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املطلب االول  :فيه الوجه االول

املطلب الثاين  :فيه الوجه الثاين

املطلب الثالث  :فيه الوجه الثالث

الحم��د لل��ه رب العامل�ين والصالة والس�لام عىل أما املبحث الثاين فهو

س��يدنا محمد س��يد االَّول�ين واآلخري��ن وعىل آله رواية حديث ( من مينعك مني) من أربعة طرق وهو
وصحبه.

عىل أربعة مطالب:

وبعد  ..فأ َّن علم الحديث النبوي أرشف العلوم بعد املطلب االول طريق قتادة .

كتاب الله والخوض فيه من أجل القربات فلذا كان املطلب الثاين طريق ابن عباس.

حري��اً بنا أن نفتش يف الروايات الحديثية والنظر يف املطلب االثالث طريق أيب هريرة.

اس��انيدها لتميز الصحيح منها من السقيم وإيضاح املطلب الرابع طريق عبد الله بن أيب بكر .
مش��كالت الحديث أو بيان املواض��ع التي تحتاج وكان عم�لي يف هذين املبحث�ين هو عرض الراوية
اىل دراس��ة وتوجيه لبعض املس��ائل التي قد يكون مع القيام بتخريجها و دراس��ة رجال إسنادها وذكر
ظاهره��ا التع��ارض مع األحاديث األخ��رى  ,فكان خالصة القول فيها .

م�ما وق��ع نظرنا عليه م��ن خالل قرإتن��ا لألحاديث أما املبحث الثالث ذكرت فيه املس��ائل املستفادة
الرشيفة حديث محاولة قت��ل النبي ﷺ فوجدته قد من حديث (من مينعك مني).

روي م��ن عدة وجوه أو بإس��انيد مختلف��ة مام دفع ث��م أتيت بخامت��ة اس��تعرضت فيه��ا أه��م النتائج
هذا االختالف للقول ب��أ َّن الحادثة تكررت أكرث من التي توصل��ت لها وأخر دعوان��ا أن الحمد لله ريب
مرة  ,وذلك لعدم أتفاق الرويات عىل تسمية الرجل والص�لاة والس�لام ع�لى س��يدنا محمد وع�لى آله
باسم واحد فقد جاء ذكره باسمني مختلفني مام دفع وصحبه أجعني.

للقول مبا تقدم ذكره  ,ومنهم من مال إىل أنه اسمني
لرجل واحد  ,وهناك مش��كالت أخرى يف الحديث

تحتاج اىل وقفة ودراس��ة وستمر معنا خالل البحث
 .وقد قسمته اىل ثالثة مباحث جاء املبحث االول:

فيه طريق الحديث عن جابر بن عبد الله (ريض الله

عن��ه) من ثالثة وجوه وقد قس��مته اىل ثالثة مطالب

وهي :

❊

❊

❊
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المبحث االول

َص�َّل�ىَّ بِالطَّائِ َف ِة
صلَّ ْوا َم َع َر ُس��و ِل اللَّ ِه ﷺ ،ف َ
َوطَائِ َف ٌة َ
ْصفُوا ،فَكَانُوا بمِ َكَانِ أُولَ ِئ َك
ال َِّذي َن َم َع ُه َركْ َعتَينْ ِ ،ث ُ َّم ان رَ َ

طريق حديث جابر بن عبد هللا
من ثالثة وجوه

ْص َف أُولَ ِئ َ
��ك ال َِّذي َن كَانُوا
ال َِّذي َن بِ�� ِإزَا ِء َع ُد ِّو ِه ْمَ ،وان رَ َ
َصلَّ ْوا َم َع َر ُس��و ِل اللَّ�� ِه ﷺ َركْ َعتَينْ ِ،
بِ�� ِإزَا ِء َع ُد ِّو ِه ْم ،ف َ

•املطلب االول  :فيه الوجه االول

َركْ َعتَينْ ِ .

جابِ�� ِر بْنِ َع ْب ِد
عن س��ليامن بن قيس اليش��كري َع ْن َ

فَكَا َن لِ َر ُس��و ِل اللَّ ِه ﷺأَ ْربَ ُع َركَ َع ٍ
��ات َولِلْ َق ْو ِم َركْ َعتَينْ ِ
•التخريج :

ص َف َة( ،)1أخرجه سعيد بن منصور يف سننه باب صالة الخوف
َال :قَات ََل َر ُس ُ
اللَّ ِه ،ق َ
ِب بن َ
خ َ
ول اللَّ ِه ﷺ ُم َ
حار َ
َال لَ ُه ( ،)2504وأحمد  )14991( 364/3ويف 390/3
��ل يُق ُ
جا َء َر ُج ٌ
فَ�� َرأَ ْوا ِم َن الْ ُم ْس��لِ ِم َ
ني ِغ�� َّر ًة(  ،)2فَ َ
ِث حتَّى قَا َم َعلىَ َرس��و ِل اللَّ ِه ﷺ )15258( ،و “عب��د ب��ن حمي��د”  1096وأبو يعىل
ُ
حار ِ َ
غَ�� ْو َرثُ بْ ُن الْ َ
ط السي ُف ( ، )1778والطح��اوي يف “رشح مع��اين اآلث��ار”
َالَ « :م ْن يمَ ْ َن ُع َك ِم ِّني؟ ق َ
فَق َ
َال« :اللَّ ُه» ف ََس َق َ َّ ْ
َال« :م ْن نع َك  ،315/1واب��ن حب��ان ( ، )2883والحاكم ،29/3
خ َذهُ َر ُس ُ
ِم ْن يَ ِد ِه ،فَأَ َ
��ول اللَّ ِه ﷺ ،فَق َ َ يمَ ْ َ ُ
َال« :اشْ ��هد أَ ْن لاَ إِلَ َه والبيهق��ي يف “الدالئ��ل”  376-375/3م��ن طرق
ي ِ
آخ ٍذ ،ق َ
َع ِّني؟» ق َ
َ��ال :كُ ْن َ
َْ
خ رْ َ
َ��ال :لاَ  ،ولَ ِكني أُعا ِهد َك عن أيب عوانة ،عن أيب برش  ,عن س��ليامن بن قيس
��ول اللَّ ِه» ق َ
إِلاَّ اللَّ ُه َوأَنيِّ َر ُس ُ
َ ِّ َ ُ
اليش��كري به .وأخرجه بنحوه الطربي يف “التفسري”
أَ ْن لاَ أُقَاتِل َ
خلىَّ
َ��كَ ،ولاَ أَكُو ُن َم َع قَ�� ْو ٍم يُقَاتِلُون ََك ،فَ َ
ِ  ،246/5والطحاوي  ،317/1وابن حبان ()2882
خ رْ ِ
ج َع ،فَق َ
ي ال َّناس،
َالِ :جئْتُ ُك ْم ِم�� ْن ِع ْن ِد َ
َس��بِيلَ ُه ،فَ َر َ
من طريق قتادة ،عن سليامن بن قيس اليشكري ،به.
�َض� ِ
صلىَّ َر ُس ُ
صلاَ َة
��ول اللَّ ِه ﷺ َ
الصلاَ ُة َ
ت َّ
فَلَ�َّم�اَّ َ
ح رَ َ
دراسة السند ،وخالصة القول فيه:
خ ْو ِ
��اس طَائِ َفتَينْ ِ :طَائِ َف ٌة ِب ِإزَا ِء الْ َع ُد ِّو،
الْ َ
ف ،فَكَا َن ال َّن ُ
لق��د الحظنا من خالل عرضنا لألس��انيد أن الطريق
((( مح��ارب بن خصفة بن قيس عيالن بن مرض بن نزار بن
رية فَذكر خصفة للتمييز
مع�� ّد بن عدنان .و م َ
حارب قبائل كَ ِث َ

االول مداره عىل أيب عوانة عن أيب برش عن سليامن

ينظ��ر عمد القاريء للعيني ج 200 / 17وجمهرة أنس��اب بن قيس عن جابر بن عبد الله .
فأبو عوانة  :هو وضاح بتش��ديد املعجمة ثم مهملة
العرب ألبن حزم االندليس ص .481

(((  -ال ِغ َّرة :ال َغفْلة :أَ ْي كَانُوا غَا ِفلِ َني َع ْن ِحفْظ َمقا ِمهمَ ،و َما [بن عبد الله] اليش��كري باملعجمة الواسطي البزاز
ُهم ِفي ِه ِم ْن ُمقابلة ال َع ُد ّو.
املصطَلِق َو ُه ْم غَا ُّرون»
ح ِديثُ «أَنَّ ُه أَغَا َر َعلىَ بَ ِن��ي
ْ
َو ِم ْن�� ُه الْ َ
) 3(.
سنة خمس أو ست وسبعني
ي غا ِفل��ون .النهاية يف غري��ب الحديث واألثر .ألبن ألثري
أَ ْ

أبو عوانة مش��هور بكنيته ثقة ثبت من الس��ابعة مات

ج355 /3

((( تقريب التهذيب ألبن حجر  580رقم 7407
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وأبو برش  :جعفر ابن إياس أبو برش ابن أيب وحشية كَ ِثريِ ال ِعضَ ا ِه( ،) 4فَ َن َز َل َر ُس ُ
اس
��ول اللَّ ِه ﷺ َوتَ َف َّر َق ال َّن ُ
جرِ ،فَ َن َز َل َر ُس ُ
ت َس ُم َر ٍة
ح َ
ول اللَّ ِه ﷺ تَ ْ
بفتح الواو وسكون املهملة وكرس املعجمة وتثقيل يَ ْستَ ِظلُّو َن بِالشَّ َ

() 1
َّ��ق ِب َها َس��يْ َف ُهَ ،و مِنْ َنا نَ ْو َمةً ،فَ ِإذَا َر ُس ُ
��ول اللَّ ِه ﷺ
التحتانية [اليشكري] ثقة من أثبت الناس .
َو َعل َ
ت َ
وس��ليامن بن قيس  :س��ليامن ابن قيس اليش��كري يَ ْد ُعونَ��اَ ،وإِذَا ِع ْندَهُ أَ ْع�� َرابيِ ٌّ ،فَق َ
ط
َال « :إِ َّن َهذَا ا ْ
خ رَ َ
ْت َو ُه�� َو فيِ يَ ِد ِه
َاس��تَيْ َقظ ُ
بفتح التحتانية بعدها معجمة البرصي ثقة من الثالثة َعليَ َّ َس��يْ ِفيَ ،وأَنَ��ا نَائِ ٌم ،ف ْ

مات قدميا [دون املائة] قبل الثامنني .

() 2

•خالصة القول فيه :

صلْتً��ا ،فَق َ
ْت :اللَّ ُه� - ،ثَالَث ًا
َالَ :م ْن يمَ ْ َن ُع َك ِم ِّني؟ فَ ُقل ُ
َ

َس .
 « َولَ ْم يُ َعا ِقبْ ُه َو َجل َ

بعد االطالع والنظر يف رجال اإلس��ناد ظهر معنا أن التخريج:

مداره عىل أيب عوانة كام أس��لفنا ذكر ذلك س��ابقاً أخرج��ه أحم��د  . )14387( 311/3والبخ��اري

وه��و ثقة ومن روى عنه��م أيضاً ثقات  .ولكن بعد ( 2910و 2913و . )4134ومس��لم 62/7

تتب��ع حال النقلة للحدي��ث بعضهم عن بعض تبني ( )6015ق��ال :حدثن��ي عبد الله ب��ن عبد الرحامن

أن هن��اك إنقطاع وعدم تحقق س�ماع بني أيب برش الدارم��ي ،وأبو بكر بن إس��حاق .و”النس��ايئ” ،يف

وس��ليامن بن قيس وهذا ما رصح فيه االمام املزي “الكربى”  8719قال :أخربنا عمرو بن منصور.

