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ْندي   محمد عابد بن أحمد علي األنصاري الس ِّ

ا آمين   غفر هللا تعالى له ولوالديه ورضي عنهم رضاء ال سخط بعده تفضًلا منه وكرما

 هـ( 1257) المتوفى  
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 د/هند محمد الجار هللا 

 أستاذ الحديث وعلومه المشارك بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

hendelgarllahh@gmail.com 

 المستخلص 

 « الحديث  علماء  طائفة  نتاج  أحد  هو  أيدينا  بين  الذي  المخطوط  عباس  هذا  ابن  رواه  ا  عمَّ الباس  كشف 

«، لإلمام محمد عابد بن أحمد علي  الناس صلى هللا تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم مشافهة عن سي ِّد  

ْندي.   األنصاري الس ِّ

 وقد دفعني الختيار دراسته وتحقيقه عدة أسباب من أهمها:  

تقدمه والثناء عليه في علم الحديث رواية ودراية،    -1 السندي على  الشيخ محمد عابد  أجمع كل َمن ذكر 

 »منحة الباري«. وعلى اطًلعه الواسع فيه، ويدل على ذلك كتبه في هذا الشأن؛ ومنها  

بابه،  كما أجمع كل َمن ذكر الشيخ السندي على شغفه وحبه الشديد لكتب الحديث، وذلك منذ ريعان ش   -2

 وهكذا حتى كان محدث الحجاز ومسنده بًل منازع. 

 وهذا المخطوط الذي معنا يدل على قدم راسخة في علم الحديث رواية ودراية.  

يناقش ما قاله »غندر  ؛ حيث ملسو هيلع هللا ىلص هذا المخطوط يوضح مسألة مهمة تهم الباحثين في حديث رسول هللا   -3

ليه وسلم ـ إال تسعة أحاديث، وعن يحيى القطان عشرة،  أن ابن عباس لم يسمع من النبي ـ صلى هللا تعالى ع 

 وقال الغزالي في المستصفى: أربعة«.  

ل ما قاله ابن حجر في ذلك؛ وفي هذا ما فيه من فوائدة حديثيه يدركها أهل هذا الشأن.   ويفص ِّ

. ¶كما أن فيه داللة على فضيلة ابن عباس    -4  ، مع إفادته لمشافهة األَْخذِّ

كتاب على العديد الفوائد الحديثية التي يهتم بها المشتغلون بعلم الحديث؛ مثل عزو األحاديث  كما اشتمل ال   -5

 إلى مصادرها األصلية، وبيان قول العلماء حول ما لم يكن في الصحيحين منها. 

 « يقول:  ما  ا  كثيرا السندي  الشيخ  نرى  لًلختصار  مراعاة  زائدة  ولكن  وألفاظ  كثيرة  طرق  الحديث  ولهذا 

 «. متنوعة وأحكام  

 وبهذا يتبين أن الصنعة الحديثية جليَّة في هذا المخطوط. 

 

 : رواية الحديث , الحديث المسند، االلباس   الكلمات الدالة 
 

 مقدمة التحقيق 
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فقال:   ا  ونذيرا ا  بشيرا بالحق  هللا  بعثه  الذي  محمد  نبينا  على  هللا    ( ڃ ڃ چ چ چچ)وصلى 

 .[24]فاطر:

 أما بعد 

 بحفظ آخر رساالته بعد أن فشل الناس في حفظ رساالت هللا إليهم.   فقد تكفل هللا  

 . [3]املائدة: ( ڎ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)وقد حفظها بإتمامها قال تعالى:  

ڈ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڇ ڇڇ  ڇ چ ڃ چ چ چ)قال تعالى:    ؛ ملسو هيلع هللا ىلص وقد حفظها بحفظ رسوله  

  .[67]املائدة:( ک ڑ ڑژ  ژ

 . []النجم  ( ٿ ٿ ٿٿ  ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)وقد حفظها بحفظ الوحي، قال تعالى:  

 وانقسم هذا الوحي إلى قسمين: 

ا؛ فقال تعالى:    األول: الوحي المتلو، وهو القرآن الكريم، وقد حفظه هللا   ڳ ڳ ڳ ڱ )حفظاا مباشرا

   .[]احلجر( ڱ ڱ ڱ ں

المتلو، وهو سنة الرسول   الوحي غير  لها    ▐وقد حفظها هللا    ملسو هيلع هللا ىلص اآلخر:  حفظاا غير مباشر؛ فأعد 

شرفهم هللا  وقد  مصر،  كل  وفي  كل عصر  في  األمة  هذه  من  الحديث  ورفع    ▐  علماء  العمل،  بهذا 

 ذكرهم، وأعلى مكانتهم فشرفهم عاٍر عن البيان. 

 وينفون عن سننه ما ليس منها.    ملسو هيلع هللا ىلص فكفى بهم أنهم يذبون الكذب عنه  

 وكفى بهم أنهم ال ينتسبون إال إليه. 

 وكفى بهم أنهم ال ينتصرون إال لقوله. 

 كثير في غيرهم.   وكفى بهم أنهم أعلم الناس بسنته وأتبع لها، واالختًلف والتفرق 

أخبر أن أفضل هذه األمة القرن الذي هو فيه وهو عصر الصحابة، وأفضل    ملسو هيلع هللا ىلص وكفى بهم أن رسول هللا  

الخلق بعدهم هم المقتدون بعلم وعمل الصحابة، وتتحقق هذه المتابعة بصفة خاصة في علماء الحديث؛ فهم أهل  

ْصر.   اآلثار، وهم أهل العلم بالسنة في كل عصر ومِّ

في بيان فضل هذه الطائفة، وتمييز شرفهم فقال : »ولو لم يكن اإلسناد، وطلب    ♫ وقد أجاد ابن حبَّان  

هذه الطائفة له؛ لظهر في هذه األمة من تبديل الدين كما ظهر في سائر األمم؛ وذاك أنه لم يكن أمة لنبي قط  

  ملسو هيلع هللا ىلص زاد في سنة من سنن رسول هللا  حفظت عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه األمة؛ حتى ال يتهيأ أن ي  

أَلٌِّف، وال واٌو، كما ال يتهيأ زيادة مثله في القرآن، فحفظت هذه الطائفة السنن على المسلمين، وكثرت عنايتهم  

 ( 1) بأمر هللا، ولوالهم لقال َمن شاء بما شاء«.  

ا رواه ابن  الحديث » وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو أحد نتاج هذه الطائفة؛ طائفة علماء   كشف الباس عمَّ

«، لإلمام محمد عابد بن أحمد  عباس مشافهة عن سي ِّد الناس صلى هللا تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

ْندي.   علي األنصاري الس ِّ

 أهمية الموضوع: 

ن يعتصم  إن الكتاب والسنة هما سفينة النجاة التي ترسو باإلنسان في مرفأ األمن واالستقرار والسعادة، مَ 

بذلك الحبل المتين يكن في مأمن من مهواة المدنية الحديثة وزيفها، ويَسلم من سلبياتها وضًللها، ويضمن له  

 استقامة المنهج ونبل الهدف. 

 
ا اليميمـأا دبـت حـالدا الـدا مأا  ا محمد بـن حاـاب بـن دحمـد بـن حاـاب بـن معـا   ـ اإلمام    المجروحين من المحدثين والضعفاء والمرتوكين   )1)  اـدع عب بـن مع

 . 25/ 1ا هـ 1396  حلب   ـ دا  التعأ ـ   محمتد إبراهيد زايد د/  ق ي حق ـ ل   هـ( 354  ت الُاسيأ ) 
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ومن المقرر أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هما السبب الرئيس الذي دفع العلماء إلى دراسة اللغة،  

 لمة والجملة واألسلوب رغبة في الوصول إلى األحكام المستنبطة منها. وفهم أسرارها في الك 

تعالى حين   أن هللا  ذلك  الكريم؛  القرآن  بعد  للتشريع اإلسًلمي  الثاني  المصدر  الشريفة هي  النبوية  والسنة 

 من هذا الكتاب في أمرين:   ملسو هيلع هللا ىلص أنزل كتابه حدد فيه مهمة نبيه  

 . [67]املائدة: (ڍڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ)تعالى:    األول: تبليغ ما أنزل إليه كما أنزل فقال 

هللا   ببيان  إليه  أ نزل  ما  بيان  تعالى:  الثاني:  فقال    ( ڤ ڤ ڤ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )؛ 

  .[44:لح]الن

لهذا   المماثل  نبيه  آتى  الذي  سبحانه  وهو  الكتاب،  نبيه  آتى  الذي  هو  تعالى  أن هللا  على  يدل  بدوره  وهذا 

ح النبي   ثَْلهُ َمَعهُ«. بهذا فقال:    ملسو هيلع هللا ىلص الكتاب، وقد صرَّ تَاَب َومِّ »أَََل إِّن ِّي أُوتِّيُت اْلكِّ
 (1 ) 

عقائد المسلمين في األلوهية والبعث،  والقرآن الكريم ملئ بالتشريعات المجملة، واألحكام غير المفصلة؛ فيه 

وفيه تهذيب أخًلقهم، وتقويم سلوكهم، وكل أمورهم في دنياهم وأخراهم، ومن ذلك ما يكون في إجمال يحتاج  

إلى تفصيل، وإيجاز يحتاج إلى توضيح وتفسير، وهذا هو الغرض السامي للحديث الشريف، والسنة المطهرة،  

  [.]النحل ( ڦ ڦڤ  ڤ ڤڤ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)قال تعالى:  

كذلك   منه،  تشابه  لما  وبيان  فيه،  أ بهم  لما  وتوضيح  الكريم،  القرآن  في  مجمًلا  أ نزل  لما  تفصيل  فالحديث 

ثابتة، يجب   القرآن هي أحكام شرعية صحيحة  كر في  ذِّ لها  السنة المطهرة ولم يرد  التي وردت في  األحكام 

 السنة هي المصدر الثاني للتشريع. العمل بها، كما يجب بما جاء في القرآن، إذ  

فالسنة النبوية تمثل المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد كتاب هللا تعالى، فهي إما مفصلة لما أجمل في  

كتاب هللا تعالى، أو موضحة لما أبهم فيه، أو مقيدة لما أطلق، أو مخصصة لما عمم ، كما أنها قد تؤسس لحكم  

 تاب هللا تعالى.  شرعي لم يرد النص عليه في ك 

، وحفظه بحفظه،  ملسو هيلع هللا ىلص أنزل كتابه ليكون آية عظمى، ومعجزة كبرى لمحمد    ومن المعلوم أن هللا  

فًل يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، وهو المصدر األول من مصادر التشريع الذي ي حتجُّ به على كل  

 مصادر اإلسًلم وأدلته األخرى، وال يستدل بها عليه. 

ڦ  ڦ ڦ)، ونهاهم عن االبتداع واالختراع، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص عباده المؤمنين باتباع نبي ِّه    ▐هللا  وقد أمر  

 . [31عمران:]آل  (ڃ چ چ چ چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

   .[ ]األحزاب  ( ی ی ی جئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی)وقال تعالى:  

   .[7]احلرش:( ہ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ):  ▐وقال  

ا ـ لإلسًلم؛ فقد كان   »وبهذا كانت السنة النبوية هي التفسير العملي للقرآن، والتطبيق الواقعي والمثالي ـ أيضا

 هو القرآن مفسراا، واإلسًلم مجسماا«.   ملسو هيلع هللا ىلص النبي  

كاالحتجاج بكتاب هللا ـ تعالى ـ وفقاا لضوابط معروفة، وكانت    ملسو هيلع هللا ىلص ومن ثم كان االحتجاج بِّس نَّةِّ رسول هللا  

آياته، وتفسر مبهمه، وتطبق  السنة م  ح   َوت َوض ِّ ْجَمَله ،  م  ت َفصِّ ل   دار  للقرآن الكريم، تدور معه حيث  تالياا  صدراا 

شرائعه، وتخصص ما يبدو أنه مفيد للعموم، َوت َقي ِّد  ما يبدو أنه مفيد لإلطًلق، وقد تؤسس ألحكام لم يرد النص  

 عليها في كتاب هللا.  

 أسباب اَلختيار: 

 وقد دفعني الختيار هذا الموضوع أسباب عدة من أهمها:  

 
ـ    كامـ    ال نـاوو،ا ومحمـد   شـعيب / د   ـ لحقيـق   السجسيان   الزدي   شداد   بن   بشير   بن   إسحاق   بن   شعث ال   بن   سليماب   داود   ـ اإلمام دبت   داود   دبأ   سنن   )1) 

 (. 4604)  كياب السنة باب يف لزوم السنة ما 2009/   هـ  1430  ـ القاهرة   العالمية  الرسالة  دا  
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إن أولى ما صرفت فيه نفائس األيام، وأعلى ما خصَّ بمزيد االهتمام، االشتغال بالعلوم الشرعية المتلقاة   -1

، وال يرتاب عاقل في أن مدارها على كتاب هللا المقتفى، وسنة نبيه المصطفى، وأن باقي  ملسو هيلع هللا ىلص عن خير البرية  

 ما آالت لفهمها، فهي الضالة المطلوبة، أو أجنبية عنها فهي الضارة المغلوبة. العلوم إ 

فًل خًلف بين أولي األلباب والعقول، وال ارتياب عند ذوي المعارف والمحصول، أن علم الحديث واآلثار  

ا.  ا، وأكملها نفعاا وأعظمها أجرا ْكرا ا، وأحسنها ذِّ  من أشرف العلوم اإلسًلمية َقْدرا

أحد   الكفايات  وأنه  من فروض  وأنه فرض  إليها،  أ ضيف  التي  ومعاقده  عليها،  يدور  التي  اإلسًلم  أقطاب 

 ( 1) يجب التزامه، وحق من حقوق الدين يتعين إحكامه واعتزامه.  

تقدمه والثناء عليه في علم الحديث رواية ودراية،    -2 السندي على  الشيخ محمد عابد  أجمع كل َمن ذكر 

 »منحة الباري«. ه، ويدل على ذلك كتبه في هذا الشأن؛ ومنها  وعلى اطًلعه الواسع في 

كما أجمع كل َمن ذكر الشيخ السندي على شغفه وحبه الشديد لكتب الحديث، وذلك منذ ريعان شبابه،    -3

 وهكذا حتى كان محدث الحجاز ومسنده بًل منازع. 

 اية.  وهذا المخطوط الذي معنا يدل على قدم راسخة في علم الحديث رواية ودر 

يناقش ما قاله »غندر  ؛ حيث  ملسو هيلع هللا ىلص هذا المخطوط يوضح مسألة مهمة تهم الباحثين في حديث رسول هللا    -4

أن ابن عباس لم يسمع من النبي ـ صلى هللا تعالى عليه وسلم ـ إال تسعة أحاديث، وعن يحيى القطان عشرة،  

 وقال الغزالي في المستصفى: أربعة«.  

ل ما قاله ابن حجر: »وفيه نظر؛ ففي الصحيحين عن ابن عباس مما صرح فيه بسماعه من النبي ـ   ويفص ِّ

كم الصريح نحو  صلى هللا تعال  ى عليه وسلم ـ أكثر من عشرة، وفيهما مما شهد فعله نحو ذلك، وفيهما مما له ح 

 ذلك، فضًلا عما ليس في الصحيحين«.  

ا   فتتبع الشيخ السندي تلك األحاديث في »الصحيحين« وما عداهما من السنن واألجزاء، فوجد من ذلك قدرا

 ، فجمعها في كراسة؛ ليسهل الوقوف عليها. نافعاا، مع أنه لم يدَّعِّ الحصر واالستيفاء 

 وفي هذا ما فيه من فوائدة حديثيه يدركها أهل هذا الشأن. 

. ¶كما أن فيه داللة على فضيلة ابن عباس    -5  ، مع إفادته لمشافهة األَْخذِّ

األحاديث  كما اشتمل الكتاب على العديد الفوائد الحديثية التي يهتم بها المشتغلون بعلم الحديث؛ مثل عزو    -6

ا ما ينقل قول العلماء ـ   إلى مصادرها األصلية، وبيان قول العلماء حول ما لم يكن في الصحيحين منها؛ فكثرا

قوله: »  الحديث؛ مثل  ـ حول  الهيثمي  أبي  مثل  بن  بن إسماعيل  إبراهيم  إسناده  ثقات«، »وفي  إسناده  ورجال 

وفي إسناده ليث بن أبي سليم، والغالب  «، » حيح خيثمة، وثقه أحمد وضعفه الجمهور، وبقية رجاله رجال الص 

 . عليه الضعف« 

 « يقول:  ما  ا  كثيرا السندي  الشيخ  نرى  لًلختصار  مراعاة  زائدة  ولكن  وألفاظ  كثيرة  طرق  الحديث  ولهذا 

 «. وأحكام متنوعة 

 وبهذا يتبين أن الصنعة الحديثية جلي ة في هذا المخطوط. 

