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المقدمة

ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  هلل  الحمد 
من  اعمالنا،  سيئات  ومن  أنفسنا  ر  شــرو من  باهلل 
له  هــادي  فال  ومن يضلل  له  اهلل فال مضل  يهدي 
إله اال اهلل وحده ال شريك له وأشهد  وأشهد أن ال 

رسوله. ان محمد عبده و
كــثــيــرٌة هــي الــمــصــنــفــات فــي علم  ــعــد؛  ــا ب أمـ
الرتب من حيث عناية  الحديث، ولكنها متفاوتة 
أهل العلم بها تحقيقًا أو شرحًا أو تمييزًا لمحتواها 
بلغت  قــد  فبعضها  والضعيف،  الصحيح  بين 
العناية به غايتها، وبعضها مازال حبيس المكاتب، 
لم يدرس دراسة فاحصة،  بين مخطوط ومطبوع، 
مسند  مــن  )المنتخب  المصنفات  تلك  ومــن 
عبد بن حميد المتوفى سنة ٢٤٩هـ( فهو مصنف 
جليل عظيم القدر والفائدة، فأحببت بان أساهم 
الجليل  المصنف  ذلــك  بخدمة  يسير  بجهد  ولــو 
موضوعي  فكان  ثالثياته،  في  كتب  أ أن  فعمدت 
من  المنتخب  ــي  ف حميد  ــن  ب عــبــد  ــيــات  )ثــالث
مسنده )دراسة تحليلية( وأثناء تلك الدراسة وقع 
لي في تلك الثالثيات بعض األحاديث الضعيفة، 
ومثل هذه األحاديث ال تعكر صفو ذلك المصنف 
كتابه ما هو  الجليل، وقد وجد فيما هو أعظم من 

كتابة هذا البحث لتبين  كثر منها. فعمدت إلى  أ
ما وقع من أحاديث ضعيفة في ثالثيات المنتخب 
حسب  لضعفها  ومبينة  لها  مخرجًة  المسند  من 
قواعد أهل العلم بالحديث، سائأ المولى عز وجل 
أن ينفعني به والمسلمين إنه سميع قريب الدعاء.
األحاديث  تلك  دراســة  في  منهجي  كــان  وقــد 

تي: على النحو اآل
السنة  كتب  بتخريج األحاديث من  أوال: قمت 

المشتهرة.
أقوال  ذكر  مع  حديث  كل  لــرواة  ترجمت  ثانيًا: 

النقاد فيهم.
بيان  و األحــاديــث  على  بالحكم  قمت  ثــالــثــًا: 
بيان  مــع  الحديث،  علم  قــواعــد  حسب  ضعفها 

أقوال بعض أئمة الحديث إن وجدت.
بذلك  معتمدًة  الغريبة،  لفاظ  األ بينت  رابعًا: 

كتب الغريب والشروحات. على 
تي: وكان تقسيم البحث على النحو اآل

المبحث األول: التعريف باإلمام عبد بن ُحميد 
والثالثيات وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول: اسمه ونسبه وكنيته ومولده.
المطلب الثاني: شيوخه وتالمذته .

المطلب الثالث: ثناء العلماء عليه ووفاته.
المطلب الرابع : الثالثيات عند المحّدثين.

من  الضعيفة  األحــاديــث  الــثــانــي:  المبحث 
من  المنتخب  فــي  ُحــمــيــد  ــن  ب عــبــد  ثــيــات  ثــال

ه مسند
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وخاتمة جمعت فيها أهم النتائج المستنبطة 
والسداد  التوفيق  تعالى  اهلل  أسأل  الختام  وفي 
ولم  جــهــدًا،  فيه   

ُ
آل لم  إنــي  إذ  البحث،  هــذا  في 

رسول  إال  يرد  و قوله  من  يؤخذ  فكٌل  الكمال،  أدِع 
كان فيه من صواب فهو من اهلل وحده،  �، فما 
واهلل  الشيطان،  ومن  فمني  خطأ  من  فيه  كان  وما 
يئان، وآخر دعوانا إن الحمد هلل رّبِ  رسوله منه بر و

العالمين. 
المبحث األول	 
التعريف باإلمام عبد بن ُحميد	 
المطلب األول: 	 
اسمه ونسبه وكنيته ومولده 	 

حميد  بــن  عبد  محمد  أبــو  الحافظ  اإلمـــام  هــو 
بالفتح  الكشي،  لــه:  يقال  و الكسي)١(،  نصر،  بن 
ُحميد.  بن  الحميد  عبد  اسمه:  وقيل  واإلعجام، 

أمــا الكسي  كــمــال:٧/ ١85:  كــوال فــي اإل ابــن مــا قــال   )١(
كثيرة ينسبون إلى »كس« بلد  بالسين المهملة، فجماعة 
يقارب »سمرقند« منه جماعة من المحدثين، والعراقيون، 
ربما صحفه بعضهم فقال  وغيرهم يقولونه بفتح الكاف، و

بالشين المعجمة، وهو خطأ.
وقال ابن السمعاني في األنساب :٤/ 6٢5: الكسي، بكسر 
بلدة  إلى  النسبة  هذه  المهملة،  السين  وتشديد  الكاف 
كس، أقمت بها اثني عشر يوما،  راء النهر، يقال لها:  بما و
يخهم أن اسم هذه البلدة »كس«  وقد ذكر الحفاظ في توار
كسي،  بكسر الكاف والسين غير المنطوقة، والنسبة إليها 
المنقوطة،  والشين  الكاف  بفتح  »كش«  المشهور  أن  غير 
محمد  أبو  البلدة:  هذه  من  والمعروف  »نخشب«  بقرب 
المعروف  وهو  الكشي،  نصر  بن  حميد  بن  الحميد  عبد 

بعبد بن حميد.

ولد بعد السبعين ومائة )٢(.
المطلب الثاني: 	 
شيوخه وتالمذته .	 

: شيوخه :
ً
أوال

الذين  الشيوخ  كثير من  لإمام عبد بن حميد 
حدث عنهم من أبرزهم، يزيد بن هارون، وابن أبي 
فديك، ومحمد بن بشر العبدي، وعلي بن عاصم، 
ــن علي  ــبــرســانــي، وحــســيــن ب ــن بــكــر ال ومــحــمــد ب
الدشتكي،  اهلل  عبد  بن  الرحمن  وعبد  الجعفي، 

كثيرا )3(. وعبد الرزاق، وخلقا 
والترمذي،  مسلم،  عنه:  حدث  تالمذته   :

ً
ثانيا

ئل النبوة من »صحيحه«  والبخاري تعليقًا في دال
عبد  وقــال  قــال:  الــجــذع،  حنين  حديث  عقيب 
الحميد: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا معاذ 
بن العالء، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي �. 

فقيل: إنه عبد بن الحميد)٤(. 
المطلب الثالث: 	 
ثناء العلماء عليه ووفاته.	 

: ثناء العلماء.
ً
أوال

لقد اثنى عليه كثير من العلماء فقال ابن حبان: 

وثـــقـــات  األوســــــــــــــــط:38٩/٢،  ــــخ  ي ــار ــ ــت ــ ال ــنـــظـــر:  يـ  )٢(
الــســنــن  رواة  لــمــعــرفــة  والــتــقــيــيــد  حـــــبـــــان:8/٤0١،  ــن  ــ اب
يخ  ــوفــيــات:٢٢٤/١٩، وتار ــال ب والــوافــي  والــمــســانــيــد:3٩٢، 
اإلســــالم:١١٧5/5، وشــذرات الــذهــب:٢٢٧/3، وتقريب 

التهذيب:368
)3( ينظر: تهذيب الكمال: 5٢٤/١8.

)٤( صحيح البخاري ١٩5/٤ رقم:)3583(
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»وكان ممن جمع وصنف« )١(.
ممن  القدر،  جليل  »إمام  السمعاني:  ابن  وقال 
ــي أقــطــار  ــت إلــيــه الــرحــلــة ف ــان جــمــع وصــنــف، وك

األرض« )٢(.
»المسند«  »صــاحــب  الحموي:  يــاقــوت  ــال  وق

وأحد أئمة الحديث«)3(.
وقال ابن نقطة: »قال أبو سعد عبد الرحمن بن 
يسي: عبد الحميد بن حميد بن نصر  محمد اإلدر
حميد«،  بــن  »عبد  بـــ  يعرف  محمد،  أبــو  الكشي 
ئمة  األ من  وكان  »التفسير«،  و  »المسند«  صاحب 

المتقنين والثقات من المحدثين )٤(.
وقال الذهبي: اإلمام الحافظ، الحجة الجوال )5(. 

ئمة الثقات )6(. وقال مرة: وكان من األ
: وفاته 

ً
ثانيا

األحد  يــوم  بكش،  حميد  بن  عبد  اإلمــام  توفي 
لعشر بقين من شهر رمضان سنة ٢٤٩هـ )٧(. 

حدثنا  يخه:  تار في  غنجار  »قال  الذهبي:  قال 
أحمد بن أبي حامد الباهلي، قال: حدثنا حفص 
بن  يحيى  شيخنا  كــان  قــال:  الكشي  برخاش  بن 
فبكى  حميد،  بن  عبد  فعاده  مريضا،  الغفار  عبد 

)١( الثقات البن حبان:8/٤0١.
)٢( األنساب للسمعاني ٤/6٢5.

)3( معجم البلدان٤60/5.
)٤( ينظر: التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد3٧٤.

)5( سير أعالم النبالء ١٢/ ٢35.
)6( تذكرة الحفاظ للذهبي٢/ 53٤.

)٧( ينظر: إكمال تهذيب الكمال 3٤8/8

فماتا  قــال:  زكريا،  أبا  يا  بعدك  اهلل  أبقاني  ال  وقــال: 
الثاني  اليوم  عبد  مات  ثم  يحيى،  مات  جميعا. 
يوم  في  جنازتهما  رفعت  و مرض،  غير  من  فجاءة 

واحد«)8(.
المطلب الرابع: 	 
ثيات عند المحّدثين ومضانها.	  الثال

ثيات: المقصود بالثالثيات  : التعريف بالثال
ً
أوال

في اصطالح المحّدثين:
ثار التي يقع فيها بين رسول  هي األحاديث واآل

بين مخرج الحديث ثالثة رواة فقط. اهلل � و
ما يعرف  أنواع علّو اإلسناد، وهو  وهي من أجل 
بالعلو المطلق، أي: القرب من النبي � بسند 
السند مطلب عزيز  وعلو  متصل صحيح. نظيف 
عند علماء الحديث ألنه من أجل األخبار. وأعالها 
حتى  وحديثا  قديما  باالهتمام  حظيت  وقد  سنًدا 

أفردوها بالتصنيف)٩(.
ثالثة  من  رواة  ثالثة  يجمع  الثالثي  والحديث 
التابعين.  وتابع  والتابعون،  الصحابة،  وهم  قــرون 

وهم من القرون المفضلة األولى.
وآمنوا.   � النبي  لقوا  الذين  هم  فالصحابة: 
به وماتوا على اإلسالم، وهم الذين سمعوا الحديث 
من رسول اهلل�، وسمع النبي � من جبريل 
ســنــًدا  وتــعــالــى.  سبحانه  اهلل  عــن  الــســالم  عليه 

يخ اإلسالم١١٧5/5. )8( ينظر: تار
اإلمــام   ،35٩ الحديث  علوم  في  النقد  منهج  ينظر:   )٩(

بين الصحيحين ١6.  الترمذي والموازنة بين جامعه و
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صحيًحا. عالًيا)١(.
أو  النبوة  عصر  بعد  جــاءوا  الذين  هم  التابعون: 
الصحابة.  ولــقــوا  يلقوه  ولــم   � النبي  عــاصــروا 
الصحبة  طول  يشترط.  وال  منهجهم  على  وســاروا 
تابعي  فهو  مسلًما  ومات  الصحابة.  لقي  من  فكل 

وبعضهم. أحسن من بعض)٢(.
تابع التابعين: هم الذين لم يلقوا أصحاب رسول 

اهلل � وانما لقوا التابعين وصحبوهم)3(. 
مثال: قال اإلمام عبد بن ُحميد: حدثنا يزيد بن 
يل، عن انس بن مالك: قال  هارون، أنا حميد الطو
رسول اهلل �: »ال تقوم الساعة حتى ال يقال في 

األرض اهلل اهلل«)٤(.
الحديث،  مخرج  هــو  ُحميد  بــن  عبد  فــاإلمــام 
يل  الطو وحميد  تابعي،  تابع  هو  هــارون  بن  يزيد  و
صحابي.  عنه  اهلل  رضــي  مالك  بن  وأنــس  تابعي، 

 إلى النبي � .
ً

وصوال
ثيات. : مظان الثال

ً
ثانيا

حوى  قد  مما  الشريفة  السنة  كتب  كل  ليس 
بحسب  تختلف  فهي  الثالثية،  األحاديث  على 

أهل  فهوم  تلقيح   ،5١ الــروايــة  علم  في  الكفاية  ينظر:   )١( 
ثر ١03.  األ

النظر  نزهة   ،١٢6 الحديث  علوم  ــواع  أن معرفة  ينظر:   )٢(
.٢3٩

 ،85/١6 مسلم  صحيح  على  الــنــووي  شــرح  ينظر:   )3(
التقرير والتحبير ٢/٢٢8.

 3٢8/٢ حــمــيــد  بـــن  عــبــد  مــســنــد  مـــن  الــمــنــتــخــب   )٤(
رقم:)١٤١0(. إسناده صحيح. 

من  أقــرب  المصنف  كــان  فكلما  مصنفيها  زمــن 
مصنفاته  في  يكون  ان  احتمال  كان  النبوة؛  عهد 
كما عند اإلمام مالك  ربما ثنائية  أحاديث ثالثية و
السنة  في  المصنفة  الكتب  ومــن  مــوطــأه)5(،  في 

ية والتي حوت على الثالثيات:  النبو
وأربــعــون  خمسة  وفــيــه  الطيالسي:  مسند   .١

وسبعمائة حديًثا ثالثًيا)6(. 
٢. مسند الشافعي: وفيه سبعٌة وأربعون حديًثا 

ثالثًيا)٧(.
ــر مـــن مئة  ــث ك أ ــه  ــي الــحــمــيــدي: وف 3. مــســنــد 

وخمسين حديًثا ثالثًيا.
كثر من ثالثمائة حديث  ٤. مسند أحمد: وفيه أ

 .)8 ثي) ثال
عــشــر  ــة  ــس ــم خ ــه  ــيـ وفـ الـــــدارمـــــي:  ســـنـــن   .5

.)٩ حديًثا)
وعشرون  اثنان  وفيه  البخاري:  صحيح   .6

.)١0 حديًثا)

)5( ينظر: األربعون من رواية مالك عن نافع للسيوطي 3.  
)6( ينظر: منهج اإلمام أبي داود الطيالسي في مسنده ٩١.  
في  الشافعي  إلى  بإسناده  حجر  ابن  الحافظ  جمعها   )٧(
جزء لطيف سماه )سلسلة الذهب(. ينظر: سلسلة الذهب 

فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر35.
)8( جمعها محب الدين إسماعيل بن عمر المقدسي في 
يني.  مجلد لطيف وشرحها من بعده العالمة أحمد السفار

ينظر: نفثات صدر المكمد وقوة عين االرمد ٤/١.
ثالثيات   ،3٩ النبوي  الحديث  في  الثالثيات  ينظر:   )٩(
اإلمام الدارمي دراسة وتخريج للدكتور محمود العيساوي. 
الصحاح  ذكر  في  الحطة   ،٢0٢/١ الباري  فتح  ينظر:   )١0(
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أحاديث  خمسة  وفيه  مــاجــه:  ابــن  سنن   .٧
.)١( ثية  ثال

ثــي  ثــال وفــيــه حــديــث  ــرمــذي:  ــت ال 8. جــامــع 
.)٢( واحد 

أحاديث  ثة  ثال وفيها  الطبراني:  معاجم   .٩
.)3( ثية  ثال

المبحث الثاني:	 
بن 	  عبد  ثيات  ثال من  الضعيفة  األحــاديــث 

ُحميد في المنتخب من مسنده
قال اإلمام عبد بن حميد:

َعْن   ، ُماَلِئّيُ
ْ
ال ُمْسِلٌم  َنا 

َ
أ َعْوٍن،  ْبُن  َجْعَفُر  َنا 

َ
أ  -١

ِحيَن  ْهَر 
ُ

الّظ ي  ِ
ّ
ُيَصل  � ِبّيُ  الّنَ َكــاَن   :

َ
َقــال ــٍس،  َن

َ
أ

َبْيَضاُء  ْمُس  َوالّشَ َعْصَر 
ْ
ال ي  ِ

ّ
ُيَصل َو ْمُس،  الّشَ  

ُ
ــُزول َت

ُيْمِسي  َو ــْغــُرُب،  َت ِحيَن  ــَمــْغــِرَب 
ْ
ال ــي  ِ

ّ
ُيــَصــل َو ــٌة،  َنــِقــّيَ

َفْجَر 
ْ
ي ال ِ

ّ
ُيَصل : اْحَتِرُسوا َفاَل َتَناُموا، َو

ُ
َيُقول ِعَشاِء َو

ْ
ِبال

الستة ١٧6.
أبي  بن  كثير  عن  س 

ّ
المغل بن  جبارة  طريق  من  كلها   )١(

ينظر:  ضعيف.  إسناد  وهــذا  مالك،  بن  أنــس  عن  سليم 
رقــم:   ٤٢8/٤  ،)3٢5٩( رقـــم:   ٤0٢/٤ مــاجــة:  ابــن  سنن 
)3308(، ٤5٢/٤ رقم: )3355(، 5٢6/٤ رقم: )3٤٧٩(، 

35١/5 رقم: )٤٢٩١(.
)٢( جامع الترمذي: ٩6/٤ رقم: )٢٢60(.