نقال عن االم��ام البخاري (رحمه�ما الله تعاىل)  :خمس��تهم (أحمد ،والبخاري ،وعبد الله ،وأبو بكر،
قال مل يس��مع منه قَتَ��ا َدة وال أَبُو ب�شر ،وال يعرف وعم��رو) ع��ن الحكم بن ناف��ع ،أيب الي�مان ،قال:
ألح��د منه��م س�ماعا منه .فه��و أذا س��ند ضعيف أخربنا ش��عيب ،عن الزهري ،قال :حدثني سنان بن

النقطاع��ه.

() 3

•املطلب الثاين :فيه الوجه الثاين

أيب س��نان الدؤيل ،وأبو س��لمة بن عب��د الرحامن،
فذكراه .وعن س��نان بن أيب س��نان الدؤيل ،أن جابر

عن س��نان بن أيب سنان الدؤيل ،وأيب سلمة بن عبد ب��ن عبد الل��ه  :أخرج��ه البخ��اري (2913م) ويف
جابِ�� َر بْ َن َعبْ ِ
��د اللَّ ِه َرضيِ َ اللَّ�� ُه َع ْنهُماَ ،
الرحم��ن أَ َّن َ

اس�� ٌم يَقَ�� ُع َعلىَ ش��جر من ش��جر الش��وك لَ ُه
((( الْ ِعضَ ��ا ُه ْ
ج ٍد ،فَلَماَّ قَف ََل
أَ ْ
خبرَ َ :أَنَّ ُه َغ َزا َم َع َر ُسو ِل اللَّ ِه ﷺ ِقبَ َل نَ ْ
ج َم ُع َها الْ ِعضَ ا ُهَ ،و ِ
اح َدت ُ َه��ا ِعضاهةٌ ،و ِإمنا
أَس�ماء ُم ْ
ختَلِ َف ٌة يَ ْ
َ
ِ
َر ُس ُ ِ
ٍ
ص ُغ َر ِم ْن
ص ِم ْن ُه َما َعظُ َم َواشْ ��تَ َّد شَ �� ْوكُهَُ ،و َما َ
��ول اللَّه ﷺ قَف ََل َم َع ُه ،فَأ ْد َركَتْ ُه�� ُم القَائلَ ُة فيِ َواد ال ِعضاه الْخَالِ ُ
((( املصدر نفسه  139رقم 930

ج ِر الشَّ �� ْو ِك ف ِإنه يُق ُ
س ،وإِذا اجت َم َعت
َال لَ ُه ال ِع ُّ
شَ �� َ
ض والشرِّ ْ ُ
ُج ُم��و ُع َذلِ َك فَماَ لَ ُه شَ �� ْو ٌك ِم�� ْن ِ
سَ ،ولاَ
صغَار ِِه ِع ٌّ
��ض وشرِ ْ ٌ

2556

ب .لسان العرب ألبن منظور ج190 /7
وال َغ َر ُ

الس�� ُم ُر وال ُع ْرفُ ُ
والس ُ
��يال
((( تقريب التهذيب  235رقم 2601
ط َّ
يُ ْد َعي��انِ ِعضاهاً ،فَ ِم�� َن ال ِعضاه َّ
((( ينظ��ر تهذيب الك�مال لإلمام امل��زي ج , 55/12رقم وال َق َر ُ
ُ
والغاف
والس ْد ُر
ج ِّ
ظ والقَتا ُد األَعظم وال َك َن ْهبَ ُل وال َع ْو َس ُ
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ني َو َس��يْ ُف َر ُس��و ِل الل ِه ﷺ
ج ٌل ِم َن الْ ُمشرْ ِكِ َ
ج��ا َء َر ُ
( )4135و “مس��لم”  )6014( 62/7و “النسايئ” ،فَ َ
تطَ ُه،
خ َذ َس��يْ َف نَب ِِّي الل ِه ﷺ فَا ْ
ج َر ٍة ،فَأَ َ
يف “الك�برى”  8801م��ن ط��رق عن ابن ش��هاب ُم َعل ٌَّق بِشَ �� َ
خ رَ َ
َ��ال« :لاَ » ،ق َ
خافُ ِني؟ ق َ
الزه��ري ،ع��ن س��نان بن أيب س��نان ال��دؤيل ليس فَق َ
َال:
َال لِ َر ُس��و ِل الل ِه ﷺ :أَت َ َ
َ��ال« :الل ُه يمَ ْ َن ُع ِني ِم ْن َك» ،ق َ
فيه :أبو س��لمة بن عب��د الرحامن أن جاب��ر بن عبد فَ َم ْن يمَ ْ َن ُع َك ِم ِّني؟ ق َ
َال:
الس��يْ َف،
الله أخربه؛
فَتَ َه�� َّددَهُ أَ ْ
اب َر ُس��و ِل الل ِه ﷺ فَأَ ْغ َم َد َّ
ص َ
ح ُ

َو َعلَّ َق ُه ،ق َ
َصلىَّ ِبطَائِ َف ٍة َركْ َعتَينْ ِ،
•دراسة السند  وخالصة القول فيه :
ِالصلاَ ِة ،ف َ
ي ب َّ
َال :فَ ُنو ِد َ
خ َرى َركْ َعتَينْ ِ ،ق َ
َال:
صلىَّ بِالطَّائِفَ�� ِة الأْ ُ ْ
خالصة القول يف الحكم عىل اإلس��ناد :من خالل ث ُ َّم تَأَ َّ
خ ُرواَ ،و َ
َت لِ َر ُسو ِل الل ِه ﷺ أَ ْربَ ُع َركَ َع ٍ
اتَ ،ولِلْ َق ْو ِم َركْ َعتَانِ
ماس��بق يتب�ين معن��ا أن مدار اس��ناده ع�لى االمام فَكَان ْ
ِي ،ق َ
ح َّدث َ ِني ِس�� َنا ُن بْ ُن أَبيِ ِس َنانٍ ال ُّدؤَليِ ُّ ،التخريج:
ال ُّز ْهر ِّ
َالَ :
جابِ�� َر بْ َن َعبْ ِد اللَّ ِه أبو سلمة – وحده -عن جابر به:
ح َمنِ  ،أَ َّن َ
َوأَبُو َس��لَ َم َة بْ ُن َعبْ ِد ال َّر ْ

َرضيِ َ اللَّ ُه َع ْنهُ�َم�اَ  .كام عند اإلمام البخاري واإلمام أخرج��ه أحم��د  )14990( 364/3و “البخ��اري”
ابَ ،ع ْن ِس َنا َن  ،4136و ،)4139( 4130و “مس��لم” 214/2
النسايئ ,وغريهم أخرجه َعنِ ابْنِ ِش َه ٍ
جا ِب َر بْ َن َعبْ ِد اللَّ ِه.فالحديث ( )1901و)6014( 62/7و ( ) 6016ويف 215/2
بْنِ أَبيِ ِس َنا َن ال ُّدؤَليِ ِّ أَ َّن َ
صحيح اإلسناد رجاله ثقات .

( )1902و “اب��ن خزمية”  1352من طرق عن أيب

•املطلب الثالث   :فيه الوجه الثالث
جا ِبرٍ ،ق َ
َال :أَقْبَلْ َنا َم َع َر ُسو ِل الل ِه خالصة القول فيه :الحديث صحيح االسناد إلخراج
وعن أيب سلمة َع ْن َ
حتَّ��ى إِذَا كُ َّنا بِ��ذ ِ
َات ال ِّرقَا ِع(  ،)1ق َ
َال :كُ َّن��ا إِذَا أَتَيْ َنا الشيخني له.
ﷺ َ

ج َر ٍة ظَلِيلَ ٍة تَ َركْ َنا َها لِ َر ُس��و ِل الل�� ِه ﷺ ،ق َ
َال:
َعلىَ شَ �� َ
((( َغ ْز َو ُة ذ ِ
َات ال ِّرقَا ِع هي غزوه غزاها رس��ول الله ﷺ قبل
اس��تَ ْع َم َل
حار ٍ
ِب َوبَ ِن َّي ث َ ْعلَبَ َة ِم ْن َغطَفَانََ ،و ْ
جد يُرِي ُد بَ ِن��ي ُم َ
نَ ْ
ِي َ ،ويُق ُ
َالُ :عثْماَ َن ابْن َعفَّا َن َوإِنمَّ َا
َعلىَ الْ َم ِدي َن ِة أَبَا َذ ٍّر الْ ِغفَار َّ

يل لَ َها َغ ْز َو ُة ذ ِ
َات ال ِّرقَاعِ ،لأِ َنَّ ُه ْم َرقَّ ُعوا ِفي َها َرايَاتِ ِه ْمَ ،ويُق ُ
َال:
ِق َ
ج َر ٌة ِب َذلِ َك الْ َم ْو ِ
ضعِ ،يُق ُ
َ��ال لَ َها :ذَاتُ ال ِّرقَا ِع
ذَاتُ ال ِّرقَاعِ :شَ �� َ

اسَ ،ولَ ْم
��ي ِب َه��ا َ
ج ْم ًعا َع ِظيماً ِم ْن َغطَفَانَ ،فَتَقَ��ا َر َ
ب ال َّن ُ
فَلَ ِق َ
بَ ،وقَ ْد خ َ
حتَّى
��اس بَ ْعضُ ُه ْم بَ ْعضً اَ ،
يَ ُك ْن بَيْ َن ُه ْم َ
ح�� ْر ٌ
َاف ال َّن ُ
صلاَ َة الْخَ�� ْو ِ
��ول اللَّ ِه ﷺ بِال َّن ِ
صلىَّ َر ُس ُ
ْص َف
��اس َ
َ
ف ،ث ُ َّم ان رَ َ
بِال َّن ِ
اس.ينظر سرية ابن هشام ج /2ص204

سلمة –وحده ،-عن جابر به.

❊
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صدوق.

() 3

المبحث الثاني

 -2يزي��د ب��ن زريع الب�صري أبو معاوي��ة [يقال له:

رواية حديث (من يمنعك مني)

 -3س��عيد بن أيب عروبة مهران اليشكري موالهم

ريحانة البرصة] ثقة ثبت.

