جامعة الرباط الوطني
كمية الدراسات العميا
كلية عبدالسالم الخبير للدراسات اإلسالمية والقرآنية
أحاديث الصحابي الجميل :

بي بن َكعب بن َقْيس رضي هللا عنه من الكتب التسعة
أٌ ُّ
جمعا و تخريجا ودراسة
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الدراسات اإلسالمية

إعداد الطالب :هشام دمحم عمي حمد دمحم إشراف الدكتور  :أحمد موسى عمي صالح
الخرطوم 8341 :هـ ــــ 7182
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ﱈﱊﱋ ﱌﱍﱎ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ ﱉ

ﱐﱒﱓﱔﱕﱠ األحزاب .) 34 (:
ﱑ
ﱏ

ب

إلى أمي الغالية حفظها هللا
إلى أبي الغالي حفظه هللا
إلى أخواني وأخواتي حفظهم هللا
إلى زوجتي الغالية حفظها هللا
إلى أبنائي حفظهم هللا
إلى أستاذي الجميل الدكتور أحمد موسى
إلى مشايخي الكرام
إلى كل من عممني حرفاً

ت

ﱢﱤﱥﱦ ﱧ
ﱣ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱝﱞ ﱟﱠﱡ
ﱨﱩﱠ()1
عن أبي هريرة ،عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال( :ال َي ْش ُك ُر هللا من ال َي ْش ُك ُر َّ
الناس ) ()2
أتقدم بوافر الشكروالعرفان لفضٌلة الدكتور أحمد موسى علً صالح الذي ما بخل
علً بالنصح واإلرشاد والتوجٌه وعلى وقته الذي كان ٌتستقطعه من أجلً وعلى
تواصله معً عبر وسائل األتصال المختلفة .
كما أتقدم بوافر الشكر لفضٌلة الشٌخ الدكتور  :عقٌل بن سالم الشمري الذي كان له
القدح المعال فً إنجاح هذا البحث وعلى تشٌجعٌه لً للبدأ فً هذه الرسالة ودعمه
المعنوي والمادي المتكامل لرسالة الماجستٌر .
ولفضٌلة الشٌخ الدكتور  :سبتً العنزي على دعمه المعنوي والمادي لرسالة
الماجستٌر .
والشكر لألخوة بمكتبة كلٌة عبدالسالم الخبٌر ،والمكتبة المركزٌة بجامعة إفرٌقٌا
العالمٌة  ،ومكتبة جامع معاوٌة بن أبً سفٌان بالمملكة العربٌة السعودٌة ــ حفر
الباطن .
وإلى كل من ساعدنً وقدم لً النصح واالرشاد .
) )1أخرجه أبً دواود  ( :كتاب اآلدب  23 ،ـ باب فً شكر المعروف  ،ج  /7ص  /211ح . 5122
) )2إبراهٌم . )7( :

ث

المقدمة
الحمد هلل يقوؿ الحق وييدؼ السبيل  ،والصالة والسالـ عمى نبياً دمحماً خاتـ النبيف
واماـ المرسميف  ،جدد هللا بو رسالة السماء وأحيا ببعثتو سنة اإلنبياء ونشر بدعوتو
آيات اليداية  ،وأتـ بو مكارـ األخالؽ وعمى آلو وأصحابو الذيف فقيـ في دينو فدعوا
إلى سبيل ربيـ بالحكمة والموعظة الحسنة فيدػ هللا بيـ العباد  ،وفتح عمى أيدييـ

البالد  ،وجعميـ أمة ييدوف بالحق إلى الحق تحقيقاً سابق وعده ﭧ ﭨ ﱡ ﱜﱝ
ﱞﱟﱠﱡ ﱢﱣ ﱤﱥﱦﱧ ﱨ
ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰ ﱱﱲﱳﱴ ﱶ
ﱵ
ﱻﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ ﱠ سورة
ﱼ
ﱷﱸﱹﱺ
النور اآلية ()55

أسباب إختيار الموضوع :
 1ػ ػ لفت الباحثيف ألىمية الموضوع واإلستفادة منو .
 2ػ ػ الرغبة في خدمة السنة النبوية المطيرة .
 3ػ ػ اإلستفادة مف برنامج الماجستير في مادة الحديث وعمومو وتطبيقو عممياً
مف البحث ال سيما عمـ التخريج .

الدرسات السابقة ذات الصمة بالموضوع :
لـ يعثر الباحث عمى دراسة سابقة في موضوع ىذا البحث .

1

أىداؼ البحث :
1ػ ػ التعرؼ عمى إحاديث أبي بف كعب في الكتب التسعة .
 2ػ ػ معرفة األحاديث الواردة في القراءات .
3ػ ػ معرفة مناقب وسيرة أّبي بف كعب.
ّ
أىمية البحث :
1ػ ػ التعرؼ عمى مسانيد الصحابة ومنيـ أبي بف كعب .
 2ػ معرفة احاديث القراءات ال سيما أف أّبي بف كعب سيد القراء .
ّ

منيج البحث :
أولا  :عزو اآليات القرآنية الواردة في ثنايا البحث إلى موضعيا مف كتاب هللا
ثانيا  :تخريج اإلحاديث واألثار وكاف منيجي كما يمي :
أ ػ ػ جمع اإلحاديث مف دواويف الكتب التسعة.
ب ػ ػ تخريج اإلحاديث مف مصادرىا اإلصمية والحكـ عمييا مف حيث الصحة
والضعف.
ت ػ ػ إعطاء الحديث رقماً مسمسالً .
ث ػ ػ أتبعت عند التخريج ترتيب الكتب الستة .
ج ػ ػ رقمت األحاديث وقف الترتيب اليجائي .
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ح ػ ػ اذا كاف الحديث مبوباً ذكرت اسـ الكتاب ورقمو ثـ أسـ الباب ورقمو والجزء
والصفحة ورقـ الباب .
أحمت إلى التخريج األوؿ .
و ػ ػ إذا تكرر الحديث
ُ
ثالث ا  :كيفية ترجمة الرواي :
1ػ اقوـ بذكر اسـ الراوؼ كامالً ونسبو وكنيتو ومولده وتاريخ وفاتو أف وجد .
 2ػ ػ أذكر ثالثة مف شيوخو وثالثة مف تالميذه خاصة شيخو وتالميذه الذيف في
اإلسناد قيد الدراسة .
 3ػ ػ اذكر صفة الرواؼ وحالو مف الجرح والتعديل  ،وأعتمدت عمى أقواؿ اإلماـ
بف حجر مف كتابو تقريب التيذيب  ،وكتب الحرج والتعديل .
 4ػ ػ اذكر طبقة الرواؼ ومف روػ عنو مف أئمة الكتب الستة .
إذا تكرر أسـ الرواؼ أحيل إلى موضع ترجتمو السابقة ذاك اًر أسمو وصفتو ورقـ
الصفحة .
رابع ا  :بياف درجة اإلسناد :
 1ػ ػ إذا كاف الحديث في الصحيحيف أو في أحدىما فالحديث صحيح وال يحتاج
إلى دراسة اإلسناد .
 2ػ ػ إذا كاف رواة الحديث كميـ ثقات فاالسناد صحيح .
 3ػ ػ إذا كاف في اإلسناد ارو وصف بأنو (صدوؽ ) أو ال بأس بو أو نحو ذلؾ
فاإلسناد حسف  ،وقد يرتقي إلى صحيح لغيره بالمتابعات .
3

 4ػ ػ إذا كاف في اإلسناد راو وصف بأنو ( صدوؽ لو أوىاـ ) أو مقبوؿ أو
ضعيف فاإلسناد ضعيف وقد يرتقي إلى حسف لغيره بالمتابعات .
 5ػ ػ إذا كاف في اإلسناد راو وصف بأنو (متروؾ) أو ( ضعيف جداً ) أو(
منكر الحديث) أو ( متيـ بالكذب ) أو نحو ذلؾ فاإلسناد ( ضعيف جداً ) وىذا
ال يرتقي أبداً .
وضاع ) فإسناده
 6ػ ػ إذا كاف في اإلسناد راو وصف بانو ( ّكذاب ) أو ( ّ
موضوع .

 7ػ ػ اذا كاف في سند الحديث مدلساً او مختمط اجتيد في تحقيقو مف كتاب
(تعريف أىل التقديس بالموصفيف بالتدليس ) وبياف مرتبو ،وكتاب (جامع
التحصيل) لمعالئي لمتحقيق عمف أرسل  ،وكتاب (نياية االغتباط ) لعالء رضا
لبياف زمف إختالطو .
 8ػ ػ أقوؿ بياف درجة اإلسناد بدالً مف الحكـ عمى الحديث .
ىيكل البحث :
قسمت البحث إلى مقدمة وفصميف وخاتمة ونتائج وتوصيات وفيارس المقدمة تشتمل
عمى أسباب إختيار الموضوع  ،الدراسات السابقة  ،أىداؼ البحث  ،أىمية البحث ،
منيج البحث  ،ىيكل البحث .
الفصل األوؿ  :التعريف بالصحابي أّبي بف كعب رضي هللا عنو وفيو ثالثة مباحث
ّ
المبحث األوؿ  :أسمو وكنيتو ولقبو .
المطمب األوؿ  :أسمو وكنيتو ولقبو .
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المطمب الثاني  :مولده ونشاتو.
المطمب الثالث  :شيوخو وتالميذه .
المبحث الثاني  :صفاتو وحياتو العممية وفيو ثالتة مطالب .
المطمب األوؿ  :صفاتو وزىده.
المطمب الثاني  :طمبو لمعمـ .
المطمب الثالث  :صفاتو العممية .
المبحث الثالث  :منزلتو ووفاتو .
المطمب األوؿ  :منزلتو عند هللا تعالى وعند النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
المطمب الثاني  :منزلتو عند الصحابة والتابعيف رضي هللا عنيـ.
المطمب الثالث  :وفاتو رضي هللا عنو .
الفصل الثاني  :تخريج األحاديث واآلثار ودراسة األسانيد .
الخاتمة والنتائج والتوصيات .
الفيارس  :فيرس اآليات القرآنية .
فيرس األحاديث واآلثار .
فيرس األعالـ المترجـ ليـ .
فيرس المصادر والمراجع .
فيرس الموضوعات
5

: مستخلص البحث
يتمحور البحث حول دراسة إحاديث الصحابي أبي بن كعب في الكتب التسعة
وذلك بالتعرف عمى إحاديثو ال سيما أنو من القراء ومن كتاب الوحي ومعرفة مناقبو
. وأثاره الجميمة ومن ذلك أن هللا أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يق أر عميو القرآن
. والتعرف عمى إحاديث القرآءات حيث أنو سيد القراء بإتفاق
Preface
The research talk about the biography of the sahaba abai bin
kaab in the nine books known in islam, because of that the
hadiths readers and the quran readers known his veiled and
excitement, and because of that Allah order his messenger to
recite quran verse on him.
He is known in the hadith as the king of the hadith readers.

6

بي بن َكعب بن َقْيس
الفصل األول  :التعريف بالصحابي أٌ ُّ
وفيه ثالثة مباحث :
المبحث األول  :أسمه وكنيته ولقبه .
المبحث الثاني  :صفاتو وحياتو العلمية .
المبحث الثالث  :منزلتو ووفاتو .

المبحث األول  :أسمه وكنيته ولقبه وفيه ثالثة مطالب .

المطلب األول  :أسمو وكنيتو ولقبو .
المطلب الثاني  :مولده ونشأتو.
المطلب الثالث  :شيوخو وتالميذه .

المطمب األوؿ  :أسمو وكنيتو ولقبو :
أسمو  :أٌبي بف كعب بف قيس بف عبيد بف زيد بف معاوية بف عمرو بف مالؾ بف
ّ
النجار  ،وىو تيـ هللا  ،وقيل تيـ الالت  ،بف ثعمبة بف عمرو بف الخزرج األكبر
األنصارؼ المعاوؼ  ،وسمي النجار ألنو اختتف بقدوـ  ،وقيل ضرب رجل بقدوـ
فنجره فقيل لو النجار (. )1
وبنو معاوية بف عمرو يعرفوف ببني حديمو ( )2وىي أميـ ينسبوف إلييا  ،وىي جديمة
بنت مالؾ بف زيد بف مناة بف حبيب بف عبد حارثة بف مالؾ بف غضب بف جشـ بف
الخزرج (. )3
وأمو صيمية بنت األسود بف حراـ بف عمرو بف زيد مناة بف عدؼ بف عمرو بف
مالؾ ابف النجار وىي عمة أبي طمحة األنصارؼ زيد بف سيل بف األسود.
كنيتو  :اُبي رضي هللا عنو لو كنيتاف :
ّ
األولى  :أبو المنذر  ،كناه بيا النبي ملسو هيلع هللا ىلص ففي الحديث الصحيح عف أبي بف كعب ،
قاؿ  :قاؿ رسوؿ هللا عميو وسمـ  :يا أبا المنذر ! أتدرؼ أؼ آية مف كتاب هللا معؾ
أعظـ ؟ قمت  :هللا ال إلو ىو الحي القيوـ  .قاؿ  :فضرب في صدرؼ وقاؿ  :وهللا!
ليينئؾ العمـ يا ابا المنذر (. )4

) )1أنظر ترجمته فً  :طبمات ابن سعد  ، 378/3 :التارٌخ الكبٌر للبخاري  ، 39/2 :مشاهٌر علماء األمصار ألبن حبان ، 31 :
الثمات ألبن حبان  ، 5/3 :أسد الؽابة ألبن األثٌر  ، 168/1 :سٌر اعالم النبالء للذهبً  ، 389/1اإلصابة فً تمٌز الصحابة :
 ،181/1تهذٌب التهذٌب ألبن حجر .187/1 :
) )2حدٌلة  :بضم الحاء المهملة وفتح الدال المهملة والتصؽٌر  ،أما حدٌلة بالجٌم  ،وجذٌلة فهما محرفتان  .اللباب فً تهذٌب اإلنساب :
 348 /1أبو الحسن علً بن أبً الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكرٌم بن عبد الواحد الشٌبانً الجزري ،عز الدٌن ابن األثٌر (المتوفى:
631هـ) الناشر :دار صادر  -بٌروت..
) )3والخزرجً  :بفتح الخاء المعجمة وسكون الزاي وفتح الراء وفً آخرها جٌم ـ هذه النسبة إلى الخزرج وهو أحد لبٌلً األنصار ،
فان جمٌع األنصار األوس والخرزج  ،والخزرج فً اللؽة الرٌح الباردة وٌنسب إلٌهم خلك كثٌر  .اللباب فً تهذٌب األنساب 44/1
) )4أخرجه اإلمام مسلم فً صحٌحه 6 ( :ـ كتاب فً صالة المسافرٌن ولصرها  44 ،ـ باب فضل سورة الكهؾ وآٌة الكرسً ج /17
ص  /556ح  . 811وأخرجه اإلمام ابو داود  8 ( :ـ كتاب الوتر  ،باب ماجاء فً آٌة الكرسً  ،ج /2ص  / 72ح  .1461وأخرجه
اإلمام فً مسند . 142/5
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الثانية  :أبو الطيفل  ،ذكرىا ابف األثير( )1وكثير ممف ترجـ لو .
ونص الذىبي عمى الكنيتيف ( )2والطفيل أحد ابنائو وذكر ابف حباف ( )3وابف
األثير( )4والنووؼ ( )5أف الذؼ كناه بيا عمر رضي هللا عنو .
لقبو 1:ػػػ سيداألنصار :ػ روػ الطبراني بسنده عف عتبة بف عبد هللا بف عمرو قاؿ
حدثني أبي عف جدؼ  ،قاؿ كنت عند رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يوـ عيد فقاؿ :أدعو لي سيد
األنصار  ،فدعو أُبي بف كعب  ،فقاؿ  :يا أُبي أئت المصمى فأمر بكنسو وأمر
ّ
ّ
الناس فميخرجوا  ،فمما بمغ الباب رجع فقاؿ  :يا رسوؿ هللا إو النساء ؟ فقاؿ :
والعواتق والحيض يكف في الناس يشيدف الدعوة (. )6
2ػ سيد المسمميف :ػ لقبو بو عمر رضي هللا عنو  .قاؿ أبو نضرة العبدؼ  :قاؿ
رجل منا يقاؿ لو جابر أو جوبير :طمبت حاجة إلى عمرو إلى جنبو رجل أبيض
الثياب والشعر  ،فقاؿ  :أف الدنيا فييا بالغنا وزادنا إلى األخرة  ،وفييا أعمالنا التي
نجزؼ بيا في األخرة فقمت  :مف ىذا يا أمير المؤمنيف ؟ قاؿ  :ىذا سيد المسمميف
أُبي بف كعب (. )7
ّ

) )1أسد الؽابة  168 /1 :أسد الؽابة فً معرفة الصحابة  :أبو الحسن علً بن أبً الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكرٌم بن عبد الواحد
الشٌبانً الجزري ،عز الدٌن ابن األثٌر (المتوفى631 :هـ)المحمك :علً دمحم معوض  -عادل أحمد عبد الموجود الناشر :دار الكتب
العلمٌةالطبعة :األولى سنة النشر1415 :هـ  1994 -م.
) )2الممتنى فً سرد الكنى للذهبً  . 328 /1 :شمس الدٌن أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن لَاٌْماز الذهبً (المتوفى748 :هـ)
المحمك :دمحم صالح عبد العزٌز المراد الناشر :المجلس العلمً بالجامعة اإلسالمٌة ،المدٌنة المنورة ،المملكة العربٌة السعودٌة
الطبعة :األولى1418 ،هـ
) )3مشاهٌر علماء األمصار . 31 :دمحم بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْعبدَ ،التمٌمً ،أبو حاتم ،الدارمً ،البُستً (المتوفى:
354هـ)حممه ووثمه وعلك علٌه :مرزوق على ابراهٌمالناشر :دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزٌع – المنصورة الطبعة :األولى
 1411هـ  1991 -م
) )4أسد الؽابة . 168 /1 :
) )5تهذٌب األسماء واللؽات  . 118/1 :أبو زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرؾ النووي (المتوفى676 :هـ)عنٌت بنشره وتصحٌحه
والتعلٌك علٌه وممابلة أصوله :شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنٌرٌة ٌطلب من :دار الكتب العلمٌة ،بٌروت  -لبنان
) )6ذكره الهٌثمً فً مجمع الزوائد  211/2 :ولال  :رواه الطبرانً فً الكبٌر وفٌه ٌزٌد بن شداد الهنائً مجهول وكذلن عتبة بن
عبدهللا بن عمرو بن العاص مجهول  .أما خروج النساء والعواتك وهن الجارٌات الالتً لاربت البلوغ  ،والحٌض فمد ورد أصله فً
الصحٌحٌن ،فمد أخرجه اإلمام البخاري  13 :ـ كتاب العٌدٌن  ،باب خروج النساء والحٌض إلى المصلى  ،ج /2ص  / 21ح . 974
) )7طبمات ابن سعد  ، 379/3 :ونملها الذهبً فً سٌر أعالم النبالء . 392/1 :
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3ػ سيد القراء :ػ لقبو بو كثير ممف ترجـ لو مف الحفاظ كالمزؼ والذىبي وابف
الجزرؼ والسيوطي والخزرجي (. )1
وترجـ لو ابف الجزرؼ بقولو  :أبو المنذر األنصارؼ المدني سيد القراء باالستحقاؽ
وأق أر ىذه األمة عمى االطالؽ (. )2
وقاؿ أيضاً  :وبينت طرؽ حديث اقرؤكـ أُبي بف كعب  ،وأحسنيا ما رواه حماد بف
ّ
سممة بف عاصـ األحوؿ عف أبي قالبة أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ  :اقرؤكـ أٌبي بف كعب
ّ
فإنو مع كونو مرسالً صحيح اإلسناد (. )3
وفي األثر الصحيح عف عمر بف الخطاب رضي هللا عنو قاؿ  (:أقرونا أُبي بف
ّ
كعب ) (. )4

) )1أنظرتحفة األشراؾ  ، 11/1 :سٌر اعالم النبالء  ، 391/3 :ؼاٌة النهاٌة . 31/1 :
) )2ؼاٌة النهاٌة فً طبمات المراء  .31/1 :شمس الدٌن أبو الخٌر ابن الجزري ،دمحم بن دمحم بن ٌوسؾ (المتوفى833 :هـ)
الناشر :مكتبة ابن تٌمٌة الطبعةاألولى  :عنً بنشره ألول مرة عام 1351هـ ج .برجستراسر
) )3المصدر الساٌك  . 31/3ولوله اإلسناد  :أي إلى من أرسله  ،وهللا أعلم .
) )4أخرجه البخاري فً صحٌحه 65 :ـ كتاب التفسٌر  ،باب لوله :ما ننسخمن آٌة أو ننساها ج  /6ص  / 19ح  . 4481ولال الحافظ
ً وفٌه ذكر
عند شرحه الحدٌث فً فتح الباري  : 167/8ولد أخرجه الترمذي وؼٌره من طرٌك أبً لالبة عن أنس مرفوعا ً فً ذكر أُب ّ
ً بن كعب الحدٌث وصححه لكن لال ؼٌره  :أن الصواب
جماعة وأوله  :أرحم أمتً بأمتً أبوبكر ـ وفٌه ـ وألرؤهم لكتاب هللا أُب ّ
إرساله .أهـ .
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المطلب الثاني  :مولده ونشاتو :ـ
لم تذكر مصادر ترجمتو سنة مولده رضي هللا عنو .
أما نشأتو  ،فمقد نشأ في بيئة ذات طابع ديني وىي بيئة المدينة التي كان ليا سبق
في الدين والتدين بما أحتوتو من بقايا الكتب القديمة التي كانت بين أيدي من سكنيا
من أىل الكتاب وبخاصة الييود وكان أُبي رضي هللا عنو مطمعا عمى تمك الكتب
ّ
القديمة يعرف لغتيا  ،كما تعمم الكتابة التي أىمتو وما تميز بو من مميزات أخرى أن
يكون بعد دخولو في اإلسالم أول من كتب الوحي لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في المدينة ( )1وفي
الوقت الذي كانت الكتابة فييا قميمة  ،وكان أىل المدينة ممن ال يكتبون اال قميل ،
منيم سعد بن عبادة  ،والمنذر بن عمرو  ،أُبي بن كعب وزيد ابن ثابت  ،ورافع بن
ّ
مالك  ،وىؤالء الخمسة من األوس والخزرج ( )2وما أتيح ألُبي من تعمم القراءة
ّ
والكتابة عمى قمة العارفين  ،بيا في عصره ليعد من أمارات أشراف المجتمع
والمرموقين فيو .
وكان أُبي من الرىط الخزرجين الذين حضروا بيعة العقبة الثانية ( )3ثم بعد ذلك
ّ
المجاىد في سبيل إعالء كممة الدين ونصرتو فيغزو مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكانن ممن
شيد بد ار  ،واحدا والخندق والمشاىد كميا ( ، )4ذكر انو رمي يوم االحزاب عمى
أ ْك َحمو  ،فأرسل إليو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بطبيب فكواه (. )5

) )1االسٌتعاب  ، 79/2 :أسد الغابة  ، 279/2 :االصابة . 292/2 :
) )2فتوح البلدان  .566 :أحمد بن ٌحٌى بن جابر بن داود البَ ََلذُري (المتوفى38: :هـ)الناشر :دار ومكتبة الهَلل -بٌروت عام النشر:
 2:99م
) )3طبقات ابن سعد  ، 5:9 /4 :أسد الغابة  ، 77/2 :سٌر اعَلم النبَلء . 49:/2 :
) )4طبقات ابن سعد  ، 5:9 /4 :أسد الغابة  ، 77/2 :سٌر اعَلم النبَلء . 49:/2 :
) )5أخرجه مسلم فً صحٌحه  4: :ـ كتاب السَلم  37 ،ـ باب لكل داء دواء ج  /5ص  /2841ح  ، . 3318واخرجه ابو داود فً
ً طبٌبا ً فقطع منه عرقا ً ج/5ص  /6ح ،4975
سننه 38ـ كتاب الطب  ،باب قطع العرق وموضع الحجامة بلفظ  :بعث النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى أُب ّ
ً رمى ٌوم األحزاب على أكحله فكواه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،وأخرجه
وهذا ألبً داود  ،وزاد وفً رواٌة مسلم ثم كواه وفً أخرى  :أن أُب ّ
ً بن كعب مرضا ً ،
أب
:مرض
ولفظه
،
45:4
ح
/
645
ص
ابن ماجة فً سننه  35 :ـ فً الطب  35 ،ـ باب من اكتوى  ،ج/ 5
ّ
فأرسل إلٌه النبً ملسو هيلع هللا ىلص فكواه على أكحله  ،وأخرجه احمد فً مسنده ج  /33ص  /266ح . 25364
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المطمب الثالث  :شيوخيو وتالميده :
شيوخو  :روى عف  :النبي ملسو هيلع هللا ىلص .
تالميده  :روى عنو  :أنس بف مالؾ وجابر أو جويبر العبدػ و الجارود بف أبى
سبرة اليذلى وجندب بف عبد هللا البجمى والحسف بف أبى الحسف البصرػ  ،و لـ
يدركو  ،والربيع بف زياد بف أنس بف الدياف ورفيع أبو العالية الرياحى وزر بف حبيش
األسدػ وسعيد بف المسيب وسميـ بف حنظمة وسميماف بف صرد الخزاعى وسمرة بف
جندب وسيل بف سعد الساعدػ وسويد بف غفمة وأبنو الطفيل بف أُبى بف كعب
وعامر بف شرحبيل وعبد الرحمف بف أبزػ وعبد الرحمف بف أبى ليمى وعبد الرحمف
بف األسود بف عبد يغوث وعبد الرحمف بف مل أبو عثماف النيدػ وعبد هللا بف أبى
اليذيل وعبد هللا بف أبى وبصير وأبنو عبد هللا بف أُبى بف كعب وعبد هللا بف الحارث
بف نوفل عبد هللا بف خباب بف األرت المدنى  ( ،حميف بنى زىرة )عبد هللا بف رباح
األنصارػ وعبد هللا بف عباس وعبد هللا بف فيروز الديممى وعبيد بف عمير الميثى
وعتى بف ضمرة وعطاء بف يسار وعطية الكالعى وعمارة بف عمرو بف حزـ
األنصارػ وعمر بف الخطاب أمير المؤمنيف وقيس بف عباد وكثير بف أفمح المدنى ،
أبو يحيى و قيل أبو دمحم و قيل أبو عبد الرحمف  ،مولى أبى أيوب األنصارػ وأبنو
دمحم بف أُبى بف كعب ودمحم بف أبى بف كعب األنصارػ  ،أبو معاذ المدنى  ،و يقاؿ
دمحم بف فالف بف أبى بف كعب ومسروؽ بف األجدع ومطرؼ بف عبد هللا بف الشخير
العامرػ والمغيرة بف نوفل بف الحارث بف عبد المطمب و مكحوؿ الشامى و لـ يدركو
وناشرة بف سمى اليزنى  ،المصرػ ونفيع أبو رافع الصائغ ويحيى بف الجزار ويوسف
بف ماىؾ بف بيزاد الفارسى المكى مولى قريش ( وقيل لـ يكف لو والء ينتمى إليو ،
وقيل ىو يوسف بف ميراف والصحيح أنو غيره ) ابف الحوتكية وأبو إدريس عائذ هللا
بف عبد هللا الخوالني وأبو األسود الدؤلى وأبو الميمب الجرمى البصرػ عمرو أو عبد
13

الرحمف بف معاوية وأبو أيوب خالد بف زيد األنصارػ و أبو بصير األعمى وأبو
عثماف األنصارػ  ،و لـ يدركو وأبو موسى عبد هللا بف قيس األشعرػ وأبو نضرة
المنذر بف مالؾ وأبو ىريرة وأبي الجوزاء أوس بف عبدهللا الربعي وأـ ولد أبي بف
كعب (.)1

) )1تهذٌب التهذٌب  ، 188-187/1 :تهذٌب الكمال فً أسماء الرجال ٌ . 264/236/2وسؾ بن عبد الرحمن بن ٌوسؾ ،أبو الحجاج،
جمال الدٌن ابن الزكً أبً دمحم المضاعً الكلبً المزي (المتوفى742 :هـ) المحمك :د .بشار عواد معروؾ الناشر :مؤسسة الرسالة –
بٌروت ،الطبعة :األولى. 1981 – 1411 ،
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المبحث الثاني  :صفاته وحياته العلمية وفيه ثالتة مطالب .
المطلب األول  :صفاتو وزىده.
المطلب الثاني  :طلبو للعلم .
المطلب الثالث  :صفاتو العلمية .

المطمب األوؿ  :صفاتو وزىده :
كاف اُبي رجال دحداحا ( )1ربعة ( )2ليس بالقصير وال بالطويل  ،أبيض الرأس
ّ
3
والمحية وال يغير شيبو ( ) وأبيض الثياب .
قاؿ أبو نضرة العبدؼ  :قاؿ رجل منا يقاؿ لو جابر أو جوبير :طمبت حاجة إلى
عمرو إلى جنبو رجل أبيض الثياب والشعر  ،فقاؿ  :أف الدنيا فييا بالغنا وزادنا إلى
األخرة  ،وفييا أعمالنا التي نجزؼ بيا في األخرة فقمت  :مف ىذا يا أمير المؤمنيف ؟
قاؿ  :ىذا سيد المسمميف أُبي بف كعب (.)4
ّ
وعف جانب مف صفاتو وزىده وتخميو عف كثير مف متاع الدنيا الزائل يقوؿ جندب بف
عبدهللا البجمي رضي هللا عنو  :أتيت المدينة ابتغاء العمـ فدخمت مسجد رسوؿ هللا
الحَم َق حتى أتيت ّحْمقة فييا رجل
مق يتحدثوف  ،فجعمت أمضى َ
ملسو هيلع هللا ىلص فإذا الناس فيو َح َ
العقدة
شاحب عميو ثوباف كأنا قدـ مف سفر  ،قاؿ فسمعتو يقوؿ  :ىمؾ أصحاب ُ

،أح ِسُبو قاؿ م ار ار  .قاؿ فجمست إليو فتحدث بما قضى
ورب الكعبة وال آسى عمييـ ْ

لو  ،ثـ فإذا رجل زاىد منقطع يشبو أمره بعضو بعضاً عميو فرد عمي السالـ ثـ
ّ
سألني :مف أنت  :مف أىل العراؽ  ،قاؿ  :أكثر شئ سؤاال  ،قاؿ  :لما قاؿ ذلؾ
غضبت  ،قاؿ فجثوت عمى ركبتي ورفعت يدؼ  ،ىكذا وصف  ،حياؿ وجو
فاسستقمبت القمبة  ،قاؿ قمت  :الميـ نشكوىـ إليؾ أنا ننفق نفقاتنا وننصب أبداننا

ونرحل مطايانا ابتغاء العمـ فإذا لقيناىـ تجيموا لنا وقالوا لنا  .قاؿ فبكى أُبي  ،وجعل
ّ
يترضاني ويقوؿ  :ويحؾ إلى يوـ الجمعة ألتكممف بما سمعت مف رسوؿ ال أخاؼ
فيو لومة الئـ  .قاؿ لما قاؿ ذلؾ أنصرفت عنو وجعمت انتظر الجمعة  ،فمما كاف
) )1نمل ابن منظور فً لسان العرب عن اللٌث لوله  ( :الدّحْ داح والدَّحْ داحةمن الرجال والنساء  :المستدٌر الململم )  . 434 /2دمحم بن
مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدٌن ابن منظور األنصاري الروٌفعى اإلفرٌمى (المتوفى711 :هـ) الناشر :دار صادر  -بٌروت
الطبعة :الثالثة  1414 -هـ
2
ور ْب َعة وربعة أي َم ْربُوع الخلك ال بالطوٌل وال بالمصٌر . 117/8 .
ْع
ب
ور
َ
) ) رجل مربوع ومرتبع َ
) )3طبمات ابن سعد  ، 378 /3 :أسد الؽابة  ، 168/1 :سٌر أعالم النبالء  ، 389/1 :األصابة . 185/1 :
) )4طبمات ابن سعد  ، 379/3 :زنملها الذهبً فً سٌر أعالم النبالء . 392/1 :
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يوـ الخميس خرجت لبعض حاجتي فإذا السكؾ غاصة مف الناس ال أجد سكة اال
يمقاني الناس  .قاؿ قمت  :ما شأف الناس ؟ قالوا نحسبؾ غريبا  ،قاؿ قمت  :أجل ،
قالوا مات سيد المسمميف أُبي بف كعب  ،قاؿ جندب  :فمقيت أبا موسى بالعراؽ
ّ
1
فحدثتو حديث أُبي  ،قاؿ :واليفاه !! لو بقى حتى تبمغنا مقالتو ( ) وناىيؾ عف
ّ
صفاتو اف يدعو لو النبي ملسو هيلع هللا ىلص باف يكوف مف أىل العمـ ىنيئاً لو في قولو ملسو هيلع هللا ىلص :
( ليينئؾ العمـ يا أبا المنذر ) ( )2وذلؾ بعد اجابو أُبي رضي هللا عنو في تواضع
ّ
وخشية أف أعظـ آية في كتاب هللا تعالى ىي آية الكرسي  ،وىنا تتجمى محبة
الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ألُبي  ،فيدعوا لو بيذا الدعاء  ،ويضرب عمى صدره تثبيتا لو  ،وليضع
ّ
بيده الشريفو عمى صدره وساـ العمـ مف الدرجة األولى  ،ليناؿ بو سعادة الدنيا
واألخرة  ،وال ليناؿ بو عرضاً مف أعراض الدنيا الزائمة  ،نعـ تمؾ ىي الفرحة
المحمودة التي تتكرر مرة أخرػ  ،فنراه يفرح فرح المؤمف حينما تغشاه رحمة هللا
تعالى  ،فقد ذكره ربو باسمو في المالء  ،وارسل جبريل لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص ليخبره بذلؾ وليبمغو
أف هللا يأمره أف يق أر عميو القرآف  ،تعميماً لو وتثبيتا ال تعمماً واستذكا اًر ،أؼ شرؼ
أعظـ مف ذلؾ  ،وأؼ منقبة أجل مف ىذه  ،وحيئذ يبكي أُبي رضي هللا عنو فرحاً ،
ّ
وخوفاً مف التقصير عف شكر ىذه النعمة  ،ويسئل أُبي  :ففرحت بذلؾ ؟ قاؿ  :وما
ّ

ٌمنعنً ( ، )3وهللا تبارن تعالى ٌمول ﭧ ﭨ ﱡ ﲀﲁﲂﲃﲄ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ( ) .
4

) )1طبمات ابن سعد . 381/3 :
) )2سبك تخرٌجه فً صفحة ( )9فً مبحث كنٌته .
) )3اخرجه اإلمام البخاري فً صحٌحه  65 ( :ــ كتاب التفسٌر  ،باب سورة لم ٌكن .4961/175/6 ،
) )4يونس . 58
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المطمب الثاني  :طمبو لمعمـ  :فمقد عاش أُبي طواؿ حياتو متصفاً بصفات طالب
ّ
العمـ الحافع لكتاب هللا تعالى  ،تالوة وتدب اًر وفيماً وعمماً وعمال  ،وأذا كاف المجتمع
المسمـ يوقر ويجل كتاب هللا تعالى في عصرنا ىذا ويمنحيـ الجوائز لما حمموه في
صدورىـ مف كتاب هللا تعالى  ،فما بالنا بمف حفظو وأتقنو عمى يدؼ رسوؿ هللا صمى
هللا عميو وسمـ ؟! وليس ىذا فقط بل تعمـ العمـ والعمل جميعاً  ،وكاف مف وراء ذلؾ
جنديا في الصفوؼ األولى ألعالء كممة هللا ولنصرة ديف اإلسالـ  ،وماذا بعد ذلؾ ،
فمقد أصبح أُبي كما وصفو ابف عباس ػ ػ ػ رضي هللا عنيما ػ ػ ػ مف الراسخيف في العمـ
ّ
( )1ومف ناحية أخرػ لـ تكف الدنيا تشغمو  ،بل كاف أكبر ىمو اإلسالـ ومعايشو
كتاب هللا تعالى  ،وىو الذؼ كاف يختـ القرآف في كل ثماف ( )2وتعاؿ معي لننظر
ماذا يقوؿ عف الدنيا وقد ضرب مثالً ليا  :أف مطعـ ابف آدـ قد ضرب مثالً لمدنيا ،
ومَم َحو فانظر إلى ما يصير (. )3
وأف قزحة َ

وفي موضع آخر يقوؿ  :إف الدينا فييا بالغنا ػ ػ ػ أوقاؿ  :زادنا إلى األخرة  ،وفييا
أعمالنا التي نجز بيا (.)4
وكاف رضي هللا عنو رفيقاً رحميا بالمسمميف  ،رأػ رجالً ػ ػ كما وصفو ػ ػ ػ ال يعمـ رجال
أبعد مف المسجد منو  ،وكاف ال تخطئو صالة فقاؿ لو  :لو أشتريت حما اًر تركبو في
الظمماء  ...الحديث ( )5ولـ يكف ليمر أمر ىذا الرجل بدوف أف يستوقف أُبياً رضي
هللا عنو حتى أنو لـ يتركو اإل عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ،كل ذلؾ رحمة ورفقا باخيو المسمـ
الذؼ خشي عميو المشقة واألرىاؽ  .وأيضاً فقد كاف رضي هللا عنو مستجاب الدعوة
فحينما عمـ مف النبي ملسو هيلع هللا ىلص أف األمراض التي تصيب المؤمف كفارات  ،وأف قمت ،
) )1طبمات ابن سعد . 371/2 :
) )2فضائل المران ألبً عبٌد  .177 :أبو عُبٌد الماسم بن سالّم بن عبد هللا الهروي البؽدادي (المتوفى224 :هـ)
تحمٌك :مروان العطٌة ،ومحسن خرابة ،ووفاء تمً الدٌن الناشر :دار ابن كثٌر (دمشك  -بٌروت) الطبعة :األولى 1415 ،هـ 1995-
) )3أخرجه الطبرانً فً الكبٌر  ، 531/198/1وذكره الهٌثمً فً المجمع  ، 18175/288/11ولال رواه عبدهللا والطبرانً ورجالها
رجال الصحٌح ؼٌر عُتً وهو ثمة ) أهـ .
) )4طبمات ابن سعد . 499/3 :
) )5أخرجه اإلمام مسلم فً سننه  6 ( :ــ كتاب المساجد  51 ،ــــ باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد  ،ج  ، 2ص  ،131ح .1546
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الوعؾ ػ ػ ػ وفي رواية سأؿ هللا
حتى الشوكة  ،فمـ يمبث أف دعا هللا تعالى أف ال يفارقو ُ

حمى ػ ػ حتى يموت  ،وأف ال يشغمو عف حج وعمرة  ،وال جياد  ،وال صالة مكتوبة
في جماعة  ،فما مس إنساف جسده اال وجد حره حتى مات (. )1

وفي موضع آخر  ،يروػ سعيد بف جبير عف ابف عباس  ،قاؿ أخرجوا بنا إلى أرض
قومنا  ،فكنت في مؤخر الناس مع أُبي بف كعب  .فياجت سحابة  ،فقاؿ الميـ
ّ
أصرؼ عنا أذاىا  ،قاؿ  :فمحقناىـ وقد ابتمت رحاليـ فقاؿ عمر  :ما اصابكـ الذؼ
أصابنا  ،قمت  :أف أبا المنذر قاؿ  :الميـ أصرؼ عنا اذاىا  ،قاؿ  :فال دعوتـ لنا
معكـ (. )2
وكاف مف نتيجة ما أصاب أُبياً رضي هللا عنو مف الحمى التي لـ تفارقو  ،أف أورثتو
حدة في الطبع  ،وكما عبر عف ذلؾ الذىبي بقولو ( مالزمة الحمى لو حرفت خمقو
يسي اًر ومف ثـ يقوؿ زربف حبيش  :كاف أُبي فيو شراسة ) (. )3
ّ
ولـ تكف لتظير ىذه الحدة اال عمو مف يثتثيرىا  ،ولـ تظير عميو كصفة دائمة
مستقرة انما تظير كرد فعل لما يحدث مف بعض الناس حينما يورد واسئمة لـ تقع بعد
 ،أنما ىي إفتراضات مف خالييـ  ،أو أسئمة ترد إليو تحمل معيا معاني أخرػ غير
مجرد ارادرة معرفة اإلجابة عمى ىذه االسئمة  ،كأف يكوف السائل مف مكاف معروؼ
بالمجاج وكثرة السؤاؿ والمجادلة  ..مما يغضب أبياً ويستثيره .
ولقد ظل أُبي عمى الرغـ مف ذلؾ موضع تقدير مف حولو  ،ولـ ينقص مف قدره
ّ
ومكانتو شياً وىا ىو عمر بف الخطاب رضي هللا عنو يخطب الناس بالجابية
ويخبرىـ أنمف اراد أف يسأؿ عف القرآف فميأت أُبي بف كعب  ،وقد مر عمينا خبر
ّ
) )1ذكره الحافظ فً األصابة . 381/1 :
) )2سٌر اعالم النبالء  182/1ورجاله ثمات اال حبٌب بن أبً ثابت ثمة ٌدلس ولد عنعن  .تمرٌب التمرٌب .151/1 :
) )3سٌر اعالم النبالء  .392/1شمس الدٌن أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن لَاٌْماز الذهبً (المتوفى748 :هـ) الناشر :دار
الحدٌث -الماهرة الطبعة1427 :هـ2116-م
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جندب بف عبدهللا ( )1وفيو داللة عمى ما سبقت ذكره  ،وكذلؾ ما رواه عتى بف
ضمرة قاؿ  :قمت ألُبي بف كعب  :ما شأنكـ يا أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،ناتيكـ مف
ّ
الغربة نرجو عندكـ الخير فتياونوف بنا ؟ قاؿ  :وهللا لف عشت إلى ىذه الجمعة
ألقولف قوالَ ال أبالي استحييتموني أو قتمتموني  ،فمما كاف يوـ الجمعة  ،خرجت فاذا
أىل المدينة يجيبوف في سككيا  ،فقمت ما الخبر ؟ قالوا  :مات سيد المسمميف أُبي
ّ
بف كعب ()2
األمثمة عمى ذلؾ أيضاً ما أخرجو ابف سعد بسنده  ،عف مسروؽ قاؿ  :سألت أُبي بف
ّ
كعب عف مسألة فقاؿ  :يا ابف أخي أكاف ىذا ؟ قمت  :ال  ،قاؿ  :فأجمني حتى
يكوف فاذا كاف اجتيدنا لؾ رأينا (. )3

) )1لصة اهل العراق أنظر صفحة . 17
) )2طبمات ابن سعد . 381/3 :
) )3نفس المصدر . 381/3 :
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المطمب الثالث  :حياتو العممية  :أما حياتو العممية رضي هللا عنو فقد ذكرت بعض
مالمحيا في أثناء الكالـ عف أسمو وكنيتو وصفاتو  ،ومف أبرز سمات ىذه الحياة
العممية المباركة أف يتبوأ أُبي المنزلة العالية الرفيعة في حفع كتاب هللا تعالى ،
ّ
ليصبح ىو أق أر ىذه األمة  ،بل وسيد القراء عمى االستحقاؽ  ،ويأتي الخبر مف
السماء النبي ملسو هيلع هللا ىلص أف يق أر عمى أُبي القرآف  ،وقد ذكره هللا تعالى باسمو في المأل
ّ
األعمى  .فيفرح أُبي لذلؾ ويبكي خشية التقصير في شكر ىذه النعمة الجميمة .
ّ
ومف تمؾ السمات أف يينئو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص بما أنعـ هللا عميو مف عمـ وفيـ وبصيرة
ليينئؾ العمـ أبا المنذر  ،وفي رواية بمفع الدعاء  :وهللا ليينئؾ العمـ أبا المنذر ،
وقد سألو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص عف أعظـ آية في كتاب هللا تعالى ؟ وما كاف ألُبي أف يجيب
ّ
اإلجابة الصحيحة اال أف يكوف قد حفع ووعى وفيـ وأحاط عمما بما حفع  ،وىو مع
ذلؾ يستحي أف يرد مف المرة األولى  ،فيسألو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ثانيو وىو يعرؼ أنو يعمـ
االجابة الصحيحة  ،فيخبره أُبي أنيا آية الكرسي  ،فحينئذ يضرب الرسوؿ صمى هللا
ّ
عميو وسمـ عمى صدره تثبيتا لعممو وايمانو  ،وليضع عمى صدره وساـ العمـ وااليماف
(. )1
ومف ذلؾ أيضاً ما ثبت بسند صحيح أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص نادػ أبياً وىو يصمى في المسجد
 ،وما كاف ذلؾ اال ألمر عظيـ وحدث ىاـ يدعوه إليو  ،حتى أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليناديو
وىو يصمي  ،فخفف أُبي مف صالتو وجاء إلى الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ له  :ما منعن أن
ّ

تجيبني إذ دعوتؾ ؟ أليس هللا يقوؿ  :ﭧ ﭨ ﱡ ﲩﲪ ﲫﲬ
ﲲ ﱠ( )2قاؿ أُبي  :ال جرـ ( )3يا رسوؿ هللا  ،ال
ﲳ
ﲭﲮﲯﲰ ﲱ
ّ
) )1سبك تخرٌجه فً صحفة ( . )9
) )2األنفال.)24(:
) )3ال جرم  :أي ال بد وال محالة  ،ولٌل معناه حما ً  .لسان العرب . 94/12 :

21

تدعوني اال أجبتؾ وأف كنت مصمياً  ،قاؿ  :تحب أف أعممؾ سورة لـ تنزؿ في التوراة
 ،وال في األنجيل  ،وال في الزبور  ،وال في القرآف مثميا ؟ فقاؿ أُبي  :نعـ يا رسوؿ
ّ
هللا  ،فقاؿ  ،ال تخرج باب المسجد حتى تعمميا  ...ثـ يسألو النبي ملسو هيلع هللا ىلص :ما تق أر في
صالتؾ ؟ فيق أر عميو أُبي أـ القرآف  ،فقاؿ  :والذؼ نفسو بيده  ،ما أنزؿ في التوراة وال
ّ
في األنجيل وال في الزبور وال في القرآف مثميا , ،انيا ليي السبع المثاني والقرآف
الذؼ أعطيت (. )1
وفي رواية ػ قاؿ لو النبي ملسو هيلع هللا ىلص  :أني أحب أف أعممؾ سورة  ...ويبدو مف الحوار ما
كاف عميو أُبي رضي هللا عنو مف حرصو عمى طمب العمـ  ،وقد عرؼ النبي صمى
هللا عميو وسمـ عنو ذلؾ فاستدعاه  ،مما يدؿ عمى أىمية ىذا األمر في نفس الرسوؿ
ملسو هيلع هللا ىلص وتشجيعاً منو ألُبي وحثا لو عمى االستمرار والتزود  ،وليحفع عنو أُبي ىذا العمـ
المبارؾ  ،والذؼ يتعمق في المقاـ األوؿ بكتاب هللا تعالى وبفضل سورة وىي أعظـ
سورة في كتاب هللا تعالى  ،فناسب ذلؾ لما عممو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص مف حفع أُبي لمقرآف
ّ
واألشتغاؿ بو  ،وعدـ األنقطاع عنو  ،ليكوف أُبي بعد ذلؾ منارة مف منارات العمـ
ّ
تنشر الخير واليدػ لمناس أجمعيف (. )2
ثـ ىو مف بعد ذلؾ مف أىل الفتيا عده مسروؽ في الستة مف أصحاب الفتية عمى
عيد رسوؿ هللا صمى عميو وسمـ وكذلؾ في عيد أبي بكر رضي هللا عنو كاف إذا
نزؿ بو أمر يريد فيو مشاورة أىل الرأؼ وأىل الفقو ودعا رجاالً مف المياجريف
واألنصار  ،دعا عمر وعثماف وعمي ًا وعبدالرحمف بف عوؼ ومعاذ بف جبل وأُبي بف
ّ
كعب وزيد بف ثابت  ،وكل ىؤالء كاف يفتي في خالفة أبي بكر  ،وانما تصير فتوػ

) )1أخرجه االمام الدرامً فً سننه  23( :ـــ ومن كتاب فضائل المرآن  12 ،ـــ باب فضل فاتحة الكتاب ،ج  ، 2ص .538
) )2طبمات بن سعد . 378/3 :

22

الناس إلى ىؤالء  ،فمضى أبوبكر عمى ذلؾ  ،ثـ ولى عمر فكاف يدعو ىؤالء النفر ،
وكانت الفتوػ تصير وىو خميفة إلى عثماف وأُبي وزيد (.)1
ّ
وأخرج ابف سعد عف عبد هللا بف دينار األسممي عف أبيو قاؿ  :كاف عمـ أصحاب
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ينتيي إلى ستة  :إلى عمر وعثماف وعمي ومعاذ بف جبل وأبي بف
ّ
كعب وزيد بف ثابت (.)2
وأخرج أيضاً عف السوار بف مخرمة قاؿ  :كاف عمـ أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ينتيي إلى
ستة  :إلى عمر وعثماف وعمي ومعاذ بف جبل وأبي بف كعب وزيد بف ثابت (.)3
ّ
وروػ أيضاً عف جابر بف عامر قاؿ  :كاف عمماء ىذه األمة بعد نبييا ملسو هيلع هللا ىلص ستة :
عمر وعبدهللا وزيد بف ثابت  ،فاذا قاؿ عمر قوال وقاؿ ىذاف قوال كاف قوليما لقولو
تبعاً  ،وعمي وأُبي بف كعب وابو موسى األشعرؼ  ،فاذا قاؿ عمي قوالً وقاؿ ىذاف قوال
ّ
4
كاف قوليما لقولو تبعاً( ) .
وقاؿ الحافع  ( :وممف روػ عنو مف الصحابة عمر ،وكاف يسالو عف النوازؿ
ويتحاكـ إليو في المعضالت ) (. )5
وكذلؾ ابف عباس رضي هللا عنيما يقوؿ :ما حدثني أحد قط حديثاً فاستفيمتو  ،فمقد
كنت آتي أُبي بف كعب وىو نائـ فأقيل عمى بابو  ،ولو عمـ بمكاني ألحب أف يوقع
ّ
6
لي لمكاني مف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،ولكني أكره أف أممو ( ) .
ويقوؿ أيض ًا  :كنت ألزـ األكابر مف أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،مف المياجريف
واألنصار فأسأليـ عف مغازؼ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،وما نزؿ مف القرآف في ذلؾ  ،وكنت ال
) )1طبمات بن سعد . 378/3 :
) )2نفس المصدر .271/2 :
) )3نفس المصدر .271/2 :
) )4نفس المصدر .271/2 :
) )5االصابة فً تمٌز الصحابة . 181/1 :
) )6مصدر سابك.283/2 :
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آتي أحداً منيـ إالّ ْس َر بأيتاني لقربي مف رسوهللا ملسو هيلع هللا ىلص فجعمت أساؿ أ
ُبي بف كعب يوماً
ّ
 ،وكاف مف الراسخيف مف العمـ  ،عما نزؿ مف القرآف بالمدينة فقاؿ  :نزؿ بيا سبع
وعشروف سورة وسائرىا بمكة (.)1
وقاؿ الذىبي في ترجمتو ( وحفع عمماً مباركاً  ،وكاف راساً في العمـ رضي هللا عنو

(. )2

وقاؿ أيضاً  ( :وكاف عمر يجل أُبياً  ،ويتأدب معو ويتحاكـ إليو) ( )3ولـ تنقطع
صمتو بالعمـ رضي هللا عنو  ،فقد كاف موصوال بو دائماً وال يستغرب ذلؾ فيمف حفع
كتاب هللا وأحاط بو فيماً ثـ ىو يعممو غيره  ،وأخذ عنو القراءة ابف عباس وأبوىريرة
وعبدهللا بف السائب وعبد هللا بف حبيب ابو عبدالرحمف السممي وعبدهللا ابف عياش
4

وابو العالية وغيرىـ ( ) ولقد كاف رضي هللا عنو مرجعاً لممسمميف فيما يختص بكتاب
هللا وكاف مف الذيف اشتركوا في جمع القرآف في عيد أبي بكر وكذلؾ في عيد عثماف عمى رأؼ

مف يقوؿ أنو توفى في خالفة عثماف .
وكما سبقت ذكره مف حديث جندب بف عبدهللا البجمي ( )5أنو كاف ألُبي حمقة في
ّ
مسجد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يعمـ فييا الناس .
وكما كاف ابف عباس رائد مدرسة التفسير في مكة المكرمة كاف أُبي بف كعب رائد
ّ
مدرسة التفسير في المدينة المنورة  ،يمتمس العمـ عنده  ،ويحرص عمى حضور
مجالسو طمبا لمعمـ (. )6

) )1البداٌة والنهاٌة . 329/8
) )2نفس المصدر . 236/3 :
) )3سٌر أعالم النبالء . 242/3 :
) )4ؼاٌة النهاٌة فً طبمات المراء . 31 :
) )5أنظر صفحة ( )16مبحث كنٌته.
) )6تهذٌب االسماء واللؽات . 119/1 :
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وعمى الرغـ مف تقدـ وفاة أُبي رضي هللا عنو بالنسبة لغيره مف المشيوريف بالتفسير
ّ
مف الصحابة كعمي بف أبي طالب سنة  44ىػ وابف عباس سنة  68ىػ  ،رضي هللا
عنيـ أجمعيف إال أنو ورث عمماً يتناقمو الناس عبراألجياؿ وييتدوف بو في حياتيـ ،
وبالنظر إلى ما نقمو إلينا تالميذه  ،ومف اشيرىـ وأكثرىـ نقالً عنو أبو العالية
الرياحي  ،والى ما صح عف أبي العالية نفسو في التفسير مف خمل النظر في جامع
البياف ألبف جرير الطبرؼ المتوفى سنة 31ىػ نممس مدػ سعة عمـ أّبي بف كعب
ّ
رضي هللا عنو ومكانتو بيف المسمميف مف الصحابة رضي هللا عنيـ .
وألُبي رضي هللا عنو في الكتب الستة مائة وأربعة وستوف حديثاً ( )1اتفق البخارؼ
ّ
ومسمـ عمى ثالثة  ،وأنفرد البخارؼ بأربعة  ،ومسمـ بثمانية  .وكاف عمر رضي هللا
عنو يراجعو كثي اًر وخاصة فيما كاف يق اًر بو أُبي ويعممو غيره مما لـ يعممو عمر
ّ
رضي هللا عنو  ،وكثي اًر ما كاف يقوؿ أُبي عند ذلؾ  :أني تمقيت القرآف ممف تمقاه مف
ّ
جبريل وىو رطب  ،أو نحو مف ذلؾ  ،وقاؿ مرة وهللا يا عمر انؾ لتعمـ أني كنت
أحضر ويغيبوف  ،وأدنو ويحجبوف ويصنع بي  ،وهللا لئف أحببت أللزمف بيتي فال
أحدث احداً وال اقرؼ أحداً حتى أموت  ،فقاؿ عمر  :الميـ عفرانؾ لتعمـ اف هللا قد
جعل عندؾ عمماً فعمـ الناس ما عممت (. )2
ويتضح لنا مف مما سبقت ما كاف عميو مف المكانة في العمـ وال غرابة فإف النبي
ُبي بف كعب (. )3
ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ  :خذوا القرآف مف أربعة  ،مف عبدهللا بف مسعود وسالـ ومعاذ وأ
ّ
وخطب عمر رضي هللا عنو في الجابية وقاؿ  :مف أراد أف يسأؿ القرآف فميأت أُبي
ّ
بف كعب ( )4ومف ىذه األمثمة وغيرىا يتضح لنا كيف كانت حياتو رضي هللا عنو
) )1تهذٌب االسماء واللؽات . 119/1 :
) )2سٌر اعالم النبالء  . 397 /1بإسناد رجاله ثمات .
) )3أخرجه البخاري  68 ( :ـ كتاب فضائل المرآن  ،باب المراء من أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص . 4999/187/6 ،
) )4سٌراعالم النبالء . 239/3
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عمما وعمال وجيادا في سبيل هللا تعالى فيو القارغ المفسر المحدث الفقيو المفتي ،
عاش حياتو كميا مع كتاب هللا مشتغال بو  ،منقطعا عف الدنيا وزخرفيا  ،فكاف مف
أىل القرآف وىـ أىل هللا وخاصتو ورضي هللا تعالى عنيـ .
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المبحث الثالث  :منزلته ووفاته
وفيه ثالث مطالب.
المطلب األول  :منزلتو رضي هللا عنو عند هللا تعالى وعند النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
المطلب الثاني  :منزلتو رضي هللا عنو عند الصحابة والتابعين رضي هللا عنيم.
المطلب الثالث  :وفاتو رضي هللا عنو.

