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  : الملخص
هذا جزء حديثي ألبي اليمان الحكم بن نافع، يروي فيه ثالثة وسبعين حديثًا عن شعيب  بن أبي                  
حمزة عن الزهري، والزهري يرويها عن عدد من شيوخه، وأكثر هذه األحاديث في الصحيحين،              

يخرج لينضم إلى   أو أحدهما، منها ما هو في األصول، ومنها في المتابعات أو الشواهد، وألهميته              
  .العديد من األجزاء الحديثية التي ظهرت حديثًا

Abstract:  

This research brings to light a hadith volume by Abu Al yahmaan Al 

Hakam Ibn Nafi'. In his volume he narrates seventy three hadith taken 

from Sho'aib Ibn Abu Hamza, from Al Zohri. Al Zohri takes them 

from number of his teachers. Most of these Hadiths is either 

mentioned in both Sahih Al Bukhari and Sahih Muslim, or in one of 

them. Some are in the Basics and some are in the Follows. Because of 

high importance, this hadith volume comesout to join the many other 

volumes of hadith that have been studied recently 

  مقدمة

  :، أما بعدالحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على رسول اهللا
    لماؤنا في تصنيفع فلقد تَفَنّن ـنَّفه علـى       الحديثالنبوي وترتيبـه، فمـنهم مـن ص 

الموضوع، ومنها الجوامع والصحاح والسنن، أو على الصحابة، ومنها المسانيد، أو على            
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، ومنها ما كان في المغازي أو الـسير أو الرقـاق أو             الشيوخ، ومنها المعاجم والمشيخات   
  . الغريب، وصنّف بعضهم فيما عرِفَ عندهم بالجزء الحديثي

ولقد تنوعت كذلك طرائقُ أهِل العلم في تصنيف تلك األجزاء، فمنهم من جمع أحاديثَ             
   الموضوعِ الواحد، ومنه جزء بي،  اإلمام للبخاري، أو المروية عـن صـحا         خلفَ  القراءة

 ومنه جزء   فيه فضائل سيدة  النساء  مريم فاطمةَ   بعد  اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        رسولِ  بنت 
          البن شاهين، وفضائل عثمان بن عفان لعبد اهللا بن أحمد، وأكثر  تلـك   ـ   األجـزاء ي وي ر

مله أو عن بعضِ     عن شيخٍ  فها أحاديثَ نِّص  شيوخ لإلمـام  ، ومنها هذا الجـزء الحـديثي        ه
 حديثًا، رواهـا    سبعين، والذي اشتمل على ثالثة و     ظ الحجة أبي اليمان الحكم بن نافع      الحاف

  يرويها عـن  هذا، وشيخهشعيب بن أبي حمزة ، وهو    الثقات  شيوخه  كبارِ جميعها عن أحد  
 كما يتبين مـن أسـانيد   ه من شيوخ   عدد اإلمام ابن شهاب الزهري، والزهري يرويها عن      

  .األحاديث
، ليضاف إلـى سلـسلة      تحقيقًا علميا جيدا  ء إلى النور بإذن اهللا محققًا       يخرج هذا الجز  

  .  والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات .األجزاء الحديثية الكثيرة التي سبقته
  

  )1(ترجمة صاحب الجزء
القُضاعي،  ،صىمالح اليمان أبو ،)2( البهراني نافع بن الحكمهو الحافظ اإلمام الحجة،     

 بـة ؤر بـن  عمـر  عند كانت ،سلمة أم :لها يقال ،بهراء من امرأة مولى بكنيته،   مشهور
  .)4(، وقد أعتقته)3(التغلبي

  ).5(وخمسين بضع سنة العلم وطلب، ومائة وثالثين بضع سنة حدود فيولد 
 ليوليـه  دمـشق  إلى حمص من المأمون استقدمهوكان أبو اليمان عالم وقته بحمص،       

 ،)1(الزعفران لي القطوا :لهم قال ،الحديث أصحاب جاءه إذا كانو. )6(حمص على القضاء
                                                 

، )7/146(تهذيب الكمال، للمزي    : ترجمته مشهورة في العديد من كتب الرجال والتراجم، منها        ) 1(
وسيأتي ). 1464(، وتقريب التهذيب، البن حجر، برقم       )10/319(وسير أعالم النبالء، للذهبي     

 .ذكر بعض مراجع ترجمته أسفل هذه الحاشية، وفي الصفحات الالحقة

 ).1/420(األنساب . هذه النسبة إلى بهراء، وهي قبيلة من قُضاعة، نزلت أكثرها بلدة حمص) 2(

 ).4895(التقريب، برقم . صدوق: اقال ابن حجر في عمر هذ) 3(

 ).16/140(تاريخ اإلسالم، للذهبي ) 4(

  ).10/319(سير أعالم النبالء، للذهبي ) 5(
 ).16/140(تاريخ اإلسالم ) 6(
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 إسماعيل كاتب سمىي كان، و )2(يحدثهم ثم الزعفران يلقطون وكانوا ،الزعفران ينبت وثمة
  .)3(الليث كاتب صالح أبو يسمى كما ،عياش بن

  .)5("ثقة ثبت: "وقال في التقريب. )4("مجمع على ثقته: "قال ابن حجر في الهدي
 عمـار  بـن  اهللا عبـد  بـن  محمـد : مة قبل ابن حجر وثَّقوه وأثنوا عليه، ومنهم       فاألئ
، و ذكره ابـن حبـان فـي    )9(، والذهبي)8(، وأبو حاتم الرازي)7(، وابن معين  )6(الموصلي

صـالح، قـد    : ه، فقال عن  أحمد بن حنبل   سئل، و )11(ال بأس به  : ، وقال العجلي  )10(الثقات
  .)12(أكثرت عنه

، بحمص فـي    )14(، أو اثنتين وعشرين ومائتين    )13( ومائتين مات سنة إحدى وعشرين   
  .)16(، وهو ابن ثالث وثمانين سنة)15(ذي الحجة

  : سماعه من شعيب
                 ي بتكلمهم في روايته عن شعيب بن أبي حمـزة، بـأنشَل عن بعض العلماء ما ينُق

قة التي تحمل   شعيبا إنَّما أجاز برواية كتبه عنه دون إحضار الكتب المجازة، أو أن الطري            

                                                                                                                   
المعجـم الوسـيط    . نبات معروف، بصلي معمر، طيب الرائحة، يتَطَيب به، وتصبغ به الثياب          ) 1(

)1/294.(  
نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يلبس المحرم ): "3/1177(مسلم وفي الحديث الذي أخرجه 
وكان أبو اليمان يتطيب بـه،      . والحديث في الصحيحين بألفاظ متقاربة    ". ثوبا مصبوغًا بزعفران  

 .وهذا مشروع

  ).7/146(تهذيب الكمال، للمزي ) 2(
  ).3/129(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم ) 3(
 ).396ص(هدي الساري ) 4(

 ).1464(تقريب التهذيب، برقم ) 5(

 ).7/146(تهذيب الكمال، للمزي ) 6(

 ).523 برقم 397ص(سؤاالت ابن الجنيد البن معين ) 7(

 ).3/129(الجرح والتعديل ) 8(

  ).1/581(ميزان االعتدال، للذهبي ) 9(
 ).8/194(الثقات، البن حبان ) 10(

 ).1/314(معرفة الثقات ) 11(

  ).أ306 برقم 266ص(، وتعديلهم الرواة جرح في حنبل بن أحمد لإلمام اودد أبي سؤاالت) 12(

 ).1/205(المعرفة والتاريخ، ليعقوب بن سفيان ) 13(

 ).2/344(التاريخ الكبير، للبخاري ) 14(

 ).9/477(الطبقات الكبير، البن سعد ) 15(

ده في تاريخه، فاهللا    إلى أبي زرعة الدمشقي، ولم أج     ) 7/154(عزاه المزي في تهذيب الكمال      ) 16(
 .أعلم
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بها أبو اليمان عن شعيب هي المناولة، ولم يسمع منه شيًئا، أو أنّه سمع منه حديثًا واحدا،                 
، على غير المعهود في ألفـاظ التحمـل إن كانـت    "أخبرنا"ثُم أجاز الحكَم لنفسه أن يقول   

  .إجازة أو مناولة
ه، لذا كان محتجـا     ورد آخرون هذا الفهم، وصححوا سماعه من شعيب، وقراءته علي         

  .به عند الشيخين في صحيحيهما
  :ومما جاء عن المتكلمين في روايته عن شعيب

 يعنـي   -  سمعت أبا عبد اهللا    : قال ، األثرم روى الخطيب البغدادي بسنده عن أبي بكر      
 أي  : فقال لـه   ، وكان الذي سأله عنه قد سمع منه       ،ل عن أبي اليمان   َأس ي - أحمد بن حنبل  

   . نفسكشيء تنبش على
   .شيء عجيبب واستحل ذلك ،نا شعيبخبر هو يقول أ:ثم قال أبو عبد اهللا

 وكان علي بن عياش سـمع       ،اا جد  كان أمر شعيب في الحديث عسر      :قال أبو عبد اهللا   
 ال : فقال لهـم ،رووا عنهين يأذن لهم أن أ وذكر قصة ألهل حمص أراها أنهم سألوه    ،منه

   .ترووا هذه األحاديث عني
 ارووا تلك األحاديـث     : فقال لهم  ، وحضر ذلك أبو اليمان    ، ثم كلموه  :بو عبد اهللا  قال أ 

   .عني
مـا  نّإ ،اا وال شيئً   كان لم يعطهم كتب    ، لو كان مناولة   : فقال .؟ مناولة :قلت ألبي عبد اهللا   

 ، أبا اليمان جاءني فأخذ كتب شعيب مني بعـد         نإ : يقول ،بن شعيب ا فكان   ،سمع هذا فقط  
  .)1( ارووه عني:ا يقول لهم سمع شعيب فكأنه استحل ذلك بأن.برنا أخ:وهو يقول

فشعيب يأذن لهم في مجلس حضره أبو اليمان، ليس فيه مناولة للكتب، إنّمـا أحـالهم          
  .على كتبه المعروفة التي منعهم من رواياتها في مجلس سابق، لم يحضره أبو اليمان

 قاله على وجه اإلنكار، كما قال ابن        ،"واستحلَّ ذلك بشيء عجيب   : "وقول اإلمام أحمد  
فإنكار أحمد واستغرابه هو مما كان يفعله من رواية أحاديث شعيب مـن كتبـه               . )2(رجب

، وكان على أبي اليمان أن يذكر الصيغة التي تدل على تحمله من شـيخه               "أخبرنا"بصيغة  
  .إجازة

                                                 
 ). 329ص(الكفاية في علم الرواية ) 1(

 ).1/524(شرح علل الترمذي ) 2(
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  . )1("الدواوين أحاديث تشبه اليمان أبي أحاديث" :المديني بن علي قالو
  .)2("شعيب من يسمع لم هأنّ إلى ذهب" :فقال الباجي

، والبـاقي   اواحـد  احديثً إال شعيب من اليمان أبو يسمع لم" :الرازي زرعة أبو قالو
   .)3("إجازة

بشر بن شعيب بن أبي حمزة سماعه كسماع أبي اليمـان، إنّمـا كـان               : "وقال أيضا 
  .)4("إجازة

  .)5("لم يسمع أبو اليمان من شعيب إال كلمة: "ئيوقال أبو جعفر محمد بن عوف الطا
 أبـا  سألت :قال ،النسفي خلف بن المؤمن عبد: "وروى الخطيب البغدادي بسنده عن    

 :فقال ،الزهري عن ،شعيب عن ،اليمان أبي أحاديث عن بن محمد البغدادي،   صالح علي
 فقلـت  ،كتـاب  كان ولكنه ،الزهري من شعيب وال أبو اليمان من شعيب،    يسمع لم :يقال
  .)6("نعم :فقال ؟الوجه هذا من الحديث يصحح :علي ألبي

  .)7("سماعه مناولة من شعيب بن أبي حمزة: فقال"وذكره أبو الفتح الموصلي، 
 أبي عن البخاري عند احديثً أربعين من نحووفي الصحيحين   : "وقال الذهبي في السير   

أخبرنـا  : فيهـا  يقـول  وجميعهان،   مسلم عن الدارمي، عن أبي اليما      أخرجها قد،  اليمان
 خـط  مـن  اجزم منقولة وهي،  باإلجازة أنها لك يوضح فهذاحدثنا،  : شعيب، ما قال قط   

  .)8("شعيب
                                                 

  .يقصد أحاديث الصحف والكتب وليس سماعا) 1(
  ).1/530(التعديل والتجريح، ألبي الوليد الباجي ) 2(
 ).2/465(أبو زرعة وجهوده في خدمة السنة النبوية، سؤاالت البرذعي ) 3(

  ).2/359(جرح والتعديل، البن أبي حاتم ال) 4(
بعض سماعه عن أبيه    : "والقول بأن بشر بن شعيب أخذ عن أبيه إجازة، خالفه ابن حبان، الذي قال             

 ). 8/141(الثقات ". مناولة، سمع نسخة شعيب سماعا

 ).1676 برقم 225ص(سؤاالت اآلجرى أبا داود ) 5(

  ).348 ص(الكفاية في علم الرواية ) 6(
قول بأن شعيبا لم يسمع من الزهري مردود، وال يحتاج إلى كثير بيان، فقد ردد ابن معين بأنـه               وال

ثقة، ومن أثبت، وأحسن، وأعلم أصحاب الزهري بأحاديثه، وكان كاتبا، وشهد اإلمـالء منـه،               
  .ونحوه قال أحمد والخليلي وغيرهم

 )146ص(المعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون ) 7(

  ).10/325(ير أعالم النبالء س) 8(
فروايات الحكم عن شعيب في صـحيح البخـاري تقـارب    : وهذا القول من الذهبي، عليه تنبيهات    

  .رواية) 30(رواية، وفي صحيح مسلم تزيد عن ) 280(
  .وسيأتي بيانه في الحاشية في الصفحة التالية". حدثنا شعيب: "ثم إن بعض الروايات قال فيها الحكم
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 صـاحبا  بهـا  فاحتج ،باإلجازة شعيب عن لذلك روايته ومع: "وقال في تذكرة الحفاظ   
  . )1("وإتقانه لثقته ؛الصحيحين

 ،بـه  عـالم  ،شعيب في ثبت وهو: " بل قال  أما في الميزان، فلم يجزم بكونها إجازة،      
  .)2("شعيب من باإلجازة ذلك يكون أن احتمال مع ،عنه الرواية الصحيحين في وأكثر

هذه أقوالهم، وآخرها قول الذهبي في الميزان بأن أبا اليمان ثبت في شعيب، عالم به،               
  .مع عدم الجزم بأن رواياته في الصحيحين أخذها عن شعيب إجازة

أقوال أخرى وأدلة قويه تؤكد صحة سماعه من شـعيب، أو القـراءة عليـه               وهناك  
  :والعرض، وكذا المناولة، ومنها

:  يقـول  – يعني ابـن ديزيـل       –روى الخطيب بسنده عن إبراهيم بن الحسين        : أوالً
 كيف سمعت الكتب مـن      : قال لي أحمد بن حنبل     : يقول ،سمعت أبا اليمان الحكم بن نافع     "

 ، وبعضه إجـازة لـي  ، وبعضه قرأه علي   ، قرأت عليه بعضه   : قلت ؟شعيب بن أبي حمزة   
  ". أخبرنا" قل في كله: فقال.وبعضه مناولة

  .)3("حدثنا: "قل في كله: أتبعه بطريق أخرى عن إبراهيم، وفيها
فهذا تصريح من أبي اليمان صاحب القصة لإلمام أحمد مباشرة بسماعه من شـعيب              

  .أنّه أخذ عنه مناولة وإجازةأحاديث، وقراءته عليه أخرى، كما 
أخبرنا، فيما تحمله من شـعيب      : ولعّل ما تقدم ذكره من إنكار أحمد لقول أبي اليمان         

إجازة، مع حضور الكتب المجازة، كان قبل أن يشافه أبا اليمان بالسؤال عن كيفية سماعه               
  .واهللا أعلم. إجازةمن شعيب، ثُم تبين له بعد ذلك أنّه تحمل منه سماعا وعرضا ومناولة و

صرح عدد من العلماء بسماع أبي اليمان من شعيب من غيـر تقييـد بحـديث                : ثانيا
، وصـرح فـي     )6(، اللذان اعتمداه، ورويا عنه الكثير     )5(، ومسلم )4(البخاري: واحد، منهم 

                                                 
  ).1/378(ة الحفاظ، للذهبي تذكر) 1(
  ).1/582(ميزان االعتدال ) 2(
  ).333ص(الكفاية في علم الرواية ) 3(

بدل " قال"، غير أنه جاء في الطريق األولى        )15/78(وروى ابن عساكر القصة في تاريخ دمشق        
 ).7/150(، وكذا في تهذيب الكمال "قل"

 ).4/222، 2/344(التاريخ الكبير ) 4(

 ).2/924(سماء الكنى واأل) 5(

 .في البخاري، ومثله يقال في مسلم) 369ص(قاله ابن حجر في الهدي ) 6(
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  .)1(بعضها عندهما بالتحديث
 ومحمـد بـن طـاهر    ،)3(، وأحمد بن محمد الكالباذي)2(ومنهم أيضا أبو أحمد الحاكم  

  .)4(المقدسي
وأما ما تقدم من قول أبي زرعة بأن أبا اليمان لم يسمع من شعيب إال حديثًا واحـدا،                  

ثم نقل عن البخاري وأبي أحمد الحاكم       !". ال أدري ما هذا   : "فعقب عليه ابن خلفون، بقوله    
  .)5(تصريحهما بسماع أبي اليمان من شعيب

 صحة في حجة فهو ذلك صح إن: "ثُم قال ". أبو زرعة بالغ  : "وعقب ابن حجر، بقوله   
 كـان  نإ ذلك في مشاححة وال ،أخبرنا :ذلك جميع في يقول كان هأنَّ إال ،باإلجازة الرواية

  .)6("له اصطالحا
 اليمـان  أبا سألت :يقول معين بن يحيى سمعت" :وقد قال المفَضل بن غَسان الغالبي     

  .)7("ألحد أخرجها لم المناولة ،مناولة هو ليس :فقال ،شعيب حديث عن
 قصةً، ذكر فيها أن أبا اليمان أخذ عن شعيب نسخة قراءةً وعرضـا،              الخليلي أوردو

رواها عنه األئمة الكبار في الصحاح، وتابعه عليها علي بن عياش الحمصي، وهو ثقـة،               
                                                 

، 4984،  4974،  4284،  4134،  3666،  2047،  803(صحيح البخـاري، األرقـام      : انظر) 1(
وهذا األخير عنـد مـسلم، جـاء عنـد          ). 105/2221(، وصحيح مسلم، برقم     )6974،  6965

  ".أخبرنا"البخاري بصيغة 
 ح أبو اليمان بالتحديث عن شعيب خارج الصحيحين، في طرق بعض األحاديـث التـي               كما صر

  :، منها"أخبرنا"روياها عنه بصيغة 
أخرجه يعقوب بن سفيان فـي      ). 147/2629(، ومسلم، برقم    )5995(الحديث في البخاري، برقم     

  ".حدثنا"بصيغة ) 1/379(المعرفة والتاريخ 
بصيغة ) 1/324(أخرجه يعقوب   ، )6/2961( ومسلم، برقم    ،)3157(والحديث في البخاري، برقم     

  ".حدثنا"
وقد صرح أبو اليمان بالتحديث عن شعيب بن أبي حمزة في أحاديث عديدة، رواها عنـه اإلمـام                  
أحمد في مسنده، ويعقوب في المعرفة والتاريخ، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخـه، وهـم مـن       

  .تالميذه
ده، والطبراني في المعجم الكبير، ومحمد بن إسحاق بن منـده فـي             وكذلك أبو بكر البزار في مسن     

 .اإليمان، وغيرهم كثير

 ).148ص(المعلم، البن خلفون ) 2(

 ).1/198(رجال صحيح البخاري ) 3(

 ).1/102(الجمع بين رجال الصحيحين ) 4(

 ).148ص(المعلم ) 5(

 )   369ص(هدي الساري ) 6(

  ).7/150(تهذيب الكمال ) 7(
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في الـصحيح   أخرجه البخاري، وتابعه محمد بن إسحاق الصغاني، وهو ثقة، أخرج مسلم            
   .)1(عنه أحاديث

والصواب عندنا أنّه سمع منه، وروى بما يدل على السماع، وإن كان أكثـر حديثـه                
وإذا كان حديث شـعيب عنـدهم       : "وليس كما قال ابن رجب    . )2(مناولة كما قال ابن حجر    

معروفًا، وأذن لهم في روايته عنه، فال حاجة إلى إحضاره ومناولته، بل هذه إجازة مـن                
  .)3("مناولةغير 

ومع ذلك إن كان أخذ عنه إجازة أو مناولة أو عرضا، فهي طرق صحيحة من طرق                
  .التحمل، وكتب شعيب كانت صحيحة متقنة

 مذَخْ ال يكاد ي   ،حةٌحص م بتُ فإذا كُ  ،رأيت كتب شعيب بن أبي حمزة     : "قال اإلمام أحمد  
  .أي لم يقطع أو يحذف من الكالم شيء. )4("منها شيء

رأيت كتب شعيب، فرأيت كتباً مضبوطة مقيدة، ورفـع مـن           : "قل عنه أيضا، قوله   ون
  .)5("ذكره

ا مـن العلـم     ومن روى شيئً  : وكلٌّ من أبي اليمان وشعيب ثقة ثبت، وقد قال الذهبي         
جازة عن مثل شعيب بن أبي حمزة في إتقان كتبه وضبطه، فذلك حجة عند المحققين،               باإل

 ضـبط الكتـاب المجـاز       دقا، فمتى فُ  ا أيض جازة ثقة ثبتً  باإلمع اشتراط أن يكون الراوي      
وإتقانه، وتحريره، أو إتقان المجيز أو المجاز له، انحط المروي عن رتبة االحتجاج بـه،               

  .ومتى فقدت الصفات كلها لم تصح الرواية عند الجمهور
  . )6(تقان فقد كانت كتبه نهاية في الحسن واإل- رحمه اهللا -وشعيب 