 خطة البحث: 

 : اشتمل تحقيق الكتاب على مبحثين 

 المبحث األول: التعريف بالمؤل ِّف: 

 ويشتمل على عشرة مطالب: 

  المطلب األول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته. 

 المطلب الثاني: مولده. 

 المطلب الرابع: أخًلقه وصفاته.   المطلب الثالث: نشأته العلمية. 

 المطلب الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 

 عقيدته ومذهبه الفقهي. المطلب السادس:  

 
ـ    )1)  ي  مجد الدين دبت السعادات الماا ك بن محمد بن محمد بن عاـد الرـريد الشـياان  اإلمام  النهاية يف غريب الحديث والثر  زع ي ـ لحقيـق    الجـع ابـن الثيـر 

ـ بيروت ود/ طاهر دحمد الزاوي  د/  ـ المرياة العلمية  ـ /  1399محمتد محمد الطناحأ   . 3/ 1ا م 1979ه
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  المطلب الثامن: تًلميذه.   المطلب السابع: شيوخه.  

 المطلب العاشر: وفاته.  المطلب التاسع: مؤلفاته. 

 المبحث الثاني: النص المحقق 

 عملي في هذا الكتاب: 

 حديث تيمور أصًلا في تحقيق وضبط الكتاب.   362اتخذت نسخة دار الكتب القومية تحت رقم    -1

نظيم النص وشرح بعض الكلمات الغريبة التي قد تغلق على البعض حتى يسهل االستفادة من  قمت بت   -2

 النص. 

قمت بعزو األحاديث التي استشهد بها السندي إلى أماكن وجودها في مصنفات أصحابها، ثم مقابلة ما    -4

 معي من أصل على ما هو مطبوع من هذه المصنفات. 

لتعديل في الرواة وعزو أقوالهم إلى كتبهم ومظان وجودها في كتب  قمت بتخريج أقوال أئمة الجرح وا   -5

 الجرح والتعديل. 

مصنفه    -6 كتبه  كما  فيه،  التصرف  دون  هو  كما  الكتاب  نص  بإخراج  الكتاب  ♫ التزمت  هذا  ألن  ؛ 

صورة لصاحبه، وهو من العلماء الكبار، ومن الذين يعرف قدرهم طالب العلم، فهو تجسيد لرحلة علمية طويلة  

ال سيما وقد كتبه بخطه نفسه، ولذلك جانب من األهمية أال وهو أننا قد أمنا من مغبة التصحيف والتحريف الذي  

ا بما فيه من إبراز   يعتور النسخ التي يكتبها النساخ في غالب األحيان، وفي إثبات ذلك جانب من األهمية أيضا

 شخصية المؤلف وعلمه. 

 مصادر والمراجع المستخدمة في التحقيق، وفهرس للموضوعات. قمت بعمل فهرسين للكتاب: فهرس لل   -8

ا وليس بآخر؛ هذا ما قمت بعمله في الكتاب، فما كان من خطأ فمني ومن الشيطان وما كان من    -10 وأخيرا

 . صواب فمن هللا  
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين. 

 المبحث األول 

 التعريف بالمؤل ِّف 

 مطالب: ويشتمل على عشرة  

 اسمه ونسبه ولقبه وكنيته.   المطلب األول: 

 مولده.    المطلب الثاني: 

 نشأته العلمية.   المطلب الثالث: 

 أخًلقة وصفاته.   المطلب الرابع: 

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.   المطلب الخامس: 

 عقيدته ومذهبه الفقهي.   المطلب السادس: 

 شيوخه.   المطلب السابع: 

 تًلميذه.   الثامن: المطلب  

 مؤلفاته.   المطلب التاسع: 

 وفاته.   المطلب العاشر: 

 المطلب األول 

 اسمه ونسبه 

األنصاري،   ثم  ْندي،  الس ِّ محمود،  بن  يعقوب  بن  مراد  محمد  بن  أحمد  بن  علي  بن  عابد  محمد  الشيخ 

 ( 1) الخزرجي، وله اسمان ولجده اسمان وذلك ع ْرف هم.  
 
ـ  1)  ـ بيـروت   محمد بن علأ بن اإلمام  ( الاد  الطالع بمحاسن من بعد القرب السابع  ـ دا  المعر ـة  ا و هـر   227/ 2ا  محمد بن عاد اهلل الشـتكان اليمنـأ 

ـ   محمـد بـن عاـد الحـأ بـن عاـد الرايـر بـن محمـد الحسـنأ اإلد يسـأ  اإلمـام  الفها   والثاـات ومعجـد المعـاود والمشـيوات والمسلسـ ت 

ـ ،   ـ لح: إحسـاب عاـا   ـ    2المعروف بعاد الحأ الريان  ـ عمـر بـن  نـا بـن  720/ 2  ا م 1982بيـروت  دا  الغـرب اإلسـ مأ  ا ومعجـد المـفلفين 
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 ( 1) .  ؓ من ذرية أبي أيوب األنصاري  

 المطلب الثاني 

 مولده 

ْندي، ببلدة »سيون«، بلد على شاطئ النهر شمالي حيدرآباد السند، ونشأ بها، وقرأ   ولد الشيخ  محمد عابد الس ِّ

 ( 2) على علمائها.  

 ( 3) تسعين ومائة وألف.    1190ولد تقريباا فِّي سنة  

 المطلب الثالث 

 نشأته العلمية 

العلماء له تصانيف حكاها عنه   العلم، وأما جده فمن أكابر  يقول اإلمام الشوكاني: »كان والده له حظ في 

وخرج صاحب   ابنه،  مات  ثم  مات،  حتى  وجاور  حج  ثم  السند،  جده  مستقر  وكان  الترجمة،  حفيده صاحب 

ا بعلم الطب مشاركاا في غيره  ، وصاحب الترجمة له يد  الترجمة إلى بندر الحديدة مع عمه وكان عمه مشهورا

العلوم وفهم   الحنفية وأصوله ومشاركة في سائر  بالنحو والصرف وفقه  الطب ومعرفة متقنة  طولى في علم 

 صحيح سريع. 

طلبه خليفة العصر موالنا اإلمام المنصور باهلل إلى حضرته العلية من الحديدة الشتهاره بعلم الطب فوصل  

هـ، وتردد إليَّ وقرأ عليَّ  1213أدويته وكان وصوله إلى صنعاء سنة  إلى الحضرة وانتفع جماعة من الناس ب 

ا جيداا مع كون الكتاب وشرحه   في هداية األبهري وشرحها المبيدي في علم الحكمة اإللهية وكان يفهم ذلك فهما

 ذلك.   في غاية الدقة والخفاء بحيث كان يحضر جماعة من أعيان العلماء العارفين بعدة فنون فًل يفهمون غالب 

ا نافعاا وكساه ونال   ثم عاد إلى الحديدة في شهر شوال من تلك السنة بعد أن أحسن إليه الخليفة وقرر له معلوما

من فايض عطاه، ثم تكرر وفوده إلى صنعاء مرة بعد مرة في أيام اإلمام المنصور كما ذكرنا ثم في أيام اإلمام  

إلى مصر إلى الباشا محمد علي بهدية منها فيل وكان ذلك في    المتوكل ثم في أيام موالنا اإلمام المهدي وأرسله 

 ( 4) هـ، ورجع وأخبرنا باندراس العلم في الديار المصرية، وأنه لم يبق إال التقليد والتصوف«.  1232سنة  

في   كما  مديدة  مدة  قضاءها  وولي  بزبيد  وأقام  أهله،  مع  العرب  بًلد  إلى  »هاجر  الكتاني:  اإلمام  ويقول 

ا الوجيه األهدل،  »التحفة ال  مدنية« حتى جعله الساباطي في فهرسته من أهلها، واستفاد من علمائها خصوصا

ودخل صنعاء ومكث بها برهة يتطبب إلمامها، وقرأ بها على القاضي الشوكاني، وذهب بطريق السفارة من  

عن العارف الكبير أبي  إمام صنعاء إلى مصر مدة األمير محمد علي باشا فأكرم وفادته، ورجع إلى اليمن وأخذ 

ا كالشوكاني في ثبته »حصر الشارد«، ثم رجع للحجاز   العباس أحمد ابن إدريس دفين صبيًّا وإن لم يجر له ذكرا

وواله محمد علي باشا المصري رياسة العلماء بتلك الديار، ولم يزل مجتهداا في بث السنن والصبر على جفاء  

 ( 5) أبناء الزمن والتصنيف والجمع«.  

ويقول الشيخ الحسني: »هاجر جده مع رهطه إلى أرض العرب وكان يلقب بشيخ اإلسًلم، وكان من أهل  

العلم والصًلح، فتوفي عمه في الحديدة وأبوه بجدة، وكان أكثر مقام الشيخ بزبيد، داره باليمن معروفة حتى عد  

 
الة  محمد  اغب بن عاد الغنأ   حَّ ـ بيروت كع ـ )اإلعـ م بمـن يف لـا ي     ا ونزهة الوتاطر وهبجة المسامع والنتاظر 113/ 10  ا ـ مرياة المثنى  المسمى ب

ـ اإلمـام  الهنـد مـن العــ م  ا  م 1999/ هـــ 1420  بيـروت ـ  دا  ابـن حــزم  ـ    هـــ( 1341الحسـنأ الطـالاأ ) عاــد الحـأ بـن  وــر الـدين بــن عاـد العلــأ  ( 

ـ بيـروت    محمد عابد السندي النصا ي اإلمام الفقيه المحدث الشي   ا و 1096/ 7 ــ ـ دا  الاشائر اإلس مية  ما  2002هــ/  1423ـ د/سائد برداش 

57-59 . 

-60ا ومحمد عابـد السـندي النصـا ي لارـداش  1096/ 7تاظر للحسنأ  ا ونزهة الوتاطر وهبجة المسامع والن 720/ 2(  هر  الفها   للريان  1) 

62 . 

 . 1096/ 7ا ونزهة الوتاطر وهبجة المسامع والنتاظر للحسنأ 113/ 10لرحالة  ا ومعجد المفلفين  721 -720/ 2للريان    (  هر  الفها   2) 

 . 108-107ا ومحمد عابد السندي النصا ي لارداش  227/ 2للشتكان  ( الاد  الطالع بمحاسن من بعد القرب السابع 3) 

 . 228-227/ 2للشتكان  ( الاد  الطالع بمحاسن من بعد القرب السابع 4) 

 . 113/ 10لرحالة  ا ومعجد المفلفين  721/ 2للريان  (  هر  الفها    5) 
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عمره   من  برهة  فيهم  ولبث  رحله،  بها  فألقى  اليمن  ودخل صنعاء  أهلها،  بنت  من  وتزوج  إلمامهم،  يتطبب 

إلى واليها،   يديه  إلى مصر بهدية منه أرسلها على  إمام صنعاء  السفارة من قبل  وزيره، وذهب مرة بطريق 

ظم   بينه وبين والي مصر ووقوفه على بعض فضله وإشرافه على شيء من عِّ المعرفة  وكان هذا هو سبب 

لى شذاها، فجاء مرة ليلقي بها جراناا، ويتخذ من أهلها  شأنه، وكان شديد التحنن إلى ربوع طابة عظيم التشوق إ 

فيهم يحبوهم وينحلهم مما أعطاه هللا سبحانه، ويقوم األود  الثلمة    ( 1) جبراناا، فنزل  منه    ( 2) منهم بنصحه ويسد 

بوعظه، فكان الناس نقموا منه هذه الخصلة، فقاموا عليه وكالبوه ورموه عن قوس واحدة، فقوض خباءه من  

 م، وارتحل إلى حيث وجهه مواله. فنائه 

وأشد من ذلك بًلءا ما أبًله هللا به في الحديدة؛ وذلك أنه حين كان بها أمر قاضيها السيد حسين بن علي  

الحازمي ـ وكان يشايع الزيدية بعدما خالف الشريف حمود بن محمد علي أهل نجد سنة أربع وعشرين ومائتين  

ير العمل في ندائهم للصلوات، ويدعوا ما توارثوه من السلف في أذان  وألف ـ أن يزيد أهلها قول حي على خ 

في إمرته، ولما رأى القاضي    ؓ  الفجر من قولهم الصًلة خير من النوم، فإنه كان يراها بدعة إنما أحدثها عمر  

 من  من امتناع الناس من ذلك الذي كان يسوله ويدعوهم إليه اشتد باطله فسطا على الناس وحبس أربعين نفساا 

الحنفية الذين كانوا بها مكبولين في قيود من حديد، وكان الشيخ ممن حبسهم وقيدهم فلم يقصر من عدوانه عليه  

، وأقامهم في الحبس ستة أيام،   دون أن زاده أذى، فجعل في رقبته ورقاب من يلوذ به من خويصة أهله أغًلالا

ثم أنه  ثم أخرجهم بأسرهم وخلى سبيلهم غير الشيخ فإنه أمر بضرب  نفاه من الحديدة  ثم  ه فضرب على ذلك، 

عاود مرة أرض قومه فدخل نواري من بًلد السند وأقام بها ليالي معدودات، ثم هزه الشوق إلى بًلد العرب،  

فعطف إليها عنانه، ثم رزقه هللا تعالى العود إلى المدينة، وأقام بها في غاية ما يكون من العز، وولي رئاسة  

قبل   من  األمة  علمائها  ونصح  الجفاء  على  والصبر  السنن  وإقامة  العبادة  في  مجتهداا  يزل  ولم  مصر،  والي 

 ( 3) ، كما في اليانع الجني«.  وخفض جناحه عليهم ونشر علومه حتى لقي هللا  

 المطلب الرابع 

 أخالقة وصفاته 

 ( 4) وسمتاا في زمانه«.  »قال الشيخ محسن بن يحيى الترهتي في اليانع الجني: إنه كان من أحسن الناس هدياا  

 ( 5) وقال اإلمام الكتاني: »الزاهد في الدنيا وزخارفها«.  

 المطلب الخامس 

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

الزاهد في   المتبحر  الفقيه  الحافظ  المحدث  الجامع  العالم  الحجاز ومسنده،  الكتاني: »هو محدث  قال اإلمام 

 ( 6) الدنيا وزخارفها، محيي السنن حين عفت رسومها وهجرت علومها«.  

 ( 7) وقال الشيخ كحالة: »حافظ فقيه، عالم بالعربية«.  

 المطلب السادس 

 عقيدته ومذهبه الفقهي 

 
د 1)  ج  : ( العوع تع

 . 79/  1البن الثير   يف غريب الحديث والثر   النهاية .  العي

ء :  ( الثلمة 2)  أب
اع  كالفروة ودص  الثلمة البولع   يأ الشَّ أ البجع

ط وع ي
ائي أ البحع

محمد بـن  يـتب بـن  ـ اإلمام    لفسير غريب ما يف الصحيحين الاوا ي ومسلد .   ي

يدي دبت عاد اهلل بن  مي مرياـة السـنة  ـ    زبيدة محمد سعيد عاـد العزيـز / ق د ي حق ـ ل   هـ( 488ت دبأ نصر )   عاد اهلل بن  يتب بن حميد الزدي الميت قأ الحع

 . 458/ 1ما  1995هـ/ 1415القاهرة    ـ 

 . 187-171ا وينظر لليفصي : محمد عابد السندي النصا ي لارداش  1097-1096/ 7( نزهة الوتاطر وهبجة المسامع والنتاظر للحسنأ 3) 

 1097/ 7والنتاظر للحسنأ ( نزهة الوتاطر وهبجة المسامع 4) 

 . 145-129ا وينظر لليفصي : محمد عابد السندي النصا ي لارداش  720/ 2للريان  (  هر  الفها    5) 

 . 720/ 2(  هر  الفها   للريان  6) 

 . 160-149ا وينظر لليفصي : محمد عابد السندي النصا ي لارداش  113/  10لرحالة  ( معجد المفلفين  7) 
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 ( 1) قال اإلمام الكتاني: »الحنفي مذهباا النقشبندي طريقة«.  