المطمب األوؿ :منزلتو عند هللا تعالى وعند النبي ملسو هيلع هللا ىلص:ػ يبيف ىذه المنزلة التي كانت
ألُبي رضي هللا عنو ما أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو بسنده عف أنس بف مالؾ
ّ
رضي هللا عنو  :قاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألُبي  :أف هللا أمرني أف أق أر عميؾ القرآف  .قاؿ أُبي :
ّ
ّ
1
هللا سماني لؾ ؟ قاؿ  :هللا سماؾ لي  ،فجعل أُبي يبكي ( ) .
ّ
منزلتو عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص  :أف مف أوفر الحع والنصيب لمصحابة رضي هللا عنيـ أف
يختارىـ هللا تعالى مف بيف خمقو جمعياً ليكونوا في صحبة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص  ،وليكونوا ىـ
حممة لواء اإلسالـ و الداعيف إلى هللا بإذنو ينشروف دعوة اإلسالـ بيف الناس في
حياتو ملسو هيلع هللا ىلص وبعدأف أنتقل إلى الرفيق األعمى .
ومف بيف الصحابة رضي هللا عنيـ كاف أق أر ىذه األمة وسيد القراء وسيد المسمميف
أُبي بف كعب رضي هللا عنو  ،أتخذه الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص كاتبا لموحي ولمرسائل  ،مما أتاح
ّ
ألُبي الفرصة لمقربى والمالزمة والسماع مباشرة دوف واسطة بينو وبيف الرسوؿ صمى
ّ
هللا عميو وسمـ  ،وكـ مف حوار دار بيف عمر رضي هللا عنو وبيف أُبي بشأف قراءة
ّ
يق أر بيا أُبي فيكوف نياية الحوار أف يقوؿ أُبي ما معناه  :وهللا أني كنت أحضر
ّ
ّ
ويغيبوف  ،وأدنو ويحجبوف (. )2
أف ىذا ليدؿ لنا عمى مدػ قربو ومالزمتو لمرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص  ،وصمى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذات يوـ
الفجر فنسى آية فمما أنتيى مف الصالة  ،سأؿ عف أُبي أفي القوـ أُبي ؟ قالوا بمى يا
ّ
ّ
ُبي أنو حسبت نسخت (. )3
رسوؿ هللا  ،فيسألو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص لما لـ تفتح عمي؟ فيخبره أ
ّ
وعندما أصيب أُبي في غزوة األحزاب أرسل إليو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص طبيباً فكواه عمى أكحمو
ّ
 .ذلؾ لما ألُبي مف منزلة عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص ويدعو لو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص بعد ما أرػ فيو إقبالو
ّ
) )1أنظر صفحة ( )9مبحث كنٌته.
) )2تارٌخ دمشك  . 338 /7 :أبو الماسم علً بن الحسن بن هبة هللا المعروؾ بابن عساكر (المتوفى571 :هـ) المحمك :عمرو بن
ؼرامة العمروي الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع عام النشر 1415 :هـ  1995 -م
) )3تارٌخ دمشك  :نفس المرجع. 327/7
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عمى تالوة كتاب هللا وحفظو وتدبره وانقطاعو عف الدنيا واألشتغاؿ بكتاب هللا فقاؿ :
وهللا ليينؾ العمـ أبا المنذر (. )1
وقاؿ لو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص  :أف هللا أمرني أف أق أر عميؾ القرآف ( )2ووضعو الرسوؿ هللا
عميو وسمـ ضمف األربعة الذيف يؤخذ منيـ القرآف ( )3ثـ ىو ممف يفتي عمى عيد
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  .مف ىذا وغيره يتضح عمو منزلتو عند رسوؿ هللا صمى هللا عميو
وسمـ وقربو منو .فرضي هللا عنو وعف الصحابة أجمعيف .

) )1سبمت تخرٌجه فً( )9مبحث كنٌته .
) )2أخرجه اإلمام الترمذي 51 (:ــ كتاب المنالب عن رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم  ،باب  33ــ منالب معاذ بن جبل و زٌد بن
ثابت و أبً و أبً عبٌدة بن الجراح رضً هللا عنهم  ،ج  ، 5ص  ،665ح .) 3793
) )3سبمت تخرٌجه صفحة (. )25
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المطمب الثاني  :منزلتو عند الصحابة وعند التابعيف رضي هللا عنيـ:ػ
أف مف أبمغ ىذه المنزلة الرفعية عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص لحرؼ بو أف يبمغيا عند الصحابة
رضي هللا عنيـ  .فيو أقرأىـ لكتاب هللا تعالى ومف عممائيـ وممف تولى الفتيا
والقضاء في حياة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص .
أختاره أبوبكر رضي هللا عنو فيمف قاموا بجمع القرآف عمى عيده ( )1وكاف عمر
يجمو ويتادب معو ويتحاكـ إليو ( )2وىو الذؼ لقبو بسيد المسمميف وقاؿ في الخطبة
التي خطبيا بالجابية مف أراد أف يسأؿ عف القرآف فميأت أُبياً ( )3لمعرفتو بقدره
ولممنزلة التي كانت لو بيف الصحابة مف كونو أقرأىـ  .وفي الحديث الصحيح عف
عمر رضي هللا عنو قاؿ  :أُبي أقرؤنا ( )4واختاره كذلؾ عثماف رضي هللا عنو فيمف
ّ
جمع عمى عيده  ،عمى الرأؼ القائل إنو عاش حتى خالفتو رضي هللا عنيـ جمعياً .
وعرؼ الصحابة منزلتو وامامتو  ،فكاف ممف تمقى عنو العمـ مف الصحابة عمر وأبو
أيوب األنصارؼ وأنس بف مالؾ وسميماف بف صرد وسيل بف سعد وأبو موسى
األشعرؼ وابف عباس وأبو ىريرة وعبادة بف الصامت وجندب بف عبدهللا البجمي
وعبدالرحمف بف أبزػ وعبدهللا بت عمرو بف العاص .
وقاؿ ابف عباس رضي هللا عنيما  :فجعمت أسأؿ أُبي بف كعب يوما  ،وكاف مف
ّ
الراسخيف في العمـ  ،عما نزؿ مف القرآف بالمدينة (. )5
وأتخذه عمر رضي هللا عنو إماماً يصمي بالمسمميف في رمضاف صالة الترويح .
ومف أمثمة ذلؾ ومما يدلنا عمى سعة عممو وسبقتو فيو  ،أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ق أر يوـ
) )1كتاب المصاحؾ ص  .15أبو بكر بن أبً داود ،عبد هللا بن سلٌمان بن األشعث األزدي السجستانً (المتوفى316 :هـ) المحمك:
دمحم بن عبدهالناشر :الفاروق الحدٌثة  -مصر  /الماهرةالطبعة :األولى1423 ،هـ 2112 -م
) )2سٌر اعالم النبالء .411/1 :
) )3نفس المصدر . 394/1 :
) )4سبمت تخرٌجه فً صحفة (.)11
) )5طبمات ابن سعد . 284/2 :
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الجمعة براءة وىو قائـ يذكر بأياـ هللا  ،وأُبي بف كعب وجاه النبي صمى هللا عميو ()1
ّ
وأبو الدرداء وأبو ذر  ،فغمز أُبي بف كعب أحدىما  ،فقاؿ متى أنزلت السورة يا أُبي
ّ
ّ
فإني لـ أسمعيا إال اآلف ؟ فأشار إليو أف اسكت  ،فمما انصرفوا قاؿ  :سالتؾ متى
أنزلت ىذه السورة فمـ تخبره قاؿ أُبي  :ليس لؾ مف صالتؾ اليوـ إال ما لغوت ،
ّ
فذىبت إلى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فذكرت ذلؾ لو وأخبرتو بالذؼ قاؿ اُبي فقاؿ  :صدؽ اُبي
ّ
ّ
(. )2
منزلتو عند التابعيف رضي هللا عنيـ :ػ وكما عرؼ الصحابة رضي هللا عنو قدر اُبي
ّ
ومنزلتو بينيـ  ،وكما كاف مرجعاً ليـ في النوازؿ والمعضالت  ،وكما تمقى عنو العمـ
جماعة منيـ  ،فكذلؾ كاف التابعيف فتتممذوا عمى يديو فمنيـ مف اخذ القراءة عنو
كأبي العالية وعبدهللا بف أبي حبيب أبو الرحمف السممي وعبدهللا بف عياش ...
وغيرىـ (. )3
ومف أمثمة ما يدلنا عمى مكانتو عندىـ ما رواه قيس بف عباد  ،قاؿ  :كنت آتي
المدينة فألقى أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكاف أحبيـ إلى أُبي بف كعب وأف صالة
ّ
الصبح اقميت  ....وذكر حديثاً طويالً (. )4
وقاؿ عتي بف ضمرة ألُبي يعتب عميو أعراضو عنو لما قد أعاب اُبي مف جراء
ّ
ّ
الحمى التي بجسده وال تفارقو  :ما لكـ أصحاب رسوؿ هللا نأتيكـ مف البعد نرجو
عندكـ الخير أف تعممونا  ...الحديث (. )5

) )1وجاه أي مستملبٌن له  .انظر المصباح المنٌر  . 649/2 :أحمد بن دمحم بن علً الفٌومً ثم الحموي ،أبو العباس (المتوفى :نحو
771هـ) الناشر :المكتبة العلمٌة  -بٌروت
) )2اخرجه ابن ماجة  5 ( :ـ كتاب إلامة الصالة والسنة فٌها  86 ،ـ باب ما جاء فً األستماع للخطبة واألنصات لها /352/1 ،
.1111
) )3ؼاٌة النهاٌة فً طبمات المراء . 31 :
) )4سٌر اعالم النبالء  396/1 :بإسناد صحٌح .
) )5نفس المصدر . 398/1 :بإسناد رجاله ثمات .

31

المطمب الثالث  :وفاتو رضي هللا عنو  :أختمف في سنة وفاتو  ،فقيل توفى في زمف
عمر رضي هللا عنو وقيل في زمف عثماف رضي هللا عنو وصححو البعض  ،وىو ما
أميل إليو لما ذكروه مف أدلة عمى ذلؾ ومنيا
ػ ػ ما رواه البخارؼ في تاريخو أف ابف أبزػ قاؿ ألُبي لما وقع الناس في أمر عثماف يا
ّ
أبا المنذر ما المخرج مف ىذا المازؽ ؟ قاؿ  :كتاب هللا ما أستياف فأعمل بو وما
اشتبو فكمو إلى عالمو (. )1
ػ ػ قاؿ الحافع  ( :قمت وصحح أبو نعيـ أنو مات في خالفة سنة ثالثيف واحتج لو
بأف زر بف حبيش لقيو في خالفة عثماف) (.)2
وقاؿ أيضاً  ( :وروػ البغوؼ عف الحسف في قصة لو أنو مات قبل مقتل عثماف
بجمعة ) (. )3
ػ ػ وقاؿ في التيذيب  ( :وروػ ابف سعد في الطبقات باسناد رجالو ثقات لكف فيو
ارساؿ أف عثماف أمره أف يجمع القرآف  .فعمى ىذا يكوف موتو في خالفتو ) ()4
وقاؿ في الفتح  ( :وأبي عاش بعد إرساؿ المصاحف عمى الصحيح ) (. )5
ّ
ونقل عف الواقدؼ أنو أثبت األوقاويل ػ يعني موتو في خالفة عثماف سنة ثالثيف ()6

) )1تارٌخ دمشك . 314 /7 :
) )2االصابة فً تمٌز الصحابة . 182/1 :
) )3نفس المصدر . 182/1 :
) )4تهذٌب التهذٌب  . 188/1 :أبو الفضل أحمد بن علً بن دمحم بن أحمد بن حجر العسمالنً (المتوفى852 :هـ)الناشر :مطبعة دائرة
المعارؾ النظامٌة ،الهند الطبعة :الطبعة األولى1326 ،هـ
) )5فتح الباري  . 39/9 :أحمد بن علً بن حجر أبو الفضل العسمالنً الشافعً الناشر :دار المعرفة  -بٌروت1379 ،رلم كتبه
وأبوابه وأحادٌثه :دمحم فؤاد عبد البالً لام بإخراجه وصححه وأشرؾ على طبعه :محب الدٌن الخطٌب علٌه تعلٌمات العالمة :عبد
العزٌز بن عبد هللا بن باز.
) )6االصابة فً تمٌز الصحابة ، 182/1 :تهذٌب التهذٌب . 188/1:
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الفصل الثاني :
تخريج األحاديث واألثار ودراسة األسانيد

1ػػػ حدثنى أبى بف كعب عف رسوؿ هللا ػػػػ ملسو هيلع هللا ىلص ػػػػ قاؿ ( أبصر الخضر غالما يمعب
مع الصبياف فتناوؿ رأسو فقمعو فقاؿ موسى ﱡ ﳜﳝﳞ ﳥﱠ (. )1
التخريج:
* أخرجو اإلماـ أبي داؤد في سننو  41 ( :ػ ػ كتاب السنة  17 ،ػ ػ باب فى القدر ،ج
 ، 4ص  ، 364ح ،4749حدثنا دمحم بف ميراف الرازػ حدثنا سفياف بف عيينة عف
عمرو عف سعيد بف جبير قاؿ قاؿ ابف عباس حدثنى أبى بف كعب عف رسوؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ  ( :بمفظو ) .
دراسة اإلسناد :
الرزؼ الحافع .
* دمحم بف ميراف الرزاري  :ىو دمحم بف ميراف الجماؿ أبو جعفر ا
روػ عف  :عيسى بف يونس  ،وابف امية  ،وابف عمبة  ،وغيرىـ  ،وروػ عنو  :ابو
داود  ،والبخارؼ  ،ومسمـ  ،وغيرىـ( )2ثقة حافظ  ،مف العاشرة  ،مات سنة تسع
وثالثيف  ،أو في التي قبميا  .روػ لو البخارؼ ومسمـ و ابو داود (.)3
* سفياف بف عيينة  :ىو سفياف بف عيينة بف أبي عمراف ميموف الياللي أبو دمحم
عيينة ىو المكي أبا عمراف  .روػ عف  :عمرو بف دينار  ،وعبدالممؾ بف عمير ،
وزياد بف عالقة  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :دمحم بف ميراف الرازؼ  ،واألعمش  ،وابف
جريج  ،وغيرىـ( )4ثقة حافظ إماـ حجة  ،إال أنو تغير حفظو باخره  ،وكاف ربما
دلس ( )5لكف عف الثقات  ،مف رؤوس الطبقة الثامنو  ،وكاف أثبت الناس في عمرو

) )1سورة الكهؾ .)74( :
) )2تهذٌب التهذٌب . 478/9 :
) )3تمرٌب التهذٌب  . 519 :أبو الفضل أحمد بن علً بن دمحم بن أحمد بن حجر العسمالنً (المتوفى852 :هـ) المحمك :دمحم عوامة
الناشر :دار الرشٌد – سورٌا الطبعة :األولى1986 - 1416 ،
) )4تهذٌب التهذٌب 114/4 :
) )5كان ٌدلس لكن ال ٌدلس اال عن ثمة وادعى بن حبان بأن ذلن كان خاصا ووصفه النسائً وؼٌره بالتدلٌس .من المرتبة الثانٌة . 32
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بف دينار  ،مات في رجب سنة ثماف وتسعيف ولو أحدػ وتسعوف سنة لو الجماعة
(. )1
* عمرو بف دينار  :ىو عمرو بف دينار المكي أبو دمحم االثرـ الجمحي ( )2احد
األعالـ  .روػ عف :سعيد بف جبير  ،وابف عباس  ،وابف الزبير  ،وغيرىـ وروػ عنو
 :ابف عيينة  ،وأيوب  ،وقتادة  ،وغيرىـ( )3ثقة ثبت  ،مف الرابعة  ،مات سنة ست
وعشريف ومئة  ،روػ لو الجماعة (.)4
* سعيد بف جبير  :ىو سعيد بف جبير بف ىشاـ األسدؼ الوالبي ( )5موالىـ أبو دمحم
دمحم ويقاؿ أبو عبدهللا الكوفي  .روػ عف  :ابف عباس  ،وابف الزبير  ،وابف عمر ،
وغيرىـ  .وروػ عنو  :أبي إسحاؽ  ،وأبناه عبدالممؾ وعبدهللا  ،ويعمى بف مسمـ ،
وغيرىـ ( )6ثقة ثبت فقيو  ،مف الثالثة  ،وروايتو عف عائشة وأبي موسى ونحوىما
مرسمة  ،قتل بيف يدؼ الحجاج  ،سنة خمس وتسعيف  ،ولـ يكمل الخمسيف  ،روػ لو

الجماعة (.)7
* ابف عباس ػ ػ رضي هللا عنو ػ ػ  :صحابي .
بياف درجة اإلسناد  :صحيح  ،رجالو ثقات
2ػػ عف سميماف بف حنظمة قاؿ  :أتينا أبي بف كعب لنحدث إليو فمما قاـ قمنا
ونحف نمشي خمفو فرىقنا عمر فتبعو فضربو عمر بالدرة قاؿ فاتقاه بذراعيو فقاؿ يا
أمير المؤمنيف ما نصنع قاؿ أو ما ترى فتنة لممتبوع مذلة لمتابع .

) )1تمرٌب التهذٌب . 245 :
) )2بضم الجٌم وفتح المٌم وفً آخرها الحاء المهملة – هذه النسبة بنً جمح وهم بطن من لرٌش وهو جمح بن عمرو بن هصٌص ابن
كعب بن لؤي بن ؼالب بن فهر بن مالن بن النضر  .اللباب فً تهذٌب األنساب 291/1 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 25/5 :
) )4تمرٌب التهذٌب . 421:
) )5بفتح الواو وسكون األلؾ وكسر المٌم والباء الموحدة هذه النسبة – إلى والب بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزٌمة
وهو بطن من بنً أسد  .اللباب فً تهذٌب االنساب .351/3 :
) )6تهذٌب التهذٌب . 11/4 :
) )7تمرٌب التهذٌب . 234 :
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التخريج :
* أخرجو االماـ الدارمي في سننو ( :المقدمة 45،ػ ػ ػ ػ باب مف كره الشيرة والمعرفة ،
ج  ، 1ص  ، 143ح  ، 523أخبرنا دمحم بف العالء ثنا ابف إدريس قاؿ سمعت
ىاروف بف عنترة عف سميـ بف حنظمة قاؿ  ( :بمفظو ) .
دراسة اإلسناد :
* دمحم بف العالء  :ىو دمحم بف العالء بف كريب اليمداني أبو كريب الكوفي الحافع
روػ عف  :ابف إدريس  ،وحفص بف عياش  ،وأبي بكر بف عياش  ،وغيرىـ  ،وروػ
عنو  :الدارمي  ،وأبي بكر بف عمي المروزؼ  ،وأبو حاتـ  ،وغيرىـ ( )1ثقة حافظ ،
مف العاشرة  ،مات سنة سبع وأربعيف  ،وىو ابف سبع وثمانيف سنة  .روػ لو
الجماعة (. )2
* ابف ادريس  :ىو عبدهللا بف أدريس بف يزيد بف عبدالرحمف بف األسود األودؼ
الزعافرؼ أبو دمحم الكوفي  .روػ عف  :ىاروف بف عنترة  ،وأبيو وعمو داود  ،وغيرىـ
وروػ عنو  :دمحم بف العالء  ،ومالؾ بف أنس وىو مف شيوخو  ،وابف المبارؾ ومات
قبمو  ،وغيرىـ ( )3ثقة فقيو عابد  ،مف الثامنة  ،مات سنة أثنتيف وتسعيف  .ولو
بضع وسبعوف سنة  .روػ لو الجماعة(.)4
*ىاروف بف عنترة  :ىو ىاروف بف عنترة بف عبدالرحمف الشيباني أبو عبدالرحمف
بف أبي وكيع الكوفي  .روػ عف  :سميـ بف حنظمة  ،وأبيو ،ومحارب بف بشار ،
وغيرىـ  .وروػ عنو  :ابف إدريس  ،وأبنو عبدالممؾ  ،وعمروبف مرة  ،وغيرىـ ( )5ل

) )1تهذٌب التهذٌب . 385/9 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 511 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 144/5 :
) )4تمرٌب التهذٌب .295 :
) )5تهذٌب التهذٌب . 9/11:

36

بأس بو  ،مف السادسة  ،مات سنة اثنتيف وأربعيف  .روػ لو ابو داود والنسائي وابف
ماجة في التفسير والدارمي (. )1
* سميـ بف حنظمة  :ىو سميـ بف أسود بف حنظمة أبو الشعثاء المحاربي الكوفي .
روػ عف  :أبي بف كعب  ،وعمر  ،وحذيفة  ،وغيرىـ .وروػ عنو  :ىاروف بف عنترة
 ،وأبنو أشعث  ،وابراىيـ النخعي  ،وغيرىـ ( )2ثقة بإتقاف  ،مف كبار الثالثة  ،مات
في زمف الحجاج  ،وأرخو بف نافع سنة ثالث وثمانيف  .روػ لو الجماعة (. )3
بياف درجة اإلسناد  :حسف ( فيو ىاروف بف عنترة  ،ال بأس بو ) .
3ػػ سمع أبيا يحدث  :اف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذكر الدجاؿ فقاؿ إحدى عينيو كأنيا زجاجة
خضراء وتعوذوا باهلل تبارؾ وتعالى مف عذاب القبر .
التخريج :
* أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ( :ج  ، 5ص  ، 123ح  ، 21183حدثنا عبد
هللا حدثني أبي ثنا سميماف بف داود ثنا شعبة عف حبيب بف الزبير قاؿ سمعت عبد
هللا بف أبي اليذيل سمع بف أبزؼ سمع عبد هللا بف خباب سمع أبيا يحدث  :اف
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( بمفظو ) .
دراسة اإلسناد :
* سميماف بف داود :ىو سميماف بف داود بف الجارود ابو داود الطيالسي البصرؼ
الحافع فارسي األصل .روػ عف  :خارجو بف مصعب  ،وايمف بف نابل  ،واباف بف
يزيد بف العطار  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :دمحم بف بشار  ،وأحمد بف حنبل  ،وعمي بف
المديني  ،وغيرىـ ( )4ثقة حافظ  ،غمط في أحاديث  ،مات سنة أربع ومئتيف .
روػ لو البخارؼ في التعاليق ومسمـ واألربعة (. )5
) )1تمرٌب التهذٌب . 569 :
) )2تهذٌب التهذٌب . 165/4 :
) )3تمرٌب التهذٌب . 249 :
) )4تهذٌب التهذٌب .182/2 :
) )5تمرٌب التهذٌب . 215 :
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* شعبة  :ىو شعبة بف الحجاج بف الورد العتكي ( )1االزدؼ موالىـ  ،أبوبسطاـ
الواسطي ثـ البصرؼ  .روػ عف  :عاصـ بف بيدلة  ،أباف بف تغمب  ،وابراىيـ بف
عامر بف مسعود  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :أبو داود  ،وايوب  ،واألعمش  ،وغيرىـ
( )2ثقة حافظ  ،كاف الثورؼ يقوؿ ىو أمير المؤمنيف في الحديث  ،وىو أوؿ مف
فتش بالعراؽ عف الرجاؿ  ،وذب عف السنة  ،وكاف عابداً  ،مف السابعة  ،مات سنة

ستيف  ،روػ لو الجماعة (. )3
* حبيب بف الزبير :ىو حبيب بف الزبير بف مشكاف الياللي وقيل الحنفي
األصبياني  .أصمو مف البصرة روػ عف  :عبدهللا بف اليذيل  ،وعكرمة  ،وعطاء ،
وغيرىـ وروػ عنو  :شعبة  ،وعمر بف فروخ ( )4ثقة  ،مف السادسة  ،روػ لو أبي
داود في المراسيل والترمذؼ (. )5
* عبدهللا بف أبي اليذيل  :ىو عبدهللا بف أبي العنزؼ أبو المغيرة الكوفي .
روػ عف  :عبدالرحمف بف أبزػ ،وأبي بكر ،وعمر  ،وغيرىـ وروػ عنو  :حبيب بف
الزبير  ،واسماعيل بف رجاء  ،وواصل األحدب  ،وغيرىـ ( )6ثقة  ،مف الثانية ،
مات في والية خالد القسرؼ عمى العراؽ  .روػ لو البخارؼ في جزء القراءة ومسمـ
والترمذؼ والنسائي (. )7
* عبدالرحمف بف أبزى ػ ػ رضي هللا عنو ػ ػ  :صحابي .

) )1بفتح العٌن والثاء المثناة من فولها وفً آخرها كاؾ هذه النسبة إلى العتٌن وهو بطن من األزد وهو عتٌن بن النضر بن األزد .
اللباب فً تهذٌب األنساب . 322/2 :
) )2تهذٌب التهذٌب . 338/4 :
) )3تمرٌب التهذٌب . 266 :
) )4تهذٌب التهذٌب . 183/2 :
) )5تمرٌب التهذٌب . 151 :
) )6تهذٌب التهذٌب . 62/6 :
) )7تمرٌب التهذٌب . 327 :
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* عبدهللا بف خباب  :ىو عبدهللا بف خباب بف االرث المدني حميف بني زىرة .
روػ عف  :أبي بف كعب  ،وأبيو  .وروػ عنو  :عبدالرحمف بف أبزػ  ،وعبدهللا بف
1

الحارث  ،وعبدهللا بف اليذيل  ،وغيرىـ ( ) يقاؿ لو رؤية  ،قاؿ أحمد بف عبد هللا

العجمى  ، :مف كبار التابعيف  ،ثقة  ،قتمتو الحروريو سنة ثماف وثالثيف  .روػ لو
الترمذؼ والنسائي (. )2
بياف درجة اإلسناد  :صحيح  ،رجالو ثقات .
4ػػػ فقاؿ أخذت صرة مئة دينار فأتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ عرفيا حول فعرفتيا حوليا
فمـ أجد مف يعرفيا ثـ أتيتو فقاؿ عرفيا حول فعرفتيا فمـ أجد ثـ أتيتو ثالثا فقاؿ
احفظ وعاءىا وعددىا ووكاءىا( )3فإف جاء صاحبيا وال فاستمتع بيا فاستمتعت
فمقيتو بعد بمكة فقاؿ  :ل أدري ثالثة أحواؿ  ،أو حول واحدا.
التخريج :
* أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو  48( :ػ ػ ػ كتاب فى المقطة  1 ،ػ ػ ػ باب إذا
أخبره رب المقطة بالعالمة دفع إليو  ،ج ، 3ص  ، 162ح . )2426
* وأخرجو أيضاً 48( :ػ ػ ػ كتاب فى المقطة  114 ،ػ ػ ػ باب ىل يأخذ المقطة  ،وال
يدعيا تضيع حتى ال يأخذىا مف ال يستحق ،ج ، 3ص  ، 165ح .)2437
* وأخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو  32 ( :ػ ػ ػ كتاب المقطة  1 ،ػ ػ ػ باب ،ج ،5
ص  ،135ح . )4643
* وأخرجو اإلماـ أبي دؤاد  14 ( :ػ ػ ػ كتاب المقطة  1،ػ ػ ػ باب ( ، )....ج ،2ص
 ،62ح .)1743
* وأخرجو اإلماـ الترمذؼ  13 (:ػ ػ ػ كتاب األحكاـ 35،ػ ػ ػ باب ما جاء في المقطة
وضالة اإلبل والغنـ  ،ج  ،3ص  ، 658ح .) 1374
) )1تهذٌب التهذٌب . 196/5 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 311 :
) )3الخٌط الذي تشد به الصرة والكٌس ،وؼٌرهما  ،النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر .222/5 ،
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* وأخرجو اإلماـ النسائي في السنف الكبرػ ( :كتاب المقطة  ،ذكر اختالؼ ألفاظ
الناقميف لخبر أبي بف كعب في المقطة  ،ج  ،5ص  ،354ح .)5794
* وأخرجو اإلماـ ابف ماجو في سننو  ( :كتاب المقطة  2 ،ػ ػ ػ باب المقطة ،ج ،3ص
 ،552ح . )2546

5ػػػ عف أبي قاؿ  :آخر آية نزلت ﭧﭨﱡ ﲜﲝﲞﲟﲠﲪ
ﱠ ()1
التخريج :
* أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ( :ج  ، 5ص، 117ح  ، 21151حدثنا عبد هللا
حدثني دمحم بف أبي بكر ثنا بشر بف عمر ثنا شعبة عف عمي بف زيد عف يوسف
المكي عف بف عباس عف أبي قاؿ  ( :بمفظو ) .
دراسة اإلسناد :
* دمحم بف أبي بكر  :ىو دمحم بف أبي بكر بف عمي بف عطاء بف مقدـ المقدمي
الثقفي موالىـ البصرؼ  .روػ عف  :بشر بف عمر  ،وعمو عمر بف عمي المقدمي ،
ويزيد بف زريع  ،وغيرىـ وروػ عنو  :أحمد بف حنبل ،والبخارؼ  ،وأبو حاتـ ،
وغيرىـ ( )2ثقة  ،مف العاشرة  ،مات سنة أربع وثالثيف  .روػ لو البخارؼ والنسائي
(. )3

) )1سور التوبة . )128( :
) )2تهذٌب التهذٌب . 79/9 :
) )3تمرٌب التهذٌب . 471 :
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ثنا شعبة ،عن يونس بن عبيد ،وعمي بن زيد ،عن يوسف بن ميران ،عن ابن عباس
رضي هللا عنيما ،عن أبي بن كعب رضي هللا عنو ،قال( 3آخر ما نزل من القرآن
ﭧﭨﱡ ﲜﲝﲞﲟﲠﲪﱠ ( )7حديث شعبة عن يونس بن
عبيد «صحيح عمى شرط الشيخين ولم يخرجاه)()8
6ــ أخبرني أبي قال  :أخبرني أبو أيوب قال  :أخبرني أبى بن كعب أنه قال يا
رسول هللا إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ
ويصلي.
التخريج:
* أخرجو اإلمام البخاري  5 ( 3ـ كتاب الغسل  22 ،ـ ـ باب غسل ما يصيب من فرج
المرأة  ،ج  ، 1ص  ، 11ح . 223
واخرجو اإلمام مسمم  4 ( 3ـ كتب الحيض  21،ـ إنما الماء من الماء  ،ج ،1ص
 ، 115ح.105
*أخرجو اإلمام بن ماجة  ( 3أبواب الجنائز  65 ،ـ ـ باب ذكر وفاتو ودفنو صمى هللا
عميو وسمم  ،ج ،2ص  ،544ح  ، 1633حدثنا إسحاق بن منصور  ،أخبرنا
عبدالوىاب بن عطاء العوجمي  ،عن ابن عون  ،عن الحسن  ،عن أبي بن كعب ،
قال  ( 3بمفظو ).

) )7سور التوبة . )421( :
) )8المستدرك على الصحٌحٌن ،أبو عبد هللا الحاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن حمدوٌه بن نُعٌم بن الحكم الضبً الطهمانً النٌسابوري
المعروف بابن البٌع (المتوفى104 :هـ)  ،تحقٌق :مصطفى عبد القادر عطا  ،الناشر :دار الكتب العلمٌة – بٌروت ،الطبعة :األولى،
.1291/111/2 . 4990 - 4144
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7ػػ اف عمر رضي هللا عنو أراد اف ينيى عف متعة الحج فقاؿ لو أبي ليس ذلؾ لؾ
قد تمتعنا مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولـ ينينا عف ذلؾ فاضرب عف ذلؾ عمر وأراد اف ينيى
عف حَمل الحَبرة ( )1ألنيا تصبغ بالبوؿ فقاؿ لو أبي ليس ذلؾ لؾ قد لبسيف النبي
ملسو هيلع هللا ىلص ولبسناىف في عيده.
التخريج :
* أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ( :ج ، 5ص  ، 142ح  ، 21321حدثنا عبد هللا
حدثني أبي ثنا ىشيـ أنبأنا يونس عف الحسف  ( :بمفظو ) .
* ىشيـ  :ىو ىشيـ بف بشير بف دينار السممي أبو معاوية بف أبي حازـ الواسطي
قيل أنو بخارؼ األصل  .روػ عف  :يونس بف عبيد  ،وأبيو  ،وخالو القاسـ بف
ميراف  ،وغيرىـ .وروػ عنو  :شجاع بف مخمد  ،ومالؾ بف أنس  ،والثورؼ  ،وغيرىـ
( )2ثقة ثبت كثير التدليس ( )3واإلرساؿ الخفي ،مف السابعة  ،مات سنة ثالث
وثمانيف قد قارب الثمانيف روػ لو الجماعة()4
* يونس  :ىو يونس بف عبيد بف دينار العبدؼ ( )5موالىـ أبو عبيد البصرؼ روػ
عف  :ابراىيـ التيمي  ،والحسف البصرؼ  ،وثابت البناني  ،وغيرىـ  .وروػ عنو :
ىشيـ  ،وأبنو عبدهللا  ،والثورؼ  ،وغيرىـ ( )6ثقة ثبت ورع  ،مف الخامسة  ،مات
سنة تسع وثالثيف  ،روػ لو الجماعة (.)7

) )1الحبٌر من البرود :ما كان موشٌا مخططاٌ .مال برد حبٌر ،وبرد حبرة بوزن عنبة :على الوصؾ واإلضافة ،وهو برد ٌمان،
والجمع حبر وحبرات .ومنه حدٌث أبً ذر رضً هللا عنه «الحمد هلل الذي أطعمنا الخمٌر ،وألبسنا الحبٌر»  .النهاٌة فً ؼرٌب
الحدٌث واألثر المؤلؾ :مجد الدٌن أبو السعادات المبارن بن دمحم بن دمحم بن دمحم ابن عبد الكرٌم الشٌبانً الجزري ابن األثٌر (المتوفى:
616هـ) الناشر :المكتبة العلمٌة  -بٌروت1399 ،هـ 1979 -م تحمٌك :طاهر أحمد الزاوى  -محمود دمحم الطناحً . 328/327/1 ،
) )2تهذٌب التهذٌب 59/11 :
) )3مشهور بالتدلٌس مع ثمة وصفه النسائً وؼٌره بذلن  .من المرتبة الثالثة  .تعرٌؾ أهل التمدٌس بمراتب الموصوفٌن بالتدلٌس 47 :
 .أبو الفضل أحمد بن علً بن دمحم بن أحمد بن حجر العسمالنً (المتوفى852 :هـ) المحمك :د .عاصم بن عبدهللا المرٌوتً الناشر:
مكتبة المنار – عمان الطبعة :األولى1983 - 1413 ،
) )4تمرٌب التهذٌب . 574 :
) )5بفتح العٌن وسكون الباء الموحدة رفع آخرها دال مهملة ــــ هذه النسبة إلى عبد المٌس من ربٌعة بن نذار وهوعبدالمٌس بن أفصى
بن دعمى بن جدٌلة بن أسد بن ربٌعة بن نذار ٌنسب إلٌه خلك كثٌر  .اللباب فً تهذٌب اإلنساب . 314/2 :
) )6تهذٌب التهذٌب . 442/11 :
) )7تمرٌب التهذٌب . 613 :
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* الحسف  :ىو الحسف بف أبي الحسف يسار البصرؼ أبو سعيد مولى األنصار .
وأمو خيرة موالة أـ سممة قاؿ ابف سعد ولد لسنتيف بقيت مف خالفة عمر ونشا بوادؼ
القرػ وكاف فصحياً رأػ عمياً وطمحة وعائشة وكتب لمربيع بف زياد والي خراساف في
عيد معاوية  .روػ عف  :أبي بف كعب  ،وسعد بف عبادة  ،وعمر بف الخطاب ،
وغيرىـ .وروػ عنو  :الحسف البصرؼ  ،وحميد الطويل  ،وقتادة  ،وغيرىـ (،)1
ثقة فقيو فاضل مشيور  ،وكاف يرسل( )2كثي ار ويدلس( ، )3وقاؿ البزار :كاف
يروؼ عف جماعة ولـ يسمع منيـ فيتجوز ويقوؿ :حدثنا وخطبنا  ،يعني قومو الذيف
حدثوا وخطبوا بالبصرة  ،وىو رأس الطبقة الثالثة مات سنة عشرة ومئة وقد قارب
التسعيف  ،روػ الجماعة(.)4
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو الحسف البصرؼ  ،لـ يسمع مف عمر) .
8ػػػ ثنا إسماعيل بف أبي خالد قاؿ سمعت عام ار يقوؿ  :استفتى رجل أبي بف كعب
فقاؿ يا أبا المنذر ما تقوؿ في كذا وكذا قاؿ يا بني أكاف الذي سألتني عنو قاؿ ل
قاؿ أما ل فأجمني حتى يكوف فنعالج أنفسنا حتى نخبرؾ .
التخريج :
* أخرجو االماـ الدرامي في سننو  ( :المقدمة  19 ،ػ ػ ػ باب مف ىاب الفتيا وكرة
التنطع والتبدع  ،ج  ، 1ص  ، 67ح  ، 149أخبرنا أحمد بف عبد هللا بف يونس ثنا
زىير ثنا إسماعيل بف أبي خالد قاؿ سمعت عام ار يقوؿ  :استفتى رجل أبي بف كعب
فقاؿ يا أبا المنذر  ( :بمفظو ) .
) )1تهذٌب التهذٌب . 263/2:
) )2كثٌر التدلٌس وهو مكثر من اإلرسال أٌضا ولد لسنتٌن بمٌتا من خالفة عمر رضً هللا عنه ونشأ بوادي المرى ورأى عثمان وعلٌا
وطلحة والزبٌر رضً هللا عنهم وحضر ٌوم الدار وهو بن أربع عشرة سنة فرواٌته عن أبً بكر وعمر وعثمان رضً هللا عنهم
مرسلة بال شن وكذلن عن علً رضً هللا عنه أٌضا ألن علٌا خرج إلى العراق عمب بٌعته وألام الحسن بالمدٌنة فلم ٌلمه بعد
ذلن.جامع التحصٌل  . 162/1صالح الدٌن أبو سعٌد خلٌل بن كٌكلدي بن عبد هللا الدمشمً العالئً (المتوفى761 :هـ)المحمك :حمدي
عبد المجٌد السلفٌالناشر :عالم الكتب – بٌروت الطبعة :الثانٌة1986 - 1417 ،
) )3رأى عثمان وسمع خطبته ورأى علٌا ولم ٌثبت سماعه منه كان مكثرا من الحدٌث وٌرسل كثٌرا عن كل أحد وصفه بتدلٌس االسناد
النسائً وؼٌره تعرٌؾ اهل التمدٌس بمراتب الموصفٌن بالتدلٌس . 29/1/
) )4تمرٌب التهذٌب . 161/1:
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دراسة اإلسناد :
أحمد بف عبدهللا بف يونس  :ىو أحمد بف عبدهللا بف يونس بف قيس التميمي
اليربوعي وقد ينسب إلى جده  .روػ عف  :زىير بف معاوية  ،والثورؼ  ،وزائدة ،
وغيرىـ  .وروػ عنو  :الدرامي  ،والبخارؼ  ،وحجاج بف الشاعر  ،وغيرىـ ( )1ثقة
حافظ  ،مف العاشرة  ،مات سنة سبع وعشريف  ،وىو ابف أربع وتسعيف سنة  .روػ
لو الجماعة ()2
* زىير  :ىو زىير بف معاوية بف جديح بف الرحيل بف زىير بف خثيمة الجعفي
الكوفي سكف الجزيرة  .روػ عف  :إسماعيل بف أبي خالد  ،وأبي إسحاؽ السبيعي ،
وسميماف التيمي  ،وغيرىـ وروػ عنو  :أحمد بف عبدهللا  ،والقطاف  ،وابف ميدؼ ،
وغيرىـ ( )3ثقة ثبت  ،إال أنو سماعو عف أبي إسحاؽ بأخره  ،مف السابعة  ،مات
سنة أثنيف ػ ػ أو أربع ػ ػ وسبعيف  ،وكاف مولده سنة مئة  .روػ لو الجماعة (. )4
* إسماعيل بف أبي خالد  :ىو إسماعيل بف أبي خالد األحمسي موالىـ .
روػ عف  :عامر  ،وأبيو  ،وأبي جحيفة  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :زىير  ،وشعبة ،
والسفياناف  ،وغيرىـ( ، )5ثقة ثبت  ،مف الرابعة  ،مات سنة ست وأربعيف  .روػ لو
الجماعة (. )6
عامر  :ىو عامر بف شراحيل بف عبد وقيل عامر بف عبدهللا بف شراحبيل الشعبي
الحميرؼ أبو عمرو الكوفي مف شعب ىمداف  .روػ عف  :عمي  ،وسعد بف أبي
وقاص ،وسعيد بف زيد  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :إسماعيل بف أبي خالد  ،وابواسحاؽ
السبيعي  ،وسعيد بف عمرو ،وغيرىـ ( )7ثقة مشيور فقيو فاضل  ،مف الثالثة ،
) )1تهذٌب التهذٌب . 51/1 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 81 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 351/3 :
) )4تمرٌب التهذٌب . 218 :
) )5تهذٌب التهذٌب . 291/1 :
) )6تمرٌب التهذٌب . 117 :
) )7تهذٌب التهذٌب . 65/5 :
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قاؿ مكحوؿ  :ما رأيت أفقو منو  ،مات بعد المئة  ،ولو نحو مف ثمانيف  .روػ لو
الجماعة (. )1
أبي بف كعب) ويرتقي لحسف .
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو عامر لـ يمق َّ

.ولمحديث شاىد مف راوية مسروؽ أخرجو ابف عبدالبر في جامع بياف العمـ وفضمو ،
باب اجتياد الرأؼ عمى األصوؿ عند عدـ النصوص في حيف نزوؿ النازلة ج ،2ص
 ،851ح  ،1644أخبرنا عبد الوارث ،ثنا قاسـ ثنا أحمد بف زىير قاؿ :حدثني أبي،
ثنا عبد الرحمف بف ميدؼ ،عف سفياف ،عف عبد الممؾ بف أبجر ،عف الشعبي ،عف
مسروؽ قاؿ :سألت أبي بف كعب عف شيء ،فقاؿ( :أكاف ىذا؟) قمت :ال قاؿ:
(فأجمني حتى يكوف ،فإذا كاف اجتيدنا لؾ رأينا ) ()2
9ػػ عف أبي بف كعب قاؿ  :صمى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص صالة الصبح ثـ اقبل عمينا بوجيو
فقاؿ أشاىد فالف قالوا ل فقاؿ أشاىد فالف فقالوا ل لنفر مف المنافقيف لـ يشيدوا
الصالة فقاؿ إف ىاتيف الصالتيف أثقل الصالة عمى المنافقيف ولو يعمموف ما فييما
ألتوىما ولو حبوا قاؿ أبو دمحم عبد هللا بف أبي بصير قاؿ حدثني أبي عف أبي عف
النبي صمى هللا عميو و سمـ وسمعتو مف أبي .
التخريج :
* أخرجو االماـ ابو داود في سننو 2( :ػ ػ كتاب الصالة  ،باب في فضل صالة
الجماعة  ،ج ،1ص، 51ح ،554حدثنا حفص بف عمر ،حدثنا شعبة ،عف أبي
إسحاؽ ،عف عبد هللا بف أبي بصير ،عف أبي بف كعب ،قاؿ :صمى بنا رسوؿ هللا
صمى هللا عميو وسمـ يوما الصبح ،فقاؿ :أشاىد فالف ،قالوا :ال ،قاؿ :أشاىد فالف،
قالوا :ال ،قاؿ( :إف ىاتيف الصالتيف أثقل الصموات عمى المنافقيف ،ولو تعمموف ما
) )1تمرٌب التهذٌب . 287 :
) )2جامع بٌان العلم وفضله  ،المؤلؾ :أبو عمر ٌوسؾ بن عبد هللا بن دمحم بن عبد البر بن عاصم النمري المرطبً (المتوفى463 :هـ)
تحمٌك :أبً األشبال الزهٌري ،الناشر :دار ابن الجوزي ،المملكة العربٌة السعودٌة ،الطبعة :األولى 1414 ،هـ 1994 -
م،1614،851،2
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فييما ألتيتموىما ،ولو حبوا عمى الركب واف الصف األوؿ عمى مثل صف المالئكة
ولو عممتـ ما فضيمتو البتدرتموه ،واف صالة الرجل مع الرجل أزكى مف صالتو
وحده ،وصالتو مع الرجميف أزكى مف صالتو مع الرجل ،وما كثر فيو أحب إلى هللا
تعالى).
* أخرجو االماـ الدرامي في سننو  2( :ػ ػ ػ ػ كتاب الصالة  53 ،ػ ػ ػ ػ باب أؼ الصالة
عمى المنافقيف أثقل  ،ج  ، 1ص  ، 326ح  ، 1269أخبرنا سعيد بف عامر ثنا
شعبة عف أبي إسحاؽ عف عبد هللا بف أبي بصير عف أبي بف كعب قاؿ  :صمى
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :بمفظو ) .
دراسة اإلسناد  :دراسة سند أبو داود
* حفص بف عمر :حفص بف عمر بف الحارث بف سخبرة األزدػ النمرػ  ،أبو
عمر الحوضى البصرػ  ،و يقاؿ مولى بنى عدػ .
روػ عف  :شعبة  ،وابراىيـ بف سعد  ،وىشاـ بف ابي عبدهللا  ،وغيرىـ  .وروػ عنو
 :ابوداود  ،وعمرو ابف منصور النسائي  ،والفضل بف سيل األعرج ،وغيرىـ ()1
ثقة ثبت عيب بأخذ األجرة عمى الحديث مف كبار العاشرة مات سنة خمس وعشريف.
روػ لو البخارؼ وأبوداود والنسائي (. )2
* شعبة  :ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث رقـ (.)3
* ابي إسحاؽ  :ىو عمرو بف عبد هللا بف عبيد ويقاؿ عمي ويقاؿ بف أبي شعيرة أبو
إسحاؽ السبيعي الكوفي والسبيع مف ىمداف ولد لسنتيف مف خالفة عثماف قالو شريؾ
عنو  .روػ عف  :يزيد بف أبي حبيب  ،عمي بف أبي طالب والمغيرة بف شعبة وقد
رآىما وقيل لـ يسمع منيما  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :دمحم بف سممة  ،وأبنو يونس ،

) )1تهذٌب التهذٌب . 146/2 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 172 :
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وابف ابنو إسرائيل بف يونس  ،وغيرىـ ( )1ثقة مكثر عابد  ،مف الثالثة  ،أختمط بأخرة
 ،مات سنة تسع وعشريف ومائة وقيل ذلؾ .روػ لو الجماعة ()2
* عبدهللا بف أبي بصير  :عبدهللا بف أبي بصير  :ىو عبدهللا بف أبي بصير العبدؼ
الكوفي روػ عف  :أبي بف كعب  ،وأبيو  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :أبي إسحاؽ
السبيعي وال يعرؼ لو راو غيره ذكره أبف حباف في الثقات ( )3وثقو العجمي( ، )4مف
الثالثة  .روػ لو ابو داود والنسائي وابف ماجة (.)5
بياف درجة اإلسناد  :صحيح  ،رجالو ثقات .
11ػػ قاؿ سمعت ابف عباس يقوؿ أقرأنى أبى بف كعب كما أقرأه رسوؿ هللا ػػػػػ صمى
هللا عميو وسمـ ػػػػﱡ ﱖﱗﱘ ﱨﱠ( )6مخففة.
التخريج :
* أخرجو اإلماـ أبي داؤد في سننو  31 ( :ػ ػ ػ كتاب الحروؼ والقراءات  1،ػ ػ ػ باب
حدثنا عبدهللا بف دمحم  ،ج  ، 4ص  ، 59ح  ، )3988حدثنا دمحم بف مسعود
المصيصى حدثنا عبد الصمد بف عبد الوارث حدثنا دمحم بف دينار حدثنا سعد بف
أوس عف مصدع أبى يحيى قاؿ سمعت ابف عباس يقوؿ أقرأنى أبي بف كعب كما
أقرأه رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :بمفظو ) .
* وأخرجو اإلماـ الترمذؼ  - 47( :كتاب القراءات عف رسوؿ هللا صمى هللا عميو و
سمـ  3 ،ػ باب ومف سورة الكيف  ،ج  ، 5ص  ، 188ح  ) 2934حدثنا يحيى بف

) )1تهذٌب التهذٌب .63/8 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 423 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 161/5 :
) )4وصحح حدٌثه هذا ابن خزٌمة )1476( ،و ( )1477وابن حبان ، )429( :والحاكم ،248 - 247 / 1 :ووافمه الذهبً المؤلؾ،
ونمل فً مختصره أن ابن معٌن وابن المدٌنً والذهلً حكموا بصحته  .سٌر اعالم النبالء . 79/7 :
) )5تمرٌب التهذٌب . 297 :
) )6سورة الكهؾ .)86( :
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موسى حدثنا معمى بف منصور حدثنا دمحم بف دينار عف سعد بف أوس عف مصدع
أبي يحيى عف ابف عباس عف أبي بف كعب  :أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق أر  ( :بمفظو ) .
دراسة اإلسناد  :دراسة سند أبي داود :
* دمحم بف مسعود  :ىو دمحم بف مسعود بف يوسف النسيابورؼ ابو جعفر بف العجمي
نزيل طرسوس ويقاؿ لو المصيصي ( )1أيضاً  .روػ عف  :عبدالصمد بف بف
عبدالوارث ،والقطاف  ،وابف ميدؼ  ،وغيرىـ .وروػ عنو  :ابو داود  ،وابف وضاح ،
وابف أبي الدنيا  ،وغيرىـ ( )2ثقة عارؼ  ،مف الحادية عشر  ،مات سنة سبع
وأربعيف  ،روػ لو أبو داود (. )3
* عبدالصمد عبدالوارث  :ىو عبدالصمد بف عبدالوارث بف سعيد بف ذاكواف التميمي
العنبرؼ موالىـ التنورؼ أبو سيل البصرؼ  .روػ عف  :دمحم بف دنيار  ،وأبيو ،
وعكرمة  ،وغيرىـ .وروػ عنو  :دمحم بف مسعود المصيصي  ،وأبنو عبدالوارث ،
واسحاؽ  ،وغيرىـ( )4صدوؽ  ،ثبت في شعبة  ،مف التاسعة  ،مات سنة سبع ،
روػ لو الجماعة (.)5
* دمحم بف دينار  :ىو دمحم بف دينار األزدؼ ثـ الطاحي  ،أبو بكر بف أبي الفرات
البصرؼ  .روػ عف  :سعد بف أوس  ،وىشاـ بف عروة  ،وسعيد بف أياس  ،وغيرىـ
وروػ عنو  :عبدالوارث بف عبدالصمد  ،ومعمى بف منصور ،وحباف بف ىالؿ ،
وغيرىـ ( )6صدوؽ سيء الحفظ  ،ورمي بالقدر ،وتغير قبل موتو  ،مف الثامنة ،
روػ لو أبو داود والترمذؼ (. )7

) )1بكسر المٌم والصاد المشددة وسكون الٌاء تحتها نمطتان وفً آخرها صاد مهملة – ثانٌة هذه النسبة إلى المصٌصة مدٌنة على
ساحل البحر ٌنسب الٌها خلك كثٌر من العلماء  .اللباب فً تهذٌب األنساب . 221/3 :
) )2تهذٌب التهذٌب . 438/9 :
) )3تمرٌب التهذٌب . 516 :
) )4تهذٌب التهذٌب . 327/6 :
) )5تمرٌب التهذٌب . 356 :
) )6تهذٌب التهذٌب 155/9 :
) )7تمرٌب التهذٌب . 477 :
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* سعد بف أوس  :ىو سعد بف اوس العبدؼ البصرؼ  .روػ عف  :مصدع بف
يحيى  ،زياد بف كسيب  ،وسيار بف مخراؽ  ،وغيرىـ .وروػ عنو  :دمحم بف دنيار،
وحمديد بف ميراف  ،وابو عبيدة بف الحارث  ،وغيرىـ( )1صدوؽ لو أغاليط  ،مف
الخامسة  .روػ لو الترمذؼ والنسائي (.)2
* مصدع أبو يحيى  :ىو مصدع أبو يحيى العرج المعرقب مولى عبدهللا بف عمر
ويقاؿ مولى معاذ بف عفراء  .روػ عف  :ابف عباس  ،والحسف  ،وعمي  ،وغيرىـ .
وروػ عنو  :سعد بف أوس  ،وسعيد بف أبي الحسف البصرؼ  ،وعمار الدىني ،
وغيرىـ ( )3مقبوؿ  ،مف الثالثة  ،روػ لو مسمـ واالربعة (.)4
* ابف عباس ػػػ رضي هللا عنو ػ ػ  :صحابي .
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو دمحم بف دينار وعميو مدار سند الترمذؼ ،صدوؽ
سئ الحفع  ،ورمي بالقدر  ،وتغير قبل موتو  ،وسعد بف أوس صدوؽ لو أغاليط ).
11ػػػ عف أبي بف كعب قاؿ  :أقرأني رسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ سورة فبينا
أنا في المسجد جالس إذ سمعت رجال يقرؤىا يخالف قراءتي فقمت لو مف عممؾ
ىذه السورة فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقمت ل تفارقني حتى نأتي رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأتيتو
فقمت يا رسوؿ هللا إف ىذا خالف قراءتي في السورة التي عممتني فقاؿ رسوؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص اق أر يا أبي فقرأتيا فقاؿ لي رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحسنت ثـ قاؿ لمرجل اق أر فق أر فخالف
قراءتي فقاؿ لو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحسنت ثـ قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يا أبي إنو أنزؿ القرآف
عمى سبعة أحرؼ كميف شاؼ كاؼ.