، فهو اصطالح له، وال مشاحة في االصطالح، كما سبق قول           "أخبرنا"عن قوله   وأما  
  .ابن حجر

ويكفي اتفاق الشيخين على إخراج حديثه في الصحيحين، في األصـول والمتابعـات             
  .والشواهد، والحمد هللا رب العالمين

                                                 
  ).1/453(رشاد في معرفة علماء الحديث اإل) 1(
  ). 1464(التقريب، برقم ) 2(
  ).1/524(شرح علل الترمذي ) 3(
  ).297 برقم 263ص(سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ) 4(
  )2277 برقم 2/715، 1052 برقم 1/433(تاريخ أبي زرعة الدمشقي ) 5(
  ).7/190(سير أعالم النبالء ) 6(
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  :توثيق ونسبة: أحاديث أبي اليمانجزء 

  :يؤكده عدة أمور هي، الحكم بن نافعثبت لدينا أن هذا الجزء ألبي اليمان 
  .نسخة المخطوط جاء واضحا منصوصا عليه في صفحة العنوان في -1
  . الجزء إلى المؤلفراوي السند المتصل من -2
  .أبي اليمان، والتي تُؤكد أنَّه جزء ة النسخ بداية في السماعات المثْبتةُ-3
  

  :ةوصف النسخ
مصورة من دار الكتب    ،   وحيدة  خطية ة على نسخ  انأبي اليم  في تحقيق جزء     نااعتمد

، مع جزء أبي ذؤالة،     )3856(الظاهرية بدمشق، ضمن مجموع من عشرين ورقة، برقم         
  . ويحيى بن معين، وغيره

، )2369(، ورقم الـوورد     )1479184(والنسخة مصورة بمركز جمعة الماجد، برقم       
 كليـة اآلداب والمخطوطـات      ، ومكتبـة  )4793(وفي المكتبة المركزية بالرياض، برقم      

  ).4(مجلد ) 748(بالكويت، برقم 
  .وتقع النسخة في إحدى عشرة ورقة بما فيها ورقة العنوان، وعليها سماعات

               ا، في كل سطر من اثنتي عشرةَ إلـى خمـسومسطرة النسخة حوالي عشرين سطر
  .عشرةَ كلمة

  . أن نُشر من قبلولم نجد للمخطوط بعد بحث طويل على نسخة أخرى، ولم يسبق له
  

  :منهج التحقيق
  .، وضبط أسانيد األحاديث الواردة في الجزء ومتونهامخطوطةال  نَسخُ-1
2-و األحاديث ترقيم ،بذكر أهم أماكن وجودها هاتخريج.  
  . لبعض رواة اإلسناد إذا اقتضى المقام ذلك الترجمةُ-3
4-اللغوية األلفاظ الغريبة من كتب غريب الحديث والمعاجم شرح .  
  . بينّا درجة األحاديث في غير الصحيحين من حيث القبول والرد-5

 نـا  رسوله الشريفة، وأن يجعل عمل     ة سنّ ةمد خ  على طريق  ناطا خُ ددس ي  أن سأُلن واَهللا
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  .خالصا لوجهه الكريم، والحمد هللا رب العالمين
  
  
  
  
  
  
  

  صور المخطوط

  
  عاتورقة عنوان المخطوط مع بعض السما
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  الورقة األولى للمخطوط

  
  الورقة األخيرة لجزء أحاديث أبي اليمان

  يتبعه حديث أبي ذؤالة
  

  جزء فيه أحاديث أبي اليمان الحكم بن نافع أ/2
رواية الشيخ اإلمام الحاكم أبي منصور عبد الرحيم بن محمد بن أحمد الشرابي حرسه            

  بكر محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن الليث الشاهد رحمه اهللاهللا، عن الشيخ أبي 
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  ب بسم اهللا الرحمن الرحيم/2
 الشيخ اإلمام الحاكم، أبو منصور، عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن يحيـى         )1(أخبرنا

أخبرنا : قال حرسه اهللا، بقراءتي عليه، في صفر سنة تسع عشرة وخمس مائة،        )2(الشرابي
 قـراءة ،  )3(الـصفار  الشاهد بن محمد بن الليث    بن أحمد  محمد بن الحسن   ،الشيخ أبو بكر  

 عبد بن محمد ،الفضل أبو أنا: قال،  مائة وأربع وأربعين ست سنة رمضان شهر في،  عليه
 عيـسى  بـن  محمـد  بن علي ،الحسن أبو نا،  )5(الكرابيسي )4(خميرويه بن محمد بن اهللا

  . )6(الجكاني الخزاعي
                                                 

 .اوي هذا الجزء أبو سعد محمد بن عبد الواحد الصائغ، تلميذ الشرابيالقائل أخبرنا هو ر) 1(

 أبـو  ،عبد الرحيم بن محمد بـن أحمـد   : ، فقال )34/341(ترجم له الذهبي في تاريخ اإلسالم       ) 2(
روى عن أبي بكـر محمـد بـن         . توفي قبل الخمسمائة أو بعدها    ،  صبهانيمنصور الشرابي األ  

روى عنه أبو سعد محمد بـن عبـد         .  الهروي هبن خميروي  صاحب ا  ،ارالحسن بن الليث الصفَّ   
  .الواحد الصائغ

، وتلميذ آخر له، هـو أبـو العبـاس          )41/123(وتكرر ذكره في ترجمة تلميذه أبي سعد الصائغ         
  ).37/418(األصبهاني 

: ، فقال )2/165(وذكره السمعاني في ترجمة تلميذه أبي سعد الصائغ في التحبير في المعجم الكبير              
أبا منصور، عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن يحيى الخطيب، المعـروف           ... بشيراز  ... سمع  

  .بالشيرازي
وتكرر نسبه بالشرابي والشيرازي في سماعات األجزاء الثالثة، التـي جـاءت فـي              : أوالً: نقول

  .أحاديث أبي اليمان، وأحاديث أبي ذؤالة، وأحاديث يحيى بن معين: مجموعة واحدة، وهي
  .واهللا أعلم. كانت وفاته بعد الخمسمائة وتسع عشرة، السنة التي سمع منه تلميذه هذا الجزء: ثانيا

 وكـان ،  الصفار ،الشيرازيالليثي،   بكر أبو،  الليث بنبن محمد    أحمد بن الحسن بن محمدهو  ) 3(
، )3/138 (األنـساب  تهذيب في اللباب: انظر ترجمته في  . هـ440ز، توفي سنة    شيرا خطيب
  ).29/243( اإلسالم وتاريخ

هـ، لذا فوفاته بعد هـذا التـاريخ   446رواية الصفار هذا الجزء لتلميذه الشرابي كانت سنة    : نقول
 .حتما

 .بالهاء" خميرويه"، بتاء التأنيث، وهي "خميروية: "في المخطوط) 4(

 بـن  اهللا عبـد  بن محمد،  الفضل أبو ومحدثها،   هراة مسند،  العدل ،المحدث اإلمام، ،الشيخهو  ) 5(
. هـ373ي، توفي سنة    السمعان بكر أبو وثقه، الكرابيسي،   الهروي سيار بن خميرويه بن محمد

 ).3/79(، وشذرات الذهب )31/365(سير أعالم النبالء : انظر ترجمته في

 الهـروي  الخزاعـي ،  عيسى بن محمد بن علي،  الحسن أبو،  هراة مسند،  المحدث،  الشيخهو  ) 6(
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، الزهـرِي  عـنِ  ،)2(ةَزمح يبَِأ نبِ شُعيب يَأخْبرنَ،  نَافعٍ بن الْحكَم الْيمانِ َأبو) 1( حدثنا -1
 بن عتْبةُ انكَ: قَالَتْ،  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى يبِالنَّ جوز،  عاِئشَةَ َأن،  الزبيرِ بن عروةُ حدثَني

: عتْبةُ وقَاَل،  زمعةَ وِليدة ابن ِإلَيه يقْبِض َأن وقَّاصٍ َأبِي بنِ سعد ِإلَى َأخيه  عهِد وقَّاصٍ َأبِي
ي ِإنَّهنا ،ابفَلَم  موُل قَدسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسو نمَأخَذَ ،الْفَتْحِ ز  ناب دعس ةِليدةَ وعمز، 

 يـا : سـعد  فَقَاَل،  زمعةَ بن عبد معه وَأقْبَل،  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوِل ِإلَى هبِ فََأقْبَل
 َأخي هذَا ،اِهللا رسوَل يا: زمعةَ بنا عبد قَاَلو ،ابنُه َأنَّه ِإلَي عهِد َأخي ابن هذَا،  اِهللا رسوَل

نةَ ابعمز و ،ِلدلَى وع هاشرف  ،وُل فَنَظَرسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسنِ ِإلَى واب ةِليدةَ وعمز، 
 يا لَك هو: "وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوُل فَقَاَل،  وقَّاصٍ َأبِي بنِ بِعتْبةَ النَّاسِ َأشْبه هو فَِإذَا
دبع نةَ بعمز." نِل  مَأج َأنَّه ِلدلَى واشِ عرف َأبِيه  ،وُلقَاَل  وسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع  ـلَّمسو :

 بِنْت سودةو ،وقَّاصٍ َأبِي بِعتْبةَ بنِ  شَبهِه من رَأى اـَمم". زمعةَ بِنْتُ سودةُ منْه يا  احتَجِبِي"
  .)3(وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النَّبِي زوج ،زمعةَ

2- حو نَثَدا َأب   بيي شُعنرانِ، َأخْبمنِ،  الْيع رِيهي: اَلقَ،  الزثَندةُ حورع  ـنـرِ  بيبالز  ،َأن 
: وسـلَّم  علَيـه  اُهللا صلَّى اِهللا سوُلقَاَل ر : قَالَتْ،  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى يبِالنَّ جوز،  عاِئشَةَ

"لَداشِ الْوررِ ،ِللْفاهِللْعو رجالْح ."كَانو وةَ َأبريره يحصي 4(بِذَِلك(.  

                                                                                                                   
انظر  .هـ293 أو   292 سنة، توفي   الحفاظ بعض  وثقه ،هراة باب لىع محلة وجكاني،  كانجال

، وسير أعـالم النـبالء   )205 /34(، وتاريخ دمشق  )477 /8(الثقات، البن حبان    : ترجمته في 
)25/ 462.( 

غير واضحة في المخطوط، والسياق يقتضيها، وتتوافق مع الموجود فـي أسـانيد الروايـات               ) 1(
 .بعدها

زة دينار الحمصي، القرشي، أبو بشر، مولى لبني أمية، ثقة عابد، ومن أثبت             شعيب بن أبي حم   ) 2(
، وسؤاالت ابن )4/222(التاريخ الكبير للبخاري : انظر. هـ162الناس في الزهري، توفي سنة      

 ).2798(، وتقريب التهذيب، برقم )394ص(الجنيد البن معين 

  ).2533( أخرجه البخاري عن أبي اليمان به، بمثله، برقم) 3(
، وعبد اهللا بن مـسلَمة،  )2053(وتابعه عند البخاري اإلمام مالك، رواه عنه يحيى بن قَزعةَ، برقم          

  ).7182(، وإسماعيل بن أبي أويس، برقم )6749(، وعبد اهللا بن يوسف، برقم )2745(برقم 
المهـاجر، بـرقم    وتابعه عند مسلم الليث بن سعد، رواه عنه قُتَيبةُ بن سعيد ومحمد بن رمح بـن                 

)36/1457.(  
وإسناده ). 3081( أخرجه الطبراني في مسند الشاميين من طريق أبي اليمان، به، بمثله، برقم              )4(

  .صحيح
  ).4303(والحديث ورد معلقاً عند البخاري، بعد الحديث 
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3- حو نَثَدانِ ا َأبمالْي  ، بيي شُعنرنِ،  َأخْبع رِيهةُ ،  الزوري عنرَأخْب نرِ بيبَأ،  الزن  ـشَامه 
نيمِ بكنِ حامٍ بزح  ،دجو اضيع نب  وهلَى غَنْمٍ وع صمشَ،  حماُأ سنَاس ننَ مط1(ب( يف اءَأد 

                                                                                                                   

 أي يعلن   ،"وكان أبو هريرة يصيح بذلك    " :بن شهاب اوقال  ): 8/24(قال ابن حجر في فتح الباري       
 وهـو حـديث     ،بن شهاب وأبي هريرة   ا ومنقطع بين    ،بن شهاب ا وهذا موصول إلى     ،هذا الحديث ب

   . أغفل المزي التنبيه عليه في األطراف،مستقل
 من طريق   )3482( برقم    والنسائي ،)1157( برقم    والترمذي ،)37/1458( برقم   مسلمه  وقد أخرج 

 ،ا مـن طريـق معمـر       أيض )3483(، والنسائي برقم    )37/1458( برقم    ومسلم ،سفيان بن عيينة  
 وأبي سلمة بن عبد الرحمن كالهمـا        - زاد معمر  - ،بن شهاب عن سعيد بن المسيب     اكالهما عن   

وفـي روايـة   .  الولد للفراش وللعاهر الحجر    : قال ،عن أبي هريرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم        
 قال الدارقطني . أبي سلمة وفي أخرى عن سعيد أو   ،ابن عيينة عن سعيد وأبي سلمة مع      المسلم عن   

 وسيأتي في الفرائض من وجه آخر عن أبي هريرة : قلت. هو محفوظ البن شهاب عنهما:في العلل
 هذا االختالف هو السبب في ترك إخراج البخاري  فلعلَّ،بن شهابا لكن من غير طريق ،باختصار

  .انتهى كالم ابن حجر. بن شهابالحديث أبي هريرة من طريق 
  ).9/380(ارقطني في كتابه العلل وكالم الد

ر ه والع ، أي للزاني الخيبة والحرمان    ،"وللعاهر الحجر " :وقوله): 12/36(وقال أيضا في الفتح     
 وجرت عـادة    ، ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدعيه       ، يختص بالليل  : وقيل ،بفتحتين الزنا 

 المراد بالحجر   : وقيل ، ونحو ذلك  ،اب والتر ، وبفيه الحجر  ، له الحجر  :العرب أن تقول لمن خاب    
 وألنـه ال يلـزم مـن    ؛ ألن الرجم مختص بالمحصن ؛ وهو ضعيف  : قال النووي  .هنا أنه يرجم  

 لتعم  ؛ واألول أشبه بمساق الحديث    : وقال السبكي  .نما سيق لنفي الولد   إ والخبر   ،رجمه نفي الولد  
 : قلت .خصيص من غير دليل    ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخر فال حاجة للت         ،الخيبة كل زان  

 وفي ، الولد للفراش: رفعه،ا ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقماألول أيض ويؤيد
 بمثلثة  ، وبفي العاهر األثلب   ،بن حبان الولد للفراش   ابن عمر عند    ا وفي حديث    ،فم العاهر الحجر  

.  وقيل التـراب   ، دقاقه : وقيل ،حجر هو ال  : قيل ،ثم موحدة بينهما الم ويفتح أوله وثالثه ويكسران       
  .انتهى كالم ابن حجر

  ).10/37(وانظر كالم النووي في شرحه لصحيح مسلم 
  ).5/454(األنساب . قوم من العجم:  النَبط)1(

مشكالت موطأ مالـك، للبطليوسـي   . يسكنون بالشام والعراق، ومنزلتهم هنالك منزلة القبط بمصر       
  ).119ص(
فـتح البـاري    . م بأنباط الماء، أي استخراجه لكثرة معـالجتهم الفالحـة         سموا بذلك لمعرفته  : قيل
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ةيلَ فقال،  الْجِزه ا: امشَهم  ذَا ياه عتُ نِِّإ؟  اضيعمس وَل يسر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع  ـلَّمسو، 
  أ/3.  )1("الدنْيا يف النَّاس يعذِّبون الَّذين يعذِّب اللَّه تَعالَى ِإن: "يقُوُل

4- حو نَثَدانِ ا َأبمالْي  ، بيي شُعنرنِ،  َأخْبع رِيهي،  الزنرةُ َأخْبورع نرِ بيبالز  ،  نَـبيز َأن 
 حبِيبـةَ  ُأم َأن ،َأخْبرتْـه ، وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي زوج،  سلَمةَ مُأ وُأمها،  سلَمةَ َأبِي بِنْتَ
: قَالَتْ،  سفْيان َأبِي ابنَةَ ُأخْتي انْكح اِهللا رسوَل يا: قُلْتُ،  قَالَتْ َأنَّهاا،  َأخْبرتْه،  سفْيان َأبِي بِنْتَ

، اللَّـه  رسوَل يا: قُلْتُفََ: قَالَتْ،  "؟ذَِلك َأوتُحبين: "وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه فَقَاَل ِلي رسولُ  
منَع تُ، وة  لَسيخْلبِم 2(لَك(  ،بَأحي  وكُنشْري ني مرٍ في خَيـولُ  فَقَاَل: قَالَتْ،  ُأخْتسر  اللَّـه 

 لَنَتَحـدثُ  اللَّه ِإنَّا  رسوَل واِهللا يا : فَقُلْتُ: ، قَالَتْ "ِلي يحلُّ لَا ذَِلك ِإن: "لَّموس علَيه اللَّه صلَّى
َأنَّك تُرِيد ةَ  َأنرد حةَ َأبِي بِنْتَ تَنْكلَمنَةُ: "فَقَاَل،  ساب ةَ ُأملَمقُلْتُفَ: قَالَتْ، "س :مفَقَاَل، نَع" :اللَّهو 
ا لَوَأنَّه ي لَمتبِيبر ي )3(تَكُنرِي فجا حلَّتْ ما، "ِلي حنَةُ ِإنَّهي لَابَأخ نم ةاعضي، الرتْنعضَأر 

  ". َأخَواتكُن ولَا بنَاتكُن علَي تَعرِضن فَلَا، ثُويبةُ سلَمةَ وَأبا
 اللَّـه  صلَّى اللَّه رسوَل َأعتَقَها فََأرضعت  لَهبٍ َأبو كَان،  لَهبٍ ىَأبِ وثُويبةُ موالَةُ : عروةُ قَاَل

هلَيع لَّمسا،  واتَ فَلَمو مَأب  هبٍ ُأرِيلَه ضعب هلَأه مِ يفالنَّو بِشَر ةبخَي  اذَا: ، فَقَالَتْ لَهيتَ م؟ لَق
 وَأشَار،   ثُويبةَ يبِعتَاقَت منِّى هذه في سقيتُ قد َأنِّى غَير،  رخَاء بعدكُم َألْقَ لَم: لَهبٍ َأبو قَاَلفَ

  .)5(اَألصابِعِ من تَليهاي والَّت اِإلبهامِ بين يالَّت )4(النَّقيرة ِإلَى
5- حو نَثَدانِ ا َأبمالْي  ، بيي شُعنرنِ،  َأخْبع رِيهةُ ،  الزوري عنرَأخْب نرِ بيبالز  ،اِئشَةَ َأنع ،

                                                                                                                   
)4/431.(  

 ).2/898(المعجم الوسيط . واستعمل أخيرا في أخالط الناس

وإسـناده  ). 2/164/169(بمثلـه،    أخرجه حميد بن زنجويه، في األموال، عن أبي اليمان به،            )1(
  .صحيح

وتابع الزهري عند مسلم أيضا، هشام      ). 119/2613(برقم   وتابع شعيبا عند مسلم، يونس األيلي،       
 ). 118/2613، 117(بن عروة، برقم 

. الـزوج  مـن  خلت إذا مخلية امرأة قولهم من وليس .غيري الزوجات من خالياً أجدك لم أي )2(
 ).2/74(النهاية في غريب الحديث : انظر

 ).2/468(زبيدي تاج العروس، لل. بنت امرأته من غيره: ربيبة الرجل) 3(

كذا في المخطوط وبعض الكتب التي خرجت الحديث، وفي بعضها النقرة، وهـو ومـا بـين                 ) 4(
وفي ذلك إشارة إلى حقارة ما سـقي        ): 9/145(قال ابن حجر في فتح الباري       . اإلبهام والسبابة 

 .من الماء

  ). 5101( أخرجه البخاري عن أبي اليمان به، باختالف يسير في ألفاظه، برقم )5(
  ).5372، 5107( وتابع شعيبا عند البخاري أيضا، عقَيل بن خالد، برقم 
  ).15/1449(، وعند مسلم، برقم )5106( وتابع الزهري، هشام بن عروة، عند البخاري، برقم 
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 يلْعبون والْحبشَةُي،  حجرت بابِ علَى يقُوم وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوَل رَأيتُ لَقَد: "قَالَتْ
 حتَّى  َأجلي من يقُوم ثُم،  لَعبِهِم  ِإلَى َأنْظُر ِلكَي بِرِداِئه، يستُرنيلَ وِإنَّه،  الْمسجِد في بِالْحرابِ
  .)1("اللَّهوِ علَى الْحرِيصة ،السن الْحديثَة الْجارِية قَدر فَاقْدروافََأنْصرِفُ،  لُّمَأ يالَّذ َأكُون َأنَا

6- حو نَثَدانِ ا َأبمالْي  ، بيي شُعنرنِ،  َأخْبع رِيهةُ ،  الزوري عنرَأخْب نرِ بيبالز  ،اِئشَةَ َأنع ،
 جلَـس   الْوفَـاةُ  حضرتْه فَلَما،  ماِله من وسقًا جِداد عشْرِين  )2(يبكْرٍ نَحلَن  َأبو  كَان : "قَالَتْ
تَبيفَاح  دتَشْه ثُم  ،ا: قَاَل ثُمَأم دعَأ بةُ ينَيفَ بِإن بالنَّاسِ َأح نًى ِإلَىى غدعب ب/3،  َألنْت و ِإن 
 يمـالِ  مـن  )4(وسقًا عشْرِين)3(جداد نَحلْتُك كُنْتُ يوِإنِّ،  َألنْت بعدى فقرا علي النَّاسِ أعز

 وِإنَّمـا ،  الْوارِث ماُل الْيوم هو ِإنَّما ولَكن،  هواجتَددتي )5(حزتيه كُنْتُ نَّك أَِ - واللَّه – فَوددتُ
وه اكَأخَو ُأخْتَاكَأ: فَقُلْتُ: قَالَتْ ،وي تَاهَأب، هذه اءمنِ َأسى فَمطْنِ ذُو :قَاَلفَ؟  اُألخْرنَةُ ب6(اب( 

