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ملخص البحث

في  حديثًا  عشرين  آلخر  دراســة  هو  هذا  البحث 

ــام: )حــســن(،  ــام الــتــرمــذي قــال فيها اإلمــ جــامــع اإلمـ

وسميته: ))التوضيح الحسن لقول اإلمام الترمذي هذا 

حديث حسن((..  وفي ذلك إشارة إلى مدى حاجة 

هذه العبارة إلى التوضيح لكثرة ما وقع من لْبٍس عند 

هي  وليست  عامًا  مصطلحًا  باعتمادها  الكثيرين 

على  يدل  و باإلمام،  خاص  مصطلح  هو  بل  كذلك. 

ذلك تعريفه للحديث الحسن، إذ يقول: ))وما ذكرنا 

في هذا الكتاب: حديث حسن، فإنما أردنا به ُحسن 

ى ال يكون في إسناده  كل حديث يرو إسناده عندنا: 

ى  ويرو الحديث شاذًا،  وال يكون  بالكذب،  يتهم  من 

من غير وجه نحو ذاك، فهو عندنا حديث حسن((. 

إال لكان  فظاهر قوله )أردنا / وعندنا( أنه خاص به، و

نسبه لغيره.

اإلمــام  قصد  أن  االستقراء  خــالل  وِمــن  والحقيقة 

الــتــرمــذي مــن قــولــه )حــديــث حــســن( هــو دون رتبة 

الصحة لوجود علة فيه، وهذه العلة لم تنزله إلى درجة 

الضعف الذي ال يحتج به، فهو ليس صحيحًا وفي 

االحتجاج  يسقط  ضعفًا  ضعيفًا  ليس  نفسه  الوقت 

بــه،  يحتج  ــذي  الـ الضعيف  مــرتــبــة  فــي  هــو  بــل  بـــه، 

السند  رواة  بدراسة  البحث  طريقة  تلخص  وبذلك 

عند اإلمام الترمذي، ومعرفة العلة الكامنة فيه والتي 

الصحة  من  الترمذي  اإلمام  نظر  في  الحديث   أنزلت 

الى الحسن.  

This research is a study of the last twenty ha-

diths in the Imam al-Tirmidhi jamie in which 

the imam said: )Hassan(, and its name is : ))The 

good clarification of Imam Al-Tirmidhi’s say-

ing: This is a good hadith((..

 This is an indication of the extent to which this 

phrase needs clarification due to the many con-

fusions that occurred among many by adopting a 

general term, which it is not.Rather, it is a term 

specific to the imam, and this is evidenced by his 

definition of the good hadith, as he says: ))And 

what we mentioned in this book: a good hadith, 

we only wanted it to be its chain of transmission 

with us: every hadith that is narrated does not in-

clude in its chain of transmission those who are 

accused of lying, and the hadith is not abnormal.

 It is narrated from other than that, so it is a 

good hadith to us.“ The apparent meaning of his 

saying )we wanted / we have( is that it belongs 

to him, otherwise it would have been attributed 

to someone else.The truth, and through induc-

tion, is that the intent of Imam al-Tirmidhi in his 

saying )Hassan hadith( is below the rank of au-

thenticity because there is a reason in it, and this 

reason did not reduce it to the degree of weak-

ness that is not invoked.Rather, it is in the rank of 

the weak that is invoked, and thus the method of 
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research is summarized by studying the narrators 

of the chain of transmission according to Imam 

al-Tirmidhi, and knowing the underlying cause 

in it, which was revealed in the view of Imam al-

Tirmidhi from authenticity to al-Hasan.

* * *

المقدمة

محمد  سيدنا  على  والسالم  والصالة  هلل  الحمد 

رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد:

 اإلمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة بن 
َ

فـإّن

الترمذي،  عيسى  أبــا  السلمي،  الضحاك  بن  موسى 

الذي  ي  البخار تلميذ  البارع،  اإلمــام  العلم  الحافظ 

ولد سنة )٢0٩ هـ( وتوفـي سنة )٢٧٩ هـ(، كان يضرب 

أهم  ِمن  الجامع  السنن  وكتابه  الحفظ،  المثل في  به 

فقٍه  كتاَب  يعد  و فوائد،  كثرها  أ وِمن  الحديث  كتب 

وترتيبها،  ألنه اعتنى فيه بجمع األحـاديث  وحديٍث، 

فيه  بــل  الصحيح،  على  يقصـره  ولــم  فقهها،  وبــيــان 

الحسن وغيره )١(. وبحثي هذا هو دراسة آلخر عشرين 

اإلمــام:  فيها  قــال  الترمذي  اإلمـــام  جامع  فــي  حديثًا 

اإلمــام  لقول  الحسن  ))التوضيح  وسميته:  )حــســن(، 

الترمذي هذا حديث حسن((..  

إلــى مــدى حاجة هــذه العبارة  وفــي ذلــك إشـــارة 

الكثيرين  لْبٍس عند  وقع من  ما  لكثرة  التوضيح  إلى 

بل  كذلك.  هي  وليست  عامًا  مصطلحًا  باعتمادها 

يدل على ذلك تعريفه  هو مصطلح خاص باإلمام، و

فــي هذا  ذكــرنــا  ــا  ))ومـ يــقــول:  إذ  الــحــســن،  للحديث 

الكتاب: حديث حسن، فإنما أردنا به ُحسن إسناده 

ى ال يكون في إسناده من يتهم  عندنا: كل حديث يرو

غير  من  ى  ويــرو شــاذًا،  الحديث  يكون  وال  بالكذب، 

: سير أعالم النبالء: ١3 / ٢٧0. )١( ينظر
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وجه نحو ذاك، فهو عندنا حديث حسن(( )١( . 

إال  و بــه،  أنــه خــاص  / وعندنا(  ــا  )أردن قوله  فظاهر 

لكان نسبه لغيره.

الحديث  بتخريج  فكانت  بالبحث  طريقتي  أما 

أوال في كتب الحديث كالصحاح والسنن والمسانيد، 

ثم بينت االختالف في أسانيد بعضها عن بعض، ثم 

اإلمام  أخرجه  الذي  بسنده  الحديث  على  حكمت 

الترمذي، ولم أنظر الى الحديث وكثرة طرقه أو قلتها. 

وهذه هي النقطة الجوهرية التي أوهمت َمن لم يتنبه 

لها في تصحيح األحاديث الضعيفة، ألنه أحيانا تجد 

َمن يعتمد حكم اإلمام الترمذي بالحسن متوهمًا أن 

اإلمام َقَصَد بالحسن رتبة الحديث بالنظر إلى تعدد 

طرقه وشواهده. 

اإلمــام  قصد  أن  االستقراء  خــالل  وِمــن  والحقيقة 

الــتــرمــذي مــن قــولــه )حــديــث حــســن( هــو دون رتبة 

الصحة لوجود علة فيه، وهذه العلة لم تنزله إلى درجة 

الضعف الذي ال يحتج به، فهو ليس صحيحًا وفي 

االحتجاج  يسقط  ضعفًا  ضعيفًا  ليس  نفسه  الوقت 

به، بل هو في مرتبة الضعيف الذي يحتج به، وبذلك 

عندهم  والضعيف   (( قــال:  حين  تيمية،  ابن  صرح 

في  الضعيف  وهـــو  بـــه،  يحتج  ال  ضعيف  ــان:  ــوع ن

وهو  به،  يحتج  ضعيف  والثاني:  الترمذي،  اصطالح 

الحسن في اصطالح الترمذي(()٢(. 

)١( العلل الصغير في آخر جامع الترمذي: ٧58/5.
ى البن تيمية: ٢٤٩/١8. )٢( مجموع الفتاو

وبذلك تلخص طريقة البحث بدراسة رواة السند 

عند اإلمام الترمذي، ومعرفة العلة الكامنة فيه والتي 

الصحة  من  الترمذي  اإلمام  نظر  في  الحديث  أنزلت 

الى الحسن.  

فيه  خير  فكل  عليه،  ربي  أعانني  ما  هذا  ختـامًا: 

َوَما  اهلِل  َفِمَن  َحَسَنٍة  ِمْن  َصاَبَك 
َ
أ ا  ّمَ سبحانه،  منه 

 .)3(   ْفِسَك
َ
َئٍة َفِمن ّن َصاَبَك ِمن َسّيِ

َ
أ

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين...

* * *

)3( ]سورة النساء : ٧٩[.
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المطلب األول: ))الحديث األول((	 

ُموَسى  بن  ُيــوُســُف  حدثنا  الترمذي:  اإلمــام  قــال 

ُموَسى عن إسماعيل  اهلِل بن  ُعَبْيُد  َبْغَداِدّيُ حدثنا 
ْ
ال

اهلِل بن  َيــاٍد عن عبد  زِ يَد بن أبي  َيزِ بن أبي َخاِلٍد عن 

ِلِب، قال: قلت: يا  ُمّطَ
ْ
اِس بن عبد ال َعّبَ

ْ
َحاِرِث عن ال

ْ
ال

ْحَساَبُهْم َبْيَنُهْم، 
َ
َكُروا أ ا

َ
ُسوا َفَتذ

َ
ْيًشا َجل  ُقَر

َ
 اهلِل، ِإّن

َ
َرُسول

األرض،  من  َكــْبــَوٍة  في  ٍة 
َ
َنْخل كمثل  َك 

َ
َمَثل وا 

ُ
َفَجَعل

من  ِني 
َ
َجَعل

َ
ف َق، 

ْ
َخل

ْ
ال َق 

َ
َخل اهلَل   

َ
))ِإّن  : النبي  فقال 

َقَباِئَل، 
ْ
َر ال َفِريَقْيِن، ُثّمَ َتَخّيَ

ْ
َخْيِرِهْم من َخْيِر ِفَرِقِهْم َوَخْيِر ال

ِني من 
َ
َجَعل

َ
ُبُيوَت، ف

ْ
ال َر  َتَخّيَ ُثّمَ  ٍة، 

َ
َقِبيل َخْيِر  ِني من 

َ
َجَعل

َ
ف

أبو  قال  َبْيًتا((.  َوَخْيُرُهْم  َنْفًسا  َخْيُرُهْم  َنا 
َ
أ

َ
ف ُبُيوِتِهْم،  َخْيِر 

َحاِرِث هو 
ْ
ِعيَسى: هذا َحِديٌث َحَسٌن، َوَعْبُد اهلِل بن ال

أبو َنْوَفٍل)1(.

ــي شــيــبــة)3(،  الــتــخــريــج: رواه أحـــمـــد)٢(، وابـــن أب  =

من  وكلها  النبوة)5(،  دالئل  في  والبيهقي  والطبراني)٤(، 

َياٍد. يَد بن أبي زِ طريق َيزِ

= الحكم على الحديث: إسناد الحديث ضعيف 

ثــقــة)٧(  رواتـــه  وبقية  ــاد)6(،  ــ يـ ز أبــي  بــن  يــد  يــز  لضعف 

)١( الجامع الكبير للترمذي، تحقيق: د.بشار عواد، باب: في 
فضل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 6/6. برقم )360٧(.

)٢( مسند اإلمام أحمد: ٢١0/١، و٤/١65.
)3( مصنف ابن أبي شيبة: 303/6.

)٤( المعجم الكبير للطبراني:٢0/٢86.
)5( دالئل النبوة للبيهقي:١8٩/١.

التهذيب:  وتهذيب   ،١35/3٢ الكمال:  تهذيب   : ينظر  )6(
٢8٧/١١، وتحرير تحرير تقريب التهذيب:١١١/٤. 

تهذيب   : ينظر ــوَســى:  ُم بــن  اهلِل  ُعــَبــْيــُد  الــثــقــات:  الـــرواة   )٧(
تقريب  تحرير  وتحرير   ،68٧/١ والكاشف:  الكمال:١6٤/١٩، 

أو صدوق)8(.

ولكون الحديث لم ُيْرَو إال من طريق يزيد بن أبي 

وما  ضعيف،  فالحديث  الــبــزار)٩( -  قــال  كما   - يــاد  ز

أطلقه اإلمام الترمذي من لفظة الحسن فالقصد منها 

الضعف، واهلل أعلم. 

المطلب الثاني: )) الحديث الثاني ((	 

َن 
َ

َغْيال بن  َمْحُموُد  حدثنا  الترمذي:  اإلمــام  قــال 

َياٍد  يَد بن أبي زِ ْحَمَد حدثنا ُسْفَياُن عن َيزِ
َ
حدثنا أبو أ

ِلِب  ُمّطَ
ْ
َحاِرِث عن عباس بن عبد ال

ْ
عن عبد اهلِل بن ال

 ، اهلِل  اُس إلى رسول  َعّبَ
ْ
ال َوَداَعــَة، قال: جاء  أبي  بن 

، فقال:  ِمْنَبرِ
ْ
ُه سمع شيئًا، َفَقاَم النبي  على ال

َ
ّن
َ
َفَكأ

ُم، 
َ

ــال الــّسَ ْيَك 
َ
َعل اهلِل،  رســول  أنــت  قالوا:  أنــا؟((  ))مــن 

 اهلَل 
َ

ِلِب، ِإّن ُمّطَ
ْ
قال: ))أنا محمد بن عبد اهلِل بن عبد ال

ُهْم 
َ
َجَعل ُثــّمَ  فرقة،  َخْيِرِهْم  في  ِني 

َ
َجَعل

َ
ف َق، 

ْ
َخل

ْ
ال َق 

َ
َخل

َقَباِئَل،  ُهْم 
َ
َجَعل ُثّمَ  ِفْرَقًة،  َخْيِرِهْم  في  ِني 

َ
َجَعل

َ
ف ِفْرَقَتْيِن، 

ِني 
َ
َجَعل

َ
ف ُبُيوًتا،  ُهْم 

َ
َجَعل ُثّمَ  ًة، 

َ
َقِبيل َخْيِرِهْم  في  ِني 

َ
َجَعل

َ
ف

 في َخْيِرِهْم َبْيًتا، َوَخْيِرِهْم َنْفًسا((. قال أبو ِعيَسى: هذا 

َحِديٌث َحَسٌن)١0(.

 : إسماعيل بن أبي َخاِلٍد األحمسي: ينظر التهذيب:٤١5/٢، و
التهذيب:  تقريب  تحرير  وتحرير   ،6٩/3 الكمال:  تهذيب 
: تهذيب الكمال:  َحاِرِث بن نوفل: ينظر

ْ
١3٢/١، وعبد اهلِل بن ال

3٩6/١٤ ، وتحرير تحرير تقريب التهذيب:٢/٢00. 
تهذيب   : ينظر صــدوق،   : ــَبــْغــَداِدّيُ

ْ
ال ُموَسى  بن  ُيوُسُف   )8(

الكمال: ٤65/3٢، وتحرير تحرير تقريب التهذيب:٤/١36.
.١٤0/٤ : : البحر الزخار للبزار )٩( ينظر

)١0( الجامع الكبير للترمذي، تحقيق: د.بشار عواد، باب: في 
فضل النبي ملسو هيلع هللا ىلص:٧/6. برقم )3608(.
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الكبير)٢(،  في  والطبراني  أحمد)١(،  رواه  التخريج:   =

ــــل الـــنـــبـــوة)3(، ومــســنــد ابـــن أبــي  ــي دالئ والــبــيــهــقــي ف

شيبة)٤(، وابن أبي عاصم)5(.