) )1تهذٌب التهذٌب . 467/3 :
) )2تمرٌب التهذٌب .231 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 157/11 :
) )4تمرٌب التهذٌب 533 :
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التخريج :
* أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو  6( :ػ كتاب صالة المسافريف وقصرىا  48 ،ػ ػ
باب بياف أف القرآف عمى سبعة أحرؼ وبياف معناه  ،ج ،1ص  ،562ح ،821
وحدثنا أبو بكر بف أبي شيبة ،حدثنا غندر ،عف شعبة ،ح وحدثناه ابف المثنى ،وابف
بشار ،قاؿ ابف المثنى :حدثنا دمحم بف جعفر ،حدثنا شعبة ،عف الحكـ ،عف مجاىد،
عف ابف أبي ليمى ،عف أبي بف كعب ،أف النبي صمى هللا عميو وسمـ كاف عند أضاة
بني غفار ،قاؿ :فأتاه جبريل عميو السالـ ،فقاؿ :إف هللا يأمرؾ أف تق أر أمتؾ القرآف
عمى حرؼ ،فقاؿ( :بمفظو ) .
* وأخرجو اإلماـ النسائي في سننو  11 ( :ػ ػ ػ كتاب االفتتاح  37 ،ػ ػ ػ ػ جامع ما جاء
في القرآف  ،ج  ،2ص  ، 153ح  ، 944أخبرني عمرو بف منصور قاؿ حدثنا أبو
جعفر بف نفيل قاؿ قرأت عمى معقل بف عبيد هللا عف عكرمة بف خالد عف سعيد بف
جبير عف بف عباس عف أبي بف كعب قاؿ  :أقرأني رسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ
 ( :بمفظو ) .
12ػػ قاؿ عمر  ،رضي هللا عنو  ،أقرؤنا أبي وأقضانا عمي وانا لندع مف قوؿ أبي

وذاؾ أف أبيا يقوؿ ل أدع شيئا سمعتو مف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقد قاؿ هللا تعالى  :ﱡ ﱂ
ﱃﱄﱅﱆﱇﱖﱠ ()1
التخريج :

* أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو  69( :ػ ػ ػ ػ كتاب التفسير  9 ،ػ ػ ػ باب قولو ﱡ ﱂ
ﱃﱄﱅﱆﱇﱖﱠ( ،)2ج ، 6ص  ، 23ح .4481

) )1سورة البمرة .)116( :
) )2سورة البمرة . )116( :
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* وأخرجو أيضاً  77( :ـ ـ ـ كتاب فضائل القرآن  8 ،ـ ـ ـ باب القراء من أصحاب النبي
ملسو هيلع هللا ىلص  ،ج ،6ص ، 037ح . 5775
* وأخرجو اإلمام النسائي في السنن الكبرى 55( :ـ ـ ـ ـ كتاب التفسير 07 ،ـ ـ ـ قولو
تعالى  :ﱡﭐﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱖﱠ ( ،)1ج  ،07ص  ، 05ح . 07908
31ــ حدثنا سليمان بن عامر  ،قال  :سمعت الربيع بن أنس يقول  :قرأت القرآن
على أبي العالية وق أر أبو العالية على أبي وقال أبي  :قال لي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :
( قال  :أو ذكرت هناك ؟ قال  :نعم فبكى أبي قال  :وال أدري شوقا  ،أو خوفا).
التخريج :
* أخرجو اإلمام النسائي في السنن الكبرى( :مناقب أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من
المياجرين واألنصار والنساء  08،ـ ـ أبي بن كعب رضي هللا عنو  ،ج  ، 7ص 355
 ،ح  )8080أخبرنا دمحم بن يحيى بن أيوب  ،قال  :حدثنا سميمان بن عامر  ،قال :
سمعت الربيع بن أنس يقول  :قرأت القرآن عمى أبي العالية وق أر أبو العالية عمى أبي
وقال أبي  :قال لي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (:بمفظو).
دراسة اإلسناد :
* دمحم بن يحيى بن أبي أيوب  :ىو دمحم بن يحيى بن أيوب بن إبراىيم الثقفي  ،أبو
يحيى القصري المروزي المعمم  ،ولقب جده عبدويو .روى عن  :سميمان بن عامر ،
ابن عمو ىاشم بن مخمد بن إبراىيم  ،وحفص بن غياث  ،وغيرىم  .وروى عنو :
النسائي  ،الترمذي  ،وابراىيم بن يعقوب الجوزجاني  ،وغيرىم ( )2ثقة حافظ  ،من
العاشرة  ،روى لو الترمذي والنسائي (. )3

) )1سورة البقرة (.)601
) )2تهذيب التهذيب . 205/9 :
) )3تقريب التهذيب . 265 :
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* سميماف بف عامر  :ىو سميماف بف عامر بف عمير الكندؼ المروزؼ البرزؼ .
روػ عف  :الربيع بف أنس  .وروػ عنو  :أبو يحيى دمحم بف أيوب  ،واسحاؽ بف
راىويو  ،وعمرو بف رافع  ،وغيرىـ ( )1صدوؽ  ،مف التاسعة  ،روػ لو النسائي
وابف ماجة في التفسير()2
* الربيع بف أنس  :ىو الربيع بف أنس  ،البكرؼ  ،ويقاؿ  :الحنفي ( )3ثـ البصرؼ
ثـ الخرساني  .روػ عف  :ابي العالية  ،وأنس بف مالؾ  ،والحسف البصرؼ  ،وغيرىـ
وروػ عنو  :عيسى بف عبيد  ،وأبو جعفر الرازؼ  ،واألعمش  ،وغيرىـ (، )4صدوؽ
لو أوىاـ ورمي بالتشيع  ،مف الخامسة  ،مات سنة أربعيف ومائة  ،أو مائة أو
قبميا  ،روػ لو األربعة (. )5
* أبو العالية  :ىو رفيع بف ميراف  ،أبو العالية الرياحي ( )6موالىـ .
أدرؾ الجاىمية واسمـ بعد وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص بسنتيف  ،ودخل عمى أبي بكر وصمى خمف
عمر  .روػ عف  :أبي بف كعب  ،وعمي  ،وابف مسعود  ،وغيرىـ .وروػ عنو :
الربيع بف أنس  ،وخالد الحذاء  ،وداود بف أبي ىند  ،وغيرىـ ( )7ثقة كثير اإلرساؿ
( )8مف الثانية  ،مات سنة تسعيف وقيل ثالثة وتسعيف  ،وقيل  :بعد ذلؾ  ،روػ لو
الجماعة (. )9
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو الربيع بف أنس  ،صدوؽ ولو أوىاـ ورمي
بالتشيع)
) )1تهذٌب التهذٌب . 213/4 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 252:
) )3بفتح الحاء والنون وفً آخرها فاء ـــ هذه النسبة إلى حنٌفة وهم لبٌلة كبٌرة من ربٌعة بن نزار 397-396/1 :
) )4تهذٌب التهذٌب . 238/3 :
) )5تمرٌب التهذٌب 215 :
) )6بكسر الراء وفتح الباء آخر الحروؾ وبعد األلؾ حاء مهملة – هذه النسبة أشٌاء منها إلى أشٌاء بن ٌربوع بن حنظلة بن مالن بن
زٌد مناة ابن تمٌم بن مر بن أد بن طابخة بن الٌاس بن مضر من تمٌم ٌنسب ؼلٌه خلك كثٌر  .اللباب فً تهذٌب األنساب .46/2 :
) )7تهذٌب التهذٌب . 284/3 :
) )8لال شعبة وابن معٌن أدرن علٌا ً رضً هللا عنه ولم ٌسمع منه وروى شعبة عن عاصم لال للت البن العالٌة من أكبر من رأٌت لال
أبو أٌوب ؼٌر أنً لم أخذ منه للت وهذا عجٌب فمد لالت حفصة بنت سٌرٌن لال لً أبو العالٌة لرأت المرآن على عمر رضً هللا عنه
ثالث مرات وفً معجم الطبرانً رواٌته عن زٌد بن حارثة وذلم مرسل ال رٌب فٌه  .جامع التحٌصل . 175 :
) )9تمرٌب التهذٌب . 211 :
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14ػػ عف أبى موسى األشعرى قاؿ جاء أبو موسى إلى عمر بف الخطاب فقاؿ
السالـ عميكـ ىذا عبد هللا بف قيس .فمـ يأذف لو فقاؿ السالـ عميكـ ىذا أبو
موسى السالـ عميكـ ىذا األشعرى .ثـ انصرؼ فقاؿ ردوا عمي ردوا عمي .فجاء
فقاؿ يا أبا موسى ما ردؾ كنا في شغل .قاؿ سمعت رسوؿ هللا ػػػػػ ملسو هيلع هللا ىلص ػػػػ يقوؿ
(الستئذاف ثالث فإف أذف لؾ وال فارجع ) .قاؿ لتأتيني عمى ىذا ببينة وال فعمت
وفعمت .فذىب أبو موسى قاؿ عمر إف وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية واف لـ
يجد بينة فمـ تجدوه .فمما أف جاء بالعشي وجدوه قاؿ يا أبا موسى ما تقوؿ أقد
وجدت قاؿ نعـ أبي بف كعب .قاؿ عدؿ .قاؿ يا أبا الطفيل ما يقوؿ ىذا قاؿ سمعت
رسوؿ هللا ػػػػ ملسو هيلع هللا ىلص ػػػػ يقوؿ ذلؾ يا ابف الخطاب فال تكونف عذابا عمى أصحاب رسوؿ
هللا ػػػػ ملسو هيلع هللا ىلص ػػػػ قاؿ سبحاف هللا إنما سمعت شيئا فأحببت أف أتثبت.
التخريج :
* أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيو  39 ( :ػ ػ كتاب اآلداب  7 ،ػ ػ باب األستئذاف ،ج
 ،6ص  ، 179ح 5759
* وأخرجو اإلماـ أبي داؤد في سننو  42 (:ػ ػ كتاب اآلدب  139 ،ػ ػ باب كـ مرة
يسمـ الرجل فى االستئذاف  ،ج  ،4ص  ، 514ح .5183

15ػػ عف أبى بف كعب قاؿ كاف رسوؿ هللا ػػػػ ملسو هيلع هللا ىلص ػػػػ يوتربػػ ﱡ ﲏﲐﲑﲒﲓ
ﱠ( )1و(قل لمذيف كفروا) وهللا الواحد الصمد.
التخريج :
* أخرجو اإلماـ أبي داؤد في سننو 8 ( :ػ ػ ػ كتاب الوتر  4 ،ػ ػ ػ باب ما يق أر فى الوتر
 ،ج ،5ص  ،535ح  ، 1425حدثنا عثماف بف أبى شيبة حدثنا أبو حفص األبار
ح وحدثنا إبراىيـ بف موسى أخبرنا دمحم بف أنس ػ ػ ػ وىذا لفظو ػ ػ ػ عف األعمش عف
) )1سورة األعلى . )1( :
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طمحة وزبيد عف سعيد بف عبد الرحمف بف أبزػ عف أبيو عف أبى بف كعب قاؿ كاف
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :بمفظو ) .
* وأخرجو اإلماـ النسائي في سننو  24( :ػ كتاب قياـ الميل وتطوع النيار 37،ػ ػ
باب ذكر اختالؼ ألفاظ الناقميف لخبر أبي بف كعب في الوتر ،ج ، 3ص  ،235ح
 ،1699أخبرنا عمي بف ميموف قاؿ حدثنا مخمد بف يزيد عف سفياف عف زبيد عف
سعيد بف عبد الرحمف بف أبزؼ عف أبيو عف أبي بف كعب  :أف رسوؿ هللا صمى هللا
عميو و سمـ  ( :بمفظو ) .
* وأخرجو أيضاً  24 (:ػ ػ ػ كتاب قياـ الميل وتطوع النيار 37،ػ ػ ػ باب ذكر اختالؼ
ألفاظ الناقميف لخبر أبي بف كعب في الوتر ،ج ، 3ص  ،235ح  ، 1744أخبرنا
إسحاؽ بف إبراىيـ قاؿ أنبأنا عيسى بف يونس عف سعيد بف أبي عروبة عف قتادة عف
سعيد بف عبد الرحمف بف أبزؼ عف أبيو عف أبي بف كعب قاؿ  :كاف رسوؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص  ( :بمفظو ) .
* وأخرجو أيضاً  24( :ػ ػ ػ كتاب قياـ الميل وتطوع النيار 37،ػ ػ ػ باب ذكر اختالؼ
ألفاظ الناقميف لخبر أبي بف كعب في الوتر ،ج ، 3ص  ،235ح  ، 1741أخبرنا
يحيى بف موسى قاؿ أنبأنا عبد العزيز بف خالد قاؿ حدثنا سعيد بف أبي عروبة عف
قتادة عف عزرة عف سعيد بف عبد الرحمف بف أبزؼ عف أبيو عف أبي بف كعب قاؿ :
كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :بمفظو ) .
* وأخرجو أيضاً  24( :ػ ػ ػ كتاب قياـ الميل وتطوع النيار 47 ،ػ ػ ػ باب نوع آخر مف
القراءة في الوتر ،ج ، 3ص ، 242ح  ،1729أخبرنا دمحم بف الحسيف بف إبراىيـ بف
أشكاب النسائي قاؿ أنبأنا دمحم بف أبي عبيدة قاؿ حدثنا أبي عف األعمش عف طمحة
عف ذر عف سعيد بف عبد الرحمف بف أبزؼ عف أبيو عف أبي بف كعب قاؿ  :كاف
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :بمفظو ) .
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* وأخرجو أيضاً  24( :ػ كتاب قياـ الميل وتطوع النيار 47 ،ػ ػ باب نوع آخر مف
القراءة في الوتر ،ج ، 3ص ، 242ح ،1734أخبرنا يحيى بف موسى قاؿ حدثنا
عبد الرحمف بف عبد هللا بف سعد قاؿ حدثنا أبو جعفر الرازؼ عف األعمش عف زبيد
وطمحة عف ذر عف سعيد بف عبد الرحمف بف أبزؼ عف أبيو عف أبي بف كعب قاؿ :
كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :بمفظو ) .
* وأخرجو أيضاً في عمل اليوـ والميمة ( :ما يقوؿ إذا فرغ مف وتره  ،ج  ،1ص
، 443ح ،734أخبرنا عمي بف ميموف قاؿ حدثنا مخمد بف يزيد عف سفياف عف زبيد
عف سعيد بف عبد الرحمف بف أبزػ عف أبيو عف أبي بف كعب أف رسوؿ هللا صمى
هللا عميو وسمـ  ( :بمفظو ) .
* وأخرجو أيضاً في السنف الكبرػ  ( :كتاب الصالة  43 ،ػ ػ باب كيف الوتر
بثالث ،ج  ،1ص  ،252ح  ، 446أخبرنا يحيى بف موسى البمخي  ،قاؿ  :حدثنا
عبد العزيز بف خالد  ،قاؿ  :حدثنا سعيد بف أبي عروبة  ،عف قتادة  ،عف عزرة ،
عف سعيد بف عبد الرحمف بف أبزػ  ،عف أبيو  ،عف أبي بف كعب  ،قاؿ  :كاف
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :بمفظو ) .
* وأخرجو اإلماـ بف ماجة ( :أبواب إقامة الصموات والسنة فييا 115 ،ػ ػ ػ باب ما
جاء فيما يق أر في الوتر ،ج  ، 2ص  ، 246ح  ،1171حدثنا عثماف بف أبي شيبة
 ،حدثنا أبو حفص األبار  ،حدثنا األعمش  ،عف طمحة  ،وزبيد  ،عف ذر  ،عف
سعيد بف عبد الرحمف بف أبزػ  ،عف أبيو  ،عف أبي بف كعب  ،قاؿ  :كاف رسوؿ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :بمفظو ) .
* وأخرجو إيضاً ( :أبواب إقامة الصموات والسنة فييا 124 ،ػ ػ ػ باب ما جاء في
القنوت قبل الركوع وبعده  ،ج  ،2ص  ، 254ح  ، 1182حدثنا عمي بف ميموف
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الرقي  ،حدثنا مخمد بف يزيد  ،عف سفياف  ،عف زبيد اليامي  ،عف سعيد بف عبد
الرحمف بف أبزػ  ،عف أبيو  ،عف أبي بف كعب  ،أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :بمفظو ) .
دراسة اإلسناد  :دراسة إسناد أبو داود :
* عثماف بف أبي شيبة  :ىو عثماف بف دمحم بف إبراىيـ بف عثماف بف خوشي
العبسي موالىـ أبو الحسف بف أبي شيبة الكوفي صاحب المسند والتفسير  .روػ عف
 :أبو حفص األبار  ،وىشيـ  ،وحميد بف عبدالرحمف الرواسي  ،وغيرىـ وروػ عنو :
الجماعة سوػ الترمذؼ  ،وأبنو دمحم  ،وابف سعد  ،وغيرىـ ( )1ثقة حافظ ولو أوىاـ ،
وقيل كاف ال يحفع القرآف  ،مف العاشرة  ،مات سنة تسع وثالثيف  ،ولو ثالث
وثمانوف سنة  .روػ لو البخارؼ ومسمـ وأبي داود والنسائي وابف ماجو (. )2
* أبو حفص األبار  :ىو عمر بف عبدالرحمف بف قيس الكوفي أو حفص األبار
الحافع  .نزيل بغداد روػ عف  :إبراىيـ بف موسى  ،واسماعيل بف عبدهللا الكندؼ ،
والحكـ بف عبدالممؾ  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :عثماف بف أبي شيبة  ،وموسى بف
إسماعيل  ،وداود بف رشيد  ،وغيرىـ ( )3صدوؽ وكاف يحفظ  ،وقد عمي  ،مف
صغار الثامنة  ،روػ لو البخارؼ في خمق أفعاؿ العباد وأبو داود والنسائي وابف ماجة
(.)4
* إبراىيـ بف موسى  :ىو إبراىيـ بف موسى بف يزيد بف زاداف التميمي .
أبواسحاؽ الرازؼ الفراء المعروؼ بالصغير .روػ عف  :عيسى  ،وىشاـ بف يوسف
الصنعاني  ،والوليد بف مسمـ  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :أبو داود  ،والبخارؼ  ،ومسمـ

) )1تهذٌب التهذٌب . 149/7 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 386 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 437/7 :
) )4تمرٌب التهذٌب . 415 :
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 ،وغيرىـ ( )1ثقة حافظ  ،مف العاشرة  ،مات بعد العشريف ومئتيف  .روػ لو
الجماعة (. )2
* دمحم بف أنس  :ىو دمحم بف أنس القرشي أبو أنس العدوؼ مولى عمر بف الخطاب
كوفي سكف الدينور  .روػ عف  :األعمش  ،وسييل بف أبي صالح  ،وعاصـ بف
كميب  ،وغيرىـ .وروػ عنو  :إبراىيـ بف موسى الرازؼ  ،وعمي بف مجر بف برؼ
( )3صدوؽ يغرب  ،مف التاسعة  ،روػ لو البخارؼ في التعاليق واو داود (. )4
* األعمش  :ىو سميماف بف ميراف االسدؼ الكاىمي موالىـ أبو دمحم الكوفي األعمش
يقاؿ أصمو مف طبرستاف وولد بالكوفة  .روػ عف  :طمحة بف نافع  ،زيد بف وىب ،
وأبي وائل  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :دمحم بف أنس  ،والحكـ بف عتبة  ،وزبيد اليامي ،
وغيرىـ ( )5ثقة حجة  ،عارؼ بالقراءات ورع لكنو يدلس ( )6مف الخامسة مات سنة
سبع واربعيف أو ثماف وكاف مولده أوؿ سنة إحدػ وستيف  .روػ لو الجماعة (.)7
* طمحة  :ىو طمحة بف نافع القرشي موالىـ أبو سفياف الواسطي ويقاؿ األسكاؼ .
روػ عف  :زبيد بف الحارث  ،وجابر بف عبدهللا  ،وأبي ايوب األنصارؼ  ،وغيرىـ .
وروػ عنو  :األعمش  ،وأبو جعفر بف وحشية  ،والمثني بف سعيد  ،وغيرىـ ()8
صدوؽ  ،مف الرابعة ،روػ لو الجماعة (. )9
* زبيد  :ىو زبيد بف الحارث بف عبدالكريـ بف عمرو بف كعب اليامي ويقاؿ األيامي
أبو عبدالرحمف ويقاؿ أبو عبدالرحمف الكوفي .روػ عف  :سعيد بف عبد الرحمف بف
أبزػ  ،وزيد بف عبدهللا  ،ومرة بف شراحبيل  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :األعمش  ،أبناه
) )1تهذٌب التهذٌب . 171/1 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 94 :
) )3تهذٌب التهذٌب 68/9 :
) )4تمرٌب التهذٌب . 469 :
) )5تهذٌب التهذٌب .222/4 :
) )6وصفه بذلن الكرابٌسً والنسائً والدارلطنً وؼٌرهم .من المرتبة الثانٌة  .تعرٌؾ أهل التمدٌس بمراتب الموصوفٌن بالتدلٌس :
.33
) )7تمرٌب التهذٌب .254 :
) )8تهذٌب التهذٌب 26/5 :
) )9تمرٌب التهذٌب . 283 :
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عبدهللا وعبدالرحمن  ،وجرير بن حازم  ،وغيرىم( )1ثقة ثبت عابد  ،من السادسة ،
مات أثنتين وعشرين أو بعدىا  ،روى لو الجماعة (. )2
* سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى  :ىو سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى الخزاعي
موالىم الكوفي .روى عن  :أبيو  ،ابن عباس  ،وواثمو  .وروى عنو  :زبيد  ،جعفر
ابن أبي المغيرة  ،وطمحة بن مصرف ( )3ثقة  ،من الثالثة  ،روى لو الجماعة (.)4
* أبيه  :ىو عبدالرحمن بن أبزى الخزاعي  :صحابي .
بيان درجة اإلسناد  :صحيح لغيره أرتقى  ،بمتابعة دمحم بن أنس صدوق يغرب
16ــ قال أبي بن كعب  :الصالة في الثوب الواحد سنة كنا نفعله مع رسول هللا
صلى هللا عليه و سلم وال يعاب علينا فقال بن مسعود إنما كان ذاك إذ كان في
الثياب قلة فأما إذ وسع هللا فالصالة في الثوبين أزكى.
التخريج :
* أخرجو اإلمام أحمد في مسنده ( :ج  ، 5ص ، 141ح  ، 31212حدثنا عبد هللا
حدثني دمحم بن أبي بكر المقدمي ثنا عبد الوىاب الثقفي وحدثنا عبد هللا قال وحدثني

وىب بن بقية أخبرنا خالد الواسطي قال الثقفي في حديثو ثنا أبو مسعود الجريري قال
وىب أنا خالد عن الجريري عن أبي نضرة قال قال أبي بن كعب  ( :بمفظو ) .
دراسة اإلسناد :

* دمحم بن أبي بكر المقدمي  :ثقة سبقت ترجمتو في الحديث رقم (. )5

* عبدالوهاب الثقفي  :ىو عبدالوىاب بن عبدالمجيد بن الصمت بن عبيدهللا بن
الحكم بن أبي العاص الثقفي أبو دمحم البصري  .روى عن  :المثنى  ،وحميد الطويل
 ،وأيوب السختياني ،وغيرىم  .وروى عنو  :أحمد بن حنبل  ،والشافعي  ،وعمي ،
) )1تهذيب التهذيب 313/3 :
) )2تقريب التهذيب . 313 :
) )3تهذيب التهذيب . 54/4 :
) )4تقريب التهذيب . 332 :
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وغيرىـ ( )1ثقة  ،تغير قبل موتو بثالث سنيف  ،مف الثامنة  ،مات سنة أربع
وتسعيف  ،عف نحو ثمانيف سنة  ،روػ لو الجماعة (. )2

* وىب بف بقية  :ىو وىب بف بقية بف عثماف بف شابور بف عبيد بف آدـ بف زياد
الواسطي أبو دمحم المعروؼ بوىباف  .روػ عف  :خالد الواسطي ،وحماد بف زيد ،
وجعفر بف سميماف الضبي ،وغيرىـ وروػ عنو  :عبدهللا بف أحمد  ،ومسمـ  ،وأبو
زرعة الرازؼ  ،وغيرىـ( )3ثقة  ،مف العاشرة  ،مات سنة تسع وثالثيف ولو خمس أو
ست وتسعوف سنة  ،روػ لو مسمـ  ،وأبو داود والنسائي (. )4
* خالد الواسطي  :ىو خالد بف عبدهللا بف عبدالرحمف بف يزيد الطحاف أبو الييثـ .
روػ عف  :أبو مسعود الجريرؼ  ،واسماعيل بف أبي خالد  ،وسياف بف بشر ،وغيرىـ
وروػ عنو  :وىب بف بقية  ،وزيد بف الحباب  ،وعبدالرحمف بف الميدؼ  ،وغيرىـ
( )5ثقة ثبت  ،مف الثامنة  ،مات سنة أثنتيف وثمانيف  ،وكاف مولده سنة عشر ومئة
 .روػ لو الجماعة (. )6
* أبو مسعود الجريري  :ىو سعيد بف بف أياس الجريرؼ أبو مسعود البصرؼ .
روػ عف  :أبي نضرة  ،وابف عمية  ،وبشر بف المفضل  ،وغيرىـ  ،ثقة  ،مف
الخامسة  ،أختمط ( )7قيل موتو بثالث سنيف  ،مات سنة أربع وأربعيف  .روػ لو
الجماعة (. )8
* أبي نضرة  :ىو المنذر بف مالؾ بف قطعة أبو نضرة العبدؼ ثـ العوفي البصرؼ
أدرؾ طمحة  .روػ عف  :أبي بف كعب  ،وعمي بف أبي طالب  ،وأبي موسى
األشعرؼ  ،وغيرىـ وروػ عنو  :خالد الواسطي  ،وسميماف التيمي  ،وأبو مسمـ بف
) )1تهذٌب التهذٌب . 449/6 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 368 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 159/11 :
) )4تمرٌب التهذٌب . 584 :
) )5تهذٌب التهذٌب . 111/3 :
) )6تمرٌب التهذٌب . 189 :
) )7تهذٌب التهذٌب . 5/4 :
) )8تمرٌب التهذٌب . 233 :
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يزيد  ،وغيرىـ ( )1ثقة  ،الثالثة  ،مات ثماف ػ أو تسع ػ ومئة  .روػ لو البخارؼ في
التعاليق ومسمـ واألربعة ()2
بياف درجة اإلسناد  :صحيح  ،رجالو ثقات .
17ػػ عف أبي بف كعب  :أف أبا ىريرة كاف جريئا عمى اف يسأؿ رسوؿ هللا صمى
هللا عميو وسمـ عف أشياء ل يسألو عنيا غيره فقاؿ يا رسوؿ هللا ما أوؿ ما رأيت
في أمر النبوة فاستوى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص جالسا وقاؿ لقد سألت أبا ىريرة انى لفي
صحراء بف عشر سنيف وأشير واذا بكالـ فوؽ رأسي واذا رجل يقوؿ لرجل أىو ىو
قاؿ نعـ فاستقبالني بوجوه لـ أرىا لخمق قط وأرواح لـ أجدىا مف خمق قط وثياب
لـ أرىا عمى أحد قط فاقبال إلي يمشياف حتى أخذ كل واحد منيما بعضدي ل أجد
ألحدىما مسا فقاؿ أحدىما لصاحبو أضجعو فأضجعاني بال قصر ول ىصر وقاؿ
أحدىما لصاحبو أفمق صدره فيوى أحدىما إلى صدري ففمقيا فيما أرى بال دـ ول
وجع فقاؿ لو أخرج الغل والحسد فاخرج شيئا كييئة العمقة ثـ نبذىا فطرحيا فقاؿ
لو أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج يشبو الفضة ثـ ىز إبياـ رجمي
اليمنى فقاؿ اغدوا سمـ فرجعت بيا أغدو رقة عمى الصغير ورحمة لمكبير .
التخريج :
* أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ( :ج  ، 5ص ، 139ح  ، 21296حدثنا عبد هللا
ثنا دمحم بف عبد الرحيـ أبو يحيى البزاز ثنا يونس بف دمحم ثنا معاذ بف دمحم بف معاذ بف
دمحم أبي بف كعب حدثني أبي دمحم بف معاذ عف معاذ عف دمحم عف أبي بف كعب :
( بمفظو ) .

) )1تهذٌب التهذٌب . 312/11 :
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دراسة اإلسناد :
*دمحم بن عبدالرحيم  :ىو دمحم بن عبدالرحيم بن أبي زىير العدوي مولى آل عمر أبو
يحيى البغدادي البزار المعروف بصاعقة الحافظ فارسي األصل .روى عن  :أبو
حذيفة  ،وأبي أحمد الزبيري  ،ويونس بن دمحم المؤدب  ،وغيرىم .وروى عنو  :عبدهللا
ابن أحمد  ،والبخاري  ،والذىلي  ،وغيرىم ( )1ثقة حافظ  .روى لو البخاري وأبو
داود والترمذي والنسائي (. )2
* يونس بن دمحم  :ىو يونس بن دمحم بن مسلم البغدادي أبو دمحم الحافظ المؤدب .
روى عن  :معاذ بن دمحم  ،وداود بن أبي الفرات  ،وسفيان بن عبدالرحمن  ،وغيرىم
وروى عنو  :دمحم بن عبدالرحيم  ،وأبنو إبراىيم  ،وعلي بن المديني  ،وغيرىم ( )3ثقة
ثبت  ،من صغار التاسعة  ،مات سنة سبع ومئتين  .روى لو الجماعة (. )4
* معاذ بن دمحم بن معاذ  :ىو معاذ بن دمحم بن معاذ بن دمحم بن أبي بن كعب وقيل
بإسقاط دمحم وقيل أبي وقيل بإسقاط معاذ  .روى عن  ،أبيو  ،وىشام بن عروة  ،ودمحم
ابن يحيى بن حيان  ،وغيرىم وروى عنو  :يونس بن دمحم  ،والواقدي  ،ومعاوية بن
صالح  ،وغيرىم ( )5مقبول  ،من الثامنة  ،روى لو ابن ماجو (. )6
* دمحم بن معاذ  :ىو دمحم بن معاذ بن دمحم بن أبي بن كعب  .روى عن  :أبيو عن
جده عن أبي  .وروى عنو  :أبنو معاذ ( )7مجهول  ،من السابعة  ،تميز (. )8
*معاذ بن دمحم بن أبي بن كعب  :لم أجده .
* دمحم بن أبي بن كعب  :ىو دمحم بن أبي بن كعب األنصاري أبو معاذ المديني
ويقال دمحم ابن فالن ابن أبي  .روى عن  :أبيو  ،وعثمان  ،وأم الطفيل أمراة أبي ،
) )1تهذيب التهذيب 133/9 :
) )2تقريب التهذيب . 391 :
) )3تهذيب التهذيب . 334/33 :
) )4تقريب التهذيب . 233 :
) )5تهذيب التهذيب . 391/31 :
) )6تقريب التهذيب . 612 :
) )7تهذيب التهذيب . 321/9 :
) )8تقريب التهذيب . 614 :
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وغيرهم .وروى عنه  :الحضرمي بن الحق  ،وبسر بن سعيد الحضرمي  ،ومعاذ بن
دمحم بن معاذ بن دمحم بن أبي بن كعب  ،وغيرهم ( )1له رؤيه  ،قتل يوم الحرة سنة
ثالث وستين  .روى له النسائي (. )2
بيان درجة اإلسناد  :ضعيف( فيه معاذ بن دمحم  ،مقبول  ،ودمحم بن معاذ مجهول ).
18ــ أن أبي بن كعب أمهم ـــــ يعني في رمضان ــــــ وكان يقنت فى النصف اآلخر
من رمضان.
التخريج :
* أخرجه اإلمام أبي داؤد في سننه  8 ( :ـ ـ ـ كتاب الوتر  5 ،ـ ـ ـ باب القنوت فى
الوتر  ،ج  ، 1ص  ، 538ح  ، 1331حدثنا أحمد بن دمحم بن حنبل حدثنا دمحم بن
بكر أخبرنا هشام عن دمحم عن بعض أصحابه أن أبى بن كعب أمهم  ( :بمفظه ) .
دراسة اإلسناد:
* أحمد بن دمحم بن حنبل  :هو أحمد بن دمحم بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني .
أبو عبدهللا المروزم ثم البددادم خرجت به أمه من مرو وهي حامل فولدته ببدداد
وبها طمب العمم ثم طاف البالد .روى عن  :إسماعيل بن أبي عمية  ،وبشر بن
المفضل  ،وابن عيينة  ،وغيرهم  .وروى عنه  :ابو داود  ،والبخارم  ،وابن مهدم ،
وغيرهم  ،أحد األئمة ( )3ثقة حافظ فقيه حجة  ،وهو رأس الطبقة العاشرة  ،مات
سنة أحدى وأربعين  ،وله سبع وسبعون ،روى له البخارم (. )4
* دمحم بن بكر  :هو دمحم بن بكر بن عثمان البرساني أبو عبدهللا ويقال أبو عثمان
البصرم  .روى عن  :هشام بن حسان  ،وأيمن بن نابل  ،وعثمان بن سعد الكاتب ،

) )1تهذيب التهذيب . 99/9 :
) )2تقريب التهذيب . 633 :
) )3تهذيب التهذيب . 27/9 :
) )4تقريب التهذيب . 46 :
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وغيرىم .وروى عنو  :أحمد بن حنبل  ،إسحاق  ،وعمي بن المدني  ،وغيرىم ()1
صدوق قد يخطيء ،من التاسعة  ،مات سنة أربع ومئتين  .روى لو الجماعة (.)2
* هشام  :ىو ىشام بن حسان اإلزدي القردوسي أبو عبدهللا البصري .
يقال كان نازالً في القردويس ويقال موالىم أحد األعالم .روى عن  :دمحم بن سيرين ،
وعكرمة بن عمار  ،والحسن البصري  ،وغيرىم  .وروى عنو  :دمحم بن بكر  ،وسعيد
ابن أبي عروبة  ،وغيرىم ( )3ثقة  ،من أثبت الناس في ابن سيرين  ،وفي روايتو
عن الحسن وعطاء وقال ألنو قيل  :كان يرسل عنهما من السادسة  ،مات سنة
سبع ـ ـ أو ثمان ـ ـ وأربعين  .روى لو الجماعة (. )4
*دمحم بن سيرين  :ىو دمحم بن سيرين األنصاري موالىم أبو بكر بن أبي عمرة
البصري إمام وقتو  .روى عن  :مواله أنس بن مالك  ،وزيد بن ثابت  ،والحسن بن
عمي بن أبي طالب  ،وغيرىم  ،وروى عنو  :ىشام بن حسان  ،والشعبي وثابت،
وغيرىم ( )5ثقة ثبت عابد كبير القدر كان ال يرى الرواية بالمعنى من الثالثة مات
سنة عشر ومائة ع ()6
بيان درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو عن بعض إصحابو مجاىيل) .
19ــ عن أبى بن كعب قال قال رسول هللا ـ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ـ ( إن الغالم الذي قتله الخضر
طبع كاف ار ولو عاش ألرهق أبويه طغيانا وكف ار ).
التخريج  :ــ
* أخرجو اإلمام مسمم في صحيحو  74 ( :ـ ـ كتاب القدر  6 ،ـ ـ ـ باب معنى كل
مولود يولد عمى الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسممين  ،ج  ، 8ص 47
 ،ح . ) 6394
) )1تهذيب التهذيب . 77/9 :
) )2تقريب التهذيب . 674 :
) )3تهذيب التهذيب .436/4 :
) )4تقريب التهذيب . 675 :
) )5تهذيب التهذيب . 516/9 :
) )6تقريب التهذيب . 683 :
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* وأخرجه اإلمام أبي دؤاد في سننه  14 (:ـ ـ كتاب السنة  47 ،ـ ـ باب في القدر ،
ج  ، 1ص  ، 363 ،ح  ، )1777حدثنا القعنبى حدثنا المعتمر عن أبيه عن رقبة
ابن مصقمة عن أبى إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب
قال  :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :بمفظه ) .
* وأخرجه أيضاً  14 (:ـ ـ كتاب السنة  47 ،ـ ـ باب في القدر  ،ج  ، 1ص ، 361
ح  ،) 1778حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابى عن إسرائيل حدثنا أبو إسحاق
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حدثنا أبى بن كعب قال سمعت رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص  ( :بمفظه ) .
* أخرجه اإلمام الترمذي في سننه ( - 18كتاب تفسير القرآن عن رسول هللا صمى
هللا عميه و سمم  49 ،ـ ـ باب ومن سورة الكهف  ،ج  ، 5ص ، 343ح ، )4357
حدثنا عمرو بن عمي حدثنا أبو قتيبة سمم بن قتيبة حدثنا عبد الجبار بن العباس
الهمداني عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب :
عن النبي صمى هللا عميه و سمم  ( :بمفظه ) .
02ــــ حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت
رخصة رخصها رسول هللا ـ ـ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ـ ـ في بدء اإلسالم ثم أمر.
التخريج :
* أخرجه اإلمام أبي دؤاد 4( :ـ ـ ـ كتاب الطهارة  85 ،ـ ـ ـ ـ باب فى اإلكسال ،ج ، 4
ص  ، 86ح  ، )345حدثنا دمحم بن مهران البزاز الرازى حدثنا مبشر الحمبي عن دمحم
أبى غسان عن أبى حازم عن سهل بن سعد حدثنى أبى بن كعب ( بمفظه ) .
* وأخرجه اإلمام الترمذي  (:أبواب الطهارة عن رسول هللا صمى هللا عميه و سمم،
 84ـ ـ ـ باب ما جاء  :أن الماء من الماء ،ج ،4ص  ، 483ح  ،)447حدثنا أحمد
ابن منيع حدثنا [ عبد هللا ] بن المبارك أخبرنا معمر عن الزهري  ( :بمفظه)
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* وأخرجو اإلماـ بف ماجة ( :أبواب الطيارة وسننيا 111 ،ػ ػ ػ ػ باب ما جاء في
وجوب الغسل إذا التقى الختاناف  ،ج  ، 1ص  ، 384ح ،)649حدثنا دمحم بف بشار
 ،حدثنا عثماف بف عمر  ،أخبرنا يونس  ،عف الزىرؼ  ،قاؿ  :قاؿ سيل بف سعد
الساعدؼ  :أخبرنا أبي بف كعب  ،قاؿ  ( :بمفظو ) .
* دمحم بف ميراف البزار الرازي  :ىودمحم بف ميراف أبو جعفر الرازؼ الحافع .
روػ عف  :مبشر الحمبي  ،وعيسى بف يونس  ،وابف عمية  ،وغيرىـ .وروػ عنو :
أبو داود  ،وىاروف بف إسحاؽ اليمداني  ،وأبو زرعة  ،وغيرىـ ( )1ثقة حافظ  ،مات
سنة تسع وثالثيف  ،او التي قبميا  .روػ لو البخارؼ ومسمـ وابو داود(.)2
* مبشر الحمبي  :ىو مبشر بف إسماعيل الحمبي أبو إسماعيل الكمبي موالىـ .
روػ عف  :أبي غساف  ،وجرير بف عماف  ،وعثماف بف حساف  ،وغيرىـ .وروػ عنو
 :دمحم بف ميراف  ،ابراىيـ بف موسى الرازؼ  ،وأحمد بف حنبل  ،وغيرىـ( )3صدوؽ ،
مف التاسعة  ،مات سنة مئيتيف  .روػ لو الجماعة (.)4
* دمحم أبي غساف  :ىو دمحم بف مطرؼ بف عبدهللا بف سارية التميمي الميثي أبو
غساف المدني يقاؿ أنو مف موالي آؿ عمراف  .روػ عف  :أبي حازـ  ،ودمحم بف
المنكدر  ،وزيد بف أسمـ  ،وغيرىـ وروػ عنو  :مبشر الحمبي  ،وابراىيـ بف أبي عمبة
وىو أكبر منو  ،والثورؼ وىو مف اقرانو  ،وغيرىـ ( )5ثقة  ،مف السابعة  ،مات بعد
الستيف  .روػ لو الجماعة (.)6
* أبي حازـ  :ىو سممة بف دينار أبو حازـ األعرج األفزر الثمار المدني القاص
مولى األسود ابف سفياف المخزومي ويقاؿ مولى بني شجع مف بني ليث ومف قاؿ
أشجع فقد وىـ .روػ عف  :سيل بف سعد  ،ابي إمامة سيل بف حنيف  ،وسعيد بف
) )1تهذٌب التهذٌب . 478/ 9 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 519 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 31/11 :
) )4تمرٌب التهذٌب 519 :
) )5تهذٌب التهذٌب . 461/9 :
) )6تمرٌب التهذٌب . 517 :
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المسيب  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :أبي غساف  ،والزىرؼ  ،وعبيد بف عمر  ،وغيرىـ
( )1ثقة عابد  ،مف الخامسة  ،مات في خالفة المنصور  ،روػ لو الجماعة (.)2
* سيل بف سعد ػ ػ رضي هللا عنو ػ ػ  :صحابي .

بياف درجة اإلسناد  :حسف ( فيو مبشر بف إسماعيل  ،صدوؽ ) ويرتقي إلى صحيح

لغيره لكثرة طرقو .

21ػػ عف أبي بف كعب أف رسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ قاؿ لو  :إف هللا أمرني
أف اق أر عميؾ فق أر عميو ﱡ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﱠ (. )3

فق أر فييا  :إف ذات الديف عند هللا احلنيفية

المسممة ل الييودية ول النصرانية مف

يعمل خي ار فمف يكفره وق أر عميو  :ولو أف لبف آدـ واديا مف ماؿ لبتغى إليو ثانيا

ولو كاف لو ثانيا لبتغى إليو ثالثا ول يمأل جوؼ ابف آدـ إل التراب ويتوب هللا عمى

مف تاب .
التخريج :

* أخرجو اإلماـ الترمذؼ  54 (:ػ ػ ػ ػ كتاب المناقب عف رسوؿ هللا صمى هللا عميو و

سمـ  ،باب  33ػ ػ ػ ػ مناقب معاذ بف جبل و زيد بف ثابت و أبي و أبي عبيدة بف

الجراح رضي هللا عنيـ  ،ج  ، 5ص  ،665ح  ،) 3793حدثنا محمود بف غيالف

حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عف عاصـ قاؿ  :سمعت زر بف حبيش يحدث عف أبي

بف كعب أف رسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ قاؿ لو  ( :بمفظو ) .
دراسة اإلسناد :

* محمود بف غيالف  :ىو محمود بف غيالف العدوؼ  ،موالىـ أبو أحمد المروزؼ ،
الحافع نزيل بغداد  .روػ عف  :وكيع  ،وأبي داود الطيالسي ،وابف عيينة  ،وغيرىـ

وروػ عنو  :الجماعة سوػ أبو داود  ،وأبو حاتـ  ،وأبو زرعة  ،وغيرىـ ( )4ثقة ،

) )1تهذٌب التهذٌب . 143/4 :
) )2تمرٌب التهذٌب .247 :
) )3سورة البٌنة . )1( :
) )4تهذٌب التهذٌب . 64/11 :
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من العاشرة  ،مات سنة تسع وثالث ومائتين  ،وقيل  :بعد ذلك  ،روى لو البخاري

ومسمم والترمذي والنسائي وابن ماجو (.)1

* أبو داود  :ىو عمر بن سعد بن عبيد  ،ابو داود الحفري ( )2الكوفي .
وحفر موضع موضع بالكوفو  ،وأسم جده عبيد  .روى عن  :شعبة  ،والثوري ،
ومسعر  ،وغيرىم  .وروى عنو  :محمود بن غيالن  ،أحمد بن حنبل  ،واسحاق بن
راىويو  ،وغيرىم( ، )3ثقة عابد  ،من التاسعة  ،مات ثالث ومئتين  ،روى لو
الجماعة سوى البخاري (. )4
* شعبة  :سبقت ترجمتة في حديث رقم (.)3
* عاصم بن بهدلة  :ىو عاصم بن بيدلة  ،وىو ابن النجود  ،األسدي ( )5موالىم
 ،الكوفي  ،أبو بكر المقري  .روى عن  :زر بن حبيش  ،وأبي بن عبدالرحمن
السممي وق أر عميو  ،وأبي وائل  ،وغيرىم  .وروى عنو  :شيبان  ،واالعمش  ،وعطاء
ابن أبي رباح  ،وغيرىم ( )6صدوق له أوهام  ،حجة في القراءة  ،وحديثو في
الصحيحين مقرون  ،من السادسة  ،مات سنة ثمان وعشرين  ،روى لو الجماعة ()7
* زر بن حبيش  :ىو زر بن حبيش بن حباشو بن أوس بن بالل  ،وقيل ىالل ،
األسدي  ،أبو مريم  ،ويقال  :أبو مطرف  ،الكوفي  ،مخضرم  ،أدرك الجاىمية .
روى عن  :أبي بن كعب  ،وعمر  ،وعثمان  ،وغيرىم  .وروى عنو  :عاصم بن
بيدلة  ،وابراىيم النخعي  ،والمنيال بن عمرو  ،وغيرىم( )8ثقة جليل  ،مخضرم ،

) )1تقريب التهذيب . 255 :
) )2بفتح الحاء والفاء وفي آخرها الراء – هذه النسبة إلى محلة بالكوفة يقال الحفر .اللباب في تهذيب األنساب . 572/1 :
) )3تهذيب التهذيب . 225/7 :
) )4تقريب التهذيب . 215 :
) )5بفتح األلف والسين المهملة وبعدها الدال المهملة – هذه النسبة إلى عدة قبائل  .اللباب في تهذيب األنساب 25/1 :
) )6تهذيب التهذيب 56/2 :
) )7تقريب التهذيب 562 :
) )8تهذيب التهذيب . 551/5 :

86

مات سنة إحدػ ػ ػ ػ أو أثنتيف أوثالث ػ ػ وثمانيف  ،وىو أبف مئة وسبع وعشريف  ،روػ
لو الجماعة (. )1
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو عاصـ بف بيدلة  ،صدوؽ ولو أوىاـ ) .
22ػػ عف أبي بف كعب  :أف المشركيف قالوا لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص انسب لنا ربؾ فأنزؿ هللا
ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱠ( ) .
2

فالصمد الذي لـ يمد ولـ يولد ألنو ليس شيء يولد إل سيموت ول شيء يموت إل
سيورث واف هللا عز و جل ل يموت ول يورث ﱡ ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱠ()3
قاؿ لـ يكف لو شبيو ول عدؿ وليس كمثمو شيء .
التخريج :
* أخرجو اإلماـ الترمذؼ  - 48 (:كتاب تفسير القرآف عف رسوؿ هللا صمى هللا
عميو وسمـ  92،ػ باب ومف سورة األخالص  ،ج  ، 5ص  ،451ح  ،)3364حدثنا
أحمد بف منيع حدثنا أبو سعد ىو الصغاني عف أبي جعفر الرازؼ عف الربيع بف
أنس عف أبي العالية عف أبي بف كعب  ( :بمفظو ) .
* أحمد بف منيع  :ىو أحمد بف منيع بف عبدالرحمف البغوؼ أبو جعفر األصـ
الحافع نزيل بغداد  .روػ عف  :ىشيـ  ،ابف عيينة  ،وأبو سعد  ،وغيرىـ .وروػ
عنو  :الجماعة  ،وابف خزيمة  ،والس ارج  ،وغيرىـ ( )4ثقة حافظ  ،مات سنة أربع
وأربعيف ولو أربع وثمانوف  ،روػ لو الجماعة(. )5

) )1تمرٌب التهذٌب 215 :
) )2سورة األخالص . ) 2،1( :
) )3سورة األخالص . )4( :
) )4تهذٌب التهذٌب . 84/1 :
) )5تمرٌب التهذٌب . 85 :
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* أبو سعد  :ىو دمحم بن ميسر الجعفي أبو سعد الصغاني ( )1البخلي الضرير ،
نزيل بغداد  ،وىو دمحم بن زكريا  .روى عن  :أبي جعفر الرازي  ،ىشام بن عروة ،
ابن عجالن  ،وغيرىم .وروى عنو  :أحمد بن حنبل  ،وأحمدبن منيع  ،وعلي بن ابن
المديني  ،وغيرىم( )2ضعيف ورمي باالرجاء  ،من التاسعة  ،روى لو الترمذي(. )3
* أبي جعفر الرازي  :ىو أبو جعفر الرازي التميمي  ،موالىم  ،يقال  :اسمو عيسى
ابن أبي ماىان  ،وقيل  :عيسى ابن أبي عيسى عبدهللا بن ماىان  ،مروزي األصل
 .سكن الري وقيل  :كان أصلو من البصرة وكان متجره إلى الري فنسب إلييا  .روى
عن  :الربيع بن أنس  ،وحميد الطويل  ،وعاصم بن أبي النجود  ،وغيرىم وروى عنو
 :أبنو عبدهللا  ،وشعبو وىو من أقرانو  ،وأبو عوانة  ،وغيرىم( ، )4صدوق سيئ
الحفظ  ،خصوصاً عن مغيرة ،من كبار السابعة  ،مات في حدود الستين  ،روى لو
البخاري في األدب المفرد واألربعة (. )5
* الربيع بن أنس  :صدوق له أوهام ورمي بالتشيع سبقت ترجمتو في الحديث رقم
()31
* أبو العالية  :ثقة كثير اإلرسال سبقت ترجمتو في الحديث رقم (. )31
بيان درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو دمحم بن ميسر ضعيف ورمي باإلرجاء وأبو
جعفر الرازي صدوق سيئ الحفظ  ،كليم ضعفاء ).

) )1بفتح الصاد وسكون األلف وفتح الغين المعجمة وبعد األلف الثانية نون – هذه النسبة إلى قرية بمرو يقال لها جاغان فعربت :
اللباب في تهذيب األنساب .222/2:
) )2تهذيب التهذيب 484/2 :
) )3تقريب التهذيب 972 :
) )4تهذيب التهذيب . 22/22 :
) )5تقريب التهذيب . 222 :

07

23ػػػ عف أبى أف النبى ػ ػ ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ ػ ق أر ﱡ ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ
ﲈ ﲉ ﲊﱠ ( ) .
1

التخريج :
* أخرجو اإلماـ أبي داؤد في سننو  31( :ػ ػ الحروؼ والقراءات  1 ،ػ ػ ػ باب (، )...
ج ، 4ص  ، 58ح  ، 3983حدثنا دمحم بف عبد هللا حدثنا المغيرة بف سممة حدثنا
ابف المبارؾ عف األجمح حدثنى عبد هللا بف عبد الرحمف بف أبزػ عف أبيو عف أبى
أف النبى ملسو هيلع هللا ىلص  ( :بمفظو ) .
* وأخرجو أيضاً  31( :ػ ػ ػ ػ الحروؼ والقراءات  1 ،ػ ػ ػ باب ( ، )...ج ، 4ص ، 58
ح  ، 3982حدثنا دمحم بف كثير أخبرنا سفياف عف أسمـ المنقرػ عف عبد هللا عف أبيو
عبد الرحمف بف أبزػ قاؿ قاؿ أبى بف كعب  ( :بمفظو ) .
دراسة اإلسناد :
* دمحم بف عبدهللا  :ىو دمحم بف عبدهللا بف المبارؾ القرشي المخزومي القرشي
المخزومي أبو جعفر البغدادؼ المدائيني الحافع قاضي حمواف .
روػ عف  :المغيرة بف سممة  ،وأبي معاوية  ،ويحيى القطاف  ،وغيرىـ .
وروػ عنو  :أبو داود  ،والبخارؼ  ،وابو حاتـ  ،وغيرىـ  )2( ،ثقة  ،حافظ  ،مف
الحادية عشر  ،مات سنة بضع وخمسيف  ،روػ لو البخارؼ وابو داود والنسائي (.)3
* المغيرة بف سممة  :ىو المغيرة بف سممة المخزومي أبو ىشاـ القرشي البصرؼ
روػ عف  :ابف المبارؾ  ،وميدؼ بف ميموف  ،ونافع بف عمر  ،وغيرىـ  .وروػ عنو
 :دمحم بف عبدهللا  ،وعمي بف المديني  ،واسحاؽ بف راىويو  ،وغيرىـ( )4ثقة ثبت ،

) )1سورة ٌونس.)58( :
) )2تهذٌب التهذٌب . 272/9 :
) )3تمرٌب التهذٌب 491 :
) )4تهذٌب التهذٌب .261/11 :
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مف صغار التاسعة  ،مات سنة مئتيف  .روػ لو البخارؼ في التعاليق ومسمـ وابو
داود والنسائي وابف ماجة (. )1
* ابف المبارؾ  :ىو عبدهللا بف المبارؾ بف واضح الخنظمي التميمي موالىـ أبو
عبدالرحمف المروزؼ  .روػ عف  :األحمج  ،وسعد يف سعيد األنصارؼ  ،وابراىيـ بف
أبي عبمة  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :المغيرة بف سممة  ،والثورؼ  ،ومعمر بف راشد ،
وغيرىـ ( )2ثقة ثبت فقيو عالـ جواد مجاىد جمعت فيو خصاؿ الخير  ،مف
الثامنة  ،مات سنة أحدػ وثمانيف ولو ثالث وستوف  .روػ لو الجماعة (. )3
* األحمج :ىو أحمج بف عبدهللا بف حجيو  .روػ عف  :عبدهللا بف عبدالرحمف بف
أبزػ  ،وأبي إسحاؽ  ،وأبي الزبير  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :بف المبارؾ  ،وشعبة ،
وأبو أسامة  ،وغيرىـ  )4( ،صدوؽ شيعي  ،مف السابعة  ،مات سنة خمس وأربعيف
 .روػ لو البخارؼ في األدب المفرد واألربعة (.)5
* عبدهللا بف عبدالرحمف بف أبزى  :ىو عبدهللا بف عبدالرحمف بف أبزػ الخزاعي
موالىـ الكوفي  .روػ عف  :أبيو  .وروػ عنو  :األحمج  ،وأسمـ المنقرؼ  ،وسممة بف
كييل  ،وغيرىـ  )6( ،مقبوؿ  ،مف الخامسة  ،أغفل المزؼ رقـ ( خت ) وىو تفسير
آؿ عمراف  .روػ لو البخارؼ في التعاليق وابو داود والنسائي (. )7
* أبيو  :ىو عبدالرحمف بف أبزػ ػ ػ رضي هللا عنو  ،صحابي .
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو عبدهللا بف عبدالرحمف  ،مقبوؿ ) .

) )1تمرٌب التهذٌب . 543 :
) )2تهذٌب التهذٌب . 382/5 :
) )3تمرٌب التهذٌب 319 :
) )4تهذٌب التهذٌب . 189/1 :
) )5تمرٌب التهذٌب . 96 :
) )6تهذٌب التهذٌب . 251/5 :
) )7تمرٌب التهذٌب 336 :
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24ػػ عف أبى بف كعب أف النبى ػ ػ ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ ػ ػ كاف يعتكف العشر األواخر مف رمضاف فمـ
يعتكف عاما فمما كاف العاـ المقبل اعتكف عشريف ليمة.
التخريج :
*أخرجو اإلماـ أبو داود في سننو  14 ( :ػ ػ ػ كتاب الصوـ  78 ،ػ ػ ػ باب االعتكاؼ ،
ج  ،2ص  ، 347ح  ، 2465حدثنا موسى بف إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت
عف أبى رافع عف أبى بف كعب أف النبى -ملسو هيلع هللا ىلص  ( :بمفظو ) .
* وأخرجو اإلماـ النسائي في السنف الكبرػ ( :كتاب االعتكاؼ  2 ،ػ ػ ػ االعتكاؼ في
العشر التي في وسط الشير  ،ج ، 3ص  ، 384ح  ، 3334أخبرنا يعقوب بف
إبراىيـ  ،قاؿ  :حدثنا عبد الرحمف  ،عف حماد بف سممة  ،عف ثابت  ،عف أبي رافع
 ،عف أبي بف كعب  ،أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :بمفظو ) .
*أخرجو اإلماـ بف ماجة في سننو ( :أبواب الصياـ  58 ،ػ ػ ػ ػ باب ما جاء في
االعتكاؼ  ،ج  ، 2ص ، 651ح  ، 1774حدثنا دمحم بف يحيى  ،حدثنا عبد
الرحمف بف ميدؼ  ،عف حماد بف سممة  ،عف ثابت  ،عف أبي رافع  ،عف أبي بف
كعب  ،أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ( :بمفظو ) .
درسة سند أبي داود:
دراسة اإلسناد  :ا
* موسى بف إسماعيل  :ىو موسى بف إسماعيل المنقرؼ موالىـ أبوسممة التبوذكي
البصرؼ  .روػ عف  :حماد  ،وجرير بف حازـ  ،وميدؼ بف ميموف  ،وغيرىـ .
وروػ عنو  :ابو داود ،والبخارؼ  ،والذىمي  ،وغيرىـ ( )1ثقة ثبت  ،مف صغار
التاسعة  ،وال إلتفات إلى قوؿ ابف خراش  :تكمـ الناس فيو  ،مات سنة ثالث
وعشريف  .روػ لو الجماعة (. )2

) )1تهذٌب التهذٌب . 333/11 :
) )2تمرٌب التهٌب . 549 :
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* حماد  :ىو حماد بف سممة بف دينار البصرؼ أبو سممة مولى تميـ .
ويقاؿ مولي قريش وقيل غير ذلؾ  .روػ عف  :ثابت البناني  ،وخالو حميد الطويل ،
وغيرىـ وروػ عنو  :موسى بف إسماعيل  ،وابف جريج  ،والثورؼ  ،وغيرىـ ( )1ثقة
عابد اثبت الناس في ثابت  ،وتغير حفظو بأخره  ،مف كبار الثامنو  ،مات سنة سبع
وستيف  .روػ لو البخارؼ في التعاليق واألربعة (. )2
* ثابت  :ىو ثابت بف أسمـ البناني أبو دمحم البصرؼ  .روػ عف  :أبي رافع  ،وأنس
 ،وابف الزبير  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :حماد بف سممة  ،وحميد الطويل  ،وشعبة ،
وغيرىـ ( )3ثقة عابد  ،مف الرابعة  ،مات سنة بضع وعشريف  .ولو ست وثمانوف
 .روػ لو الجماعة ()4
* أبي رافع  :ىو نفيع بف رافع المدني نزيل البصرة مولى أبنو عمر وقيل مولى بنت
العجماء  .أدرؾ الجاىمية .روػ عف  :أبي بف كعب  ،وأبي بكر  ،وعمر  ،وغيرىـ .
وروػ عنو  :ثابت البناني  ،وأبنو عبدالرحمف  ،والحسف  ،وغيرىـ ( ، )5ثقة ثبت ،
مشيور بكنيو  ،مف الثانية  ،روػ لو الجماعة (. )6
بياف درجة اإلسناد  :صحيح  ،رجالو ثقات .
25ػػ عف أبي بف كعب  ،عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص أف جبريل حيف ركض( )7زمزـ بعقبو فنبع
الماء  ،فجعمت ىاجر تجمع البطحاء حوؿ الماء لئال يتفرؽ فقاؿ رسوؿ هللا صمى
هللا عميو وسمـ  :رحـ هللا ىاجر لو تركتيا لكانت عينا معينا.

) )1تهذٌب التهذٌب . 11/3 :
) )2تمرٌب التهٌب . 178 :
) )3تهذٌب التهذٌب .2/2 :
) )4تمرٌب التهذٌب . 132 :
) )5تهذٌب التهذٌب . 472/11 :
) )6تمرٌب التهذٌب . 656 :
) )7أصل الركض الضرب بالرجل واألصابة بها  ،كما تركض الدابة وتصاب بالرجل  ،أراد األضرار بها واألذى  .النهاٌة فً ؼرٌب
الحدٌث واألثر . 259/2 :
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التخريج :
* أخرجو اإلماـ النسائي في السنف الكبرػ  ( :كتاب المناقب مناقب أصحاب رسوؿ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص مف المياجريف واألنصار والنساء  75 ،ػ ػ ػ باب سارة رضي هللا عنيا  ،ج ، 7
ص  ، 397ح  ، 8318أخبرنا أحمد بف سعيد  ،قاؿ  :حدثنا وىب بف جرير  ،قاؿ
 :حدثنا أبي  ،عف أيوب  ،عف سعيد بف جبير  ،عف ابف عباس  ،عف أبي بف كعب
 ،عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ( :بمفظو ) .
دراسة السناد:
* أحمد بف سعيد  :ىو أحمد بف سعيد بف إبراىيـ الرباطي أبو عبدهللا المورزؼ
األشقر روػ عف  :وىب بف جعفر  ،وأبي أحمد الزبيرؼ  ،والنضر بف شميل ،
وغيرىـ  .وروػ عنو  :الجماعة سوػ ابف ماجو  ،وابف خزيمة  ،والسراج  ،وغيرىـ
( )1ثقة حافظ  ،مف الحادية عشرة  ،مات سنة ست وأربعيف  ،روػ لو البخارؼ
ومسمـ وأبي داود والترمذؼ والنسائي (.)2
* وىب بف جرير :ىو وىب يف جرير بف حازـ بف زيد بف عبدهللا بف شجاع االزدؼ
أبو العباس البصرؼ الحافع  .روػ عف  :أبيو  ،وعكرمة بف عمار  ،وىشاـ بف
حساف  ،وغيرىـ .وروػ عنو  :أحمد بف حنبل  ،وأحمد بف سعيد  ،وعمرو بف عمي
الصيرفي وغيرىـ ( )3ثقة  ،مف التاسعة  ،مات سنة ست ومئتيف  .روػ لو الجماعة
(.)4
* جرير  :ىو جرير بف حازـ بف عبدهللا بف شجاع االزدؼ ثـ العتكي وقيل
الجيضمي  .أبو النضر البصرؼ والد وىب  .روػ عف  :أيوب  ،وأبو الطفيل ،
وأبي رجاء العطارؼ  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :أبنو وىب  ،واألعمش  ،وأيوب شيخو
) )1تهذٌب التهذٌب . 31/1 :
) )2تمرٌب التهذٌب .79 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 161/11 :
) )4تمرٌب التهذٌب . 585 :
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 ،وغيرىـ ( )1ثقة  ،لكف في حديثو عف قتادة ولو أوىاـ  ،إذا حدث مف حفظو ،
وىو مف السادسو  ،مات سنة سبعيف بعد ما أختمط لكف لـ يحدث في حاؿ أختالطو
 .روػ لو الجماعة (.)2
* أيوب  :ىو أيوب بف أبي تميمو كيساف السخيتاني أبوبكر البصرؼ مولى عنزة
ويقاؿ مولى جيينة  .رأػ أنس بف مالؾ  .روػ عف  :سعيد بف جبير  ،عمرو بف
سممة الجرمي  ،وحميد بف ىالؿ  ،وغيرىـ وروػ عنو  :جرير بف حازـ  ،واألعمش
وىو مف أقرانو  ،وقتادة وىو مف شيوخو  ،وغيرىـ ( )3ثقة ثبت حجة  ،مف كبار
الفقياء العباد  ،مف الخامسة  ،مات سنة أحدػ وثالثيف ومئة  ،ولو خمس وستوف ،
روػ لو الجماعة (. )4
* سعيد بف جبير  :ثقة ثبت فقيو سبقت ترجمتو في الحديث رقـ (. )1
* ابف عباس ػ ػ رضي هللا عنيما ػ ػ  :صحابي .
بياف درجة اإلسناد  :صحيح  ،رجالو ثقات

.

26ػػ عف أبي بف كعب  :أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص صمى بالناس فترؾ آية فقاؿ أيكـ أخذ
عمى شيئا مف قراءتي فقاؿ أبي أنا يا رسوؿ هللا تركت آية كذا وكذا فقاؿ رسوؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص قد عممت اف كاف أحد أخذىا عمى فإنؾ أنت ىو .
التخريج :
* أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ( :ج  ، 5ص  ، 142ح  ، 21319وحدثنا عبد
هللا بف أحمد حدثناه إبراىيـ بف الحجاج ثنا حماد بف سممة عف ثابت عف الجارود بف
أبي سبرة عف أبي بف كعب  :أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :بمفظو ) .

