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 ملخص حبث عربي : 
يعد الحافظ " .األحاديث التي حكم عليها الحافظ ابن كثير بقوله )ال بأس به( دراسة تطبيقية في كتاب إرشاد الفقيه    

ابن كثير " من علماء المسلمين الموسوعيين الذين اشتهروا بغزارة مؤلفاتهم، وتعددها ما بين التفسير، والحديث، والفقه، 
إلى ادلة التنبيه" من الكتب المعتمدة في ذكر االحاديث والحكم عليها للمسائل الفقهية  والتأريخ .وُيعُد كتابه " إرشاد الفقيه 

في المذهب الشافعي .وبما أن الحافظ ابن كثير له باع طويل في علم الحديث، فقد تميز في هذا الكتاب بقوله عند 
ظ الكبير في هذه اللفظة، وما يعنيه  الحكم على بعض األحاديث " ال بأس به "  وقد جاء هذا البحث ليدرس مراد الحاف

 منها، ومدى موافقتها ألقوال األئمة المتقدمين من أهل الحديث .
Hadiths which AL_Hafiz lbn Kathir ruled by saying ( It's Ok)  an applied study in the book "Guidance of 

the Jurist "AL_Hafiz " Ibn Kathir"  is one of the encyclopedic Muslim scholars Those famous for the 

abundance of their books and their multiplicity  between Interpretation, Hadith, Jurisprudence and History . 

  And his book " Guidance of the    Jurist  to alert guides" is considered one of the books approved in 

mentioning the hadith  And the judgment on it for juristic issues  in Al_shafii doctrine     

Al-Hafiz Ibn Kathir has a long history in the science of hadith ,He is  distinguished  in this book by saying 

when judging some hadiths "  It's Ok " this research has come to study the intended of AL_ Hafiz  AL_ 

Kabir  in this word and what he  means from it, and to what extent it agree with the sayings of the 

applicants imams from the people of the hadith  .  

 املقدمة: 
  ونستعينُه ونستهديِه ونستغفُرُه، ونعوُذ باهلِل من شرور أنفِسنا وسيئاِت أعمالنا، َمْن َيْهدِه هللُا فال ُمضلًّ لُه، وَمْن ُيضللْ  ،إن الحمَد هلِل نحمدهُ     

ّلم تسليمًا اللهم صّل عليه وعلى آله وصحبه وس  فال هادَي َلُه، وأشهُد أن ال إله إال هللُا وحده ال شريك لُه، وأشهُد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه ،
لبس،  كثيرًا. وبعد، فقد سخر هللا لهذه االئمة من العلماء الذين ينافحون عن حدودها، وُيبينون للناس أمر دينهم، فيرفعوا الجهل ويزيلوا ال

ء العلماء ويبسطوا مراد الشريعة على أكمل وجه مجتهدين في ذلك، فإن اصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر االجتهاد .وكان من هؤال
لفقه  اإلمام الحافظ الفقيه " عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير" رحمه هللا الذي برع في شتى الفنون من التفسير، والحديث وعلومه، وا

" الذي يعتبر سنام هإرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيالتاريخ، وغيرها حتى انتشر وذاع صيته، وأصبح علمًا من أعالم أمتنا .وقد كان لكتابه" 
، حيث بين في هذا الكتاب أدلة كتاب التنبيه، وقد استعمل فيه عبارات المحدثين من جرح وتعديل، وهو أحدهم وصاحب اليد (1)كتاب التنبيه

في ذلك . ومما استوقفنا في هذا الكتاب هو حكمه بقوله: "ال بأس به" على بعض من األحاديث رأيت جمعها ودراستها، ُبغية الوقوف   الطولى
على مراده من هذا الحكم.  وكانت منهجيتي في البحث بعد أن قمت بجرد هذه اللفظة من الكتاب وبيان مواضعها، خّرجت األحاديث 

عة، إال إذا كانت هناك حاجة الى التوسع لفائدة إسنادية أو غيرها، ثم ذكرت أقوال العلماء في الحكم على  واقتصرت على الكتب التس
هم الحديث، ثم دراسته وأقوال العلماء فيه، مستعرضًا لها ومناقشتها، واختم بالحكم بما توصلت إليه من خالل المقارنة بين أقوالهم وأحكام

تصرًا لمن عليه مدار الرواية، ومن له تعلق في الحكم على الحديث . ولم أترجم للصحابة المشتهرين رضي  عليها وواقع الرواية، واترجم مخ
هللا عنهم الشتهارهم، ومن ثم الترجيح بفضل هللا بما يظهر لي من حكم على الحديث. وقد جاءت الدراسة على ثالثة مباحث، شملت ثمانية 

"ال بأس به".فجاء المبحث االول: بالتعريف بحياة اإلمام الحافظ ابن كثير وكتابه إرشاد الفقيه  أحاديث قال عن أسانيدها الحافظ ابن كثير
ثم  .وكان المبحث الثاني: عن األحاديث الواردة في أبواب العبادات .ثم المبحث الثالث: عن االحاديث الواردة في كتابي الجنايات والحدود. 

خالل هذه الدراسة .وتأتي أهمية هذه الدراسة أنني لم أقف على من اهتم بدراسة هذا اللفظ عند  ختمته بأهم النتائج التي توصلت إليها من
من علو كعب في هذا الفن   -ابن كثير –الحافظ ابن كثير رحمه هللا وبين مراده من إطالقه له، فهو ُيعد من المحدثين الحفاظ، وكذلك لما له 

وله وتأريخ. سائاًل هللا ابتداءًا وختامًا أن يتقبل هللا هذا العمل لوجهه الكريم، وأن يعفوا عن  خاصة وفي فنون الشريعة من تفسير، وفقه وأص
 الزلل يغفر، ويتقبله عنده بقبول حسٍن، إنه سميع مجيب، وصلى هللا وسلم على سيدنا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

 قيهالتعريف باحلافظ ابن كثري، وبكتابه إرشاد الف املبحث األول 
  األول: التعريف بالحافظ ابن كثير :الفرع   

 .(2)عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير بن ضوء بن كثير القيسي البصروي : اسمه هو
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 .الذي كان خطيبًا بها  بعد وفاة أبيه(، ه706)  ثم رحل إلى دمشق مع أخيه سنةهــ( 700سنة ) بصرى بحورانولد ب: والدته
 .طالع متقًنا، وكان غزير العلم واسع اإل كان ابن كثير من بيت علم وأدب، تتلمذ على كبار علماء عصره، فنشأ عالًما محقًقا: أسرته

، علوم الحديث، و تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب، و أبرزها البداية والنهايةكان  ،مؤلفات كثيرة قيمةالحافظ ابن كثيٍر ترك  مؤلفاته:
أحمد على  اإلمام ورتب مسند  ،تمهُ وشرع في كتاب كبير في األحكام لم يُ ة، طبقات الشافعيو  تفسير القرآن العظيم،، و تخريج أدلة التنبيهو 

 . (3)وله مسند الشيخين ،وأبي يعلى ،وضم إليه زوائد الطبراني ،الحروف
وانتفَع بِه وتزّوَج بابنِتِه، وقرَأ على شيخِ اإلسالم تقيِّ الدين ابِن َتْيّميَة، وانتفَع  ،ذيِب الكَمالالزم الشيَخ جماَل الدين الِمزِّيِّ صاحَب ته شيوخه:

 .(4)الحافظ المؤّرخِ  شمسِ الدين الذهبيِّ وغيِرهمخ بعلوِمِه، وكذا على الشي
كان كثير االستحضار وسارت ، وأغنى من أن ُيشاَد بِه وُيَنوََّه بفضِلهِ  ،وهو رحمُه هللا أشهُر ِمن أْن ُيعرَّفَ  وفاته، وثناء العلماء عليه:

   . (5)ه(774سنة ) بعد أن ُكفَّ بصره، ودفن في دمشقرحمه هللا توفي ، تصانيفه في البالد في حياته وانتفع به الناس بعد وفاته
  الفرع الثاني: التعريف بكتاب إرشاد الفقيه:

.وألهمية الكتاب  (6)إلمام الكبير الشيخ أبو إسحاَق الشيرازيّ كتب التخريج، فهو تخريج ألحاديث كتاب "التنبيه" ل ُيعد كتاب إرشاد الفقيه من
كثير ممن تداوَلُه العلماُء من بعِدِه بالعنايِة دراسًة وحْفظًا، وَشْرحًا وتعليقًا عليِه، شعرًا ونثرًا، وكاَن شارُحُه اإلماُم ابُن في الفقه الشافعي، فقد 

لما كاَن كتاُب التنبيِه في الفقِه لإلماِم أبي إسحاَق الشيرازيِّ من الكتب " : عنهقاَل د، وقد المفير ثمَّ وضَع عليه شرَحُه الكبي ،حِفَظُه أيضاً 
ِه، اسَتَخرُت هللَا في جمِع أحكامٍ على أبواِبِه  المشهورِة النافعِة ، وكنُت مّمن َمنَّ هللُا عليِه بحفِظِه، ورأيُت أنَّ الفائدَة ال تتُم بدوِن معرفِة أدّلتِ 

في ترجمِة اإلمام الكبير النَّواويِّ رحمُه هللُا أنُه حفَظ التنبيَه في أربعِة   ء.ومما يذكر في أهميته ما جا (7)" ومسائِلِه أواًل فأواًل َحسب اإلمكان
 (8)"الُعمدَة في تصحيح التنبيهِ " ، واآلخر"تحريَر األلفاظ للتنبيه "لتنبيِه أحُدهما ُسّميأشهٍر ونصٍف، وقرَأ ُرُبَع المهّذِب، ثمَّ صنََّف كتابين على ا

ترجمِتِه: " ولُه َنْظٌم  ابن كثير: في فقاَل  (9)األذرعيُّ الشافعيُّ  اإلماُم القاضيُه مّمن نَظمَ قد اهتموا في الكتاب حتى نظموه شعرًا وشرحًا، و و .  
اإلماُم العالُم محمُد بُن عقيلِ  بِن أبي الحَسن بِن َعقيٍل الباِلسيُّ الشافعيُّ حيُث ذكَر   التنبيَه في نحِو سّتة عشَر ألَف بيٍت، وشَرَحهُ كثيٌر، َنَظَم 

هذا الكتاب، الذي يعطي  .وبما تقدم تتبين قيمة(10)في ترجمِتِه ذلك بعد أن ذَكرُه باسِمِه وكنيتِه ونسبتِه فقال: الباِلسّي الشافعيُّ شارُح التنبيهِ 
 أهمية إضافية لهذه الدراسة إن شاء هللا تعالى . 

 األحاديث الواردة يف كتاب الطهارة، وأبواب العبادات املبحث الثاني 
فقاَل:   ،احَتَلَم فسأَل َأصحاَبهُ ، قاَل: " َخرْجنا في َسَفٍر، فأصاَب رجاًل منا حجٌر َفَشّجُه في رأِسِه، ُثمَّ رضي هللا عنه عن جابرٍ  الحديث األول:

ُأْخِبَر بذلَك،  على النبيِّ  َهْل َتجدوَن لي ُرْخصًة في الَتيمُّمِ ؟ قالوا : ما نجُد لَك ُرْخصًة وأنَت تقِدُر على الماِء، فاغتَسَل َفماَت، َفلّما َقِدْمنا
الّسؤاُل، إّنما كاَن َيكفيِه َأن َيَتيمََّم وَيْعِصَر أو َيْعِصَب َعلى ُجْرِحِه ِخْرَقًة ،   (11)ّنما ِشفاُء الِعيِّ فقاَل: َقَتلوُه، َقَتلُهُم هللُا، َأال َسألوا إذ َلْم َيْعَلموا، فإ

 . (12) ُثمَّ َيمَسَح َعليها، ويْغِسَل سائَر َجَسِدِه"
  عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد هللاالزبير بن خريق عن : ابو داود، والدارقطني، والبيهقي من طريق أخرجهأواًل: تخريج الحديث:


(13)  . 

