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 ملخص البحث
رجٍل أو عن    يعالُج هذا البحث قضيًَّة مهمًَّة من قضايا علم الحديث, أال وهي قضيَّة الرواة الذيَن َيِرُدون بلفٍظ مبهٍم في الحديث, كلفٍظ: "عن

ِه أو َعمَِّتِه", ونحوها, دوَن أْن ُيذَكروا بأسمائهم الصريحة.وألنَّ معرفَة دَ  َرَجِة الحديث تتوقَُّف على َمعِرفِة  امرأة", أو "عن أخيِه أو ُأخِتِه", أو "َعمِ 
ْعِف.واقَتصَرْت هذِه ا لدراسُة على البحِث في ُمسَند حاِل رجالِه ؛ فكان الُبدَّ من تعيِ يِن شخصيَِّة هؤالِء المبَهمين لمعِرَفِة حاِلهم من الثِ َقِة أو الضَّ

)ت: َبْيِر الُحميدي  هميٍَّة, وَمكاَنٍة بين ُكُتِب الحديث؛ إْذ ُيَعدُّ ُمؤلِ فُه من ركائِز الِعلِم في َزَمِنِه, وهو شيخ هـ(؛ ِلما َلُه من أ 219اإلماِم عبدهللا بن الزُّ
راسة على تخريِج ُطُرِق الحديِث الذي فيِه رجٌل مبَهٌم, ومقاَرنِته تِة, وغيِرهم في ِعلِم الحديث.وقامْت الدِ  ا, ودراسِتها, ونْقِل أصحاِب الكُتِب السِ 

عفِ أقواِل العل َحِة, وغيرها, بعَد أْن كاَن في حيِ ِز الضَّ بسبِب   ماء, وتوصلْت_ في أكثِرها_ إلى تعيِ ِيِن المبهِم, ومعرفِة درجِة الحديِث من الصِ 
 اإلبهام, وهذا ُيمثِ ُل أهميًَّة كبيرًة, ونتيجًة مضافًة لهذا البحث.

Abstract 

This research deals with an important issue of the issues related to the science of hadith, which is the issue 

of men who respond with an ambiguous word in the hadith, such as the word: “on the authority of a man or 

on the authority of a woman”, or “on the authority of his brother or sister”, or “his uncle or aunt, and the 

like, without it”. To be mentioned by their explicit names.Because knowing the degree of hadith depends 

on knowing the condition of its men. It was necessary to identify the personality of these ambiguous people 

to know their state of confidence or weaknessThis study was limited to researching the Musnad of Imam 

Abdullah bin Al-Zubair Al-Humaidi (T.: 219 AH). Because of its importance and place among the books 

of hadith. His author is considered one of the pillars of science in his time, and he is the sheikh of the authors 

of the Six Books, and others in the science of hadithThe study was based on graduating the methods of 

hadith in which there is an ambiguous man, comparing and studying them, and transferring the sayings of 

scholars, and it reached - in most of them - to identify the ambiguous, and to know the degree of authenticity 

of the hadith, and others, after adding the most important reason for adding this, for this search   .  

 ُمــَقـدَِّمـــٌة
يم, وهدانا إلى ِصراِطِه المستقيم, وبعث فينا أشرَف رسِلِه نبيِ نا الكريم, وأنزَل عليِه أفضَل ُكُتِبِه القرآن العظيم, الحمد هلل الذي َشَرَع لنا الديَن القو 

اِت النَّعيم,  في جنَّاِتِه جنَّ وقرَن معه ُسنََّتُه التي فيها الن ور, والخير العميم, فأنقذنا هللُا ِبِه من درك الجحيم, والعذاِب الُمقيم, إلى مستَقرِ  رحمتِه  
َل بالسنَِّة النبويَِّة, وما فصلى هللُا وسلَِّم وبارَك عليِه, وعلى إخوانِه وأصحاِبِه وآَل بيتِه, وأتباِعِه أفضَل صالٍة, وأتمَّ تسليم. وبعُد, فإنَّ االشتغا

ن من مظاهِر حفِظها أْن قيَض هللُا لها رجااًل مخلصين  يتصُل بها من أعظم الُقربات؛ ألنَّها البيان لكتاِب هللِا تعالى, وهي محفوظة كالكتاب, وكا
افَعِة.ومن هؤالِء اإلماِم َأُبو َبْكٍر  أفنوا أعماَرهم في َجْمِعها, وتدويِنها, وتهذيِبها, والذَّبِ  عنها, فوضعوا في سبيِل ذلك المؤلفَّاِت القيِ َمِة, والُكُتِب النَّ 

َبْيِر اْلُحَميْ  ِ ْبُن الزُّ )ت:َعْبُد َّللاَّ أخرجها موزََّعًة    هـ( الذي ألََّف مسنَده المعروف الذي حوى بيَن دفتيِه ُجملًة َطيِ َبًة من حديِث رسول هللاِ 219ِديُّ
حاَبةِ  ,  .وقْد وقَع اختياري على موضوٍع يتَِّصُل بهذا الُمسَنِد, وِخْدَمِتِه, فكاَن بحثي بعنوان: )الرواُة الُمبَهُموَن في مُ على مسانيِد الصَّ سَنِد الُحَمْيِديِ 

"تخريجًا ودراسًة"(.ويكَتِسُب البحُث في هذا الموضوع أهميًَّة ُمضافًة ِلما ِلُمسَند اإلماِم الُحميديِ    من بداية الكتاب إلى أحاديث أبي سعيد الخدري 
تِة, وغيِرهم في ِعلِم الحديِث, زيادًة من أهميٍَّة, وَمكاَنٍة بين ُكُتِب الحديث؛ إْذ ُيَعدُّ ُمؤلِ فُه من ركائِز الِعلِم في َزمَ  ِنِه, وهو شيُخ أصحاِب الكُتِب السِ 

م نسبيًا. كما أنَُّه يعالُج قضيًَّة مهمًَّة َتتعلَُّق بعلِم الحديث, أال وهي قضيَُّة الرجاِل الذيَن َيرِ  ُدوَن بلفٍظ ُمبَهٍم في إسناِد الحديِث, على َزَمِنِه الُمتَقدِ 
ِه", ونحوها, دوَن أْن ُيذَكروا بأسمائهم الصريحة, إْذ أنَّ معرفَة َدَرَجِة الحديث تتو كلفٍظ: "عن رجٍل" أ قَُّف و "عن امرأة", أو "عن أخيِه", أو "عن َعمِ 

ْعِف.ُيضافُ  م عدُم وجوِد  على َمعِرفِة حاِل رجالِه؛ فكان الُبدَّ من تعيِ يِن شخصيَِّة هؤالِء المبَهمين لمعِرَفِة حاِلهم من الثِ َقِة أو الضَّ  إلى ما تقدًّ
, وكذا لم يشرحُه أحٌد من العلماء حسب اطالعي.وكاَن منهجي في بحثي هذا: تخريجَ  ٍة بهؤالء الرواِة في ُمسَند الُحميديِ  ُطُرِق   دراسٍة خاصَّ

َحِة,  الحديِث الذي فيِه رجٌل مبَهٌم, ومقاَرنَتها, ودراستها, ونْقَل أقواِل العلماِء في ذلك, لغرِض تعي ِ  ِيِن المبهِم, ومعرفِة درجِة الحديِث من الصِ 
عِف بسبِب اإلبهام, وهذا ُيمثِ ُل أهميًَّة كبيرًة, ونتيجًة مضافًة لهذا البحث.   وغيرها, بعَد أْن كاَن في حيِ ِز الضَّ

َمِة, ومبحثيِن, وخاتمة:   وقْد وضعُت لبحثي ِخطًَّة تتألَُّف من هِذِه الُمَقدِ 
, وبُمسنِدِه, وبالُمبَهمين, وفيه مطلبان:الَمبَحث األوَّ   ل: التعريف باإلماِم اْلُحَمْيِديِ 

ل: التعريف باإلماِم اْلُحَمْيِديِ    المطَلبُّ األوَّ
, وبالمبهمين   المطَلبُّ الثاني: التعريف بُمسَنِد اْلُحَمْيِديِ 



   

         

 امُلْبَهُمُوَن يف ُمْسَنِد احُلَمْيِديِّ الُرواُة                                              

  

  

 (أحاديث أبي سعيد الخدري  الَمبَحث الثاني: الرواة المبهمون في مسند الحميدي)من بداية الكتاب إلى
لُت فيها أهم نتائِج البحث.  ُثمَّ الخاتمة, وَقْد َسجَّ

ذخرًا لي يوَم العرِض   وِختامَا...أحَمُد هللَا تعالى على توفيِقِه, وعوِنِه في إتماِم هذا البحث, وأشُكُر كلَّ مْن أعانني فيه, وأسأُلُه تعالى أن يجعله
 الد ِّين.لى يومِ عليه, وصلى هللُا وبارَك على سيِ ِدنا وإماِمنا وحبيِبنا محمٍَّد, وعلى آِلِه وَصحِبِه, وَسلََّم تسليما كثيرًا إ

 :(1)املبحُث األوَّل: التعريف باإلماِم اْلُحَمْيِديِّ, ومُبسنِدِه, وبامُلبَهمني
 :(2)املطَلبُّ األوَّل: التعريف باإلماِم اْلُحَمْيِديِّ

 :أوَّاًل: اسُمه, ونَسُبُه, وُكنَيُتُه, وَلَقُبهُ 
. هو عبدهللا بن الزبير بن عيسى بن عبيد هللا بِن   ُأَساَمَة بِن َعْبِد هللِا بِن ُحَمْيِد بِن ُزَهْيِر بِن الَحاِرِث بِن َأَسِد بِن َعْبِد الُعزَّى بن ُقَصي 

ه "ُحَمْيد", َوُهَو بطن من َأسد بن عبد اْلُعزَّى بن " ِنسَبًة إلى َجدِ  ", و"اأَلَسِديُّ ", و"الُحَمْيِديُّ " نسبًة  قصي, وهم من ُقرْيش, و  وُينَسب: "الُقَرِشيُّ "المكيُّ
 إلى مكَة الُمكَرِمة ألنها موِطُنُه.

 وُيكنى بـــ" أبي ًبكر", وهي ُكَيُتُه المشهورُة, ولم أعثْر على َلقٍب لُه؛ لكنَّ الذهبي  َلقََّبُه بــ "شيخ الَحَرم". 
 لْم تتعرَّض المصادر إلى ذكِر شيٍء عن والدِتِه, فاهلُل أعلُم. ثانيًَّا: والدُتُه:

 نشأُتُه وطلُبُه للِعلِم وثناء العلماِء عليِه: ثالثًا: 
 بمكَة, ورحَل معُه إلى مصَر,  ُعِرَف الُحَمْيِديُّ بالحرِص على َطلِب العلِم ُمنُذ نشأِتِه, فقْد الَزَم ُسفياَن بن ُعييَنَة تسعَة عشَر عامًا, والزَم الشافعيَّ 

:    وأقاَم معُه إلى أْن ماَت, ُثمَّ عاَد إلى مكَة, يْنُشرُ  الِعلَم, وُيعلِ ُمُه.وناَل في الِعلِم مرتَبًة كبيرًة َشِهَد لُه أهُل عصِرِه, وِمْن جاَء بعَدهم, فقْد قاَل الشافعيُّ
, كان يحفظ البن ُعَيْيَنَة عشرَة آالف حديث", وقاَل إسحاق بن راهَوْيه: "األئمة في ز  ،  ماننا: الشافع"ما رأيُت صاحَب َبْلغم أحفَظ من الُحَمْيدي  يُّ

: "َما َلِقيُت َأْنَصَح   : "الُحَمْيديُّ إماٌم في الحديث", وقاَل الفسويُّ ، وأبوُعَبْيد", وقاَل أحمُد, والُبخاريُّ ْساَلِم ِمْنُه", وقال أبو والُحَمْيديُّ ِلْْلِْساَلِم َوأَْهِل اإْلِ
, وهو رئيُس أصحاب اب : "أثبُت النَّاِس في ابن عيينة الحميديُّ ن عيينة, وهو ثقٌة إماٌم", وقاَل ابُن حبَّان:" َكاَن َصاحب سنة َوفضل  حاتم الرازي 

: " اإِلَماُم, الَحاِفُظ, الَفِقْيُه, َشْيُخ  َودين". وكاَن يقوُل عْن نفِسِه: "ما ُدْمُت بالحجاِز، وأحمُد بالعراِق، وإسحاق بُخراسان اَل َيْغِلُبنا أحٌد", وقاَل الذَّهبيُّ
 الَحَرِم". 
 شيوُخُه وتالمَذُتُه ومصنَّفاُتُه: رابعًا: 

ن أبي حازم، وعبُد العزيز بَلَغ عدُد شيوخِه, وتالمَذِتِه مبلغًا كبيرًا بسبِب حرصِه على الطلب, فمن أبَرِز شيوِخِه: ُسفياُن بُن ُعَيْيَنة، وعبُد العزيز ب
َراَوْردي، وُفَضْيُل بن ِعياض، وَمرواُن بن معاوية، والوليُد بُن مسل ، وغيُرهم.وأمَّا تالمذُتُه, فمن أبَرزِهم: هاروُن  الدَّ رَّاح، والشافعيُّ م، ووكيع بُن الجَّ

، وأبو ُزْرعة، وأبو حاتم الرازي ان، وأبو بكر محمد بن إدريس المك ي  َورَّاقُ  ، ويعقوب الَفَسوي  ُه، ومحمد بن عبد الحم ال، ومحمد بن يحيى الذَُّهلي 
، و َث عنه أحمُد بُن حنبل, ومحمُد ابن سعد كاتب  هللا بن سنجر اْلُجْرَجاني  , وغيُرهم.وحدَّ ، وُمَحمَّد بن يونس الُكَدْيمي  محمد بن عبد هللا بن الَبْرقي 

, و  َث عنه ِبْشُر بُن موسى األسديُّ بالُمسَنِد, وروى عنه: ُمسِلٌم, وأبو داود, والترمذيُّ ,  الواقدي, والبخاريُّ في َصحيِحِه, وحدَّ وابُن ماجه  النَّسائيُّ
: "والُحَمْيديُّ بواسَطِة رُجٍل عنه.وُذِكَر لُه من المصنَّفاِت: الُمسَنُد، وكتاُب الدالئِل, وربَّما يكوُن هذا األخير في الفقه, إْذ أنَُّه َفقيِ  ٌه ُمَتضِلٌع, قاَل الذَّهبيُّ

." افعي   معدوٌد من الُفَقهاء الذين تفق هوا بالش 
 هـ(, َفَرِحَمُه هللُا, وأجَزَل َثواَبُه. 219 المصادِر على أنَُّه توفَي سنة)أجمعت أغلبُ خامسًا: وفاُتُه:

 املطَلبُّ الثاني: التعريف مُبسَنِد اْلُحَمْيِديِّ, وباملبهمني
 :  أواًل: التعريف بُمسَنِد اْلُحَمْيِديِ 

", وهو االسُم المعروف, والمتداوُل بين أهِل الِعلِم. أمَّا اسمُه, فهو َمشهوٌر باسِم "ُمسَنِد  اسُمُه: -1  الُحَمْيديِ 
روى المسَنَد عن الُحميديِ  ِبشُر بُن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة, أبو علي األسدي, حدث عن الحميدي بالمسند, وعن عبد    راوُتُه:   -2

الشافع بكر  أبو  وعنه  دكين,  بن  الفضل  نعيم  وأبو  العجلي,  صالح  بن  نبيل",  هللا  "ثقة   : الدارقطنيُّ قال  وغيُرهم,   , والقطيعيُّ  , والطبرانيُّ  , يُّ
 .(3) هـ(288)ت:

 اتَبَع ِفيِه مؤلِ ُفُه طريقة الترتيِب على الَمسانيد, فأخرَج حديَث ُكلِ  صحابيٍ  في ُمسَنِدِه قائاًل: "أحاديث أبي بكر الصديق  وقدطريَقُة ترتيِبِه:  -3
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الخلفاُء الراشدون_,    ",... وهكذا, لكنَُّه لْم ُيرِتْب أسماءهم على حروف الُمعَجم, وإن ما بدأ بمسانِيد العَشَرة المبشريَن بالجنَِّة_ وأوُلهمعن رسول هللا
, وعامر بن ربيعة, وعمَّار بن ياسر,  .ُثمَّ ذكَر مسانيد سبَعٍة من الصحابةِ ولم يذكر ُمسَنَد طلحة بن عبيد هللا , وهم: ابَن مسعود, وأبا ذر 
بمسانيد أمهاِت المؤمنين, وأوُلُهنَّ عائشُة)رضي هللا  , ُثمَّ ذكَر اثنين وثالثين مسندًا من مسانيد النساء, وبدأ وُصهيب, وبالل, وخبَّاب بن األرت  

 عنها(, ُثمَّ ذكَر أحاديث رجال األنصار, لكنَُّه ذكَر معهم المهاجرين, فلم يكن له منهٌج واضٌح في الترتيب بعد العشرة المبشرين. 
َم أحاديَث المكثرين_ كأبي هريرة  واألقضية..., وغيرها._على األبواب الفقهيَّة, كالجنائِز, والبيوع, وقسَّ