) )1تهذٌب التهذٌب 62/2 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 138 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 397/1 :
) )4تمرٌب التهذٌب . 117 :
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دراسة اإلسناد :
* إبراىيـ بف الحجاج  :إبراىيـ بف زيد السامي أبو إسحاؽ البصرؼ  .روػ عف :
حماد بف سممة  ،ووىب بف خالد  ،وأباف بف يزيد  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :عبدهللا بف
أحمد بف حنبل  ،وأبوبكر بف ابف عمي المروزؼ  ،وموسى بف ىاروف  ،وغيرىـ ()1
ثقة ييـ قميالا  ،مف العاشرة  ،مات سنة إحدػ وثالثيف أو بعدىا  .روػ لو النسائي
وأحمد بف حنبل (. )2
* حماد بف سممة  :ثقة عابد اثبت الناس في ثابت سبقت ترجمتو في الحديث رقـ
(. )24
* ثابت  :ثقة عابد سبقت ترجمتو في الحديث رقـ (. )24
* الجارود  :ىو الجارود بف أبي سبرة سالـ اليذلي أبو نوفل البصرؼ .
ويقاؿ الجارود بف سبرة  .روػ عف :أبي بف كعب  ،وطمحة بف عبيدهللا  ،وأنس،
وغيرىـ  .وروػ عنو  :ثابت البناني  ،وابف أبنو ربعي بف عبدهللا  ،وقتادة  ،وغيرىـ
( )3صدوؽ  ،مات سنة عشريف ومئة روػ لو البخارؼ في جزء القراءة وأبي داود
()4
بياف درجة اإلسناد  :حسف ( فيو الجارود بف أبي سبرة  ،صدوؽ) .
27ػػ عف أبي بف كعب  ،أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص دعا بماء  ،فتوضأ مرة مرة  ،فقاؿ  :ىذا
وظيفة الوضوء  ،أو قاؿ  :وضوء مف لـ يتوضأه  ،لـ يقبل هللا لو صالة  ،ثـ
توضأ مرتيف مرتيف  ،ثـ قاؿ  :ىذا وضوء مف توضأه  ،أعطاه هللا كفميف مف األجر
 ،ثـ توضأ ثالثا ثالثا  ،فقاؿ  :ىذا وضوئي ،ووضوء المرسميف قبمي.

) )1تهذٌب التهذٌب . 113/1 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 88 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 52/2 :
) )4تمرٌب التهذٌب . 137 :
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التخريج :
* أخرجو اإلماـ ابف ماجة في سننو ( :أبواب الطيارة وسننيا  47 ،ػ ػ ػ ػ باب ما جاء
في الوضوء مرة  ،ومرتيف  ،وثالثا  ،ج ، 1ص  ،274ح  ، 424حدثنا جعفر بف
مسافر  ،حدثنا إسماعيل بف قعنب أبو بشر  ،حدثنا عبد هللا بف عرادة الشيباني ،
عف زيد بف الحوارؼ  ،عف معاوية بف قرة  ،عف عبيد بف عمير  ،عف أبي بف كعب
 ،أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :بمفظو ) .
دراسة اإلسناد :
*جعفر بف مسافر  :ىو جعفر بف مسافر بف راشد التنسي أبو صالح اليذلي موالىـ
روػ عف  :إسماعيل بف قعنب  ،بشر بف بكر  ،وكثير بف ىشاـ  ،وغيرىـ  .وروػ
عنو  :ابف ماجو  ،ابو داود  ،وابناءه الحسف وجعفر ،غيرىـ( )1صدوؽ ربما أخطأ ،
مف الحادية عشر  ،مات سنة أربع وخمسيف  .روػ لو ابي دواد النسائي وابف ماجو
(.)2
* إسماعيل بف قعنب أبو بشر  :ىو إسماعيل بف مسممة بف قعنب الحارثي القعني
أبو بشر نزيل مصر  .روػ عف  :عبدهللا بف عرادة الشيباني  ،وأبيو  ،وعمو خمف
 ،وغيرىـ وروػ عنو  :جعفر بف مسافر  ،أبو زرعة  ،والربيع بف سميماف ،
وغيرىـ( ،)3صدوؽ يخطي  ،مف التاسعة  ،مات سنة تسع ومئتيف  .روػ لو ابف
ماجة (.)4
* عبدهللا بف عرادة الشيباني  :ىو عبدهللا بف عرادة بف شيباف السدوسي أبو شيباف
البصرؼ  .روػ عف  :زيد العمي  ،القاسـ بف مطيب العجمي  ،وداود بف ىند ،

) )1تهذٌب التهذٌب . 116/2 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 141 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 335/1 :
) )4تمرٌب التهذٌب 111 :
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وغيرىـ  .وروػ عنو  :إسماعيل بف قعنب  ،وأزىر بف مرواف  ،ويسار بف حاتـ ،
وغيرىـ ( )1ضعيف  ،مف التاسعة  ،روػ لو ابف ماجو (.)2
* زيد بف الحواري  :ىو زيد بف الحوارؼ أبو الحوارؼ العمي البصرؼ قاضي ىراة
ومولى زياد بف أبيو  .روػ عف  :معاوية بف غرة  ،وأنس  ،وسعيد بف المسيب ،
وغيرىـ  .وروػ عنو  :عبدهللا بف عرادة  ،وأبناه عبدالرحمف وعبدالرحيـ  ،وشبعة ،
وغيرىـ ( )3ضعيف  ،مف الخامسة  ،روػ لو األربعة (.)4
* معاوية بف قرة  :ىو معاوية بف قرة بف أياس بف ىالؿ بف دياب المزني أبو أياس
البصرؼ  .روػ عف  :عبيد بف عمر  ،وأبيو  ،ومعقل بف يسار  ،وغيرىـ  .وروػ
عنو  :زيد الحوارؼ  ،وأبنو أياس  ،وابف أبنو المستنير  ،وغيرىـ ( )5ثقة  ،مف الثالثة
 ،مات سنة ثالث عشرة  ،وىو ابف ست وسبعيف سنة  ،روػ لو الجماعة (.)6
* عبيد بف عمير  :ىو عبيد بف عمير بف قتادة بف سعيد بف عامر بف جذع بف
ليث الميثي ثـ الجندعي أبو عاصـ المكي قاض أىل مكة  .روػ عف  :أبي بف كعب
 ،وأبيو ولو صحبو  ،وأبي موسى األشعرؼ  ،وغيرىـ .وروػ عنو  :معاوية بف قرة ،
وأبنو عبدهللا  ،وعطاء  ،وغيرىـ( )7مجمع عمى ثقتو  ،مات قبل عمر  .روػ لو
الجماعة (.)8
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو عبدهللا بف عرادة  ،ضعيف  ،وزيد بف الحوارؼ ،
ضعيف ) .

) )1تهذٌب التهذٌب . 319/5 :
) )2تمرٌب التهذٌب 314 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 417/3 :
) )4تمرٌب التهذٌب 223 :
) )5تهذٌب التهذٌب . 216/11 :
) )6تمرٌب التهذٌب 538 :
) )7تهذٌب التهذٌب 71/7 :
) )8تمرٌب التهذٌب 378 :
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28ــ أن عمر بن الخطاب جمع الناس عمى أبي بن كعب فكان يصمي لهم عشرين
ليمة وال يقنت بهم إال في النصف الباقى فإذا كانت العشر األواخر تخمف فصمى في
بيته فكانوا يقولون أبق أبي .قال أبو داود وهذا يدل عمى أن الذي ذكر فى القنوت
ليس بشىء وهذان الحديثان يدالن عمى ضعف حديث أبي أن النبي ـــــــ ملسو هيلع هللا ىلص ـــــ قنت
فى الوتر.
التخريج :
* أخرجو اإلمام ابي دواد 8 ( :ـ ـ ـ كتب الوتر  5 ،ـ ـ باب القنوت ـ ـ ـ ج  ،1ص ، 538
ح 1331ـ ـ حدثنا شجاع بن مخلد حدثنا ىشيم أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن أن
عمر بن الخطاب جمع الناس على أُبي بن كعب ( بلفظو ) .
ً
* دراسة اإلسناد :
* شجاع بن مخمد :شجاع بن مخلد الفالس( )1أبو الفضل البغوي( )2نزيل بغداد
روى عن  :ىشيم  ،واسماعيل بن عياش  ،ووكيع بن عيينة  ،وغيرىم .وروى عنو :
أبوداود  ،ومسلم  ،إبراىيم الحربي  ،وغيرىم ( )3صدوق  ،وىم في حديث واحد رفعو
وىو موقوف  ،فذكره بسببو العقيلي  ،من العاشرة  ،مات سنة خمس وثالثنين روى لو
مسلم  ،وأبي داود  ،وابن ماجة(. )4
*هشيم  :ثقة ثبت كثير التدليس واإلرسال الخفي سبقت ترجمتو في حديث رقم ()7
* يونس بن عبيد  :ثقة ثبت ورع سبقت ترجمتو في حديث رقم ()7
*الحسن  :ثقة فقيه فاضل مشهور ،وكان يرسل كثي اًر ويدلس سبقت ترجمتو في
حديث رقم (. )7
) )1بفتح الفاء وتشديد الالم الف وفي آخرها سين مهملة ـــ هذه النسبة إلى بيع الفلوس وكان صيرفا ً .اللباب في تهذيب اإلنساب:
. 444/2
) )2هذه النسبة إلى بلد من خراسان مرو وهراة يقال لهبغ وبقشور  .اللباب في تهذيب اإلنساب 164/1 :
) )3تهذيب التهذيب . 312/4 :
) )4تقريب التهذيب . 264 /1 :
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بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو الحسف البصرؼ لـ يسمع مف عمر ) .
29ػػ عف أبي كعب  :عف النبي صمى هللا عميو و سمـ قاؿ إف لموضوء شيطانا
يقاؿ لو الولياف فاتقوا وسواس الماء.
التخريج :
* أخرجو اإلماـ الترمذؼ في سننو ( :أبواب الطيارة عف رسوؿ هللا صمى هللا عميو و
سمـ  43 ،ػ ػ ػ باب [ ما جاء في ] كراىية اإلسراؼ في الوضوء بالماء ،ج  ،1ص
 ،84ح  ، 57حدثنا دمحم بف بشار حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا خارجة بف
مصعب عف يونس بف عبيد عف الحسف عف عتى بف ضمرة السعدؼ عف أبي كعب
 :عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ( :بمفظو ) .
* أخرجو اإلماـ ابف ماجة في سننو ( :أبواب الطيارة وسننيا 48 ،ػ ػ ػ باب ما جاء
في القصد في الوضوء وكراىية التعدؼ فيو  ،ج  ،1ص  ، 274ح  ، 421حدثنا
دمحم بف بشار  ،حدثنا أبو داود  ،حدثنا خارجة بف مصعب  ،عف يونس بف عبيد ،
عف الحسف  ،عف عتي بف ضمرة السعدؼ  ،عف أبي بف كعب  ,قاؿ  :قاؿ رسوؿ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :بمفظو ) .
دراسة اإلسناد  :دراسة سند الترمذي :
* دمحم بف بشار  :ىو دمحم بف بشار عثماف بف داود بف كيساف العبدؼ أبو بكر
الحافع البصرؼ بندار  .روػ عف  :أبي عامر العبدؼ  ،عبدالوىاب الثقفي  ،وغندر
 ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :الجماعة  ،وأبو زرعة  ،وأبو حاتـ  ،وغيرىـ ( )1ثقة  ،مف
العاشرة  ،مات سنة اثنتيف وخمسيف  ،ولو بضع وثمانوف سنة  ،روػ لو الجماعة
(.)2

) )1تهذٌب التهذٌب 71/9 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 469 :
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* أبو داود الطيالسي  :ثقة حافع سبقت ترجمتو في الحديث رقـ (.)3
* خارجة بف مصعب  :ىو خارجة بف مصعب بف خارجة الضبعي بف الحجاج
الخراساني السرخسي  .روػ عف  :يونس بف عبيد  ،وزيد بف اسمـ  ،وسيل بف أبي
صالح  ،وغيرىـ.وروػ عنو  :أبو داود الطيالسي  ،والورؼ ومات قبمو  ،وعمي بف
الحسف  ،وغيرىـ ( )1متروؾ  ،وكاف مدلس ()2عف الكذابيف  ،ويقاؿ  :أف ابف
معيف كذبو  ،مف الثامنة  ،مات سنة ثماف وستيف  .روػ لو الترمذؼ وابف ماجو (.)3
* يونس بف عبيد  :ثقة ثبت ورع سبقت ترجمتو في حديث رقـ ()7
* الحسف  :ثقة فقيو فاضل مشيور ،وكاف يرسل كثي ار ويدلس سبقت ترجمتو في
حديث رقـ ()7
* عتي بف ضمرة السعدي  :ىو عتي بف ضمرة التميمي السعدؼ البصرؼ .
وقاؿ ابف سعد عتي بف زيد بف شبل بف حياف بف الحارث بف عمرو بف كعب ابف
عبد شمس بف سعد بف زيد مناة بف تميـ  .روػ عف  :أبي بف كعب  ،وابف مسعود.
وروػ عنو  :الحسف البصرؼ  ،وأبنو عبدهللا ( )4ثقة  ،مف الثالثة  ،روػ لو البخارؼ
في األدب المفرد والترمذؼ والنسائي وابف ماجو (. )5
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف جداً ( فيو خارجة بف مصعب  ،متروؾ  ،وكاف يدلس
عف الكذابيف  ،مف المرتبة الخامسة ) ومدار اإلسانيد عميو .

) )1تهذٌب التهذٌب . 76/3 :
) )2ضعفه الجمهور ولال بن معٌن ضعٌؾ مشهور بالتدلٌس وصفه به أحمد وأبو حاتم والدارلطنً وؼٌرهم .من المرتبة الخامسة .
تعرٌؾ أهل التمدٌس بمراتب الموصفٌن بالتدلٌس . 54 :
) )3تمرٌب التهذٌب . 186 :
) )4تهذٌب التهذٌب . 114/7 :
) )5تمرٌب التهذٌب . 381 :
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31ػػ عف أبي بف كعب قاؿ قاؿ رسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ  :اف مطعـ بف
آدـ جعل مثال لمدنيا واف قزحو ( )1وممحو فانظروا إلى ما يصير.
التخريج :
* أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ( :ج  ، 5ص ، 136ح  ، 212717حدثنا عبد
هللا ثنا دمحم بف عبد الرحيـ أبو يحيى البزاز ثنا أبو حذيفة موسى بف مسعود ثنا سفياف
عف يونس بف عبيد عف الحسف عف عتي عف أبي بف كعب قاؿ قاؿ رسوؿ هللا صمى
هللا عميو وسمـ (:بمفظو) .
دراسة اإلسناد :
* دمحم بف عبدالرحيـ  :ثقة حافظ سبقت ترجمتة في الحديث رقـ (. )17
* أبو حذيفة موسى بف مسعود  :ىو موسى بف مسعود أبو حذيفة النيدؼ البصرؼ
روػ عف  :الثورؼ  ،وعكرمة بف عمار  ،وأيمف بف نابل  ،وغيرىـ  .وروػ عنو :
دمحم بف عبدالرحيـ  ،والبخارؼ  ،وأحمد بف دمحم بف المعمى  ،وغيرىـ ( )2صدوؽ سيئ
الحفظ وكاف يصحف  ،مف صغار التاسعة  ،مات سنة عشريف أبو بعدىا  ،وقد جاز
التسعيف  ،وحديثو عند البخارؼ في المتابعات  .روػ لو البخارؼ وأبي داود والترمذؼ
وابف ماجو (. )3
* سفياف  :ثقة حافظ إماـ حجة سبقت ترجمتو في الحديث رقـ (. )1
* يونس بف عبيد  :ثقة ثبت ورع سبقت ترجمتو في حديث رقـ ()7
* الحسف  :ثقة فقيو فاضل مشيور ،وكاف يرسل كثي ار ويدلس سبقت ترجمتو في
حديث رقـ ()7
* عتي  :ثقة سبقت ترجمتو في الحديث رقـ (. )29
) )1أي توٌلة  ،من المزح وهو التابل الذي ٌطرح فً المدر  ،كالمون والكزبرة ونحو ذلن ٌ .مال لزحت المدر إذغ تركت فٌها االبارٌز
والمعنى أن المعظم وأن تكلؾ اإلنسان التنوق فً صنعته وتطبٌبه فأنه إلى حال ٌكره وٌستمذر  ،فكذلن الدنٌا المحروص على عمارتها
ونظم اسبابها راجعة إلى خراب وإدبار  .النهاٌة فً نهاٌة الؽرٌب واألثر . 58/4 :
) )2تهذٌب التهذٌب . 371/11 :
) )3تمرٌب التهذٌب . 554 :
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بياف درجة اإلسناد  :ضعيف( فيو موسى بف مسعود ،صدوؽ سيئ الحفع وكاف
يصحف ) ويرتقي اإلسناد لحسف  .ولمحديث أخرجو ابو داود الطيالسي( ( :)1مسند
أحاديث أبي بف كعب ج ،1ص  ،442ح  ،554حدثنا أبو داود قاؿ :حدثنا أبو
ّ
األشيب ،عف الحسف عف أبي بف كعب ،قاؿ( :أال إف طعاـ ابف آدـ ضرب مثال
لمدنيا واف ممحو وقزحو).
رواه سفياف ،عف يونس ،عف الحسف ،عف عتي ،عف أبي عف النبي صمى هللا عميو
وسمـ
 31ػػػ أف أبي بف كعب أخبره أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ  :إف مف الشعر حكمة .
التخريج :
* أخرجو االماـ البخارؼ في صحيحو  82( :ػ ػ ػ كتاب األدب 94 ،ػ ػ ػ باب ما يجوز
مف الشعر والرجز والحداء وما يكره منو  ،ج ، 8ص  ، 42ح .6145
* وأخرجو االماـ أبي داؤد في سننو  42 ( :ػ ػ كتاب اآلدب  95 ،ػ ػ باب ما جاء فى
الشعر  ،ج  ،4ص  ، 464ح . 5412
* وأخرجو اإلماـ ابف ماجة في سننو 33( :ػ ػ ػ كتاب األدب 41 ،ػ ػ ػ باب الشعر  ،ج
 ،4ص  ، 686ح . 3755

32ػػ عف أبي بف كعب  :ﱡ ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒ
ﲓﲔﲕﱠ( )2قاؿ مع كل صنـ جنية .

) )1مسند أبً داود الطٌالسً  ،أبو داود سلٌمان بن داود بن الجارود الطٌالسً البصرى (المتوفى214 :هـ) المحمك :الدكتور دمحم بن
عبد المحسن التركً  ،الناشر :دار هجر – مصر  ،الطبعة :األولى 1419 ،هـ  1999 -م .ج ،1ص  ،442ح . 551
) )2سورة النساء . )117(:
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التخريج :
* أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ( :ج  ،5ص ،135ح  ، 21269حدثنا عبد هللا
حدثنا ىدية بف عبد الوىاب ومحمود بف غيالف قاال ثنا الفضل بف موسى أنا حسيف
بف واقد عف الربيع بف أنس عف أبي العالية عف أبي بف كعب ( :بمفظو) .
دراسة اإلسناد :

* ىدبة بف عبدالوىاب :ىو ِ
ىدبة بف عبدالوىاب بف المروزؼ أبوصالح.
روػ عف  :محمود بف غيالف  ،والفضل بف موسى  ،وأبو زرعة  ،وغيرىـ
وروػ عنو  :عبدهللا بف أحمد  ،وابف ماجو  ،وأبو زرعة  ،وغيرىـ ( )1صدوؽ ربما
وىـ  ،مف العاشرة  ،مات سنة أحدػ وأربعيف  .روػ لو ابف ماجة (. )2
* محمود بف غيالف  :ثقة سبقت ترجمتو في الحديث رقـ (. )21
* الفضل بف موسى  :ىو الفضل بف موسى السيناني  ،ابوعبدهللا المورزؼ مولى
بني قطعية .روػ عف  :عيسى بف عبيد  ،واسماعيل بف أبي خالد  ،واالعمش ،
وغيرىـ .وروػ عنو  :ابو عمار  ،واسحاؽ بف راىويو  ،وابراىيـ بف موسى الرازؼ ،
وغيرىـ( )3ثقة ثبت  ،وربما أغرب  ،مف كبار التاسعة  ،مات سنة اثنتيف وتسعيف
في ربيع األوؿ روػ لو الجماعة (. )4
* حسيف بف واقد  :ىو الحسيف بف واقد المروزؼ أبو عبدهللا قاضي مرو .
مولى عبدهللا بف عامر بف كريز  .روػ عف  :الربيع بف أنس  ،وثابت البناني ،
وعبدهللا بف بريدة  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :الفضل بف موسى  ،واألعمش وىو أكبر

) )1تهذٌب التهذٌب 25/11 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 571 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 286/8 :
) )4تمرٌب التهذٌب 447 :
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منو  ،وأبناه عمي والعالء ابناء الحسف  )1( ،ثقة لو أوىاـ  ،مف السابعة  ،مات سنة
تسع ػ ػ يقاؿ ػ ػ سبع ػ ػ وخمسيف  .روػ لو البخارؼ في التعاليق ومسمـ واألربعة (. )2
* الربيع بف أنس  :صدوؽ لو أوىاـ ورمي بالتشيع سبقت ترجمتو في الحديث رقـ
(. )13
* أبو العالية  :ثقة كثير اإلرساؿ سبقت ترجمتو في الحديث رقـ (. )13
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو الربيع بف أنس  ،صدوؽ لو أوىاـ ورمي
بالتشيع)
33ػػ عف أبي بف كعب قاؿ  :انتسب رجالف عمى عيد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ أحدىما
أنا فالف بف فالف فمف أنت ل أـ لؾ فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص انتسب رجالف عمى عيد
موسى عميو السالـ فقاؿ أحدىما أنا فالف بف فالف حتى عد تسعة فمف أنت ل أـ
لؾ قاؿ أنا فالف بف فالف بف اإلسالـ قاؿ فأوحى هللا إلى موسى عميو السالـ اف
ىذيف المنتسبيف أما أنت أييا المنتمي أو المنتسب إلى تسعة في النار فأنت
عاشرىـ وأما أنت يا ىذا المنتسب إلى اثنيف في الجنة فأنت ثالثيما في الجنة.
التخريج :
* أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ( :ج  ، 5ص، 123ح  ، 21216حدثنا عبد هللا
حدثني أبو بكر بف أبي شيبة ثنا بف نمير ثنا يزيد بف أبي زياد بف أبي الجعد عف
عبد الممؾ بف عمير عف عبد الرحمف بف أبي ليمى عف أبي بف كعب قاؿ( :بمفظو) .
دراسة اإلسناد :
* أبي بكر بف أبي شيبة  :ىو عبدهللا بف دمحم بف أبي شيبة إبراىيـ بف عثماف بف
خواستي العبسي موالىـ أبو بكر الحافع الكوفي  .روػ عف  :بف بشر  ،وأبي
األحوص  ،وعبدهللا بف إدريس  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :ابف ماجو  ،وزكرياء الساجي
) )1تهذٌب التهذٌب . 373/2 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 169 :
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 ،وعثماف بف خرزاد  ،وغيرىـ ( )1ثقة حافظ صاحب تصانيف  ،مف العاشرة  ،مات
سنة خمس وثالثيف [ ومائتيف ] روػ لو البخارؼ ومسمـ وأبي داود والنسائي وابف
ماجة (. )2
* بف نمير  :ىو عبدهللا بف نمير اليمداني الخارقي أبو ىشاـ الكوفي .
روػ عف  :يزيد بف أبي زياد  ،واسماعيل بف أبي خالد  ،واألعمش  ،وغيرىـ .وروػ
عنو  :أبوبكر بف أبي شيبة  ،وأبنو دمحم  ،وأبو خثيمة  ،وغيرىـ ( )3ثقة صاحب
حديث مف أىل السنة  ،مف كبار التاسعة  ،مات سنة تسع وتسعيف  ،ولو أربع
وثمانوف  .روػ لو الجماعة (. )4
* يزيد بف أبي زياد  :ىو يزيد بف أبي زياد الجعد األشجعي الغطفاني ( )5الكوفي
روػ عف  :عبدالممؾ بف عمير  ،وعمو عبيد بف أبي الجعد  ،وأخيو سممة  ،وغيرىـ
وروػ عنو  :أبومعاوية  ،ووكيع  ،وابف نمير  ،وغيرىـ ( )6صدوؽ  ،مف السابعة ،
روػ لو البخارؼ في خمق أفعاؿ العباد والنسائي وابف ماجة (. )7
* عبدالممؾ بف عمير  :ىو عبد الممؾ بف عمير بف سويد بف حارثة القرشي1
ويقاؿ المخمي أبو عمرو ويقاؿ أبو عمر الكوفي المعروؼ بالقبطي رأؼ عميا وأبا
موسى .روػ عف :عبدالرحمف بف أبي ليمى  ،األشعث بف قيس وجابر بف سمرة ،
وروػ عنو :يزيد بف أبي زياد  ،و ابنو موسى وشير بف حوشب  ،وغيرىـ( )8ثقة

) )1تهذٌب التهذٌب 2/6 :
) )2تمرٌب التهذٌب .321 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 57/6 :
) )4تمرٌب التهذٌب . 327 :
) )5فتح الؽٌن والطاء المهملة والفاء وبعد األلؾ نون ــ هذه النسبة إلى لبٌلة من لٌس عٌالن وهو ؼطفان بن حمٌد جعد بن

لٌس عٌالن ٌنسب إلٌه كثٌر من العلماء .اللباب فً تهذٌب األنساب . 386/2 :

) )6تهذٌب التهذٌب . 329/11 :
) )7تمرٌب التهذٌب . 611 :
) )8تهذٌب التهذٌب . 411/6 :
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فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس( )1من الرابعة مات سنة ست وثالثين وله مائة
وثالث سنين .روى له الجماعة (.)2
* عبدالرحمن بن أبي ليلى  :هو عبدالرحمن بن أبي ليمى وأسمه يسار ويقال بالل
ويقال داود بن بالل ابن بميل بن احجية بن الحالج بن الجريش جحيان بن كمفة بن
عوف بن عمرو ابن عمرو ابن عوف بن مالك بن أوس األنصاري األوسي ابو
عيسى الكوفي والد دمحم ولد لست بقين من االفة عمر  .روى عن  :أبي بن كعب ،
وأبيه  ،وعمر  ،وغيرهم  .وروى عنه  :عبدالممك بن عمير  ،وأبنه عيسى  ،وأبن
أايه عبدهللا بن عيسى  ،وغيرهم  )3( ،ثقة ،من الثانية  ،أاتمف في سماعه من
عمر  ،مات بوقعة الجماجم سنة ثالث وثمانين  ،قيل  :أنه غرق .
روى له الجماعة (.)4
بيان درجة اإلسناد  :حسن ( فيه يزيد بن أبي زياد  ،صدوق ) .
34ــ عن أبي بن كعب قال  :كان رجل بالمدينة ال أعلم بالمدينة من يصلي إلى
القبلة أبعد منزال من المسجد منه وكان يشهد الصلوات مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقيل له
لو ابتعت حما ار تركبه في الرمضاء والظلماء قال وهللا ما يسرني أن منزلي يلزق
المسجد فأخبر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك فسأله عن ذلك فقال يا رسول هللا كيما يكتب أثري
وخطاياي ورجوعي إلى أهلي واقبالي وادباري أو كما قال فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (أنطاك
هللا ذلك كله وأعطاك ما احتسبت أجمع أو كما قال) .

) )1تابعي مشهور من الثقات مشهور بالتدليس وصفه الدارقطني وابن حبان وغيرهما  .من المرتبة الثالثة  .تعريف اهل التقديس  :ص
.14
) )2تقريب التهذيب . 461 :
) )3تهذيب التهذيب . 062/6 :
) )4تقريب التهذيب . 413 :

88

التخريج :
* أخرجه االمام الدارمي في سننه  2( :ـ ـ كتاب الصالة  06 ،ـ ـ ـ ـ باب في فضل
الخطا إلى المساجد  ،ج  ، 1ص  ، 332ح  ، 1224أخبرنا يزيد بن هارون ثنا
التيمي عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال ( :بمفظه) .
دراسة اإلسناد :
* يزيد بن هارون  :هو يزيد بن هارون بن وادي ويقال زاذان بن ثابت السممي
موالهم أبو خالد الواسطي أحد االعالم الحفاظ المشاهير قيل أصمه بن بخاري روى
عن سميمان التيمي  ،وحميد الطويل وعاصم األحول ،وغيرهم ،وروى عنه  :بقية بن
الوليد ومات قبمه وآدم بن أبي إياس وأحمد بن حنبل ،وغيرهم( )1ثقة متقن عابد من
التاسعة مات سنة ست ومائتين وقد قارب التسعين  ،روى له الجماعة ()2
* التيمي  :هو سميمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري ولم يكن من تيم
وانما نزل فيهم  .روى عن  :أبي مجمز  ،وأنس بن مالك  ،وطاؤوس  ،وغيرهم .
وروى عنه  :يوسف بن يعقوب  ،وأبنه معتمر ،وشعبة  ،وغيرهم ( )3ثقة عابد  ،من
الرابعة  ،مات سنة ثالثة وأربعين  ،وهو ابن سبع وتسعين  .روى له الجماعة (. )4
* أبي عثمان :هو عبدالرحمن بن مل بن عمرو بن عدي بن وهب بن ربيعة بن
سعد ابن خزيمة بن كعب بن رفاعة بن مالك بن نهد أبو عثمان النهدي .
سكن الكوفة ثم ادرك الجاهمية  .وأسمم عمى عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وصدق إليه ولم يمقه
روى عن  :أبي بن كعب  ،وعمر  ،وعمي  ،وغيرهم  .وروى عنه  :التيمي  ،وثابت

) )1تقريب التهذيب . 366/11:
) )2تقريب التهذيب . 606:
) )3تهذيب التهذيب . 201/4 :
) )4تقريب التهذيب . 252 :
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البناني  ،وقتادة  ،وغيرىـ ( )1مخضرـ  ،مف كبار الثانية  ،مات سنة خمس وتسعيف
 ،وقيل بعدىا  ،وعاش مئة وثالثيف سنة  ،وقيل  :أكثر  .روػ لو الجماعة (. )2
بياف درجة اإلسناد  :صحيح رجالو ثقات .
35ػػ عف أبى بف كعب قاؿ انكسفت الشمس عمى عيد رسوؿ هللا ػػػػػػػػ صمى هللا
عميو وسمـ ػ ػ ػ ػ واف النبى ػ ػ ػ ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ ػ ػ صمى بيـ فق أر بسورة مف الطوؿ وركع خمس
ركعات وسجد سجدتيف ثـ قاـ الثانية فق أر سورة مف الطوؿ وركع خمس ركعات
وسجد سجدتيف ثـ جمس كما ىو مستقبل القبمة يدعو حتى انجمى كسوفيا.
التخريج :
*أخرجو اإلماـ أبي دؤاد  3 ( :ػ ػ ػ كتاب االستسقاء  5 ،ػ ػ ػ ػ باب مف قاؿ أربع ركعات ،
ج  ،1ص  ، 459ح  ، 1184حدثنا أحمد بف الفرات بف خالد أبو مسعود الرازػ
أخبرنا دمحم بف عبد هللا بف أبى جعفر الرازػ عف أبيو عف أبى جعفر الرازػ قاؿ أبو
داود وحدثت عف عمر بف شقيق حدثنا أبو جعفر الرازػ ػ ػ ػ ػ وىذا لفظو وىو أتـ ػ ػ عف
الربيع بف أنس عف أبى العالية عف أبى بف كعب قاؿ (بمفظو) .
دراسة اإلسناد :
* أحمد بف الفرات بف خالد ابو مسعود الرازي  :ىو أحمد بف الفرات بف خالد
الضبي( )3أبو مسعود الرازؼ نزيل أصبياف  .روػ عف  :دمحم بف عبدهللا بف أبي
جعفر الرازؼ  ،وعبدهللا بف نمير  ،وأبي عامر العقدؼ  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :ابو
داود  ،وابف أبي عاصـ  ،وجعفر الفريابي  ،وغيرىـ ( )4ثقة حافظ تكمـ فيو بال
مستند  ،مف الحادية عشرة  ،مات سنة ثماف وخمسيف  ،روػ لو ابو داود (. )5

) )1تهذٌب التهذٌب . 277/6 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 351 :
) )3بفتح الضاد وتشدٌد الباء الموحدة – هذه النسبة إلى ضبه بن أد بن طابخه بن إلٌاس بن مضر عم تمٌم بن مر بن أد وٌنسب إلٌهم
خلك كثٌر  .اللباب فً تهذٌب اإلنساب.261/2 :
) )4تهذٌب التهذٌب . 66/1 :
) )5تمرٌب التهذٌب . 83 :
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* دمحم بف عبدهللا بف أبي جعفر الرازي :ىو دمحم بف عبدهللا بف أبي جعفر الرازؼ .
روػ عف  :أبيو  ،وعبدالعزيز بف أب :ىو ؼ حازـ  ،وعبدالرحمف بف زيد أسمـ ،
وغيرىـ .وروػ عنو  :أحمد بف الفرات  ،والحسف بف العباس الجماؿ  ،وأبو عثماف
سعيد بف عباس  ،وغيرىـ( )1صدوؽ  ،مف العاشرة  ،روػ لو ابو داود (. )2
* عبدهللا بف أبي جعفر الرازي  :ىو عبدهللا بف أبي جعفر عيسى بف ماىاف الرازؼ
روػ عف  :أبيو  ،ابف جريج  ،وعكرمة بف عمار  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :أبنو دمحم ،
وعيسى بف سوادة النخعي  ،وىو أكبر منو  ،وأحمد بف عبدالرحمف بف سعد الدشتكي
 ،وغيرىـ( ، )3صدوؽ يخطي  ،مف التاسعة  ،روػ لو ابو داود (.)4
* أبو جعفر  :صدوؽ سيئ الحفظ سبقت ترجمتو في الحديث رقـ ()22
* عمر بف شقيق  :ىو عمر بف شقيق بف أسماء الجرمي( )5البصرؼ كاف يتجر
إلى الرؼ  .روػ عف  :جعفر الرازؼ  ،واسماعيل بف مسمـ المكي وروػ عنو  :أبنو
الحسف  ،وأزىر بف جميل  ،وروح بف عبد المؤمف  ،وغيرىـ( )6مقبوؿ  ،مف الثامنة
 ،روػ لو ابو داود (. )7
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو عمر يف شقيق  ،مقبوؿ  ،وعبدهللا بف جعفر ،
صدوؽ يخطئ  ،وأبو جعفر الرازؼ صدوؽ سيئ الحفع ) .

) )1تهذٌب التهذٌب . 251/9 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 487 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 175/5 :
) )4تمرٌب التهذٌب . 298 :
) )5بفتح الجٌم وسكون الراء وفً آخرها الجٌم وسكون المٌم ــــ هذه النسبة إلى جرموهً لبٌلة وهو جرم بن رٌان بن عمران بن
الحاؾ بن فضاعة وفً بجلٌة جرم علمة بن انمار وفً عاملة جرم بن شعل بن معاوٌة بن عاملة وفً طً جرم وهو تلٌبة بنعمرو بن
الؽوث .اللباب فً تهذٌب األنساب .273/1 :
) )6تهذٌب التهذٌب . 463/7 :
) )7تمرٌب التهذٌب . 414 :
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36ػػ عف أبي بف كعب  :عف النبي صمى هللا عميو و سمـ أنو ق أر ﱡ ﱕﱖﱗﱘ
ﱙ ﱚﱠ ( )1مثقمة.
التخريخ :
* أخرجو اإلماـ أبي داؤد في سننو  31 ( :ػ ػ ػ كتاب الحروؼ والقراءات  1،ػ ػ ػ باب
حدثنا عبدهللا بف دمحم  ،ج  ، 4ص  ، 59ح  ، )3987حدثنا دمحم بف عبد الرحمف
أبو عبد هللا العنبرػ حدثنا أمية بف خالد حدثنا أبو الجارية العبدػ عف شعبة عف أبى
إسحاؽ عف سعيد بف جبير عف ابف عباس عف أبى بف كعب عف النبى ملسو هيلع هللا ىلص :
(بمفظو) .
* وأخرجو اإلماـ الترمذؼ  47( :ػ ػ ػ كتاب القراءات عف رسوؿ هللا صمى هللا عميو و
سمـ  3 ،ػ ػ ػ ػ باب ومف سورة الكيف  ،ج  ، 5ص  ، 188ح  ،) 2933حدثنا أبو
بكر بف نافع بصرؼ حدثنا أمية بف خالد حدثنا أبو الجارية العبدؼ عف شعبة عف
أبي إسحاؽ عف سعيد بف جبير عف ابف عباس عف أبي بف كعب  :عف النبي صمى
هللا عميو و سمـ ( :بمفظو) .
دراسة اإلسناد  :دراسة سند أبي داود :
* دمحم بف عبدالرحمف بف عبدالصمد العنبري :ىو دمحم بف عبدالرحمف بف
عبدالصمد العنبرؼ ( )2أبو عبدهللا البصرؼ  .روػ عف  :أميو بف خالد  ،إبراىيـ بف
أبي الوزير ،وابف ميدؼ  ،وغيرىـ  .روػ عنو  :أبو داود  ،وأبو زرعة  ،وأبو بكر بف
أحمد بف أبي عاصـ  ،وغيرىـ ( )3ثقة  ،مف الحادية عشر  ،روػ لو أبو داود ()4

) )1سورة الكهؾ . )76( :
) )2بفتح العٌن وسكون النون وفتح الباء الموحدة وفً آخرها راء –هذه النسبة إلى العنبر بن عمرو بن تمٌم وٌمال بلعنبر أٌضا ً وٌمسب
إلٌها خلك كثٌر  .اللباب فً تهذٌب األنساب . 631/2 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 299/9 :
) )4تمرٌب التهذٌب . 492 :
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* أمية بف خالد  :ىو أمية بف خالد بف األسود بف األسود وقيل ابف خالد بف ىدبة
األزدؼ الثوباني أبو عبدهللا البصرؼ أخو ىدبة وكاف أكبر ىدبة  .روػ عف  :أبو
الجارية  ،شعبة  ،والثورؼ  ،وغيرىـ وروػ عنو  :دمحم بف عبدالرحمف  ،ومسدد ،
وعمي بف المديني  ،وغيرىـ ( )1صدوؽ  ،مف التاسعة  ،مات سنة مئتيف  ،أو أحدػ
و مئتيف  ،روػ لو مسمـ  ،وأبي داود  ،والترمذؼ  ،والنسائي(. )2
* أبو الجارية العبدي  :ىو أبو الجارية العبدؼ البصرؼ  .روػ عف  :شعبة  ،أبي
إسحاؽ  ،وسعيد بف جبير  ،وغيرىـ .وروػ عنو  :أمية بف خالد ( )3مجيوؿ  ،مف
العاشرة  ،روػ لو أبي داود  ،والترمذؼ()4
* شعبة  :ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث رقـ (. )3
* أبي إسحاؽ :ثقة مكثر عابد سبقت ترجمتو في الحديث رقـ (. )9
* سعيد بف جبير  :ثقة ثبت فقيو سبقت ترجمتو في الحديث (. )1
* أبف عباس ػػػ رضي هللا عنيما ػػػػ :صحابي .
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو أبو الجارية العبدؼ  ،مجيوؿ ) .

37ػػ عف أبي إدريس  ،عف أبي بف كعب  ،أنو كاف يق أر  :ﱡ ﲂﲃﲄﲅ
ﲆﲇﲈﲉﲊﲟﱠ( ، )5ولو حميتـ كما حموا لفسد المسجد
الحراـ  ،فبمغ ذلؾ عمر فأغمظ لو  ،قاؿ  :إنؾ لتعمـ أني كنت أدخل عمى رسوؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص  ,فيعممني مما عممو هللا  ،فقاؿ عمر  :بل أنت رجل عندؾ عمـ وقرآف  ،فاق أر
وعمـ مما عممؾ هللا ورسولو.

) )1تهذٌب التهذٌب . 371/1 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 114 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 52/12 :
) )4تمرٌب التهذٌب . 628 :
) )5سورة الفتح . )26( :
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التخريج :
* أخرجو اإلمام النسائي في السنن الكبرى 45 ( :ـ ـ ـ كتاب التفسير  ،سورة الفتح ،
 4ـ ـ ـ وقولو تعالى  :ﱡ ﲂﲃﲄﲅ ﲆﲇﲈﲟﱠ( ،)1ج  ،01ص
 ، 362ح  ، ) 00550أخبرنا إبراىيم بن سعيد  ،حدثنا شبابة بن سوار  ،عن أبي
زبر عبد هللا بن العالء بن زبر  ،عن بسر بن عبيد هللا  ،عن أبي إدريس  ،عن أبي
ابن كعب ( ،بمفظو) .
* إبراهيم بن سعيد  :ىو إبراىيم بن سعيد الجوىري أبو إسحاق الطبري األصل
البغدادي الحافظ .روى عن  :شبابة بن سوار  ،وأبي اسامة  ،وابن عيينة  ،وغيرىم .
وروى عنو  :الجماعة سوى البخاري  ،وزكرياء السجزي  ،والبحيري  ،وغيرىم ()2
ثقة حافظ تكمم فيه بال حجة  ،من العاشرة  ،مات في حدود الخمسين  ،روى لو
مسمم واألربعة (. )3
* شبابة بن سوار  :ىو شبابة الفزاري موالىم أبو عمرو المدائني أصمو من
خرسان .قيل أسمو مروان حكاه ابن عدي .روى عن  :أبي زبر عبدهللا بن العالء بن
زبر  ،حزير بن عثمان الرحبي  ،واسرائيل  ،وغيرىم  .وررى عنو  :إبراىيم بن سعيد
 ،أحمد بن حنبل  ،وعمي بن المديني  ،وغيرىم ( )4ثقة حافظ  ،رمي باالرجاء ،
من التاسعة  ،مات سنة أربع ـ ـ أو خمس أو ست ـ ـ ومئتين  .روى لو الجماعة (. )5
* أبي عبدهللا بن العالء بن زبر  :ىو عبدهللا بن العالء بن زبر بن عطارد بن
عمرو بن حجر الربعي ( )6أبو زبر ويقال أبو عبدالرحمن الدمشقي  .روى عن :
بسر بن عبيدهللا  ،وربيعة بن مرتد  ،ويزيد بن ثور  ،وغيرىم  .وروى عنو  :شبابة
) )1سورة الفتح . )62( :
) )2تهذيب التهذيب . 161/1 :
) )3تقريب التهذيب . 94 :
) )4تهذيب التهذيب .133/9 :
) )5تقريب التهذيب . 621 :
) )6بفتح الراء والباء وفي آخره عين مهملة – هذه النسبة إلى ربيعة ابن نزار  .اللباب في تهذيب األنساب .11/6 :
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ابن سوار  ،وزيد بن الحباب  ،وغيرهم ( )1ثقة  ،من السابعة  ،مات سنة أربع
وستين  ،وله تسع وثمانون  .روى البخاري واألربعة (.)2
* بسر بن عبيدهللا  :هو بسر عبيدهللا الخضرمي الشامي  .روى عن  :أبي إدريس
 ،وواثلة  ،وعمرو بن عبسة  ،وغيرهم  .وروى عنه  :أبي زبر عبدهللا بن العالء بن
زبر  ،وعبيدهللا بن العالء  ،وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر  ،وغيرهم ( )3ثقة ،
حافظ  ،من الرابعة  ،روى له الجماعة ()4
*أبي إدريس  :هو عائذ هللا بن عبدهللا بن عبدهللا بن عمرو ويقال عبدهللا بن
إدريس بن عائذ ابن عبدهللا بن عتبة بن غيالن أبو غيالن أبو إدريس الخوالني
العوذي والعيذي .روى عن  :أبي بن كعب  ،وعمر بن الخطاب  ،وأبي الدرداء ،
وغيرهم  .وروى عنه  :بسر بن عبدهللا  ،والزهري  ،وربيعة بن يزيد  ،وغيرهم (، )5
ولد في حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم حنين  ،وسمع من كبار الصحابة  ،ومات سنة ثمانين ،
قال سعيد بن عبدالعزيز  :كان عالم الشام بعد أبي الدرداء  ،روى له الجماعة (.)6
بيان درجة اإلسناد  :صحيح رجاله ثقات .
83ــ عن أبي بن كعب  ،عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو ليلة أسري بو وجد ريحا طيبة ،
فقال  :يا جبريل ما ىذه الريح الطيبة ؟ قال  :ىذه ريح قبر الماشطة وابنييا
وزوجيا  ،قال  :وكان بدء ذلك أن الخضر كان من أشراف بني إسرائيل وكان ممره
براىب في صومعتو  ،فيطلع عليو الراىب  ،فيعلمو اإلسالم  ،فلما بل الخضر ،
زوجو أبوه امرأة فعلميا الخضر  ،وأخذ علييا أن ال تعلمو أحدا  ،وكان ال يقرب

) )1تهذيب التهذيب .093/9 :
) )2تقريب الهذيب . 013 :
) )3تهذيب التهذيب . 804/1 :
) )4تقريب التهذيب .111 :
) )5تهذيب التهذيب . 49/9 :
) )6تقريب التهذيب . 145 :
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النساء  ،فطمقيا ثـ زوجو أبوه أخرى  ،فعمميا وأخذ عمييا أف ل تعممو أحدا ،
فكتمت إحداىما  ،وأفشت عميو األخرى  ،فانطمق ىاربا حتى أتى جزيرة في البحر ،
فأقبل رجالف يحتطباف فرأياه  ،فكتـ أحدىما  ،وأفشى اآلخر  ،وقاؿ  :قد رأيت
الخضر  ،فقيل  :ومف رآه معؾ ؟ قاؿ  :فالف  ،فسئل  ،فكتـ وكاف في دينيـ أف
مف كذب قتل  ،قاؿ  :فتزوج المرأة الكاتمة  ،فبينما ىي تمشط ابنة فرعوف  ،إذ
سقط المشط  ،فقالت  :تعس فرعوف  ،فأخبرت أباىا  ،وكاف لممرأة ابناف وزوج ،
فأرسل إلييـ  ،فراود المرأة وزوجيا أف يرجعا عف دينيما  ،فأبيا  ،فقاؿ  :إني
قاتمكما  ،فقال  :إحسانا منؾ إلينا  ،إف قتمتنا أف تجعمنا في بيت  ،ففعل  ،فمما
أسري بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص  ،وجد ريحا طيبة  ،فسأؿ جبريل فأخبره.
التخريج:
* أخرجو اإلماـ بف ماجة في سننو  36 ( :ػ ػ كتاب الفتف 23 ،ػ ػ باب الصبر عمى
البالء  ،ج  ، 158 ، 5ح  ،4434حدثنا ىشاـ بف عمار  ،حدثنا الوليد بف مسمـ ،
حدثنا سعيد بف بشير  ،عف قتادة  ،عف مجاىد  ،عف ابف عباس  ،عف أبي بف
كعب  ،عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( :بمفظو) .
دراسة اإلسناد :
* ىشاـ بف عمار  :ىو ىشاـ بف عمار بف نصير بف سبرة بف اباف السممي ويقاؿ
الظفرؼ أبو الوليد الدمشقي خطيب المسجد الجامع بيا .
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روػ عف  :الوليد بف مسمـ  ،ومعروؼ الخياط  ،وصدقة بف خالد  ،غيرىـ .
وروػ عنو  :ابف ماجو  ،والبخارؼ  ،وأبنو أحمد بف ىشاـ  ،وغيرىـ ( )1صدوؽ
مقري  ،كبر فصار يتمقف فحديثو القديـ أصح  ،مف كبار العاشرة  ،وقد سمع مف
معروؼ الخياط  ،لكف معروؼ ليس بثقة  ،مات سنة خمس وأربعيف عمى الصحيح ،
ولو أثنتاف وتسعوف سنة  ،روػ لو البخارؼ واألربعة (. )2
* الوليد بف مسمـ  :ىو الوليد بف مسمـ القرشي بف أمية وقيل مولى بني العباس
الدمشقي عالـ الشاـ  .روػ عف  :زىير بف دمحم  ،وحزير بف عثماف  ،وصفواف بف
عمرو  ،وغيرىـ .وروػ عنو  :عمي بف حجر  ،والميث بف سعد وىو مف شيوخو ،
وبقية بف مخمد  ،وغيرىـ ( )3ثقة لكنو كثير التدليس التمويو( )4مف الثامنة  ،مات
آخر سنة أربع ػ ػ أوؿ سنة خمس ػ ػ وتسعيف  ،روػ لو الجماعة (. )5
سبق ترجمتو في الحديث(. )5
* سعيد بف بشير  :ىو سعيد بف بشير اإلزدؼ ويقاؿ البصرؼ موالىـ أبو
عبدالرحمف ويقاؿ أبو سممة الشامي أصمو مف البصرة ويقاؿ مف واسط .
روػ عف  :قتادة  ،الزىرؼ  ،وعمرو بف دنيار  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :الوليد بف
مسمـ  ،وأسد بف موسى  ،وبقية بف خالد ،وغيرىـ ( )6ضعيف  ،مف الثامنة  ،مات
سنة ثماف أو تسع وستيف  .روػ لو األربعة (.)7
) )1تهذٌب التهذٌب . 651/6 :
) )2تمرٌب التهذٌب .573 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 151/11 :
) )4موصوؾ بالتدلٌس مع الصدق .من المرتبة الرابعة  .تعرٌؾ أهل التمدٌس بمراتب الموصوفٌن بالتدلٌس . 51 :
) )5تمرٌب التهذٌب 584 :
) )6تهذٌب التهذٌب . 8/4 :
) )7تمرٌب التهذٌب . 234 :
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* قتادة  :هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو ابن
الحارث بن سدوس أبو الخطاب السدوسي ( )1البصري ولد أكمه .روى عن  :يحيى
ابن يعمر  ،وأنس بن مالك  ،وعبدهللا بن سرجس  ،وغيرهم  .وروى عنه  :همام بن
يحيى  ،وايوب السيختياني  ،وسميمان التيمي  ،وغيرهم( )2ثقة ثبت  ،يقال ولد أكمو
 ،وهو رأس الطبقة الرابعة  ،مات سنة بضع عشرة  ،روى له الجماعة (.)3
* مجاىد  :هو مجاهد بن جبير المكي أبو الحجاج المخزومي المقري مولى السائب
ابن أبن السائب .روى عن  :ابن عباس  ،عمي  ،وسعد بن أبي وقاص  ،وغيرهم .
وروى عنه  :قتادة  ،وأيوب السختياني  ،وعطاء  ،وغيرهم ( )4ثقة إمام في التفسير
والعمم  ،من الثالثة  ،مات سنة إحدى أو أثنتين أو ثالث أو أربع سنة وله ثالث
وثمانون  .روى له الجماعة (.)5
* ابن عباس ـ ـ رضي هللا عنه ـ ـ  :صحابي .
بيان درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيه سعيد بن بشير  ،ضعيف ) .
39ــ عن أبي بن كعب  :انيم جمعوا القرآن في مصاحف في خالفة أبي بكر رضي
هللا عنو فكان رجال يكتبون ويممى عمييم أبي بن كعب فمما انتيوا إلى ىذه اآلية

ﲒﲔﲕﲖﲗﲙﲚﲛ
ﲓ
من سورة براءة ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲑ
ﱠ ( )6فظنوا ان ىذا آخر ما أنزل من القرآن فقال ليم أبي بن كعب ان رسول هللا

صمى هللا عميو و سمم أقرأني بعدىا آيتين ﭐﱡﭐﲜﲝﲞﲟﲠ

) )1بضم السين وفتح الدال المهملتين وسكون الواووفي آخرها سين آخرى – هه النسبة إلى سدوس بن شيبان بن عكابة بن صعب بن
علي بن بكربن وائل ينسب إليه خلق كثيرمن العلماء  :اللباب في تهذيباألنساب . 908/2 :
) )2تهذيب التهذيب . 159/9 :
) )3تقريب التهذيب . 351 :
) )4تهذيب التهذيب . 32/90 :
) )5تقريب التهذيب . 520 :
) )6سورة التوبة (.)921
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ﲡ ﲢﲣﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨﲩﲪﲫﲬ
ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﱠ ()1
ثـ قاؿ ىذا آخر ما أنزؿ مف القرآف قاؿ فختـ بما فتح بو باهلل الذي ل إلو ال ىو

وىو قوؿ هللا تبارؾ وتعالى ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ
ﱍﱎﱏﱐﱠ( ) .
2

التخريج :
* أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ( :ج  ،5ص ، 134ح  ، 21264حدثنا عبد هللا
حدثني روح بف عبد المؤمف ثنا عمر بف شقيق ثنا أبو جعفر الرازؼ ثنا الربيع بف
أنس عف أبي العالية عف أبي بف كعب ( :بمفظو) .
دراسة اإلسناد :
* روح بف عبدالمؤمف  :ىو روح بف عبدالمؤمف اليذلي ( )3موالىـ أبو الحسف
البصرؼ المقرؼ  .روػ عف  :عمر بف شقيق  ،ويزيد بف زريع  ،وحماد بف زيد ،
وغيرىـ .وروػ عنو  :عبدهللا بف أحمد  ،وعثماف الدارمي  ،وأبوزرعة  ،وغيرىـ ()4
صدوؽ  ،مف العاشرة  ،مات سنة ثالث وثالثيف  ،وقيل غير ذلؾ  .روػ لو البخارؼ
(. )5
* عمربف شقيق  :مقبوؿ سبقت ترجمتو في الحديث رقـ ( . )35
* أبوجعفر الرازي  :صدوؽ سيئ الحفظ سبقت في الحديث رقـ (.)22
* الربيع بف أنس  :صدوؽ لو أوىاـ ورمي بالتشيع سبقت ترجمتو في الحديث رقـ
(. )13
) )1سورة التوبة (. )129،128
) )2سورة االنبٌاء .)25( :
) )3بضم الهاء وفتح الذال وبعدها الم هذه النسبة إلى هذٌل بن مدركة بن إلٌاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وأكثر
أهل وادي نخلة بالمرب من مكة من هذٌل ٌنسب إلٌها الكثٌر من العلماء  .اللباب فً تهذٌب األنساب . 383/3:
) )4تهذٌب التهذٌب . 296/3 :
) )5تمرٌب التهذٌب . 211 :
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* أبو العالية  :ثقة كثير اإلرساؿ سبقت ترجمتو في الحديث رقـ( . )13
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو عمر بف شقيق  ،مقبوؿ ) .
41ػػ أنو أتى أبي بف كعب  ،ومعو عمر ،فخرج عمييما  ،فقاؿ  :إني وجدت مذيا ،
فغسمت ذكري  ،وتوضأت  ،فقاؿ عمر  :أويجزي ذلؾ ؟ قاؿ  :نعـ  ،قاؿ  :أسمعتو
مف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ قاؿ  :نعـ.
التخريج :
* أخرجو اإلماـ ابف ماجة في سننو  1 ( :ػ ػ كتاب الطيارة  74 ،ػ ػ باب الوضوء مف
المذؼ  ،ج  ، 1ص  ،318ح  ، 547حدثنا أبو بكر بف أبي  ،حدثنا دمحم بف بشر ،
حدثنا مسعر  ،عف مصعب بف شيبة  ،عف أبي حبيب بف يعمى بف منية  ،عف ابف
عباس  ،أنو أتى أبي بف كعب  ،ومعو عمر  ،فخرج عمييما  ،فقاؿ  (:بمفظو) .
دراسة اإلسناد :
* أبوبكر بف أبي شيبة  :ثقة حافظ صاحب تصانيف سبقت ترجمتو في الحديث رقـ
()33
* دمحم بف بشر  :ىو دمحم بف بشر بف الغرافضة بف المختار الحافع العبدؼ أبو
عبدهللا الكوفي  .روػ عف  :مسعر  ،إسماعيل بف أبي خالد  ،وىشاـ بف عروة ،
وغيرىـ  .وروػ عنو  :ابوبكر بف أبي شيبة  ،وعمي بف المديني  ،واسحاؽ بف راىويو
 ،وغيرىـ ( )1ثقة حافظ  ،مف التاسعة  ،مات سنة ثالث ومئتيف  .روػ لو الجماعة
(.)2
* مسعر  :ىو مسعر بف كداـ بف ظيير بف عبيدة بف الحارث بف ىالؿ بف عامر
ابف صعصعة الياللي الرواسي ( )3أبو سممة الكوفي أحد األعالـ  .روػ عف :
) )1تهذٌب التهذٌب . 73/9 :
) )2تمرٌب التهذٌب 469 :
) )3بفتح الراء وتشدٌد الواو وفً آخرها سٌن مهملة – هذه النسبة إلى الرأس أٌضا ً الصحٌح بالهمزة عوض الواو وأنما أصحاب
الحدٌث ٌمولونه بالواو فاتبعناهم منهم مسعر بن كدم من أئمة الكوفٌٌن وإنما لٌل له ذلن لكبر رأسه وؼٌره أٌضا ً بٌع الرواس  .اللباب
فً تهذٌب األنساب . 41/2:
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مصعب بن شيبة  ،أبو بكر بن أبي عمارة  ،وعطاء  ،وغيرىم .وروى عنو  :دمحم بن
بشر  ،سميمان التيمي  ،وابن أسحاق وىو أكبر منو  ،وغيرىم ( )1ثقة ثبت فاضل ،
من السابعة  ،مات سنة ثالث ـ ـ أو خمس ـ ـ وخمسين  .روى لو الجماعة (. )2
* مصعب بن شيبة  :ىو مصعب بن شيبة بن جبير بن عثمان بن أبي طمحة بن
عبد العزى ابن عثمان بن عبدالدار العبدي المكي الحجي  .روى عن  :أبي حبيب
ابن يعمى بن منبو  ،وأبيو  ،وعمة أبيو صفية بنت شيبة  ،وغيرىم .وروى عنو :
مسعر  ،وأبنو ز اررة  ،وحفيده عبدهللا بن ز اررة  ،وغيرىم  )3( ،لين الحديث  ،من
الخامسة  ،روى لو مسمم واألربعة (. )4
* أبو حبيب بن يعلى بن منبو  :ىو أبو حبيب بن يعمى بن منبو التميمي .
روى عن  :ابن عباس عن أبي في غسل المذي وغير ذلك  .وروى عنو  :مصعب
ابن شيبة ( )5مجهول  ،من الرابعة  ،روى لو الجماعة ()6
* ابن عباس ـ ـ رضي هللا عنيما ـ ـ  :صحابي .
بيان درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو أبو حبيب بن يعمى  ،مجيول  ،ومصعب بن
شيبة لين الحديث ).
41ـــ عن أبي بن كعب  ،قال  :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :أول من يصافحو الحق عمر ،
وأول من يسلم عليو  ،وأول من يأخذ بيده فيدخلو الجنة.
التخريج:
* أخرجو اإلمام ابن ماجة ( :أبواب السنة  ،فضائل عمر رضي هللا عنو ،ج  ،1ص
 ، 67ح  ، )101حدثنا إسماعيل بن دمحم الطمحي  ،أخبرنا داود بن عطاء المديني ،