وصححه الحافظ ابن السكن، وابن الملقن، وحسنه التبريزي،  (14)"اسناده ال بأس به" :قال الحافظ بن كثير الحكم على الحديث:ثانياً: 
 وقال األشبيلي: (16)شيء، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح" ، وقال البيهقي: "لم يثبت في هذا الباب عن النبي (15)والمناوي 

 . (18)وضعفه النووي، والغساني، والحافظ ابن حجر، وعلي القاري، والعظيم آبادي ،(17)"ال يروى من وجه قوي"

، (20)الزبير بن خريق، فرواه عن عطاء  عن جابر(19)بن ابي رباح على عطاءالحديث ا ذه  لف فيأختُ الحديث : إسناد دراسةثالثاً: 
بلغني عن   -االوزاعي  – وقيل عنه، قال الدارقطني: " عن عطاء عن ابن عباس فرواهُ  -الزبير –(21)واختلف على عطاء فخالف األوزاعي

لم يسند الزبير وقد تفرد الزبير بن خريق به كما قال ابن السكن أنه ، (22)وهو الصواب وأرسل األوزاعي آخره عن عطاء عن النبي  ،عطاء
الزبير في هذه الرواية للروايات األخرى البيهقي فقال: " وهذه الرواية موصولة  وقد نص على مخالفة  (23) بن خريق غير حديثين هذا أحدهما

وقد أوضح  . (24)"والتيمم، إال إنها تخالف الروايتين األوليين في اإلسناد، وهللا أعلم ، والمسح على العصابة ،ُجمع فيها بين غسل الصحيح
لم  الحافظ ابن حجر أن هذا التفرد الذي لم يقتصر من ابن الزبير على االسناد، إنما وقع في المتن من موضعين نّبه إليهم الحافظ فقال : " 

لتنبيه "، ثم قال في اه على ذلك ابن القطانتفرد بسياقه، نبّ  قيقع في رواية عطاء عن ابن عباس ذكر للتيمم فيه؛ فثبت أن الزبير بن خري
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نقلوا عن ابن أبي وكذلك .  (25) "لم يقع في رواية ابن أخي عطاء أيضا ذكر المسح على الجبيرة فهو من أفراد الزبير بن خريقالثاني " 
الزبير بن خريق "هذه ُسنة تفرد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة، ولم يروه عن عطاء عن جابر غير  بقوله: قوله بعد رواية الحديث (26)داود

أن أبا داود قد نّص على تضعيف الزبير بعد روايته للحديث، وتعقبهم الدكتور بشار  :مغلطاي وابن حجر انونقل الحافظ .(27)وليس بالقوي"
، أو لم  قلت: وهذا النص أن ثبت عن أبي داود . (28) عواد معروف فقال: "وهذا لم نقف عليه في السنن، فلعله وهٌم، أو اختالف في النسخ"

كما في  -ابن ابي  داود –وقد نقل الدارقطني قول  نبه إلى ذلك ابن السكن،يثبت يؤيده ضعف حال الزبير بن خريق، وقلة روايته، كما 
 .(29)سننه

، وبهذا يترجح هقلة روايتمع ضعفه، و تقدم يتلخص لنا أن هذه الرواية اشتملت على مخالفة الزبير، من هذا الذي و  خامسًا: القول الراجح:  
 هذا الطريق، وهللا تعالى أعلم .   هذا اإلسناد من ضعف 

 .  (30) أحُدُكْم ِبَنْعِلِه األذى، فإنَّ التراَب لُه َطهوٌر" قاَل: " إذا َوِطىءَ   : أنَّ رسوَل هللِا عن أبي ُهريرةَ  :لثانييث االحد
سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن األوزاعي أخرجه أبو داود، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي ، من طريق أواًل: تخريج الحديث : 
 .    (31) عن أبيه، عن أبي ُهريرةَ 

وصححه ابن خزيمة، وابن حبان،   (32)قال الحافظ ابن كثير: " أسناده ال بأس به، وإن كان في أسانيده انقطاع" ثانيًا: الحكم على الحديث : 
، وضعفه ابن القطان الفاسي، والنووي، والمنذري، وأعّله ابن الملقن وضعف إسناده، وقال ابن حجر:" وفي (33)والحاكم، وحسنه التبريزي 

 .  (35)طوصححه الشيخ شعيب األرناؤو  (34)اسانيدهما مقال" 
 : وهو مدار الحديث على وجوه  لف في هذا الحديث على األوزاعي ختُ أُ  ثالثًا: دراسة إسناد الحديث : 

 .   (36)" ُأنِبئُت أنَّ سعيدًا الَمقُبرّي حدَّث عن أبيه: ضعيف إلبهام األوزاعي لشيخه، وعدم التصريح به عند قوله: " الوجه األول
عن   أبي سعيد، عن أبيهعن األوزاعّي عن ابن َعجالن، عن سعيد بن رواه  (37)وفيه "محمد بن كثير" ،: معلوٌل ألجل المخالفةالوجه الثاني
وقد نّبه بعُضهم إلى ضعفه في   كما نص األئمة على ذلك،  وهذا الطريق ضعيٌف أيضًا، لضعف "محمد بن  كثير" عموماً  أبي هريرة،

وقال   (38)" داد مما ال يتابعه أحد عليهأحاديث عِ  واألوزاعي خاصةروايات عن معمر ومحمد بن كثير له األوزاعي خاصة، فقال ابن عدي: "
وخالفه أصحاب األوزاعي في إقامة إسناده فروى العباس بن قال البيهقي: ". و(39)"أضعف ما هو في األوزاعي عنه ابن القطان الفاسي: "

كذلك رواه أبو المغيرة عبد القدوس   ،الوليد بن مزيد عن أبيه عن األوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد حدث عن أبيه عن أبي هريرة
 .  (40) " وعمر بن عبد الواحد وهم أعرف باألوزاعي من الصنعاني؛ فصار الحديث بذلك معلوالً  ،بن الحجاج

 ( 41)عن ابن عجالن، عن سعيد المقبري، عن أبيه ثنا األوزاعي،قال حدمحمد بن كثير المصيصي، : وهو مارواه الحاكم عن الوجه الثالث
 وهذا الطريق فيه مما يثير الريبة،  فقد رواه " محمد بن كثير" عن األوزاعي من وجهين:

   . : قد ذكر فيه عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة الوجه األول
وقال  : إنه لم يذكر فيه والد سعيد المقبري، وكأن الدارقطني أشار إلى هذه المخالفة من " محمد بن كثير" في العلل، فقال: " الوجه الثاني

" محمد بن كثير، عن األوزاعي، عن محمد بن عجالن، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقيل: عنه، عن سعيد، عن أبي هريرة
(42 ).  

 : ومن هذا الذي يتقدم من بيان طرق الحديث أن طرق الحديث عن " األوزاعي" ضعيفة معلولة، وهللا تعالى أعلم .الراجح رابعًا: القول
َأ فأحَسَن الوضوَء، ثّم راحَ  عن أبي هريرَة، قاَل: قاَل رسوُل هللاِ الحديث الثالث:  فوجَد الناَس قد صّلوا، أعطاُه هللُا أجَر َمْن   : "َمْن توضَّ

 . "(43)صاّلها وحضَرها ال ينقُص ذلَك من ُأجوِرهم شيئاً 
، عن محمد بن  عبد العزيز بن محمد الدراورديأخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم، والبيهقي، من طريق أواًل: تخريج الحديث: 

عن أبي هريرة  بن الحارث،اطحالء، عن محصن بن علي، عن عوف 
(44  ) . 

، وصححه الحاكم وقال: على شرط مسلم، وحسّن اسناده  (45)قال الحافظ ابن كثير" إسناد جيد، البأس به"ثانيًا: الحكم على الحديث:
 .  (47)وصححه المناوي، والتبريزي  (46)النووي 

لم أقف عند تخريج الحديث واالطالع على طرقه أن أحدًا من األئمة قد نقده، وهذا الحديث ليس له طريقًا  ثالثًا: دراسة إسناد الحديث:  
وهذا مما يجعل إطالق الصحة على إسناده  (48)"إالَّ من هذا الوجه بهذا اإلسناد وهذا الحديث اَل نعلُمُه ُيْرَوى عن النبي آخر، قال البزار: " 
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ان  فيه نظر، ففي إسناده أيضًا "ُمْحِصن بن علي الفهري" وقد تكلموا فيه، فذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي المراسيل، وقال ابن القط
 (50)ي المستدرك أنه على شرط مسلموأما قول الحاكم ف. ( 49)الفاسي: مجهول، ال يعرف إال بهذا الحديث، وقال الحافظ ابن حجر: مستور

 فال يستقيم ففيه " ُمْحِصن بن علي " ليس من رجال صحيح مسلم.
   بهذا يتبين أن اسناده ضعيف، وهللا تعالى أعلم . رابعًا: القول الراجح:

ُعَرنَة وعرفـاٍت، أنـُه  وكان نحو إلى خالِد بِن ُسفيان الُهذليِّ ِلَيْقتَلهُ  ملسو هيلع هللا ىلصلّما بعَثُه رسوُل هللِا  رضي هللا عنه، عبِد هللِا بِن ُأَنْيسعن الحديث الرابع: 
 .(51) .الحديث".صلَّى الَعصَر وهو يمشي يوِميُء إيماءًا.

 .(52)رواه أحمد، وأبو داود، وابن خزيمة وابي يعلى، وابن حبان والبيهقيأواًل: تخريج الحديث: 
، وحسن إسناده اإلمامان النووي، (54)وصححه ابن خزيمة وابن حبان (53)قال الحافظ بن كثير: "إسناد ال بأس به"ثانيًا: الحكم على الحديث: 

 .  (55) والحافظ ابن حجر
ن مشهور بالتدليس عن الضـعفاءوهو  ( 56)هذا الحديث مداره على " محمد بن اسحاق" ثالثًا: دراسة الحديث: ، قـال اإلمـام النـووي بعـد أن حسـّ

إال أنـه اسـتدرك علـى كالمـه فقـال: "  "هَوِفيه ُمَحمَّد بن ِإْسَحاق بن يَسار، َوُهَو ُمَدّلس، َوقد َقاَل ِفي ِرَواَية أبي َداُود "َعنـ إسناده عند أبي داود: " 
قلت: وكذلك قـدر روى عـن ثقـة  . ( 58)": "َحدثِني" فانتفت مْفسَدة تدليسه َفُهَو َحِديث حسن، َولم ُيضعفُه َأُبو َداُود(57)َلِكن َقاَل ِفي ِرَواَية اْلَبْيَهِقيّ 

لــم ُيســمَّ، وهــو كمــا جــاء فــي اإلســناد" ابــن عبــد هللا بــن أنــيس" قــال  وهــو " محمــد بــن جعفــر بــن الزبيــر" وقــد ُيقــال إن فــي إســناد هــذا الحــديث راوٍ 
َلمة الحرَّانـي عـن  -هـذا-وابن عبـد هَّ بـن ُأنـيس الحافظ المنذري "  ا مـن روايـة محمـد بـن سـَ هـو عبـد هَّ بـن عبـد هَّ بـن ُأنـيس، جـاء ذلـك ُمَبيَّنـً
 . (59)" محمد بن إسحاق

 وبالذي تقدم يتبين أن الحديث إسناده حسٌن، وهللا تعالى أعلم . : رابعًا: القول الراجح
 "، فُقلُت : إنَّ عمََّك الشيَخ الضالَّ قد ماَت ، قاَل : اذهْب َفواِرهِ ملسو هيلع هللا ىلص، قاَل : " لما َماَت أبو طالبٍ  أتيُت النبيَّ   عن عليٍّ الحديث الخامس: 

(60)  . 
عن ناجية بن كعب، عن  أخرجه احمد، وابن أبي شيبة، وأبو داود، والنسائي، والبيهقي كلهم عن أبي اسحاق السبيعي، أواًل: تخريج الحديث : 

