالك بن الكرمي وعبد الزهري مسع:
وحممد بن زايد البصري وهشام بن عروة وعمرو بن دينار واثبت البناين وأيوب السختياين  واألعمش 

  .س وهبز بن حكيم بن معاويةوعبد هللا بن طاو 
 .التيمي سليمان بن ومعتمر األسلمي عمر بن حممد عمر بن حممد عنه:

رمبا غلط يف روايته عن  الثقات اإلثبات املتقنني،من ) :رمحه هللا،قال بن حجر أقوال العلماء فيه: 
  .((2)) (األعمش وهشام بن عروة، وفيما حدث به ابلبصرة

 .رمحه هللا،بن أسلم موىل عمر بن اخلطاب أاب أسامة زيد -3
عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وااببكر الصديق ومعاذ بن جبال وااب  .سعيد اخلدريوأبو  :مسع

عمر ومعاوية بن ااب سفيان واملغرية بن شعبة وااب هريرة  بن عبد هللاكعب األخبار و عبيدة بن اجلراح و 
 .وعطاء بن يسار  ووحفصة بنت عمر

 وابنه زيد بن اسلم والقاسم بن حممد وانفع موىل بن عمر.  حممد بن وعاصم سعد بن هشام عنه:
 .((3)) (ثقة كان يرسل) :رمحه هللا،. قال بن حجررمحه هللا،وثقه بن سعدأقوال العلماء فيه: 

 .رمحه هللا أسلم العدوي موىل عمر :أبيه-4

                                                           

، رجال صحيح منجويه (ابن923/2)،1ط، التعديل والتجريح (ابن ايب حامت،160/36)،، دطدمشقاتريخ عساكر،  ابن-(1)
  (8/2)،1، طمسلم

  (305/1) ،1، طمشاهري علماء األمصار ،الدارمي (344،)1ط ،تقريب التهذيبابن حجر، -(2)
  (111،)1ط ،التهذيب تقريب (314/1،)1طالطبقات الكربى ،ابن سعد، -(3)
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 .ومعاذ بن جبل وأيب عبيدة بن اجلراح وأبوبكر وعثمان عمرمسع: 
 .ومسلم بن جندب اهلذيل  زيد بن اسلم والقاسم بن حممدعنه: 

 .((1)) .رمحه هللا،بن حجر ثقةو  أقوال العلماء فيه: 
 .تقدمت ترمجته رضي عنه هللا،بن اخلطاب عمر -5

 إسناده صحيح.: احلكم
 (2)((املاء طهور ال ينجسه شيء إال ما غلب على طعمه ولونه ورحيه))قال عليه السالم: و  -***

 (قال:521،رقم )ابب احلياض ،كتاب الطهارة وسننها  (1/174)سننه: أخرجه بن ماجه يف التخريج
قال: حدثنا رشدين  اال: حدثنا مروان بن حممدحدثنا حممود بن خالد والعباس بن الوليد الدمشقيان ق

قال: أنبأان معاوية بن صاحل، عن راشد بن سعد، عن أيب أمامة الباهلي قال: قال رسول هللا صلى هللا 
راشد بن سعد املقرائي، عن أيب  (8/104)معجمه(فذكره. والطرباين يف  عليه وسلم:

املاء ابب ،كتاب الطهارة (1/30)سننهوالدار قطين يف  )لونه(( بدون 7503،رقم)أمامة
  .رشدين بن سعد (مثله. مدره:1226،رقم )(1/392سننه) (مثله. والبيهقي يف 45،رقم)املتغري

 رجال اإلسناد:
  .رمحه هللا،علي الدمشقي أبوبن خالد  حممود-1

 حممد. بن ومروان مسلم بن والوليد الواحد عبد بن عمر مسع:
 .احلواري أيب بن أمحد نهع وروى زرعة أبو حامت وابو عنه:

 (3.)رمحه هللا،وثقه أيو حامتأقوال العلماء فيه: 
  .رمحه هللا الدمشقيفضل  أبو  السلمي اخلالل صبح بن بن الوليد عباس-2

 سعيد. بن وعثمان الطاطرى ومروان مسيع بن عيسى بن وحممد الواحد عبد بن عمر مسع:
 زرعة،. وأبو أبوحامت عنه:

 (1. )محه هللا، . وثقه بن حبان(شيخ) :رمحه هللا بوحامتأقال : أقوال العلماء فيه
                                                           

 .(104/1)،1ط تهذيب،تقريب ال -(1)

أن املاء إن كان قلتني ال يتنجس  ،وهو حديث صحيح ،وأما الشافعية فبحديث القلتنيمذهبة املالكية أخذوا هبذا احلديث، ) ( 2)
 (173/1)،ُتفة األحوذي (إال إن تغري رحيه أو طعمه أو لونه وإن كان دون القلتني يتنجس وإن مل يتغري أحد أوصافه

 (292/8،)1، طاجلرح والتعديلمت، ابن ايب حا -(3) 
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 .رمحه هللا الدمشقي الطاطريبن حممد  مروان-3
 .بالل بن وسليمان أنس بن ومالك العزيز عبد بن وسعيد  سالم بن معاوية مسع:
 لسمرقندى.ا الرمحن عبد ابن هللا وعبد احلوارى اىب بن وامحد عتبة بن والوليد صاحل بن صفوان عنه:

 (2.)رمحه هللا،وثقه أبوحامتفيه:أقوال العلماء 
 .رمحه هللا بن أيب رشديناملصري ملقب بن سعد  رشدين-4

 ويونس. وعقيل صاحل، بن معاوية مسع:
 احلسين. عيسى بن جعفر عنه:

 ه هللارمح،قال قتيبة. رمحه هللا،ومسلم رمحه هللا،والبخاري رمحه هللا،ضعفه بن سعدأقوال العلماء فيه: 
 (3) (مناكري كثرية له): رمحه هللا،اجلوزجاين . قال(دفع إليه فيقرأهكان ال يبايل ما )
 .رمحه هللا احلمصي حدير بن بن صاحل معاوية-3

   راشد بن سعد وأبو الزاهرية وحدير بن كريب. مسع:
  سعد والثوري. بن عيسى والليث بن وهب ومعن بن هللا عبد عنه:

 احلديث حسن): رمحه هللا،قال أبوحامت .برضا ليس):رمحه هللا،قال بن معني أقوال العلماء فيه:
 (4)(أوهام له صدوق):رمحه هللا،قال بن حجر .رمحه هللا،وثقه أبو زرعة .(به حيتج وال حديثه يكتب

 (5) .رمحه هللا،ثقة، من أهل محص احلمريي بن سعد راشد-4
 وعمر وسعد بن ايب وقاص. عائشة مسع:
 بيدي.الز  وحممد بن وليد ن يزيدثوب بعنه: 

 رضي هللا عنه. ـالباهلي أمامة وأب -5
 .رشدين بن سعد ألجل منكر،احلكم: إسناده 

                                                                                                                                                                                     

 (512/8،)1طالثقات البن حبان، ( ابن حبان، 292/8،)1، طاجلرح والتعديل -(1) 
 (275/8،)1، طاجلرح والتعديل-(2) 

 ري،، الضعفاء للبخالبخاري(ا337/3،)1طالتاريخ للبخاري،  ،البخاري (358/8،)1طالطبقات الكربى،  ابن سعد،(3)
  (267/1)،1، ط، احوال الرجالاجلوزجوين (27/1)،1طللمسلم،  الكينمسلم، (46/1)،1ط

 (383/8،)1طوالتعديل،  اجلرح (ابن ايب حامت،72/1،)1، طتقريب هتذيبابن حجر، (4)
 ( 317/7)،1طالطبقات الكربى، (5)
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فال:  (66، رقم)ابب ما جاء يف بئر بضاعة (كتاب الطهارة،1/17،)سننهأبو داود يف  أخرجه:
حدثنا أبو أسامة، عن  حدثنا حممد بن العالء، واحلسن بن علي، وحممد بن سليمان األنباري، قالوا:

ليد بن كثري، عن حممد بن كعب، عن عبيد هللا بن عبد هللا بن رافع بن خديج، عن أيب سعيد الو 
اخلدري، أنه قيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها احليض 

أن  ابب ما جاءبواب الطهارة، أ (1/122،)سننه(فذكره. والرتمذي يف وحلم الكالب والننت؟ فقال
، سننهَحَسن . والنسائي يف  َحِديث   قال الرتمذي: َهَذا (مثله.66، رقم)املاء ال ينجسه شيء

ِإالَّ َما )) بدون أبو أسامةعلى  (مثله . مداره326،رقم)ابب ذكر بئر بضاعة(كتاب املياه،1/174)
 .((َغَلَب َعَلى ِرحِيِه َوطَْعِمِه َوَلْونِهِ 

 السناد:رجال ا
 .رمحه هللا،ء بن كريب اهلمداين الكويفبن العال حممد - 1

 أاب بكر بن عياش، وعمر بن عبيد. :مسع
 .حامت وأبو البخاري عنه:

 (.(1)) .رمحه هللا،. وثقه النسائي(صدوق): رمحه هللا،قال أبو حامتأقوال العلماء فيه: 
 .رمحه هللا،مكةبن علي احللواين احلافظ اإلمام اخلالل حمدث  احلسن - 2

 .عطية بن وزكراي سوار بن ةشباب مسع:
 .االصبهاين البزار حممد بن امحدو النيسابوري حجاج بن مسلم عنه:

 .((2))(ثقة ثبتا متقنا): رمحه هللا،قال يعقوب بن شيبةأقوال العلماء فيه: 
  .رمحه هللا،عبد هللا احلراين أاب بن سليمان األنباري حممد - 3

 .وهشام بن حسان إسحاقحممد بن  :مسع
 .داود أبوو األشعث بن سليمان :عنه

 (.(3)) .رمحه هللا،وبن حبان رمحه هللا،يألجلوثقه ا (صدوق): رمحه هللا،قال أمحدأقوال العلماء فيه: 
                                                           

 ( 52/1)،1طمشيخة النسائي، ، النسائي (52/8)،1ط اجلرح والعديل، ،ابن ايب حامت –( 1)
 ( 80/2)،1ط للذهِب، تذكرة احلفاظ  ،الذهيب–( 2)
، 1ط الثقات إلبن حبان، ابن حبان،( 404/6)،1طالثقات للعجلي، العجلي،  (276/2)،1، طاجلرح والتعديل-(3)

(40/9 ) 
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 .رمحه هللا،موىل بين هاشم محاد بن أسامة بن زيد الكويف :أبو أسامة - 4
 .بن املدييناألعمش، وأمحد، وإسحاق، وبن معني، و  :مسع
 الدورقي. وأمحد الكوسج وعلي وإسحاق وأمحد مهدى بن محنالر  عبد عنه:

ثقة ثبت رمبا ): رمحه هللا،قال بن حجر .رمحه هللا،يألجلوا رمحه هللا،وثقه أمحدأقوال العلماء فيه: 
 (.(1)) (دلَّس

 .رمحه هللا،حممد موىل لبين خمزوم وأب بن كثري الوليد-5
 سهل. بن وحممد صياد ابن مسع:
 عيينة. بن وسفيان وغريه من الكوفينيأبو أسامة  :عنه

 ،بن عيينةقال  .رمحه هللا،وثقه بن معني. (ليس بذاك) رمحه هللا،قال بن سعدأقوال العلماء فيه: 
 .((2))  (ثقة) :رمحه هللا،ابراهيم بن سعدقال .  (صدوق):رمحه هللا 

 .رمحه هللا،محزة وأب بن كعب بن حبان بن سليم بن أسد القرظي حممد-6
 .عجرة بن وكعب هريرة وأيب عبيد بن وفضالة أيوب يبأو  الدرداء وايب مسعود بنو  علي :مسع
 عجالن. بنو  اهلاد بن ويزيد عتيبة بن واحلكم اسلم بن وزيد املنكدر بن عنه:

 (.(3)) .رمحه هللا،وبن حبان رمحه هللا،يألجلوا رمحه هللا،وثقه بن سعدأقوال العلماء فيه:  
  .رمحه هللا،هللا بن رافع بن خديج األنصاري بن عبد عبيد هللا -7

 .سعيد اخلدري وأبو جابر بن عبد هللا  :مسع
 .سليط بن أيوب وهشام بن عروة :عنه

 ،صحح حديثه أمحد (جمهول ):رمحه هللا،قال بن مندة. رمحه هللا،وثقه بن حبان أقوال العلماء فيه:
 (.(4)) (وغريه رمحه هللا

                                                           

  (8 )،1، طهتذيب تقريب ،( ابن حجر120/1،)1، طالثقات للعجلي (61/5)،1ط، اتريخ اإلسالم، الذهيب –( 1)
، اجلرح والتعديل(ابن ايب حامت،  158/3)،1، طاتريخ بن معني ،( ابن معني398/1،)1ط كربى،الطبقات ال ،ابن سعد–(2)

 ( 14/9،)1ط
، 1ط الثقات إلبن حبان،ابن حبان،  (251/2)،1طالثقات للعجلي،  (العجلي،340/5،)1ط الطبقات الكربى،-(3)

(351/5 ) 
موسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف رجال احلديث  ،لسيد أبو املعاطي النوريا (70/5)،1ط الثقات إلبن حبان،–(4)

 ( 28/7)،1طهتذيب التهذيب، ، ابن حجر (406/2ـ)1،طوعلله
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 .تقدمت ترمجته عنه، رضي هللا، اخلدري سعيد وأب - 9
 .جمهول عبيد هللا بن عبد هللا ضعيف جللإسناده  احلكم:

: )عليه السالم( للسائل ال تسأل فقال، عن املاء يكون يف الفالة يرده السباع ))وسئل -***
 (1)عن مثل هذا فإنه تكلف((

بلفظه قال:  (63،رقم )ب ما ينجس املاءاب(كتاب الطهارة، 1/17،)سننهأبو داود يف  التخريج:
حدثنا حممد بن العالء، وعثمان بن أيب شيبة، واحلسن بن علي، وغريهم، قالوا: حدثنا أبو أسامة، 

قَاَل:  د هللا بن عبد هللا بن عمر، عن أبيه،يعن الوليد بن كثري، عن حممد بن جعفر بن الزبري، عن عب
َباِع، فـََقاَل َصلَّى هللاُ  َعَلْيِه َوَسلََّم َعنِ  ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  اْلَماِء َوَما يـَُنوبُُه ِمَن الدََّوابِّ َوالسِّ

 ،أبواب الطهارة (1/123،)سننهوالرتمذي يف (( ِإَذا َكاَن اْلَماُء قـُلََّتنْيِ ملَْ حَيِْمِل اخْلََبثَ ))َعَلْيِه َوَسلََّم:
،رقم ابب التوقيت يف املاء،هارةكتاب الط(1/46،)سننهي يف (مثله. والنسائ67، رقم )ابب منه آخر

ابب مقدار املاء الذي ال ، كتاب الطهارة وسننها(1/172)،سننه( مثله. وبن ماجه يف 52)
مسند عبد هللا بن  ،مسند املكثرين من الصحابة (8/422)مسنده وأمحد يف  (مثله.517،رقم)ينجس
( 758،رقم)ي ال ينجسابب قدر املاء الذ (1/569)سننه(مثله.والدارمي يف 4803،رقم)مسعود

فقال )) عليه أقف (مثله. مل5590،رقم )مسند عبد هللا بن عمر(9/438)مسنده مثله أيو يعلى يف
 مداره أبو أسامة. ((للسائل ال تسأل عن مثل هذا فإنه تكلف

 رجال اإلسناد: 
 (114)ص، .تقدمت ترمجته ،صدوق ،بن العالء حممد -1
 .،رمحه هللاالعبسي الكويف بن القاضي أيب شيبة إبراهيم عثمان بن حممد: أيب شيبة بن عثمان -2

 (.(2)) من رجال صححني. أقوال العلماء فيه:
 (114. )تقدمت ترمجتهثقة،  ،بن علي احلسن -3 

 (.(3)).رمحه هللا ،دلَّس رمبا ثبت ثقة ،زايد بن سليمان بن زيد بن أسامة بن محاد: أبو أسامة - 4
 (115) .دمت ترمجتهتقثقة،  ،بن كثري الوليد - 5

                                                           

 اليسكت عن حق.عليه السالم  نهيدل على طهارته أل (1)

 ( 172/1،)1طومسلم،  البخاري أخرجهم من تسمية البيع، ابن-(2)
 ( 172/1،)1، طءواألمسا الكىن مسلم،-(3)
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 . رمحه هللا ،العوام بن خويلدالزبري بن بن  بن جعفر حممد -6
  .عروة بن الزبريو بن جعفر  حممد بن إسحاق عن حممدمسع: 

بن جريج وعبد الرمحن بن نصاري و عبيد هللا بن أيب جعفر وحيىي بن سعيد األو  أيضا بن جريج :عنه
 .بن كثريوحممد بن إسحاق والوليد  احلارث املخزومى

 (.(1)) .رمحه هللا،وبن حجر رمحه هللا وبن حبان رمحه هللا وثقه النسائيأقوال العلماء فيه: 
 (.(2)) .رمحه هللا،ثقة،العدوي بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب القرشي عبد هللا -7
 .تهتقدمت ترمجرضي هللا عنه  ،عبد هللا بن عمر بن اخلطاب: أبيه - 8

 .حسنإسناده  احلكم:
  (3)))وكان)عليه السالم(  يتوضأ من اإلانء الذي شربت منه اهلرة(( -***

 عليه مرفوعا. أقفمل 
حدثنا قال:  (75)رقم،،ابب سؤر اهلرة ،كتاب الطهارة (1/19)سننه،أخرجه أبو داود يف التخريج: 

ت عبيد بن أيب طلحة، عن محيدة بنعبد هللا بن مسلمة القعنيب، عن مالك، عن إسحاق بن عبد هللا 
َدَخَل أن أاب قتادة،  -وكانت حتت ابن أيب قتادة  -كعب بن مالك   بن رفاعة، عن كبشة بنت

اَنَء َحىتَّ َشرَِبْت، قَاَلْت َكْبَشُة:  َفَسَكَبْت َلُه َوُضوًءا، َفَجاَءْت ِهرٌَّة َفَشرَِبْت ِمْنُه، فََأْصَغى هَلَا اإْلِ
َنَة َأِخي؟ فـَُقْلُت: نـََعْم، فـََقاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ِإلَْيِه، فـََقاَل: أَتَـ فـََرآين  أَْنظُرُ  ْعَجِبنَي اَي ابـْ
َا ِمَن الطَّوَّاِفنَي َعَلْيُكْم َوالطَّوَّافَاتِ )) َوَسلََّم قَاَل: َا لَْيَسْت بَِنَجٍس، ِإهنَّ مالك يف  ((ِإهنَّ

 إسحاق أخربان مالك، (قال: أخربان90،رقم)وضوءابب الطهورلل ،قوت الصالةابب و (1/54)املوطأ

                                                           

 تقريب ( ابن حجر،394/7،)1طالثقات إلبن حبان،  (ابن حبان،622/2،)1ط التعديل  واجلرح، سليمان، لوليدا أبو-(1)
  (292،)1ط التهذيب،