األوسط:  وفي   ،)3٢٢( رقم:   ٢0١/١ الصغير:  المعجم   )3(
رقم:   ٢0٤/٢ الصغير:  المعجم   ،)336٢( رقــم:   3٤٧/3
المعجم   ،)6١06( رقــم:   ١٧١/6 األوســـط:  وفــي   ،)858(
رقــم:  األوســـط ٤5/5  وفــي  ــم: )66١(،  رق الــصــغــيــر:3٩٤/١ 

)٤630(، وفي الكبير: ٢6٩/5 رقم: )5303(

َماَء)٤(. وُر الّسَ ِحيَن َيْغَشى الّنُ
أوال: التخريج

البزار في مسنده)5(: من طريق يوسف  أخرجه: 
بن خالد)6(، عن زرارة بن أوفى)٧(، عن أنس ،به.

: تراجم رجال السند
ً
ثانيا

القرشي  عــون،  أبو  جعفر،  بن  عون  بن  جعفر   .١
حريث  بن  عمرو  إلــى  نسبة  العمري،  المخزومي 
 ، بن عروة  ى عن هشام  الكوفي، رو الصحابي)8(، 
عبد  بن  علي  وعنه  األنصاري،  سعيد  بن  يحيى  و

بـــن حـــمـــيـــد٢/٢٤8  الــمــنــتــخــب مـــن مــســنــد عــبــد   )٤(
رقم)١٢٢٩(.

)5( مسند البزار ١٢٢/١3 رقم: )6505(.
البصري،  خالد  أبــو  عمير،  بن  خالد  بن  يوسف  هــو:   )6(
ابنه خالد  ى عنه  ى عن األعمش وموسى بن عقبة. رو رو
بن يوسف، وخليفة بن خياط. قال عن يحيى بن معين: 
كذاب زنديق، ال يكتب حديثه، وقال النسائي: ليس بثقة 
وال مأمون، وقال ابن حبان كان يضع األحاديث على الشيوخ 
وقال  عنه،  الــروايــة  تحل  ال  عنهم  يها  يرو ثم  عليهم  يقرأ  و
الكامل  ينظر:  ١8٩هـ.  سنة  مات  وكذبوه.  تركوه  حجر:  ابن 
والــتــعــديــل٢٢١/٩،  الــجــرح   ،٤٩0/8 الــرجــال  ضعفاء  فــي 

المجروحين البن حبان ١3١/3، تقريب التهذيب 6١0.
حاجب  أبــو  الحرشي،  العامري  ــى  أوف بــن  زرارة  هــو:   )٧(
هــريــرة،  وأبـــي  بــن حصين،  عــمــران  ى عــن  الــبــصــري، رو
ثقة  السختياني،  وأيـــوب  دعــامــة،  بــن  قــتــادة  عنه  ى  رو
والتعديل603/3،  الجرح  ينظر:  ٩3هـــ.  سنة  مات  عابد. 
تقريب   ،  33٩/٩ الــكــمــال  تــهــذيــب  ــثـــقـــات٤/٢66،  الـ

التهذيب ٢١5.
القرشي،  سعيد  أبو   ، عمرو  بن  حريث  بن  عمرو  هو:   )8(
يــنــظــر: الطبقات  ـــ.  ــيــه صــحــبــة، مـــات ســنــة 85هــ ــه وألب ل

الكبرى١00/6، اإلصابة في تمييز الصحابة ٤/5١0.
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بن معين:  قال يحيى   ، يه  راهو بن  إسحاق  و  ، اهلل 
وكان  بأس،  به  ليس  حنبل:  بن  أحمد  وقال   ، ثقة 
العباد، وقال بن حجر: صــدوق)١(، مات  عابد من 

سنة ٢06 هـ أو ٢0٧هـ بالكوفة)٢(.
األعور،  الرحمن،  عبد  أبو  كيسان  بن  مسلم   .٢
ى عن أنس، ومجاهد، وعنه  المالئي، الكوفي. رو
علي بن مسهر)3(، وسفيان بن عيينة. قال البخاري: 
وقال بشيء،  ليس  داود:  أبو  وقــال  فيه،   يتكلمون 
الــتــرمــذي:  ــال  أبـــو حــاتــم: ضعيف الــحــديــث، وقـ
النسائي:  وقال  ضعيف،  زرعة:  أبو  وقال  يضعف، 
حبان:  ابــن  ــال  وقـ الــحــديــث،  مــتــروك  بثقة  ليس 
ما يحدث  يدري  ال  ، فكان  آخر عمره  اختلط في 

به، وقال ابن حجر: ضعيف)٤(. 

ليس  إذ  فيه غرابة،  ابن حجر )صــدوق(  الحافظ  قول   )١(
ثمة أحد من أئمة الجرح والتعديل من تكلم فيه بما ُينزل 
والشيخ  عواد،  بشار  الدكتور  تعقب  وقد  الثقة،  عن  رتبته 
كتابيهما  شعيب األرناؤوط في ذلك الحافظ ابن حجر في 

)تحرير تقريب التهذيب( ينظر: ٢١٩/١.
ــثــقــات6/١٤١،  ال ــل٤8٤/٢،  ــعــدي ــت وال الــجــرح  ينظر:   )٢(
تهذيب الكمال ٧0/5 الكاشف ٢٩5/١، تقريب التهذيب 

.١٤١
)3( هو: علي بن مسهر أبو الحسن القرشي، الكوفي قاضي 
يا  زكر و الــزيــات،  حبيب  بــن  حمزة  عــن:  ى  رو الموصل، 
آدم  بن  وبشر  السري،  بن  وهناد  عنه:  ى  رو زائــدة،  أبي  بن 
الضرير. ثقة له غرائب بعد ما أضر. مات سنة ١8٩هـ.ينظر: 
الجرح والتعديل٢0٤/6، الثقات٢١٤/٧، تهذيب الكمال 

١35/٢١ ، تقريب التهذيب ٤05.
الكمال  تهذيب  ــتــعــديــل8/١٩٢،  وال الــجــرح  ينظر:   )٤(
530/٢٧، المغني في الضعفاء 656/٢، تقريب التهذيب 

3. أنس بن مالك بن النضر، أبو حمزة األنصاري 
 � اهلل  ــول  رس ــادم  خ البصرة،  سكن  المدني، 
الرواية  في  المكثرين  من  وهو  النساء،  من  وقرابته 
يل،  الطو حميد  عنه:  ى  رو  � اهلل  رســول  عن 

كثير. وثابت البناني، وخلق 
وكان عنده عصية لرسول اهلل � فلما مات 
أمر أن تدفن معه، فدفنت معه بين جنبه وقميصه، 
ودعا له رسول اهلل � بكثرة المال والولد. مات 
ز المئة )5(.وهو أحد المكثرين  سنة ٩١هـ، وقد جاو

من الصحابة له )٢٢86( حديثًا)6(
: الحكم على الحديث 

ً
ثالثا

كيسان،  بن  مسلم  لضعف  ضعيف،  إسناده 
تابعه  ُتوبع،  فقد  الحديث  بهذا  يتفرد  لم  وان  وهو 
من  زرارة  و ــزار)٧(،  ــبـ الـ عند  كما  أوفـــى،  ــن  اب زرارة 
أيضَا،  معلولة  المتابعة  هذه  ولكَن  العباد  الثقات 
كذبه غير واحد من  وعلتها خالد بن يوسف، فقد 
)8(، فالحديث بهذا اإلسناد ضعيف ال  العلم  أهل 

.530
تمييز  فــي  اإلصــابــة  الــكــبــرى١٢/٧،  الطبقات  ينظر:   )5(

الصحابة ١/٢٧5.
)6( ينظر: سير أعالم النبالء ٤06/3.

)٧( مسند البزار ١3 / ١٢٢ رقم: )6505(.
)8( قال بن أبي حاتم: سمعت أبي وسألته عن يوسف بن 
أنه  خالد السمتي فقال: أنكرت قول يحيى بن معين فيه 
بابا  التجهم  كتاب قد وضعه في  إلي  زنديق، حتى حمل 
بابا ينكر الميزان في القيامة، فعلمت أن يحيى بن معين 
كان ال يتكلم إال على بصيرة وفهم . ينظر: الجرح والتعديل 

.٢٢١/٩
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يه، واهلل اعلم . يصح لضعف راو
: بيان غريب الحديث 

ً
رابعا

ْمُس( أي: تنحي الشمس عن وسط 
َ

الّش  
ُ

)َتُزول
عن  الــقــوم  زال  يــقــال:  الــغــرب.  جهة  إلــى  السماء 

مكانهم: إذا حاصوا عنه وتنحوا)١(. 
الفجر  نــور  يغطي  أي:  ــَمــاَء(  الــّسَ ــوُر  الــّنُ )َيْغَشى 
قال  غطيته،  إذا  الــشــيء  غشيت  ومنه  السماء، 

وَن﴾)٢()3(. ْغَشيَْناُهْم َفُهْم َل ُيبِْصُ
َ
تعالى: ﴿ فَأ

قال اإلمام عبد بن حميد:
ا  ُكّنَ  :

َ
َقــال َجاِبٍر،  َعْن  َبْكٍر،  ُبو 

َ
أ َثَنا  ى، 

َ
َيْعل َنا 

َ
أ  -٢

ى 
َ
َمْغِرَب َوَنْحُن َنْنُظُر ِإل

ْ
ي َمَع َرُسوِل اهلِل � ال ِ

ّ
ُنَصل

َدِف)٤(. الّسَ
: التخريج

ً
أوال

هذا  مــن  حميد  بــن  عبد  اإلمـــام  بإخراجه  انــفــرد 
الطريق. وللحديث طرق غير طريق ابي بكر، أخرجها: 
المسند)6(،  في  وأحمد  المسند)5(،  في  الطيالسي 
وابن خزيمة في صحيحه)٧(، والطحاوي في شرح 

)١( ينظر: غريب الحديث البن قتيبة ١٧٧/١، النهاية في 
ثر ٤/١03. غريب الحديث واأل

)٢( سورة يس: ٩
الــحــربــي٢/658،  إلبراهيم  الحديث  غريب  ينظر:   )3(

ثر3/36٩. النهاية في غريب الحديث واأل
بـــن حـــمـــيـــد١8٩/٢  الــمــنــتــخــب مـــن مــســنــد عــبــد   )٤(

رقم)١١٢6(
)5( مسند الطيالسي: 3/3٢٤.

)6( مسند أحمد: 3١٩/٢3)١50٩6(.
يمة: ١/٢05)33٧(. )٧( صحيُح ابن ُخَز

الكبرى)٩(،  السنن  في  والبيهقي  ثـــار)8(،  اآل معاني 
جميعهم من طريق القعاع بن حكيم)١0( عن جابر. 
بن  عقبة  طريق  من  المسند)١١(  في  أحمد  وأخرجه 

عبد الرحمن بن جابر)١٢( عن أبيه. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه)١3(، وابن شيبة 
المسند)١5(، من طريق  في مصنفه )١٤(، وأحمد في 

عبد اهلل بن محمد بن عقيل)١6( عن جابر.

ثار١/٢١3)١٢٧١(. )8( شرح معاني اآل
)٩( السنن الكبرى:١/5٤3.

عن:  ى  رو المدني  الكناني  حكيم  بن  القعقاع  هو:   )١0(
عجالن.  وابن  المقبري  سعيد  عنه:  ى  رو عمر،  بن  و جابر 
بحديثه  ليس  حاتم:  أبو  وقال  ثقة،  معين:  بن  يحيى  قال 
بأس، وقال ابن حجر: ثقة. ينظر: الجرح والتعديل٧/١36، 
الكمال٢3/6٢3،  تهذيب  حبان3٢3/5،  البن  الثقات 

التقريب٤56.
)١١( مسند أحمد: ٤١٢/٢٢)١٤5٤٢(.

اهلل  عبد  بــن  جــابــر  بــن  الرحمن  عبد  بــن  عقبة  هــو:   )١٢(
ى عنه عبد الحميد  ى عن جابر، رو األنصاري المدني. رو
بن يزيد. لم أجد فيه جرحًا وال تعدياًل، وقد ذكره ابن حبان 
البن  الثقات  والتعديل6/30٤،  الجرح  ينظر:  الثقات.  في 

حبان٢٢٧/5، تعجيل المنفعة ١٩/٢.
)١3( مصنف عبد الرزاق: 55٢/١)٢0٩١(.

)١٤( مصنف ابن أبي شيبة: ٢8٢/١)3٢3٢(.
)١5( مسند أحمد: ٢٢٤/٢3)١٤٩٧١(.