ولم يكْن من منَهِجِه أن يخِرَج كلَّ أحاديث الصحابي, وإنَّما ينَتقي ما يَقُع له من طريق شيِخِه ابن ُعيَّْيَنه الذي كاَد أن منهُجُه وأحاديُثُه:  -4
 جدًا من اْلُمْرسل، َواْلَمْوُقوف، والمقطوع. يقتِصَر على األحاديث من طريِقِه في ُمعظم الُمسَند.وغالب األحاديث فيه مرفوعٌة إال شيٌء قليلٌ 

"  1337" في طبعة األعظمي, وأمَّا في طبعة حسن سليم أسد فبلغْت: "1300" صحابيًا, وبلغت أحاديُثُه: " 182وروى الُحميدي ِبِإْسَناِدِه َعن: "
 .(4) حديثاً 

اِبت َوَغيره  َمرتبُتُه, وشرُط المؤلِ ِف فيه, فاْلكتاب من المسانيد الُمَعَللَّة، َوِلَهَذا يَعدُّ أعلى مرتَبًة من المسانيد الَِّتي جمعت الثَّ   وأمَّامرتَبُتُه وَشْرُطُه:  -5
، َوالِذي يْظهر من خالِل الُمسَند أنَّ َشْرَطُه_ ِفي اْلَغاِلب_ االقتصاُر على مرويات َشْيخِ  , ( 5)ِه ُسْفَيان بن ُعَيْيَنة، َوَبَيان عللهاُدون َتْمِييٍز للُمَعلِ 

واليكاُد يخلو حديٌث من سؤال المؤلِ ِف لشيخِه ابن ُعَيْينة عن حاِل الحديث, وِعَلِلِه, أو ذكر كالمه في   وُربَّما هذا هو سبُب حجمِه الصغير ِنسبيًَّا.
ٌة", َيْرَفُعوَن َهِذِه اْلَكِلَمَة َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب, َقاَل ُسْفَياُن: اَل َأْحَفُظَها َمْرُفوَعًة, َوِهَي َمْنُسوخَ ": "ُقْلُت ِلُسْفَياَن: ِإنَُّهْم  8ذلك, كقوِلِه بعد الحديث رقم "

":  37ْرِف", وقوِلِه َعِقَب الحديث رقم "ِفي َهَذا, َيْعِني ِفي الصَّ   ": "َقاَل ُسْفَياُن: َوَهَذا َأَصحُّ َحِديٍث ُرِوَي َعِن النَِّبيِ   12وقوِلِه َعِقَب الحديث رقم "
 , وغيرها كثير.(6) ""َقاَل ُسْفَياُن: َيْعِنى َأنَُّه َنَهى َعْن ُلُحوِم اْلُحُمِر اأَلْهِليَِّة َزَمَن َخْيَبَر, اَل َيْعِنى ِنَكاَح اْلُمْتَعةِ 

 : ثانيًا: التَّعريُف بالُمبهمين
ذا األمُر", الُمبَهُم لغًة: الُمشِتبه الذي الُيعَرف, قال الخليُل: "وَأْبَهم اأَلْمر، أي: اْشَتَبَه، ال ُيْعَرف وجُهه, واسَتْبَهَم عليَّ ه  معنى المبَهم في اللُّغة:  -1

ْيُء اَل ُيْعَرُف اْلَمْأَتى ِإَلْيِه, ُيَقالُ  ْخَرُة الَِّتي اَل َخْرَق  وقاَل ابُن فارس: ")بهم( اْلَباُء َواْلَهاُء َواْلِميُم: َأْن َيْبَقى الشَّ : َهَذا َأْمٌر ُمْبَهٌم, َوِمْنُه اْلُبْهَمُة: الصَّ
: "ُيَقال: أمٌر ُمْبَهم: ِإذا َكاَن ملَتبسًا اَل ُيعَرف َمْعَناُه َواَل باُبه"  .(7) ِفيَها"، وَقاَل َأُبو بكر بُن األنباري 

َفُه أهُل    تعريف الُمبَهم في االصطالح:  -2 َواَياِت َأْو َجِميِعَها, ِإمَّا اْخِتَص عرَّ اًرا الِعلم بأنَّه: الراوي ِمَن الرِ َجاِل َوالنِ َساِء الذي َلْم ُيْسمَّ ِفي َبْعِض الرِ 
ا َأْو َنْحَو َذِلكَ   .(8)َأْو َشكًّ

رَط قبوِل الخبِر عدالُة رواِتِه، وَمْن ُأْبِهَم اْسُمه ال ُتعرُف َعْينُه؛ فكيف وُحْكُمُه: أنَُّه ال ُيْقَبُل حديُث الُمْبَهم، ما لم ُيَسمَّ، ألنَّ ش  ُحْكُم رواَيِتِه:   -3
 .(9) عدالته؟!!

ِف على الُمبهِم:  -4 َيِر َوَنْحِوِهْم إِ   كيفيَّة التََّعرُّ ِن  وُيستدل على معرَفِة اسِم الُمْبَهم بُوروِده ِمن طريٍق أخرى مسمًَّى, َأْو ِبالتَّْنِصيِص ِمْن أَْهِل السِ 
ِة اْلُمْبَهِم َصاِحُبَها ِلُمعَ  ْبَهاِم، َوُربََّما اْسُتِدلَّ َلُه ِبُوُروِد ِتْلَك اْلِقصَّ ِدَهااتََّفَقِت الطَّْرُق َعَلى اإْلِ  .(10)يٍَّن, َمَع اْحِتَماِل َتَعدُّ

ْسَناِد، َكَأْن  َوَفاِئَدُة اْلَبْحِث َعْنُه في اإلسناِد:    فائدُة اْلَبْحِث َعْن الُمبهم:  -5 ْبَهاُم ِفي َأْصِل اإْلِ َزَواُل اْلَجَهاَلِة الَِّتي َيِرُد اْلَخَبُر َمَعَها، َحْيُث َيُكوُن اإْلِ
 :(12)وأمَّا فوائُدُه في المتن, فذكَر أهمَّها الوليُّ الِعراقيُّ بقوِلهِ  .(11)ُيَقاَل: َأْخَبَرِني َرُجٌل َأْو َشْيٌخ َأْو ُفاَلٌن َأْو َبْعُضُهمْ 

 تحقيق الشيء على ما هو عليه، فإن النفس متشوفة إليه.  -أ
 أن يكون في الحديث منقبة لذلك المبهم، فتستفاد بمعرفِتِه فضيَلُتُه، فينزل منزلته. -ب
َحاَبِة. َأْن َيْشَتِمَل َعَلى ِنْسَبِة ِفْعٍل َغْيِر ُمَناِسٍب ِإَلْيِه، َفَيْحُصَل ِبَتْعِييِنِه  -ج اَلَمُة ِمْن َجَواَلِن الظَّنِ  ِفي َغْيِرِه ِمْن َأَفاِضِل الصَّ  السَّ
أن يكون ذلك المبهم سائاًل عن حكم عارضه حديث آخر، فيستفاد بمعرفته هل هو ناسخ أو منسوخ، إن عرف زمن إسالم ذلك الصحابي,   -د 

 إلى غيره من الفوائد. 
َف في الُمبهمات بعُض العلماء, َفمن أبرزهم: عبُد الغني المصري، والخطيُب البغدادي، وابُن بشكوال, والوليُّ  وقْد َصنَّ  أهمُّ الُمصنَّفاِت فيِه: -6

 , وغيُرهم.(13)الِعراقيُّ 
أبي سعيد   امَلبَحث الثاني: الرواة املبهمون يف مسند احلميدي)من بداية الكتاب إىل أحاديث

 (اخلدري
 الصالة:الحديث األول: الخشوع في 



   

         

 امُلْبَهُمُوَن يف ُمْسَنِد احُلَمْيِديِّ الُرواُة                                              

  

  

 أواًل: َنصُّ الحديث بسنده:
: حدثنا ُسْفَياُن، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْجاَلَن، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِ  َعْن َرُجلٍ  ، َأنَّ  قال اْلُحَمْيِديُّ ِ ْبِن َعَنَمَة اْلُجَهِنيِ   ِمْن َبِني ُسَلْيٍم َعْن َعْبِد َّللاَّ

ْفَتَها! َفَقاَل: َهْل َرَأْيَتِني َنَقْصُت ِمْن ُرُكوِعَها  َر ْبَن َياِسٍر ُيَصلِ ي َصاَلًة َأَخفََّها، َفَلمَّا اْنَصَرَف َقاَل َلُه: َأَبا اْلَيْقَظاِن َلَقْد َصلَّْيَت َصاَلًة َأْخفَ َرُجاًل َرَأى َعمَّا
ْهَو، َوِإنِ ي  اَلَة َفَيْنَصِرُف َوَما ُكِتَب َلُه ِمْنَها ِإالَّ ُعْشُرَها،    َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ   َوُسُجوِدَها َشْيًئا؟ َقاَل: اَل، َقاَل: َباَدْرُت السَّ َيُقوُل: »ِإنَّ الرَُّجَل َلُيَصلِ ي الصَّ

 ُتْسُعَها، ُثْمُنَها، ُسْدُسَها، ُخْمُسَها، ُرْبُعَها، ُثُلُثَها، ِنْصُفَها«. 
 ثانًيا: تخريج الحديث: 

 .(14)أخرجه الحميدي في مسنده
، كالهما من طريق قتيبة بن سعيد، عن بكر بَن ُمَضر, عن ابن َعجالن، عن سعيِد الَمقُبري، عن عمر بن (16)، والنسائيُّ (15) وأخرجه أبو داود

ها: من .واإلمام أحمد من ُطرٍق عدة, منبه, دون ذكر الرجل الذي سأَل عمَّاراً   الحكم، عن عبد هللا بن َعَنمة الُمَزني عن عمار بن ياسر
.والطحاويُّ بروايتين األولى:  (17) طريق َصْفَوان بن ِعيَسى، عن ابن َعْجاَلَن به من طريق أبي داود, والنسائي، أما الطرق األخرى فألفاظها مختلفة

مد بن عبد  من طريق محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم، عن حجاج بن رشدين، عن حيوة بن شريح، عن ابن عجالن به، والثانية: من طريق مح
 .(18)هللا بن عبد الحكم أيًضا عن إسماعيل بن مرزوق الكعبي، عن سعيد بن أبي أيوب، عن ابن العجالن به من طريق أبي داود, والنسائي

من طريق سفيان   .وأخرجه أبو يعلى(19)ومحمد بن نصر المروزي من طريق ِإْسَحاق بن ِإْبَراِهيَم، عن َأبي َخاِلٍد اأْلَْحَمُر، عن ابن َعْجاَلَن به
، وهذا منقطع؛ ألنَّ سعيدًا المقُبري لم يرو عن  (20)الثوري، عن ابن عجالن، عن سعيد المقبري، أن عمارًا صلى، فقال له رجل ... الحديث

عمار
، عن َأبي َعاِصٍم، عن ابن َعْجاَلَن به، من طريق أبي (21) داود والنسائي، والثانية: .والبزار بروايتين: األولى: من طريق َعْمرو بن َعِليٍ 

، عن ِزَياد بن َعْبِد َّللاَِّ، عن ابن ِإْسَحاَق، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِهيَم، َعْن ُعَمَر ْبِن ا ْلَحَكِم، َقاَل: َصلَّى ِبَنا َعمَّاٌر َصاَلًة  من طريق َنْصر بن َعِليٍ 
بروايتين, األولى: من طريق أبي الحسن محمد المهرجاني عن أبي عمرو السلمي عن أبي  . والبيهقي  (22) َفَخفََّفَها، َفَقاَل َلُه َرُجٌل ... الحديث

مسلم، عن أبي عاصم، عن ابن عجالن به، والثانية: عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عمر بن الحكم بن ثوبان 
 .(23)فذكره عن أبي الس الخزاعي قال: دخل عمار بن ياسر

 : يٌق أخرى للحديث من غير طريق عمر بن الحكموهناك طر 
، َعْن  أخرجه نعيم بن حماد من طريق َأبي ُعَمَر ْبُن َحَيَوْيِه عن َيْحَيى عن اْلُحَسْين عن ابن اْلُمَباَرِك عن ُعَبْيد َّللاَِّ بن ُعمَ   َر، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِ 

ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشاٍم، عن َعمَّاَر ْبَن َياِسرٍ ُعَمَر ْبِن َأِبي َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن  
.وكذا أخرجه أبو داود الطيالسي, والبزار, وأبو يعلى, وأبو  (24)

، َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّْحَمنِ   .(25)به   عن عمار ْبِن اْلَحاِرثِ نصر المروزي, والبيَهقيُّ من طريق ُعَبْيد َّللاَِّ بن ُعَمَر، عن َسِعيد اْلَمْقُبِري 
ِ ْبِن ُعَمَر عن َسِعيد اْلَمْقُبِري به, من    وأخرجه ابن حبان من طريق َأبي َيْعَلى عن ُعَبْيد َّللاَِّ بن ُعَمَر اْلَقَواِريِريُّ  عن َيْحَيى اْلَقطَّان َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ

 . (26) طريق أبي نعيم والطيالسي نفِسها 
 ثالًثا: ترجمة رجال الحديث:

بن أبى عمران ميمون الهاللي، أبو محمد الكوفي، المكي، من الطبقة الثامنة، الوسطى من أتباع التابعين، قال الذهبي: "أحد   ُسْفَيان ْبُن ُعَيْيَنةَ 
وكان األعالم، ثقة ثبت حافظ إمام"، وقال ابن حجر: "ثقة حافظ فقيه إمام حجة إال أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلََّس، لكن عن الثقات،  

 .(27)هـ( بمكة198في عمرو بن دينار"، روى له الستة، )ت: أثبت الناس 
, ويعقوُب بن   ُمَحمَّد بن َعْجاَلن القرشي، أبو عبد هللا المدني، من الخامسة، من صغار التابعين، وثقه أحمد, وابُن معين, وابُن سعد, والعجليُّ

، وقال أبو زرعة: صدوق وسط، وذكره العقيل ي في الضعفاء، والذهبيُّ في المغني في الضعفاء وقال: "ِإَمام َمْشُهور شيبة, وأبو حاتم, والنسائيُّ
ُه ُمسلم ِفي ِكَتابه َثاَلَثة عشر َحِديثا كلَها َوثََّقُه َأْحمُد, َواْبُن مِعين، وروى َعنُه ُشْعَبة, َوَمالك, َويحيى اْلقطَّان, َوَغيره أقوى ِمْنُه، َقاَل اْلَحاِكم: أخرج لَ 

ُروَن من َأِئمَّتَنا ِفي سوء حفظه"، وقال ابُن حجر: "صدوق إال أنه اختلطت عليه أحاديث أبى هريرةِفي الشواهد، وَ  " روى له  قد تكلم اْلُمَتَأخ 
 . (28) هـ( بالمدينة148البخاري تعليًقا وبقية الستة )ت: 

الثالثة، الوسطى من التابعين، قال الذهبي: "قال أحمد: ليس به بأس"، وقال ابن  ، أبو سعد المدني، من  َسِعيد ْبِن َأِبي َسِعيٍد كيسان اْلَمْقُبِري ِ 
 .(29)هـ( على الراجح120حجر: "ثقة، تغير قبل موته"، روى له الستة)ت:  

 الراوي المبهم. َرُجل ِمْن َبِني ُسَلْيٍم:
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َزنيِ ًا، وذكر أن ه شهد فتح اإلسكندرية، وذكر ابُن منده أن  الذي له صحبة ال  ، وقيل: عبد الرحمن، نسبه ابن يونس مُ َعْبد َّللاَِّ بن َعَنَمَة اْلُجَهِني ِ 
لرحمن  تعرف له رواية، وذكر ابن المديني أنه لعله أبو الس، فذكر الحافظ أن الصواب أنه غيره، وأن أبا الس ال ُيعرف اسمه, ويقال: اسمه عبدا

، مولى  بن عامر بن مالك العنسي، أبو اليقظان   َعمَّار بن َياِسر.  (30)ود, والنسائيالمزني، قال ابن حجر: "يقال: له صحبة" روى له أبو دا
 .(31)هـ( بصفين37وخادمه، وهو أحد السابقين البدريين )ت:  بنى مخزوم، صاحب رسول هللا

 رابًعا: معرفة الراوي المبهم: 
, وأحمُد, والبزاُر, وغيرهم, إْذ أنَّ   عبد هللا بن عنمة اتضَح من التخريج السابق أنَّ الرجل المبهم هو: عمر بن الحكم، كما ذكر أبو داود, والنسائيُّ
بن عنمة, وعبد    لم يرو عنه إال رجلين: جعفر بن عبد هللا بن الحكم، وعمر بن الحكم بن ثوبان، وعمر بن الحكم معروٌف بالرواية عن عبد هللا 

هللا بن عنمة معروٌف بالرواية عن سيدنا عمار
.فإن قيل: إنَّ الذي بالرواية من بني سليم، أقول: لعل أحد الرواة وهَم في نسَبِتِه, أو أنَُّه  (32)

ريق الثانية َعْن  ُنِسَب إليهم لنوٍع من العالقة كالوالء له أو ألحِد آبائِه، أو الحْلف, أو السكن معهم, كما هو معروف عند أهِل النَّسِب.وأمَّا الط
ِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث  َعْن ُعَمَر ْبِن َأِبي َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث، فمستبعٌد أن يكون المبهم هو ُعَمَر ْبِن َأِبي َبْكِر بْ َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِ   

 ْبِن ِهَشاٍم؛ ألنَّه ال َيروي عن عبد هللا بن َعنَمة, وهللا أعلم. 
 خامًسا: الحكم على الحديث:

ال سند الحديث عنَد الحميدي كلهم ثقات، وكذا عمر بن الحكم, فقد نقَل ابُن حجر توثيقه عن األئمة_ حتى مع وجود الخالف في كونه ابن  رج
 ، والحديث صحيح من غير طريق الحميدي كما في سنن أبي داود, والنسائي, ومسند أحمد وغيرها.(33)ثوبان أو ابن سنان_ فكالهما ثقة

.كما أن للحديث (35).وصححه أيًضا الشيخ األلباني(34) عيب األرنؤوط في هامشه على مسند اإلمام أحمد, وسنن أبي داودوصححه الشيخ ش
 شواهد عدة منها ما أخرجه البيهقي, وغيُرُه عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هالل، عن عمر بن الحكم، عن أبي اليسر أن رسول هللا

قال: "منكم من يصلي الصالة كاملة، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر"، وما رواه خالد بن يزيد، عن سعيد بن 
قال: "إن العبد ليصلي فما يكتب له إال عشر صالته، والتسع والثمن   ، عن النبيأبي هالل، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة

 , وغيرها من الُطُرق, وهللا أعلُم.(36)تى يكتب له صالته تامة"والسبع ح
 الحديث الثاني: الولُد َكْسُب أبيه: 

 أواًل: َنصُّ الحديث بسنده:
َثَنا اأْلَْعَمُش، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن ُعَماَرَة ْبِن   َثَنا ُسْفَياُن َقاَل: َحدَّ َقاَل: »ِإنَّ    ُعَمْيٍر، َعْن َعمٍَّة َلُه، َعْن َعاِئَشَة َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ قال اْلُحَمْيِديُّ َقاَل: َحدَّ

 َأْواَلَدُكْم ِمْن َأْطَيِب َكْسِبُكْم َفُكُلوا ِمْن َكْسِبُكْم«.
 ثانًيا: تخريج الحديث: 

 الحديث جاء عن أم المؤمنين السيدة عائشة )رضي هللا عنها( من طرق عدة:  
 د الحميدي نفِسِه، مرًَّة عن إبراهيم عن عمارة عن عمَِّتِه, ومرًَّة عن األعمش عن عمارة عن عمَِّتِه: بإسنا الطريق األول:

 .(37) أخرجه الحميدي, وأبو داود في سننه من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم به
 .(38) زائدة، عن األعمش بهوالترمذي من طريق أحمد بن منيع، عن يحيى بن زكريا بن أبي 

والنسائي بروايتين: األولى: من طريق عبيد هللا بن سعيد أبو قدامة السرخسي عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم به، 
.وابُن أبي  (40) به  . وابن ماجه من طريق ابن أبي شيبة، عن ابن أبي زائدة، عن األعمش(39) والثانية: من طريق محمد بن منصور عن سفيان به

.وأخرجه اإلمام أحمد بروايات عدة: األولى من طريق إسحاق، عن سفيان، عن  (41) شيبة في مصنفه من طريق ابن أبي زائدة، عن األعمش به
ن منصور، ويحيى، عن سفيان عن منصور، عن إبراهيم به، والثانية: عبد الرزاق، عن سفيان به، والثالثة: من طريق يحيى بن زكريا، ع

األعمش به، والرابعة: من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن األعمش به، والخامسة: من طريق يحيى، عن سفيان، عن منصور، عن  
 . (42)إبراهيم به، والسادسة: من طريق إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن األعمش به، والسابعة من طريق من طريق سفيان، عن األعمش به

.والطبرانيُّ من طريق عبد هللا  (44).وسعيد بن منصور من طريق سفيان به(43) ان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم بهوعبد الرزاق من طريق سفي
 . (45) بن الحسين بن راشد عن أحمد بن حفص، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن عمر بن سعيد بن مسروق، عن األعمش به

وبي، عن أحمد بن سيار، عن محمد بن كثير، عن سفيان، وعن علي بن حمشاذ، عن  والحاكم من طريق أبي العباس محمد بن أحمد المحب
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.والبيهقي بروايتين: األولى: من طريق (46)يزيد بن الهيثم، عن إبراهيم بن أبي الليث، عن األشجعي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم به
 . (47) راهيماألعمش، عن إبراهيم، به، والثانية: عن منصور بن المعتمر، عن إب

ِه عن السيدة عائشة )رضي هللا عنها( عن النبي ِ   الطريق الثاني: .أخرجه أبو جاء باللفِظ نفِسِه ؛ لكن عن الحكم بن ُعَتْيبة عن عمارة عن ُأمِ 
 .(48)عمارة بهداود من طريق عبيد هللا بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة، كالهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن 

.وأبو داود الطيالسي من طريق شعبة، عن الحكم، عن عمارة (49)واإلمام أحمد من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن عمارة به
بن .وإسحاق بن راهويه بروايتين: األولى: من طريق وكيع، عن شعبة، عن الحكم بن عتبة، عن عمارة به، والثانية: من طريق وهب  (50)به

.والبيهقي من (52) .وابن أبي شيبة من طريق وكيع، وغندر، عن شعبة، عن الحكم، عن عمارة به(51) جرير، عن شعبة، عن الحكم، عن عمارة به
طريق أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك, عن عبد هللا بن جعفر األصبهاني، عن يونس بن حبيب، عن أبي داود، عن شعبة، عن الحكم،  

ِه بهعن عمارة عن   ِه", والصواب عن "عمته"، كما رجح ذلك  (53)ُأمِ  .والحقيقة أنه سند واحٌد؛ لكنَّ الحكم بن عتيبة وهم فقال في روايته: "عن ُأمِ 
, إْذ قال: "والصحيح حديث منصور عن إبراهيم عن عمارة عن َعمَِّتِه، عن عائشة"  .(54)الدارقطنيُّ

أخرجه النسائي بسندين:   :، عن األسود، عن أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها، عن النبيجاء عن األعمش، عن إبراهيمالطريق الثالث:  
األول: من طريق يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى عن األعمش به، والثاني: من طريق أحمد بن حفص بن عبد هللا النيسابوري عن  

.وابن ماجه من طريق ابن أبي شيبة، وعلي بن محمد وإسحاق بن إبراهيم بن (55)به  أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن عمر بن سعيد عن األعمش
.واإلمام أحمد بثالث روايات: (57).وابن أبي شيبة من طريق أبي معاوية، عن األعمش به(56) حبيب، كلهم عن أبي معاوية، عن األعمش به

من طريق أبي معاوية، ويعلى، كالهما عن األعمش به، والثالثة:    األولى: من طريق يحيى بن آدم، عن مندل العنزي، عن األعمش به، والثانية:
.وإسحاق بن راهويه بروايتين: األولى: من طريق أبي معاوية، ويعلى بن عبيد، (58)من طريق إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن األعمش به

.والبزار من طريق عمرو بن علي، عن أبي  (59) بهكالهما عن األعمش به، والثانية: من طريق يحيى بن آدم، عن مندل العنزي، عن األعمش  
.وابن حبان بروايتين: األولى: من طريق الحسن بن سفيان، عن تميم بن المنتصر، عن إسحاق األزرق، عن شريك، (60) معاوية، عن األعمش به

.والطبراني من طريق عبد هللا بن  (61) عن األعمش به، والثانية: من طريق أبي يعلى، عن سريج بن يونس، عن أبي معاوية، عن األعمش به
.والبيهقيُّ من طريق (62)الحسين بن راشد عن أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان، عن عمر بن سعيد بن مسروق، عن األعمش به

بي معاوية، عن  أبي إسحاق اإلسفراييني، عن محمد بن محمد بن رزمويه، عن أبي زكريا يحيى بن محمد النسوي، عن يحيى بن يحيى، عن أ
 .(63)األعمش به

 ثالًثا: ترجمة رجال الحديث:
 : تقدمت ترجمته, وهو ثقٌة ثبٌت إماٌم. ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنةَ 

األسدي الكاهلي موالهم، أبو محمد الكوفي األعمش، وكاهل هو ابن أسد بن خزيمة، من الخامسة، من صغار التابعين، ولد   سليمان بن مهران
  147هـ(، قال الذهبي: "الحافظ، أحد األعالم"، وقال ابن حجر: "ثقة حافظ عارف بالقراءات، ورع، لكنه يدلس"، روى له الستة، )ت:  61سنة: )

النخعيإبراه.  (64) هـ(148أو   الخامسة، من صغار  يم بن يزيد بن قيس بن األسود بن عمرو  الكوفة، من  الكوفي، فقيه أهل  أبو عمران   ،
هـ( تقريًبا، قال الذهبي: "الفقيه كان عجبا في الورع والخير، متوقًيا للشهرة، رأًسا في العلم"، وقال ابن حجر: "ثقة إال 146التابعين، ولد سنة: )

، من تيم هللا بن ثعلبة، من الرابعة، التي تلي الوسطى  عمارة بن عمير التيمي الكوفي.  (65) هـ(196يه"، روى له الستة، )ت:  أنه يرسل كثيًرا، فق
عائشة  : الراوي المبهم.َعمَّة َلهُ .(66) هـ(98هـ، وقيل  100من التابعين، قال الذهبي: ثقة"، وقال ابن حجر: "ثقة ثبت"، روى له الستة، )ت: بعد  

التيمية، أم المؤمنين، أم عبد هللا، رضي هللا عنها، وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب، أفقه   كر الصديقبنت أبي ب
 .(67) هـ(58هـ( على الراجح، وقيل: )57إال خديجة )رضي هللا عنها(، )ت:  نساء األمة، وأفضل أزواج النبي

 الراوي المبهم هو عمَُّة عمارة بن عمير التيمي، ولم أجد من ترجم لها من العلماء. رابًعا: معرفة الراوي المبهم:
الحديث قال عنه الترمذي: "هذا حديث حسن" كما مرَّ في التخريج.وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط  خامًسا: الحكم على الحديث:

.قلت: الحديث حسن لغيره، وهو بسند الحميدي ضعيف؛ لوجود عمَِّة عمارة, وهي مبهمٌة لم يوثقها  (68)لذهبيالشيخين، ولم يخرجاه"، ووافقه ا
أحٌد, ولم يرو عنها غير عمارة، وله متابعات كثيرة كما مر  في التخريج, وبعضها صحيح، كما له شواهد عن جابر، وعبد هللا بن عمرو)رضي  

 , وهللا أعلم. (69)(هللا عنهما
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 الحديث الثالث: الرؤيا الصالحة: 
 َنصُّ الحديث بسنده: أواًل:

َصاِلْح، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر َعْن َرُجٍل ِمْن أَْهِل   قال اْلُحَمْيِديُّ َقاَل: حدثنا ُسْفَياُن َقاَل: حدثنا َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َرِفيٍع، َعْن َأِبي
ْرَداءِ   ِمْصَر َقاَل: , (70) تعالى:ٍ }لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي اآلخرة التبديل لكلمات هللا ذلك هو الفوز العظيم{  َعْن َقْوِل َّللاَِّ   َسَأْلُت َأَبا الدَّ

َعْنَها َفَقاَل: »َما َسَأَلِني َعْنَها َأَحٌد ُمْنُذ ُأْنِزَلْت    َعْنَها َغْيُرَك ِإالَّ َرُجاًل َواِحًدا, َسَأْلُت َرُسوَل َّللاَِّ   َفَقاَل: َما َسَأَلِني َعْنَها َأَحٌد ُمْنُذ َسَأْلُت َرُسوَل َّللاَِّ 
: َقالَ  اِلَحُة َيَراَها اْلُمْسِلُم َأْو ُتَرى َلُه«.وقال اْلُحَمْيِديُّ ْؤَيا الصَّ َثِنيِه َعْن َأِبي  َغْيُرَك ِإالَّ َرُجاًل َواِحًدا, الرُّ َلِقيُت َعْبَد اْلَعِزيِز ْبَن َرِفيٍع َفَحدَّ : ُسْفَياُن ُثمَّ 

ْرَداءِ   ِمْثَلُه.  َعِن النَِّبي ِ  َصاِلٍح، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َرُجٍل ِمْن أَْهِل ِمْصَر َعْن َأِبي الدَّ
 ثانًيا: تخريج الحديث: 

.والترمذي بثالث روايات: األولى والثانية بنفس روايتي الحميدي، من طريق ابن أبي عمر، عن سفيان به، وأما الثالثة: (71) أخرجهما الحميدي 
نحوه، وليس فيه   ، عن النبيفمن طريق أحمد بن عبدة الضبي، عن حماد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي الدرداء

فأخرجه من طريق عبد الرزاق، عن سفيان، عن األعمش، عن أبي صالح به، وكذلك من  حمد من ُطرٍق عدة،  .واإلمام أ(72)عن عطاء بن يسار
.وسعيد بن منصور بروايتين: (74به)  .وأبو داود الطيالسي من طريق شعبة، عن األعمش، عن أبي صالح(73)أبي معاوية، عن األعمش بهطريق  

المنكدر، عن عطاء به، والثانية: من طريق سعيد، عن أبي معاوية، عن األعمش، عن أبي  األولى: من طريق سعيد عن سفيان، عن محمد بن  
. والطبري من ُطُرٍق (76) "عن رجل كان يفتي بمصر"  وقال:  من طريق وكيع، عن األعمش، عن أبي صالح به،.وابن أبي شيبة  (75) صالح به

 عدة, وهي: 
 .(77)األول: من طريق ذكوان، عن شيخ، عن أبي الدرداء

 .(78) الثاني: من طريق ذكوان، عن أبي الدرداء، بدون ذكر الشيخ
 .(79)الثالث: من طريق عطاء بن يسار، عن رجل من أهل مصر، عن أبي الدرداء، بخمسة أسانيد

 .(80)الرابع: من طريق عطاء بن يسار، عن أبي الدرداء، بدون ذكر الرجل
 .(81) أهل مصر، عن أبي الدرداءالخامس: من طريق عمرو بن دينار، عن فقيٍه من 

 .(82)السادس: من طريق عمرو بن دينار، عن أبي الدرداء، بدون ذكر الفقيه
والطحاوي في مشكل اآلثار من طريق: ابن أبي مريم عن الفريابي عن سفيان, عن األعمش, عن أبي صالح, عن عطاء بن يسار, عن شيخ  

من أهل مصر, عن أبي الدرداء 
الشافعي من طريق إسحاق، عن ابن رجاء عن سعيد بن سلمة، عن محمد، عن عطاء بن  وأبو بكر  .(83)

.والحاكم من طريق علي بن عيسى الحيري، عن إبراهيم بن أبي طالب،  (84)يسار عن رجل يذكر منه صالح أنه سأل أبا الدرداء ... الحديث
.والبيهقي من (85) سمان، عن عطاء بن يسار، وليس فيه ذكر الرجلعن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح ال

طريق أبي الحسين علي بن أحمد بن عبدان عن أحمد بن عبيد الصفار عن الباغندي محمد بن سليمان عن خالد عن سفيان عن األعمش عن  
 .(86)اآلية...الحديثعن هذه  , قال: سألت النبيذكوان عن عطاء بن يسار عن شيخ من أهل مصر عن أبي الدرداء

 ثالًثا: ترجمة رجال الحديث:
من الرابعة،   المكي، أبو محمد األثرم، الجمحي مولى موسى بن باذم   َعْمُرو ْبُن ِديَنارٍ : تقدمت ترجمته وهو ثقة ثبت إمام.ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنةَ 

  َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َرِفيعٍ .(87) هـ(126الطبقة التي تلي الوسطى من التابعين، قال الذهبي: "إمام"، وقال ابن حجر: "ثقة ثبت"، روى له الستة، )ت:  
الذهبي وابن حجر: "ثقة"، روى  األسدي، أبو عبد هللا المكي الطائفي، سكن الكوفة، من الرابعة من الطبقة التي تلي الوسطى من التابعين، قال  

السمَّان الزيَّات المدني، مولى جويرية بنت األحمس الغطفاني، من الثالثة الوسطى   ذكوان أبو صالح.(88)هـ( وقيل بعدها130له الستة، )ت:  
الهاللي، أبو محمد   َطاِء ْبِن َيَسارٍ عَ .(89)هـ(101من التابعين، قال الذهبي: "من األئمة الثقات"، وقال ابن حجر: "ثقة ثبت"، روى له الستة، )ت:  

ل صاحب  وأبو عبد هللا وأبو يسار المدني القاص، مولى ميمونة، من الثانية، قال الذهبي: "من كبار التابعين وعلمائهم" وقال ابن حجر: "ثقة فاض 
 ل المبهم.الرجَرُجٍل ِمْن َأْهِل ِمْصَر: .(90) هـ(, وقيل بعدها94مواعظ وعبادة"، روى له الستة، )ت: 

ْرَداءِ  عويمر بن زيد أو مالك أو عامر أو ثعلبة أو عبد هللا، ابن قيس، الخزرجي، األنصاري، وقيل اسمه عامر وعويمر لقب، صحابي    َأبو الدَّ
 .(91)هـ(، وقيل: بعدها32فأعقبه بالبدريين لجاللته، روى له الستة، )ت:   جليل أسلم عقيب بدر، فرض له سيدنا عمر
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 رابًعا: معرفة الرواي المبهم: 
ا  لم يذكر أحد من العلماء اسم هذا الرجل، إال أنهم ذكروا بعض المعلومات عنه كما مر  بالتخريج، فهو رجل من أهل مصر، وكان شيًخا فقيهً 