 ( 320/5،)1طاجلرح والتعديل، ابن ايب حامت، -(2)
من مجلته: أن هذه ل كبري من أصول الشريعة، أن املشقة جتلب التيسري. وذلك أص)أحدمها:  هذا احلديث حمتٍو على أصلني: (3)

األشياء اليت يشق التحرز منها طاهرة، ال جيب غسل ما ابشرت بفيها أو يدها أو رجلها، ألنه علل ذلك بقوله: "إهنا من 
واخلفني، الطوافني عليكم والطوافات" كما أابح االستجمار يف حمل اخلارج من السبيلني، ومسح ما أصابته النجاسة من النعلني 

فا عن يسري طني الشوارع النجس، وأبيح الدم الباقي يف اللحم والعروق بعد الدم املسفوح، وأبيح ما أصابه وأسفل الثوب، وع
فم الكلب من الصيد، وما أشبه ذلك مما جيمعه علة واحدة، وهي املشقة. الثاين: أن اهلرة وما دوهنا يف اخللقة كالفأرة وحنوها 

 (64/1،)ِبجة قلوب األبرار (وشراب وثياب وغريها  ينجس ما ابشرته من طعامطاهرة يف احلياة ال
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 كعب  ابنة كبشة  خالتها عن ، أخربته رفاعة بن عبيد ابنة محيدة امرأته أن طلحة، أيب بن هللا عبد بن
(مثله. 1/9)مسندهقتادة، مثله. مثله. والشافعي يف  أاب أن ، قتادة أيب ابن حتت وكانت مالك، بن

 ابب (1/100( والصنعاين يف مصنفه)352،رقم)ؤر اهلرابب س (1/100)مسندهلى يف وأبو يع
 عائشة موالة علقمة أم عن يروى ( ما2/458(مثله. وبن راهويه يف مسنده)352اهلر،رقم) سؤر

 الدارقطينو  (مثله.1030وسلم،رقم) عليه هللا صلى النيب عن عنها املدينة أهل نساء من وغريها
  (1/263)،مستدركه(مثله. واحلاكم يف 219م )،رقابب سؤر اهلرة، لطهارةكتاب ا(1/117)سننه

 . مالك بن أنس مثله. مداره على أإلمام(567،رقم )كتاب الطهارة
 رجال اإلسناد:

 (.(1)) .رمحه هللا،ثقة القعنيب الرمحن، عبد أبو البصرة سكن مديّن قعنب بنبن مسلمة عبد هللا  -1 
 (33)ص،.ت ترمجتهتقدمثقة،  ،بن أنس مالك -2 

 .رمحه هللا ،حيىي وأب بن عبد هللا بن أيب طلحةإسحاق -3

 .إسحاق بن ورافع مالك بن أنس مسع:
 .حيىي بن موسى ومهام بن أنس وحممد بن مالك عنه:

 .((2)) .رمحه هللا،يألجلوا رمحه هللا وأبو حامت وبن معني رمحه هللا وثقه بن سعد  أقوال العلماء فيه:
 .رمحه هللا،الزرقيت عبيد بن رفاعة بن رافع بنمحيدة  -4

 .كبشة بنت كعب بن مالك  :مسع
 إسحاق. بن حيىي وبنها هللا َعبد بن إسحاق زوجها :هاعن 

مقبولة قال الذهيب ):رمحه هللا،. قال بن حجررمحه هللا وثقها بن حبان أقوال العلماء فيه:
 (.(3))(التعرف

 رضي هللا عنها. ،ةأيب قتاد زوجةبنت كعب بن مالك كبشة -5

                                                           

 ( 288/1)،1، طتقريب التهذيبابن حجر، -(1)
الثقات للعجعلي، ، (العجلي226/2)،1ط، اجلرح والتعديل (ابن ايب حامت،288/1)،1طالطبقات الكربى،  ابن سعد،-(2)

  (61/1)،1ط
، ميزان اعتدال (الذهيب،746/1،)1ط التهذيب، تقريب ( ابن حجر،25/6،)1ط، الثقات إلبن حبان، ابن حبان-(3)

 (587/1،)1ط
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 .رضي هللا عنه،األنصاري مث أحد بين سلمة من اخلزرج. شهد أحداقتادة:  أبو -6

 .، جلهالة محيدةاحلكم:إسناده ضعيف
ال يبولن أحدكم يف املاء الذي ال جيري ُث يغتسل فيه أو يتوضأ )عليه السالم( ))يقول:  -***
 (1) ((منه

،رقم ل يف املاء الدائمابب البو ، كتاب الوضوء (1/57)،صحيحه يف البخاري: أخرجه التخريج
ائِِم ُثَّ يـَْغَتِسُل ِمْنهُ ))(بلفظه 139)  مسلم(( و أو يتوضأ منهبدون ))((اَل يـَُبوَلنَّ َأَحدُُكْم يف اْلَماِء الدَّ

(مثله. وأبو 95، رقم)ابب النهي عن البول يف املاء الراكد ،كتاب الطهارة  (1/235)،صحيحهيف 
 ( مثله. والرتمذي يف69،رقم )ابب يف البول يف املستحم  ،كتاب الطهارة  (1/18)،ننهسداود يف 

 (مثله. والنسائي يف68،رقم )ابب كراهية البول يف املاء الراكدأبواب الطهارة،  (1/100)،سننه
ابب  (1/124)سننه،(مثله. وبن ماجه يف 57رقم )،ابب املاء الدائمكتاب الطهارة،  (1/49)،سننه

 ( 344)،رقمكتاب الطهارة وسننها  ،عن البول يف املاء الراكدالنهي 

هلاما  )عليه السالم()) عن سؤر السباع يف احلوض يقول: )عليه السالم( وإذا سئل)) -***
 (2) ((أخذت يف بطوهنا وما بقي فهو لنا طهور وشراب

طهور ال ينجسه من قال املاء (كتاب الطهارات، 1/131،)مصنفهبن أيب شيبة يف  : أخرجهالتخريج
ع، عن سفيان، عن حبيب، عن ميمون بن أيب شبيب، أن عمر حدثنا وك( قال: 1508،رقم )شيء

 (فقال: بن اخلطاب، مر حبوض جمنة فقال: اسقوين منه فقالوا: إنه ترده السباع والكالب واحلمري
قال ذكر من  ،مسند عبد هللا بن عباس (2/719)ر هتذيب اآلاثيف الطربي فذكره موقوف. و

 .الثوري مداره سفيان(مثله. 1080،رقم )ذلك
 رجال اإلسناد:

 (102)تقدمت ترمجته.رمحه هللاثقة مأموان حجة  ،بن مليح بن عدي بن اجلراح يعوك -1
 (56).تقدمت ترمجتهثقة، رمحه هللا  الثوري سفيان -2

 .رمحه هللا،الكوفيني يف يعد هللا، عبد أبو القصاب األزدي بن أيب عمرة حبيب -3
                                                           

هناان عن التبول  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه ) ال جيوز بول فيه سواء يغتسل فيه أم ال، هني عن غسل فيه يدل علي جناسته.(1)
 (291/1)،منار القاري (يه أو كثرياً " مث يغتسل فأو التغوط يف املاء الساكن الذي ال يتحرك وال جيري سواء كان قليالً 

 لعاب احليواانت طاهر مأكولة وعري مأكول إال ما إستثناه شاريع مثل كلب، واحلنزير. : لعابه، سؤر السباع(2)
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  .سعيد بن جبري :مسع 
 مهلهل. بن وفضل احلميد عبد بن وجرير الثوري :عنه

 .((1)) .رمحه هللا،وبن معني رمحه هللا ه بن سعدثقو أقوال العلماء فيه: 
  .رمحه هللا،بن أيب شبيب من اهل الرقة من ربيعة ميمون -4

  .ذر مرسال وعن معاذ بن جبل مرسال وعن املغرية بن شعبة ىبأ : مسع
  .ىب اثبت وامساعيل بن عبد امللكأيب بن احلكم بن عتيبة وحب :عنه

 ،الذهيب. قال رمحه هللا،. وقثه بن حبان(صاحل احلديث): رمحه هللا أبو حامتقال أقول العلماء فيه: 
 .((2))(صدوق).رمحه هللا

 .تقدمت ترمجتهرضي هللا عنه  ،اخلطاب بن عمر - 5
 .إسناده حسن احلكم:

  (3)((بفضل طهور املرأةن يغتسل أال أبس )) عمر: وقال بن -***

حدثين حيىي، عن ( فال: 163،رقم )جامع غسل اجلنابة (2/70)،موطأأخرجه مالك يف  التخريج:
وبن  ((َما ملَْ َتُكْن َحاِئضاً، َأْو ُجنُباً ))فذكره بزايدة  (مالك عن انفع، أن عبد هللا بن عمر كان يقول:

(مثله. 349رقم)، جيزئ ويغسل منه اإلانءمن قال ال ،كتاب الطهارات (1/38)مصنفهأيب شيبة يف 
سنن (مثله. والبيهقي يف 383رقم)،ابب سؤر املرأة،كتاب الطهارة (1/107)مصنفهوعبد الرزاق يف 

 .انفع(مثله. مدارة 1499،رقم )ابب فضل اجلنب وغريه (1/499)واآلاثر
 رجال اإلسناد:

 (33)هتقدمت ترمجت ،ثقة ،األمة م حجةبن أنس الشيخ اإلسال مالك-1
 .رمحه هللا ،أبو عبد هللا القرشي موىل بن عمر املدينة اإلمام املفيت الثبت عامل انفع -2

 .سعيد احلدري وعائشة وأابهريرة وأاب عمر ابن مسع:
 عمر. بن هللا وعبيد سعد بن وهشام املزين هللا عبد بن كثريعنه: 

                                                           

 ( 389/389،)1ط ،اتريخ بن معني ابن معني،(330/6)،1ط الطبقات الكربى، -(1)
 ،1ط، الكاشف، (الذهيب416/4،)1ط ت إلبن حبان،الثقا ،( ابن حبان234/8)،1طاجلرح والتعديل،، ، ابن ايب حامت-(2)

(311/2) 
.، هبذاحلديثاملاء مستعمل ليس بنجسدليل على ، من اخليض أو اجلنابة (3)
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 ((1)) .ححني.  من رجال  الصرمحه هللا ،يألجلوثقه ا أقول العلماء فيه: 
  رضي هللا عنه. ،بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن عمر عبد هللا -3

 إسناده صحيح. احلكم:
كنت أغتسل أان والنِب صلى هللا عليه والسالم: من إانء   رضي هللا عنها قالت عائشة))  -***

 (2) ((واحد من اجلنابة ختتلف فيه أيدينا

ابب: هل يدخل اجلنب يده يف كتاب الغسل، (1/61)،صحيحهخرجه البخاري يف أ التخريج:
ابب القدر املستحب من ، كتاب احليض(1/256)صحيحه(فذكره. ومسلم يف 216) رقم،اإلانء
ابب الوضوء ، كتاب الطهارة(1/20)،سننهوأبو داود يف  ((َوََنُْن ُجنـَُبانِ ))(بلفظه 256،رقم)املاء

ابب يف وضوء ، أبواب الطهارة (1/118)،نهسنوالرتمذي يف  (مثله.77)،رقم بفضل وضوء املرأة
كتاب (1/201)،سننهوالنسائي يف  ((خَتَْتِلُف ِفيِه أَْيِديَنا)) ( فذكره بدون62،رقم)الرجل واملرأة

(مثله. وأمحد 368رقم)،كتاب الطهارةوسننها(1/133سننه،)(مثله. وبن ماجه يف 412رقم)،الطهارة
 (مثله.25583،رقم)قة عائشةمسند الصدي،مسند النساء( 42/375)مسندهيف 

 ((واغتسل عليه السالم: مع حفصة من قصعة فيها أثر العجني)) -***

 علي حفصة. أقفمل 
 ،رقمابب ذكر االغتسال يف القصعة ،كتاب الطهارة(1/131)،سننه: أخرجه النسائي يف التخريج

م بن انفع، عن ابن أيب الرمحن قال: حدثنا إبراهيأخربان حممد بن بشار قال: حدثنا عبد ( قال: 240)
َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اْغَتَسَل ُهَو )) جنيح، عن جماهد، عن أم هانئ رضي هللا عنها

كتاب الطهارة (1/134سننه،)وبن ماجه يف (( َوَمْيُمونَُة ِمْن ِإاَنٍء َواِحٍد يف َقْصَعٍة ِفيَها أَثـَُر اْلَعِجنيِ 
حديث أم هانئ  (44/465)مسنده( مثله. وأمحد يف 378،رقم)ب الرجل واملرأة يغتسالناب ،وسننها

 صحيحه( مثله. وبن خزمية يف 26895،رقم )بنت أيب طالب رضي هللا عنها وامسها فاختة

                                                           

، 1طصحيح مسلم،  (مسلم،38/1،)1ط صحيح البخاري، (البخاري،310/2)،1ط الثقات للعجلي،العجلي، –(1)
(1286/3  ) 

 -صلى هللا عليه وسلم  -فأدخل يدي يف اإِلانء مرة ألغرتف منه، ويدخل يده ت عائشة:)قال رجل مع زوجته السنة. غسل(2)
 -يف اإِلانء مرة ليغرتف منه، كما جاء يف رواية للبخاري عن عروة بن الزبري عن عائشة أهنا قالت: كنت أغتسل أان ورسول هللا 

(310/1،)اريمنار الق (غرف منه مجيعاً من إانء واحد، ن -صلى هللا عليه وسلم 
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،مثله. ضيعبد الرمحن بن مهدي ومنهم اإلمام الر (9/15)حلية األولياءمثله. والقرطيب يف  (1/119)
( مداره على 17،رقم) يغلب عليهمل ابب التطهري ابملاء الذي خالطه طاهر (1/12)هسننوالبيهقي يف 

 ابراهيم بن انفع

 رجال اإلسناد:

 .، رمحه هللابصري بكر وأب حممد بن بشار بن عثمان بندار بن بشار حممد -1
 .((1)) له رواية يف صحيح البخاريي. ألجلبن ا ثقةو  قال النسائي ال أبس به. أقوال العلماء فيه: 

   .، رمحه هللااإلمام احملدث  احلافظ أبو إسحاق املخزومي املكي بن انفع إبراهيم -2

 .بن عبد هللا بن أيب جنيحو  ومسلم بن يناق وبن طاوسعطاء  :مسع
  .حيىي بن أيب بكري وعبد الصمد بن حسان وأبو نعيم :عنه

 (.(2))، رمحه هللا وأمحد ، رمحه هللان مهديوعبد الرمحن ب رمحه هللا ،وثقه بن معنيأقوال العلماء فيه: 

 .، رمحه هللاعبد هللا بن يسار اتبعي هو بن أيب جنيح: بن أيب جنيحإ-3
 .وأابه طاوساو  وعطاء جماهد مسع:
 .عيينة بن وسفيان انفع بن وإبراهيم معمر عنه:

 (.(3)) ، رمحه هللاوالذهيب ، رمحه هللاه الثوريثقو  أقوال العلماء فيه:
 .احلجاج املخزومي موالهم املكي ثقة إمام يف التفسري  بن جرب أابهد جما-4

 وعليا. عمر وبن عباس ابن مسع:
 .وطاووس وعطاء جنيح أيب وبن ومنصور احلكم عنه:

  ((4)) ، رمحه هللاوبن معني ، رمحه هللاأبو زرعة وثقه أقوال العلماء فيه:
 . ب اهلامشية املكية رضي هللا عنهااضلة أم هانئ بنت أيب طالالسيدة الف :أم هانئ -5

 إسناده صحيح.: احلكم

                                                           

رجال صحيح البخاري، (الكالابذي، 401/1،)1، طالثقات للعجلي(العجلي، 55/1،)1ط ،تسمية مشايخالنسائي، -(1)
  ( 640/2،)1ط

 ( 140/1)،1طاجلرح والتعديل،  ابن ايب حامت، (67/1)،1ط ،اتريخ بن معني، ابن معني  –( 2)
 ( 203/5)،1، طوالتعديل اجلرح (363/1،)1ط، لضعفاءاملغين يف االذهيب،  –( 3)
  (319/8)،1طاجلرح والتعديل، –( 4)
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  ((مينعون التطهر مباء عدا املاء من سائر املائعات)رضي هللا عنهم(وكان الصحابة )) -***
 ، عليه.أقفمل 
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 رفصل: قال جاب

 بن فودي رمحه هللا عبد هللاقال: املصنف اإلمام 

الرسول هللا صلى هللا عليه والسالم مس أذن  ألجناس اليابسة حلاجة فان))الأبس مبس ا -***
  انتهى. شاة ميتة((

 عليه. أقفمل 
 (1)((على بول صِب مل َيكل الطعام )عليه السالم( ورش املاء))-***

(فذكره. 223،رقم)ابب بول الصبيان،كتاب الطهارة(1/54)،صحيحهأخرجه البخاري يف  التخريج:
 ،رقمب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسلهاب،كتاب الطهارة(1/238،)هصحيح ومسلم يف 

 ،رقمابب بول الصيب يصيب الثوب،كتاب الطهارة(1/201سننه،)مثله. وأبو داود يف (103)
(مثله. 71،رقم)ابب ما جاء يف نضح بول،أبواب الطهارة(1/127،)سننه(مثله. والرتمذي يف 374)

(مثله. 302رقم)،ي مل أيكل الطعامابب بول الصيب الذ، طهارةكتاب ال(1/157)،سننهوالنسائي يف 
(مثله. والبيهقي 512،رقم)ابب ما جاء يف بول الصيب(1/199رواية أي مصعب ) املوطأومالك يف 

 (مثله. 4972رقم)الرش على بول الصيب،(3/374)واآلاثر  سننيف 

يقوا ليه من الرتاب وألقوه وأر وابل أعريب يف املسجد فقال عليه السالم : جذوا ما ابل ع)) -***
  (2)((على مكانه ماء

 رقم،ابب الرفق يف األمر كله ،كتاب األدب(8/12)،صحيحه: أخرجه البخاري يف التخريج
، هحيصح (( ومسلم يفُثَّ َدَعا ِبَدْلٍو ِمْن َماٍء َفُصبَّ َعَلْيهِ  ُموهُ  اَل تـُْزرِ ))(بلفظه6025)
 سننه،وبن ماجه يف  ((َلمَّا فـَرَغَ قَاَل: فَـ   َدُعوهُ ))لفظهمثله.ب(98ة،رقم)كتاب الطهار (1/236)
 الرزاق الصنعاين(مثله. وعبد 528،رقم )ابب األرض يصيبها البول،كتاب الطهارة وسننها(1/176)

َأنَّ َأْعَرابِيًّا اَبَل يف ) بلفظه(1658)رقم،ابب البول يف املسجد، كتاب الصالة(1/423)،مصنفهيف 
تَـَهُروُه، َوَأْغَلظُوا َلُه، فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعلَْيِه َوَسلََّم:َم ِإلَْيِه اْلَقْوُم فَ اْلَمْسِجِد فـََقا َدُعوُه، )) انـْ

َعُثوا -َأْو َدْلًوا ِمْن َماٍء  -َوَأْهرِيُقوا َعَلى بـَْوِلِه ِسِجالًّ ِمْن َماٍء  رِيَن، َومْل تـُبـْ َا بُِعثْـُتْم ُمَيسِّ ، فَِإمنَّ
                                                           

(ليس بنجس حىت أيكل الطعام وال يتبني يل فرق ما بني الصبية وبينه ولو غسل كان أحب إيل رمحه هللا: قال الشافعي) (1)
(357/1،)ستذكاراإل
.بوا على مكانه: صعلى مكانه أريقوا (1)
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َنا ُهْم ُيَصلُّوَن ِإْذ قَاَل اأْلْعَرايبُّ: ُثَّ قَاَم ال ((رِينَ ُمَعسِّ  نَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َواأْلْعَرايبُّ َخْلَفُه فـَبَـيـْ
قَاَل  َعَلْيِه َوَسلََّم اللَُّهُم اْرمَحْيِن، َوحُمَمًَّدا، َواَل تـَْرَحْم َمَعَنا َأَحًدا، فـََلمَّا اْنَصَرَف َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

،رقم ابب طهارة األرض من البول (2/600)سننهوالبيهقي يف (( َلَقْد َُتَجَّْرَت َواِسًعا))َلُه: 
 (مثله.4237)

 فقال:املرآة بذيلها الطويل،  عن النجاسة يف الطريق ُث علته)عليه السالم( وسئل )) -***
 (1)((يطهره ما بعده

،رقم ابب يف األذى يصيب الذيل، لطهارةكتاب ا(1/104)،سننهيف  وددا وأب : أخرجهالتخريج
عن  حدثنا عبد هللا بن مسلمة، عن مالك، عن حممد بن عمارة بن عمرو بن حزم،( قال: 383)

 صلى النيب زوج سلمة أم سألت أهناعبد الرمحن بن عوف  بن حممد بن إبراهيم،عن أم ولد إلبراهيم
 هللا رسول قال سلمة أم: فقالت القذر املكان يف وأمشي ذيلي، أطيل مرأةا إين: فقالت وسلم عليه هللا

، ابب ما جاء يف الوضوء،أبواب الطهارة(1/209) ،سننه(فذكره. والرتمذي يف :وسلم عليه هللا صلى
ابب األرض يطهر بعضها ، كتاب الطهارة وسننها(1/177) ،سننهيف  ماجه بن(مثله. و 143رقم )
إسحاق بن و  (مثله.65/24،رقم )الصالةوقوت (1/33ومالك يف موطأ)(مثله. 531،رقم)بعضا
 (مثله. وبن أيب شيبة يف1856، رقم )ما يروى عن عطاء بن يسا (4/79)،مسنده يف راهويه
(مثله. مداره على حممد بن 615،رقم)يف الرجل يطأ املوضع القذر ،كتاب الطهارات(1/58)،مصنفه
 عمارة.