 : َإلَيك، قَالَـتْ   لَرددتُّه بين كَذَا ِإلَى كَذَا    ي ما يتَنَأعطَ لَو :فَقُلْتُ: جارِيةً، قَالَتْ ُأرِيها  ،  خَارِجةَ
قُلْتُو :ينح َل بِهنَز:   

ناُلَ ال مزي هعماً دقَنَّع7(م(             ي فِإنَّهوفُوقٌ مدم)8(  
                                                 

). 3082( أخرجه الطبراني، في مسند الشاميين، من طريق أبي اليمـان، بـه، بمثلـه، بـرقم      )1(
  .وإسناده صحيح

، بدون لفظ الحراب، ويونس األيلـي،       )454(صالح بن كَيسان، برقم     : تابع شعيباً، عند البخاري    و
، ومعمـر، بـرقم   )3530(، وعقَيل بن خالـد، بـرقم     )5236(، واألوزاعي، برقم    )455(برقم  

   ).18/892، 17(عمرو بن الحارث، ويونس، برقم : وعند مسلم). 5190(
 وقيـل هـو    ،العطاء أنواع جميع بعضهم به وعم ،استعاضة بال شيئاً اإلنسان إعطاؤك :النحل )2(

 الـشيء  ذلك اسم :حالنوالنُّ والنحل ،منه بشيء خصه :ونحله ماالً ولده وأنحل،  المعطى الشيء
  ).3/343(المحكم والمحيط األعظم، البن سيده : انظر. المعطى

 ولـيس  ،حـافَ  فقد بعض دون ولده بعض نَحل إذا والناحُل): 9/32(وقال ابن منظور في اللسان     
  ). 5/264(تهذيب اللغة لألزهري : انظر. بحاكم

)3( الجوالكسر بالفتح ادد: صنهى وإنما ،جداً يجدها الثمرة جد :يقال ،ثمرتها قطع وهو ،النخل امر 
النهاية في غريب   : انظر. منه عليهم فيتصدق النهار في يحضروا حتى المساكين ألجل ذلك عن
  ).244 /1(يث الحد

 .في أول السطر الذي يليه" سقاً"وسقاً في المخطوطة في آخر السطر، و" واو"وضعت ) 4(

تـاج  : انظـر . ذلك غيرِ أو ماٍل من نفسه إلى شيئاً ضم من وكلُّ الشيء، مضو الجمع: الحوز) 5(
 ).15/120(العروس من جواهر القاموس 

 ".ذوا بطن ابنت"في المخطوط ) 6(

من كان دمعه مغطى في شئونه كامناً       : فسر المقَنَّع بأنه المحبوس في الجوف، ويجوز أن يراد        ) 7(
  ).115 /4(النهاية في غريب الحديث : انظر. فيها، فالبد  أن يبرزه البكاء

)8 (  عموالد ق دفَقَ الماءفدفُق يفْقاً ويدفُوقاً دفَّق وانْدفَق ودفَقَ وتدواستَد: بمرة  :، وقيل انْصب انصب 
، وتاج العروس من جـواهر القـاموس        )1396 /2(لسان العرب   : انظر. مدفوق أي دافقٌ فهو

)25/ 292.(  
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 وجـاءتْ �: قُـوِلي  ولَكن،  كذلك لَيس ،ةبني أي: بِنَفْسه يجود وهو بكْرٍ َأبو فَقَاَل: قَالَتْ
  .)2)(1(�تَحيد منْه كُنْتَ ما ذَِلك بِالْحقِّ الْموت سكْرةُ

7- حو نَثَدانِ ا َأبمالْي  ، بيي شُعنرنِ،  َأخْبع رِيهكَ،  الزرِ،     انيبةُ بِنِ الزورقُوُلعي :دري نم 
نَف3(ج(يِل ال  الْحنَّاحيف حياته ام يرد من نَجالْ فميت يف وصيته نْعد فَواته)4(.  

 سـَألَ عروةُ بِنِ الزبيرِ، َأنَّه      الزهرِي، َأخْبرني  َأبو الْيمانِ، َأخْبرني شُعيب، عنِ      حدثَنَا -8

                                                 
  ).19(سورة ق، آية ) 1(
. لرددته إليك : إلى قوله ). 12362(أخرجه البيهقي في الكبرى من طريق أبي اليمان به، برقم           ) 2(

  .وإسناده صحيح
، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثـار،          )1438(برقم  وأخرجه مالك في موطئه،     

  ).5844(برقم 
، وابن أبي شيبة في مصنفه عن سفيان )16507(وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر، برقم 

، وابن سعد في طبقاته عن الفضل بن دكين، عن سفيان بـن عيينـة،     )20388(بن عيينة، برقم    
  .ن الزهري به، ثالثتهم ع)3/177(برقم 

وتمثل عائشةُ لبيت الشعر، ورد أبي بكر عليها بأن تقول اآلية القرآنية، أخرجه ابـن حبـان فـي                   
، والطحاوي فـي شـرح   )828(، وإسحاق بن راهويه في مسنده، برقم  )3036(صحيحه، برقم   

م وأبو يعلى الموصلي في مسنده، برق     . ، من طريق مجاهد بن وردان     )980(مشكل اآلثار، برقم    
من طريق هشام بن عروة، كالهما عن       ). 103(، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، برقم        )4451(

  .عروة بن الزبير، عن عائشة به
 انفالج وقيل ،اللغتين بين فيه فجمع ،وجار مال إذا ،وأجنف جنف يقال،  رووالج يلالم الجنف) 3(

 /1(ية في غريـب الحـديث واألثـر         النها: انظر. الحق عن المائل فنِجوالم ،بالوصية يختص
307.( 

، وأبو  "حيف: "، بلفظ )31640(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن إسماعيل ابن علَية، برقم            ) 4(
عند "عن محمد بن يحيى بن فارس، عن عبد الرزاق، دون ذكر            ) 194(داود في مراسيله، برقم     

  .  ابن علية وعبد الرزاق، عن معمر-، كالهما"وفاته
 عـن  عـروة،  عـن  الزهري، عن األوزاعي، عن ،بن زياد السكْسكي   لقْالهِ رواه: قال أبو داود  و

 من يرد: "، عن أبيه عن األوزاعي، بلفظ     مزيد بن الوليد بن العباسا، وأخرجه عن    موقوفً عائشة
 عن  - معمر واألوزاعي  -، كالهما "موته عند المجنف وصية من يرد ما حياته في الجانف صدقة
  . ي بهالزهر

 عليـه  اهللا صـلى  النبي عن عن عروة، عن عائشة،    ومرة عروة، عن مرة به حدثنا: العباس قال
   .وسلم

  .رفعه يصح ال الحديث، هذا يصح ال: داود أبو قال
  .وأخرجه كذلك أبو داود في مراسيله بسنده، موقوفاً على الزهري
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 أم أكُذبوا )1(�كُذبوا قَد َأنَّهم وظَنُّوا الرسُل استَيَأس ِإذَا حتَّى�: الَىتَع اللَّه قَوِل عنعاِئشَةَ،  
: قَالَتْ فَ ،بِالظَّن هو ماو ،كَذَّبوهم قَومهم َأن استَيقَنُوا قَدلَ: قُلْتُفَ: قَاَل ،كُذِّبوا بل: قَالَتْ؟  كُذِّبوا

 معاذَ": قَالَتْفَ ،قَد كُذبوا  َأنَّهم وظَنُّوا،  فلعلها: فَقُلْتُ: قَاَل،  "بِذَِلك استَيقَنُوا د لَقَ )2(عمرِي، ل َأجْل"
اللَّه، لَم ُل لتظن  تَكُنسالر ا ذَِلكهبا: فَقُلْتُ: قَاَل،  "بِرفَم هذةُ هقَالَتْ؟  الْآي" :ُهم اعـلِ  َأتْبسالر 

يننُو الَّذاآم هِمببِر مقُوهدصطَاَل ،و هِملَيع لَاءالْب، تَْأخَراسو منْهع رتَّى،  النَّصِإذَا ح َأستَياس 
 عنْـد  اِهللا نَـصر  جاءهم،  كذبوهم قَد بِهِم آمنُوا الَّذين َأتْباعهم َأن وظَنُّوا قَومهِم من الرسُل

4)(3("ذَِلك(.   
 َأنَّه يحدثُعروةُ بِنِ الزبيرِ،     انكَ: اَلقَالزهرِي،   َأبو الْيمانِ، َأخْبرني شُعيب، عنِ      حدثَنَا -9

 كُمطَاب لَ  ما فَانْكحوا الْيتَامى في تُقْسطُوا َألَّا خفْتُم وِإن�: تَعالَى اللَّه قَوِل عن،  عاِئشَةَ سَأَل
نم اءثْنَى النِّسثُلَاثَ مو اعبرو فَِإن فْتُملُوا َألَّا خدةً تَعداحفَو ا َأولَكَتْ مم انُكُممقَالَـتْ ،  )5(�َأي 

 ماِلهاو جماِلهافي   فَيرغَب وِليها حجرِ في الْيتيمةُ هي: َأبِيها وعن،  عنْها اُهللا رضي عاِئشَةُ
رِيديو ا َأنهجوتَزنَى أ/4 يبَِأد نم نَّةا ساِئهسوا،  نفَنُه نع هِنكَاحِإلَّا ن طُوا َأنقْسي نـي  لَهف 
ـ  اسـتَفْتَى  ثُـم  :عاِئشَةُ قَالَتْ،  النِّساء من سواهن من بِنكَاحِ وُأمروا،  الصداق ِإكْماِل  اسالنَّ
 يفْتـيكُم  قُِل اهللاُ  النِّساء في ويستَفْتُونَك�: تَعالَى اُهللا فََأنْزَل،  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوَل
يهِنةَ،   )6(�فاِئشَةُ قَالَتْ الَْآيع" :نيي   فَبف ماُهللا لَه هذه ةالْآي ةَ َأنيمتـالٍ  ذَاتَ كَانَتْ ِإذَا الْيمج 
 مرغُوبةً كَانَتْ ِإذَا، و الصداق ِإكْماِل ة نساِئها في  بِسنَّ يلْحقُوها ولَم ،نكَاحها في رغبوا وماٍل
ـ  ":اِئـشَةُ ع النِّساء، قَالَـتْ   من غَيرها والْتَمسوا تَركُوهاالْماِل   و الْجماِل قلَّة فيعنْها   افَكَم 

 ،لَهـا  يقْـسطُوا  َأن  ِإلَّا ،فيها رغبوا ِإذَا ينْكحوها َأن لَهم فَلَيسعنْها،   يرغَبون حينتَركُوها  
  . )7("الصداق من حقَّها الَْأوفَى ويعطُوها

                                                 
  ).110(سورة يوسف، آية ) 1(
  . لالم، خطأبدون ا" عمري"في المخطوط ) 2(
 بن خالد،  عقَيلوتابع شعيبا عند البخاري،     ). 4696(أخرجه البخاري عن أبي اليمان، به، برقم        ) 3(

  ).4695(، وصالح، باختالف يسيرٍ في ألفاظه، برقم )3389(باختالف يسيرٍ في ألفاظه، برقم 
  ).4524(وتابع الزهري ابن عباس رضي اهللا عنهما، مختصراً، برقم 

رواه البخاري عن أبي اليمان، ورواه مسلم عن أبي بكـر    : "د مكتوباً على حاشية المخطوط    وج) 4(
 .، ولم نقف عليه عند مسلم"بن إسحاق، عن أبي اليمان

 ).3( سورة النساء، آية )5(

  ).127( سورة النساء، آية )6(
  . كثيرةوللحديث طرق أخرى). 2763( أخرجه البخاري عن أبي اليمان، به، بمثله، برقم )7(
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، عاِئشَةَ َأن الزبيرِ بن عروةُ حدثَني،  رِيالزه عنِ،  شُعيب نيَأخْبر،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -10
 حتَّى،  لَك آذَن لَا: هلَ فَقُلْتُ،  الْحجاب ُأنْزَِل بعدما )1(قُعيسٍ َأبِي َأخُو َأفْلَح علَي استَْأذَن: قَالَتْ

نتَْأذوَل َأسسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسفَِإ،  وَأبِي َأخَا ن  سسِ لَييالْقُع وي  هنـعضَأر  ـنلَكو 
 يا: فَقُلْتُ،  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا علَي رسولُ  فَدخََل: قَالَتْ،  الْقُعيسِ َأبِي امرَأةُ َأرضعتْني

، ذلك في َأستَْأذنَك حتَّى لَه آذَن َأن فََأبيتُ علَي الْقُعيسِ استَْأذَن  َأبِي َأخَا َأفْلَح ِإن،  اِهللا رسوَل
 رسـولَ  يا: قُلْتُ، فَ "؟كمعتَْأذَني لِ  َأن كعنَمي ماو: "وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا فَقَاَل ِلي رسولُ  

 اُهللا صلَّى اِهللا رسوُل قَاَل: عتْني امرَأةٌ، فَقَالَتْ َأرض ، ولَكن َأرضعني هو لَيس الرجَل ِإن،  اِهللا
هلَيع لَّمسي: "واْئذَن لَه فَِإنَّه كمتْ،  عتَرِب ينُكمةُ قَاَل،  "يورع :وا: تَقُوُل كَانَتْ فَبِذَِلكمرح نم 

ةاعضا الرم ونمرتُح نبِ م2(النَّس( .  
11- دنِ     ثَنَاحع ،بيي شُعنرانِ، َأخْبمو الْيي  َأبنرَأخْب ،رِيهرِ،     الزيبةُ بِنِ الزورَأعفَةَ نذَيح 
نانِ بمالْي  ،وهَأ وحد بين عَلاتَقَ، سٍب مع راِهللا وِلس اُهللا ىلَّص لَعيه ولَّسم وهو َأوبالْ وهيمان 
يوم ُأحالْ َأطَخَْأفَ،  دمسلمون يوِئمبَِأبِ ذيه يحسونَبه مالْ نعدو اشَقُوهـ َأبِ )3( فَتَو سيهِافـ طَفَ،  م قَف 

                                                 
إنه : ويقال. سليم بني في عداده. الرضاعة من عائشة عم،  القعيس أبي أخو،  قعيس بن أفلحهو  ) 1(

 بن وأفلح ،القعيس أبي أخو أفلح وقيل،  قعيس بن أفلح :فقيل ،اسمه في واختلف. األشعريينمن  
  .ذلك غير وقيل القعيس أبي

  .أخوه هو القعيس وأبو ،فلحأ هو استأذن الذي أن والمحفوظ: قال ابن حجر في الفتح
 جـرى  مما أكثر ذكراً وال خبرا له أعلم ال: ، وقال القعيس أبي أخو أفلح أنه البر عبد ابن وصحح
  . عائشة حديث في ذكره من

 ؛الجعد أبو :قال أو ،القعيس أبي أخو أفلح قال من إال ،وهم الروايات من جاء ما كل :القرطبي قال
  . أفلح كنية ألنها
 عطاء يخطئ ولم ،فيه وهم ال الروايات من اكثير أن عرفت حررت ما تدبرت وإذا :ن حجر قال اب 
 إال عليه أقف فلم القعيس أبي اسم وأما ،أفلح كنية حفظ يكون أن يحتمل فإنه ،الجعد أبو قوله في
 اأيض حكى ثم ،البر عبد بنا هذا وحكى .األشعري أفلح بن وائل هو :فقال ،الدارقطني كالم في

 انـسب  القعيس أبو يكون أن ويحتمل ،أبيه اسم اسمه وافق أخوه يكون هذا فعلى ،الجعد اسمه نأ
  .الجعد أبو أفلح بن قعيس بن أفلح وأخوه ،القعيس بن أفلح بن قعيس بن وائل اسمه ويكون ،لجده

، )4/178(، والمفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم         )1/70(االستيعاب، البن عبد البر     : انظر
 ). 1/250(، واإلصابة، البن حجر أيضا، )9/150(وفتح الباري، البن حجر 

  ). 4796(أخرجه البخاري عن أبي اليمان به، بمثله، برقم ) 2(
، ورواه عنه يحيى بن   )5103(وتابع شعيباً مالك، رواه عنه عبد اهللا بن يوسف عند البخاري، برقم             

  ).6156(الد عند البخاري، برقم  بن خعقَيلو). 3/1445(يحيى عند مسلم، برقم 
  ).6/1445-4(، ويونس، ومعمر، برقم "قُعيسٍ َأبِى بن َأفْلَح: "وعند مسلم، سفيان بن عيينة، بلفظ

 بـن  َأفْلَح: "وتابع الزهري عند مسلم، حماد بن زيد، وأبو معاوية، وعطاء، وعراك بن مالك، بلفظ             
  ).10/1445 70(، برقم "قُعيسٍ

 ).5/189(النهاية في غريب الحديث : انظر. قدد إذا اللحم يقطع كما وشائق طعوهق أي) 3(
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 وهو لَكُم اللَّه يغْفر�: ذَِلك حذَيفَةُ عنْد  فَقَاَل،  قَتَلُوه حتَّى  قَولُه مههنْي َأبِي فَلَم  َأبِي: وُلقُي حذَيفَةُ
محَأر ينماح1(�الر( ْلَغَتفَب ،لَّى النَّبِياُهللا ص هلَيفَةَ عذَيح ادفَز لَّمسو هنْدا عرخَي)ب/4. )2  
12- حو نَثَدانِ ا َأبمالْي  ، بيي شُعنرنِ ،َأخْبع رِيهي،  الزنرةُ َأخْبورع  ـنـ  ب يبرِالز  ، ـنع 

ـ ر مع بدرا شَهِد ممن وكَان،  شَمسٍ عبد بنِ ربِيعةَ بنِ عتْبةَ بن حذَيفَةَ َأبا َأن،  عاِئشَةَ وِلس 
 وهـو  تْبةَع بنِ الْوِليد بِنْتَ )3(هنْد َأخيه بِنْتَ، وزوجه   ساِلما تَبنَّى،  ملَّسو هيلَع اُهللا ىلَّص اِهللا

 رجلًا تَبنَّى من وكَان،  زيدا ملَّسو هيلَع اُهللا ىلَّص النَّبِي   تَبنَّى كَما،  الَْأنْصارِ من ِلامرَأة مولًى
 ادعوهم�: في ذَِلك  تَعالَى   اللَّه حتَّى َأنْزلَ  ،ميراثه من وورِثَ ِإلَيه النَّاس دعاه الْجاهلية في

اِئهِمِلآب وطُ هَأقْس نْدع اللَّه فَِإن وا لَملَمتَع مهاءآب انُكُمي فَِإخْوينِ فالد اِليكُموموا، )4(�ودِإلَى فَر 
اِئهِمآب نفَم لَم لَمعي لَه َأب لًى كَانوَأخاً مينِ،  وي الدتْ فاءفَج هِل بِنْتُ لَةُسيهنِ سـرٍو  بمع 

يشالْقُر ثُم رِيامالع، يهَأةُ ورفَةَ َأبِي امذَيِإلَى   ح ،لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسـا  :فَقَالَتْ ،وي 
 ،واحـد  بيـت  في حذَيفَةَ بِيَأ معي ومع  يْأوِي وكَان،  ولَدا ساِلما نَرى كُنَّا ِإنَّا،  اللَّه رسوَل
 لَهـا  فَقَاَل؟  اللَّه رسوَل يا تَرى فَكَيفَ،  علمتَ قَد ما تَعالَى اللَّه َأنْزَل وقَد ،)5(لًافُض ويراني
 بِمنْزِلَـة  فَكَـان  ،رضعات خَمس فََأرضعتْه ،"َأرضعيه: "وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل
 من يرضعن َأن َأخَواتها بنَاتا و ِإخْوته بنَات تَْأمر عاِئشَةُ فَبِذَِلك كَانَتْ  من الرضاعة،  ولَدها
 ،علَيهـا  يـدخُلُ  ثُم ،رضعات خَمس كَبِيرا كَان وِإن ،علَيها ويدخَُل َأن يراها  عاِئشَةُ َأحبتْ
 الرضـاعة  بِتلْك علَيهِن يدخلْن َأن وسلَّم علَيه صلَّى اهللاُ  النّبِي َأزواجِ وساِئر سلَمةَ ُأم وَأبتْ

 ناً مدتَّى َأحالنَّاسِ ح عضري يف دهالْم، قُلْناِئشَةَ وِلع ىضر اللَّه ننْهع  ـينعمـا : َأجاِهللا مو 
  .)6(النَّاسِ دونوسلَّم  علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل من ِلساِلمٍ رخْصةٌ لَعلَّها ،نَدرِي

                                                 
  ).92(سورة يوسف، آية ) 1(
ومن طريـق   ). 6890،  4065،  3290(أخرجه البخاري من طريق حماد بن أسامة، باألرقام         ) 2(

، ومن طريق يحيى    )6668(، ومن طريق علي بن مسهِر، برقم        )3824( سلمة بن رجاء، برقم   
  .، أربعتهم عن هشام بن عروة عن أبيه به)6883(بن أبي زكريا، برقم 

، وابن حبـان فـي      )1462(، والشافعي في مسنده، برقم      )2247(عند مالك في الموطأ، برقم      ) 3(
فاطمة بنت الوليـد    ): 4954(، والبيهقي في معرفة السنن واآلثار برقم        )4215(صحيحه، برقم   

  .وليست هندا
     ).5(، آية سورة األحزاب) 4(
 أو كانت   ،تَفَضلت المرأة إذا لَبِست ثياب مهنَتها     : يقال.  أي متَبذِّلة في ثياب مهنَتي     :يراني فُضالً ) 5(

 ).3/455(النهاية في غريب الحديث واألثر، البن األثير . في ثوب واحد فهي فُضل

  . )5088(أخرجه البخاري عن أبي اليمان، به، بمثله، برقم ) 6(
، )26/1453(وتابع عروة عند مسلم القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعنه ابنه عبد الرحمن، بـرقم                 
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 َأن،  الزبيـرِ  بـن  عـروةُ  َأخْبِرني،  الزهرِي عنِ، َأخْبرني شُعيب،    الْيمانِ َأبو حدثَنَا -13
 كَفَّر ِإلَّا الْمسلم تُصيب مصيبة من ما: "وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوُل قَاَل: قَالَتْ،  عاِئشَةَ

  .)1("شَاكُهاي الشَّوكَة حتَّى هابِ عنْه اُهللا
 عـن ،  الزبيـرِ  بـن  عروةُ حدثَني،  الزهرِي عنِ، َأخْبرني شُعيب،    الْيمانِ َأبو حدثَنَا -14

 ،وسـلَّم  علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوِل ِإلَى الْقُرظي جاءتْ  رِفَاعةَ امرَأةُ جاءت: قَالَتْ،  عاِئشَةَ
 فَبـتَّ  ،فَطَلَّقَنـي  رِفَاعةَ حتَتَ كُنْتُ ِإنِّي،  اِهللا رسوَل يا: فَقَالَتْ،  بكْرٍ َأبوو عنْده َ جاِلسةٌ وَأنَا

 هذه مثُْل ِإلَّا اِهللا رسوَل يا معه ما وِإنَّه،  الزبيرِ بن الرحمنِ عبد بعده فَتَزوجتُ أ/5،  طَلَاقي
ةبدَأخَذَتْ،  )2(الْهو  نةً مبدا هابِهقَالَتْ،  جِلْب :عمس خَاِلد نب يدعا سلَهقَو  ابِ لَمبِالْب ْؤذَني  لَـه ،
 علَيـه  اُهللا صـلَّى  اِهللا رسـولِ  عنْد بِه تَجهر عما هذه تَنْه َألَا،  بكْرٍ َأبا يا: خَاِلد فَقَاَل: قَالَتْ
لَّمسو  ،اِهللا لَا: قَالَتْوا وم زِيدوُل يسلَّى اِهللا راُهللا ص لَيعه لَّمسلَى ومِ عسفَقَـالَ : قَالَـتْ ،  التَّب 

َ لَا،  ِإلَى تَرجِعي َأن تُرِيدين لَعلَّك: "وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوُل  يـذُوقَ  حتَّـى  رِفَاعة؟
لَتَكيسي ،عتَذُوقو لَتَهيس3(ع( ."ًنَّةفَكَانَتْ س هدعب)4(.  