) )1تهذيب التهذيب 113/10 :
) )2تقريب التهذيب 825 :
) )3تهذيب التهذيب . 162/10 :
) )4تقريب التهذيب . 833 :
) )5تهذيب التهذيب . 65/12 :
) )6تقريب التهذيب . 631 :
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عن صالح بن كيسان  ،عن ابن شهاب  ،عن سعيد بن المسيب  ،عن أبي بن كعب
 ،قال  :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( :بمفظه) .
* إسماعيل بن دمحم الطلحي  :هو إسماعيل بن دمحم بن إسماعيل بن دمحم بن يحيى
ابن زكرياء بن يحيى بن طمحة بن عبيدهللا التيمي الكوفي  .روى عن  :داود بن
عطاء المديني  ،وأبي بكر بن عياش  ،وعبدهللا بن عياش  ،وغيرهم وروى عنه :
ابن ماجة  ،وأبو زرعة  ،ومطين  ،وغيرهم ( )1صدوق يهم  ،من العاشرة  ،روى له
ابن ماجة (. )2
* داود بن عطاء المديني  :هو داود بن عطاء المزني موالهم ويقال مولى الزبير
ابو سميمان المدني  .روى عن  :صالح بن كيسان  ،وموسى بن عقبة  ،وهشام بن
عروة ،وغيرهم  .وروى عنه :اسماعيل بن دمحم  ،واالوزاعي وهو من شيوخه  ،وابراهيم
ابن المنذر الحزامي  ،وغيرهم ( )3ضعيف  ،من الثامنة  ،روى له أبن ماجة (. )4
* صالح بن كيسان :هو صالح بن كيسان المدني أبو دمحم ويقال ابو الحارث .
مؤدب ود عمر بن عبدالعزيز رأى ابن عمر وابن الزبير وقال ابن معين سمع منهما
روى عن  :الزهري  ،سميمان بن أبي خثيمة  ،وسالم بن عبدهللا بن عمر  ،وغيرهم
وروى عنه  :داود بن عطاء  ،ومالك  ،وابن إسحاق  ،وغيرهم ( )5ثقة ثبت  ،من
الرابعة  ،مات بعد سنة ثالثين  ،أو بعد اإلربعين  ،روى له الجماعة (. )6
* ابن شهاب  :هو دمحم بن مسمم بن عبيدهللا بن عبدهللا بن شهاب بن عبدهللا بن
الحارث ابن زهرة بن كالب بن مرة القرشي الزهري  .الفقيه أبوبكر المدني أحد اإلئمة
األعالم وعالم الحجاز والشام .روى عن  :سعيد بن المسيب  ،وعبدهللا بن عمر بن
الخطاب  ،وعبدهللا بن جعفر  ،وغيرهم .وروى عنه  :صالح بن كيسان ،وعطاء بن
) )1تهذيب التهذيب. 818/2 :
) )2تقريب التهذيب . 209 :
) )3تهذيب التهذيب . 860/1 :
) )4تقريب التهذيب . 299 :
) )5تهذيب التهذيب 899/4 :
) )6تقريب التهذيب 178 :
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أبي رباح  ،وأبو الزبير المكي  ،وغيرىـ( )1متفق عمى جاللتو واتقانو وثبتو وىو
مف رؤوس الطبقة الرابعة مات سنة خمس وعشريف وقيل قبل ذلؾ بسنة أو سنتيف ،
روػ لو الجماعة (. )2
* سعيد بف المسيب  :ىو سعيد بف المسيب بف حزف بف أبي وىب بف عمرو بف
عائذ بف عمراف ابف مخزوـ القرشي المخزومي (. )3روػ عف  :أبي بف كعب  ،وأبو
بكر مرسالً  ،وعثماف  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :الزىرؼ  ،وابنو  ،وسالـ بف عبدهللا بف
عمر  ،وغيرىـ ( )4أحد العمماء األثبات الفقياء الكبار  ،مف كبار الثانية  ،أتفقوا
عمى اف مرسالتو أصح المراسيل  ،وقاؿ ابف المديني  :ال أعمـ في التابعيف أوسع
عمماً منو  ،مات بعد التسعيف  ،وقد ناىز الثمانيف  ،روػ لو الجماعة (.)5
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو داود بف عطاء المزيني ضعيف  ،واسماعيل
الطمحي صدوؽ ييـ ) .
42ػػ عف جابر قاؿ  :بعث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى أبي بف كعب طبيبا فقطع لو عرقا ثـ
كواه عميو .
التخريج :
* أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو 39 (:ػ ػ كتاب السالـ  26 ،ػ ػ باب لكل داء
دواء واستحباب التداوؼ4 ،ج  ،ص  ،1734ح ( ، 2247بمفظو ) .
* وأخرجو اإلماـ أبو داود في سننو27( :ػ ػ كتاب الطب  ،باب في قطع العرؽ
وموضع الحجـ  ،ج  ،4ص  ،5ح  ، 3864حدثنا دمحم بف سميماف األنبارؼ ،حدثنا
أبو معاوية ،عف األعمش ،عف أبي سفياف ،عف جابر ،قاؿ( بمفظو ).
) )1تهذٌب التهذٌب 445/9 :
) )2تمرٌب التهذٌب 516 :
) )3بفتح المٌم وسكون الخاء وضم الزاي وفً آخرها مٌم هذه النسبة – إلى لبٌلتٌن أحدهما  :مخزوم بن ٌمطة بن مرة بن كعب بن لؤي
بن ؼالب  .اللباب فً تهذٌب األنساب . 179/3 :
) )4تهذٌب التهذٌب 84/4 :
) )5تمرٌب التهذٌب . 241 :
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* وأخرجو اإلماـ ابف ماجة في سننو ( :أبواب الطب 24 ،ػ ػ باب مف اكتوػ ،
ج  ،4ص  ، 534ح  ،3493حدثنا عمرو بف رافع ،حدثنا دمحم بف عبيد الطنافسي،
عف األعمش ،عف أبي سفياف عف جابر ،قاؿ(:بمفظو).
* وأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ( :ج  ،3ص  ، 315ح  ، 14419حدثنا عبد
هللا حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عف أبي سفياف عف جابر قاؿ (:بمفظو ).
43ػػ عف قيس بف عباد قاؿ  :بينا أنا في المسجد في الصف المقدـ فجبذني رجل
مف خمفي جبذة( )1فنحاني وقاـ مقامي فوهللا ما عقمت صالتي فمما انصرؼ فإذا
ىو أبي بف كعب فقاؿ يا فتى ل يسؤؾ هللا إف ىذا عيد مف النبي صمى هللا عميو و
سمـ إلينا أف نميو ثـ استقبل القبمة فقاؿ ىمؾ أىل العقد ورب الكعبة ثالثا ثـ قاؿ
وهللا ما عمييـ آسى ولكف آسى عمى مف أضموا قمت يا أبا يعقوب ما يعني بأىل
العقد قاؿ األمراء .
التخريج :
* أخرجو اإلماـ النسائي في سننو  14( :ػ ػ ػ كتاب اإلمامة  22 ،ػ ػ باب موقف اإلماـ
والمأموـ صبي  ،ج ، 2ص  ، 88ح  ، 848أخبرنا دمحم بف عمر بف عمي بف مقدـ
قاؿ حدثنا يوسف بف يعقوب قاؿ أخبرني التيمي عف أبي مجمز عف قيس بف عباد
قاؿ  :بينا أنا في المسجد في الصف المقدـ فجبذني رجل مف خمفي جبذة فنحاني

) )1والظاهر أن معناه ال ٌحزنن هللا بً وبسبب فعلً  ،ثم ذكر جملة مستأنفة مبٌنة لعلة ما فعل اعتذارا إلٌه ( إن هذا ) أي  :ما فعلت
( عهد من النبً صلى هللا علٌه وسلم ) أي  :وصٌة أو أمر منه ٌرٌد لوله  ( :لٌلنً منكم أولو األحالم والنهى ) ( ) وفٌه  :أن لٌسا لم
ٌكن منهم ولذلن نحاه  ( .إلٌنا أن نلٌه ) أي  :ومن ٌموم ممامه من األئمة  .مرلاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح ،علً بن سلطان دمحم،
أبو الحسن نور الدٌن المال الهروي الماري (المتوفى1114 :هـ)الناشر :دار الفكر ،بٌروت ــ لبنا الطبعة :األولى1422 ،هـ 2112 -م.
ج  ،3ص  ،861ح . 1116ولال النووي  :فً شرح حدٌث ( لٌلٌنً منن أولو األحالم والنهى) وأولو األحالم هم العمالء  ،ولٌل
البالؽون  ،والنُّهى  -بضم النون  -العمول  .بل لال  -رحمه هللا  : -فً هذا الحدٌث تمدٌم األفضل فاألفضل إلى األمام  ،ألنه أولى
باإلكرام  ،وألنه ربما احتاج اإلمام إلى استخالؾ فٌكون هو أولى  ،وألنه ٌتفطن لتنبٌه اإلمام على السهو لما ال ٌتفطن لـه ؼٌره ،
ولٌضبطوا صفة الصالة  ،وٌحفظونـها  ،وٌنملوها  ،وٌعلموها الناس  ،ولٌمتدي بأفعالهم من وراءهم  .وال ٌختص هذا التمدٌم بالصالة
بل السنة أن ٌُمدّم أهل الفضل فً كل مجمع إلى األمام وكبٌر المجلس كمجالس العلم والمضاء والذكر والمشاورة وموالؾ المتال وإمامة
الصالة والتدرٌس واإلفتاء وإسماع الحدٌث ونحوها  ،وٌكون الناس فٌها على مراتبهم فً العلم والدٌن والعمل والشرؾ والسن والكفاءة
فً ذلن الباب  ،واألحادٌث الصحٌحة متعاضدة على ذلن  .اهـ المنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج ،أبو زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى
بن شرؾ النووي (المتوفى676 :هـ) الناشر :دار إحٌاء التراث العربً – بٌروت الطبعة :الثانٌة ،األولى .155/4.
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وقام مقامي فوهللا ما عقمت صالتي فمما أنصرف فإذا هو أبي بن كعب فقال :
(بمفظه) .
دراسة اإلسناد :
* دمحم بن عمر بن علي بن مقدم  :هو دمحم بن عمر بن عمي بن عطاء بن مقدم
المقدمي أبو عبدهللا البصري ابن عم دمحم بن أبي بكر  .روى عن  :يوسف بن
يعقوب  ،وأبيه  ،وأبي عامر العقدي  ،وغيرهم  .وروى عنه  :األربعة  ،وأبو حاتم ،
وحرب بن إسماعيل الكرماني  ،وغيرهم ( )1صدوق  ،من صغار العاشرة  ،روى له
األربعة (. )2
* يوسف بن يعقوب  :هو يوسف بن يعقوب بن أبي القاسم السدوسي موالهم أبو
يعقوب السمعي البصري الضبعي  .كان ينزل بني ضبعة  .روى عن  :سميمان
التيمي  ،وكهمس بن الحسن  ،وحسين المعمم ,وغيرهم  .وروى عنه  :دمحم بن عمر ،
والوليد بن عمرو بن السكن  ،وهالل بن بشر  ،وغيرهم ( )3صدوق  ،من التاسعة ،
مات سنة إحدى ومئتين  .روى له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة (. )4
* التيمي  :ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث رقم (.)43
* أبي مجلز  :هو الحق بن حميد بن سعيد ويقال شعبة بن خالد بن كثير بن جيش
ابن عبدهللا ابن سدوس السدوسي أو مجمز البصري األعور  .قدم خرسان  .روى عن
 :قيس بن عباد  ،وأبو موسى األشعري  ،والحسن بن زيد  ،وغيرهم  .وروى عنه :
سميمان التيمي  ،قتادة  ،وأنس بن سيرين  ،وغيرهم ( )5ثقة  ،من كبار الثالثة ،
مات سنة ست ـ ـ وقيل  :تسع ـ ـ ومئة  ،وقيل غير ذلك  ،روى له الجماعة (.)6

) )1تهذيب التهذيب . 7:5/= :
) )2تقريب التهذيب .8=< :
) )3تهذيب التهذيب . 875/55 :
) )4تقريب التهذيب . :06 :
) )5تهذيب التهذيب 5;5/55 :
) )6تقريب التهذيب . 9<: :
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* قيس بن عباد  :ىو قيس بن عباد القيسي الضبعي أبو عبدهللا البصري .
قدم المدينة في خالفة عمر .روى عن  :أبي بن كعب  ،وعلي  ،وعمار  ،وغيرىم.
وروى عنو  :سليمان التيمي  ،أبنو عبدهللا  ،وصيره عبدهللا بن مطر  ،وغيرىم ()1
ثقة  ،من الثالثة  ،مخضرم  ،مات بعد الثمانين  ،ووىم من عده من الصحابة .
روى لو أبو داود والنسائي ابن ماجو (. )2
بيان درجة اإلسناد  :حسن ( فيو دمحم بن عمر صدوق  ،ويوسف بن يعقوب صدوق)
44ـــ عن أبي بن كعب قال جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليو و سلم فقال  :يا
رسول هللا عملت الليلة عمال قال ما ىو قال نسوة معي في الدار قلن لي إنك تق أر
وال نق أر فصل بنا فصليت ثمانيا والوتر قال فسكت النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال فرأينا أن سكوتو
رضا بما كان .
التخريج :
* أخرجو اإلمام أحمد في مسنده ( :ج  ، 5ص  ، 115ح  ، 61112ثنا أبو بكر
ابن أبي شيبة عبد هللا بن دمحم ثنا رجل سماه ثنا يعقوب بن عبد هللا األشعري ثنا
عيسى بن حارثة عن جابر بن عبد هللا عن أبي بن كعب قال جاء رجل إلى النبي
ملسو هيلع هللا ىلص فقال ( :بلفظو) .
دراسة اإلسناد :
* أبو بكر بن أبي شيبة  :ثقة حافظ صاحب تصانيف سبقت ترجمتو في الحديث
رقم (. )11
* رجل سماه :مبيم .
* يعقوب بن عبدهللا األشعري  :ىو يعقوب بن عبدهللا بن سعد بن مالك بن ىانيء
ابن عامر بن أبي األشعري أبو الحسن القمي  .روى عن  :عيسى بن جارية  ،وأخيو
) )1تهذيب التهذيب . 000/8 :
) )2تقريب التهذيب . 054 :
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عبد الرحمن  ،وأبي مالك  ،وغيرهم  .وروى عنه  :أبوبكر بن أبي شيبة  ،وابن
مهدي  ،ومنصور بن سلمة  ،وغيرهم ( )1صدوق يهم  ،من الثامنة  ،مات سنة أربع
وسبعين  ،روى له البخاري في التعاليق واألربعة وأحمد بن حنبل (. )2
* عيسى بن جارية  :هو عيسى بن جارية األنصاري المدني  .روى عن  :جابر
ابن عبدهللا  ،وجرير البجلي  ،وشريك  ،وغيرهم  .وروى عنه  :يعقوب بن عبدهللا ،
وأبو صخر  ،وزيد بن أبي أنبسة  ،وغيرهم ( )3فيه لين  ،من الرابعة  ،روى له ابن
ماجة وأحمد بن حنبل (. )4
بيان درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيه رجل مبهم  ،عيسى بن جارية  ،فيه لين) ويرتقي
لحسن وللحديث شواهد األول في مسند الحارث بن أسامة  :ج ،1ص  ، 62ح
 ،142حدثنا ابن أبي أمية ،ثنا يعقوب ،ثنا عيسى بن جارية األنصاري ،عن جابر
ابن عبد هللا قال :جاء أبي بن كعب إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال :يا رسول هللا ،إنه كان
مني البارحة شيء ،قال( :وما هو يا أبي؟) قال :نسوة معي في الدار قلن لي نصلي
الليلة بصالتك ،قال :فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان شبه الرضا ،قال:
وذلك في شهر رمضان) ( )5الثاني أخرجة ابن حبان في صحيحه  :ج ،2ص
 ،692ح  ( ،6449فصل في صالة التراويح  ،ذكر اإلباحة للقارئ في شهر
رمضان أن يؤم بالنساء التراويح جماعة ،أخبرنا أبو يعلى ،قال :حدثنا عبد األعلى
ابن حماد النرسي ،قال :حدثنا يعقوب القمي ،قال :حدثنا عيسى ابن جارية،
قال :حدثنا جابر بن عبد هللا ،قال :جاء أبي بن كعب إلى النبي صلى هللا عليه وسلم
فقال :يا رسول هللا ،كان مني الليلة شيء في رمضان ،قال( :وما ذاك يا
) )1تهذٌب التهذٌب . 090/77 :
) )2تقرٌب التهذٌب . 806 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 701/6 :
) )4تقرٌب التهذٌب . 806 :
) )5بغٌة الباحث عن زوائد مسند الحارث  ،أبو دمحم الحارث بن دمحم بن داهر التمٌمً البغدادي الخصٌب المعروف بابن أبً أسامة
(المتوفى767 :هـ) المنتقً :أبو الحسن نور الدٌن علً بن أبً بكر بن سلٌمان بن أبً بكر الهٌثمً (المتوفى 601 :هـ)  .المحقق :د.
حسٌن أحمد صالح الباكري الناشر :مركز خدمة السنة والسٌرة النبوٌة  -المدٌنة المنورة الطبعة :األولى. 7870ج ،7ص  ، 78ح788
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أُبيُ؟)ُقالُ:نسوةُفيُداريُُقلنُ:إناُالُنق أرُالقرآنُ،فنصليُبصالتكُ،قالُ:فصليتُ
بهنُثمانيُركعاتُ،ثمُأوترتُ،قالُ:فكانُشبهُالرضاُ،ولمُيقلُشيئا (ُ .ُ)1
45ــ عن أبي بن كعب قال بعثني النبي ـــــ ملسو هيلع هللا ىلص ـــــ مصدقا فمررت برجل فمما جمع
لي مالو لم أجد عميو فيو إال ابنة مخاض فقمت لو أد ابنة مخاض فإنيا صدقتك.
فقال ذاك ما ال لبن فيو وال ظير ولكن ىذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذىا .فقمت
لو ما أنا بآخذ ما لم أومر بو وىذا رسول هللا ــــ ملسو هيلع هللا ىلص ــــــ منك قريب فإن أحببت أن
تأتيو فتعرض عميو ما عرضت عمى فافعل فإن قبمو منك قبمتو وان رده عميك
رددتو .قال فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض عمي حتى قدمنا عمى
رسول هللا ـــــ ملسو هيلع هللا ىلص ــــــ فقال لو يا نبي هللا أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وايم
هللا ما قام في مالي رسول هللا ـــــ ملسو هيلع هللا ىلص ــــــ وال رسولو قط قبمو فجمعت لو مالي فزعم
أن ما عمي فيو ابنة مخاض وذلك ما ال لبن فيو وال ظير وقد عرضت عميو ناقة
فتية عظيمة ليأخذىا فأبى عمى وىا ىي ذه قد جئتك بيا يا رسول هللا .خذىا فقال
لو رسول هللا ــــ ملسو هيلع هللا ىلص ــــ ( ذاك الذي عميك فإن تطوعت بخير آجرك هللا فيو وقبمناه
منك ) .قال فيا ىي ذه يا رسول هللا قد جئتك بيا فخذىا .قال فأمر رسول هللا ــــ
ملسو هيلع هللا ىلص ــــ بقبضيا ودعا لو في مالو بالبركة.
التخريج:
*ُأخرجهُاإلمامُابوُداؤدُفيُسننهُُ8ُ(ُ:ــُكتابُالزكاةُ ُ5ُ،ـ ـُبابُفىُزكاةُالسائمةُ
ُ،جُ،ُ2صُُ،61حُُ،ُ6585حدثناُدمحمُبنُمنصورُحدثناُيعقوبُبنُإبراهيمُحدثناُ
أبيُعنُابنُإسحاقُقالُحدثنىُعبدُهللاُبنُأبىُبكرُعنُيحيىُبنُعبدُهللاُبنُعبدُ
الرحمنُبنُسعدُبنُز اررةُعنُعمارةُبنُعمروُبنُحزمُعنُأبىُبنُكعبُقالُبعثنىُ
النبىُملسو هيلع هللا ىلصُُ(ُ:بلفظه)ُ.
) )1اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان  ،دمحم بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْعبدَ ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي ،البُستي
(المتوفى453 :هـ)  ،ترتيب :األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى 749 :هـ)  ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب
األرنؤوط  ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت  ،الطبعة :األولى 8308 ،هـ  8988 -م .ج ،6ص  ،090ح . 0539
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دراسة اإلسناد :
* دمحم بن منصور  :هو دمحم بن منصور بن داود بن إبراهيم الطوسي أبو جعفر
العابد نزيل بغداد  .روى عن  :يعقوب بن إبراهيم  ،وابن عيينة  ،وابن عمية ،
وغيرهم  .وروى عنه  :أبو داود  ،والنسائي  ،وأبو حاتم  ،وغيرهم ( )1ثقة  ،من
صغار العاشرة  ،مات سنة أربع ـ ـ أو ست ـ ـ وخمسين  ،وله ثمانون سنة (. )2
* يعقوب بن إبراهيم  :هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن
عوف الزهري أبو يوسف المدني نزيل بغداد  .روى عن  :أبيه  ،وشعبة  ،وابن أخي
الزهري  ،وغيرهم .وروى عنه  :دمحم بن منصور  ،وابن أخيه عبيدهللا بن سعد بن
إبراهيم  ،وابن معين  ،وغيرهم ( )3ثقة فاضل  ،من صغار التاسعة  ،مات سنة ثمان
ومئتين  .روى له الجماعة (. )4
* أبيه  :هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق
المدني  .نزيل بغداد روى عن  :ابن إسحاق  ،والزهري ،وصالح بن كيسان  ،وغيرهم
 .وروى عنه  :أبنه يعقوب  ،والميث  ،وقيس بن الربيع وهو أكبر منه  ،وغيرهم ()5
ثقة فاضل  ،من صغار التاسعة ،مات سنة ثمان ومائتين  ،روى له الجماعة (. )6
* ابن إسحاق  :ثقة مكثر عابد سبقت ترجمته في الحديث رقم (. )9
* عبدهللا بن أبي بكر  :هو عبدهللا بن أبوبكر بن دمحم بن عمرو بن حزم األنصاري
أبو دمحم ويقال أبوبكر المدني  .روى عن  :يحيى بن عبدهللا بن عبدالرحمن بن سعد
ابن ز اررة  ،وأبيه  ،وخالة أبيه عمرة بنت عبدالرحمن  ،وغيرهم  .وروى عنه  :ابن
إسحاق  ،والزهري  ،وابن أخيه بن عبد الممك بن أبي بكر بن دمحم بن عمرو بن حزم

) )1تهذيب التهذيب . 274/1 :
) )2تقريب التهذيب . 805 :
) )3تهذيب التهذيب .050/99 :
) )4تقريب التهذيب . 707 :
) )5تهذيب التهذيب . 949/9 :
) )6تقريب التهذيب . 51 :
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 ،وغيرهم ( )1ثقة  ،من الخامسة  ،مات سنة خمس وثالثين وهو ابن سبعين سنة .
روى له الجماعة (. )2
* يحيى بن عبدهللا بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة  :هو يحيى بن عبدهللا بن
عبد الرحمن بن سعد ويقال ابن اسعد بن ز اررة األنصاري البخاري المدني .
روى عن  :عمارة بن عمرو بن حزم  ،وزيد بن حازم  ،وأبو هريرة  ،وغيرهم.
وروى عنه  :عبدهللا بن أبي بكر ،وقربيه إبراهيم بن دمحم بن سعد بن ز اررة  ،وصالح
ابن إبراهيم ابن عبدالرحمن بن عوف  ،وغيرهم ( )3ثقة  ،من الرابعة  ،روى له مسلم
وأبو داود (. )4
* عمارة بن عمرو بن حزم  :هو عمارة بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن
عمرو بن عبد بن غنم بن النجار األنصاري النجاري المدني أخو دمحم بن عمرو.
وقيل غير ذلك في نسبه  .روى عن  :أبي بن كعب  ،وعبدهللا بن عمرو بن العاص
وروى عنه  :يحيى بن عبدهللا  ،وأبو حازم  ،وعمر بن كثير بن أفلح  ،وغيرهم ()5
ثقة  ،أستشهد بالحرة  ،وقيل مع بن الزبير  ،من كبار الثالثة روى له أبو داود وبن
ماجة (. )6
بيان درجة اإلسناد  :صحيح  ،رجاله ثقات .
46ــ عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه قال  :سألت أبي بن كعب عن
النبيذ فقال اشرب الماء واشرب العسل واشرب السويق واشرب اللبن الذي نجعت به
التخريج:
* وأخرجه االمام النسائي في سننه 15( :ـ ـ ـ كتاب األشربة  15 ،ـ ـ ـ ذكر األشربة
المباحة  ،ج ، 5ص  ، 331ح  ، 1515أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد هللا عن
) )1تهذيب التهذيب . 161/5 :
) )2تقريب التهذيب . 797 :
) )3تهذيب التهذيب . 711/11 :
) )4تقريب التهذيب . 595 :
) )5تهذيب التهذيب . 171/7 :
) )6تقريب التهذيب 119 :
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سفياف عف سممة بف كييل عف ذر بف عبد هللا عف سعيد بف عبد الرحمف بف أبزؼ
عف أبيو قاؿ  :سألت أبي بف كعب عف النبيذ فقاؿ ( :بمفظو) .
دراسة اإلسناد:
* سويد  :ىو سويد بف نصر بف سويد المروزؼ أبو الفضل الطوساني ويعرؼ
بالشاه  .روػ عف  :عبدهللا  ،وابف عيينة  ،وعمي بف الحسيف  ،وغيرىـ  .وروػ عنو:
النسائي  ،والترمذؼ  ،وابو وىب  ،وغيرىـ  )1( ،ثقة  ،مف العاشرة  ،مات سنة
أربعيف ولو تسعوف سنة  ،روػ لو الترمذؼ والنسائي (. )2
* سفياف  :ثقة حافظ إماـ حجة سبقت ترجمتو في الحديث رقـ (. )1
* عبدهللا بف المبارؾ :ثقة ثبت فقيو عالـ جواد مجاىد جمعت فيو خصاؿ الخير
سبقت ترجمتو في الحديث رقـ (.)23
* سممة بف كييل  :ىو سممة بف كييل بف حصيف الخضرمي التنعي ( )3أبو يحيى
الكوفي  .روػ عف  :ذر بف عبدهللا  ،وأبي جحيفة  ،وجندب بف عبدهللا  ،وغيرىـ .
وروػ عنو  :الثورؼ  ،واألعمش  ،وشعبة  ،وغيرىـ ( )4ثقة  ،مف الرابعة  .روػ لو
البخارؼ (. )5
* زر بف عبدهللا  :ىو ذر بف عبدهللا بف ز اررة المرىيي أبو عمر الكوفي .
روػ عف  :سعيد بف عبدالرحمف بف أبزػ  ،وعبدهللا بـ شداد بف الياد  ،وسعيد بف
جبير  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :طمحة االيامي  ،وأبنو عمر  ،واألعمش  ،وغيرىـ ()6
ثقة عابد  ،رمي باألرجاء  ،مف السادسة  ،مات قبل المئة  ،روػ لو الجماعة (. )7
) )1تهذٌب التهذٌب . 281/4 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 261 :
) )3بكسر الثاء ثالث الحروؾ وسكون النون وفً آخرها العٌن هذه النسبة – إلى بن تنٌع بطن من همذان أكثرهم نزلوا الكوفة ولٌل
تنعه لرٌة فٌها برهوت  .ولال الدار لطنً وهو تنعة وهو بمٌل بن هانً بن عمرو بن بن سالمات بن الحرث بن حضر موت .اللباب
فً تهذٌب األنساب . 224/1 :
) )4تهذٌب التهذٌب . 155/4 :
) )5تمرٌب التهذٌب . 248 :
) )6تهذٌب التهذٌب .218 /3 :
) )7تمرٌب التهذٌب 213 :
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* سعيد بف عبد الرحمف بف أبزى  :ثقة سبقت ترجمتو في الحديث رقـ (. )15
بياف درجة اإلسناد  :صحيح  ،رجالو ثقات .
47ػػ عف زر بف حبيش  ،قاؿ  :سألت أبي بف كعب  ،عف المعوذتيف فقاؿ  :سألت
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ قيل لي فقمت فنحف نقوؿ كما قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
التخريج :
* أخرجو اإلماـ البخارؼ  69( :ػ ػ ػ ػ كتاب التفسير  ،سورة قل أعوذ برب الفمق،ج ، 6
ص ،223ح . )4976
48ػػ عف أبي العالية عف أبي كعب قاؿ  :سألت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عف قوؿ هللا تعالى
ﱡ ﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﱠ ( )1قاؿ عشروف ألفا .
التخريج :
* أخرجو اإلماـ الترمذؼ  48 (:ػ ػ كتاب تفسير القرآف عف رسوؿ هللا صمى هللا عميو
و سمـ  38،ػ ػ ػ باب ومف سورة الصافات  ،ج  ، 5ص  ،365ح  ) 3229حدثنا
عمي بف حجر أخبرنا الوليد بف مسمـ عف زىير بف دمحم عف رجل عف أبي العالية عف
أبي كعب قاؿ ( :بمفظو) .
دراسة السناد :
* عمي بف حجر  :ىو عمي بف حجر بف أياس بف مقاتل بف مخارش بف مشمر بف
خالد السعدؼ  .ابو الحسف المروزؼ .سكف بغداد قديماً ثـ أنتقل إلى مرو فنزليا .
روػ عف  :الوليد بف مسمـ  ،وأبيو  ،ومعروؼ الخياط  ،وغيرىـ  .وروػ عنو :
الترمذؼ  ،البخارؼ  ،وأحمد بف أبي الحوارػ  ،وغيرىـ ( ، )2ثقة حافظ  ،مف صغار

) )1سورة الصافات .)147( :
) )2تهذٌب التهذٌب . 293/7 :
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التاسعة  ،مات سنة أربع وأربعين ظن وقد قارب المئة أو حازها  ،روى له البخاري
مسلم والترمذي والنسائي (. )1
* الوليد بن مسمم  :سبقت ترجمته في الحديث رقم (.)83
* زىير بن دمحم  :هو زهير بن دمحم التميمي أبوالمنذر الخراساني المروزي الخرقي (.)2

من أهل قرية من قرى مرو يسمى خرق ويقال أنه من أهل هراة ويقال من أهل
نيسابور قدم الشام وسكن الحجاز  .روى عن  :زيد بن أسلم  ،ورجل ( مبهم ) ،
وشريك  ،وغيرهم .وروى عنه  :الوليد بن مسلم  ،وروح بن عبادة  ،وأبوعامر العقدي
 ،وغيرهم ( )3رواية أىل الشام عنو غير مستقيمة  ،بسببها  ،قال البخاري عن
أحمد  :كان زهي اًر الذي يروى عنه الشاميين آخر ! وقال أبو حاتم  :حدث بالشام
من حفظه فكثر غلطه  ،من السابعة  ،مات سنة اثنتين وستين  ،روى له الجماعة
(. )4
* عن رجل  :مبهم .
* أبو العالية  :سبقت ترجمته في الحديث رقم (. )11

بيان درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيه رجل مبهم).
94ـــ عن جابر بن عبد هللا اا  :بينا ننن فوواا لم

رسو هللا  ملسو هيلع هللا ىل ا الظير

أو العفر إذ رأيناه يتناو شيئا بين يديو وىو ا الفالة ليألذه ثم تناولو ليألذه
ثم نيل بينو وبينو ثم تألر وتألرنا ثم تألر الثانية وتألرنا امما سمم اا أب بن
كعب رض هللا عنو يا رسو هللا رأيناك اليوم تفنع ا فالتك شيئا لم تكن
تفنعو اا انو (عرضت عم الجنة بما اييا من الزىرة اتناولت اطوا من عنبيا
آلتيكم بو ولو ألذتو ألكل منو من بين السماء واألرض وال يتنقفونو انيل بين
) )1تقريب التهذيب . 144 :
) )2بفتح الخاء المعجمة والراء وفي آخرها قاف ــــ هذه النسبة إلى هذه النسبة إلى مرو ينسب إليها خلق كثير  .اللباب في تهذيب
األنساب 514/1 :
) )3تهذيب التهذيب 153/1 :
) )4تقريب التهذيب 712 :
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وبينو وعرضت عمى النار فمما وجدت حر شعاعيا تأخرت وأكثر مف رأيت فييا
النساء الالتي اف ائتمف أفشيف واف سألف أحفيف قاؿ أبي قاؿ زكريا بف عدى
الحفف واف أعطيف لـ يشكرف ورأيت فييا لحى بف عمرو يجر قصبو وأشبو مف
رأيت بو معبد بف أكثـ قاؿ معبد أي رسوؿ هللا يخشى عمى مف شبيو فإنو والد قاؿ
ل أنت مؤمف وىو كافر وىو أوؿ مف جمع العرب عمى األصناـ) .
التخريج :
* أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ( :ج  ، 5ص  ، 137ح  ، 21287ثنا أحمد بف
عبد الممؾ ثنا عبيد هللا بف عمرو عف عبد هللا بف دمحم بف عقيل عف جابر بف عبد هللا
قاؿ ( :بمفظو) .
دراسة اإلسناد :
* أحمد بف عبدالممؾ  :ىو أحمد بف عبدالممؾ بف واقد الحراني ( )1األسدؼ .
موالىـ أبويحيى وقد ينسب إلى جده  .روػ عف  :عبيدهللا بف عمر  ،وزىير بف
معاوية  ،وحماد بف زيد  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :ابف ماجو بواسطة أحمد بف حنبل ،
والبخارؼ  ،وابف أبي شيبة  ،وغيرىـ ( )2ثقة تكمـ فيو بال حجة  ،مف العاشرة  ،مات
سنة إحدػ وعشريف  ،روػ لو البخارؼ والنسائي وابف ماجة (. )3
* عبيدهللا بف عمرو  :ىو عبيدهللا بف عمرو بف أبي الوليد األسدؼ موالىـ أبو وىب
الجزرؼ الرقي (. )4
روػ عف  :عبدهللا بف دمحم بف عقيل  ،وعبدالممؾ بف عمير  ،ويحي بف سعيد
األنصارؼ  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :إسماعيل بف عبدهللا  ،بقية  ،وعبدهللا بف جعفر

) )1بضم الحاء ــ سكة معروفه بأصبهان  .اللباب فً تهذٌب األنساب . 354/1 :
) )2تهذٌب التهذٌب . 57/1 :
) )3تمرٌب التهذٌب . 211 :
) )4بفتح الراء وتشدٌد الماؾ – هذه النسبة إلى الرلة وهً مدٌنة على طرؾ الفرات والرلة األولى خربت الٌوم الرلة كانت تسمى أوالً
الرافمة ولها تارٌخ  .اللباب فً تهذٌب األنساب . 34/2 :

114

الرقي  ،وغيرىم ( )1ثقة فقيه ربما وهم  ،من الثامنة  ،مات سنة ثمانين عن
ثمانين عن ثمانين إال سنة  .روى لو الجماعة ()2
* عبدهللا بن دمحم بن عقيل  :ىو عبدهللا بن دمحم بن عقيل ابن أبي طالب الياشمي
أبو دمحم المدني  .وأمو زينب الصغرى بنت عمي  .روى عن  :الطفيل بن أبي كعب
 ،أبيو  ،وخالو دمحم بن الحنفيو  ،وغيرىم .وروى عنو  :زىير بن دمحم  ،ودمحم بن
عجالن  ،وحماد بن سممة  ،وغيرىم ( )3صدوق في حديثه لين  ،تغير بأخره  ،من
الرابعة  ،مات بعد األربعين  .روى لو البخاري في األدب المفرد وابو داود والترمذي
وابن ماجو (.)4
* جابر بن عبدهللا ـ ـ رضي هللا عنو ـ ـ ـ  :صحابي .
بيان درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو دمحم بن عبدهللا  ،صدوق في حديثو لين)
50ــ عن أبي بن كعب  ،قال  :علمت رجال القرآن  ،فأهدى إلي قوسا  ،فذكرت
ذلك لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،فقال  :إن أخذتها أخذت قوسا من نار  ،فرددتها.
التخريج :
* أخرجو ابن ماجة في سننو( :أبواب التجارات 8 ،ـ ـ باب األجر عمى تعميم القرآن ،
ج  ، 3ص  ، 782ح  ، 7518حدثنا سيل بن أبي سيل  ،حدثنا يحيى بن سعيد
 ،عن ثور بن يزيد  ،حدثني عبد الرحمن بن سمم  ،عن عطية الكالعي  ،عن أبي
ابن كعب  ،قال ( :بمفظو) .
دراسة اإلسناد:
* سهل بن أبي سهل  :ىو سيل بن نجمة وىو أبن أبي سيل أبي الصغدي وابن
أبي السعدي الرازي أبو عمرو الحناط األشتر الحافظ  .روى عن  :يحيى بن سعيد ،

) )1تهذيب التهذيب . 42/7 :
) )2تقريب التهذيب . 373 :
) )3تهذيب التهذيب . 13/6 :
) )4تقريب التهذيب . 321 :
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وحفص بن غياث  ،وأبي أسامة  ،وغيرهم  .وروى عنه  :ابن ماجه  ،وأبو حاتم ،
وموسى بن هارون  ،وغيرهم ( )1صدوق ،من العاشرة  ،مات في حدود األربعين،
روى له ابن ماجه (.)2
* يحيى بن سعيد  :هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي ( )3أبو سعيد
البصري األحول الحافظ  .روى عن  :حميد الطويل  ،وسميمان التيمي  ،واسماعيل
ابن أبي خالد  ،وغيرهم  .وروى عنه  :يعقوب الدروقي  ،أبنه دمحم بن يحيى بن سعيد
 ،وعمي بن المديني  ،وغيرهم ( ، )4ثقة متقن حافظ إمام قدوة  ،من كبار التاسعة ،
مات ثمان وتسعين  ،وله ثمان وسبعون روى له الجماعة(. )5
* ثور بن يزيد  :هو ثور بن يزيد الكالعي ويقال الرحبي أبو خالد الحمصي .
روى عن  :عبدالرحمن بن سمم  ،ومكحول  ،ورجاء بن حيوة  ،وغيرهم  .وروى عنه
 :يحيى بن سعيد  ،وبقية  ،والخرسي  ،وغيرهم ( )6ثقة  ،من السادسة  ،مات سنة
خمس وثالثين  .روى له الجماعة (. )7
* عبدالرحمن بن سمم شامي  :هو عبدالرحمن بن سمم شامي
روى عن  :عطية بن قيس  ،وأبي بن كعب  .وروى عنه  :ثور بن يزيد وفي إسناد
حديثه أختالف كثير ( )8مجهول  ،من السادسة  ،روى له الجماعة (. )9
* عطية الكالعي  :هو عطية بن قيس الكالعي ويقال الكالعي أبو يحيى الحمصي
ويقال الدمشقي  .روى عن  :أبي بن كعب  ،ومعاوية  ،والتعمان بن بشير  ،وغيرهم

) )1تهذيب التهذيب .151/4 :
) )2تقريب التهذيب . 157 :
) )3بفتح الثاء المثناة من فوق والياء المثناة من تحت بين الميمين المكسورتين ــ هذه النسبة إلى تميم والمنتسب إليها جماعة من
الصحابة والتابعين ومن بعدهم  .اللباب في تهذيب األنساب .111/1 :
) )4تهذيب التهذيب . 116/11 :
) )5تقريب التهذيب . 591/1 :
) )6تهذيب التهذيب . 33/1 :
) )7تقريب التهذيب 135 :
) )8تهذيب التهذيب . 187/6 :
) )9تقريب التهذيب . 341 :
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وروػ عنو  :عبدالرحمف بف سمـ  ،وأبنو سعد  ،وسعيد بف عبدالعزيز  ،وغيرىـ ()1
ثقة  ،مقرؼ مف الثالثة  ،مات سنة إحدػ وعشريف  .وقد جاز المئة  .روػ لو
البخارؼ في التعاليق ومسمـ واألربعة (. )2
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو عبدالرحمف بف سمـ  ،مجيوؿ ) .
51ػػ عف أبي بف كعب قاؿ قاؿ رسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ  :فاتحة الكتاب
ىي السبع المثاني .
التخريج :
* أخرجو االماـ الدارمي في سننو  23( :ػ ػ ومف كتاب فضائل القرآف  12 ،ػ ػ باب
فضل فاتحة الكتاب ،ج  ، 2ص  ، 538ح  ، 3372حدثنا دمحم بف سعيد ثنا أبو
أسامة عف عبد الحميد بف جعفر عف العالء بف عبد الرحمف عف أبيو عف أبي ىريرة
عف أبي بف كعب قاؿ قاؿ رسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ ( :بمفظو) .
دراسة اإلسناد:
* دمحم بف سعيد  :ىو دمحم بف سعيد بف غالب البغدادؼ أبو يحيى العطار الضرير.
روػ عف  :أبو أسامة  ،بف عمية  ،وحماد بف خالد الخياط  ،وغيرىـ  .وروػ عنو :
الدارمي  ،ومعاذ بف معاذ ،وعبد هللا بف نمير  ،وغيرىـ( )3صدوؽ  ،مف صغار
العاشرة مات سنة إحدػ وستيف روػ لو ابف ماجة في التفسير(.)4
* أبو أسامة :ىو حماد بف أسامة بف زيد القرشي موالىـ أبو أسامة الكوفي  .روػ
عف  :عبدالحميد  ،ىشاـ بف عروة  ،وبريد بف عبد هللا بف أبي بردة  ،وغيرىـ وروػ
عنو  :دمحم بف سعيد  ،الشافعي وأحمد بف حنبل  ،وغيرىـ ( )5ثقة ثبت  ،ربما
) )1تهذٌب التهذٌب . 228/7 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 393 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 189/9 :
) )4تمرٌب التهذٌب . 481:
) )5تهذٌب التهذٌب . 2/3:
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دلس( )1وكاف بأخرة يحدث مف كتب غيره مف كبار التاسعة مات سنة إحدػ ومائتيف
وىو ابف ثمانيف  ،روػ لو الجماعة (.)2
* عبدالحميد بف جعفر  :ىو عبدالحميد بف جعفر بف عبدهللا بف الحكـ بف رافع بف
سناف األنصارؼ األوسي أبو الفضل ويقاؿ أبو حفص ويقاؿ أف رافع بف سناف جده
ألمو .روػ عف  :العالء بف عبدالرحمف  ،وأبيو  ،وعـ أبيو عمر بف الحكـ  ،وغيرىـ
وروػ عنو  :الفضل بف موسى  ،وابف المبارؾ  ،وخالد بف الحارث  ،وغيرىـ()3
صدوؽ رمي بالقدر  ،وربما وىـ  ،مف السادسة  ،مات ثالث وخمسيف  .روػ لو
البخارؼ في التعاليق ومسمـ واألربعة (. )4
* العالء بف عبدالرحمف :ىو العالء بف عبدالرحمف بف يعقوب الحرقي أبو شبل
المدني  .مولى الحرقو مف جيينة .روػ عف  :أبيو  ،ابف عمر  ،وأنس  ،وغيرىـ .
وروػ عنو  :عبدالحميد بف جعفر  ،أبنو شبيل  ،وابف جريج  ،وغيرىـ ( )5صدوؽ
ربما وىـ  ،مف الخامسة  ،مات سنة بضع وثالثيف  .روػ لو البخارؼ في التعاليق
ومسمـ واالربعة (. )6
* أبيو :ىو عبدالرحمف بف يعقوب الجيني المدني مولى الحرقة  .روػ عف  :أبو
ىريرة  ،أبيو  ،وأبي سعيد  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :وابنو العالء  ،وسالـ بف أبو
النضر  ،ودمحم بف ابراىيـ التيمي  ،وغيرىـ ( )7ثقة  ،مف الثالثة  ،روػ لو البخارؼ
في جزء القراءة ومسمـ واالربعة (. )8
بياف درجة اإلسناد  :حسف ( فيو العالء بف عبدالرحمف ،صدوؽ) .
) )1وصفه بذلن المبطً فمال كان كثٌر التدلٌس ثم رجع عنه ولال بن سعد كان كثٌر الحدٌث وٌدلس وٌبٌن تدلٌسه انتهى ولد لال أحمد
كان صحٌح الكتاب ضابطا لحدٌثه ولال أٌضا كان ثبتا ما كان أثبته ال ٌكاد ٌخطئ  .تعرٌؾ اهل التمدٌس بمراتب الموصوفٌن بالتدلٌس
.31/1
) )2تمرٌب التهذٌب . 177 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 333/2 :
) )4تمرٌب التهذٌب . 166 :
) )5تهذٌب التهذٌب . 111/6 :
) )6تمرٌب التهذٌب . 333 :
) )7تهذٌب التهذٌب . 186/8 :
) )8تمرٌب التهذٌب . 435 :

118

52ػ قاؿ أنس بف مالؾ كاف أبي بف كعب يحدث اف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ  :فرج سقف
بيتي وأنا بمكة فنزؿ جبريل عميو السالـ ففرج صدري ثـ غسمو مف ماء زمزـ ثـ
جاء بطست مف ذىب ممتمئ حكمة وايمانا فأفرغيا في صدري ثـ أطبقو ثـ أخذ
بيدي فعرج بي إلى السماء فمما جاء السماء الدنيا فافتتح فقاؿ مف ىذا قاؿ جبريل
قاؿ ىل معؾ أحد قاؿ نعـ معي دمحم قاؿ أرسل إليو قاؿ نعـ فافتح فمما عمونا
السماء الدنيا إذا رجل عف يمينو أسودة وعف يساره أسودة واذا نظر قبل يمينو
تبسـ واذا نظر قبل يساره بكى قاؿ مرحبا بالنبي الصالح والبف الصالح قاؿ قمت
لجبريل عميو السالـ مف ىذا قاؿ ىذا آدـ وىذه األسودة عف يمينو وشمالو نسـ
بنيو فأىل اليميف ىـ أىل الجنة واألسودة التي عف شمالو أىل النار فإذا نظر قبل
يمينو ضحؾ واذا نظر قبل شمالو بكى قاؿ ثـ عرج بي جبريل حتى جاء السماء
الثانية فقاؿ لخازنيا افتح فقاؿ لو خازنيا مثل ما قاؿ خازف السماء الدنيا ففتح لو
قاؿ أنس بف مالؾ فذكر انو وجد في السماوات آدـ وادريس وموسى وعيسى
وابراىيـ عمييـ الصالة والسالـ ولـ يثبت لي كيف منازليـ غير انو ذكر انو وجد
آدـ في السماء الدنيا وابراىيـ في السماء السادسة قاؿ أنس فمما مر جبريل عميو
السالـ ورسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بإدريس قاؿ مرحبا بالنبي الصالح واألخ الصالح قاؿ فقمت
مف ىذا قاؿ ىذا إدريس قاؿ ثـ مررت بموسى فقاؿ مرحبا بالنبي الصالح واألخ
الصالح قمت مف ىذا قاؿ ىذا موسى ثـ مررت بعيسى فقاؿ مرحبا بالنبي الصالح
واألخ الصالح قمت مف ىذا قاؿ ىذا عيسى بف مريـ قاؿ ثـ مررت بإبراىيـ فقاؿ
مرحبا بالنبي الصالح والبف الصالح قمت مف ىذا قاؿ ىذا إبراىيـ عميو السالـ قاؿ
بف شياب وأخبرني بف حزـ اف بف عباس وأبا حبة األنصاري يقولف قاؿ رسوؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص ثـ عرج بي حتى ظيرت بمستوى اسمع صريف األقالـ قاؿ بف حزـ وأنس بف
مالؾ قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فرض هللا تبارؾ وتعالى عمى أمتي خمسيف صالة قاؿ
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فرجعت بذلك حتى أمر علي موسى عليه السالم فقال ماذا فرض ربك تبارك وتعالى
على أمتك قلت فرض عليهم خمسين صالة فقال لي موسى عليه السالم راجع ربك
تبارك وتعالى فان أمتك ال تطيق ذلك قال فراجعت ربي عز و جل فوضع شطرها
فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فان أمتك ال تطيق ذلك قال فراجعت ربي
عزو جل فقال هي خمس وهى خمسون ال يبلل القول لل قال فرجعت إلى موسى
عليه السالم فقال راجع ربك فقلت قل استحييت من ربي تبارك وتعالى قال ثم انطلق
بي حتى أتى بي سلرة المنتهى قال فغشيها ألوان ما ألري ما هي قال ثم ألخلت
الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ واذا ترابها المسك .
التخريج :
* أخرجو اإلمام أحمد في مسنده ( :ج ، 5ص  ، 341ح  ، 13116حدثنا عبد هللا
ثنا دمحم بن إسحاق بن دمحم المسيبي ثنا أنس بن عياض عن يونس بن يزيد قال  :قال
ابن شياب قال أنس بن مالك كان أبي بن كعب يحدث ان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال :
(بلفظو) .
لراسة اإلسنال :
* دمحم بن إسحاق بن دمحم المسيبي  :ىو دمحم بن إسحاق بن دمحم بن عبدالرحمن بن
عبدهللا بن المسيب بن أبي السائب بن عابد بن عبدهللا بن عمرو بن مخزوم
المخزومي المسيبي أبو عبدهللا المدني نزيل بغداد  .روى عن  :أنس بن عياض ،
وأبيو  ،وابن عيينة  ،وروى عنو  :عبدهللا بن أحمد  ،ومسلم  ،وابو داود  ،وغيرىم
( )1صلوق  ،من العاشرة  ،مات سنة اربع وأربعين  .روى لو الجماعة (.)2
* أنس بن عياض  :ىو أنس بن عياض بن ضمرة وقيل جعدية وقيل عبدالرحمن
أبو ضمرة الليثي المدني  .روى عن  :يونس بن يزيد  ،وشريك بن أبي نمرة  ،وأبي
) )1تهذيب التهذيب . 73/9 :
) )2تقريب التهذيب . 473 :
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حازم  ،وغيرهم  .وروى عنه  :دمحم ن حاحاا مسياي  ، ،وم ن وه ، ،وية ب ن
مسوسيد  ،وغيرهم ( )1ثقة  ،ين مسثاينب  ،يات انب يئتين  ،وسه ات وتاعون انب .
روى سه مسجياعب (.)2
* يونس بن يزيد  :هو يونس ن يزيد ن أ  ،مسنجاد و ةال م ن مسنجاد مأليل )3( ،أ و
يزيد يوسى يعاو ب ن أ  ،اف ان  .روى عن  :م ن شها ، ،وأخ ه أ  ،عل ،ن يزيد
 ،ونافع يوسى م ن عير ،وغيرهم وروى عنه :أنس ن ع اض  ،وجرير  ،وعيرو ن
مسحارث  ،وغيرهم ( )4ثقة  ،حال أن ف ،روميته عن مسزهري وهيا قل الً  ،وف ،غير
مسزهري خطأ  ،ين كيار مساايعب  ،يات انب تاع وخياين على مسصح ح وقيل  :انب
اتين  .روى سه مسجياعب (. )5
* ابن شياب  :متفق على جاللتو واتقانو وثبتو  ،ايةت ترجيته ف ،مسحديث رقم
(.)14
* أنس بن مالك ـ ـ رض ،هللا عنه ـ ـ ـ :صحا . ،
بيان درجة اإلسناد  :حان ( ف ه دمحم ن حاحاا  ،صدوا ) .
53ــ حدثنا أبي بن كعب  ،عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ا  :او موسى النبي بايفا بي بني
إسرائيل بسئل أي الناس أعلو بقا أنا أعلو بعتب هللا عليو إذ لو يرد العلو إليو
بأوحى هللا إليو أن عبدا من عفادي فمجمع الفحرين ىو أعلو منك ا يا رب وكيف
فو بقيل لو احمل حوتا بي مكتل بإذا بقدتو بيو ثو بانالق وانالق ففتاه يوشع بن
نون وحمال حوتا بي مكتل حتى كانا عند الصبرة وضعا رؤوسيما وناما بانسل
الحوت من المكتل ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ ( ،.)6وكان
) )1تهذيب التهذيب 375/1 :
) )2تقريب التهذيب . 115 :
) )3بفتح االلف وسكون الياء المنقوطة بأثنتين من تحتها وفي آخرها الالم – هذه بلده على ساحل بحر التلزم مما يلي ديار مصر خرج
منها جماعة من العلماء في كل فن  .اللباب في تهذيب األنساب . 98/1 :
) )4تهذيب التهذيب . 454/11 :
) )5تقريب التهذيب . 614 :
) )6سورة الكهف .)61(:
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لموسى وفتاه عجبا فانطمقا بقية ليمتيما ويوميما فمما أصبح قاؿ موسى لفتاه
ﭧﭨﱡ ﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱠ (.)1ولـ يجد موسى
مسا مف النصب حتى جاوز المكاف الذي أمر بو فقاؿ لو فتاه
ﱡ ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖ ﱣﱠ ()2
ﱨﱪﱫﱬ ﱭﱮﱠ ()3
ﱡ ﱤﱥﱦﱧ ﱩ
فمما انتييا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب  ،أو قاؿ تسجى بثوبو  -فسمـ
موسى فقاؿ الخضر وأنى بأرضؾ السالـ فقاؿ أنا موسى فقاؿ موسى بني إسرائيل
قاؿ نعـ قاؿ ﱡ ﱿﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﱠ ( ) .
4

قاؿ ﱡ ﲈﲉﲊﲋ ﲌﲍﲎﱠ ( ).
5

يا موسى إني عمى عمـ مف عمـ هللا عممنيو ل تعممو أنت وأنت عمى عمـ عممكو ل
أعمموﭧﭨﱡ ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﱠ ()6
فانطمقا يمشياف عمى ساحل البحر ليس ليما سفينة فمرت بيما سفينة فكمموىـ
أف يحمموىما فعرؼ الخضر فحمموىما بغير نوؿ فجاء عصفور فوقع عمى حرؼ
السفينة فنقر نقرة  ،أو نقرتيف في البحر فقاؿ الخضر يا موسى ما نقص عممي
وعممؾ مف عمـ هللا إل كنقرة ىذا العصفور في البحر فعمد الخضر إلى لوح مف
ألواح السفينة فنزعو فقاؿ موسى قوـ حممونا بغير نوؿ عمدت إلى سفينتيـ

) )1سورة الكهؾ (.)62،61
) )2سورة الكهؾ .)63( :
) )3سورة الكهؾ .)64( :
) )4سورة الكهؾ . )66( :
) )5سورة الكهؾ . )67( :
) )6سورة الكهؾ .)69( :
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فخرقتيا لتغرؽ أىميا قاؿ ﭧﭨﱡ ﳁﳂﳃﳄ ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋ
ﳌﳍﳎﳔﱠ( ) .
1

فكانت األولى مف موسى نسيانا فانطمقا فإذا غالـ يمعب مع الغمماف فأخذ الخضر

برأسو مف أعاله فاقتمع رأسو بيده فقاؿ موسى ﭧﭨﱡ ﳜﳝﳞﳟ
ﳠ ﳥﱠ ( ) .
2

ﱡ ﳁﳂﳃﳄ ﳅﳆﳇﳈﱠ قاؿ ابف عيينة وىذا أوكد ػػػػ ﱡ ﱛﱜ
ﱝﱞﱟﱠ ﱡﱢﱣ ﱤﱥ ﱦﱧﱨﱩﱪﱫ
ﱬﱴﱠ ( ) .
ﱭ
3

قاؿ الخضر بيده فيكذا فأقامو فقاؿ لو موسى ﱡ ﱯﱰﱱﱲﱳﱴ
ﱹ ﲂﱠ( ) .
ﱺ
ﱵﱶﱷﱸ
4

قاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص يرحـ هللا موسى لوددنا لو صبر حتى يقص عمينا مف أمرىما.
التخريج :
* أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو  3( :ػ ػ كتاب العمـ  45 ،ػ ػ باب ما يستحب
لمعالـ إذا سئل أؼ الناس أعمـ فيكل العمـ إلى هللا  ،ج  ، 1ص  ،41ح .)122
* وأخرجو أيضاً  63 (:ػ ػ ػ كتاب أحاديث األنبياء 27 ،ػ ػ ػ باب حديث الخضر مع
موسى عمييما السالـ ،ج  ، 4ص ، 188ح . )3441
* وأخرجو أيضاً  69( :ػ ػ ػ ػ كتاب التفسير  245 ،ػ ػ ػ باب قولو {فمما جاو از قاؿ لفتاه
آتنا غداءنا لقد لقينا مف سفرنا ىذا نصبا}  ،ج ، 1ص  ،115ح . )4727
) )1سورة الكهؾ .)73،72( :
) )2سورة الكهؾ .)74( :
) )3سورة الكهؾ . )77( :
) )4سورة الكهؾ . )78،77( :
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* وأخرجو أيضاً  69( :ػ ػ ػ كتاب التفسير 243 ،ػ ػ ػ ػ باب {واذ قاؿ موسى لفتاه ال أبرح
حتى أبمغ مجمع البحريف  ،أو أمضي حقبا}  ،ج  ، 6ص ، 114ح )4725
* وأخرجو أيضاً  62( :ػ ػ ػ كتاب بدء الخمق  11 ،ػ ػ ػ باب صفة إبميس وجنوده  ،ج 4
 ،ص  ، 154ح .)3278
* وأخرجو أيضاً  87( :ػ ػ ػ كتاب األيماف والنذور 14،ػ ػ ػ باب إذا حنث ناسيا في
األيماف  ،ج  ، 8ص  ، 174ح . )6672
* وأخرجو أيضاً  41( :ػ ػ ػ كتاب اإلجارة  7 ،ػ ػ ػ باب إذا استأجر أجي ار عمى أف يقيـ
حائطا يريد أف ينقض جاز  ،ج  ، 3ص  ، 117ح . )2267
* وأخرجو أيضاً  57( :ػ ػ ػ كتاب الشروط 12 ،ػ ػ ػ ػ باب الشروط مع الناس بالقوؿ  ،ج
 ، 3ص  ، 251ح . )2728

* وأخرجو أيضاً  69( :ػ ػ ػ ػ كتاب التفسير  244 ،ػ ػ ػ باب ﱡ ﳈﳉﳊﳋ
ﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓ ﱠ()1
 ،ج  ، 6ص  ، 112ح . )4726

* وأخرجو أيضاً  141( :ػ ػ ػ كتاب التوحيد 31 ،ػ ػ ػ ػ باب في المشيئة واإلرادة ﱡ ﱨ
ﱭ ﱴ ﱠ ()2
ﱩﱪ ﱫﱬ ﱮ
 ،ج  ، 9ص  ، 171ح. )7448
* وأخرجو أيضاً  63( :ػ ػ ػ كتاب أحاديث األنبياء  26 ،ػ ػ ػ باب طوفاف مف السيل  ،ج
 ،4ص  ، 187ح . )3444
* وأخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو  44 ( :ػ ػ ػ باب الفضائل  46 ،ػ ػ ػ باب مف
فضائل الخضر عميو السالـ  ،ج  ،7ص  ، 143ح . )6313
) )1سورة الكهؾ . )61( :
) )2سورة اإلنسان . )31( :
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* وأخرجو أيضاً 44 (:ػ ػ ػ باب الفضائل  46 ،ػ ػ ػ باب مف فضائل الخضر عميو
السالـ  ،ج  ،7ص، 147ح .)6316
* وأخرجو أيضاً 44 (:ػ ػ ػ باب الفضائل  46 ،ػ ػ ػ ػ باب مف فضائل الخضر عميو
السالـ  ،ج  ،7ص ، 145ح .)6314
* وأخرجو أيضاً 44 (:ػ ػ ػ باب الفضائل  46 ،ػ ػ ػ باب مف فضائل الخضر عميو
السالـ  ،ج  ،7ص، 147ح . )6318
* وأخرجو اإلماـ الترمذؼ  48 (:ػ ػ ػ كتاب تفسير القرآف عف رسوؿ هللا صمى هللا
عميو و سمـ  19 ،ػ ػ ػ ػ باب ومف سورة الكيف  ،ج  ، 5ص ، 349ح . )3149
* وأخرجو اإلماـ النسائي في السنف الكبرػ 54 ( :ػ ػ ػ ػ كتاب التفسير  7 ،ػ ػ ػ باب قولو

تعالى  :ﱡ ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖﱗﱘﱙﱚﱛ
ﱜﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣﱠ ( ، . )1ج ،14ص ، 136ح . )11245
ﱝ
* وأخرجو أيضاً 54 ( :ػ ػ ػ كتاب التفسير  6 ،ػ قولو تعالى { :فمما جاو از قاؿ لفتاه
آتنا غداءنا لقد لقينا مف سفرنا ىذا نصبا}  ،ج  ،14ص  ، 161ح . )11244

* وأخرجو أيضاً 54 ( :ػ ػ ػ كتاب التفسير -8 ،قولو تعالى  :ﱡ ﱤﱥﱦﱧ ﱩ
ﱨ
ﱪﱫﱬ ﱭﱮﱠ ( ،. )2ج  ،14ص  ، 165ح. )11246
* وأخرجو أيضاً( :كتاب العمـ  5،ػ ػ ػ الرحمة في طمب العمـ،ج  ، 5ص  ، 364ح
. ) 8513

) )1سورة الكهؾ . )64( :
) )2سورة الكهؾ .)64( :
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54ػػ عف أبي بف كعب  ،أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ق أر يوـ الجمعة { :تبارؾ}  ،وىو قائـ ،
فذكرنا بأياـ هللا  ،وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني  ،فقاؿ  :متى أنزلت ىذه السورة
؟ إني لـ أسمعيا إل اآلف  ،فأشار إليو أف اسكت  ،فمما انصرفوا  ،قاؿ  :سألتؾ
متى أنزلت ىذه السورة فمـ تخبرني ؟ فقاؿ أبي  :ليس لؾ مف صالتؾ اليوـ إل ما
لغوت  ،فذىب إلى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فذكر ذلؾ لو  ،وأخبره بالذي قاؿ أبي  ،فقاؿ
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :صدؽ أبي.
التخريج :
* أخرجو اإلماـ ابف ماجة في سننو ( :أبواب إقامة الصموات والسنة فييا 86 ،ػ ػ ػ ػ
باب ما جاء في االستماع لمخطبة واإلنصات ليا  ،ج  ،2ص  ،243ح ، 1111
حدثنا محرز بف سممة العدني  ،حدثنا عبد العزيز بف دمحم الدراوردؼ  ،عف شريؾ بف
عبد هللا بف أبي نمر  ،عف عطاء بف يسار  ،عف أبي بف كعب  ،أف رسوؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص ( :بمفظو) .
دراسة اإلسناد :
* محرز بف سممة العدني  :ىو محرز بف سممة بف يزداد المكي العدني  .روػ عف
 :عبدالعزيز بف دمحم الدراوردؼ  ،ومالؾ  ،ونافع  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :ابف ماجو ،
ابف أبي عاصـ  ،ومطيف  ،وغيرىـ ( )1صدوؽ  ،مف العاشرة  ،مات سنة اربع
وثالثيف  ،وقد جاز التسعيف  .روػ لو ابف ماجة (. )2
* عبدالعزيز بف دمحم الدراوردي  :ىو عبدالعزيز بف دمحم الدراوردؼ أبو دمحم المدني .
مولى جيينو وقاؿ ابف سعد د ار ورد قرية بخرساف وقاؿ أبو حاتـ عف داود الجفرؼ
كاف أصمو مف قرية مف قرػ فارس يقاؿ ليا دراورد وقاؿ البخارؼ درابجرد بفارس كاف
جده منيا  .وقاؿ أحمد بف صالح كاف مف أىل أصبياف نزؿ المدينة وكاف يقوؿ
) )1تهذٌب التهذٌب . 56/11 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 521 :
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لمرجل إذا اراد أن يدخل اتدرون فبقيو أىل المدينة الد ار وردي  .روى عن  :شريك بن
عبدهللا أبي نمر  ،وزيد بن أسمم  ،ويحيى بن سعيد األنصاري ،وغيرىم  .وروى عنو
 :محرز بن سممة  ،وشعبة  ،والثوري  ،وغيرىم ( )1صدوق  ،كان يحدث من كتب
غيره فيخطي  ،قال النسائي  :حديثو عن عبيدهللا العمري منكر ،من الثامنة  ،مات
سنة ست ـ ـ أو سبع ـ ـ وثمانين  .روى لو الجماعة(.)2
*شريك بن عبدهللا بن أبي نمر  :ىو شريك بن عبدهللا بن أبي نمر القرشي وقيل
المثيي أبو عبدهللا المدني  .روى عن  :عطاء بن يسار  ،أنس  ،وسعيد بن المسيب
 ،وغيرىم  .وروى عنو  :عبدالعزيز بن دمحم الد ار وردي  ،وسعيد المقبري وىو أكبر
منو  ،والثوري  ،وغيرىم ( )3صدوق يخطيء  ،من الخامسة  ،مات في حدود
أربعين ومئة  .روى لو البخاري ومسمم وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة

(.)4
* عطاء بن يسار  :ىو عطاء بن يسار الياللي أبو دمحم المدني القاص  .مولى
ميمونة زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص وىو أخو سميمان وعبدالممك بن يسار  .روى عن  :أبي بن
كعب  ،ومعاذ بن جبل وفي سماعو نظر  ،وأبي ذر  ،وغيرىم وروى عنو  :شريك
ابن عبدهللا وىو من أقرانو  ،وأبو سممة بن عبدالرحمن  ،ودمحم بن عمر  ،وغيرىم ()5
ثقة صاحب مواعظ وعبادة  ،من صغار الثانية  ،مات سنة أربع وتسعين  ،وقيل بعد
ذلك  .روى لو الجماعة (.)6
بيان درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو شريك بن عبدهللا  ،صدوق يخطئ) .