 رجال اإلسناد:
 (2) .،رمحه هللاعبد الرمحن ثقة حجة ون البصرة أببن قعنب مديّن سك مسلمة، بن عبد هللا-1
 (38) تقدمت ترمجته ثقة،بن اانس، مالك-2
 .رمحه هللا ،املديين األنصاري بن عمارة بن عمرو بن حزم حممد-3

  طلحة. أيب بن هللا عبد بن هللا وعبدالتيمى  ابراهيم بن وحممد حزم بن عمرو بن بكر أبو مسع:
 امساعيل. بن وحامت  أنس بن مالك عنه:

                                                           

مذهب اجلمهور أن الشمس غري مطهرة وأنه ال بد يف التطهري من املاء )شمس، لافة ابجلاعلى  طهارة األرض ايبسة يدل (1)
)وذهب األحناف إىل أهنا مطهرة إذا زال أثر النجاسة، لكن ال يصح التيمم على أرض تنجست وطهرت ابلشمس أو اجلفاف

 (368/7،)1، طاجلرح والتعديل ( ابن ايب حامت، 2) 
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 (1.)، رمحه هللاوثقه بن حبانأقوال العلماء فيه: 
 .رمحه هللا ،بن  احلاريث بن خالد التميمي املدين بن إبراهيم حممد-4

 ابن عمر وابة سعيد وانس وجابر.مسع: 
 :  حيي بن سعيد األنصاري وهشام بن عروة.عنه

 (2.)، رمحه هللاوثقه بن حجرأقوال العلماء فيه: 
 إمسها محيدة. إلبراهيم أم ولد-5

يف هذا احلديث مقال؛  عن أم ولدإلبراهيم  وهي ): ، رمحه هللاوقال اخلطايبأقوال العلماء فيه: 
 (.(3))  (جمهولة، ال يعرف حاهلا يف الثقة والعدالة

 عنها. هللا رضي ،وسلم عليه هللا صلى  النيب زوج املؤمنني أم سلمة أم-6
 .جمهولة دةمحي ألجل: كم:إسناده ضعيفاحل

،رقم ابب يف األذى يصيب الذيل ،كتاب الطهارة(1/104،)سننهأبو داود يف :أخرجه شواهد
حدثنا عبد هللا بن حممد النفيلي، وأمحد بن يونس قاال: حدثنا زهري، حدثنا عبد قال:  (بلفظه384)

ْلُت: اَي قُـ  ن بين عبد األشهل قالت:هللا بن عيسى، عن موسى بن عبد هللا بن يزيد، عن امرأة م
، ِإنَّ لََنا َطرِيًقا ِإىَل اْلَمْسِجد ُمْنِتَنًة َفَكْيَف نـَْفَعُل ِإَذا ُمِطْراَن؟ قَالَ  أَلَْيَس بـَْعَدَها َطرِيٌق )):َرُسوَل اَّللَِّ

َها؟ امللحق  (45/443مسنده) وأمحد يف(( فـََهِذِه ِِبَِذهِ )) قَاَلْت: قـُْلُت: بـََلى. قَاَل:((ِهَي َأْطَيُب ِمنـْ
 (مثله.والبيهقي يف27452،رقم )حديث امرأة من بين عبد األشهل، ستدرك من مسند األنصارامل

 . ابن معاوية زهري( مثله. مداره على 4268،رقم)مجاع أبواب الصالة (2/608سننه )
 رجال االسناد:

 .رمحه هللا ،النفيلي بن علي بن نفيل اجلزري بن حممد عبد هللا-1
  وعفري بن معدان.مالك ومعقل بن عبيدهللاع: مس

 .أبوداود وسليمان بن سيفعنه: 
 (1من رجال الصحيحني.)أقوال العلماء فيه: 

                                                           

 (368/7، )1، طحبان البن لثقات( ابن حبان، ا1) 

 (288،)1، طتقريب هتذيب ( ابن حجر،2)
 (218/7،)1، طللعني شرح أيب داودالعيّن، ( 3)
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 .رمحه هللا ،الكويف ،بن معاوية بن حديج بن الرحيل بن زهري بن خيثمةاجلعفي زهري-2
 إسحاق. وأاب الزبري أاب :مسع
 .ىيحي بن وحيىي نعيم وأبو املبارك ابن عنه:

 (.(2)) (ثبت ثقة): ، رمحه هللال بن حجرقاأقوال العلماء فيه:
 .حبري بن ريسان اجلندي بن عيسى بن بد هللاع -3

 احملاملي. والقاضي بن طاوسإ :مسع
  الرزاق. وعبد وأمحد بن يونس عنه:

قال .(نكرال يعرف واحلديث م): ، رمحه هللا. قال الذهيب، رمحه هللايألجلضعفه اأقوال العلماء فيه: 
 (.(3))(منكر): ، رمحه هللابن حجر

 رضي هللا عنها. من بين عبد األشهل امرأة-4
 . عبد هللا بن عيسىألجل:منكر إسناده  احلكم:

وطئه فاغتسل وإن كان ايبس فال  إذا مر ثوبك على قذر رطب أو))وقال بن عباس:  -***
 (4)((عليك

صى من ابب حك املخاط ابحل، لصالةكتاب ا(1/90صحيحه،)أخرجه البخاري يف  التخريج:
ذكره  َفاَل(( اَيِبًسا َكانَ   َوِإنْ  فَاْغِسْلهُ  َرْطٍب، َقَذرٍ  َعَلى َوِطْئتَ  ))ِإنْ : َعبَّاسٍ  اْبنُ  َوقَالَ  ،املسجد

 البخاري يف ترمجة ابب.
أن ُيرجوا ويشربوا من  )عليه السالم( وقدم رهط من عكل فاستو مخوا املدينة فأمرهم)) -***
  ((ان اإلبل وأبواهلاألب
 رقم،ابب الدواء أببوال اإلبل، كتاب الطب(7/123صحيحه،): أخرجه البخاري يف خريجالت
َأنَّ اَنًسا اْجتَـَوْوا يف املَِديَنِة، فََأَمَرُهُم النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يـَْلَحُقوا ِبَراِعيِه )) بلفظه(5686)

َيْشَربُوا ِمْن أَلْ  -يـَْعيِن اإِلِبَل  - َواهِلَا، َحىتَّ فـَ َواهِلَا، فـََلِحُقوا ِبَراِعيِه، َفَشرِبُوا ِمْن أَْلَباهِنَا َوأَبـْ َباهِنَا َوأَبـْ
                                                                                                                                                                                     

 (154/1،)1، طومسلم البخاري أخرجهم من تسمية( ابن البيع، 1)

 ( 290/2،)1، طتقريب هتذيب ،ابن حجر-(2)

 ( 539/3،)1، طلسان ميزان ابن حجر، (350/3،)1، طملغين يف الضعفاءا، لذهيبا-(3)

 .جناسة (َقَذرٍ ) ( 4)



 

126 

بَـَلَغ النَِّبَّ َصلَّى هللُا َعلَْيِه َوَسلََّم،  فـَبَـَعَث يف َصَلَحْت أَْبَداهُنُْم، فـََقتَـُلوا الرَّاِعَي َوَساُقوا اإِلِبَل، فـَ
نَـُهمْ طََلِبِهْم َفِجيَء ِِبِمْ  قَاَل قـََتاَدُة: َفَحدََّثيِن حُمَمَُّد ْبُن ِسريِيَن:  ((  فـََقَطَع أَْيِديـَُهْم َوَأْرُجَلُهْم، َومَسََر َأْعيـُ

ْبَل َأْن تـَْنِزَل احلُُدودُ ))  .((َأنَّ َذِلَك َكاَن قـَ
 (1)((ال أبس ببول كل ما أكل حلمه)) :وقال علي رضي هللا عنه -***

 .اعليه موقوف أقفمل 
ابب جناسة البول واألمر ابلتنزه ، كتاب الطهارة(1/232)،سننهيف  الدارقطين : أخرجهالتخريج

 احلصني بن عمرو ان ، األهوازي عثمان بن سعيد ان ، زايد بن سهل أبو حدثنا ( قال:461،رقم )منه
 وسلم يهعل هللا صلى النيب عن ، رجاب عن ، داثر بن حمارب عن ، مطرف عن ، العالء بن حيىي ان ،

 ،اْلَعاَلِء َضِعيَفاِن  َعْمُرو ْبُن احْلَُصنْيِ َوحَيْىَي ْبنُ  ،اَل يـُثْـَبُت  ،. ((َما ُأِكَل حلَُْمُه َفاَل أبََْس بِبَـْوِلهِ  )) :قال
أبََْس  ا ُأِكَل حلَُْمُه َفاَل مَ )) َوَقِد اْختُِلَف َعْنُه َفِقيَل َعْنُه: ،َوَسوَّاُر ْبُن ُمْصَعٍب أَْيًضا َمرْتُوك  

، ،رقمنسخة زين بن شعيب اإلسكندراين ( 32/ 2)الفوائد يف الدمشقي))كل(( وبدون((ِبُسْؤرِهِ 
أخربان أبو احلسن خيثمة بن سليمان، ثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق بن صاحل الوزان، قال:  (1054)

أن النيب صلى طرف، عن حمارب، عن جابر، ثنا عمرو بن احلصني، ثنا حيىي بن العالء الرازي، عن م
مجاع أبواب ما  (1/38)،سننه يف لبيهقيوا ((َما ُأِكَل حلَُْمُه َفاَل أبََْس بِبَـْوِلهِ ))هللا عليه وسلم قال:

 مداره حيي بن العالء. (مثله.1189،رقم)ابب اخلرب الذي ورد يف سؤر، يفسد املاء
 رجال اإلسناد:

 .، رمحه هللاالبغدادي القطان عباد بن دزاي بن هللا عبد بن حممد بن أمحد زايد: بن سهل أبو-1
  عيسى. بن وحممد املنادي، بن هللا عبيد بن حممد جعفر وأاب العطاردي، اجلبار عبد بن أمحد مسع:
 . احلسن وأبو بشران، بن احلسني وأبو رزقويه، وابن ،واحلاكم ،مندة وابن الدارقطين، عنه:

                                                           

حديث جابر ما أكل حلمه فال أبس ببوله روامها الدارقطين ومها ضعيفان ال يصلحان لالحتجاج ) :أبو العال املباركفورىقال   (1)
كلها وإليه ذهب الشافعي   واحتج من قال بنجاسة األبوال واألرواث ،قال احلافظ يف التلخيص إسناد كل منهما ضعيف جدا

هذا اجلواب أبن أحاديث اإلذن ابلصالة يف مرابض الغنم مطلقة ليس فيها ختصيص موضع دون موضع وال تقييد حبائل  ،واجلمهور
قال احلافظ بن تيمية فإذا أطلق  ،فهذه األحاديث إبطالقها تدل على جواز الصالة فيها حبائل وبغري حائل ويف كل موضع منها

ي من األبوال وأطلق اإلذن يف الشرب لقوم حديثي العهد ابإلسالم جاهلني أبحكامه ومل  ذلك ومل يشرتط حائال يقاإلذن يف
ُتفة  (أيمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها ألجل صالة وال لغريها مع اعتيادهم شرهبا دل ذلك على مذهب القائلني ابلطهارة 

 (205/1)األحوذي
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 (1).صدوق: اخلطيب الق أقوال العلماء فيه:
  .، رمحه هللااألهوازي عثمان بن يدسع-2

 .الربند بن عرعرة بن حممد بن وعمرو اخلالل حبر بن الرمحن عبد مسع:
 اآلدمي والعقيلي. حيىي بن عثمان بن وأمحد زايد بن حممد بن أمحد عنه:

 (2.)، رمحه هللاالفداء وأبو ، رمحه هللاوثقه مسلةأقوال العلماء فيه: 
 .،رمحه هللابصري الكاليب احلصني بن عمرو-3

 .زايد بن الواحد عبد مسع:
 نوح. بن حممد عنه:

قال  .(منكر الثقات عن حديث بغري حدث): ، رمحه هللاقال بن عدي أقوال العلماء فيه:
 (3).(مرتوك): ، رمحه هللاالدارقطين

 .،رمحه هللابن العالء املدين البجلي الرازي حيىي-4
 .عقيل بن حممد بن هللا عبد خالد بن وشعيب ذئب أيب بن مسع:
 .الكاليب احلصني بن عمروعنه: 

، والنسائي ، رمحه هللاالبخاريقال . ، رمحه هللاوبن معني ، رمحه هللاضعفه بن سعدأقوال العلماء فيه: 
 (4. )(مرتوك): رمحه هللا

 .،رمحه هللابكر احلارثي أاب طريف بن مطرف-5
 .واحلكم رالسف وأاب الشعيب مسع:
 ن عيينة.بو  الثوري عنه:

 (5.)، رمحه هللاوثقه بن حجرأقوال العلماء فيه: 
 .،رمحه هللامطرف أبو عكابة بن ثعلبة بن ذهل بن شيبان بن سدوس بين من داثر بن حمارب-6

                                                           

 (92/12،)1، طالنبالء مأعال سري( الذهيب،  1) 
(4/5،)1، طالستة الكتب يف يقع مل ِمن الثقات السْودْوين، قْطلوبـََغا بن قاسم الدين زين الفداء ( أبو 2)
(256/6،)1، طالكامل يف الضعفاء( ابن عدي، 3)

 (165/2،)1ط ،الضعفاء واملرتوكون( الدارقطين، 23/9،)1، طالكامل يف ضعفاء، ابن عدي -(4)
 ( 329)،1، طتقريب هتذيب بن حجر،ا -(5)
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 .هللا عبد بن وجابر عمر بن هللا عبد مسع:
 .عيينة بنو  ومسعر وشعبة سفيان، عنه:

 .(1).، رمحه هللاثقه بن حجرو أقوال العلماء فيه: 
 رضي هللا عنه. ،األنصاري هللا عبد بنجابر -7

 .حيىي بن العالء ألجل: ،احلكم: إسناده ضعيف
 (1241،رقم)يف بول البعري والشاة يصيب الثوب(1/109)مصنفهبن أيب شيبة يف  أخرجه: شاهد
  مثله. قال:حدثنا سفيان، عن عبد الكرمي، عن عطاء قال: حدثنا وكيع، قال:  قال:

 (102)تقدمت ترمجته .،رمحه هللاحجة مأموان ثقة عدي بن مليح جلراح بنا بن وكيع -1
 (.29) .تقدمت ترمجته، ،رمحه هللا ثقة مسروق بن سعيد بن سفيان -2
 .سعيد بن مالك اجلزري أاب عبد الكرمي -3
 (.2)، رمحه هللا وثقه بن حجر أقوال العلماء فيه: 
 .وجماهدا وعكرمة سعيد بن جبري :مسع 
 .لثوري ومالكا :عنه 

سم أيب رابح أسلم. وكان عطاء من مولدي اجلند من خماليف اليمن. نشأ بن أيب رابح  عطاء -4
 (.3).،رمحه هللاثقة فقيها عاملا كثري احلديث ،مبكة. وهو موىل آل أيب ميسرة بن أيب خثيم الفهري

 .(4)احلكم: إسناده صحيح، مقطوع
صاق واللعاب واملخاط والعرق من سائر ف ال يرون أبس بطهارة البوكان سل)) -***

 (5)((الدواب
  (1/129)،خليل ملختصر التاج واإلكليل (1/16)اخلليل، خمتصريف 

 

                                                           

 ( 127،)1، طتقريب هتذيب، -(1)
  (217)،1ط التهذيب، تقريب، ابن حجر -(2)
  (217)،1طالتهذيب،  تقريب -(3)
 ( مقطع:  قول اتبع.4)
 ما أكل حلمه طاهر البوله. ولعاب كلب وحنزير، بولالمأكول وغري مأكول  إال   ،(  مجيع دواب6)
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  ((وانضح ما مل تر الثوب املىن يف غسل مارأيت من:))اعمر بن اخلطاب وقال-***
قال:  (157،رقم )ة اجلنب الصالةإعاد، وقوت الصالة (2/68)،موطأ: أخرجه مالك يف التخريج

أَنَُّه اْعَتَمَر َمَع ُعَمَر ْبِن ) مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب
 ِمنْ  اخْلَطَّاِب، يف رَْكٍب ِفيِهْم َعْمُرو ْبُن اْلَعاِصي  َوَأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب َعرََّس بِبَـْعِض الطَّرِيِق، َقرِيباً 