 َأن،  الزبيـرِ  بـن  عـروةُ  َأخْبِرني،  الزهرِي عنِ، َأخْبرني شُعيب،    الْيمانِ َأبو نَاحدثَ -15

                                                                                                                   
وتابعته أيضاً زينب بنـت أم      ). 28/1453،  27(وعنه عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أبي مليكة، برقم           

  ).31/1453-29(سلمة، برقم 
وتابع شعيباً عند مسلم مالـك بـن         ،)5640(أخرجه البخاري عن أبي اليمان به، بمثله، برقم         ) 1(

  ).6730(أنس، ويونس األيلي، برقم 
، ومسلم، بـرقم    )5642،  5641(وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري، برقمي          

)52/2574.(  
  ".تشاكها"وجاءت اللفظة األخيرة في المخطوط 

 ال يغْنـي    ، َأنه رِخْو مثل طَرف الثَّـوبِ      تأراد...  طَرفُ الثوبِ    :هدب الثوب وهدبتُه وهدابه   ) 2(
 ).1/780(لسان العرب . عنها شيئاً

  
 شَبه لَذَّة الجماع بذَوق العسل فاستعار لها ، َألن الجِماع هو المستَحلى من المرَأة؛يعني جِماعها) 3(

  ).11/444(لسان العرب . لعسيلة والنُّطْفَةُ تُسمى ا،ِإن العسيلة ماء الرجل: وقيل ... ذَوقاً
ـ      ). 5792 (برقم أخرجه البخاري عن أبي اليمان، به،        )4(  رقموتابع شعيباً، سفيان عند البخاري، ب

ـ        عقَيل، و )111/1433 (رقم، وعند مسلم، ب   )2639( ، )5260 (رقم بن خالد عنـد البخـاري، ب
 بـرقم س األيلي عند مسلم،     ، ويون )113/1433 (رقم، وعند مسلم، ب   )6084 (برقمومعمر عنده،   

)112/1433.(  
  ).5317، 5265(وتابع الزهري، هشام بن عروة عند البخاري، برقمي 

  ).115/1433 (رقموتابعه عند مسلم القاسم بن محمد، ب
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  .)1("النَّسبِ من تُحرمون ما الرضاعة من حرموا: "تَقُوُل كَانَتْ، عاِئشَةَ
 بِنْتَ زينَب َأن،  الزبيرِ بنِ عروةَ عن،  الزهرِي عنِ ، َأخْبرني شُعيب،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -16
 رسول َأن،  جحشٍ بِنْت زينَب عن،  حدثَتْها،  سفْيان َأبِي بِنْت حبِيبةَ ُأم َأن حدثَتْه،  سلَمةَ َأبِي
 قَـد  شَـر  من ِللْعربِ ويٌل،  اُهللا ِإلَّا ِإلَه لَا: "يقُوُل فَزِعا علَيها وسلَّم دخَلَ  علَيه اُهللا صلَّى اهللا

باقْتَر، حفُت موالْي نمِ مدر وجْأجي وجمْأجثُْل ولَّقَ،  هذه محامِ  وهالِْإب هعبي بِِإصالَّتـا  ويهتَل ،
  .)2("الْخَبثُ كَثُر ِإذَا، نَعم: "فقال؟ الصاِلحون وفينَا هلكَأنَ اِهللا رسوَل يا: فَقُلْتُ: زينَب قَالَتْ
 زينَب َأن،  الزبيرِ بن عروةُ َأخْبرني،  الزهرِي عنِ، َأخْبرني شُعيب،    الْيمانِ َأبو حدثَنَا -17

 ُأم ُأمهـا  َأن،  َأخْبرتْـه ،  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النَّبِي ج زو ،سلَمةَ ُأم وُأمها،  سلَمةَ َأبِي بِنْتَ
: فَقَاَل،  ِإلَيهِم  فَخَرج ،بابِه عنْد خصامٍ )3(وسلَّم جلَبةَ  علَيه صلَّى اهللاُ  النَّبِي سمع: قَالَتْ،  سلَمةَ

 بِذَِلك لَه َأقْضيفَ ،بعضٍ من َأبلَغَ يكُون َأن بعضهم فَلَعلَّ،  الْخَصم ينييْأت وِإنَّه،  بشَر َأنَا ِإنَّما"
بسَأحو قٌ َأنَّهادص  ،نتُ فَميقَض قِّ لَها  بِحمٍ فَِإنَّملسم وةٌ هطْعق  ـنـ  م  َأو ،فَلْيْأخُـذْها  ِ،ارنَ
  .)4("ِليدعها

 قَالَـتْ : الزبيـرِ  بن عروةُ قَاَل: قَاَل،  الزهرِي عنِ، َأخْبرني شُعيب،    الْيمانِ بوَأ حدثَنَا -18
 نَبِـي  يقْبض لَم ِإنَّه :يقُوُل ب/5،  صحيح وهو وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوُل كَان: عاِئشَةُ

 فَخـذ  علَـى  ورْأسه الْقَبض وحضره اشْتَكَى فَلَما،  ثُم يحيا  الْجنَّة من مقْعده يرى حتَّى قَطُّ
 الرفيـقَ  اللَّهـم : "قَـالَ  ثُم،  الْبيت سقْف نَحو بصره شَخَص َأفَاقَ فَلَما،  علَيه غُشي عاِئشَةَ
 وهـو  يحـدثُنَا  كَان الَّذي حديثُه َأنَّه عرفْتُ، و يجاوِرنَا لَا ِإذًا: فَقُلْتُ: عاِئشَةُ قَالَتْ،  الَْأعلَى
يحح1)(5(ص( .  

                                                 
وللحـديث طـرق   ). 4796 (بـرقم  أخرجه البخاري عن أبي اليمان به، بزيادة قصة الحديث،        )1(

  .وشواهد أخرى كثيرة
  ).7135، 3598(بخاري عن أبي اليمان، به، بمثله، برقمي أخرجه ال) 2(

  ).7135، 3346( بن خالد، ومحمد بن أبي عتيق عند البخاري، برقمي عقَيلوتابع شعيباً، 
  ).1/2880(، وعند مسلم، برقم )7059(وتابعه سفيان بن عيينة عند البخاري، برقم 

  ).2/2880(وتابعه عند مسلم يونس األيلي، برقم 
  ).1/281(النهاية . هي األصوات: الجلبة) 3(
  ).7185، 7184(أخرجه البخاري عن أبي اليمان، به، بمثله، برقمي ) 4(

وعند مسلم يونس األيلـي،     ). 7181،  2458(وتابع شعيباً عند البخاري، صالح بن كيسان، برقمي         
  ).5/1713(برقم 

  ).4/1713(وتابع الزهري عند مسلم أبو معاوية، برقم 
  ).4437(جه البخاري عن أبي اليمان، به، برقم أخر) 5(
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 َأن،  الزبيـرِ  بـن  عـروةُ  َأخْبرني،  الزهرِي عنِ، َأخْبرني شُعيب،    الْيمانِ َأبو حدثَنَا -19
: قَـالَ ،  الْوفَاةُ حضرتْه بكْرٍ حين  َأبا َأن،  َأخْبرتْه،  وسلَّم علَيه اُهللا ىصلَّ يالنَّبِ زوج ،عاِئشَةَ

 الْجديد مـن   َأفْقَر ِإلَى  الْحي هو  ِإن، فَ فيهِما يكَفِّنُون، فَ يلْبس كَان هذَينِ اللَّذَينِ  ثَوبي اغْسلُوا"
تي2(الْم(.  
20- دو ثَنَاحانِ َأبمي ،الْينرَأخب بيشُع   ،نع رِيهي الزثَندح ، يدعس نبِ بيسو ،الْمَأبةَ  ولَمس 
نب دبنِ عمحالر  ،ا َأنةَ َأبريره  ،ثُ كَاندحي  ،وَل َأنسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع  ـلَّمسو  ، كَـان 

 قَبَل قَاِئم وهو قُوُلي َ مثُ،  "الْحمد ولَك ربنَا حمده ِلمن اللَّه سمع: "قُوُل يَ حين،  الصلَاة في يدعو
َأن دجسي" :مِليد َأنْجِ اللَّهالْو نب ِليدةَ  الْوـلَمسو  ـنـشَامٍ  بـاشَ  هيعو  ـنـةَ  َأبِـي  ببِيعر ،

تَضسالْمو نم ينفع يننْؤمالْم  ،ماللّه داشْد طَْأتَك3(و( لَىع رضا،  ملْهعاجو نفَ يكَسوسي")4( .
قُوُل ثُمي" :اللَّه ر5("َأكْب( .  

                                                                                                                   
، وعند مـسلم،    )6509،  6348( بن خالد، عند البخاري، برقمي       عقَيلوتابع الزهري، عن عروة،     

  ).87/2444(برقم 
  ).4463(وتابع الزهري، عن سعيد بن المسيب، يونس األيلي، عند البخاري، برقم 

  ".البخاري عن أبي اليمانرواه : "وجد مكتوباً على حاشية المخطوط )1(
 ).1387(أخرجه البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه به، مطوالً، برقم ) 2(

  .، ثم ضرب عليها"عليهم"كتب بعدها  )3(
 أي سبع سنين فيها قحط ]ثُم يْأتي من بعد ذَِلك سبع شداد[هي التي ذكرها اهللا تعالى في كتابه ) 4(

  ).2/414(النهاية . وجدب
   ).489ص(المغرب في ترتيب المعرب . يعني خذهم أخذًا شديدا

، وأخرجـه   )3023(أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، عن أبي زرعة الدمـشقي، بـرقم             ) 5(
: ، كالهما عن أبي اليمان، بـه، بزيـادة        )1304(السراج في مسنده، عن محمد بن يحيى، برقم         

"وصاحب رضم ِئذموخَ يموِل اِلفُونسِلر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسةُ : "، وعند السراج   "ويـاحضو 
رضوإسناده صحيح". م.  

، "اهللا أكبر" وأخرجه البخاري عن أبي اليمان، به، وليس في اإلسناد سعيد بن المسيب، ودون لفظة         
  ). 804(برقم 

سناد نفسه، أي ذكر فيه سعيد بن المسيب، فتعقبـه          باإل) 10/20(وعزاه المزي في تحفة األشراف      
الذي رأيتـه فـي     : "المطبوع مع تحفة األشراف، قائالً    ) 10/21(ابن حجر في النكت الظراف      

عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن أبي بكر بـن عبـد              : البخاري في كتاب الصالة   
  ".هالرحمن وأبي سلمة، كالهما عن أبي هريرة، ال ذكر لسعيد في

  ).294/675(وتابع شعيبا عند مسلم يونس بن يزيد، برقم 
، واألعـرج، بـرقم      )803(وتابع أبا سلمة وسعيد عند البخاري، أبو بكر بن عبد الرحمن، برقم             

)3386.(  
  . وللحديث طرق أخرى كثيرة
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 وَأبـو ،  بِالْمـسي  بن سعيد َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -21
: وسلَّم، يقُولُ  علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوَل سمعتُ: قَاَل،  هريرةَ َأبا َأن،  الرحمنِ عبد بن سلَمةَ

 لَّيـلِ ال ملَاِئكَـةُ  وتَجتَمـع ،  وعشْرِين جزءا  بِخَمسٍ وحده َأحدكُم صلَاةَ الْجمعِ صلَاةُ تَفْضُل"
 ِإن الْفَجرِ وقُرآن�: شْئتُم ِإن اقْرءوا: هريرةَ َأبو يقُوُل ثُم،  "الْفَجرِ صلَاة في النَّهارِ وملَاِئكَةُ

آنرِ قُرالْفَج ا كَانودشْه2)(1(�م(.  
 وَأبـو ،  الْمـسيبِ  بن سعيد َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -22

 اهللا صلى اللَّه رسوُل ُأخْبِر: ، قَالَ الْعاصِ بنِ عمرِو بن اللَّه عبد َأن،  الرحمنِ عبد بن سلَمةَ
 بِـَأبِي  قُلْتُ قَد: لَه فَقُلْتُ،  لَه تُعشْ اللَّيَل ما  ولََأقُومن النَّهار لََأصومن: َأقُوُل وسلم َأنِّي  عليه
 فَـِإن  ،َأيامٍ ثَلَاثَةَ الشَّهرِ من وصم،  ونَم وَأفْطر فَصم ذَِلك تَستَطيع لَا فَِإنَّك: "قَاَل،  وُأمي َأنْتَ

 :قَاَل، ذَِلك من َأفْضَل ُأطيقُ ِإنِّي: قُلْتُفَ: قَاَل، "الدهرِ صيامِ مثُْل وذَِلك ،َأمثَاِلها بِعشْرِ الْحسنَةَ
"ما أ/6 فَصموي رَأفْطا وموي  ،وذَِلك  داود موص  ،وهامِ أعدل وييقُ ِإنِّي: قُلْتُفَ: قَاَل،  "الصُأط 

  . )4)(3("ذَِلك من َأفْضَل لَا: "موسلَّ علَيه اُهللا اِهللا صلَّى رسوُل فَقَاَل: قَاَل، ذَِلك من َأفْضَل
 َأبـا  َأن،  الْمسيبِ بن سعيد َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -23

 ،اِهللا سـبِيلِ  في الْمجاهد مثَُل: "يقُوُل،  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوَل سمعتُ: قَاَل،  هريرةَ
 بِـَأن  سـبِيله  في ِللْمجاهد اُهللا وتَوكََّل ،الْقَاِئمِ الصاِئمِ كَمثَِل سبِيله في يجاهد بِمن َأعلَم واُهللا

  .)5("غَنيمة َأو َأجرٍ من نَاَل ساِلما بِما يرجِعه َأو، الْجنَّةَ هيدخلُيتَوفَّاه فَ
 َأبـا  َأن،  الْمسيبِ بن سعيد َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -24

                                                 
  ).78(سورة اإلسراء، آية ) 1(
  ).648(أخرجه البخاري عن أبي اليمان، به، بمثله، برقم ) 2(

  ).4717(وتابع شعيباً، معمر عند البخاري، رواه عنه عبد الرزاق برقم 
  ). 647(وتابع ابن المسيب وأبا سلمة عند البخاري أبو صالح ذكوان، برقم 

وتابع شعيباً عند مسلم عبد األعلى بن عبد األعلى، عن الزهري، عن ابن المـسيب، عـن أبـي                   
  ).246/649(هريرة، ليس فيه أبو سلمة، برقم 

  .وللحديث شواهد أخرى، ال نطول بذكرها
  ).976(أخرجه البخاري عن أبي اليمان، به، بمثله، برقم ) 3(

  ).3418( بن خالد، برقم عقَيلوتابع شعيباً عند البخاري، 
 ).181/1159(وتابعه عند مسلم، يونس، برقم 

 عن مسلم ورواه ،صومال في اليمان أبي عن البخاري رواه"وجد مكتوباً على حاشية المخطوط      ) 4(
  ".، وحرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهريالطاهر أبي

  ). 2787(أخرجه البخاري عن أبي اليمان به، باختالف يسير في ألفاظه، برقم ) 5(
  ).110/1878(وتابع ابن المسيب عند مسلم، أبو صالح ذكوان، بزيادة، برقم 
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 َأن لَـا بِيـده لَو   نَفْسي والَّذي: "يقُوُل،  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوَل سمعتُ: قَاَل،  هريرةَ
 تَخَلَّفْـتُ  مـا  علَيه َأحملُهم ما َأجِد ولَا عنِّي يتَخَلَّفُوا َأن َأنْفُسهم تَطيب لَا الْمْؤمنين من رِجالًا
نع ةرِيو سي تَغْزبِيِل في،  اِهللا سالَّذي ونَفْس هدتُ بِيددي ُأقْتَُل َأنِّي لَوبِيِل فاِهللا س ا ثُميُأح  ثُـم 
  .)1("ُأقْتَُل ثُم ُأحيا ثُم، ُأقْتَُل ثُم ُأحيا ثُم، ُأقْتَُل
 َأبـا  َأن،  الْمسيبِ بن سعيد َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -25

 حتَّـى ،  النَّـاس  ُأقَاتَل َأن ُأمرتُ: "قَاَل،  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا وَلرس َأن ،َأخْبره،  هريرةَ
 وحسابه،  بِحقِّه ِإلَّا،  ومالَه نَفْسه منِّي عصم فَقَد اُهللا ِإلَّا ِإلَه لَا: قَاَل فَمن،  اُهللا ِإلَّا ِإلَه لَا يقُولُوا
  .  )2("ىتَعالَ اِهللا علَى
قَـاَل  : ، قَاَلالْمسيبِ بن سعيد حدثَني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -26

 لَّـا ِإ من مولُود  ما من بني َآدم   : سمعتُ رسوَل اِهللا صلَّى اِهللا علَيه وسلَّم، يقُولُ       : َأبو هريرةَ 
هسمي طَانالشَّي  ولَدي ينتَهِلُّ حسارِخًا فَيص نم سطَانِ مالشَّي، رغَي ميرا منَهابقُـولُ   ،"وي ثُم 

  . )4)(3(�الرجِيمِ الشَّيطَانِ من وذُريتَها بِك ُأعيذُها وِإنِّي�: شْئتُم ِإن اقْرءوا: هريرةَ َأبو
 َأبـا  َأن،  الْمسيبِ بن سعيد َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -27

                                                 
  ).2797(، برقم أخرجه البخاري عن أبي اليمان، به، بمثله) 1(

  ).7226(وتابع شعيباً،  عبد الرحمن بن خالد، برقم 
، وأبـو سـلمة، بـرقم      )36(وتابع سعيد بن المسيب عند البخاري ، أبو زرعة بن عمرو، بـرقم              

)7226.(  
،  وعبد الرحمن األعـرج،      )106/1876(وتابع سعيد بن المسيب عند مسلم، همام بن منَبه، برقم           

  ).106/1876(برقم 
  ).2946(أخرجه البخاري عن أبي اليمان، به، بمثله، برقم ) 2(

  ).33/21(تابع شعيباً عند مسلم، يونس األيلي، برقم 
وتابع سعيد بن المسيب عند البخاري عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بـن مـسعود، بزيـادة قـصة                

  ).32/20(، وعند مسلم، برقم )7285، 7284، 6924، 1399(الحديث، األرقام 
وأبـو صـالح ذكـوان، بـرقم        ). 34/21(وتابعه عند مسلم أيضاً عبد الرحمن بن يعقوب، برقم          

)35/21.(  
  ). 36/22(، ومسلم، برقم )25(وللحديث شاهد من حديث عبد اهللا بن عمر، أخرجه البخاري، برقم 

  ).35/21(ومن حديث جابر، برقم ). 392(وأخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك، برقم 
  ).113 9(لبخاري معلقاً، وأخرجه ا

  .وحرف الواو سقط من المخطوط). 36(سورة آل عمران، آية ) 3(
  ).3431(أخرجه البخاري عن أبي اليمان، به، بمثله، برقم ) 4(

، وعند مسلم، رواه عنـه      )4548(وتابع شعيباً عند البخاري، معمر، رواه عنه عبد الرزاق، برقم           
  ).146/2366(عبد األعلى بن عبد األعلى، برقم 

  ).147/2366(وتابع سعيد بن المسيب عند مسلم، أبو يونس سليم مولى أبي هريرة، برقم 
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 حتَّـى  الـساعةُ  تَقُـوم  الَ: "يقُـولُ ،  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوَل سمعتُ: قَاَل،  هريرةَ
طَرِبتَض اتَُألَي اءسسٍ نولَى دي عذ ةذُو،  )1(الْخَلَصو ةةُ الْخَلَصيسٍ طَاغوي دكَـانُوا  الَّذ 

وندبعي يف ةيلاه2(الْج(.  
28-         ،رِيهنِ الزع ،بيي شُعنرانِ، َأخْبمو الْيثَنَا َأبدبِ،      ب/6 حيسـنِ الْمب يدعي سثَندح َأن 
دبع اللَّه نرِو بمقَاَل،  ع" :طُونقْسا    الْمنْيي الدلَىفع نَابِرم ننُورٍ م موي ةاميالْق  نـييِ  بـدي 

  .)3("الدنْيا فيلَه  َأقْسطُوا ِلما الرحمنِ
 وعطَـاء ،  الْمسيبِ بن سعيد َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -29
 يوم ربنَا نَرى هْل،  اللَّه رسوَل يا: النَّاس قَالُوا  َأن َأخْبرهما،  هريرةَ َأبا َأن،  اللَّيثى يزِيد بنِ