طالب،  أبــي  بن  عقيل  بن  محمد  بن  اهلل  عبد  هــو:   )١6(
بن  وأنــس  وجابر،  عمر،  ابن  عن  ى  رو المدني.  محمد  أبو 
عيينة.  وابــن  الثوري،  عنه  ى  رو أبــي.  بن  وطفيل  مالك، 
بن  يحيى  عنه  وقــال  الحديث،  جائز  ثقة  العجلي:  قــال 
معين: ضعيف في كل أمره، وقال أبو حاتم: لين الحديث، 
البخاري:  وقــال  بحديثه،  يحتج  ممن  وال  بالقوي،  ليس 
إسحاق  و حنبل،  بن  أحمد  كــان،  الحديث  مقارب  هو 
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عن  اهلل(  وعــبــد  وعقبة  )الــقــعــقــاع  ثتهم  ثال
نــصــلــي مــع رســـول اهلل �  بــلــفــظ )كــنــا  جــابــر 
نبصر  ونــحــن  ســلــمــة  بــنــي  ــأتــي  ن ــم  ث الــمــغــرب، 

النبل(. مواقع 
: تراجم رجال السند

ً
ثانيا

يوسف  ــو  أب أمــيــة،  ــي  أب بــن  عبيد  بــن  يعلى   .١
األعمش،  سليمان  عن:  ى  رو الكوفي.  الطنافسي 
يه،  راهو بن  إسحاق  عنه:  ى  رو الثوري.  وسفيان 

ومحمد بن يحيى الذهلي)١(.
وقال  الحديث،  كثير  ثقة  كان  سعد:  ابن  قال 
ثقة  سفيان،  في  ضعيف  يعلى  معين:  بن  يحيى 
في غيره، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان 
لين في حديثه  ثقة،  ابن حجر:  وقال  الثقات،  في 

عقيل،  ابــن  بحديث  يحتجون  والحميدي  إبراهيم،  بن 
ــن جــحــر: صـــدوق في  وقـــال الــنــســائــي: ضعيف، وقـــال اب
ومائة.  األربعين  بعد  مات  بأخرة.  تغير  يقال  و لين  حديثه 
الكبير١83/5،  يخ  التار  ،٧٤/6 الكبرى  الطبقات  ينظر: 
الثقات للعجلي3٩٢/5، الجرح والتعديل١53/5، سنن 
الثقات   ،٢05/5 الضعفاء  في  الكامل  الــتــرمــذي5٤/١، 
البن حبان358/8، تهذيب الكمال٧8/١6، سير أعالم 

النبالء٢0٤/6، التقريب35٤.
الذهلي  عبد  أبو  اهلل،  عبد  بن  يحيى  بن  محمد  هو:   )١(
الخراساني، شيخ اإلسالم  النيسابوري،  الزهري،  موالهم، 
وأحد حفاظه، قال عنه اإلمام أحمد: لو أن محمد بن يحيى 
عندنا لجعلناه إماما في الحديث، وقال أبو حاتم: محمد 
بن يحيى الذهلي إمام أهل زمانه. مات سنة ٢58هـ. ينظر: 
الــكــمــال6١٧/٢6،  تهذيب  حــبــان٩/١١5،  البــن  الثقات 

التقريب5١٢.

عن الثوري. مات سنة ٢0٩هـ )٢(. 
٢. الفضل بن مبشر، أبو بكر األنصاري المدني. 
ى عن: جابر بن عبد اهلل، وسالم بن عبد اهلل)3(،  رو
يعلى بن  ية الــفــزاري)٤(، و ى عنه: مــروان بن معاو رو
أبــو زرعــة:  أبــو حاتم: ليس بقوي، وقــال  قــال  عبيد. 
الفضل بن مبشر مديني أنصاري لين، وقال النسائي: 
ابن  وقــال  الثقات،  في  ابــن حبان  وذكــره  ضعيف، 
عدي: أحاديثه عن جابر دون العشرة وعامتها مما ال 

يتابع عليه، وقال ابن حجر فيه لين )5(. 

ــجــرح  ال  ،366 /6 الــكــبــرى  ــطــبــقــات  ال ــنــظــر:  ي  )٢ (
 ،  653 /٧ حــبــان  البـــن  الــثــقــات   ،30٤ /٩ والــتــعــديــل
 ،5٤١ /٤ الكاشف   ،38٩ /3٢ الكمال  تهذيب   ،65٤

.60٩ يب  التقر
ــن الــخــطــاب أبــو  ــن عــمــر ب ــن عــبــد اهلل ب )3( هـــو: ســالــم ب
القرشي،  اهلل،  عبيد  أبو  يقال:  و اهلل،  عبد  أبو  يقال:  و عمر، 
ى عن:  السبعة. رو الفقهاء  الفقيه أحد  المدني  العدوي، 
كيسان.  بن  وصالح  الزهري  عنه:  ى  رو هريرة.  وأبــي  أبيه 
بمن  أشبه  سالم  زمان  في  أحد  يكن  لم  مالك:  اإلمام  قال 
ينظر:  منه.  الخشن  والعيش  والفضل  الــزهــد  فــي  مضى 
الثقات  الكبير٤/١١5،  يخ  التار الكبرى 5/١٤٩،  الطبقات 
ــتــعــديــل3٤5/٩، تهذيب  وال الــجــرح  لــلــعــجــلــي١/383، 

الكمال٩٢/33، الكاشف٤٢٢/١، التقريب ٢٢6.
اهلل،  عبد  أبو  الحارث،  بن  ية  معاو بن  مروان  هو:   )٤(
دمشق  إلى  صار  ثم  مكة،  سكن  الكوفي،  الفزاري، 
ى عن: الفضل بن مبشر األنصاري،  فسكنها، ومات بها. رو
يه، أحمد بن  ى عنه: إسحاق بن راهو يل. رو وحميد الطو
المجهولين.  عن  الرواية  كثير  أنه  اال  حافظ،  ثقة  حنبل. 
 ، والتعديل8/٢٧٢  الجرح  ينظر:  ١٩3هـ.  سنة  مات 
الكمال٢٧/٤03،  تهذيب   ، حبان٧/٤83  البن  الثقات 

الكاشف٢5٤/٢، التقريب 5٢6.
الــجــرح   ،١٢6/٧ الــضــعــفــاء  فـــي  الــكــامــل  ــنــظــر:  ي  )5(
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٢. جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام، أبو عبد 
مــن خـــواص أصحاب  الــّســلــمــّي،  األنــصــاري  اهلل 
للسنن،  الحفاظ  المكثرين  من  وكان  اهلل،  رسول 
ى عنه: سعيد بن المسيب، ومجاهد، وقتادة،  رو
غزوة،  عشرة  تسع   � النبي  مع  شهد  وغيرهم. 
بــدرًا، وال أحــدًا، منعني أبي، فلما  وقــال: لم أشهد 
قتل يوم أحد، لم أتخلف عن رسول اهلل � في 
غزوة قط، وكف بصره في آخر عمره، وكان من أخر 
شهد  ممن  بالمدينة  موتا   � النبي  أصحاب 
العقبة، مات سنة ٧٤هـ وقيل ٧٧هـ وقيل ٧8هـ )١(.

أحد المكثرين السبعة )٢(، له )١5٤0( حديث)3(.
: الحكم على الحديث :

ً
ثالثا

مبشر،  بن  الفضل  لضعف  ضعيف،  اســنــاده 
يه عن جابر ال يتابع عليه كما أنه قد  والن عامة ما يرو
شذ)٤( في هذا الحديث فلم يروه بلفظ )السدف( 

البن  الثقات  والمتروكون8٧،  الضعفاء  والتعديل٧/66، 
حبان٢٩6/5، تهذيب الكمال٢5١/٢3، التقريب٤٤٧.

)١( ينظر: اإلصابة 56٤/١.
)٢( قال السيوطي في ألفيته:

َثـــــــــــــْر
َ
َواَيـــــــــــــــــــــِة األ ـــــــــُمـــــــــْكـــــــــِثـــــــــُروَن ِفـــــــــي ِر

ْ
َوال

ــِه اْبــــــــــــــُن ُعــــــَمــــــْر ــ ــ ــيـ ــ ــ ــِلـ ــ ــ ُبــــــــــــــو ُهـــــــــــــَرْيـــــــــــــَرَة َيـ
َ
أ

ّيِ  ـــــــُخـــــــــــــــْدِر
ْ
َكـــــــال ــُر  ــ ــ ــــ ــ ــ ــْحـ ــ ــ ــَبـ ــ ــ ـ

ْ
َنـــــــــــــــــــــــــــٌس َوال

َ
َوأ

ــــِبــــــــــــــــــــــــــــــــــّيِ ْوَجـــــــــــــــــــــــــــــُة الــــّنَ َوَجــــــــــــاِبــــــــــــٌر َوَز
البيت   ،١08 الحديث  علم  فــي  السيوطي  ألفية  ينظر: 

)66٢-66١(
)3( ينظر: سير أعالم النبالء 3/١٩٤.

أضبط  هو  من  فيخالف  الــراوي  يه  يرو ما  هو  الشذوذ:   )٤(
كان  كان عن غير ثقة فمتروك ال يقبل وما  كثر، فما  منه أو أ
عن ثقة يتوقف فيه وال يحتج به. ينظر: مقدمة ابن الصالح 

منه عددًا وحفظًا،  أوثق  فقد خالف من هو  غيره، 
بكر  أبو  وفيه  البزار  رواه  الهيثمي:  قال  أعلم.  واهلل 

المدني وهو مجهول)5(.
: بيان غريب الحديث :

ً
رابعا

ــَدِف( بــالــفــتــح: هـــو اخـــتـــالط الــضــيــاء  ــ ـ ــّسَ ــ )الـ
بين  ومــا  الشفق  إلــى  الظلمة  بين  كما  بالظلمة، 

الفجر إلى اإلسفار)6(.
قال اإلمام عبد بن حميد:

ــي َهــاُروَن  ِب
َ
ــُن َعــاِصــٍم، َعــْن أ ْخــَبــَرَنــا َعــِلــّيُ ْب

َ
3- أ

 
ُ

َكاَن َرُسول  :
َ

، َقال ُخْدِرّيِ
ْ
ِبي َسِعيٍد ال

َ
، َعْن أ َعْبِدّيِ

ْ
ال

 : ﴿ ُسبَْحاَن َرّبَِك 
َ

َم ِمْن َصاَلِتِه، َقال
َّ
اهلِل � ِإَذا َسل

ا يَِصُفوَن 180 وََسَلٌم َعَ الُْمرَْسلنَِي 181  رَّبِ الْعِزَّةِ َعمَّ
ِ رَّبِ الَْعالَِمنَي 182﴾)٧()8(. َواْلَْمُد لِلَّ

أوال: التخريج
ــلـــى)١0(  ــعـ أخــــرجــــه: الـــطـــيـــالـــســـي)٩(، وأبــــــو يـ
 مــــــن طـــــريـــــق )حــــــمــــــاد بــــــن ســــــلــــــمــــــة()١١(، 

١63، التقييد واإليضاح ١00، نزهة النظر٧١/١.
)5( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 8٢/٢.

غريب  فــي  النهاية  ــة١٢/٢56،  ــغ ــل ال تهذيب  ينظر:   )6(
ثر ٢/355. الحديث واأل

)٧( سورة الصافات:١80-١8٢.
)8( المنتخب من مسند عبد بن حميد ١08/٢ رقم)٩5٤(

)٩( مسند الطيالسي: 65١/3 رقم: )٢3١٢(.
)١0( مسند الطيالسي: 363/٢ رقم: )١١١8(.

)١١( هو: حماد بن سلمة بن دينار، أبو سلمة، وهو ابن أخت 
يل.  الطو حميد  وخاله  قتادة،  عن  ى  رو يل،  الطو حميد 
ى عنه: عبد اهلل ابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي.  رو
في  الناس  ــق  وأوث البصرة  أهــل  شيخ  الثبت  الثقة  ــام  االم
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بشير()٢(،  بن  طريق)ُهشيم  من  شيبة)١(  أبي  وابن 
عن  بشير(،  بن  ُهشيم  و  سلمة  بن  كالهما)حماد 

أبي هارون بمثله 
: تراجم رجال السند

ً
ثانيا

١. علي بن عاصم علي بن عاصم بن صهيب، 
أبو الحسن، الواسطي القرشي التيمي، مولى قريبة 
ى عــن:  الــصــديــق. رو بــكــر  أبـــي  بــن  بــنــت محمد 
ى  رو  . العبدي  هــارون  وأبــي  الجريري)3(،  سعيد 
قال  حنبل،  بن  وأحمد  المديني،  بن  علي  عنه: 
يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال اإلمام أحمد: 
حديثه حديث مقارب حديث أهل الصدق ما أقل 
الخطأ فيه، وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم، 

ثابت تغير في آخر عمره. مات سنة ١6٧هـ. ينظر: الطبقات 
الثقات   ،١٤0/3 والــتــعــديــل  الــجــرح   ،٢08/٧ الــكــبــرى 
٢١6/6، تهذيب الكمال ٢53/٧، تقريب التهذيب 5٧٤.
يقول  مــاذا  الــصــالة،  كتاب  شيبة:  أبــي  ابــن  مصنف   )١(

الرجل ِإذا انصرف من الصالة٢6٩/١.
ية،  معاو أبو  دينار،  بن  القاسم  بن  بشير  بن  )٢( هو: هشيم 
عن:  ى  رو األصــل.  بخاري  إنــه  قيل:  الواسطي،  السلمي 
ثبات  يل، وشعبة بن الحجاج. من الثقات اال حميد الطو
كثير التدليس واإلرسال الخفي. مات سنة ١83هـ.  اال أنه 
ينظر: الطبقات الكبرى 3١٩/١، الجرح والتعديل ٩/١١5، 
تقريب   ،٢٧٢/30 الكمال  تهذيب   ،58٧/٧ الثقات 

التهذيب ٧3١.
)3( هو: سعيد بن إياس أبو مسعود، الجريري، البصري. 
البصري،  والحسن  واثلة،  بن  الطفيل عامر  أبي  ى عن:  رو
ثقة،  المبارك.  بن  اهلل  وعبد  الــثــوري،  سفيان  عنه:  ى  رو
اختلط قبل موته بثالث سنين. مات سنة ١٤٤هـ. الجرح 
ــــان35١/6، تهذيب  ــب الــثــقــات البـــن حــ ــل١/٤،  ــدي ــع ــت وال

الكمال338/١0، التقريب٢33.

والناس  بالحديث  معروفا  ثقة  كان  العجلي:  وقال 
يظلمونه في أحاديث يسألونه أن يدعها فلم يفعل، 
وقال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو زرعة: ترك الناس 
حجر:  ابن  وقــال  ضعفوه،  الذهبي:  وقــال  حديثه، 
رمي بالتشيع. مات سنة ٢0١هـ )٤(. يصر، و يخطئ و

ــارون الــعــبــدي  ــ يـــن، أبـــو هـ ٢. عـــمـــارة بـــن جـــو
ى عن: عبد اهلل بن عمر بن الخطاب،  البصري. رو
ى عنه: سفيان الثوري،  وأبي سعيد الخدري، رو
وعلي بن عاصم الواسطي. قال ابن سعد: ضعيف 
الحديث، وقال يحيى بن معين: غير ثقة، يكذب، 
ين، وقال اإلمام أحمد: ليس  واسمه: عمارة بن جو
وقال  القطان،  يحيى  تركه  البخاري:  وقال   بشيء، 
أبو حاتم: ضعيف، وقال النسائي: متروك الحديث، 
وقال ابن حبان: ال يحل كتابة حديثه إال على جهة 
حجر:  ابن  وقال  متروك،  الذهبي:  وقال  التعجب، 

كذبه شيعي )5(. متروك ومنهم من 
بن  عبيد  بــن  ســنــان  بــن  مــالــك  بــن  سعد   .3
ثعلبة بن األبجر، وهو خدرة بن عوف بن الحارث 
ــن الـــخـــزرج، أبـــو ســعــيــد الـــخـــدرّي األنـــصـــارّي  ب

والتعديل  الجرح  الــكــبــرى٧/٢٢8،  الطبقات  ينظر:   )٤(
١٩8/6، الكامل في الضعفاء ٢05/5، الثقات البن حبان 
الــكــاشــف٤٢/٢،   ،٧8/١6 الكمال  تهذيب   ،358/8

التقريب٤03.
والتعديل  الجرح   ،١8٢/٧ الكبرى  الطبقات  ينظر:   )5(
المجروحين   ،٢05/5 الضعفاء  فــي  الكامل   ،363/6
ميزان  ــكــمــال3٤/35٩،  ال تهذيب  حـــبـــان١٧٧/٢،  البــن 

اإلعتدال١٧3/3، التقريب٤08.
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وغزا  الكثير،   � النبي  عن  ى  رو الخزرجّي. 
الخندق،  مشاهده  وأول  غزوة،  عشرة  اثنتي  معه 
ئهم.  وفضال وعلمائهم  األنــصــار  نجباء  من  وهــو 
يــن من  ــو أحـــد الــمــكــثــر ــ ـــ)١(،وه ــ مـــات ســنــة ٧٤ه

ى )١١٧0( حديثا)٢(. الصحابة رو
: الحكم على الحديث :

ً
ثالثا

اسناده ضعيف لضعف أبي هارون العبدي
كثير: إسناده ضعيف)3(. قال ابن 

رجاله ثقات؟)٤(. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى و
وقـــال الــبــوصــيــري: مـــدار حــديــث أبـــي سعيد 
واسمه  ضعيف،  وهو  هــارون،  أبي  على  الخدري 

ين)5(. عمارة ابن جو
وقال ابن حجر: تفرد به أبو هارون وهو ضعيف)6(. 
وقال: هذا حديث غريب، ومدار هذا الحديث على 
أبي هارون -واسمه ُعمارة بن ُجوين- وهو ضعيف 

جًدا، اتفقوا على تضعيفه، وكذبه بعضهم )٧(.
: بيان غريب الحديث 

ً
رابعا

به،  يليق  ال  مــا  كــل  عــن  هلل  تنزيه  )ُســْبــَحــاَن( 

)١( ينظر: طبقات خليفة ١66، معجم الصحابة ١/٢58، 
االستيعاب ٢06/٢، أسد الغابة ١38/6، اإلصابة 65/3.