ْحتَـَلَم ُعَمُر، َوَقْد َكاَد َأْن ُيْصِبَح، فـََلْم جيَِْد َمَع الرَّْكِب َماًء فـَرَِكَب، َحىتَّ َجاَء اْلَماَء  بـَْعِض اْلِمَياِه. فَا
ْحِتاَلِم، َحىتَّ َأْسَفرَ  َوَمَعَنا فـََقاَل َلُه َعْمُرو ْبُن اْلَعاِصي: َأْصَبْحَت  َفَجَعَل يـَْغِسُل َما رََأى ِمْن ذِلَك ااْلِ

َوا َعَجبًا َلَك اَي اْبَن اْلَعاِصي، لَِئْن ُكْنَت )) فـََقاَل َلُه  ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب:  ثـَْوَبَك يـُْغَسلُ ثَِياٌب، َفدَعْ 
َعْلتـَُها َلَكاَنْت ُسنَّةً  ُت، َوأَْنَضُح َما مَلْ َبْل َأْغِسُل َما رَأَيْ  َتَُِد ثَِيااًب َأَفُكلُّ النَّاِس جيَُِد ثَِياابً؟ َوهللِا َلْو فـَ

ابب املين يصيب الثوب وال يعرف  ،كتاب الصالة(1/369،)مصنفهعبد الرزاق يف  ((َأرَ 
 (مثله.1445،رقم)مكانه

 رجال اإلسناد:
  (38).تقدمت ترمجتهثقة،بن أنس،مالك -1
 .، رمحه هللاالعوام بن الزبري بن بن عروةهشام -2 

 .كيسان  بن ووهباملنذر  بنت فاطمة أبوه وامرأتهمسع: 
 .الضرير معاوية وأبو منري بن هللا عبد عنه:

 (.(1)) .(حجة احلديث كثري  ثبتا ثقة) قال بن سعد:أقوال العلماء فيه:
 (.(2)). رمحه هللا، مشهور فقيه العوام ثقة بن الزبري بنعروة، : أبيه-3 
 .محه هللا، ر أسد بين حليف خلم من بلتعة أيب بن بن عبد الرمحن بن حاطبحيىي -4 

 .هأاب مسع:
 العزى. عبد بن أسد موىل سعد بن وموسى عمرو بن حممد عنه

                                                           

 ( 375/5،)1، طقات الكربىالطبابن سعد،  -(1)
 (238،)1طتقريب التهذيب، ابن حجر،  -(2)
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حيىي بن عبد الرمحن بن )قال بن معني:  ي وبن حبان.ألجلوثقه بن سعدواأقوال العلماء فيه:  
حاطب بعضهم يقول مسعت عمر وهذا ابطل إمنا هو حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عن أبيه مسع 

 (.(1))(عمر
 .(2)إسناده منقطع م:احلك
فقال حيته ُث  ،وسألت النِب عليه السالم: أمساء بنت أبوبكر  عن دم احليض يف الثوب)) -***

 (3)ه((نضح ما مل ترى وصلى فيااقرضيه ابملاء ُث 
 (227(كتاب الوضوء، ابب عسل دم،رقم،)55/1صحيحه،)البخاري يف  أخرجهالتخريج:

مثله بلفظ (110)،رقمكتاب الطهارة(1/240)،حيحهصمسلم يف  ((اِبْلَماِء، َُتُتُُّه، ُثَّ تـَْقُرُصهُ ))بلفظه
 ،رقمابب املرأة تغسل ثوهبا الذي تلبسه يف حيضها(1/100)سننهوأبوداود يف  البخاري.

 ،سننهوالنسائي يف  ِفيِه(( َوِسْدٍر،َوَصلِّي مبَاءٍ  ))ُحكِّيِه ِبِضَلٍع،َواْغِسِليهِ (بلفظه363)
ابب يف ما جاء يف (1/206)سننه .وبن ماجه يفودبلفظ أيب دا(292،رقم )ارةكتاب الطه(1/154)

ومن كتاب ذكر (1/312)مسندهوالشافعي يف يب داود. أ(بلفظ 628،رقم)دم احليض يصيب الثوب
حديث أمساء  (44/538)،مسنده وأمحد يفبلفظ البخاري. ،هللا تعاىل على غري وضوء، واحليض

. وبن أيب شيبة يف بخاريبلفظ ال (26981،رقم)عنهمابنت أيب بكر الصديق رضي هللا 
  .بلفظ البخاري(1010)،رقميف املرأة يصيب ثياهبا من دم حيضها،كتاب الطهارات(1/91)،مصنفه

 ((إذا ولغى الكلب يف إانء أحدكم فلريقه ُث ليغسله سبع مرات))وقال عليه السالم:  -***
يغسل به شعر ابب املاء الذي  ،الوضوء كتاب(1/45،)صحيحهأخرجه البخاري يف  التخريج: 

ًعا))(فذكره بلفظه172،رقم)اإلنسان ابب  ،كتاب الطهارة(1/234)، صحيحهيف  مسلمو  ((َسبـْ
 ،كتاب الطهارة(1/19)،سننهوأبو داوديف (( َسْبَع ِمَرارٍ )) بلفظه فذكره(89) رقم،حكم ولوغ الكلب

 سننه،يف  ئيالنساو (( ُهنَّ ِبرُتَابٍ ُأواَل )) (فذكره بلفظه71)،رقمابب الوضوء بسؤر الكلب

                                                           

، 1ط، الثقات إلبن حبان، (ابن حبان474/1،)1ط الثقات للعجلي،(العجلي، 194/5،)1، طالطبقات الكربى-(1)
(523/5) 

سناده واحد أو أكثر متفقا.ما سقط يف إ(4)

تدلكه أبصابع اليد مع صب املاء  :تقرصه  الإ  (اقرضيه أقف على ).ملهتفركه وتقشره وتزيل : حتته ( إال حيتهمل أقف على)(3)
.عليه
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ْليَـْغِسَلُه َسْبَع َمرَّاتٍ )) بلفظه(63،رقم)سؤر الكلب ،كتاب الطهارة(1/53) وبن ماجه يف (( فـَ
(مثله. وأمحد 363،رقم)ابب غسل اإلانء من ولوغ الكلب ،كتاب الطهارة وسننها (1/130)،سننه
( مثله. وبن 9169،رقم)بد هللا بن مسعودمسند ع ،مسند املكثرين من الصحابة(15/89)مسندهيف 

 (مثله.1829،رقم)يف الكلب يلغ يف اآلانء (1/159)مصنفهأيب شيبة يف 
 ،((إن كان جامدا فألقوها )عليه السالم( وسئل عن فأرة متوت يف السمن فقال)) -***

تقع يف ابب يف الفأرة  ،كتاب األطعمة(  3/364)سننهأخرجه بلفظ املصنف أبو داود يف  التخريج:
ابب ما جاء يف الفأرة  ،أبواب األطعمة(4/256)سننهوالرتمذي يف  كره.(فذ 3842،رقم)السمن

الفأرة تقع يف  ،كتاب الفرع والعترية(7/178)،سننه(مثله. والنسائي يف 1798،رقم )متوت يف السمن
 (7601رقم) حديث ميمونة بنت احلارث(13/42)مسنده(مثله. وأمحد يف 4260،رقم)السمن

يف  البخاري(مثله. و 278،رقم)ابب الفأرة متوت يف الودك(1/84)مصنفهوأبو يعلى يف .مثله
َأنَّ ) (بلفظه5538،رقم )ابب إذا وقعت الفأرة يف السمن،كتاب الذابئح والصيد(7/97)صحيحه،

َوَما َحْوهَلَا  أَْلُقوَها))َها فـََقاَل:فَْأرًَة َوقـََعْت يف مَسٍْن َفَماَتْت، َفُسِئَل النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعنْـ 
  (مثله.765،رقم )ابب الفأرة تقع يف السمن(1/572)همسند يف الدارميو ((وَُكُلوهُ 
 (1) ((اجلمنويف الطريق والظل  ماهنى عليه السالم عن ))و  -***

 عليه هللا صلى النيب هنى اليت املواضع الطهارة، ابب كتاب (1/7)سننهأخرجه: أبوداد يف  التخريج:
 حفص، أبو اخلطاب بن وعمر الرملي، سويد بن إسحاق حدثنا (قال:26فيها،رقم) البول عن وسلم

 أاب أن شريح، بن حيوة حدثين يزيد، بن انفع أخربان: قال حدثهم احلكم، بن سعيد أن أمت وحديثه
 اْلَماَلِعنَ  اتَـُّقوا)):وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال جبل، بن معاذ عن حدثه احلمريي، سعيد

ابب النهي عن  (119/1وبن ماجه يف سننه،) (( َوالظِّلِّ  الطَّرِيِق، َوقَارَِعةِ  اْلَمَوارِِد، يف  اْلرَبَازَ : ثَّاَلثَةَ ال
 عن احلمريي، سعيد أبو (20/123) معجمه الطرباين يفو  (مثله.328،رقم)اخلالء على قارعة الطريق

 يزيد، بن انفع أان مرمي، أيب بن سعيد ثنا املصري، العالف أيوب بن حيىي ( قال:حدثنا247رقم)،معاذ
 هللا رسول مسعت: قال جبل، بن معاذ عن حدثه، احلمريي سعيد أاب أن شريح، بن حيوة حدثين

                                                           

))قارعة الطريق((  (162/3،)املنهاج (ملا فيه من إيذاء املسلمني بتنجيس من مير به ونتنه واستقذاره وهللا أعلمقال النووي: )(1)
 (778/3،)ننالكاشف عن حقائق الس (يهاهي الطريق الواسعة اليت يقرعها الناس أبرجلهم، أي يدقوهنا وميرون عل
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. مثله (594رقم)،الطهارة (كتاب1/273)مستدركه واحلاكم يف مثله.:يقول وسلم عليه هللا صلى
مداره  (مثله.469رقم)،وظلهم الناس طريق يف التخلي عن النهي ( ابب1/158)سننه والبهقي يف

 انفع بن يزيد.
 رجال االسناد:

 .، رمحه هللاالرملي سويد بن إسحاق-1
 زايد بن والعالء العدوية معاذة مسع:
 احلارث. بن سليمان بن حممد بن وحممد زيد بن ومحاد سعيد بن الوارث عبد عنه:

 (1)وثقه النسائي.أقوال العلماءفيه:
 .عليه أقف،مل حفص أبو اخلطاب بن عمر-2
 .، رمحه هللااملصري موالهم اجلمحي سامل بن حممد بن احلكم بن سعيد-3
 والليث. ومالك جعفر ، بن وحممد مطرف، بن حممد غسان وأاب اجلمحي، عمر بن انفع مسع: 

 ي.ألجلا هللا عبد بن وأمحد عوف، بن وحممد الصاغاين بكر وأبو والذهلي البخاري عنه:
 (2) .(حجة عندي): ، رمحه هللاداود أبو وثقه أبوحامت. قال ه:أقوال العلماءفي

 .(120)تقدمت ترمجته، رمحه هللاثقة، ، أبو يزيد املصري يزيد بن انفع-4 
 .، رمحه هللااملصري احلضرمي شريح بن حيوة-5

 .ويزيد بن أيب حبيب يونس سليم بن جبري أاب مسلم بن عقبة مسع:
 .املبارك بنو  الليث عنه:

 (3وثقه بن حجر.)العلماءفيه:  أقوال
  .تقدمت ترمجته رضي هللا عنه احلمريي سعيد أبو-6 

 .تقدمت ترمجته جبل رضي هللا عنه بن معاذ-7
 صحياحلكم:اسناده 

                                                           

 (831/1،)1، طمشيخة النسائي(النسائي، 1) 
 (404/8،)1، طالنبالء أعالم سري ( الذهيب، 2) 
 (86،)1، طتقريب هتذيب(ابن حجر،  3) 
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 ((من توضأ يف موضع فأسبه الوسواس فال يلومن إال نفسه)) : )عليه السالم( وقال-***
 بن هليعة بن هللا عبد (5/249)1طعفاءالرجال،الكامل يف الض بن عدي يف أخرجهرجال اإلسناد: 

 املؤمل بن أمحد بن حممد قاضيها، قال:حدثنا مصري الغافقي ويقال احلضرمي الرمحن عبد أبو عقبة
 بن عمرو عن هليعة ابن حدثنا عمار، بن منصور حدثنا األحول، جعفر بن حممد حدثنا الصرييف،
 َفَأَصابَهُ  بـَْوِلهِ  َمْوِضعِ  يف  تـََوضَّأَ  ))َمنْ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال جده عن أبيه، عن شعيب،

 نفسه(( إالَّ  يلومن فال اْلِوْسَواسُ 
 رجال االسناد:

  .تقدمت ترمجتهضعيف  ،الغافقي احلضرمي عقبة بن هليعة بن هللا عبد-1
 .، رمحه هللاالصرييف عبيد أبو خرزاذ بن متام بن أابن بن املؤمل بن أمحد بن حممد-2

 بن حيىي بن حممد بن وأمحد العطار، سعيد بن حممد حيىي وأاب السمسار، هاشم بن والقاسم أابه،مسع:
 .الرخامي يعقوب بن والفضل القطان، سعيد
 وغريهم.  حيويه، بن عمر وأبو السكري بشران بن وعمر اجلعايب بن بكر أبو عنه:

 (1).، رمحه هللابشران بن وثقه عمر أقوال العلماء فيه:
 .، رمحه هللاالكتاين بكر األحول أبو جعفر بن حممد-3

 عمار. بن منصورمسع: 
 املؤمل. بن حممد بن وأمحد الصرييف، املؤمل بن أمحد بن حممد عنه:

 مل قف عليه.أقوال العلماء فيه:
 .، رمحه هللاالواعظ السري بوأ عمار بن منصور-4

 .طلحة بن  وبشري زايد بن سعد واهلقل بن يثوالل حممد بن املنكدر مسع:
 .منصور بن سليم ابنه عنه:

 (2).(ابلقوى ليس): قال أبوحامت أقوال العلماء فيه:
 . ، رمحه هللاالغافقي احلضرمي الرمحن عبد أبو عقبة بن هليعة بن هللا عبد -4

                                                           

 (229/2،) 1، طبغداد اتريخ( اخلطيب، 1)

 (176/8،) 1طوالتعديل،  اجلرح( ابن ايب حامت، 2) 
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 (1ضعفه النسائي. ).ووكيع وحيىي مهدي بن تركهأقوال العلماء فيه: 
 .، رمحه هللاهشام بن وائل بن العاص بن عمرو بن هللا دعب بن حممد بن شعيب، بن وعمر -5 

 وطاوسا. املسيب بن وسعيد أابه مسع:
 والزهري رابح أيب بن وعطاء جريج وابن هليعة وأيوب بنو  زيد بن وأسامة الليثي زيد بن أسامة عنه:

 .دينار بن وعمرو سعيد بن وحيىي واحلكم
 (2. )(صدوق)قال بن حجر: أقوال العلماء فيه:

  .، رمحه هللاسعيد بن هشام بن وائل بن العاص بن عمرو بن هللا عبد بن حممد بن شعيب -6
 عمر بن هللا عبد مسع:
 شعيب بن عمرو ابنهعنه: 

 (3)(ثبت صدوق)قال بن حجر:  أقوال العلماء فيه:
 .، رضي هللا عنهسعيد بن هشام بن وائل بن العاص بن عمرو بن هللا عبد بن : حممدجده-7 

 .هليعة بن هللا عبد ألجل:، م: اسناده ضعيفاحلك
  (4)((له قدح يبول فيه من الليل فإذا قام للتهجد يصبه )عليه السالم( وكان)) -***

ابب يف الرجل يبول ابلليل يف ، كتاب الطهارة(1/7)،سننهيف  داود وأب: أخرجه التخريج
ن بن جريج، عن حكيمة بنت د بن عيسى، حدثنا حجاج، عحدثنا حمم(بلفظه قال: 24رقم)،اإلانء

َكاَن لِلنَِّبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقَدٌح ِمْن ِعيَداٍن َُتَْت من ))أميمة بنت رقيقة، عن أمها، أهنا قالت
(مثله. 32) رقم،ابب البول يف اإلانء ،كتاب الطهارة(1/31سننه،) يف النسائيو  ((توضأ يف موضع

(مثله. 1426) رقم،ذكر اخلرب الدال على صحة ،ب الطهارةكتا(4/274صحيحه،) حبان يفوبن 
. (مثله3342) ،رقمغري منسوبة ال ندري من هي،أميمة(6/121)اآلحاد واملثاين يفالشيباين و 

                                                           

 (64/1،) 1، طضعفاء واملرتوكني للنسائيائي، ( النس519/1،) 1، طألمساءوا الكىن  مسلم ،(1)

 (260،)1، طتقريب هتذيب( ابن حجر، 2) 

 (146،)1، طتقريب هتذيب( 3) 

(َقَدح  من عيدان بفتح املهملة وسكون املثناة من حتت وفتح املهملة مجع عيدانه وهي النخلة السحوق املتجردة) (4)
يت فإن املالئكة ال تدخل بيتا فيه بول" ألن املراد ابنتقاعه طول مكثه، وما يف  ينقع بول يف طست يف البقال العراقي: جيد ال)

اإلانء ال يطول مكثه بل يريقه اخلدم يف احلال، مث يعود حتت السرير ملا حيدث، قال الويل العراقي: والظاهر أن هذا كان قبل اختاذ 
(483/8،)التنوي شرح اجلاِمع الصِغري (هنار فإنه يبول فيها من ليل أوالكنيف يف البيوت، وأما بعد اختاذها 
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مجاع (1/161) سننهوالبيهقي يف  (مثله.593،رقم)كتاب الطهارة(1/272مستدركه،)واحلاكم يف 
حجاج (مثله. مداره على 481،رقم )ذلك من األواينابب البول يف الطست وغري  ،أبواب االستطابة

 . بن حممد
 رجال اإلسناد:

 .، رمحه هللابن جنيح البغدادي بن عيسى حممد-1
 بن هللا وعبد حرب بن السالم وعبد سعيد بن الوارث وعبد ذئب أيب وابن زيد بن ومحاد مالك مسع:
 املخرمي جعفر
 .األعورحجاج بن حممد  عنه:

ثقة ثبت اختلط يف آخر )بن حجر: وقال . (دأثبت من األسو )قال أمحد:  ه:أقوال العلماء في
  .((1))  .. وثقه الذهيب(عمره

 .، رمحه هللا.بن حممد األعور املصيصي أصله ترمذي حجاج -2
 .جريج وبن زاذان بن منصور عن شعبة مسع:
 عبد بن وهارون الدورقي إبراهيم بن وأمحد حنبل بن  حممد بن وأمحد الدورقي إبراهيم بن : أمحدعنه
 داود. بن وسنيد هللا

 (.(2))(متفق على توثيقه)بن حجر:  ي. قالألجلوثقه اأقوال العلماء فيه: 
ن جريج عبدا ألم حبيب بنت جبري كا  الوليد وأب بن جريج عبد امللك بن عبد العزيز: بن جريجإ -3