 .    (62)  أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي واخرجه أحمد وابي يعلى عن .    (61)  علي
َهَذا َحِديث َباِطل، َوَأَساِنيده كلَها "قال الحافظ ابن كثير: "اسناده ال بأس به" ونقل النووي عن البيهقي أنه قال: ثانيًا: الحكم على الحديث : 

 . (63)، وحّسن إسناده ابن الملقن، ورد الحافظ بن حجر على تضعيف البيهقي وقال: " ال يتبين جهة ضعفه"َضِعيَفة، َوَبعضَها ُمنكر"
 من خالل النظر في تخريج الحديث نجد أن له طريقين:ثالثًا: دراسة الحديث : 

واختلف فيه على  ،  (65)روى الحديث عن " ناجية بن كعب" ،(64)وهو ثقة مشهور بالتدليس : مداره على " ابي اسحاق السبيعي"الطريق األول
فرواه شعبة، والثوري، وإسرائيل، وشريك، وزهير، وقيس، وورقاء، وإبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب،  ،أبى إسحاق

ووهما في ذكر الحارث.ورواه ، وخالفهم الحسين بن واقد، وأبو حمزة السكري، روياه عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. عن علي
خالف ابن نمير و ( 66) الواحد بن زياد، عن األعمش، عن أبي إسحاق، عن هاني بن هاني، عن علي.األعمش وقد اختلف عنه، فقال عبد 

إسحاق  يخالف جميع من تقدم في أبو  .  (67)ي عبد الواحد بن زياد إذ قال عن األعمش عن أبى إسحاق عن هانئ بن هانئ عن عل
وقال يزيد بن قال الدارقطني: " . (68)الدارقطني على هذا الطريق بالوهم، وقد حكم  إسحاق عن أبيه عن حذيفة يمعمر إذ قال عن أب

وال يثبت هذا عن  " زريع، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة، عن النبي صلى هللا عليه وسلم، قال: من غسل ميتا فليغتسل
والمحفوظ وقول الدارقطني: "..(69) اجية بن كعب، عن عليأبي إسحاق، والمحفوظ قول الثوري، وشعبة، ومن تابعهما، عن أبي إسحاق، عن ن

" ال يعني قوة الحديث، إنما يعني أنه المشهور بالحفظ قول الثوري، وشعبة، ومن تابعهما، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي
 (70)مقبولفيه: الحافظ وقول  ، وابن حبان، البخاري وابن أبى حاتم وتفريق ،يةجفي نا فهماختالكما مّر بنا في و عندهم هو بهذا الطريق. 
 . " ناجية" وهللا أعلم  من أجل يظهر ضعف هذا الطريق

وأبو معمر  ،ومحمد بن بكار ،عنه منهم سريج بن يونسأصحابه وه ار ( 71)بن يزيد الكوفي وقد اختلف فيه على الحسن الطريق الثاني:
 (73)"ليس بالقوي، وحديثه عنه ليس بالمحفوظ (72)عن السدي، الحسن بن يزيد الكوفي، قال ابن عدي بعد أن ذكر إسناد الحديث: " يالقطيع

وأن له أحاديث وهذا أنكر ما رآه  على أبي إسحاق السبيعي عن ناجية بن كعب عن علي هَوَمدار وبين أن المشهور من هذا الحديث 
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 ،أحمدكوثقه ولعل قائاًل يقول: قد الحظنا في ترجمة الحسن، أن هناك من قد .( 75)وقد نقل مثل كالمه البيهقي عن اإلمام أحمد .(74) عليه
من ضعفه إنما ذكر أنه ..؟  قلت: هذا التوثيق ال يتعارض مع قول ابن عدي ومن ضعف هذا الطريق، ف وغيرهم ،والدارقطني ،وابن معين

غير محفوظ من هذا الوجه، وهذا يؤيد قول االمام أحمد في هذا الحديث، مع أن االمام قد وثق الحسن عمومًا. وحتى قول ابن عدي في آخر  
ما   وللحسن بن يزيد أحاديث غير ما ذكرته وهذا أنكرالكالم أنما يدل على تضعيف الحسن عن السدي في بعض األحاديث، حيث قال:" 

.وأخرجه البزار عن حاتم بن الليث، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثنا الحسن بن أبي يزيد األصم، عن  (76)" رأيت له عن السدي
بي عبد الرحمن  أإال أنه زاد فيه سعد بن عبيدة بين إسماعيل السدي وبين  السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي 

وهذا  " وقال: " إال حديثين هذا أحدهما وال نعلم روى السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي ، قال البزار: " السلمي
يعني بإسقاط سعد بن عبيدة  "(78) صحأ ، والقول األول وهو وهمٌ "قال الدارقطني: و . (77)" الحديث ال نعلمه يروى عن السدي إال من هذا الوجه

لم نجده إال عند أهل الكوفة وفي إسناده بعض ، وقال ابن المديني: " وخبر الُغسل من َغسل الميت ال يثبت فيه حديث، و سندمن ال
 .( 79)الشيء

 بعد هذا الذي تقدم يتبن ضعف طرق الحديث، وهللا أعلم بالصواب . رابعًا: القول الراجح :  
 زينَب ابنَتُه على أبي العاصِ بِن الّربيعِ  بالّنكاحِ األّول، ولْم ُيحِدْث شيئًا ". ملسو هيلع هللا ىلص ، قاَل : " ردَّ رسوُل هللِا عن ابن عّباس الحديث السادس : 

 . (80) "وال َصداقاً  ،وفي لفٍظ : " كان إسالُمَها قبَل إسالِمِه بسّت سنيَن، ولْم ُيحِدْث شهادةً 
عن ابن   عن داود بن الحصين، عن عكرمة: أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والبيهقي، والدارقطني، أواًل: تخريج الحديث

 .(81) ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي عباس 
: حديث ابن عباس أصح  البخاري  قال، و (82): قال الحافظ ابن كثير: إسناده البأس به، وصححه أيضا اإلمام أحمدالحكم على الحديثثانيًا: 

    .(84)"هذا حديث ليس بإسناده بأسوقال الترمذي: " . (83)في هذا الباب
. وذكره الحاكم في المستدرك، (85)"َواْلَعَمُل على حديث َعْمِرو بن ُشَعْيٍب  ،قال َيِزيُد بن َهاُروَن َحِديُث بن َعبَّاٍس َأْجَوُد ِإْسَناًدا"  قال الترمذي:

 .(86)وطوحّسن إسناده الشيخ شعيب األرناؤ 
مالك َعْن َداُود ْبن عن عكرمة، وقد بين ابن المديني أن رواية  (87)هذا الحديث مداره على "داود بن الحصين المدني"  ثالثًا: دراسة الحديث :

أي ابن المديني. كما  –ليثبت أن مالكًا يتقي رواية داود عن عكرمة، وهذا مما يؤيد ذهابه إلى نكارتها  (88)ت عن غير عكرمةكان حصين ال
الصحة المطلقة، إنما أراد الصحة النسبية قياسًا بحديث عمرو فال ُيفهم منه  (89)في هذا البابعباس أصح أن قول البخاري أن حديث أبن 

ما أراد أن يبينه الترمذي بعد إن ذكر أن في حديث عمرو بن شعيب مقااًل، وأن في الحديث اآلخر أيضًا مقال، وبّين أن  بن شعيب . وهو 
وقوله يؤكد نكارة الرواية، أي عدم  . (90)"ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه "  فقال: وجه الحديث ةعرفعّلته عدم م

والعمل على حديث  بن عباس أجود إسناداً احديث حيث قال : "  يزيد بن هارون لحديث، وهذه النكارة يثبتها قول وقوفه على الوجه الصحيح ل 
ابن  قال ، و الحديث عكرمة فمنكعن ابن المديني عن داود بن حصين فقال: ما روى  يئل علسُ وقال أبو حاتم: " .  (91)"عمرو بن شعيب

 .(92)" ولّين حديثه أبو زرعة، وضعفه العقيليرك حديثهروى عنه لتُ  فقال: ليس بقوي ولوال أن مالكاً سألت أبي عن داود بن حصين ابي حاتم: 
اإلشارة هنا إلى أن قول ابن عدي في " داود بن   .ويجدر(93)وقال ابن عدي صالح الحديث، وقال الحافظ ابن حجر: " هو ثقة إال في عكرمة"

مثل ابن أبي   ، إالَّ أنه يروي عنه ضعيف فيكون البالء منهم ال منه ،له حديث صالح، َوإذا روى عنه ثقة فهو صحيح الروايةالحصين " : "و 
تركوه وكذبه كثيرون، واجمعوا على تركه. إال أن ابن  (95)قلت: وقد روى عنه " إبراهيم بن أبي يحيى". (94)"وإبراهيم بن أبي َيْحيى ،حبيبة هذا

وله أحاديث كثيرة، وله كتاب الموطأ أضعاف  عدي له في إبراهيم بن يحيى ما يقوي هذا الطريق كما ذهب اإلمام أحمد والبخاري، فقال: "
ديثه وتبحرتها وفتشت الكل منها فليس فيها ، وقد نظرت أنا في أحا(96)كثيرة، وهذا الذي قاله ابن سعيد هو كما قال موطأ مالك، ونسخاً 

حديث منكر، وإنما يروي المنكر إذا كان العهدة من قبل الراوي عنه، أو من قبل من يروي إبراهيم عنه، وكأنه أتى من قبل شيخه ال من  
الحديث علة أخرى وهي تدليس"  وقد يقال: أن في .(97)"قبله، وهو في جملة من يكتب حديثه وقد وثقه الشافعي، وابن األصبهاني وغيرهما

محمد بن أسحاق" عن داود بن ُحصين، أقول: قد صّرح ابن اسحاق بالسماع في رواية الترمذي، والحاكم كما في تخريج الحديث فانتفت 
 شبهة التدليس عن هذا الوجه من الحديث، وهللا أعلم .   

 وبالذي تقدم يتبين أن الحديث إسناده حسٌن، وهللا تعالى أعلم .    : رابعًا: القول الراجح
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 األحاديث الواردة يف كتاب اجلنايات، واحلدود املبحث الثالث
: " عجَب ربُّنا من رجلٍ  غزا في سبيل هللِا فانهزَم أصحاُبُه ، فعلَم ما عليِه فرجَع   ملسو هيلع هللا ىلص ، قاَل : قاَل رسوُل هللِا عن ابِن مسعودٍ الحديث األول: 

  (98) ُمُه"حّتى أُهريَق دُمُه، يقوُل هللُا عّز وجّل لمالئكِتِه: انظروا إلى َعْبدي رجَع رغبًة فيما عندي، وشَفقًة مّما عندي، حّتى أهريَق د
عطاء بن السائب، عن و داود، وأبي يعلى، وابن حبان، والطبراني، والحاكم، عن حماد بن سلمة عن خرجه أحمد، وأبأواًل: تخريج الحديث: أ

 . (99)ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي   مرة الهمداني، عن عبد هللا بن مسعود
رواه الطبراني موقوفًا ، وصححه ابن حبان، والحاكم، وقال المنذري: (100)قال الحافظ بن كثير: "ال بأس بإسناده"ثانيًا: الحكم على الحديث : 

 (.101)، وحسّنه الُبغوي، وكذلك قال الشيخ شعيب األرناؤوطبإسناد حسن
دخل عطاُء بُن السائِب البصرَة، وجلس؛  . قال الدارقطني:" (102)هذا الحديث مداره على "عطاء بن السائب"ثالثًا: دراسة إسناد الحديث: 

فرفعه حماد بن سلمة، عن  وهذا من إحدى طرق الحديث، ثم قال: .  (104)"في الرحلة األولى صحيحٌ  ،(103)وحماِد بِن سلمةَ ، فسماُع أيوبَ 
وروى هذا الحديث قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن مرة، عن عبد هللا  ، ووقفه خالد بن عبد هللا، عن عطاءوقال: "   عطاء بن السائب.