)٢( ينظر: سير أعالم النبالء 3/١٧٢.
كثير ٤٢/٧. )3( تفسير ابن 

)٤( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٤8/٢ رقم:)٢8٩٢(
)5( إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ٢/٢٢5 

رقم:)١3٩0(
)6( المطالب العالية ٢٢٧/٤ رقم:)536(

)٧( نتائج األفكار٢/ ٢8٩.

ْحُت  َسّبَ والمعنى:  الفعل  مقام  لقيامه  ونصب 
َتسبيحًا هلِل)8(. 

4- قال اإلمام عبد بن حميد:
 ، َعْبِدّيُ

ْ
ُبو َهاُروَن ال

َ
ْخَبَرِني َعِلّيُ ْبُن َعاِصٍم، َثَنا أ

َ
أ

 اهلِل �: 
ُ

 َرُسول
َ

: َقال
َ

، َقال ُخْدِرّيِ
ْ
ِبي َسِعيٍد ال

َ
َعْن أ

ِفي  ْيَطاُن  الّشَ ِقَيِني 
َ
َفل ْبِح  الّصُ ِلــَصــاَلِة  َخــَرْجــُت 

ِجُد ِمْن 
َ َ
ى ِإّنِي أل َمْسِجِد َفَزَحَمِني َحّتَ

ْ
ِة ال

َ
ِة ُسّد

َ
ّد الّسُ

ِجُد 
َ َ
أل ِإّنِي  ى  َحّتَ َفَخَنْقُتُه  ِمْنُه  َفاْسَتْمَسْكُت  َشَعِرِه، 

ْيَماَن 
َ
ُسل ِخــي 

َ
أ ــَوُة  َدْع  

َ
ْوال

َ
َفل َيــِدي،  ى 

َ
َعل ِلَساِنِه  َبــْرَد 

ْيِه)٩( .
َ
 َتْنُظُروَن ِإل

ً
ْصَبَح َمْقُتوال

َ َ
أل

: التخريج
ً
أوال

أخرجه أحمد، قال: حدثنا مسرة بن معبد )١0(، 
عن أبي عبيد حاجب سليمان )١١(،

)8( ينظر: غريب الحديث ألبي عبيد ١٧3/3، المحكم 
والمحيط األعظم 3/٢١١.

)٩( المنتخب من مسند عبد بن حميد١0٤/٢ رقم:)٩٤٤(
بني  من  الفلسطيني  اللخمي  معبد  بن  مسرة  هــو:   )١0(
بن  ومحمد  عمر،  بن  مولى  نافع  عــن:  ى  رو الــحــرام.  أبــي 
بن  والوليد  الجراح،  بن  وكيع  عنه:  ى  رو الزهري.  شهاب 
به  ما  شيخ  حاتم:  أبو  عنه  قال  المسعودي.  الرملي  النضر 
المجروحين،  وفــي  الثقات،  في  حبان  ابــن  وذكــره  بــأس، 
حجر:  ابــن  ــال  وق انــفــرد،  إذا  بــه  االحتجاج  يجوز  ال  وقـــال: 
الثقات  والتعديل٤/٤٢3،  الجرح  ينظر:  أوهام.  له  صدوق 
ــان5٢٤/٧، الــمــجــروحــيــن البـــن حـــبـــان3/٤٢،  ــ ــب البـــن حــ
 ،65٤/٢ الضعفاء  في  المغني  الكمال٤٤٩/٢٧،  تهذيب 

التقريب5٢8.
)١١( هو: حي أبو عبيد، حاجب سليمان بن عبد الملك، 
ابن  مولى  ونافع  يزيد،  بن  عطاء  عن:  ى  رو حوي.  يقال:  و
اهلل  بشر عبد  قال  أنس.  بن  ومالك  زاعــي،  األو عمر، وعنه: 
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سعيد  أبــي  عن  الليثي)١(،  يزيد  بن  عطاء  عن 
َصاَلَة  ى 

َّ
َفَصل َقــاَم   � اهلِل   

َ
َرُســول ّنَ 

َ
»أ الخدري: 

 ، ِقَراَءُة 
ْ
ال ْيِه 

َ
َعل َتَبَسْت 

ْ
َفال  

َ
َفَقَرأ َفُه 

ْ
َخل َوُهَو  ْبِح  الّصُ

ِإْبِليَس  َو ْيُتُموِني 
َ
َرأ ــْو 

َ
ل  :

َ
ــال َق َصاَلِتِه  ِمــْن  ــَرَغ  َف ا  ّمَ

َ
َفل

َبْرَد  َوَجْدُت  ى  َحّتَ ْخُنُقُه 
َ
أ ُت 

ْ
ِزل َفَما  ِبَيِدي  ْيُت  ْهَو

َ
َفأ

 
َ

ْوال
َ
ِتي َتِليَها، َول

َّ
ْبَهاِم َوال ِ

ْ
ْصُبَعّيَ َهاَتْيِن، اإل

ُ
َعاِبِه َبْيَن أ

ُ
ل

ِمْن  َيٍة  ِبَساِر ُبوًطا  َمْر ْصــَبــَح 
َ َ
أل ْيَماَن 

َ
ُسل ِخــي 

َ
أ َدْعــَوُة 

َمِديَنِة، 
ْ
ال ِصْبَياُن  ِبِه  َيَتاَلَعُب   ، َمْسِجِد 

ْ
ال َســَواِري 

ِة 
َ
ِقْبل

ْ
ال َبْيَن  َو َبْيَنُه   

َ
َيُحول  

َ
ال ْن 

َ
أ ِمْنُكْم  اْسَتَطاَع  َفَمِن 

َيْفَعْل«)٢(.
ْ
َحٌد َفل

َ
أ

: تراجم رجال السند
ً
ثانيا

١. علي بن عاصم، ضعيف)3(.
ــارون الــعــبــدي  ــ يـــن، أبـــو هـ ٢. عـــمـــارة بـــن جـــو
ى عن: عبد اهلل بن عمر بن الخطاب،  البصري. رو

بن يسار: لم أر أحدا قط أعمل بالعلم من أبي عبيد. وثقه: 
حجر  ابــن  وقــال  سفيان،  بن  يعقوب  و زرعــة،  وأبــو  أحمد، 
الجرح  الكبير٧5/3،  يخ  التار ينظر:  المئة.  بعد  مات  ثقة 
تهذيب  حبان٢36/6،  البن  الثقات  والتعديل٢٧5/3، 

الكمال٤٩/3٤، التقريب656.
ثم  الليثي  يد،  ز أبو  أو  محمد،  أبو  يزيد،  بن  عطاء  هو:   )١(
 . الــشــام  سكن  ــه  ألن أيــضــا  المدني،الشامي  الجندعي، 
وأبــي سعيد الخدري.  األنــصــاري،  أيــوب  أبــي  ى عــن:  رو
بن  مسلم  بن  ومحمد  صالح،  أبــي  بن  سهيل  عنه:  ى  رو
مات  والنسائي.  المديني  بن  علي  وثقه  الزهري.  شهاب 
الجرح   ،١٩٢/5 الــكــبــرى  الطبقات  ينظر:  ـــ.  ١05هــ سنة 
والتعديل338/6، الضعفاء الكبير٢٩8/٢، الثقات البن 

حبان٢00/5، تهذيب الكمال١٢3/٢0، التقريب3٩٢.
)٢( مسند أحمد 30٢/١8 رقم: )١١٧80(

)3( تقدمت ترجمته في حديث رقم:)3(

ى عنه: سفيان الثوري،  وأبي سعيد الخدري، رو
وعلي بن عاصم الواسطي. قال ابن سعد: ضعيف 
الحديث، وقال يحيى بن معين: غير ثقة، يكذب، 
ين، وقال اإلمام أحمد: ليس  واسمه: عمارة بن جو
وقال  القطان،  يحيى  تركه  البخاري:  وقال   بشيء، 
أبو حاتم: ضعيف، وقال النسائي: متروك الحديث، 
وقال ابن حبان: ال يحل كتابة حديثه إال على جهة 
حجر:  ابن  وقال  متروك،  الذهبي:  وقال  التعجب، 

كذبه. مات سنة ١3٤هـ)٤(. متروك ومنهم من 
3. أبو سعيد الخدري، صحابي)5(.

: الحكم على الحديث
ً
ثالثا

العبدي  هارون  أبي  لضعف  ضعيف،  إسناده 
يزيد في  بن  فيه عطاء  وهو مع ضعفه فقد خالف 
الثقات  من  وعطاء  ــْيــِه( 

َ
ِإل َتْنُظُروَن   

ً
)َمْقُتوال لفظة 

ثبات، وقد جاء هذا الحديث عن غير واحد من  األ
فيه  وليس  وغيرها،  الصحيحين  في  الصحابة)6(، 

)٤( ينظر: الطبقات الكبرى١8٢/٧، سؤاالت ابن الجنيد 
والتعديل363/6،  الجرح  الصغير١١0،  الضعفاء   ،٢٧١
 ،٢05/5 الضعفاء  في  الكامل  والمتروكون8٤،  الضعفاء 
الــمــجــروحــيــن البـــن حــــبــــان١٧٧/٢، تــهــذيــب الــكــمــال 

35٩/3٤، ميزان اإلعتدال١٧3/3، التقريب ٤08.
)5( تقدمت ترجمته في حديث رقم:)3(

ــي هــريــرة : أخــرجــه أحــمــد 3٤٩/١3رقــــم:  )6( حــديــث أب
أو  األســيــر  بــاب   - الــصــالة  كتاب  والــبــخــاري:   ،)٧٩6٩(
الغريم يربط في المسجد ٩٩/١رقم: )٤6١( ، ومسلم: كتاب 
الشيطان  لعن  جــواز  بــاب   - الصالة  ومــواضــع  المساجد 
والبزار   ،)5٤١( ــم:  38٤/١رق منه  والتعوذ  الصالة  أثناء  ِفي 
كتاب  الكبرى:  في  والنسائي   ،)٧٩٧6( رقــم:   3٢١/١٤
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ذكر القتل. واهلل أعلم.
: بيان غريب الحديث 

ً
رابعا

الــرواق،  من  حوله  وما  المسجد  فناء  ِة( 
َ

ــّد )الــّسُ
وقيل: هي الباب أو الظلة التي على الباب نفسه، 

أو عتبة الباب وما بين يديه من فناء)١(.
المضايقة  وهـــي:  الــمــزاحــمــة  مــن  ــِنــي(  ــَزَحــَم

َ
)ف

رجل مزحم: يزحم الناس فيدفعهم)٢(.  والمدافعة، و

األخذ   - ينقضها  ال  ومــا  الصالة  ينقض  ما  ذكــر   - السهو 
بحلق الشيطان وخنقه في الصالة ٢٩٤/١رقم: )555(، وأبو 
كتاب الصالة ،  يعلى 360/١0 رقم: )5٩5١(، وابن حبان: 
 ،)٢3٤٩( ١١٤/6رقــم:  يكره  ال  وما  للمصلي  يكره  ما  باب 
كتاب الصالة، باب صالة اإلمام وهو جنب  والدارقطني: 
الكبرى:  في  والبيهقي   ،)١3٧6( رقم:   ١٩0/٢ محدث  أو 
بن مسعود:  اهلل  وأما حديث عبد  3٧٤/٢رقــم: )3٤٢٧(، 
رقم:  والبيهقي ٢/3١0  رقم: )3٩٢6(  أخرجه أحمد ٧/٤0 
الرزاق  )3١85(، وأما حديث جابر بن سمرة: أخرجه عبد 
 ،)٢١000( رقــم:   508/3٤ وأحمد   ،)٢338( رقــم:   ٢٤/٢
والبزار ١8٧/١0 رقم: )٤٢٧0(، والطبراني في الكبير٢5١/٢ 
صالة  باب   - الصالة  كتاب  والدارقطني:  رقـــم:)٢053(، 
 )١3٧5( ــــم:  رق  ١8٩/٢ مــحــدث  أو  جــنــب  ــو  وهـ اإلمــــام 
والبيهقي 63١/٢ رقم: )٤36١(، وأما حديث جابر بن عبد 
اهلل: أخرجه الطبراني في األوسط 3٤0/5 رقم: )5٤٩١(، وأما 
المستدرك  في  كم  الحا أخرجه  مسعود:  بن  عتبة  حديث 
٢8٩/3رقم: )5١٢٤(، وأما حديث عائشة: أخرجه الطبراني 

في األوسط ١٤٢/8 رقم: )8٢١٩(
والمحيط  المحكم   ،١٩٧/١٢ اللغة  تهذيب  ينظر:   )١(
ــر  ثـ واأل الــحــديــث  غــريــب  ــي  ف الــنــهــايــة  ــم ٤03/8،  ــظ األع

353/٢، لسان العرب 3/٢0٩.
تهذيب   ،٤٧8/٢ للحربي  الحديث  غريب  ينظر:   )٢(
اللغة ٢١٩/٤، المحكم والمحيط األعظم٢3٤/3، مجمع 

بحار األنوار ٤١٩/٢.