وقال الشيخ الحسني: »وكان يشايع الزيدية بعد ما خالف الشريف حمود بن محمد علي أهل نجد سنة أربع  

وعشرين ومائتين وألف أن يزيد أهلها قول حي على خير العمل في ندائهم للصلوات، ويدعوا ما توارثوه من  

ان الفجر من قولهم الصًلة خير من النوم فإنه كان يراها بدعة، إنما أحدثها عمر   في إمرته، ولما  السلف في أذ 

الناس وحبس   إليه اشتد باطله فسطا على  الناس من ذلك الذي كان يسوله ويدعوهم  القاضي من امتناع  رأى 

لشيخ ممن حبسهم وقيدهم فلم يقصر  أربعين نفساا من الحنفية الذين كانوا بها مكبولين في قيود من حديد، وكان ا 

، وأقامهم في   من عدوانه عليه دون أن زاده أذى، فجعل في رقبته ورقاب من يلوذ به من خويصة أهله أغًلالا

الحبس ستة أيام، ثم أخرجهم بأسرهم وخلى سبيلهم غير الشيخ فإنه أمر بضربه فضرب على ذلك، ثم نفاه من  

فدخل نواري من بًلد السند وأقام بها ليالي معدودات، ثم هزه الشوق إلى  الحديدة ثم أنه عاود مرة أرض قومه  

بًلد العرب، فعطف إليها عنانه، ثم رزقه هللا تعالى العود إلى المدينة، وأقام بها في غاية ما يكون من العز،  

الجفاء ونصح    وولي رئاسة علمائها من قبل والي مصر، ولم يزل مجتهداا في العبادة وإقامة السنن والصبر على 

 ( 2) ، كما في اليانع الجني«.  األمة وخفض جناحه عليهم ونشر علومه حتى لقي هللا  

 المطلب السابع 

 شيوخه 

ثم على   بن محمد مراد  على عمه محمد حسين  قرأ  ما  أكثر  عابد  الشيخ محمد  الحسني: »قرأ  الشيخ  قال 

سليمان بن يحيى بن عمر األهدل والشيخ يوسف بن  علماء اليمن والحجاز، أجلهم السيد العًلمة عبد الرحمن بن  

محمد بن العًلء المزجاجي، والشيخ محمد طاهر سنبل، والمفتي عبد الملك القلعي، والشيخ صالح بن محمد  

 ( 3) العمري الفًلني«.  

 وأذكر بعض شيوخه بشيء من التفصيل على النحو التالي مرتباا ذلك حسب سنة الوفاة: 

الحنفي: يوسف بن محمد    -  1 المزجاجي الزبيدي  الشوكاني: »شيخنا المسند    بن عالء الدين  قال اإلمام 

هـ، ونشأ بزبيد وأخذ عن علمائها ومنهم والده، وبرع في العلوم دراية ورواية،    1140الحافظ ولد تقريباا سنة  

 ( 4) «.  ♫هـ(  1213وصار حامًلا لواء اإلسناد في آخر أيامه، وكان موته في ) 

،  ؓ  هو اإلمام صالح بن محمد بن نوح بن عبد هللا بن عمر العمري نِّسبة إلى عمر بن الخطاب  الفالني:  -2

المالكي   ومدفناا،  هجرة  المدني  ومنشأ،  والدة  بالسودان،  قبيلة  ـ  الفاء  بضم  ـ  فًلن  إلى  نسبة  بالفًلني  الشهير 

ثم ارتحل لطلب العلم إلى أن    هـ في بلد أسًلفه )نس( من إقليم )فوت جلوا( ونشأ بها، 1166األثري، ولد سنة  

سنة   المنورة  بالمدينة  التصانيف 1218مات  من  وله  وقطف  هـ،  والصغير،  اليانع،  الثمار  الكبير،  الثبت   :

الثمر، وله كتاب في األحاديث القدسية، وتحفة األكياس بأجوبة اإلمام خير الدين الياس؛ يعني به تاج الدين  

 (  5) الياس المفتي المدني. 

: عالم بفقه الحنفية من أهل مكة، مولداا ووفاة، كان مدرساا بها، طاهر بن محمد سعيد سنبلمحمد    -3

وصنف كتباا، منها: الثمار الجنية في المجموعة السنبلية، ودليل المهتدي في آداب البحث للمبتدي، وشرح 

سنة  توفي  المختار،  الدر  مناسك  على  حاشية  األبصار،   وضياء  الدين،  ألكمل  اإلرشاد،  متن 

 ( 6) م«. 1803هـ/ 1218

هـ 1165: فقيه حنبلي خلف أباه في مؤازرة آل سعود، ولد سنة )عبد هللا بن محمد بن عبد الوهاب  -4

وكان  1752– العربية،  وعلوم  والعقائد  التفسير  في  وبرع  وغيره،  أبيه  على  وتفقه  الدرعية  في  ونشأ  م( 

 
 . 113/ 10لرحالة  ا ومعجد المفلفين  720/ 2ان  (  هر  الفها   للري 1) 

 . 468-450ا وينظر لليفصي : محمد عابد السندي النصا ي لارداش  1097/ 7( نزهة الوتاطر وهبجة المسامع والنتاظر للحسنأ 2) 

 . 210-192ا وينظر لليفصي : محمد عابد السندي النصا ي لارداش  1096/ 7( نزهة الوتاطر وهبجة المسامع والنتاظر للحسنأ 3) 

 . 356/ 2الاد  الطالع للشتكان  (4)

ـ  و ا  901/ 2 هر  الفها   للريان    (5) ـ  د/ الع م  ـ    15، خير الدين بـن محمـتد بـن محمـد بـن علـأ  ـا   الز كلـأ الدمشـقأ  دا  العلـد للم يـين 

 . 195/ 3 ا م 2002بيروت 

 . 101/ 10لرحالة  معجد المفلفين  و ا 172/ 6الع م للز كلأ   (6)
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سعود، وابنه  محمد،  بن  العزيز  عبد  اإلمام  عهد  في  السعودية  المملكة  قضاء  بن    مرجع  عبد هللا  وحفيده 

 سعود، وألف كتباا كثيرة، منها: جواب أهل السنة النبوية، والكلمات النافعة في المكفرات الواقعة.

( الدرعية  على  إبراهيم  استيًلء  )1233وبعد  سنة  بها  فتوفي  مصر،  إلى  وأرسله  اعتقله    هـ/1242( 

  ( 1) م(«. 1826

من ذي  28بصنعاء اليمن    ♫ ثم الصنعاني. ولد    : هو العًلمة محمد بن علي الشوكانيالشوكاني  -5

عام   وتوفي 1172القعدة  والتصنيف،  والفتوى  للتدريس  تصدى  ثم  وغيره،  والده  أخذ عن  نشأ،  وبها  هـ، 

مؤلفاا، منها: نَْيل األوطار من أسرار منتقى األخبار، والبدر الطالع بمحاسن    114، له  هـ1250سنة    ♫ 

ال واألبحاث  السابع،  القرن  بعد  وإرشاد من  خطية،  كل  رأس  الدنيا  حب  حديث  على  الكًلم  في  عرضية، 

 (  2) الفحول، في أصول الفقه، وغير ذلك«. 

: الزبيدي اليمني الشافعي األثري  السيد الشيخ عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر األهدل  -6

سنة   ولد  اليماني،  النفس  كتاب  صوفي،1179مؤلف  نقي  تقي  أصولي،  مفسر  محدث  عامًلا    هـ،  كان 

 ( 3) هـ«. 1250سنة  ♫ بالحديث والقرآن، تاركاا للتقليد إلى أن مرض مرض موته، فمات 

 وغير هؤالء كثير، ونكتفي بذلك خشية اإلطالة.      

 المطلب الثامن 

 تالميذه 

ا على إقراء كتب السنة حتى إنه كان يختم الكتب الستة   قال اإلمام الكتاني: »وكان مدة مقامه بالمدينة مثابرا

في ستة أشهر، بل حدثني المسند الخطيب السيد أبو جيدة بن عبد الكريم الفاسي أنه حدثه شيخه المعمر العًلمة  

الستة في شهر وأخذها عنه دراية في ستة أشهر،  الشيخ حسن الحلواني المدني أنه سمع على شيخ عابد الكتب  

أن الشيخ عابد كان يقول: »لمثلي   ا عن الحلواني المذكور  أيضا المتأخرين. وحدثني  وهذا الصبر عجيب عن 

 فلي ْسَع ألن بيني وبين البخاري تسعة«. اهـ.  

ع  عتيقة  وأصول  نفائس  على  اشتملت  المنورة  المدينة  في  أوقفها  نفيسة  مكتبة  أعًلم  وخلَّف  ليها سماعات 

الحفاظ، ومن أهمها وأغربها وأنفسها سفر واحد اشتمل على الموطأ والكتب الستة وعلوم الحديث البن الصًلح  

مقروءة مهمشة بخط واضح، وهو سفر ال نظير له فيما رأيت من عجائب ونوادر اآلثار العلمية على كثرتها  

 ( 4) في أطراف الدنيا«.  

محمد عابد السندي الجم الغفير من أهل العلم وطًلبه في مجاالت العلم المختلفة تتلمذ على يد الشيخ  وقد  

 كالفقه والحديث والعربية وغيرها ومنهم:     

األصل ، من أهل المغرب الرياحي التونسي   إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد بن إبراهيم الطرابلسي -1

 هـ بتستور، وقدم تونس أواخر القرن الثاني عشر، وولي رئاسة الفتوى فيها. 1180الدار المالكي، ولد سنة  

الشيخ  ،  هـ1266وتوفي سنة    بترجمة  النواحي  كتاب س مي »تعطير  في  أكثرها  له رسائل وخطب جمع 

ديو كتبه:  ومن  الرياحي«،  إبراهيم  نظم  سيدي  اإللهية  والتحفة  الفاكهي،  على  وحاشية  منبرية،  خطب  ان 

 (   5) األجرومية، بدار الكتب، وله نظم في )ديوان(. 

اليمني.  -2 الحازمي،  ناصر  بن  الضمدي:  محمد  التهامي  ضمد،   الحسني  أهل  من  يماني،  محدث 

يف الزائف من صلح  م ، من آثاره: فتح المنان في ترجيح الراجح وتزي 1866هـ/ 1283فاضل، توفي سنة  

 
 . 131/ 4الع م للز كلأ   (1)

العـ م للز كلـأ  و ا  1083-1082/ 2للريـان   هـر  الفهـا    و حيث لـرود المفلـع عـن نفسـها    215-214/ 2الاد  الطالع لإلمام الشتكان    (2)

6 /298 . 

حققـه ونسـقه وعلـق عليـه  ـ    هــ( 1335  ت عاد الرزاق بن حسن بن إبراهيد الايطا  الميدان الدمشـقأ ) ـ الشي     حلية الاشر يف لا ي  القرب الثالث عشر   (3)

 . 698-695/ 2للريان  هر  الفها    و ا   827-826ص    ا م 1993/ هـ 1413  بيروت   ـ   دا  صاد    2ـ ، محمد هبجة الايطا   د/ 

 . 263-237ا وينظر لليفصي : محمد عابد السندي النصا ي لارداش  722/ 2للريان  (  هر  الفها    4) 

 . 49/ 1معجد المفلفين لرحالة  و ا  48/ 1الع م للز كلأ  و ا 366-438/ 1للريان   هر  الفها     (5)
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نجد،  وأهل  مكة  أهل  بين  مشاجرة  في  ورسالة  الصفات،  إثبات  في  ورسالة  العذاب،  والفواكه  اإلخوان، 

 ( 1) ك(.  30كلتاهما في خزانة الرباط ) 

فقيه حنفي، له اشتغال بالتاريخ من أهل مكة، كان مفتياا ورئيس المدرسين    جمال بن عمر المكي:  -3

م ، له كتب، منها: الفرج بعد الشدة، في تاريخ جدة ، وفضائل النصف من  1867هـ/1284بها، توفي سنة  

 ( 2) شعبان، ونور الجمال على جواب السؤال في الفتاوى. 

هـ(،  1221: المعروف بـ )عاكش(، ولد سنة )الحافظ القاضي الحسن بن أحمد بن عبد هللا الضمدي  -4

من   أنواع  في  ناظم، مشارك  ناثر،  مؤرخ،  حافظ  )في  محدث،  أهل ضمد  من  يماني  مؤرخ  العلوم، وهو 

هـ(، له عدة مصنفات، منها: عقود  1289تهامة اليمن( ولد ونشأ بها وانتقل إلي زبيد فصنعاء، توفي سنة )

 ( 3) الدرر في تراجم رجال القرن الثالث عشر، وحدائق الزهر في ذكر األشياخ أعيان العصر والدهر. 

المحدث    -5 العالم  اإلمام  الدهلويالشيخ  العمري  الصفي  بن  سعيد  أبي  بن  الغني  العلماء    عبد  أحد 

هـ( بمدينة دهلي )الهند(، وحفظ القرآن، وقرأ النحو والعربية  1235الربانيين، ولد في شهر شعبان سنة ) 

هت إليه اإلمامة في العلم والعمل، على موالنا حبيب هللا الدهلوي ثم أقبل على الفقه والحديث إقباال كليًّا، انت

هـ( بالمدينة المنورة، وله ذيل 1296واتفق الناس من أهل الهند والعرب على واليته وجًللته، توفي سنة ) 

 (   4) نفيس على سنن ابن ماجة سماه »إنجاح الحاجة«. 

هـ، متفقه،  1231: ابن جرجيس، ولد سنة  الشيخ السيد داود بن سليمان البغدادي الخالدي الشافعي   -6

متأدب، عالم، من أهل بغداد، ولد بها ورحل إلي مكة، والشام، والموصل، وتوفي ببغداد في آخر يوم من  

سنة   وصلح    ،  هـ1299رمضان  االجتهاد،  دعوى  إبطال  في  الجهاد  أشد  منها:  صغيرة،  كتباا  وصنف 

لقيم، ومسلي الواجد في أوقاف بغداد،  اإلخوان من أهل اإليمان، وبيان الدين القيم في تبرئة ابن تيمية وابن ا

 ( 5)  والمنحة الوهبية، وغير ذلك.

المدنيالشيخ    -7 الحلواني  الستة   حسن  الكتب  في  درسه  المدنيين، الزم  عابد  الشيخ  تًلميذ  كبار  من 

ا.   ( 6) فسمعها عليه مرارا

 ( 7) ، أجاز له الشيخ عابد. الشيخ عبد هللا أمكنة الشهير بـ )كوجك( البخاري -8

 ( 8) : أجاز له الشيخ محمد عابد. الشيخ محمد حيدر بن المنال محمد مبين األنصاري الحيدر أبادي -9

الخطيب  -10 الجداوي  الشوبري  محمد  بن  سليمان  الشيخ  بالحرم  العالمة  واإلمام  الخطيب  وهو   :

 ( 9) المدني، ويروي عامة عن الشيخ محمد عابد. 

 وغيرهم كثير، وأكتفي بذكر هؤالء خشية اإلطالة. 

 المطلب التاسع 

 مؤلفاته 

بن   يعقوب  بن  مراد  محمد  بن  أحمد  بن  علي  بن  عابد  محمد  الفقيه  المحدث  العالم  اإلمام  الشيخ  ألف  لقد 

الكتاني:   اإلمام  قال  اإلسًلمية،  المكتبة  بها  أثرى  مؤلفات،  عدة  الخزرجي،  األنصاري،  ثم  ْندي،  الس ِّ محمود، 

 »فمن مؤلفاته:  

 
 . 72/ 12معجد المفلفين لرحالة  و ا 122/ 7الع م للز كلأ   (1)

 . 154/ 3معجد المفلفين لرحالة  و ا 135/ 2الع م للز كلأ   (2)

 . 102/ 3معجد المفلفين لرحالة  و ا 183/ 2الع م للز كلأ   ( 3) 

 . 274/ 5لرحالة  معجد المفلفين  و ا  1024/ 7نزهة الوتاطر وهبجة المسامع والنتاظر للحسنأ  (4)

 . 136/ 4معجد المفلفين لرحالة  و ا  118/ 6الع م للز كلأ  و ا 367/ 1(  هر  الفها   للريان  5) 

 والمراوع. ا ولد دقع على لرومة له  يما  وعت إليه من المصاد  722/ 2ا  366/ 1 هر  الفها     (6)

 . 367/ 1(  هر  الفها   للريان  7) 

 . 367/ 1(  هر  الفها   للريان  8) 

 (المروع السابق نفسه. 9) 
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رواية موسى بن زكرياء الحصفكي، ورتب أحاديثه  المواهب اللطيفة عن مسند أبي حنيفة، اقتصر فيه على  

على أبواب الفقه، وأكثر فيه من المتابعات والشواهد ألحاديثه وبيَّن من أخرجها، وشمر ذيله إليضاح مشكلها،  

 ووصل منقطعها ورفع مرسلها، وتكلم في مسائل الخًلف بقدر ما وسعه الحال، قاله في »اليانع الجني«.  

ال  تلميذه  أوائل  الفقهية،  وفي  األبواب  على  السندي  شيخنا  »رتَّبه  الشافعي:  مسند  على  الكًلم  لدى  قاوقجي 

ا لفظاا ومعنى«. اهـ.    وحذف منه ما كان مكررا

 ومنها: شرح تيسير الوصول البن الديبع، وصل فيه إلى حرف الحاء، بسط القول فيه بسطاا الئقاا.  