فقال أحمد بن يونس عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي   ورواه إسرائيل واختلف عنه؛، رد به يحيى الحماني، عن قيستف، مرفوعاً 
وقال يحيى بن آدم: عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، وأبي الكنود, عن عبد هللا,  ، األحوص، وأبي الكنود، عن عبد هللا موقوفاً 

عطاء بعد اختالطه،   أن حماد بن سلمة ممن سمع من. قلت: ذكر العقيلي ( 106) وصحح وقفه الدارقطني (105)ي، وهي رواية البيهقموقوفاً 
نصوص األئمة تبين أن  في بيان رواية حال حّماد بن سلمة:" و  -رحمه هللا-قال الُمعّلمي اليماني .(107) ل هذا من هذاكان ال يفِص وذكر أنه 

أثبت الناس في ثابت وحميد مطلًقا، وكأنه كان قد أتقن حفظ حديثهما، فأما حديثه عن غيرهما فلم يكن يحفظه، فكان يقع له فيه الخطأ   ّماداً ح
شبهة  -1.ومما تقدم يتلخص أن المرفوع فيه علتين هما: (108)"إذا حدث من حفظه، أو حين يحول إلى األصناف التي جمعها كما مرّ 

احتمال عدم ضبط الراوية عن " حماد بن سلمة" عن عطاء، وقد وجدنا أن الدارقطني قد رجح صحة   -2بن السائب.  االختالط عند "عطاء
 ، دون حماد وعطاء.عن أبي عبيدة، وأبي الكنود, عن عبد هللا الموقوف 

 وبهذا يترجح صحة الطريق الموقوف، وهللا تعالى أعلم .  القول الراجح:
 .(109)ن ُيْستفاد في المساجِد، وأْن ُتنشَد فيها األشعاُر، أو ُتقاَم فيها الحدوُد " أ ََ ملسو هيلع هللا ىلصِحزام، قاَل: "نَهى رسوُل هللِا عن حكيم بِن الحديث الثامن: 

   عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام: اخرجه أحمد، وأبي داود، وابن السكن، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، تخريج الحديثأواًل: 
(110 ). 

: قال الحافظ ابن كثير: البأس بإسناده، وصححه ابن السكن، والحاكم، وقال الحافظ بن حجر ال بأس بإسناده،  ثانيًا: الحكم على الحديث
 .(111) وقال ابن الجوزي ال يصح، وضعفه االشبيلي وابن القطان الفاسي، والحافظ ابن حجر

العباس بن عبد الرحمن  "محمد بن عبد هللا الشعيثي، عن روي هذا الحديث من وجهين، الوجه األول: مرفوعًا عن ثالثًا: دراسة الحديث : 
، (113)، وهذا الطريق ضعيف لجهالة " العباس بن عبد الرحمن" جهّله ابن حزم، والحسيني في اإلكمال  عن حكيم بن حزام (112)"المدني

غلط َقِبيح َوالَِّذي ِفي ُمْسند َحِكيم بن حَزام من ُمْسند إنه د واستنكر على الحسيني تجهيله له، وقال َ وابن القطان الفاسي، إال أن الحافظ عا
"، وذكر أنه هكذا في ترجمة المزي في األطراف لـ" زفر بن وثيمة"، وأنه في الجملة ليس " للعباس  القاسم بن عبد الرحمن المزني" َأْحمد عن 

وقد بين الشيخ  . (114)القاسم بن عبد الرحمن المزنيعن حكيم بن حزام، وإن الُمزني تصّحفت إلى المدني فهو بن عبدالرحمن في مسند أحمد 
 .(115) شعيب أن هذا وهٌم من الحافظ بن حجر رحمه هللا

الحافظ بن حجر لم ُيجهّله، إنما نقله عن ابن القطان أما رواية وكيع عن محمد الشعثي عن القاسم فقد نص البخاري رحمه هللا أن "  قلت: 
هذا الحديث، وليس كما قال الشيخ شعيب رحمه هللا   (116)"ملسو هيلع هللا ىلصه عن محمد، عن القاسم بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم، عنوكيعًا قد روى 
زفر بن أما الوجه الثاني للحديث: وهو الوجه الموقوف رواه "محمد بن عبد هللا الشعيثي" عن"   ، وهللا اعلم.وي عن حكيم أن القاسم لم ير 

 وهو راوي الحديث، وهذا الوجه فيه ِعلٌل قد ذكرها األئمة، وهي :   (118)ًا"لم يرفعه، يعني حجاجقال االمام أحمد: " (" 117)وثيمة
، قاله ُدحيم، وشك في سماعه ابن حبان وابن القطان، وذكره المزي  : عدم ترجح السماع بين " زفر بن وثيمة" و "حكيم بن حزام" األولى

دم السماع لم يجزموا إال ُدحيم، وأما الباقون فكالمهم بصيغة . قلُت: الذين ذكروا ع(119)بصيغة )قيل(، وقال ابن عبد الهادي فيه انقطاع 
  . (120)الشك ال الجزم. وقد ذكر البخاري رحمه هللا وفي اكثر من موضع أن " زفر" روى عن " حكيم بن حزام " وروى عنه " الشعثي" 
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فقال: وقد تفرد  أمرا آخر -ابن القطان -ادعىو ، "ثقاته"لكن ذكره ابن حبان في و ، (121) ابن القطان" زفر بن وثيمة" قاله  : ادعاء جهالةالثانية
"، قال إذا خطب إليكم من ترضون دينه ... الحديث"وليس كما ذكر فقد روى عنه ابن عجالن أيضا حديث  ،عنه محمد بن عبد هللا الشعيثي

 .(122) الحافظ بن حجر له رواية
وابن   حيم،منهم: دُ  ،وثقه غير واحدوهذا ليس على إطالقه فقد  (123): تضعيف " محمد بن عبد هللا الشعيثي" الذي نقله ابن القطانوالثالثة
 . (124) يكتب حديثه وال يحتج به ،وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس بالقوي  ، وابن حبان،والفالس معين،
: بعد هذا الذي تقدم يتبين ان الحديث اسناده حسٌن من هذا الوجه لعدم ترجح انقطاعه، وقد اثبت البخاري رحمه الحكم على الحديثرابعًا: 

 " والمثبت مقدم على النافي، وقد صحح هذا الوجه كما ذكرنا ابن السكن والحاكم، وهللا تعالى أعلم  .هللا السماع بين " زفر وحكيم 
 نتائجاخلامتة وأهم ال

 يأتي: بعد االستقراء ألحكام الحافظ ابن كثير رحمه هللا، ومقارنة أقواله بهذا اللفظ مع أقوال وأحكام االئمة، يمكننا تلخيص عدة نتائج بما     
حاديث في اشتملت الدراسة على ثمانية أحاديث قال الحافظ ابن كثير عن أسانيدها " البأس به" وقد روى اإلمام أبو داود جميع هذه األ  -1

 سننه .
وجدت أن الحافظ أبن كثير يحكم على الحديث بأنه "ال بأس به"، ثم يتبعه بحكم آخر ألحد االئمة، وقد يكون مخالفًا لحكمه، وال يبين   -2

 سبب المخالفة، ولعل طريقة تصنيف الكتاب، وسعة مادته ال تسمح  .  
ير على طريقة الفقهاء بقبول الحديث الذي عليه العمل أظهر البحث أن طريقة الحافظ ابن كثير عند إطالق لفظ " ال بأس به " أنه يس  -3

 عند الفقهاء لوجود قرائن أخرى، وأن لم يقبله أهل الحديث، وقد يعتبره ضعيفًا كما في النتيجة القادمة .  
أس به " وهو مما قد يضيف الحافظ ابن كثير لفظة أخرى إلى قوله: " ال بأس به " ويريد بها  تقوية الحديث كقوله " أسناده جيد، ال ب  -4

 يوحي أن لفظة " ال بأس به " لوحدها عنده إنما هي بمعنى إسناده ضعيف يعمل به بقرائن أخرى. 
قد ُيتبع الحافظ ابن كثير بعد قوله عن الحديث: "ال بأس به " بعض االحاديث من وجوه أخرى، وهذا مما يؤيد أنه ال يريد بقوله "ال بأس   -5

 ل الحسن، والغالب هو الضعف للحديث الذي يجبر بالمتابعات والشواهد، وهللا أعلم . به" الصحة المطلقة، فهو يحتم
إن االحاديث التي حكم عليها بقوله: "ال بأس به" هي غالبًا من األحاديث التي ُأختلف في رجال إسنادها بين االحتجاج أو الرد، وهذا    -6

 .   مما ُيظهر علو كعب الحافظ ابن كثير ومعرفته بأحوال الرجال
 املصادر واملراجع

تأليف: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن الحسين بن سعيد إبراهيم األزدي، األندلسي  األحكام الوسطى من حديث النبي   -1
 .  هـ( 581األشبيلي، المعروف بابن الخراط )المتوفى: 

تحقيق: صبحي البدري ، هـ(259: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني، أبو إسحاق )المتوفى: ، تأليفأحوال الرجال  -2
 . 1عدد األجزاء: ، 1405سنة النشر:  ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ئيالسامرا

لإلمام الحافظ المفسر الفقيه إسماعيل بن كثير الدمشقي ، تحقيق: بهجة يوسف حمد أبو الطيب  إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه ،  -3
 .  م1996-هـ1416،الناشر: مؤسسة الرسالة ،الطبعة: األولى، 

أبو ف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، ، تألياألسماء والصفات للبيهقي – األسماء والصفات للبيهقي -4
قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي  ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد هللا بن محمد الحاشدي، هـ( 458بكر البيهقي )المتوفى: 

 .   2عدد األجزاء:  -هـ  1413الطبعة: األولى، ، المملكة العربية السعودية  -الناشر: مكتبة السوادي، جدة ، الوادعي
ف مغلطاي بن قليج بن عبد هللا البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد هللا، عالء الدين )المتوفى:  إكمال تهذيب الكمال : تألي  -5

أبو محمد أسامة بن إبراهيم، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ، الطبعة:   -هـ( ، تحقيق : أبو عبد الرحمن عادل بن محمد 762
   . 12: م، عدد األجزاء 2001  - هـ  1422األولى، 

، لمحقق: علي شيري ، ا هـ(774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: ، تأليف: البداية والنهاية -6
 .  م 1988  -، هـ  1408الطبعة: األولى  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي
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البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير، المؤلف: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي  -7
هـ(، المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد هللا بن سليمان وياسر بن كمال، الناشر: دار الهجرة للنشر 804المصري ابن الملقن )المتوفى: 

 . 9م، عدد األجزاء: 2004-هـ 1425الطبعة: االولى،  -الرياض -والتوزيع 
بلوغ المرام من أدلة األحكام، تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقالني، المحقق : محمد حامد الفقي، دار النشر : المطبعة السلفية،   -8

   . 1هـ، عدد األجزاء : 1347البلد : مصر، سنة الطبع : 
: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان  ، تأليفمبيان الوهم واإليهام في كتاب األحكا  -9

عدد األجزاء ، م1997-هـ1418الطبعة : األولى ، ، الرياض –الناشر : دار طيبة ، لمحقق: د. الحسين آيت سعيد، ، اهـ(628)المتوفى : 
 :6 . 