 .رمحه هللا، موىل قريش
  .وجماهدا وعطاء طاووسا :مسع
 ثوري وحيىي بن سعيد األنصاري.ال عنه:

 (.3) .(ثقة فاضل وكان يدلس ويرسل) قال بن حجر:أقوال العلماء فيه: 
 .، رمحه هللابنت أميمة بنت رقيقة :حكيمة -4 

                                                           

، 1،طسري أعالم النبالء الذهيب، (65)1طالتهذيب، تقريب ( ابن حجر،166/1،)1،طاجلرح والتعديل ابن حبان،–( 1)
(438/8 ) 

  (205/2)1ط،التهذيبهتذيب ( ابن حجر، 108/1)1،ط، الثقات للعجليالعجلي -(2)
 (219،)1، طالتهذيب تقريب حجر،ابن  -(1)
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 (.1)(غري معروفة )وثقها بن حبان. قال الذهيب:أقوال العلماء فيه: 
 رضي هللا عنها.بد هللا بن جباد بن عمري بنت عهي أميمة بنت رقيقة  :أمها -5

 .حكيمةجلهالة  إسناده ضعيف احلكم:
عن استقبل القبلة واستدابرها لبول أو غائط وَيمر يف اإلستجمار )عليه السالم( وينهى)) -***

 (2)((بثالث أحجار وينهى عن العظم والروث
 بلفظه(57،رقم )طابةابب االست ،كتاب الطهارة(1/223صحيحه،)يف  مسلم: أخرجه التخريج

َأَجْل : ِقيَل َلُه: َقْد َعلََّمُكْم نَِبيُُّكْم َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُكلَّ َشْيٍء َحىتَّ اخلَِْراَءَة قَاَل: فـََقاَل: قَالَ )
َلَة ِلَغاِئٍط، َأْو بـَْوٍل، َأْو َأْن َنْستَـْنِجَي اِبلْ )) ْنِجَي أبََِقلَّ ِمْن َيِمنِي، َأْو َأْن َنْستَـ َلَقْد هَنَااَن َأْن َنْستَـْقِبَل اْلِقبـْ

ابب   (كتاب الطهارة،1/3،)سننهوأبو داود يف (( َثاَلثَِة َأْحَجاٍر، َأْو َأْن َنْستَـْنِجَي ِبَرِجيٍع َأْو ِبَعْظمٍ 
(مثله. 16(،رقم )1/67)سننه،(مثله. والرتمذي يف 7،رقم)كراهية استقبال القبلة عند قضاء احلاجة

حديث سلمان ( 1/300)مسندهله. وبن أيب شيبة يف (مث41(،رقم )1/37)،سننه والنسائي يف
ابب النهي عن  ،كتاب الطهارة(1/147)سننه(مثله. والبيهقي يف 450، رقم)الفارسي رضي هللا عنه

 .(مثله.430،رقم)بول استقبال القبلة واستدابرها لغائط أو
بلة شيء يسرتك رت فإن كان بينك وبني القري السغوقال بن عمر امنا هنى اإلستقبال يف )) -***

 (3)((فال أبس
ابب كراهية استقبال القبلة عند قضاء  ،كتاب الطهارة(1/3)،سننهيف  داودو أب: أخرجه التخريج

حدثنا حممد بن حيىي بن فارس، حدثنا صفوان بن عيسى، عن احلسن بن ( قال: 11،رقم)احلاجة
َلِة، ُثَّ َجَلَس يـَُبوُل ُت اْبَن ُعَمَر َأاَنَخ رَأَيْ )ذكوان، عن مروان األصفر، قَاَل:  رَاِحَلَتُه ُمْستَـْقِبَل اْلِقبـْ

َا َها، فـَُقْلُت: اَي َأاَب َعْبِد الرَّمْحَِن، أَلَْيَس َقْد هنَُِي َعْن َهَذا؟ قَاَل: بـََلى ِإمنَّ هنَُِي َعْن َذِلَك يف )) ِإلَيـْ
                                                           

 ( 587/1،)1طاالعتدال، ميزان ( الذهيب،108/1،)1طالثقات إلبن حبان، ابن حبان،  -(2)
اختلف العلماء ىف عدد األحجار، فذهب مالك، وأبو حنيفة إىل أنه إن اقتصر على دون ثالثة أحجار مع اإلنقاء جاز. ) (2)

قال الطحاوى: وىف هذا احلديث دليل على أن عدد األحجار ن ثالثة أحجار وإن أنقى. وقال الشافعى: ال جيوز االقتصار على دو 
ليس فرض، وذلك أنه )صلى هللا عليه وسلم( ، قعد للغائط ىف مكان ليس فيه أحجار، لقوله لعبد هللا: متت انولّن ثالثة أحجار 

جرين وروثة فألقى الروثة، وأخذ ن، فلما أاته عبد هللا حب، ولو كان حبضرته من ذلك شىء ملا احتاج أن يناوله من غري ذلك املكا-
(247/1,)شرح صحيح البخارى البن بطال (احلجرين دل ذلك على أن االستنجاء هبما جيزئ مما جيزئ منه الثالثة

.احلمامات وغريها مما يسرت اإلسان عن الفبلةمثل (1)
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َنَك َوَبنْيَ  َلِة َشْيٌء َيسْ  اْلَفَضاِء،فَِإَذا َكاَن بـَيـْ صحيحه، يف  بن اخلزميةو  ((رُتَُك َفاَل أبَْسَ اْلِقبـْ
ابب ذكر اخلرب املفسر  ،كتاب الوضوء(1/92سننه،)يف  الدارقطين(مثله. و 60(،رقم)1/35)

 ،مستدركهواحلاكم يف  .هذا صحيح كلهم ثقات قال الدارقطين: (مثله.161،رقم)للخربين
هذا حديث صحيح احلاكم:  (مثله. قال551،رقم ) ائشةوأما حديث ع كتاب الطهارة،(1/256)

على  (551)تلخيص : الذهيب، قال حتج ابحلسن بن ذكوان، ومل خيرجاهإعلى شرط البخاري، فقد 
ابب الرخصة يف ذلك يف  ،مجاع أبواب االستطابة (1/149)سننهوالبيهقي يف  . شرط البخاري

 سى. (مثله. مداره على صفوان بن عي438، رقم )األبنية
 رجال اإلسناد:

 .، رمحه هللاالذهلي من أهل نيسابور بن حيىي بن فارس مدحم -1
 (.1) (صدوق) . قال بن حجر:متقناقال بن حبان: أقوال العلماء: 

  .عاصم يزيد بن هارون وأاب :مسع 
 .، رمحه هللا.حممد والزهري أب بن عيسى صفوان -2
 .(2)ه بن سعد وبن حجرثقأقوال العلماء:  

 .ه هللا، رمحبصري بن ذكوان احلسن -3
  .عطاء بن أيب رابح البصريو سليمان األحول وحيىي بن أيب كثري  :مسع 

 حيىي بن سعيد القطان. ابن املبارك وميمون بن زيد: عنه
صدوق رمي ابلقدر وكان  )ضعفه بن معني وأبوحامت والنسائي. قال بن حجر:أقوال العلماء فيه: 

 ((3))صحيحني.من رجال  (ضعفوه): الذهيبقال  .(يدلس تغري آبخره
 .أبو خلف قيل اسم أبيه خاقان وقيل سامل األصفر :مروان-4

  (.4)وثقه أبو داود بن حجرأقوال العلماء: 

                                                           

  (323،)1، طالتهذيب تقريب، (  ابن حجر115/9،)1، طالثقات إلبن حبان ابن حبان، -(1)

 (368 /1)1، طالتهذيبتقريب  ( 215/2،)1ط الطبقات الكربى،، ابن سعد-(2)
 (166/2،)1طللنسائي،  الضعفاءالنسائي،  (163،)1ط التهذيب،، تقريب( 13/3،)1طاجلرح والتعديل،  ابن ايب حامت،–(3)

 (  270/1)1،ط، صحيح مسلم(  مسلم1116/8،)1، ط، صحيح البخاريالبخاري
 ( 411/27)1ط، هتذيب الكمال، املزي  (526/1،)1، طبالتهذي تقريب-(4)
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  .البصري بن عمر ومسروقاإ :مسع
 عيينة  بن عبد الرمحن واحلسن بن ذكوان. :عنه

 احلكم: إسناده صحيح.
 (1) ((بول قائما إال لعذرعن )) )عليه السالم( وهنى)) -***

 .اعليه مرفوع أقفمل 
( 12،رقم )ابب النهي عن البول قائما ،أبواب الطهارة (1/17)،سننهيف  يذالرتمأخرجه التخريج:

 حدثنا علي بن حجر قال: أخربان شريك، عن املقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة، قالت:قال: 
َثُكْم َأنَّ النَِّبَّ َصلَّ )) ُقوُه، َما َكاَن يـَُبوُل ِإالَّ ى اَّللَُّ َعَلْيِه َوسَ َمْن َحدَّ لََّم َكاَن يـَُبوُل قَاِئًما َفاَل ُتَصدِّ

ويف الباب عن عمر، وبريدة، حديث عائشة أحسن شيء يف الباب وأصح،  وقال: الرتمذي(( قَاِعًدا
، عن عمر، وحديث عمر إمنا روي من حديث عبد الكرمي بن أيب املخارق، عن انفع، عن بن عمر

َفَما ( اَي ُعَمُر، اَل تـَُبْل قَاِئًما )ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأاَن أَبُوُل قَاِئًما، فـََقاَل: رَآين رَ قال: 
وإمنا رفع هذا احلديث عبد الكرمي بن أيب املخارق، وهو ضعيف عند : الرتمذي قال (بـُْلُت قَاِئًما بـَْعدُ 

م فيه. وروى عبيد هللا، عن انفع، عن بن عمر، قال: قال ضعفه أيوب السختياين وتكل أهل احلديث؛
وهذا أصح من حديث عبد الكرمي، وحديث بريدة يف هذا  ((َما بـُْلُت قَاِئًما ُمْنُذ َأْسَلْمتُ ))عمر: 

بن  غري حمفوظ، ومعّن النهي عن البول قائما على التأديب ال على التحرمي وقد روي، عن عبد هللا
ابب  (4/278)،صحيحهيف بن حبان و ( َن اجْلََفاِء َأْن تـَُبوَل َوأَْنَت قَاِئمٌ ِإنَّ مِ ) ال:مسعود، ق

 على همستخرجيف الطوسي و  (مثله.1430،رقم )ذكر خرب قد يوهم غري املتبحر ،ستطابةاإل

                                                           

ىف قال بن بطال: حذيفة: أتى النىب، )صلى هللا عليه وسلم( ، سباطة قوم، فبال قائما، فدعا مباء، فجئته مباء، فتوضأ. قال  (1)
عدا أجوز، ألنه أمكن. واختلف إذا جاز البول قائما فقا نص احلديث جواز البول قائما، وأما البول قاعدا فمن دليل احلديث، ألنه

العلماء ىف البول قائما، فروى عن عمر بن اخلطاب، وعلى بن أىب طالب، وزيد بن اثبت، وابن عمر، وسهل بن سعد، وأنس بن 
بن الزبري. وكرهت طائفة مالك، وأىب هريرة، وسعد بن عبادة: أهنم ابلوا قياما. وروى مثله عن ابن املسيب، وابن سريين، وعروة 

لبول قائما، ذكر ابن أىب شيبة، ىف مصنفه إنكار عائشة أن يكون رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( ابل قائما. وعن عمر بن ا
إال مرة ىف  اخلطاب، أنه قال: ما بلت قائما منذ أسلمت. وعن جماهد أنه قال: ما ابل رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( قائما قط 

ود أنه قال: من اجلفاء أن تبول وأنت قائم. وهو قول الشعىب. وكرهه احلسن، وكان سعد بن بن مسعيب أعجبه. وروى عن كث
 (334/1،)شرح صحيح البخارى البن بطال (اهيم ال جييز شهادة من ابل قائماإبر 
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 (1/308)معجمهوبن عساكر يف  .،مثلهابب ما جاء يف النهي عن البول قائما (1/159)الرتمذي
 .عبد هللا(مثله. مداره على شريك بن 366) ،رقمذكر من امسه محزة

 رجال اإلسناد:
 .، رمحه هللااملروزي السعديبن إايس بن مقاتل بن خمادش بن مشمرج بن حجر  علي-1

 .يونس بن وعيسى علية بن إبراهيم بن إمساعيل مسع:
 .سفيان والبخاري بن احلسن عنه:

 (.(1)) (صادقا متقنا حافظا)يب: قال اخلط نسائي وبن حبان.الثقة و أقوال العلماء فيه: 
 .، رمحه هللاعبد هللا وبن أيب منر الليثي من أب بن عبد هللا شريك-2

 .وكريب اخلدري سعيد أيب بن الرمحن عبد مسع:
 .سربة أيب بن هللا عبد بن بكر وأبو عياض بن أنس عنه:

 (.(2)) حبان وبن يألجلوا وثقه بن سعدأقوال العلماء فيه:  
 بن هانئ بن يزيد احلارثي الكويف ن شريحب املقدام-3

  .((3))ه أبو حامت وبن معنيثقو أقوال العلماء فيه: 
 .، رمحه هللاالكويف بن هانئ بن يزيد بن هنيك بن دريد بن من بين احلارث بن كعب شريح -4
 عمر وعلي وسعد بن أيب وقاص وعائشة. : مسع 

 .شريح بن املقدام وابنه خميمرة بن القاسم عنه:
 .((4))ه بن سعد وبن حبان ثقو أقوال العلماء فيه: 

 : بنت اإلمام الصديق أيب بكر عبد هللا بن أيب قحافة رضي هللا عنهما.عائشة -5
 إسناده صحيح.: احلكم

                                                           

، 1ط،اتريخ بغداد، يب(اخلط214/7،)1، طالثقات إلبن حبان ،ابن حبان(58/1،)1، طيخة النسائيمش، النسائي-(1)
(362/13 ) 

 1طالثقات إلبن حبان،(ابن حبان،217/1،)1طالثقات للعجلي،العجلي،(278/1،)1ط،الطبقات الكربى، ابن سعد-(2)
(360/4 ) 

 (235/1) ،1ط،اتريخ أمساء الثقات ابن شاهني، (302/8،)1ط،اجلرح والتعديل،ابن ايب حامت –(3)
 (353/6)1طقات إلبن حبان،الث (180/6)1طالطبقة الكربى، -( 4)
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 (1)((إذا سلم عليه أحد وهو يقضي حاجة ال يرد عليه وكان عليه السالم)) -***
 (16رقم)،ابب أيرد السالم وهو يبول ،الطهارةكتاب (1/5)،سننه داود يف أخرجه وأبو التخريج:

حدثنا عثمان، وأبو بكر ابنا أيب شيبة قاال: حدثنا عمر بن سعد، عن سفيان، عن الضحاك بن قال: 
يـَُبوُل،  َمرَّ رَُجٌل َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهوَ )) عثمان، عن انفع، عن بن عمر، قال:

َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه ))قَاَل أَبُو َداُوَد: َوُرِوَي َعِن ْبِن ُعَمَر، َوَغرْيِِه،  ((ْيِه فـََلْم يـَُردَّ َعَلْيهِ َفَسلََّم َعلَ 
بن أيب شيبة (مثله. و 37،رقم )(1/35)،سننهوالنسائي يف (( َوَسلََّم تـََيمََّم ُثَّ َردَّ َعَلى الرَُّجِل السَّاَلمَ 

الضحاك بن  ( مداره25736،رقم )ما قالوا يف الرجل يسلم عليه وهو يبول (5/247)مصنفهيف 
 . عثمان

 رجال اإلسناد:
 الكويف. العبسي عثمان بن إبراهيم بن حممد بن عثمان بن ايب شيبة: عثمان -1

وهشيم وعمرو بن األحوص وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد احلميد  شريك بن عبد هللا وأابمسع: 
 يد هللا األشجعيوعبد هللا بن إدريس ومحيد بن عبد الرمحن.عبيد، وعب

ابنه حممد وعلي بن سهل بن املغرية وحممد بن سعد كاتب الواقدي ومحدان بن علي الوراق  :عنه
يم وإبراهيم احلريب، وعلي بن أمحد بن النضر، وحممد بن أمحد بن الرباء واحلسن بن علي املعمري وإبراه

 .د الباغندي وأبو القاسم البغويبن أسباط وحممد بن حمم
 .((2)) .من رجال صحيحنيأقوال العلماء فيه: 

عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان العبسي من أهل الكوفة وأبو شيبة  :بن أيب شيبة أبو بكر-2
 .((3))هو إبراهيم بن عثمان وهو أخو عثمان والقاسم 

 .بن عيينةهشيم و  مسع:
  .احلفري واحلفر الكويف قاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرةو بن أيب  بن سعد عمرو -2

  .مالك بن مغول والثوري :مسع
 ق.أمحد وعبد وخل :عنه

                                                           

 كالم، إال بضرورة.ترك  داب قضاء احلاجة من اآل  (1)

 ( 134/1)،1ط، ومسلم البخاري أخرجهم من تسمية احلاكم ، –( 2)
 ( 358/8)1،طالبن حبان الثقاتابن حبان،  –( 3)
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 .((1))وقال الدارقطين: من الصاحلني الثقات وقال أبو حامت: صدوق.أقوال العلماء فيه: 
أموان ثبتا كثري احلديث بن أيب بن عبد هللا ثقة مبن حبيب بن رافع بن عبد هللا بن موهبة  سفيان -3

 .((2))، رمحه هللا. حجة
  .بن أيب عروبةابن جريج وخالد احلذاء وشعبة و  مسع:
 .حبان  بن هالل وعبد الرمحن بن املبارك وأمحد بن أيوب بن راشد :عنه

 .، رمحه هللاالقرشي حزام بن خالد بنبن عبد هللا بن  بن عثمان الضحاك-2
زيد بن أسلم وانفع وإبراهيم بن عبد هللا بن حنني وصدقة بن  الزبري. نب عروة بن هللا وعبد انفعمسع:

 .يسار وعبد هللا بن عروة يف الصالة وحمرمة بن سليمان
حممد بن إمساعيل بن أيب فديك وزيد بن احلباب والثوري وأبو بكر و  وبن أيب فديك الثوري: عنه

 .وهببن بن احلارث املخزومي و  وعبد هللا احلنفي وأنس بن عياض
 (.(3))معنيسعد وبن ثقه بن : و أقوال العلماء فيه

  (120)تقدمت ترمجته، ثبت املديين ثقة القرشي، عمر، بن : موىلانفع -5
 .تقدمت ترمجته: رضي هللا عنه. بن عمرإ - 6

  إسناده حسن.: احلكم
 (4)((الث مراتإذا ابل أحدكم فلينرت ذكره ث)عليه السالم( )) :وقال -***

،رقم سترباء بعد البولابب اإل ،كتاب الطهارة وسننها(1/117)،سننهيف  بن ماجهخرجه و أ التخريج:
حدثنا علي بن حممد قال: حدثنا وكيع، ح، وحدثنا حممد بن حيىي قال: حدثنا أبو ( قال: 326)