= الحكم على الحديث: إسناد الحديث ضعيف 

ثقات)٧(،  رجاله  وبقية  يــاد)6(،  ز أبي  بن  يزيد  لضعف 

وبذلك يتضح المقصود من لفظة الحسن عند اإلمام 

الترمذي وهو التضعيف.

المطلب الثالث: )) الحديث الثالث ((	 

حدثنا  ُعَمَر  أبي  ابن  حدثنا  الترمذي:  اإلمــام  قال 

ــاَن عــن أبــي َنـــْضـــَرَة عــن أبي  ــْدَعـ ــاُن عــن ابــن ُجـ ــَي ــْف  ُس

آَدَم  ِد 
َ
َول ُد  َسّيِ ))أنا   : اهلِل  رسول  قال  قال:   ، َسِعيٍد 

َنِبّيٍ  من  وما   ، ْخَر
َ
ف وال  َحْمِد 

ْ
ال ِلَواُء  ِبَيِدي  َو ِقَياَمِة، 

ْ
ال يوم 

 
ُ

 من َتْنَشّق
ُ

ل ّوَ
َ
َمْن ِسَواُه إال َتْحَت ِلَواِئي، وأنا أ

َ
َيْوَمِئٍذ آَدُم ف

)١( مسند اإلمام أحمد:٤/١65.
)٢( المعجم الكبير للطبراني:٢0/٢86.

)3( دالئل النبوة للبيهقي:١/٩0.
)٤( مسند ابن أبي شيبة:١/8٧0.
)5( السنة البن أبي عاصم:٤/3.

التهذيب:  وتهذيب   ،١35/3٢ الكمال:  تهذيب   : ينظر  )6(
٢8٧/١١، وتحرير تحرير تقريب التهذيب:٤/١١0. 

: تهذيب الكمال:  )٧( الرواة الثقات: َمْحُموُد بن َغْياَلَن: ينظر
تقريب  تحرير  وتحرير   ،58/١0 التهذيب:  وتهذيب   ،305/٢٧
 : الزبير ْحَمَد محمد بن عبد اهلل بن 

َ
أ التهذيب:353/3، وأبو 

: تهذيب الكمال: ٤٧6/٢5، وتهذيب التهذيب: ٢٢٧/٩،  ينظر
ي:  الثور وُسْفَياُن  التهذيب:3/٢6٧،  تقريب  تحرير  وتحرير 
 ،٩٩/٤ التهذيب:  وتهذيب   ،١5٤/١١ الكمال:  تهذيب   : ينظر
َحاِرِث: 

ْ
وتحرير تحرير تقريب التهذيب:50/٢، وعبد اهلِل بن ال

: تهذيب الكمال: 3٩6/١٤، وتهذيب التهذيب: 5/١5٧،  ينظر
وتحرير تحرير تقريب التهذيب:٢/٢00.

الحديث  وفي  ِعيَسى:  أبو  قال   .)) ْخَر
َ
ف وال  ْرُض 

َ ْ
األ عنه 

ا َحِديٌث َحَسٌن)8(.
َ

ٌة، َوَهذ ِقّصَ

دالئل  في  والبيهقي  أحمد)٩(،  أخرجه  التخريج:   =

وابن  يعلى)١٢(،  وأبــو  اإليــمــان)١١(،  شعب  وفي  النبوة)١0(، 

يد، عن أبي نضرة، قال:  ماجه)١3(، من طريق علي بن ز

خطبنا ابن عباس . وأحمد)١٤(: من طريق يحيى عن 

من  شيبة)١5(:  أبي  وابــن   . هريرة  أبي  عن  سلمة  أبي 

ومن   ، هريرة  أبي  عن  سلمة  أبي  عن  الزهري  طريق 

ومن   ، هريرة  أبــي  عن  سلمة  أبــي  عن  يحيى  طريق 

طريق الثقفي عن يونس عن الحسن . وابن حبان)١6(، 

وأبو يعلى)١٧(، وابن أبي عاصم)١8(، من طريق محمد بن 

عبد  عن  شغاف  بن  بشر  عن  يعقوب  أبي  بن  اهلل  عبد 

في  والبيهقي  مسلم)١٩(،  أخرجه  كما   . سالم  بن   اهلل 

فـــروح عن  بــن  ــان)٢0(، مــن طــريــق عبد اهلل  ــمـ اإليـ  شعب 

. أبي هريرة

)8( الجامع الكبير للترمذي، تحقيق: د.بشار عواد، باب: في 
فضل النبي �: ١١/6. برقم )36١5(.

/٢8١، و١/٢٩5. )٩( مسند اإلمام أحمد: ٢/3، و
)١0( دالئل النبوة للبيهقي: ٢0٩/١.

)١١( شعب اإليمان للبيهقي: ٢/١80.
)١٢( مسند أبي يعلى: ٤/٢١6.
)١3( سنن ابن ماجه: ٢/١٤٤0.

)١٤( مسند اإلمام أحمد: ٢/5٤0.
)١5( مصنف ابن أبي شيبة: 3١٧/6، و٢5٧/٧، و٧/٢٧0.

)١6( صحيح ابن حبان: ٤/3٩8.
)١٧( مسند أبي يعلى: ٢8١/٧، و٤0١/١3.

)١8( السنة البن أبي عاصم: ٢/3٢6.
)١٩( صحيح مسلم: ١٧8٢/٤.

)٢0( شعب اإليمان للبيهقي: ١٧٩/٢.
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هذا  بإسناده  الحديث  الحديث:  على  الحكم   =

كثرة  مــن  بــالــرغــم  ــان)١(،  ــدعـ جـ ابـــن  لضعف  ضعيف 

طرقه وشواهده، ولذلك لم يحكم اإلمام الترمذي عليه 

علة  إلــى  إشــارة  الحسن  لفظة  أطلق  إنما  و بالصحة، 

الضعف التي فيه.

المطلب الرابع: )) الحديث الرابع ((	 

حدثنا  قــال:  ُقَتْيَبُة  حدثنا  الترمذي:  اإلمــام  قــال 

ْعَمِش 
َ ْ
محمد بن ُفَضْيٍل عن َساِلِم بن أبي َحْفَصَة َواأل

ِهْم  ِ
ّ
اِء ُكل ّوَ ى َوَكِثيرٍ الّنَ

َ
ْيل

َ
َوَعْبِد اهلِل بن َصْهَباَن وابن أبي ل

 : اهلِل  رســول  قــال  قــال:  َسِعيٍد  أبــي  عن  َة  َعِطّيَ عن 

كما َتَرْوَن  َيَراُهْم من َتْحَتُهْم 
َ
ى ل

َ
َرَجاِت الُعل

َ
ْهَل الّد

َ
 أ

َ
))ِإّن

َبا َبْكٍر َوُعَمَر منهم 
َ
 أ

َ
ِإّن َماِء، َو ِق الّسَ

ُ
ف

ُ
اِلَع في أ ْجَم الّطَ الّنَ

َي من َغْيرِ َوْجٍه  ((. قال: هذا َحِديٌث َحَسٌن، ُرِو
ً
ْنعَما

َ
َوأ

َة عن أبي َسِعيٍد)2). عن َعِطّيَ

ثقة،  الــعــدنــي:  عمر  أبــي  بــن  يحيى  بــن  محمد  الــــرواة:   )١(
التهذيب:  وتــهــذيــب   ،63٩/٢6 الــكــمــال:  تــهــذيــب   : يــنــظــر
وسفيان  التهذيب:333/3،  تقريب  تحرير  وتحرير   ،٤5٧/٩
وتهذيب   ،١5٤/١١ الكمال:  تهذيب   : ينظر ثبت،  ثقة  ي:  الثور
الــتــهــذيــب:٢/50،  تقريب  تحرير  وتحرير   ،٩٩/٤ التهذيب: 
الكمال:  تهذيب   : ينظر ثقة،  مــالــَك:  بن  المنذر  نضرة  وأبــو 
508/٢8، وتهذيب التهذيب: ٢68/١0، وتحرير تحرير تقريب 
 : يد: ضعيف، ينظر التهذيب:٤١٧/3، وابن جدعان علي بن ز
 ،٢83/٧ التهذيب:  وتهذيب  الــكــمــال:٢0/٤35،  تهذيب 

وتحرير تحرير تقريب التهذيب:٤3/3.
)٢( الجامع الكبير للترمذي، تحقيق: د.بشار عواد، باب: في 

فضل أبي بكر وعمر كليهما:3٩/6. برقم )3658(.

شيبة)٤(،  أبي  وابــن  أحــمــد)3(،  أخرجه  التخريج:   =

من  وكلها  والحميدي)٧(،  يعلى)6(،  وأبو  والطبراني)5(، 

ي.  َة بن سعد العوفي عن أبي َسِعيٍد الخدر طريق َعِطّيَ

حبان)١0(،  وابــن  ومسلم)٩(،  ي)8(،  البخار أخرجه  وقد 

 ، ّيِ ُخْدِر
ْ
ال َسِعيٍد  أبي  عن  َيَساٍر  بن  َعَطاِء  طريق  من 

قال  الباب، ونصه:  قلياًل عن حديث   بلفظ يختلف 

من  ُغَرِف 
ْ
ال ْهَل 

َ
أ َن  َيَتَراَءْو ِة  َجّنَ

ْ
ال ْهَل 

َ
أ  

َ
))ِإّن  : النبي 

ُفِق 
ُ ْ
األ في  َغاِبَر 

ْ
ال ّيَ  ّرِ

ُ
الــّد َكْوَكَب 

ْ
ال تتراءون  كما  َفْوِقِهْم 

قالوا:  َبْيَنُهْم،  ما  ِلَتَفاُضِل  َمْغرِِب 
ْ
ال أو  َمْشرِِق 

ْ
ال  من 

َغْيُرُهْم؟  ُغَها 
ُ
َيْبل  

َ
ال ْنِبَياِء 

َ ْ
األ  

ُ
َمَناِزل َك 

ْ
ِتل اهلِل،   

َ
َرُســول يا 

ُقوا 
َ

 آَمُنوا ِباهلِل َوَصّد
ٌ

ِذي َنْفِسي بيده ِرَجال
َّ
ى، َوال

َ
قال: َبل

ُمْرَسِليَن((.
ْ
ال

.))
ً
ْنَعَما

َ
َبا َبْكٍر َوُعَمَر منهم َوأ

َ
 أ

َ
ِإّن وليس فيه: ))َو

= الحكم على الحديث:  إسناد الحديث ضعيف 

لضعف عطية بن سعد العوفي)11). 

الحديث  لهذا  األخــرى  الطرق  كــون  إلــى  وبالنظر 

فالحديث  أيــضــًا  الــعــوفــي  عطية  طــريــق  عــن  كــانــت 

)3( مسند اإلمام أحمد: ٢٧/3، و50/3 ، و٧٢/3، و٩3/3.
)٤( مصنف ابن أبي شيبة: 3٤8/6.

األوســط:  وفــي  و١/3٤3،   ،٢٢0/١  : الصغير في  الطبراني   )5(
.٢5٤/٢ : 3٧0/3، و٢٢5/٧، وفي الكبير

)6( مسند أبي يعلى: 36٩/٢، و٤00/٢، و٢/٤٧3.
)٧( مسند الحميدي: ٢/333.

ي: :١١88/3. )8( صحيح البخار
)٩( صحيح مسلم:١١88/3 .

)١0( صحيح ابن حبان:٤3٩/١.
 ،٢٧/٢ والــكــاشــف:   ،١٤5/٢0 الكمال:  تهذيب   : ينظر  )١١(

وميزان االعتدال في نقد الرجال: ١00/5.
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بالحسن  الترمذي  اإلمـــام  وحكم  ضعيف،  إســنــاده 

الحسن  رتبة  إلى  يرتقي  وقد  الضعف.  منها  فالقصد 

بتخريج الشيخين له.

المطلب الخامس: )) الحديث الخامس ((	 

اِح  ّبَ الّصَ بن  َحَسُن 
ْ
ال حدثنا  الترمذي:  اإلمام  قال 

عبد  عن  َزاِئــَدَة  عن  ُعَيْيَنَة  بن  ُسْفَياُن  حدثنا  اُر  ــَبــّزَ
ْ
ال

قال  قــال:  ْيَفَة، 
َ

ُحذ عن  ْبــِعــّيٍ  رِ عن  ُعَمْيرٍ  بن  َمِلِك 
ْ
ال

أبي  َبــْعــِدي  ــِن مــن  ْي
َ

ــذ
َّ
ــل ــال ِب : ))اْقـــَتـــُدوا  اهلِل   رســـول 

َبْكٍر َوُعَمَر(( )1). 

حدثنا  قالوا:  َواِحــٍد،  َوَغْيُر  َمِنيٍع  بن  ْحَمُد 
َ
أ حدثنا 

َنْحَوُه،  ُعَمْيرٍ  بن  َمِلِك 
ْ
ال عبد  عن  ُعَيْيَنَة  بن  ُسْفَياُن 

الحديث،  هــذا  في  ــُس  ِ
ّ
ُيــَدل ُعَيْيَنَة  بن  ُسْفَياُن  وكــان 

َما  ّبَ ُر ، َو َمِلِك بن ُعَمْيرٍ
ْ
َما َذَكَرُه عن َزاِئَدَة عن عبد ال َفُرّبَ

أبو عيسى هذا حديث  قال  َزاِئـــَدَة.  فيه عن  يذكر  لم 

ي  الثور سفيان  ى  َوَرَو مسعود.   ابن  عن  وفيه  حسن، 

مولى  عن  ُعَمْيرٍ  بن  َمِلِك 
ْ
ال عبد  عن  الحديث  هذا 

ى هذا  ْبِعّيٍ عن حذيفة عن النبي . ورو لربعي عن رِ

عن  ي  الثور سفيان  عن  سعد  بن  ابراهيم  الحديث 

ْبِعّيٍ  َمِلِك بن ُعَمْيرٍ عن هالل مولى ربعي عن رِ
ْ
عبد ال

الحديث  هــذا  ي  رو وقــد   . النبي  عن  حذيفة  عن 

عن  ْيَفَة 
َ

ُحذ عن  ْبِعّيٍ  رِ عن  أيضا  الوجه  هذا  غير   من 

بن  ْبِعّيِ  رِ عن  ُكوِفّيٌ  ْنُعِمّيُ 
َ ْ
األ َساِلٌم  َوَرَواُه   ، النبي 

ْيَفَة.
َ

ِحَراٍش عن ُحذ

)١( الجامع الكبير للترمذي، تحقيق: د.بشار عواد، باب: في 
فضل أبي بكر وعمر كليهما:٤٤/6. برقم )366٢(.

= التخريج: أخرجه أحمد)٢(، والبيهقي)3(، والطبراني 

مستدركه)6(،  في  كم  والحا والــبــزار)5(،  األوســـط)٤(،  في 

الملك  عبد  عن  عيينة  بن  سفيان  طريق  من  وكلها 

بن عمير عن ربعي عن حذيفة. وأخرجه البيهقي)٧(، 

والطبراني في األوسط)8(، وابن أبي شيبة)٩(، والبزار)١0(، 

كم)١١(،  الحا وأخرجه  ربعي.  عن  ربعي  مولى  عن  وفيه 

كهيل  بن  سلمة  طريق  من  ــط)١٢(  األوس في  والطبراني 

عن أبي الزعراء عن عبد اهلل بن مسعود.

= الحكم على الحديث: إسناد الحديث ضعيف، 

عبد  أيضا  وفيه  االنقطاع)١3(،  هو  فيه  الضعف  وعلة 

كان الحديث  إن  الملك بن عمير وهو ضعيف)١٤(، و

)٢( مسند اإلمام أحمد: 5/38٢.
)3( سنن البيهقي: 5/٢١٢.