                                                 

أراد ال تقوم الساعة حتى ترجِع دوس عن اإلسالم فتطوف نساؤهم بِذي الخَلَصة وتضطرِب ) 1(
 ).1/157(النهاية البن األثير . أعجازهن في طَوافهِن كما كُن يفْعلن في الجاهلية

  ).7116(أخرجه البخاري عن أبي اليمان، بمثله، برقم ) 2(
  ).51/2906(وتابع شعيباً عند مسلم، معمر، برقم 

، عـن   )20664 برقم   11/325(والحديث في جامع معمر، برواية عبد الرزاق آخر المصنف          ) 3(
  .ال أعلمه إال رفعه: وقال معمر. الزهري، عن ابن المسيب، عن ابن عمرو

  .عن عبد الرزاق، عن معمر به) 6897 برقم 11/449(مد في المسند وأخرجه أح
، )6492 بـرقم    11/32(، وأحمد في المـسند      )5886 برقم   5/395(وأخرجه النسائي في الكبرى     

من طريق عبد األعلـى  ). 13/127(، وابن أبي شيبة في المصنف )6/333(والبزار في المسند  
  .وقفه شعيب بن أبي حمزة: قال النسائيو.  مرفوعا–بن عبد األعلى، عن معمر به 
من طريق ابن أبي شيبة، وسقط الزهري بين معمر وابـن           ) 4/88(وأخرجه الحاكم في المستدرك     

  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه جميعا: وقال. المسيب
اهللا قلنا إنما أخرجه مسلم دون البخاري من طريق عمرو بن أوس، عن عمرو بن العاص رضـي             

 نُورٍ من منَابِر علَى اللَّه عنْد الْمقْسطين ِإن: "عنه، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، مرفوعاً، بلفظ        
نينِ عمنِ يمحالر زلَّ عجلْتَا ،وكو هيدي ينمي، ينالَّذ لُوندعي يف هِمكْمح يهِملَأها وملُوا وبرقم "و ، 

  .ولم نقف على هذا الحديث إال مرفوعا). 18/1827(
من طريق ابن المبـارك، عـن معمـر،         ) 1398 برقم   2/1057(وأورده ابن أبي حاتم في العلل       

  .نعم، والصحيح موقوف: أليس يرفع هذا الحديث؟ قال: فقيل ألبي: وقال. موقوفًا
 .ا الحديثإعالل أبي حاتم لهذ) 4/333(وحكى الحاكم في التلخيص الحبير 
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ةاميوُل ؟ فَقَالَ الْقسلَّى اهللاِ  اِهللا رص هلَيع لَّمسو" :ْله وناري )1(تُمرِ فلَةَ الْقَمرِ  لَيـدالْب  سلَـي 
ونَهد ابحا لَا: قَالُوا، سوَل يسقَاَل، اِهللا ر :فَِإنَّكُم نَهوتَر" ،وذَكَر ِلهيثَ بِطُود2(الْح(.  
 َأبـا  َأن،  الْمسيبِ بن سعيد نيَأخْبر،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -30

 اُهللا اِهللا صـلَّى   رسوُل قَاَلفَ،  وسلَّم خَيبر  علَيه اُهللا صلَّى اهللا رسول مع شَهِدنَا: ، قَالَ هريرةَ
هلَيع لَّمسٍل وجِلر نمم هعي معدبِ يلَامالِْإس" :ذَا ِإنه نِل ما،  لنَّارِا َأهفَلَم رضتَاُل حقَاتََل الْق 

اِهللا  َأصـحابِ رسـولِ    رجٌل من  فَجاء،  الْجِراح فََأثْبتَتْه  بِه كَثُر حتَّى إذا  َأشَد الْقتَالِ  الرجُل
 قَد، النَّارِ َأهِل من الَّذي ذكرت الرجَل َأرَأيتَ اِهللا رسوَل يا فَقَاَل: قَاَلفَ، وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى

 عليـه  اهللا صلى اللَّه رسوُل فَقَاَل،  الْجِراح بِه كَثُرتْو،  الْقتَاِل َأشَد اللَّه سبِيل يف واللَّه قَاتَلَ 
 الرجُل وجد، ذَِلك علَى هو فَبينَا، النَّاسِ يرتَاب بعض )3(فَكَاد، "النَّارِ َأهِل ِإنَّه من َأما: "وسلم

احِ َألَمى،  الْجِروفََأه هدِإلَى ي  جتَخْرفَاس هنَانَتا كنْهاً،  أسهم مرا فَانْتَحبِه   ـالٌ ، فَاشْتَدرِج  ـنم 
، حديثَك اُهللا صدقَ قَد،  اِهللا رسوَل يا: قَالُوافَ ،وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوِل الْمسلمين ِإلَى 

قَد رانْتَح فَقَتََل فُلَان هوُل قَاَل، فَ نَفْسسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسا: "وبِلَاُل ي قُم خُُل لَا :فََأذِّندي 
  .   )4("الْفَاجِرِ بِالرجِل الدين هذَا يَؤيد اَهللا تعالى ِإن، مْؤمن ِإلَّا الْجنَّةَ
، َأبِيه عن،  الْمسيبِ بن سعيد َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -31
ا: قَاَل َأنَّهتْ لَمرضا حفَاةُ طَاِلبٍ َأبالْو هاءوُل جسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسو  ،دجفَو هنْدا عَأب 

: طَاِلبٍ ِلَأبِي وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوُل فَقَاَلة،  الْمغير بنِ ُأميةَ َأبِي بن اِهللا وعبد جهٍل
"َأي ملَا قُْل، ع ةً، اُهللا ِإلَّا ِإلَهمكَل اجُأح ا لَكبِه نْدو قَاَل، اِهللا عٍل َأبهج دبعاِهللا و نةَ َأبِي بيُأم :

غَبَأتَر نع لَّةم دببِ عطَّل؟  الْمْل فَلَمزوُل يسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسا  وـهرِضعي  ـهلَيع ،
ويعاندانه لْكبِت قَالَةتَّى،  الْمو قَاَل حطَاِلبٍ َأب را آخم هكَلَّم بِه لَى،  مع لَّةم دببِ عطَّلى،  الْمَأبو 

                                                 

هل تمارون في رْؤيته مخَفّفَة الْميم َأي تتجادلون وتتخالفون فيه ويكون بِمعنى هل يدخلكم ) 1(
  )1/377 (، للقاضي عياضمشارق األنوار على صحاح اآلثار. تشكك والمرية الشَّك

، "سـحاب؟  دونَها لَيس مسِالشَّ يف تُمارون فَهْل"أخرجه الدارمي عن أبي اليمان، به، بزيادة،        ) 2(
  . وإسناده صحيح). 2843(برقم 

  .وللحديث طرق أخرى كثيرة). 806(وأخرجه البخاري عن أبي اليمان، به، مطوالً، برقم 
  .تصحيف" كان"في المخطوط ) 3(
  ).4204، 4203، 3062(أخرجه البخاري عن أبي اليمان، بنحوه، باألرقام ) 4(

  ).178/111(، وعند مسلم، برقم )6606، 3062(خاري، معمر، برقمي وتابع شعيباً عند الب
، 4202،  2898(وللحديث شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدي، أخرجه البخـاري، باألرقـام              

  ).179/112(، وأخرجه مسلم، برقم )4207
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قُوَل َأنلَا ي وُل فَقَاَل أ/7، اُهللا ِإلَّا ِإلَهسلَّى راُهللا اهللاِِ ص هلَيع لَّمسا: "واِهللا َأمو نرتَغْفلََأس ا لَكم 
لَم ُأنْه نْكَل،  "عالَى  فََأنْزاُهللا تَع :� ا كَانِللنَّ مبِي ينالَّذنُوا وآم وا َأنرتَغْفسي ينشْرِكِللْم  لَـوو 

 طَاِلبٍ َأبِي في اُهللا وَأنْزَل،  )1(�الْجحيمِ َأصحاب َأنَّهم لَهم ما تَبين  بعد من قُربى ُأوِلي كَانُوا
  . )4)(3)(2(�يشَاء من يهدي اللَّه ولَكن َأحببتَ من تَهدي ِإنَّك لَا�: هِلرسوِل فَقَاَل
 َأبـا  َأن،  الْمسيبِ بن سعيد َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -32

 )5(زمرةٌ ُأمتي من الْجنَّةَ يدخُُل: ُل، يقُو وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوَل سمعتُ: قَاَل،  هريرةَ
يه ونعبَألْفًا س يءتُض مهوهجةَ واءرِ ِإضرِ،  الْقَمدلَةَ الْبلَي  كَاشَةُ فَقَامع ننٍ بصحم  يـدالَْأس 

فَعرةً يرنَم هلَيا: فَقَاَل عوَل يساِهللا ر عاد  لَ اَهللا َأنعجيين منْهوُل فَقَاَل،  مسـلَّى  اِهللا راُهللا ص 
هلَيع لَّمسو :ماللَّه لْهعاج منْهم  ،ثُم ٌل قَامجر نارِ ما :فَقَاَل ،الَْأنْصـولَ  يساِهللا ر عاَهللا اد َأن 

  .)6("عكَاشَةُ سبقَك: "موسلَّ علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوُل فَقَاَل، منْهم يجعلَني
، الْمـسيبِ  بـن  سعيد سمعتُ،  قَاَل،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -33

 الَّتـي  لـساِئبةُ وا،  النَّاسِ من َأحد يحلُبها لَا، فَ ِللطَّواغيت درها يمنَع الَّتي الْبحيرةَ إن: يقُوُل
 اِهللا رسـولَ  سـمعتُ : هريرةَ َأبو وقَاَل: قَاَل،  شَيء علَيها يحمُل فَلَا ِلآِلهتهِم يسيبونَها كَانُوا
 مـن  َأوَل نوكَا،  النَّارِ في قُصبه يجر الْخُزاعي عمرو رَأيتُ: يقُوُل: وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى
بيس اِئبوالس "كَذَ والْ رح7(ثَيد(.  

                                                 
   ).113(سورة التوبة، آية ) 1(
 ).56(سورة القصص، آية ) 2(

  ).4772(مان، به، برقم أخرجه البخاري عن أبي الي) 3(
، ومعمر، رواه عنه عبد الـرزاق، برقمـي         )1360(وتابع شعيباً عند البخاري صالح بن كيسان،        

)3884 ،4675.(  
  ).39/24(وتابعه عند مسلم، يونس األيلي، برقم 

 ".اليمان أبي عن البخاري رواه"وجد مكتوباً على حاشية المخطوط  )4(

  . المخطوطألحقت في حاشية" زمرة"كلمة ) 5(
  ).5811(أخرجه البخاري عن أبي اليمان، عن شعيب، به، بمثله، برقم ) 6(

، وعند مسلم رواه    )6542(وتابع شعيباً عند البخاري يونس، رواه عنه، عبد اهللا بن المبارك، برقم             
  ). 369/216(عنه، ابن وهب، برقم 

 ).367/216(وتابع سعيد بن المسيب عند مسلم، محمد بن زياد، مختصراً، برقم 

  ).3522(أخرجه البخاري عن أبي اليمان، برقم ) 7(
  ).4623(وتابع شعيباً عند البخاري، صالح بن كيسان، برقم 

وللحديث شاهد من حديث عائشة رضي اهللا عنها، بذكر جزئية منه، أخرجـه البخـاري، برقمـي     
  ).3/901(، وأخرجه مسلم، برقم )4624، 1212(



  جزء فيه أحاديث أبي اليمان الحكم بن نافع - --------------------------------- 

  )A (--------)  541(1العدد، 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر

 امعطَ َأن،  الْمسيبِ بن سعيد َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -34
 متَاعا الْبحرِ وطَعامه  صيد لَكُم ُأحلَّ�:  الْآيةَ هذه الَتَ مثُ،  رِفَالس يف دوزتَفَ هنْم يبِس ام رِحبالْ

لَكُم ةاريِللس1(�و( . قَاَليدعس :ع َا كَانم هديرِصيا، ضهامطَعةُواريالس دوتَزا يم )2(.  
 نَزلَـتْ : الْمسيبِ بن سعيد قَاَل: قَاَل،  هرِيالز عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -35

 يتَبنَّـون  كَـانُوا  الَّذينِ  في )3(�والَْأقْربون الْواِلدانِ تَرك مما مواِلي جعلْنَاوِلكُلٍّ  �: هذه اآليةُ 
، الْوصية يف نَصيبا لَهم يجعَل َأن وجلَّ لَهم  عز هاللَّ فََأنْزَل،  ويورثُونَهم َأبنَاِئهِم غَير رِجاالً
درو اِلى   اللَّهواثَ ِإلَى الْميرالْم مِ يفحالر ةبصالْعى،  وَأبو َل َأنعجي نيعداثًـا  ِللْميرب/7 م 
 الْميراث يف علَيه تَعاقَدوا ما فَكَان الْوصية يف نَصيبا ملَه جعَل ولَكن،  وتَبنَّاهم ادعاهم ممنِ
يالَّذ در اللَّه هِملَيع يهف مهر4(َأم(.  
 انوسلَيم،  الْمسيبِ بن سعيد َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -36
نارٍ بسي  ،نَّةَ َأنالس نِ يفاتَينِ هتَينِ اآلياللَّتَي ا  ذَكَريهِمف اللَّه نُشُوز ءرالْم  ـهاضرِإعـنِ  وع 

هَأترام، يف ِلهِإنِ�:  قَوَأةٌ ورخَافَتْ ام نا مهلعا بنُشُوز ا َأواضرامِ ِإلَى )5(�ِإعنِاآل تَمتَيي  ،َأن 
ءرِإذَا الْم نِ نَشَزع هَأترام آثَرا وهلَيع  ،فَِإن نقِّ مالْح    َأن هلَيعرِضعا يهلَيع ا َأنطَلِّقَهي َأو 
رتَقتَس هنْدلَى عا عكَانَتْ م نم ةُأثْر مِ يفالْقَس نم هنَفْس واِلهتْ فَِإنِ،  متَقَراس هنْدلَى عع ذَِلك 

 الطَّـالَقَ  علَيها يعرِض لَم فَِإن، ذَِلك منا علَيهه  آثَر فيما علَيه حرج فَالَ يطَلِّقَها َأن وكَرِهتْ
 ماِله من الْقَسمِ يف اُألثْرة علَى عنْده وتَقَر تَرضى بِه  ما من ماِله  يعطيها َأن علَى وصالَحها

هنَفْسو لَحص لَه ذَِلك  ،ازجا ومهلْحص هلَيع و ،كَذَِلك ذَكَر يدعس  ،انملَيسو  ،لْحالص قَاَل يالَّذ 
 الحـديث  وذكـر . )6(�خَير والصلْح صلْحا بينَهما يصلحا َأن علَيهِما جنَاح فَلَا �:تَعالَى اُهللا

  .)7(بطوله

                                                 
  ).96(سورة المائدة، آية ) 1(
 بن خالد، عـن الزهـري، بـه، بمعنـاه،           عقَيلأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، من طريق         ) 2(

  .وإسناده صحيح). 4/1211(
  ).33(سورة النساء، آية ) 3(
، )12922(أخرجه البيهقي في الكبرى من طريق أبي اليمان، عـن شـعيب، بمثلـه، بـرقم                 ) 4(

، كالهما عن الزهـري     )1619(بمثله، برقم   والطحاوي في المشكل، من طريق يونس بن يزيد،         
  .وإسناده صحيح. به

  ).128(سورة النساء، آية ) 5(
  ).128(سورة النساء، آية ) 6(
 .وإسناده صحيح). 15128(أخرجه البيهقي في الكبرى، من طريق أبي اليمان به، بمثله، برقم ) 7(



  ------------------------------------------نافذ حسين حماد، نور الحيلة 

 )A(1، العدد13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر   ------ ) 542(

 وَأبـو ،  الْمـسيبِ  بن سعيد َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -37
 الْحديثَ عـن   ثريكْ هريرةَ َأبا ِإن: تَقُولُون ِإنَّكُم: قَاَل،  هريرةَ َأبا َأن ،الرحمنِ عبد بن سلَمةَ

 صلَّى اِهللا رسوِل يحدثُون عن  لَا مهاجِرِينلِْل ما: وتَقُولُون،  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوِل
في  صفْقُهم الْ يشْغَلُ كَان الْمهاجِرِين من ِإخْوتي ِإنو،  هريرةَ َأبِي حديث مثِْل وسلَّم علَيه اُهللا

اقو1(الَْأس(  ،كَانشْغَُل وي يتِإخْو نلُ  ممارِ عالَْأنْص اِلهِموكُنْتُ،  َأمًأ ورينًا امكسم نينِ ماكسم 
 مَألْز فَّةوَل الصسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع   لَّمسلَى  وعْلءطْنِالْ مب  ،رضفََأح ينح يونيبي غَأعو 

ينح نونْسي  ،قَدوُل قَاَل وسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيي  عف لَّمسو يثدح ثُهدحا يموي" :ِإنَّه طَ لَنسبي 
دَأح هبتَّى ثَوح يي َأقْضقَالَتم هذه ثُم عمجي هِإلَي هبى ِإلَّا ثَوعا وطْتُ،  "ُلَأقُو مسةً فَبرنَم لَيع 
 من نَسيتُ فَما،  صدرِي ِإلَى جمعتُها مقَالَتَه وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوُل قَضى ِإذَا حتَّى
قَالَةوِل مسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسو لْكت نم ء2(شَي(.  

 وَأبـو ،  الْمـسيبِ  بن سعيد َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -38
 حـين  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوُل قَام: قَاَل،  هريرةَ َأبا َأن أ/8،  الرحمنِ عبد بن سلَمةَ
 َأنْفُسكُم من  قُريشٍ اشْتَروا  معشَر  يا : "قَاَلفَ،  )3(�الَْأقْربِين عشيرتَك نْذروَأ�: اُهللا علَيه  َأنْزَل
 بن عباس يا،  شَيًئا اِهللا من عنْكُم ُأغْني لَا منَاف عبد بني يا،  شَيًئا اِهللا من عنْكُم ُأغْني لَا،  اِهللا
دببِ عطَّلي لَا الْمُأغْن نْكع نًئا اِهللا ما،  شَيةُ ييفةَ صموِل عسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسلَـا  و 

  .)4(شَيًئا اِهللا من عنْك ُأغْني لَا شْئت ما سليني محمد بِنْتَ فَاطمةُ يا، شَيًئا اِهللا من عنْك ُأغْني
 َأبـا ، َأن   الْمـسيبِ  بن سعيد يحدثَن،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -39

                                                 

يضربون بِالْيد على الْيد عنْد      فْقَة َأنهم كَانُوا  في الَْأسواق عقد الصفقات والَْأصل في الص       الصفق) 1(
عقد البيع عالمة لتَمام البيع يقَال صفق بِيده وصفح بِيده سواء ثم استمرت التَّسمية بالصفقة لذَِلك                

  .)233ص (، للحميديتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم. وِإن لم يقع تصفيق
وتابع ابن المسيب، وأبو سلمة األعـرج،       ). 2047( البخاري عن أبي اليمان، به، برقم        أخرجه) 2(

  ).2350(برقم 
 ).214(سورة الشعراء، آية ) 3(

  ).4771، 2753(، األرقام "ماِلي من شْئت ما  سليني"أخرجه البخاري عن أبي اليمان، بزيادة) 4(
  ).351/204 (وتابع شعيباً عند مسلم، يونس األيلي، برقم

، وعنـد مـسلم، بـرقم       )3527(وتابع ابن المسيب وأبا سلمة عند البخـاري، األعـرج، بـرقم             
)352/206.(  

  ).349/204، 348(وتابعهما عند مسلم، موسى بن طلحة، برقم 
  ).350/205(وللحديث شاهد، من حديث عائشة، أخرجه مسلم، برقم 



  جزء فيه أحاديث أبي اليمان الحكم بن نافع - --------------------------------- 

  )A (--------)  543(1العدد، 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر

 َأفِْئدةً َأرقُّ هم الْيمنِ َأهُل جاء: "يقُوُل،  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوَل سمعتُ: قَاَل،  هريرةَ
 في والْخُيلَاء الْفَخْر،  الْغَنَمِ َأهِل في والسكينَةُ،  يمانيةٌ والْحكْمةُ،  يمانٍ الِْإيمان ،قُلُوبا وَأضعفُ
ينادِل الْفَدَل َأهبرِ قبطْلَعِ الْوسِ م1("الشَّم(.  