()4

أب��و النرض البرصي ثق��ة حافظ ل��ه تصانيف لكنه

•من أربعة طرق وهي:

كث�ير التدليس واختل��ط وكان من أثبت الناس يف

•املطلب االول طريق قتادة :
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ ُ ُ ْ
َع�� ْن قَتَ��ا َد َة  ،قَ ْولُ�� ُهٰٓ :
ﵟيأيها ٱلذِين ءامن��وا ٱذكروا  -4قتادة بن دعامة بن قتادة السدويس أبو الخطاب
َ
ۡ َ َ هَّ َ ُ ۡ َ َ
ْ َ ُ
()6
ت ٱللِ َعل ۡيك ۡم إِذ ه َّم ق ۡو ٌم أن يَ ۡب ُس ُط ٓوا إِل ۡيك ۡم البرصي ثقة ثبت.
ن ِعم
َ
ۡ
َ
ُ
ۡ
َ
َ
َ
ِ
َت َعلىَ خالصة القول فيه :
أيدِيه��مﵞ ﵝالمائـِ��دة الآي��ة ﵑﵑﵜ ُ ،ذك َر لَ َنا أنَّ َه��ا نَ َزل ْ
قت��ادة.)5(.

السا ِب َع ِة  ،بعد عرضنا لدراسة حال رجال االسناد تبني معنا أن
َر ُس��و ِل اللَّ ِه ﷺ َو ُه َو ِببَطْنِ نَ ْ
خلٍ فيِ الْ َغ ْز َو ِة َّ
ِب أَ ْن يَ ْف ِتكُوا ِب ِه  ،فَأَطْلَ َع ُه الحديث إسناده صحيح رجاله ثقات .
ح��ار ٍ
فَ��أَ َرا َد بَ ُنو ث َ ْعلَبَ َة َوبَ ُنو ُم َ

ت •املطلب الثاين طريق ابن عباس :
ب لِ َقتْلِ ِه  ،فَأَ ىَ
اللَّ ُه َعلىَ َذلِ َك “ ُذكِ َر لَ َنا أَ َّن َر ُجلاً انْتَ َد َ
حَ ،عنِ ابْنِ َع َّب ٍ
خ�� ُذهُ يَا نَب َِّي ق َ
ِ��ي اللَّ ِه ﷺ َو َس��يْ ُف ُه َم ْوضُ و ٌع  ،فَق َ
َال :آ ُ
صالِ�� ٍ
َال الْ َكلْب ُِّيَ ،ع ْن أَبيِ َ
اس َرضيِ َ
نَب َّ
َال :أَ ْس��تَلُّ ُه؟ ق َ
خ ْذهُ » ق َ
اللَّ ِه؟ ق َ
َت فيِ َر ُس��و ِل اللَّ�� ِه ﷺَ ،و َذلِ َك أنه
َالُ « :
َال« :نَ َع ْم» ف ََس��لَّ ُه اللَّ�� ُه َع ْنهُماَ  :نَ َزل ْ

َ��الَ :م ْن يمَ ْ َن ُع َك ِم ِّني؟ ق َ
 ،فَق َ
َال« :اللَّ ُه يمَ ْ َن ُع ِني ِم ْن َك» غ��زا محاربا وبنى أمنارا فَ َن َزلُوا َولاَ يَ�� َر ْو َن ِم َن الْ َع ُد ِّو
خ َر َج َر ُس��و ِل اللَّ ِه
حتَ ُه ْمَ ،و َ
فَ َه َّددَهُ أَ ْ
اس أَ ْس��لِ َ
اب َر ُسو ِل اللَّ ِه ﷺَ ،وأَ ْغلَظُوا لَ ُه الْ َق ْو َل  ،أَ َ
ص َ
ح ُ
ح ًدا فَ َوضْ َع ال َّن ُ
حتَّى قَطَ َع الْ َوا ِدي
السيْ ُف َ ،وأَ َم َر نَب ُِّي اللَّ ِه ﷺأَ ْ
فَشَ ��ا َم َّ
ح ُه َ
حا َج�� ٍة لَ ُه قَ ْد َوضَ َع ِس�َل�اَ َ
حابَ ُه بِال َّر ِحيلِ  ،ﷺ لِ َ
ص َ
خ ْو ِ
ف ِع ْن َد َذلِ َك «
صلاَ ُة الْ َ
فَأُنْ ِزل ْ
َت َعلَيْ ِه َ

()1

•تخريج الطريق االول

ح َ
الس�َم�اَ ُء تَ�� ُر ُّ
ال الْ َوا ِدي بَينْ َ َر ُس��و ِل اللَّ ِه ﷺ
َو َّ
ش ،ف َ َ
َس َر ُس ُ
ج َر ٍة
َوبَينْ َ أَ ْ
ول اللَّ ِه ﷺ فيِ ِظ ِّل شَ َ
حا ِب ِه فَ َ
ص َ
جل َ

حار ِ
حا ِربيِ ُّ فَق َ
أخرجها الطربي من طري��ق بِشرْ ُ بْ ُن ُم َعا ٍذ قال ،ق َ
َال :قَتَلَ ِني
ِث الْ ُم َ
َال :فَبَ�ُص�رُ َ ِب ِه َغ ْو َرثُ بْ ُن الْ َ
() 2
ثنا يَزِي ُد بْ ُن ُز َريْعٍ  ،ق َ
الس��يْ ُف
َال :ثنا َس ِعي ٌد َ ،ع ْن قَتَا َد َة .
جبَلِ َو َم َع ُه َّ
ح َد َر ِم َن الْ َ
اللَّ ُه إِ ْن لَ ْم أَقْتُلْ ُه ،ث ُ َّم انْ َ
•دراسة االسناد وخالصة القول فيه.

 -1برش بن معاذ العقدي أبو س��هل البرصي الرضير ((( تقريب التهذيب  124رقم 702
((( املصدر نفسه 601رقم 7713

((( أخرجه الطربي يف تفسريه ج232 /8

((( ينظر جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي ج232 /8

((( املصدر نفسه  239رقم 2359
((( املصدر نفسه  453رقم 5518
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فَلَ ْم يَشْ �� ُع ْر ِب ِه َر ُس ُ
ول اللَّ ِه ﷺ أَلاَ َو ُه َو قَائِ ٌم َعلىَ َرأْ ِس ِه

•دراسة االسناد وخالصة القول فيه :

السيْ ُف قَ ْد َس��لَّ ُه ِم ْن ِغ ْم ِد ِه فقال :يا محمد بن  -1محم��د بن الس��ائب بن برش الكلب��ي أبو النرض
َو َم َع ُه َّ

يَ ْع ِ
َال َر ُس ُ
ص ُم َك ِم ِّني الآْ نَ؟ فَق َ
��ول اللَّ ِه ﷺ :اللَّ ُه ،ث ُ َّم الكويف النسابة املفرس متهم بالكذب.
حار ِ
ق َ
ت»  -2 ،باذام بالذال املعجمة ويقال آخره نون أبو صالح
ِث بمِ َا ِش��ئْ َ
َال« :اللَّ ُه َّم اكْ ِف ِني َغ ْو َرثَ بْ َن الْ َ
() 4
ِالسيْ ِ
َب موىل أم هانئ ضعيف [مدلس] يرسل .
ث ُ َّم أَ ْه َوى ب َّ
ف إِلىَ َر ُسو ِل اللَّ ِه ﷺ لِيَضرْ ِ بَ ُه فَأَك َّ
() 3

خ ٍة بَينْ ِ كَ ِت َفيْ ِهَ ،ونَ َد َر َس��يْ َف ُه فَقَا َم َر ُسو ِل  -3عبد الله بن عب��اس عبد الله ابن عباس ابن عبد
لِ َو ْج ِه ِه ِم ْن َزلْ َ
خ َذهُ ث ُ َّم ق َ
َال :يَا غَ�� ْو َرثُ َم ْن يمَ ْ َن ُع َك ِم ِّني املطلب ابن هاش��م ابن عبد مناف ابن عم رس��ول
اللَّ�� ِه ﷺ فَأَ َ
ح�� َد ،ق َ
الآْ نَ؟ ق َ
َال :تَشْ �� َه ُد أَ ْن لاَ إِلَ َه إِلاَّ اللَّ ُه الله ﷺولد قبل الهجرة بثالث سنني ودعا له رسول
َ��ال :لاَ أَ َ
َك؟ ق َ
يك َسيْف َ
ح َّم ًدا َعبْدُهُ َو َر ُسولُ ُه َوأُ ْع ِط َ
َال :لاَ الله ﷺبالفهم يف القرآن فكان يسمى البحر والحرب
َوأَ َّن ُم َ
ني َعلَيْ َك َع ُد ًّوا لس��عة علمه وقال عمر لو أدرك ابن عباس أس��ناننا
َولَ ِك ْن أَشْ َه ُد أَ ْن لاَ أُقَاتِل ََك أَبَ ًدا َولاَ أُ ِع ُ
��ول اللَّ ِه ﷺ َس��يْ َف ُه ،فَق َ
فَأَ ْعطَا ُه َر ُس ُ
َال غَ�� ْو َرثُ َ :واللَّ ِه ما عرشه منا أحد مات س��نة مثان وس��تني بالطائف
ي ِم ِّني ،فَق َ
ح ُّق ِب َذلِ َك وه��و أحد املكرثين من الصحابة وأحد العبادلة من
ْت َ
لأَ َن َ
َال ال َّنب ُِّي ﷺ :أَ َج ْل أَنَا أَ َ
خ رْ ٌ
( )5
ِم ْن َ
حابِ�� ِه فَقَالُواَ :ويْل ََك َما فقهاء الصحاب .
ج َع َغ ْو َرثٌ إِلىَ أَ ْ
ص َ
��ك ،فَ َر َ

َم َن َع َك ِم ْن ُه .ق َ
ت إليه بالسيف ألرضبه فو
َال :لَ َق ْد أَ ْه َويْ ُ
جهِي ،الحديث إس��ناده ضعيف ألن فيه راو متهم بالكذب
الله َما أَ ْدرِي َم ْن َزلَ َ
خ ِني بَينْ َ كَ ِت ِفي فَ َ
خ َر ْرتُ لِ َو ْ
•خالصة القول فيه :

َالَ :و َس�� َك َن الْ َوا ِدي فَ َقطَ َع َر ُس ُ
حالَ ُه ق َ
��ول اللَّ ِه وهو محمد بن السائب الكلبي .
َو َذكَ َر َ
خبرَ َ َوقَ َرأَ َعلَيْ ِه ْم •املطلب الثالث طريق أيب هريرة:
خبرَ َ ُه ُم الْ َ
حا ِب ِه فَأَ ْ
ي إِلىَ أَ ْ
ﷺ الْ َوا ِد َ
ص َ

ص ِ
حبْ َنا َر ُس َ
ذى ِم ْن َع�� ْن أَبيِ ُه َريْ َرةَ ،ق َ
��ول اللَّ ِه ﷺ
ناح َعلَيْكُ�� ْم إِ ْن كا َن ِب ُك ْم أَ ً
َال :كُ َّنا إِذَا َ
َه ِذ ِه الآْ يَ��ةََ :وال ُ
ج َ
حتَ َها،
حتَ ُك ْم َو ُ
َمطَ�� ٍر أَ ْو كُ ْنتُ�� ْم َم ْرىض أَ ْن تَضَ ُعوا أَ ْس��لِ َ
ج َر ٍة َوأَظَلَّ َها فَيَ ْنز ُِل تَ ْ
خذُوا فيِ َس�� َف ٍر تَ َركْ َنا لَ ُه أَ ْعظَ َم شَ َ
( )1
ِح ْذ َركُ ْم.
جا َء
ح َ
ج َر ٍة َو َعل ََّق َسيْ َف ُه ِفي َها ،فَ َ
ت شَ �� َ
فَ َن َز َل َذاتَ يَ ْو ٍم تَ ْ
•تخريج الطريق الثاين:

ح َّم ُدَ ،م ْن يمَ ْ َن ُع َك ِم ِّني؟ فَق َ
خ َذهُ فَق َ
َال
َر ُج ٌل فَأَ َ
َال :يَا ُم َ

حَ ،ر ُس ُ
الس��يْ َف»
صالِ ٍ
أخرجه��ا البغوي من طريق الْ َكلْب ُِّيَ ،ع ْن أَبيِ َ
��ول اللَّ ِه ﷺ« :اللَّ ُه يمَ ْ َن ُع ِني ِم ْن َك ،ضَ عِ َّ
َ
ﵟو هَّ ُ
��ل َ
()2
َعنِ ابْنِ َعبَّ ٍ
اس َرضيِ َ اللَّ ُه َع ْنهُماَ .
ٱلل َي ۡع ِص ُمك م َِن
ج َّ
فَ َوضَ َع ُه فَأَنْ�� َز َل اللَّ ُه َع َّز َو َ
((( أخرجه البغوي يف تفسريه ج695/1

((( معامل التنزيل يف تفسري القرآن ج695 /1

((( تقريب التهذيب  479رقم 5901
((( تقريب التهذيب  120رقم 634
((( املصدر نفسه  309رقم 3409
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َّ
اس
ٱلن ِ ۗ
تخري��ج الطريق الثال��ث :روي ه��ذا الحديث بهذا  -6أب��و س��لمة ابن عبد الرحمن اب��ن عوف الزهري
امل��دين قيل اس��مه عبد الل��ه وقيل إس�ماعيل ثقة
اللفظ من ثالثة طرق :
ﵞ َ
ﵝالمائـِ َدة الآية ﵗﵖﵜ

املدين صدوق له أوهام.

() 7

() 1

ح َمنِ  ،مكرث.
االول  :أخرجه��ا مجاهد من طري��ق َع ْب ُد ال َّر ْ
َال :ثنا حَماَّ ُد بْ ُن •خالصة القول فيه :
َال :نا آ َد ُم ،ق َ
ح َّدث َ َن��ا إِبْ َرا ِهي ُم ،ق َ
ق َ
َالَ :
ح َّم ِد بْنِ َع ْمرٍوَ ،ع ْن أَبيِ َسلَ َمةََ ،ع ْن أَبيِ الحديث إسناده حسن
َسلَ َمةََ ،ع ْن ُم َ
() 2
جرِي�� ٍر الطربي قال :
ج ْع َف ِر بْ ُن َ
الثاين  :أخرج��ه أَبُو َ
ُه َريْ َرةَ.
ح َّدث َ َنا أَبُو َم ْعشرَ ٍ ،
ح َّدث َ َنا َعبْ ُد الْ َعزِيزَِ ،
حارِثُ َ ،
ح َّدث َ َنا الْ َ
َ
دراسة االسناد وخالصة القول فيه:
() 8

ب ال ُق َر ِظي وغريه
ح َّم ِد بْنِ كَ ْع ٍ
ح َس��ن بن منصور بن شهريار َع ْن ُم َ
 -1عبد الرحمن بن الْ َ
() 3
•دراسة االسناد وخالصة القول فيه:
الذهبي كان صدوقا .

() 9

 -2إبراهيم بن هانئ النيسابوري أبو إسحاق هو ثقة  -1أبو محم��د ،الحارث بن محمد بن أيب أس��امة،
() 4
التميم��ي ،البغ��دادي ،الحاف��ظ ،ثق��ة ،ص��دوق،
صدوق .

 -3آدم بن أيب إياس العس��قالين ع��ن بن أيب ذئب حافظ ،راوية لألخبار ،كثري الحديث ،تكلم فيه ،بال
() 10
وش��عبة وعنه البخ��اري وأبو حاتم وخل��ق قال أبو حجة.
حاتم ثقة مأمون متعبد من خيار عباد الله.

() 5

 -2عبد العزيز بن بحر أحد املرتوكني .

( )11

 -4ح�ماد بن س��لمة بن دين��ار البرصي أبو س��لمة  -3نجيح بن عبد الرحمن السندي املدين أبو معرش
ثق��ه عابد أثبت الناس يف ثاب��ت وتغري حفظه بأخرة موىل بني هاشم مشهور بكنيته ضعيف من السادسة
من كبار.

() 6

أسن واختلط .

()12

 -5محم��د بن عمرو ب��ن علقمة بن وق��اص الليثي  -4محمد ابن كعب ابن س��ليم ابن أس��د أبو حمزة
القرظي املدين وكان قد ن��زل الكوفة مدة ثقة عامل

((( أخرجه مجاهد يف تفسريه 313
((( املصدر السابق

((( تاري��خ بغ��داد للخطي��ب البغ��دادي ج 586 /11رقم ((( املصدرنفسه  499رقم 6178
5369

((( املصدر نفسه  645رقم 8142

((( الجرح والتعديل إلبن أيب حاتم  144 /2رقم 472

((( أخرجه ابن جرير يف تفسريه ج 470 /10رقم 12278

التهذيب إلبن حجر  86رقم 132

( ((1لسان امليزان إلبن حجر ج46 /2

((( الكاش��ف للذهب��ي ج 230 /1رق��م  ، 244وتقري��ب ( ((1معجم شيوخ الطربي للفالوجي 172
((( تقريب التهذيب إلبن حجر  178رقم 1499

( ((1تقريب التهذيب  559رقم 7100
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من الثالثة ولد سنة أربعني عىل الصحيح.

) (1

•خالصة القول فيه:

خالص��ة الق��ول في��ه :الحدي��ث م��ن ه��ذا الطريق الحديث بهذا االس��ناد محك��وم عليه بالضعف ألن

إس��ناده ضعيف لحال عبد العزيز بن بحر وهو أحد فيه موىس بن عبيدة بن نشيط الربذي أبو عبد العزيز

املرتوك�ين ولحال نجيح بن عبد الرحمن الس��ندي املدين ضعيف.
املطلب الرابع  طريق عبد الله بن أيب بكر :
كونه مختلط.
يد ع��ن عبد الل ِه بْنِ أَبيِ بَ ْكرٍ ،فَ�� َزا َد بَ ْعضُ ُه ْم َعلىَ بَ ْع ٍ
ض
ح َّدث َ َنا أَبُو َس�� ِع ٍ
حاتِ ٍم :قال َ
الثالث  :أخرجه ابْ ُن أَبيِ َ
ح ِد ِ
ح ّدث َ َنا أَيْضً ��ا ،قَالُوا :بَلَ َغ
َي ُه ْم قَ ْد َ
ح َّدث َ َنا فيِ الْ َ
ي��ثَ ،وغ رْ ُ
حيَى بْنِ َس�� ِع ٍ
يد ال َقطَّانَ ،
ح َّم ِد بْنِ يَ ْ
ح َم ُد بْ ُن ُم َ
أَ ْ
َزي ُد ب ُن الحباب ،ح َّدثَنا موس ب ُن عبي َدةَ ،ح َّدث َ ِني َزي ُد َر ُس َ
ِب ب ِِذي
حار ٍ
ج ْم ًعا ِم ْن ث َ ْعلَ َب��ة َو ُم َ
��ول الل ِه ﷺ أَ ّن َ
ْ
ْ ْ
َ
َ َ ُ ىَ ْ ُ َ ْ
َُ
ج ّم ُع��وا يُرِي�� ُدو َن أَ ْن يُ ِ
صي ُبوا ِم�� ْن أَطْ َر ِ
اف
ِي ) 2(.وقال أَ َم�� ّر ،قَ ْد تَ َ
جا ِب ِر بْنِ َع ْب ِد اللَّ ِه الأْ َن َ
ْصار ِّ
بْ ُن أَ ْس��لَ َمَ ،ع ْن َ
َر ُس��و ِل الل ِه ﷺ ،جمعهم رجل منهم يقال له دعثور
ص ُة
ِيب ِم ْن َه��ذَا الْ َو ْج ِه َو ِق َّ
اب��ن كثري َو َهذَا َ
ح ِديثٌ َغر ٌ
ح��ار ِ
ب َر ُس ُ
��ول الل ِه ﷺ
ح��ار ٍ
ِث بْنِ ُم َ
ابن الْ َ
ِب ،فَ َن َد َ
« َغ ْو َرث بن الحارث» مشهورة يف الصحيح .
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِماِ
ن،
جلٍ َو َ
ني ،فَ َ
خ ْمس�ي َ
الْ ُم ْس��لم َ
خ�� َر َج فيِ أ ْربَع ئَة َر ُ
•دراسة االسناد وخالصة القول فيه:
َ
َ
خ َذ َعلىَ الْ ُم َنقّى  ،ثم سلك مضيق
اس ،فَأ َ
َو َم َع ُه ْم أفْ َر ٌ
 -1أحمد بن محمد بن يحيى بن س��عيد القطان أبو
َ
ِ
جلاً
الخبيث  ،ث ُ ّم َ
َصة  ،فَأ َ
خ�� َر َج إلىَ ِذي الْق ّ
اب َر ُ
ص َ
( )3
سعيد البرصي صدوق
َص ِة يُق ُ
ج ّبا ٌر ِم ْن بَ ِني ث َ ْعلَ َبة ،فَقَالُوا:
ِم ْن ُه ْم ب ِِذي الْق ّ
َال لَ ُه َ
 -2زيد بن الحباب أبو الحسني العكيل وهو صدوق
أَيْ�� َن تُرِي�� ُد؟ ق َ
جتُك
حا َ
ب .قَالُواَ :و َم��ا َ
َال:أُرِي ُد يَ�ْث�رْ ِ َ
( )4
يخطىء.
َ
َ
َ
َ
ِ
ب؟ ق َ
ثرْ
ِ
َ��ال :أ َر ْدت أ ْن أ ْرتَا َد لِ َن ْف�ِس�يِ َوأنْظُ َر .قَالُوا:
ي
ب
َ َ
 -3موىس بن عبيدة بن نشيط الربذي أبو عبد العزيز
خ�َب�رَ ٌ] لِ َق ْو ِمك؟ ق َ
َال:
ج ْمعٍ ،أَ ْو بَلَغَك [ َ
َه ْل َم�� َر ْرت ِب َ
( )5
املدين ضعيف
َ
َ
حار ِ
ِ
ِث فيِ أُن ٍ
ْ
َ
َ
َاس
ل
ا
ن
ب
ر
ُو
ث
ع
د
ن
أ
ي
ن
غ
ل
ب
د
ق
ه
ّ��
ن
أ
إلاّ
،
لاَ
ّ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
َ ْ
َ
َ
 -4زيد بن أس��لم العدوي موىل عم��ر أبو عبد الله
خلُو ُه عىل رس��ول الله ﷺ فَ َد َعا ُه
ِم ْن قَ ْو ِم ِه ُع ْز ٌل .فَأَ ْد َ
() 6
وأبو أسامة املدين ثقة عامل
إلىَ الإْ ِ ْسلاَ ِم فَأَ ْسلَ َمَ ،وق َ
َال:
((( املصدر نفسه  504رقم 6257