قال رسول هللا صلى نعيم، قال: حدثنا زمعة بن صاحل، عن عيسى بن يزداد اليماين، عن أبيه قال: 
 يف أمحد(مثله. و 73،رقم)كتاب الطهارة(73/1) ،همراسيف  داود (فذكره. وأبوليه وسلم:هللا ع

 .عيسى بن يزداد ( مثله. مدار19054رقم )(31/399) ،مسنده
 رجال اإلسناد:

                                                           

 ( 134/5،)1ط،اتريخ اإلسالم، الذهيب–( 1)
 ( 350/6،)1ط،الطبقات الكربىابن سعد،–( 2)
 ( 397/1،)1،ط، الطبقات الكربى(  ابن سعد508/1)،1ط ،الكاشف الذهيب، –(3)

)فلينرت( جذب فيه قوة وجفوة. (4)
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 .،رمحه هللابن عبد هللا بن خالد ابن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري بن حيىي حممد-1
 .الرزاق وعبد مهدي ابن مسع: 

 .بن ماجة القزويينم وأبو داود والرتمذي والنسائي و البخاري ومسل يب مرمي وأبو جعفرأسعيد بن ه:عن
 (1.)(جليل حافظ ثقة) .قال بن حجر:(مأمون ثقة) قال النسائي: أقوال العلماء فيه:

 (102).تقدمت ترمجتهثقة،اجلراح  بن وكيع-2
 .،رمحه هللاالتيمي هللا عبيد بن طلحة آلل موىل زهري بن محاد نب دكني بنالفضل  أبو نعيم-3

 .وغريهم برقان بن وجعفر كدام  بن ومسعر زائدة أيب بن وزكرايء األعمش مسع:
 البخاري وبن ماجه وأمحد. عنه:

 (2)(ثبت ثقة)قال بن حجر:  أقوال العلماء فيه:
 .،رمحه هللااملكي بن صاحل زمعة-4

عبد هللا بن طاوس وعمرو  .طاوس بنو  وهرام نب وسلمة وهرام بن وسلمة سطاوو  بن هللا عبد مسع:
 الزبري وعيسى بن يزداد وأاب بن دينار

 .عبد الرمحن بن مهدي وعبد هللا بن وهب وأبو نعيمو  وهب بنو  الطائفي وكيع يمسل بن حيىي عنه:
ابلقوي مكي كثري الغلط  ليس) :النسائيبن معني وأبوحامت وأبو زرعة قال  ضعفهأقوال العلماء فيه: 

 (.(3)) (ن الزهريع
  .،رمحه هللابن يزداد اليماين عيسى-5

 .فسا بن يزداد مسع:
 .إسحاق بن وزكراي صاحل بن معة عنه:

يروي عن سلمة بن وهرام  زمعة روى عنه زمعة ال يصح مرسل)قال البخاري: أقوال العلماء فيه: 
 .((4)).حجرضعفه بن  .رمحه هللا ،رياتركه بن مهدي أخ .(وبن طاوس خيالف يف حديثه

 الفارسي، رضي هللا عنه. اليماين أزداد بن فساءة :أبيه-6
                                                           

(49/1،)1، طمشيخة النسائي( النسائي، 323،)1، طتقريب هتذيب-(1)
(275،)1، طتقريب هتذيب(ابن حجر،2) 
  (43/1، )1طللنسائي،  فاءالضع، ( النسائي624/3،)1، طاجلرح والتعديلابن ايب حامت،  –( 3)
  (263/1،)1طريب هتذيب، تق( 451/3)-(392/6، )1طللبخاري، التاريخ ، البخاري –( 4)
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 .عيسى بن يزداد ألجل:،إسناده ضعيف احلكم:
 (1)((ال يرفع ثوبه يف القضاء احلاجة حىت يدنو من األرض )عليه السالم( وكان)) -***

،رقم اجةابب كيف التكشف عند احل ،ةكتاب الطهار (1/4سننه،) يفداود  وأبأخرجه  التخريج:
 فذكره. (األعمش، عن رجل، عن بن عمر: عن حدثنا زهري بن حرب، حدثنا وكيع،( قال: 14)

 .رواه عبد السالم بن حرب، عن األعمش، عن أنس بن مالك  وهو ضعيف أبو داود:قال 
 ،تاب الطهاراتك(1/101) ،مصنفه (مثله. وبن أيب شيبة يف14رقم )(1/21)،سننهيف  يذالرتمو  

 (قال:693،رقم )كتاب الطهارة(1/527،)سننه(مثله. الدارمي يف 1139،رقم)ترى عورتهمن كره أن 
فذكره.  عن أنس رضي هللا عنه،: عبد السالم بن حرب، عن األعمش، حدثنا عمرو بن عون، عن

يف  الطوسي(مثله. و 7549رقم )،مسند أيب محزة أنس بن مالك(1/82)،مسنده والبزار يف
 سننه(مثله. والبيهقي يف 13)،رقمء يف االستتار عند احلاجةابب ما جا(1/164)،همستخرج

 ( مداره على ألعمش.458،رقم)كتاب الطهارة(1/156)
 رجال إسناد:

 (2).،رمحه هللاثقة ثبت ، بن أشتال بن حربزهري -1
والوليد بن مسلم  جرير بن عبد احلميد وهشيم وسفيان بن عيينة وابن علية وعبد هللا بن وهب مسع:

 .من الكوفيني والبصريني واحلجازينيوغريهم 
 (126)تقدمت ترمجتهثقة،  :وكيع -2
 (56)تقدمت ترمجتهثقة مدلس، :األعمش -3
 عليه. أقف:  رجل-4
 .تقدمت ترمجته، رضي هللا عنه: بن عمرا-5

 ، وعنعنة األعمش.الراوي عن بن عمر ،جلهالة ،احلكم: إسناده ضعيف
 
 

                                                           

احرتازًا عن كشف العورة بغري ضرورة، وهذا من آداب  ،أي: يقرب من األرض (يْدنُو)  أي: قضاء احلاجة. ( إذا أراد احلاجة)(3)
 (254/1)شرح مصابيح السنة .(قضاء احلاجة

 (253/7،)1، طالكربىالطبقات (  ابن سعد،  1)
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  (1) ((ل أحدكم ال ميس ذكره بيمينهذا اب: )عليه السالم( ))اوقال -***
ابب النهي عن  ،كتاب الطهارة(1/225صحيحه)يف  مسلمأخرجه بلفظ املصنف  التخريج:

ابب كراهية مس  ،كتاب الطهارة(1/8سننه،)وأبو داود يف  فذكره.(64)،،رقماالستنجاء ابليمني
النهي عن االستنجاء  ،أبواب الطهارة(1/67،)سننه (مثله. والرتمذي يف31)،،رقمالذكر ابليمني

،رقم النهي عن االستنجاء ابليمني ،كتاب الطهارة(1/25،)سننهوالنسائي يف (مثله.15)،،رقمابليمني
 ،رقمابليمني وسننها ابب كراهة مس الذكر، كتاب الطهارة(1/113،)سننه(مثله. وبن ماجه يف 24)
ِإَذا َشِرَب َأَحدُُكْم ))(بلفظه153)رقم،تاب الوضوءك(1/42)،صحيحه(مثله. والبخاري يف 310)

وأمحد يف  ((َفاَل يـَتَـنَـفَّْس يف اإِلاَنِء، َوِإَذا أََتى اخَلاَلَء َفاَل مَيَسَّ ذََكَرُه بَِيِميِنِه، َواَل يـََتَمسَّْح بَِيِميِنهِ 
 (مثله.22655،رقم)حديث أيب قتادة األنصاري(37/237)،مسنده

  (2)((ع إبداوة من ماء يستنجى ِباإذا خرج حلاجة يتب لسالم()عليه اوكان)) -***
،رقم ابب االستنجاء ابملاء ،كتاب الوضوء  (1/42)،صحيحهيف  البخاري:أخرجه التخريج

 يف مسلمو (( ِإَذا َخَرَج حِلَاَجِتِه، َأِجيُء َأاَن َوُغاَلٌم، َمَعَنا ِإَداَوٌة ِمْن َماٍء، يـَْعيِن َيْستَـْنِجي ِبهِ ))(150)
َكاَن َرُسوُل هللِا ))(70،رقم)ابب االستنجاء ابملاء من التربز ،رةكتاب الطها(1/227)،صحيحه

ُل َأاَن، َوُغاَلٌم ََنِْوي، ِإَداَوًة ِمْن َماٍء،َوَعنَـَزًة فـَيَ  ْستَـْنِجي َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْدُخُل اخْلَاَلَء فََأمحِْ
(مثله. وأمحد يف 83،رقم)اجلنب الصالة ابب إعادة، كتاب الطهارة(1/50)املوطأ ومالك يف(( اِبْلَماءِ 

مسند عبد هللا بن مسعود رضي هللا تعاىل  ،مسند املكثرين من الصحابة( 20/160)مسنده
من كان يقول إذا خرج من الغائط (1/141)،مصنفه(مثله. وبن أيب شيبة يف 12754،رقم)عنه

ابب ذكر استنجاء  ،ضوءكتاب الو (1/46)صحيحهة يف (مثله. وبن خزمي1621،رقم )فليستنج ابملاء
 (87،رقم)النيب صلى هللا عليه وسلم ابملاء

 
 

                                                           

إمنا كره مس الذكر ابليمني تنزيها هلا عن مباشرة العضو ) :اخلطايبقال  .من آداب  قضاء اجلاحة أن ال ميسك ذكره بيمينه(1)
(33/1,)معالم السنن(الذي يكون منه األذى

أي إانًء صغرياً من  (إَداَوًة  )فنحضر له  ه، وإعداد ما يلزم لطهورهإذا خرج لقضاء احلاجة صحبته أان وغالم آخر لنقوم خبدمت) (1)
(344/1)منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري(املاء ليستنجي به.
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 (1) ((ن هللا النظيف حيب النظافةعليه السالم: ))اوقال  -***
( 790،رقم)ومما روى مهاجر بن مسمار (2/121)،مسنده: أخرجه وأبو يعلى املوصلي يف التخريج

انفع، عن خالد بن إايس، عن عامر بن سييب، حدثنا عبد هللا بن حدثنا حممد بن إسحاق املقال: 
 الطِّيَب، حيُِبُّ  ِطيبٌ  اَّللََّ  ))ِإنَّ  (سعد بن أيب وقاص، عن أبيه، أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:

 اِبْليَـُهودِ  واَتَشبـَّهُ  َواَل  وَتُكْم،بـُيُ  فـََنظُِّفوا اجْلُوَد، حيُِبُّ  َجَوادٌ  اْلَكَرَم، حيُِبُّ  َكِرميٌ   النَّظَاَفَة، حيُِبُّ  َنِظيفٌ 
من كنيته أبو طالب وأبو (2/684)،واألمساء الكىنيف  والدواليب ُدورَِه(( يف  اأْلَْكَنافَ  ََتَْمعُ  الَِِّت 

ابب ما جاء يف  ،أبواب األدب(4/409)،سننه( مثله. والرتمذي يف 1203،رقم)طاهر
مداره: على  (مثله.1114،رقم )(3/320مسنده،)يف ( مثله، مقطوع.   والبزار 2799،رقم)النظافة

 .خالد بن إلياس
 رجال اإلسناد:

بن إسحاق بن حممد بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن املسيب بن أيب السائب بن عايذ بن  حممد -1
 .،رمحه هللاعبد هللا بن عمر بن خمزوم بن يقظة بن مرة بن كعب املديين، يعرف ابملسييب

ومعن بن عيسى األشجعي  ضمرة وأاب فليح اخلزاعيحممد بن و  عياض بن وأنس حفلي بن حممد مسع:
 وعبد هللا بن انفع الزبريي.

حممد بن إسحاق الصاغاين، ومسلم بن احلجاج النيسابوريوإبراهيم بن إسحاق احلريب وعبد هللا  عنه:
عبد هللا بن بن أمحد بن حنبل وموسى بن إسحاق األنصاري وحممد بن عبدوس بن كامل السراج و 

 وأمحد بن أيب عوف البزوري وحامد بن حممد بن شعيب البلخي. الصقر السكري
 (2)(يهم صدوق) قال بن حجر:أقوال العلماء فيه: 

 .،رمحه هللاأسد بن خويلد بن العوام الزبري بن بن هللا عبد بن اثبت بن بن انفع عبد هللا-2
 .األكرب انفع بن هللا عبد وأخيه حازم أيب بن العزيز وعبد أنس بن حممد ومالك بن املنكدر مسع:
 وعباسشيبة بن ويعقوب احلمال وهارون الذهلي حيىي بن املتوكل حممد بن عمر وحيىي بن حممد عنه:

 .وطائفة احلمصي الفرج بن وأمحد الفقيه املعذل بن وأمحد الدوري
 (1) (صدوق) قال بن حجر: أقوال العلماء فيه:

                                                           

(254/1)،التيسير بشرح الجامع الصغير(الظاهرة والباطنة من خلوص العقيدة ونفي الشرك وجمانبة اهلوى واألمراض القلبية)(3)

(315،)1، طتقريب هتذيبابن حجر، (2)
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 .،رمحه هللامديين العدوي القرشيغامن بن أيب جهم بن حذيفة بن  بن إلياس بن صخر خالد-3
 يسار. بن ومسلم وربيعة عروة بن هشام مسع:
 .عبد هللا بن انفع عنه:

ليس بشيء، وال يكتب ) بن معني قال: .(مرتوك احلديث) أمحد:االمام  قالأقوال العلماء فيه: 
 (.(2))(مرتوك) :النسائي قال .(منكر احلديث ليس بشيء) :البخاريقال  .(حديثه

 .زهرة بن مناف عبد بن أهيب بن بن سعد بن أيب وقاص عامر-4
 عنهما. هللا رضي وسعدا عثمان مسع:
سعيد بن و  سعد بن حممد بن وإمسعيل سعد والزهري بن وموسى سعد بن حممد بن إمساعيل عنه:

ن ل بن حممد بن سعد واشعث ببن اخيه امسعيرى وسعد بن ابراهيم وابنه داود و املسيب وجماهد والزه
 .ن اىب منر وهاشم بن هاشم بن عتبةاسحاق وسامل أبو النضر وشريك بن عبد هللا ب

 ((3)) وثقه بن حبان. أقوال العلماء فيه:
  ، رضي هللا عنه.سعد بن أيب وقاص :أبيه-5

  .خالد بن إلياسألجل:ِباذ لفظ،  منكرإسناده  احلكم:
بول الصدقة من الكسب الطيب ابب ق ،كتاب الزكاة(2/703)،صحيحه: أخرجه مسلم يف شاهد

أَيُـَّها النَّاُس، ِإنَّ هللَا طَيٌِّب اَل يـَْقَبُل ِإالَّ طَيًِّبا، َوِإنَّ هللَا َأَمَر اْلُمْؤِمِننَي مبَا َأَمَر )) بلفظه(65،رقم)وتربيتها
ٹ       ((4))چہ  ھ     ھ  ھ  ھ    ہہ  ہ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀچ             ٹ ٹ ِبِه اْلُمْرَسِلنَي،

ُثَّ  ((5)) چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  چ          ٹ 
، َوَمْطَعُمُه َحَراٌم،  ذََكَر الرَُّجَل يُِطيُل السََّفرَ  ، اَي َربِّ َأْشَعَث َأْغرَبَ، مَيُدُّ َيَدْيِه ِإىَل السََّماِء، اَي َربِّ

 (5/70)سننه  والرتمذي يف    ((ٌم، َوُغِذَي اِبحْلََراِم، فََأىنَّ ُيْسَتَجاُب ِلَذِلَك؟اٌم، َوَمْلَبُسُه َحَراَوَمْشَربُُه َحرَ 

                                                                                                                                                                                     

(191،)1، طتقريب هتذيب(1)
 (  413/3،)1ط، الكامل يف ضعفاء ابن عدي، -(2)     
 (  186/1،)1، طالثقات البن حبانابن حبان،  -(3)    
 (51اآلية:) املؤمنونسورة  -(4)    
 (172):اآلية البقرةسورة  -(5)    
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مسند  ،مسند املكثرين من الصحابة (14/89) مسنده وأمحد يف  (2989،رقم)ابب: ومن سورة البقرة
 (8348،رقم )عبد هللا بن مسعود

نتف اإلبط وحلق العانة  ال يرتك الشارب وتقليم األظفار و  يف قص )عليه السالم( وقت)) -***
  (1) ((أكثر من أربعني ليلة

، رقم ابب خصال الفطرة ،كتاب الطهارة(1/222)صحيحه: أخرجه ومسلم يف التخريج
( مثله. 53،رقم)ابب السواك من الفطرة ،كتاب الطهارة(1/14) ،سننه(فذكره. وأبو داود يف 258)

 ،أبواب األدب، كتاب الطهارة(4/388)،سننهزمذي يف (( والتثر من أربعني ليلةال يرتك أكبدون ))
من السنن (8/126) ،سننه(مثله. والنسائي يف 2757، رقم)ابب ما جاء يف تقليم األظفار

، رقم ابب الفطرة ،كتاب الطهارة وسننها(1/107سننه،)(مثله. وبن ماجه يف 5040،رقم )الفطرة
 (مثله.1043)د بن عمار بن ايسرسلمة بن حمم( 2/435) هسندميف  لشاشيوا (مثله.293)
 (مثله.559،رقم )ابب الفطرة(1/228) اآلدابيف لبيهقي ا

 (2) ((البصروجيلوا إنه ينبت الشعر )) : )عليه السالم( يقول وكان يكتحل ابألَثد -***
 (3878)،رقم،ابب يف األمر ابلكحل،طبكتاب ال  (8/4،)سننهأخرجه أبو داود يف  التخريج:

يونس، حدثنا زهري، حدثنا عبد هللا بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن  ا أمحد بنحدثنقال:  ،بلفظه
َا )) :جبري، عن بن عباس، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اْلَبُسوا ِمْن ثَِياِبُكُم اْلبَـَياَض، فَِإهنَّ

َثُِْد:ُكْم، َوِإنَّ َخرْيَ َأكْ ِمْن َخرْيِ ثَِياِبُكْم، وََكفُِّنوا ِفيَها َمْواتَ   والرتمذي يف .فذكره((َحاِلُكُم اإْلِ
اْكَتِحُلوا اِبإِلَثِِْد ))(بلفظه1757،رقم )ابب ما جاء يف االكتحال ،أبواب اللباس (3/286،)سننه

ُه ُمْكُحَلٌة َيْكَتِحُل ِه َوَسلََّم َكاَنْت لَ فَِإنَُّه جَيُْلو الَبَصَر، َويـُْنِبُت الشَّْعَر، َوزََعَم َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَليْ 

                                                           

ساخ، ورمبا حصل حتت الظفر ما مينع وصول املاء إليه. مث لى هذا املقدار كثرت األو اعلم أنه مىت زاد الزمان ع) قال اجلوزي: (1)
)كان يكتحل كل ليلة(  (313/3،)كشف املشكل من حديث الصحيحني  (إهنا تعدم الزينة اليت خصت ابألظفار والشارب