، الرحمنِ عبد بن سلَمةَ َأبو َ برنيَأخْ،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -40
ا َأنةَ َأبريروُل قَاَل: قَاَل،  هسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسي: "وْأتي طَانالشَّي كُمدي َأحف  هلَاتص
". جـاِلس  وهو سجدتَينِ فَلْيسجد حدكُمَأ ذَِلك وجد فَِإذَا،  صلَّى كَم يدرِي لَا علَيه حتَّى  سبِلْيفَ

 قبل الجلوس في سجد حين وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بسجود التسليم قبل أنهما فعلمنا
  .)2(يسلم أن
، الرحمنِ بدع بن سلَمةَ َأبو َ َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -41
، وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى يبِالنَّ زوجِ،  حبِيبةَ ُأم عن،  سِنَخَْأالْ نِسعيد ب  بن انيفْس وبَأ هربخَْأ هنََّأ

ىهيبَِأ خَالَةُ و فْسيان نِب سعا،  يدقَالَتْ َأنَّه يف سويرِشَ قبه نْعداه يوَأيِ: ام  ـنـي  ابُأخْت 
  . )3("النَّار همستْ مما تَوضُئوا: "، قَاَلوسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوَل نِإفَ تَوضْأ،

، لرحمنِا عبد بن سلَمةَ َأبو َ َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -42
ا َأنةَ َأبريرى: قَاَل،  هوُل نَهسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسنِ واِل عفَقَاَل،  الْوِص ٌل لَهجر  ـنم 

ينملسفَ: الْما ِإنَّكوَل يسل اِهللا راصقَاَلفَ ،تُو" :كُمَأيي وثْلـي  َأبِيـتُ  ِإنِّـي ،  منمطْعـي  يبر 
ينقسيا،  "يوا فَلَموَأب نِ  َأنوا عنْتَهاِل يَل الْوِصاصو ا بِهِمموي ا ثُمموي ا ثُمَأوفَقَاَل،  الْهِلَاَل ر :

                                                 
في ألفاظه، وأخرجه مسلم عن عبد اهللا بن عبد ، باختالف يسير )3499(أخرجه البخاري، برقم ) 1(

  .، كالهما عن أبي اليمان، به)88/52(، ومختصراً، برقم )89/52(الرحمن الدارمي، برقم 
  ).90/52(، وعند مسلم، برقم )4388(وتابع ابن المسيب عند البخاري، ذكوان، برقم 

  .، مختصراً)4389(وتابعه أيضاً عند البخاري، أبو الغيث، برقم 
، ومحمد بن سـيرين،     )87/52(وتابعه أيضاً عند مسلم أبو سلمة بن عبد الرحمن، مختصراً، برقم            

  ).84/52(، و عبد الرحمن بن يعقوب، برقم )83/52(برقم 
  ).3302(وللحديث شاهد من حديث عقبة بن عمرو، أخرجه البخاري، برقم 

  .وإسناده صحيح). 3046(برقم أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، من طريق أبي اليمان، ) 2(
  ).1232(وتابع شعيباً عند البخاري، مالك، برقم 

  ).1231(وتابع الزهري، يحيى بن أبي كثير، برقم 
  ).1222(وتابع أبا سلمة، األعرج، برقم 

    .وإسناده صحيح). 26784(أخرجه أحمد عن أبي اليمان، به، بمثله، برقم ) 3(
، ومـن   )90/351(يث خارجة بن زيد األنصاري، بـرقم        وللحديث شواهد، فأخرجه مسلم من حد     

وغير ذلك من الشواهد    ). 816(، ومن حديث عائشة، برقم      )90/352(حديث أبي هريرة، برقم     
  .التي أخرجها أصحاب السنن
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"لَو تُكُملَزِد يِلب /8، "تََأخَّركَالتَّنْك ملَه ينا حوَأب وا َأننْتَه1(ي( .  
، الـرحمنِ  عبد بن سلَمةَ َأبو، حدثَني َ  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  انِالْيم َأبو حدثَنَا -43
ا َأنةَ َأبريروُل قَاَل: قَاَل،  هسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسِلكُلِّ: "و ةٌ نَبِيوعد  ،فَُأرِيد - ِإن شَاء 
  .)2("الْقيامة يوم ِلُأمتي شَفَاعةً دعوتي َأخْتَبَِئ َأن - اُهللا
، الرحمنِ عبد بن سلَمةَ َأبو َ َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -44
َأنَّه عمس انسح نب ثَابِت ارِيالَْأنْص  ،تَشْهِدسا يةَ َأبريره  ،كلْ  َأنْشُدتَ اَهللا هعمس لَّى النَّبِيص 
 َأيـده  اللَّهـم ،  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوِل عن َأجِب حسان يا: "يقُوُل،  وسلَّم علَيه اُهللا

  .)3(نَعم :هريرةَ َأبو قَاَل". الْقُدسِ بِروحِ
، الرحمنِ عبد بن سلَمةَ َأبو َ َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو نَاحدثَ -45
 فَقَاَل،  الْيهود من ورجٌل الْمسلمين من رجٌل استَب: قَاَل،  هريرةَ َأبا أن،  الْمسيب بن سعيدو

ملسالْم :يوطَفَى الَّذا اصدمحلَّى ماُهللا ص هلَيع لَّمسلَى وع ينالَمي الْعمٍ فقَس مقْسي فَقَـالَ ،  بِه 
يودهي: الْيالَّذطَفَى وى اصوسلَى مع ،ينالَمالْع فَعفَر ملسالْم نْدع ذَِلك هدي فَلَطَم  يـودهالْي ،

بفَذَه الْييودوِل ِإلَى هسلَّى  راُهللا اِهللا ص هلَيع  هرفََأخْب لَّمسيبِ والَّذ كَان نم  ـرِهـرِ  َأمَأمو 
 النَّـاس  فَـِإن  موسـى  علَى تُخَيروني لَا: "وسلَّم علَيه اُهللا اِهللا صلَّى  رسوُل فَقَاَل ،،  الْمسلمِ

                                                 
  ).7242، 1965(أخرجه البخاري عن أبي اليمان، به، بمثله، برقمي ) 1(

، )7242(، وعبد الرحمن بن خالد، بـرقم  )6851(برقم  بن خالد، عقَيلوتابع شعيباً عند البخاري،  
  ).7299(ومعمر، برقم 

  ).57/1103(وتابعه عند مسلم، يونس، برقم 
، وأبـو   )59/1103(،  واألعرج، بـرقم      )58/1103(وتابع أبا سلمة عند مسلم، أبو زرعة، برقم         

  ).59/1103(صالح ذكوان، برقم 
، ومن حديث   )56/1102،  55(هللا بن عمر، برقم     وللحديث شواهد أخرجها مسلم، من حديث عبد ا       

  ).59،60/1104(أنس بن مالك، برقم 
  ).61/1105(ومن حديث عائشة، أخرجه مسلم، برقم 

 عن الصيام في اليمان أبي حديث البخاري ساق وقد): 5/317: (وقال ابن حجر في تغليق التعليق     
 ،الـوجهين  علـى  عنده يكون أن فيحتمل ،هريرة أبي عن ،سلمة أبي الزهري، عن  عن ،شعيب
  .اجميع سلمة وأبي ،سعيد عن ،الزهري عن محفوظ وهو

  ).7474(أخرجه البخاري عن أبي اليمان، به، بمثله، برقم ) 2(
  .وللحديث طرق وشواهد أخرى

وأخرجه مسلم عن عبـد اهللا بـن عبـد الـرحمن             ،)6152،  453(أخرجه البخاري، برقمي    ) 3(
  .كالهما عن أبي اليمان به،  )152/2485(الدارمي، برقم 

، وعند مسلم، سفيان بن عيينة، برقم       )6152(وتابع شعيبا عند البخاري، محمد بن أبي عتيق، برقم          
)151/2485.( 
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قُونعص1(ي( فََأكُون  نَل ميقُ َأوفى فَِإذَا،  يوسشٌ ماطبِ بانشِ، بِجررِي فَلَا الْعَأد َأكَان  نمـيف  
  .)2("اُهللا تَعالَى استَثْنَى ممنِ كَان َأو ،قَبلي فََأفَاقَ صعقَ
، الرحمنِ عبد بن سلَمةَ َأبو َ نيَأخْبر،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -46
ا َأنةَ َأبريروُل قَاَل َ :قَاَل،  هسلَّى  راُهللا اِهللا ص هلَيع لَّمسو  ،ينح ادَأر ومكَّةَ قُدنْزِلُنَا: "ما مغَد 
ِإن اُهللا شَاء في بِخَيننَانَةَ ب3(ك( ُثيوا حملَى تَقَاسرِالْكُفْ ع")4(.  
، الرحمنِ عبد بن سلَمةَ َأبو َ َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -47
اِئشَةَ َأنوُل قَاَل: قَالَتْ،  عسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمساِئشَةَ : "وا عذَا يرِيُل هجِب هلَيا عالَملس ،

 الَ مـا  يرى وهو: قَالَتْ عاِئشَةُ و،  اِهللا ورحمةُ السلَام وعلَيه: قُلْتُفَ،  "السلَام علَيك يقْرُأ وهو
  .)5(َأرى
 عبـد  بـن  سـلَمةَ  َأبـو َ حدثَني، الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو أ/9 حدثَنَا -48

 ِإنَّمـا يـشَّد   : "يقُوُل،  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوَل سمعتُ: قَاَل،  هريرةَ َأبا َأن،  الرحمنِ

                                                 
 ).10/198(لسان العرب . أي يموتون) 1(

، وأخرجه مسلم عن عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي، وأبـو            )3408(أخرجه البخاري، برقم    ) 2(
  .ثالثتهم عن أبي اليمان، به). 161/2374(اق، برقم بكر بن إسح

، )7472، 2411(وتابع شعيباً عند البخاري، إبراهيم بن سعد، رواه عنه، يحيى بن قَزعة ، برقمي             
وعند مسلم، رواه عنه ابنه يعقـوب، بـرقم       ). 6517(ورواه عنه عبد العزيز بن عبد اهللا، برقم         

)160/2373.(  
  ).7472( عند البخاري، برقم وتابعه محمد بن أبي عتيق

، وعند مسلم، برقم    )6517،  2411(وتابع ابن المسيب وأبا سلمة، األعرج، عند البخاري، برقمي          
)159 ،160/2373.(  

. ما ارتفَع عن مجرى السيل وانْحدر عن غلَظ الجبلِ        : الخَيفُ. يعني المحصب : خيف بني كنانة  ) 3(
 ).2/194(النهاية .  الخَيف ألنه في سفْحِ جبلهاومسجد منًى يسمى مسجد

  ).7479، 1589(أخرجه البخاري عن أبي اليمان، به، برقمي ) 4(
، وعند مسلم رواه عنـه      )1590(وتابع شعيباًُ عند البخاري، األوزاعي، رواه عنه الحميدي، برقم          

  ).344/1314(الوليد بن مسلم، برقم 
  ).4285، 3882، 1590(ن سعد، باألرقام وتابعه عند البخاري، إبراهيم ب

  ).343/1314(، وعند مسلم، برقم )7479(وتابعه أيضاً عند البخاري، يونس، برقم 
  ).345/1314(وتابع أبا سلمة عند مسلم، األعرج، برقم 

  ).3058(وللحديث شاهد من حديث أسامة بن زيد، أخرجه البخاري، برقم 
خرجه مسلم عن عبـد اهللا بـن عبـد الـرحمن، بـرقم              ، وأ )6201(أخرجه البخاري، برقم    ) 5(

  .، كالهما عن أبي اليمان)91/2447(
، ورواه عنه، عبد اهللا )3217(وتابع شعيباً عند البخاري، معمر، رواه عنه، هشام بن يوسف، برقم          

  ).3768(، وتابعه يونس، برقم )6249(بن المبارك، برقم 
 ).6454، 6253(وتابع الزهري، عامر بن شراحيل، برقمي 
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  .)1("ِإيلياءو ،هذَا كُممسجِد و،الْحرامِ الْمسجِد ِإلَى، مساجِد ثَلَاثَة ِإلَى الرحِل
، الـرحمنِ  عبد بن سلَمةَ َأبو َ حدثَني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو احدثَنَ -49
ووَأب دبع اللَّه   ،الَْأغَر باحةَ َأبِي صريره  ،ا َأنةَ َأبريرا،  همهرَأخْب وَل َأنسلَّى اِهللا راُهللا ص 

هلَيع ولَّمنْزُِل: قَاَل،  سنَا كُلَّ يبر ينح لَةقَى ثُلُثُ لَيبي رِل اآلخِإلَى اللَّي اءما السنْيقُـولُ ،الدفَي  :
"نم ونعديي تَجِيبفََأس نمو لَه نرتَغْفسيي رفََأغْف ؟ لَهنم َألُنسيي هيطتَّى؟ فَُأعح ر2(الْفَج(.  

 َأبا َأن،  الرحمنِ عبد بن سلَمةَ َأبو َ ثَنَا،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -50
، لْقَاِئمِا من خَير فيها الْقَاعد سيكُون فتَن: "وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسوُل قَاَل: قَاَل،  هريرةَ
الْقَاِئما ويهف رخَي ني ماشي،  الْماشالْما ويهف رخَي ني ماعالس  ،نتَشْرِفْ   ما تَسفَ لَه3(تَشَر( 

فَ، لَهنًأ ملْجا منْهم دجو اذًا َأوعذْ معفَلْي 4("بِه(.  
َ َأبو ،  الزهرِي عنِ،  بشُعي َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -51 ، الرحمنِ عبد بن سلَمةَ َأخْبرني
ا َأنةَ َأبريروُل قَاَل: قَاَل،  هسر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسلَا: "و ةُ  تَقُوماعتَّـى  الـسح ـلَ يقْتَت 

                                                 
وإسـناده  ). 489(أخرجه الطحاوي في شرح مشكل اآلثار، من طريق أبي اليمان، به، بـرقم              ) 1(

  .صحيح
، وعنـد  )1189(وتابع شعيباً عند البخاري، سفيان بن عيينة، رواه عنه علي بن المـديني، بـرقم     

  ). 511/1397(مسلم، رواه عنه عمرو الناقد وزهير بن حرب، برقم 
  ).3452(وتابع أبا سلمة عنده سلمان األغر، برقم ). 512/1397( معمر، برقم وتابعه عند مسلم

  ).115/32(أخرجه الدارقطني في النزول، من طريق أبي اليمان، به، بمثله، ) 2(
، و عبد العزيز بـن      )1145(وتابع شعيباً عند البخاري، مالك رواه عنه، عبد اهللا بن مسلمة، برقم             

، وعند مـسلم، رواه عنـه،       )7494(إسماعيل بن أبي أويس، برقم      ، و   )6321(عبد اهللا، برقم    
  ).168/758(يحيى بن يحيى، برقم 

وتابع أبا سلمة وأبا عبد اهللا األغر عند مسلم، أبو صالح ذكوان، وابن مرجانة، وسعيد بن عبد اهللا ،      
 ).172/758-169(واألغر أبو مسلم، برقم 

  .تصحيف" يستشرف"في المخطوط ) 3(
استشرفت الشيء علوتـه وأشـرفت      : أي تهلكه بأن يشرف منها على الهالك، يقال       : جرقال ابن ح  

عليه، يريد من انتصب لها انتصبت له، ومن أعرض عنها أعرضت عنه، وحاصله أن من طلع                
فـتح  . فيها بشخصه قابلته بشرها، ويحتمل أن يكون المراد من خاطر فيها بنفسه أهلكته ونحوه             

  ).13/31(الباري 
  ).7082(أخرجه البخاري عن أبي اليمان، برقم و) 4(

  ).7429(، وعند مسلم، برقم )3601(وتابع شعيباً عند البخاري، صالح بن كيسان، برقم 
  ).7081(وتابع الزهري، سعد بن إبراهيم، برقم 

، وعنـد مـسلم، بـرقم       )7081،  3601(وتابع أبا سلمة عند البخاري، سعيد بن المسيب، برقمي          
)7429.(  



  جزء فيه أحاديث أبي اليمان الحكم بن نافع - --------------------------------- 

  )A (--------)  547(1العدد، 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر

  .)2("واحد  دعواهما)1(فَئتَانِ
َ َأبو ،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو احدثَنَ -52 ، الرحمنِ عبد بن سلَمةَ َأخْبرني
ا َأنةَ َأبريرتُ: قَاَل،  هعموَل سسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسقُوُل،  وي" :ني منَأطَاع فَقَد َأطَاع 
 فَقَد َأميرِي عصى ومن،  َأطَاعني فَقَد َأميرِي َأطَاع ومن،  اَهللا عصى فَقَد عصاني ومن،  اَهللا

  .)3("عصاني
، الرحمنِ عبد بن سلَمةَ َأبو َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -53
ا َأنَأب رةَهرتُ: قَاَل،  يعموَل سسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسقُوُل،  وي" :الْفَخْر  لَـاءالْخُيـي  وف 

يناد4(الْفَد( ِلرِ َأهبينَةُ، الْوكالسي وِل فالْغَنَمِ َأه ،انانٍ الِْإيممةُ، يكْمالْحةٌ ويانمي")5(.  

                                                 

  ).6/616. (والمراد بهما من كان مع علي ومعاوية لما تحاربا بصفين: ال ابن حجرق) 1(
  ).3608(أخرجه البخاري عن أبي اليمان، به، بمثله، برقم ) 2(

، وتابعه  )17/157(، وعند مسلم، برقم     )3609(وتابع أبا سلمة عند البخاري، همام بن منَبه، برقم          
، ورواه عنه، شعيب بن أبي      )6935(سفيان بن عيينة، برقم     عند البخاري، أبو الزناد، رواه عنه       

  ).7121(حمزة، برقم 
  ).2957(أخرجه البخاري عن أبي اليمان، به، بمثله، برقم ) 3(

، وعند مسلم )7137(وتابع شعيباً عند البخاري، يونس األيلي، رواه عنه عبد اهللا بن المبارك، برقم     
، وتابعه أيضاً عند مسلم زياد بن سـعد، بـرقم           )33/1835(رواه عنه عبد اهللا بن وهب، برقم        

)33/1853.(  
، وأبو علقمة   )32/1835(، وعند مسلم، برقم     )2957(وتابع أبا سلمة، األعرج عند البخاري، برقم        

  ).33/1853(الهاشمي عند مسلم، برقم 
)4 ( يدون بِالتَّشْدادوا     : الفَدوثهم ومري حواتُهم فلو أصتَع ينهم الَّذديهم، واحاد: شقال. فَدُل  : يالرج فَد

  .يفد فَديداً ِإذَا اشْتَد صوته
  .هم المكْثرون من الِْإبِِل: وقيَل
  ).3/419( النهاية في غريب الحديث واألثر .هم الجمالُون والبقَّارون والحمارون والرعيان: وقيَل

، وأخرجه مسلم عن    )3499(اب المناقب، باختالف يسير في ألفاظه، برقم        أخرجه البخاري، كت  ) 5(
، كالهما عن أبي    )88/52(، ومختصراً، برقم    )89/52(عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي، برقم        

  .اليمان
  ).90/52(، وعند مسلم، برقم )90/52(وتابع أبا سلمة، عند البخاري، ذكوان، برقم 

  ).4389(دني عند البخاري، مختصراً، برقم وتابعه أبو الغيث سالم الم
  ).84/52(، و عبد الرحمن بن يعقوب، برقم )83/52(وتابعه عند مسلم، محمد بن سيرين، برقم 

  ).3302(وللحديث شاهد من حديث عقبة بن عمرو، أخرجه البخاري، برقم 
  ).39(وانظر تخريج الحديث، برقم 



  ------------------------------------------نافذ حسين حماد، نور الحيلة 

 )A(1، العدد13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر   ------ ) 548(

، الرحمنِ عبد بن سلَمةَ َأبو َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -54
َأن دبع اللَّه نب يدنِ عب اءرمالْح رِيهالز  ،هرَأخْب َأنَّه عمس لَّى النَّبِيص اللَّه  ـهلَيع  ـلَّمسو 

 وَأحـب ،  اِهللا َأرضِ لَخَيـر  ِإنَّك: "- )1(مكَّةَ سوق في ب/9 بِالْحزورة واقفٌ ووه -يقُوُل  
  .)2("خَرجتُ ما منْك ُأخْرِجتُ َأنِّي ولَولَا، اللَّه اِهللا ِإلَى َأرضِ
، الرحمنِ عبد سلَمةَ بن  َأبو قَاَل: َلقَا،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -55

ديبعو اللَّه نب دبع نِ اللَّهةَ بتْبنِ عب ودعسا ،مما   ،يحدثان َأنَّها َأبعما سمةَ َأنَّهريرقُـولُ ،  هي :
 بِخَيـرِ  ُأحدثُكُم: الْمسلمين من عظيمٍ لسٍمج يف وهو،  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل قَاَل
 عبـد  بنُو: وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل قَاَل. اللَّه رسوَل يا،  نَعم: قَالُوا؟  اَألنْصارِ دورِ

:  قَالُوا ِ،"النَّجار بنُو ثُم: "قَاَل؟  اللَّه سوَلر يا من ثُم: قَالُوا،  معاذ بنِ سعد رهطُ وهم،  اَألشْهِل
نا موَل يسر قَاَل؟  اللَّه :نُو ثُمب ارِثنِ الْحجِ برقَالُوا،  الْخَز :ثُم نا موَل يسر قَاَل؟  اللَّه : ثُم
 بن سعد فَقَام". خَير الَْأنْصارِ دورِ كُلِّ في ثُم: "قَاَل؟  اللَّه رسوَل يا من ثُم: اقَالُو،  ساعدةَ بنُو

 كَلَام رسوِل اِهللا    َأرادوَ،  رٍودَأ ةعبرَأ رِخَآ يف سمانَا: فَقَاَل،  ساعدةَ مغْضبا  سيد وكَان،  عبادةَ
ـ  قَومـك  َأن يسمى  تَرضى َأالَ اجلس: قَومِالْ من رجٌل لَه فَقَاَل،  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى يف 

 عـن  عبادةَ بن سعد فَانْتَهى. سمى ممن َأكْثَر يسم فَلَم تَرك فَمن،  سمى الَّتى رٍودَأ ةعبرَأالْ
  .)3(ذَِلك لُواقَا حين، وسلَّم علَيه اللَّه اللَّه صلَّى رسوِل كَالَمِ
، الـرحمنِ  عبد بن سلَمةَ َأبو حدثَني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -56
َأنَّه عما سةَ َأبريرقُوُل،  هوُل قَاَل: يسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسو" :اشْتَكَت ـا   ِإلَى النَّارهبر

                                                 
ية، مرتفع يقابل المسعى من مطلع الشمس، كان وال يـزال           يعرف اليوم باسم القشاش   : الحزورة) 1(

المعالم الجغرافية الواردة   . وكانت الحزورة تالً مرتفعا، وهي كذلك اليوم      . سوقًا من أسواق مكة   
  ). 98ص(في السيرة النبوية للبالدي 

  .وإسناده صحيح). 18715(أخرجه أحمد عن أبي اليمان به، بمثله، برقم ) 2(
 علَى واقفًا وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل رَأيتُ: " بن خالد، بلفظ   عقَيلعند الترمذي،   وتابع شعيباً   
ةروز3925(، برقم   "الْح(     وعند ابن ماجه عن بلفظ ،" :وهلَى وع هفٌ نَاقَتاقو ةروزبرقم   "بِالْح ،) 

3108 .(  
ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي         . ن غريب صحيح  هذا حديث حس  : وقد قال الترمذي  

  . هريرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
  . وحديث الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد اهللا بن عدي بن حمراء عندي أصح

وإسـناده  ). 3051(أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، من طريق أبي اليمان، بـه، بـرقم              ) 3(
  .صحيح

  ).180/2512(د مسلم، صالح بن كيسان، بنحوه، برقم وتابع شعيباً عن
  . وللحديث شواهد أخرى كثيرة
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 فـي  ونَفَـسٍ  الشِّتَاء في نَفَسٍ: بِنَفَسينِ لَها فََأذن،  بعضا بعضي َأكََل رب يا: فَقَالَتْ ،تَعالَى
فيالص ،وهو ا َأشَدم ونتَجِد نم رالْح ،َأشَدا وم ونتَجِد نرِيرِ مهم1("الز(.  