) )1تهذيب التهذيب . 353/6 :
) )2تقريب التهذيب . 358 :
) )3تهذيب التهذيب . 763/3 :
) )4تقريب التهذيب . 226 :
) )5تهذيب التهذيب . 277/7 :
) )6تقريب التهذيب . 392 :
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55ػػ عف أبي بف كعب قاؿ  :قمت لمنبي صمى هللا عميو و سمـﭧﭨﱡ ﲹ
ﲾ ﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﱠ ()1
ﲿ
ﲺ ﲻ ﲼﲽ
لممطمقة ثالثا ولممتوفى عنيا قاؿ ىي لممطمقة ثالثا ولممتوفى عنيا .
التخريج :
* أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ( :ج  ، 5ص، 117ح  ، 21146حدثنا عبد هللا
ثنا أبو بكر المقدمي أنا عبد الوىاب الثقفي عف المثنى عف عمرو بف شعيب عف
أبيو عف عبد هللا بف عمرو عف أبي بف كعب قاؿ  :قمت لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص (:بمفظو) .
دراسة اإلسناد :
* ابو بكر المقدمي  :ثقة سبقت ترجمتو في الحديث رقـ (. )5
* الثقفي  :ثقة سبقت ترجمتو في الحديث رقـ ()16
* المثنى  :ىو المثنى بف الصباح اليماني األبناوؼ أبو عبد هللا ويقاؿ أبو يحيى
المكي أصمو مف أبناء فارس روػ عف:عمرو بف شعيب ،وطاوس ومجاىد  ،وغيرىـ،
وروػ عنو  :عبدالوىاب الثقفي  ،بف المبارؾ ،وعيسى بف يونس ،وغيرىـ( )2ضعيف
اختمط بأخرة وكاف عابدا مف كبار السابعة مات سنة تسع وأربعيف  ،روػ لو ابوداود
والترمذؼ وابف ماجة (.)3
* عمرو بف شعيب  :ىو عمرو بف شعيب بف دمحم بف عبدهللا بف عمرو بف العاص
القرشي السيمي( )4أبو إبراىيـ ويقاؿ أبو عبدهللا المدني ويقاؿ الطائفي  .وقاؿ أبو
حاتـ سكف مكة وكاف يخرج إلى الطائف  .روػ عف  :أبيو وجل روايتو عنو  ،وعمتو
زينب بنت دمحم  ،وزينب بنت أبي سممة  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :عمرو بف شعيب ،
) )1سورة الطالق .)4( :
) )2تهذٌب التهذٌب . 35/11 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 519 :
) )4بفتح السٌن وسكون الهاء وفً آخرها مٌم ــــ هذه النسبة إلى سهم بن عمرو بن هصٌص بن كعب بن لؤي من ولده خلك كثٌر من
الصحاب  .اللباب فً تهذٌب األنساب . 158/2 :
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وعطاء ،وعمرو بن دينار  ،وغيرىم ( )1صدوق  ،من الخامسة  ،مات سنة ثمانين
عشرة ومئة  .روى لو البخاري في جزء القراءة خلف اإلمام واألاربعة (. )2
* أبيو  :وىو شعيب بن دمحم بن عبدهللا بن عمرو بن العاص الحجازي السيمي وقد
ينسب إلى جده  .روى عن  :جده عبدهللا بن عمرو ،وابن عباس  ،وابن عمر ،وغيرىم
وروى عنو  :أبناه عمرو وعمر  ،وثابت البناني  ،وابو اسامة  ،وغيرىم ( )3صدوق
ثبت سماعو من جده  ،من الثالثة  ،روى لو األربعة (. )4
عبدهللا بن عمرو ـ ـ رضي هللا عنو ـ ـ ـ  :صحابي .
بيان درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو المثنى بن الصباح ضعيف)
56ـ عن أبي بن كعب قال كان رجل ال أعلم رجال أبعد من المسجد منو وكان ال
تخطئو صالة ـــــ قال ـــــ فقيل لو أو قلت لو لو اشتريت حما ار تركبو فى الظلماء وفي
الرمضاء  .قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي
إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أىلي .فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( قد جمع هللا لك ذلك
كلو ).
التخريج :
* أخرجو اإلمام مسلم في سننو  6 ( :ـ كتاب المساجد  55 ،ـ ـ باب فضل كثرة الخطا
إلى المساجد  ،ج  ، 2ص  ،531ح .5546
* وأخرجو أيضاً  6( :ـ كتاب المساجد  55 ،ـ ـ باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد ،
ج  ، 2ص  ،531ح .5547
* وأخرجو أيضاً  6( :ـ كتاب المساجد  55 ،ـ ـ ـ باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد ،
ج  ، 2ص  ،531ح .5548

) )1تهذيب التهذيب . 88/8 :
) )2تقريب التهذيب . 824 :
) )3تهذيب التهذيب . 88/8 :
) )4تقريب التهذيب . 262 :
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* وأخرجو أيضاً  6( :ػ كتاب المساجد  51 ،ػ ػ ػ ػ باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد
 ،ج  ، 2ص  ،134ح .1549
* وأخرجو اإلماـ أبي داؤد  2 ( :ػ ػ كتاب الصالة  49 ،ػ ػ ػ ػ باب ما جاء فى فضل
المشى إلى الصالة  ،ج  ، 1ص  ، 218ح .557
* وأخرجو اإلماـ ابف ماجة ( :أبواب المساجد والجماعات  15 ،ػ ػ ػ ػ باب األبعد
فاألبعد مف المسجد أعظـ أج ار  ،ج  ، 1ص  ،54ح 783.
57ػ عف أبي قاؿ  :كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا ذىب ثمثا الميل قاـ فقاؿ يا أييا الناس
أذكروا هللا اذكروا هللا جاءت الراجفة تتبعيا الرادفة جاء الموت بما فيو جاء الموت
بما فيو قاؿ أبي قمت يا رسوؿ هللا إني أكثر الصالة عميؾ فكـ أجعل لؾ مف صال تي
؟ فقاؿ ما شئت قاؿ قمت الربع قاؿ ما شئت فإف زدت فيو خير لؾ قمت النصف
قاؿ ما شئت فإف زدت فيو خير لؾ قاؿ قمت فالثمثيف قاؿ ما شئت فإف زدت فيو
خير لؾ قمت أجعل لؾ صالتي كميا قاؿ إذا تكفى ىمؾ ويغفر لؾ ذنبؾ.
التخريج :
* أخرجو اإلماـ الترمذؼ 38( :ػ ػ ػ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عف رسوؿ هللا
صمى هللا عميو و سمـ  23 ،ػ ػ ػ ػ باب  ،ج  ،4ص  ، 636ح  ، ) 2457حدثنا ىناد
حدثنا قبيصة عف سفياف عف عبد هللا بف دمحم بف عقيل عف الطفيل بف أبي بف كعب
عف أبيو قاؿ ( :بمفظو) .
دراسة اإلسناد :
* ىناد  :ىو ىناد بف السرؼ بف مصعب بف أبي بف شبر بف صعفوؽ بف عمرو
ابف ز اررة بف عدسي بف زائدة بف عبدهللا بف دارـ التميمي الدارمي( )1أبو السرؼ
الكوفي .روػ عف  :الترمذؼ  ،وعبدالرحمف بف أبي الزناد  ،وقبيصة  ،وىشيـ ،
) )1بفتح الدال وسكون األلؾ وكسر الراء وبعدها مٌم – هذه النسبة إلى دارم بن مالن بن حنظلة بن زٌد مناة بن تمم بطن كبٌر من
تمٌم  .اللباب فً تهذٌب األنساب . 484/1 :
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* الطفيل بف أبي  :ىو الطفيل بف أبي كعب األنصارؼ البخارؼ الخزرجي المدني
روػ عف  :أبيو  ،وعمرو بف عمر وكاف صديقاً البف عمر .وروػ عنو  :عبدهللا بف
دمحم  ،إسحاؽ بف عبدهللا  ،وأبو فاختو  ،وغيرىـ ( )1ثقة  ،يقاؿ ولد في عيد النبي
ملسو هيلع هللا ىلص  ،مف الثانية  ،روػ لو البخارؼ في األدب المفرد والترمذؼ وابف ماجة (. )2
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو عبدهللا بف دمحم  ،صدوؽ في حديثو
ليف ) .
58ػػ عف أبيو  ،قاؿ  :كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصمي إلى جذع  ،إذ كاف المسجد عريشا
 ،وكاف يخطب إلى ذلؾ الجذع  ،فقاؿ رجل مف أصحابو  :ىل لؾ أف نجعل لؾ
شيئا تقوـ عميو يوـ الجمعة  ،حتى يراؾ الناس وتسمعيـ خطبتؾ ؟ قاؿ  :نعـ ،
فصنع لو ثالث درجات  ،فيي التي عمى المنبر  ،فمما وضع المنبر  ،وضعوه في
موضعو الذي فيو  ،فمما أراد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف يقوـ إلى المنبر  ،مر إلى الجذع
الذي كاف يخطب إليو  ،فمما جاوز الجذع  ،خار حتى تصدع وانشق  ،فنزؿ رسوؿ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما سمع صوت الجذع  ،فمسحو بيده حتى سكف  ،ثـ رجع إلى المنبر ،
وكاف إذا صمى  ،صمى إليو  ،فمما ىدـ المسجد وغير  ،أخذ ذلؾ الجذع أبي بف
كعب  ،وكاف عنده في بيتو حتى بمي  ،فأكمتو األرضة وعاد رفاتا.
التخريج :
* أخرجو اإلماـ بف ماجو في سننو  ( :كتاب إقامة الصالة  -199 ،باب ما جاء
في بدء شأف المنبر،ج ،2ص  ، 417ح  ، )1414حدثنا إسماعيل بف عبد هللا
الرقي  ،حدثنا عبيد هللا بف عمرو الرقي  ،حدثنا عبد هللا بف دمحم بف عقيل  ،عف
الطفيل بف أبي بف كعب  ،عف أبيو  ،قاؿ ( :بمفظو) .

) )1تهذٌب التهذٌب . 14/5 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 282 :
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دراسة اإلسناد :
* إسماعيل بن عبدهللا الرقي  :ىو إسماعيل بن عبدهللا بن ز اررة أبو الحسن  .روى
عن  :عبيدهللا بن عمرو الرقي  ،وحماد بن زيد  ،وشريك  ،وغيرىم  .وروى عنو :
ابن ماجو  ،وابنو إبراىيم  ،واسماعيل سورية  ،وغيرىم ( )1صدوق تكمم فيه االزدي
بال حجة  ،من العاشرة  ،وىو أقدم من الذي قبلو  ،مات سنة تسع وعشرين (. )2
* عبيدهللا بن عمرو الرقي  :ثقة فقيه ربما وهم ثقة ربما وىم سبقت ترجمتو في
الحديث رقم (.)94
* عبدهللا بن دمحم بن عقيل  :صدوق في حديثه لين  ،سبقت ترجمتو في الحديث
()94
* الطفيل بن أبي بن كعب  :ثقة سبقت ترجمتو في الحديث رقم (. )75
بيان درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو عبدهللا بن دمحم  ،صدوق في حديثو لين ) يرتقي
لحسن  ،ولو شاىد من حديث جابر بن عبدهللا أخرجو البخاري في صحيحو  11( :ـ
كتاب الجمعة  ،باب الخطبة على المنبر . 419 ،9،4 ،
95ــ عن أبي بن كعب قال  :كان رسول هللا صمى هللا عميه و سمم يعممنا إذا
أصبحنا أصبحنا عمى فطرة اإلسالم وكممة اإلخالص وسنة نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وممة أبينا
إبراهيم حنيفا مسمما وما كان من المشركين واذا أمسينا مثل ذلك .
التخريج:
* أخرجو اإلمام أحمد في مسنده ( :ج  ، 7ص، 191ح  ، 91999حدثني إبراىيم
ابن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كييل حدثني أبي عن أبيو عن سلمة عن سعيد
ابن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيو عن أبي بن كعب قال  :كان رسول هللا صلى هللا
عليو و سلم (بلفظو) .
) )1تهذيب التهذيب . 103/3 :
) )2تقريب التهذيب . 303 :
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دراسة اإلسناد:
* إبراهيم بن إسماعيل  :هو إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سممة بن كهيل
الخضرمي  .روى عن  :أبيه  ،وابن إسحاق  ،وأبي نعيم  .وروى عنه :أحمد بن
حنبل  ،وأبنه سممة  ،وابن صاعد  ،وغيرهم ( )1ضعيف  ،من الحادية عشرة  ،مات
سنة ثمان وخمسين  ،روى له الترمذي (. )2
* أبيه  :هو إسماعيل بن يحيى بن سممة بن كهيل الخضرمي الكوفي .
روى عن  :أبيه  ،وعمه دمحم  .وروى عنه :أبنه إبراهيم  ،وأبوالعوام  ،وأحمد بن يزيد
الريامي  ،وغيرهم ( )3متروك  ،من العاشرة  ،روى له الترمذي (. )4
* أبيه  :هو يحيى بن سممة بن كهيل الخضرمي أبو جعفر الكوفي  .روى عن :
أبيه ،واسماعيل بن أبي خالد  ،وبيبان بن بشر  ،وغيرهم  .وروى عنه  :أبنه
إسماعيل  ،وعبدهللا بن نمير  ،وبكر بن بكار  ،وغيرهم ( )5متروك  ،وكان شيعياً ،
مات سنة تسع وسبعين  ،وقيل قبمها  ،روى له الترمذي ()6
* سممة  :ثقة سبقت ترجمته في الحديث رقم (. )46
بيان درجة اإلسناد  :ضعيف جداً( فيه إسماعيل بن يحيى متروك ،ويحيى بن سممة
ابن كهيل متروك) .
60ـــ عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال كان رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -إذا دعا بدأ
بنفسه وقال ( رحمة هللا عمينا وعمى موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب ولكنه
ﱓﱕﱖﱗﱘﱙ ﱚﱠ (. )7
ﱔ
قال ﱡ ﱌﱍ ﱎﱏﱐﱑﱒ
طولها حمزة.
) )1تهذيب التهذيب . 406/4 :
) )2تقريب التهذيب .88 :
) )3تهذيب التهذيب . 336/4:
) )4تقريب التهذيب . 440 :
) )5تهذيب التهذيب . 224/44:
) )6تقريب التهذيب . 594 :
) )7سورة الكهف .)76( :
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التخريج :
* أخرجو اإلماـ أبي داؤد في سننو  31 ( :ػ كتاب الحروؼ والقراءات  1 ،ػ ػ باب
حدثنا عبدهللا بف دمحم  ،ج  ، 4ص  ، 59ح ،) 3986حدثنا إبراىيـ بف موسى
أخبرنا عيسى عف حمزة الزيات عف أبى إسحاؽ عف سعيد بف جبير عف ابف عباس
عف أبى بف كعب قاؿ كاف رسوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -إذا دعا بدأ بنفسو وقاؿ ( ...الحديث )
* وأخرجو اإلماـ الترمذؼ  49( :ػ ػ كتاب الدعوات عف رسوؿ هللا صمى هللا عميو و
سمـ 14 ،ػ ػ باب ما جاء أف الداعي يبدأ بنفسو  ،ج  ، 5ص  ، 463ح ،) 3385
حدثنا نصر بف عبد الرحمف الكوفي حدثنا أبو قطف عف حمزة الزيات عف أبي
إسحاؽ عف سعيد بف جبير عف ابف عباس عف أبي بف كعب  :أف رسوؿ هللا صمى
هللا عميو وسمـ (بمفظو) .
دراسة اإلسناد  :دراسة إسناد أبو داود :
* إبراىيـ بف موسى  :ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث رقـ ()15
* عيسى  :ىو عيسى بف يونس بف أبي إسحاؽ السبيعي أبو عمرو ويقاؿ أبو دمحم
الكوفي  .روػ عف  :حمزة الزيات  ،وأبيو  ،وأخيو إسرائيل  ،وغيرىـ .
وروػ عنو  :إبراىيـ بف سعد  ،وأبوه يونس  ،وأبنو عمرو بف عيسى  ،وغيرىـ ()1
ثقة مأموف  ،مف الثامنة  ،مات سبع وثمانيف  ،وقيل سنة إحدػ وتسعيف  ،روػ لو
الجماعة (.)2
* حمزة الزيات  :ىو حمزة بف حبيب بف عمارة الزيات القارؼ أبو عمارة الكوفي
التيمي موالىـ  .روػ عف  :أبي إسحاؽ السبيعي  ،وأبي إسحاؽ الشيباني ،
واألعمش ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :عيسى بف يونس  ،وابف المبارؾ  ،وحسف بف

) )1تهذٌب التهذٌب . 237/8 :
) )2تمرٌب التهذٌب 441 :
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علي  ،وغيرىم ( )1صدوق زاهد ربما وهم  ،من السابعة  ،مات سنة ست أو ثمان ـ ـ ـ ـ
وخمسين  ،وكان مولده سنة ثمانين  .روى لو مسلم واألربعة (.)2
* أبي إسحاق  :ثقة مكثر عابد سبقت ترجمتو في الحديث رقم (. )9
* سعيد بن جبير  :ثقة ثبت فقيه سبقت ترجمتو في الحديث رقم (.)1
* ابن عباس ـ ـ رضي هللا عنيما ـ ـ :صحابي .
بيان درجة اإلسناد  :حسن ( فيو حمزة بن حبيب  ،صدوق زاىد ربما وىم ).
61ــ عن أبي بن كعب قال كان رسول هللا ــــ ملسو هيلع هللا ىلص ـــــ إ ا س م في الوتر قال
( سبحان الم ك القدوس ).
التخريج :
* أخرجو االمام أبو داود في سننو 8 ( :ـ ـ ـ كتاب الوتر  6 ،ـ ـ ـ باب فى الدعاء بعد
الوتر ،ج ،1ص  ، 838ح  ، 1331حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا دمحم بن أبي
عبيدة حدثنا أبى عن األعمش عن طلحة األيامى عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن
ابن أبزى عن أبيو عن أبي بن كعب قال كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( :بلفظو) .
* وأخرجو االمام النسائي في سننو 12( :ـ ـ كتاب قيام الليل وتطوع النيار  33 ،ـ ـ ذكر
اختالف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر ،ج  ،3ص ،138ح ، 1699
أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد عن سعيد بن عبد
الرحمن بن أبزي عن أبيو عن أبي بن كعب  :أن رسول هللا صلى هللا عليو و سلم :
(بلفظو) .
* وأخرجو أيضا  12( :ـ ـ ـ كتاب قيام الليل وتطوع النيار  33 ،ـ ـ ـ ذكر اختالف ألفاظ
الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر ،ج  ،3ص ،138ح  ، 1321أخبرنا يحيى بن
موسى قال أنبأنا عبد العزيز بن خالد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة
) )1تهذيب التهذيب. 72/8 :
) )2تقريب التهذيب 621 :
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عف عزرة عف سعيد بف عبد الرحمف بف أبزؼ عف أبيو عف أبي بف كعب قاؿ  :كاف
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( :بمفظو) .
* وأخرجو أيضا  24( :ػ ػ ػ كتاب قياـ الميل وتطوع النيار  47 ،ػ ػ نوع آخر مف
القراءة في الوتر  ،ج  ،3ص  ، 244ح  47 ، 1729نوع آخر مف القراءة في
الوتر( :بمفظو) .
درسة إسناد ابو داود :
دراسة اإلسناد  :ا
* عثماف بف ابي شيبة  :ثقة حافظ ولو أوىاـ سبقت ترجمتو في الحديث رقـ
()15
* دمحم بف أبي عبيدة  :ىو دمحم بف أبي عبيدة بف معف بف عبدالرحمف بف عبدهللا بف
مسعود المسعودؼ الكوفي  .روػ عف  :أبيو وأسمو عبدالممؾ .
وروػ عنو  :عثماف بف أبي شيبة  ،وأبنو إبراىيـ ،وابف أبنو يحيى بف إبراىيـ ،
وغيرىـ ( )1ثقة  ،مف العاشرة  ،مات سنة خمس ومئتيف  .روػ لو مسمـ وابو داود
والنسائي وابف ماجة (.)2
* أبيو  :وىو عبدالممؾ بف معف بف عبدالرحمف بف عبدهللا بف مسعود اليذلي أبو
عبيدة المسعودؼ الكوفي  .روػ عف  :األعمش  ،وأبي إسحاؽ الشيباني .
وروػ عنو  :أبنو دمحم  ،وابف المحاربي  ،وحسيف بف ثابت  ،وغيرىـ ( )3ثقة  ،مف
السابعة  ،روػ لو مسمـ وابو داود والنسائي وابف ماجة (.)4
* األعمش  :ثقة حجة سبقت ترجمتو في الحديث رقـ (. )15
* طمحةاليامي  :صدوؽ سبقت ترجمتو في الحديث رقـ (. )15
* زر بف حبيش  :ثقة عابد رمي بالرجاء سبقت ترجمتو في الحديث رقـ (. )21
) )1تهذٌب التهذٌب . 334/9 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 495 :
) )3تهذٌب التهذٌب 425/6 :
) )4تمرٌب التهذٌب 365 :
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* سعيد بف عبدالرحمف بف أبزى  :ثقة سبقت ترجمتو في الحديث رقـ (.)15
* أبيو  :عبدالرحمف بف أبزػ ػ ػ رضي هللا عنو ػ ػ صحابي .
بياف درجة اإلسناد :صحيح  ،رجالو ثقات .
62ػػ عف أبي قاؿ  :كاف رسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ يصمي إلى جذع ويخطب
إليو إذا كاف المسجد عريشا فقاؿ لو رجل مف أصحابو ال نجعل لؾ عريشا تقوـ
عميو يراؾ الناس يوـ الجمعة وتسمع مف خطبتؾ قاؿ نعـ فصنع لو الثالث درجات
ىف المواتي عمى المنبر فمما صنع المنبر ووضع في موضعو الذي وضعو فيو
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ فمما جاء رسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ يريد المنبر مر عميو
فمما جاوزه خار الجذع حتى تصدع وانشق فرجع إليو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمسحو بيده
حتى سكف ثـ رجع إلى المنبر قاؿ فكاف إذا صمى صمى إليو فمما ىدـ المسجد أخذ
ذلؾ الجذع أبي بف كعب فمـ يزؿ عنده حتى بمي فآكمتو األرضة وعاد رفاتا .
التخريخ :
* أخرجو االماـ الدرامي في سننو  ( :المقدمة  6 ،ػ ػ باب ما أكرـ النبي صمى هللا
عميو وسمـ بحنيف المنبر ،ج  ، 1ص  ، 34ح  ، 36أخبرنا زكريا بف عدؼ عف
عبيد هللا بف عمرو عف عبد هللا بف دمحم بف عقيل عف الطفيل بف أبي بف كعب عف
أبيو قاؿ ( :بمفظو) .
دراسة اإلسناد :
* زكريا بف عدي  :زكريا بف بف عدؼ بف زريق بف إسماعيل ويقاؿ ابف عدؼ بف
الصمت ابف بسطاـ التيمي أبو يحيى الكوفي نزيل بغداد  .روػ عف  :عبيدهللا بف
عمرو  ،أبي إسحاؽ الفرازؼ  ،وابف المبارؾ  ،وغيرىـ  .وروػ عنو  :الدرامي ،
واسحاؽ بف راىويو  ،وبف نمير  ،وغيرىـ ( )1ثقة جميل يحفظ  ،مف كبار العاشرة ،
) )1تهذٌب التهذٌب . 331/3 :
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مات سنة إحدى عشرة ـ ـ أو أثنتين عشرة ـ ـ ومئتين ـ ـ روى لو البخاري ومسمم وأبي
داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجة والدرامي (.)1
* عبيدهللا بف عمرو  :ثقة فقيو ربما وىـ  ،سبقت ترجمتو في الحديث رقم (. )49
* عبدهللا بف دمحم بف عقيل  :صدوؽ في حديثو ليف سبقت ترجمتو في الحديث رقم
(. )49
* الطفيل بف أبي بف كعب  :ثقة سبقت ترجمتو في الحديث رقم (. )75
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو عبدهللا بن دمحم  ،صدوق في حديثو لين) .
63ػػ حدثني دمحم بف أبي بف كعب  ،قاؿ  :كاف لجدي جرف مف تمر  ،فجعل يجده
ينقص فحرسو ذات ليمة  ،فإذا ىو بدابة شبو الغالـ المحتمـ  ،فسمـ عميو فرد
عميو السالـ  ،فقاؿ  :مف أنت  ،أجف أـ إنس ؟ قاؿ  :ال بل جف  ،قاؿ  :أعطني
يدؾ  ،فإذا يد كمب وشعر كمب  ،قاؿ  :ىكذا خمق الجف  ،قاؿ  :قد عممت الجف ،
ما فييـ رجل أشد مني  ،قاؿ  :ما شأنؾ ؟ قاؿ  :أنبئت أنؾ رجل تحب الصدقة
فأحببنا أف نصيب مف طعامؾ  ،قاؿ  :ما يجيرنا منكـ ؟ قاؿ  :ىذه اآلية التي في
ﲙﲛﲜﲝﲞ
ﲚ
سورة البقرة ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲟ ﳍ ﱠ()2إذا قمتيا حيف تصبح أجرت منا إلى أف تمسي  ،واذا قمتيا حيف
ﲠ
تمسي أجرت منا إلى أف تصبح  ،فغدا أبي إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأخبره خبره قاؿ  :صدؽ
الخبيث.
التخريج :
* أخرجو اإلمام النسائي في السنن الكبرى 75( :ـ ـ ـ كتاب عمل اليوم والميمة  152 ،ـ ـ ـ
ذكر ما يجير من الجن والشياطين  ،وذكر اختالف الناقمين لخبر أبي فيو ،ج ، 9
ص  ، 571ح  ، 23552أخبرنا أبو داود  ،قال  :حدثنا معاذ بن ىانئ  ،قال :
) )1تمرٌب التهذٌب . 696 :
) )2سور البمرة .)655( :
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وغيرىم .وروى عنو  :حرب بن شداد  ،وأبنو عبدهللا  ،وأيوب السختياني  ،وغيرىم
( ، )1ثقة ثبت لكنو كاف يدلس ( )2ويرسل ( )3من الخامسة  ،مات سنة أثنتين
وثالثين  ،وقيل قبل ذلك  ،روى لو الجماعة (. )4
* الحضرمي بف الحق التميمي  :ىو حضرمي بن الحق التميمي السعدي األعرجي
اليمامي  .روى عن  :دمحم بن أبي  ،وابن عباس  ،وابن عمر مرسالً  ،وغيرىم .
وروى عنو  :يحيى بن أبي كثير  ،وسنان بن ربيعة  ،وسميمان التيمي  ،وغيرىم ()5
( )5ال بأس بو  ،من السادسة  ،وفرق ابن المديني بين الخضرمي شيخ سميمان
وبين ابن الحق  .روى لو ابو داود والنسائي (.)6
* دمحم بف أبي  :سبقت ترجمتة في حديث رقم (. )25
بياف درجة اإلسناد  :حسن ( فيو حضرمي بن الحق  ،ال بأس بو ) .
64ػػػ عف سمرة بف جندب  :اف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاف يسكت سكتتيف إذا دخل في
الصالة واذا فرغ مف القراءة فأنكر ذلؾ عمراف بف حصيف فكتبوا إلى أبي بف كعب
فكتب إلييـ اف قد صدؽ سمرة قاؿ أبو دمحم كاف قتادة يقوؿ ثالث سكتات وفي
الحديث المرفوع سكتتاف .
التخريج :
* أخرجو االمام الدرامي في سننو  1( :ـ ـ كتاب الصالة  55 ،ـ ـ ـ باب في السكتتين ،
ج ،2ص ، 525ح  ، 2145أخبرنا عفان ثنا حماد بن سممة عن حميد عن الحسن
عن سمرة بن جندب ( :بمفظو) .
) )1تهذٌب التهذٌب . 668/94 :
) )2حافظ مشهور كثٌر االرسال وٌمال لم ٌصح له سماع من صحابً ووصفه النسائً بالتدلٌس  .من المرتبة الثانٌة  .تعرٌف أهل
التمدٌس بمراتب الموصوفٌن بالتدلٌس . 36 :
) )3مكثر من اإلرسال أٌضا روى عن جماعة من الصحابة منهم جابر وأنس وأبو أمامة وحدٌثه عنه فً صحٌح مسلم ولال أبو حاتم
وأبو زرعة والبخاري وغٌرهم لم ٌدرن أحدا من الصحابة إال أنس بن مالن فإنه رآه رؤٌة ولم ٌسمع منه وهذا لفظ أبً حاتم لال أبو
زرعة وحدٌثه عنه مرسل ٌعنً عن أنس لٌل ألبً حاتم فالسائب بن ٌزٌد لال لم ٌسمع منه  .جامع التحٌصل . 699 :
) )4تمرٌب التهذٌب . 596 :
) )5تهذٌب التهذٌب .394/6 :
) )6تمرٌب التهذٌب . 979 :

949

دراسة اإلسناد :
* عفاف  :ىو عفان بن مسمم بن عبدهللا الصفار أبو عثمان البصري مولى عزرة بن
ثابت األنصاري  .روى عن  :حماد بن سممة  ،وداود بن أبي الفرات  ،وعبدهللا بن
بكر المزني  ،وغيرىم.وروى عنو  :الدارمي  ،والبخاري  ،وأبي قدامة السرخسي ،
وغيرىم ( )1ثقة ثبت  ،قال ابن المديني  :كان إذا شك في حرف من الحديث تركو .
وربما وىم  ،وقال ابن معين أنكرناه في صغر سنو تسع عشر  ،ومات بعدىا بيسير
 .من كبار العاشرة  ،روى لو الجماعة (. )2
* حماد بف سممة  :ثقة عابد أثبت الناس في ثابت سبقت ترجمتو في الحديث رقم
(. )14
* حميد  :ىو حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة الخزاعي ( )3موالىم وقيل غير
ذلك البصري واسم عبد الحميد تير ويقال تيرويو ويقال زاذويو ويقال داور ويقال
طرخان ويقال ميران ويقال عبد الرحمن ويقال مخمد ويقال غير ذلك .روى عن :
أنس بن مالك  ،وثابت البناني  ،وحماد بن زيد  ،وغيرىم  .وروى عنو  :القطان ،
وأبن أختو حماد بن سممة  ،وحماد بن زيد  ،وغيرىم( )4ثقة مدلس( )5من الخامسة ،
الخامسة  ،مات سنة أثنتين ويقال ثالث ـ ـ ـ وأربعين  ،وىو قائم يصمي  ،ولو خمس
وسبعون ،روى لو الجماعة (. )6
* سمرة بف جندب ـ ـ رضي هللا عنو ـ ـ ـ :صحابي .
بياف درجة اإلسناد  :صحيح  ،رجالو ثقات .

) )1تهذٌب التهذٌب .631/7 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 393 :
) )3بضم الخاء وفتح الزاي وبعد األلف وفً آخرها عٌن مهملة ــ هذه النسبة إلى خزاعة  .اإلنساب فً تهذٌب اإلنساب .439/9:
) )4تهذٌب التهذٌب 38/3 :
) )5صاحب أنس مشهور كثٌر االتدلٌس عنه لٌل عنه بواسطة ثابت لتادة و وغٌره ولد ولع تصرٌحه عن أنس بالسماع والتحدٌث فً
أحادٌث كثٌرة  .من المرتبة الثالثة  .وصفه بالتدلٌس النسائً  .تعرٌف اهل التمدٌس بمراتب الموصوفٌن بالتدلٌس . 38 :
) )6تمرٌب التهذٌب 989 /9 :
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65ػػ عف أبي بف كعب  ،عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص في قولو  :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱣﱤﱥ
ﱴﱠ ( )1قاؿ  :كانوا أىل قرية لئاما.
التخريج :
* أخرجو اإلمام النسائي في السنن الكبرى 74( :ـ ـ ـ ـ كتاب التفسير ،سورة الكيف ،
 9ـ ـ قولو تعالى  :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱣﱤﱥﱴﱠ ( ،)2ج  ، 23ص  ، 267ح
 ، 22141أخبرنا دمحم بن عمي بن ميمون  ،حدثنا الفريابي  ،حدثنا إسرائيل  ،عن
أبي إسحاق  ،عن سعيد بن جبير  ،عن عبد هللا بن عباس  ،عن أبي بن كعب ،
عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص في قولو ( :بمفظو) .
دراسة األسناد:
* دمحم بف عمي بف ميموف  :ىو دمحم بن عمي بن ميمون الرقي أبو العباس العطار
روى عن  :الفريابي  ،وأبيو  ،والحسن بن بشر  ،وغيرىم  .وروى عنو  :النسائي ،
وأبو حاتم  ،وأبن أبي حاتم  ،وغيرىم ( )3ثقة  ،من الحادية عشرة  ،مات سنة ثمان
وستين  ،روى لو النسائي (.)4
* الفريابي  :ىو دمحم بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي ( )5موالىم أبو عبدهللا
الفريابي نزيل فيسارية من الساحل الشام  .روى عن  :إسرئيل  ،وفطر بن خميفة ،
وابراىيم بن أبي عبمة  ،وغيرىم  .وروى عنو  :دمحم بن عمي بن ميمون  ،البخاري ،
واسحاق الكوسج  ،وغيرىم ( )6ثقة فاضل  ،يقال  :أخطأ في شيء من حديث سفيان

) )1سورة الكهف .)77( :
) )2سورة الكهف .)77( :
) )3تهذٌب التهذٌب . 356/9 :
) )4تمرٌب التهذٌب . 497 :
) )5بفتح الضاد وتشدٌد الباء الموحدة – هذه النسبة إلى ضبة بن أد بن طابخة بن الٌاس بن مضر عم تمٌم مر أد وٌنسب إلٌهم خلك
كثٌرا ً .اللباب فً تهذٌب األنساب . 696/6:
) )6تهذٌب التهذٌب . 535/9 :
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سفيان وىو مقدم فيو مع ذلك عندىم عبدالرزاق  ،من التاسعة  ،مات سنة أثنتين .
روى لو الجماعة (.)1
* إسرائيل  :ىو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي اليمداني ( )2أبو يوسف
الكوفي  .روى عن  :زيادة بن عالقة  ،وجده  ،وزيد بن جبير  ،وغيرىم .
وروى عنو  :الفريابي  ،وأبو أحمد الزبيدي  ،والنضر بن شميل  ،وغيرىم ( )3ثقة
تكمم فيه بال حجة  ،من السابعة  ،مات سنة وقيل قبميا  .روى لو الجماعة ()4
* أبي إسحاق  :ثقة مكثر عابد سبقت ترجمتو في الحديث رقم (. )9
* سعيد بن جبير  :ثقة ثبت فقيه سبقت ترجمتو في الحديث رقم ( . )1
* ابن عباس ـ ـ رضي هللا عنو ـ ـ :صحابي .
بيان درجة اإلسناد  :صحيح  ،رجالو ثقات .
66ــ عن زر  ،قال  :قال أبي بن كعب  ،كم تعدون سورة األحزاب آية ؟ قمنا :
ثالثا وسبعين فقال أبي  :كانت لتعدل سورة البقرة وأطول ولقد كان فيها آية الرجم
الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكاال من هللا وهللا عزيز حكيم .
التخريج :
* أخرجو اإلمام النسائي في السنن الكبرى( :كتاب الرجم 3 ،ـ ـ نسخ الجمد عن
الثيب ،ج  ،6ص  ، 404ح  ، )2112أخبرني معاوية بن صالح األشعري  ،قال :
حدثنا منصور  ،وىو ابن أبي مزاحم  ،قال  :حدثنا أبو حفص  ،عن منصور  ،عن
عاصم  ،عن زر  ،قال  :قال أبي بن كعب ( :بمفظو) .

) )1تقريب التهذيب 545 :
) )2بفتح الهاء وسكون الميم وفتح الدال المهملة وبعد األلف نون هذه النسبة إلى همدان وأسمه أونسة بن مالك بن زيد بن كهالف بن
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قعطان الشعب العظيم ينسب إليه خلق كثير  .اللباب في تهذيب األنساب .394/3 :
) )3تهذيب التهذيب . 164/4 :
) )4تقريب التهذيب .401 :
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* عاصـ بف بيدلة  9صدوؽ لو أوىاـ  ،حجة في القراءة سبقت ترجمتة في
الحديث رقم (. )11
* زر  9ثقة جميل  ،مخضرـ سبقت ترجمتة في الحديث رقم (. )11
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو عاصم بن بيدلة  9صدوق لو أوىام)

67ػػػ عف أبي قاؿ  :كنا نرى ىذا مف القرآف حتى نزلتﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲓﲔﱠ
()1
التخريج:
* أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو  74 ( 9ـ كتاب الرقاق 11 ،ـ ـ ـ ـ باب ما يتقى
من فتنة المال  ،ج ، 7ص  ،114ح . 5331
68ػػ عف مسروؽ قاؿ  :كنت أمشي مع أبي بف كعب فقاؿ فتى ما تقوؿ يا عماه
في كذا وكذا قاؿ يا ابف أخي أكاف ىذا قاؿ ال قاؿ فاعفنا حتى يكوف .
التخريج :
* أخرجو االمام الدارمي في سننو ( 9المقدمة  18 ،ـ ـ ـ باب من ىاب الفتيا وكرة
التنطع والتبدع  ،ج  ، 1ص  ، 56ح  ، 141أخبرنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو
عوانة أخبرنا عن فراس عن بن عامر عن مسروق قال  9كنت أمشي مع أبي بن
كعب فقال فتى ما تقول يا عماه (بمفظو) .
دراسة اإلسناد :
* يحيى بف حماد  9ىو يحيى بن حماد بن أبي زياد الشيباني موالىم أبوبكر ويقال
أبو دمحم البصري ختن أبو عوانة  .روى عن  9أبوعوانة  ،وعكرمة بن عمار  ،وشعبة
 ،وغيرىم  .وروى عنو  9الدارمي  ،والبخاري  ،وروى عنو الباقون بواسطة إسحاق

) )1سورة التكاثر .)0( :

046

ابن راهويه وغيرهم( )1ثقة عابد  ،من صغار التاسعة  ،مات سنة خمس عشرة .
روى له البخاري ومسمم وابو داود في الناسخ والمنسوخ وابن ماجة والدارمي (. )2
* أبو عوانة  :هو الوضاح بن عبدهللا اليشكري مولى يزيد بن عطاء أبو عوانة
الواسطي البزار كان سبي جرجان  .رأى الحسن وابن سيرين وسمع من معاوية بن
قرة حديثاً واحداً  .روى عن  :فراس  ،وأشعث  ،واألسود بن قيس  ،وغيرهم  .وروى
عنه  :أبو عوانة  ،وشعبة ومات قبمه  ،وأبن عمبة  ،وغيرهم ( )3ثقة ثبت  ،من
السابعة  ،مات سنة خمس ـ ـ ـ أو ست وسبعين  .روى له الجماعة (. )4
* فراس :هو فراس بن يحيى الهمداني الخارقي أبو يحيى الكوفي في المكتب .
روى عن  :عامر ،وعطية العوفي  ،وأبي صالح السمان  ،وغيرهم  .وروى عنه :
أبو عوانة  ،ومنصور بن المعتمر  ،وزكرياء بن أبي ازئدة  ،وغيرهم ( )5صدوق ربما
وهم  ،من السادسة  ،مات سنة سبع وسبعين (. )6
* عامر :ثقة مشهور فقيه فاضل سبقت ترجمته في الحديث رقم (. )8
* مسروق  :هو مسروق بن األجدع بن مالك بن أميه بن عبدهللا بن مر بن
سالمان ابن معمر بن الحارث بن سعد بن عبدهللا بن وداعة الهمداني الوادعي
الكوفي أبو عائشة الفقيه  .روى عن  :أبي بن كعب  ،وأبي بكر  ،وعثمان  ،وغيرهم
وروى عنه  :وعبيد بن نضمة  ،وأبنه أخيه دمحم بن المنتشر  ،وأبو وائل  ،وغيرهم()7
ثقة فقيه عابد ،مخضرم  ،من الثانية  ،مات سنة اثنتين ويقال سنة ثالث ـ ـ وستين .
روى له الجماعة (. )8
بيان درجة اإلسناد  :حسن ( فراس بن يحيى  ،صدوق ربما وهم ) .
) )1تهذيب التهذيب . 711/77 :
) )2تقريب التهذيب . 981 :
) )3تهذيب التهذيب . 771/77 :
) )4تقريب التهذيب .985 :
) )5تهذيب التهذيب . 991/8 :
) )6تقريب التهذيب . 444 :
) )7تهذيب التهذيب 775/75 :
) )8تقريب التهذيب . 998 :
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96ــ عن أنس بن مالك قال  :كنت أنا وأبي وأبو طمحة جموسا فأكمنا لحما وخب از
ثم دعوت بوضوء فقاال لم تتوضأ فقمت لهذا الطعام الذي أكمنا فقاال أتتوضأ من
الطيبات لم يتوضأ منه من هو خير منك .
التخريج :
* أخرجو اإلمام أحمد في مسنده ( :ج ، 5ص  ،921ح  ، 29292ثنا عتاب بن
زياد أنا عبد هللا يعنى بن المبارك أنا موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد بن
عقبة عن أنس بن مالك قال ( :بلفظو) .
دراسة اإلسناد :
* عتاب بن زياد  :ىو بن زياد الخرساني أبو عمرو المروزي  .روى عن  :ابن
المبارك  ،وخارجو بن مصعب  ،وأبي حمزة السكري  ،وغيرىم  .وروى عنو  :أحمد
ابن حنبل  ،ودمحم بن سعد  ،ويحيى بن معين  ،وغيرىم ( )1صدوق  ،من الحادية
عشرة  ،مات سنة اثنتين عشرة  .روى لو ابن ماجة وأحمد بن حنبل (. )2
* ابن المبارك  :ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير سبقت
ترجمتو في الحديث رقم (. )22
* موسى بن عقبة  :ىو موسى بن عقبة بن أبي عياش األسدي مول آل الزبير
ويقال مولى أم خالد بنت سعيد بن العاص زوج الزبير أدرك ابن عمر وغيره .
روى عن  :عبدالرحمن بن زيد بن عقبة  ،أم خالد وليا صحبة وجده ألمو أبي حبيبة
مولى الزبير ،وسالم بن عبدهللا بن عمر  ،وغيرىم  .وروى عنو  :ابن المبارك  ،وابن
أخيو إسماعيل بن إبراىيم بن عقبة  ،وبكير بن األشجع  ،وغيرىم ( )3ثقة فقيه إمام

) )1تهذيب التهذيب . :83 :
) )2تقريب التهذيب . 99/7 :
) )3تهذيب التهذيب . :63/83 :

8;8

إمام في المغازي  ،من الخامسة  ،لم يصح أن ابن معين لينه  ،مات سنة أحدى
وأربعين  ،وقيل بعد ذلك  .روى له الجماعة (. )1
* عبدالرحمن بن زيد  :هو عبدالرحمن بن زيد بن عقبة المدني األزرق  .روى عن
 :أبي بن كعب  ،وزيد بن سهل  ،وأنس بن مالك  ،وغيرهم  .وروى عنه  :موسى
ابن عقبة  ،وزهير بن دمحم ( )2قال أبو حاتم الرازي ما بحديثو بأس  ،وقال أبو
عبدهللا الحاكم النسيابوري  ،ثقة مأمون  .روى له البخاري ومسمم (. )3
بيان درجة اإلسناد  :حسن ( فيه عبدالرحمن بن زيد  ،ما بحديثه بأس ) .
70ــ حدثني أبي بن كعب قال  :كنت عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص فجاء أعرابي فقال يا نبي هللا
أن لي أخا وبو وجع قال وما وجعو قال بو لمم قال فائتني بو فوضعو بين يديو
فعوذه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وىاتين اآليتين
ﳋ ﳓﱠ ( )4وآية الكرسي وثالث آيات من آخر سورة
ﳌ
ﭧﭨ ﱡ ﳉ ﳊ
البقرة وآية من آل عمران ﱡ ﱔ ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱧﱠ ( ) .
5

رف ﱡ ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱠ ( ) .
وآية من األع ا
6

ﲪ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱠ
ﲫ
وآخر سورة المؤمنينﱡ ﲧﲨﲩ
( )7وآيو من سورة الجنﱡ ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱠ()8
وعشر آيات من أول الصافات وثالث آيات من آخر سورة الحشر وقل ىو هللا أحد
والمعوذتين فقام الرجل كأنو لم يشتك قط .

) )1تقريب التهذيب . 555 :
) )2التاريخ الكبير للبخاري . 584/5 :
) )3الجرح والتعديل ، 522/5 :
) )4سورة البقرة. )962( :
) )5سورة آل عمران .)98( :
) )6سورة األعراف .)54( :
) )7سورة المؤمنون .)996( :
))8سورة الجن .)2( :
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التخريج :
* أخرجو اإلمام أحمد في مسنده ( :ج  ، 5ص، 321ح  ، 23232حدثنا عبد هللا
حدثني دمحم بن أبي بكر المقدمي ثنا عمر بن عمى عن أبي جناب عن عبد هللا بن
عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليمى حدثني أبي بن كعب قال  (:بمفظو ) .
دراسة اإلسناد :
* دمحم بن أبي بكر :ثقة سبقت ترجمتو في الحديث رقم (. )5
* عمر بن عمي  :ىو عمر بن عمي بن عطاء بن مقدم المقدمي أبو جعفر البصري
مولى ثقيف .روى عن  :أبي جناب  ،واسماعيل بن أبي خالد  ،ويحيى بن سعيد
األنصاري  ،وغيرىم وروى عنو  :أبنو دمحم  ،وأبن أخيو دمحم بن أبي بكر  ،ويحيى
ابن يحيى النيسابوري  ،وغيرىم ( )1ثقة  ،وكان يدلس كثي ار ( )2من الثامنة  ،مات
سنة تسعين وقيل بعدىا  .روى لو الجماعة (. )3
* أبي جناب  :ىو يحيى بن ألحية أبو جناب الكمي الكوفي  .وأسم أبي جيو سي .
روى عن  :عبدهللا بن عيسى  ،وأبيو  ،ويزيد بن البراء  ،غيرىم  .وروى عنو :
عمربن عمي  ،والسفيانان  ،والحسن بن صالح  ،وغيرىم ( )4ضعفوه لكثره تدلسيو ،
من السادسة  ،مات سنة خمسين أو قبميا  .روى لو أبو داود والترمذي ابن ماجو ()5
* عبدهللا بن عيسى  :ىو عبد هللا بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليمى
األنصاري أبو دمحم الكوفي وكان أكبر من عمو دمحم .روى عن  :جده عبد الرحمن،
وأبيو  ،عيسى وأمية بن ىند المزني  ،وغيرىم .وروى عنو  :عمو دمحم  ،وابن ابنو

) )1تهذيب التهذيب . 585/7 :
) )2وصفه يحيى بن مندة بالتدليس وقال شيرويه كان يحفظ ويدلس  .من المرتبة الثالثة  .تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين
بالتدليس 54 :
) )3تقريب التهذيب . 504 :
) )4تهذيب التهذيب . 410/00 :
) )5تقريب التهذيب . 589 :
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عيسى بن المختار بن عبد هللا بن عيسى  ،واسماعيل بن أبي خالد  ،وغيرىم ()1
ثقة فيو تشيع  ،من السادسة  ،مات سنة ثالثين  ،روى لو الجماعة(. )2
* عبدالرحمن بن ابي ليمى  :ثقة سبقت ترجمتة في الحديث رقم (. )33
بيان درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو يحيى بن الحية  ،ضعفوه لكثرة تدليسو ) .
71ــ عن عن أبي كعب قال  :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال تسبوا الريح فإذا رأيتم ما
تكرىون فقولوا الميم إنا نسألك من خير ىذه الريح وخير ما فييا وخير ما أمرت بو
ونعوذ بك من شر ىذه الريح وشر ما فييا وشر ما أمرت بو.
التخريج :
* أخرجو اإلمام الترمذي في سننو  34( :ـ ـ ـ كتاب الفتن عن رسول هللا

مى هللا

عميو وسمم  65 ،ـ ـ ـ باب ما جاء في النيي عن سب الرياح  ،ج  ، 4ص ، 525
ح  ، 2252حدثنا إسحق بن إبراىيم بن حبيب بن الشييد الب ري حدثنا دمحم بن
فضيل حدثنا األعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن
ابن أبزى عن ابيو عن أبي كعب قال  :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( :بمفظو) .
* وأخرجو اإلمام النسائي في السنن الكبرى  53 ( :ـ ـ ـ كتاب عمل اليوم والميمة ،
263ـ ـ ـ ما يقول إذا ىاجت الريح وذكر االختالف عمى شعبة بن الحجاج في ىذا
الحديث  ،ج  ،9ص ، 343ح  ، 50709أخبرنا إسحاق بن من ور  ،قال  :حدثنا
ابن شميل  ،قال  :أخبرنا شعبة  ،عن حبيب  ،قال  :سمعت ذ ار  ،عن ابن عبد
الرحمن بن أبزى  ،عن أبيو ( :بمفظو) .
درسة اإلسناد  :دراسة سند الترمذي :
* إسحاق بن إبراىيم بن حبيب بن الشييد البصري  :ىو إسحاق بن إبراىيم بن
حبيب بن الشييد أبو يعقوب الب ري  .روى عن  :دمحم بن فضيل  ،وأبيو ،ومعتمر
) )1تهذييب التهذيب . 253/5 :
) )2تقريب التهذيب .213:
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ابن سميمان  ،وغيرهم .وروى عنه  :الترمذي  ،وابو داود  ،وأبنه إبراهيم  ،وغيرهم
( )1ثقة  ،من العاشرة  ،مات سنة سبع وخمسين  .روى له أبي دواد في الم ارسيل
والترمذي والنسائي وابن ماجة (. )2
* دمحم بن فضيل  :هو دمحم بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي موالهم أبو
عبدالرحمن الكوفي  .روى عن  :األعمش  ،وأبيه  ،واسماعيل بن أبي خالد ،
وغيرهم  .وروى عنه  :إسحاق بن إبراهيم  ،والثوري وهو أكبر منه  ،وأحمد بن حنبل
وغيرهم ( )3صدوق عارف رمي بالتشيع  ،من التاسعة  ،مات سنة خمس وتسعين .
روى له الجماعة (. )4
* األعمش  :ثقة حجة سبقت ترجمته في الحديث رقم (. )51
* حبيب بن أبي ثابت  :وهو حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار ويقال قيس بن
هند .وقيل أن اسم أبي ثابت هند األسدي موالهم أبو يحيى الكوفي .
روى عن  :ذر  ،وابن عمر  ،وابن عباس  ،وغيرهم .وروى عنه  :األعمش  ،وأبي
إسحاق الشيباني  ،وحصين بن عبدالرحمن  ،وغيرهم ( )5ثقة فقيه جليل  ،وكان
كثير اإلرسال ( )6والتدليس ( )7من الثالثة  ،مات سنة عشرة ومئة  .روى له
الجماعة (. )8
* ذر بن عبدهللا  :ثقة عابد رمي باإلرجاء سبقت ترجمته في الحديث رقم (. )64
* سعيد بن عبدالرحمن  :ثقة سبقت ترجمته في الحديث رقم (. )51
* عبد الرحمن بن أبزى  :صحابي.