((( أخرجه ابن كثري يف تفسريه ج154 /3
((( تقريب التهذيب  84رقم 106

((( تقريب التهذيب  222رقم 2124
((( تقريب التهذيب  552رقم 6989
((( تقريب التهذيب  222رقم 2116

ح ّم�� ُد ،إنّ ُه ْم لَ ْن يُلاَ قُوك ،إ ْن َس�� ِم ُعوا بمِ َ ِس�يرِك
يَ��ا ُم َ
َه َربُ��وا فيِ ُر ُء ِ
وس الْ ِ
ج َب��ا ِلَ ،وأَنَا َس��ائِ ٌر َم َعك َو َدالّك

ِ��ي ﷺ َوضَ ّم ُه إلىَ
َع�َل�ىَ َع ْو َرتِهِ�� ْم  .فَ َ
خ�� َر َج بِ�� ِه ال ّنب ّ
يب ،
خ�� َذ ِب ِه طَرِيقً��ا أَ ْهبَطَ ُه َعلَيْ ِه ْم ِم�� ْن كَ ِث ٍ
بِ�َل�اَ ٍل ،فَأَ َ
اب فَ ْو َق الْ ِ
جبَ��ا ِلَ ،وقَبْ َل َذلِ َك َما
َو َه َربَ ْ
ت ِم ْن�� ُه الأْ َ ْع َر ُ
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ح ّم ًدا َر ُس ُ
��ول الل ِهَ ،وا َلل ِه لاَ أُكْثرِ ُ َعلَيْ ِه!
قَ�� ْد غيّبوا رسحهم ىف ذرى الجب��ال وذراريّهم ،فَلَ ْم إلاّ الل ُه َوأَ ّن ُم َ
يُلاَ قِ َر ُس ُ
َ��ت َه ِذ ِه الآْ يَ ُة
ج َع َل يَ ْد ُعو قَ ْو َم ُه إلىَ الإْ ِ ْس�َل�اَ ِمَ ،ونَ َزل ْ
ح ًدا ،إلاّ أَنّ ُه يَ ْنظُ�� ُر إلَيْ ِه ْم فيِ َو َ
��ول الل�� ِه ﷺ أَ َ
ُر ُء ِ
جبَا ِل .فَ َن َز َل َر ُس ُ
وس الْ ِ
��ت اللَّ ِه َعلَيْ ُك ْم
��ول الل ِه ﷺ ذَا أَ َم ّر َو َع ْس َك َر في��ه :يا أَيُّ َها ال َِّذي�� َن آ َم ُنوا ا ْذكُ ُروا نِ ْع َم َ
ب َر ُس ُ
ول الل ِه إِ ْذ َه َّم قَ ْو ٌم أَ ْن يَبْ ُس��طُوا إِلَيْ ُك ْم أَيْ ِديَ ُه�� ْم فَك ََّف أَيْ ِديَ ُه ْم
ُم َع ْس�� َك َر ُه ْم فَأَ َ
صابَ ُه ْم َمطَ ٌر كَ ِث ٌ
ري ،فَ َذ َه َ
() 1
ج َع َل َع ْن ُك ْم الآْ يَةَ.
ج ِت ِه فَأَ َ
صابَ ُه َذلِ َك الْ َمطَ ُر فَبَ ّل ث َ ْوبَ ُهَ ،وقَ ْد َ
حا َ
ﷺ لِ َ
َر ُس ُ
حا ِب ِه .ث ُ ّم •تخريج الطريق الرابع:
ي ِذي أَ َم ّر بَيْ َن ُه َوبَينْ َ أَ ْ
��ول الل ِه ﷺ َوا ِد َ
ص َ

نَ�� َز َع ثِيَابَ ُه فَ َنشرَ َ َه��ا لِتَج ّ
ح ّم ُد بْ�� ُن ِزيَا ِد بْ��نِ أَبيِ
ج َر ٍة ث ُ ّم رواه الواق��دي م��ن طري��ق ُم َ
ِفَ ،وأَلْقَا َها َعلىَ شَ �� َ
اب يَ ْنظُ ُرو َن إلىَ ك ُّل َما يَ ْف َع ُلُ ،ه َنيْ َد َة ق َ
ح ّدث َ ِني ُعثْماَ ُن بْ ُن
ح ّدث َ َنا ابْ ُن أَبيِ َعتّ ٍ
ابَ ،و َ
َالَ :
ج َع تَ ْ
اضْ طَ َ
حتَ َها َوالأْ َ ْع َر ُ
ح ِ
ح َمنِ بن محمد
فَقَال ْ
ح ّدث َ ِني َعبْ ُد ال ّر ْ
اك بْنِ ُعثْماَ نََ ،و َ
اب لِ ُد ْعثُور ،وكان س��يّدها وأش��جعها :الضّ ّ
َت الأْ َ ْع َر ُ

حيْثُ إ ْن ب��ن أيب بكر ،عن عبد الل ِه بْنِ أَبيِ بَ ْك ٍر ) 2(.ورواه ايضاً
ح ّم�� ٌدَ ،وقَ ْد انْ َف َر َد ِم ْن أَ ْ
حا ِب ِه َ
ص َ
قد أمكنت ُم َ
حتّى تَ ْقتُلَ ُه .فَا ْ
ح َّم ِد بْ��نِ زياد بْن أَبيِ هنيدة ،ع��ن زيد بْن أَبيِ
َغ ّوثَ ِبأَ ْ
ختَا َر َسيْفًا ِم ْن ع��ن ُم َ
حا ِب ِه لَ ْم يُ َغثْ َ
ص َ
السيْ ِ
حتّى عتاب ،عن َعبْد اللَّ ِه بْن رافع بْن خديج ،عن أبيه ،قال:
ُسيُو ِف ِه ْم َ
صا ِر ًما ،ث ُ ّم أَقْبَ َل ُمشْ تَ ِملاً َعلىَ ّ
ف َ

ِالس��يْ ِ
قَا َم َعلىَ َرأْ ِ
ف َمشْ ُهو ًرا ،فَق َ
َال :يَا خرجنا مع ال َّنب ِّي ﷺ يف غزوة أمنار .
س ال ّنب ِّي ﷺ ب ّ
َال َر ُس ُ
ح ّم ُدَ ،م ْن يمَ ْ َن ُعك ِم ّني الْيَ ْو َم؟ ق َ
ول الل ِه ﷺ• :دراسة االسناد وخالصة القول فيه:
ُم َ

() 3

الل ُه! ق َ
َالَ :و َدفَ َع ِ
ص ْدر ِِه َو َوقَ َع  -1محم��د ب��ن عم��ر بن واق��د األس��لمي الواقدي
جبرْ ُ
السلاَ ُم فيِ َ
ِيل َعلَيْ ِه ّ
() 4
خ َذهُ َر ُس ُ
ول الل ِه ﷺَ ،وقَا َم ِب ِه َعلىَ املدين القايض نزيل بغداد مرتوك مع سعة علمه
السيْ ُف ِم ْن يَ ِد ِه ،فَأَ َ
ّ

َالَ :م ْن يمَ ْ َن ُعك ِم ّني الْيَ�� ْو َم؟ ق َ
َرأْ ِس�� ِه فَق َ
ح ّم ُد بْ ُن ِزيَا ِد بْنِ أَبيِ ُه َنيْ َد َة  :مل أمتكن من
ح َدُ -2 .م َ
َال :لاَ أَ َ
ح ّم ًدا َر ُس ُ
ق َ
ول العثور عل ترجمته فهو أذا ً (مجهول الحال)
َال :فَأَنَا أَشْ �� َه ُد أَ ْن لاَ إلَ َه إلاّ الل ُه َوأَ ّن ُم َ
ج ْم ًعا أَبَ ًدا! فَأَ ْعطَا ُه رسول -3زي��د ابن أيب عتاب ويقال زيد أبو عتاب [وقيل:
الل ِهَ ،وا َلل ِه ،لاَ أُكْثرِ ُ َعلَيْك َ
جهِ�� ِه فَق َ
َال :أَ َما عبد الرحمن بن أيب عتاب] الشامي موىل معاوية أو
الله ﷺ س��يفه ،ث ُ�� ّم أَ ْدبَ َر ،ث ُ ّم أَقْبَ َل ِب َو ْ

َال َر ُس ُ
ي ِم ّني .ق َ
ح ّق
ْت َ
َوا َلل ِه لأِ َن َ
��ول الل ِه ﷺ :أَنَا أَ َ
خ رْ ٌ
ِب َذلِ َك ِم ْنك.

ت قَ ْو َم ُه فَقَالُ��وا :أَيْ َن َما كُ ْنت تَق ُ
فَ��أَ ىَ
ُ��ول َوقَ ْد أَ ْم َ
ك َنك ((( ينظر مغازي الواقدي ص 196 - 193

ك ّني ((( املصدر نفسه 196 - 193
��ك َولَ ِ
َ��الَ :وا َلل ِه ،كَا َن َذلِ َ
الس��يْ ُف فيِ يَ ِدك؟ ق َ
َو ّ
((( أس��د الغابة يف معرف��ة الصحابة إلب��ن األثري 200 /2
َ

ص ْدرِي
ج��لٍ أبْيَ َ
��ض طَوِيلٍ َ ،دفَ�� َع فيِ َ
نَظَ�� ْرت إلىَ َر ُ
فَ َوقَ ْعت لِظَ ْهرِي ،فعرفت أنه ملك وشهدت أَ ْن لاَ إلَ َه

رقم 1512

((( تقريب التهذيب  498رقم 6175
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أخته أم حبيبة ثقة

() 1

المبحث الثالث

-4عث�مان ابن الضحاك املدين يق��ال هو الحزامي

ضعيف

() 2

-5عبد الرحمن اب��ن محمد ابن أيب بكر ابن محمد
ابن عمرو ابن حزم األنصاري املدين مقبول

() 3

-6عب��د الله ابن أيب بكر ابن محم��د ابن عمرو ابن
حزم األنص��اري املدين القايض ثقة من الخامس��ة
مات سنة خمس وثالثني وهو ابن سبعني

() 4

المسائل المستفادة من
حديث (من يمنعك مني)
•هي ما يأيت :

أوالً  :ج��اء رصيح��اً يف الطريق االول من املبحث

 -7عبد الله ابن رافع أبو رافع املدين موىل أم سلمة الثاين برواية إس��نادها صحي��ح أن غزوة ذات الرقاع
ثقة

هي الغزوة الس��ابعة التي غزها رس��ول الله ﷺ وهو

( )5

-8رافع ابن خديج ابن رافع ابن عدي الحاريث األويس الصواب والله أعلم وس��نوضح ذلك مبا يأيت  :لقد
ج�� َز َم َعا َّم ُة أَ ْهلِ
ختُلِ َ
األنص��اري [أبو عبد الل��ه ،ويقال :أب��و رافع املدين] ا ْ
��ف يف تَارِي�� ِ
خ َه ِذ ِه الغَ�� ْز َو ِة ،فَ َ
الس رَ ِ
خيْبرَ ََ ،ولَ ِك َّن ُه ُم
َت قَبْ َل َ
ي َعلىَ أَنَّ َها كَان ْ
[صحايب جليل] أول مش��اهده أحد ثم الخندق مات املَغَازِي َو ِّ
سنة ثالث أو أربع وسبعني وقيل قبل ذلك

() 6

ختَلَفُوا يف َز َم ِن َها:
ا ْ

اق :أَنَّ َها يف شَ ْه ِر َربِيعٍ ِ
ح َ
اآلخ ِر َس َن َة أَ ْربَع
•خالصة القول فيه :
فَ ِع ْن َد ابْنِ إِ ْس َ
ج�� َر ِة ،بَ ْع َد َغ ْز َو ِة بَ ِني ال َّن ِ
ضريِ(َ ) 7و ِع ْن َد ابْنِ َس�� ْع ٍد:
الحدي��ث ضعيف االس��ناد رواه الواقدي وقد حكم لِلْ ِه ْ
خ ْم ٍ
ج َز َم أَبُو
ح َّر ِم َس�� َن َة َ
ج�� َر ِة(َ ) 8و َ
��س لِلْ ِه ْ
أه��ل الجرح والتعديل عليه برتك��ه وفيه را ٍو مجهول أَنَّ َها يف امل ُ َ
ب
ح ّم ُد بْ ُن ِزيَا ِد بْنِ أَبيِ ُه َنيْ َد َة وفيه را ٍو َم ْعشرَ ٍ َعلىَ أَنَّ َه��ا بَ ْع َد ال َ
الحال وهو ُم َ
خ ْن َدقِ َوبَ ِني قُ َريْظَ َة(َ ) 9و َذ َه َ

ح ِ
ص ِ
أخر ق��د ضعفوه وهو عثامن اب��ن الضحاك املدين ا ِ
حا ِف ُ
ظ اب ُن
إل َم��ا ُم البُ َ
ِي يف َ
خ��ار ُّ
يح�� ِه ( َ ،)10وال َ
يقال هو الحزامي.