الطبعة: دائرة المعارف ، هـ(256م بن المغيرة البخاري، أبو عبد هللا )المتوفى: المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهي: التاريخ الكبير  -10
 .  8عدد األجزاء:  –العثمانية، حيدر آباد 

تحقيق: ، هـ(852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى:  ، تأليف:تبصير المنتبه بتحرير المشتبه -11
 .  4عدد األجزاء: ، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت، مراجعة: علي محمد البجاوي ، محمد علي النجار

رو نور الدين بن علي بن عبد هللا  المؤلف: أبو عم ، تحفة اللبيب بمن تكلم فيهم الحافظ ابن حجر من الرواة في غير »التقريب« -12
،  جمهورية مصر العربية -الناشر: مكتبة ابن عباس للنشر والتوزيع، المنصورة ، قدم له: محمد بن عبد هللا اإلمام، السدعي الوصابي
 .  2عدد األجزاء: ، م  2010 -هـ  1431الطبعة: األولى، 

ف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد ، تأليوي(تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج )على ترتيب المنهاج للنو  -13
،  1406الطبعة: األولى، ، مكة المكرمة -الناشر: دار حراء ، : عبد هللا بن سعاف اللحياني، تحقيقهـ(804الشافعي المصري )المتوفى: 

 .   2عدد األجزاء: 
هـ، تحقيق : أشرف  682بن يحيى بن أبي بكر الغساني ـ سنة الوفاة  تخريج األحاديث الضعاف من سنن الدارقطني، تأليف : عبد هللا -14

 ،  1هـ، مكان النشر : الرياض، عدد األجزاء :  1411عبد المقصود عبد الرحيم ، الناشر : دار عالم الكتب، سنة النشر : 
مكان ، سنة النشر ، الناشر دار الكتب العلمية، تحقيق ( ، 748سنة الوفاة  ، )أبو عبد هللا شمس الدين محمد الذهبي:  ذكرة الحفاظت -15

 . 4عدد األجزاء ، النشر بيروت
تحقيق ( 852سنة الوفاة ، )أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، تأليف تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة  -16

 .    1عدد األجزاء ، كان النشر بيروتم، سنة النشر ، الناشر دار الكتاب العربي،  د. إكرام هللا إمداد الحق
هـ(، تحقيق : محمد عوامة،  852تقريب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى:   -17

 .  1،عدد األجزاء:  1986  – 406سوريا، الطبعة: األولى،  –الناشر: دار الرشيد 
الكبير، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى:   التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي  -18

م، عدد األجزاء: 1995هـ/1416مصر، الطبعة: األولى،  –هـ(، تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، الناشر: مؤسسة قرطبة 852
4  ، 

هـ(، الناشر: مطبعة دائرة 852حجر العسقالني )المتوفى: تهذيب التهذيب: ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن   -19
 ( . 200/  7المعارف النظامية، الهند، الطبعة: الطبعة االولى، ) 

ف: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي  ، تأليتهذيب الكمال في أسماء الرجال -20
،  1980 – 1400الطبعة: األولى، ، بيروت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، المحقق: د. بشار عواد معروف ،هـ( 742الكلبي المزي )المتوفى: 

 . 35عدد األجزاء: 
طبع ، هـ(354محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )المتوفى: ، تأليف : الثقات -21

الناشر: دائرة ، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، مة العالية الهنديةبإعانة: وزارة المعارف للحكو 
 . 9عدد األجزاء: ،  1973=   ه  1393الطبعة: األولى، ، المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند
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 إدريس أبو محمد الرازي التميميعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن ، تأليف : الجرح والتعديل  -22
 .  11عدد األجزاء: ، م 1986  -هـ  1406الطبعة: األولى، ، بيروت –الناشر: دار ابن كثير، دمشق ، خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط

، المحقق : هـ(676خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسالم، ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى :  -23
م، عدد  1997 -هـ 1418بيروت، الطبعة : االولى ،  –لبنان  -حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل، الناشر : مؤسسة الرسالة 

 . 2األجزاء : 
،  : مشهور بن حسن آل سلمان، تحقيق هـ(  458، )ت:  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، تأليف :  الخالفيات -24
  1417المجلد الثالث ، م 1995 -هـ  1415المجلد الثاني ، م 1994 -هـ  1414المجلد األول ، الطبعة: األولى، ناشر: دار الصميعيال

 .   3عدد األجزاء:   /م 1997 -هـ 
، هاشم اليماني المدنيتحقيق السيد عبد هللا ، أحمد بن علي بن حجر العسقالني أبو الفضل، تأليف: الدراية في تخريج أحاديث الهداية  -25

 .   1*2عدد األجزاء ، مكان النشر بيروت،  سنة النشر، الناشر دار المعرفة
ِجْستاني )ت:  -26 هـ(، تحقيق: 275سنن أبي داود، ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

 .   4بيروت، عدد األجزاء:  –صيدا  محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، 
الناشر : دار  ، المحقق : بشار عواد معروف، هـ( 279،  209)، ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي: تأليف :  سنن الترمذي -27

 .  6عدد األجزاء : ،  م 1998سنة النشر : ، بيروت –الغرب اإلسالمي 
ن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى:  سنن الدارقطني ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي ب -28

هـ(، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز هللا، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة  385
   5م، عدد األجزاء:   2004 -هـ  1424لبنان، الطبعة: األولى،  –الرسالة، بيروت 

الناشر ، تحقيق د. محمد ضياء الرحمن األعظمي(، 458سنة الوفاة  ، )أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر، الصغرى لسنن ا -29
 1عدد األجزاء ، مكان النشر المدينة المنورة، 1989 –  1410سنة النشر ، مكتبة الدار

هـ(، المحقق: 458أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  السنن الكبرى: تأليف : -30
 .  م  2003 -هـ   1424لبنان، الطبعة: الثالثة،   –محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

، المحقق : مكتب تحقيق التراث، لرحمن أحمد بن شعيب النسائيأبو عبد ا، تأليف : سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي -31
 .  هـ1420الطبعة: الخامسة ، الناشر: دار المعرفة ببيروت

: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري، أبو عبد الرحمن السلمي سؤالت السلمي للدارقطني، تأليف -32
الطبعة: األولى،  ، باحثين بإشراف د/ سعد بن عبد هللا الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسيتحقيق: فريق من ال، هـ(412)المتوفى: 

 .    (366)ص: 1عدد األجزاء: ،  هـ 1427
الحنبلي، أبو الفالح )المتوفى:   عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري  ، تأليف : شذرات الذهب في أخبار من ذهب  -33

 حققه: محمود األرناؤوط، هـ(1089
(، تحقيق شعيب 354محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، )ت: تأليف : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،  -34

   .  18، مكان النشر بيروت، عدد األجزاء 1993  – 1414األرنؤوط، الناشر مؤسسة الرسالة، سنة النشر  
المحقق: د. رفعت ، هـ(761ف: صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد هللا الدمشقي العالئي )المتوفى: ، تأليالمختلطين -35

 1عدد األجزاء: ،  م1996 -هـ  1417الطبعة: األولى، ، القاهرة –الناشر: مكتبة الخانجي ، فوزي عبد المطلب، علي عبد الباسط مزيد
(  تحقيق د. محمد مصطفى 311محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري، )ت: ليف: تأصحيح ابن خزيمة    -36

 .   4، مكان النشر بيروت، عدد األجزاء 1970 – 1390الناشر المكتب اإلسالمي، سنة النشر ، األعظمي
المحقق: عبد المعطي ، هـ(322)المتوفى: ف: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي ، تأليالضعفاء الكبير  -37

 .   4عدد األجزاء:،  م1984  -هـ1404الطبعة: األولى،  ، بيروت –الناشر: المكتبة العلمية ، أمين قلعجي
 والمجلدات من الثاني عشر، إلى الخامس عشر  م.  1985 -هـ  1405الطبعة: األولى  -38
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تحقيق د. عاصم بن عبدهللا  ( 852 : سنة الوفاة، )لعسقالني الشافعيأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ا، تأليف: طبقات المدلسين -39
 .   مكان النشر عمان،  1983 – 1403سنة النشر ، الناشر مكتبة المنار، القريوتي

الناشر: دار الكتب ، هـ(945: محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي المالكي )المتوفى: ، تأليفطبقات المفسرين للداوودي -40
،  علق عليه: محمد بن صالح بن محمد الدباسي، 2عدد األجزاء: ، راجع النسخة: لجنة من العلماء بإشراف الناشر، بيروت –ية العلم

 .   هـ 1427الطبعة: األولى،  ، الدمام  –الناشر: دار ابن الجوزي 
رتبه على  ، هـ(279محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  ، تأليف :علل الترمذي الكبير -41

الناشر: عالم الكتب , مكتبة ، المحقق: صبحي السامرائي , أبو المعاطي النوري, محمود خليل الصعيدي، كتب الجامع: أبو طالب القاضي
 . 1دد األجزاء: ع،  1409الطبعة: األولى،  ، بيروت –النهضة العربية 

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي ، تأليف : لعلل الواردة في األحاديث النبويةا -42
 الناشر: دار طيبة تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين هللا السلفي.، المجلدات من األول، إلى الحادي عشر، هـ(385الدارقطني )المتوفى: 

 الرياض.  -
عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته، المؤلف: محمد أشرف بن   -43

بيروت،  –هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية 1329أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي )المتوفى: 
 . 141هـ، عدد األجزاء:  1415الثانية، الطبعة: 

تحقيق محب (، 852سنة الوفاة ، )أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، تأليف: تح الباري شرح صحيح البخاري ف -44
 . 14عدد األجزاء ، مكان النشر بيروت، الناشر دار المعرفة، الدين الخطيب

تحقيق ( ، 748سنة الوفاة ، )حمد بن أحمد أبو عبدهللا الذهبي الدمشقي، تأيف : مالكتب الستةلكاشف في معرفة من له رواية في ا  -45
 .  2عدد األجزاء ، مكان النشر جدة، 1992 – 1413سنة النشر ،  الناشر دار القبلة للثقافة اإلسالمية , مؤسسة علو،  محمد عوامة

علي محمد -تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، هـ(365ي )المتوفى: : أبو أحمد بن عدي الجرجان، تأليفالكامل في ضعفاء الرجال -46
 .   م 1997هـ1418الطبعة: األولى، ، لبنان-بيروت -الناشر: الكتب العلمية ،  شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة،  معوض

في َتْخرِيِج أَحاِديِث الَمَصاِبيِح، تأليف: محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي الُمَناِوي ثم القاهري، الشافعّي،  َكْشُف المَناِهِج َوالتََّناِقيحِ  -47
 –ِدَراَسة وتحقيق: د. ُمحمَّد ِإْسَحاق ُمَحمَّد إْبَراِهيم، الناشر: الدار العربية للموسوعات، بيروت ، هـ(803صدر الدين، أبو المعالي )المتوفى: 

 ،  5م، عدد األجزاء:  2004 -هـ  1425الطبعة: األولى،   لبنان،
المحقق: عبد الفتاح أبو ، هـ(852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: ، تأليف: لسان الميزان -48
 . 10عدد األجزاء: ،، م 2002الطبعة: األولى،  ، الناشر: دار البشائر اإلسالمية، غدة
ف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، ، تألين من المحدثين والضعفاء والمتروكينالمجروحي  -49

  3عدد األجزاء: ، هـ1396الطبعة: األولى، ، حلب –الناشر: دار الوعي ، المحقق: محمود إبراهيم زايد، هـ(354الدارمي، الُبستي )المتوفى: 
 . 