لعني وليتمكن يه اجلفنان ويسكن حرارة اابالمثد ويقول إنه جيلو البصر وينبت الشعر وخص الليل ألن الكحل عند النوم يلتقي عل
فيض القدير شرح اجلامع  (الكحل من السراية يف جتاويف العني وطبقاهتا ويظهر أتثريه يف املقصود من االنتفاع

 (240/5،)الصغري
اجلامع التيسري بشرح  (تعلق به قوم فكرهوا االكتحال به للرجل هنارا وهو خطأ وإمنا نص على الليل ألنه فيه أنفع) (2)

 (139/2)،الصغري
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َلٍة َثالَثًَة يف َهِذِه، َوَثالَثًَة يف َهِذهِ   ،كتاب الزينة(8/149)،سننهيف  النسائيو  ((ِِبَا ُكلَّ لَيـْ
َثَِْد ِإنَُّه جَيُْلو اْلَبَصَر، َويـُْنبِ )) (بلفظه5113،رقم)الكحل وبن  ((ُت الشََّعرَ ِإنَّ ِمْن َخرْيِ َأْكَحاِلُكُم اإْلِ
 ( 6073، رقم )خري أكحالكم ذكر البيان أبن قوله صلى هللا (13/437) صحيحهيف حبان 

 رجال اإلسناد:
 .،رمحه هللاالريبوعي التميمي الكويف قيس بنبن عبد هللا بن يونس بن عبد هللا  بن يونس أمحد-1

م بن احل وزائدة بن قدامة وعاصوإسرائيل واحلسن بن ص .شهاب أبو عياش بن بكر وأبو زهري مسع:
 .حممد بن زيد العمري وعبد العزيز بن املاجشون وزهري بن معاوية وأيب بكر بن عياش

وأبو حامت وأمحد بن حيىي احللواين  وإبراهيم احلريب ويعقوب الفسوي مطيع أيب بن وسالم أبوداودعنه: 
 .وأبو حصني الوادعيوإبراهيم بن شريك

 (.1) (ثقة)قال النسائي:  .(ثقة متقنا)ل أبو حامت: قا أقوال العلماء فيه:
 .،رمحه هللااجلعفي الكويف بن زهري بن خيثمة بن أيب محران بن معاوية بن حديج زهري-2

السبيعي وزيد بن احلاريث اليامي وزايد بن عالقة واألسواد بن قيس ومساك  إسحاق وأاب الزبري أاب مسع:
 املعتمر. بن حرب واحلسن بن احلرو ومنصور بن

  .حيىي بن وحيىي نعيم وأبو ركاملبا ابن عنه:
  (.2)  (ثقة ثبت) وثقه بن سعد. قال بن حجر:أقوال العلماء: 

 .،رمحه هللابن عثمان بن خثيم من القارة حليف بين زهرة عبد هللا-3
 .جبري بن وسعيد الزبري وأبو حوشب بن شهر مسع:
 العطار. نالرمح عبد بن وداود جعفر بن هللا عبد عنه:

 .(3) (صاحل احلديث)ي. قال أبو حامت: ألجلوثقه بن سعد وا :ء فيهأقوال العلما 
 ..،رمحه هللاكويفبن هشام أبو عبد هللا موىل بين والبة من بين أسد  جبريبن سعيد -4

                                                           

 (  50/1)،1ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر -(1)
 (   354/6،)1ط الطبقات الكربى، ابن سعد،  (218/1،)1، طالتهذيبتقريب  ابن حجر،-(2)

، الثقات للعجلي(العجلي، 113/5،)1، ط، اجلرح والتعديل(ابن حامت34/6،)1، طالطبقات الكربىابن سعد، (3)
 ( 268/1،)1ط
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 عبد هللا بن مغفل وأاببن عمر و و بن عباس و  هريرة أاب وبن عمرو وبن الزبري وأنس بن مسعودمسع: 
   .الرمحن السلميعبد 
بن دينار وأيوب عمرو  خيثم بن عثمان بن هللا السائب وعبد بن عطاءو املغرية أيب بن رجعفعنه:

يعلى بن مسلم وآدم بن سليمان موىل خالد وعمرو بن مرة و عمرو بن دينار وأيوب و  وجعفر بن اايس
  .وأبو الزبري يف الصالة واحلج وموسى بن أيب عائشة وأبو بشر جعفر

 . (1)من رجال صحيحني..(ثقة ثبت فقيه)قال بن حجر: ي.ألجلحبان وا وثقه بنقوال العلماء فيه:أ 
 .تقدمت ترمجته رضي هللا عنه: بن عباسإ -5

 احلكم: إسناده حسن.
 ((بغسل الصبيان كل يوم مرَي )عليه السالم( وكان)) -***

 عليه أقفمل 
وابملسك والقرب  حليته ويتطيب ببحور العودو  رأسه التدهن يف)عليه السالم( وكان يكثر)) -***

 (2) ((والكافور وَيخذ املسك وميسح به رأسه وحليته
،رقم ابب الطيب يف الرأس واللحية ،كتاب اللباس(7/164،)صحيحه: البخاري يف التخريج

يَص ُد، َحىتَّ َأِجَد َوبِ ُكْنُت ُأطَيُِّب النَِّبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أبَِْطَيِب َما جيَِ )) بلفظه(5923)
ابب الطيب للمحرم عند  ،كتاب احلج (4/1823،)صحيحهومسلم يف (( الطِّيِب يف رَْأِسِه َوحِلَْيِتهِ 

ْبَل َأْن حُيْرَِم، َويـَْوَم النَّْحِر، )) بلفظه(109،رقم )اإلحرام ُكْنُت ُأطَيُِّب النَِّبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قـَ
ْبَل أَ  ابب ما  ،أبواب احلج (2/251) سننه والرتمذي يف(( ِبِطيٍب ِفيِه ِمْسكٌ  ْن َيطُوَف اِبْلبَـْيِت،قـَ

إابحة الطيب عند  ،كتاب مناسك احلج  (5/138) سننهوالنسائي يف  (917) رقم ،جاء يف الطيب
 ،رقممسند الصديقة عائشة،مسند النساء(42/489)مسنده (مثله. وأمحد يف2692،رقم)اإلحرام

                                                           

تسمية من أخرجهم  البيع، (ابن275/4،)1طالثقات إلبن حبان، ابن حبان، (120،)1، طتقريب التهذيب، ن حجراب-(1)
 ( 119/1،)1،طالبخاري ومسلم

هذا يدل أن مواضع الطيب من الرجال خمالفة ملواضعة من النساء، وذلك أن عائشة ذكرت أهنا كانت جتد وبيض ابن بطال: ) (2)
هنا إمنا كانت جتعل الطيب ىف شعر راسه وحليته ال من وجهه كما تفعل النساء السالم وحليته فدل ذلك أ الطيب ىف رأس النىب عليه

 (167/9)،شرح صحيح البخارى البن بطال (فيخططن وجوههن ابلطيب يتزين بذلك، وهذا ال جيوز للرجال
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 رقم ،عن عائشة ما يروى، عن األسود بن يزيد، (3/868)مسنده (مثله. وبن راهويه يف25752)
 (( ويتطيب ببحور العود وابملسك والقرب والكافور))على  أقف( مثله. مل 1534)
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 البحث خامتة
 -احلمد هلل الذي تتم بنعمته الصاحلات، والصالة والسالم على خري خلق هللا أمجعني، وبعد:

ضياء األمة يف أدلة األئمة يف فقه اإلمام رجه من أحاديث كتاب ر ما تيسر للباحث مجع وختفهذا آخ
، وذكر كالم العلماء على هذه األحاديث، وما من لشيخ عبد هللا بن فودي رمحه هللامالك لفضلة ا

 صواب فمن هللا، وما كان من خطإ وزلل فمين ومن الشيطان الرجيم، أسأل هللا عفوه وغفرانه
 

 :لنتائجا
قد فمن مقدمة يف النية واإلخالص،الباحث لفصول هذه الدراسة؛  من خالل استعراضو 

 أبرزها:النتائج  توصل إىل عدد من
أن كتاب ضياء األمة اشتمل على عدد من األحاديث النبوية اليت حكم عليها العلماء أبنه  -1

 .حديثا ستونثالث  وعددها أحاديث صحيحة
 .حديثا ة عشرعربأوعددها ضعيفة ألحاديث اشتمل على عدد من ا -2
 .بها على مذهب اإلمام مالك رمحه هللاوأغل، األحكام فقهيةيف األحاديث على اشتمل -4
يف هذا الكتاب من السنة واآلاثر على كتاب العامل  هاعتمد يف مجيع ما أورد أن املؤلف رمحه هللا -5

 .مة عن مجيع األمة(اتج الدين عبد الوهاب الشعراين املسمى )بكشف الغ
كتب احلديث املعتمدة اليت املؤلف رمحه هللا تعاىل مجع ما كتب يف كتابه ضياء األمة من   أن -6

ذكر شيئا من األحاديث املنسوخة أو موضوعة إال مع البيان نسخه يمل ، و تلقتها العلماء ابلقبول
 .حق ابلصحة أو احلسنبني صحيح أو حسن أو ضعيف كثرت طرقه فالت فجميع أحديثه ما، ووضعه

على إال ما يوافق مذهب مالك من األدلة لئال يشوش ذالك  اورد غالبيال ن املؤلف رمحه هللا أ -7
 .بعض الطالب
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 التوصيات:
يف االستفادة من كتاب ضياء األمة ملا مجعه املؤلف  واأبن جيتهدالعلم  توصي الدراسة طالب: أوالً 

 النافعة.الكثرية من العلوم 
العلم ابلرجوع إىل كتب املتقدمني يف النقل عند كتاابهتم األكادميية مثل  توصي الدراسة طالب : نياً اث

 كتب الشيخ عبد هللا بن فودي رمحه هللا.
دخال كتب املتقدمني يف إبتوصي الدراسة اجلهات املسؤولة عن التعليم يف الدول اإلسالمية : اثلثاً 

 لسابقني.بني الطالب والعلماء اية القو مناهجهم الدراسية لربط العالقة 
الكثرية العلمية توصي الدراسة العلماء يف املدارس أبن ال يشوشو أذهان الطالب يف التفريعات : رابعاً 

 .بلد الطالبعلى الطالب قبل نضجهم وإتقاهنم إلحدى املذاهب السائدة يف 
 

 املقرتحات:
بقى من ختريج حلديث النبوي ابكمال ما تيقرتح الباحث على الباحثني يف جمال الفقه وا :أوالً 

 أحاديث كتاب ضياء األمة.
إجراء دراسات فقهية يف كتاب ضياء األمة؛ ملا ضمنه هذا الكتاب من األحكام الفقهية يف : اثنًيا

 .مذهب األمام مالك رمحه هللا
ب كثرية؛ احلديثية إجراء دراسات عن الؤلف عبد هللا بن فودي رمحه هللا وتراثه العلمي من جوان: اثلثاً 

 ية والدعوية والرتبوية وغريها.والفقه
من نيجريي من أسرة آل فودي أو غريهم إجراء دراسات حديثية ألعالم اإلسالم يف اجملتمع ال :رابعاً 

 .الشخصيات اإلسالمية البارزة فيها
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 رس العلميةاالفه
 فهرس اآلايت القرآنية -1

 فهرس األحاديث واآلاثر - 2
 رس احملتوايت:فه - 3

 املصادر واملراجعقائمة  – 4
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 فهرس اآلايت القرآنية
 الصفحة رقم اآلية السور اآلية

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ 

 161 (172اآلية ) البقرة  چڈ  ڈ    ژ 

رئريٰىينىنننمنزنرنممزئٱ  35 (18اآلية ) التوبة 
ک    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ چ 

 چک  ک  ک   گ  
 19 (108األية ) يوسف

 19 (44األية ) النخل   چٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ
 161 (51اآلية) املؤمنون َّہ  ھ     ھ  ھ      ہہ  ہ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ

َّمضخضحضجضمصخصحصمسخسحسجسُّٱٱٱ  75 (28اآلية) فاطر 
 46 (12اآلية ) املمتحنة  َّىئخمحمجميلىلملخلُّٱ
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 آلاثرفهرس األحاديث وا
 الصفحة احلديث/ األثر

 12 )يف صحيحني،(  إمنا األعمال ابلنيات...
 13 )صحيح البخاري( إمنا تنصر هذه األمة بضعفائها...

 13 )صحيح( إن هللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصا...
 14 )صحيح مسلم( يبعث الناس على قدر نيتهم وإخالصهم...

 14 )صحيح مسلم(   م...هللا ال ينظر إىل أجسامك إن
 15 (هبذ لفظمعضل، ) ال يقبل هللا عمال فيه مثقال حبة من خردل من رايء.

 17 )يف صحيحني،(  أن تؤمن ابهلل ومالئكته...

 17 )يف صحيحني، بدون ملن استطاع اليه( بين اإلسالم على مخس...
 20 )صحيح مسلم( ...جاءته عليه السالم جارية سوداء نوبية

 21 )صحيح مسلم( صلى صالتنا واستقبل قبلتنا...من  
 22 )صحيح مسلم( اإلميان بضع وسبعون شعبة...

 22 )صحيح البخاري(اليؤمن احدكم حىت حيب ألخيه..
 23 )يف صحيحني،( ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه...

 23 )يف صحيحني،( املسلم من سلم املسلمون...
 24 )ضعيف( د...ا رأيتم الرجل يعتد املسجإذ

 26 )يف صحيحني،( أمرت أن أقاتل الناس...
 26 )صحيح مسلم( من قال ال إله إال هللا، وكفر مبا يعبد من دون هللا...

 26 )ضعيف جدا( كفوا عن أهل ال إله إال هللا...
 29 )صحيح مسلم( ابيع عليه السالم عوف ابن مالك األشجعي...

 

 29 )صحيح البخاري( لى السالم.ع عليه السالم، أعرابيا عابي
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 30 )صحيحني( ...بن صامت ابيع عبادة
 31 )مل أقف عليه( ابيعته امرآة على حبه.

 31 )صحيحني( وأصحابه مرة أخرى...عبادة ابيع 
 31 )صحيح( ...ابيع بشري بن اخلصاصية

 33 خاري()صحيح الب ...كانت النساء تبايعنه على ما يف قوله
 34 )صحيح مسلم( رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على السمع والطاعة... كنا إذا ابيعنا

 34 )صحيح البخاري(...أال تبايعون فيبسطوا أيدهم ويبايعونه على ما يريد
 36 (حسن لغريه) ...تركت فيكم أمرين لن تضلوا

 44 )حسن( ...فهو حالل ما أحل هللا يف كتابه
 48 )صحيح( .رسول هللا كما حرم هللا..إمنا حرم 

 49 )صحيح( إين أوتيت كتاب ومثله معه...
 51 )صحيحني( من أحدث يف أمران هذا...

 52 )حسن لغريه( يهدم االسالم ثالث...
 54 )ضعيف(...سيأيت عليكم زمان تصري الفتنة يف السنة

 58 )صحيحني( ...الدين من يرد اَّلل  به خريا يفقهه يف
 58 )ضعيف(...سلك طريقا يلتمس فيه علمامن 

 63 (حسن لغريه تعلموا العلم فإن تعلمه خشية...)
 

 67 )ضعيف( طلب العلم فريضة عل كل مسلم.
 69 (موضوع)من جاء أجله وهو يطلب العلم...

 71 (عليه أقفمل )...ما استقام دين عبد حىت يستقم علمه
 71 (لغريهحسن ) ألن تغدو فتعلم آية... اي أاب ذر

 77 (حسن) مسع منا شيئا... نضر هللا امرأ
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 80 (ضعيف)   اللهم ارحم خلفائي...
 83 (حسن) تعلم العلم وتواضعوا...

 87  (، هبذا لفظضعيف) إن مما يلحق املؤمن من علمه...
 89 (صحيح) من سئل عن علم فكتمه...

 90 (منكر)   ...ما ابل أقوام ال يفقهون من جرياهنم
 91 (حسن )  ...علم علما ال يتعلمهت من

 96 (صحيح مسلم)  يقول هللا يوم القيامة لقارئ وعامل...
 97 (ضعيف)   العلم ليجار به العلماء... من تعلم

 101 (صحيح البخاري)   ...اللهم إين أعوذ بك من  علم ال ينفع
 101 (ضعيف) ...ما آمن ابلقرآن من استحل حمارمه

 103 (فضعي)   ...بد يوم القيامةال تزول قدما ع
 105 (هبذ لفظ ضعيف)  إن أشد الناس عذاب يوم القيامة عامل، مل ينفعه هللا بعلمه...

 118 (صحيح مسلم)  من سن يف اإلسالم سنة حسنة...
 118 (صحيح مسلم)  ...اتهحي يف هباعمل  ماا هله أجر فة نمن سن سنة حس

 

 الصفحة احلديث/ األثر
 110 )صحيح مسلم(  كر اإلميان.الطهور ش

 110 (مل اقف عليه) ...يتوضأ ويغتسل من املاء العذب
 110 (صحيح)...كان أصحابه يتطهرون مباء املسخن
 112 (منكر).إال ما غلب على طعمه ولونه ورحيه

 116 (حسن) ...عن املاء يكون يف الفالة سئل
 117 (ضعيف) يتوضأ من اإلانء الذي شربت منه اهلرة...

 119 (صحيحني) ...املاء الذي ال جيريال يبولن أحدكم يف 
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 119 (حسن) ...سئل عن سؤر السباع
 121 (صحيح) ...ال أبس ان يغتسل بفضل طهور املرأة

 121 (صحيحني) ...كنت أغتسل أان والنيب صلى  رضي هللا عنها قالت عائشة
 121 (صحيح) ...اغتسل عليه السالم: مع حفصة

 122 (عليه أقفمل ) ...عدا املاءحابة مينعون التطهر مباء كان الص
 123 (عليه أقفمل ) الابس مبس األجناس.

 122 (صحيحني) رش املاء على بول صيب.
 122 (صحيحني) ابل اعريب يف املسجد.

 124 (ضعيف) سئل عن النجاسة.
 126 (صحيح البخاري) اذا مر ثوبك برطب.

 126 (بخاريصحيح ال) وقدم رهط من عكل.
 128 ( ضعيفمرفوعا ) ما اكل حلمه.ال ابس ببول 

 129 (منقطع) وكان سلف اليرون ابس بطهارة البصاق.
 129 (منقطع) اغتسل ما رايت من مين...

 131 (صحيح مسلم) سألت عن اخليض يف الثوب...
 131 (صحيحني) إذا ولغى الكلب يف إيناء...

 132 (صحيح البخاري) سئل عن فأرة متوت يف السمن...
 132 . )صحيح(الطريق والظل و يف اجلمنن هنى ع

 133 من توضأ يف موضوع فأسابه الوسواس...  )ضعيف(
 135 ()ضعيفله قدح يبول فيه...

 137 (صحيح مسلم) هني عن استقبال القبلة وإدابرها لبول...
 137 (صحيح) قال بن عمر إمنا هني  اإلستقبال يف عري السرت...
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 138 (عليه مرفوعا، اال موقوف صحيح أقفمل ) هني عن بول قائما...
 140 (حسن) كان عليه السالم إذا سلم عليه أحد وهو يقضي حاجة ال يردعليه.