، وهو الذي روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت(92)مفتًيا.وقد ُيظن أنه عبد الرحمن بن جبير المصري المؤذن ، وهو قد  ؛ ألنَُّه مصريٌّ
 ، فهو غيره.(93)وروى عنه، إال أنه ليس هو؛ ألن عطاء بن يسار لم يلتق بعبد الرحمن بن جبير هذا أبا الدرداء رأى

َح الدارقطنيُّ أنَّ الصواب من ُطُرِق هذا الحديث وجود الرَّجل الُمبهِم في السند  , وهللا أعلم. (94)وقد رجَّ
 خامًسا: الحكم على الحديث:

الحميدي ضعيف؛ للرجل المبهم فيه، أما الروايات التي لم يذكر فيها هذا الرجل وهي ما رواه عطاء ين يسار عن أبي الدرداء،  الحديث بسند  
، إال أن اإلمام البخاري ذكر أن حديثه عن  (96)، والعالمة ابن حجر العسقالني(95) فقد صرح بعض العلماء بسماعه منه، منهم العالمة المزي 

الدرداء مرسل, وليس بمتصل، فقد جاء في صحيح البخاري ما نصه: "قيل ألبي عبد هللا: حديث عطاء بن يسار، عن أبي الدرداء، قال:  أبي  
كما مرَّ في التخريج..والحديث صحيح بشواهده، فله شواهد كثيرة  , .وقال الترمذي بعد روايته للحديث: "هذا حديث حسن"(97) مرسل ... ال يصح"

َتاَرَة َوالنَّاُس ُصُفوٌف َخْلَف َأِبي َبْكٍر، َفَقاَل: »َأيَُّها    رَجُه مسلٌم بسنده َعِن اْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما، َقاَل: َكَشَف َرُسوُل هللاِ منها ما أخ السِ 
اِلَحُة، َيَراَها ْؤَيا الصَّ َراِت النُُّبوَِّة ِإالَّ الرُّ .ومنها عنَد الترمذيِ  وغيِرِه َعْن ُعَباَدَة ْبِن (98)اْلُمْسِلُم، َأْو ُتَرى َلُه ... الحديث  النَّاُس، ِإنَُّه َلْم َيْبَق ِمْن ُمَبشِ 

اِمتِ  اِلَحُة َيَراَها الُمْؤِمُن َأْو ُتَرى چٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٺچ:َعْن َقْوِلهِ  , َقاَل:َسَأْلُت َرُسوَل َّللاَِّ الصَّ ْؤَيا الصَّ  .(99)َلُه", َقاَل: "ِهَي الرُّ
بِع:  الحديث الرابع: ُحْكُم أْكِل الضَّ

 أواًل: َنصُّ الحديث بسنده:
ِ ْبِن َيِزيَد السَّ  َثَنا ُسَهْيُل ْبُن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُسْفَياُن َقاَل: َحدَّ : َحدَّ ُبِع َفَقاَل:  قال اْلُحَمْيِديُّ ْعِديِ  َقاَل: َسَأْلُت َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِ ِب َعْن َأْكِل الضَّ

 ُأْخِبُرَك ِممَّا َسِمْعُت ِمْن َأِبي  ْن َقْوِمي َيَتَحبَُّلوَنَها َفَيْأُكُلوَنَها، َفَقاَل َسِعيٌد ِإنَُّه اَل َيْصُلُح َأْكُلَها، َفَقاَل َشْيٌخ ِعْنَدُه: َأاَل َأَو َيْأُكُلَها َأَحٌد؟ َفُقْلُت: ِإنَّ َناًسا مِ 
ْرَداِء َيُقوُل: »َنَهى َرُسوُل َّللاَِّ  ْرَداِء َسِمْعُت َأَبا الدَّ ُبِع« َفَقاَل َعْن ُكلِ  ُنْهبَ   الدَّ ٍة، َوَعْن ُكلِ  َخْطَفٍة َخَطَفُه، َوَعِن اْلُمَجثََّمِة، َوَعْن ُكلِ  ِذي َناٍب ِمَن السَّ

 َسِعيٌد: َصَدْقَت.
.واإلمام أحمد من طريقين: األولى: من طريق يحيى، عن سفيان، عن سهيل بن أبي (100) أخرجه الحميدي في مسنده ثانًيا: تخريج الحديث:

للِ ْحَيِة  ثانية: من طريق علي بن عاصم، عن سهيل به, وورَد فيها وصٌف للشيخ المجهول, بلفظ: " َفِإَذا ِعْنَدُه َشْيٌخ َأْبَيُض الرَّْأِس َوا صالح به، وال
امِ  مسنده بسند الحميدي وابن المبارك في  (102) .وعبد الرزاق في مصنفه من طريق سفيان بن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح به(101")ِمْن أَْهِل الشَّ

.وأخرجه الدوالبي_ مقتصرًا على النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع_ من طريق أبي يونس محمد بن أحمد الجمحي عن إسماعيل (103) نفسه
 .(104) بن أبي أويس، عن أخيه، عن سليمان بن بالل، عن سهيل به

 وهناك طريٌق أخرى ليَس فيها رجٌل مجهول:
، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسلَ فقْد أخرجها   ْيٍم، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن َأِبي  اْبُن َأِبي َشْيَبَة من طريق َعْبد الرَِّحيِم ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َأِبي َأيُّوَب اأْلَْفِريِقيِ 

ْرَداِء، َعِن النَِّبي ِ  َباِع«, َواْلُمَجثََّمُة: الَِّتي ُتْصَبُر ِبا: »َأنَُّه َنَهى َعْن َأْكِل  الدَّ .وأخرجه  (105)لنَّْبلِ اْلُمَجثََّمِة، َوالنُّْهَبِة، َواْلَخْطَفِة، َوَعْن ُكلِ  ِذي َناٍب ِمَن السِ 
ْرَداءِ  .وأخرجُه البزاُر (106)ْلُمَجثََّمِة، َوِهَي الَِّتي ُتْصَبُر ِبالنَّْبلِ َعْن َأْكِل ا  َقاَل: َنَهى َرُسوُل هللاِ   الترمذي من طريِق اْبُن َأِبي َشْيَبَة نفِسِه َعْن َأِبي الدَّ

عن كل ذي ناب من السباع, واْلُمَجثََّمِة, والنُّهبِة, وأحسبه قال: الحمار    ، قال: نهى رسول هللامن طريِق اْبِن َأِبي َشْيَبَة نفِسِه عن أبي الدرداء
 .(107) اإلنسي

 ثالًثا: ترجمة رجال الحديث:
 : تقدمت ترجمته وهو ثقة ثبت إمام. ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنةَ 

، واسم أبي صالح: ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، مولى جويرية بنت األحمس، أخو صالح وعبد هللا ومحمد بني أبي ُسَهْيُل ْبُن َأِبي َصاِلحٍ 
ره ابن حبان في الثقات وقال: "يخطئ"، وقال الذهبي: "قال ابن  صالح، من السادسة، من الذين عاصروا صغار التابعين، وثقه النسائي، وذك 

ي  معين: هو مثل العالء وليسا بحجة، وقال أبو حاتم: ال يحتج به، ووثقه ناس، وقال ابن حجر: "صدوق تغير حفظه بأخرة"، روى له الستة، توف
 . (108) في خالفة المنصور

ْعدِ  ، أبو هالل، من بني سعد بن بكر، من الطبقة الثالثة، سمع من سعيد بن المسيب، وروى عن سهيل بن أبي  ي  َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َيِزيَد اْلبْكِري  السَّ
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 . (109)َصالح، وسليمان بن بالل، ذكره ابن حبان ِفي الثقات
دني، من الثانية، من كبار بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أبو محمد الم َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِ ِب 

العلماء    التابعين، قال الذهبي: "اإلمام، أحد األعالم، وسيد التابعين، ثقة حجة فقيه، رفيع الذكر، رأس في العلم والعمل"، وقال ابن حجر: "أحد
 .(110)هـ(90بعد  األثبات الفقهاء الكبار "، وقال ابن المديني: ال أعلم في التابعين أوسع علما منه"، روى له الستة، )ت:

 : الرجل المبهم.َشْيخٌ 
ْرَداءِ   : تقدمت ترجَمُتُه وهو صحابي معروف.َأبو الدَّ

يذكره أحٌد باسِمِه الصريح، لكن اإلمام أحمد, والدوالبي ذكرا بعض أوصافه وسكنه، فنقال في روايتهما: "...َفِإَذا    لمرابًعا: معرفة الراوي المبهم:
اِم"  ، ولْم أجد اسمه، فيما توفر لديَّ من مصادر.  (111)ِعْنَدُه َشْيٌخ َأْبَيُض الرَّْأِس َواللِ ْحَيِة ِمْن أَْهِل الشَّ

 خامًسا: الحكم على الحديث:
وهو البكري  -الشيخ شعيب في هامشه على مسند اإلمام أحمد: "المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد هللا بن يزيد    قال

قلت: حديث الحميدي حسن لغيره، وإسناده الذي ذكره ضعيف؛ للرجل    ."(112)وإبهام الرجل الذي روى الحديث عن أبي الدرداء  -السعدي
وفيه أيًضا عبد هللا بن يزيد السعدي وهو مجهول، ولم يوثقه غير ابن حبان؛ لكنَّ الطريق التي عند أبي شيبَة والترمذي, والبزار  المبهم فيه،  

نها البزار بقوِلِه: "وهذا الحديث قد روي عن النبي يِه, إذ حسَّ فمن أعلى من روى ذلك عن رسول    نحو كالمه من وجوه، وأبو الدرداء  تقو 
من هذا الوجه بهذا اللفظ إال أن يغير لفًظا، أو يزيد    لجاللته، ولم نعد كل ما روي عن رسول هللا  ذلك ذكرنا حديث أبي الدرداء، فلهللا

, وفي كالِمِه فائدٌة, وهي: إثباُت سماِع  (113)غير هذا الحديث ..."  ، وال نعلم روى سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداءوإسناده حسنشيًئا،  
َباِع", مرفوٌع ُمتََّفٌق عليه  .سيب من أبي الدرداءابن المُ  , وهو يقوي حديث الباب، فأصبح  (114)كما أنَّ لفظ: "َنَهى َعْن َأْكِل ُكلِ  ِذي َناٍب ِمَن السِ 

 وجوُد الرجل المبهم غير مؤثِ ٍر كثيرًا, وهللا أعلم. 
 

 الحديث الخامس: َلْحُم الظًّهِر: 
 بسنده:أواًل: َنصُّ الحديث 

َثَنا اْلُحَمْيِديُّ َقاَل: حدثنا ُسْفَياُن َقاَل: حدثنا ِمْسَعُر ْبُن ِكَداٍم َقاَل: َأْخَبَرِني َرُجٌل ِمَن َفْهٍم َقا َبْيِر ِباْلُمْزَدِلَفِة, َفَنَحَر َلَنا َحدَّ ِ ْبِن الزُّ َل: ُكنَّا ِعْنَد َعْبِد َّللاَّ
 ِ  : »َأْطَيُب اللَّْحِم َلْحُم الظَّْهِر«.َكاَن ُيْلِقي اللَّْحَم« َقاَل: َوَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  ْبُن َجْعَفٍر: »ِإنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َجُزوًرا, َفَقاَل َعْبُد َّللاَّ

 ثانًيا: تخريج الحديث: 
ِمْسَعٍر حدثني َشْيٌخ من َفْهٍم, قال: َوَأُظنُُّه ُيَسمَّى: وابُن ماجه من طريق َبْكُر بن َخَلٍف أبو ِبْشٍر ثنا يحيى بن َسِعيٍد عن    .(115)أخرجه الحميديُّ 

َبْيرِ  ِ" َأنَُّه سمع َعْبَد َّللاَِّ بن َجْعَفٍر يحدث بن الزُّ .واإلمام أحمد من أربعِة ُطُرٍق: األولى: من طريق يحيى، عن  (116)... الحديث "ُمَحمََّد بن عبد َّللاَّ
ن حجاج، عن قتادة، عن عبد هللا بن جعفر بِه، والثالثة: من طريق هاشم بن القاسم، عن  مسعر به، والثاني: من طريق نصر بن باب، ع

َثَنا (117)المسعودي، عن شيخ قدم علينا من الحجاز به، والرابعة: من طريق وكيع، عن مسعر، عن شيخ من فهم .وأخرجه أبو داود الطيالسي: َحدَّ
، َقاَل: َأْخَبَرِني َمْن َشِهدَ  ِ ْبِن َجْعَفٍر ال  اْلَمْسُعوِديُّ َبْيِر َيُحزُّ ِلَعْبِد َّللاَّ َبْيِر، َواْبُن الزُّ ِ ْبَن الزُّ ِ ْبَن َجْعَفٍر َوَعْبَد َّللاَّ لَّْحَم َوُيْطِعُمُه، َفَقاَل اْبُن َجْعَفٍر:  َعْبَد َّللاَّ

ين: األولى: من طريق عمرو بن علي، عن يحيى، عن مسعر به، والثانية: .والبزار بروايت(118)َيُقوُل: »َأْطَيُب اللَّْحِم الظَّْهُر« َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ 
.والترمذي من طريق محمود بن غيالن، عن أبي أحمد  (119)من طريق يوسف بن موسى، عن جرير، عن رقبة بن مسقلة، عن شيخ من فهم به

.والطبراني بروايتين: األولى: من طريق علي بن (121) به  .والنسائي من طريق محمد بن بشار، عن يحيى، عن مسعر(120)الزبيري، عن مسعر به
عن مسدد، عن    عبد العزيز، عن أبي نعيم، عن مسعر به، والثانية: من طريق محمد بن محمد الجذوعي القاضي، ومعاذ بن المثنى، كالهما

.والحاكم بروايتين: األولى: من طريق  (122)ِن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َجْعفر, ِبهِ يحيى، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َرُجٍل ِمْن َفْهٍم، ُيَقاُل َلُه: ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحمَ 
أحمد بن يعقوب الشيباني، عن يحيى بن محمد بن يحيى، عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن مسعر به، والثانية: من طريق الحسن بن محمد 

والحسين بن مصعب النخعي، كالهما عن يحيى بن عبد الحميد، عن جرير، عن رقبة  السكوني، بالكوفة، عن محمد بن عبد هللا الحضرمي،  
.وأبو نعيم بروايات ثالث: األولى: من طريق أبي بكر بن خالد، عن الحارث بن أبي أسامة، عن  (123)بن مصقلة، عن رجل من بني فهم به

ومعاذ بن المثنى كالهما عن مسدد عن يحيى بن سعيد، عن  مسعر به، والثانية: من طريق سليمان بن أحمد عن محمد بن محمد الجذوعي  
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مسعر به، والثالثة: من طريق أبي بكر الطلحي عن أحمد بن حماد بن سفيان عن أحمد بن المقدام عن أصرم بن حوشب عن إسحاق بن 
األولى: من طريق أبي الحسين بن  :  ثوالبيهقي بروايات ثال .(124)... الخ  واصل، َعن َأِبي جعفر محمد بن علي قال: قلت لعبد هللا بن جعفر

الفضل القطان، عن عبد هللا بن جعفر بن درستويه، عن يعقوب بن سفيان، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن مسعر به، والثانية: من طريق  
عن مسعر به،  أبي الحسن المقرئ، عن الحسن بن محمد بن إسحاق، عن يوسف بن يعقوب، عن محمد بن أبي بكر، عن يحيى بن سعيد،  

والثالثة: من طريق أبي بكر بن فورك، عن عبد هللا بن جعفر، عن يونس بن حبيب، عن أبي داود، عن المسعودي، عن من شهد عبد هللا بن  
   .(125)جعفر، وعبد هللا بن الزبير، وابن الزبير نحر لعبد هللا بن جعفر...الخ

 ثالًثا: ترجمة رجال الحديث:
بن ظهير بن عبيدة بن الحارث بن هالل بن عامر بن صعصعة الهاللي    ِمْسَعُر ْبُن ِكَدامٍ تقدمت ترجمته, وهو ثقة ثبت إمام.  ُعَيْيَنةَ ُسْفَياُن ْبُن  

  بن حجر:العامري، أبو سلمة الكوفي، من السابعة، من كبار أتباع التابعين، قال الذهبي: "أحد األعالم، قال ابن القطان: ما رأيت مثله"، وقال ا 
 . (126) هـ(155هـ، أو  153"ثقة ثبت فاضل"، روى له الستة، )ت: 

 : الرجُل الُمبَهم.َرُجٌل ِمَن َفْهمٍ 
، ولد في السنة  بن العوام القرشي األسدي، أبو بكر، ويقال أبو خبيب، الصحابي الجليل، وأمه أسماء بنت أبى بكر الصديق  َعْبِد َّللاَِّ ْبِن الزَُّبْيرِ 

 .(127) هـ( بمكة73المدينة، وهو أحد العبادلة، وأحد الشجعان من الصحابة، وأحد من ولي الخالفة منهم، روى له الستة، )ت:  األولى من الهجرة ب
بن أبى طالب القرشي الهاشمي، أبو جعفر المدني، وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية، ولد في السنة األولى من الهجرة   َعْبُد َّللاَِّ ْبُن َجْعَفرٍ 

 . (128) هـ(80بالحبشة، وهو أول من ولد بها من المسلمين، روى له الستة، )ت: 
 رابًعا: معرفة الراوي المبهم: 