)٤( المعجم األوسط للطبراني: ٧6/6.
.٢٤8/٧ : )5( مسند البزار

)6( المستدرك على الصحيحين: :٧٩/3، و3/٧٩، 3/٧٩، 
و80/3.

)٧( سنن البيهقي: ١53/8، و١53/8.
)8( المعجم األوسط للطبراني: 5/3٤٤.

)٩( مصنف ابن أبي شيبة: 350/6.

: :٢50/٧، و٢5١/٧. )١0( مسند البزار
)١١( المستدرك على الصحيحين: 80/3.

)١٢( المعجم األوسط للطبراني: ٧/١68.
)١3( مسند اإلمام أحمد، تعليق شعيب األرناؤوط: 5/38٢.

: تهذيب  )١٤( رواة الحديث: سفيان بن عيينة: ثقة ثبت، ينظر
تحرير  وتحرير   ،١0٤/٤ التهذيب:  وتهذيب   ،١٧٧/١١ الكمال: 
: تهذيب  تقريب التهذيب:5١/٢، وزائدة بن قدامة: ثقة، ينظر
الكمال: ٢٧3/٩، وتهذيب التهذيب: ٢6٤/3، وتحرير تحرير 
ضعيف،   : عمير بن  الملك  وعبد  التهذيب:١/٤١0،  تقريب 
: تهذيب الكمال: 3٧0/١8، وتهذيب التهذيب: 6/36٤،  ينظر
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الترمذي  اإلمــام  إطــالق  وأمــا  بطرقه وشــواهــده.  حسنًا 

عليه بالحسن فالقصد منه الضعف. 

المطلب السادس: )) الحديث السادس ((	 

عبد  بــن  اهلِل  عبد  حدثنا  الــتــرمــذي:  اإلمـــام  ــال  ق

ــٍد،  َواِح َوَغــْيــُر  ّيُ  وِر
ُ

ــّد ــ ال ٍد  ُمَحّمَ بن  ــاُس  َوَعــّبَ الرحمن 

قال   ، َعــاِمــرٍ بن  َسِعيُد  حدثنا  قالوا:  ــٌد،  َواِحـ َمْعَنى 
ْ
ال

أبي  بن  يحيى  عن  َعاِمرٍ  بن  َسِعيُد  أخبرنا  اهلِل:  عبد 

عن  ْيــرِّيِ  ــُجــَر
ْ
ال َمْسُعوٍد  أبــي  عن  َمْنَقرِّيِ 

ْ
ال ــاِج  ــَحــّجَ

ْ
ال

حين  اَر 
َ

الــّد َشِهْدُت  قال:   ، ُقَشْيرِّيِ
ْ
ال َحــْزٍن  بن  ُثَماَمَة 

ِبَصاِحَبْيُكْم  اْئُتوِني  فقال:  ُعْثَماُن،  عليهم  ــَرَف  ْشـ
َ
أ

ُهَما 
َ
ّن
َ
َفَكأ ِبِهَما،  َفِجيَء  قــال:   ، ّيَ

َ
َعل ُكْم  َبا

َّ
ل

َ
أ ْيِن 

َ
ذ

َّ
الل

عليهم  ْشَرَف 
َ
َفأ قال:   - ِحَماَراِن  ُهَما 

َ
ّن
َ
َكأ أو   - ِن 

َ
َجَمال

 
َ

ّن
َ
ُموَن أ

َ
ِم، هل َتْعل

َ
ْسال ِ

ْ
ْنُشُدُكْم ِباهلِل َواإل

َ
ُعْثَماُن، فقال: أ

ُب 
َ

ْيَس بها َماٌء ُيْسَتْعذ
َ
َمِديَنَة، َول

ْ
 اهلِل � َقِدَم ال

َ
َرُسول

َفَيْجَعَل  ُروَمــَة  ِبْئَر  َيْشَترِي  ))من  فقال:  ُروَمــَة،  ِبْئرِ  غير 

ِة((،  َجّنَ
ْ
ال في  منها  له  ِبَخْيرٍ  ُمْسِلِميَن 

ْ
ال ِء 

َ
ِدال مع  َوُه 

ْ
َدل

ْن 
َ
أ َتْمَنُعوِني  َيْوَم 

ْ
ال ْنُتْم 

َ
َفأ َماِلي،  ِب 

ْ
ُصل من  ْيُتَها  َفاْشَتَر

اللهم  قالوا:   ، َبْحرِ
ْ
ال َماِء  ْشَرَب من 

َ
أ ْشَرَب منها حتى 

َ
أ

 
َ

ّن
َ
أ ُموَن 

َ
َتْعل هل  ِم، 

َ
ــال ــ ْس ِ

ْ
َواإل ــاهلِل  ِب ْنــُشــُدُكــْم 

َ
أ قــال:  نعم، 

))من   :� اهلِل  رسول  فقال  ْهِلِه، 
َ
ِبأ َضاَق  َمْسِجَد 

ْ
ال

ِبَخْيرٍ  َمْسِجِد 
ْ
ال في  يَدَها  َفَيزِ ٍن 

َ
ــال ُف آِل  ُبْقَعَة  َيْشَترِي 

ْنُتْم 
َ
َفأ َماِلي  ِب 

ْ
ُصل من  ْيُتَها  َفاْشَتَر ِة((،  َجّنَ

ْ
ال في  منها 

اللهم  قالوا:  َرْكَعَتْيِن،  فيها  َي  ِ
ّ
َصل

ُ
أ ْن 

َ
أ َتْمَنُعوِني  َيْوَم 

ْ
ال

ّنِي 
َ
أ ُموَن 

َ
َتْعل هل  ِم، 

َ
ْســـال ِ

ْ
َواإل ِبــاهلِل  ْنُشُدُكْم 

َ
أ قال:  نعم، 

حراش:  بن  وربعي  التهذيب:٢/386،  تقريب  تحرير  وتحرير 
التهذيب:  وتهذيب   ،5٤/٩ الــكــمــال:  تهذيب   : ينظر ثــقــة، 

٢05/3، وتحرير تحرير تقريب التهذيب:3٩١/١.

ُثّمَ  نعم،  اللهم  قالوا:  َماِلي  من  ُعْسَرِة 
ْ
ال َجْيَش  ْزُت  َجّهَ

 اهلِل 
َ

 َرُسول
َ

ّن
َ
ُموَن أ

َ
ِم، هل َتْعل

َ
ْسال ِ

ْ
ْنُشُدُكْم ِباهلِل َواإل

َ
قال: أ

وأنا،  َوُعَمُر  َبْكرٍ  أبو  َوَمَعُه  َة، 
َ

َمّك َثِبيرِ  على  كان   �

َحِضيِض، 
ْ
َجَبُل حتى َتَساَقَطْت ِحَجاَرُتُه ِبال

ْ
َك ال َفَتَحّرَ

ْيَك 
َ
َما َعل

َ
، َفِإّن قال: َفَرَكَضُه ِبرِْجِلِه، وقال: ))أسكن َثِبيُر

اللهم نعم، قال: اهلل  َوَشِهيَداِن((، قالوا:  يٌق  َوِصّدِ َنِبّيٌ 

قال  ًثا. 
َ

َثال َشِهيٌد  ّنِي 
َ
أ َكْعَبِة 

ْ
ال َوَرّبِ  لي  َشِهُدوا   ، ْكَبُر

َ
أ

َي من َغْيرِ َوْجٍه  أبو ِعيَسى: هذا َحِديٌث َحَسٌن، وقد ُرِو

عن ُعْثَماَن)١(.

والــدارقــطــنــي)3(  الــنــســائــي)٢(  أخــرجــه  التخريج:   =

وكلهم  عاصم)6(،  أبي  وابن  ي)5(  والطحاو والبيهقي)٤( 

سعيد  عن  الحجاج  أبــي  بن  يحيى  عن  طريق  عن 

من  أحمد)٧(،  وأخرجه  حزن.  بن  ثمامة  عن  الجريري 

ثمامة  عن  الجريري  سعيد  عن  حق  بن  هالل  طريق 

بن حزن القشيري.

= الحكم على الحديث: إسناد الحديث ضعيف 

ُقوا)8(،  لضعف يحيى بن أبي الحجاج، وبقية رجاله ُوّثِ

)١( الجامع الكبير للترمذي، تحقيق: د.بشار عواد، باب: في 
مناقب عثمان: ٧١/6. برقم )3٧03(.

)٢( سنن النسائي: ٢35/6.
)3( سنن الدارقطني: ٤/١٩8.

)٤( سنن البيهقي: ١68/6.
ي: ١١/١83. )5( شرح مشكل اآلثار للطحاو

)6( السنة ابن أبي عاصم: 3/30٩.
)٧( مسند أحمد: ٧٤/١.

وهم:  الحجاج،  أبي  ابن  يحيى  سوى  ُقوا  ُوّثِ اإلسناد  رواة   )8(
 ،٤٤/٤ الكمال:  تهذيب   : ينظر الضبعي:  َعــاِمــرٍ  بــن  َسِعيُد 
التهذيب:3٤/٢،  تقريب  تحرير  وتحرير  والكاشف:٤3٩/١، 
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وبذلك يكون مقصد اإلمام الترمذي من لفظة الحسن 

كان  إن  و وسندها،  روايته  إلى  بالنظر  الضعف،  هو 

اإلمام  برواية  لغيره  الحسن  رتبة  إلى  ارتقى  إسناده قد 

في  حبان  ابــن  ذكــره  فقد  حــق،  بن  هــالل  عن  أحمد 

الثقات)١(، واهلل أعلم.

المطلب السابع: )) الحديث السابع ((	 

ْحَمُد بن َمِنيٍع حدثنا 
َ
قال اإلمام الترمذي: حدثنا أ

َيَساٍف عن عبد  ِل بن 
َ

ِهال ُهَشْيٌم أخبرنا ُحَصْيٌن عن 

َعْمرِو بن  ْيِد بن  َز َماِزِنّيِ عن َسِعيِد بن 
ْ
ال َظاِلٍم  اهلِل بن 

ْو 
َ
ِة، َول َجّنَ

ْ
ُهْم في ال

َ
ّن
َ
ْسَعِة أ ْشَهُد على الّتِ

َ
ُه قال: أ

َ
ّن
َ
ُنَفْيٍل أ

َعاِشرِ لم آَثْم، ِقيَل: َوَكْيَف ذلك؟ قال: 
ْ
َشِهْدُت على ال

كنا مع رسول اهلِل  ِبِحَراَء، فقـال: ))اْثُبْت ِحَراُء، فإنه 

َوَمْن  ِقيـَل:  َشِهيٌد((،  أو  يٌق  ِصّدِ أو  َنِبّيٌ  إال  ْيَك 
َ
َعل ليس 

َوُعْثَماُن،   ، َوُعَمُر  ، َبْكرٍ وأبو   ، اهلِل  رسول  قال:  ُهــْم؟ 

بن  الرحمـن  َوَعْبُد  َوَسْعٌد،   ، َبْيُر َوالّزُ َحُة، 
ْ
َوَطل  ، َوَعِلّيٌ

؟ قال: أنـا)٢(. قال أبو ِعيَسى:  َعاِشُر
ْ
َعْوٍف، ِقيَل: َفَمْن ال

ــال:١0/3٤0،  ــم ــك ال تهذيب   : ينظر  : ْيـــرِّيِ ـــُجـــَر
ْ
ال َمــْســُعــوٍد  وأبـــو 

التهذيب:٢٢/٢،  تقريب  تحرير  وتحرير   ،٤3٢/١ والكاشف: 
 : ينظر الحديث،  لين   : َمْنَقرِّيِ

ْ
ال اِج  َحّجَ

ْ
ال أبي  بن  يحيى  وأما 

 ،١٧٢/١١ التهذيب:  وتهذيب   ،٢63/3١ الكمال:  تهذيب 
والكاشف: 363/٢، وتحرير تحرير تقريب التهذيب:8١/٤.

البــن  ــات  ــق ــث وال  ،3٢8/30 ــال:  ــم ــك ال تــهــذيــب   : يــنــظــر  )١(
حبان:٧/5٧6.

 ،6٢٢/٢ داود:  وأبـــو  و١8٩/١،   ،١88/١ أحــمــد:  أخــرجــه   )٢(
حبان:  وابــن   ،٤8/١ ماجه:  وابــن  و58/5،   ،55/5 والنسائي: 
والبيهقي   ،66/٤  : الزخار البحر  وفي   ،٩١/٤  : والبزار  ،٤58/١5
الطيالسي:  ومسند   ،6٢/١ الكبرى:  السنن  إلى  المدخل  في 

3٢/١، وابن أبي شيبة: 35١/6، وابن أبي عاصم: 3/٤3٢.

َوْجٍه  َغْيرِ  َي من  ُرِو وقد  َحَسٌن َصِحيٌح.  َحِديٌث  هذا 

بن  ْحــَمــُد 
َ
أ حدثنا    النبي  عن  ْيــٍد  َز بن  َسِعيِد  عن 

ُشْعَبُة عن  ٍد حدثني  ُمَحّمَ بن  اُج  َحّجَ
ْ
ال َمِنيٍع حدثنا 

ْخَنِس عن 
َ ْ
األ بن  الرحمن  الصباح عن عبد  بن  ُحّرِ 

ْ
ال

 َسِعيِد بن يزيد عن النبي  َنْحَوُه ِبَمْعَناُه. قال: هذا 

َحِديٌث َحَسٌن)3(.

ــذا،  ــنــســائــي)٤( بــســنــده ه ــه ال ــرج = الــتــخــريــج: أخ

والــطــبــرانــي فــي الــكــبــيــر)5(، وابـــن أبــي عــاصــم)6(، وأبــو 

يعلى)٧(، كلهم بسند النضر أبي عمر عن عكرمة عن 

بن  عدي  عن  األوســـط)8(  في  والطبراني  عباس،  ابن 

يد.  ثابت عن المغيرة بن شعبة عن سعيد بن ز

هذا  بإسناده  الحديث  الحديث:  على  الحكم   =

ضعيف، لضعف عبد الرحمن بن األخنس)٩(، وبقية 

يرتقي  وشواهده  طرقه  لكثرة  ولكن  ثــقــات)١0(،  رجــال 

باب:  عــواد،  د.بشار  تحقيق:  للترمذي،  الكبير  الجامع   )3(
برقم   .١06/6 نفيل:  بن  عمرو  بن  يــد  ز بن  سعيد  مناقب  في 

.)3٧5٧(
)٤( سنن النسائي: 5/٤٩.

)5( المعجم الكبير للطبراني: ٢5٩/١١.
)6( السنة البن أبي عاصم: 3/٤٤٧.

)٧( مسند أبي يعلى: ٤/333.
)8( المعجم األوسط للطبراني: 8/١٤٧.

تهذيب   : ينظر ــعــرف،  ُي ال  ــِس:  ــَنـ ْخـ
َْ

األ بــن  الرحمن  عبد   )٩(
الضعفاء:  والمغني في  والكاشف:١/6٢0،  الكمال: ١6/503، 
وتحرير   ،٢58/٤ الرجال:  نقد  في  االعتدال  وميزان   ،3٧5/٢

تحرير تقريب التهذيب:٢/305.
الكمال:  تهذيب   : ينظر َمِنيٍع،  بن  ْحَمُد 

َ
أ الثقات:  الرواة   )١0(

 ، ــٍد األعــور ُمــَحــّمَ ــاُج بــن  ــَحــّجَ
ْ
٤٩5/١، والــكــاشــف:٢0٤/١، وال

وتحرير  والــكــاشــف:١/3١3،   ،٤5٤/5 الكمال:  تهذيب   : ينظر
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الحديث إلى رتبة الحسن اصطالحًا.