((( املصدر نفسه  224رقم 2145
((( املصدر نفسه  384رقم 4481

((( ينظر سرية ابن هشام ()225 /3

((( املصدر نفسه  349رقم 997 3

((( ينظر الطبَّقَات ال ُكبرْى البن سعد ()280 /2

((( املصدر نفسه  302رقم 3305

( ((1ينظر صحي��ح البخاري  -كتاب املغازي  -باب غزوة

((( املصدرنفسه  297رقم 3239

((( تقريب التهذيب  204رقم 1861

((( ينظر فتح الباري ()180 /8
ذات الرقاع.
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حا ِف ُ
ظ اب ُن كَ ِث ٍ
خ ْن�� َدقِ .
ري ( َ ،)2وابْ ُن ال َقيِّ ِم(َ :) 3علىَ
َذاتُ ال ِّرقَ��ا ِع بَ ْع�� َد ال َ
ج ٍر ( َ ،)1وال َ
ح َ
َ
ح ِ
ص ِ
الص ِ
-4أَ َّن ا ِ
جا ِب ِر
يح.
إل َم��ا َم البُ َ
َت بَ ْع َد َغ ْز َو ِة َ
أَنَّ َها كَان ْ
ِي َر َوى يف َ
ربَ ،و ُه َو َّ
خ��ار َّ
يح ِه َع ْن َ
ح ُ
خيْ َ
ج�� ْز ُم ِب ِه ب��نِ َعبْ ِ
حَ :و ِ
حا ِف�� ُ
��د اللَّه َرضيِ َ اللَّ�� ُه َع ْنهُماَ ق َ
ق َ
َ��ال :أَ َّن ال َّنب َِّي ﷺ
ظ يف ال َفتْ�� ِ
ال��ذي يَ ْنبَ ِغي ال َ
َ��ال ال َ
خ ْو ِ
أَ َّن غَ�� ْز َو َة ذ ِ
السا ِب َع ِة َغ ْز َو ِة
حا ِب ِه يف ال َ
َات ال ِّرقَا ِع كَان ْ
صلىَّ ِبأَ ْ
َ��ت بَ ْع َد َغ ْز َو ِة بَ ِن��ي قُ َريْظَ َة َ
ف يف ال َغ ْز َو ِة َّ
ص َ

لِماَ يَليِ :
خ ْن َدقِ لَ ْم َوالتَّ ْن ِ
يص َعلىَ أَنَّ َها َس��اب ُع َغ ْز َو ٍة ِم ْن َغ َز َو ِ
خ�� ْو ِ
ات ال َّنب ِِّي
ف يف َغ ْز َو ِة ال َ
صلاَ َة ال َ
ص ُ
-1أَنَّ�� ُه تَ َق َّد َم أَ َّن َ
خ ْو ِ
رب،
ِي ِم ْن أَنَّ َها بَ ْع َد َ
ب إِلَيْ ِه البُ َ
ص�َل�اَ ِة ال َ
تَ ،وقَ ْد ثَبَ َ
تَكُ�� ْن شرُ ِ َع ْ
��ت ُوقُو ُع َ
خار ُّ
خيْ َ
ف يف ﷺ تَأْيِي�� ٌد لِماَ َذ َه َ
َغ ْز َو ِة ذ ِ
خ َر َج ال َّنب ُِّي ﷺ ِفي َها
خ ْن َدقِ  .فَ ِإنَّ ُه إِ ْن كَا َن امل ُ َرا ُد ال َغ َز َواتُ ال ِتي َ
خ ِر َها بَ ْع َد ال َ
َات ال ِّرقَاعِ ،فَ َد َّل َعلىَ تَأَ ُّ
الس��ا ِب َع ِم ْن َها ت َ َق ُع
 -2أَنَّ�� ُه ثَبَ َ
��وس األَشْ �� َعر ِّ
ِي (َ ،) 4وأَبَ��ا ِب َنف ِْس�� ِه ُمطْلَقًاَ ،وإِ ْن لَ ْم يُقَاتِ ْل ،فَ ِإ َّن َّ
��ت أَ َّن أَبَ��ا ُم ىَ
ذ ِ
َات ال َرقَا ِع

( .)8

ح ٌد إىل أَ َّن َغ ْز َو َة ذ ِ
ُه َريْ َر َة (َ ) 5رضيِ َ اللَّ ُه َع ْنهُماَ شَ �� ِه َدا َغ ْز َو َة ذ ِ
َات ال ِّرقَا ِع
َات ال ِّرقَاعِ ،قَبْ َ
ب أَ َ
��ل أُ ُ
ح ٍدَ ،ولَ ْم يَ ْذ َه ْ
خ ْو ِ
ف
صلاَ َة ال َ
َت بَ ْع َد َ
فَلَ�� ِز َم أَنَّ َها كَان ْ
ح ٍد؛ ألنَّ ُه ْم ُمتَّ ِفقُو َن َعلىَ أَ َّن َ
وس ق َِد َم َعلىَ قَبْ َل َغ ْز َو ِة أُ ُ
�بر؛ لأِ َ َّن أبَا ُم ىَ
خيْ َ
خيْبرَ َ.
خ ْن َدقِ  ،فتَ َع�َّي�نَّ َ أَ ْن تَكُو َن َذاتُ
خ�� َر ٌة َع ْن غَ�� ْز َو ِة ال َ
ُمتَأَ ِّ
ال َّنب ِِّي ﷺ َو ُه َو يف َ

 -3أَ َّن َعبْ�� َد اللَّ ِه ب َن ُع َم َر َرضيِ َ اللَّ ُه َع ْنهُماَ شَ �� ِه َد ال ِّرقَا ِع بَ ْع َد بَ ِني قُ َريْظَةَ ،فتَ َعينَّ َ أَ َّن امل ُ َرا َد ال َغ َز َواتُ ال ِتي
الص ِ
غَ�� ْز َو َة ذ ِ
ح َوقَ َع ِفي َها ال ِقتَ ُ
ح ٌد،
َات ال ِّرقَ��ا ِع ( َ ،) 6وقَ ْد ث َ
حي ِ
َب��ت يف َّ
الَ ،واألُولىَ ِم ْن َه��ا :بَ ْد ٌرَ ،والثَّانِيَ ُة أُ ُ
أَ َّن أَ َّو َل َمشَ ��ا ِه ِد ِه كَا ن ِ
خا ِم َس�� ُة
خ ْن�� َد ُقَ ،وال َّرا ِب َع ُة بَ ِني قُ َريْظَةََ ،وال َ
خ ْن�� َد َق (  ،)7فتَكُ��و ُن َوالثَّالِثَ�� ُة ال َ
َ��ت ال َ
خيْبرَ ُ ،فَيَلْ َز ُم ِم ْن َهذَا أَ ْن تَكُو َن
السا ِد َس ُة َ
امل ُ َريْ ِس��ي ُعَ ،و َّ
((( ينظر فتح الباري ()180 /8

((( ينظر البداية والنهاية ()464 /4

خيْبرَ َ لِلتَّ ْن ِ
ص ِ
السا ِب َع ُة .
َذاتُ ال ِّرقَا ِع بَ ْع َد َ
يص َعلىَ أَنَّ َها َّ

(9

وق َ
ِيل
حو ُ
((( ينظر زاد املعاد ()226 /3
َ��ال اب ُن ال َقيِّ ِم يف زَا ِد امل َ َع��ا ِد :ف َّ
اب تَ ْ
َالص َو ُ
ي ِم ْن َم ْو ِ
َات ال ِّرقَا ِع ِم�� ْن َهذَا امل َ ْو ِ
(((  -أخ��رج ذلك البخ��اري يف صحيحه  -كتاب املغازي َغ ْزو ِة ذ ِ
ضعِ
ضعِ -أَ ْ
)

 باب غزوة ذات الرقاع  -رقم الحديث ( - )4128ومس��لمخ ْن َدقِ كَماَ َذكَ َر أَ ْه ُل املَغَازِي -إىل
َت قَبْ َل ال َ
أَنَّ َها كَان ْ
يف صحيحه  -كتاب الجهاد والسري  -باب غزوة ذات الرقاع

 ومسلم يف صحيحه  -رقم الحديث ( )1868عن ابن عمر رقم الحديث (.)1816(((  -أخ��رج ذلك ِ
اإلمام أحمد يف مس��نده  -رقم الحديث َرضيِ َ اللَّ ُه َع ْنهُماَ قال :عرضني َر ُس��ول اللَّ ِه ﷺ يوم أُحد يف
( - )10765( )8260واب��ن حب��ان يف صحيح��ه  -رق��م القتَال ،وأنا ابن أربع عرشة س��نة ،فلم يُجزين ،وعرضني يوم
الحديث ( - )2878وإسناده صحيح عىل رشط الشيخني.

الخندق ،وأنا ابن خمس عرشة سنة فأجازين.