، الرحمنِ عبد بن سلَمةَ َأبو َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ وَأب حدثَنَا -57
 لََأسـتَغْفر  ِإنِّي واِهللا: "يقُوُل،  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوَل سمعتُ: هريرةَ َأبو قَاَل: قَاَل

َأتُوبي وف ومِالْي َأكْثَر نم ينعبةً سر2("م( .  
، الرحمنِ عبد بن سلَمةَ َأبو َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -58
ا َأنةَ َأبريرقَاَل،  ه :وُل قَامسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيي  عف لَّمسال وصنَـا ،  لَاةقُمـه  وعفَقَـالَ  ُ،م 

ابِيرَأع  ،وهي وف لَاةالص :مي اللَّهنمحا اردمحملَا وو محنَا تَرعا مدَأح  ، لَّما سوُل فَلَمساِهللا ر 
  أ/10. )3(اِهللا رحمةَ رِيدي، "واسعا حجرتَ لَقَد: "ِللَْأعرابِي قَاَل، وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى
، الرحمنِ عبد بن سلَمةَ َأبو َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -59
ا َأنةَ َأبريرتُ: قَاَل،  هعموَل سسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسقُوُل،  وي" :ياعٍ نَابي را  فدع هغَنَم 

هلَيع فَقَاَل،  الذِّْئب :نا ملَه موعِ يبالس  ،موي سا لَياعٍ لَهرِي رنَا،  غَييبٌل وجوقُ رسةً يقَرب  ،قَد 
 فَقَـالَ ،  ِللْحـرث  خُلقْتُ ولَكنِّي،  اِلهذَ ُأخْلَقْ لَم ِإنِّي: فَقَالَتْ،  فَكَلَّمتْه ِإلَيه فَالْتَفَتَتْ،  علَيها حمَل
النَّاس :انحبوُل قَاَل، فَ اِهللا سسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسِإنِّي: و نُأوم  ـو  بِـذَِلكَأبكْـرٍ  وب 
رمع4("و(.  

، الرحمنِ عبد بن سلَمةَ َأبو برنيَأخْ،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -60

                                                 
  ).3260(أخرجه البخاري عن أبي اليمان، به، بمثله، برقم ) 1(

، وعند مـسلم، يـونس األيلـي، بـرقم          )537(وتابع شعيباً عند البخاري، سفيان بن عيينة، برقم         
)185/617 .(  

، ومحمد بن   )186/617( بن يزيد مولى األسود بن سفيان، برقم         وتابع الزهري عند مسلم، عبد اهللا     
  ).187/617(إبراهيم، برقم 

  ).186/617(وتابع أبا سلمة محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عنده، برقم 
). 630  بـرقم  146 /2(أخرجه البيهقي في شعب اإليمان من طريق أبي اليمان، به، بمثلـه،             ) 2(

  .وإسناده صحيح
  ).6307(، "اَهللا لََأستَغْفر: "اري عن أبي اليمان، به، بلفظوأخرجه البخ

  ).6010(أخرجه البخاري عن أبي اليمان به، بمثله، برقم ) 3(
، "الذِّْئب ِإلَيه فَالْتَفَتَ الراعي فَطَلَبه شَاةً منْها  فََأخَذَ : "أخرجه البخاري عن أبي اليمان به، بزيادة      ) 4(

  ).3663(برقم 
، وتابعه عند مسلم، يـونس األيلـي،        )2324(بع الزهري عند البخاري، سعد بن إبراهيم، برقم         وتا

  ).13/2388(برقم 
  ).3471(وتابع أبا سلمة عند البخاري، األعرج، برقم 



  ------------------------------------------نافذ حسين حماد، نور الحيلة 

 )A(1، العدد13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر   ------ ) 550(

َأن   يثاللَّي اِلكا مَأب  ،هرَأخْب نع دبنِ عمحنِ الرب فوع  ،ولَ  َأنَّهسر عملَّى اِهللا ساُهللا ص هلَيع 
لَّمسقُوُل،  والَى  قَاَل: يتَع َأنَا: "اللَّه نمحالر  ،قْتُخَلَ َأنَاو محالر ا شَقَقْتُ ونِ لَهي ممفَ،  اس ـنم 

  .)1("بتَتُّهو قَطَعها قَطَعتُه وصلْتُه ومن وصلَها
، الرحمنِ عبد بن سلَمةَ َأبو َأخْبرني ،الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -61
ا َأنةَ َأبريرتُ: قَاَل،  هعموَل سسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسقُوُل لِ ،  ويزِيلشُّون" :كُملَيع  هـذبِه 

ةبالْح اءدوالس ،فَِإن يهف فَاءش نم ءِإلَّا كُلِّ شَي امتُ". السوي الْمنع2(ي(.  
، الرحمنِ عبد بن سلَمةَ َأبو َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -62
اِئشَةَ َأنع  ،زوبِالنَّ جلَّى ياُهللا ص هلَيع لَّمسو  ،وَل َأنسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسـا  وهاءج 

ينح هراُهللا َأم َأن رخَيي هاجواِئشَةُ ،  َأزَأ: قَالَتْ عدوُل يبِ فَبسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع  ـلَّمسو ،
 َأن علم وقَد: قَالَتْ،  "َأبويك يتَستَْأمرِ علَيك أال تَستَعجِلي حتَّى    فَلَا َأمرا لَك ذَاكر ِإنِّي: "فَقَاَل
يوَأب كُونَا لَمْأِل يييانرم هاقرقَالَتْ،  بِف :وُل اهللاِ  قَاَل ثُمسلَّى راُهللا ص  ـهلَيع  ـلَّمسو :اَهللا  ِإن
، الْـآيتَينِ  تَمامِ ِإلَى )3(�الدنْيا الْحياةَ تُرِدن كُنْتُن ِإن ِلَأزواجِك قُْل النَّبِي َأيها يا�: قَاَل تَعالَى

  .)4(الْآخرةَ والدار ورسولَه اَهللا ُأرِيد فَِإنِّي، َأبوي َأستَْأمر هذَا َأي فَفي: لَه تُفَقُلْ: الَتْقََ
، الرحمنِ عبد بن سلَمةَ َأبو َأخْبرني ،الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -63
ا َأنَأب يدعس رِينَا: قَاَل،  الْخُديب ننَح نْدوِل عسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع  وهو لَّمسو مقْسا يمقَس 
ذُو َأتَاه ةرصيالْخُو  ،وهٌل وجر ني منيمٍ با فَقَاَل،  تَموَل يسْل اِهللا ردويحك: "فَقَاَل،  اع نمو 

 يا: الْخَطَّابِ بن عمر فَقَاَل،  "َأعدْلب  /10َأكُن   لَم ِإذْ وخَسرتُ خبتُ قَدفَ،  عدْلَأ لَم ِإذَا يعدُل
 لَه فَِإن،  دعه: "وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوُل فَقَاَل،  عنُقَه َأضرِب فيه ِلي اْئذَن اِهللا رسوَل

                                                 
  .وإسناده صحيح). 1/272(أخرجه الشاشي في مسنده من طريق أبي اليمان، به، بمثله، برقم )  1(

، وحكـم عليـه     )7351(ه، من طريق أبي اليمان، به، بمثله، بـرقم          وأخرجه الحاكم في مستدرك   
  .بالصحة

  ).88/2215(أخرجه مسلم من طريق أبي اليمان به، بمثله، برقم ) 2(
، )88/2215(، وعند مسلم، بـرقم      )5688( بن خالد، بنحوه، برقم      عقَيلوتابع شعيباً عند البخاري     

  ).88/2215( عند مسلم، برقم وكذا سفيان بن عيينة، ويونس األيلي، ومعمر،
، وعبد الرحمن بن يعقوب، بـرقم       )88/2215(وتابع أبا سلمة عند مسلم، سعيد بن المسيب، برقم          

)89/2215.(  
  ).28(سورة األحزاب، آية ) 3(
  ).4785(أخرجه البخاري عن أبي اليمان به، بمثله، برقم ) 4(

  ).4786(تابع شعيباً عند البخاري، يونس األيلي، برقم 
  ).2468(وللحديث شاهد من حديث ابن عباس، أخرجه البخاري مطوالً، برقم 
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 يجـاوِز  لَا الْقُرآن يقْرءون،  صيامهِم مع وصيامه صلَاتهِم مع صلَاتَه كُمَأحد يحقر َأصحابا
مهياقتَر  ،قُونرمي نا  ملَامِ كَمقُ الِْإسرمي مهالس نم ةيمالر  ،نْظَرِإلَى ي هلفَلَا نَص دوجي  يـهف 

ءشَي  ،ثُم نْظَري  هيِإلَى نَض  ،وهو هحدفَالَ، )1(ق دوجيه يف ءشَي ،ثُم نْظَرِإلَى ي هفَالَ، قُذَذ دوجي 
يهف ءشَي ،قَ قَدبثَ سالفَر مالدو ،متُهٌل آيجر دوى، َأسدِإح هيدضثُْل عيِ مثَد َأةرثُْل َأو، الْمم 

ةعضالْب رتَدر2(د( ،ونجخْرلَى يينِ عح قَةفُر نالنَّاسِ م ."  
 َأن وَأشْـهد ، وسلَّم علَيه اُهللا اِهللا صلَّى رسوِل هذَا من  سمعتُ َأنِّي فََأشْهد: سعيد َأبو قَاَل

يلع نطَاِلبٍ َأبِي ب مَأنَا،  قَاتَلَهو هعم  ،رفََأم ِلا بِذِلكجلر سفَالْتُم يفَُأت تَّى،  بِهتُ حنَظَر هِإلَي 
  .)3(نَعتَه الَّذي وسلم عليه اهللا صلى اِهللا رسوِل نَعت علَى
، الرحمنِ عبد بن سلَمةَ َأبو َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -64
 نَبِيذُ الْعـسِل كَـان    وهو،  الْبِتْعِ عنِ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوُل سِئَل: قَالَتْ،  عاِئشَةَ نَأ

 فَهـو  َأسـكَر  شَـرابٍ  كُـلُّ : "وسلَّم علَيه اُهللا اِهللا صلَّى  رسوُل فَقَاَل،  يشْربونَه الْيمنِ َأهُل
امر4("ح(.  
، الرحمنِ عبد بن سلَمةَ َأبو َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -65
ويدعس نبِ بيسالْم  ،ا َأنةَ َأبريرٌل َأتَى: قَاَل،  هجر نولَ  مسر لَمـلَّى  اِهللا َأساُهللا ص  ـهلَيع 

لَّمسو، وهي وف جِدسالْم اها: فَقَاَل،  فَنَادوَل يساِهللا ر  ،ِإن رنَى الَْأخي،  زنعي هنَفْس  ، ضرفَـَأع 
 يـا : فَقَـالَ ،  قبلَـه  َأعرض وجهِه الَّذي  شقِّبِ فَتَنَحى،  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا عنْه رسولَ 

ـ  فَتَنَحى،  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا عنْه رسولَ  فََأعرض،  زنَى الَْأخر ِإن،  اِهللا رسوَل  شقِّبِ

                                                 
  .ألحقت في الحاشية" وهو قدحه"عبارة )1(
النهاية فـي   : انظر. تخفيفاً التاءين إحدى فحذف ،ردردتَتَ واألصل ،وتذهب تجيء جرجرتَ أي) 2(

  ).2/112 (غريب الحديث
  ).3610( بمثله، برقم أخرجه البخاري عن أبي اليمان به،) 3(

، وتابعه عنـد مـسلم،   )6933(، ومعمر، برقم    )6163(تابع شعيباً عند البخاري، األوزاعي، برقم       
  ).148/1064(برقم 

، وعنـد مـسلم، بـرقم       )6163(وتابع أبا سلمة عند البخاري، الضحاك بـن شـراحيل، بـرقم             
)148/1064.( 

  ).5587 ،5586( ميأخرجه البخاري عن أبي اليمان به، بمثله، برق) 4(
، وعند مسلم رواه عنه )5585(تابع شعيباً عند البخاري، مالك، رواه عنه عبد اهللا بن يوسف، برقم       

، )68/2001(، وتابعه أيضاً عند مسلم يونس األيلي، بـرقم          )67/2001(يحيى بن يحيى، برقم     
  ).69/2001(وسفيان بن عيينة، صالح بن كيسان، ومعمر، برقم 

  . أخرى، ال نطول بذكرهاوللحديث شواهد
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 اِهللا عنْه رسـولَ   زنَى فََأعرض  الَْأخر اِهللا ِإن  رسوَل يا: : فَقَاَل،  قبلَه َأعرض وجهِه الَّذي 
 اِهللا رسوُل دعاه،  َأربع مرات  نَفْسه علَى شَهِد فَلَما،  الرابِعةَ لَه فَتَنَحى،  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى
 علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوَل فَقَاَل لَا: ، فَقَالَ "جنُون؟  من بِك هْل: "فَقَاَل،  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى
لَّمسوا: "وباذْه فَ بِهوهمجار ."كَانو قَد نصُأح .  

، رجمه فيمن كُنْتُ: قَاَل،  الَْأنْصارِي اِهللا عبد بن جابِر سمع من فََأخْبرني: الزهرِي قَاَل
نَاهمجلَّى  فَرصي الْمأ/11 ف  ينَةدي الْما،  ففَلَم َأذْلَقَتْه  زمةُ جارجتَّى )1(الْحح  كْنَاهرَأد  ةربِـالْح ،
نَاهمجتَّى فَراتَ ح2(م(.  
 عبـد  بـن  سـلَمةَ  َأبو َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -66
 اُهللا صلَّى اِهللا رسوَل  َأن : "َأخْبرتْه،  موسلَّ علَيه اُهللا صلَّى يبِالنَّ جوز ،عاِئشَةَ َأن،  الرحمنِ

هلَيع لَّمسو ينح فِّيتُو يجس دربِب ةرب3("ح( .  
 في نفِّوسلَّم كُ  علَيه اهللا صلَّى اِهللا رسول نَأ نِيسحالْ نِب يلع يثَدح يدنْع ذَِلك فَصدق

  .)4(حبرة بٍوثَ
 عبـد  بـن  سـلَمةَ  َأبو َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -67
 من َأنَّه قَضى" :وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل َأن أخْبره،  اللَّه عبد بن جابِر َأن،  الرحمنِ

مَأعالً رجى ررمع  بِهقِلعو ا لَهي فَِإنَّها ِللَّذهرمُأع  ،ا قَدتَّهب نا مبِهاحي صا، الَّذطَاهَأع قَعو 

                                                 
  ).1/294(النهاية . أي أسرع هارِباً من القَتْل) 1(
، وأخرجه مسلم عن عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي، بـرقم            )5271(أخرجه البخاري، برقم    ) 2(

  .،  كالهما عن أبي اليمان به)16/1691(
بن بكَير عن الليث بن سـعد، عنـه،         عقَيل بن خالد، بنحوه، رواه يحيى       تابع شعيباً عند البخاري،     

 وعند مسلم، رواه شعيب بن الليث، عن أبيه الليث بن سعد، عنه، برقم              ،)7167،  6815(ي  برقم
، وخالد بن مـسافر، عنـد       )6825(، وعبد الرحمن بن خالد، عند البخاري، برقم         )16/1691(

  ).16/1691(مسلم، برقم 
ك بن جريج، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر،  وتابعه عند مسلم،  يونس، ومعمر، وعبد المل       

  ).16/1691(ليس فيه سعيد بن المسيب، برقم 
، وأخرجه مسلم عن عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي، بـرقم            )5814(أخرجه البخاري، برقم    ) 3(

  ،  كالهما عن أبي اليمان به )48/942(
  ).48/942(تابع شعيباً عند مسلم، صالح بن كيسان، ومعمر، برقم 

بعد حديث متصل عن عائشة في غسل       ) 517(وهذا مرسل، أخرجه ابن الجارود بسنده، برقم        ) 4(
  .النبي صلى اهللا عليه وسلم بعد موته، بإسناد حسن

  .مرسل: ، وقال)3/400(وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
  ).2929(والعبارة السابقة ذكرها ابن المنذر في األوسط بعد الحديث، برقم 



  جزء فيه أحاديث أبي اليمان الحكم بن نافع - --------------------------------- 

  )A (--------)  553(1العدد، 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر

نم ارِيثوم اللَّه قِّهح1("و(.  
 َأبـا  َأن،  الْمـسيبِ  بن سعيد ، أنا الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -68
، جزء ماَئةَ الرحمةَ اُهللا جعَل: "يقُوُل،  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوَل سمعتُ: قَاَل،  هريرةَ
كسفََأم هنْدع عسات ينعستَل،  وَأنْزي وضِ فا الَْأرءزا جداحو  ،نفَم ذَِلك الْجءز ماحتَرالْخَلْقُ ي 

  . )3("تُصيبه َأن خَشْيةَ ولَدها عن حافرها الْفَرس )2(رفَعتَ حتَّى
 َأنَّه،  الْمسيبِ بن سعيد َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -69

عما سةَ َأبريرقُوُل،  هي" :يوُل ُأتسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيلَةَ  علَي لَّمسو رِيُأس بِه اءينِ بِِإيليحبِقَد 
نرٍ منٍ خَملَبو  ،ا فَنَظَرهِمِإلَي َأخَذَ ثُم نفَقَاَل،  اللَّب رِيُل لَهجِب هلَيع لَامالس :دمالْح  ي  ِللَّـهالَّـذ 
  .)4("ُأمتُك لَغَوتْ الْخَمر َأخَذْتَ لَو، ِللْفطْرة كهدا

 سـويد  بـن  عقْبـةُ  َأخْبرنـي ،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -70
ارِيالَْأنْص  ،َأنَّه عمس اهَأب  ،كَانو نولِ  مسابِ رحلَّ اِهللا َأصاُهللا ىص هلَيع لَّمسقَفَلْنَـا : اَلقَ،  و 
 صلَّى اِهللا رسوُل اَلُأحد قَ  لَه بدا فَلَما ،خَيبر غَزوة وسلَّم من  علَيه اُهللا صلَّى اِهللا مع رسولِ 

  .)5("ونُحبه يحبنَا جبٌل َأكْبر اللَّه: "وسلَّم علَيه اُهللا
 َأبـا  َأن،  سـلَمةَ  َأبـو  َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -71
ـ    اشْتَد ِإذَا: "يقُوُل،  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوَل سمعتُ: قَاَل،  هريرةَ وا عرِدفََأب رنِالْح 

                                                 
  .وإسناده صحيح). 3749(أخرجه النسائي من طريق أبي اليمان به، بمثله، برقم ) 1(

، وعبد الملك   )21/1625(، والليث بن سعد، برقم      )20/1625(وتابع شعيباًُ عند مسلم، مالك، برقم       
  ).24/1652(، وابن أبي ذئب، برقم )22/1625(بن جريج، برقم 

  ".يرفع"في المخطوط ) 2(
  ).6000(ري عن أبي اليمان به، بمثله، برقم أخرجه البخا) 3(

  ).17/2752(تابع شعيباً عند مسلم، يونس األيلي، برقم 
  ).19/2752(وتابع أبا سلمة عنده، عطاء بن أبي رباح، بنحوه، برقم 

  ).5576(أخرجه البخاري عن أبي اليمان به، بمثله، برقم  )4(
 عنْبسة بن خالد األيلي، وعبد اهللا بن المبـارك،          تابع شعيباً عند البخاري، يونس األيلي، رواه عنه       

، )92/168(، وعند مسلم رواه عنه أبو صفوان عبد اهللا بن سعيد األموي، بـرقم               )4709(برقم  
  ).92/168(وتابعه أيضاً عند مسلم، معقل بن عبيد اهللا، برقم 

 األرنـؤوط فـي     ، وصححه شـعيب   )15659(أخرجه أحمد عن أبي اليمان، به، بمثله، برقم         ) 5(
  وهو كما قال. هامش الكتاب

أشار إليها شعيب في تخريجه ألحاديـث مـسند أحمـد           . وللحديث شواهد أخرى كثيرة، صحيحة    
  .، فانظرها هناك)24/428(
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  .)1("جهنَّم فَيحِ من الْحر شدةَ فَِإن، الظُّهرِ
، هريـرةَ  َأبا َأن: سلَمةَ َأبو ، أنا الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -72

 تَْأتُوهـا  الصلَاةُ فَلَا  ُأقيمت ِإذَا: "يقُوُلب  /11،  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوَل سمعتُ: قَاَل
نوعا تَسْأتُوهو شُونتَم وكُملَيينَةُ عكا، السفَم كْتُمرلُّوا َأدا فَصمو وا فَاتَكُمم2("فََأت(.  
 عبـد  بووَأ سلَمةَ، َأبو َأخْبرني،  الزهرِي عنِ،  شُعيب َأخْبرني،  الْيمانِ َأبو حدثَنَا -73

اللَّه ،الَْأغَر  باحةَ َأبِي  صريره  ،ا َأنةَ َأبريرا،  همهرَأخْب وَل َأنسـلَّى  اِهللا راُهللا ص  ـهلَيع 
لَّمسثَُل: "قَاَل،  ورِ )3(مجهِإلَى الْم لَاةثَِل الصي كَمي الَّذدهنَةَ يدالْب  ،ي ثُملَى الَّذي ِإ عكَالَّذ ثْرِه 
يهـدي   كَالَّـذي  ِإثْـرِه  علَى الَّذي ثُم،  يهدي الشَّاةَ  كَالَّذي ِإثْرِه علَى الَّذي ثُم،  الْبقَرةَ يهدي

  .)4("يهدي الْبيضةَ كَالَّذي ِإثْرِه علَى الَّذي ثُم، الدجاجةَ
  .ى محمد، وآله أجمعينآخر أحاديث أبي اليمان، وصلى اهللا عل

 

  :خاتمة التحقيق
وبعد، فهذا واحد من األجزاء الحديثية المهمة، ألحد األئمة المتقدمين الثقات، وهو أبو             
اليمان الحكم بن نافع، فإسنادها عاٍل، وأحاديثها تناولت قضايا متنوعة، وتدل على اهتمـام    