ا.  ومنها: شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر ولم يكمل   ه أيضا

 ومنها: وهو أشهرها »حصر الشارد من أسانيد محمد عابد« في مجلد ضخم.  

 ومنها: منال الرجا في شروط االستنجا. 

االستشهاد   إلى  فيها  عمد  المقبورين  األولياء  من  الخوارق  والتوسل وصدور  االستغاثة  في جواز  ورسالة 

الباب من االقتصار ع  لى َحْطبِّ أقوال المتأخرين الذين ال يقيم لهم الخصم  باآلثار ال كما يفعله الغير في هذا 

 وزناا، وهي في كراسين من أحسن ما كتب في هذا الباب وأفيد وأجمع. 

ورسالة أخرى في كرامات األولياء: هل هي جائزة الوقوع وهل التصديق بها واجب أم جائز سواء وقت  

الكريمة أو رأسه    ملسو هيلع هللا ىلص نوا يقبلون يد رسول هللا في حال الحياة أو غيره وهل ورد في األحاديث أن الصحابة كا 

 أو قدميه الشريفتين أم ال وهي في كراسة، كًلهما عندي في مجموعة سندية الخط، وهما من الغرابة بمكان.  

ا   وله عدة مجموعات وحواٍش على كتب الفقه الحنفي، وله مجموعة في إجازات مشايخه له وأسانيدهم نظما

ا، وقفت عليها بين كت  ا«.  ونثرا  ( 1) به بالمدينة المنورة ولم يتيسر لي تلخيصها، وإني آسف على ذلك كثيرا

 ويقول الشيخ كحالة: من تصانيفه:  

 شرح تيسير الوصول إلى أحاديث الرسول البن الديبع. 

 شرح بلوغ المرام البن حجر لم يكمل. 

 المواهب اللطيفية على مسند االمام أبي حنيفة. 

 أسانيد محمد عابد. حصر الشارد من  

 ( 2) وطوالع االنوار على الدر المختار.  

 قال الشيخ الحسني: »خلف من مصنفاته كتباا مبسوطة ومختصرة نافعة مفيدة، فمنها: 

 كتابه المواهب اللطيفة على مسند اإلمام أبي حنيفة اقتصر فيه على رواية الحصكفي. 

الدر   على  األنوار  طوالع  كتابه  أصحابه،  ومنها  مذهب  فروع  غالب  فيه  استوفى  جدًّا،  حافل  المختار 

 واستوعب مسائل الواقعات والفتاوى. 

 ومنها كتابه شرح تيسير الوصول البن الديبع الحافظ الشيباني، بلغ منه إلى كتاب الحدود من حرف الحاء. 

أتمه في  المسمى بحصر الشارد في أسانيد محمد عابد  بندر مخا في شهر    وله كتاب مبسوط في األسانيد 

 هـ. 1240رجب سنة  

 وقيل له شرح على بلوغ المرام البن حجر الحافظ العسقًلني غير أنه لم يكمله. 

لعيون   نزهة  كثرتها  على  وهي  الفنون  سائر  من  المستجادات  كتبه  من  وقفه  ما  الباقيات  صالحاته  ومن 

ا ممن أراده بالنفع، انتهى.    ( 3) الناظرين قد نفع هللا بها كثيرا

ط( و)المواهب اللطيفة على    -وقال الزركلي: »وصنف كتباا، منها: )حصر الشارد في أسانيد محمد عابد  

خ( قطعة منه    -مسند اإلمام أبي حنيفة( و)طوالع األنوار على الدر المختار( و)شرح بلوغ المرام البن حجر  

مسند   و)ترتيب  البخاري(  بمكررات  الباري  و)منحة  يتمه،  ولم  المدينة،  الشافعي  في  على    -اإلمام  رتبه  ط( 

والتوسل   االستغاثة  في )جواز  الفقه، ورسالة  المجموعة    -أبواب  أول  الرباط،  كتاني.    1143خ( في خزانة 

 
 . 722 -721/ 2للريان  (  هر  الفها    1) 

 . 113/ 10لرحالة  ( معجد المفلفين  2) 

 1098 -1097/ 7( نزهة الوتاطر وهبجة المسامع والنتاظر للحسنأ 3) 



ا رواه ابن عباس كشف الباس  مشافهة عن سي ِّد الناس صلى هللا تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم  عمَّ

ْندي لإلمام   محمد عابد بن أحمد علي األنصاري الس ِّ
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كتاني( مخطوطة باسم )ديوان عابد السندي( في جزء صغير ونظمه حسن،    1756ورأيت في خزانة الرباط ) 

 ( 1) أكثره في المناسبات.  

البغداد  ي: »السندي محمد عابد بن أحمد بن على بن يعقوب األنصاري السندي الحنفي، ولد  وقال الشيخ 

سنة   بها  توفي  أن  إلى  وجاور  المنورة  المدينة  قدم  ثم  اليمن،  زبيد  إلى  جده  مع  وهاجر  سبع    1257بالسند 

 وخمسين ومائتين والف. 

 من تصانيفه: األبحاث في المسائل الثًلث. 

 د. حصر الشارد في أسانيد محمد عاب 

 شرح بلوغ المرام. 

 . ملسو هيلع هللا ىلص شرح تيسير الوصول إلى أحاديث الرسول  

 طوالع األنوار على الدر المختار في الفروع. 

 ( 2) المواهب اللطيفة على سنن اإلمام أبي حنيفة.  

ا في إيضاح المكنون:   وذكر له البغدادي أيضا

 ( 3) لمرام. ـ شرح لمحمد عابد السندي شارح بلوغ ا   ملسو هيلع هللا ىلص تيسير الوصول إلى أحاديث الرسول  

الحفاظ   مسالك  في  األلفاظ  الواعظ    -خًلصة  علي  بن  أحمد  الشيخ  بن  عابد  محمد  تأليف  الحديث  في 

سبع وخمسين ومائتين وألف، أولها الحمد هلل الذي جعل صدور العلماء    1257األنصاري السندي المتوفى سنة  

 ( 4) أوعية حكمته... إلخ.  

طوالع األنوار على الدر المختار ـ للشيخ محمد عابد بن أحمد بن يعقوب األنصاري السندي الحنفي المتوفى  

 ( 5) سبع وخمسين ومائتين وألف.    1257سنة  

المواهب اللطيفة على مسند اإلمام أبي حنيفة ـ للشيخ محمد عابد بن أحمد علي بن يعقوب السندي ثم المدني  

 ( 6) بع وخمسين ومائتين وألف.  س   1257المتوفى بها سنة  

األبحاث في المسائل الثًلث ـ للشيخ محمد عابد بن أحمد بن علي بن يعقوب األنصاري الحنفي المتوفى سنة  

 ( 7) سبع وخمسين ومائتين وألف.    1257

 المطلب العاشر 

 وفاته 

ن بالبقيع قبالة باب قبر  هـ، ودف 1257ربيع األول سنة    18قال اإلمام الكتاني: »مات رحمه هللا يوم االثنين  

 ( 8) «.  ؓ  عثمان  

 
ـ  ا وا 180/ 6( الع م للز كلأ  1)  ـ  اإلمام  لرسالة المسيطر ة  دبت عاد اهلل محمـد بـن دبـأ الفـيف وعفـر بـن إد يـي الحسـنأ اإلد يسـأ الشـهير بالريـان 

ـ   د/  لحقيق   . 85ص  ا  م 2000هـ/ 1421ـ بيروت دا  الاشائر اإلس مية   6، محمد المنيصر بن محمد الزمزمأ 

ـ الشـي  إ 2)  ـ طاـع بعنايـة وكالـة  1399سـماعي  بـن محمـد دمـين بـن ميـر سـليد الاابـان الاغـدادي ) ( هدية العا  ين دسماء المفلفين وآثـا  المصـنفين  هــ( 

ـ بيروت 1951المعا ف الجليلة يف مطاعيها الاهية اسياناتل   ـ دعادت طاعه بالو ست: دا  إحياء الرتاث العربأ   . 370/ 2ا م 

ـ  3)  ـ لحقيق  إسماعي  بن محمد د الشي   ( إيضاب المرنتب يف الذي  يف كشع الظنتب  ـ دا  إحيـاء  د/ مين بن مير سليد الاابان الاغدادي  محمـد شـرف الـدين 

ـ بيروت   . 344/ 3ا  الرتاث العربأ 

 . 433/ 3 المصد  السابق ( 4) 

 . 87/ 4 المصد  السابق ( 5) 

 . 603/ 4 المصد  السابق ( 6) 

 . 493-482ا  449-265ا وينظر لليفصي : محمد عابد السندي النصا ي لارداش  10/ 3 المصد  السابق ( 7) 

 . 125ا ومحمد عابد السندي النصا ي لارداش  722/ 2للريان  (  هر  الفها    8) 
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 صور المخطوط 

ا رواه ابن عباس« لوحة التعريف بالمخطوط »   كشف الباس عمَّ

 
 لوحة اإلجازة 

 



ا رواه ابن عباس كشف الباس  مشافهة عن سي ِّد الناس صلى هللا تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم  عمَّ
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ا رواه ابن عباس« اللوحة األولى من مخطوط »   كشف الباس عمَّ

 
ا رواه ابن عباس« اللوحة األخيرة من مخطوط »   كشف الباس عمَّ

 



ا رواه ابن عباس كشف الباس  مشافهة عن سي ِّد الناس صلى هللا تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم  عمَّ

ْندي لإلمام   محمد عابد بن أحمد علي األنصاري الس ِّ
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 الثاني المبحث  

 النص المحقق 

 ]إجازة المؤل ِّف للشيخ أحمد عارف[ 

 ٱ ٻ ٻ ٻ

الحمد هلل العزيز الذي تواتر فضله المشهور، والصًلة والسًلم على أفضل مرسل وصل كل منقطع عن هللا  

 الغفور، وعلى آله الذين واظبوا على الحسن من العمل الصحيح، وصحبه الذين سادوا بالفضل الصريح. 

 وبعد 

بحضرة   باالتفاق  وتقدس  تعالى  ربنا  تفضل  لما  إنه  والديه:  وعلى  عليه  تعالى  تاب هللا  عابد  محمد  فيقول 

امة، َمْن ساد أهل الفضل واالستقامة، وفاق أهل عصره، وسما في فخره، سيدنا الشيخ أحمد   مة الفهَّ موالنا العًلَّ

قوانين النقلية، وأفضل حافظ لألحاديث النبوية،  عارف، وجدته خير عارف بدقائق العلوم العقلية، وأجل عالم بال 

أول »صحيح   ذلك، مع سماع  له سماع  تمَّ  فقد  عليه،  فأمليتها  رتها،  التي حرَّ األوراق  هذه  ورغب في سماع 

أبي   »مسند  على  شرحي  أول  وسماع  الطهارة،  كتاب  إلى  البخاري«  و»صحيح  الصًلة،  كتاب  إلى  مسلم« 

ـ إجازةا فيها، وفي جميع ما يجوز لي روايته، فلم أجد من امتثال أمره ب دًّا،  حنيفة«، وطلب مني ـ حسن ظن منه  

وإال فأنا أحقر من أن أ ذكر، فأجزت له امتثاالا ألمره أن يروي عني ما ذكرته، وتتمة تلك الكتب مع بقية الستة،  

 ك الحاكم«.  و»سنن ابن ماجه« والدارمي والبيهقي والدارقطني، و»مصنَّف ابن أبي شيبة«، و»مستدر 

ني.   مة الفهَّامة ملحق األصاغر باألكابر الشيخ صالح الف ًلَّ  وجميع ما اشتمل عليه ثبت موالي العًلَّ

وجميع ما اشتمل عليه »اإلمداد في معرفة اإلسناد« للشيخ عبد هللا بن سالم البصري، فإني أرويه من طريق  

وشيخ  موالي  عصره،  في  مثله  وجود  وعزَّ  دهره،  في  فاق  األديان  من  علم  حاز  َمْن  أبي  صنو  ي  وعم ِّ ي 

واألبدان، الشيخ محمد حسين بن محمد مراد الواعظ األنصاري، وهو يرويه عن شيخه محمد بن محمد بن عبد  

 هللا المغربي شيخ الشيخ صالح الفًلني، وهو عن مؤلفه. 

مة   َمن سارت بفضله الركبان،  وجميع ما اشتمل عليه »األمم في إيقاظ الهمم« فإني أرويه من موالي العًلَّ

ين المزحاجي الزبيدي، وهو تلقَّاه عن شيخه الشيخ عبد   وفاق في دهره على األقران، الشيخ يوسف بن عًلء الد ِّ

 الخالق بن أبي بكر المزحاجي، وهو عن مؤل ِّفه. 

مة، َمن ال يماثله و  ال يدانيه غيره  وجميع ما في »مسلسًلت ابن عقيلة«، فإن ِّي أرويه عن موالي القطب العًلَّ

في عصره، موالنا السي ِّد عبد الرحمن بن سليمان، أبقاه هللا تعالى وأمتع المسلمين بحياته، وهو تلقَّاها عن والده  

 موالنا السي ِّد سليمان بن يحيى بن مقبول األهدل، وهو عن مؤل ِّفها. 

 وليكن هذا آخر كًلمنا، وباهلل التوفيق. 

ر في ربيع اآلخر سنة   ر ِّ  هـ. 1235ح 

 مقدمة المؤل ِّف 

 ٱ ٻ ٻ ٻ

 الحمد هلل الواحد األحد، الفرد الصمد، الذي لم يتخذ صاحبة وال ولداا، رافع السماء بغير عمد. 

 وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له. 

سيد  وأشهد أن سيدنا محمداا عبده ورسوله، خصَّه هللا تعالى بالفضائل العظيمة، والمناقب الجسيمة، وجعله  

بمرور   وتنشر  األقطار،  في  تخفق  الدين  ألوية  دامت  ما  وأصحابه،  آله  وعلى  عليه  تعالى  آدم صلى هللا  ولد 

 األعصار. 

 وبعد 

علي   أحمد  بن  عابد  محمد  رضوانه،  إلى  وأحوجهم  وغفرانه،  رحمته  إلى  تعالى  هللا  عباد  أفقر  فيقول 

ذكر  ما  على  اطلعت  لما  إني  مولداا:  السندي  نسباا،  في  األنصاري  التهذيب«  »تهذيب  في  ابن حجر  الحافظ  ه 
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: »روى غندر أن ابن عباس لم يسمع من النبي ـ  ( 1) ترجمة عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب فائدة قال فيها 

:  ( 2) صلى هللا تعالى عليه وسلم ـ إال تسعة أحاديث، وعن يحيى القطان عشرة، وقال الغزالي في »المستصفى«  

 أربعة.  

النبي ـ صلى هللا   فيه بسماعه من  ابن عباس مما صرح  الحافظ: وفيه نظر؛ ففي »الصحيحين« عن  قال 

ـ   كم الصريح نحو ذلك،  تعالى عليه وسلم  له ح  أكثر من عشرة، وفيهما مما شهد فعله نحو ذلك، وفيهما مما 

 فضًلا عما ليس في »الصحيحين«. انتهى. 