) )1تهذيب التهذيب . 122 /2 :
) )2تقريب التهذيب 89 :
) )3تهذيب التهذيب . 304/8 :
) )4تقريب التهذيب . 401 :
) )5تهذيب التهذيب . 279/1 :
) )6قال ابن حبان كان مدلسا وروى أبو بكر بن عياش عن األعمش قال قال لي حبيب بن أبي ثابت لو أن رجال حدثني عنك ما باليت
أن أرويه عنك  .جامع التحصيل . 204 :
) )7مشهور يكثر التدليس وصفه بذلك بن خزيمة والدارقطني وغيرهما  .تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس . 27:
) )8تقريب التهذيب . 240 :
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بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو دمحم بن فضيل  ،صدوق عارف ،ورمي
بالتشيع ) .
72ػػ قاؿ أبي  :جاء أعرابي إلى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومعو أرنب قد شواىا وخبز فوضعيا
بيف يدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثـ قاؿ إني وجدتيا تدمى فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابو (ال يضر
كموا وقاؿ لألعرابي كل قاؿ إني صائـ قاؿ صوـ ماذا قاؿ صوـ ثالثة أياـ مف
الشير قاؿ إف كنت صائما فعميؾ بالغر البيض ثالث عشرة وأربع عشرة وخمس
عشرة قاؿ أبو عبد الرحمف الصواب عف أبي ذر ويشبو أف يكوف وقع مف الكتاب
ذر فقيل أبي ) .
التخريج :
* أخرجو اإلمام النسائي في سننو  11( 9ـ ـ كتاب الصيام  73 ،ـ ـ ذكر االختالف عمى
موسى بن طمحة في الخبر في صيام ثالثة أيام من الشير ،ج ، 3ص 112

ح  ، 1316أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم عن بكر عن عيسى عن دمحم عن

الحكم عن موسى بن طمحة عن بن الحوتكية قال قال أبي  9جاء أعرابي إلى رسول
هللا صمى هللا عميو و سمم ( 9بمفظو) .
دراسة اإلسناد :

* أحمد بف عثماف بف حكيـ  9ىو أحمد بن عثمان حكيم االودي أبو عبدهللا الكوفي
روى عن  9بكر  ،وأبيو  ،وعمو عمي بن حكيم  ،وغيرىم  .وروى عنو  9النسائي ،

وأبو حاتم  ،وأبو عوانة  ،وغيرىم ( )1ثقة  ،من الحادية عشر  ،مات سنة ستين .
روى لو البخاري ومسمم والنسائي وابن ماجو (. )2

* بكر  9ىو بكر بن عبدالرحمن بن عبدهللا بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليمى
األنصاري أبو عبدالرحمن الكوفي القاضي وىو بكر بن عبيد  .روى عن  9ابن

عيسى بن المختار  ،وقيس بن الربيع  ،ىريم بن سفيان البجمي  ،وغيرىم .

) )1تهذٌب التهذٌب . 60/0 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 82 :

053

وروى عنو  9ابن عمو بكر بن عبدالرحمن بن عبدهللا الكوفي القاضي ( )1ثقة  ،من

السادسة  .روى لو األربعة (. )2

* دمحم  9ىو دمحم بن عبدالرحمن بن أبي ليمى األنصاري أبو عبدالرحمن الكوفي الفقيو
قاضي الكوفة  .روى عن  9الحكم  ،وأخيو  ،وابن أخيو عبدهللا بن عيسى  ،وغيرىم

وروى عنو  9عيسى بن مختار  ،وأبنو عمران  ،وزائدة  ،وغيرىم  )3( ،صدوؽ سيئ

الحفظ جدا  ،من السابعة  ،مات سنة ثمان وأربعين  .روى لو األربعة (. )4

* الحكـ  9ىو الحكم بن عيينة الكندي موالىم أبو دمحم  .روى عن  9موسى بن
طمحة  ،وأبي جحيفة  ،وزيد بن أرقم  ،وغيرىم  .وروى عنو  9دمحم بن عبدالرحمن ،
واألعمش  ،ومنصور  ،وغيرىم ( )5ثقة ثبت فقيو إال أنو ربما دلس (. )6
من الخامسة  ،مات سنة ثالث عشرة أو بعدىا  ،ولو نيف وستون  .روى لو الجماعة
(. )7
* موسى  9ىو موسى بن طمحة بن عبيدهللا القرشي التيمي أبو عيسى ويقال أبو دمحم
المدني نزيل الكوفة .روى عن  9ابن الحوتكية  ،وأبيو  ،وعثمان بن عفان  ،وغيرىم .
وروى عنو  9الحكم بن عثيبة  ،وأبنو عمران  ،وحفيده عثمان بن عيسى بن موسى ،
وغيرىم ( )8ثقة جميل  ،من الثانية  ،ويقال أنو ولد في عيد النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ،مات سنة
ثالث ومئة عمى الصحيح  .روى لو الجماعة (. )9
* ابف الحوتكية  9ىو يزيد بن الحكوتكية التميمي الكوفي  .روى عن  9أبي بن
كعب  ،وعمر  ،وعمار  ،وغيرىم  .وروى عنو  9موسى بن طمحة بن عبيدهللا ()10

) )1تهذٌب التهذٌب . 485/0 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 027 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 310/9 :
) )4تمرٌب التهذٌب . 493 :
) )5تهذٌب التهذٌب . 432/2 :
) )6وصفه النسائً بالتدلٌس وحكاه السلمً عن الدارلطنً تعرٌف اهل التمدٌس بمراتب الموصوفٌن بالتدلٌس . 31/0
) )7تمرٌب التهذٌب . 075 :
) )8تهذٌب التهذٌب . 351/01 :
) )9تمرٌب التهذٌب . 550 :
) )10تهذٌب التهذٌب . 320/00 :

054

مقبوؿ  ،من الثانية  ،روى لو النسائي (.)1
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو دمحم بن عبدالرحمن صدوق سيئ الحفع جداً،
ويزيد بن الحكوتكية  ،مقبول).
73ػػ عف أبي بف كعب  ،قاؿ  :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :لرباط يوـ في سبيل هللا مف
وراء عورة المسمميف  ،محتسبا مف غير شير رمضاف أعظـ أج ار مف عبادة مئة
سنة صياميا وقياميا  ،ورباط يوـ في سبيل هللا مف وراء عورة المسمميف ،
محتسبا مف شير رمضاف أفضل عند هللا وأعظـ أج ار  ،أراه قاؿ  ،مف عبادة ألف
سنة صياميا وقياميا  ،فإف رده هللا إلى أىمو سالما  ،لـ تكتب عميو سيئة ألف
سنة  ،وتكتب لو الحسنات  ،ويجرى لو أجر الرباط إلى يوـ القيامة.
التخريج :
* أخرجو اإلمام بن ماجة في سننو  13( 9ـ ـ ـ كتاب الجياد 6 ،ـ ـ ـ باب فضل الرباط
في سبيل هللا  ،ج  ،3ص  ، 51ح  ، 1657حدثنا دمحم بن إسماعيل بن سمرة ،
حدثنا دمحم بن يعمى السممي  ،حدثنا عمر بن صبح  ،عن عبد الرحمن بن عمرو ،
عن مكحول  ،عن أبي بن كعب  ،قال  9قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( 9بمفظو) .
دراسة اإلسناد :
* دمحم بف إسماعيل بف سمرة  9ىو دمحم بن إسماعيل األحمسي أبو جعفر الكوفي
السراج  .روى عن  9دمحم بن يعمى السممي  ،وأبي معاوية  ،وابن عيينة  ،وغيرىم .
وروى عنو  9ابن ماجة  ،والترمذي  ،وابن خزيمة  ،وغيرىم ( )2ثقة  ،من العاشرة ،
مات سنة ستين  ،وقيل قبميا  ،روى لو الترمذي والنسائي وابن ماجة (. )3
* دمحم بف يعمى السممي  9ىو دمحم بن يعمى السممي أبو عمي الكوفي ولقبو زنبور .
روى عن  9عمر بن صبح  ،أبي األشيب  ،وعنبسة بن عبدالرحمن  ،وغيرىم .
) )1تمرٌب التهذٌب . 611 :
) )2تهذٌب التهذٌب . 58/9 :
) )3تمرٌب التهذٌب . 468 :
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وروى عنو  9دمحم بن إسماعيل  ،وابو كريب  ،ويحيى بن موسى  ،وغيرىم ()1
ضعيف  ،من التاسعة  ،مات بعد المئتين  .روى لو الترمذي وابن ماجة (. )2
* عمر بف صبح  9ىو عمر بن صبح بن عمران التميمي العدوي أبو نعيم
الخرساني السمرقندي  .روى عن  9عبدالرحمن بن عمرو  ،وقتادة  ،وأبي الزبير ،
وغيرىم  .وروى عنو  9دمحم بن يعمى  ،ومخمد بن زيد  ،ومسممة بن عمي الخشني ،
وغيرىم ( )3متروؾ كذبو بف راىويو  ،من السابعة  ،روى لو ابن ماجو (. )4
* عبدالرحمف بف عمرو  9ىو عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو وأسمو بحمد
الشامي أبو عمرو االوزراعي الفقيو  .نزل بيروت في آخر عمره فمات بيا مرابطاً .
روى عن  9مكحول  ،واسحاق بن عبدهللا بن أبي طمحة  ،وشداد بن عمار  ،وغيرىم
 .وروى عنو  9عمر بن صبح  ،ومالك  ،وشعبة  ،وغيرىم ( )5ثقة جميل  ،من
السابعة  ،مات سنة سبع وخمسين  .روى لو الجماعة (. )6
* مكحوؿ  9ىو مكحول الشامي أبو عبدهللا أبو مسمم الفقيو الدمشقي  .روى عن 9
النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرسالً  ،وأبي بن كعب  ،وثوبان  ،وغيرىم  .وروى عنو  9عبدالرحمن بن
عمرو  ،واالوزاعي  ،وعبدالرحمن بن يزيد  ،وغيرىم ( )7ثقة فقيو كثير اإلرساؿ ()8
( )8مشيور ،من الخامسة  ،مات سنة بضع عشرة ومئة  .روى لو البخاري في رفع
اليدين ومسمم واألربعة (. )9
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف جداً ( فيو عمر بن صبح  ،متروك).

) )1تهذٌب التهذٌب . 533/9 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 504 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 463/7 :
) )4تمرٌب التهذٌب 404 :
) )5تهذٌب التهذٌب . 238/6 :
) )6تمرٌب التهذٌب . 347 :
) )7تهذٌب التهذٌب . 289/01 :
) )8كثٌر األرسال جدا ً ارسل عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأبً بكر وعمر وعثمان وسعد بن أبً ولاص وأبً ذر وزٌد بن ثابت وأبً بن كعب
وعائشة وابً هرٌرة وعبادة بن الصامت وطائفة آخرٌن رضً هللا عنهما  .لال أبو حاتم سألت أبا مسهر هل سمع مكحول من أحد من
أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال ما صس عندي ل ك انس بن مالن  .جامع التحصٌل . 285 :
) )9تمرٌب التهذٌب . 545 :
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74ػػ عف أبي بف كعب قاؿ  :لقي رسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ جبريل فقاؿ يا
جبريل إني بعثت إلى أمة أمييف منيـ العجوز والشيخ الكبير والغالـ والجارية
والرجل الذي لـ يق أر كتابا قط قاؿ يا دمحم إف القرآف أنزؿ عمى سبعة أحرؼ .
التخريج :
* أخرجو اإلمام الترمذي  36 (9ـ ـ ـ ـ كتاب القراءات عن رسول هللا صمى هللا عميو و
سمم ،باب  11ـ ـ ـ ـ ما جاء أنزل القرآن عمى سبعة أحرف ،ج  ،4ص  ، 183ح
 ،)1833حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن عاصم عن
زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال  ......(9الحديث ).
دراسة اإلسناد :
* أحمد بف منيع  9ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث رقم (. ) 11
* الحسف بف موسى  9ىو الحسن بن موسى االشيب  ،ابو عمي البغدادي  ،قاضي
طبرستان  ،والموصل  ،وحمص .روى عن  9الحمادين  ،وشيبان  ،وشعبة  ،وغيرىم
وروى عنو  9أحمد بن منيع  ،أحمد بن منيع  ،وحجاج بن الشاعر  ،وغيرىم ( )1ثقة
ثقة  ،من التاسعة  ،مات سنة تسع ـ ـ أو عشر ومائتين  .روى لو الجماعة (. )2
* شيباف  9ىو شيبان بن عبدالرحمن التميمي  ،موالىم النحوي أبو معاويو البصري
المؤدب  ،سكن الكوفة ثم أنتقل إلى بغداد  .روى عن  9عاصم  ،وعبدالممك بن
عمير  ،وقتادة  ،وغيرىم  .وروى عنو  9الحسن بن موسى  ،وزائدة بن قدامة  ،وأبو
حنيفة الفقيو وىما من أقرانو  ،وغيرىم ( )3ثقة صاحب كتاب  ،يقال  ،أنو منسوب
إلى ( نحوة ) بطن من األزد  ،ال إلى عمم النحو  ،من السابعة  ،مات سنة أربع
وستين  ،روى لو الجماعة (. )4

) )1تهذٌب التهذٌب 323/2 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 064 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 373/4 :
) )4تمرٌب التهذٌب 269 :
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* عاصـ  9صدوؽ لو أوىاـ  ،حجة في القراءة سبقت ترجمتة في الحديث رقم
()11
* زر بف حبيش  9ثقة جميل  ،مخضرـ سبقت ترجمتة في الحديث رقم (. )11
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو عاصم بن بيدلة  ،صدوق ولو أوىام ) .
75ػػ حدثني أبي بف كعب قاؿ  :لما كاف يوـ أحد أصيب مف األنصار أربعة وستوف
رجال ومف المياجريف ستة فييـ حمزة فمثموا بيـ فقالت األنصار لئف أصبنا منيـ

يوما مثل ىذا لنربيف عمييـ( )1قاؿ فمما كاف يوـ فتح مكة فأنزؿ هللا ﱡﭐﲯ
ﲵﲷﲸ ﲹﲺﲻﲼﱠ()2
ﲰﲱ ﲲﲳﲴ ﲶ
فقاؿ رجل ال قريش بعد اليوـ فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص (:كفوا عف القوـ إال أربعة ) .
التخريج :
* أخرجو اإلمام الترمذي  – 37( 9كتاب تفسير القرآن عن رسول هللا صمى هللا
عميو و سمم  16 ،ـ باب من سورة النحل  ،ح  ،4ص  ،188ح  )2118حدثنا أبو
عمار حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي
العالية قال حدثني أبي بن كعب قال( 9بمفظو) .
دراسة اإلسناد  :دراسة سند الترمذي :
* أبوعمار  9ىو الحسين بن حريث بن الحسن بن ثابت بن قطبة  ،الخزاعي موالىم
 ،أبو عمار المروزي  .روى عن 9الفضل بن موسى  ،والفضل بن عياض  ،وابن
عيينة  ،وغيرىم .وروى عنو 9الجماعة سوى ابن ماجة  ،وابن خزيمة  ،وابو احمد
الفراء  ،وغيرىم ( )3ثقة  ،من العاشرة  ،مات سنة اربع وأربعين  ،روى لو البخاري
ومسمم وابو داود والترمذي والنسائي (. )4
) )1أي لنزٌدن ولنضاغفن  .النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثر 092/2:
) )2سورة النحل .)026( :
) )3تهذٌب التهذٌب 333/2 :
) )4تمرٌب التهذٌب 066 :
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* الفضل بف موسى  9ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث رقم (.)21
* عيسى بف عبيد  9ىو عيسى بن عبيد بن مالك الكندي  ،أبو المنيب المروزي .
روى عن  9الربيع بن أنس  ،وعميو  9معبد وعمرو ابني مالك  ،وعبدهللا بن بريدة
وغيرىم  .وروى عنو  9والفضل بن موسى  ،وعبدالعزيز بن أبي رزمة  ،وعيسى بن
موسى بن غنجار  ،وغيرىم( )1صدوؽ  ،من الثالثة  ،روى لو ابو داود  ،والترمذي
 ،والنسائي (.)2
* الربيع بف أنس  9صدوؽ لو أوىاـ ورمي بالتشيع سبقت ترجمتو في الحديث رقم
(.)12
* أبو العالية  9ثقة كثير اإلرساؿ سبقت ترجمتو في الحديث رقم (.)12
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو الربيع بن أنس  ،صدوق ولو أوىام
ورمي بالتشيع ) ولو شاىد من حديث ىشام بن عامر أخرجو اإلمام النسائي 9
(  11ـ كتاب الجنائز  76 ،ـ باب ما يستحب من توسيع القبر  ،ج  ،3ص  ، 73ح
 ،) 1111أخبرنا دمحم بن معمر قال حدثنا وىب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت
حميد بن ىالل عن سعد بن ىشام بن عامر عن أبيو الحديث بمفظو واسناده صحيح
76ػػ عف أبي قاؿ  :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لوال اليجرة لكنت ام أر مف األنصار.
التخريج :
* أخرجو اإلمام الترمذي - 41( 9كتاب المناقب عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 55 ،ـ ـ باب في
فضل األنصار وقريش  ،ج  ،4ص  ، 611ح  ، )2788حدثنا دمحم بن بشار حدثنا
أبو عامر عن زىير بن دمحم عن عبد هللا بن دمحم بن عقيل عن الطفيل بن أبي كعب
عن أبيو قال  9قال رسول هللا صمى هللا عميو و سمم ( ،بمفظو) .

) )1تهذٌب التهذٌب 221/8 :
) )2تمرٌب التهذٌب 439 :
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دراسة اإلسناد :
* دمحم بف بشار  9ثقة سبقت ترجمتو في الحديث رقم الحديث (. )18
* أبو عامر  9ىو عبدالممك بن عمرو القيسي أبو عامر العقدي البصري .
روى عن  9زىير بن دمحم ،وأيمن بن نابل  ،وسحامة بن عبدالرحمن األصم ،وغيرىم
وروى عنو  9دمحم بن بشار  ،واحمد  ،واسحاق  ،وغيرىم ( )1ثقة  ،من التاسعة ،
مات سنة أربع ـ ـ أو خمس ـ ـ ومئتين  .روى الجماعة (. )2
* زىير بف دمحم  9رواية أىل الشاـ عنو غير مستقيمة سبقت ترجمتو في الحديث
رقم (. )48
* عبدهللا بف دمحم  9صدوؽ في حديثو ليف سبقت ترجتمو في الحديث رقم (. )38
* الطفيل بف أبي كعب  9ثقة سبقت ترجمتو في الحديث رقم (. )46
وبياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو عبدهللا بن دمحم  ،صدوق في حديثو لين )
ويرتقي لحسن ولو شاىد من حديث أبو ىريرة أخرجو البخاري في صحيحو 9
(52ـ ـ كتاب مناقب األنصار  ،باب ىجرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابو إلى المدينة
.4،21،2668
77ػػ عف أبي بف كعب قاؿ  :قاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما أنزؿ هللا في التوراة وال في اإلنجيل
مثل أـ القرآف وىي السبع المثاني وىي مقسومة بيني وبيف عبدي ولعبدي ما سأؿ
التخريج :
* أخرجو اإلمام الترمذي في سننو  37( 9ـ ـ ـ كتاب تفسير القرآن عن رسول هللا صمى
هللا عميو وسمم  15 ،ـ ـ ـ باب ومن سورة الحجر  ،ج  ، 4ص  ، 186ح ،2114
حدثنا الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن

) )1تهذٌب التهذٌب . 419/6:
) )2تمرٌب التهذٌب .364 :
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العالء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي ىريرة عن أبي بن كعب قال  9قال النبي
ملسو هيلع هللا ىلص ( 9بمفظو) .
* وأخرجو اإلمام النسائي في سننو 11( 9ـ ـ ـ كتاب االفتتاح  15 ،ـ ـ ـ تأويل قول هللا
عزو جل ﭐﱡﭐﲬﲭﲮﲯﲰﲱ ﲲﱠ( ) .
1

 ،ج ، 1ص  ، 128ح  ، 813أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن
موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي ىريرة
عن أبي بن كعب قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( 9بمفظو) .
دراسة اإلسناد  :دراسة سند الترمذي :
* الحسيف بف حريث  9ثقة سبقت ترجمتة في الحديث رقم (. )64
* الفضل بف موسى  9ثقة ثبت سبقت ترجمتة في الحديث رقم (. )21
* عبدالحميد بف جعفر  9صدوؽ رمي بالقدر  ،وربما وىـ سبقت ترجمتو في
الحديث رقم ()41
* العالء بف عبدالرحمف  9صدوؽ ربما وىـ سبقت ترجمتو في الحديث رقم (. )41
* أبيو  9ىو عبدالرحمن بن يعقوب الجيني ثقة سبقت ترجمتو في الحديث رقم
()41
* أبو ىريرة ـ رضي هللا عنو ـ ـ  9صحابي .
بياف درجة اإلسناد  :حسن ( فيو العالء بن عبدالرحمن  ،صدوق ربما وىم)
78ػػػ عف أبي قاؿ  :ما حاؾ في صدري منذ أسممت إال أني قرأت آية وقرأىا آخر
غير قراءتي فقمت أقرأنييا رسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ وقاؿ اآلخر أقرأنييا
رسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ فأتيت النبي صمى هللا عميو و سمـ فقمت يا نبي
هللا أقرأتني آية كذا وكذا قاؿ نعـ وقاؿ اآلخر ألـ تقرئني آية كذا وكذا قاؿ نعـ إف
))1ورة الحجر .)87( :
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جبريل وميكائيل عمييما السالـ أتياني فقعد جبريل عف يميني وميكائيل عف يساري
فقاؿ جبريل عميو السالـ اق أر القرآف عمى حرؼ قاؿ ميكائيل استزده استزده حتى
بمغ سبعة أحرؼ فكل حرؼ شاؼ كاؼ .
التخريج :
* أخرجو اإلمام النسائي في سننو  11 ( 9ـ ـ كتاب االفتتاح  26 ،ـ ـ جامع ما جاء
في القرآن  ،ج  ، 1ص  ، 143ح  ) 831أخبرني يعقوب بن إبراىيم قال حدثنا
يحيى عن حميد عن أنس عن أبي قال ( 9بمفظو) .
دراسة اإلسناد:
* يعقوب بف إبراىيـ  :ىو يعقوب بن إبراىيم بن كثير بن زيد أفمح بن منصور بن
مزاحم العبدي مولى عبدالقيس أبو يوسف الدروقي الحافع البغدادي .روى عن 9
الدرواوري  ،ويحيى القطان  ،وحفص بن غياث  ،وغيرىم  .وروى عنو  9النسائي ،
والمورزي  ،وزكرياء الساجي  ،وغيرىم ( )1ثقة  ،من العاشرة  ،مات سنة أثنتين
وخمسين ولو ست وثمانون سنة  ،وكان من الحفاظ  .روى الجماعة()2
* يحيى  :ثقة متقف حافظ إماـ قدوة سبقت ترجمتو في الحديث رقم (.)41
* حميد  :ثقة مدلس سبقت ترجمتو في الحديث رقم (.)53
* أنس بف مالؾ ـ ـ رضي هللا عنو ـ ـ  9صحابي .
بياف درجة اإلسناد  9صحيح رجالو ثقات
79ػ عف أبي بف كعب  :انو دخل رجل عمى النبي صمى هللا عميو و سمـ فقاؿ متى
عيدؾ بأـ ممدـ وىو حر بيف الجمد والمحـ قاؿ اف ذلؾ لوجع ما أصابني قط قاؿ
رسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ مثل المؤمف مثل الخامة ( )3تحمر مرة وتصفر
أخرى .
) )1تهذٌب التهذٌب 380/00 :
) )2تمرٌب التهذٌب .617/0 :
) )3هً الطالة الغضه اللٌنه من الزرع  .والفها منملبة عن واو  .النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثر 89/2 :
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التخريج :
* أخرجو اإلمام أحمد في مسنده ( 9ج  ، 4ص ، 131ح  ، 11211حدثنا عبد هللا
حدثني أبي ثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عمن حدثو عن أم ولد أبي بن
كعب عن أبي بن كعب( 9بمفظو) .
دراسة اإلسناد :
* سفياف بف عيينة  9ثقة حافظ إماـ حجة سبقت ترجمتو في الحديث رقم (. )1
* إسماعيل بف أمية  9ىو إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن
أمية بن عبد شمس األموي ابن عم أيوب بن موسى  .روى عن  9ابن المسيب ،
ونافع مولى بن عمر  ،وغيرىم  .وروى عنو  9ابن عيينة  ،والثوري  ،وابن جريج ،
وغيرىم ( )1ثقة ثبت  ،من السادسة  ،مات سنة أربع وأربعين  .وقيل قبميا  ،روى لو
الجماعة (. )2
أم ولد أبي بن كعب 9مجيولو *.
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو أم ولد أبي بن كعب  ،مجيولة ) .
80ػػ عف أبي  :أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ  :مثمي في النبييف كمثل رجل بنى دا ار
فأحسنيا وأكمميا وجمميا وترؾ منيا موضع لبنة فجعل الناس يطوفوف بالبناء
ويعجبوف منو و يقولوف  :لو تـ موضع تمؾ المبنة وأنا في النبييف بموضع تمؾ
المبنة .
التخريج 9
* أخرجو اإلمام الترمذي  41 (9ـ ـ ـ كتاب المناقب عن رسول هللا صمى هللا عميو و
سمم  1 ،ـ ـ ـ باب في فضل النبي صمى هللا عميو و سمم  ،ج  ، 4ص  ، 475ح

) )1تهذٌب التهذٌب . 016 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 283/0 :
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 ،) 2512حدثنا دمحم بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا زىير بن دمحم عن عبد هللا بن
دمحم بن عقيل عن الطفيل بن أبي كعب عن أبيو  9أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال ( 9بمفظو) .
دراسة اإلسناد  :دراسة إسناد الترمذي :
* دمحم بف بشار  9ثقة سبقت ترجمتو في الحديث رقم (.)18
* أبو عامر  9ثقة سبقت ترجمتو في الحديث رقم (.)65
* زىير بف دمحم  9رواية أىل الشاـ عنو غير مستقيمة سبقت ترجمتو في الحديث
رقم (.)37
* عبدهللا بف دمحم بف عقيل  9صدوؽ في حديثو ليف سبقت ترجمتو في الحديث رقم
(. )38
* الطفيل بف أبي  9ثقة سبقت ترجمتو في الحديث رقم (.)46
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف( فيو عبدهللا بن دمحم  ،صدوق في حديثو لين)
ولو شاىد من حديث من أبو ىريرة أخرجو اإلمام بن ماجة في سننو( 26ـ ـ ـ كتاب
الزىد  26،ـ ـ ـ باب ذكر الشفاعة  ،ج  ، 4ص  ،257ح  )2313حدثنا أبو بكر بن
أبي شيبة  ،حدثنا أبو معاوية  ،عن األعمش  ،عن أبي صالح  ،عن أبي ىريرة ،
قال  9قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  9الحديث بمفظو  .ورجالو ثقات .
81ػػ أبي بف كعب واذا رجل يتعزى بعزاء الجاىمية فأعضو بأير( )1أبيو ولـ يكنو
فكأف القوـ استنكروا ذلؾ منو فقاؿ ال تموموني فإف نبي هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ لنا مف رأيتموه
يتعزى بعزاء الجاىمية فأعضوه وال تكنوا .
التخريخ :
* أخرجو اإلمام النسائي في السنن الكبرى ( 9كتاب السير  161 ،ـ ـ ـ دعوى الجاىمية
 ،ج ، 7ص  ، 125ح  ،7712أخبرنا إبراىيم بن دمحم التيمي القاضي  ،كان

) )1أي لالوا له  :اعضض بأٌر أبٌن و ك تكنوا عن األٌر بالهن  ،تنكٌال له وتادٌبا  .النهاٌة فً غرٌب الحدٌثواألر . 253-252/3:
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بالبصرة  ،قال  9حدثنا يحيى بن سعيد القطان  ،عن عوف  ،عن الحسن  ،عن
عتي  ،عن أبي قال  9قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( 9بمفظو) .
* أخرجو أيضاً في السنن الكبرى ( 9كتاب السير 161 ،ـ ـ ـ ـ دعوى الجاىمية  ،ج، 7
ص  ، 125ح  ،7713أخبرنا دمحم بن ىشام السدوسي  ،قال  9حدثنا خالد بن
الحارث  ،قال  9حدثنا األشعث  ،عن الحسن  ،أن أبيا  ،قال  9سمعت رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص يقول ( 9بمفظو) .
دراسة اإلسناد :
* إبراىيـ بف دمحم التيمي القاضي  9ىو إبراىيم بن دمحم بن عبدهللا التميمي المعمري
أبو إسحاق البصري قاضييا  .روى عن  9يحيى القطان  ،وابن ميدي  ،وأبي عامر
العقدي  ،وغيرىم  .وروى عنو  9النسائي  ،وابو داود  ،وأبو حاتم  ،وغيرىم )1( ،
ثقة  ،من الحادية عشرة  ،مات سنة خمسين  .روى لو أبو والنسائي (. )2
* يحيى بف سعيد القطاف  9ثقة متقف حافظ إماـ قدوة سبقت ترجمتو في الحديث
رقم رقم (. )41
* عوؼ  9ىو عوف بن أبي جممية العبدي اليجري أبو سيل البصري المعروف
باالعرابي واسم أبي جميمة بندويو اسم أمو واسم أبيو رزبيو  .روى عن  9الحسن
البصري  ،وأبي رجاء العطاردي ،وأبي عثمان النيدي  ،وغيرىم وروى عنو  9يحيى
القطان  ،وشبعة  ،وىشيم  ،وغيرىم ( ، )3ثقة  ،رمي بالقدر وبالتشيع  ،من السادسة
 ،مات سنة ست ـ ـ ـ أو تسع ـ ـ ـ وأربعين  ،ولو ست وثمانون  .روى لو الجماعة (. )4
*الحسف  9ثقة فقيو فاضل مشيور ،وكاف يرسل كثي ار ويدلس سبقت ترجمتو في
حديث رقم (. )6

) )1تهذٌب التهذٌب . 055/0 :
) )2تمرٌب التهذٌب . 93 :
) )3تهذٌب التهذٌب . 066/8 :
) )4تمرٌب التهذٌب . 433 :
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* عتي  :ثقة سبقت ترجمته في الحديث رقم (.)92
بيان درجة اإلسناد  :صحيح  ،رجاله ثقات .
82ــ من صلى على جنازة فلو قيراط ( ، )1ومن شيدىا حتى تدفن فلو قيراط ،
والذي نفس دمحم بيده  ,القيراط أعظم من أحد ىذا.
التخريج :
* أخرجه اإلمام بن ماجة  ( :أبواب الجنائز  -43 ،باب ما جاء في ثواب من
صمى عمى جنازة ومن أنتظر دفنها ،ج  ،9ص  ، 324ح  ،) 5153حدثنا عبد هللا
ابن سعيد  ،حدثنا عبد الرحمن المحاربي  ،عن حجاج بن أرطاة  ،عن عدي بن
ثابت  ،عن زر بن حبيش  ،عن أبي بن كعب  ،قال  :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( :بمفظه)
* عبدهللا بن سعيد  :هو عبدهللا بن سعيد بن حصين الكندي أبو سعيد األشج
الكوفي  .روى عن  :عبدالرحمن المحاربي  ،وحفص بن غياث  ،وغيرهم .
وروى عنه  :الجماعة  ،وأبو زرعة  ،وأبو حاتم  ،وغيرهم ( )2ثقة  ،من صغار
العاشرة  ،مات سنة سبع وخمسين  ،روى له الجماعة (. )3
* عبدالرحمن المحاربي  :هو عبدالرحمن بن دمحم بن زياد المحاربي أبو دمحم الكوفي.
روى عن  :حجاج بن أرطاة  ،إبراهيم بن مسمم الهجري ،واسماعيل بن أبي خالد،
وغيرهم  ،وروى عنه  :عبدهللا بن سعيد  ،أحمد بن حنبل وهناد بن السري ،
وغيرهم( )4ال بأس بو  ،وكان يدلس قاله أحمد من التاسعة مات سنة خمس وتسعين
[ومائة]  ،روى له الجماعة (.)5
) )1جزء من الوزن وهو عند أهل الحساب وسائر الفقهاء والموثقين وعند أهل الفرائض في عرفهم جزء من أربعة
وعشرين وضعوه لتقريب القسمة ألن أربعة وعشرين أكثر األجزاء فلها نصف وثلث وربع وسدس وثمن والقيراط نصف
درهم على صرف الديات وغيرها فيأتي في الدينار أربعة وعشرون قيراطا فوضعوها للتقريب لمن لم يحسن عمل
الفرائض على وجهها والقسمة على أصلها وقوله كتب له قيراط وفي الرواية األخرى قيراطان وفسر في الحديث أن
القيراط مثل جبل أحد  .مشارق األنوار على صحاح اآلثار 678/2 :
) )2تهذيب التهذيب . 236/5 :
) )3تقريب التهذيب . 305 :
) )4تهذيب التهذيب . 265/6 :
) )5تقريب التهذيب . 349 :
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*حجاج بن أرطاة  :ىو حجاج بن أرطاة بن ثور بن ىبيرة بن شراحبيل النخعي أبو
أرطاه الكوفي القاضي  .روى عن  :عدي بن ثابت  ،والشعبي حديثاً واحداً  ،وعطاء
ابن أبي رباح  ،وغيرىم وروى عنو  :عبدالرحمن المحاربي  ،وشعبة  ،وابن نمير ،
وغيرىم ( )1صدوق  ،كثير الخطأ والتدليس ( )2من السابعة  ،مات سنة خمس
وأربعين  ،روى لو البخاري في األدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة
()3
* عدي بن ثابت  :ىو عدي بن ثابت األنصاري الكوفي  .روى عن  :زر بن
حبيش  ،وجده ألمو عبدهللا بن يزيد الخطمي  ،وأبيو  ،وغيرىم  .وروى عنو ،
عبدالرحمن المحاربي  ،وأبو إسحاق السبيعي  ،وأبو إسحاق الشيباني  ،وغيرىم ()4
ثقة رمي بالتشيع  ،من الرابعة  ،مات سنة ست عشرة  ،روى لو الجماعة (. )5
* زر بن حبيش  :ثقة جليل مخضرم سبقت ترجمتو في الحديث رقم (. )12
بيان درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو حجاج بن أرطاة  ،صدوق كثير الخطأ والتدليس
 ،من المرتبة الرابعة) يرتقي لحسن ولمحديث شاىد أخرجو الطبراني في المعجم
األوسط  ،ج ، 2ص  ،271ح  ، 115حدثنا أحمد بن القاسم قال :نا أبو معمر
القطيعي قال :نا جرير ،عن الشيباني ،عن عدي بن ثابت ،عن زر بن حبيش ،عن
أبي بن كعب قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (:بمفظو ) (. )6
84ــ عن زر قال سمعت أبي بن كعب يقول ــــــــ وقيل له إن عبد هللا بن مسعود
يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر ــــــــ فقال أبي وهللا الذي ال إله إال هو إنها
لفي رمضان ــــــــ يحلف ما يستثنى ــــــــ وهللا إني ألعلم أي ليلة هي .هى الليلة التي
) )1تهذيب التهذيب . 562/6 :
) )2وصفه العقيلي بالتدليس  .من المرتبة الثالثة  .تعريف أهل التقديس بمراتب الموصفين بالتدليس . 04 :
) )3تقريب التهذيب .725 :
) )4تهذيب التهذيب . 762 /1 :
) )5تقريب التهذيب . 833 :
))6المعجم األوسط  ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني (المتوفى864 :هـ)
المحقك :طارق بن عوض هللا بن دمحم عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني  ،الناشر :دار الحرمين – القاهرة  ،من غير طبعة وتاريخ
الطبعة  ،ج ،7ص ، 712ح . 220
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أمرنا بيا رسوؿ هللا ػػػػػػػػ ــ ملسو هيلع هللا  ػػػػػػػػ بقياميا ىى ليمة صبيحة سبع وعشريف وأمارتيا أف
تطمع الشمس فى صبيحة يوميا بيضاء ال شعاع ليا.
التخريج :
* أخرجو اإلمام مسمم  7(:ـ كتاب المسافرين  91 ،ـ ـ باب الترغيب فى قيام رمضان
وىو التراويح  ،ج  ،9ص  ، 578ح . )5895
* وأخرجو اإلمام أبي دؤاد  6 ( :ـ ـ ـ كتاب شير رمضان  9 ،ـ ـ ـ ـ باب في ليمة القدر
،ج  ،199 ،5ح  ،)5481حدثنا سميمان بن حرب ومسدد ـ ـ ـ المعنى ـ ـ ـ ـ قاال حدثنا
حماد بن زيد عن عاصم عن زر قال قمت ألبى بن كعب أخبرنى عن ليمة
القدر(بمفظو) .
* وأخرجو اإلمام الترمذي  6 (:ـ ـ ـ كتاب الصوم عن رسول هللا صمى هللا عميو و
سمم 79 ،ـ ـ ـ باب ما جاء في ليمة القدر ،ج  ، 4ص  )794 ،561حدثنا واصل بن
عبد األعمى الكوفي حدثنا أبو بكر عن عاصم عن زر  :قال قمت ألبي بن كعب
(بمفظو) .
* وأخرجو اإلمام النسائي في السنن الكبرى 94( :ـ ـ كتاب االعتكاف  ،عالمة ليمة
القدر ،ج ،4ص  ، 315ح  )4499أخبرنا يعقوب بن إبراىيم  ،قال  :حدثنا سفيان
 ،عن عبدة  ،سمع ز ار  ،يقول  :سألت أبيا  ،قمت( :بمفظو) .

84ػػ عف أبي بف كعب  :في قوؿ هللا عز و جلﭧﭨﱡ ﱖﱗﱘﱙﱚﱛ
ﱜﱝﱞﱟ ﱠﱡﱠ( ) .
1

اآلية قاؿ جمعيـ فجعميـ أرواحا ثـ صورىـ فاستنطقيـ فتكمموا ثـ أخذ عمييـ
العيد والميثاؽ وأشيدىـ عمى أنفسيـ ألست بربكـ قاؿ فإني أشيد عميكـ السماوات
السبع واألرضيف السبع وأشيد عميكـ أباكـ آدـ عميو السالـ اف تقولوا يوـ القيامة
) )1سورة األعرف .)872( :
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لم نعلم بهذا اعلموا أنه ال إله غيري وال رب غيري فال تشركوا بي شيئا أني سأرسل
إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قالوا شهدنا بأنك ربنا
والهنا ال رب لنا غيرك فأقروا بذلك ورفع عليهم آدم ينظر إليهم فرأى الغنى والفقير
وحسن الصورة ودون ذلك فقال رب لوال سويت بين عبادك قال أني أحببت أن
أشكر ورأى األنبياء فيهم مشعل السرج عليهم النور خصوا بميثاق آخر في

الرسالة والنبوة وهو قوله تعالى ﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ
ﱍ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ ( ).
ﱎ
ﱉ ﱊﱋﱌ
1

كان في تلك األرواح فأرسله إلى مريم فحدث عن أبي انه دخل من فيها .
التخريج :
* أخرجو اإلمام أحمد في مسنده ( :ج  ، 5ص  ، 535ح  ، 25212حدثنا عبد
هللا ثنا دمحم بن يعقوب الربالي ثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن الربيع
ابن أنس عن رفيع أبي العالية عن أبي بن كعب( :بلفظو) .
دراسة األسناد :
* دمحم بن يعقوب الربالي  :ىو دمحم بن يعقوب الرقاشي ( )2البصري الربالي .
روى عن  :المعتمر بن سليمان  .وروى عنو  :أحمد بن حنبل ( )3قال عنو  :أبو
زرعة الرازي  :ليس بمشهور  ،وقال عنو الييثمي  :مشيور  ،من الحادية عشرة.
مجيول الحال  .قلت ومن يروي عنو أبو زرعة ال يقال فيو ىذا وقد ذكر ابن أبي
حاتم ولم يذكر فيو جرحاً  ،وقد تقدم أن عبدهللا كان ال يكتب إال عن أذن لو أبوه فيو
(.)4

))1سورة األحزاب .)7( :
) )2بفتح الراء والقاف المخفضة وفي أخرها شين معجمة ـــ هذه النسبة إلى أمراة أسمها رقاش بنت قيس كثر أوالدها فنسبوا إليها .
اللباب في تهذيب األنساب . 33/2 :
) )3الضعفاء . 938/9 :
) )4الجرح والتعديل . 929/8 :
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* المعتمر بف سميماف  :ىو المعتمر بن سميمان بن طرخان التيمي أبو دمحم البصري
قيل كان يمقب بالطفيل  .روى عن  :أبيو  ،وحميد الطويل  ،واسماعيل بن أبي خالد
 ،وغيرىم  .وروى عنو  :دمحم بن يعقوب  ،والثوري وىو أكبر منو  ،وابن المبارك ،
وغيرىم ( )1ثقة  ،من كبار التاسعة  ،مات سنة سبع وثمانين  .وقد جاوز الثمانين .
روى لو الجماعة (.)2
* أبيو  :سميمان بن طرخان ثقة عابد سبقت ترجمتو في الحديث (.)43
* الربيع بف أنس  :صدوق لو أوىام ورمي بالتشيع سبقت ترجمتو في الحديث
(.)54
* رفيع أبي العالية  :ثقة كثير اإلرساؿ سبقت ترجمتو حديث رقم (. )54
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو الربيع بن أنس  ،صدوق لو أوىام ورمي
بالتشيع).

85ػػػ عف أبي عف النبي صمى هللا عميو و سمـ :ﭧﭨﱡ ﲒﲓ
ﲔ ﲟﱠ ( )3قاؿ ال إلو إال هللا.
التخريج :
* أخرجو اإلمام الترمذي 38( :ـ ـ ـ ـ كتاب تفسير القرآن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  38 ،ـ ـ ـ ـ ـ
باب ومن سورة الفتح  ،ج  ، 1ص  ، 486ح  ،)4961حدثنا الحسن بن قزعة
البصري حدثنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن ثوير عن أبيو عن الطفيل بن أبي بن
كعب عن أبيو عن النبي صمى هللا عميو و سمم ( :بمفظو) .

) )1تهذيب التهذيب . 227/80 :
) )2تمريب التهذيب . 539 :
) )3سورة الفتح .)26( :
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دراسة اإلسناد :
* الحسن بن قزعة البصري  :هو الحسن بن عبيد الهاشمي أبو عمي ويقال أبو دمحم
الخمقاني ( )1البصري  .روى عن  :سفيان بن حبيب  ،وسممة بن عمقمة  ،ومعتمر
ابن سميمان  ،وغيرهم  .وروى عنه  :الترمذي  ،والنسائي  ،وأبو بكر البزاز  ،وغيرهم
( )2صدوق  ،من العاشرة  ،مات سنة خمسين تقربياً  .روى له الترمذي والنسائي ،
وابن ماجة (. )3
* سفيان بن حبيب  :هو سفيان بن حبيب البصري أبودمحم ويقال أبو معاوية ويقال
أبو حبيب البزاز  .روى عن  :شعبة  ،وحبيب بن الشهيد  ،وحسين المعمم  ،وغيرهم
وروى عنه  :الحسن بن قزعة  ،وحميدة بن مسعدة  ،وحيان بن هالل  ،وغيرهم ()4
ثقة  ،من التاسعة  ،مات سنة اثنتين ـ ـ ـ وقيل  :ست ـ ـ وثمانين  ،وله ثمان وخمسون
سنة  .روى له البخاري في األدب المفرد واألربعة(.)5
* شعبة  :ثقة حافظ سبقت ترجمته في الحديث رقم (. )3
* ثوير  :هو ثوير بن أبي فاخته سعيد بن عالقة الهاشمي الجهم الكوفي  .روى عن
 :أبيه  ،وابن عمر  ،وزيد بن أرقم ،وغيرهم  .وروى عنه  :شعبة  ،األعمش  ،الثوري
 ،وغيرهم ( )6ضعيف رمي بالرفض  ،من الرابعة  ،روى له الترمذي (.)7
* أبيه  :هو سعيد بن عالقة الهاشمي أبو فتاخة الكوفي مولى أم هاني ـ ـ قدم الشام
روى عن  :الطفيل بن أبي بن كعب  ،عمي  ،وأم هأني  ،وغيرهم  .وروى عنه  :ابن
ثوير  ،وعون بن عبدهللا بن عتبة  ،أم هأني  ،وغيرهم( )8ثقة  ،من الثالثة  ،مات

) )1بضم الخاء وسكون الالم وفتح القاف وفي آخرها نون – هذه النسبة إلى بيع الخلق من الثياب وغيرها  .اللباب في تهذيب األنساب
. 654/7:
) )2تهذيب التهذيب . 674/2 :
) )3تقريب التهذيب . 746 :
) )4تهذيب التهذيب . 701/6 :
) )5تقريب التهذيب . 266 :
) )6تهذيب التهذيب . 64/2 :
) )7تقريب التهذيب 765 :
) )8تهذيب التهذيب . 10 /6 :
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في حدود التسعين  ،وقيل  :بعد ذلك بكثير  .روى له الترمذي وابن ماجة (. )1
* الطفيل بن أبي بن كعب  :ثقة سبقت ترجمته في الحديث رقم (. )75
بيان درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيه ثوير بن أبي فاخته  ،ضعيف رمي بالرفض )
86ــ عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع فى نفسي شىء من
القدر فحدثني بشىء لعل هللا أن يذهبه من قلبي .فقال لو أن هللا عذب أهل
سمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خي ار لهم
من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا فى سبيل هللا ما قبله هللا منك حتى تؤمن
بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت
على غير هذا لدخلت النار .قال ثم أتيت عبد هللا بن مسعود فقال مثل ذلك ـــــــ قال
ــــــ ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك ـــــ قال ـــــ ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني
عن النبى ـــــــ ملسو هيلع هللا ىلص ــــ مثل ذلك.
التخريج :
* أخرجه اإلمام أبي دؤاد في سننه  14 ( :ـ ـ كتاب السنة  45 ،ـ ـ باب في القدر ،
ج  ،1ص  ،164ح  ، 1574حدثنا دمحم بن كثير أخبرنا سفيان عن أبى سنان عن
وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع فى
نفسى شىء من القدر فحدثني بشىء لعل هللا أن يذهبه من قلبي فقال ( :بلفظه) .
* وأخرجه اإلمام ابن ماجة في سننه  ( :أبواب السنة  47 ،ـ ـ ـ باب في القدر  ،ج 4
 ،ص  ،77ح  ، 55حدثنا علي بن دمحم  ،حدثنا إسحاق بن سليمان  ،قال  :سمعت
أبا سنان  ،عن وهب بن خالد الحمصي  ،عن ابن الديلمي  ،قال  :وقع في نفسي
شيء من هذا القدر  ،خشيت أن يفسد علي ديني وأمري  ،فأتيت أبي بن كعب ،
فقلت  :أبا المنذر ( :بلفظه) .

) )1تقريب التهذيب . 122 :
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دراسة اإلسناد:
* دمحم بف كثير  :ىو دمحم بن كثير العبدي أبو عبدهللا البصري .روى عن  :الثوري ،
وأخيو سميمان وكان أكبر منو بخمس سنين  ،وشعبة  ،وغيرىم وروى عنو  :أبو داود
 ،والذىمي  ،والحسين بن دمحم البخمي  ،وغيرىم ( )1ثقة لـ يصب مف ضعفو  ،من
كبار العاشرة  ،مات سنة ثالث وعشرين  ،ولو تسعون سنة  ،روى لو الجماعة (.)2
* سفياف  :ثقة حافظ إماـ حجة سبقت ترجمتو في الحديث رقم (. )5
* أبي سناف  :ىو سعيد بن سنان الشيباني األصغر الكوفي  .روى عن  :وىب بن
خالد الحمصي  ،وطأووس  ،وأبي إسحاق السبيعي  ،وغيرىم  .وروى عنو  :الثوري
 ،وابن المبارك  ،ووكيع ،وغيرىم ( )3صدوؽ لو أوىاـ  ،من السادسة  ،روى لو
البخاري في جزء القراءة خمف اإلمام ومسمم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة
(. )4
* وىب بف خالد الحمصي  :ىو وىب بن خالد الحميري أبو خالد الحمصي .
روى عن  :ابن الديممي  ،ودمحم بن حماد االلياني  ،واسد بن ودعة  ،وغيرىم .
وروى عنو  :أبو سفيان سعيد بن سنان  ،وأبو عاصم النبل ثقة ( )5من السابعة،
روى لو أبو داود والترمذي وابن ماجو (.)6
* ابف الديممي  :ىو عبدهللا بن فيروز الديممي ( )7أبو بشر ويقال أبو بسر  .روى
عن  :أبي بن كعب  ،وأبيو  ،وزيد بن ثابت  ،وغيرىم  .وروى عنو  :وىب بن خالد

) )1تهذيب التهذيب . 487/9 :
) )2تمريب التهذيب . 504 :
) )3تهذيب التهذيب . 45/4 :
) )4تمريب التهذيب . 237 :
) )5تهذيب التهذيب 862/88 :
) )6تمريب التهذيب585 :
) )7بفتح الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الالم وفي آخرها ميم ــــ هذه النسبة إلى الديلم وهب بالد معروفة ينسب إليها
خلك كثير من العلماء  .اللباب في تهذيب األنساب 524/8 :
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الحمصي  ،وأبو إدريس الخوالني  ،وغيرىم ( )1ثقة  ،من كبار التابعين  ،ومنيم من
ذكره في الصجابة  ،روى لو أبو داود والنسائي وابن ماجو (.)2
بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو سعيد بن سنان  ،صدوق لو أوىام )

87ػػ عف أبى بف كعب فى قولو عز وجل ﭧﭨﱡ ﱁﱂﱃﱄ
ﱅﱆﱇ ﱊﱠ ( )3قاؿ مصائب الدنيا والروـ والبطشة أو الدخاف.
شعبة الشاؾ فى البطشة أو الدخاف.
التخريج :
* أخرجو اإلمام مسمم في صحيحو  14( :ـ ـ ـ كتاب صفة القيامة والجنة والنار 8 ،ـ ـ ـ
باب الدخان  ،ج  ،8ص  ، 549ح . 7938
88ػػ عف أبى بف كعب قاؿ قاؿ رسوؿ هللا -ــ ملسو هيلع هللا  ( -يا أبا المنذر أتدرى أي آية مف
كتاب هللا معؾ أعظـ ) .قاؿ قمت هللا ورسولو أعمـ .قاؿ ( يا أبا المنذر أتدري أي
ﲙ ﳍﱠ()4
ﲚ
آية مف كتاب هللا معؾ أعظـ ) .قاؿ قمتﱡ ﲓﲔﲕﲖﲗ ﲘ
قاؿ فضرب فى صدري وقاؿ ( وهللا ليينؾ العمـ أبا المنذر ).
التخريج :
* أخرجو اإلمام مسمم في صحيحو  7( :ـ ـ ـ كتاب صالة المسافرين  33 ،ـ ـ ـ باب
فضل سورة الكيف وآية الكرسى  ،ج  ،9ص ،599ح . )5995
* وأخرجو اإلمام أبي داؤد في سننو ( 8ـ ـ ـ كتاب الوتر  57 ،ـ ـ ـ باب ما جاء فى آية
الكرسي  ،ج  ، 5ص  ، 131ح  )5369حدثنا دمحم بن المثنى حدثنا عبد األعمى
حدثنا سعيد بن إياس عن أبى السميل عن عبد هللا بن رباح األنصاري عن أبى بن
كعب قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (بمفظو) .
) )1تهذيب التهذيب . 358/5 :
) )2تمريب التهذيب . 387 :
) )3سورة السجدة .)28( :
) )4سورة البمرة .)255( :
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98ــ عن أبي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل يصمي فق أر قراءة أنكرتيا
عميو ثم دخل آخر فق أر قراءة سوى قراءة صاحبو فمما قضينا الصالة دخمنا جميعا
عمى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقمت إن ىذا ق أر قراءة أنكرتيا عميو ودخل آخر فق أر سوى قراءة
صاحبو فأمرىما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقرءا فحسن النبي ملسو هيلع هللا ىلص

أنيما فسق فى ن سي

من التكذيب وال إذ كنت فى الجاىمية فمما رأى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما قد ش يني ضرب
فى صدرى ف ضت عرقا وكأنما أنظر إلى هللا عز وجل فرقا فقال لى ( يا أبي أرسل
إلى أن اق ار القرآن عمى حرف فرددت إليو أن ىون عمى أمتي .فرد إلى الثانية اقرأه
عمى حرفين .فرددت إليو أن ىون عمى أمتي .فرد إلى الثالثة اقرأه عمى سبعة
أحرف فمك بكل ردة رددتكيا مسألة تسألنييا .فقمت الميم اش ر ألمتي .الميم اش ر
ألمتى .وأخرت الثالثة ليوم يرشب إلى الخمق كميم حتى إبراىيم ملسو هيلع هللا ىلص ).
التخريج :
* أخرجو اإلمام مسلم في صحيحو  7( :ـ ـ صالة المسافرين  44 ،ـ ـ ـ باب بيان أن
القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه  ،ج  ، 2ص  ،202ح .)1441
* وأخرجو اإلمام أبي داؤد في سننو 4 ( :ـ ـ ـ كتاب الوتر  22 ،ـ ـ ـ باب أنزل القرآن
على سبعة أحرف  ،ج  ،1ص  ، 551ح . )1440
* وأخرجو اإلمام النسائي في سننو  11( :ـ ـ ـ كتاب االفتتاح  ،باب  37ـ ـ ـ جامع ما
جاء في القرآن  ،ج  ، 2ص  ، 152ح .) 434
80ــ ( يا أبي إني أقرئت القرآن فقيل لي عمى حرف أو حرفين فقال الممك الذي
معي قل عمى حرفين .قمت عمى حرفين .فقيل لي عمى حرفين أو ثالثة .فقال الممك
الذي معي قل عمى ثالثة .قمت عمى ثالثة .حتى بمغ سبعة أحرف ثم قال ليس
منيا إال اف كاف إن قمت سميعا عميما عزي از حكيما ما لم تختم آية عذاب
برحمة أو آية رحمة بعذاب ).
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التخريج :
* أخرجو اإلمام أبي دؤاد  8( :ـ ـ ـ كتاب الوتر  99 ،ـ ـ ـ باب أنزل القرآن عمى سبعة
أحرف  ،ج  ،5ص ،111ح ،)5379حدثنا أبو الوليد الطيالسى حدثنا ىمام بن
يحيى عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سميمان بن صرد الخزاعى عن أبى بن
كعب قال قال النبى ملسو هيلع هللا ىلص(:بمفظو) .
دراسة اإلسناد :
* أبو الوليد الطيالسي  :ىو ىشام بن عبدالممك الباىمي موالىم أبو الوليد الطيالسي
البصري الحافظ اإلمام الحجة .روى عن :ىمام بن يحيى  ،وعكرمة بن عمار ،
وجرير بن حازم  ،وغيرىم  .روى عنو  :أبو داود  ،وابي خثيمة  ،والبخاري  ،وغيرىم
 ،ثقة ثبت ( ، )1من التاسعة  ،مات سنة سبع وعشرين  ،ولو اربع وتسعون  ،روى
لو الجماعة (. )2
* ىماـ بف يحيى  :ىو ىمام بن يحيى بن دينار اإلزدي العوذي( )3المحمي .
روى عن  :قتادة  ،وعطاء بن أبي رباح  ،واسحاق بن أبي طمحة  ،وغيرىم .
وروى عنو  :أبو داود الطيالسي  ،والثوري وىو من أقرانو  ،وابن المبارك ،
وغيرىم( )4ثقة ربما وىـ  ،من السابعة  ،مات سنة أربع ـ ـ ـ أو خمس وستين  ،روى
لو الجماعة ()5
* قتادة  :ثقة ثبت  ،يقاؿ ولد أكمو  ،سبقت ترجمتو في الحديث رقم (.)48
* يحيى بف يعمر  :ىو يحيى بن يعمر البصري أبو سميمان ويقال أبو سعيد ويقال
أبو عدي القيسي الجدلي ( )6قاضي مرو .روى عن  :سميمان بن صرد  ،وعثمان ،
) )1تهذيب التهذيب . 347/6 :
) )2تمريب التهذيب . 573 :
) )3بفتح العين وسكون الواو وفي آخرها ذال معجمة – هذه النسبة إلى عوذ بن سود بن الحجر بن عمران بن عمرو مزيميا بن عامر
ماء السماء بطن من األزد .اللباب في تهذيب األنساب . 363/2 :
) )4تهذيب التهذيب . 67/88 :
) )5تمريب التهذيب . 574 :
) )6مسنوب إلى جديلة من األنصار  .اللباب في تهذيب األنساب 263/8:
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 ،وعمي  ،وغيرىم  .وروى عنو  :قتادة  ،وسميمان التيمي  ،وغيرىم ( )1ثقة فصيح
وكاف يرسل ( )2من الثالثة  ،مات قبل المئة  ،وقيل بعدىا  .روى لو الجماعة (.)3
* سميماف بف صرد ـ ـ رضي هللا عنو ـ ـ :صحابي .
بياف درجة اإلسناد  :صحيح رجالو ثقات.