, فقد َسمَّاه: "ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن", كما مرَّ في التخريج عند البزار, والطبراني, فقد قال  لم يذكر اسَم الشيخ المبهم إال يحيى بُن سعيد القطان
.وقْد اختلف العلماء في (129) ِعيٍد"اُه ِإالَّ َيْحَيى ْبُن سَ البزَّار: "َوَهَذا اْلَحِديُث َقْد َرَواُه َغْيُر َواِحٍد، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َشْيٍخ ِمْن َفْهٍم، َواَل َنْعَلُم َأَحًدا َسمَّ 

 اسمه في النقل عنه على قولين:  
، وهذا قول الجمهور: كاإلمام أحمد, والبزار, والحاكم, وأبو نعيم األصفهاني, والطبراني,  (130)هو محمد بن عبد الرحمن الحجازي القول األول:  

, وغيرهم.  والبيهقيُّ
كما مرَّ في التخريج.والراجح هو ُمَحمَّد بن عبد الرَّْحَمن بن أبي   قول بكر بن خلف في سنن ابن ماجه,القول الثاني: هو محمد بن عبد هللا، وهذا  

ضبط رافع، الفهمي الطَّاِئِفي الحجازي؛ ألن بكر بن خلف وإن كان ثقة إال أنه ال يصل إلى درجة اإلمام أحمد, ويحيى القطَّان في الثقة وال 
، ، ومحمد هذا روى عن عبد هللا بن الزبير وعبد هللا بن جعفر(131)في هامشه على مسند اإلمام أحمدوالحفظ، وهو ما رجحه أحمد شاكر  

 .  (132) وعنه المسعودي ومسعر، وقد أخرج حديثه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال ابن حجر: "مقبول" 
 خامًسا: الحكم على الحديث:

 . (133): "قد صح الخبر باإلسنادين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي فقال: صحيح-كما مر بالتخريج    -قال الحاكم بعد إخراجه للحديث من طريقين  
.ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر)رحمه هللا تعالى( في تحقيقه لمسند اإلمام أحمد, حيث ذكر (134) وصححه السيوطي في الجامع الصغير

و  اإلمام أحمد فيه روايات أربع كما بينت بالتخريج، فأشار إلى أن  الحديث األول إسناده حسن، والشيخ من فهم هو محمد بن عبد الرحمن, وه
.وقال عن الحديث الثاني: "إسناده صحيح، نصر بن  (135)مقبول, وهو تابعي لم يذكر فيه جرح، فهو على الستر إن شاء هللا، كما قال ابن حجر

أبو سهل الخراساني: اختلفوا فيه، حتى رماه بعضهم بالكذب، واختلف قول البخاري فيه، فقال في التاريخ الصغير: "سكتوا عنه"، وقال في  باب 
"، الكبير: "كان بنيسابور، يرمونه بالكذب"، وقال نحو ذلك في الضعفاء، وفي تاريخ بغداد ولسان الميزان عن أحمد أنه قال: "ما كان به بأس

اللسان عن تاريخ نيسابور عن أحمد قال: "هو ثقة" وسيأتي في المسند قول عبد هللا بن أحمد: "قلت ألبي: سمعت أبا خيثمة يقول: نصر وفي  
ن سمع بن باب كذاب؟ فقال: أستغفر هللا! كذاب! إنما عابوا عليه أنه حدث عن إبراهيم الصائغ، وإبراهيم الصائغ من أهل بلده، فال ينكر أن يكو 

.لكن الشيخ شعيب  (137).وقال عن الحديث الثالث والرابع: "إسناده حسن"(136)، وأحمد يتحرى شيوخه، وهو بهم عارف، فلذلك رجحنا توثيقه" منه"
فهو    األرنؤوط ضعفها كلها، فأشار بأن  الحديث األول, والرابع فيهما الشيخ من فهم محمد بن عبد الرحمن أو محمد بن عبد هللا لم يوثقه أحد،

والحديث الثالث: إسناده ضعيف؛   .(139) .والحديث الثاني: إسناده ضعيف جًدا؛ ألن فيه نصر بن باب وهو متروك(138) داد المجهولينفي ع
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 .(140) الختالط عبد الرحمن بن عبد هللا بن عتبة المسعودي، وجهالة الشيخ الذي حدثه
إال الطريق الثالثة عند أبي نعيم, كما في التخريج, ولفظها: »عليكم بلحم الظهر فإنه من أطيبه« فقال    (141)وكذا ضعفها الشيخ األلباني كلَّها 

َن رواَيَة أبي  , بالرغِم من وجود (142)عنه: "حسن" "أصرم بن حوشب" فيها. والعجُب من الشيخ األلباني كيَف َضعََّف الطريق بكل شواهدها، وحسَّ
!!!.قلت: وله شاهد أخرجه الطبراني في األوسط بسنده عن عبد هللا بن عمر)رضي هللا  (143) ذا كذاب خبيثنعيم التي فيها أصرم, وأصرم ه 

  يكره من الشاة سبًعا: المرارة، والمثانة، والمحياة، والذكر، واألنثيين، والغدة، والدم، وكان أحب الشاة إلى رسول هللا  عنهما(: كان رسول هللا
.قال الهيثمي فيه: "رواه  (144) : »إن أطيب اللحم لحم الظهر«بطعام، فأقبل القوم يلقمونه اللحم، فقال رسول هللا  مقدمها، قال: وأتي النبي

.قلت: ويحيى الحماني من رجال مسلم، قال عنه ابن حجر: "حافظ إال أنهم اتهموه (145) الطبراني في األوسط, وفيه يحيى الحماني, وهو ضعيف"
 ، فالحديث حسن لغيره بمتابعاته وشواهده.  (146)سرقة الحديث"ب

 وأمَّا سنُد الحميدي فضعيف؛ لجهالة محمد بن عبد الرحمن؛ لكنَّه يتقوى بهذه الشواهد, وهللا أعلم. 
 الحديث السادس: النَّْهيُّ عن الَمسأَلِة:

 أواًل: َنصُّ الحديث بسنده:
َثَنا   َثَنا َعْمٌرو، َقاَل: َسِمْعُت َوْهَب ْبَن ُمَنبِ ٍه ِفي َداِرِه ِبَص َحدَّ َثَنا ُسْفَياُن، َقاَل: َحدَّ ُث، اْلُحَمْيِديُّ َقاَل: َحدَّ ْنَعاَء، َقاَل: َوَأْطَعَمِني ِمْن َجْوَزٍة ِفي َداِرِه ُيَحدِ 

ِ اَل َيْسَأُلِني َأَحٌد ِمْنُكْم َشْيًئا َفُيْخِرُجُه َيُقوُل: ِإنَّ َرُسوَل َّللاَِّ   ،َعْن َأِخيِه، َقاَل: َسِمْعُت ُمَعاِوَيَة ْبَن َأِبي ُسْفَيانَ  ، َقاَل: »اَل ُتْلِحُفوا ِفي اْلَمْسَأَلِة، َفَوَّللاَّ
 َلُه ِمنِ ي اْلَمْسَأَلُة، َفُأْعِطيِه ِإيَّاُه َوَأَنا َلُه َكاِرٌه، َفُيَباَرَك َلُه ِفي الَِّذي أَْعَطْيُتُه«.

 انًيا: تخريج الحديث: ث
َثَنا ُسْفَياُن، َعْن َعْمٍرو، َعْن َوْهِب ْبِن ُمَنبِ ٍه، َعْن (147)أخرجه الحميدي َأِخيِه َهمَّاٍم، َعْن ُمَعاِوَيَة  .ومسلم من طريق ُمَحمَّد ْبن َعْبِد هللِا ْبِن ُنَمْيٍر، َحدَّ

.والدارمي من طريق سعيد بن منصور (150).واإلمام أحمد من طريق سفيان به(149) .والنسائي من طريق الحسين بن حريث، عن سفيان به(148)به
.والطبراني من طريق بشر بن  (152) .وابن حبان من طريق عبد هللا بن قحطبة، عن أحمد بن أبان القرشي، عن سفيان به(151) عن سفيان به

.والبيهقي من طريق أبي (154) سى، عن الحميدي به.والحاكم من طريق علي بن حمشاذ العدل، عن بشر بن مو (153) موسى، عن الحميدي به
علي الروذباري، عن إسماعيل بن محمد الصفار، عن عباس بن محمد الدوري، عن شبابة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، ح وعن يحيى بن  

 .(155) يد، عن سفيان بهإبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، عن أبي عبد هللا محمد بن يعقوب، عن محمد بن شاذان، عن قتيبة بن سع
 ثالًثا: ترجمة رجال الحديث:

بن كامل اليماني الصنعاني   َوْهُب ْبُن ُمَنبِ هٍ   : تقدمت ترجمته, وهو ثقة ثبت.َعْمٌرو ْبُن ِديَنارٍ : تقدمت ترجمته, وهو ثقة ثبت إمام.ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنةَ 
هـ(، قال اإلمام أحمد: 34، أخو همام، ومعقل، وغيالن بني ُمَنبِ ه، من الثالثة، الوسطى من التابعين، ولد سنة: ) الذماري، أبو عبد هللا األبناوي 

وقال "كان من أبناء فارس"، وقال العجلي: "تابعي ثقة، وكان على قضاء صنعاء", وقال أبو زرعة والنسائي: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات،  
"كان ضعيًفا"، وقال الذهبي: "صدوق، صاحب كتب، أخباري عالمة قاص"، وقال ابن حجر: "ثقة"، روى له الستة،  عمرو بن علي الفالس:  

، صخر بن حرب بن أمية القرشي األموي، أبو عبد الرحمن  ُمَعاِوَيَة ْبَن َأِبي ُسْفَيانَ   الرجل المبهمَعْن َأِخيِه:    .  (156)وبضع عشرة هـ(  100)ت:  
 .(157)هـ( بدمشق60صحابي، أمه هند بنت عتبة بن ربيعة، روى له الستة، )ت: الخليفة، 

الشيخ المبهم هو: همام بن منبه, وهو ما صرََّح به مسلم, والطبراني, كما َمرَّ في التخريج, وهو ابن كامل بن سيج    رابًعا: معرفة الراوي المبهم: 
تي تلي الوسطى من التابعين، قال ابن معين: "ثقة", وقال العجلي: "يماني تابعي ثقة"،  اليماني، أبو عقبة الصنعاني األبناوي، من الرابعة، ال

 .(158)هـ(132وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: "صدوق"، وقال ابن حجر: "ثقة"، روى له الستة)ت:  
 وليس شاًذا وال معلاًل.الحديث صحيح، فهو في صحيح مسلم، ورجاله ثقات عدول,  خامًسا: الحكم على الحديث:

 الحديُث السابع: صياُم يوِم عرفَة:
َثَنا اْلُحَمْيِديُّ َقاَل: حدثنا اْبُن َأِبي َنِجيٍح، َعْن َأِبيِه، َعْن َرُجٍل، َأنَّ َرُجاًل َسَأَل اْبَن ُعَمَر َعنْ   أواًل: َنصُّ الحديِث بسنِدِه: ِصَياِم َيْوِم َعَرَفَة، َفَقاَل    َحدَّ

اَن َفَلْم  َفَلْم َيُصْمُه، َوَحَجْجُت َمْع َأِبي َبْكٍر َفَلْم َيُصْمُه، َوَحَجْجُت َمَع ُعَمَر َفَلْم َيُصْمُه، َوَحَجْجُت َمَع ُعْثمَ   َر: »َحَجْجُت َمَع َرُسوِل َّللاَِّ اْبُن ُعمَ 
 َيُصْمُه، َوَأَنا اَل َأُصوُمُه َواَل آُمُر ِبِه َواَل َأْنَهى َعْنُه«. 

 الحديث روي بذكر الرجل المبهم، وروي بدون ذكره: ج الحديث:ثانًيا: تخري
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 أمَّا َمْن أخَرَجه بذكِر الرَّجِل الُمبهم:
.واإلمام أحمد بسندين: األول: من طريق من طريق وكيع، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية عن رجل، عن ابن عمر،  (159)أخرجه الحميدي

.والنسائي من  (161) .وعبد الرزاق من طريق ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، به(160) ابن أبي نجيح بهوالثاني: من طريق عفان، عن شعبة، عن  
.والطحاوي من طريق أبي بكرة, عن روح بن عبادة, وأبو (162)طريق محمد بن عبد األعلى، قال: حدثنا خالد، عن شعبة، عن ابن أبي نجيح، به

 . (163) داود, كالهما عن شعبة , عن ابن أبي نجيح به
 وأما من لم يذكر الرجل المبهم:

،  أخرجه الترمذيُّ من طريق أحمد بن منيع، وعلي بن حجر، كالهما عن سفيان بن عيينة، وإسماعيل بن إبراهيم، عن ابن أبي نجيح َعْن َأِبيهِ 
.وأخرجه الدارميُّ من طريق اْلُمَعلَّى  (164) َفَلْم َيُصْمُه ... الحديث«  ِبي  َقاَل: ُسِئَل اْبُن ُعَمَر َعْن َصْوِم َيْوِم َعَرَفَة ِبَعَرَفَة، َفَقاَل: »َحَجْجُت َمَع النَّ 

.واإلمام أحمد من ثالثة طرق: األول: من طريق إسماعيل بن إبراهيم، (165)ْبُن َأَسٍد، َثَنا ِإْسَماِعيُل اْبُن ُعَليََّة، َثَنا اْبُن َأِبي َنِجيٍح، َعْن َأِبيِه, ِبهِ 
من طريق إسماعيل، عن ابن أبي نجيح َعْن َأِبيِه به، والثالث: من طريق  وسفيان بن عيينة، كالهما عن ابن أبي نجيح َعْن َأِبيِه به، والثاني:  

ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل ابن علية، عن ابن أبي نجيح َعْن  و .(166)مؤمل، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع عن ابن عمر
.والنسائي من طريق أحمد بن عثمان أبو الجوزاء البصري عن المؤمل بن إسماعيل عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع،  (167)َأِبيِه به

.وابن حبان من طريق (169) ابن أبي نجيح َعْن َأِبيِه, به.وأبو يعلى في مسنده من طريق هارون بن معروف، عن سفيان، عن (168)عن ابن عمر
 .(170) الحسن بن سفيان، عن أبي كامل الجحدري، عن إسماعيل بن علية، عن عبد هللا بن أبي نجيح َعْن َأِبيِه به

 ثالًثا: ترجمة رجال الحديث:
يسار المكي، أبو يسار الثقفي موالهم، مولى األخنس بن شريق الثقفي، من السادسة، الذين عاصروا صغار التابعين،   عبد هللا بن أبي نجيح

صالح  وثقه ابن معين واإلمام أحمد وابن سعد وأبو زرعة والنسائي والعجلي وابن حبان، وقال أبو حاتم: إنما يقال في ابن أبي نجيح القدر وهو  
 .(171)هـ( أو بعدها131"ثقة"، وقال ابن حجر: "ثقة رمي بالقدر، وربما دلس"، روى له الستة، )ت:  الحديث، وقال الذهبي: 
الثقفي موالهم، مولى األخنس بن شريق الثقفي، والد عبد هللا بن أبي نجيح، مشهور بكنيته، من الثالثة، الوسطى من   يسار المكي، أبو نجيح

عبد هللا بن   الرجل المبهم.  َعْن رُجٍل:  .  (172)هـ(109ى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي )ت:  التابعين، قال الذهبي وابن حجر: "ثقة"، رو 
، صحابي جليل ومن العبادلة، شهد األحزاب والحديبية، أمه وأم أخته حفصة  بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن المكي المدني عمر  

، رضي هللا عنهما، أسلم مع َأِبيِه َوُهَو صغير لم يبلغ الحلم، روى له الستة )ت:  هي: زينب ِبْنت مظعون ْبن َحِبيب    . (173) هـ(74أو    73اْلُجَمِحي 
المبهم: الراوي  أربعة من    لم رابًعا: معرفة  أخرى صحيحة عن  الحديث جاء من طرق  بمعرفته؛ ألن  لم يهتموا  أنهم  اسمه، واعتقد  أحد  يذكر 

 ، وحتى هذه الرواية فإنها ذكرت بسند آخر عن أبي نجيح عن ابن عمر، ولم يذكر الرجل، فلم تكن معرفته مهمة، وهللا أعلم. الصحابة
يجه للحديث: "هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث أيًضا عن ابن أبي نجيح، عن أبيه،  قال الترمذي بعد تخر خامًسا: الحكم على الحديث:

الشيخ أحمد شاكر في هامشه على مسند اإلمام أحمد بعد   قالو   .(174)عن رجل، عن ابن عمر، وأبو نجيح: اسمه يسار وقد سمع من ابن عمر"
أما الشيخ شعيب األرنؤوط فقد قال في هامشه على مسند اإلمام أحمد: "حديث صحيح بطرقه    .(175)": "إسناده صحيحأن صحح سند الحديث

وشواهده، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نجيح ... وهو ممن حدث عن ابن عمر رضي هللا عنهما، لكن هذا الحديث قد سمعه 
لكن الشيخ شعيب نفسه خالف قوله في هامشه على صحيح ابن    .(176)شعبة..."أبو نجيح من رجل لم يسمه عن ابن عمر، وهو ما بينه وبين  

قلت: فسند   .(178) وقال حسين سليم أسد الداراني: "إسناده صحيح"  .(177)حبان، فقد ذكر الرواية نفسها, فقال: "إسناده صحيح على شرط مسلم"
  عنهما، كما صرح بذلك اإلمام الترمذي، وهللا تعالى أعلم.  الحديث صحيح، فقد سمع أبو نجيح الحديث من الرجل, ومن ابن عمر رضي هللا 

 اخلامتة
ُيعدُّ الُحَمْيِديُّ من ِحفَّاظ الحديث, والفقهاء   َأَودُّ بعد هذه الرحلة الطَّيِ بِة في ثنايا هذا البحث أن ُأَسِجَل أهم النتائج التي َحَصلُت عليها, وهي كاآلتي:

مثِ ُل ُمسَنُد الُحَمْيِديِ  َلِبَنًة مهمًَّة في َصرِح المؤلَّفاِت في ِعلم الحديِث, نظرًا لَزَمِنِه الُمتقَِّدِم, وشخصيَِّة   ُ الُكتب الِستَّة.الكباِر, وهو َشيُخ أصحاب  
ِلِه على تعليِل األحاديِث, واإلشارِة إلى اختالِف األلفاظ, َيحَتلُّ ُمسَنُد الُحَمْيِديِ  َمكانًة ُمَتميِ زًة بين أضراِبِه من المسانيِد, الشتما  مؤلِ ِفِه العلميَِّة الكبيرة.