المطلب الثامن: )) الحديث الثامن ((	 

إبراهيم  بــن  ــُد  ــَم ْح
َ
أ حدثنا  الــتــرمــذي:  ــام  اإلمـ قــال 

َقــال:  أبــي،  َجــِريــٍر حدثني  َوْهــُب بن  ْوَرِقـــّيُ حدثنا 
َ

الـــّد

أبي  عن  َة  ــّرَ ُم بن  َعْمِرو  عن  يحدث  ْعــَمــَش 
َ ْ
األ سمعت 

اِس:  َعّبَ
ْ
ال في  ِلُعَمَر  قال    النبي   

َ
ّن

َ
أ َعِلّيٍ  عن  َبْخَتِرّيِ 

ْ
ال

في  َم 
َّ
َتَكل ُعَمُر  وكــان  أبــيــه((،  ِصْنُو  ُجــِل  الــّرَ ــّمَ  َع  

َ
))ِإّن

َصَدَقِتِه. قال: هذا َحِديٌث َحَسٌن)١(.

َعّمَ   
َ

))ِإّن فيها  وكلها  مختلفة،  بروايات  التخريج:   =

داود)3(،  وأبــو  أحــمــد)٢(،  أخرجه:  أبــيــه((،  ِصْنُو  ُجــِل  الــّرَ

وابن  مــاجــه)5(،  وابــن  الــكــبــرى)٤(،  السنن  في  والنسائي 

الــزخــار)8(،  البحر  وفــي  مسنده)٧(،  في  والــبــزار  حــبــان)6(، 

والبيهقي في معرفة السنن واآلثار)٩(، وفي سننه الكبرى)١0(، 

تهذيب   : ينظر وُشــْعــَبــُة،  الــتــهــذيــب:١/٢53،  تقريب  تحرير 
تحرير  وتــحــريــر  ــــف:١/٤85،  ــاش ــ ــك ــ وال  ،٤٧٩/١٢ ــكــمــال:  ال
تهذيب   : ينظر الصباح،  بن  ُحّرِ 

ْ
وال التهذيب:١١٤/٢،  تقريب 

تقريب  تحرير  وتحرير  والــكــاشــف:١/3١6،   ،5١٤/5 الكمال: 
التهذيب:٢5٧/١.

)١( الجامع الكبير للترمذي، تحقيق: د.بشار عواد، باب: في 
مناقب العباس بن عبد المطلب: ١0٩/6. برقم )3٧60(.

)٢( مسند اإلمام أحمد: ٩٤/١، و3٢٢/٢، و٤/١65.
)3( سنن أبي داود: ١/5١0.

)٤( سنن النسائي الكبرى: 5/5١.
)5( سنن ابن ماجه: ١/5١0.

)6( صحيح ابن حبان: 6٧/8، و١5/5٢6.
.١3٢/6 : )٧( مسند البزار

.١50/6 : )8( البحر الزخار للبزار
)٩( معرفة السنن واآلثار للبيهقي: 6/٤٢٧.

)١0( السنن الكبرى للبيهقي: ١١١/٤، و١١١/٤، و١65/6.

وابن أبي شيبة في مسنده)١١(، وفي مصنفه)١٢(، والطبراني 

في المعجم الكبير)١3(، وفي األوسط)١٤(، والدارقطني)١5(، 

وأبو يعلى في مسنده)١6(.

ضعيف  الحديث  إسناد  الحديث:  على  الحكم   =

لعلة االنــقــطــاع فــيــه عــنــد أبـــي الــبــخــتــري، قـــال اإلمـــام 

كان  إن  و  ،)
ً
عليا البختري  أبو  يــدرك  )لم  البخاري)١٧(: 

بالحسن،  عليه  الترمذي  اإلماِم  وُحْكُم  ثقاٍت)١8(،  رواته 

)١١( مسند ابن أبي شيبة: ١/8٧0.
)١٢( مصنف ابن أبي شيبة: 83٢/6، و٤0١/٧.

و١١/80،  و٢٩١/١0،   ،٧٢/١0 للطبراني:  الكبير  المعجم   )١3(
و٢8٤/٢0، و٢0/٢85.

)١٤( المعجم األوسط للطبراني: ٢٩٩/١، و٢8/8.
)١5( سنن الدارقطني: ١٢3/٢، و٢/١٢5.

)١6( مسند أبي يعلى: ٤١٤/١.
الجامع:  والمسند   ،٤٤٧/٢ للترمذي:  العلل   : ينظر  )١٧(

88/١6، والجرح والتعديل البن أبي حاتم: ١3١/١.
حافظ،  ثقة   : ْوَرِقّيُ

َ
الّد إبراهيم  بن  ْحَمُد 

َ
أ الحديث:  رواة   )١8(

 ،٩/١ التهذيب:  وتهذيب   ،٢٤٩/١ الكمال:  تهذيب   : ينظر
َجــرِيــرٍ  بــن  ــُب  ــ وَوْه الــتــهــذيــب:١/55،  تقريب  تحرير  وتحرير 
وتهذيب   ،١٢١/3١ الكمال:  تهذيب   : ينظر ثقة،  حــازم:  بن 
التهذيب:٤/٧0،  تقريب  تحرير  وتحرير   ،١٤١/١١ التهذيب: 
: تــهــذيــب الــكــمــال:  يـــد: ثــقــة: يــنــظــر ــن ز ــن حـــازم ب ــر ب ــري وج
تقريب  تحرير  وتحرير   ،6١/٢ التهذيب:  وتهذيب   ،5٢٤/٤
 : ينظر ثقة،  ْعَمَش: 

َ ْ
األ مهران  بن  وسليمان  التهذيب:١/٢١3، 

تهذيب الكمال: ٧6/١٢، وتهذيب التهذيب: ١٩5/٤، وتحرير 
اهلل  عبد  أبو  َة  ــّرَ ُم بن  وَعْمرِو  التهذيب:٢/٧8،  تقريب  تحرير 
وتهذيب   ،٢3٢/٢٢ الكمال:  تهذيب   : ينظر ثقة،  الكوفي: 
التهذيب:3/١0٧،  تقريب  تحرير  وتحرير   ،8٩/8 التهذيب: 
الكمال:  تهذيب   : ينظر ثقة،   : َبْخَترِّيِ

ْ
ال أبو  فيروز  بن  وسعيد 

تقريب  تحرير  وتحرير   ،65/٤ التهذيب:  وتهذيب   ،3٢/١١
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إال لكان  فالقصد منها الضعف، وهي إشارة إلى علته، و

َحَكَم عليه بالصحة لكثرة شواهده وتوابعه. 

المطلب التاسع: )) الحديث التاسع ((	 
َحَسُن بن َعَرَفَة حدثنا 

ْ
قال اإلمام الترمذي: حدثنا ال

اٍش عن عبد اهلِل بن ُعْثَماَن بن خثيم  إسماعيل بن َعّيَ

َة قال: قال  ُمــّرَ ى بن 
َ
َيْعل َراِشــٍد عن  عن َسِعيِد بن أبي 

َحّبَ اهلل 
َ
ي وأنا من ُحَسْيٍن، أ رسول اهلِل : ))ُحَسْيٌن ِمّنِ

ْسَباِط((. قال أبو 
َ ْ
َحّبَ ُحَسْيًنا، ُحَسْيٌن ِسْبٌط من األ

َ
من أ

َنْعرُِفُه من حديث  َما 
َ
ِإّن َو ِعيَسى: هذا َحِديٌث َحَسٌن، 

عبد اهلِل بن ُعْثَماَن بن ُخَثْيٍم، وقد َرَواُه َغْيُر َواِحٍد عن 

عبد اهلِل بن ُعْثَماَن بن خيثم)١(.

وابن  ماجه)3(،  وابن  أحمد)٢(،  أخرجه  التخريج:   =

حبان)٤(، وابن أبي شيبة في مسنده)5(، وفي مصنفه)6(، 

ي  البخار وأخرجه  الكبير)٧(.  المعجم  في  والطبراني 

صالح  بن  اهلل  عبد  طريق  من  المفرد)8(،  األدب  في 

ية بن صالح عن راشد بن سعد عن  قال: حدثنا معاو

يعلى بن مرة.

التهذيب:٤١/٢.
)١( الجامع الكبير للترمذي، تحقيق: د.بشار عواد، باب: في 

مناقب الحسن والحسين: ١١8/6. برقم )3٧٧5(.
)٢( مسند اإلمام أحمد: ١٧٢/٤.

)3( سنن ابن ماجه: ١/50.
)٤( صحيح ابن حبان: ٤٢٧/١5.

)5( مسند ابن أبي شيبة: 8٢٧/١.
)6( مصنف ابن أبي شيبة: 380/6.

)٧( المعجم الكبير للطبراني: 33/3.
ي: ١33. )8( األدب المفرد لإلمام البخار

= الحكم على الحديث: إسناد الحديث ضعيف، 

رواية  في  للضعف  بل  ُفوا)٩(،  ُيَضّعَ لم  رواتــه  كان  إن  و

اسماعيل بن عياش عن عبد اهلل بن عثمان المكي، 

ألن اسماعيل بن عياش ثقة في روايته عن أهل بلده 

ٌف،  فُمَضّعَ بلده  أهل  غير  عن  روايته  في  وأما  الشام، 

ى  رو فيما  يــوثــق  ــان  )كـ الــمــديــنــي)١0(:  بــن  علي  قــال 

أهل  غير  عن  ى  رو ما  فأما  الشام،  أهِل  أصحابه  عن 

الشام ففيه ضعف(. وأيضًا فيه الحسن بن عرفة وهو 

إنما  و الترمذي،  اإلمــام  يصححه  لم  لذلك  صــدوق. 

إن  و ضعفه،  علة  إلــى  منه  إشــارة  بتحسينه،  كتفى  ا

كثرت طرقه وشواهده. 

: )) الحديث العاشر ((	  المطلب العاشر

عبد  حدثنا  ُقَتْيَبُة  حدثنا  الترمذي:  ــام  اإلم قــال 

أبيه  أبي َصاِلٍح عن  ُسَهْيِل بن  ٍد عن  ُمَحّمَ َعزِيزِ بن 
ْ
ال

ُجُل  ْيَرَة  قال: قال رسول اهلِل : ))ِنْعَم الّرَ عن أبي ُهَر

تهذيب   : ينظر ثقة،  ــَة:  ــَرَف َع بن  ــَحــَســُن 
ْ
ال الحديث:  رواة   )٩(

تحرير  وتحرير   ،٢5٤/٢ التهذيب:  وتهذيب   ،٢0١/6 الكمال: 
ابن  قال  ــاٍش:  َعــّيَ بن  إسماعيل  و التهذيب:١/٢٧5،  تقريب 
: تهذيب  معين والنسائي: ليس به في أهل الشام بأس، ينظر
تحرير  وتحرير   ،٢80/١ التهذيب:  وتهذيب   ،١63/3 الكمال: 
خثيم  بن  ُعــْثــَمــاَن  بن  اهلِل  وعبد  الــتــهــذيــب:١/١38،  تقريب 
: تهذيب الكمال: ٢٧٩/١5، وتهذيب  ي المكي: ثقة، ينظر القار
التهذيب: ٢٧5/5، وتحرير تحرير تقريب التهذيب:٢/٢38، 
الكمال:  تهذيب   : ينظر مــقــبــول،  ــٍد:  ــ َراِشـ أبــي  بــن  وَســِعــيــِد 
تقريب  تحرير  وتحرير   ،٢3/٤ التهذيب:  وتهذيب   ،٤٢6/١0

التهذيب:٢٧/٢.
: تهذيب التهذيب: ٢80/١، وميزان االعتدال: ٢٤١/١،  )١0( ينظر

والجرح والتعديل البن أبي حاتم: ١٩٢/٢.
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بن  ُعَبْيَدَة  أبو  ُجُل  الّرَ ِنْعَم   ، ُعَمُر ُجُل  الّرَ ِنْعَم   ، َبْكٍر أبو 

ُجُل َثاِبُت  ، ِنْعَم الّرَ َسْيُد بن ُحَضْيٍر
ُ
ُجُل أ اِح، ِنْعَم الّرَ َجّرَ

ْ
ال

ِنْعَم  َجَبٍل،  بن  ُمَعاُذ  ُجُل  الّرَ ِنْعَم  اٍس،  َشّمَ بن  َقْيِس  بن 

ِعيَسى:  أبو  قال  َجُموِح((. 
ْ
ال بن  َعْمِرو  بن  ُمَعاُذ  ُجُل  الّرَ

هذا َحِديٌث َحَسٌن، إنما َنْعرُِفُه من حديث ُسَهْيٍل)١(.

ي في األدب المفرد)٢(،  التخريج: أخرجه البخار  =

وابــن  الــكــبــرى)٤(،  السنن  فــي  والنسائي  وأحـــمـــد)3(، 

حبان)5(، وابن أبي شيبة في مصنفه)6(.

الحديث  إســنــاد  فــي  الــحــديــث:  على  الحكم   =

ــوان  ــن أبـــي صــالــح ذكـ ضــعــف، ذلـــك ألن ســهــيــل ب

إن  السمان المدني قد ضعفه كثير من أهل العلم)٧(، و

الترمذي  اإلمام  حكم  ولعل  ثقات)8(،  رواته  بقية  كان 

)١( الجامع الكبير للترمذي، تحقيق: د.بشار عواد، باب: في 
يد بن ثابت، وأبي، وأبي عبيدة بن  مناقب معاذ بن جبل، وز

الجراح: ١30/6. برقم )3٧٩5(.
ي:٢/٢. )٢( األدب المفرد للبخار

)3( مسند اإلمام أحمد: ٤١٩/٢.
)٤( سنن النسائي الكبرى: 6٤/5، و5/6٧.
)5( صحيح ابن حبان: ٤5٩/١5، و٧١/١6.

)6( مصنف ابن أبي شيبة: 350/6.
ليس  الــمــدنــي:  السمان  ذكـــوان  صالح  أبــي  بــن  سهيل   )٧(
هو  ــال:  وقـ بحجة،  حديثه  ليس  معين:  ــن  اب فعن  بــالــقــوي، 
صويلح، وفيه لين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وال يحتج 
يخه،  ي في تار به، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكر البخار
من  كثيرا  فنسى  عليه،  فوجد  فمات،  أخ،  لسهيل  كان  قال: 
: الجرح والتعديل: ٢٤٧/٤، وتهذيب الكمال:  الحديث. ينظر
تقريب  تحرير  وتحرير   ،٢3١/٤ التهذيب:  وتهذيب   ،٢٢3/١٢

التهذيب:٩١/٢.
 : ينظر ثقة،  جميل:  بن  سعيد  بن  قتيبة  الثقات:  ــرواة  ال  )8(

ي،  بالحسن دون الصحة عائد إلى تضعيفه لهذا الراو

وتوافق رائيه مع رأي الذين ضعفوه. باإلضافة إلى كون 

عبد العزيز بن محمد صدوقًا.