5- قال اإلمام عبد بن حميد:
 ، َعْبِدّيِ

ْ
ِبي َهاُروَن ال

َ
ْخَبَرَنا َعِلّيُ ْبُن َعاِصٍم، َعْن أ

َ
أ

 اهلِل � 
ُ

َكاَن َرُسول  :
َ

، َقال ُخْدِرّيِ
ْ
ِبي َسِعيٍد ال

َ
َعْن أ

َرّبِ  َرّبَِك  ُسبَْحاَن   ﴿  :
َ

َقــال َصاَلِتِه،  ِمْن  َم 
َّ
َسل ِإَذا 

الُْمرَْسلنَِي 181  َعَ  وََسَلٌم  يَِصُفوَن 180  ا  َعمَّ الْعِزَّةِ 
ِ َرّبِ الَْعالَِمنَي 182 ﴾)3()٤(. َواْلَْمُد لِلَّ

: التخريج
ً
أوال

طريق  من  يعلى)6(  وأبــو  الطيالسي)5(،  أخرجه: 
)حماد بن سلمة()٧(، وابن أبي شيبة)8( من طريق 
سلمة،  بن  )حماد  كالهما  بشير()٩(،  ابن  )ُهشيم 

)3( سورة الصافات:١80-١8١-١8٢.
رقــم:   ١08/٢ حميد  بــن  عبد  مسند  مــن  المنتخب   )٤(

)٩5٤(
)5( مسند الطيالسي: 65١/3 رقم: )٢3١٢(
)6( مسند الطيالسي: 363/٢ رقم: )١١١8(

)٧( هو: حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة، وهو ابن أخت 
يل، االمام الثقة الثبت شيخ أهل البصرة وأوثق  حميد الطو
ى عن قتادة، وخاله  الناس في ثابت تغير في آخر عمره. رو
وعبد  المبارك،  ابــن  اهلل  عبد  عنه:  ى  رو يل.  الطو حميد 
الطبقات  ينظر:  ١6٧هـــ.  سنة  مــات  مهدي.  بن  الرحمن 
الجرح   ،33٤/٢ للعجلي  الــثــقــات   ،٢08/٧ الــكــبــرى 
تهذيب   ،٢١6/6 حبان  البــن  الثقات   ،١٤0/3 والتعديل 

الكمال ٢53/٧، التقريب 5٧٤.
يقول  مــاذا  الصالة،  كتاب  شيبة:  أبــي  ابــن  مصنف   )8(

الرجل ِإذا انصرف من الصالة ٢6٩/١ رقم:)30٩٧(
ية،  معاو أبو  دينار،  بن  القاسم  بن  بشير  بن  )٩( هو: هشيم 
عن:  ى  رو األصــل.  بخاري  إنــه  قيل:  الواسطي،  السلمي 
ثبات  يل، وشعبة بن الحجاج. من الثقات اال حميد الطو
كثير التدليس واإلرسال الخفي. مات سنة ١83هـ.  اال أنه 
ينظر: الطبقات الكبرى 3١٩/١، الثقات للعجلي 3١٩/١، 
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ُهشيم بن بشير(، عن أبي هارون بمثله. 
: تراجم رجال السند

ً
ثانيا

١. علي بن عاصم، ضعيف)١(.
٢. أبو هارون العبدي، متروك)٢(.

عــنــه،  اهلل  رضــــي  ــدري  ــ ــخ ــ ال ســعــيــد  أبــــو   .3
صحابي)3(.

ثالًثا: الحكم على الحديث
إسناده ضعيف؛ لضعف علي بن عاصم، وأبي 

هارون العبدي، واهلل أعلم.
قال الحافظ ابن حجر: ومدار هذا الحديث على 
ونون  بجيم  ين  جو بن  عمارة  -واسمه  هــارون  أبي 
تضعيفه،  على  اتفقوا  جًدا،  ضعيف  وهو  مصغر- 

وكذبه بعضهم)٤(.
: بيان غريب الحديث 

ً
رابعا

به،  يليق  ال  مــا  كــل  عــن  هلل  تنزيه  )ُســْبــَحــاَن( 
ْحُت  َسّبَ والمعنى:  الفعل  مقام  لقيامه  ونصب 

َتسبيحًا هلِل)5(. 

 ،58٧/٧ حبان  البن  الثقات   ،١١5/٩ والتعديل  الجرح 
تهذيب الكمال ٢٧٢/30، التقريب ٧3١.
)١( تقدمت ترجمته في الحديث رقم:)3(
)٢( تقدمت ترجمته في الحديث رقم:)3(
)3( تقدمت ترجمته في الحديث رقم:)3(

)٤( نــتــائــج األفــــكــــار306/٢، الــمــطــالــب الــعــالــيــة بــزوائــد 
المسانيد الثمانية ٢٢٧/٤.

)5( ينظر: غريب الحديث ألبي عبيد ١٧3/3، المحكم 
والمحيط األعظم 3/٢١١.

٦- قال اإلمام عبد بن حميد:
، َعْن َجاِبِر  َمَدِنّيُ

ْ
ُبو َبْكٍر ال

َ
َنا أ

َ
ى ْبُن ُعَبْيٍد، أ

َ
َنا َيْعل

َ
أ

ْيِل 
َّ
ُك ِمَن الل  اهلِل � َيَتَسّوَ

ُ
َكاَن َرُسول ْبِن َعْبِد اهلِل: 

 
َ
أ

َ
َوَتَوّض اْسَتاَك  َواْسَتْيَقَظ  َرَقَد  َما 

َّ
ُكل َثاَلًثا  ْو 

َ
أ َتْيِن  َمّرَ

ْو َرَكَعاٍت)6( .
َ
َرَكَع َرْكَعَتْيِن أ َو

: التخريج
ً
أوال

أنفرد به اإلمام عبد بن حميد 
: تراجم رجال السند 

ً
ثانيا

١. يعلى بن عبيد، ثقة في غير سفيان)٧(.
٢. أبو بكر المدني، لين)8(.

3. جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه، صحابي)٩(.
ثالًثا: الحكم على الحديث 

مبشر،  بن  الفضل  لضعف  ضعيف،  إســنــاده 
يه عن جابر ال يتابع عليه)١0(، واهلل  والّن عاّمة ما يرو

أعلم.
قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه أبو بكر المديني)١١( 

وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين وجماعة)١٢(.
والــبــزار  حميد  بــن  عبد  رواه  البوصيري:  ــال  وق

بـــن حـــمـــيـــد١8٩/٢  الــمــنــتــخــب مـــن مــســنــد عــبــد   )6(
رقم:)١١٢5(

)٧( تقدمت ترجمته في الحديث رقم:)٢(
)8( تقدمت ترجمته في الحديث رقم:)٢(

)٩( تقدمت ترجمته في الحديث رقم: )3(
)١0( قاله ابن عدي، الكامل في الضعفاء ٧١/١.

كذا في المطبوع )المديني( والصواب )المدني(  )١١(
)١٢( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد٢٧٤/٢ رقم:)36٤8(



347
ثيات عبد بن ُحميد في المنتخب من مسنده )دراسة وتخريج(« »األحاديث الضعيفة من ثال

ليلى خليل إبراهيم أحمد المساري - أ.د.محمود حميد مجبل العيساوي

بسند حسن)١(.
 

ُ
ُنِعّد ا  »ُكّنَ قالت:  عائشة  حديث  من  شاهد  وله 
ْن َيْبَعَثُه ِمَن 

َ
َكُه َوَطُهوَرُه، َفَيْبَعُثُه اهلُل َما َشاَء أ ُه ِسَوا

َ
ل

)٢(»
ُ
أ

َ
َيَتَوّض ُك، َو ْيِل، َفَيَتَسّوَ

َّ
الل

ِإَذا  َكاَن   � اهلِل   
َ

َرُســول  
َ

ّن
َ
»أ ْيَفَة: 

َ
ُحذ وحديث 

َواِك«)3( اُه ِبالّسِ
َ
ْيِل َيُشوُص ف

َّ
َقاَم ِمَن الل

ِتـي 
َ
َخال ِعْنـَد  »ِبـّتُ   :

َ
َقـال عبـاس  ابـن  وحديـث 

ْهِلِه َسـاَعًة، 
َ
 اهلِل � َمَع أ

ُ
َث َرُسـول

َ
َمْيُموَنَة، َفَتَحّد

َفَنَظـَر  َقَعـَد  اآلِخـُر،  ْيـِل 
َّ
الل ـُث 

ُ
ُثل َكاَن  ـا  ّمَ

َ
َفل َرَقـَد،  ُثـّمَ 

ـَماَواِت  السَّ َخلْـِق  ِف  إِنَّ   ﴿  :
َ

َفَقـال ـَماِء،  الّسَ ـى 
َ
ِإل

وِل 
ُ
رِْض َواْختِـَلِف اللَّيْـِل َوانلََّهـارِ َليَاٍت ِل

َ
َواْل

ـى 
َّ
َفَصل َواْسـَتّنَ   

َ
ـأ

َ
َفَتَوّض َقـاَم  ُثـّمَ   ،)٤(﴾190 ْلَـاِب 

َ
اْل

ـى َرْكَعَتْيِن 
َّ
، َفَصل

ٌ
َن ِبـاَلل

َ
ّذ

َ
ِإْحـَدى َعْشـَرَة َرْكَعـًة، ُثـّمَ أ

ْبـَح)5(. الّصُ ـى 
َّ
َفَصل َخـَرَج  ُثـّمَ 

العشرة  المسانيد  بــزوائــد  الــمــهــرة  الــخــيــرة  ــحــاف  إت  )١(
.3٧٤/٢

وقصرها،  المسافرين  صــالة  كتاب  مسلم:  صحيح   )٢(
مـــرض5١٢/١  أو  عنه  نــام  ومــن  الليل،  صــالة  جامع  بــاب 

رقم:)٧٤6(
السواك  بــاب  الــوضــوء،  كتاب  الــبــخــاري:  صحيح   )3(
السواك  باب  الطهارة،  كتاب  ومسلم  رقــم:)٢٤5(،   58/١

٢٢0/١ رقم:) ٢55(
)٤( سورة آل عمران: ١٩0

قوله:  باب  القران،  تفسير  كتاب  البخاري:  صحيح   )5( 
َهاِر  ْيِل َوالّنَ

َّ
ْرِض َواْخِتاَلِف الل

َ ْ
َماَواِت َواأل ِق الّسَ

ْ
﴿ ِإّنَ ِفي َخل

ــَبــاِب ١٩0﴾ )ســـورة: آل عــمــران( 6/٤١ 
ْ
ل

َ ْ
األ ــي  وِلـ

ُ
أِل ــاٍت  َيـ

َ
آل

رقم:)٤56٩(، ومسلم: كتاب الطهارة، باب السواك ٢٢١/١ 
رقم:)٢56(

رابعًا: بيان غريب الحديث 
الهمدة  والــرقــدة:  بالليل،  النوم  الــرقــود:  ــَد(   )َرَقـ
 ما بين الدنيا واآلخــرة)6(، ومنه قوله تعالى: ﴿ قَالُوا 

يَا َويْلََنا َمْن َبَعَثَنا ِمْن َمْرقَِدنَا ﴾)٧(.
)اْسَتاَك( دلك فاه بالسواك)8(.

7- قال اإلمام عبد بن حميد:
َثَنا   ، َعْبِدّيُ

ْ
ال َهاُروَن  ُبو 

َ
أ َثَنا  ْبُن َعاِصٍم،  َعِلّيُ  َثَنا 

َفَكاَن  اهلِل �  َرُسوِل  َمَع  َخَرْجَنا   :
َ

َقال َسِعيٍد،  ُبو 
َ
أ

اَلِة )٩(. َز ِفي الّصَ ِإَذا َساَر َفْرَسًخا َتَجّوَ
: التخريج

ً
أوال

أخرجه: عبد الرزاق)١0(، وابن أبي شيبة)١١( .
ــق هــشــيــم عـــن أبـــي هـــارون  كــالهــمــا مـــن طــري

العبدي. 
: تراجم رجال السند

ً
ثانيا

١. علي بن عاصم، ضعيف)١٢(.
٢. أبو هارون العبدي، متروك )١3(.

)6( ينظر: الصحاح تاج اللغة٤٧6/٢، المحكم والمحيط 
األعظم30٩/6، المجموع المغيث١/٧88.

)٧( سورة يس: 5٢
)8( ينظر: المجموع المغيث ١53/٢، النهاية في غريب 

ثر٢/٤٢5، ٤٤6. الحديث واأل
)٩( المنتخب من مسند عبد بن حميد١0٤/٢ رقم:)٩٤5(.
المسافر  الصالة،  كتاب  باب:  الــرزاق:  عبد  مصنف   )١0(

متى يقصر إذا خرج مسافرا؟ 5٢٩/٢ رقم: )٤3١8(
)١١( مصنف ابن أبي شيبة: من أبواب صالة التطوع، في 

كم يقصر الصالة ٢00/٢ رقم: )8١١3( مسيرة 
)١٢( تقدمت ترجمته في الحديث رقم:)3(
)١3( تقدمت ترجمته في الحديث رقم:)3(
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عــنــه،  اهلل  رضــــي  ــدري  ــ ــخ ــ ال ســعــيــد  أبــــو   .3
صحابي)١(.

: الحكم على الحديث 
ً
ثالثا

وأبي  بن عاصم  إسناد ضعيف، لضعف علي 
هارون العبدي، واهلل أعلم. 

رابعًا: بيان غريب الحديث 
ْرَسًخا( أصل الفرسخ السكون وتقدر به مسافة 

َ
)ف

ثالثة أميال)٢(. أو ستة، وسمى بذلك ألن صاحبه 
كأنه سكن)3(. إذا مشى قعد واستراح من ذلك 

٨- قال اإلمام عبد بن حميد:
َنٍس، 

َ
أ َعْن  ْعــَوُر، 

َ ْ
األ ُمْسِلٌم  َنا 

َ
أ َعْوٍن،  ْبُن  َجْعَفُر  َنا 

َ
أ

ى 
َ
َعل ِضيِر  الّنَ َيْوَم  َو َخْيَبَر  َيْوَم   � ِبّيُ  الّنَ »َكاَن   :

َ
َقال

َكاٌف َمْخُطوٌم ِبَحْبٍل ِمْن ِليٍف«)٤(. ْيِه ِإ
َ
ِحَماٍر َعل

: التخريج
ً
أوال

أخرجه: الطيالسي في مسنده من طريق )شعبة( 

)١( تقدمت ترجمته في الحديث رقم:)3(
فمنها  مــعــان،  عــدة  على  اللغة  فــي  يطلق  الــمــيــل:   )٢( 
تسمى  جبلين  بين  والمسافة  ميل،  يسمى  به  يكتحل  ما 
عند  ومــقــداره  ميل،  يسمى  البصر  مــد  إلــى  والنظر  ميل، 
والحنابلة  الشافعية  وعند  )١855م(،  والمالكية  الحنفية 
ثر38٢/٤،  )3٧١0م(. ينظر: النهاية في غريب الحديث واأل

ين الشرعية 53. والمكاييل والمواز
والمحيط  المحكم   ،١53/٢ األنـــوار:  مشارق  ينظر:   )3(
ثــر:  واأل الحديث  غريب  فــي  النهاية   ،333/5 األعــظــم: 

.٤٢٩/3
رقم:   ٢٤8/٢ حميد  بن  عبد  مسند  من  المنتخب   )٤(

)١٢٢8(

)5(، وابن ماجه في سننه من طريق )سفيان، وجرير 

بن حميد()6(، والترمذي في الجامع من طريق )علي 
بن مسهر()٧(، والبزار في مسنده من طريق )شعبة( 
طريق)سفيان،  من  المستدرك  في  كم  والحا  ،)8(

وجعفر،  )شعبة،  خمستهم  حميد()٩(،  بن  وجرير 
البراد  المالئي  مسلم  عن  وعلي(  وجرير،  وسفيان، 

األعور عن أنس.
: تراجم رجال السند

ً
ثانيا

١. جعفر بن عون، ثقة )١0(.
٢. مسلم المالئي األعور، ضعيف )١١(.

3. أنس بن مالك رضي اهلل عنه، صحابي)١٢(.
: الحكم على الحديث 

ً
ثالثا

وهو  األعور  إسناده ضعيف، مداره على مسلم 
ضعيف، واهلل أعلم. 

ــام الــتــرمــذي: هــذا حــديــث، ال نعرفه  ــال اإلمـ ق
األعــور  ومسلم  ــس،  أن عــن  مسلم،  حديث  مــن  إال 
يضعف، وهو مسلم بن كيسان المالئي تكلم فيه، 

)5( مسند الطيالسي: 606/3 رقم: )٢٢6٢(
أن  للعبد  ما  باب  التجارات،  أبواب  ابن ماجه:  )6( سنن 

يتصدق ١3٩8/3 رقم: )٤١٧8( يعطي و
 � اهلل  رسول  عن  الجنائز  أبــواب  الترمذي:  جامع   )٧(

باب آخر 3٢8/٢ رقم: )١0١٧(
)8( مسند البزار: ٩3/١٤ رقم: )٧5٧٤(

 506/٢  r أخالقه  التفسير،  كتاب  كم:  الحا مستدرك   )٩(
رقم: )3٧3٤(،

)١0( تقدمت ترجمته في الحديث رقم:)١(
)١١( تقدمت ترجمته في الحديث رقم:)١(
)١٢( قدمت ترجمته في الحديث رقم:)١(
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حجر:  ابن  وقال  وسفيان)١(.  شعبة،  عنه  ى  رو وقد 
في سنده مقال)٢(.