َواَياِت َأْو َجِميِعَها ُيسمَّى "الُمبَهم", وحديثُه الُيقَبُل لعدِم العلِم بحاِلِه,  والرواياِت. ُيعَرُف الُمبَهُم   هل هو ِثَقٌة أم ال؟.  الراوي الذي َلْم ُيْسمَّ ِفي َبْعِض الرِ 
ٍة مشهورٍة ِلَشخٍص ُمَعيٍَّن, فيكوُن هو صاحبوروِدِه ُمسمًَّى في   ِ ِمْن أَْهِل العلِم, أْو ِبُوُروِد اْلُمْبَهِم في ِقصَّ كانْت نتائُج   بها.طريٍق ُأخرى َأْو ِبالنَّص 
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 البحِث عن المبهمين في سبعة أحاديث اشتمل عليها هذا البحث كاآلتي: 
. أ. وردْت أسماُء ثالَثٍة منهم َصريَحًة في ُطُرٍق أُ   خرى للحديِث خارج ُمسَنِد الُحَمْيديِ 

 ب. كاَن تعِييُن أسماِء اثنيِن َمنهم غيَر ُمهمٍ  ألن السنَد اتصَل بدونهم.
صَر" في الحديث  ج. ُعِرَف اثناِن منهم بأوصافهما دون معِرفِة اسَميِهما, وهما: "َعمَُّة عمارة" في الحديث الثاني, و"شيٌخ فقيٌه ُمْفٍت من أهِل مِ 

عِف بسبِب اإلبهام. الث.الث  َبَرَزْت فائدُة البحث عن الُمبهميَن في تصحيِح, أو تقوَيِة األحاديث, بعَد أْن كانْت في َحيِ ِز الض 
ثيَن في َجمِع ُطُرِق الَحديِث, والُمقاَرنِة بي نها لكشِف ِعَلِل الحيث,  أضاَف البحُث عن الُمبهميَن فائدًة جانبيًة, وهَي: ضرورُة تطبيِق قواِعِد الُمحدِ 

 ومنها اإلبهاُم إْذ السبيَل ِلكشفها إالَّ ذاك.
, والَمسانيِد اأُلخرى لَمعِرفِة دَرجِة تلَك األحاديِث, وإخراجها   لعلَّ من الضروريِ  التَّوصَيُة بإكمال البحِث عن الُمبهميَن في ما بقَي من ُمسَنِد الُحَمْيديُّ

عِف.   من دائَرِة الضَّ
ًة لما َلُه من دوٍر كبيٍر في التعرُِّف على وجوِه تعليلِ  سباِب األحاديِث, وأ  َيجُب على الباحثيَن أْن يولوا البحَث في علِم ِعلِل الحديث أهميًة خاصَّ

 ضعفها, وكيفية تحديد الِعَلِل المؤِثَرِة من غيرها. 
_, وإخراجها محقَّقَ  ًة مدروسًة كي يُعمَّ  ُيسَتَحَسُن توحيد جهود الباحثين, وتوجيههم إلى خدمة الموسوعاِت الحديثية التي لْم تَخدْم _كمسَنِد الُحَميديِ 

 لِ َم. النَّفُع بها خدمًة لُسنَِّة النبي  صلى هللُا عليِه وس
 املصادر واملراجع

 ــــ القرآن الكريم.
هـ(، ترتيب: األمير عالء 354اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، التميمي، الُبستي)ت:   .1

 هـ. 1408بيروت, -, تح: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة 1هـ(، ط 739الدين علي بن بلبان الفارسي)ت: 
, تح: علي محمد 1هـ(، ط463هللا بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي)ت:    االستيعاب في معرفة األصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد .2

 هـ. 1412بيروت, -البجاوي، دار الجيل 
أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، عز الدين, ابن األثير)ت:  .3

 هـ. 1415بيروت، -وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية , تح: علي محمد معوض1هـ(، ط630
, تح: عادل أحمد عبد  1هـ(، ط852اإلصابة في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني)ت:   .4

 هـ.1415بيروت، –الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية
, تح: د.أحمد 1هـ(، ط 233(: أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد المري بالوالء، البغدادي)ت:  تاريخ ابن معين)رواية الدوري  .5

 هـ. 1399مكة المكرمة، -محمد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي
, تح:  1هـ(, ط 748تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي)ت:   .6

 م.  2003بيروت, -بشار عو اد معروف, دار الغرب اإلسالمي
بيروت, -تح: محمود ابراهيم زايد، دار المعرفة  ,1هـ(، ط256التاريخ الصغير: أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري)ت:   .7

 هـ. 1406
الدكن، طبع –هـ(، طبع دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد256التاريخ الكبير: أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري)ت:   .8

 تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. 
البغدادي)ت:  تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أح .9 , تح: بشار عواد معروف، دار الغرب 1هـ(، ط 463مد الخطيب 

 هـ. 1422بيروت، –اإلسالمي
, تح: د.عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة 1هـ(، ط294تعظيم قدر الصالة: أبو عبد هللا محمد بن نصر بن الحجاج الَمْرَوِزي)ت:  .10

 هـ. 1406المدينة المنورة، -الدار 
لحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج  التعليقات ا .11

 هـ.  1424السعودية، -, دار باوزير للنشر والتوزيع، جدة  1هـ(، ط 1420نوح بن نجاتي، األشقودري األلباني)ت: 
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, تح: د سعد بن عبد  1هـ(، ط227ر بن شعبة الخراساني الجوزجاني)ت:  التفسير من سنن سعيد بن منصور: أبو عثمان سعيد بن منصو  .12
 م. 1997  -هـ 1417هللا بن عبد العزيز آل حميد، دار الصميعي للنشر والتوزيع، 

–, تح: محمد عوامة، دار الرشيد1هـ(، ط852تقريب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني)ت:   .13
 هـ. 1406سوريا، 

,  1هـ(, ط629التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، أبو بكر، ابن نقطة الحنبلي البغدادي )ت:   .14
 هــ.1408بيروت, -تح: كمال يوسف الحوت, دار الكتب العلمية

- , مطبعة دائرة المعارف النظامية1هـ(، ط852)ت:  تهذيب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني   .15
 هـ. 1326لهند، ا

, تح:  1هـ(، ط742تهذيب الكمال في أسماء الرجال: أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، جمال الدين, ابن الزكي المزي)ت:   .16
 هـ. 1400بيروت، –بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة

–, تح: محمد عوض مرعب, دار إحياء التراث العربي1هـ(, ط370د بن األزهري الهروي)ت:  تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحم .17
 م. 2001بيروت، 

, مراقبة: د.محمد عبد المعيد خان, طبع: وزارة 1هـ(، ط354الثقات: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، التميمي، الُبستي)ت:   .18
 .ه 1393الهند، -ارف العثمانية، نشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن المعارف للحكومة العالية الهندية/ دائرة المع

, تح: أحمد محمد شاكر، 1هـ(، ط 310جامع البيان في تأويل القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير اآلملي الطبري)ت:   .19
 هـ.1420بيروت، -مؤسسة الرسالة 

- (، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعه 911الجامع الصغير من حديث البشير النذير: جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي)ت:   .20
 يروت.  ب

, مجلس 1هـ(، ط327الجرح والتعديل: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم)ت:   .21
 هـ. 1271بيروت، –الهند، دار إحياء التراث العربي– ة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكندائر 
أبو عبد   َعِن اْبِن اْلُمَباَرِك ِفي ِكَتاِب الزُّْهِد(:  الزهد والرقائق البن المبارك)يليه: َما َرَواُه ُنَعْيُم ْبُن َحمَّاٍد ِفي ُنْسَخِتِه َزاِئًدا َعَلى َما َرَواُه اْلَمْرَوِزيُّ  .22

 بيروت. –هـ(، تح: حبيب الرحمن األعظمي، دار الكتب العلمية181الرحمن عبد هللا بن المبارك بن واضح الحنظلي، المْروزي)ت: 
سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي، األشقودري   .23

 هـ. 1412الرياض،  -, دار المعارف1هـ(، ط1420األلباني)ت: 
, تح: شعيب األرنؤوط, عادل مرشد, محمَّد كامل قره 1هـ(، ط 273سنن ابن ماجه: أبو عبد هللا محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني)ت:   .24

 هـ. 1430بللي, َعبد الل طيف حرز هللا، دار الرسالة العالمية،  
ِجْستاني)ت:  سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن األشع .25 , تح: شَعيب األرنؤوط, مَحمَّد كاِمل 1هـ(، ط275ث بن إسحاق بن بشير األزدي السِ 

 هـ. 1430قره بللي، دار الرسالة العالمية، 
هـ(، تح: بشار عواد معروف، دار الغرب 279سنن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي)ت:  .26

 م. 1998ت، بيرو –اإلسالمي
, تح: 1هـ(، ط255سنن الدارمي)مسند الدارمي(: أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبهرام الدارمي، التميمي السمرقندي)ت:   .27

 هـ. 1412السعودية،  -حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع
, تح: محمد عبد القادر عطا، دار  3هـ(، ط458السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي البيهقي)ت:   .28

 هـ. 1424بيروت، -الكتب العلمية
إشراف:   , تح: حسن عبد المنعم شلبي، 1هـ(، ط 303السنن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي)ت:   .29

 هـ.  1421بيروت، –شعيب األرناؤوط، تقديم: عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة
, تح: حبيب الرحمن األعظمي، 1هـ(، ط227سنن سعيد بن منصور: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني)ت:   .30
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 هـ. 1403الهند، – الدار السلفية
, تح:  1هـ(، ط 321ر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك األزدي المصري, المعروف بالطحاوي)ت:  شرح مشكل اآلثار: أبو جعف .31

 هـ. 1415بيروت, -شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة 
, تح: عبد العلي عبد الحميد حامد، 1هـ(، ط458شعب اإليمان: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي البيهقي)ت:  .32
 هـ. 1423الرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، - بة الرشدمكت 
 بيروت.–هـ(، دار إحياء التراث العربي279الشمائل المحمدية: أبو عيسى محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي)ت:   .33
هللا .34 رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  البخاري)الجامع  وأيا  صحيح  إبراهيم وسننه  بن  إسماعيل  بن  هللا محمد  عبد  أبو  مه(: 

, تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي(،  1هـ(، ط256البخاري)ت:  
 هـ. 1422

لحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري)ت: (: مسلم بن اصحيح مسلم)المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا  .35
 م.  1954بيروت,   –هـ(، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 261

صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته لجالل الدين لسيوطي: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي األشقودري  .36
 : زهير الشاويش, المكتب اإلسالمي.هـ(، أشراف1420األلباني)ت: 

, تح: أبو عبد هللا أحمد بن إبراهيم أبي العينين، مكتبة ابن  1هـ(، ط256الضعفاء الصغير: أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري)ت:   .37
 م.2005سمنود, مصر،  -عباس

, تح: عبد المعطي أمين قلعجي، دار  1هـ(، ط322الضعفاء الكبير: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي)ت:   .38
 هـ.1404بيروت، –المكتبة العلمية

, تح: مصطفى خضر دونمز التركي, دار ابن  1هـ(، ط430الطب النبوي: أبو نعيم أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد األصبهاني)ت:   .39
 م. 2006بيروت، -حزم
, تح:  1هـ(، ط230لهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد)ت:  الطبقات الكبرى: أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع ا .40

 هـ. 1410بيروت، –محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية
 هـ. 1422(, 117العدد )  - 34طرق التخريج بحسب الراوي األعلى: دخيل بن صالح اللحيدان, الطبعة: السنة  .41
,  1هـ(، ط385الدارقطني(: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني)ت: العلل الواردة في األحاديث النبوية)علل  .42

( علق عليها: محمد بن صالح  15-12هـ، والمجلدات)1405الرياض،  –( تح: محفوظ الرحمن زين هللا السلفي، دار طيبة11- 1المجلدات: ) 
 الدمام.–بن محمد الدباسي، دار ابن الجوزي 

, تح: علي  1هـ(, ط902الفية الحديث للعراقي: أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي)ت:  فتح المغيث بشرح   .43
 هـ. 1424مصر,  –حسين علي, مكتبة السنة

تح: حلمي كامل ,  1هـ(، ط354الفوائد الشهير "بالغيالنيات": أبو بكر محمد بن عبد هللا بن إبراهيم بن عبدَوْيه البغدادي الشافعي البزَّار)ت:   .44
 هـ.1417الرياض، -أسعد عبد الهادي، تقديم وتعليق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي 

,  1هـ(، ط748الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي)ت:   .45
 هـ. 1413جدة، -تح: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة اإلسالمية/مؤسسة علوم القرآن 

هـ(, تح: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم 170أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت:    كتاب العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن .46
 السامرائي, دار ومكتبة الهالل.

, تح: نظر محمد الفاريابي، دار  1هـ(، ط310الكنى واألسماء: أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد األنصاري الدوالبي الرازي)ت:  .47
 . هـ1421بيروت، -ابن حزم

هـ(، دار  630اللباب في تهذيب األنساب: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري, ابن األثير)ت:  .48
 هـ. 1400بيروت, -صادر
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ي، مكتبة هـ(، تح: حسام الدين القدس807مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي)ت:   .49
 هـ. 1414القاهرة، -القدسي

المستدرك على الصحيحين: أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه الضبي, الحاكم النيسابوري, المعروف بابن البيع)ت:  .50
 هـ. 1411بيروت، –, تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 1هـ(، ط405

, تح: عبد الرحمن عبد الحميد البر, دار  1هـ(, ط   826: أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي)ت:  المستفاد من مبهمات المتن واإلسناد .51
 ه. 1414الوفاء/ دار األندلس الخضراء, 

, تح: عادل بن  1هـ(، ط 235مسند ابن أبي شيبة: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي)ت:   .52
 م. 1997الرياض، – ازي وأحمد بن فريد المزيدي، دار الوطنيوسف العز 

, تح: د. محمد بن عبد المحسن  1هـ(، ط204مسند أبي داود الطيالسي: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى)ت:   .53
 هـ.1419مصر، –التركي، دار هجر

, تح: حسين سليم أسد، دار المأمون 1هـ(، ط 307التميمي، الموصلي)ت:  مسند أبي يعلى: أبو يعلى أحمد بن علي بن المُثنى بن يحيى   .54
 هـ. 1404دمشق، –للتراث

–, تح: أحمد محمد شاكر، دار الحديث1هـ(، ط241مسند أحمد: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني)ت:   .55
 هـ.  1416القاهرة، 

, تح: شعيب األرنؤوط وعادل مرشد، 1هـ(، ط 241حنبل بن هالل بن أسد الشيباني)ت:    مسند أحمد: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن  .56
 هـ. 1421بيروت، -وآخرون، إشراف: د.عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة

,  1هـ(، ط238يه")ت: مسند إسحاق بن راهويه: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي, المعروف بـ"ابن راهو  .57
 هـ. 1412المدينة المنورة، -تح: د.عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة اإليمان

هـ(،  292مسند البزار)المنشور باسم البحر الزخار(: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد العتكي, المعروف ب"البزار")ت:   .58
(، مكتبة العلوم 18(، وصبري عبد الخالق الشافعي)الجزء  17-10(، وعادل بن سعد)األجزاء  9-1, تح: محفوظ الرحمن زين هللا، )األجزاء:1ط

 م(. 2009م، وانتهت 1988المدينة المنورة، )بدأت - والحكم
, تح: حسن سليم أسد  1هـ(، ط219مسند الحميدي: أبو بكر عبد هللا بن الزبير بن عيسى بن عبيد هللا القرشي, الحميدي المكي)ت:   .59
، دار السقاالدَّ   م. 1996دمشق، -اَراني 

هـ(،, تح: حبيب الرحمن األعظمي, 219مسند الحميدي: أبو بكر عبد هللا بن الزبير بن عيسى بن عبيد هللا القرشي, الحميدي المكي)ت:  .60
 هـ. 1382بيروت , القاهرة,  -دار الكتب العلمية , مكتبة المتنبي

, تح: صبحي البدري 1هـ(، ط181بد هللا بن المبارك بن واضح الحنظلي، المْروزي)ت:  مسند عبد هللا بن المبارك: أبو عبد الرحمن ع .61
 هـ. 1407الرياض، –السامرائي، مكتبة المعارف