الحادي 	  ))الحديث   : عشر الحادي  المطلب 

عشر ((

َغْيالَن  بن  َمْحُموُد  حدثنا  الترمذي:  اإلمــام  قــال 

َمِلِك بن ُعَمْيرٍ 
ْ
حدثنا َوِكيٌع حدثنا ُسْفَياُن عن عبد ال

كنا  قال:    ْيَفَة 
َ

ُحذ عن  ْبِعّيِ  رِ عن  لربعي  ى 
ً
َمْول عن 

َقــْدُر  ما  ْدِري 
َ
أ ال  ))إنــي  فقال:    النبي  ِعْنَد  جلوسا 

إلى  َشــاَر 
َ
َوأ َبْعِدي،  من  ْيِن 

َ
ذ

َّ
ِبالل اْقَتُدوا 

َ
ف ِفيُكْم،  َبَقاِئي 

َثُكْم بن 
َ

، وما َحّد اٍر َعّمَ ِبَهْدِي  َواْهَتُدوا   ، َوُعَمَر َبْكرٍ  أبي 

ى  َوَرَو َحَسٌن،  َحِديٌث  هذا  قال:  ُقوُه((.  َصّدِ
َ
ف َمْسُعوٍد 

ّيِ  ْوِر
َ

الّث ُسْفَياَن  عن  الحديث  هذا  َسْعٍد  بن  ِإْبَراِهيُم 

عن عبد الملك بن عمير عن هالل مولى ربعي عن 

ى  رو وقد  نحوه،    النبي  عن    حذيـفة  عن  ربعي 

سالم المرادي الكوفي عن عمرو بن هرم عن ربعي بن 

حراش عن حذيفة  عن النبي  نحو هذا)٩(.

 ،3٢3/8 التهذيب:  وتهذيب   ،5٢3/٢3 الكمال:  تهذيب 
محمد  بن  العزيز  وعبد  التهذيب:3/١٧٩،  تقريب  وتحرير 
 ،١8٧/١8 الــكــمــال:  تهذيب   : ينظر صـــدوق،  ــدراوردي:  ــ ــ ال
وتهذيب التهذيب: 3١5/6، وتحرير تقريب التهذيب:٢/355، 
: تهذيب  ثــقــة، ينظر الــمــدنــي:  الــســمــان  ــو صــالــح  أب ــوان  ــ وذك

الكمال: 5١3/8، وتحرير تقريب التهذيب:١/385.
)٩( الجامع الكبير للترمذي، تحقيق: د.بشار عواد، باب: في 

: ١33/6. برقم )3٧٩٩(. مناقب عمار بن ياسر
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وابن  ماجه)٢(،  وابن  أحمد)١(،  أخرجه  التخريج:   =

حبان)3(، وابن أبي شيبة في مصنفه)٤(.

= الحكم على الحديث: إسناد الحديث ضعيف، 

اإلمــام  وتحسين  عــمــيــر)5(،  بــن  الملك  عبد  لضعف 

الترمذي له إشارة إلى ضعف أحد رواته.

 	)) : ))الحديث الثاني عشر المطلب الثاني عشر

َن، 
َ

َغْيال بن  َمْحُموُد  حدثنا  الترمذي:  اإلمــام  قال 

ُعَمْيرٍ  بن  ُعْثَماَن  عن  ْعَمِش، 
َ ْ
األ عن   ، ُنَمْيرٍ بن  حدثنا 

 ، ْيِلّيِ ْسَوِد الّدِ
َ ْ
َيْقَظاِن، عن أبي َحْرِب بن أبي األ

ْ
هو أبو ال

  اهلِل 
َ

عن عبد اهلِل بن َعْمرٍو   قال: سمعت َرُسول

ْصَدَق من 
َ
َغْبَراُء أ

ْ
ْت ال

َّ
َقل

َ
َخْضَراُء وال أ

ْ
ْت ال

َّ
َظل

َ
يقول: ))ما أ

)١( مسند اإلمام أحمد: 385/5، و3٩٩/5، و5/٤0٢.
)٢( سنن ابن ماجه: 3٧/١.

)3( صحيح ابن حبان: ١5/3٢8.
)٤( مصنف ابن أبي شيبة: 350/6، و٧/٤33.

تهذيب   : ينظر ثقة،  َغــْيــاَلَن:  بن  َمْحُموُد  الحديث:  رواة   )5(
الكمال: 305/٢٧، وتهذيب التهذيب: 58/١0، وتحرير تقريب 
 : الــتــهــذيــب:353/3، ووكــيــع بــن الــجــراح، ثقة حــافــظ، ينظر
تهذيب الكمال: ٤6٢/30، وتهذيب التهذيب:١0٩/١١، وتحرير 
 : ينظر ثبت،  ثقة  ي:  الثور وُسْفَياُن  التهذيب:٤/60،  تقريب 
وتحرير   ،٩٩/٤ التهذيب:  وتهذيب   ،١5٤/١١ الكمال:  تهذيب 
ضعيف،   : عمير بن  الملك  وعبد  التهذيب:٢/50،  تقريب 
التهذيب:  وتــهــذيــب   ،3٧0/١8 الــكــمــال:  تــهــذيــب   : يــنــظــر
مولى  ــالل  وه الــتــهــذيــب:٢/386،  تقريب  وتحرير   ،36٤/6
 ،5٧3/٧ حبان:  البن  الثقات   : ينظر حبان،  ابن  وثقه  ربعي: 
 ،٧٧/١١ التهذيب:  وتهذيب  ــال:355/30،  ــم ــك ال وتهذيب 
 : وتحرير تقريب التهذيب:٤٩/٤، وربعي بن حراش: ثقة، ينظر
وتحرير   ،٢05/3 التهذيب:  وتهذيب   ،5٤/٩ الكمال:  تهذيب 

تقريب التهذيب:3٩١/١.

 ، ِبي َذّرٍ
َ
ْرَداِء َوأ

َ
َباب عن أبي الّد

ْ
((. قال: وفي ال أبي َذّرٍ

ا َحِديٌث َحَسٌن)6(.
َ

قال: َوَهذ

 ، = التخريج: أخرجه أحمد)٧( قال: حدثنا ابن ُنمير

َيتين)8( قال: حدثنا يحيى بن حماد،  خر
ُ
وفي روايتين أ

ــة أخـــرى)٩(، قــال: حدثنا  ــة، وفــي رواي حدثنا أبــو َعــَواَن

 ، محمد  بن  علي  حدثنا  قال:  ماجة)١0(  وابن  عثمان. 

. حدثنا عبد اهلل بن نمير

الحديث ضعيف  إسناد  الحديث:  الحكم على   =

الترمذي  اإلمــام  وَقــْصــُد  عــمــيــر)١١(،  بن  عثمان  لضعف 

بلفظة الحسن التضعيف لمعرفته بضعف هذا الراوي، 

إال لقال حديث صحيح، لتعدد طرقه. و

باب:  عــواد،  د.بشار  تحقيق:  للترمذي،  الكبير  الجامع   )6(
: ١3٤/6. برقم )380١(. مناقب أبي ذر

)٧( مسند اإلمام أحمد: ٢/١63.
)8( مسند اإلمام أحمد: ١٧5/٢ و٢/٢٢3.

)٩( مسند اإلمام أحمد: ٢/١٧5.
)١0( سنن ابن ماجه: ١/55.

تهذيب   : ينظر ثقة،  َن: 
َ

ــال ــْي َغ بــن  َمــْحــُمــوُد  الـــرواة:  حــال   )١١(
الكمال: 305/٢٧، وتهذيب التهذيب: 58/١0، وتحرير تقريب 
 : ينظر ثقة،  الهمداني:  ُنَمْيرٍ  بن  اهلل  وعبد  التهذيب:353/3، 
التهذيب:٢٧٩/٢،  تقريب  وتحرير  الكمال:١6/٢٢5،  تهذيب 
الكمال:  تهذيب   : ينظر ثقة،  ْعــَمــَش: 

َ ْ
األ مهران  بن  وسليمان 

ُعَمْيرٍ  بن  وُعْثَماَن  التهذيب:٢/٧8،  تقريب  وتحرير   ،٧6/١٢
 ،٤6٩/١٩ الكمال:  تهذيب   : ينظر ضعيف،  َيْقَظاِن: 

ْ
ال أبو  هو 

ْســَوِد 
َ ْ
األ أبي  بن  َحــْرِب  وأبو  التهذيب:٤٤٤/٢،  تقريب  وتحرير 

تهذيب   : ينظر ثــقــة،  عــطــاء:  وقــيــل  محجن،  اســمــه  ــّيِ  ــِل ْي ــّدِ ال
الكمال: ٢3١/33، وتحرير تقريب التهذيب:١٧٧/٤.
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الثالث 	  ))الــحــديــث   : عــشــر الــثــالــث  المطلب 

)) عشر

عبد  بــن  اهلِل  عبد  حدثنا  الــتــرمــذي:  اإلمـــام  ــال  ق

الرحمن، أخبرنا إسحاق بن ِعيَسى، عن َشرِيٍك، عن 

قالوا:  ، قال:  ْيَفَة 
َ

َزاَذاَن، عن ُحذ َيْقَظاِن، عن 
ْ
ال أبي 

ْسَتْخِلْف 
َ
أ : ))إن  ْفَت؟ قال 

َ
اْسَتْخل  اهلِل، لو 

َ
َرُسول يا 

ْيَفُة 
َ

ُحذ َثُكْم 
َ

َحّد ما  ِكْن 
َ
َول ْبُتْم،  ِ

ّ
ُعذ َعَصْيُتُموُه 

َ
ف ْيُكْم 

َ
َعل

اهلِل:  اهلِل فاقرؤوه((، قال عبد  ُكْم عبد 
َ
ْقَرأ

َ
أ ُقوُه، وما  َصّدِ

َ
ف

وَن هذا عن أبي َواِئٍل، 
ُ
فقلت إلسحاق بن ِعيَسى: َيُقول

قال: عن َزاَذاَن إن َشاَء اهلل. قال: هذا َحِديٌث َحَسٌن، 

وهو َحِديُث َشرِيٍك)١(.

= تخريج الحديث: تفرد به الترمذي.

= الحكم على الحديث: إسناد الحديث ضعيف 

أيضًا  اليقظان)٢(، وفيه  أبي  لضعف عثمان بن عمير 

)حسن(  لفظة  فإن  لذا  يرسل،  صــدوق  وهو  )زاذان( 

باب:  عــواد،  د.بشار  تحقيق:  للترمذي،  الكبير  الجامع   )١(
مناقب حذيفة بن اليمان: ١٤١/6. برقم )38١٢(.

بن  الفضل  بن  الرحمن  عبد  بن  اهلِل  عبد  الحديث:  رواة   )٢(
 : ينظر حافظ،  ثقة  السمرقندي:  محمد  أبو   ، الدارمي  بهرام 
التهذيب:٢3١/٢،  تقريب  وتحرير   ،٢١0/١5 الكمال:  تهذيب 
تهذيب   : ينظر ــدوق،  صـ نجيح:  بــن  ِعيَسى  بــن  إســحــاق  و
وَشرِيٍك  التهذيب:١٢١/١،  تقريب  وتحرير   ،٤6٢/٢ الكمال:  
الكمال:  ٤6٢/١٢،  تهذيب   : ينظر ثقة،  النخعي:  اهلل  بن عبد 
أبو  هو  ُعَمْيرٍ  بن  وُعْثَماَن  التهذيب:٢/١١3،  تقريب  وتحرير 
وتحرير   ،٤6٩/١٩ الكمال:  تهذيب   : ينظر ضعيف،  َيْقَظاِن: 

ْ
ال

صدوق  الكندي:  عمر  أبو  وَزاَذاَن  التهذيب:٤٤٤/٢،  تقريب 
تقريب  وتــحــريــر   ،٢63/٩ الــكــمــال:  تهذيب   : ينظر يــرســل، 

التهذيب:٤0٩/١.

بمعنى ضعيف.

 	)) : ))الحديث الرابع عشر المطلب الرابع عشر

َحَسِن، 
ْ
ال بن  أحمد  حدثنا  الترمذي:  اإلمــام  قــال 

حدثنا  َعَواَنَة،  أبو  حدثنا  إسماعيل،  بن  ُموَسى  حدثنا 

َمَة بن عبد الرحمن، عن أبيه، أخبرني 
َ
ُعَمُر بن أبي َسل

ِإْذ    النبي  ِعْنَد  َجاِلًسا  كنت  قال:   ،ْيٍد َز بن  َساَمُة 
ُ
أ

َســاَمــُة، 
ُ
أ يا   :

َ
ــَقــاال

َ
ف ِذَنــاِن، 

ْ
َيــْســَتــأ   ــاُس  ــَعــّبَ

ْ
َوال َعِلّيٌ  جاء 

 اهلِل، َعِلّيٌ 
َ

ِذْن لنا على رسول اهلِل ، فقلت: يا َرُسول
ْ
اْسَتأ

ِبِهَما؟((  جاء  ما  َتــْدِري 
َ
))أ فقال:  ِذَناِن، 

ْ
َيْسَتأ اُس  َعّبَ

ْ
َوال

ُهَما((، 
َ
ل ائذَن  ْدِري، 

َ
أ ي  ِكّنِ

َ
: ))ل النبي  ال، فقال  قلت: 

ْهِلَك 
َ
أ ّيُ 

َ
أ َك 

ُ
ل
َ
َنْسأ ِجْئَناَك  اهلِل،   

َ
َرُسول يا   :

َ
َقاال

َ
ف  ،

َ
َدَخال

َ
ف

ما   :
َ

َقاال
َ
ف ٍد((،  ُمَحّمَ ِبْنُت  اِطَمُة 

َ
))ف قال:  ْيَك، 

َ
ِإل َحــّبُ 

َ
أ

ْهِلي إلي من 
َ
َحّبُ أ

َ
ْهِلَك، قال: ))أ

َ
َك عن أ

ُ
ل
َ
ِجْئَناَك َنْسأ

ْيٍد((، قاال:  َساَمُة بن َز
ُ
ْنَعْمُت عليه أ

َ
ْنَعَم اهلل عليه َوأ

َ
قد أ

اُس:  َعّبَ
ْ
ُثّمَ من؟ قال: ))ُثّمَ َعِلّيُ بن أبي َطاِلٍب((، قال ال

ا  َعِلّيً  
َ

ّن
َ
))أِل قال:  آِخَرُهْم.  َك  َعّمَ َت 

ْ
َجَعل اهلِل،   

َ
َرُســول يا 

وكان  َحَسٌن،  َحِديٌث  قال: هذا  ِهْجَرِة((. 
ْ
ِبال َسَبَقَك  قد 

شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة)3(.

الكبير)٤(،  الطبراني في  أخرجه  الحديث:  = تخريج 

قال: حدثنا خلف بن عمرو العكبري حدثنا معلى بن 

أبي  بن  عمر  عن  عوانة  أبــو  حدثنا  الموصلي  مهدي 

يد.  سلمة عن أبيه حدثني أسامة بن ز

 

باب:  عــواد،  د.بشار  تحقيق:  للترمذي،  الكبير  الجامع   )3(
يد: ١٤6/6. برقم )38١٩(. مناقب أسامة بن ز

)٤( المعجم الكبير للطبراني: ١/١58.
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الحديث ضعيف  إسناد  الحديث:  الحكم على   =

الترمذي  اإلمــام  وقــول  سلمة)١(،  أبــي  بن  عمر  لضعف 

منه  إشــارة  سلمة(  أبي  بن  عمَر  ُف  ُيَضّعِ شعبة  )وكــان 

الحسن  بن  أحمد   
ً
أيضا وفيه  فيه،  الضعف  علة  إلــى 

يصححه،  ولم  الحديث  َن  َحّسَ ولذلك  صــدوق،  وهو 

وتحسينه للحديث يعني ضعفه عنده.