                                                 
، بـرقم   "الـصلَاة  عنِ فََأبرِدوا: "من طريق شعيب، بلفظ    ،أخرجه الطبراني في مسند الشاميين    ) 1(

)3056.(  
، بـرقم   "بِـالظُّهرِ   فََأبرِدوا : "، من طريق الليث بن سعد عن الزهري، به، بلفظ         وأخرجه ابن ماجه  

  .وهو كما قال". إسناده صحيح: "، وقال بشار معروف)678(
  .وللحديث طرق وشواهد أخرى صحيحة

  ).908(أخرجه البخاري عن أبي اليمان، به، برقم ) 2(
، وتابعه عنـد مـسلم،      )908( أبي ذئب، برقم     تابع شعيبا عند البخاري، محمد بن عبد الرحمن بن        

  ).151/602(سفيان بن عيينة، وإبراهيم بن سعد، ويونس األيلي، برقم 
، وهمام بـن منَبـه، بـرقم        )152/602(وتابع أبا سلمة عند مسلم، عبد الرحمن بن يعقوب، برقم           

  ).154/602(، ومحمد بن سيرين، برقم )154/602(
  ).155/603(قتادة، أخرجه مسلم، برقم وللحديث شاهد من حديث أبي 

  .، كما ورد في الصحيح"مثل: "تصحيف، والصواب" مشي: "في المخطوط) 3(
، بـرقم   "الـشَّاةَ "، ولـيس    "الْكَبشَ: "أخرجه النسائي من طريق شعيب، عن الزهري به، بلفظ        ) 4(

)863 .(  
، وعند مسلم   )3211(عد، برقم   ، إبراهيم بن س   )929(وتابع شعيباً عند البخاري ابن أبي ذئب، برقم         

  .، باختالف يسيرٍ في ألفاظه)24/850(يونس األيلي، برقم 
، وأبـو صـالح   )24/850(وتابع أبا سلمة وأبا عبد اهللا األغر، عند مسلم، سعيد بن المسيب، برقم            

  ).25/850(ذكوان، برقم 
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  .مبكر بتدوين السنة، وهذا ما دفعنا إلى تحقيق الجزء
اديث أبي اليمان في هذا الجزء ثالثة وسبعون، رواها كلها عن شيخه شعيب بـن               وأح

  .أبي حمزة، عن الزهري
وروى الزهري تسعة عشر حديثًا عن عروة بن الزبير، وخمسة عشر حديثًا عن سعيد 
بن المسيب، أشرك معه أبا سلمة بن عبد الرحمن في سبعة، وعطاء بن يزيد الليثي فـي                 

  .يسار في آخرواحد، وسليمان بن 
وروى الزهري ستةً وعشرين حديثًا عن أبي سلمة، أشرك معه أبا عبد اهللا األغر في               

  .اثنين، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود في واحد
  .وروى الزهري حديثًا واحدا عن عقبة بن سويد األنصاري

ه عروة، فلم   وأحاديث هذا الجزء مرفوعة وموقوفة صحيحة، سوى السابع الذي أرسل         
نجده من طريق أبي اليمان، ووجدنا متابعة لشعيب، رواه أبو داود في مراسـيله، وحكـم                

  .بضعفه
وقد اتفق الشيخان على رواية ستة منها عن أبي اليمان، وانفـرد البخـاري بواحـد                

  .وأربعين حديثًا، ومسلم بواحد، وعند البخاري اثنان في المتابعات، وعند مسلم واحد
ثره من طريق أبي اليمان، وبعضها فـي المتابعـات، رواهـا أحمـد أو               وسائرها أك 

النسائي، أو الدارمي، أو الطبراني، أو غيرهم، تجدها موضحة عند تخريج األحاديث في             
  .هوامش الصفحات

وقد وردت عدة سماعات لهذا الجزء، ولألجزاء األخرى التي تضمنها المجموع، وهي  
ن، وغيرها، تجدها أسفل عناوين هذه األجـزاء، فـي          أحاديث أبي ذؤالة، ويحيى بن معي     

الصفحة األولى، والصفحة المقابلة، ولكنها غير واضحة الخط، بعضها مقروء، وبعـضها            
  .غير مقروء، غير أن النص على سماع هذا الجزء واضح في هذه السماعات

  
  : وفي الختام نوصي باآلتي

هميتها، ليلتفت إليها، لما فيها من فوائد        أن يعرف طالب العلم باألجزاء الحديثية وأ       -1
  . متعددة يعرفها أهل التخصص

 مزيد اهتمام من المشتغلين بعلم الحديث بهذه األجزاء واالعتناء بها، إلخراجهـا             -2
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اإلخراج الالئق، وذلك بضبطها، وتحقيقها، فهناك من األجزاء التي لم تخـرج، وتـستفيد              
  .منها المكتبة اإلسالمية، وهذه كثيرة

  . ننصح بإعادة النظر في أجزاء حديثية كثيرة، خرجت بصورة ال تليق-3
  . ندعو اهللا تعالى أن يفيد من هذا العمل، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

 

 المصادر والمراجع

مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على أسـئلة         أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية،         -
سعدي الهاشمي، مجلس إحياء التراث بالجامعة اإلسالمية بالمدينـة، الطبعـة           . قيق د تح: البرذعي
  .هـ1402األولى، 

ـ 446( الخليل بن عبد اهللا الخليلي القزويني        :الحديثاإلرشاد في معرفة علماء      - ، تحقيـق   )هـ
  . هـ 1409محمد سعيد إدريس، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى 

، دار الفكر، بيـروت،     )هـ463( يوسف بن عبد البر النمري       :األصحاب ةمعرف في االستيعاب   -
  .هـ1423الطبعة األولى، 

، تحقيق عادل عبـد     )هـ852( أحمد بن علي بن حجر العسقالني        :الصحابة تمييز في اإلصابة   -
  .هـ1415الموجود، وعلي عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

،  تحقيق شاكر ديب فياض، مركز الملك فيصل للبحوث )هـ251(ويه  حميد بن زنج : األمـوال  -
 .والدراسات اإلسالمية

 تعليق عبد اهللا عمـر البـارودي، علـى          ،)هـ592( عبد الكريم بن محمد السمعاني       : األنساب -
 .هـ1408الغالف مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة األولى، 

، تحقيق صغير حنيف، دار طيبة، الريـاض،       )هـ318( محمد بن إبراهيم النيسابوري      : األوسط -
 .هـ1415الطبعة األولى، 

مرتـضى  "،  الحـسيني  الـرزاق  عبد بن محمد بن محمد : تاج العروس من جواهر القاموس     -
  .هـ1395، تحقيق الترزي وجماعة، مطبعة حكومة الكويت، )هـ1205" (الزبيدي

ـ 281( النصري    عبد الرحمن بن عمرو    : تاريخ أبي زرعة الدمشقي    - ، تحقيـق شـكر اهللا      )هـ
 القوجاني، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق

، تحقيق عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب        )هـ748(محمد بن أحمد الذهبي     :  تاريخ اإلسالم  -
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 .1415العربي، الطبعة الثالثة، 

 المعيـد، دار الكتـب   ، بعناية محمد عبد)هـ256( محمد بن إسماعيل البخاري    : التاريخ الكبير  -
 العلمية، بيروت

، تحقيق عمر بن غرامة )هـ571( علي بن الحسن بن هبة اهللا ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق -
 .هـ1415العمروي، دار الفكر، بيروت، 

، سالم ناجي منيرة تحقيق،  )هـ592 (السمعاني محمد بن الكريم عبد : التحبير في المعجم الكبير    -
  .هـ1395، بغداد، األوقاف يواند رئاسة، )هـ562(

، تحقيق عبد الصـمد شرف الـدين،  )هـ742( يوسف بن عبد الرحمن المزي : تحفة األشراف  -
  .هـ1403المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية 

  .، دار إحياء التراث العربي )هـ748( محمد بن أحمد الذهبي : تذكرة الحفاظ-

أبو لبابة حسين، دار اللواء،     . ، تحقيق د  )هـ474(لف الباجي    سليمان بن خ   : التعديل والتجريح  -
  .هـ  1406الرياض، الطبعة األولى 

، اإلسـالمي  المكتب،  القزقي سعيد تحقيق،  )هـ852(أحمد بن علي العسقالني      :التعليق تغليق -
  .هـ1405 باألردن، عمار داربيروت، و

 الحميـدي  اهللا عبـد  بـن  فتـوح  بن محمد :ومسلم البخاري الصحيحين في ما غريب تفسير -
، الطبعـة األولـى     القـاهرة  ،الـسنة  مكتبة،  العزيز عبد محمد زبيدة الدكتورة، تحقيق   )هـ488(

 .هـ1415

، تحقيق أسعد الطيب، مكتبة )هـ327 (الرازي حاتم أبي بن الرحمن عبد : تفسير القرآن العظيم-
  .هـ1417نزار الباز بمكة والرياض، الطبعة األولى، 

 أحمد صغير األشبال أبو، تحقيق   )هـ852( أحمد بن علي بن حجر العسقالني        :ريب التهذيب  تق -
  .، دار العاصمةالباكستاني شاغف

، تحقيق حسن قطب، مؤسـسة      )هـ852(أحمد بن علي بن حجر العسقالني       :  التلخيص الحبير  -
  .هـ1416قرطبة، مصر، الطبعة األولى 

بشار معروف، مؤسـسة    . ، تحقيق د  )هـ742(لمزي  يوسف بن عبد الرحمن ا    :  تهذيب الكمال  -
 . هـ1413الرسالة، بيروت، الطبعة األولى 
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، تحقيق عبد اهللا درويش، الدار المـصرية،        )هـ370( محمد بن أحمد األزهري      : تهذيب اللغة  -
 .هـ1384

، بمراقبة محمد عبد المعيـد خـان، دائـرة          )هـ354( محمد بن حبان التميمي البستي       : الثقات -
  .هـ1393ارف العثمانية، الهند، المع

  .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ327( عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي : الجرح والتعديل-

ـ )هـ507(محمد طاهر المقدسي :  رجال الصحيحين  بين الجمع - ارف العثمانيـة،  ـ، دائرة المع
  .هـ1371الهند، 

، تحقيـق عبـد اهللا الليثـي، دار         )هـ323( أحمد بن محمد الكالباذي      : رجال صحيح البخاري   -
 . هـ1407المعرفة، الطبعة األولى، 

، تحقيق أحمد محمد نـور سـيف،        )هـ233 (معين بن يحيى زكريا ألبي الجنيد ابن سؤاالت -
  .هـ1408مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة األولى، 

ح الـرواة وتعـديلهم،     في جر ،  )هـ241( لإلمام أحمد بن حنبل      )هـ275 (سؤاالت أبي داود   -
  .هـ 1414زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة األولى، : تحقيق

عبـد العليــم   . دتحقيـق  أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل،    سؤاالت أبي عبيد اآلجري    -
  .هـ1418ة األولى البستوي، مكتبة دار االستقامة مكة المكرمة ومؤسسة الريان، بيروت، الطبع

، تحقيق بشار عواد معروف، ) هـ275" (ابن ماجه" محمد بن يزيد القزويني :سنن ابن ماجـه   -
 .هـ1418دار الجيل، بيروت، الطبعة األولى، 

، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغـرب        )هـ279( محمد بن عيسى الترمذي      : سنن الترمذي  -
 .م1996اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 

 الهند، الطبعـة    -،المعارف دائرة مجلس،  )هـ458( البيهقي   الحسين بن أحمد:  السنن الكبرى  -
  .هـ1344األولى، 

، تحقيق حسن شـلبي، مؤسـسة الرسـالة،         )هـ303( أحمد بن شعيب النسائي      : السنن الكبرى  -
 .هـ1421بيروت، الطبعة األولى 

لمعرفة، بيروت، الطبعـة الخامـسة،      ، دار ا  )هـ303( أحمد بن شعيب النسائي      : سنن النسائي  -
 .هـ1420
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، تحقيق بإشـراف شـعيب األرنـاؤوط،    )هـ748( محمد بن أحمد الذهبي      : سير أعالم النبالء   -
 .هـ1405مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، 

ـ 1089( عبد الحي بن العماد الحنبلي :في أخبار من ذهب   شذرات الذهب    -  عبـد  تحقيـق ، )هـ
 .هـ1406دمشق،  ،كثير بن دار، األرناؤوط محمودو وط،ؤااألرن القادر

، دار إحياء التراث العربي، بيـروت،       )هـ676( يحيى بن شرف النووي      : شرح صحيح مسلم   -
  .هـ1392الطبعة الثانية، 

همــام  . ، تحقيق د  )هـ795" (ابن رجب الحنبلي  "عبد الرحمن بن أحمد     :  شرح علل الترمذي   -
 .هـ1407، الطبعة األولى سعيد، مكتبة المنار باألردن

 مؤسـسة ،  األرنـؤوط  شعيب تحقيق،  )هـ321( الطحاوي   محمد بن أحمد : شرح مشكل اآلثار   -
 .هـ1408، بيروت، الطبعة األولى، الرسالة

، تحقيق محمد زهري النجار وزميله،      )هـ321( الطحاوي   محمد بن أحمد :اآلثار معاني شرح -
  .هـ1414عالم الكتب، بيروت، الطبعة األولى، 

 مكتبـة الرشـد   ،  حامـد  العلي عبد ، تحقيق )هـ458 (البيهقي الحسين بن أحمد :اإليمان شعب -
 .هـ1423 بالهند، الطبعة األولى، الدار السلفيةبالرياض، و

، ترتيب علي بـن بلبــان الفارسـي         )هـ354( محمد بن حبـان البستي      :صحيح ابن حبان   -
 .هـ 1414 ،رسالة، بيروت، الطبعة الثانية، تحقيق شعيب األرناؤوط، مؤسسة ال)هـ739(

، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، بيت       )هـ256( محمد بن إسماعيل البخاري،      : صحيح البخاري  -
  .هـ1419األفكار الدولية، 

، اعتنى به أبو صهيب الكرمـي، بيـت   )هـ261( مسلم بن الحجاج النيسابوري   : صحيح مسلم  -
  .هـ1419األفكار الدولية، 

، الخـانجي  مكتبة،  عمر محمد علي، تحقيق   )هـ230( الزهري   سعد بن محمد : الكبير  الطبقات -
  .هـ1412، الطبعة األولى، القاهرة

رفعـت فـوزي عبـد      . ، تحقيق د  )هـ327( عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي        : علل الحديث  -
 .هـ1430علي عبد الباسط مزيد، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة األولى . المطلب ود

ـ 385( علي بن عمر الدارقطني      : العلل الواردة في األحاديث النبوية     - ، تحقيـق محفـوظ     )هـ
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 .هـ1414الرحمن زين اهللا، دار طيبة، الرياض، الطبعة األولى 

  .هـ1379، دار المعرفة، بيروت )هـ852( أحمد بن علي بن حجر العسقالني : فتح الباري-

ـ 463(لخطيب البغدادي    بن علي ا   أحمد : علم الرواية  في الكفاية -  أبـو عبـد اهللا      تحقيـق ،  ) ه
  .، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة وزميلهالسورقي 

، تحقيق عبد الرحيم القشقري، نـشر       )هـ261( مسلم بن الحجاج النيسابوري      : الكنى واألسماء  -
 .هـ1404الجامعة اإلسالمية بالمدينة، الطبعة األولى 

ـ 630(لي بن محمد الجـزري،       ع : اللباب في تهذيب األسماء    - دار صـادر، بيـروت،      ،)هـ
 .هـ1400

 .، دار المعارف، القاهرة)هـ711(محمد بن كرم بن منظور :  لسان العرب-

 الحميـد  عبد تحقيق، )هـ458 (المرسي سيده بن إسماعيل بن علي : المحكم والمحيط األعظـم   -
 .، دار الكتب العلمية، بيروتهنداوي

، تحقيق شـعيب األرنـؤوط،      )هـ 275" (أبو داود " السجستاني   األشعثسليمان بن   :  المراسيل -
 .هـ1418مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 

، دار الحـرمين،    )هـ405( محمد بن عبد اهللا النيسابوري الحاكم        : المستدرك على الصحيحين   -
 .هـ1417القاهرة، الطبعة األولى 

 المأمون دار، أسد حسينتحقيق  ،)هـ307(لتميمي  اعلي بن أحمد : مسند أبي يعلى الموصـلي    -
  .هـ1404، دمشق ،للتراث

، البلوشي الغفور عبد، تحقيق   )هـ238( الحنظلي   إبراهيم بن إسحاق :راهويه بن إسحاق مسند -
 .هـ1410، المنورة المدينة ،اإليمان مكتبة

 أسد، دار المغنـي     ، تحقيق حسين  )هـ255( عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي        : مسند الدارمي  -
  .هـ1421بالسعودية، الطبعة األولى، 

، تحقيق إرشاد الحـق األثـري، إدارة        )هـ313( محمد بن إسحاق النيسابوري      : مسند السراج  -
 .هـ1423العلوم األثرية، فيصل أباد، الطبعة األولى، 

 .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ204( الشافعي إدريس بن محمد : مسند الشافعي-



  جزء فيه أحاديث أبي اليمان الحكم بن نافع - --------------------------------- 

  )A (--------)  561(1العدد، 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر

، تحقيق حمدي عبـد المجيـد الـسلفي،    )هـ360( سليمان بن أحمد الطبراني   : مسند الشاميين  -
 .هـ1409مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 

، تحقيق بإشراف شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة،       )هـ241(  اإلمام أحمد بن حنبل      :مسند ال -
  .هـ1416بيروت، الطبعة األولى، 

محفوظ الرحمن زين اهللا، مكتبة العلـوم       . ، تحقيق د  )هـ292(بزار   أحمد بن عمرو ال    : المسند -
 .هـ1415والحكم، الطبعة األولى 

، تحقيق محفوظ الرحمن زين اهللا، مكتبـة العلـوم          )هـ335( الهيثم بن كليب الشاشي      : المسند -
  .هـ1410والحكم، المدينة المنورة، الطبعة األولى، 

، المكتبـة العتيقـة     )هـ544(ض بن موسى اليحصبي     عيا:  مشارق األنوار على صحاح اآلثار     -
 .بتونس ودار التراث بالقاهرة

، تحقيق طه علي التونـسي، دار       )هـ521( عبد اهللا بن السيد البطليوسي       : مشكالت موطأ مالك   -
 . هـ1420ابن حزم، بيروت، الطبعة األولى 

األعظمـي، الطبعـة   ، تحقيق حبيـب اهللا  )هـ211( عبد الرزاق بن همام الصنعاني    : المصنف -
 . هـ، من منشورات المجلس العلمي1392األولى، 

، جـدة،  القبلـة  دار، تحقيق محمد عوامة،  )هـ235( عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة         : المصنف -
 .هـ1427مؤسسة علوم القرآن، دمشق، الطبعة األولى، 

 .هـ1402، دار مكة،  عاتق بن غيث البالدي: المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية-

 جماعة من اللغويين بمجمع اللغة العربي بالقاهرة، مكتبة الـشروق الدوليـة،             : المعجم الوسيط  -
  .هـ1424القاهرة، الطبعة الرابعة، 

، تحقيق عبد العليم البستوي، مكتبـة الـدار    )هـ261( أحمد بن عبد اهللا العجلي       : معرفة الثقات  -
 .هـ1405، بالمدينة المنورة، الطبعة األولى

 جامعة، تعليق عبد المعطي قلعجي،      )هـ458( البيهقي   الحسين بن أحمد : معرفة السنن واآلثار   -
 بدمشق، والوفاء بالمنـصورة، الطبعـة       قتيبة بحلب، و  الوعي دار بباكستان، و  اإلسالمية الدراسات
 .هـ1412األولى، 

، تحقيق عادل بن يوسـف      )هـ340(،  "أبو نعيم " أحمد بن عبد اهللا األصبهاني       : معرفة الصحابة  -



  ------------------------------------------نافذ حسين حماد، نور الحيلة 

 )A(1، العدد13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر   ------ ) 562(

  .هـ1419العزازي، دار الوطن، الرياض، الطبعة األولى، 

الدكتور أكرم ضياء العمري،    : ، تحقيق )هـ277 ( يعقوب بن سفيان البسوي    :المعرفة والتاريخ  -
  .هـ1401 الطبعة الثانية،  بيروت،مؤسسة الرسالة،

، تحقيق عادل سعد،    )هـ636" ( خلفون ابن"محمد بن إسماعيل    :  المعلم بشيوخ البخاري ومسلم    -
  .دار الكتب العلمية، بيروت

، تحقيق محمود فاخوري وعبـد      )هـ610( ناصر الدين المطرزي     : المغْرِب في ترتيب المعرب    -
 .هـ1399الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، الطبعة األولى 

، تحقيق محيـي    )هـ656(بي   أحمد بن عمر القرط    : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم       -
  هـ1417الدين مستو وزمالئه، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، دمشق وبيروت، الطبعة األولى 

،  تحقيـق عبـد اهللا       )هـ307" (ابن الجارود " عبد اهللا بن علي      : المنتقى من األحاديث المسندة    -
 .هـ1408البارودي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة األولى 

، تحقيق محمد مصطفى األعظمـي، مؤسـسة        )هـ179( األصبحي   مالك بن أنس   : موطأ مالك  -
  .هـ1425زايد الخيرية، أبو ظبي، الطبعة األولى، 

، تحقيق علي البجاوي، )هـ748 ت( محمد بن أحمد بن الذهبي :ميزان االعتدال في نقد الرجال -
 .هـ1382دار إحياء الكتب العربية، مطبعة عيسى الحلبي، 

، تحقيق علي بن محمد الفقيهي، الطبعة األولـى،         )هـ385( علي بن عمر الدارقطني      : النزول -
  .هـ1403

، تحقيق عبد الـصمد شـرف       )هـ852" (ابن حجر العسقالني  "أحمد بن علي     : النكت الظراف  -
 .هـ1403الدين، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية 

ـ 606(مبارك بن محمد الجزري    ال :النهاية في غريب الحديث واألثر     -  تحقيـق محمـود   ، )هـ
  .دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطناحي وطاهر الزاوي

 .، دار المعرفة، بيروت )هـ852(أحمد بن علي بن حجر العسقالني :  هدي الساري-

  