,  1هـ(، ط235المصنف في األحاديث واآلثار: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي)ت:   .62
 هـ. 1409الرياض، –مكتبة الرشد تح:: كمال يوسف الحوت،

, تح: حبيب الرحمن األعظمي، المجلس 2هـ(، ط211المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني)ت:   .63
 هـ.1403بيروت،  –الهند، يطلب من: المكتب اإلسالمي-العلمي

هـ(، تح: طارق بن عوض هللا, عبدالمحسن بن إبراهيم 360الطبراني)ت:  المعجم األوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي،   .64
 القاهرة.–الحسيني، دار الحرمين

, تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن  2هـ(، ط 360المعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي، الطبراني)ت:  .65
 القاهرة.–تيمية

هـ(, مكتبة المثنى، دار إحياء التراث العربي_بيروت, 1408بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي)ت:  معجم المؤلفين: عمر بن رضا   .66
 م. 1957
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- هـ(, تح: عبد السالم محمد هارون, دار الفكر395معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي)ت:   .67
 هـ. 1399يروت, ب

رجال .68 من  الثقات  العجلي    معرفة  صالح  بن  هللا  عبد  بن  أحمد  الحسن  أبو  وأخبارهم:  مذاهبهم  وذكر  الضعفاء  ومن  والحديث  العلم  أهل 
 هـ. 1405المدينة المنورة، -, تح: عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار 1هـ(، ط261الكوفي)ت: 

هـ(، تح: د. نور الدين عتر، دار  748َقاْيماز الذهبي)ت:    المغني في الضعفاء: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن .69
 هـ. 1418بيروت، -الكتب العلمية

هـ(,  852نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني)ت:   .70
 هـ. 1422 الرياض,-, تح: عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي, مطبعة سفير1ط

 اهلوامش

 
 سوَف لن ُأطيَل في هذا المبحث؛ ألنَّ أكثَر فقراِتِه واضحٌة, ومطروقٌة كثيرًا. (1)
(, اللباب  374)307(, التقييد البن نقطة ص264) 5/56(, الجرح والتعديل البن أبي حاتم  13779) 8/341ُينظر : الثقات البن حبان    (2)

(, معجم المؤلفين 372) 5/215(, تهذيب التهذيب البن حجر  210)5/343, تاريخ اإلسالم للذَّهبي   1/392في تهذيب األنساب البن األثير 
 . 6/54لعمر رضا كحالة  

 (260) 217التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد البن نقطة ص:  (3)
األعظمي:    (4) الرحمن  حبيب  بتحقيق  الحميدي  مسند  الداراني  1300)2/544ُينظر:  أسد  سليم  حسن  بتحقيق:  الحميدي  مسند   ,)

2/355(1337 .) 
 . 106ُينظر: طرق التخريج بحسب الراوي األعلى لدخيل بن صالح اللحيدان ص:   (5)
   1/171(37 .)(, َأَحاِديُث َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلبٍ 12)   1/152 (8 ,)1/154ُينظر: مسند الحميدي: َأَحاِديُث ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّابِ  (6)
)َباب: اْلَهاء َواْلَباء َمَع اْلِميم(, مقاييس اللغة البن    6/179اء والميم(, تهذيب اللغة لألزهري  )باب: اله62/ 4ُينظر: كتاب العين للخليل    (7)

 )مادة: بهم(. 1/311فارس 
 . 298/ 4, فتح المغيث للسخاوي 125ُينظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي ص:  (8)
 . 298/ 4, 125ُينظر: المصدرين نفسيهما ص:  (9)
 . 299/ 4, 125ُينظر: المصدرين نفسيهما ص:  (10)
 . 4/298ُينظر: فتح المغيث للسخاوي  (11)
 . 1/91ُينظر: المستفاد من ُمبهمات المتن واإلسناد للوليِ  العراقي  (12)
, فهو: أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي بن بشر األزدي المصري)ت:    (13) : "الغوامُض هـ(, واسم كتابهِ 409أمَّا عبد الغني المقدسي 

, فهو: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي)ت:  والمبهمات في الحديث النبوي", وأمَّا الخطيب البغدادي 
سعود بن بشكوال  هـ(, واسُم كتاِبِه: "األسماء المبهمة في األنباء المحكمة", وأمَّا ابُن ِبْشُكوال, فهو: أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن م463

,  578الخزرجي األنصاري األندلسي)ت:  هـ(, واسُم كتاِبِه: "غوامُض األسماء المبهمة الواقعة في متون األحاديث المسندة", وأم ا الوليُّ الِعراقيُّ
وهذا األخير أوسعها, وأجمُعها, هـ(, واسُم كتاِبِه: "المستفاد من مبهمات المتن واإلسناد",    826فهو: أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي)ت:

 وكلُّها مطبوعٌة.
  1/233 (145 .)مسند الحميدي: أحاديث عمار بن ياسر (14)
 (. 796) 97/ 2سنن أبي داود، تحقيق األرنؤوط، كتاب الصالة، باب ما جاء في نقصان الصالة  (15)
اَلِة، َوِذْكُر اْخِتاَلِف ُعَبْيِد    (16) هللِا ْبِن ُعَمَر  السنن الكبرى للنسائي، كتاب السهو، ذكر ما ينقض الصالة، وما ال ينقضها، )ِفي ُنْقَصاِن الصَّ

 (. 615) 316/ 1فيه(  أبي سعيد في خبر عمار بن ياسرومحمد بن عجالن على سعيد بن 
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ياسر  (17) الكوفيين )حديث عمار بن  أحمد: مسند  (  18324) 30/264(, وفي  18323)263/ 30(، وفي  18894)   )31/189مسند 

 (. 18879) 31/171(، وفي 18325و)
لرجل ليصلي الصالة وما يكتب له منها إال  من قوله: "إن ا  شرح مشكل اآلثار للطحاوي، باب بيان مشكل ما روي عن رسول هللا  (18)

 (. 1104(, ) 1103)3/136عشرها" أو ما سوى ذلك مما ذكر من أجزائها 
 (.  153) 1/195تعظيم قدر الصالة، محمد بن نصر المروزي )ضرر السهو من الصالة(   (19)
  3 /197(1628 .)مسند أبي يعلى الموصلي: مسند عمار بن ياسر (20)
المتوفى   هـ( على األرجح, فمستبعٌد أن يسمع من عمار58فقد نقل ابن حجر أنَّه لم يسمع من عائشة)رضي هللا عنها( ووفاتها سنة)  (21)

 (. 61)4/40هـ(, ُينظر: تهذيب التهذيب البن حجر 37سنة)
 (. 1422)252/ 4( و  1421) 4/251(  )ومما روى خالس بن عمرو، عن عمار  مسند البزار = البحر الزخار: مسند عمار بن ياسر  (22)
ْقَباِل َعَلْيَها  (23) اَلِة َواإْلِ  (. 3527)2/399السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الصالة, ُجمَّاُع َأْبَواِب اْلُخُشوِع ِفي الصَّ
 (. 1301) 1/459الزهد والرقائق البن المبارك, والزهد لنعيم بن حماد، باب فضل ذكر هللا عز وجل   (24)
)ومما روى  (, مسند البزار = البحر الزخار: مسند عمار بن ياسر685)  2/40مسند أبي داود الطيالسي: مسند عمار بن ياسر  (25)

(, تعظيم قدر الصالة لمحمد 1615)   3/189سند عمار بن ياسر(, مسند أبي يعلى: م1420)  )4/251خالس بن عمرو، عن عمار
ْقَباِل  152)1/195بن نصر المروزي: ضرر السهو من الصالة   اَلِة َواإْلِ (, السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الصالة, ُجمَّاُع َأْبَواِب اْلُخُشوِع ِفي الصَّ

 (. 3527)2/399َعَلْيَها 
باب    (26) الصالة:  كتاب  حبان،  ابن  اآلخر( صحيح  البعض  في  قصر  إذا  صالته  بعض  له  يكتب  المرء  بأن  البيان  الصالة)ذكر  صفة 

5/210(1889 .) 
 (. 2451)245(, تقريب التهذيب البن حجر ص: 2002) 1/449(, الكاشف للذهبي 2423)11/177ُينَظر: تهذيب الكمال للمزي  (27)
, الجرح والتعديل 4/118, الضعفاء الكبير للعقيلي  195/ 3ة الدوري(  , تاريخ ابن معين)رواي5/430ينظر: الطبقات الكبرى البن سعد    (28)

حاتم   أبي  ص:  228) 8/49البن  للعجلي  الثقات  حبان  1484)410(,  البن  الثقات  للذهبي  10543)7/386(,  الضعفاء  في  المغني   ,)
 (. 6136) 496(, تقريب التهذيب البن حجر ص: 5046)2/200الكاشف للذهبي  , 2/613

 (. 2321) 236البن حجر ص:  (, تقريب التهذيب1896)1/437شف للذهبي ُينظر الكا (29)
 (. 3518) 316البن حجر ص:    (, تقريب التهذيب4887)4/172(, اإلصابة البن حجر  3108)3/354ُينظر: أسد الغابة البن األثير    (30)
 (. 5720) 4/473(, اإلصابة البن حجر 3804)4/122البن األثير  ينطر: أسد الغابة (31)
 (. 599) 5/345ُينطر: تهذيب التهذيب البن حجر  (32)
 (. 715) 7/436ُينطر: المصدر نفُسُه  (33)
 . 2/97, سنن أبي داود)الهامش( 31/189ُينظر: مسند أحمد)الهامش(  (34)
 (. 1886)357/ 3ُينطر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان لأللباني  (35)
ْقَباِل َعَلْيَها السنن الكبرى  (36) اَلِة َواإْلِ  (. 3527)2/399للبيهقي: كتاب الصالة, ُجمَّاُع َأْبَواِب اْلُخُشوِع ِفي الصَّ
(, سنن أبي داود، أول كتاب البيوع، باب في 248)  1/281مسند الحميدي، أحاديث عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها عن رسول هللا  (37)

 (. 3528)388/ 5الرجل يأكل من مال ولده 
 (, وقال: "َهَذا َحِديٌث َحَسٌن". 1358)3/32سنن الترمذي: أبواب األحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده   (38)
 (.6004(، ) 6001(، )6000)6/6السنن الكبرى للنسائي، كتاب البيوع، باب الحث على الكسب  (39)
 (. 2290)3/390ولده   سنن ابن ماجه، أبواب التجارات، باب ما للرجل من مال (40)
 (. 22697)516/ 4مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع واألقضية، في الرجل يأخذ من مال ولده  (41)
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أحمد:  (42) األولى:    مسند  الرواية  عنها(،  هللا  رضي  الصديق  بنت  عائشة  الصديقة  )مسند  النساء  والثانية:  24032)40/34مسند   ،)

والثالثة:  24957) 41/429 والرابعة:  (25296)176/ 42(،  والخامسة:  25400) 42/247،  والسادسة:  25611)390/ 42(،   ،)
 (. 25654)42/438(، والسابعة:  25846)43/38

 (. 16643)133/ 9مصنف عبد الرزاق الصنعاني: كتاب الصدقة، باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة  (43)
 (. 2287)2/144سنن سعيد بن منصور: كتاب الطالق، باب الغالم بين األبوين أيهما أحق به  (44)
 (. 4487)380/ 4المعجم األوسط للطبراني: باب العين )من اسمه عبد هللا(  (45)
  2/53(2295 .)المستدرك على الصحيحين للحاكم: كتاب البيوع، حديث أبي هريرة (46)
 (.  15743)7/787السنن الكبرى للبيهقي: كتاب النفقات، باب نفقة األبوين  (47)
 (. 3529)389/ 5سنن أبي داود: أول كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده  (48)
 (. 25668) 444/  42(، وفي  24951)  426/ 41اء )مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي هللا عنها( مسند أحمد: مسند النس (49)
 (.  1685) 156/ 3مسند أبي داود الطيالسي: أحاديث النساء )سارية، وقريبة، وأم عمارة بنت عمير عن عائشة(   (50)
   3/950(1655( ,)1656 .)مسند إسحاق بن راهويه: ما يروى، عن نساء أهل الكوفة وغيرهم، عن عائشة، عن رسول هللا (51)
 (. 22696)516/ 4ل يأخذ من مال ولده مصنف ابن أبي شيبة: كتاب البيوع واألقضية، في الرج (52)
 (. 15744)7/788السنن الكبرى للبيهقي: كتاب النفقات، باب نفقة األبوين  (53)
 (. 385)252/ 14علل الدارقطني   (54)
 (. 6003(, )6002)6/7السنن الكبرى للنسائي: كتاب البيوع، باب الحث على الكسب  (55)
 (. 2137) 3/269لى المكاسب سنن ابن ماجه: أبواب التجارات، باب الحث ع (56)
ِة مواضَع. 22693)516/ 4مصنف ابن أبي شيبة: كتاب البيوع واألقضية، في الرجل يأخذ من مال ولده  (57)  (, وفي عدَّ
األولى:    (58) عنها(,  هللا  رضي  الصديق  بنت  عائشة  الصديقة  )مسند  النساء  مسند  أحمد:  والثانية:  24136)40/164مسند   ،)

 (. 25845) 43/38(، والثالثة:  24148) 40/179
 (. 1561) 3/886( والثانية:  1507)3/848مسند إسحاق بن راهويه: ما يروى عن األسود بن يزيد، عن عائشة )رضي هللا عنها(, األولى:    (59)
 (. 323)268/ 18مسند البزار = البحر الزخار: مسند عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها  (60)
حبان، األولى: كتاب الرضاع، باب النفقة، ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إسناد هذا الخبر منقطع ليس بمتصل  صحيح ابن    (61)

 (. 4261) 10/74(، والثانية: كتاب الرضاع، ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذكر األسود في هذا الخبر وهم فيه شريك  4260)10/73
 (.4486) 4/380عبد هللا    المعجم األوسط: باب العين، من اسمه (62)
( وقال: "َوُهَو 15746(,)15747) 788/ 7السنن الكبرى للبيهقي: كتاب النفقات، جماع أبواب النفقة على األقارب، باب نفقة األبوين    (63)

ْسَناِد َغْيُر َمْحُفوٍظ".   ِبَهَذا اإْلِ
(, تقريب التهذيب  2132) 1/464(, الكاشف للذهبي  7025)12/76, تهذيب الكمال للمزِ ي  6/331ينظر: الطبقات الكبرى البن سعد    (64)

 (. 2615) 254البن حجر ص: 
(, الكاشف 265) 2/233للمزِ ي    (, تهذيب الكمال473)2/144(, الجرح والتعديل البن أبي حاتم  45)56ينظر: الثقات للعجلي ص:    (65)

 (. 270)95البن حجر ص:  (, تقريب التهذيب221)227/ 1للذهبي 
(, تقريب التهذيب  687) 7/421البن حجر    (, تهذيب التهذيب4016)54/ 2للذهبي    , الكاشف6/293الطبقات الكبرى البن سعد  ينظر:    (66)

 (. 4856) 409البن حجر ص: 
 (. 11461  )8/231(, اإلصابة البن حجر  7093)7/186(, أسد الغابة البن األثير  4029) 4/1881ينظر: االستيعاب البن عبد البر    (67)
 . 312/ 2ك على الصحيحين للحاكم المستدر  (68)
َحاَبِة)ُمْسَنُد 2291)2/769ُينَظر: سنن ابن ماجه: ِكَتاُب التِ َجاَراِت, َباُب َما ِللرَُّجِل ِمْن َماِل َوَلِدِه    (69) (, مسند أحمد: ُمْسَنُد اْلُمْكِثِريَن ِمَن الصَّ

   11/579(7001 .)َعْبِدهللِا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ 
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 . 64- 63ة يونس: من اآلية: سور  (70)
 (. 396(, ) 395)378/ 1مسند الحميدي: أحاديث أبي الدرداء رضي هللا عنه  (71)
(؛ وفي أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة يونس  2273) 4/104سنن الترمذي: أبواب الرؤيا، باب قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا    (72)

 حسن"."هذا حديث  (, وقال: 3106)5/137
 (. 27556)538/ 45(, و  27510) 45/502مسند أحمد: مسند القبائل، من حديث أبي الدرداء عويمر (73)
   2/321 (1069 .)مسند أبي داود الطيالسي: أحاديث أبي الدرداء (74)
ْنَيا َوِفي اآلِخَرِة{  ( َقْوُلُه َتَعاَلى: }َلُهمُ 64التفسير من سنن سعيد بن منصور، تفسير سورة يونس عليه السالم، اآلَيُة ) (75)  اْلُبْشَرى ِفي اْلَحَياِة الدُّ

 (. 1067) 5/320(، وفي  1066)5/318
(, مصنف ابن أبي شيبة: كتاب اإليمان والرؤيا، ما قالوا في تعبير  26)   1/42عن النبي  مسند ابن أبي شيبة: ما رواه أبو الدرداء  (76)

 (. 30452)173/ 6الرؤيا 
 (. 17733)134/ 15(، و  17717)15/124تفسير الطبري: سورة يونس  (77)
 (. 17741)136/ 15(، و  17735) 15/134المصَدر نفُسُه  (78)
 (. 17737)135/ 15(، و 17734) 15/134(، و  17724)15/129(، و 17723(،) 17722) 15/128المصَدر نفُسُه  (79)
 (. 43177)137/ 15(، و  17736)15/135تفسير الطبري: سورة يونس ( 80)
 (. 17738)135/ 15المصَدر نفُسُه ( 81)
 (. 17743)137/ 15المصَدر نفُسُه ( 82)
للطحاوي: باب بيان مشكل ما روي عن رسول هللا  (83) النبوة؟   شرح مشكل اآلثار  التي هي  الرؤيا: كم هي من جزء من األجزاء  في 

5/420(2180 .) 
 (. 758)1/584الفوائد الشهير بالغيالنيات ألبي بكر الشافعي: حديث آخر عن الزهري  (84)
 (. 8180) 4/433المستدرك على الصحيحين للحاكم: كتاب تعبير الرؤيا  (85)
 (. 7514)4/185شعب اإليمان للبيهقي: فصل في الرؤيا   (86)
 (. 5024(421(, تقريب التهذيب البن حجر ص: 4152)2/75(, الكاشف للذهبي  4360)22/5ُينَظر: تهذيب الكمال للمزِ ي  (87)
 (. 4095)357(, ص: 3386)655/ 1(, 3446)18/134ُينَظر: المصادر نفسها  (88)
 (. 1841)203(, ص: 1489) 1/386(, 1814)8/513ُينَظر: المصادر نفسها  (89)
 (. 4605)392(, ص: 3810)2/25(,  3946) 125/ 20ُينَظر: المصادر السابقة   (90)
 (. 6132) 621/ 4(, اإلصابة البن حجر 4142) 4/306(, أسد الغابة البن األثير 2006)3/1227ُينَظر: االستيعاب البن عبد البر  (91)
لرحمن بن جبير المصري المؤذن، مولى نافع بن عمرو، ويقال ابن عبد عمرو بن نضلة القرشي العامري، من الثالثة، الوسطى من عبد ا  (92)

ى  التابعين، وثقه النسائي والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: "ثقة فقيه مقرئ"، وقال ابن حجر: "ثقة عارف بالفرائض"، رو 
(,  1039) 1/221(, الجرح والتعديل البن أبي حاتم  940)290هـ(, ينظر: الثقات للعجلي ص:  97د والترمذي والنسائي)ت:  له مسلم وأبو داو 

(, تقريب التهذيب البن حجر ص:  3165) 624/ 1(, الكاشف للذهبي3783)17/28(, تهذيب الكمال للمزِ ي  3932)5/79الثقات البن حبان  
338 (3828 .) 