ا نافعاا، مع   فتتبعت تلك األحاديث في »الصحيحين« وما عداهما من السنن واألجزاء، فوجدت من ذلك قدرا

أجمعها   أن  فأردت  واالستيفاء،  الحصر  أدَّعِّ  لم  الرسالة  أني  هذه  يت  وسمَّ عليها،  الوقوف  ليسهل  كراسة؛  في 

ا رواه ابن عباس مشافهةً عن سي ِّد الناس صلى هللا تعالى عليه وسلم »   «. كشف الباس عمَّ

إفادته   مع  عباس،  ابن  فضيلة  على  اشتمل  حيث  نوردها  التي  لألحاديث  كالمقدمة  حديثاا  ذلك  قبل  ولنقدم 

بسنٍد له عن عبد هللا بن بريدة، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، َقاَل: اْنتََهْيت  إَِّلى رسول  (  3) لمشافهة األخذ؛ فقد أخرج أبو نعيم  

  : يل  ْبرِّ ، َفَقاَل َله  جِّ يل  ْبرِّ ْندَه  جِّ ، َفاْستَْوَص بِّهِّ َخْيًرا. هللا ـ َصلَّى َّللاَّ  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َوعِّ ةِّ هِّ اأْلُمَّ  إِّنَّهُ َكائٌِّن َحْبَر َهذِّ

نِّي َرس ول   (  4) البخاري  وأخرج   َمةَ، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس َقاَل: َضمَّ ْكرِّ ، َقاَل: نا َخالِّدٌ، َعْن عِّ ثِّ من طريق َعْبد  الَوارِّ

ِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َوَقاَل:   تَاَب«.  َّللاَّ  »اللَُّهمَّ َعل ِّْمهُ الكِّ

نِّي النَّبِّيُّ ( 5) وفي لفظ له   هِّ، َوَقاَل:    : َقاَل: َضمَّ ْكَمَة«. ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ إَِّلى َصْدرِّ  »اللَُّهمَّ َعل ِّْمهُ الحِّ

ا   يدَ، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس أَنَّ النَّبِّيَّ ـ َصلَّى هللا  تعالى  (  6) وأخرج أيضا ِّ ْبنِّ أَبِّي َيزِّ ، َعْن ع َبْيدِّ َّللاَّ من طريق َوْرَقاء 

«. ؟«، َفأ ْخبَِّر َفَقاَل:  َمْن َوَضَع َهذَا َوَسلََّم ـ دََخَل الَخًلََء، َفَوَضْعت  َله  َوض وء َقاَل: » َعَلْيهِّ   ينِّ  »اللَُّهمَّ َفق ِّْههُ فِّي الد ِّ

ِّ ـ صلَّى هللا تعالى عليه وسلم، فََمَسَح  (  7) وأخرج ابن سعد   ٍس، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، َقاَل: دََعانِّي َرس ول  َّللاَّ َعْن َطاو 

َيتِّي َوَقاَل:   ْكَمَة َعَلى َناصِّ تَابِّ«. /أ[  2]   »اللَُّهمَّ َعل ِّْمهُ اْلحِّ يَل اْلكِّ  َوتَأْوِّ

ي. عن هشيٍم عن خالٍد، بلفظ: َمَسَح َعَلى رَ (  8) وقد رواه أحمد    أْسِّ

من طريق  عمرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس في قيامه خلف النبي ـ صلى هللا  (  9) وأخرج أحمد  

ذَائِّي فتخلفني تعالى عليه وسلم ـ في صًلة الليل فقال لي: »  ي ألََحٍد أَْن يَُصل َِّي  ؟«، فقلت:  َما َبالََك أَْجَعلَُك حِّ أََو َيْنبَغِّ

 ِّ ذَاَءَك َوأَْنَت َرُسوُل ّللاَّ ْلًما َوَفْهًما. ، قال:  حِّ ُ عِّ يَدنِّي ّللاَّ  فََدَعا لِّي أَْن َيزِّ

أَ فَغََسَل َوْجَهه ،  ( 10) وأخرج البخاري   من طريق َزْيدِّ ْبنِّ أَْسَلَم، َعْن َعَطاءِّ ْبنِّ يََساٍر، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، أَنَّه  تََوضَّ

 
  هــا 1326  ـ الهنـد   النظاميـة   المعـا ف   دائـرة   ـ مطاعـة   العسـق ن   حجـر   بـن   دحمـد   بـن   محمـد   بـن   علـأ   بـن   دحمـد   الفضـ    ـ اإلمـام دبـت   اليهذيب   هتذيب (  1) 

5 /279 . 

ـ بيـروت    دا  الريـب العلميـة ـ    محمد عاد الس م عاـد الشـايف د/ لحقيق  ـ    هـ( 505ت  دبت حامد محمد بن محمد الغزالأ الطتسأ ) ـ اإلمام    ( المسيصفى 2) 

 . 135ص  ا  م 1993/ هـ 1413

ـ    ( 3)  ـ لحقيق    دبت نعيد دحمد بن عاد اهلل بن دحمد بن إسحاق اإلمام  معر ة الصحابة  ـ الريـا   د/ بن متسى الصاهان  ـ دا  الـتطن  عادل يتسـع العـزازي 

ـ /  1419  . 4256 قد    1699/ 3 ا م 1998ه

ـ  4)  ـ بيـروت  اإلمام  ( صحيح الاوا ي  ـ دا  طـتق النجـاة  ـ لحقيـق د/محمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر  محمد بـن إسـماعي  دبـت عاـد اهلل الاوـا ي الجعفـأ 

 . 75 قد    26/ 1 ا هـ 1422

 . 3756 قد   27/ 5صحيح الاوا ي ( 5) 

 . 143 قد   41/ 1( صحيح الاوا ي 6) 

ـ    ( 7)  ـ لحقيـق  ـ دبت عاد اهلل محمد بن سعد بن منيع الهاشـمأ بـالتالء الاصـاإلمام  الطاقات الرربى  محمـد عاـد  الشـي   ري الاغـدادي المعـروف بـابن سـعد 

ـ بيروت   ـ دا  الريب العلمية   . 143 قد   41/ 1ا  م 1990 هـ/ 1410القاد  عطا 

ـ  8)  ـ مفسسـة  اإلمام  ( مسند دحمد  اوو، والشـي  عـادل مرشـد  ـ لحقيـق الشـي  شـعيب ال ـن ن دسـد الشـياان  ن هـ ل ـب دبت عاد اهلل دحمد بن محمد بن حنا  ـب

ـ بيروت    . 1840 قد    340/ 3  ا م 2001هـ/ 1421الرسالة 

 . 3060   قد  178/ 5( مسند دحمد  9) 

 . 140 قد   40/ 1( صحيح الاوا ي 10) 
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]َفتََمْضَمَض[   َماٍء،  ْن  مِّ َغْرَفةا  هِّ  بَِّها  (  1) أََخذَ  َيدِّ إَِّلى  أََضاَفَها  َهَكذَا،  بَِّها  فََجَعَل  َماٍء،  ْن  مِّ َغْرَفةا  أََخذَ  ث مَّ  َواْستَْنَشَق، 

ْن َماٍء، َفغََسَل بَِّها َيدَه  الي ْمَنى، ث مَّ أََخذَ َغْرَفةا  َما َوْجَهه ، ث مَّ أََخذَ َغْرَفةا مِّ ْن َماٍء، فَغََسَل بَِّها َيَده  األ ْخَرى، فََغَسَل بِّهِّ    مِّ

ْجلِّهِّ الي ْمَنى َحتَّى َغَسلََها، ث مَّ  ْن َماٍء، َفَرشَّ َعَلى رِّ َغْرَفةا مِّ ، ث مَّ أََخذَ  هِّ َغْرَفةا أ ْخَرى،  الي ْسَرى، ث مَّ َمَسَح بَِّرأْسِّ  أََخذَ 

ِّ ـ َصلَّى هللا   ْجَله ، يَْعنِّي الي ْسَرى، ث مَّ َقاَل: َهَكذَا َرأَْيت  َرس وَل َّللاَّ أ . فَغََسَل بَِّها رِّ   تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َيتََوضَّ

ْبنِّ  (  2) وأخرج مسلم   و  َعْمرِّ ْبنِّ  دِّ  َحمَّ م  َعْن  َحْلَحَلةَ،  ْبنِّ  و  َعْمرِّ ْبن   د   َحمَّ م  نا  َجْعَفٍر،  ْبن   يل   إِّْسَماعِّ من حديث 

ًَلةِّ، َفأ تَِّي  َعَطاٍء، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس: أَنَّ َرس وَل هللاِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلَّ  َم ـ َجَمَع َعَلْيهِّ ثَِّياَبه  ث مَّ َخَرَج إَِّلى الصَّ

 . ، َوَما َمسَّ َماءا ْبٍز َولَْحٍم، َفأََكَل ثًََلَث ل َقٍم، ث مَّ َصلَّى بِّالنَّاسِّ يٍَّة خ   بَِّهدِّ

ا   و  (  3) وقد أخرجه أيضا د  ْبن  َعْمرِّ َحمَّ ْبنِّ َعَطاٍء، َقاَل: ك ْنت  َمَع اْبنِّ َعبَّاٍس،  من طريق اْلَولِّيدِّ ْبنِّ َكثِّيٍر، قال: نا م 

ِّ ـ َصلَّى هللا   َن النَّبِّي  دَ ذَلَِّك مِّ : أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس َشهِّ يثِّ اْبنِّ َحْلَحَلةَ، َوفِّيهِّ يَث بَِّمْعَنى َحدِّ  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ  َوَساَق اْلَحدِّ

 .  َقاَل: »َوَصلَّى«، َوَلْم َيق ْل بِّالنَّاسِّ

ا    وأخرج  ْحَمنِّ ْبَن َوْعَلةَ، أَْخبََره  َعْن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َعبَّاٍس،  (  4) مسلم أيضا الرَّ من طريق َزْيدِّ ْبنِّ أَْسَلَم، أَنَّ َعْبدَ 

 « : ْعت  َرس وَل هللاِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َيق ول  إِّذَا ُدبِّغَ َقاَل: َسمِّ
َهاُب    ( 5)  اإْلِّ

 «. رَ َفقَْد َطهُ   ( 6) 

ا   َقاَل:  (  7) وأخرج أيضا  ، السََّبائيُّ َوْعَلةَ  اْبن   َحدَّثَنِّي  َقاَل:  َحدَّثَه    ، اْلَخْيرِّ أَبِّي  َعْن  َربِّيَعةَ،  ْبنِّ  َجْعفَرِّ  من طريق 

َيةِّ   وس  بِّاأْلَْسقِّ بِّ َفَيأْتِّيَنا اْلَمج  : إِّنَّا نَك ون  بِّاْلَمْغرِّ فِّيَها اْلَماء  َواْلَودَك   َسأَْلت  َعْبدَ هللاِّ ْبَن َعبَّاٍس، ق ْلت 
، َفَقاَل: اْشَرْب،    ( 8) 

 : ْعت  َرس وَل هللاِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َيق ول  : أََرْأٌي تََراه ؟ َفَقاَل: اْبن  َعبَّاٍس َسمِّ بَاُغهُ َطُهوُرُه »   َفق ْلت   «. دِّ

ا   ْندَ  من طريق َعْمٍرو بن دينار، َعْن  (  9) وأخرج أيضا : ك نَّا عِّ َيق ول  ْعت  اْبَن َعبَّاٍس،  ، َسمِّ ثِّ َوْيرِّ يدِّ ْبنِّ اْلح  َسعِّ

أ   تََوضَّ أاََل  َله :  َفقِّيَل  بَِّطَعاٍم،  َوأ تَِّي   ، اْلَغائِّطِّ َن  مِّ َفَجاَء  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  تعالى  َصلَّى هللا   ـ   ِّ » النَّبِّي  َفَقاَل:  أَأَُصل ِّي  ؟  لَِّم؟ 

أَ   ؟«. فَأَتََوضَّ

ِّ ـ  (  10) بخاري  وأخرج ال  : أَْعتََم َرس ول  َّللاَّ ْعت  اْبَن َعبَّاٍس، َيق ول  من طريق ابن جريج قلت لعطاء، َفَقاَل: َسمِّ

َواْستَْيقَظ   َوَرَقد وا  َواْستَْيقَظ وا،  النَّاس   َرَقدَ  َحتَّى   ، َشاءِّ بِّالعِّ َلْيَلةا  ـ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  تعالى  هللا   بْ َصلَّى  ع َمر   َفَقاَم  ن   وا، 

ًَلةَ ـ َقاَل َعَطاٌء: َقاَل اْبن  َعبَّاٍس ـ: فََخَرَج النَّبِّيُّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوسَ  لََّم، َكأَن ِّي أَْنظ ر  إَِّلْيهِّ  الَخطَّابِّ َفَقاَل: الصَّ

 [ ، ، َفَقاَل: » 2اآلَن، َيْقط ر  َرأْس ه  َماءا هِّ عاا َيدَه  َعَلى َرأْسِّ أَْن  /ب[ َواضِّ تِّي أَلََمْرتُُهْم أَْن يَُصلُّوَها  َلْوَلَ  أَُشقَّ َعَلى أُمَّ

 َهَكذَا«. 

ا   مَ (  11) وأخرج أيضا باا َعَلى حِّ ِّ ْبنِّ ع ْتَبةَ، َعْن اْبنِّ َعبَّاٍس، أَنَّه  َقاَل: أَْقبَْلت  َراكِّ ِّ ْبنِّ َعْبدِّ َّللاَّ اٍر  من حديث ع َبْيدِّ َّللاَّ
 
 (1 .» فع مع ضب  ( يف صحيح الاوا ي: » عمع

ـ  2)  ـ بيـروت اإلمام  ( صحيح مسلد  ـ دا  إحيـاء الـرتاث العربـأ  ـ لحقيـق د/محمـد  ـفاد عاـد الاـاقأ    ا مسلد بن الحجاج دبت الحسـن القشـيري النيسـابت ي 

 . 96/ 359 قد   189/ 1

 . 359 قد   189/ 1( صحيح مسلد  3) 

 . 105/ 366 قد   192/ 1( صحيح مسلد  4) 

ا  حامــد صــادق قنياــأ ا ود/ وــأ ه  محمــد  وا  قلعـــ د/   ة: مصــد  دبــزا إزالــة النــين والرطتبــة مــن الجلــد بمــتاد خاصــة. معجــد لغــة الفقهــاء ( الدباغــ5) 

ـ   . 206ص  ا م 1996 / هـ 1416ـ بيروت دا  النفائي  ود/قطب مصطفى سانت 

ـ  6)  مجـد الـدين دبـت السـعادات الماـا ك بـن  اإلمـام  ( اإلهاب : هت الجلدا ويقال للجلد إهاب قا  الدبزا  أما بعده   . النهاية يف غريـب الحـديث والثـر 

ي  محمد بن محمد بن عاد الرريد الشياان   زع ي ـ لحقيق    الجع ـ المرياـة  ود/   ا طاهر دحمد الزاوي د/ ابن الثير  ـ بيـروت  محمتد محمد الطناحأ  العلميـة 

نحـت  ت  دحمد بن محمد بن علأ الفيتمأ ثد الحمتيا دبـت العاـا  ) ـ اإلمام    ا والمصااب المنير يف غريب الشرب الراير 83/ 1ا  م 1979هـ/  1399

 . 28/ 1  ا بيروت  ـ المرياة العلمية  ـ    هـ( 770

 . 107/ 366 قد   192/ 1( صحيح مسلد  7) 

ديرٌةا 8)  د اللحد. ودواوٌة وع دعُك: دعسع ـ    ( التع ـ لحقيـق  اإلمام  دي سمينٌة. الصحاب  دحمـد عاـد الغفـت   د/ دبـت نصـر إسـماعي  بـن حمـاد الجـتهري الفـا ابأ 

ـ  ـ بيروت   4، عطا    . ودك«( » )مادة    1613/ 4 ا م 1987 هـ/ 1407دا  العلد للم يين 

 . 119/ 374 قد   195/ 1( صحيح مسلد  9) 

 . 571 قد    119-118/ 1( صحيح الاوا ي 10) 

 . 861 قد    171/ 1ا  493 قد   105/ 1الاوا ي ( صحيح 11) 
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ناى إَِّلى َغْيرِّ ، َوأََنا َيْوَمئٍِّذ َقْد  ( 1) أَتَاٍن   ِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ ي َصل ِّي بِّالنَّاسِّ بِّمِّ ْحتًَِّلَم، َوَرس ول  َّللاَّ   َناَهْزت  االِّ

، َفَلمْ  ِّ ، َودََخْلت  فِّي الصَّف  ، َفأَْرَسْلت  األَتَاَن تَْرتَع  ِّ َفنََزْلت  دَاٍر، فََمَرْرت  َبْيَن َيدَْي بَْعضِّ الصَّف  ْر ذَلَِّك َعَليَّ   ي نْ جِّ كِّ

 أََحدٌ. 