غزوة ذات الرقاع  -رقم الحديث (.)4133( )4132

غزوة ذات الرقاع  -رقم الحديث (.)4125

((( أخرج��ه البخاري يف صحيح��ه  -كتاب املغازي  -باب ((( أخرج��ه البخاري يف صحيح��ه  -كتاب املغازي  -باب
(((  -روى البخ��اري يف صحيحه  -رقم الحديث ( ((( )4097ينظر فتح الباري (.)182 - 180 /8
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خيْبرَ َ.
خ ْن َدقِ  ،بَ ْل بَ ْع َد َ
َما بَ ْع َد ال َ

() 1

ه��ذه الحادثة كام مر معنا يف املبحث الثاين عندما

ثانياً :أن هذه الحادث��ة واحدة – أقصد محاولة قتل عرضن��ا الطريق الثالث ال��ذي روي من ثالثة طريق
النبي ﷺ – وذلك ألن كل الروايات التي مرت معنا منه��ا طريق أيب هريرة وكان إس��ناده حس��ن  .ومرة

ذك��رت الصحيحة والضعيفة أنه غ��زا بنو ثعلبة وبنو يف حديث عائش��ة الذي أخرجه االمام الرتمذي من

َت :كَا َن
مح��ارب وهم من غطف��ان وهم يس��كنون نجدا ً (  )2طريق َعبْ ِد الل ِه بْنِ شَ �� ِقيقٍ َ ،ع ْن َعائِشَ ��ةَ ،قَال ْ
ﵟو هَّ ُ
َت َه ِذ ِه اآلي��ةََ :
ٱلل
حتَّ��ى نَ َزل ْ
َ
س َ
ِ��ي ﷺ يُ ْ
ح َر ُ
وجاء يف الرواي��ة الثانية من املبحث االول رصيحاً ال َّنب ُّ
َ ۡ ُ َ َ َّ
اسﵞ َ
خ َر َج َر ُس ُ
��ول
أنه غزا قبل نجد.
ﵝالمائـِ َدة الآية ﵗﵖﵜ فَأَ ْ
يع ِصمك مِن ٱلن ِ ۗ
ثالث��اً :أن أصح م��اورد يف الترصيح بإس��م الرجل الل ِه ﷺ َرأْ َس�� ُه ِم َن ال ُقبَّ�� ِة ،فَق َ
اس
َال لَ ُه ْم :يَ��ا أَيُّ َها ال َّن ُ
ص َم ِني اللَّ ُه(.) 3
ال��ذي حاول قتل النبي ﷺ رواي��ة رجالها ثقات إال ان رَ ِ
ْصفُوا فَ َق ْد َع َ

إنه��ا معل��ة بانقطاعه��ا ذكرت أن اس��مه غورث بن وقال الحافظ ابن حجر يف هذا الطريق مختلف يف
الحارث وقد رصح أبن كثري يف تفس�يره بإن اس��مه وصله وأرس��اله  .وقد نقل الحافظ رحمه الله توجيه

غ��ورث ب��ن الحارث  .أم��ا الرواية التي س��مي فيها الجمع بني الس��ببني عن القرطبي قوله  :أنه يحتمل
هذا الرجل بدعثور بن الحارث فهي رواية إس��نادها إن يق��ال كان مخريا ً يف أتخاذ الح��رس _ الذي هو

ضعيف��ة جدا والذي تبني معن��ا أن الواقدي قد وهم ورد رصيح يف حديث عائشة _ فرتكة مرة وقد اتخذه
فيه عندما قال دعثور بن الحارث .

بع��د ذلك عدة مرات كام جاء يف غزوة بدر وأحد .

رابع��اً :مل ترصح الروايات الصحيحة بإس�لام هذا فل�ما وقعت ه��ذه القصة أي يف حدي��ث أيب هريرة
الرجل بنطقه الش��هادتني فالصحيح فيه أنه مل يسلم ونزلت هذه اآلية ترك ذلك( .)4

أما رواية إسالمه ونطقه الشهادتني هي رواية ضعيفة

جدا اليعول عليها ولعل الواقدي وهم فيها .
َ
ﵟو هَّ ُ
خامس��اً :الذي يظه��ر أن آي��ة َ
ٱلل َي ۡع ِص ُمك م َِن
َّ
�اسﵞ َ
ﵝالمائـِ� َ�دة الآية ﵗﵖﵜ تك��رر نزولها مرتني مرة يف
ٱلن� ِ ۗ

❊

❊

❊

((( ينظ��ر زاد املعاد ( .)226 /3وينظر اللؤلؤ املكنون يف

س�يرة النبي املأمون ملوىس بن راشد العازمي ج-496 /3
499

((( أخرجه االمام الرتمذي يف باب ومن سورة املائدة ج/5

((( ينظ��ر نهاي��ة االرب يف فن��ون الع��رب لش��هاب الدين  101رقم 3046

النويري 1/ 17

((( ينظر فتح الباري ألبن حجر 98 /6
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المصادر

الخاتمة

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد  -1اإلحس��ان يف تقريب صحي��ح ابن حبان تأليف:
املرس��لني س��يدنا محمد صىل الله عليه وعىل آله محم��د بن حب��ان بن أحم��د بن حبان ب��ن معاذ بن

َم ْعب�� َد ،التميم��ي ،أب��و حات��م ،الدارم��ي ،ال ُبس��تي
أجمعني .
وبع��د  ..بع��د درس��تنا لحدي��ث محاول��ة اغتي��ال (املت��وىف354 :هـ) ترتيب :األمري عالء الدين عيل
النبي ﷺ ظهرت معنا النتائج االتية:

بن بلبان الفاريس (املتوىف 739 :هـ) حققه وخرج

وضحنا ذلك سابقاً.

مؤسس��ة الرس��الة ،بريوت .الطبعة :األوىل1408 ،

ترتيبها بني غزوات الرسول ﷺ.

 -2أس��د الغاب��ة يف معرف��ة الصحاب��ة تألي��ف :أبو

بن الحارث الذي قام مبحاولة اغتيال النبي ﷺ.

عبد الكريم بن عبد الواحد الش��يباين الجزري ،عز

اىل القول بإسالمه .

محمد معوض  -عادل أحمد عبد املوجود ،النارش:

الغزوة .

1415هـ  1994 -م.

هم قوم )) كان يف هذه الغزوة.

ب��ن عمر بن كث�ير الق��ريش البرصي ثم الدمش��قي

• أن هذه الحادثة واحد ومل تتكرر أكرث من مرة وقد أحاديث��ه وعل��ق عليه :ش��عيب األرن��ؤوط .النارش:
• ظه��ر معنا أن غ��زوة ذات الرقاع هي الس��ابعة يف هـ  1988 -م.

• الذي يرتجح عندنا أن أس��م هذا الرجل هو غورث الحس��ن ع�لي بن أيب الك��رم محمد ب��ن محمد بن
• أن غ��ورث بن الحارث مل يس��لم خالفاً من ذهب الدين ابن األثري (املتوىف630 :هـ) املحقق :عيل

• أن نزول صالة الخوف عىل النبي ﷺ كان يف هذه دار الكت��ب العلمية ،الطبعة :األوىل  ،س��نة النرش:
• أن س��بب نزول آية (( وذك��روا نعمة الله عليكم إذ  -3البداي��ة والنهاي��ة تألي��ف :أبو الفداء إس�ماعيل

• ظهر معنا نزول ص�لاة الخوف عىل النبي ﷺ يف (املتوىف774 :هـ) املحقق :عيل ش�يري .النارش:
ه��ذه الغزوة وأن��ه عليه الصالة والس�لام صىل بهم دار إحياء الرتاث الع��ريب ،الطبعة :األوىل ،1408
هـ  1988 -م

ألول مرة هذه الصالة .
َ هَّ ُ َ ۡ ُ َ َ َّ
اسﵞ َ
ﵝالمائـِ َدة الآية ﵗﵖﵜ  -4تاري��خ بغ��داد تألي��ف :أبو بكر أحم��د بن عيل
• أن آية ﵟوٱلل يع ِصمك مِن ٱلن ِ ۗ

تكرر نزولها مرتني وقد وضحنا ذلك سابقاً.

ب��ن ثابت بن أحم��د بن مهدي الخطي��ب البغدادي
(املت��وىف463 :هـ) املحقق :الدكتور بش��ار عواد
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معروف  .النارش :دار الغرب اإلس�لامي – بريوت  .يوس��ف بن عبد الرحمن بن يوس��ف ،أبو الحجاج،
الطبعة :األوىل1422 ،هـ  2002 -م.

جامل الدين ابن الزيك أيب محمد القضاعي الكلبي

 -5تفسري الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن املزي (املتوىف742 :هـ) املحقق :د .بش��ار عواد

تألي��ف  :محمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب مع��روف  .الن��ارش :مؤسس��ة الرس��الة – ب�يروت .
اآلم�لي ،أبو جعف��ر الط�بري (املت��وىف310 :هـ) الطبعة :األوىل.1980 – 1400 ،

تحقيق :الدكتور عبد الله بن عبد املحس��ن الرتيك  -10الجامع الكبري  -س��نن الرتمذي تأليف :محمد
 .بالتعاون مع مركز البحوث والدراس��ات اإلسالمية بن عيىس بن َس ْورة بن موىس بن الضحاك ،الرتمذي،
بدار هجر الدكتور عبد الس��ند حسن ميامة النارش :أبو عيىس (املتوىف279 :هـ) املحقق :بش��ار عواد
دار هج��ر للطباع��ة والن�شر والتوزي��ع واإلعالن  .معروف ،النارش :دار الغرب اإلس�لامي – بريوت ،

الطبعة :األوىل 1422 ،هـ  2001 -م.

سنة النرش 1998 :م.

 -6تفس�ير الق��رآن العظيم (اب��ن كث�ير) تأليف :أبو -11الجامع املس��ند الصحي��ح املخترص من أمور

الفداء إس�ماعيل بن عمر ب��ن كثري القريش البرصي رس��ول الل��ه ﷺ وس��ننه وأيامه ،صحي��ح البخاري
ثم الدمش��قي (املتوىف774 :هـ) املحقق :محمد تأليف  :محمد بن إس�ماعيل أب��و عبدالله البخاري
حس�ين ش��مس الدين ،النارش :دار الكتب العلمية ،الجعف��ي .املحقق :محمد زه�ير بن نارص النارص.

منش��ورات محمد عيل بيضون – ب�يروت ،الطبعة :الن��ارش :دار طوق النج��اة (مصورة عن الس��لطانية

األوىل  1419 -هـ.

بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) .الطبعة:

 -7تفس�ير مجاهد تأليف :أب��و الحجاج مجاهد بن األوىل1422 ،هـ.

جرب التابعي امل�كي القريش املخزومي (املتوىف -12 :الج��رح والتعدي��ل تألي��ف :أب��و محم��د عبد

104ه��ـ) املحقق :الدكتور محمد عبد الس�لام أبو الرحمن بن محمد ب��ن إدريس بن املنذر التميمي،
النيل  .النارش :دار الفكر اإلسالمي الحديثة ،مرص  .الحنظيل ،الرازي ابن أيب حاتم (املتوىف327 :هـ)

الطبعة :األوىل 1410 ،هـ  1989 -م.

الن��ارش :طبعة مجلس دائ��رة املع��ارف العثامنية -

 -8تقريب التهذيب تأليف :أبو الفضل أحمد بن عيل بحيدر آباد الدكن – الهند  ،دار إحياء الرتاث العريب
بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالين (املتوىف – :بريوت .الطبعة :األوىل 1271 ،هـ  1952م.