دار الكتاب الناشر دار الريان للتراث/، تحقيق (، 807سنة الوفاة  ، )علي بن أبي بكر الهيثمي، تأليف : نبع الفوائدمجمع الزوائد وم -50
 .  10 عدد األجزاء ، مكان النشر القاهرة , بيروت 1407سنة النشر ، العربي

هـ(، الناشر: 676((، ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكي والمطيعي -51
 .دار الفكر 

المحقق : د. يوسف ، هـ(744المؤلف : شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي )المتوفى : ، تأليف : المحرر في الحديث -52
الطبعة : الثالثة ،  ، لبنان / بيروت -الناشر : دار المعرفة ، لذهبيعبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي ا

 .  2عدد األجزاء : ، م2000  -هـ 1421
الناشر: دار  ، هـ(456المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: : المحلى باآلثار  -53

 .      12 عدد األجزاء:، بيروت –الفكر 
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ق: محمد صبحي بن حسن  ، تحقي هـ( 656: الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري )المتوفى: ، تأليف ر سنن أبي داودمختص  -54
عدد  ،  م 2010 -هـ  1431الطبعة: األولى، ،  المملكة العربية السعودية -الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض ، حالق

 ،  3األجزاء: 
مشكاة المصابيح، ألبي الحسن عبيد هللا بن محمد عبد السالم بن خان محمد بن أمان هللا بن حسام الدين   مرعاة المفاتيح شرح -55

بنارس الهند، الطبعة: الثالثة   -الجامعة السلفية  -هـ(، الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء 1414الرحماني المباركفوري )المتوفى: 
 . 1984هـ،  1404 -

مفاتيح شرح مشكاة المصابيح  لعلي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري )المتوفى:  مرقاة ال -56
 ،  .  9م، عدد األجزاء: 2002  -هـ 1422لبنان، الطبعة: األولى،   –هـ(،الناشر: دار الفكر، بيروت 1014

الناشر: دار  ، حقيق: مصطفى عبد القادر عطا، تعبدهللا الحاكم النيسابوري محمد بن عبدهللا أبو ، تأليف : مستدرك على الصحيحينال -57
 4عدد األجزاء:   - 1411الطبعة: األولى، ، بيروت –الكتب العلمية 

، هـ(307أبو يعلى أحمد بن علي بن المُثنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي، الموصلي )المتوفى:  ، تأليف:مسند أبي يعلى -58
 .    13عدد األجزاء: ،  1984  – 1404الطبعة: األولى، ،  دمشق –الناشر: دار المأمون للتراث ،  ليم أسدالمحقق: حسين س

المحقق: ،  هـ(241أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى: ، تأليف : مسند اإلمام أحمد بن حنبل -59
هـ   1421الطبعة: األولى، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، عبد هللا بن عبد المحسن التركيإشراف: د ، عادل مرشد، وآخرون  -شعيب األرنؤوط 

 . م 2001 -
، هـ(292: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد هللا العتكي المعروف بالبزار )المتوفى: تأليف مسند البزار   -60

عدد  ، م(2009م، وانتهت 1988الطبعة: األولى، )بدأت ، المدينة المنورة -م والحكم المحقق: محفوظ الرحمن زين هللا، الناشر: مكتبة العلو 
 . 18األجزاء: 

تحقيق: الدكتور يوسف ، هـ( 516أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى: ، تأليف: مصابيح السنة -61
،  لبنان –الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، سمارة، جمال حمدي الذهبيعبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم 

 .   – 4عدد األجزاء: ، م 1987  -هـ 1407الطبعة: األولى، 
: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن  ، تأليفالكتاب المصنف في األحاديث واآلثارمصنف ابن ابي شيبة =  -62

،  1409الطبعة: األولى، ، الرياض –الناشر: مكتبة الرشد ، : كمال يوسف الحوت، تحقيق هـ(235ن بن خواستي العبسي )المتوفى: عثما
 ،  7عدد األجزاء: 

الناشر ، تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي( ، 360 ، )ت:سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تأليف : المعجم الكبير  -63
 .   25عدد األجزاء ، مكان النشر الموصل،  1983-  سنة النشر ، لزهراءمكتبة ا

هـ(، المحقق: 458معرفة السنن واآلثار، ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، البيهقي )المتوفى:  -64
بيروت(، دار الوفاء ) القاهرة(، الطبعة:   -ار قتيبة )دمشق عبد المعطي أمين قلعجي، الناشرون: جامعة الدراسات اإلسالمية ) باكستان(، د

 .  15م، عدد األجزاء: 1991 -هـ  1412األولى، 
 . 9عدد األجزاء ، بيروت -،  اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تأليف: المغني في الضعفاء -65
بردي بن عبد هللا الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين  ف: يوسف بن تغري ، تأليالمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي -66

عدد  ، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، قديم: دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، تحققه : دكتور محمد محمد أمين، هـ(874)المتوفى: 
 .   7األجزاء: 

،  هـ(748محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى:  : شمس الدين أبو عبد هللا، تأليفميزان االعتدال في نقد الرجال  -67
 4عدد األجزاء:  م  1963  -هـ  1382الطبعة: األولى، ، لبنان –الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ، تحقيق: علي محمد البجاوي 
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المؤلف: أبو أنس ، تأليف :  ن يحي المعلمي اليماني«لنكت الجياد المنتخبة من كالم شيخ النقاد ذهبي العصر العالمة عبد الرحمن با -68
  2010 -هـ  1431الطبعة: األولى، ، المملكة العربية السعودية -الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض ، إبراهيم بن سعيد الصبيحي

 .   (292/  1)،  4عدد األجزاء: ، م
 اهلوامش

 

 هـ(.  476هو كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، ألبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي )المتوفى:  (1)
 .  ( 534ينظر: طبقات الحفاظ للسيوطي )ص: ( 2)
 ( . 111/ 1طبقات المفسرين للداوودي ): ينظر( 3)
 ( . 414/ 2ينظر: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ) ( 4)
 ( . 67/ 1( ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب )5)
ذكر اإلمام ابن َكثير رحمُه هللُا، وهو صاحب  ( هو: إبراهيُم بُن عليِّ بِن يوسَف الفيروزأبادي، شيُخ الشافّعيِة وُمَدّرُس النظاّميِة ببغداد كما 6)

النهاية ألبن كتاب التنبيه، والمهذب، والنُّكِت في الخالِف، واللمِع في أصوِل الفقِه، وكتاُب التبصرِة، وطبقاُت الشافعيِة وغير ذلك . البداية و 
 (  .  278/  13كثير، ) 

 مقدمة التحقيق .  –( 8/  1( ينظر: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه )7)
 (  1472 -  1470/   4( وتذكرِة الُحّفاِظ للذهبي )   278/   13( ينظر: البداية والنهاية ألبن كثير ) 8)
علي بن سليم بن ربيعة بن سليمان األذرعي، أبو الحسن، ضياء الدين: قاض، من فضالء الشافعية. ولد بنابلس، وتنقل في قضاء  ( هو: 9)

. وحكم بدمشق نيابة عن القونوي. له نظم كثير، ستة عشر ألف بيت. وله موشحات ومواليا وأزجال. توفي بالرملة  النواحي نحو ستين عاما
 ( . 53:  3)بفلسطين( .، ينظر: الدرر الكامنة: )

 ( .   144/   14( ينظر:  البداية والنهاية إلن كثير ) 10)
ته ِعّيًا، وَعِييُت بهذا اأَلْمر وعنه، إذ( 11) ا لم أَْهَتِد لوجهِه، وأعياني اأَلْمُر أْن أْضِبَطه، وهو الجهل بالشيء، ينظر: كتاب عيَّ عن ُحجَّ

 (، مادة )عي(.  356/ 3العين، للفراهيدي )
 .   (200/ 7ينظر: إرشاد الفقيه، كتاب الطهارة، باب التيمم تهذيب التهذيب )( 12
باب جواز التيمم لصاحب  -. سنن الدارقطني، كتاب الطهارة  336( رقم : 93/ 1سنن أبي داود، كتاب: الطهارة باب: المجروح يتيمم ) (13

باب الجرح إذا كان فى بعض   -. السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة 729( ، رقم : 189/ 1الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح )
باب المسح على العصائب  -، عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي،  كتاب الطهارة1115( رقم : 227 /1جسده دون بعض )

 (. 228/ 1والجبائر )
 .  (75/ 1ينظر: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه ، . كتاب الطهارة ، باب التيمم )( 14

( ، َكْشُف المَناِهِج َوالتََّناِقيِح في َتْخرِيِج أَحاِديِث 115/ 1باب الغسل ) –ة ( ينظر: مشكاة المصابيح، للخطيب التبريزي، كتاب الطهار 15
( . البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير، البن 254/ 1باب التيمم ) –الَمَصاِبيِح، للُمَناِوي، كتاب الطهارة 

بلوغ المرام من أدلة   (،260/ 1) -،  التلخيص الحبير البن حجر، كتاب الطهارة باب التيمم (615/ 2باب التيمم ) –كتاب الطهارة  الملقن،
 (. 43األحكام )ص: 

 .   1660( رقم الحديث:41/  2باب المسح على الجبائر  )  –ينظر: معرفة السنن واآلثار للبيهقي كتاب الطهارة  (16)
 ( . 223/ 1باب في التيمم ) –إلبن الخراط، كتاب الطهارة  ينظر: األحكام الوسطى من حديث النبي ( 17)
، تخريج األحاديث الضعاف 580(، رقم : 223/ 1( ينظر: خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسالم، للنووي، كتاب التيمم )18)

( ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  للهروي باب 50، باب التيمم ، )ص: (، بلوغ المرام57من سنن الدارقطني، للغساني ـ )ص: 
(، عون المعبود شرح سنن أبي 230/ 2باب التيمم ) –(، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للمباركفوري كتاب الطهارة 484/ 2التيمم )

 ( . 367/ 1يتيمم) باب المجدور يتيمم وفي بعض النسخ المجروح  –داود، كتاب الطهارة 
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وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث، ينظر: تهذيب التهذيب:البن : عطاء بن أبي رباح، واسمه أسلم القرشي موالهم أبو محمد المكي(19
 ( . 200/ 7حجر العسقالني )

الزبير بن خريق الجزري: قال الحافظ بن حجر: " قلت وقال أبو داود عقب حديثه في كتاب السنن ليس بالقوي، وكذا قال الدارقطني". ( 20)
  وهو قليل الحديث: قال الحافظ أبو علي ْبن السكن: " لم يسند الزبير ْبن خريق غير حديثين هذا أحدهما، واألخر َعن أبي أمامة الباهلي" 

(،  401/ 1(، الكاشف )262/ 4الثقات البن حبان ) ان في الثقات، وقال الحافظ الذهبي وثق، وذكره في الضعفاء  ينظر:ذكره ابن حب
 .  ( 315/ 3،  )12هـ، عدد األجزاء: 1326(  تهذيب التهذيب، األولى، 237/ 1المغني في الضعفاء )

ى الدمشقى، أبو عمرو األوزاعى ) إمام أهل الشام فى زمانه فى االوزاعي هو : عبد الرحمن بن عمرو بن أبى عمرو : يحمد الشام( 21)
 ( .  347هـ ( ينظر: تقريب التهذيب )ص:  57الحديث و الفقه( قال الحافظ: ثقة جليل )ت: 

باب: في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن   -( وهي من رواية ابن ماجة والدارقطني  ينظر: سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة 22
باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب  -كتاب الطهارة  –، وسنن الدارقطني  572(  رقم:  362/ 1اغتسل، )
 ( .  189/  1الجرح )

 ( .  314/ 3(، تهذيب التهذيب )304/ 9نظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال )( ي 23
 (. 347/  1ينظر: السنن الكبرى للبيهقي: جماع ابواب التيمم، باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض )( 24

 ( . 261/ 1باب التيمم ) –كتاب الطهارة  –( ينظر: التلخيص الحبير 25
هـ(  316بن األشعث بن اسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران األزدي السجستاني، الحافظ الثقة )ت: ( هو: عبدهللا بن سليمان 26

 (. 433/  2ينظر: ميزان االعتدال ) 
( ، رقم :  189/ 1باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح ) -كتاب الطهارة  –( ينظر: سنن الدارقطني 27

(729 . ) 
 ( . 304/ 9(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) 214( ، تقريب التهذيب، )ص: 42/ 5ر: إكمال تهذيب الكمال)( ينظ28
( ، رقم :  189/ 1باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح ) -كتاب الطهارة  –ينظر: سنن الدارقطني ( 29)
(729 . ) 
 ( . 112/ 1معرفة أدلة التنبيه باب طهارة البدن والثوب )( ينظر: إرشاد الفقيه إلى 30)
قال ابن كثير: واخرجه أحمد، ولم أقف عليه   ، 385( رقم :  105/ 1سنن أبي داود كتاب الطهارة ، باب االذى يصيب النعل )ينظر: ( 31)

 في مسند أحمد، إال ان أبا داود قد رواه عن أحمد كما يتضح من األسناد . 
ق االرشاد " رواية أحمد لم نجدها عن أبي هريرة" ، ينظر: هامش تحقيق إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه باب طهارة وكذلك قال محق 