ا   ِّ ـ َصلَّى  (  2) وأخرج أيضا ف  اْنقَِّضاَء َصًَلةِّ َرس ولِّ َّللاَّ من طريق أبي َمْعَبٍد، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، َقاَل: ك ْنت  أَْعرِّ

 .  هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ بِّالتَّْكبِّيرِّ

ا   ٍس، َعنِّ اْبنِّ َعبَّا (  3) وأخرج أيضا ِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ  من طريق َطاو  يدَ َمَع َرس ولِّ َّللاَّ ْدت  العِّ ٍس، َقاَل: َشهِّ

 . ْطَبةِّ ْم َكان وا ي َصلُّوَن َقْبَل الخ   َوَسلََّم، َوأَبِّي بَْكٍر، َوع َمَر، َوع ثَْماَن، فَك لُّه 

ا   ْحَمنِّ ْبن  َعابٍِّس، َقاَل:  (  4) وأخرج أيضا ِّ  من طريق َعْبدِّ الرَّ يدَ َمَع النَّبِّي  ْدَت العِّ ْعت  اْبَن َعبَّاٍس، قِّيَل َله : أََشهِّ َسمِّ

ْدت ه ، َحتَّى أَتَى الَعَلمَ  غَرِّ َما َشهِّ َن الص ِّ ْندَ دَارِّ َكثِّيرِّ ْبنِّ   َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ َقاَل: نََعْم، َوَلْوالَ َمَكانِّي مِّ ي عِّ الَّذِّ

، َفَصلَّى، ث مَّ  ْلتِّ ، َفَرأَْيت ه نَّ الصَّ دََقةِّ ، َوأََمَره نَّ بِّالصَّ ، َوذَكََّره نَّ يَن   َخَطَب، ث مَّ أَتَى الن َِّساَء َوَمَعه  بًَِّلٌل، َفَوَعَظه نَّ  يَْهوِّ

 . ْفَنه  فِّي ثَْوبِّ بًَِّلٍل، ث مَّ اْنَطلََق ه َو َوبًَِّلٌل إَِّلى َبْيتِّهِّ نَّ َيْقذِّ يهِّ  بِّأَْيدِّ

ة زائدة وأحكام متعددة استوفينا حصر جميع روايات هذا الحديث الواردة في  وفي بعض طرقه ألفاظ كثير 

 ( 5) البخاري في كتابنا »منحة الباري«.  

ا   َمةَ، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، َقاَل:  (  6) وأخرج أيضا ْكرِّ ،    (  7)   (  ص ) من طريق أَيُّوَب، َعْن عِّ ودِّ ْن َعَزائِّمِّ السُّج  َلْيَس مِّ

د  فِّيَها. َوَقْد َرأَْيت  النَّبِّيَّ    ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َيْسج 

ا   وَنةَ، َفَقاَم النَّبِّيُّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ  ( 8) وأخرج أيضا ْندَ َمْيم  من طريق ك َرْيٍب، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، َقاَل: بِّتُّ عِّ

َناَقَها  َوَسلََّم ـ َفأَتَى َحاَجتَه ، فَغََسَل َوْجَهه  َوَيدَيْ  َفأَْطَلَق شِّ ، ث مَّ َناَم، ث مَّ َقاَم، َفأَتَى القِّْرَبةَ  هِّ
ا َبْيَن    ( 9)  ض وءا أَ و  ، ث مَّ تََوضَّ

َيةَ أَْن َيَرى أَن ِّي ك ْنت  أْرق ب ه ، َفتََوضَّ  ؛ َكَراهِّ ض وَءْينِّ َلْم ي ْكثِّْر َوَقْد أَْبَلَغ، َفَصلَّى، َفتََمطَّْيت  ، َفَقاَم ي َصل ِّ و  ي، َفق ْمت   أْت 

ْت َصًلَت ه  ثًََلَث َعْشَرةَ َرْكَعةا، ث مَّ اْضطَ  ، َفتَتَامَّ ينِّهِّ هِّ، َفأََخذَ بِّأ ذ نِّي َفأَدَاَرنِّي َعْن يَمِّ َجَع َفَناَم َحتَّى َنَفَخ، َوَكاَن  َعْن يََسارِّ

أْ، وَ  ًَلةِّ، َفَصلَّى َوَلْم َيتََوضَّ : » إِّذَا َناَم َنَفَخ، َفآذََنه  بًَِّلٌل لِّلصَّ ي  َكاَن فِّي د َعائِّهِّ اللَُّهمَّ اْجَعْل فِّي قَْلبِّي نُوًرا، َوفِّي بََصرِّ

ي   َوأََمامِّ َوَفْوقِّي نُوًرا، َوتَْحتِّي نُوًرا،  ي نُوًرا،  َيَسارِّ ينِّي نُوًرا، َوَعْن  َيمِّ ي نُوًرا، َوَعْن  نُوًرا،  نُوًرا، َوفِّي َسْمعِّ

 «.  َوَخْلفِّي نُوًرا، َواْجَعْل لِّي نُوًرا 

، َفذََكَر »  نَّ ، فََحدَّثَنِّي بِّهِّ ْن َوَلدِّ الَعبَّاسِّ ًلا مِّ ، َفَلقِّيت  َرج  ي  َقاَل ك َرْيٌب: َوَسْبٌع فِّي التَّاب وتِّ ي َوَدمِّ َعَصبِّي َولَْحمِّ

ي  ي َوبََشرِّ «، َوذََكَر َخْصَلتَْينِّ  َوَشَعرِّ
 (10 ) . 

 ولهذا الحديث طرق كثيرة وألفاظ زائدة وأحكام متنوعة. 

ا   ِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى  (  11) وأخرج أيضا أَقَْمَنا َمَع النَّبِّي  َعبَّاٍس، َقاَل:  َمةَ، َعنِّ اْبنِّ  ْكرِّ ٍم، َعْن عِّ من طريق َعاصِّ

 َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ فِّي َسفٍَر تِّْسَع َعْشَرةَ َنْقص ر  الصًََّلةَ. 

ْدَنا أَتَْمْمَنا. َوَقاَل اْبن  َعبَّاٍس: َونَْحن  َنْقص ر  َما َبْيَنَنا َوَبْيَن تِّْسَع عَ   ْشَرةَ، َفإِّذَا زِّ

 
نع الحُ 1) 

ى مـي ُنبثـع لعدع دعبَّ الب  لُيعب
علعابي ا ع بيالب مع

كع البحي يعدب ع ا اسب إينَّمع ًةا وع اصَّ ُنبثعى خع ُة الب ةع ( العلعاُب الحما ع ُع الصـَّ ع طـع ر الع لعقب   21/ 1النهايـة يف غريـب الحـديث والثـر  .  مـُ

 )مادة »دلن«(. 

 . 842 قد   168/ 1وا ي ( صحيح الا 2) 

 . 962 قد   18/ 2( صحيح الاوا ي 3) 

 . 962 قد   18/ 2( صحيح الاوا ي 4) 

 ( ينظر يف مفلفاله من الماحث الول. 5) 

 . 1069 قد   40/ 2( صحيح الاوا ي 6) 

 ( دي ست ة »ص«. 7) 

 . 6316 قد   70-69/ 8( صحيح الاوا ي 8) 

ي لعلق بيهي 9)  يط الَّذي ـ    (  قعالع دعبُت عايد: ُهتع البوع ال اشنقها إي ا علقها. مشا ق النتا  على صـحاب اثثـا   عيـا  بـن متسـى بـن عيـا  بـن عمـروب  اإلمـام  ُيقع

ـ المرياة العييقة   . 254/ 2  ما  1978ـ القاهرة  ودا  الرتاث   ـ لتنيا   اليحصاأ السايأ دبت الفض  

 ( كيب يف الهامش: »وهما عظمأ وعصاأ«. 10) 

 . 4299 قد 150/ 5( صحيح الاوا ي 11) 



ا رواه ابن عباس كشف الباس  مشافهة عن سي ِّد الناس صلى هللا تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم  عمَّ

ْندي لإلمام   محمد عابد بن أحمد علي األنصاري الس ِّ
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ا   ْعت  اْبَن َعبَّاٍس، َقاَل:  (  1) وأخرج أيضا ا، َقاَل: َسمِّ ْعت  أَبا الشَّْعثَاءِّ َجابِّرا من طريق َعْمرو بن دينار، َقاَل: َسمِّ

ِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ ]  يعاا. /أ[ ثََمانِّياا َجمِّ 3َصلَّْيت  َمَع َرس ولِّ َّللاَّ  يعاا، َوَسْبعاا َجمِّ

ا   ًلا َوَقَصه  (  2) وأخرج أيضا َبْيٍر، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس: أَنَّ َرج  يدِّ ْبنِّ ج  من حديث َسعِّ
ِّ َصلَّى  (  3)  ه  َونَْحن  َمَع النَّبِّي  ير  بَعِّ

ٌم، َفَقاَل النَّبِّيُّ ـ َصلَّى هللا  تعالى عَ  ْحرِّ ْدٍر، َوَكف ِّنُوُه فِّي  َلْيهِّ َوَسلََّم: » هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوه َو م  لُوُه بَِّماٍء َوسِّ اْغسِّ

  َ ُروا َرأَْسهُ، فَإِّنَّ ّللاَّ يًبا، َوََل تَُخم ِّ سُّوُه طِّ ، َوََل تُمِّ  «. َيْبَعثُهُ َيْوَم القِّيَاَمةِّ ُمَلب ِّيًا   ثَْوَبْينِّ

ا  ِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َمرَّ بَِّقْبٍر َقْد  من طريق الشعبي َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس: أَنَّ ( 4) وأخرج أيضا َرس وَل َّللاَّ

، َفَقاَل: »  َحةَ، َقاَل: » َمتَى ُدفَِّن َهذَا د فَِّن َلْيًلا ْهَنا أَْن  أَفاَلَ آذَْنتُُمونِّي ؟« َقال وا: الَبارِّ ، فََكرِّ ؟« َقال وا: دََفنَّاه  فِّي ظ ْلَمةِّ اللَّْيلِّ

. ن وقَِّظَك، َفَقا  ْم، َفَصلَّى َعَلْيهِّ  َم، َفَصَفْفَنا َخْلَفه ، َقاَل اْبن  َعبَّاٍس: َوأََنا فِّيهِّ

ْم، ( 5) وفي رواية   دَ مع النَّبِّيَّ ـ َصلَّى هللا  َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ أَتَى َعَلى َقْبٍر َمْنب وٍذ، َفَصفَّه  َوَكبََّر    : َقاَل: أَْخبََرنِّي َمْن َشهِّ

: َمنْ    َحدَّثََك؟ َقاَل: اْبن  َعبَّاٍس. أَْربَعاا، ق ْلت 

ا   :  (  6) وأخرج أيضا َع النَّبِّيَّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َيق ول  من طريق أَبِّي َمْعَبٍد، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس: أَنَّه  َسمِّ

ِّ، اْكت تِّْبت  فِّي َغْزَوةِّ  ا َمْحَرمٌ ََل يَْخلَُونَّ َرُجٌل بِّاْمَرأٍَة، َوََل تَُسافَِّرنَّ اْمَرأَةٌ إَِّلَّ َوَمَعهَ »  ٌل َفَقاَل: َيا َرس وَل َّللاَّ «، َفَقاَم َرج 

ةا، َقاَل: »   «. اْذَهْب َفاحُجج َمَع اْمَرأَتِّكَ َكذَا َوَكذَا، َوَخَرَجتِّ اْمَرأَتِّي َحاجَّ

ا   ْعت  َجابَِّر ْبَن َزْيٍد قا (  7) وأخرج أيضا يَناٍر قال: َسمِّ و ْبنِّ دِّ َي َّللاَّ   من طريق َعْمرِّ ْعت  اْبَن َعبَّاٍس َرضِّ ل: َسمِّ

بَِّعَرَفاٍت: »  يَْخط ب   ـ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  تعالى  َصلَّى هللا   ـ  النَّبِّيَّ  ْعت   َسمِّ َقاَل:  النَّْعَلْينِّ  َعْنه َما،  دِّ  َيجِّ لَْم  َمْن 
فَْلَيْلبَسِّ    ( 8) 

الُخفَّْينِّ  
ْد إَِّزاًرا فَْليَْلَبْس َسرَ ( 9)  يَل  ، َوَمْن لَْم يَجِّ اوِّ

 (10 ) . مِّ ْحرِّ  « لِّْلم 

ا  ِّ، َفَقاَل:  ( 11) وأخرج أيضا تَْعةِّ الَحج  َمةَ، َعْن اْبنِّ َعبَّاٍس، أَنَّه  س ئَِّل َعْن م  ْكرِّ َياٍث، َعْن عِّ من طريق ع ثَْمان  ْبن  غِّ

ِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى   ، َوأَْزَواج  النَّبِّي  وَن، َواألَْنَصار  ر  َهاجِّ ْمَنا  أََهلَّ الم  ا َقدِّ ةِّ الَودَاعِّ، َوأَْهلَْلَنا، َفلَمَّ َم ـ فِّي َحجَّ
َعَلْيهِّ َوَسلَّ

َوَسلََّم: »  َعَلْيهِّ  تعالى  ِّ َصلَّى هللا   َرس ول  َّللاَّ َقاَل  الَهْديَ َمكَّةَ،  َقلََّد  َمْن  إَِّلَّ  ِّ ُعْمَرةً،  بِّالَحج  إِّْهاَللَُكْم  فَط ْفَنا  اْجعَُلوا   ،»

، َوبِّالصَّ  لُّ َلهُ َحتَّى َيْبلَُغ الَهْدُي  َفا َوالَمْرَوةِّ، َوأَتَْيَنا الن َِّساَء، َوَلبِّْسَنا الث َِّياَب، َوَقاَل: » بِّاْلَبْيتِّ َمْن قَلََّد الَهْدَي، فَإِّنَّهُ ََل َيحِّ

لَُّه  َن الَمَنَمحِّ ِّ، َفإِّذَا فََرْغَنا مِّ لَّ بِّالَحج  َيةِّ أَْن ن هِّ يَّةَ التَّْروِّ َفا َوالَمْرَوةِّ،  «، ث مَّ أََمَرَنا َعشِّ ، َوبِّالصَّ ْئَنا فَط ْفَنا بِّاْلَبْيتِّ ، جِّ كِّ اسِّ

، َكَما َقاَل َّللاَّ    َنا َوَعَلْيَنا الَهْدي   (مت مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت ی ی جئ حئ):  َفَقْد تَمَّ َحجُّ

أَْنَزَل   [ 196]البقرة:   َ ِّ َوالع ْمَرةِّ، َفإِّنَّ َّللاَّ َبْيَن الَحج  ي، فََجَمع وا ن س َكْينِّ فِّي َعاٍم،  ك ْم، الشَّاة  تَْجزِّ ،  إَِّلى أَْمَصارِّ تَابِّهِّ ه  فِّي كِّ

حج مج جح مح يث ىث ):    َوَسنَّه  َنبِّيُّه  َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوأََباَحه  لِّلنَّاسِّ َغْيَر أَْهلِّ َمكَّةَ َقاَل َّللاَّ  

، ا [ 196ة: بقر ]ال  (مخ جخ حخ هِّ األَْشه رِّ ، فََمْن تََمتََّع فِّي َهذِّ ةِّ اٌل َوذ و الَقْعَدةِّ َوذ و الَحجَّ ِّ الَّتِّي ذََكَر َّللاَّ : َشوَّ   َوأَْشه ر  الَحج 

دَال   ي، َوالجِّ : الَمَعاصِّ َماع ، َوالف س وق  : الجِّ َفث  . فَعََلْيهِّ دٌَم أَْو َصْوٌم. َوالرَّ َراء   : المِّ

 
 . 1174 قد   58/ 2( صحيح الاوا ي 1) 

 . 1267 قد   76/ 2( صحيح الاوا ي 2) 

 . 293/ 2( معناه: دوقعيه  رسرت ُعنُقها والتقص بسرتب القاف الرسر والقاص والتقص كسر الُعُنق. مشا ق النتا  على صحاب اثثا  3) 

 . 1321 قد   87/ 2( صحيح الاوا ي 4) 

 . 1319 قد   86/ 2( صحيح الاوا ي 5) 

 . 3006 قد   59/ 4صحيح الاوا ي ( 6) 

 . 1841 قد   16/ 3( صحيح الاوا ي 7) 

أ 8)  أ ُللباعي  يأ المشب
يي أع الَّ

هي ُ : ُمفنثةا وع  )مادة »نع «(.   83/ 5النهاية يف غريب الحديث والثر  . ( النَّعب

قييق  : ( البُوع 9)  أ الرو  من ولد  ع
ا يلاي  ي  )مادة »خع«(.   247/ 1المعجد التسيط  .  مع

 . 244/ 1معجد لغة الفقهاء    . ل: ج سراوي  مفنثة وقد لذكرا لفظ معربا لاا  يغطأ السرة والركايين وما بينهما لسروا ا ( 10) 

 . 1572 قد   144/ 2( صحيح الاوا ي 11) 
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ا   ِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى  ( 1) وأخرج أيضا َبْيٍر، قال: َحدَّثَنِّي اْبن  َعبَّاٍس: أَنَّه  دََفَع َمَع َرس ولِّ َّللاَّ يدِّ ْبنِّ ج  من طريق َسعِّ

َع النَّبِّيُّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ   ،  3َوَسلََّم ـ َوَراَءه  ] َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َيْوَم َعَرَفةَ، فََسمِّ بِّلِّ إْلِّ يداا، َوَضْرباا لِّ ا َشدِّ /ب[ َزْجرا

ْم، َوَقاَل: »  هِّ إَِّلْيهِّ يَضاعِّ  َفأََشاَر بَِّسْوطِّ يَنةِّ فَإِّنَّ البِّرَّ َلْيَس بِّاإلِّ  «. ( 2) أَيَُّها النَّاُس َعَلْيُكْم بِّالسَّكِّ