الخامس 	  : ))الحديث  الخامس عشر المطلب 

)) عشر

ْحَمُد بن َمِنيٍع، حدثنا 
َ
قال اإلمام الترمذي: حدثنا أ

عبد  بن  َوِليِد 
ْ
ال عن  َعَطاٍء،  بن  ى 

َ
َيْعل أخبرنا  ُهَشْيٌم، 

َبا 
َ
ْيَرَة : يا أ ِبي ُهَر

َ
ُه قال أِل

َ
ّن
َ
الرحمن، عن ابن ُعَمَر  أ

ِلَحِديِثِه. ْحَفَظَنا 
َ
َوأ اهلِل  ِلَرُسوِل  َزَمَنا 

ْ
ل

َ
أ ُكْنَت  ْيَرَة، أنت  ُهَر

قال أبو ِعيَسى: هذا َحِديٌث َحَسٌن)٢(.

= تخريج الحديث: أخرجه أحمد)3(. 

ولم  صحيح،  الحديث  الحديث:  على  الحكم   =

 : ينظر البغدادي: صــدوق،  اْلَحَسِن  بن  أحمد  الحديث:  رواة   )١(
التهذيب:١/60،  تقريب  وتحرير   ،٢٩0/١ الكمال:  تهذيب 
 ،٢١/٢٩ الكمال:  تهذيب   : ينظر ثــقــة،  إسماعيل:  بــن  ــوَســى  وُم
عبد  بن  الوضاح  َعَوانََة  وأبو  التهذيب:٤٢6/3،  تقريب  وتحرير 
وتحرير   ،٤٤١/30 الكمال:  تهذيب   : ينظر ثقة،  اليشكري:  اهلل 
تقريب التهذيب:59/4، وُعَمُر بن أبي َسَلَمَة بن عبد الرحمن: 
: تهذيب الكمال: 3٧5/٢١، وتحرير تقريب  ليس بالقوي، ينظر
التهذيب:٧٤/3، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، 
الكمال:  تهذيب  ينظر:  ثــقــة،  إســمــاعــيــل:  وقــيــل:  عــبــداهلل،  اســمــه 

370/33، وتحرير تقريب التهذيب:٤/٢06.
باب:  عــواد،  د.بشار  تحقيق:  للترمذي،  الكبير  الجامع   )٢(

مناقب أبي هريرة: ١5٤/6. برقم )3836(.
)3( مسند أحمد: ٢/٢.

علة  هناك  ولعل  ثقات)٤(،  ورواتــه  علة،  على  فيه  أقف 

رتبة  من  الحديث  فأنزل  الترمذي  اإلمــام  َعِلَمها  خفية 

في  كامنة  العلة  هذه  تكون  وقد  الحسن،  الى  الصحة 

التدليس  كثير  أنه  إال  كان ثقة  إن  هشيم بن بشير ألنه و

واإلرسال الخفي.

: ))الحديث السادس 	  المطلب السادس عشر

)) عشر

 ، ــاٍر
َ

ــّش َب بــن  الــتــرمــذي: حدثنا محمد  ــام  اإلمـ قــال 

اهلِل  عبـد  عن  ٍد،  ُمَحّمَ بن  ُزَهْيرِ  عن   ، َعاِمرٍ أبو  حدثنا 

َكْعٍب،  َبّيِ بن 
ُ
أ َفْيِل بن  الّطُ َعِقيٍل، عن  ِد بن  ُمَحّمَ بن 

ُكْنُت 
َ
ِهْجَرُة ل

ْ
ْوال ال

َ
عن أبيه، قال: قال رسول اهلِل : )) ل

((. وبهذا اإلسناد عن النبي  قال: ))لو  ْنَصاِر
َ ْ
 من األ

ً
اْمَرأ

قال:  األنصار((.  أو شعبا لكنت مع  واديا  الناس  سلك 

هذا حديث حسن)5(.

قــال:  ي)6(،  الــبــخــار أخــرجــه  الحديث:  تخريج   =

حدثنا موسى حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن 

: تهذيب الكمال:  ْحَمُد بن َمِنيٍع: ثقة، ينظر
َ
)٤( رواة الحديث: أ

بشير  بن  وُهَشْيم   ،٧6/١ التهذيب:  تقريب  وتحرير   ،٤٩5/١
: تهذيب  السلمي: ثقة، كثير التدليس واإلرسال الخفي، ينظر
ى بن 

َ
َيْعل الكمال: ٢٧٢/30، وتحرير تقريب التهذيب: ٤٢/٤، و

: تهذيب الكمال: 3٩3/3٢، وتحرير تقريب  َعَطاٍء: ثقة، ينظر
ثقة،  الحمصي:  الرحمن  عبد  بن  َوِليِد 

ْ
وال التهذيب:٤/١30، 

التهذيب:  تقريب  وتحرير   ،٤٢/3١ الكمال:  تهذيب   : ينظر
.6٤/٤

باب:  عــواد،  د.بشار  تحقيق:  للترمذي،  الكبير  الجامع   )5(
فضل األنصار وقريش: 6/ ١٩١. برقم )38٩٩(.

ي: ٢6٤6/6. )6( صحيح البخار
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يد. والنسائي)١(، قال:  عباد بن تميم عن عبد اهلل بن ز

أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن سهيل 

أخبرنا  قــال:  حبان)٢(،  وابــن  هريرة.  أبي  عن  أبيه  عن 

عبد اهلل بن محمد األزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم 

أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن 

هارون  بن  يزيد  أخبرنا  قال:  والدارمي)3(،  هريرة.  أبي 

اخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

حدثنا  أبي  حدثني  اهلل  عبد  حدثنا  قال:  وأحمد)٤(، 

يزيد اخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وفي 

رواية أخرى)5( قال: حدثنا عبد اهلل حدثني أبي حدثنا 

بن عمرو  بن إسحاق عن عاصم  أخبرنا محمد  يزيد 

ي  بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدر

رواية  أبي هريرة. وفي  الزناد عن األعرج عن  أبي  وعن 

أخرى)6( قال: حدثنا بهز حدثنا حماد أخبرنا إسحاق 

بن عبد اهلل وثابت عن أنس. وفي رواية أخرى)٧( قال: 

حدثنا  عامر  أبو  حدثنا  أبي  حدثني  اهلل  عبد  حدثنا 

عن  محمد  بن  اهلل  عبد  عن  محمد  بن  يعنى  زهير 

الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه. وفي رواية أخرى)8( 

قال: حدثنا عبد اهلل حدثنا هاشم بن الحرث حدثنا 

)١( سنن النسائي: 86/5.
)٢( صحيح ابن حبان: ٢5٩/١6.

)3( سنن الدارمي: ٢/3١3.
)٤( مسند أحمد: 50١/٢.
)5( مسند أحمد: 66/3.
)6( مسند أحمد: 3/١٩١.

)٧( مسند أحمد: 5/١3٧.

)8( مسند أحمد: ١38/5.

عبيد اهلل بن عمرو عن عبد اهلل بن محمد بن عقيل 

عن الطفيل عن أبيه. وفي رواية أخرى)٩( قال: حدثنا 

المقدمي حدثنا  أبي بكر  عبد اهلل حدثنا محمد بن 

أبو حذيفة موسى عن زهير بن محمد عن عبد اهلل بن 

محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي عن أبيه.

= الحكم على الحديث: إسناد الحديث ضعيف 

ولذلك  عــقــيــل)١0(،  بــن  محمد  بــن  اهلل  عبد  لضعف 

كتفى  ا إنما  و الحديث  الترمذي  اإلمــام  يصحح  لم 

كان الحديث قد  إن  بتحسينه ليشير لعلة ضعفه، و

ارتقى لرتبة الحسن بتعدد طرقه.

السابع 	  الحديث   ((  : عشر السابع  المطلب 

عشر ((

ْيٍث،  ُحَر بن  ُحَسْيُن 
ْ
ال حدثنا  الترمذي:  اإلمام  قال 

أبي  بن  ــا  ّيَ َزَكــرِ عن  ُموَسى،  بن  َفْضُل 
ْ
ال حدثني  قــال: 

، عن  ّيِ ـــُخـــْدِر
ْ
ال َسِعيٍد  أبــي  ــَة، عن  َعــِطــّيَ ــَدَة، عن  ــ َزاِئ

ْهــُل 
َ
أ ْيَها 

َ
ِإل آِوي  التي  َعْيَبِتَي   

َ
ِإّن أال   (( قــال:    النبي 

)٩( مسند أحمد: ١38/5.
 : : ثقة، ينظر اٍر بن عثمان بندار

َ
)١0( رواة الحديث: محمد بن َبّش

التهذيب:3/٢١٧،  تقريب  وتحرير   ،5١١/٢٤ الكمال:  تهذيب 
: تهذيب  : ثقة، ينظر وأبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو
وُزَهْيرِ  التهذيب:٢/386،  تقريب  وتحرير   ،36٤/١8 الكمال: 
مستقيمة  غير  عنه  الشام  أهــل  ــة  رواي التميمي:  ٍد  ُمَحّمَ بن 
وتحرير   ،٤١٤/٩ الكمال:  تهذيب   : ينظر بسببها،  فضعف 
َعِقيٍل:  بن  ــِد  ُمــَحــّمَ بن  اهلِل  وعبـد  الــتــهــذيــب:١/٤٢0،  تقريب 
 ،٧8/١6 الكمال:  تهذيب   : ينظر لين،  حديثه  في  صــدوق 
َكْعٍب:  َبّيِ بن 

ُ
َفْيِل بن أ وتحرير تقريب التهذيب:٢6٤/٢، والّطُ

تقريب  وتــحــريــر   ،38٧/١3 الــكــمــال:  تهذيب   : ينظر ثــقــة،  
التهذيب:٢/١58.
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ُمِسيِئِهْم، وأقبلوا  اْعُفوا عن 
َ
ف  ، ْنَصاُر

َ ْ
األ َكِرِشَي   

َ
ِإّن َو َبْيِتي، 

َباب 
ْ
 من ُمْحِسِنِهْم ((. قال: هذا َحِديٌث َحَسٌن، وفي ال

َنٍس)١(.
َ
عن أ

قــال:  الـــُبـــَخـــاِري)٢(،  أخــرجــه  الــحــديــث:  = تخريج 

، ومسلم)3(، قال:  ُغْنَدر ثنا 
َ

، حّد ار
َ

َبّش ثنا ُمَحمد بن 
َ

حّد

ثنا 
َ

، قاال: حّد ار
َ

ى، وُمَحمد بن َبّش ثنا ُمَحمد بن الُمَثّنَ
َ

حّد

سائي في الكبرى)٤(، قال: أخبرنا  ، والّنَ ُمَحمد بن َجْعَفر

ى, قال: أخبرنا ُمَحمد، كالهما )ُمَحمد  ُمَحمد بن الُمَثّنَ

َقــَتــاَدة.  عن  ُشْعبة،  عن  ــاج(  وَحــّجَ  ، ُغــنــَدر  ، َجْعَفر بن 

ــاج.  وَحــّجَ َجْعَفر  بن  ُمَحمد  ثنا 
َ

حّد قــال:  وأحــمــد)5(، 

الجرادي  الحسن  بن  أخبرنا أحمد  قال:  وابن حبان)6(، 

بالموصل حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا غندر حدثنا 

شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس. والطبراني 

الحريش  بن  يد  ز بن  أحمد  حدثنا  قال:  الكبير)٧(،  في 

حرمي  الــبــحــرانــي  معمر  بــن  محمد  حدثنا  األهــــوازي 

أسيد  عن  أنس  عن  قتادة  عن  شعبة  حدثنا  عمارة   بن 

. بن حضير

الحديث ضعيف  إسناد  الحديث:  الحكم على   =

طرق  للحديث  كــان  إن  و الــعــوفــي)8(،  عطية  لضعف 

باب:  عــواد،  د.بشار  تحقيق:  للترمذي،  الكبير  الجامع   )١(
فضل األنصار وقريش: ١٩٤/6. برقم )3٩0٤(.

ي: ٤3/5. )٢( صحيح البخار
)3( صحيح مسلم: ١٧٤/٧.

)٤( سنن النسائي الكبرى: 86/5.
)5( مسند أحمد: ١٧6/3، و3/٢٧٢.

)6( صحيح ابن حبان: ٢5٢/١6.
)٧( المعجم الكبير للطبراني: ٢0٤/١.

تهذيب   : ينظر ثقة،  ْيٍث:  ُحَر بن  ُحَسْيُن 
ْ
ال الحديث:  رواة   )8(

وشواهد كثيرة ترتقي به إلى رتبة الحسن.

الثامن 	  ))الــحــديــث   : عــشــر الــثــامــن  المطلب 

)) عشر

 ، َعَقِدّيُ
ْ
قال اإلمام الترمذي: حدثنا ِبْشُر بن ُمَعاٍذ ال

َعُروَبَة،  أبي  بن  َسِعيِد  عن  ــٍع،  ْي َر ُز بن  َيِزيُد  حدثنا  قال: 

 
َ

 َرُسول
َ

ّن
َ
َحَسِن، عن َسُمَرَة بن ُجْنَدٍب، أ

ْ
عن َقَتاَدَة، عن ال

وِم، َوَحاٌم  َياِفُث أبو الّرُ َعَرِب، َو
ْ
اهلِل  قال: )) َساٌم أبو ال

: َياِفُث 
ُ

ُيَقال َحَبِش ((. قال: هذا َحِديٌث َحَسٌن، َو
ْ
أبو ال

َيَفُت)٩(. َياِفُت َو َو

= تخريج الحديث: أخرجه أحمد)١0(، قال: حدثنا 

أخـــرى)١١(، قال:  ــة  رواي وفــي  الــوهــاب، عن سعيد.  عبد 

أخـــرى)١٢(،  ــة  رواي وفــي  َشيبان.  حدثنا  ُحسين،  حدثنا 

بي 
َ
كتابه، قال: حدثنا سعيد بِن أ قال: حدثنا َروح من 

َعُروبة. كالهما )سعيد، وَشيبان( عن َقَتادة، عن الحسن. 

والطبراني في الكبير)١3(، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز 

بن  يزيد  حدثنا  الرقاشي  اهلل  عبد  بــن  محمد  حدثنا 

َفْضُل 
ْ
الكمال:  358/6، وتحرير تقريب التهذيب:٢86/١، وال

: تهذيب الكمال:  بن ُموَسى السيناني، أبو عبد اهلل: ثقة، ينظر
أبي  بن  ــا  ّيَ ــرِ وَزَك التهذيب:١60/3،  تقريب  وتحرير   ،٢5٤/٢3
تقريب  وتحرير   ، الكمال: 35٩/٩  تهذيب   : ينظر ثقة،  ــَدَة:  َزاِئ
 : ينظر ضعيف،  العوفي:  سعد  بن  وعطية  التهذيب:١/٤١6، 

تهذيب الكمال: ١٤5/٢0، وتحرير تقريب التهذيب:٢0/3.
)٩( الجامع الكبير للترمذي، تحقيق: د.بشار عواد، باب: في 

فضل العرب: ٢١١/6. برقم )3٩١3(.
)١0( مسند أحمد: 5/٩.
)١١( مسند أحمد: 5/٩.