( ، وصحيح ابن خزيمة، كتاب الطهارة باب ذكر وطء األذى اليابس بالخف والنعل والدليل على أن ذلك ال يوجب 112/ 1البدن والثوب )
، وصحيح ابن حبان بترتيب ابن 292(، رقم : 148/ 1يرهما يكون بالمشي على األرض الطاهرة بعدها، )غسل الخف وال النعل وأن تطه

، السنن  1403( رقم : 249/ 4باب ذكر اإلخبار بأن النعال إذا وطئت في األذى يطهرها تعقيب التراب إياها )  –بلبان، كتاب الطهارة 
(  271/ 1، المستدرك على الصحيحين )  4420 - 4419( رقم : 430/ 2والنعل )باب طهارة الخف  –الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة 

 .    591  -590رقم :   –كتاب الطهارة 
 ( . 112/ 1( ينظر: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه باب طهارة البدن والثوب )32)
والنعل والدليل على أن ذلك ال يوجب غسل الخف وال  ( ينظر: صحيح ابن خزيمة كتاب الطهارة باب ذكر وطء األذى اليابس بالخف 33)

باب ذكر    –، صحيح ابن حبان كتاب الطهارة 292( ،  رقم : 148/ 1النعل وأن تطهيرهما يكون  بالمشي على األرض الطاهرة بعدها، )
(  271/ 1رك على الصحيحين ) ،  المستد1403( رقم : 249/ 4اإلخبار بأن النعال إذا وطئت في األذى يطهرها تعقيب التراب إياها )

 (  .  109/ 1، مشكاة المصابيح للتبريزي ) 591 -590رقم :  –كتاب الطهارة 
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(  599/ 2باب ازالة النجاسة )  –(،  المجموع شرح المهذب، كتاب الطهارة 126/ 5( ينظر: بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام )34)
باب االذى يصيب  –صة االحكام ولم أقف عليه . ومختصر سنن أبي داود، الطهارة ونقل عن األمام النووي أنه صحح الحديث في خال

 ( . 91/ 1(، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ) 798/ 2باب شروط الصالة )  –(، التلخيص الحبير، كتاب الطهارة 126/  1النعل )
(  249/ 4ذا وطئت في األذى يطهرها تعقيب التراب إياها )باب ذكر اإلخبار بأن النعال إ  –صحيح ابن حبان كتاب الطهارة  ينظر:( 35)

 .  1403رقم : 
 .  385( رقم : 105/  1( ينظر: سنن أبي داود كتاب الطهارة ، باب االذى يصيب النعل )36)
ى اليمن فأتى  ( محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي الصنعاني أبو يوسف نزيل المصيصة،  قال البخاري: " ضعفه َأْحَمد، وَقاَل بعث إل37)

 ( .  504(  تقريب التهذيب )ص: 218/  1بكتاب بعد فأخذه فَرَواهُ" قال الحافظ: صدوق كثير الغلط .  ينظر: التاريخ الكبير للبخاري، )
 ( .  501/ 7ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي، )  ( 38)
   ( .126/ 5(  ينظر: بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام )39)

 ( .  141/ 1ينظر: الخالفيات للبيهقي، مسألة ال يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات، )( 40)
 (   . 272/ 1( ينظر: المستدرك على الصحيحين، كتاب الطهارة )41)
 ( . 160/  8( ينظر: علل الدارقطني )42)
 ( . 169/ 1الجماعة ) باب صالة –( ينظر: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، كتاب الصالة 43)

اَلَة َفُسِبَق بها )  -، سنن أبي داود كتاب الصالة 8947( رقم: 509/ 14( ينظر: مسند أحمد )44) (   154/ 1َباب ِفيَمْن َخَرَج ُيِريُد الصَّ
يحين كتاب اإلمامة  ، المستدرك على الصح 854( رقم: 446/ 2باب َحدُّ ِإْدَراِك اْلَجَماَعِة ) –، سنن النسائي كتاب الصالة 564رقم: 

،  4789( رقم: 69/  3باب من خرج يريد الصالة فسبق بها ) -، سنن البيهقي الكبرى، كتاب الصالة 754( رقم: 327/ 1وصالة الجماعة )
 .  583( رقم:  333باب من استحب أن يصلي معه وكان قد صلى )ص:   -كتاب الصالة  –سنن البيهقي الصغرى 

 ( .  169/  1عرفة أدلة التنبيه )( ينظر: إرشاد الفقيه إلى م45)
  -، وقال على شرط مسلم، خالصة األحكام754( رقم: 327/ 1( ينظر: المستدرك على الصحيحين كتاب اإلمامة وصالة الجماعة )46)

جَماَعة اْلَمْسِجد ِفيِه، ِإذا لم  باب يْسَتحّب لمن َصلَّى جَماَعة ثمَّ حضر من لم ُيْدِركَها َأن ُيَصلِّي َمَعه، َوَجَواز جَماَعة بعد  –كتاب الجماعة 
 .   2294( رقم : 663/ 2يخف مْفسَدة )

  -كتاب الصالة –، مشكاة المصابيح للتبريزي 830( رقم : 442/ 1( ينظر:  كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح )47)
 ( . 253/ 1باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق )

 .  8180( رقم :  415/ 2بزار )( ينظر: مسند ال48)
 ( . 522(، تقريب التهذيب )ص: 143/ 4بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام ) (،458/ 5( ينظر: الثقات البن حبان )49)
 ، 754( رقم:  327/ 1ينظر: المستدرك على الصحيحين كتاب اإلمامة وصالة الجماعة ) ( 50)
 ( .  188/  1( ينظر: إرشاد الفقيه من أدلة التنبيه، باب صالة الخوف )  51)
( رقم :  436/ 2باب صالة الطالب )  -، وسنن أبي داود ، كتاب الصالة 16048، 16047( رقم: 440/ 25( ينظر: مسند أحمد )52)

اَلِة َماِشًيا ِعْنَد َطَلِب اْلَعُدوِّ  ) ، صحيح ابن خزيمة َباُب الرُّْخَصةِ  905( رقم : 201/ 2، مسند أبي يعلى الموصلي )288 (،  91/ 2ِفي الصَّ
باب من يبدأ بجهاده من    -كتاب السير -السنن الكبرى للبيهقي ،7160( رقم: 114/ 16صحيح ابن حبان باب ذكر عبدهللا بن ُأنيس )

 . 17884( رقم : 65/ 9المشركين )
 ( . 188/  1الخوف )  ( ينظر: إرشاد الفقيه من أدلة التنبيه، باب صالة 53)
اَلِة َماِشًيا ِعْنَد َطَلِب اْلَعُدوِّ )  -( ينظر: صحيح ابن خزيمة54) (، وصحيح ابن حبان باب ذكر عبدهللا بن  91/ 2َباُب الرُّْخَصِة ِفي الصَّ

 ( .  114/ 16ُأنيس )
 ( . 380/  7باب قوله : غزوة الرجيع ) –( ينظر: فتح الباري البن حجر 55)
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هـ(  ينظر: 150إسحاق بن يسار بن خيار ويقال كومان المدني أبو بكر، قال الحافظ بن حجر : " صدوق يدلس" )ت:( هو: محمد بن 56)
 (  . 51(، طبقات المدلسين )ص:  467تقريب التهذيب )ص: 

 . 17884( رقم : 65/ 9باب من يبدأ بجهاده من المشركين )  -كتاب السير -( ينظر: السنن الكبرى للبيهقي57)
 ( .750/  2باب صالة شدة الخوف )  –ينظر: خالصة األحكام ( 58)
( . والرواية الني أشار إليها المنذري في سنن البيهقي الكبرى 361/ 1( ينظر: مختصر سنن أبي داود،  للمنذري باب صالة الطالب )59)
 . 5820( رقم :  256/ 3باب العدو يكون وجاه القبلة في صحراء اليواريهم شيء في قلة منهم وكثرة من المسلمين ) -
 ( . 221/ 1باب غسل الميت ) –( ينظر: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه 60)
( ، وفي الرجل  470/ 2، مصنف ابن أبي شيبة، في المسلم يغسل المشرك يغتسل أم ال،)1093( رقم : 332/ 2( ينظر: مسند أحمد )61)

، سنن أبي  32089( رقم: 6 /368) ، وفضائل علي ابن ابي طالب 11848( رقم : 33/ 3، و)11840(، رقم : 32/ 3يموت له )
كتاب الطهارة باب الغسل من مواراة   –، سنن النسائي  3214( رقم : 214/ 3باب الرجل يموت له قرابة مشرك  ) -كتاب الجنائز  –داود 

باب ذكر ما خص به النبي صلى   -الخصائص ، كتاب 2133( رقم : 647/ 1، و باب مواراة المشرك )2005( رقم : 383/ 4المشرك )
باب المسلم   -جماع غسل الميت  –. وسنن البيهقي الكبرى  8534( رقم : 151/ 5هللا عليه وسلم عليًا من الدعاء سنن النسائي الكبرى )

 .  6458( رقم:  398/ 3يغسل ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه وال يصلي عليه )
 .  424( رقم : 335/ 1مسند أبي يعلى الموصلي )  ، و1074( رقم : 323/ 2)( أخرجه أحمد 62)
ل َميتا، ووضوء من مّسه، َأو حمله ) -كتاب الجنائز  -( ينظر: خالصة األحكام 63) ( رقم :  940/ 2َباب َما َجاَء ِفي اغتسال من غسَّ

   868( رقم :  21/ 2المنهاج )(، تحفة المحتاج إلى أدلة  233/ 2كتاب الجنائز ) -،  التلخيص الحبير3338
( هو: عمرو بن عبد هللا بن عبيد أو على أو ابن أبى شعيرة ، الهمدانى ، أبو إسحاق السبيعى الكوفى: ثقة، عابد، مكثر، اختلط آخر  64)

 ( . 42)ص:  1(، طبقات المدلسين، إلبن حجر 423( ينظر: تقريب التهذيب )ص: 127عمره، مشهور بالتدليس، )ت: 
اجية بن كعب االسدي: قال ابن المديني: " مجهول" وقال الجوزجاني " مذموم" وقال ابن حبان : " كان شيخا صالحًا إال أن في  ( هو ن65)

رح حديثه تخليط ال يشبه حديث أقرانه الثقات عن علي فال يعجبني االحتجاج إذا انفرد وفيما وافق الثقات فإن احتج به محتج أرجو أنه لم يج
/  3، )3(، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ألبي حاتم: 55، )ص: 1ينظر:  أحوال الرجال للجوزجاني، في فعله ذلك"  

 ( . 401/ 10(، تهذيب التهذيب )254/  29(،  تهذيب الكمال في أسماء الرجال )57
 ( . 145/  4( ينظر: علل الدارقطني )66)
 ( ينظر: المصدر السابق . 67)
 ( . 145/  4طني )( ينظر: علل الدارق68)
 ( ينظر: المصدر السابق . 69)
 (  . 401/  10( ينظر: تهذيب التهذيب )70)
قال الحافظ بن حجر: "قال أحمد ثقة ليس به بأس، اال أنه حدث عن السدي عن أوس بن ضمعج، وقال بن معين ال بأس به وكذا قال   (71)

راد  أبو حاتم، قلت ووثقه الدارقطني وغيره وأما بن عدي فقال ليس بالقوي وذكره بن حبان في الثقات. وقال الذهبي في الميزان: ال أدري هل أ
 ( . 328/ 2لقوة عنه أو أراد أنه ليس هو الحسن بن يزيد المعروف بالقوي" ينظر: تهذيب التهذيب )بن عدي نفي ا

( هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، قال ابن عدي : " له أحاديث يرويها عن عدة شيوخ له، َوهو عندي مستقيم الحديث 72)
 .   ( 449/ 1صدوق ال بأس به. ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال )

 ( . 173/ 3( ينظر: الكامل في الضعفاء ) 73)
  ( ينظر: المصدر السابق . 74)
 ( .454/  1باب الغسل من غسل الميت ) –جماع أبواب الغسل  –( ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 75)
 ( . 173/ 3( ينظر: الكامل في الضعفاء ) 76)
 .   592( رقم : 120/  1( مسند البزار )77)
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 .  4/159رقطني  ( ينظر: العلل للدا78)
 ( .454/  1باب الغسل من غسل الميت ) –جماع أبواب الغسل  –( ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 79)
 ( . 168/  2باب نكاح المشرك  ) –( ينظر: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه 80)
  -كتاب الطالق تفريع أبواب الطالق  -، سنن أبي داود  2366( رقم : 195/ 4، و) 1876( رقم : 369/ 3( ينظر: مسند أحمد )81)

/  3باب ما جاء في الزوجين ) -كتاب النكاح   –(، سنن الترمذي 2240( رقم : )272/ 2) -باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها 
المستدرك على   باب الزوجين يسلم أحدهما قبل اآلخر، -، كتاب النكاح  2009( رقم : 647/ 1، سنن ابن ماجه )1143( رقم : 448

/  3( و) 263/ 3باب ذكر مناقب أبي العاص بن الربيع ختن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ) –الصحيحين ، كتاب معرفة الصحابة 
باب من قال ال ينفسخ النكاح بينهما بإسالم أحدهما    -(،  وسنن البيهقي الكبرى، جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه 740

(، السنن  187/ 7ا كانت مدخوال بها حتى تنقضي عدتها قبل إسالم المتخلف منهما قاله عطاء وعمر بن عبد العزيز رحمهما هللا )إذ
باب  –كتاب النكاح  –(، سنن الدارقطني 2481( رقم: ) 176/ 6باب أحد الزوجين يسلم بعد الدخول )   -كتاب النكاح -الصغرى للبيهقي

 ( . 254/ 3المهر )
 (.  6938( رقم: )530/ 11(، مسند أحمد ) 168/  2باب نكاح المشرك  ) –ظر: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه ( ين82)
 .  289( رقم :  166( ينظر: علل الترمذي الكبير ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما،  )ص: 83)
 .  1143( رقم:  439/  2لم احدهما )باب ما جاء في الزوجين يس –كتاب النكاح  -( ينظر: سنن الترمذي 84)
َردَّ اْبَنَتُه َزْيَنَب على أبي اْلَعاِصي ِبَمْهٍر َجِديٍد َوِنَكاٍح َجِديٍد" ينظر: سنن الترمذي أبواب النكاح ، باب ما   ملسو هيلع هللا ىلص( والحديث هو : " َأنَّ النبي 85)

 . 1144( رقم :  449/ 3جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما،  )
باب ذكر مناقب أبي العاص بن الربيع ختن رسول هللا صلى هللا عليه   –المستدرك على الصحيحين كتاب معرفة الصحابة ( ينظر: 86)

 (. 3290( رقم : ) 322/ 5(، هامش مسند أحمد )740/  3( ، و)263/ 3وسلم، )
ثمان ْبن عفان. ينظر: الجرح والتعديل البن أبي حاتم  ( هو : داود ْبن الحصين القرشي اأُلَمِوي ، َأُبو ُسَلْيمان المدني، مولى َعْمرو ْبن ع87)
 ( . 379/  8(،  تهذيب الكمال في أسماء الرجال )409/ 3)
 ( . 409/  3( ينظر: الجرح والتعديل البن أبي حاتم )88)
 .  289( رقم : 166ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، )ص:  -( ينظر: علل الترمذي الكبير89)
 .  1143( رقم:  439/  2باب ما جاء في الزوجين يسلم احدهما ) –كتاب النكاح  -الترمذي ( ينظر: سنن 90)
 ( ينظر: المصدر السابق . 91)
 ( . 35/ 2(، الضعفاء الكبير للعقيلي )409/ 3( ينظر : الجرح والتعديل البن أبي حاتم )92)
 ( . 198( ينظر: تقريب التهذيب )ص: 93)
 ( . 561/ 3( ينظر: الكامل في الضعفاء ) 94)
ينظر: ، ( قال البخاري: جهمى تركه ابن المبارك والناس، و قال أحمد : قدري معتزلي جهمي كل بالء فيه ، وقال يحيى القطان: كذاب95)

 ( . 158/ 1تهذيب التهذيب )
( قول ابن عدي: " سألت أحمد بن محمد بن سعيد فقلت: تعلم أحدا أحسن القول في إبراهيم بن أبي يحيى غير الشافعي؟ فقال لي: نعم، 96)

حدثنا أحمد بن يحيى األودي، قال: سألت حمدان بن األصبهاني، يعني محمدا فقلت: أتدين بحديث إبراهيم بن أبي يحيى؟ فقال: نعم. ثم قال  
/  1محمد بن سعيد: نظرت في حديث إبراهيم بن أبي يحيى كثيرا، وليس هو بمنكر الحديث" ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ) لي أحمد بن 

357  . ) 
 ( . 367/ 1( ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال )97)
 ( .311/  2باب قتال المشركين ) –كتاب الجنايات  –( ينظر: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه 98)
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( رقم :  179/ 9(، مسند أبي يعلى الموصلي )2536( رقم : )19/ 3(، سنن أبي داود )3949( رقم : )61/ 7( ينظر: مسند أحمد )99)
ذكر اإلخبار عما يستحب للمرء االجتهاد في لزوم التهجد  -فصل قيام الليل  –(، صحيح ابن حبان 5361( رقم : ) 244/ 9(، و) 5272)

 إقامة كلمة هللا العليافي سواد الليل، والثبات عند 
/  2كتاب الجهاد ) –( والمستدرك للحاكم 179/ 10(، المعجم الكبير للطبراني )2558( رقم : ) 298/ 6(، صحيح ابن حبان )297/ 6) 

 ( .  2531( رقم : )112
 ( .311/  2باب قتال المشركين ) –كتاب الجنايات  –( ينظر: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه 100)
/  2(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، )436/ 1باب الترغيب في قيام الليل  ) –كتاب النوافل  –ينظر: الترغيب والترهيب للمنذري  (101)

 (. 62/ 7(، هامش مسند أحمد )437/ 1(، مصابيح السنة للبغوي: باب القصد في العمل)301
،  أحد األعالم على لين فيه ، ثقة ساء حفظه ( هو: َعطاء ْبن السائب ْبن َزيد، َأبو َيِزيد، الثََّقفيُّ 102) ، وُيقال: ابُن السائب ْبن مالك، الُكوفيُّ

 ( . 82بآخره ، ينظر: المختلطين للعالئي )ص: 
  ( 178( هو : حماد ابن سلمة ابن دينار البصري أبو سلمة، قال الحافظ:  ثقة عابد تغير حفظه بأخرة. ينظر: تقريب التهذيب )ص: 103)
. 
 ( .  366( ينظر: سؤالت السلمي للدارقطني:)ص: 104)
 ( .   409/ 2باب ما جاء في الضحك  ) -( ينظر: األسماء والصفات للبيهقي، ِجَماُع َأْبَواِب ِإْثَباِت ِصَفاِت اْلِفْعلِ 105)
 ( . 267/  5( ينظر: علل الدارقطني )106)
 ( .  7/  5( ينظر: الضعفاء للعقيلي )107)
 ( . 292/ 1، ) 4هيم بن سعيد الصبيحي، ( ينظر: النكت الجياد المنتخبة من كالم شيخ النقاد المؤلف: أبو أنس إبرا 108)
 ( . 361/ 2باب حد الزنا )  –( ينظر: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه 109)
(، مسند أحمد 15579( رقم : )344/ 24(، مسند أحمد )361/ 2باب حد الزنا )  –( ينظر: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه 110)
(، سنن  722/ 8(، البدر المنير )167/ 4باب في إقامة الحد في المسجد )  -اود، كتاب الحدود (، سنن أبي د15580( رقم: ) 346/ 24)

جماع صفة  –(، السنن الكبرى للبيهقي 378/ 4كتاب الحدود ) –( ، المستدرك للحاكم 65/ 4كتاب الحدود والديات وغيره ) –الدارقطني 
باب ما يستحب للقاضي من أن ال يكون قضاؤه في   -تاب آداب القاضي(، و ك569/ 8باب ال تقام الحدود في المساجد  ) –السوط 

 ( . 177/  10المسجد  )
(،  146/ 4كتاب حد شارب الخمر ) –( ، التلخيص الحبير 361/ 2باب حد الزنا )  –( ينظر: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه 111)

باب  –(، بلوغ المرام من أدلة األحكام 344/ 3اإليهام في كتاب األحكام )(، بيان الوهم و 403/ 1العلل المتناهية في األحاديث الواهية )
 ( . 130المساجد )ص:  

 ُمَحمَّد ( هو : العباس أو َعبَّاس بن عبد الرَّْحَمن اْلمدِني ، قال ابن القطان الفاسي،  والحسيني في االكمال " َعن َحِكيم بن حَزام َوعنهُ 112)
 ( . 226(،  )ص: 345/ 3نظر: بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام )بن عبد هللا الشعيثي َمْجُهول" ي

 ( .  226( ينظر: المحلى باآلثار البن حزم )ص:  113)
 (.   715/ 1(  ينظر: تعجيل المنفعة )114)
مسند" (  قال الشيخ شعيب : قول الحافظ هذا وهٌم نشأ من تحريف وقع في نسخته من المسند، والتي بنى عليها كتابه "أطراف ال115)
، فقد جاء فيه كذلك أنه القاسم بن عبد الرحمن، والصواب أن العباس بن عبد الرحمن والقاسم بن عبد الرحمن راويان اثنان، كالهما 2/280

يروي عنهما محمد ابن عبد هللا الشعيثي، إال أن الذي يروي عن حكيم بن حزام هو العباس بن عبد الرحمن المدني كما جاء في "تهذيب 
ل"، وفي جميع نسخنا الخطية، وفي مصادر التخريج التي روت الحديث من طريق وكيع وغيره. وبقية رجاله ثقات. ينظر: هامش مسند الكما

 .  (15579( رقم : ) 345/ 24أحمد )
 ( .429/ 3( ينظر: التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل )116)
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لَحَدثان الدمشقي، قال دحيم: كان ثقة وقال المفضل بن غسان الغالبي: ثقة وقال النسائي ( هو: ُزَفر ْبن وِثيَمة ْبن مالك ْبن أوس ْبن ا117)
ليس به بأس وذكره بن حبان في الثقات وقال أبو حاتم الرازي ضعيف الحديث ليس بقوي يكتب حديثه وال يحتج به، وقال الحافظ: مقبول،   

 .  (215(، تقريب التهذيب )ص: 280/ 9ينظر: تهذيب التهذيب )
( ، وحجاج هو : حجاج بن محمد المصيصى ، أبو محمد األعور، قال ابراهيم 15580( رقم: )346/ 24( ينظر: مسند أحمد ) 118)

غداد  الحربي : دخل عليه ابن معين فرآه يختلط، فقال ألبنه ال ُتدخل عليه أحدا،  وقال الحافظ ثقة ثبت ، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم ب
(، تحفة اللبيب 19ماضره األختالط اعتمدا على قول الحربي عن ابن معين،  ينظر: المختلطين ألبو سعيد العالئي )ص: قبل موته، وقال 

 ( . 338/ 1بمن تكلم فيهم الحافظ ابن حجر من الرواة في غير »التقريب« )
( المحرر في  106/ 3االعتدال في نقد الرجال ) (، ميزان 354/ 9(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال )264/ 4( ينظر: الثقات )119)

هـ(، المحقق : د. يوسف عبد الرحمن  744الحديث، تأليف : المؤلف : شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي )المتوفى : 
هـ ، عدد  1421: الثالثة ،  لبنان / بيروت، الطبعة -المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي، الناشر : دار المعرفة 

 (. 266، باب المساجد  )ص:  2األجزاء : 
 ( . 431/ 3(،)429/  3( ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ، )120)
 ( . 344/ 3( ينظر: بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام )121)
 ( .158  /1( تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )355/  9( ينظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال )122)
  ( . 345/ 3( ينظر: بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام )123)
 ( . 281/ 9( تهذيب التهذيب )106/ 3(، ميزان االعتدال في نقد الرجال ) 354/  9(  ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال )124)