: بيان غريب الحديث 
ً
رابعا

ليركب عليه  الحمار،  ما تجعل على  ــاٌف(  َك )ِإ
بمنزلة السرج)3(.

)َمْخُطوٌم( أي: له خطام، والخطام: هو حبل من 
يوضع في أنف  ليف أو شعر أو كتان، يربط بحلقة و

الدابة لتقاد به)٤(.
9- قال اإلمام عبد بن حميد:

ُبو 
َ
أ َفاِئٌد  َثَنا   ، ْهِمّيُ الّسَ َبْكٍر  ْبُن  اهلِل  َعْبُد  َثَنا 

َ
َحّد

 :
َ

َقال  : ِمّيِ
َ
ْسل

َ ْ
األ ْوَفى 

َ
أ ِبي 

َ
أ ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن  َوْرَقاِء، 

ْ
ال

ُقُعوًدا،  َوُعَمُر  َبْكٍر  ُبو 
َ
َوأ  اهلِل � 

ُ
َفِإَذا َرُسول َخَرْجُت 

 � اهلِل   
ُ

ــول َرُس  
َ

َفَقال  ، َيْبِكي  َصِغيٌر  ُغــاَلٌم  ِإَذا  َو
ُعَمُر  ُه  َفَضّمَ  ،

ٌّ
َضال ُه  َفِإّنَ ْيَك 

َ
ِإل ِبّيَ  الّصَ ُضّمَ  ِلُعَمَر: 

 :
َ

َقال ُه  ُظّنُ
َ
أ  

ُ
ِول

ْ
ُتَول ُه 

َ
ل ّمٌ 

ُ
أ ِإْذ  ُقُعوًدا  َنْحُن  َفَبْيَنا  ْيِه، 

َ
ِإل

 اهلِل � ِلُعَمَر: 
ُ

 َرُسول
َ

اُه َوَتْبِكي، َفَقال  َوا ُبَنّيَ
ُ

َوَتُقول
ِسَها، 

ْ
َكاِشَفٌة َعْن َرأ ، َوِهَي  ِبّيِ ّمُ الّصَ

ُ
َها أ َة َفِإّنَ

َ
َمْرأ

ْ
َناِد ال

ى اْبِنَها، َفَجاَءْت 
َ
ِسَها ِخَماٌر َجَزًعا َعل

ْ
ى َرأ

َ
ْيَس َعل

َ
ل

َتْبِكي،  َوِهَي  ُعَمَر  َحْجِر  ِمْن  ِبّيَ  الّصَ َقَبَضِت  ى  َحّتَ
 

َ
َرُسول ْت 

َ
َرأ ا  ّمَ

َ
َفل َتَفَتْت 

ْ
َفال َحْجِرَها،  ِفي  ِبّيُ  َوالّصَ

اهلِل �،   
َ

َرُسول ى  َر
َ
أ  

َّ
ال

َ
أ َواَحْرَباُه  ْت 

َ
َقال اهلِل � 

)١( جامع الترمذي 3٢8/٢ رقم:)١0١٧( (
)٢( فتح الباري٧5/6. (

مشارق  األعــظــم6/3٤٢،  والمحيط  المحكم  ينظر:   )3(
األنوار ١/30.

النهاية  الجوزي ٢8٩/١،  الحديث البن  ينظر: غريب   )٤(
ثر ٢/50. في غريب الحديث واأل

َتَرْوَن َهِذِه َرِحيَمًة 
َ
 اهلِل � ِعْنَد َذِلَك: أ

ُ
 َرُسول

َ
َفَقال

َكَفى  اهلِل،   
َ

َرُســول َيا  ى 
َ
َبل ْصَحاُبُه: 

َ
أ  

َ
َفَقال ِدَها؟ 

َ
ِبَول

ــِذي 
َّ
»َوال  :� اهلِل   

ُ
َرُســول  

َ
َفَقال َرْحَمًة،  ُمْؤِمِن 

ْ
ِبال

ــِذِه  ــْن َه ــُمــْؤِمــِن ِم
ْ
ـــُم ِبــال ْرَح

َ
ــَيــِدِه اهلُل أ ــٍد ِب َنــْفــُس ُمــَحــّمَ

ِدَها«)5( .
َ
ِبَول

: التخريج
ً
أوال

ــام عــبــد بن  ــ ــراج هـــذا الــحــديــث اإلم ــإخ ــفــرد ب ان
حميد.

: تراجم رجال السند
ً
ثانيا

الــســهــمــي  بـــن حــبــيــب  ــكــر  ب بـــن  اهلل  عــبــد   .١
ى  رو بغداد.  سكن  البصري،  وهب  أبو  الباهلي، 
عنه:  ى  رو الورقاء.  أبي  وفائد  يل  الطو حميد  عن: 
ابن  ُسئل  حنبل.  بن  وأحمد  المديني،  بن  علي 
أحمد  ــال  وق صــالــح،  فــقــال:  السهمي  عــن  معين 
ابن  وقال  صالح،  حاتم:  أبو  وقال  ثقة،  حنبل:  بن 
في  مــات  القضاء.  من  امتنع  حافظ،  ثقة  حجر: 

خالفة المأمون سنة ٢08هـ)6(.
٢. فائــد بــن عبــد الرحمــن أبــو الورقــاء العطــار 
ى عــن: عبــد اهلل بــن أبــي أوفى، ومحمد  الكوفــي. رو
ــد  ــارون، وعب ــن ه ــد ب ي ــه: يز ى عن ــدر. رو ــن المنك ب
الرحيــم بــن هــارون الغســاني. قــال يحيى بــن معين: 

رقــم:   ٤٢0/١ حميد  بــن  عبد  مسند  مــن  المنتخب   )5(
.)5٢٩(

حبان  البــن  الثقات   ،١6/5 والتعديل  الجرح  ينظر:   )6(
 3٤0/١٤ الكمال  تهذيب   ،٧6/١١ بغداد  يخ  تار  ،6١/٧

التقريب ٢٩٧.
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ضعيــف، ليــس بثقــة، وليــس بشــيء، وقــال اإلمــام 
أحمــد: متــروك الحديــث، وقــال البخــاري: منكــر 
الحديــث، وقــال أبــو حاتــم وأبــو زرعــة: ال يشــتغل 
ــة  ــف أن عام ــال حل ــو أن رج ــم: ول ــو حات ــال أب ــه، وق ب
ــس  ــائي: لي ــال النس ــث، وق ــم يحن ــذب ل ك ــه  حديث
الحديــث،  متــروك  آخــر:  فــي موضــع  وقــال  بثقــة، 
وقــال ابــن حبــان: ال يجــوز االحتجــاج بــه، وقــال ابــن 
حجــر: متــروك اتهمــوه مــن صغــار الخامســة بقــي 

ــتين)١(.  ــدود الس ــى ح إل
3. عــبــد اهلل بــن أبــي أوفـــى. واســـم أبــي أوفــى 
محمد  أبو  يقال:  و ية،  معاو أبو  خالد،  بن  علقمة 
أصحاب  من  وكان  األسلمي.  إبراهيم.  أبو  يقال:  و
النبي  مــع  غـــزوت  عنه  اهلل  رضــي  ــال  ق الــشــجــرة، 
سبع  رواية  وفي  الجراد.  كل  نأ غزوات  سّت   �
الكوفة وابتنى بها دارا، وقد ذهب  غزوات. سكن 
بصره في صفين مع علي بن ابي طالب رضي اهلل 
عنه، وهو آخر من مات من أصحاب النبي � 

بالكوفة. مات سنة 86هـ)٢(.
: الحكم على الحديث 

ً
ثالثا

وهو  الورقاء  أبو  فائد  فيه  جدًا،  ضعيف  أسناده 
هذا  البوصيري:  قال  اعلم.  واهلل  الحديث.  متروك 

)١( ينظر: الجرح والتعديل83/٧، الضعفاء الكبير٤60/3، 
ــهــذيــب  ــي ضـــعـــفـــاء الــــــــرجــــــــال١38/٧، ت ــ الـــكـــامـــل ف
والــمــتــروكــيــن3١٧،  الضعفاء  ديـــوان  ــال١3٧/٢3،  ــم ــك ال

التقريب ٤٤٤.
)٢( ينظر: الطبقات الكبرى ٩8/6، االستيعاب 8٧0/3، 

أسد الغابة ١8١/3، اإلصابة في تمييز الصحابة ٤/١6.

إسناد ضعيف، فائد أبو الورقاء متروك)3(.
: بيان غريب الحديث 

ً
رابعا

على  التفجع  واظــهــار  للندبة  وا:  ــاُه(  ــّيَ ــَن ُب )َوا 
ولدها)٤(.

بالحرب  الــنــفــس  عــلــى  الــدعــاء  ــاُه(  ــ ــْرَب ــ َح )َوا 
تفجعًا)5(. 

يل)6(. ( وولولت المرأة إذا دعت بالو
ُ

ِول
ْ
)ُتَول

١- قال اإلمام عبد بن حميد:
: َجــاَء 

َ
ــٍر، َقـــال ــْن َجــاِب ــْكــٍر، َع ُبـــو َب

َ
َنـــا أ

َ
ــى، أ

َ
َنـــا َيــْعــل

َ
أ

ــُل  ي ــِر  اهلِل � َوِجــْب
ُ

َرُســـــول َو ــي  ــَواِل ــَع
ْ
ال ِمـــَن  ــٌل  ــ َرُج

اْنَصَرَف  ا  ّمَ
َ
َفل َجَناِئِز 

ْ
ال ى 

َ
َعل ى 

َّ
ُيَصل َحْيُث  َياِن  ِ

ّ
ُيَصل

ْيــُت 
َ
ـــِذي َرأ

َّ
ا ال

َ
ــذ  اهلِل، َمــْن َه

َ
ُجــُل: َيــا َرُســـول ــّرَ  ال

َ
ــال  َق

ْيَت 
َ
َقْد َرأ

َ
: ل

َ
: َنَعْم، َقال

َ
ْيَتُه، َقال

َ
: َوَقْد َرأ

َ
َمَعَك ؟ َقال

َجاِر 
ْ
ِبال ُيوِصيِني   

َ
َزال َما  يُل  ِجْبِر ا 

َ
َهــذ َكِثيًرا،  َخْيًرا 

ُثُه)٧(. ّرِ ُه َسُيَو ّنَ
َ
ْيُت أ

َ
ى َرأ َحّتَ

: التخريج
ً
أوال

انفرد بإخراجه اإلمام عبد بن حميد
: تراجم رجال السند

ً
ثانيا

)3( إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 3/٤0٢ 
رقم: )٢٩85(

)٤( ينظر: المحكم والمحيط األعظم 353/٩، الفائق في 
ثر 65/١، المجموع المغيث 3٧5/3. غريب الحديث واأل

)5( ينظر: المصدر السابق نفسه.
)6( ينظر: المحكم والمحيط األعظم 3٩٩/١0، النهاية في 

ثر٢٢6/5. غريب الحديث واأل
رقــم:   ١٩0/٢ حميد  بــن  عبد  مسند  مــن  المنتخب   )٧(

)١١٢٧(
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١. يعلى بن عبيد، ثقة في غير سفيان)١(.
٢. أبو بكر المدني، لين)٢(.

3. جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه، صحابي)3(.
: الحكم على الحديث

ً
ثالثا

لين  وهو  المدني  بكر  أبو  فيه  ضعيف،  إسناده 
الحديث، واهلل أعلم.

قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه الفضل بن مبشر، 
وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات)٤(.

: بيان غريب الحديث 
ً
رابعا

المستقيمة،  الَقَناة  عالية:  جمع  ــَواِلــي(  ــَع
ْ
)ال

من  أبعدها  العالية،  المدينة  أطــراف  على  وتطلق 
جهة نجد ثمانية أميال، وأدناها من المدينة على 

أربعة أميال)5(.
١١- قال اإلمام عبد بن حميد:

ِبي 
َ
أ ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن  َفاِئٌد،  َثَنا  َجاِبٍر،  ُبو 

َ
أ ْخَبَرَنا 

َ
أ

ْهــِلــِه 
َ
أِل  

َ
َفــَقــال ُمْقَعٌد،  َمِديَنِة 

ْ
ِبال ــاَن  َك  :

َ
ــال َق ْوَفـــى، 

َ
أ

ى َمْسِجِدِه، 
َ
يِق َرُسوِل اهلِل � ِإل ى َطِر

َ
َضُعوِني َعل

 � اهلِل  َرُسوِل  يِق  َطِر ى 
َ
َعل ُمْقَعُد 

ْ
ال َفُوِضَع   :

َ
َقال

ــى 
َ
ِإل ــَف 

َ
اْخــَتــل ِإَذا   � اهلِل   

ُ
ــول ــ َرُس ــاَن  ــَك َف  :

َ
َقـــال

ُمْقَعِد 
ْ
ال ْهُل 

َ
أ َفَجاَء  ُمْقَعِد، 

ْ
ال ى 

َ
َعل ُم  ِ

ّ
ُيَسل َمْسِجِد 

ْ
ال

َمَكاَن 
ْ
ا ال

َ
ْبَرُح َهذ

َ
 أ

َ
 َواهلِل ال

َ
: ال

َ
ْهِلِه، َفَقال

َ
ى أ

َ
وُه ِإل ِلَيُرّدُ

)١( تقدمت ترجمته في الحديث رقم:)3(
)٢( تقدمت ترجمته في الحديث رقم:)٢(

)3( تقدمت ترجمته في الحديث رقم:)3(
)٤( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد١65/8 رقم:)١35٤0(

)5( ينظر: مجمع بحار األنوار 66٩/3، المجموع المغيث 
ثر ٢٩5/3. 500/٢، النهاية في غريب الحديث واأل

 :
َ

َقال ا،  ُخّصً ِلي  َفاْبُنوا   � اهلِل   
ُ

َرُســول َعــاَش  َما 
 

ُ
َرُسول َمّرَ  َما 

َّ
ُكل ِفيِه  ُمْقَعُد 

ْ
ال َفَكاَن  ا،  ُخّصً ُه 

َ
ل َفَبُنوا 

ى 
َ
َعل َم 

َّ
َوَسل ُخّصَ 

ْ
ال َدَخَل  َمْسِجِد 

ْ
ال ى 

َ
ِإل اهلِل � 

ِمْن  ُطْرَفًة   اهلِل � 
ُ

َرُسول َصاَب 
َ
أ َما 

َّ
َفُكل ُمْقَعِد، 

ْ
ال

َنْحُن  َفَبْيَنَما   :
َ

َقــال ُمْقَعِد، 
ْ
ال ــى 

َ
ِإل ِبــِه  َبَعَث  َطَعاٍم 

ُمْقَعَد، 
ْ
ال ُه 

َ
ل َفَنَعى  آٍت  َتاُه 

َ
أ ِإْذ  اهلِل �  َرُسوِل  َمَع 

ِإَذا َدَنا  ى  َوَنَهْضَنا َمَعُه َحّتَ  اهلِل � 
ُ

َفَنَهَض َرُسول
َحٌد 

َ
أ ُخّصَ 

ْ
ال َبّنَ  َيْقَر  

َ
ال ْصَحاِبِه 

َ
أِل  

َ
َقال ُخّصِ 

ْ
ال ِمَن 

ــِإَذا  َف  ، ــُخــّصِ
ْ
ال ِمــَن   اهلِل � 

ُ
ــول َرُس َفَدَنا  َغــْيــِري، 

 
َ

ُمْقَعِد، َفَقال
ْ
ِس ال

ْ
يُل عليه السالم َقاِعٌد ِعْنَد َرأ ِجْبِر

َكَفْيَناَك 
َ
ل ِتَنا 

ْ
َتأ ْم 

َ
ل ْو 

َ
ل َك  ِإّنَ َما 

َ
أ اهلِل،   

َ
َرُسول َيا  يُل  ِجْبِر

ْيِه 
َ
ِإل َفــَقــاَم  ــِه،  ِب ـــى 

َ
ْول

َ
أ ْنــَت 

َ
َفــأ ِجْئَت  ِإْذ  ــا  ّمَ

َ
َفــأ ــَره،  ْمـ

َ
أ

ْيِه 
َ
َعل ى 

َّ
َوَصل َنُه 

َ
َوَكّف ِبَيِدِه،  ُه 

َ
ل َفَغّسَ  اهلِل � 

ُ
 َرُسول

َقْبَر)6( .
ْ
ُه ال

َ
ْدَخل

َ
َوأ

: التخريج
ً
أوال

ــام عبد بن  ــإخــراج هــذا الــحــديــث اإلمـ ب انــفــرد 
حميد. 