 (, إْذ لْم يذكر ألحدهما رواية عن اآلخر. 315)154/ 6(, 400) 7/217ب البن حجر ُيْنَظر: تهذيب التهذي  (93)
 . 213/ 6علل الدارقطني  ُيْنَظر: (94)
 (. 3946)20/126ينظر: تهذيب الكمال للمزِ ي  (95)
 (. 400) 7/218ينظر: تهذيب التهذيب البن حجر  (96)
َقاِق, َباب اْلُمْكِثُروَن ُهْم اْلُمِقلُّوَن, َوَقْوُلُه َتَعاَلى: }َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَحَياَة  (97) ْنَيا َوِزيَنَتَها...اآلية{ صحيح البخاري: ِكَتاب الرِ   (. 6443)8/94الدُّ
 (. 479)1/348صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود  (98)
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(, سنن ابن ماجه: أبواب تعبير الرؤيا، باب  2275)4/105: } لهم البشرى في الحياة الدنيا{  ُسَنن الترمذي: أبواب الرؤيا، باب قوله  (99)

(,  22687) 37/361(, مسند أحمد: تتمة مسند األنصار، حديث عبادة بن الصامت  3898)5/58الرؤيا الصالحة يراها المسلم، أو ترى له  
(، قال الشيخ شعيب في هامشه على  2182)1357/ 2ن كتاب الرؤيا، باب في قوله تعالى: }لهم البشرى في الحياة الدنيا{  سنن الدارمي: م

سنن ابن ماجه, ومسند اإلمام أحمد: "صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من  
 (. 536)128/ 12البن حجر عبادة", وُينظر: تهذيب التهذيب  

  1 /381(401 .)مسند الحميدي: أحاديث أبي الدرداء (100)
(  (، وفي مسند القبائل )من حديث أبي الدرداء عويمر21706)36 /37(  مسند أحمد: تتمة مسند األنصار )حديث أبي الدرداء  (101)

45/505 (27512 .) 
 (. 8688) 4/514الضبع مصنف عبد الرزاق الصنعاني: كتاب المناسك، باب  (102)
 (. 188) 117مسند ابن المبارك ص:  (103)
 (. 2003)3/1150الكنى واألسماء للدوالبي: من كنيته "أبو هالل"  (104)
ْرَداءِ  (105)   1 /57(50 .)َعِن النَِّبيِ    مسند ابن أبي شيبة: َما َرَواُه َأُبو الدَّ
 (. 1473) 3/123كراهية أكل المصبورة سنن الترمذي: أبواب األطعمة، باب ما جاء في  (106)
(, وقال: "َوِإْسَناُدُه َحَسٌن، واَل َنْعَلُم َرَوى َسِعيد ْبُن اْلُمَسيَّب، 4091)   10/30مسند البزار = البحر الزخار: حديث أبي الدرداء عن النبي  (107)

ْرَداِء َغْيَر َهَذا اْلَحِديِث".  َعن َأِبي الدَّ
(,  2629)12/223(, تهذيب الكمال للمزِ ي  8369)6/417(, الثقات البن حبان  1063) 4/246والتعديل البن أبي حاتم  ينظر: الجرح    (108)

 (. 2675)259(, تقريب التهذيب البن حجر ص: 2183) 1/471الكاشف للذهبي  
 (. 8791)7/13ن حبان (, الثقات الب935) 5/200, الجرح والتعديل البن أبي حاتم 5/227التاريخ الكبير للبخاري   ينظر: (109)
(, تقريب التهذيب  1960)1/444(, الكاشف للذهبي  2358)11/66, تهذيب الكمال للمزِ ي  5/89ينظر: الطبقات الكبرى البن سعد    (110)

 (. 2396) 241البن حجر ص: 
 . 3/1150الكنى واألسماء للدوالبي , 45/505مسند أحمد  (111)
 . 36/38مسند أحمد)الهامش(  (112)
 . 30/ 10لبزار = البحر الزخار ينظر: مسند ا (113)
ْيِد, باب أكل كل ذي ناب من السباع    (114) ْيِد َوالذََّباِئِح َوَما 5530)96/  7صحيح البخاري: ِكَتاُب الذََّباِئِح َوالصَّ (, صحيح مسلم: ِكَتاُب الصَّ

َباِع، وَ   (. 1932)1533/ 3ُكلِ  ِذي ِمْخَلٍب ِمَن الطَّْيِر ُيْؤَكُل ِمَن اْلَحَيَواِن, َباُب َتْحِريِم َأْكِل ُكلِ  ِذي َناٍب ِمَن السِ 
  1 /464(549 .)مسند الحميدي: أحاديث عبد هللا بن جعفر (115)
 (. 3308) 4/428سنن ابن ماجه: أبواب األطعمة، باب أطايب اللحم   (116)
طالب  (117) أبي  بن  جعفر  بن  هللا  عبد  أجمعين)حديث  عليهم  هللا  رضوان  البيت  أهل  مسند  أحمد:  وفي    )3/273(1744مسند   ,)

 (. 1759) 284/ 3(، وفي 1756) 3/282(، وفي  1759)3/284
 (. 1028)2/286مسند أبي داود الطيالسي: ما أسند عن عبد هللا بن جعفر   (118)
البزار = البحر الزخار: مسند  (119) (  )شيخ من فهم يقال له محمد بن عبد الرحمن، عن عبد هللا بن جعفرعبد هللا بن جعفر  مسند 

 . (2262) 6/223وفي  (, 2261)6/222
 (. 162)109ص:   الشمائل المحمدية للترمذي: باب ما جاء في إدام رسول هللا (120)
 (. 6623)228/ 6السنن الكبرى للنسائي: كتاب الوليمة، لحم الظهر  (121)
 (. 216(,)215) 86/ 13المعجم الكبير للطبراني: باب العين )شيخ من فهم يقال له: محمد بن عبد الرحمن عن عبد هللا(  (122)
 . (7098(, )7097)4/124المستدرك على الصحيحين للحاكم: كتاب األطعمة)أطيب اللحم لحم الظهر( (123)
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الغذاء(   (124) كثير  منه  األحمر  الظهر,  منها)لحم  يصنع  وما  اللحوم  في  السابعة  المقالة  األصفهاني،  نعيم  ألبي  النبوي  الطب 

2/746(871 (,)872(،)873 .) 
 (. 5501(،)5500(,)5499)  61–8/60شعب اإليمان: باب في المطاعم والمشارب وما يجب التورع عنه منها)أكل اللحم(   (125)
(,  11208)7/507(, الثقات البن حبان  1685)368/ 8, الجرح والتعديل البن أبي حاتم  3/330ينظر: تاريخ ابن معين)رواية الدوري(    (126)

 (. 6605)528(, تقريب التهذيب البن حجر ص: 210) 10/113لتهذيب البن حجر (, تهذيب ا5395) 2/256الكاشف للذهبي  
 (.4699) 4/78(, اإلصابة البن حجر 2949) 3/241(, أسد الغابة البن األثير 1535) 3/905ينظر: االستيعاب البن عبد البر  (127)
 (. 4609)4/35(,  2864) 3/199(, 1488)3/880ُينظر: المصادر نفسها  (128)
 . 6/223ُينظر: مسند البزار = البحر الزخار  (129)
 . 2/362ينظر: مسند أحمد: بتحقيق أحمد شاكر  (130)
, شعب 4/124, المستدرك للحاكم  13/87, المعجم الكبير للطبراني 6/223, مسند البزار = البحر الزخار 3/273ينظر: مسند أحمد  (131)

 . 8/61اإليمان للبيهقي 
 (. 6015) 487(, تقريب التهذيب البن حجر ص: 5342)25/474ي تهذيب الكمال للمز ِ ينظر:  (132)
 . 4/124للحاكم  المستدرك (133)
 (. 1124)1/86الجامع الصغير من حديث البشير النذير للسيوطي ينظر:  (134)
 . 487, وينظر: تقريب التهذيب البن حجر ص: 2/361مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر ينظر:  (135)
, التاريخ 235/ 22, مسند أحمد 7/248، وينظر في ترجمة نصر: الطبقات الكبرى البن سعد 2/366أحمد شاكر مسند أحمد بتحقيق  (136)

,  8/469, الجرح والتعديل البن أبي حاتم  133, الضعفاء الصغير للبخاري ص:  8/105, التاريخ الكبير للبخاري  2/241الصغير للبخاري  
 . 15/376تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 

 . 371/ 2, وفي 2/369شاكر د أحمد بتحقيق أحمد مسن (137)
 . 284/ 3, و 3/272ينظر: مسند أحمد بتحقيق األرنؤوط  (138)
 . 3/278ينظر: المصدر نفُسُه  (139)
 . 3/282ينظر: المصدر نفُسُه  (140)
 .  285, الجامع الصغير وزيادته لأللباني ص: 6/334ينظر: سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة لأللباني   (141)
 (. 4080)752/ 2صحيح الجامع الصغير وزيادته لأللباني  (142)
 (. 1273) 336/  2الجرح والتعديل البن أبي حاتم: باب تسمية من روى عنه العلم ممن اسمه أصرم  (143)
 (. 9480)9/181المعجم األوسط، من اسمه يعقوب  (144)
 . 36/ 5ُينظر: مجمع الزوائد للهيثمي  (145)
د الرحمن بن ميمون الحماني أبو زكريا الكوفي، جده ميمون أو عبد الرحمن بن ميمون يلقب: بشمين، من  يحيى بن عبد الحميد بن عب  (146)

هـ(,  228التاسعة، من صغار أتباع التابعين، وثقه ابن معين، وقال ابن حجر: "حافظ إال أنهم اتهموه بسرقة الحديث"، روى له مسلم، )ت:  
(, تقريب  9275)121/ 7(, الثقات البن حبان  1273)   269/ 3ريخ ابن معين)رواية الدوري(  , تا374/ 6ينظر: الطبقات الكبرى البن سعد  

 (.  7591) 593التهذيب البن حجر ص: 
   1/511 (615 .)مسند الحميدي: أحاديث معاوية بن أبي سفيان (147)
 (. 1038) 2/718صحيح مسلم: كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة   (148)
 (. 2385) 3/77السنن الكبرى للنسائي: كتاب الزكاة، باب اإللحاف في المسألة   (149)
 28/103 (16893 .)(  مسند أحمد: مسند الشاميين)حديث معاوية بن أبي سفيان (150)
 (. 1684)1024/ 2سنن الدارمي: من كتاب الزكاة، باب التشديد على من سأل وهو غني  (151)
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ذ وما يتعلق به من المكافأة والثناء والشكر)ذكر الزجر عن اإللحاف في المسألة، وإن كان المرء  صحيح ابن حبان: باب المسألة واألخ  (152)

 (. 3389)8/183مضطرا( 
 (. 808) 19/348المعجم الكبير للطبراني: باب الميم)همام بن منبه، عن معاوية(  (153)
(، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 3642) 71/ 2المستدرك على الصحيحين للحاكم: كتاب البيوع، حديث معمر بن راشد    (154)

 ولم يخرجاه بهذه السياقة"، وقال الذهبي: "على شرط البخاري ومسلم".
 (. 7872) 4/329السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة التطوع، باب كراهية السؤال والترغيب في تركه  (155)
(, تهذيب  5863)5/487(, الثقات البن حبان 1786) 467(, الثقات للعجلي ص: 110) 9/24حاتم ينظر: الجرح والتعديل البن أبي  (156)

 . 74859)585(, تقريب التهذيب البن حجر ص: 6116) 358/ 2(, الكاشف للذهبي 6767) 31/140الكمال للمزِ ي 
 (. 8087) 120/ 6اإلصابة البن حجر   (,4984) 5/201(, أسد الغابة البن األثير 2435)3/1416ينظر: االستيعاب البن عبد البر  (157)
(, الجرح والتعديل 1750) 461, الثقات للعجلي ص:  129/ 3, تاريخ ابن معين)رواية الدوري(  6/71ينظر: الطبقات الكبرى البن سعد    (158)

حاتم   أبي  حبان  453)9/107البن  البن  الثقات  حجر  5985) 5/510(,  البن  التهذيب  تهذيب  للذهبي  106)11/67(,  الكاشف   ,)
 (. 7317) 574(, تقريب التهذيب البن حجر ص: 5984)2/339

  1/549(698 .)مسند الحميدي: أحاديث عبد هللا بن عمر بن الخطاب (159)
 (. 5420)9/309(، و5411) 9/302مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة)مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما(  (160)
 (. 13380)3/195م يوم عرفة بمكة مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الحج، في صو  (161)
 (. 2840) 3/228السنن الكبرى للنسائي: كتاب الصيام، إفطار يوم عرفة بعرفة، وذكر االختالف على أيوب في خبر ابن عباس فيه  (162)
 (. 3265) 72/ 2شرح معاني اآلثار: كتاب الصيام، باب صوم يوم عرفة  (163)
 (. 751) 2/117سنن الترمذي: أبواب الصوم، باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة  (164)
ْوِم, َباٌب ِفي ِصَياِم َيْوِم َعَرَفَة   (165)  (. 1806)1106/ 2سنن الدارمي: َوِمْن ِكَتاِب الصَّ
من    (166) المكثرين  مسند  أحمد:  عنهما(  مسند  هللا  رضي  عمر  بن  هللا  عبد  و  5080)9/100الصحابة)مسند  و 5117)9/127(،   ،)

9/302(5411 .) 
 (. 13380)3/195مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الحج، في صوم يوم عرفة بمكة  (167)
 (. 2838) 3/227فيه    السنن الكبرى للنسائي: كتاب الصيام، إفطار يوم عرفة بعرفة، وذكر االختالف على أيوب في خبر ابن عباس  (168)
  9 /445 (5595 .)مسند أبي يعلى الموصلي: مسند عبد هللا بن عمر (169)
صحيح ابن حبان كتاب الصوم: فصل في صوم يوم عرفة)ذكر ما يستحب للمرء مجانبة الصوم يوم عرفة إذا كان بعرفات ليكون أقوى    (170)

 (. 3604) 8/369على الدعاء( 
(, الثقات 898) 281(, الثقات للعجلي ص:  947)203/ 5, الجرح والتعديل البن أبي حاتم  6/31سعد  ينظر: الطبقات الكبرى البن    (171)

للمزِ ي  8759)5/ 7البن حبان   الكمال  تهذيب  للذهبي  3612) 16/215(,  الكاشف  التهذيب البن حجر ص:  3020) 1/603(,  تقريب   ,)
326 (3662 .) 

 (. 7805)607(, تقريب التهذيب البن حجر ص: 6379)2/392بي , الكاشف للذه6/25ينظر: الطبقات الكبرى البن سعد  (172)
 . 4/155, اإلصابة البن حجر  3/336, أسد الغابة البن األثير 3/950ينظر: االستيعاب البن عبد البر  (173)
 . 2/117سنن الترمذي  (174)
 . 4/503مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر  (175)
 . 9/100مسند أحمد بتحقيق األرنؤوط  (176)
 . 8/369صحيح ابن حبان: حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط  (177)
 . 9/445, مسند أبي يعلى الموصلي)الهامش( 2/1106ُينظر: سنن الدارمي )الهامش(  (178)