 142 (ضعيف) إذا ابل أحكم فلينرت ذكره...
 144 (ضعيف) ال يرفع ثوبه يف قضاء احلاجة...

 144 (صحيحني) إذا ابل أحدكم ال ميس ذكره بيمينه.
 144 (صحيحني) يتبع إبداوة من املاء. كان إذا خرج حلاجة

 145  (ضعيف هبذا  لفظ) إن هللا النظيف حيب النظافة...
 147 (صحيح مسلم) وقت يف قص الشارب...

 148 (حسن) يكتحل ابألمثد...
 149 (عليه أقفمل ) يعمر بغسل صبيان...

 149 (صحيحني) كان يكثر التدهن يف رأسه...
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 جعاملصادر واملرا قائمة
( 1987)إسحاق الفزاري، ارث بن أمساء بن خارجة بن حصن أبوإبراهيم بن حممد بن احل  •

 مؤسسة الرسالة( : ،)بريوت1ط السري أليب إسحاق الفزاري،
 1ط(أحوال الرجال،دت)،إسحاق اجلوزجاين هيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي أبوإبرا •

 كادمي(ا  حديث آابد )ابكستان: فيصل

حممد بن إدريس بن املنذر التميمي احلنظلي الرازي حممد عبد الرمحن بن  ابن أيب حامت، أاب •
 اهلند: حبيدر آابد(  )،1طاجلرح والتعديل،( 1271)

 )بريوت: مؤسسة الرسالة(1طاملراسيل،( 1397 ابن أيب حامت،) •
عروف بتاريخ بن أيب (التاريخ الكبري املدت)بكر أمحد بن أيب خيثمة، ابن أيب خيثمة، أبو •

 )القاهرة: احلديثة للطباعة والنشر( 1ط،خيثمة
( 1418 )،سعيد أمحد بن حممد بن زايد بن بشر بن درهم البصري الصويف ابن األعرايب، أبو •

 بن اجلوزي( لعربية السعودية: دار ،) اململكة ا1طمعجم بن األعرايب،

بن احلكم الضيب  عيمن حممد بن محدويه بن نعبد هللا بعبد هللا احلاكم حممد بن  ابن البيع، أبو •
تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد ( 1407الطهماين النيسابوري،)

 )بريوت: دار اجلنان  مؤسسة الكتب الثقافية( 1طمنهما،
(الضعفاء 1406الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي،)مجال الدين أبو  ،ابن اجلوزي •

 مية( )بريوت: دار الكتب العل1ط،واملرتوكون

حامت الدارمي  بن معاذ بن معبد التميمي أبو ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان •
 )بريوت: مؤسسة الرساله( ،2،طصحيح بن حبان( 1414 البسيت،)

، لسان امليزان( 1390 الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالين،) ابن حجر أبو •
  مؤسسة األعلمي للمطبوعات(  :) بريوت،2ط

 بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري، ابن خزمية، أبو •
 ) بريوت: املكتب اإلسالمي،( 1،طصحيح بن خزمية)دت(

مسند (1423يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم احلنظلي املروزي،) ابن راهويه أبو •
 مكتبة اإلميان(  املدينة املنورة:)1ط،هويهإسحاق بن را



 

161 

 الطبقات الكربى،(1410البغدادي،) بن سعد بن منيع اهلامشي ابلوالء البصري حممد ابن سعد •
 )بريوت: دار الكتب العلمية( ،2ط

 حفص عمر بن أمحد بن عثمان بن أمحد بن حممد بن أيوب بن أزداذ البغدادي، ابن شاهني، أبو •
 ر السلفية(الكويت: الدا )،1طالثقات،اتريخ أمساء (1404 )
 (ددد م،،)1طاتريخ أمساء الضعفاء والكذابني، (1409 ابن شاهني،) •
)البنان: 1طالكامل يف ضعفاء الرجال، (1418 )،أمحد بن عدي اجلرجاين ابن عدي، أبو •

 بريوت  الكتب العلمية( 

دارالفكر  )دم،1،طشقاتريخ دم( 1415القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا،) ابن عساكر، أبو •
 ( عة والنشر والتوزيعللطبا

 سنن بن ماجه، )دت(،وماجة اسم أبيه يزيد ابن ماجه، أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين •
 إحياء الكتب العربية( ،)دار )دم،1ط

 زكراي حيىي بن معني بن عون بن زايد بن بسطام بن عبد الرمحن املري البغدادي، ابن معني، أبو •
، )مكة املكرمة، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث 1، طريخ بن معني رواية الدوريات)دت( 

 اإلسالمي(

 )دمشق: جممع اللغة العربية،( ،1ط،معرفة الرجال عن حيىي بن معنيمعني،)دت(  ابن •

 ،1،طالثقات للعجلي (1984أبو احلسن أمحد بن عبد هللا بن صاحل العجلى الكوىف،) •
 )دب،الدارالباز(

، إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السجستايناود سليمان بن األشعث بن أبو د •
 )بريوت: مؤسسة الرسالة،د ت( ،1طاملراسيل، )دت(

 )بريوت: صيدا املكتبة العصرية( ،د طداود، أيب سنن أبو داود، الس جستاين،)دت( •
 الطيالسي داودد أيب(مسن1419،)البصرى الطيالسي اجلارود بن داود بن أبو داود، سليمان •

 دار هجر( )مصر: 1ط،

 سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود السجستاين يف اجلرح والتعديل، (1403داود،) أبو •
 )املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية: عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية(1ط
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اين عيم بن احلكم الضيب الطهمأبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُ  •
 ،)بريوت، داراجلنان(1( تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم،ط1407النيسابوري،)

مستخرج أيب (1419)،أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري اإلسفراييين •
 )بريوت: دار املعرفة(  ،1،طعوانة

لعيّن، يتاىب احلنفى بدر الدين اأبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغ •
 ،)بريوت، دار الكتب العلمية(1طمغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلاثر،( 2006)
 )مصر: السعادة  جبوار حمافظة(  1ط( حلية األولياء وطبقات األصفياء،1409)أبو نعيم  •
اتريخ ( 1410بهاين،)أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األص •

 دار الكتب العلمية(  ،)بريوت:نأصبها

مسند أيب ( 1410) ،املوصلي بن حيىي بن عيسى بن هالل التميميأمحد بن علي بن املُثّن  •
 )دمشق: دار املأمون للرتاث،(2طيعلى،

شرف أصحاب ( 1389أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي،) •
 ة( : دار إحياء السنة النبوي)دط( )أنقرةاحلديث،

رجال صحيح مسلم، ( 1407 بكر بن منجويه،) بن إبراهيم، أبو أمحد بن علي بن حممد •
 )بريوت: دار املعرفة( 

(اهلداية واإلرشاد 1407 نصر البخاري الكالابذي،) بن حممد بن احلسني بن احلسن أبو أمحد •
  )بريوت: دار املعرفة(،1طيف معرفة أهل الثقة والسداد،

 ،حنبل( مسند اإلمام أمحد بن 1421)،ن هالل بن أسد الشيباينأمحد بن حممد بن حنبل ب •
 الرسالة( مؤسسة ،مد)1ط

التكميل يف اجلرح والتعديل )دت( إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، •
 مركز النعمان للبحوث(  : اليمن)1طومعرفة الثقات والضعفاء واجملاِهيل،

)األردن: الدار األثرية   1طمعجم شيوخ للطربي،،)دت( ريايدة الفالوجي األثحممد ز أكرم بن  •
 القاهرة: دار بن عفان(

 مكتبة دار الرتاث(  ،القاهر: دار الوعي  ،)حلب1طالتاريخ األوسط،( 1397البخاري) •
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،   1،ط(صحيح البخاري1422عبد هللا البخاري اجلعفي،) البخاري، حممد بن إمساعيل أبو •
 دار طوق النجاة( )دم،

 )الرايض: مكتبة الرشد( ،1،ط(التاريخ الكبريدت)، ،البخاري •
  (،)دم، املكتبة السلفية،1ط،( القراءة خلف اإلمام1400البخاري،) •
 ،مسند البزار البحر الزخار( 1988)،بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق العتكي البزار أبو •

 ) املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم(1ط
معرفة السنن ( 1412)،بن علي بن موسى اخلسروجردي اخلراساينأمحد بن احلسني  البيهقي •

 ابكستان: كراتشي جامعة الدراسات اإلسالمية( )1طواآلاثر،

 العلمية،(  الكتب دار :)دار الكتب العلمية،) بريوت،2،طالسنن  البيهقي( 1424البيهقي:  •
 لكتاب اإلسالمي( ،)الكويت: دار اخللفاء ل1، طاملدخل إىل السنن الكربى دت(،)البيهقي،  •

 مؤسسة الكتب الثقافية،(  :)بريوت1،طاآلداب للبيهقي(1408 البيهقي،) •

 )الرايض: مكتبة الرشد( 1طشعب اإلميان،( 1424البيهقي،) •

سنن ( 1998)،أبو عيسى سورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذيالرتمذي، حممد بن عيسى بن  •
 الغرب اإلسالمي(   ) بريوت: دار1،طالرتمذي

عيم بن احلكم الضيب الطهماين عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نعبد هللا حممد بن  م، أبواحلاك •
 )بريوت: دار الكتب العلمية(،1طاملستدرك على الصحيحني، (1411النيسابوري،)

طين تراجم رجال الدارق( 1420احلاكم، مقبل بن هادي بن مقبل بن قائدة اهلمداين الوادعي،) •
 دار اآلاثر(  صنعاء: )،1ط يف سننه،

 ) بريوت:1ط( اتريخ جرجان، 1407محزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي اجلرجاين، ) •
 عامل الكتب( 

خمتصر العالمة ضياء الدين اجلندي املالكي املصري،)دت(  خليل بن إسحاق بن موسى •
 )القاهرة: دار احلديث( 1طخليل،

ي بن مسعود بن النعمان بن دينار لي بن عمر بن أمحد بن مهداحلسن ع الدارقطين، أبو •
 )لبنان: بريوت مؤسسة الرسالة(  1،طسنن الدارقطين( 1424)،البغدادي الدارقطين
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سنن (1412حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن هبرام بن عبد الصمد،) الدارمي، أبو •
  للنشر والتوزيع ()اململكة العربية السعودية: دار املغين1،طالدارمي

( الكىن 1421بشر حممد بن أمحد بن محاد بن سعيد األنصاري الرازي،) يب أبوالدوال •
 (دار بن حزم :)بريوت1طواألمساء،

ديوان الضعفاء ( 1387عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز،) الذهيب مشس الدين أبو •
 ،)مكة املكرة: مكتبة النهضة احلديثة(2طواملرتوكني،

 دار املعرفة للطباعة والنشر(  :)بريوت1،طعتدال يف نقد الرجالميزان اال (1382الذهيب،) •
 (مؤسسة الرسالة ،: )د م3،طسري أعالم النبالء(1405الذهيب،) •
   مكتبة املنارة،( ،)األردن:1ط ( ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق،1406،)الذهيب •

القبلة للثقافة )دار 1طيف الكتب، الستة، الكاشف يف معرفة من له رواية( 1413الذهيب،) •
 اإلسالمية( 

 الكتب العلمية(  :)بريوت1طتذكرة احلفاظ، (1419الذهيب،) •

  دار الغرب اإلسالم( ،دم)، 1طاتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم،، 1الذهيب،ط •
حديث  (1425الساج، أبو العباس حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران اخلراساين النيسابوري) •

  الفاروق احلديثة للطباعة والنشر(دم، )1طدم،،السراج

موسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف رجال احلديث  (1417)املعاطي النوري، السيد أاب •
 ،)دم، عامل الكتب(1طوعلله،

صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي،علق عليه ووضع حواشيه: مصطفى عبد القادر  •
 دار الكتب العلمية(  :بريوت،) 1طيان يف نكت العميان،نكث اهلم( 1428عطا،)

بريوت: دار إحياء )1،ط(الوايف ابلوفيات1420صالح خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي،) •
 الرتاث( 

املعجم (1395القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي،) أبو الطرباين، •
 )القاهرة: مكتبة بن تيمية(2طالكبري،

 )بريوت: مؤسسة الرسالة( 1،طنيمسند الشامي،))دت( ،رباينالط •
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الطحاوي أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري املصري  •
 )دم، عامل الكتب(1،طشرح معاين اآلاثر( ،1414)
،)بريوت: دار 1ط طبقات احلفاظ،(1403عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي،) •

 كتب العلمية( ال

، 1ط اتريخ بن يونس املصري،( 1412بن أمحد بن يونس الصديف، أبو سعيد،) عبد الرمحن •
 )بريوت، دار الكتب العلمية(

مشس الدين،)دت(  قدامة املقدسي اجلماعيلي احلنبلي أبو الفرجعبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن  •
 ( لعريب للنشر والتوزيعدار الكتاب ا ،،) دم1د طالشرح الكبري على مَت املقنع،

، )اهلند: اجمللس 2طاملصنف،(1403)،بد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي اليماين الصنعاينع •
 العلمي( 

( 1418 )عبد امللك بن حممد بن عبد هللا بن بْشران بن حممد بن بْشران بن مهران البغدادي، •
 دار الوطن( :)الرايض1،طأمايل بن بشران

 5طخالصة تذهيب هتذيب الكمال، (1416لكوكباين الصنعاين،)علي بن صالح الدين ا •
 (:  مكتب املطبوعات اإلسالمية حلب)

بيان  (1418احلسن بن القطان،) مللك الكتامي احلمريي الفاسي أبوعلي بن حممد بن عبد ا •
 ،) الرايض: دار طيبة(1طالوهم واإليهام يف كتاب األحكام،

إىل معرفة أصول اإلملاع (1379يب السبيت،)عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحص •
 تونس: دار الرتاث  املكتبة العتيقة(،)1طالرواية وتقييد السماع،

مغاين  (1247العيّن، بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى،) •
 دار الكتب العلمية(  :)بريوت،1طاألخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلاثر،

الزيتون: ) 1طالطهور للقاسم بن سالم،( 1414)، اهلروي البغداديلقاسم بن سال م بن عبد هللاا •
 مكتبة الصحابة(

اتريخ بغداد ( 1422بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي،) أبو للخطيب البغدادي •
 بريوت: دار الكتب العلمية(  )،1طوذيوله،
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 :ظيب أبو )،1،طموطأ مالك(1425دين،)مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي امل •
 هنيان( آل سلطان بن زايد مؤسسة

حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي   •
 )الكويت: شركة غراس للنشر والتوزيع( 1طالشافعي، (املسند1400املكي،)

ذيب اآلاثر هت أبو جعفر الطربي،)دت( بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي حممد بن جرير •
 دار املأمون للرتاث(  :)دمشق1،طوتفصيل الثابت عن رسول هللا من األخبار

( 1420حامت الدارمي البسيت، ) بان بن معاذ بن معبد التميمي أبوحممد بن حبان بن أمحد بن ح •
 )حلب: دار الوعي( 1،طاجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني

حامت، الدارمي، الُبسيت،  ن معاذ بن معبد، التميمي أبوان بن حبان بن أمحد بن حبحممد ب •
 )املنصورة: دار الوفاء للطباعة(1طمشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار،(1411)

، مسند الشهاب( 1407)،حممد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي املصري •
 )بريوت: مؤسسة الرسالة( ،1ط

،)القاهرة:مؤسسة 1،طمسند الروايين( 1416)،مياين ،أمين علي أبوحممد بن هارون الروايين  •
 قرطبة،( 

 عبد هللا املواق املالكي، بن يوسف العبدري الغرانطي أبوحممد بن يوسف بن أيب القاسم  •
  دار الكتب العلمية( ،دم)1،طالتاج واإلكليل ملختصر خليل( 1416)

ام عبد اهلادي حممود، وأمحد عبد رف منصور عبد الرمحن، وعصحممد مهدي املسلمي، وأش •
موسوعة أقوال أيب احلسن  (2001)الرزاق عيد، أمين إبراهيم الزاملي، وحممود حممد خليل،

 عامل الكتب للنشر والتوزيع( : ) بريوت،1،ططين يف رجال احلديث وعللهالدارق

 (امعة اإلسالمية،اجل: ملنورة)املدينة ا1طالكىن واألمساء،( 1404مسلم ) •

)بريوت: دار إحياء صحيح مسلم،دط احلسن القشريي النيسابوري،) ن احلجاج أبومسلم ب •
 الرتاث العريب( 

 عبد هللا عالء الدين، البكجري املصري احلكري احلنفي أبومغلطاي بن قليج بن عبد هللا  •
ودية، دار احملدث )اململكة العربية السع،1طإكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال،(1422)

 التوزيع(للنشر و 
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،   ( رجال احلاكم يف املستدرك1425)مقبل بن هادي بنمقبل بن قائدة املهداين الوادعي، •
 )صنعاء: مكتبة صنعاء األثرية(2ط

، الضعفاء واملرتوكون(1396النسائي أمحد بن شعيب بن علي أبو عبد الرمحن اخلراساين،) •
 )دم،مكتبة املعارف(1ط

 : مكتب املطبوعات اإلسالمية(، )حلب2( سنن النسائي،ط1986النسائي،)  •

 ،) مكة املكرمة:دار عامل الفوائد،(1تسمية مشايخ أيب عبد الرمحن،ط( 1423النسائي،) •

)دم،  1طالروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاكم،(1432انيف بن صالح بن علي املنصوري)  •
 ( دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع

)دم،  1طالباسم يف تراجم شيوخ احلاكم، الروض(1432علي املنصوري) انيف بن صالح بن •
 ( دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع

املقصد العلي يف زوائد أيب يعلى  نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي،)دت( •
 دار الكتب العلمية،( : )بريوت1طاملوصلي،

)املدينة  ،1،طاملسند للشاشي (1410 )،ثييب بن سريج بن معقل الشاشي البنكاهليثم بن كل •
 املنورة: مكتبة العلوم واحلكم( 

ترتيب األمايل ( 1422)،حيىي بن احلسني بن إمساعيل بن زيد احلسين الشجري اجلرجاين •
 دار الكتب العلمية،( :،) بريوت1، طاخلميسية للشجري

بن املربد يوسف بن حسن بن أمحد بن حسن بن عبد اهلادي الصاحلي مجال الدين   •
دم. دار الفجر )،1طحبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم،احلنبلي،)دت() 

 للرتاث(

يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف أبو احلجاج مجال الدين بن الزكي أبو حممد القضاعي الكليب  •
 مؤسسة الرسالة(: ) بريوت1طهتذيب الكمال يف أمساء الرجال،( 1400املزي،)

جامع بيان العلم رب بن عاصم النمري القرطيب،)دت(د هللا بن حممد بن عبد اليوسف بن عب •
  ،)اململكة العربية السعودية: دار بن اجلوزي( 1  ،طوفضله