: تراجم رجال السند
ً
ثانيا

األزدي  جــابــر،  ــو  أب الملك  عبد  بــن  محمد   -١
ى عن فائد  البصري سكن مكة. اشتهر بكنيته. رو
ى عنه:  بن عبد الرحمن، وشعبة بن الحجاج. رو
ابن أبي مسرة، ومحمد بن إسماعيل الصائغ. قال 
أبو حاتم: أدركته وليس بقوي، وذكره ابن حبان في 

الثقات. مات سنة ٢١١هـ )٧(. 

)6( المنتخب من مسند عبد حميد ٤٢٢/١ رقم: )53٢(
الجرح  واألسماء لإمام مسلم ١8٧/١،  الكنى  ينظر:   )٧(
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٢- فائد بن عبد الرحمن، متروك الحديث)١(.
عنه،  اهلل  رضـــي  أوفـــى  أبـــي  ــن  ب اهلل  عــبــد   -3

صحابي)٢(.
: الحكم على الحديث 

ً
ثالثا

وهو  الورقاء  ابي  بن  فائد  فيه  ضعيف،  إسناده 
متروك، واهلل أعلم.

والحارث  حميد  بن  عبد  رواه  البوصيري:  قال 
بسند ضعيف لضعف بعض رواته)3(.

وقال الحافظ ابن حجر: تفرد به فائد أبو الورقاء 
وهو ضعيف)٤(.

رابعًا: بيان غريب الحديث. 
)ُمْقَعٌد( هو الذي ال يقدر على القيام)5(.

( بيت يعمل من الخشب أو القصب )6(. ُخّصَ
ْ
)ال

* * *

الباب  فتح   ،6٤/٩ حبان  البن  الثقات   ،5/8 والتعديل 
لقاب ١٩٩، لسان الميزان 3١6/٧، تهذيب  في الكنى واأل

التهذيب635/3.
)١( تقدمت ترجمته في الحديث رقم:)٩(.
)٢( تقدمت ترجمته في الحديث رقم:)٩(.

)3( إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ٢/٤56.
)٤( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 38٧/١6.

في  النهاية  األعظم٤0٧/١،  والمحيط  المحكم  ينظر:   )5(
ثر٤/86. غريب الحديث واأل

في  النهاية  األعظم٤٩٩/٤،  والمحيط  المحكم  ينظر:   )6(
ثر3٧/٢ . غريب الحديث واأل

الخاتمة 

بعد توفيق اهلل سبحانه وتعالى بتسطير محتويات 
بقبول  كتبته  ما  يتقبل  أن  اهلل  أسأل  البحث  هذا 
حسن أون ينفع المسلمين به، أذكر اهم النتائج التي 

توصلت اليها في هذا البحث:
٢٤٩هـ.  سنة  المتوفى  ُحميد  بن  عبد  اإلمــام   .١
للبخاري  شيخ  من  وهــو  الحديث  أئمة  أحــد  هو 

ومسلم والترمذي.  
٢. الحديث الثالثي يجمع ثالثة رواة من ثالثة 
التابعين(  وتابع  والتابعين  )الصحابة  وهــم  قــرون 

وهم من القرون المفضلة األولى.
األمــة  لــهــذه  وتــعــالــى  سبحانه  اهلل  تشريف   .3
باإلسناد من بين سائر األمم، وأنه ليس إلمة من األمم 

يمكنها أن تسند عن نبيها إسناًدا غير هذه األمة. 
٤. إّن دراسة الثالثيات تيسير وتذلل الصعوبات 
للمسلمين وبخاصة طالب العلم منهم والمتعلقة 
بعلم الحديث خاصة وأحوال السند والمتن عامة 

من حيث الَقبول والرد.
5. أن اإلسناد العالي أفضل من النازل ليس على 
إطالقه بل البد من تقييده بالصحة، إلن األصل هو 

صحة اإلسناد، ونسبته إلى رسول اهلل �.
ثالثيات  من  الضعيفة  االحاديث  عدد  بلغ   .6
أحد  المسند  من  المنتخب  في  حميد  بن  عبد 

عشر حديثًا.
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المصادر والمراجع

* القران الكريم.
١. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 
- البوصيري )أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
أبي بكر ت: 8٤0هـ( تحقيق: دار المشكاة للبحث 
إبراهيم. تقديم:  أبو تميم ياسر بن  العلمي بإشراف 
الكريم.  عبد  معبد  أحمد  الدكتور  الشيخ  فضيلة 

)دار الوطن(، الرياض، ط: ١، ١٤٢0هـ -١٩٩٩م.
2. االستيعاب في معرفة األصحاب - ابن عبد 
تحقيق:  ٤63هـــ(.  ت:  اهلل،  عبد  بن  )يوسف  البر 
ط:  بيروت،  الجيل(  )دار  البجاوي،  محمد  علي 

١، ١٤١٢هـ.
ثير  3. أسد الغابة في معرفة الصحابة - ابن األ
تحقيق:  606هـــ(.  ت:  الجزري،  محمد  بن  )علي 
العربي(  التراث  الرفاعي، )دار إحياء  عادل أحمد 

بيروت- لبنان، ط: ١، ١٤١٧هـ ١٩٩6م.
العسقالني   - الصحابة  تمييز  في  اإلصابة   .4 
ت:  علي،  بن  احمد  حجر  ابن  أحمد  الفضل  )أبو 
)دار  البجاوي،  محمد  علي  تحقيق:  هـــ(.   85٢

الجيل( بيروت، ط:١، ١٤١٢هـ.
5. إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال - 
قليج، ت:  بن  الدين مغلطاي  أبو عبد اهلل )عالء 
٧6٢هـ( تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد 
الــفــاروق(،  )دار  إبراهيم،  بن  أسامة  محمد  أبــو   -

ط:١، ١٤٢٢ هـ   -٢00١م.
المؤتلف  ــاب عــن  ــي االرت ــع  رف فــي  كــمــال  اإل  .٦
ابن   - واألنساب  والكنى  األسماء  في  والمختلف 
ت:  جعفر،  بن  اهلل  هبة  بن  علي  نصر  )أبــو  كوال  ما
بيروت-لبنان ط:  العلمية(  الكتب  ٤٧5ه(، )دار 

١ ، ١٤١١هـ -١٩٩0م.
ــســيــوطــي فـــي عــلــم الــحــديــث -  ــة ال ــفــي 7. أل
السيوطي )عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين، 
ت: ٩١١هـ( صححه وشرحه: األستاذ أحمد محمد 
كر، )دار المكتبة العلمية( بيروت، ط: ١، د.ت. شا
زي )عبد الكريم  ٨. األنساب - السمعاني المرو
بن منصور، ت: 56٢هـــ( تحقيق: عبد  بن محمد 
ط:  وغيره،  اليماني  المعلمي  يحيى  بن  الرحمن 
١، )دائرة المعارف العثمانية( حيدر آباد، ١38٢هـ 

-١٩6٢م.
9. تاريخ اإلسالم - الذهبي )أبو عبد اهلل محمد 
٧٤8هــــ(،  ت:  َقــاْيــمــاز،  بــن  عثمان  بــن  أحمد  بــن 
الغرب  )دار  معروف.  عّواد  بشار  الدكتور  تحقيق: 

اإلسالمي( ط: ١، ٢003 م.
بن  )محمد  البخاري   - األوســـط  التاريخ   .١٠
تحقيق:  هــــ(.   ٢56 ت:  إبــراهــيــم،  بــن  إسماعيل 
محمود إبراهيم زايد، )دار الوعي( بحلب، و)مكتبة 

التراث( بالقاهرة، ط:١، ١3٩٧هـ-١٩٧٧م.
بن  )محمد  الــبــخــاري   - الكبير  الــتــاريــخ   .١١
تحقيق:  هــــ(.   ٢56 ت:  إبــراهــيــم،  بــن  إسماعيل 

السيد هاشم الندوي، )دار الفكر(، د. ط، د.ت.
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١2. تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي )أبو بكر 
أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، ت: 
٤63هـ(، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، )دار 
الغرب اإلسالمي( بيروت، ط: ١، ١٤٢٢هـ - ٢00٢ م.
بشار  )الدكتور   - التهذيب  تقريب  تحرير   .١3
عواد معروف، الشيخ شعيب األرنؤوط(، )مؤسسة 
الرسالة(، بيروت - لبنان، ط: ١، ١٤١٧ هـ -١٩٩٧م.
اهلل  )أبـــو عبد  الــذهــبــي  الــحــفــاظ -  تــذكــرة   .١4
قايماز، ت:٧٤8هـــ(.  بن  الدين بن محمد  شمس 

)دار الكتب العلمية( بيروت، ط: ١، د. ت.
١5. تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة - 
العسقالني )أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، 
كرام اهلل إمداد الحق، )دار  ت: 85٢هـ( تحيق: د. إ

البشائر( بيروت، ط: ١، ١٩٩6م.
كثير )أبو الفداء  ١٦. تفسير القران العظيم - ابن 
محمد  تحقيق:  ٧٧٤هـــ(  ت:  عمر،  بن  إسماعيل 
العلمية(  الكتب  )دار  الــديــن،  شمس  حسين 

بيروت، ط: ١، ١٤١٩هـ.
)أحمد  العسقالني   - التهذيب  تقريب   .١7
محمد  تحقيق:  هـ(.  ت:85٢  حجر،  بن  علي  بن 
ـــ- ١٤06هـ  ،١ ط:  يــا،  بــســور الــرشــيــد(  )دار  عــوامــه، 

١٩8٩م.
)أحمد  العسقالني   - التهذيب  تقريب   .١٨
محمد  تحقيق:  هـ(.  ت:85٢  حجر،  بن  علي  بن 
ـــ- ١٤06هـ  ،١ ط:  يــا،  بــســور الــرشــيــد(  )دار  عــوامــه، 

١٩8٩م.

-ابن  والمسانيد  السنن  رواة  لمعرفة  التقييد   .١9
نقطة الحنبلي )أبو بكر محمد بن عبد البغدادي، 
الــحــوت،  يــوســف  كــمــال  تحقيق:  ـــ(،  ــ 6٢٩ه ت: 
 - هـ   ١٤08  ،١ ط:  بيروت،  العلمية(  الكتب  )دار 

١٩88م.
العراقي  الــديــن  يــن  ز  - واإليــضــاح  التقييد   .2٠ 
)أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين، ت: 806هـ( 
تحيق: عبد الرحمن محمد عثمان، ط: ١، )محمد 
السلفية  المكتبة  الكتبي صاحب  المحسن  عبد 

بالمدينة المنورة( بيروت، ١38٩هـ-١٩6٩م.
2١. تهذيب اللغة - األزهري )محمد بن أحمد، 
ت:3٧0 هـ(. تحقيق: محمد عوض مرعب، )دار 

إحياء التراث العربي( بيروت، ط: ١، ٢00١م.
بن  )محمد  الُبستي  حاتم  أبــو   - الثقات   .22
مراقبة:  تحت  ـــ(  ــ 35٤ه ت:  التميمي،  حــبــان، 
دائـــرة  مــديــر  خـــان  المعيد  عــبــد  محمد  الــدكــتــور 
العثمانية  المعارف  ــرة  )دائ العثمانية،  المعارف 
بحيدر آباد الدكن الهند( ط: ١، ١3٩3ه  -١٩٧3م.
بن  )محمد  الترمذي   - الترمذي  جامع   .23
أحمد  تحقيق:  ت:٢٧٩هـــــ(.  ســـورة،  بــن  عيسى 
العربي(  التراث  كر وآخرون، )دار إحياء  محمد شا

بيروت، د. ط، د. ت.
 - السامع  وآداب  الـــراوي  ألخــالق  الجامع   .24
بن  علي  بن  أحمد  بكر  )أبــو  البغدادي  الخطيب 
الطحان،  محمود  د.  تحقيق:  ٤63هـ(  ت:  ثابت، 

)مكتبة المعارف( الرياض د. ط، د. ت.
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)عبد  حاتم  أبــي  ابــن   - والتعديل  الجرح   .25
ــس،  ــ يـ ــن إدر ــي حـــاتـــم مــحــمــد بـ ــ ــن أب الـــرحـــمـــن بـ
بيروت،  العربي(  التراث  إحياء  )دار  ت:٢٧٧هـ(، 

ط: ١، ١٢٧١هـ-١٩5٢م.
من  وخــلــق  والــمــتــروكــيــن  الضعفاء  ديـــوان   .2٦
الــديــن  شــمــس   - لــيــن  فيهم  ــقــات  وث المجهولين 
الذهبي )أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان 
حماد  تحقيق:  ٧٤8هـــ(،  ت:  الذهبي،  َقاْيماز  بن 
بن محمد األنصاري، )مكتبة النهضة الحديثة(، 

مكة ط: ٢، ١38٧ هـ - ١٩6٧ م.
اهلل  عبد  )أبو  ماجة  ابن   - ماجه  ابن  سنن   .27
تحقيق:  ـــ(.  ت:٢٧3ه يني،  القزو يزيد  بن  محمد 
بــيــروت،  الفكر(  )دار  الــبــاقــي،  عبد  فـــؤاد   محمد 

د. ط، د.ت.
)أحمد  البيهقي  بكر  أبو   - الكبرى  .السنن   2٨
ت:٤58هـ(  الُخْسَرْوِجردي،  علي  بن  الحسين  بن 
الكتب  )دار  عطا،  الــقــادر  عبد  محمد  تحقيق: 
العلمية(، بيروت - لبنان، ط:3، ١٤٢٤هـ -٢003م.
الــنــســائــي )أحــمــد بن  الــكــبــرى -  الــســنــن   .29
الغفار  الدكتور عبد  شعيب ت:303هـ(. تحقيق: 
)دار  حسن،  كسروي  وسعيد  البنداري،  سليمان 

الكتب العلمية( بيروت، ط:١، ١٤١١هـ-١٩٩١م.
بن  )محمد  الذهبي   - النبالء  أعــالم  سير   .3٠
شعيب  تحقيق:  ـــ(.  ت:٧٤8هـ عثمان  بن  أحمد 
الرسالة(  )مؤسسة  العرقسوسي،  ونعيم  األرنــاؤوط، 

بيروت، ط:٩، ١٤١3هـ.