91ػػ أف أبيا قاؿ لعمر يا أمير المؤمنيف إني تمقيت القرآف ممف تمقاه وقاؿ عفاف
ممف يتمقاه مف جبريل عميو السالـ وىو رطب .
التخريج :

* أخرجو اإلمام أحمد في مسنده ( :ج  ، 1ص، 557ح  ، 95511حدثنا عبد هللا

حدثني أبي ثنا ىشام بن عبد الممك وعفان قاال ثنا أبو عوانة عن األسود بن قيس

قال عفان في حديثو ثنا األسود بن قيس عن نبيح عن بن عباس  :أن أبيا قال لعمر
يا أمير المؤمنين ( :بمفظو) .
دراسة اإلسناد:

*ىشاـ بف عبدالممؾ  :ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث رقم (. )95

* عفاف  :ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث رقم (. )63

* أبوعوانة  :ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث رقم (. )68

* األسود بف قيس  :ىو األسود بن قيس العبدي وقيل البجمي ( )4أبو قيس الكوفي
روى عن  :نبيح  ،وأبيو  ،وثعمبة بن عباد  ،وغيرىم  .وروى عنو  :أبوعوانة ،

وشعبة  ،والثوري ،وغيرىم ( )5ثقة  ،من السادسة  ،روى لو مسمم والنسائي (. )6

* نبيح  :ىو نبيح بن عبدهللا العنزي أبو عمر الكوفي  .روى عن  :ابن عباس ،

وابن عمر  ،وأبي سعيد ،وغيرىم .وروى عنو  :األسود بن قيس  ،وأبو خالد الداالني

 )7( ،مقبوؿ  ،من الثالثة  ،روى لو األربعة (. )8

) )1تهذيب التهذيب . 305/88 :
) )2لال أبوبكر بن أبي عاصم لم يسمع من عمار بن ياسر رضي هللا عنه  .جماع التحصيل . 299:
) )3تمريب التهذيب . 598 :
) )4بفتح الباءالموحدة والجيم ـــــ هذه النسبة إلى لبيلة بجلية وهو ابن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث في أخي االزد وليل أن
بجلية أسم أمهم وهي من سعد العشيرة وأختها باهلة ولدتا لبلتين عظمتين نزلت الكوفة  .اللباب في تهذيب األنساب . 828/8 :
) )5تهذيب التهذيب . 348/8 :
) )6تمريب التهذيب . 888 :
) )7تهذيب التهذيب . 487/80 :
) )8تمريب التهذيب . 559 :
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* ابف عباس ػػػػ رضي هللا عنو ـ ـ :صحابي .

بياف درجة اإلسناد  :ضعيف ( فيو نبيح بن عبدهللا  ،مقبول) .

92ػػ عف أبي بف كعب قاؿ قاؿ رسوؿ هللا صمى هللا عميو و سمـ  :يا بالؿ اجعل
بيف أذانؾ واقامتؾ نفسا يفرغ اآلكل مف طعامو في ميل ويقضى المتوضئ حاجتو
في ميل .
التخريج :
* أخرجو اإلمام أحمد في مسنده ( :ج  ، 1ص ، 534ح  ، 95494حدثنا عبد هللا
حدثني زكريا بن يحيى بن عبد هللا بن أبي سعيد الرقاشي الخزاز ثنا مسمم بن قتيبة
ثنا مالك بن مغول عن بن الفضل عن أبي الجوزاء عن أبي بن كعب قال قال رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( :بمفظو) .
دراسة اإلسناد :
* زكريا بف يحيى بف عبدهللا  :ىو زكريا بن يحيى بن عبدهللا بن ابن سعيد الرقاشي
الخزاز المقري  .روى عن  :سمم بن قتيبة  ،وجده  ،ومعاذ بن معاذ  ،وغيرىم .
وروى عنو  :عبدهللا بن أحمد  ،أبو يعمى قاؿ عنو بف حباف في الثقات يغرب
ويخطي  .حدثنا عنو أبو يعمى وغيره من شيوخنا (. )1
* سمـ بف قتيبة  :ىو سمم بن قتيبة الشعيري أبو قتيبة الخراساني الفريابي نزيل
البصرة روى عن  :مالك بن مغول  ،يونس بن أبي إسحاق  ،واسرائيل بن يونس ،
وغيرىم وروى عنو  :زكريا بن يحيى  ،عمرو بن عمي الفالس  ،والمنذر الجارودي ،
وغيرىم ( )2صدوؽ  ،من التاسعة  ،مات مئتين أو بعدىا .روى لو البخاري واألربعة
واألربعة (. )3

) )1الثمات . 254/8 :
) )2تهذيب التهذيب . 833/4 :
) )3تمريب التهذيب . 246 :
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* مالؾ بف مغوؿ  :ىو مالك بن مغول بن عاصم بن غزية بن حارثة بن جديح بن
بجمية البجمي أبو عبدهللا الكوفي  .روى عن :الفضل بن موسى  ،وأبي إسحاق
السبيعي  ،وعون بن أبي جحيفة  ،وغيرىم وروى عنو  :سمم بن قتيبة  ،وأبي إسحاق
السبيعي  ،وشعبة  ،وغيرىم ( )1ثقة ثبت  ،من السابعة  ،مات سنة تسع وخمسين
عمى الصحيح  .روى لو الجماعة(.)2
* الفضل بف موسى  :ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث رقم (.)49
* أبي الجوزاء  :ىو أوس بن عبدهللا الربعي أبو الجوزاء البصري من ربعة األزد .
روى عن  :أبي بن كعب ،وأبي ىريرة  ،وعائشة  ،وغيرىم  .وروى عنو  :مالك بن
مغول  ،وبديل بن ميسرة  ،وأبو أشيب  ،وغيرىم ثقة ( )3يرسل كثي اًر ( )4من الثالثة
 ،مات سنة ثالث وثمانين  .روى لو الجماعة (. )5
بياف درجة اإلسناد  :حسن ( فيو سمم بن قتيبة  ،صدوق ) .
93ػػ قاؿ أبي بف كعب  :يجمدوف ويرجموف ويرجموف  ،وال يجمدوف ويجمدوف  ،وال
يرجموف ففسره قتادة  :الشيخ المحصف  ،إذا زنا يجمد ثـ يرجـ والشاب المحصف
يرجـ إذا زنا  ،والشاب الذي لـ يحصف يجمد.
التخريج :
أخرجو اإلمام النسائي في السنن الكبرى  ( :كتاب الرجم 4 ،ـ ـ ـ نسخ الجمد عن الثيب
 ،ج  ، 6ص  ،317ح  ، 7555أخبرنا دمحم بن المثنى  ،قال  :حدثنا دمحم بن جعفر
 ،قال  :حدثنا شعبة  ،عن قتادة  ،عن عزرة  ،عن الحسن العرني  ،عن عبيد بن
نضيمة  ،عن مسروق  ،قال  :قال أبي بن كعب ( :بمفظو) .

) )1تهذيب التهذيب . 22/80 :
) )2تمريب التهذيب . 588 :
) )3تهذيب التهذيب . 383/8 :
) )4عن عمر وعلي رضي هللا عنهما لال أبو زرعة مرسل .جامع التحصيل . 847 :
) )5تمريب التهذيب 886 :
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دراسة اإلسناد:
* دمحم بف المثنى  :ىو دمحم بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنزي أبو موسى
البصري الحافظ المعروف بالزمن  .روى عن  :دمحم جعفر  ،وعبدهللا بن إدريس ،وأبي
معاوية  ،وغيرىم  .وروى عنو  :النسائي عن زكريا السجزي عنو  ،وأبو زرعة  ،وأبو
حاتم  ،وغيرىم ( )1ثقة ثبت  ،من العاشرة  ،وكان ىو وبندار فرسي رىان وماتا في
سنة واحدة  .روى لو الجماعة (. )2
* دمحم بف جعفر  :ىو دمحم بن جعفر اليذلي موالىم أبو عبدهللا البصري المعروف
بغندر صاحب الكرابيس  .روى عن  :شعبة فأكثر وجالسو نحواً من عشرين سنة
وكان ربيبو  ،وعبدهللا بن سعيد  ،وعوف األعرابي  ،وغيرىم  .وروى عنو  :دمحم بن
المثنى  ،واحمد بن حنبل  ،واسحاق بن راىويو  ،وغيرىم ( )3ثقة صحيح الكتب إال
أف فيو غفمة  ،من التاسعة  ،مات سنة ثالث ـ ـ أو أربع ـ ـ وتسعين  .روى لو
الجماعة (. )4
* شعبة  :ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث رقم (. )4
* قتادة  :ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث رقم (. )48
* عزرة  :ىو عزرة بن عبدالرحمن بن ز اررة الخزاعي الكوفي األعور .روى عن :
الحسن العرني  ،وعائشة أم المؤمنين مرسالً  ،وحميد بن عبدالرحمن الحميري ،
وغيرىم  .وروى عنو  :قتادة  ،وسميمان التيمي  ،وداود بن أبي ىند  ،وغيرىم ()5
ثقة  ،من السادسة  ،روى لو مسمم وأبو داود والترمذي والنسائي (. )6
* الحسف العرني  :ىو الحسن بن عبدهللا بن العرني البخمي الكوفي  .روى عن :
عبيد بن نضيمو  ،ابن عباس  ،وعمرو بن حريث  ،وغيرىم  .وروى عن :عزرة بن
) )1تهذيب التهذيب . 425/9 :
) )2تمريب التهذيب .505 :
) )3تهذيب التهذيب . 96/9 :
) )4تمريب التهذيب . 472 :
) )5تهذيب التهذيب . 892/7 :
) )6تمريب التهذيب . 390 :

880

عبد الرحمن  ،والحكم بن عتبة  ،وسممة بن كهيل  ،وغيرهم( )1ثقة  ،أرسل عن ابن
عباس  ،وهو من الرابعة  ،روى له البخاري ومسمم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
(. )2
* عبيد بن نضلة  :هو عبيد بن نضمة الخزاعي أبو معاوية الكوفي المقري .
روى عن  :مسروق  ،وابن مسعود  ،والمغيرة بن شعبة  ،وغيرهم  .وروى عنه :
والحسن العرني  ،وابراهيم النخعي  ،وأشعث بن سميم  ،وغيرهم ( )3ثقة  ،من الثانية
 ،ووهم من ذكر أن له صحبة  ،مات في والية بشر في العراق  .روى له مسمم
واألربعة (. )4
* مسروق  :ثقة فقيو عابد ،مخضرم سبقت ترجمته في الحديث رقم (.)86
بيان درجة اإلسناد  :صحيح رجاله ثقات .
94ــ قال إني سمعت رسول هللا ـــــــ ملسو هيلع هللا ىلص ـــــ يقول ( يوشك الفرات أن يحسر عن جبل
من ذىب فإذا سمع بو الناس ساروا إليو فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون
منو ليذىبن بو كلو قال فيقتتلون عليو فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ) .قال
أبو كامل فى حديثو قال وقفت أنا وأبي بن كعب فى ظل أجم حسان.
التخريج :
* أخرجه اإلمام مسمم في صحيحه  55( :ـ ـ ـ الفتن وأشراط الساعة  6 ،ـ ـ باب ال
تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب  ،ج  ، 6ص  ، 575ح
.)7556

) )1تهذيب التهذيب .292/2 :
) )2تقريب التهذيب . 161 :
) )3تهذيب التهذيب . 77/7 :
) )4تقريب التهذيب . 378 :
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الخاتمة وتشتمل على
أهم النتائج والتوصيات

182

الخاتمة والنتائج والتوصيات
أن الحمد هلل نحمده ونستفغره ونستيديو ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
 ،أحمد هللا تعالى جزيل نعمو أن وفقني إلى إكمال ىذا البحث الذي تناولت فيو
إحاديث الصحابي الجميل أبي بن كعب في الكتب التسعة وجممة اإلحاديث التي
ّ
قمت بدراستيا  94حديثاً وتوصمت إلى النتائج التالية :
 1ـ أتفق البخاري ومسمم عمى . 3
 2ـ انفرد البخاري عمى . 4
 3ـ أنفرد مسمم عمى . 9
 4ـ ما أخرجو ابو داود . 16
5ـ ـ ما اخرجو الترمذي . 12
 6ـ ما أخرجو النسائي . 5
 7ـ ما أخرجو النسائي في الكبرى . 8
 8ـ ماأخرجو ابن ماجة . 9
 9ـ ما أخرجو الدارمي .7
 11ـ ما أخرجو أحمد. 21
183

عدد اإلحاديث الصحيحة 34 :
عدد اإلحاديث الصحيحة لغيره 2 :
عدد اإلحاديث الحسنة 17 :
عدداإلحاديث الضعيفة 38 :
عدد إإلحاديث الضعيفة جداً3 :
التوصيات :
 1ـ اإلىتمام بخدمة السنة النبوية المشرفة وباألخص عمم دراسة اإلحاديث وتحقيق
كتب التراث .
 2ـ اإلىتمام بمسانيد الصحابة ال سيما األكابر منيم .
 3ـ توفير المراجع والمصادر الخاصة بيذا العمم .
 4ـ تحديث المكتبة الكترونية لتسييل ميمة البحث عن المعمومة .
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الفهارس
وتشتمل عمى :
فيرس اآليات القرآنية
فيرس اإلحاديث النبوية
فيرس اإلعالم المترجم ليم
فيرس المصادر والمراجع
فيرس الموضوعات

185

فهرس اآليات القرآنية
اآلية

السورة

رقم اآلية

رقم الصحفة

الرقم
1

ﭐ ﱡﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﭐﱠ

البمرة

601

84

2

ﳋ ﳓ ﱠ
ﳌ
ﭐ ﭐﱡﭐ ﳉ ﳊ

البمرة

163

145

3

ﲙ ﳍﱠ
ﲚ
ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

البمرة

255

135

4

ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱧ ﱠ

آل
عمران

18

145

5

ﭐﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓﲔﲕﱠ

6

ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﲘ ﱠ

7

ﭐﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ
ﱠﱡﱲﱠ

8

ﲒﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ ﱠ
ﲓ
ﭐﱡﭐ ﲑ

9

ﭐﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪ
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶﲷ
ﲸﲹﲺﲻﲼ ﱠ
186

النساء

117

40

االعراف

54

145

االعراف

172

164

التوبة

127

48

التوبة

128

48-84

 10ﭐﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉﲊﱠ
11

ﭐﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ

ﲵﲷ
 12ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲶ

ٌونس

58

67

الحجر

87

651

النحل

126

658

 13ﭐﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ

الكهف

61

620-661

 14ﭐﱡﭐ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ

الكهف

62

90

 16ﭐﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱣ ﱠ

الكهف
ﭐ

63

661-90

ﱨﱪﱫﱬ ﱭﱮﱠ
 19ﭐﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱩ

الكهف

64

626-664

 20ﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ

الكهف

66

118

 21ﭐﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ

الكهف

67

118

الكهف

69

118

ﲸ ﲹﲺﲻﲼﱠ

22

ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ

 23ﱡﭐ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

الكهف

72-73

118

 24ﭐﱡﭐ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳥ ﱠ

الكهف

74

664-82

 25ﭐﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ

الكهف

76

680-664-41

ﳌﳍﳎﳔﱠ

187

 21ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ
ﱬﱴﱠ
ﱭ
ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫ
 21ﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱨ ﱠ
 24ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍﱎﱏﱐﱠ
24

ﲪﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱ
ﲫ
ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲲﲳﱠ

80

ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱊ ﱠ

 31ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ
ﱍﱏﱐﱑﱒﱓ ﱠ
ﱎ
ﱉ ﱊﱋﱌ
 32ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱜﱝﱞﱟﱠﱡ ﱢ
ﱣﱤﱥﱦﱧ ﲄ ﱠ
 33ﭐﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ
 34ﭐﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲟ ﱠ
35

ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲟﱠ

36

ﲾ ﳀﳁ
ﲿ
ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
ﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﱠ

ﭐ
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الكهف

77

684-664

الكهف

86

88

االنبٌاء

25

48

المؤمنون

661

685

السجدة

21

142

األحزاب

7

157

النور

55

1

الصافات

681

601

الفتح

26

44

الفتح

26

611

الطالق

4

123

 37ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ

الجن

3

146

ﱭ ﱴ ﱠ
 39ﭐﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱮ

اإلنسان

30

120

 40ﭐﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ

األعلى

1

51

 41ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ

البٌنة

1

64

التكاثر

1

142

 43ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ

االخالص

1

66

 44ﭐﱡﭐﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱠ

االخالص

4

66

ﲑﲒ ﲓﲔﱠ
 42ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ
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فهرس االحاديث واآلثار
طرف الحديث

الرقم

رقم الصحفة

1

أبصر الخضر غالما ً ٌلعب مع الصبٌان

34

2

أتٌنا أبً بن كعب لنحدث إلٌه فلما لام لمنا

35

3

إحدى عٌنٌه كأنها زجاجة خضراء وتعوذوا

37

4

أخذت صرة مبة دٌنار فأتٌت النبً ملسو هيلع هللا ىلص

39

5

آخر آٌة نزلت { لمد جاءكم رسول من أنفسكم } اآلٌة

40

6

.إذا جامع الرجل المرأة فلم ٌنزل لال ٌغسل ما مس المرأة

42

1

أراد ان ٌنهى عن متعة الحج فمال له أبً لٌس ذلن لن لد

43

8

استفتى رجل أبً بن كعب فمال ٌا أبا المنذر

44

9

أشاهد فالن  .لالوا ال

46

10

أدعو لً سٌد األنصار

10

11

ألرأنً أبى بن كعب كما ألرأه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

48

12

ألرأنً رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم سورة فبٌنا أنا

50

13

ألراؤنا أبى وألضانا علً وإنا لندع

51

14

أمرت أن ألربن المرآن

52
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15

االستبذان ثالث فإن أذن لن وإال فارجع

53

16

كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوتر

54

17

الصالة فً الثوب الواحد سنة كنا نفعله

59

18

ان أبا هرٌرة كان جرٌبا على ان ٌسأل

61

19

أن أبى بن كعب أمهم ٌعنى فً رمضان

63

20

إن الغالم الذى لتله الخضر طبع كافرا

64

21

أن الفتٌا التً كانوا ٌفتون أن الماء من الماء

65

22

إن هللا أمرنً أن الرأ علٌن فمرأ علٌه

67

23

أن المشركٌن لالوا لرسول هللا صلى هللا علٌه و سلم انسب لنا

69

24

أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لرأ (بفضل هللا وبرحمته فبذلن فلتفرحوا)

70

25

أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌعتكف العشر األواخر

73

26

أن جبرٌل حٌن ركض زمزم

74

27

أن رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم صلى بالناس فترن

76

28

أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص دعا بماء  ،فتوضأ مرة مرة

77

29

ً بن كعب
أن عمر جمع الناس علً أُب ّ

80

30

إن للوضوء شٌطانا ٌمال له الولهان

81
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31

ان مطعم بن آدم جعل مثال للدنٌا وان لزحه وملحه فانظروا

82

32

إن من الشعر حكمة

84

33

إن ٌدعون من دونه إال إناثا

84

34

انتسب رجالن على عهد رسول هللا

86

85

أنطان هللا ذان كله واعطان

88

36

انكسفت الشمس على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

90

81

أنه لرأ { لد بلغت من لدنً عذرا } مثملة

92

38

}أنه كان ٌمرأ { :إذ جعل الذٌن كفروا فً للوبهم الحمٌة}

93

39

أنه لٌلة أسري به وجد رٌحا طٌبة

95

40

انهم جمعوا المرآن فً مصاحف فً خالفة أبً بكر رضً هللا

98

41

إنً وجدت مذٌا  ،فغسلت ذكري

100

42

أول من ٌصافحه الحك عمر

101

43

بعث رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم إلى أبً طبٌبا ً فمطع عرلا ً

103

44

بٌنا أنا فً المسجد فً الصف الممدم فجذبنً رجل

104

45

جاء رجل إلى النبً صلى هللا علٌه و سلم فمال ٌ :ا رسول هللا
أنً عملت اللٌلة عمالً
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106

46

خذوا المرآن من أربعة

24

47

ذان الذي علٌن فأن تطوعت

108

48

سألت أبً بن كعب عن النبٌذ فمال اشرب

112

49

سألت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال لٌل لً فملت فنحن

112

50

سألت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن لول هللا تعالى

112

51

عرضت على الجنة بما فٌها من الزهرة

113

52

علمت رجال المرآن  ،فأهدى إلً لوسا

115

53

فاتحة الكتاب هً السبع المثانً

117

54

فرج سمف بٌتً وأنا بمكة فنزل جبرٌل علٌه السالم

119

55

لام موسى النبً خطٌبا فً بنً إسرابٌل

121

56

لرأ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم الجمعة

126

57

قلت للنبي صلى هللا عليه و سلم {وأوالت األحمال أجلهه أن

128

يضعه حملهه }
58

كان رجل ال أعلم رجال أبعد من المسجد منه وكان ال تخطبه

129

59

كان رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم إذا ذهب ثلثا اللٌل لام

130

60

كان رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم ٌصلً

132
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61

كان رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم ٌعلمنا إذا أصبحنا

133

62

كان رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -إذا دعا بدأ بنفسه

134

63

كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا سلم فى الوتر

136

64

كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌصلً إلى جذع إذ كان المسجد عرٌشا

138

65

كان لجدي جرن من تمر  ،فجعل ٌجده ٌنمص

139

66

كان ٌسكت سكتتٌن إذا دخل فً الصالة

141

67

كانوا أهل لرٌة لباما

143

68

كم تعدون سورة األحزاب آٌة

144

69

كنا نرى هذا من المرآن حتى نزلت

146

70

كنت أمشً مع أبً بن كعب فمال فتى ما تمول ٌا عماه فً كذا
وكذا

146

71

كنت أنا وأبً وأبو طلحة جلوسا فأكلنا لحما

148

72

كنت عند النبً ملسو هيلع هللا ىلص فجاء أعرابً فقال يا نبي هللا ان لي أخا وبو

149

73

ال تسبوا الرٌح فإذا رأٌتم ما تكرهون

147

74

ال ٌشكر اله من ال ٌشكرالناس

ج

75

ال ٌضر كلو ولال لألعرابً كل

153

وجع
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76

لرباط ٌوم فً سبٌل هللا من وراء عورة المسلمٌن

155

77

لمً رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم جبرٌل فمال

157

78

لما كان ٌوم أحد أصٌب من األنصار أربعة

158

79

لوال الهجرة لكنت امرأ من األنصار

159

80

ما أنزل هللا فً التوراة وال فً اإلنجٌل

160

81

ما حان فً صدري منذ أسلمت

161

82

متى عهدن بأم ملدم وهو حر

162

83

مثلً فً النبٌٌن كمثل رجل بنى دارا فأحسنها

163

84

من رأٌتموه ٌتعزى بعزاء الجاهلٌة فأعضوه وال تكنوا

164

85

من صلى على جنازة فله لٌراط

166

86

من لام السنة أصاب لٌلة المدر

167

87

وإذ أخذ ربن من بنً آدم من ظهورهم

168

88

وألزمهم كلمة التموى لال ال إله إال هللا

170

89

ولع فً نفسى شًء من المدر فحدثنً

172

90

ولنذٌمنهم من العذاب األدنى دون العذاب األكبر

174

195

91

ٌا أبا المنذر أتدرى أي آٌة من كتاب هللا معن أعظم

174

92

ٌا أبى أرسل إلى أن الرأ المرآن

175

93

ٌا أبى إنً ألربت المرآن فمٌل لً على حرف أو حرفٌن

175

94

ٌا أمٌر المؤمنٌن إنً تلمٌت المرآن ممن تلماه

177

95

ٌا بالل اجعل بٌن أذانن وإلامتن نفسا

178

96

ٌجلدون وٌرجمون  ،وال ٌجلدون وٌجلدون

179

97

ٌوشن الفرات أن ٌحسر عن جبل من ذهب

181

196

فهرس األعالم المترجم لهم
الرقم
 6إبراهٌم بن إسماعٌل بن ٌحٌى

الصفة

الصحفة

اسم العلم

ضعٌف

688

2

إبراهٌم بن زٌد الشامً

ثمة ٌهم للٌالً

11

8

إبراهٌم بن سعد بن إبراهٌم

ثمة

604

8

إبراهٌم بن سعٌد الجوهري

ثمة حافظ تكلم فٌه بال حجة

48

5

إبراهٌم بن دمحم بن عبدهللا

ثمة

615

1

إبراهٌم بن موسى بن ٌزٌد

ثمة حافظ

51

1

أحلج بن عبدهللا بن حجٌة

صدوق شٌعً

12

4

أحمد بن منٌع بن عبدالرحمن

ثمة حافظ

14

4

أحمد بن الفرات بن خالد

ثمة حافظ تكلم فٌه بال مستند

40

60

أحمد بن سعٌد بن إبراهٌم

ثمة حافظ

15

66

أحمد بن عبدهللا بن ٌونس

ثمة حافظ

85

62

أحمد بن عبدالملن بن والد

ثمة تكلم فٌه بال حجة

668

68

أحمد بن عثمان بن حكٌم

ثمة

658

68

أحمد بن دمحم بن حنبل

ثمة حافظ فمٌه حجة

18

65

إسحاق بن إبراهٌم بن حبٌب

ثمة

656

61

إسرابٌل بن ٌونس بن أبً إسحاق

ثمة تكلم فٌه بال حجة

688

61

إسماعٌل بن أبً خالد

ثمة ثبت

85

64

إسماعٌل بن أمٌة بن عمرو

ثمة ثبت

618

64

إسماعٌل بن مسلمة بن لغنب

صدوق ٌخطا

14

20

إسماعٌل بن عبدهلل بن زرارة

صدوق تكلم فٌه األزدي بال حجة

688

26

إسماعٌل بن دمحم بن إسماعٌل

صدوق ٌهم

602

22

إسماعٌل بن ٌحٌى بن سلمة

مترون

688

ثمة

611

28

األسود بن لٌس العبدي
197

صدوق

48

28

أمٌة بن خالد األسود

620

25

أنس بن عٌاض

ثمة

21

أوس بن عبدهللا الربعً

ثمة

614

21

أٌوب بن أبً تمٌمة

ثمة ثبت حجة

11

24

بسربن عبدهللا بن عمرو

ثمة حافظ

45

24

بشر بن عمر بن الحكم

ثمة

86

80

بكر بن عبدالرحمن بن عبدهللا

ثمة

658

86

ثابت بن أسلم

ثمة ثابت

18

82

ثور بن ٌزٌد الكالعً

ثمة

661

88

ثوٌر بن أبً فاخته

ضعٌف رمً بالرفض

616

88

الجارود بن أبً سبرة

صدوق

11

85

جرٌر بن حازم بن عبدهللا

81

جعفر بن مسافر بن راشد

ثمة  ،لكن فً حدٌثه عن لتادة
أوهام
صدوق ربما أخطا

15

81

حبٌب بن أبً ثابت

84

حبٌب بن الزبٌر بن مشكان

84

حجاج بن أرطاة

80

حرب بن شداد الٌشكري

86

الحسن بن أبً ٌسار

14

ثمة فمٌه جلٌل وكان كثٌر اإلرسال
والتدلٌس
ثمة

84

صدوق كثٌر الخطأ والتدلٌس

611

ثمة

680

ثمة فمٌه فاضل مشهور

88

82

الحسن بن عبدهللا العرنً

ثمة

640

88

الحسن بن عبٌد الهاشمً

صدوق

616

85

الحسن بن موسى األشٌب

ثمة

651

81

الحسٌن بن حرٌث بن ثابت

ثمة

654

81

الحسٌن بن والد

ثمة له أوهام

45

84

حضرمً بن الحك السعدي

ال بأس به

686

84

حفص بن عمر بن الحارث

ثمة تبت

81

198

656

50

الحكم بن عٌنٌة الكندي

ثمة ثبت فمٌه

658

56

حماد بن أسامة بن زٌد

ثمة ثبت

661

52

حماد بن سلمة بن دٌنار

ثمة عابد أثبت الناس فً ثابت

18

58

حمزة بن حبٌب بن عمارة

زاهد ربما وهم

685

58

حمٌد بن أبً حمٌد

ثمة مدلس

682

55

خارجة بن مصعب بن خارجة

مترون

42

51

خالد بن عبدهللا بن عبدالرحمن

ثمة ثبت

10

51

دواد بن عطاء المزنً

ضعٌف

602

54

زر بن عبدهللا

ثمة عابد رمً باإلرجاء

666

54

الربٌع بن أنس

صدوق له أوهام وربمً بالتشٌع

58

10

رفٌع بن مهران

ثمة كثٌر اإلرسال

58

16

روح بن عبدالمؤمن الهذلً

صدوق

44

12

زبٌد بن الحارث بن عبدالكرٌم

ثمة ثبت عابد

51

18

زر بن حبٌش بن حباشه

ثمة جلٌل مخضرم

14

18

زكرٌا بن عدي بن زرٌك

ثمة جلٌل ٌحفظ

684

15

زكرٌا بن ٌحٌى بن عبدهللا

ٌغرب وٌخطا

614

11

زهٌر بن دمحم التمٌمً

رواٌة أهل الشام عنه غٌر مستممٌة

668

11

زهٌر بن معاوٌة بن حدٌح

ثمة ثبت

85

14

زٌد بن الحوارى

ضعٌف

14

14

سعد بن أوس العبدي

صدوق له أغالٌط

50

10

سعٌد بن المسٌب بن حزن

أحد العلماء األثبات الفمهاء الكبار

608

16

سعٌد بن إٌاس الجرٌري

ثمة

10

12

سعٌد بن جبٌر بن هشام

ثمة ثبت فمٌه

6

18

سعٌد بن سنان الشٌبانً

صدوق له أوهام

618

18

سعٌد بن بشٌر األزدي

ضعٌف

41

15

سعٌد بن عبدالرحمن بن أبزى

ثمة

54

199

11

سعٌد بن عاللة الهاشمً

ثمة

616

11

سفٌان بن سعٌد مسروق

حافظ فمٌه عابد إمام حجة

686

14

سفٌان بن حبٌب البصري

ثمة

616

14

سفٌان بن عٌنٌة بن عمران

ثمة حافظ إمام حجة

88

40

سلم بن لٌتبة الشعٌري

صدوق

614

46

سلمة بن دٌنار أبو حازم

ثمة عابد

11

42

سلمة بن كهٌل

ثمة

666

48

سلٌم بن أسود بن حنظلة

ثمة بإتمان

81

48

سلٌمان بن داود بن الجارود

ثمة

81

45

سلٌمان بن سٌف

ثمة حافظ

680

41

سلٌمان بن طرخان التٌمً

ثمة عابد

44

41

سلٌمان بن عامر بن عمٌر

صدوق

58

44

سلٌمان بن مهران

ثمة حجة

51

44

سهل بت نجلة

صدوق

665

40

سوٌد بن نصر بن سوٌد

ثمة

666

46

شبابة بن سوار الفزاري

ثمة

48

42

شجاع بن مخلد الفالس

صدوق

40

48

شرٌن بن عبدهللا بن أبً نمٌر

صدوق ٌخطا

621

48

شعبة بن الحجاج بن الوردة

ثمة حافظ

84

45

شعٌب بن دمحم بن عبدهللا

صدوق

624

41

شٌبان بن عبدالرحمن التمٌمً

ثمة صاحب كتاب

651

41

صالح بن كٌسان المدنً

ثمة ثبت

602

44

الطفٌل بن أبً كعب

ثمة

682

44

طلحة بن نافع المرشً

صدوق

51

600

عاصم بن بهدلة

صدوق له أوهام

14

606

عامر بن شراحٌل

ثمة مشهور فمٌه فاضل

85

200

602

عابذ بن عبدهللا بن عمرو

ولد فً حٌاة النبً ملسو هيلع هللا ىلص

45

608

عبدالرحمن بن أبً لٌلى

ثمة

44

608

عبد العزٌز بن دمحم الداروردي

صدوق

621

605

عبدالحمٌد بن جعفر بن عبدهللا

صدوق رمً بالمدر وربما وهم

664

601

عبدالرحمن بن زٌد بن عمبة

ما بحدٌثه بأس

684

601

عبدالرحمن بن سلم شامً

مجهول

661

604

عبدالرحمن بن عمرو بن أبً عمرو

ثمة جلٌل

651

604

عبدالرحمن بن دمحم بن زٌاد

صدوق كثٌر الخطأ إو التدلٌس

611

660

عبدالرحمن بن مل بن عمرو

مخضرم

44

662

عبدالرحمن بن ٌعموب الجهنً

ثمة

664

668

عبدالصمد بن عبدالوراث بن سعٌد

صدوق ثبت فً شعبة

84

668

عبدهللا بن أبوبكر بن دمحم

ثمة

604

665

عبدهللا بن أبً العنزي

ثمة

84

661

عبدهللا بن أبً بصٌر

وثمه العجلً

84

661

عبدهللا بن أبً جعفر

صدوق ٌخطا

46

664

عبدهللا بن إدرٌس بن ٌزٌد

ثمة فمٌه عابد

81

620

عبدهللا بن العالء بن زبر

ثمة

48

626

عبدهللا بن المبارن بن واضح

ثمة ثبت فمٌه عالم جواد مجاهد جمعت
فٌه خصال الخٌر

12

622

عبدهللا بن خباب بن األرث

ثمة

84

628

عبدهللا بن سعٌد بن حصٌن

ثمة

611

628

عبدهللا بن عبدالرحمن بن أبزى

ممبول

12

625

عبدهللا بن عرادة بن شٌبان

ضعٌف

14

621

عبدهللا بن عٌسى بن عبدالرحمن

ثمة فٌه تشٌع

650

621

عبدهللا بن فٌروز الدٌلمً

ثمة

618

624

عبدهللا بن دمحم بن أبً شٌبة

ثمة حافظ صاحب تصانٌف

41

201

624

عبدهللا بن دمحم بن عمٌل

حدٌثه لٌن

665

680

عبدهللا بن نمٌر الهمدانً

ثمة

41

686

عبدالملن بن عمرو المٌسً

ثمة

610

682

عبد الملن بن عمٌر بن سوٌد

ثمة فصٌح عالم

41

688

عبدالملن بن معن بن عبدالرحمن

ثمة

681

688

عبدالوهاب بن عبد المجٌد بن الصلت

ثمة

54

685

عبٌد بن عمٌر بن سعٌد

مترون

14

681

عبٌد بن نضلة الخزاعً

ثمة

640

681

عبٌدهللا بن عمرو بن أبً الولٌد

ثمة فمٌه ربما وهم

668

684

عتاب بن زٌاد الخرسانً

صدوق

684

684

عتً بن ضمرة التمٌمً

ثمة

42

680

عثمان بن دمحم بن إبراهٌم

ثمة حافظ له أوهام

51

686

عدي بن ثابت

ثمة رمً بالتشٌع

611

682

عزرة بن عبدالرحمن بن زرارة

ثمة

640

688

عسٌى بن عبٌد بن مالن

صدوق

654

688

عطاء بن ٌسار الهاللً

ثمة صاحب مواعظ وعبادة

621

685

عطٌة بن لٌس الكالعً

ثمة

661

681

عفان بن مسلم بن عبدهللا

ثمة ثبت

682

681

العالء بن عبدالرحمن بن ٌعموب

صدوق ربما وهم

664

684

علً بن حجر

ثمة حافظ

662

684

علً بن زٌد بن عبدهللا

ضعٌف

86

650

عمارة بن عمرو بن حزم

ثمة

660

656

عمر بن الرحمن بن لٌس

صدوق وكان ٌحفظ ولد عمً

51

652

عمر بن سعد بن عبٌد

ثمة

14

658

عمر بن شمٌك بن إسماء

ممبول

46

658

عمر بن صبح بن عمران

مترون كذبه راهوٌه

651

202

655

عمر بن عبدالرحمن بن لٌس

651

عمر بن علً بن عطاء

ثمة

651

عمرو بن دٌنار المكً

ثمة ثبت

85

654

عمرو بن شعٌب بن دمحم

صدوق

624

654

عمرو بن عبدهللا بن عبٌد

ثمة مكثرعابد

81

610

عوف بن أبً جملٌة

ثمة

615

616

عٌسى بن جارٌة األنصاري

فٌه لٌن

601

612

عٌسى بن عبٌد بن مالن

صدوق

654

618

عٌسى بن ٌونس بن إبً إسحاق

ثمة حافظ

685

618

فراس بن ٌحٌى الهمدانً

صدوق ربما وهم

681

615

الفضل بن موسى السٌناتً

ثمة ثبت

45

611

لبٌصة بن عمبة بن دمحم

صدوق ربما خالف

686

611

لتادة بن دعامة بن عزٌز

ثمة ثبت

44

614

لٌس بن عباد المٌسً

ثمة

601

610

الحك بن حمٌد بن سعٌد

ثمة

605

616

مالن بن مغول بن عاصم

ثمة ثبت

614

612

مبشر بن إسماعٌل الحلبً

صدوق

11

618

مجاهد بن جبٌر المكً

ثمة إمام فً التفسٌر

44

618

محرز بن سلمة بن ٌزداد

صدوق

621

615

محكول الشامً أبو عبدهللا

ثمة فمٌه كثٌر اإلرسال مشهور

651

611

دمحم بن أبً بكر بن علً

ثمة

80

611

دمحم بن أبً بن كعب

له رؤٌة

12

614

دمحم بن أبً عبٌدة

ثمة

681

614

دمحم بن إسحاق بن دمحم

صدوق

620

640

دمحم بن إسماعٌل األحمسً

ثمة

655

646

دمحم بن العالء بن كرٌب

ثمةحافظ

81

203

صدوق وكان ٌحفظ

51
650

642

دمحم بن المثنى بن عبٌد

648

دمحم بن أنس المرشً

648

دمحم بن بشار بن عثمان

645

دمحم بن بشر بن الغرافضة

641

دمحم بن بكر بن عثمان

صدوق لد ٌخطا

641

دمحم بن جعفر الهذلً

ثمة صحٌح الكتاب إال أن فٌه غفلة

640

644

دمحم بن دٌنار األزدي

صدوق سٌا الحفظ ورمً بالمدر

84

644

دمحم بن سٌرٌن

ثمة ثبت عابد كبٌر

18

640

دمحم بن سعٌد بن غالب

صدوق

661

646

دمحم بن عبدالرحمن بن أبً زهٌر

ثمة حافظ

12

642

دمحم بن عبدالرحمن بن عبد الصمد

ثمة

42

648

دمحم بن عبدهللا بن أبً جعفر

صدوق

46

648

دمحم بن عبدهللا بن المبارن

ثمة حافظ

16

645

دمحم بن علً بن مٌمون

ثمة

688

641

دمحم بن عمر بن علً

صدوق

605

641

دمحم بن فضٌل بن غزوان

صدوق عارف رمً بالتشٌع

652

644

دمحم بن كثٌر العبدي

ثمة لم ٌصب من ضعفه

618

644

دمحم بن مسعود بن ٌوسف

ثمة عارف

84

200

دمحم بن مسلم بن عبٌد هللا

متفك على جاللته وأتمانه وثبته

602

206

دمحم بن معاذ بن دمحم

مجهول

12

202

دمحم بن مطرف بن عبدهللا

ثمة

11

208

دمحم بن منصور بن داود

ثمة

604

208

دمحم بن مٌسر الجعفً

ضعٌف ورمً باإلرجاء

10

205

دمحم بن مهران البزار

ثمة حافظ

11

201

دمحم بن مهران الجمال

ثمة حافظ

88

201

دمحم بن ٌحٌى بن أٌوب

ثمة حافظ

52

204

ثمة ثبت

640

صدوق ٌعرف

54

ثمة

46

ثمة حافظ

600
18

204

دمحم بن ٌعموب الرلاشً

204

دمحم بن ٌعلى السلمً

260

دمحم بن ٌوسف بن والد

266

دمحم عبدالرحمن بن أبً لٌلى

262

محمود بن غٌالن العدوي

268

مسروق بن األجدع بن مالن

268

مسعر بن كدام بن ظهٌر

ثمة ثبت حافظ

265

مصدع أبو ٌحٌى العرج

ممبول

50

261

مصعب بن شٌبة بن جبٌر

لٌن الحدٌث

606

261

معاذ بن دمحم بن معاذ

ممبول

12

264

معاذ بن هانً المٌسً

ثمة

680

264

معاوٌة بن صالح بن الوزٌر

صدوق

685

220

معاوٌة بن لرة بن أٌاس

ثمة

14

226

المثنى بن الصباح

ضعٌف

624

222

المعتمر بن سلٌمان بن طرخان

ثمة عابد

610

228

المغٌرة بن سلمة المخزومً

ثمة ثبت

16

228

المنذر بن مالن بن لطعة

ثمة

10

225

منصور بن أبً مزاحم

ثمة

685

221

منصور بن المعتمر بن عبدهللا

ثمة ثبت

685

221

موسى بن إسماعٌل المنمري

ثمة ثبت

18

224

موسى بن طلحة بن عبٌد هللا

ثمة جلٌل

658

224

موسى بن عمبة بن أبً عٌاش

ثمة فمٌه إمام فً المغازي

684

280

موسى بن مسعود أبو حذٌفة

صدوق لٌن الحدٌث

48

286

نبٌح بن عبدهللا العنزي

ممبول

611

282

نفٌع بن رافع المدنً

ثمة ثبت

18

288

هارون بن عنترة بن عبدالرحمن

ال بأس به

81

205

لٌس بمشهور

614

ضعٌف

655

ثمة فاضل

688

صدوق سٌا الحفظ جدا ً

658

ثمة

11

ثمة عابد مخضرم

681
600

288

هدبة بن عبدالوهاب

285

هشام بن حسان األزدي

281

هشام بن عبدالملن الباهلً

ثمة ثبت

281

هشام بن عمار بن نصٌر

صدوق ممرئ

41

284

هشٌم بن بشٌر بن دٌنار

ثمة ثبت كثٌر التدلٌس اإلرسال الخفً

80

284

همام بن ٌحٌى بن دٌنار

ثمة ربما وهم

611

280

هناد بن السري بن مصعب

ثمة

680

286

الوضاح بن عبدهللا الٌشكري

ثمة ثبت

681

282

الولٌد بن مسلم المرشً

ثمة لكنه كثٌر التدلٌس التموٌه

41

288

وهب بن بمٌة بن عثمان شابور

ثمة

10

288

وهب بن جرٌر بن حازم

ثمة

15

285

وهب بن خالد الحمٌري

ثمة

618

281

ٌحٌى بن أبً كثٌر

ثمة ثبت لكنه كان ٌدلس

680

281

ٌحٌى بن حماد بن أبً زٌاد

ثمة عابد

681

284

ٌحٌى بن سعٌد بن فروخ

ثمة متمن حافظ إمام لدوة

661

250

ٌحٌى بن سلمة بن كهٌل

مترون

688

256

ٌحٌى بن عبدهللا بن عبدالرحمن

ثمة

660

252

ٌحٌى بن الحٌه

ضعفوه لكثرة تدلٌسه

650

258

ٌحٌى بن ٌعمر البصري

ثمة فصٌح وكان ٌرسل

611

258

ٌزٌد بن أبً زٌاد الجعد

صدوق

41

255

ٌزٌد بن هارون

ثمة متمن عابد

44

251

ٌزٌد بن الحوتكٌة

ممبول

658

251

ٌعموب بن إبراهٌم بن سعد

ثمة فاضل

604

254

ٌعموب بن إبراهٌم بن كثٌر

ثمة

612

254

ٌعموب بن عبدهللا األشعري

صدوق ٌهم

601

210

ٌوسف بن ماهن بن مهران

ثمة حافظ

86

206

صدوق ربما وهم

45

ثمة

18
611

216

ٌوسف بن ٌعموب أبً الماسم

212

ٌونس بن عبٌد بن دٌنار

ثمة ثبت ورع

218

ٌونس بن دمحم بن مسلم

ثمة ثبت

12

218

ٌونس بن ٌزٌد بن أبً النجاد

ثمة

626

215

أبو الجارٌة العبدي البصري

مجهول

48

211

أبو حبٌب بن ٌعلى بن منبه

مجهول

606

211

أبوجعفر الرازي التمٌمً

صدوق سٌا الحفظ

10

214

أم ولد أبً بن كعب

مجهولة

618

207

صدوق

605
88

فهرس المصادر والمراجع
الرقم
1

المرجع

االستيعاب في معرفة أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي
األصحاب

اسد الغابة في معرفة

2

المؤلف

الصحابة

(المتوفى463 :ىـ ) تحقيق :عمي دمحم البجاوي الناشر :دار الجيل ،بيروت

الطبعة األولى 1412 ،ىـ  1992 -م

أبو الحسن عمي بن أبي الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكريم بن عبد الواحد،

المعروف بابن االثير (المتوفى631 :ىـ ) تحقيق :عمي دمحم معوض  -عادل

أحمد عبد الموجود الناشر :دار الكتب العممية  ،الطبعة األولى1415 ،ىـ -
 1994م

3

اإلصابة في معرفة
الصحابة

أبو الفضل أحمد بن عمي بن دمحم بن أحمد بن حجر العسقالني

(المتوفى852 :ىـ ) تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وعمى دمحم معوض ،
دار الكتب العممية ـ ـ بيروت الطبعة :األولى ـ ـ  1415ىـ

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي
4

البداية والنياية
بغية الباحث عن

5

زوائد مسند الحارث

(المتوفى774 :ىـ) المحقق :عمي شيري الناشر :دار إحياء التراث العربي

الطبعة :األولى  ،1418ىـ ـ ـ  1988م

أبو دمحم الحارث بن دمحم بن داىر التميمي البغدادي الخصيب المعروف بابن
أبي أسامة (المتوفى282 :ىـ) المنتقي :أبو الحسن نور الدين عمي بن أبي
بكر بن سميمان بن أبي بكر الييثمي (المتوفى 817 :ىـ)  .المحقق :د.

حسين أحمد صالح الباكري الناشر :مركز خدمة السنة والسيرة النبوية ـ ـ
المدينة المنورة الطبعة :األولى 1413 ،ـ ـ 1992

6

التاريخ الكبير

دمحم بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري ،أبو عبد هللا

(المتوفى256 :ىـ) الطبعة :دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد ـ ـ الدكن طبع

تحت مراقبة :دمحم عبد المعيد خان
208

7

8

9

11

تاريخ دمشق

(المتوفى )571 :المحقق :عمرو بن غرامة العمروي الناشر :دار الفكر

لمطباعة والنشر والتوزيع عام النشر 1415 :ىـ  1995 -م
تحفة االشراف بمعرفة

جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (المتوفى742 :ىـ )

تعريف أىل التقديس

أبو الفضل أحمد بن عمي بن دمحم بن أحمد بن حجر العسقالني المتوفى:

بالتقديس

الطبعة األولى 1413 ،ـ ـ 1983

األطراف

بمراتب الموصوفين

تقريب التيذيب

القيمة الطبعة
تحقيق :عبد الصمد شرف الدين المكتب اإلسالمي ،والدار ّ
الثانية1413 :ىـ1983 ،م

( 852ىـ ) المحقق :د .عاصم بن عبدهللا القريوتي ،مكتبة المنار عمان

أبو الفضل أحمد بن عمي بن دمحم بن أحمد بن حجر العسقالني

(المتوفى852 :ىـ) تحقيق  :دمحم عوامة  ،دار الرشيد ـ ـ سوريا ،الطبعة األولى،

 1416ـ ـ 1986
تيذيب األسماء

 11والمغات

12

أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة هللا المعروف بابن عساكر

تيذيب التيذيب

اإلمام العالمة الفقيو الحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي

عنيت بنشره وتصحيحو والتعميق عميو ومقابمة أصولو :شركة العمماء بمساعدة
إدارة الطباعة المنيرية يطمب من :دار الكتب العممية ،بيروت ـ ـ لبنا

أبو الفضل أحمد بن عمي بن دمحم بن أحمد بن حجر العسقالني

(المتوفى852 :ىـ )  ،مطبعة دائرة المعارف النظامية ،اليند الطبعة :الطبعة

األولى1326 ،ىـ
تيذيب الكمال في

 13أسماء الرجال

يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ،أبو الحجاج ،جمال الدين ابن الزكي أبي

دمحم القضاعي الكمبي المزي (المتوفى742 :ىـ) المحقق :د .بشارعواد معروف

الناشر :مؤسسة الرسالة ـ ـ بيروت ،الطبعة :األولى 1411 ،ـ ـ . 1981

209

الثقات
14

دمحم بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َبد ،التميمي ،أبو حاتم،
البستي (المتوفى354 :ىـ) طبع بإعانة :و ازرة المعارف لمحكومة
الدارميُ ،

العالية اليندية تحت مراقبة :الدكتور دمحم عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف
العثمانية الناشر :دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن اليند

الطبعة :األولى 1393 ،ى ـ ـ 1973
15

جامع التحصيل

صالح الدين أبو سعيد خميل بن كيكمدي بن عبد هللا الدمشقي العالئي

المتوفى761 :ىـ تحقيق :حمدي عبد المجيد السمف عالم الكتب ـ ـ بيروت ،

الطبعة :الثانية 1417 ،ـ ـ 1986
جامع بيان العمم

 16وفضمو
االحسان في تقريب
صحيح ابن حبان

17

أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي

(المتوفى463 :ىـ) تحقيق :أبي األشبال الزىيري  ،الناشر :دار ابن الجوزي،

المممكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى 1414 ،ىـ ـ ـ 1994

دمحم بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َبد ،التميمي ،أبوحاتم،
البستي (المتوفى354 :ىـ) ترتيب :األمير عالء الدين عمي بن بمبان
الدارميُ ،

الفارسي (المتوفى 739 :ىـ) حققو وخرج أحاديثو وعمق عميو :شعيب

األرنؤوط الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت الطبعة :األولى 1418 ،ىـ ـ ـ
 1988م

18

19

سنن ابي داود

أبو داود سميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي
ِ
الس ِج ْستاني (المتوفى275 :ىـ ) تحقيق :دمحم محيي الدين عبد الحميد ،
ّ
المكتبة العصرية ،صيدا ـ ـ بيروت

سنن الترمذي

دمحم بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي ،أبو عيسى
(المتوفى279 :ىـ ) تحقيق وتعميق  :أحمد دمحم شاكر (جـ  )2،1ودمحم فؤاد

عبد الباقي (جـ ) 3وابراىيم عطوة عوض (ج  5،4شركة مكتبة ومطبعة

مصطفى البابي الحمبي ـ ـ مصر الطبعة :الثانية 1395 ،ىـ  1975 -م
210

21

سنن النسائي

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي الخراساني ،النسائي

(المتوفى313:ىـ ) تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة  ،مكتب المطبوعات
اإلسالمية حمب  ،الطبعة :الثانية 1416 ،ـ ـ 1986

سنن النسائي الكبرى
21

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي الخراساني ،النسائي

(المتوفى313 :ىـ ) تحقيق وخرج أحاديثو :حسن عبد المنعم شمب أشرف

عميو :شعيب األرناؤوط  ،قدم لو :عبد هللا بن عبد المحسن التركي  ،قدم لو:
عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،قدم لو :عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،

الطبعة :األولى 1421 ،ىـ ـ ـ  2111م
سنن بن ماجة
22

23

24

25

ابن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويني ،وماجة اسم أبيو يزيد
(المتوفى273 :ىـ ) تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي الناشر :دار إحياء الكتب

العربية  -فيصل عيسى البابي الحمبي
سير أعالم النبالء

شمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذىبي
(المتوفى748 :ىـ) الناشر :دار الحديث ـ ـ القاىرة الطبعة1427 :ىـ ـ ـ2116م

صحيح البخاري

دمحم بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي المحقق :دمحم زىير بن ناصر

الناصر ،دار طوق النجاة مصورة عن السمطانية بإضافة ترقيم دمحم فؤاد
عبدالباقي  ،الطبعة األولى1422 ،ىـ

صحيح مسمم

مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى261 :ىـ )

غاية النياية في

شمس الدين أبو الخير ابن الجزري ،دمحم بن دمحم بن يوسف

 26طبقات القراء

تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي  : ،دار إحياء التراث العربي ـ ـ بيروت

(المتوفى833 :ىـ) الناشر :مكتبة ابن تيمية الطبعة :عني بنشره ألول مرة

عام 1351ىـ ج .برجستراسر

211

فتح الباري شرح
27

صحيح البخاري

أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعيالناشر :دار المعرفة ـ ـ
بيروت1379 ،رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو :دمحم فؤاد عبد الباقي قام بإخراجو

وصححو وأشرف عمى طبعو :محب الدين الخطيب عميو تعميقات العالمة:

عبد العزيز بن عبد هللا بن باز
28

فتوح البمدان

الب َال ُذري (المتوفى279 :ىـ) الناشر :دار
أحمد بن يحيى بن جابر بن داود َ

فضائل القرآن لمقاسم

أبو ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد هللا اليروي البغدادي (المتوفى224 :ىـ)
تحقيق :مروان العطية ،ومحسن خرابة ،ووفاء تقي الدين الناشر :دار ابن

المباب في تيذيب

أبو الحسن عمي بن أبي الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكريم بن عبد الواحد

 29بن سالم

 31األنساب المباب

31

لسان العرب

ومكتبة اليالل ـ ـ بيروت عام النشر 1988 :م

كثير (دمشق ـ ـ بيروت) الطبعة :األولى 1415 ،ىـ ـ ـ  1995م

الشيباني الجزري ،عز الدين ابن األثير (المتوفى631 :ىـ ) دار صادر ـ ـ
بيروت

دمحم بن مكرم بن عمى ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري

الرويفعى اإلفريقى (المتوفى711 :ىـ) الناشر :دار صادر ـ ـ بيروت الطبعة:

الثالثة ـ  1414ىـ
مجمع الزوائد ومنبع

 32الفوائد

مرقاة المفاتيح شرح

 33مشكاة المصابيح
مسند أبي داود

 34الطيالسي

أبو الحسن نور الدين عمي بن أبي بكر بن سميمان الييثمي

(المتوفى817 :ىـ) المحقق :حسام الدين القدسي الناشر :مكتبة القدسي،

القاىرة عام النشر 1414 :ه ـ ـ  1994م

عمي بن سمطان دمحم  ،أبو الحسن نور الدين المال اليروي القاري

(المتوفى1114 :ىـ) الناشر :دار الفكر ،بيروت ـ لبنا الطبعة :األولى،

1422ىـ ـ ـ 2112م

أبو داود سميمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى (المتوفى214 :ىـ)

المحقق :الدكتور دمحم بن عبد المحسن التركي  ،الناشر :دار ىجر ـ ـ مصر ،
الطبعة :األولى 1419 ،ىـ ـ ـ  1999م
212

أبو عبد هللا أحمد بن دمحم بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباني

35

36

مسند اإلمام أحمد بن (المتوفى241 :ىـ ) المحقق  :شعيب االناؤؤط ـ عادل مرشد وأخرون
حنبل

39

41

41

 1421ىـ ـ ـ  2111م

دمحم بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َبد ،التميمي ،أبو حاتم،
مشاىير عمماء
البستي (المتوفى354 :ىـ) حققو ووثقو وعمق عميو :مرزوق عمى
األمصار وأعالم فقياء الدارميُ ،

األقطار

ابراىيم الناشر :دار الوفاء لمطباعة والنشر والتوزيع ـ المنصورة الطبعة :األولى

المصاحف

المؤلف :أبو بكر بن أبي داود ،عبد هللا بن سميمان بن األشعث األزدي

37

38

إشراف :د عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة الطبعة :األولى،

 1411ىـ ـ ـ  1991م

السجستاني (المتوفى316 :ىـ) المحقق :دمحم بن عبده الناشر :الفاروق الحديثة
ـ ـ مصر القاىرة الطبعة :األولى1423 ،ىـ ـ ـ 2112م

المصباح المنير في

أحمد بن دمحم بن عمي الفيومي ثم الحموي ،أبو العباس

المعجم األوسط

سميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني

غريب الشرح الكبير

(المتوفى :نحو 771ىـ) الناشر :المكتبة العممية ـ ـ بيروت
(المتوفى361 :ىـ) المحقق :طارق بن عوض هللا بن دمحم عبد المحسن بن
إبراىيم الحسيني  ،الناشر :دار الحرمين ـ ـ القاىرة ،

المعجم الكبير

سميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني

(المتوفى361 :ىـ) المحقق :حمدي بن عبد المجيد السمفي دار النشر :مكتبة

ابن تيمية ـ ـ القاىرة الطبعة :الثانية

المقتنى في سرد الكنى شمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذىبي
(المتوفى748 :ىـ) المحقق :دمحم صالح عبد العزيز المراد الناشر :المجمس

العممي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،المممكة العربية السعودية الطبعة:

األولى ـ ـ 1418ىـ
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المنياج شرح صحيح

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى676 :ىـ) الناشر :دار

النياية في غريب

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن دمحم بن دمحم بن دمحم ابن عبد الكريم

 42مسمم بن الحجاج

 43الحديث

إحياء التراث العربي ـ ـ بيروت الطبعة :الثانية .

الشيباني الجزري ابن األثير (المتوفى616 :ىـ ) المكتبة العممية ـ ـ بيروت،

1399ىـ ـ ـ 1979م تحقيق :طاىر أحمد الزاوى ـ ـ محمود دمحم الطناحي
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فهرس الموضوعات
الرقم

الصفحة

الموضوع

1

البسممة

أ

2

التصدير

ب

3

األىداء

ت

4

الشكر والعرفان

ث

5

المقدمة

1

6

أسباب إختيار الموضوع

1

7

الدراسات السابقة

2

8

منيج البحث

3

9

ىيكل البحث

5

11

مستخمص البحث

6

الفصل األول  :التعريف بالصحابي أّبي بن كعب رضي هللا عنو وفيو ثالثة مباحث :
ّ
المبحث األول  :أسمو وكنيتو ولقبو
11

المطمب األول  :أسمو وكنيتو ولقبو .

12

المطمب الثاني  :مولده ونشاتو.

13

المطمب الثالث  :شيوخو وتالميذه .

 9ـ ـ 11
12
13ـ ـ 14

المبحث الثاني  :صفاتو وحياتو العممية وفيو ثالتة مطالب.
14

المطمب األول  :صفاتو وزىده.

 16ـ ـ17

15

المطمب الثاني  :طمبو لمعمم .

 18ـ ـ21

16

المطمب الثالث  :صفاتو العممية .

21ـ ـ ـ26
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المبحث الثالث  :منزلتو ووفاتو وفيو ثالتة مطالب .
17

المطمب األول  :منزلتو رضي هللا عنو عند هللا تعالى وعند

28ـ ـ29

18

المطمب الثاني  :منزلتو رضي هللا عنو عند الصحابة

31ـ ـ ـ31

19

النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

والتابعين رضي هللا عنيم.

المطمب الثالث  :وفاتو رضي هللا عنو.

32

الفصل الثاني :تخريج اإلحاديث واآلثار ودراسة األسانيد
21

الفصل الثاني :تخريج اإلحاديث واآلثار ودراسة األسانيد

34ـ ـ 181

21

الخاتمة والنتائج والتوصيات

 183ـ ـ184

22

فيرس اآليات القرآنية

 186ـ ـ189

23

فيرس األحاديث واآلثار

 191ـ ـ196

24

فيرس األعالم المترجم ليم

197ـ ـ217

25

فيرس المصادر والمراجع

218ـ ـ214

26

فيرس الموضوعات

215ـ ـ216

216