)١٢( مسند أحمد: ١0/5.
)١3( المعجم الكبير للطبراني: ٧/٢١0.
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يع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن   زر

عن سمرة.

= الحكم على الحديث: لم يصحح اإلمام الترمذي 

بشر  إلى  منه  إشارة  بتحسينه  كتفى  ا إنما  و الحديث 

وأيضًا لكون قتادة مدلسًا،  بن معاذ لكونه صدوقًا)١(، 

ولم يأِت ما يدل على سماعه لهذا منه، وبالتالي فإن 

رتبة الحديث هي الحسن، والقصد منها الضعف.

التاسع 	  ))الــحــديــث   : عــشــر الــتــاســع  المطلب 

)) عشر

قال:   ، ُحْجرٍ بن  َعِلّيُ  حدثنا  الترمذي:  اإلمام  قال 

ْيٍد  َز بن  َثــْوُر  حدثني  قال:   ، َجْعَفرٍ بن  اهلِل  عبد  حدثنا 

ْيَرَة، قال: كنا ِعْنَد  َغْيِث، عن أبي ُهَر
ْ
، عن أبي ال ْيِلّيُ الّدِ

َها فلما 
َ

َفَتال ُجُمَعِة، 
ْ
ال ْت ُسوَرُة 

َ
ْنزِل

ُ
أ  حين  اهلِل  رسول 

َحُقوا ِبِهْم ((، قال له َرُجٌل: يا 
ْ
ا َيل ّمَ

َ
َغ )) َوآَخِريَن منهم ل

َ
َبل

ْمُه،  ِ
ّ
َحُقوا ِبَنا؟ فلم ُيَكل

ْ
ِذيَن لم َيل

َّ
ِء ال

َ
 اهلِل، من َهُؤال

َ
َرُسول

اهلِل  رسول  َفَوَضَع  قال:  ِفيَنا،  َفاِرِسّيُ 
ْ
ال َماُن 

ْ
َوَسل قال: 

لو  بيده  َنْفِسي  ــِذي 
َّ
))َوال فقال:  َماَن، 

ْ
َسل على  َيَدُه   

 من َهُؤالِء((. قال: هذا 
ٌ

ُه ِرَجال
َ
َتَناَول

َ
ا ل ّيَ َر

ُ
يَماُن ِبالّث ِ

ْ
كان اإل

ْيَرَة  َي من َغْيرِ َوْجٍه عن أبي ُهَر َحِديٌث َحَسٌن، وقد ُرِو

، عن النبي

)١( رواة الحديث: ِبْشُر بن ُمَعاٍذ اْلَعَقِديُّ: صدوق، ينظـر: تهذيب 
ــُد  ويَــزِي الــتــهــذيــب:175/1،  تقريب  وتحرير   ،146/4 الــكــمــال: 
الكمـال: 124/32، وتحرير  تهذيب  ينظر:  ثبت،  ثقة  ُزرَيْــع:  بن 
ثقة،  الــعــدوَي:  َعــُروبَــة  أبــي  بن  وَسِعيِد  التهذيب:110/4،  تقريب 
ينظر: تهذيب الكمـال: 5/11، وتحرير تقريب التهذيب:38/2، 
الكمال:  ينظر: تهذيب  ثقة، مدلس،  بن دعامة بن قتادة:  وقــَـَتــاَدَة 

498/23، وتحرير تقريب التهذيب: ١٧8/3.

ُمِطيٍع  بن  اهلِل  عبد  مولى  َساِلٌم  اْسُمُه  َغْيِث 
ْ
ال وأبو 

.)٢( َمَدِنّيٌ

قال:  حــبــان)3(،  ابــن  أخرجه  الحديث:  تخريج   =

بن  يعقوب  حدثنا  سنان  بن  سعيد  بن  عمر  أخبرنا 

يد  الــدراوردي عن ثور بن ز كاسب حدثنا  حميد بن 

عن أبي الغيث عن أبي هريرة.

= الحكم على الحديث: إسناد الحديث ضعيف 

أن  ــٌد  َك
َ
ومــّؤ الــســعــدي)٤(،  جعفر  بن  اهلل  عبد  لضعف 

اإلمام الترمذي أطلق لفظة الحسن وأراد بها الضعف، 

ي.  للضعف المشهور به هذا الراو

المطلب العشرون: ))الحديث العشرون((	 

 ، بشار بــن  محمد  حدثنا  الــتــرمــذي:  ــام  اإلمـ ــال  ق

، قال: حدثنا ِهَشاُم بن  َعَقِدّيُ
ْ
قال: حدثنا أبو َعاِمرٍ ال

عن  ُهَرْيَرَة،  أبي  عن   ، َمْقُبرِّيِ
ْ
ال َسِعيٍد  أبي  عن  َسْعٍد، 

ِذيَن 
َّ
ْقَواٌم، َيْفَتِخُروَن ِبآَباِئِهْم ال

َ
َيْنَتِهَيّنَ أ

َ
النبي ، قال: ))ل

ْهَوَن على اهلِل من 
َ
َيُكوُنّنَ أ

َ
َم، أو ل ْحُم َجَهّنَ

َ
َماُتوا إنما ُهْم ف

ْذَهــَب 
َ
أ قد  اهلَل   

َ
ِإّن ْنِفِه، 

َ
ِبأ الخراء  ُيَدْهِدُه  الذي  ُجَعِل 

ْ
ال

)٢( الجامع الكبير للترمذي، تحقيق: د.بشار عواد، باب: في 
فضل العجم: ٢١٢/6. برقم )3٩33(. برقم )3٩55(.

)3( صحيح ابن حبان: ١6/٢٩8.
تهذيب   : ينظر ثــقــة،   : ُحــْجــرٍ بــن  َعــِلــّيُ  الــحــديــث:  رواة   )٤(
وعبد  التهذيب:3/3٧،  تقريب  وتحرير   ،35٧/٢0 الكمال: 
تهذيب   : ينظر ضعيف،  السعدي:  نجيح  بن  َجْعَفرٍ  بن  اهلِل 
ــْوُر  وَث الــتــهــذيــب:٢/١٩8،  تقريب  وتحرير   ،3٧٩/١٤ الكمال: 
وتحرير   ،٤١6/٤ الكمال:  تهذيب   : ينظر ثقة،   : ْيِلّيُ الّدِ ْيٍد  َز بن 
َغْيِث َساِلٌم مولى عبد اهلِل بن 

ْ
تقريب التهذيب:٢03/١، وأبو ال

تقريب  وتحرير   ،١٧٩/١0 الكمال:  تهذيب   : ينظر ثقة،  ُمِطيٍع: 
التهذيب:٩/٢.
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ُمْؤِمٌن  هو  إنما  باآلباء،  وفخرها  ِة  َجاِهِلّيَ
ْ
ال َة  ّيَ ُعّبِ َعْنُكْم 

آَدَم، َوآَدُم ُخِلَق من  كلهم َبُنو  ، الناس  اِجٌر َشِقّيٌ
َ
َتِقّيٌ َوف

اٍس.  َعّبَ وبن  ُعَمَر  بن  عن  َباب 
ْ
ال وفي  قال:  ُتــَراٍب((. 

ا َحِديٌث َحَسٌن)١(. 
َ

َوَهذ

= تخريج الحديث: أخرجه أبو داود)٢(، قال: حدثنا 

موسى بن مروان الرقي حدثنا المعافى، وحدثنا أحمد 

ابن وهب، وهذا حديثه،  الهمداني أخبرنا  بن سعيد 

عن  سعيد  أبــي  بــن  سعيد  عــن  سعد  بــن  هشام  عــن 

اهلل  عبد  حدثنا  قال:  وأحمد)3(،  هريرة.  أبي  عن  أبيه 

ثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا هشام بن سعد 

شعب  في  والبيهقي  هــريــرة.  أبــي  عن  المقبري  عن 

اإليمان)٤(، قال: أخبرنا أبو عبد اهلل الحافظ حدثنا أبو 

ي  العباس هو األصم حدثنا العباس بن محمد الدور

حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن هشام بن 

سعد عن المقبري عن أبي هريرة.

= الحكم على الحديث: إسناد الحديث ضعيف 

لضعف هشام بن سعد)5(، وما أطلقه االمام الترمذي 

باب:  عــواد،  د.بشار  تحقيق:  للترمذي،  الكبير  الجامع   )١(
.٢٢٤/6

)٢( سنن أبي داود: ٧5٢/٢.
)3(  مسند أحمد: ٢/5٢3.

)٤( شعب اإليمان للبيهقي: ٤/٢86.
 : : ثقة، ينظر اٍر بن عثمان بندار

َ
)5( رواة الحديث: محمد بن َبّش

التهذيب:3/٢١٧،  تقريب  وتحرير   ،5١١/٢٤ الكمال:  تهذيب 
: تهذيب  : ثقة، ينظر وأبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو
ــتــهــذيــب:٢/386،  ال تــقــريــب  وتــحــريــر   ،36٤/١8 الــكــمــال: 
الكمال:  تهذيب   : ينظر ضعيف،  المدني:  َسْعٍد  بن  وِهَشاُم 
َمْقُبرِّيِ 

ْ
٢0٤/30، وتحرير تقريب التهذيب:3٩/٤، وأبو َسِعيٍد ال

من لفظة )حسن( فالقصد منها الضعف، واهلل أعلم.

اهلل  حمد  بعد   )) ُحْسَنها  اهلَل   
ُ

ــأل وأس الخاتمة،   ((

الــى   وصــلــنــا  ــالم عــلــى حبيب اهلل  ــس وال ــالة  ــص وال

ومفادها:  نتيجة،  الــى  فيه  وتوصل  البحث:  منتهى 

بقوله  الترمذي  اإلمـــام  عليه  حكم  حديث  كــل  أن   (

يكن  لــم  ولــو  علة،  فيه  حديث  هــو  حسن(  )حــديــث 

كلمة )حسن(  ضعيفا ومعلواًل لقال فيه صحيح(. إذًا 

عنده ليس المقصود منها ذاك المصطلح الذي يعني 

اصطالح  منها  المقصود  بل  صــدوق،  رواتــه  أحــد  أن 

خاص به، وليس هو من اصطالح جميع المتقدمين، 

الحديث  هو  عنده:  الحسن  الحديث  وبالتشخيص 

غالب  )إن  الذهبي:  قال  به.  يحتج  الــذي  الضعيف 

تحسينات الترمذي - عند المحاققة - ضعاف( )6(. 

باصطالح  يعني  حسن(  )حــديــث  المصطلح  ــذا  وه

المتأخرين )الحديث الحسن لغيره(، وقد صرح بذلك 

جمع، ومنهم الحافظ ابن حجر الذي يقول: )الترمذي 

األلباني  المعاصرين  ومــن   ،)٧( لغيره(  الحسن  َف  عــّرَ

قوله  الترمذي في مثل  )المفهوم من قاعدة  فقد قال: 

نور  والدكتور   ،)8( لغيره(  حسن  أنه  يعني  أنه  )حسن( 

الدين عتر الذي يقول: )إذا أطلق كلمة حسن من غير 

صفة أو قرينة أخرى، فمراده الحسن لغيره( )٩( .

: تهذيب الكمال: ٢٤0/٢٤، وتحرير تقريب  كيسان: ثقة، ينظر
التهذيب:3/٢0٢.

)6( ميزان االعتدال: ٤/٤١6.
)٧( النكت الوفية للبقاعي: ٤6.
)8( السلسلة الضعيفة: ٤/٢65.

)٩( اإلمام الترمذي: ١٧0.
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من  المباركة  الجملة  لهذه  دراســتــي  خــالل  ومــن 

على  تحتوي  وجدتها  جامعه  خواتيم  في  األحاديث 

من  الضعف  مــواطــن  وتــنــوعــت  فيها،  ضعف  علل 

، فمرًة كان الضعف جليًا في أحد رواته،  حديث آلخر

ومرًة في انقطاعه، ومرًة في ثبوت عدم سماع راٍو من 

ى عن راٍو من غير أهل بلده وهو  ، ومرًة في راٍو رو آخر

ى عن أهل بلده.. ربنا آتنا من لدنك  ثقة فقط فيما رو

ٌم 
َ

َحْمُد هلِلَِّ َوَسال
ْ
رحمًة وهيئ لنا من أمرنا رشدًا، ُقِل ال

أواًل وأخرًا  اْصَطَفى)١( والحمد هلل  ِذيَن 
َّ
ال ِعَباِدِه  ى 

َ
َعل

ودائمــــًا ...

* * *

)١( ]سورة النمل : 5٩[.
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جدول بعلل الضعف

علة الضعفطرف السند والمتن الحديثت

َق١360٧
ْ
َخل

ْ
َق ال

َ
 اهلَل َخل

َ
ِلِب مرفوعًا: ِإّن ُمّطَ

ْ
اِس بن عبد ال َعّبَ

ْ
يادعن ال ضعيف لضعف يزيد بن أبي ز

ِلِب بن أبي َوَداَعَة، مرفوعًا: أنا ٢3608 ُمّطَ
ْ
عن عباس بن عبد ال

محمد بن عبد اهلِل
ياد ضعيف لضعف يزيد بن أبي ز

ِد آَدَم336١5
َ
ُد َول ضعيف لضعف ابن جدعانعن أبي َسِعيٍد، مرفوعًا: أنا َسّيِ

َيَراُهْم ٤3658
َ
ى ل

َ
َرَجاِت الُعل

َ
ْهَل الّد

َ
 أ

َ
ضعيف لضعف عطية العوفيعن أبي َسِعيٍد، مرفوعًا:ِ إّن

ْيِن من َبْعِدي5366٢
َ

ذ
َّ
ْيَفَة، مرفوعًا: اْقَتُدوا ِبالل

َ
االنقطاععن ُحذ

اَر حين 63٧03
َ

، قال: َشِهْدُت الّد ُقَشْيرِّيِ
ْ
عن ُثَماَمَة بن َحْزٍن ال

ْشَرَف عليهم ُعْثَماُن، فقال: اْئُتوِني ِبَصاِحَبْيُكْم
َ
أ

ضعيف لضعف يحيى بن أبي 
الحجاج

ُه قال: كنا مع رسول ٧3٧5٧
َ
ّن
َ
ْيِد بن َعْمرِو بن ُنَفْيٍل أ عن َسِعيِد بن َز

اهلِل  ِبِحَراَء، فقـال: اْثُبْت ِحَراُء،
ضعيف لضعف عبد الرحمن بن 

األخنس

ُجِل83٧60  َعّمَ الّرَ
َ

، مرفوعًا: ِإّن االنقطاععن َعِلّيٍ

ي٩3٧٧5 َة، مرفوعًا: ُحَسْيٌن ِمّنِ ى بن ُمّرَ
َ
االنقطاععن َيْعل

ُجُل أبو َبْكر١03٧٩5ٍ ْيَرَة، مرفوعًا: ِنْعَم الّرَ ضعيف لضعف سهيل بن أبي عن أبي ُهَر
صالح 

ي ما َقْدُر َبَقاِئي ِفيُكْم١١3٧٩٩ ْدِر
َ
ْيَفَة، مرفوعًا: إني ال أ

َ
ضعيف لضعف عبد الملك بن عن ُحذ

عمير
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َخْضَراُء١٢380١
ْ
ْت ال