بن  )محمد  الذهبي   - النبالء  أعــالم  سير   .3١
شعيب  تحقيق:  ـــ(.  ت:٧٤8هـ عثمان  بن  أحمد 
الرسالة(  )مؤسسة  العرقسوسي،  ونعيم  األرنــاؤوط، 

بيروت، ط:٩، ١٤١3هـ.
32. شذرات الذهب في أخبار من ذهب - ابن 
الَعكري  محمد  بن  أحمد  بن  الحي  )عبد  العماد 
الحنبلي، ت: ١08٩هـ( تحيق: محمود األرناؤوط، 
١٤06هـــ   ،١ ط:  -بــيــروت،  دمشق  كثير(  ابــن  )دار 

-١٩86 م.
جعفر  )أبو  الطحاوي  اآلثار-  معاني  شرح   .33
أحمد بن محمد بن سالمة ، ت: 3٢١هـ( تحيق: 
 ، الحق  النجار - محمد سيد جاد  زهري  محمد 

)عالم الكتب( ط: ١، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م.
النيسابوري  بكر  أبو  ابن خزيمة -  34. صحيح 
ــن الــمــغــيــرة،  يــمــة ب ــن خــز ــاق ب ــح ــن إس )مــحــمــد ب
األعظمي،  د. محمد مصطفى  ت:3١١هـ( تحيق: 

)المكتب اإلسالمي( بيروت، د. ط.
الــبــخــاري )محمد  الــبــخــاري -  35.صــحــيــح 
تحقيق:  ـــ(.  ت:٢56هـ ابراهيم،  بن  إسماعيل  بن 
كثير،  ــن  اب )دار  الــبــغــا،  ــب  دي مصطفى  الــدكــتــور 

واليمامة( بيروت، ط:3، ١٤0٧هـ-١٩8٧م.
الحسين  )أبـــو  مسلم   - مسلم  صحيح   .3٦
ت:٢6١هــــ(.  النيسابوري  القشيري  الحجاج  بن 
إحياء  )دار  الــبــاقــي،  عبد  فـــؤاد  محمد  تحقيق: 

التراث العربي( بيروت، د. ط، د.ت.
الحسين  )أبـــو  مسلم   - مسلم  صحيح   .37
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ت:٢6١هــــ(.  النيسابوري  القشيري  الحجاج  بن 
إحياء  )دار  الــبــاقــي،  عبد  فـــؤاد  محمد  تحقيق: 

التراث العربي( بيروت، د. ط، د.ت.
)محمد  سعد  ــن  اب  - الــكــبــرى  3٨.الــطــبــقــات 
القادر  عبد  محمد  تحقيق:  ت:٢30هـــ(  سعد  بن 
١٤١0هـ  بيروت، ط:١،  العلمية(  الكتب  عطا، )دار 

-١٩٩0م.
39.طبقات خليفة بن خياط - أبو عمرو )خليفة 
بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري، 
بن  زكريا  بن  موسى  عمران  أبي  ــة:  رواي ٢٤0هـــ(  ت: 
التستري )ت ق 3 هـ( ، محمد بن أحمد  يحيى 
)دار  زكـــار  سهيل  د  تحقيق:  األزدي.  محمد  بــن 

الفكر( د. ط، ١٤١٤هـ -١٩٩3م.
الفرج  )أبو  الجوزي  ابن   - الحديث  غريب   .4٠
 ، بن محمد، ت: 5٩٧هـــ(  بن علي  الرحمن  عبد 
القلعجي،  أمين  المعطي  عبد  الدكتور  تحقيق: 
 ،١ ط:  لبنان،   - بــيــروت  العلمية(  الكتب  )دار 

١٤05هـ - ١٩85م.
إسحاق  ــو  )أب الحربي   - الحديث  غريب   .4١
د.  تحقيق:   ،)٢85 ت:  إســحــاق،  ــن  ب إبــراهــيــم 
أم  ط:١)جامعة  العايد،  محمد  إبراهيم  سليمان 

القرى( مكة المكرمة، د. ط، ١٤05هـ.
ابــن  ــبــاب فــي الــكــنــى واأللـــقـــاب -  42. فــتــح ال
محمد  بن  إسحاق  بن  محمد  اهلل  عبد  )أبو  َمْنَده 
نظر  قتيبة  أبــو  تحقيق:   ، ـــ(  3٩5هـ ت:  العبدي، 
 - السعودية  الكوثر(  )مكتبة  يابي،  الفار محمد 

الرياض، ط: ١، ١٤١٧هـ - ١٩٩6م.
43. الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة 
ت:  محمد،  بــن  علي  بــن  )محمد  الــشــوكــانــي   -
١٢50هـ( ،تحقيق: عبد الرحمن بن يحي المعلمي 
اليماني، )دار الكتب العلمية(، بيروت، لبنان، د. 

ط، د.ت.
الكتب  روايـــة  لــه  مــن  معرفة  فــي  الكاشف   .44
الستة - الذهبي )أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن 
محمد  تحقيق:  ـــ(  ت:٧٤8هـ قايماز،  بن  عثمان 
ومؤسسة  اإلسالمية،  للثقافة  القبلة  )دار  عوامة، 

علو( بجدة، ط:١، ١٤١3هـ-١٩٩٢م.
الجرجاني   - الرجال  ضعفاء  في  الكامل   .45
365هــــ(،  ت:  الجرجاني،  عــدي  بــن  أحمد  ــو  )أب
محمد  الموجود-علي  عبد  أحمد  عادل  تحقيق: 
معوض )الكتب العلمية(، بيروت-لبنان. ط:١ ، 

١٤١8هـ١٩٩٧م.
)مسلم  النيسابوري   - واألســمــاء  الكنى   .4٦
٢6١هـــ(،  ت:   ، القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن 
القشقري،  أحمد  محمد  الرحيم  عبد  تحقيق: 
ــبــحــث الــعــلــمــي بــالــجــامــعــة  الـــنـــاشـــر: عـــمـــادة ال
العربية  المملكة  الــمــنــورة،  المدينة  اإلســالمــيــة، 

السعودية، ط: ١، ١٤0٤هـ-١٩8٤م.
الفضل  )أبــو  العسقالني   - الميزان  لسان   .47
أحمد بن علي بن حجر، ت: 85٢هـ( تحيق: عبد 
 ،١ ط:  اإلسالمية(  البشائر  )دار  غــدة،  أبــو  الفتاح 

٢00٢م.
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والضعفاء  المحدثين  مــن  الــمــجــروحــيــن   .4٨
والمتروكين - ابن حبان )محمد بن حبان البستي، 
)دار  زايــد،  إبراهيم  محمود  تحقيق:  ـــ(.  ت:35٤هـ

الوعي( بحلب، ط:١، ١3٩٩هـ.
الهيثمي  - الفوائد  ومنبع  الــزوائــد  مجمع   .49 
أبو الحسن )نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
القدسي،  الــديــن  حــســام  تحقيق:  ـــ(  ــ 80٧ه ت: 

)مكتبة القدسي( القاهرة د.ط، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م.
الهيثمي   - الفوائد  ومنبع  الزوائد  مجمع   .5٠
بن  بكر  ــي  أب بــن  علي  الــديــن  )نـــور  الحسن  ــو  أب
الدين  حسام  تحقيق:  80٧هــــ(  ت:  سليمان 
د.ط،  الــقــاهــرة  الــقــدســي(  )مكتبة  الــقــدســي، 

١٩٩٤م. ١٤١٤هـ، 
التنزيل  غــرائــب  فــي  األنــــوار  بــحــار  مجمع   .5١
بن  طاهر  )محمد  الدين  جمال  األخبار-  ولطائف 
)مطبعة  ٩86هــــ(  ت:  الهندي،  الصديقي  علي 
مجلس دائرة المعارف العثمانية( ط: 3، ١38٧هـ 

- ١٩6٧م.
سيدة  ابــن   - األعظم  والمحيط  المحكم   .52
تحقيق:  ت:٤58هــــــــ(.  إســمــاعــيــل،  بـــن   )عــلــي 
العلمية(  الكتب  )دار  هــنــداوي،  الحميد  عبد 

بيروت، ط:١، ٢000م.
كم  الحا  - الصحيحين  على  المستدرك   .53
عبد  بن  محمد  كم  الحا اهلل  عبد  )أبو  النيسابوري 
النيسابوري،  الطهماني  الضبي  محمد  بــن   اهلل 
عطا،  القادر  عبد  مصطفى  تحقيق:  ٤05هـــ(،  ت: 

 - ١٤١١هـــ   ،٢ ط:  بيروت،  العلمية(  الكتب  )دار 
١٩٩0م.

حنبل  ابن   - حنبل  بن  أحمد  اإلمام  مسند   .54
الشيباني، ت:٢٤١هـــ( تحقيق:  )أحمد بن محمد 
ــرون،  ــ ــادل مـــرشـــد، وآخـ ــ شــعــيــب األرنـــــــاؤوط - ع

)مؤسسة الرسالة( ط: ١، ١٤٢١هـ - ٢00١ م.
55. مسند البزار )البحر الزخار( - أبو بكر )أحمد 
محفوظ  تحقيق:  ٢٩٢هــــ(،  ت:  بالبزار.  عمرو  بن 
ين اهلل، )مكتبة العلوم والحكم( المدينة  الرحمن ز

المنورة، ط:١، د.ت.
داود  ــو  أب الطيالسي:   - الطيالسي  5٦.مــســنــد 
)سليمان بن داود بن الجارود، ت: ٢0٤هـ( تحقيق: 
)دار  التركي،  المحسن  عبد  بن  محمد  الدكتور 

هجر( مصر، ط: ١، ١٤١٩هـ -١٩٩٩م.
أبو  ــار-  ــ ــوار على صــحــاح اآلث ــ 57.مـــشـــارق األن
الفضل )عياض بن موسى بن عياض، ت: 5٤٤هـ( 

)المكتبة العتيقة ودار التراث( ط:١، د. ت.
أبو  ــار-  ــ ــوار على صــحــاح اآلث ــ 5٨.مـــشـــارق األن
الفضل )عياض بن موسى بن عياض، ت: 5٤٤هـ( 

)المكتبة العتيقة ودار التراث( ط:١، د. ت.
اهلل  )عبد  بكر  أبو   - شيبة  أبي  بن  59.مصنف 
تحقيق:  ـــ(  ٢35هــ ت:  إبــراهــيــم،  بــن  محمد  بــن 
ياض،  الر الرشد(  كمال يوسف الحوت، )مكتبة 

ط: ١، ١٤0٩هـ. 
بكر  )أبــو  الصنعاني   - الــرزاق  عبد  مصنف   .٠٦
عبد الرزاق بن همام، ت: ٢١١هـ( تحقيق: حبيب 



35٨
ثيات عبد بن ُحميد في المنتخب من مسنده )دراسة وتخريج(« »األحاديث الضعيفة من ثال

ليلى خليل إبراهيم أحمد المساري - أ.د.محمود حميد مجبل العيساوي

الرحمن األعظمي، )المجلس.
لثمانية  المسانيد  بزوائد  العالية  المطالب   .٦١
بن  عــلــي  ــن  ب أحــمــد  الــفــضــل  ــو  )أبـ العسقالني   -
محمد بن أحمد بن حجر، ت : 85٢هـ(، تحقيق: 
جامعية،  رسالة   ١٧ في  الباحثين  من  مجموعة 
ثري ،  تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الّشَ

)دار العاصمة (، )دار الغيث( ، ط: ١، د: ت.
الطبراني  القاسم  أبو   - األوســط  المعجم   .٦2
)ســلــيــمــان بـــن أحــمــد بـــن أيــــوب، ت:360هــــــ( 
عبد  محمد،  بــن  اهلل  عــوض  بــن  ــارق  ط تحقيق: 
الحرمين(  )دار  الحسيني،  إبراهيم  بن  المحسن 

القاهرة، ط: ١، د.ت.
٦3. معجم البلدان - ياقوت الحموي )شهاب 
ــادر(  ص )دار  ــــ(،  6٢6هـ ت:  اهلل،  عبد  ــو  أب الــديــن 

بيروت، ط: ٢، ١٩٩5م.
بن  )سليمان  الطبراني   - الكبير  المعجم   .٦4
بــن عبد  أحــمــدي  أحــمــد، ت:360هـــــ(. تحقيق: 
الموصل،  الــزهــراء(  )مكتبة  السلفي،  المجيد 

ط:٢، ١٤0٤هـ -١٩83م. 
ابن  )مقدمة  الحديث  علوم  أنــواع  معرفة   .٦5
بن  عثمان  عــمــرو  )أبـــو  الــصــالح  ــن  اب  - الصالح( 
عبد الرحمن، ت: 6٤3هـ( تحقيق: عبد اللطيف 
الكتب  )دار  الــفــحــل،  يــاســيــن  مــاهــر   - الهميم 

العلمية( بيروت، ط: ١، ١٤٢3هـ -٢00٢م.
)أبــو  الذهبي   - الضعفاء  فــي  المغني   .٦٦
َقاْيماز،  بن  بن عثمان  بن أحمد  عبد اهلل محمد 

عتر،  الدين  نور  الدكتور  تحقيق:  ٧٤8هـــ(  ت: 
ط:١، د.ت.

)الدكتور   - الشرعية  والموازين  المكاييل   .٦7
 ،٢ ط:  ــقــاهــرة،  ال الــرســالــة(  )دار  جــمــعــة(،  عــلــي 

١٤30هـ-٢00٩م.
 - حميد  بــن  عبد  مسند  مــن  المنتخب   .٦٨ 
أبو محمد الَكّشي )عبد الحميد بن حميد بن نصر 
العدوي  مصطفى  تحقيق:  ٢٤٩هـــ(  ت:  الَكسي، 

بيروت، )دار بلنسية( ط: ٢، ١٤٢3هـ -٢00٢م. 
- حميد  بــن  عــبــد  مسند  مــن  المنتخب   .٦9 
أبو محمد الَكّشي )عبد الحميد بن حميد بن نصر 
البدري  صبحي  تحقيق:  ٢٤٩هــــ(  ت:  الَكّسي، 
الصعيدي،  خليل  محمد  محمود  الــســامــرائــي، 

)مكتبة السنة( القاهرة، ط:١، ١٤08ه - ١٩88م.
7٠. نتائج األفكار في تخريج أحاديث األذكار - 
العسقالني )أبو الفضل أحمد ابن حجر احمد بن 
علي، ت: 85٢ هـ(. تحقيق: حمدي عبد المجيد 
هـ   ١٤٢٩ ط:٢،  بيروت،  كثير(  ابــن  )دار  السلفي، 

-٢008 م.
في  الفكر  نخبة  توضيح  فــي  النظر  نــزهــة   .7١
مصطلح أهل األثر- العسقالني )أبو الفضل أحمد 
بن علي بن حجر، ت: 85٢هـ( تحقيق: نور الدين 
١٤٢١هـــ   ،١ ط:  دمشق  الــصــبــاح(،  )مطبعة  عتر، 

-٢000م.
ابن   - ــر  واألث الحديث  غريب  في  النهاية   .72
الــمــبــارك محمد الــجــزري،  ــيــر )مــجــد الــديــن  ث األ
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ثيات عبد بن ُحميد في المنتخب من مسنده )دراسة وتخريج(« »األحاديث الضعيفة من ثال

ليلى خليل إبراهيم أحمد المساري - أ.د.محمود حميد مجبل العيساوي

ت:606هـ(. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود 
د.  بيروت،  العلمية(  )المكتبة  الطناحي،  محمد 

ط، ١3٩٩هـ-١٩٧٩م.
)صــالح  الــصــفــدي   - بالوفيات  ــوافــي  ال  .73
الدين خليل بن أيبك، ت: ٧6٤هـ( تحقيق: أحمد 
التراث(  إحياء  )دار  مصطفى،  وتركي  األرنـــاؤوط 

بيروت، د. ط ،١٤٢0هـ -٢000م.

* * *