ا   ِّ، أَنَّ (  3) وأخرج أيضا الشَّْعبِّي  ٍم، َعنِّ  ِّ ـ َصلَّى هللا     من طريق َعاصِّ َحدَّثَه  َقاَل: َسَقْيت  َرس وَل َّللاَّ َعبَّاٍس  اْبَن 

َب َوه َو َقائٌِّم.   ْن َزْمَزَم، فََشرِّ  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ مِّ

يٍر.  َمة  َما َكاَن َيْوَمئٍِّذ إِّالَّ َعَلى بَعِّ ْكرِّ ٌم: فََحلََف عِّ  َقاَل َعاصِّ

ا   ِّ (  4) وأخرج أيضا يدَ، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، َقاَل: َما َرأَْيت  النَّبِّيَّ ـ َصلَّى هللا  تعالى  من طريق ع َبْيدِّ َّللاَّ  ْبنِّ أَبِّي يَزِّ

هِّ إِّالَّ َهذَا الَيْوَم، َيْوَم َعاش وَراَء، َوَهذَا ال  َله  َعَلى َغْيرِّ َياَم َيْوٍم َفضَّ ى صِّ  شَّْهَر يَْعنِّي َشْهَر َرَمَضاَن. َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َيتََحرَّ

ا     ا  (  5) وأخرج أيضا َبْيٍر، َعْنه  َقاَل: َخَرَج َعَلْيَنا النَّبِّيُّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َيْوما يدِّ ْبنِّ ج  من طريق َسعِّ

ُجاَلنِّ َفَقاَل: »  الرَّ َمَعهُ  ُجُل، َوالنَّبِّيُّ  الرَّ َمَعهُ  َيُمرُّ  النَّبِّيُّ  فََجَعَل  َضْت َعَليَّ األَُمُم،  ْهُط، َوالنَّبِّيُّ  ُعرِّ الرَّ َمَعهُ  ، َوالنَّبِّيُّ 

تِّي، َفقِّيَل: َهذَا ُموَسى وَ  َقْوُمهُ، ثُمَّ قِّيَل لِّي:  َلْيَس َمَعهُ أََحٌد، َوَرأَْيُت َسَواًدا َكثِّيًرا َسدَّ األُفَُق، َفَرَجْوُت أَْن تَُكوَن أُمَّ

يَل لِّي: اْنُظْر َهَكذَا َوَهَكذَا، َفَرأَْيُت َسَواًدا َكثِّيًرا َسدَّ األُفَُق، َفقِّيَل: َهُؤَلَءِّ  اْنُظْر، َفَرأَْيُت َسَواًدا َكثِّيًرا َسدَّ األُفَُق، َفقِّ 

َسابٍ  تَُك، َوَمَع َهُؤََلءِّ َسْبعُوَن أَْلًفا يَْدُخلُوَن الَجنَّةَ بَِّغْيرِّ حِّ ْم، َفتَذَاَكَر أَْصَحاب   أُمَّ َق النَّاس  َوَلْم ي َبيَّْن َله  ِّ  «، َفتَفَرَّ النَّبِّي 

وَ   ِّ بِّاَّللَّ آَمنَّا  نَّا  َوَلكِّ  ، ْركِّ الش ِّ فِّي  ْدَنا  لِّ َفو  نَْحن   ا  أَمَّ َفَقال وا:  ـ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  تعالى  َصلَّى هللا   ه ْم  ـ  الَءِّ  َهؤ  ْن  َولَكِّ  ، َرس ولِّهِّ

َفَقاَل:   َنا، َفبََلَغ النَّبِّيَّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ  َيْستَْرقُوَن، َوََل َيْكتَُووَن،  » أَْبَناؤ  يَن ََل َيتََطيَُّروَن، َوََل  ُهُم الَّذِّ

ْم َيتََوكَّلُونَ  ِّ؟ َقاَل: » َوَعَلى َرب ِّهِّ ْم أََنا َيا َرس وَل َّللاَّ ْنه  ْحَصٍن َفَقاَل: أَمِّ ْم  نَعَمْ «، َفَقاَم ع كَّاَشة  ْبن  مِّ ْنه  «، َفَقاَم آَخر  َفَقاَل: أَمِّ

 «. َسَبَقَك بَِّها ُعَكاَشُة : » أََنا؟ َفَقالَ 

ا   ْندَ اْبنِّ َعبَّاٍس، َوه ْم يَْسأَل وَنه ، فًََل َيْذك ر  النَّبِّيَّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَليْ (  6) وأخرج أيضا هِّ  عن َقتَادَةَ َقاَل: ك ْنت  عِّ

داا ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَل  َحمَّ ْعت  م  : » َوَسلََّم ـ َحتَّى س ئَِّل، َفَقاَل: َسمِّ ْنَيا ُكل َِّف  ْيهِّ َوَسلََّم ـ َيق ول  َر ُصوَرةً فِّي الدُّ َمْن َصوَّ

وَح، َوَلْيَس بَِّنافٍِّخ  َياَمةِّ أَْن َيْنفَُخ فِّيَها الرُّ  «. َيْوَم القِّ

ا   َمةَ، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، َقاَل: َبْيَنا النَّبِّيُّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم  (  7) وأخرج أيضا ْكرِّ من طريق أيوب، عن عِّ

َيْقع دَ، وَ  َوالَ  َيق وَم  أَْن  َنذََر  إِّْسَرائِّيَل،  أَب و  َفَقال وا:  َعْنه   فََسأََل  َقائٍِّم،  ٍل  بَِّرج  ه َو  إِّذَا   ، يَْخط ب  لَّ ـ  يَْستَظِّ َيتََكلََّم،  الَ  َوالَ   ،

لَّ َوْلَيْقعُْد، َوْليُتِّمَّ َصْوَمُه َوَيص وَم، َفَقاَل النَّبِّيُّ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »   «. ُمْرهُ َفْلَيتََكلَّْم َوْليَْستَظِّ

ا   ْعت  َرس  (  8) وأخرج أيضا َبْيٍر، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، َقاَل: َسمِّ يدِّ ْبنِّ ج  ِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ  من حديث َسعِّ وَل َّللاَّ

 « : ، َيق ول  ْنبَرِّ ِّ ُحَفاةً ُعَراةً ُغْرَلً َوَسلََّم ـ يَْخط ب  َعَلى المِّ  «. إِّنَُّكْم ُمالَقُو ّللاَّ

)ڦ ڦ ڦ  :  ْحُشوُروَن ُحفَاةً ُعَراًة إِّنَُّكْم مَ : َقاَل: َقاَم فِّيَنا النَّبِّيُّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َفَقاَل: » ( 9) وفي رواية  

تِّي َفيُْؤَخذُ  اآلَيةَ،    [ 104]األنبياء: ڄ ڄڄ(   ْن أُمَّ َجاٍل مِّ يُم، َوإِّنَّهُ َسيَُجاُء بِّرِّ َل الَخالَئِّقِّ يُْكَسى َيْوَم القِّيَاَمةِّ إِّْبَراهِّ َوإِّنَّ أَوَّ

ِّ أَْصَحابِّي، َفَيقُولُ  ، َفأَقُوُل: َيا َرب  َمالِّ ْم ذَاَت الش ِّ ي ] بِّهِّ /أ[ َما أَْحَدثُوا بَْعَدَك، َفأَقُوُل َكَما َقاَل الَعْبُد  4: إِّنََّك ََل تَْدرِّ

 
 . 1671 قد   164/ 2( صحيح الاوا ي 1) 

يه حمليـه علـى العـدوا وقيـ : اإليضـاع سـير مثـ   ( اإليضاع: سرعة السيرا يقال: ونع الاعير إ ا عداا يضع ونًعا وونـتًعا إ ا دسـرع السـيرا ودونـع 2) 

ـ   ـ لحقيـق  اإلمام  الواب. الجامع لحرام القرآب  دبت عاـد اهلل محمـد بـن دحمـد بـن دبـأ برـر بـن  ـرب النصـا ي الوز وـأ شـمي الـدين القرطاـأ 

ـ  د/ دحمد الربدون و د/  ـ القاهرة    2، إبراهيد دحفيش  ـ محمد بـن مرـرم بـن  . وي 157/ 8ا  م 1964هـ/  1384دا  الريب المصرية  نظر: لساب العرب 

ـ   ـ بيروت   3، علأ دبت الفض  ومال الدين بن منظت  النصا ي الرويفعأ اإل ريقأ   .  ونع«( » )مادة  398/ 8ا هـ 1414دا  صاد  

 . 1637 قد   156/ 2( صحيح الاوا ي 3) 

 . 2006 قد   44/ 3( صحيح الاوا ي 4) 

 . 5752 قد    135-134/ 7( صحيح الاوا ي 5) 

 . 5963 قد   169/ 7صحيح الاوا ي ( 6) 

 . 6704 قد   143/ 8( صحيح الاوا ي 7) 

 . 6525 قد   109/ 8( صحيح الاوا ي 8) 

 . 6526 قد   109/ 8( صحيح الاوا ي 9) 
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الُِّح:   :    [ 117]املائدة: ( ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ)الصَّ َقْولِّهِّ َيَزالُوا    ، [ ة ئد ]املا ( ىئ ىئ)إَِّلى  لَْم  إِّنَُّهْم  َفيُقَاُل: 

مْ  يَن َعَلى أَْعقَابِّهِّ  «. ُمْرتَد ِّ

ا   َعَلْيهِّ  من  (  1) وأخرج أيضا ـ َصلَّى هللا  تعالى   ِّ َنبِّيَّ َّللاَّ ْعت   َقاَل: َسمِّ َعبَّاٍس،  اْبَن  ْعت   َقاَل: َسمِّ  ، َعَطاءا طريق 

 « : ثَْلهُ، َوََل َيْمََلُ َعْيَن اْبنِّ آَدَم إَِّلَّ التُّ َوَسلََّم ـ َيق ول  ْثَل َواٍد َماًَل أَلََحبَّ أَنَّ إَِّلْيهِّ مِّ ْبنِّ آَدَم مِّ ُ  َلْو أَنَّ َلِّ َراُب، َوَيتُوُب ّللاَّ

َن الق ْرآنِّ ه َو أَْم اَل؟ َعَلى َمْن تَابَ  ي مِّ  «. َقاَل اْبن  َعبَّاٍس: فًَلَ أَْدرِّ

ـ َصلَّى هللا   (  2) وأخرج مسلم   َمَع َرس ولِّ هللاِّ  ْرَنا  َقاَل: سِّ َعبَّاٍس،  ، َعنِّ اْبنِّ  َيةِّ اْلَعالِّ أَبِّي  من طريق داود، عن 

َعَلْيهِّ   » تعالى  َفَقاَل:  بَِّواٍد،  فََمَرْرَنا   ، يَنةِّ َواْلَمدِّ َمكَّةَ  َبْيَن  ـ  َهذَا؟ َوَسلََّم  َواٍد  اأْلَْزَرقِّ  أَيُّ  ي  َوادِّ َفَقال وا:   »
َفَقاَل:  ( 3)   ،

عًا إِّْصَب »  هِّ َشْيئًا َلْم َيْحفَْظهُ َداُوُد ـ َواضِّ ْن َلْونِّهِّ َوَشَعرِّ ، َلهُ ُجَؤاٌر إَِّلى  َكأَن ِّي أَْنُظُر إَِّلى ُموَسى ـ َفذََكَر مِّ َعْيهِّ فِّي أُذَُنْيهِّ

ي«.   ا بَِّهذَا اْلَوادِّ ، َمارًّ  هللاِّ بِّالتَّْلبَِّيةِّ

ْرَنا َحتَّى أَتَْيَنا َعَلى ثَنِّيٍَّة، َفَقاَل:  هِّ؟«   َقاَل: ث مَّ سِّ »َكأَن ِّي أَْنُظُر   ـ َفَقاَل:   ( 5) ـ أَْو لِّْفٌت   ( 4) َقال وا: َهْرَشى »أَيُّ ثَنِّيٍَّة َهذِّ

َطاُم َناَقتِّهِّ ُخْلَبةٌ َوُهَو يَُلب ِّي   ( 6) َلى يُونَُس ْبنِّ َمتَّى َعَلى َناَقٍة َحْمَراَء َجْعَدٍة  إِّ  ْن ُصوٍف، خِّ  . ( 7) «  َعَلْيهِّ ُجبَّةٌ مِّ

ا   اَل، َفَقاَل:  (  8) وأخرج أيضا وا الدَّجَّ ْندَ اْبنِّ َعبَّاٍس، َفذََكر  ٍد، َقاَل: ك نَّا عِّ َجاهِّ إِّنَّه  َمْكت وٌب َبْيَن َعْيَنْيهِّ  من طريق م 

نَّه  َقاَل: »  ا ُموَسى،  َكافٌِّر. َقاَل: َفَقاَل اْبن  َعبَّاٍس َلْم أَْسَمْعه  َقاَل ذَلَك، َولَكِّ بُِّكْم، َوأَمَّ يُم فَاْنُظُروا إَِّلى َصاحِّ ا إِّْبَراهِّ أَمَّ

ي يَُلب ِّي ( 9) ةٍ َفَرُجٌل آَدُم، َجْعٌد، َعَلى َجَمٍل أَْحَمَر، َمْخُطوٍم بُِّخْلَب   «. ، َكأَن ِّي أَْنُظُر إَِّلْيهِّ إِّذَا اْنَحَدَر فِّي اْلَوادِّ

ا   ٍس، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، أَنَّه  َقاَل: َكاَن  (  10) وأخرج أيضا َبْيٍر، َوَعْن َطاو  يدِّ ْبنِّ ج  ، َعْن َسعِّ َبْيرِّ من طريق أَبِّي الزُّ

َوَسلَّ  َعَلْيهِّ  تعالى  َصلَّى هللا   ـ  : » َرس ول  هللاِّ  َيق ول  فََكاَن  اْلق ْرآنِّ  َن  مِّ السُّوَرةَ  َنا  ي عَل ِّم  َكَما  دَ  التََّشهُّ َنا  ي َعل ِّم  ـ  يَّاُت  َم  التَّحِّ

ِّ، السَّاَلُم َعَلْيَك أَيَُّها النَّبِّيُّ َوَرْحَمةُ هللاِّ َوَبَرَكاتُهُ،   َّ َلَواُت الطَّي َِّباُت ّلِلِّ بَادِّ هللاِّ    السَّاَلُم َعَلْيَنا اْلُمَباَرَكاُت، الصَّ َوَعَلى عِّ

ًدا َرُسوُل هللاِّ  يَن، أَْشَهُد أَْن ََل إَِّلهَ إَِّلَّ هللاُ، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ الِّحِّ  «. الصَّ

ا   دَ  من طريق ب َكْيٍر، أَنَّ ك َرْيباا َمْوَلى اْبنِّ َعبَّاٍس، َحدَّثَه  َعْن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َعبَّاٍس، أَنَّه  َرأَى َعبْ (  11) وأخرج أيضا

َمْعق وٌص   َوَرْأس ه   ي َصل ِّي   ، ثِّ اْلَحارِّ ْبَن  هللاِّ 
َعبَّاٍس،  (  12)  إَِّلى اْبنِّ  أَْقبََل  اْنَصَرَف  ا  َفلَمَّ لُّه ،  يَح  َفَقاَم فََجعََل  َوَرائِّهِّ  ْن  مِّ

ْعت  َرس وَل هللاِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوسَ  ي؟ َفَقاَل: إِّن ِّي َسمِّ :  َفَقاَل: َما لََك َوَرأْسِّ »إِّنََّما َمثَُل َهذَا، َمثَُل  لََّم ـ َيق ول 

ي يَُصل ِّي َوُهَو َمْكتُوٌف«.   الَّذِّ

ا   َبْيٍر، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، َقاَل: َصلَّى لنا َرس ول  هللاِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى  (  13) وأخرج أيضا يدِّ ْبنِّ ج  من طريق َسعِّ

يعا  يعاا، فِّي َغْيرِّ َخْوٍف، َواَل َسَفٍر.  َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ الظُّْهَر َواْلَعْصَر َجمِّ َشاَء َجمِّ َب َواْلعِّ  ا، َواْلَمْغرِّ

 
 . 6437 قد   93-92/ 8( صحيح الاوا ي 1) 

 . 269/ 166 قد   105/ 1( صحيح مسلد  2) 

اء ُهتع خلع دمج 3)  رع سب
ي يث اإلب دي أ حع

ق  كر  ي عزب ع ادي الب ة بمي . مشا ق النتا  على صحاب اثثا     ( وع رَّ  . 58/ 1إيلعى مع