852ه��ـ) .املحق��ق :محم��د عوامة .الن��ارش :دار  -13جمه��رة أنس��اب الع��رب تألي��ف :أيب محمد
الرشيد – سوريا .الطبعة :األوىل .1986 – 1406 ،عيل بن أحمد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي

-9تهذي��ب الك�مال يف أس�ماء الرج��ال تألي��ف :الظاه��ري (املت��وىف456 :هـ) تحقي��ق :لجنة من
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العل�ماء الن��ارش :دار الكت��ب العلمي��ة – بريوت  -19 .الس�يرة النبوية البن هشام تأليف  :عبد امللك

الطبعة :األوىل.1983/1403 ،

بن هشام بن أيوب الحمريي املعافري ،أبو محمد،

 -14دالئ��ل النبوة ومعرفة أح��وال صاحب الرشيعة ج�مال الدين (املتوىف213 :هـ) تحقيق :مصطفى

تألي��ف :أحم��د بن الحس�ين ب��ن عيل ب��ن موىس الس��قا وإبراهي��م األبي��اري وعبد الحفيظ الش��لبي
خسرْ َ ْوجِ��ردي الخراس��اين ،أب��و بك��ر البيهق��ي .الن��ارش :رشك��ة مكتب��ة ومطبع��ة مصطف��ى البايب
ال ُ
(املت��وىف458 :هـ) الن��ارش :دار الكتب العلمية – الحلب��ي وأوالده مبرص .الطبعة :الثانية1375 ،هـ -
بريوت  ،الطبعة :األوىل  1405 -هـ.

 1955م.

 -15زاد املع��اد يف هدي خري العباد تأليف :محمد  -20رشح مع��اين اآلثار تأليف :أبو جعفر أحمد بن
ب��ن أيب بكر بن أيوب بن س��عد ش��مس الدين ابن محمد بن س�لامة بن عبد امللك بن س��لمة األزدي

قي��م الجوزية (املتوىف751 :هـ) النارش :مؤسس��ة الحجري املرصي املعروف بالطحاوي (املتوىف:
الرسالة ،بريوت  -مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت321 .ه��ـ) حققه وق��دم له( :محمد زه��ري النجار -
الطبعة :السابعة والعرشون 1415 ،هـ 1994/م.

محمد س��يد جاد الحق) من علامء األزهر الرشيف

 -16الس��نن الكربى تأليف :أبو عبد الرحمن أحمد  ،راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :د يوس��ف عبد
بن ش��عيب بن عيل الخراساين ،النسايئ (املتوىف :الرحمن املرعش�لي  -الباحث مبركز خدمة الس��نة

303هـ)  .حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم باملدين��ة النبوي��ة ،الن��ارش :عامل الكت��ب ،الطبعة:
شلبي أرشف عليه :شعيب األرناؤوط .قدم له :عبد األوىل  1414 -هـ 1994 ،م.

الله بن عبد املحسن الرتيك النارش :مؤسسة الرسالة  -21صحي��ح ابن حب��ان برتتيب ابن بلب��ان تأليف:

 -بريوت الطبعة :األوىل 1421 ،هـ  2001 -م.

محم��د بن حب��ان بن أحم��د بن حبان ب��ن معاذ بن

 -17الس��نن الكربى تأليف :أحمد بن الحس�ين بن َم ْعب�� َد ،التميم��ي ،أب��و حات��م ،الدارم��ي ،ال ُبس��تي
خسرْ َ ْوجِردي الخراس��اين ،أبو بكر (املت��وىف354 :هـ) املحقق :ش��عيب األرنؤوط .
عيل بن موىس ال ُ
البيهقي (املت��وىف458 :هـ) .املحقق :محمد عبد النارش :مؤسس��ة الرس��الة – بريوت الطبعة :الثانية،

القادر عطا .الن��ارش :دار الكتب العلمية ،بريوت – .1993 – 1414
لبنات  .الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ  2003 -م.

خ َزمية تأليف :أبو بكر محمد بن
-22
صحي��ح ابن ُ
ُ

 -18سنن سعيد بن منصور تأليف  :أيب عثامن سعيد إس��حاق بن خزمية ب��ن املغرية بن صال��ح بن بكر
حقق ُه
بن منصور بن شعبة الخراساين الجوزجاين (املتوىف :الس��لمي النيس��ابوري (املت��وىف311 :ه��ـ) َ

227هـ) املحقق :حبيب الرحمن األعظمي.

حاديثه َوق َّدم له :الدكتور محمد
و َعلّق َعلَيه َو َ
خ ّر َج أ َ
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مصطف��ى األعظمي ،النارش :املكتب اإلس�لامي  ،الرويفع��ى اإلفريقى (املت��وىف711 :هـ)  .النارش:
الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ  2003 -م.

دار صادر – بريوت .الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.

 -23الطبقات الكربى تأليف :أبو عبد الله محمد بن  -28لسان امليزان تأليف :أبو الفضل أحمد بن عيل
سعد بن منيع الهاشمي بالوالء ،البرصي ،البغدادي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالين (املتوىف:
املعروف بابن س��عد (املت��وىف230 :هـ) تحقيق852 :هـ) املحقق :عبد الفتاح أبو غدة ،النارش :دار

محم��د عبد القادر عطا ،النارش :دار الكتب العلمية البشائر اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 2002 ،م.

– بريوت ،الطبعة :األوىل 1410 ،هـ  1990 -م.

 -29املس��تدرك ع�لى الصحيح�ين تألي��ف  :أب��و

 -24عمدة القاري رشح صحي��ح البخاري تأليف :عب��د الله الحاك��م محمد ب��ن عبد الله ب��ن محمد
أيب محمد محمود بن أحمد بن موىس بن أحمد بن ب��ن حمدويه بن نُعيم بن الحك��م الضبي الطهامين

حسني الغيتاىب الحنفى بدر الدين العينى (املتوىف :النيسابوري املعروف بابن البيع (املتوىف405 :هـ)

855هـ) النارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا

-25فت��ح الب��اري رشح صحيح البخ��اري تأليف -30 :مسند أيب يعىل تأليف :أبو يعىل أحمد بن عيل

أحم��د بن ع�لي بن حجر أب��و الفضل العس��قالين ب��ن املثُنى بن يحيى بن عي�سى بن هالل التميمي،
الش��افعي ،النارش :دار املعرف��ة  -بريوت . 1379 ،املوص�لي (املت��وىف307 :هـ) املحقق :حس�ين
رقم كتب��ه وأبوابه وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي .س��ليم أسد  ،النارش :دار املأمون للرتاث – دمشق .

ق��ام بإخراجه وصحح��ه وأرشف عىل طبعه :محب الطبعة :األوىل.1984 – 1404 ،
الدين الخطيب.

 -31مس��ند اإلمام أحمد ب��ن حنبل تأليف :أيب عبد

 -26الكاش��ف يف معرف��ة من له رواي��ة يف الكتب الل��ه أحمد بن محم��د بن حنبل بن هالل بن أس��د

الس��تة تأليف :ش��مس الدي��ن أبو عب��د الله محمد الش��يباين (املت��وىف241 :ه��ـ) املحقق :ش��عيب
بن أحمد ب��ن عثامن بن قَايمْ��از الذهبي (املتوىف :األرنؤوط  -عادل مرش��د ،وآخ��رون .إرشاف :د عبد

748هـ) املحق��ق :محمد عوامة أحمد محمد منر الل��ه بن عبد املحس��ن ال�تريك .النارش :مؤسس��ة
الخطي��ب ،الن��ارش :دار القبلة للثقافة اإلس�لامية  -الرسالة .الطبعة :األوىل 1421 ،هـ  2001 -م.

مؤسسة علوم القرآن ،جدة .الطبعة :األوىل -32 1413 ،مس��ند الحمي��دي تألي��ف :أب��و بك��ر عب��د

هـ  1992 -م.

الل��ه ب��ن الزبري ب��ن عيىس ب��ن عبيد الل��ه القريش

 -27لسان العرب تأليف :محمد بن مكرم بن عىل ،األس��دي الحميدي امل�كي (املت��وىف219 :هـ)
أب��و الفض��ل ،جامل الدي��ن ابن منظ��ور األنصاري حقق نصوصه وخرج أحاديثه :حس��ن س��ليم أسد
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ين ،النارش :دار الس��قا ،دمش��ق – س��وريا  -37 .املغ��ازي تألي��ف :محم��د بن عمر ب��ن واقد
ال َّدا َرا ّ

الطبع��ة :األوىل 1996 ،م.

الس��همي األس��لمي بالوالء ،املدين ،أبو عبد الله،

 -33مس��ند الش��اميني تأليف :س��ليامن ب��ن أحمد الواق��دي (املت��وىف207 :ه��ـ) تحقيق :مارس��دن
بن أي��وب بن مطري اللخمي الش��امي ،أبو القاس��م جونس ،الن��ارش :دار األعلمي – ب�يروت ،الطبعة:

الط�براين (املت��وىف360 :هـ) .املحق��ق :حمدي الثالثة .1989/1409 -

بن عبداملجيد الس��لفي .النارش :مؤسسة الرسالة –  -38املنتخ��ب من مس��ند عبد بن حمي��د تأليف :

بريوت .الطبعة :األوىل.1984 – 1405 ،
أبو محم��د عبد الحميد بن حمي��د بن نرص ال َكسيّ
َ�ّش� بالفت��ح واإلعج��ام (املتوىف:
 -34املس��ند الصحي��ح املخت�صر بنق��ل الع��دل ويق��ال له :الك يّ
ع��ن العدل إىل رس��ول الله ﷺ تأليف  :مس��لم بن 249ه��ـ) املحقق :صبح��ي البدري الس��امرايئ ،
الحجاج أبو الحسن القشريي النيسابوري (املتوىف :محمود محم��د خلي��ل الصعيدي .الن��ارش :مكتبة

261هـ) املحقق :محمد فؤاد عبد الباقي .النارش :السنة – القاهرة .الطبعة :األوىل.1988 – 1408 ،
دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

النارش :ال��دار الس��لفية – الهند .الطبع��ة :األوىل،

 -35معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي 1403هـ 1982-م .الن��ارش :دار الكتب العلمية –

تأليف  :محيي السنة  ،أبو محمد الحسني بن مسعود بريوت ،الطبعة :األوىل.1990 – 1411 ،

ب��ن محمد بن الف��راء البغوي الش��افعي (املتوىف  -39 :نهاي��ة األرب يف فن��ون األدب تألي��ف :أحمد

510ه��ـ) املحقق  :عبد ال��رزاق املهدي .النارش  :ب��ن عبد الوهاب بن محمد بن عب��د الدائم القريش

دار إحياء الرتاث العريب –بريوت .الطبعة  :األوىل ،التيمي البكري ،ش��هاب الدي��ن النويري (املتوىف:
 1420هـ.

733ه��ـ) الن��ارش :دار الكت��ب والوثائ��ق القومية،

 -36معج��م ش��يوخ الطربي الذي��ن روى عنهم يف القاهرة ،الطبعة :األوىل 1423 ،هـ.

كتبه املسندة املطبوعة تأليف :أكرم بن محمد زيادة  -40النهاية يف غريب الحديث واألثر تأليف :مجد
الفالوجي األثري  ،تقديم :الش��يخ باس��م بن فيصل الدين أبو الس��عادات املبارك ب��ن محمد بن محمد

الجوابرة ،الشيخ سليم بن عيد الهاليل ،الشيخ عيل ب��ن محمد ابن عب��د الكريم الش��يباين الجزري ابن
بن حس��ن الحلبي ،الش��يخ محمد بن عب��د الرزاق األثري (املتوىف606 :هـ) النارش :املكتبة العلمية -
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