َّ
َظل

َ
، مرفوعًا: ما أ ضعيف لضعف عثمان بن عميرعن عبد اهلِل بن َعْمرٍو

ْيُكْم َفَعَصْيُتُموُه ١338١٢
َ
ْسَتْخِلْف َعل

َ
ْيَفَة، مرفوعًا: إن أ

َ
عن ُحذ

ْبُتْم ِ
ّ

ُعذ
ضعيف لضعف عثمان بن عمير

ي ما جاء ِبِهَما١٤38١٩ َتْدِر
َ
ْيد، مرفوعًا: أ َساَمُة بن َز

ُ
ضعيف لضعف عمر بن أبي سلمةأخبرني أ

َزَمَنا ١53836
ْ
ل

َ
ْيَرَة، أنت ُكْنَت أ َبا ُهَر

َ
ُه قال: يا أ

َ
ّن
َ
عن ابن ُعَمَر  أ

ِلَرُسوِل اهلِل
صحيح ورواته ثقات

ِهْجَرُة ١638٩٩
ْ
ْوال ال

َ
َبّيِ بن َكْعٍب، عن أبيه، مرفوعًا: ل

ُ
َفْيِل بن أ عن الّطُ

ْنَصاِر
َ ْ
 من األ

ً
ُكْنُت اْمَرأ

َ
ل

ضعيف لضعف عبد اهلل بن محمد 
بن عقيل

ي ١٧3٩0٤  َعْيَبِتَي التي آِو
َ

ال ِإّن ، مرفوعًا: أ ّيِ ُخْدِر
ْ
عن أبي َسِعيٍد ال

ْهُل َبْيِتي
َ
ْيَها أ

َ
ِإل

ضعيف لضعف عطية العوفي

َحَسِن عن َسُمَرَة بن ُجْنَدٍب، مرفوعًا: َساٌم ١83٩3١
ْ
عن َقَتاَدَة، عن ال

َعَرِب
ْ
أبو ال

ضعيف لكون قتادة مدلسًا

ْيَرَة، مرفوعًا: َفَوَضَع رسول اهلِل  َيَدُه على ١٩3٩33 عن أبي ُهَر
ا ّيَ َر

ُ
يَماُن ِبالّث ِ

ْ
ِذي َنْفِسي بيده لو كان اإل

َّ
َماَن، فقال: َوال

ْ
َسل

ضعيف لضعف عبد اهلل بن جعفر 
السعدي

ْقَواٌم، َيْفَتِخُروَن ِبآَباِئِهْم٢03٩55
َ
َيْنَتِهَيّنَ أ

َ
ْيَرَة، مرفوعًا: ل ضعيف لضعف هشام بن سعدعن أبي ُهَر

* * *
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المصـــادر

     القـرآن الكـريم.

إبراهيم  = األدب المفرد، محمد بن إسماعيل بن 

٢56هـــ(،  )ت:  اهلل،  عبد  أبــو  ي،  البخار المغيرة  بن 

البشائر  دار  ــاقــي،  ــب ال عــبــد  ــؤاد  ــ ف مــحــمــد  تــحــقــيــق: 

اإلسالمية، بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤0٩، ١٩8٩م.

وبين  جامعه  بين  والــمــوازنــة  الــتــرمــذي  اإلمـــام   =

. ، دار العباس، مصر الصحيحين، نور الدين عتر

بشار عواد   ، البن حجر التهذيب  تقريب  = تحرير 

معروف وشعيب االرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت.

= تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن 

محمد ابن حجر العسقالني، ت 85٢هـ، مطبعة دائرة 

المعارف النظامية، الهند، الطبعة األولى، ١3٢6هـ.

= تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن 

عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين 

المزي، )ت: ٧٤٢هـ(، تحقيق: د. بشار عواد معروف، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: األولى، ١٤00، ١٩80م.

العثمانية،  المعارف  دائرة  حبان:  ابن  الثقات،   =

١3٩3هــ -  األولــى،  الطبعة  الهند،  الدكن  آبــاد  حيدر 

١٩٧3م.

بن  محمد  الــتــرمــذي(،  )سنن  الكبير  الجامع   =

عيسى،  أبــو  الــتــرمــذي،  موسى  بــن  َســـْورة  بــن  عيسى 

الغرب  دار  مــعــروف،  عــواد  بشار  تحقيق:  ت٢٧٩ه، 

اإلسالمي، بيروت، ١٩٩8 م.

أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  الجامع   =

بن  إسماعيل  بن  وأيامه، محمد   وسننه  اهلل  رسول 

تحقيق:  ٢56هـــ،  ت  ي،  البخار المغيرة  بن  إبراهيم 

النجاة،  طــوق  دار   ، الــنــاصــر ناصر  بــن  زهير  محمد 

الطبعة األولى، ١٤٢٢هـ.

حاتم  أبــي  ابــن  محمد  أبــو  والتعديل،  الــجــرح   =

ي، دار إحياء التراث العربي،  يس الراز محمد بن إدر

بيروت، سنة النشر ١٩5٢ م، الطبعة األولى.

الشريعة،  صاحب  أحــوال  ومعرفة  النبوة  دالئــل   =

ــن مــوســى، أبـــو بكر  ــن عــلــي ب ــن الــحــســيــن ب أحــمــد ب

البيهقي، )ت: ٤58هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الطبعة: األولى، ١٤05 هـ.

أبو  والموضوعة،  الضعيفة  األحــاديــث  سلسلة   =

)ت:  األلــبــانــي،  الــديــن،  ناصر  محمد  الرحمن  عبد 

١٤٢0هـ(، دار المعارف، الرياض، الطبعة: األولى، ١٤١٢ 

هـ / ١٩٩٢ م.

ــن أبـــي عــاصــم وهـــو أحمد  ــو بــكــر ب = الــســنــة، أبـ

)ت:  الشيباني،  مخلد  بــن  الضحاك  بــن  عمرو  بــن 

األلــبــانــي،  الــديــن  نــاصــر  محمد  تحقيق:  ٢8٧هـــــ(، 

المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة: األولى، ١٤00هـ.

يزيد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبــو  ماجه،  ابــن  سنن   =

عبد  فـــؤاد  محمد  تحقيق:  ـــ،  ٢٧3هــ ت  يــنــي،  الــقــزو

، بيروت. الباقي، دار الفكر

= سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن 

يِجْستاني، )ت: ٢٧5هـ(، تحقيق: محمد  إسحاق الّسِ

العصرية،  المكتبة  الحميد،  عبد  الــديــن  محيي 

صيدا، بيروت.

بن عمر بن  الحسن علي  أبو  الدارقطني،  = سنن 
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شعيب  تحقيق:  385هـــ(،  )ت:  الدارقطني،  أحمد 

اللطيف  عبد  شلبي،  المنعم  عبد  حسن  االرنـــؤوط، 

بــيــروت،  الــرســالــة،  بــرهــوم، مؤسسة  أحــمــد  اهلل،  ــرز  ح

الطبعة: األولى، ١٤٢٤ هـ، ٢00٤ م.

عبد  بــن  اهلل  عبد  محمد  ــو  أب الـــدارمـــي،  سنن   =

فواز  الدارمي، ت ٢55ه، تحقيق:  الفضل  الرحمن بن 

الكتاب  دار  العلمي،  السبع  وخالد  زمــرلــي,  أحمد 

العربي، بيروت، الطبعة األولى، ١٤0٧ه.

بن  أحــمــد  الرحمن  عبد  ــو  أب الــكــبــرى،  السنن   =

شعيب بن علي النسائي، ت 303هـ، تحقيق: حسن 

عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة 

األولى، ١٤٢١ ه.

علي  بــن  الحسين  بــن  أحمد  الكبرى،  السنن   =

الخراساني، أبو بكر البيهقي، )ت: ٤58هـ(، تحقيق: 

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الطبعة الثالثة، ١٤٢٤ هـ، ٢003 م.

الذهبي،  الــديــن  شمس  الــنــبــالء،  أعـــالم  سير   =

الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  األرنــاؤوط،  شعيب  تحقيق: 

الثالثة، ١٤05ه- ١٩85م.

، أبو جعفر أحمد بن محمد  = شرح مشكل اآلثار

ي،  بالطحاو المعروف  المصري  األزدي  سالمة  بــن 

ت3٢١هـ، تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 

بيروت، الطبعة األولى، ١٤١5 هـ.

ــو بــكــر احــمــد بــن حسين  ــان، أبـ ــمـ = شــعــب اإليـ

البيهقي، ت ٤58 هـ، تحقيق: محمد السعيد بسيوني 

زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة النشر ١٤١0 

هـ، الطبعة األولى .

= صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد 

بن حبان، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي، )ت: 35٤هـ(، 

بترتيب عالء الدين الفارسي، تحقيق: أحمد محمد 

. ، دار المعارف، مصر كر شا

بن  عيسى  بــن  محمد   ، الكبير الترمذي  علل   =

أبو عيسى،  الترمذي،  الضحاك،  بن  بن موسى  َســْورة 

أبــو   , الــســامــرائــي  صبحي  تحقيق:  ـــ(،  ــ ٢٧٩هـ )ت: 

عالم  الصعيدي،  خليل  محمود   , ي  النور المعاطي 

الطبعة:  بــيــروت،  العربية،  النهضة  مكتبة  الكتب، 

األولى، ١٤0٩هـ.

بن  َســْورة  بن  ، محمد بن عيسى  الصغير العلل   =

ــو عيسى، )ت:  أب الــتــرمــذي،  الــضــحــاك،  بــن  مــوســى 

إحياء  دار   ، كر شا محمد  أحمد  تحقيق:  ـــ(،  ٢٧٩هـ

التراث العربي، بيروت.

الكتب  فــي  روايـــة  لــه  مــن  معرفة  فــي  الكاشف   =

أحمد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  الدين  شمس  الستة، 

تحقيق:  ٧٤8هـــ،  ت  الذهبي،  َقاْيماز  بن  عثمان  بن 

جدة،  اإلسالمية،  للثقافة  القبلة  دار  عوامة،  محمد 

الطبعة األولى، ١٤١3 هـ.

بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  ى،  الفتاو مجموع   =

تيمية الحراني، )ت: ٧٢8هـ(، تحقيق: عبد الرحمن 

المدينة  فهد،  الملك  مجمع  قاسم،  بن  محمد  بن 

النبوية، ١٩٩5م.

= المدخل إلى السنن الكبرى، أحمد بن الحسين 

٤58هـ(،  )ت:  البيهقي،  بكر  أبو  موسى،  بن  علي  بن 

تحقيق: محمد ضياء الرحمن األعظمي، دار الخلفاء 

للكتاب اإلسالمي، الكويت.
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اهلل  عبد  أبــو  الصحيحين،  على  الــمــســتــدرك   =

يه  حمدو بن  محمد  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  كم  الحا

٤05هــــ(،  )ت:  البيع،  بابن  الــمــعــروف  ي،  النيسابور

الكتب  دار  عــطــا،  ــقــادر  ال عبد  مصطفى  تحقيق: 

العلمية، بيروت، الطبعة: األولى، ١٤١١، ١٩٩0م.

شيبة،  أبــي  بن  بكر  أبــو  شيبة،  أبــي  ابــن  مسند   =

عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم العبسي، )ت: ٢35هـ(، 

فريد  بن  و أحمد  ي  العزاز بن يوسف  تحقيق: عادل 

األولـــى،  الطبعة:  يــاض،  الــر الــوطــن،  دار  يــدي،  الــمــز

١٩٩٧م.

= مسند أبي داود الطيالسي، أبو داود سليمان بن 

٢0٤هـــ(،  )ت:  البصري،  الطيالسي  الجارود  بن  داود 

 ، تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر

، الطبعة: األولى، ١٤١٩ هـ، ١٩٩٩ م. مصر

= مسند أبي يعلى، احمد بن علي بن المثنى أبو 

هـ، تحقيق: حسين سليم  الموصلي، ت 30٧  يعلى 

أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، سنة النشر ١٩8٤ 

م، الطبعة األولى.

= مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، 

الرسالة،  مؤسسة  األرنؤوط،  شعيب  تحقيق:  ت٢٤١ه، 

بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢0هـ.

أبو بكر أحمد بن   ،) الزخار البزار )البحر  = مسند 

، )ت: ٢٩٢هـ(،  عمرو بن عبد الخالق، المعروف بالبزار

العلوم  مكتبة  اهلل،  زيــن  الرحمن  محفوظ  تحقيق: 

والحكم، المدينة المنورة، الطبعة: األولى، ٢00٩م.

وآخــرون،  معروف،  عواد  بشار  الجامع،  المسند   =

يع، بيروت، الطبعة:  دار الجيل للطباعة والنشر والتوز

األولى، ١٤١3هـ، ١٩٩3 م.

الزبير  بــن  اهلل  عبد  بكر  أبــو  الحميدي،  مسند   =

حسن  تحقيق:  ـــ(،  ٢١٩هــ )ت:  المكي،  الحميدي 

الطبعة:  دمــشــق،  السقا،  دار  ــّي،  اَرانـ
َ

ــّد الـ أســد  سليم 

األولى، ١٩٩6 م.

الــعــدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند   =

أبو  الحجاج  بن  مسلم   ، اهلل  رسول  إلى  العدل  عن 

تحقيق:  ت٢6١هــــ،  ي،  النيسابور القشيري  الحسن 

العربي،  التراث  إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد 

بيروت. 

بن  اهلل  عبد  بكر  أبــو  شيبـة،  أبــي  ابــن  مصنف   =

تحقيق:  هـ،   ٢35 ت  الكـوفي،  شيبة  أبي  بن  محمد 

كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشيد، الرياض، سنة 

النشر ١٤0٩ هـ، الطبعة األولى.

= المعجم األوسط، أبو القاسم سليمان بن احمد 

اهلل  عوض  بن  طــارق  تحقيق:  هـ،   360 ت  الطبراني، 

إبراهيم الحسيني، دار الحرمين،  وعبد المحسن بن 

القاهرة، سنة النشر ١٤١5 هـ.

، ابو القاسم سليمان بن احمد  = المعجم الصغير

الطبراني، ت 360 هـ، تحقيق: محمد شكور محمود 

الحاج، المكتب االسالمي، بيروت، سنة النشر ١٤05 

هـ، الطبعة األولى.

ابو القاسم سليمان بن احمد   ، = المعجم الكبير

عبد  بــن  حــمــدي  تحقيق:  هـــ،   360 ت  الــطــبــرانــي، 

المجيد، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، سنة النشر 

١٤0٤ هـ، الطبعة الثانية.

بن  الحسين  بــن  أحمد   ، واآلثـــار السنن  معرفة   =
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البيهقي، )ت: ٤58هـــ(، تحقيق: عبد  أبو بكر  علي، 

المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية، 

كستان(، الطبعة: األولى، ١٤١٢هـ، ١٩٩١م. )كراتشي، با

= ميزان االعتدال في نقد الرجال، أبو عبد اهلل حمد 

تحقيق:  هـ،   ٧٤8 ت  الدمشقي،  الذهبي  احمد  بن 

الموجود،  عبد  احمد  وعــادل  معوض  محمد  علي 

م،   ١٩٩5 النشر  سنة  بــيــروت،  العلمية،  الكتب   دار 

الطبعة األولى.

بن  إبراهيم  األلفية،  شرح  في  بما  الوفية  النكت   =

ياسين  ماهر  تحقيق:  الــديــن،  برهان  البقاعي  عمر 

الفحل، مكتبة الرشد، ١٤٢8هـ.

* * *