ة. مشا ق النتا  على صحاب اثثا  4)  فع دينعة قرب البجحب مع الب ام وع يق الشَّ ة على طعري  . 275/ 2( هرشى: وا  من واال هتعامع

دينعة. مشا ق النتا  على صحاب اثثا  5)  مع الب ة وع رَّ أ ثنية بعين مع
 . 369/ 1( لفت: هي

سر. مشا ق النتا  على صحاب اثثا  ( و 6)  ة الب يدع دي لبق شع  . 158/  1عدة: دعي مجيمعة البوع

يبٌد.  268/ 166 قد   105/ 1( صحيح مسلد  7)  نعا ُهشع ثع دَّ : حع ا قعاالع يبجع ببني ُيتنُيع ُسرع نباعٍ ا وع دع ببني حع مع  عن دعحب

 . 270/ 166 قد   106/ 1( صحيح مسلد  8) 

ُطتم بولاة: دي له  9)  وب اـ  ُيشـد علـى  دسـه كالزمـاما والولاـة  ( مع تع حع هـُ يع خلاةا وحيى ونـع خطامـه يف يـده وع
ابَّيه وخطام نعاقعيه لي خطاما ومثله وخطام دع

ا  لييع النَّو . مشا ق النتا  على صحاب اثثا   ا خطام من حع هع  . 235/ 1الليع دعي وع  لع

 . 60/ 403 قد   14/ 2( صحيح مسلد  10) 

 . 232/ 492 قد   53/ 2( صحيح مسلد  11) 

تله.هع   ( 12)  أ ُدصـُ
عر  ـي اف الشـَّ رع . وإدبخـال دطـب أ 

قبص: اللَّ ُفت . ودصُ  العع نع المضب
ُهتع نحٌت مي ُقتصا وع عب ُر المع عب ة: الشَّ يصع

قي ٍة. والمشـهتُ   العع ايـع وع أ  ي
اءع  ـي ا وـع ذع رع

قعت  رع  انبفع
نعى إيبي عب مع الب ره. وع ص شعب

قي دب يعُرنب يععب عنَُّه لع
يه« لي يقع قي رقبهـا.   »عع دب يعفب لع ا وع هع

الي لعى حع كها عع إيالَّ لرع سها وع  نعفب
نب  عاتي

النهايـة يف غريـب الحـديث والثـر البـن    مي

 . 275/ 3الثير 

 . 49/ 705 قد   151/ 2( صحيح مسلد  13) 



ا رواه ابن عباس كشف الباس  مشافهة عن سي ِّد الناس صلى هللا تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم  عمَّ

ْندي لإلمام   محمد عابد بن أحمد علي األنصاري الس ِّ
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ا   ِّ ـ َصلَّى هللا   (  1) وأخرج أيضا النَّبِّي  ْندَ  عِّ دٌ  يل  َقاعِّ ْبرِّ َبْيَنا جِّ َقاَل:  َعبَّاٍس،  َبْيٍر، َعنِّ اْبنِّ  ْبنِّ ج  يدِّ  من طريق َسعِّ

ا  َع َنقِّيضا ، فََرَفَع َرأَْسه ، َفَقاَل: »  ( 2) تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َسمِّ ْن َفْوقِّهِّ َن السََّماءِّ فُتَِّح مِّ اْلَيْوَم َلْم يُْفتَْح َقطُّ إَِّلَّ  َهذَا بَاٌب مِّ

َفَسلَّ  اْلَيْوَم،  إَِّلَّ  َقطُّ  ْل  َيْنزِّ َلْم  اأْلَْرضِّ  إَِّلى  َنَزَل  َملٌَك  َهذَا  َفَقاَل:  َملٌَك،  ْنهُ  مِّ َفَنَزَل  بِّنُوَرْينِّ  اْلَيْوَم،  ْر  أَْبشِّ َوقَاَل:  َم، 

ا  َفاتَِّحةُ  َقْبَلَك:  َنبِّيٌّ  يُْؤتَُهَما  َلْم  ] أُوتِّيتَُهَما  َوَخَواتِّيُم  تَابِّ،  إَِّلَّ  4ْلكِّ ْنُهَما  مِّ بَِّحْرٍف  تَْقَرأَ  لَْن  اْلَبَقَرةِّ،  ُسوَرةِّ  /ب[ 

يتَُه   «. أُْعطِّ

ا   من طريق ك َرْيٍب، َمْوَلى اْبنِّ َعبَّاٍس، َعْن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َعبَّاٍس، أَنَّه  َماَت اْبٌن َله  بِّق دَْيٍد  (  3) وأخرج أيضا
ـ أَْو    ( 4) 

، َفإِّذَا َناٌس َقدِّ اْجتََمع وا َله ، فَ   ( 5)   بِّع ْسَفانَ  ، َقاَل: فََخَرْجت  َن النَّاسِّ ، اْنظ ْر َما اْجتََمَع َله  مِّ أَْخبَْرت ه ،  ـ َفَقاَل: َيا ك َرْيب 

ْعت  َرس وَل هللاِّ ـ َصلَّى   وه ، َفإِّن ِّي َسمِّ ج  :  َفَقاَل: تَق ول  ه ْم أَْرَبع وَن؟ َقاَل: نََعْم، َقاَل: أَْخرِّ هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َيق ول 

ُكوَن بِّاهللِّ َشْيئًا، إَِّلَّ شَ  ْن َرُجٍل ُمْسلٍِّم َيُموُت، َفَيقُوُم َعَلى َجَناَزتِّهِّ أَْرَبعُوَن َرُجاًل، ََل يُْشرِّ «. »َما مِّ  فََّعُهُم هللاُ فِّيهِّ

يدَ، سَ ( 6) وأخرج البخاري  ِّ ْبن  أَبِّي يَزِّ : » من طريق ع ْبد  َّللاَّ َع اْبَن َعبَّاٍس َيق ول  ْن قَدََّم النَّبِّيُّ ـ َصلَّى هللاُ  مِّ مَّ أََنا مِّ

 «. تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َلْيَلةَ الُمْزَدلَِّفةِّ فِّي َضَعَفةِّ أَْهلِّهِّ 

د  ْبن   (  7) وأخرج مسلم   َنْيٍف، َعْن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َعبَّاٍس، َقاَل: دََخْلت  أََنا َوَخالِّ من طريق أَبِّي أ َماَمةَ ْبنِّ َسْهلِّ ْبنِّ ح 

ٍ َمْحن وٍذ   وَنةَ، َفأ تَِّي بَِّضب  ، َمَع َرس ولِّ هللاِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َبْيَت َمْيم  اْلَولِّيدِّ
ى إَِّلْيهِّ َرس ول  هللاِّ  ، َفأَْهوَ   ( 8) 

وا رَ  وَنةَ: أَْخبِّر  تِّي فِّي َبْيتِّ َمْيم  هِّ، َفَقاَل َبْعض  الن ِّْسَوةِّ الًلَّ س وَل هللاِّ ـ َصلَّى هللا   ، َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ بَِّيدِّ

يد  أَْن َيأْك َل، فََرَفَع َرس ول  هللاِّ  : أََحَراٌم ه َو َيا    تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ بَِّما ي رِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َيدَه ، َفق ْلت 

ُدنِّي أََعافُهُ  َرس وَل هللاِّ؟ َقاَل: »  ي َفأَجِّ نَّهُ َلْم َيُكْن بِّأَْرضِّ َقْومِّ ََل، َولَكِّ
دٌ: َفاْجتََرْرت ه   ( 9)  َوأََكْلت ه  َوَرس ول     ( 10) «، َقاَل َخالِّ

  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َيْنظ ر  َوَلْم َيْنَهنِّي. هللاِّ ـ َصلَّى هللا  

 
 . 254/ 806 قد   198/ 2( صحيح مسلد  1) 

 )مادة »نقف«(.   107/ 5النقيف: الصتت. النهاية يف غريب الحديث والثر  )2) 

 . 59/ 948 قد   53/ 3يح مسلد  ( صح 3) 

يد : بضد القاف و يح الدال المهملة ومثناة لحت ودال دخرىا وهت اسد متنع قرب مرةا وهت يف الطريق بين مرـة والمدينـةا وهـت واد ك 4)  ايـر مـن  ( ُقدع

ـ  كيلـت مـرت   120دودية الحجاز اليهاميةا يقطعه الطريق مـن مرـة إلـى المدينـة علـى نحـت مائـة وعشـرين كيلـت مـرت )  اإلمـام  (. يراوـع : معجـد الالـداب 

ـ   ـ بيــروت    2، شــهاب الــدين دبــت عاــد اهلل يــاقتت بــن عاــد اهلل الرومــأ الحمــتي  ا والــرو  المعطــا  يف خــرب  314-313/ 4  ا م 1995دا  صــاد  

ـ   ـ لحقيق  اإلمام  القطا   ـ  د/ دبت عاد اهلل محمد بن عاد اهلل بن عاد المنعد الحميري  ـ بيـروت    مفسسـة ناصـر   2، إحساب عاا   ص    ا م 1980للثقا ـة 

ـ  و ا  454-455 ـ مرـة المررمـة  د/ معجد المعالد الجغرا ية يف السيرة الناتية  ـ دا  مرـة  يـث بـن زويـر الحربـأ  ـ /  1402عالق بـن غع ص    ا م 1982هـ

ـ دمشق    د/   ا والمعالد الثيرة يف السنة والسيرة ـ 249 ـ دا  القلد  ـ    ا ودطلـي 222ص  ا  هـ 1411محمد بن محمد حسن شراب  د/  الحـديث الناـتي 

ـ   ـ دمشق    8، شتقأ دبت خلي    . 304ص   ا م 2012 هـ/ 1433دا  الفرر 

فاب: بضد العين وسرتب السينا و اءا ودلعا ونتب: بلدة عامرة على بعد ) 5)  ( كـيً  مـن مرـة شـمااًلا علـى الجـادة إلـى المدينـة. ينظـر: معجـد  80( ُعسب

 . 208للحربأ ص  المعالد الجغرا ية يف السيرة الناتية  

«. 1678 قد   165/ 2( صحيح الاوا ي 6)  يدع  ببُن دعبيأ يعزي
 ا و يه: »ُعاعيبُد اهللي

اٍبا بـه. يف 43/ 1945 قد    67/ 6( صحيح مسلد  7)  هع
ني شـي ني ابـب ٍ،ا عـع

الـي ى مع لـع دبُت عع : قعرع يعىا قعالع يعى ببُن يعحب أ« عن يعحب
ني نبهع دب يع لع صـحيح مسـلد    : ا ولفظة: »وع

 . 44/ 1945 قد    68/ 6

العى:  8)  لععع له ُسابحانُه وع نبه قتب
مي ة المحماةا وع ا ع جع

أ البحي نييذٍ » ( المحنت : المشتي بالرنعا وهي ٍ  حع جب
اءع بيعي ر    ؛ [ 69]هتد:    « وع طـُ دعي: مشتي بالرنـع حيـى يقب

ا. شرب  نا  البويب ا وُهت دعب ُيظاهر عليبها ُو ٌّ  عتق ُوّ  ليعرق لحيهع
ال دعصله من حي ُيقع ـ    عرًقاا وع محيأ السنة دبت محمد الحسين بـن مسـعتد  اإلمام  السنة 

ـ لحقيــق   ـ  د/ شــعيب ال نــاوو، و الشــي   بــن محمــد بــن الفــراء الاغــتي الشــا عأ  ـ دمشــق    2، محمــد زهيــر الشــاويش  المريــب اإلســ مأ 

 . 238/  11  ا م 1983هـ/ 1403

ءا دعاُ ُه عياً ا: إي  9)  أب
فُت الشَّ ال: عي ا: إي ا  ( دعاُ ُه: دعي: دقذُ ُها ُيقع يـره: عا ـتي الطيـرا لعيـُع عيفـً أ غع ال  ـي ُيقـع يا ـةا وع

فُيهـا دعيفهـا عي من زوـر الطيـر عي ا كرهُها وع

اء. شرب السنة للاغتي   انعت لحتُم على المع  . 238/  11كع

ء وذبـه 10)  أب
الشـَّ ير دخرج ورله وع

اععي )مـادة    116/ 1ـ اإلسـرند يةا    الـدعتة   دا  ـ    مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة ـ    المعجـد التسـيط .  (  اورت له: )اورت( الب

 »ور«(. 
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ا  ، فََجاَء َرس ول   ( 1) وأخرج أيضا ْبَيانِّ من طريق أَبِّي َحْمَزةَ اْلَقصَّابِّ، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، َقاَل: ك ْنت  أَْلَعب  َمَع الص ِّ

اْذَهْب َواْدُع لِّي  ، َوَقاَل: » ( 2) َباٍب، َقاَل فََجاَء فََحَطأَنِّي َحْطأَةا    هللاِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َفتََواَرْيت  َخْلفَ 

َيَة  ، ث مَّ َقاَل لَِّي: » ُمعَاوِّ : ه َو َيأْك ل  ، َفق ْلت  ْئت  َيَة «، َقاَل: فَجِّ ،  اْذَهْب َفاْدُع لِّي ُمَعاوِّ : ه َو َيأْك ل  ، َفق ْلت  ْئت  «، َقاَل: َفجِّ

 «.  َبْطَنُه ََل أَْشَبَع هللاُ َفَقاَل: » 

النسائي   َعَلْيهِّ  (  3) وأخرج  ِّ َصلَّى هللا  تعالى  إَِّلى َجْنبِّ النَّبِّي  َعبَّاٍس: َصلَّْيت   اْبن   َقاَل  َقاَل:  َمةَ  ْكرِّ من طريق عِّ

ِّ َصلَّى هللا  تعالى    َعَلْيهِّ َوَسلََّم، أ َصل ِّي َمَعه . َوَسلََّم، َوَعائَِّشة  َخْلَفَنا ت َصل ِّي َمَعَنا، َوأََنا إَِّلى َجْنبِّ النَّبِّي 

ا   ناى  (  4) وأخرج أيضا ٍس بِّمِّ ي  َقاَل: َصلَّى إَِّلى َجْنبِّي َعْبد  هللاِّ ْبن  َطاو  من طريق النَّْضرِّ ْبنِّ َكثِّيٍر أَبي َسْهٍل اأْلَْزدِّ

، فََكاَن إِّذَا َسَجدَ السَّْجدَةَ اأْل وَلى فََرَفَع َرأَْسه    دِّ اْلَخْيفِّ ، َفأَْنَكْرت  أََنا ذَلَِّك، َفق ْلت   فِّي َمْسجِّ هِّ ْنَها َرَفَع َيدَْيهِّ تِّْلَقاَء َوْجهِّ مِّ

ٍس: َرأَْيت   ٍد: إِّنَّ َهذَا لَيْصَنع  َشْيئاا َلْم نََر أََحداا َيْصنَع ه ، َقاَل َعْبد  هللاِّ ْبن  َطاو  َهْيبِّ ْبنِّ َخالِّ  أَبِّي َيْصنَع ه ، َوَقاَل: إِّن ِّي  لِّو 

 ( 5) ع ه .  َعبَّاٍس َيْصنَع ه ، َوَقاَل َعْبد  هللاِّ ْبن  َعبَّاٍس: َرأَْيت  النَّبِّيَّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َيْصَنَرأَْيت  اْبَن  

ِّ ـ صَ  ير  َمَع النَّبِّي  ٍد، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، َقاَل: ك نَّا نَسِّ َحمَّ ا من طريق اْبنِّ َعْوٍن، َعْن م  لَّى هللا   وأخرج النسائي أيضا

  . يَنةِّ واَل نََخاف  إِّالَّ هللاَ تعالى ن َصل ِّي َرْكَعتَْينِّ تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َبْيَن َمكَّةَ َواْلَمدِّ
 (6 ) 

ا   ـ    من طريق َعَطاءِّ ْبنِّ يََساٍر، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، أَنَّ َرس وَل هللاِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ (  7) وأخرج أيضا

ًَل؟« َقاَل: »  ق ْلَنا: بََلى َيا َرس وَل هللاِّ، َقاَل: » أَََل أُْخبُِّرُكْم بَِّخْيرِّ النَّاسِّ َمْنزِّ هِّ فِّي َسبِّيلِّ هللاِّ  ،  بَِّرْأسِّ َفَرسِّ ذٌ  َرُجٌل آخِّ
 
 . 96/ 2604 قد   27/ 8( صحيح مسلد  1) 

 . )مادة »حطأ«(   44/ 1إ ا نرب ظهره بيده ماستطة. الصحاب للجتهري    : ( حطأه 2) 

وهذا إسـناد حسـنا  والـه ثقـات  وـال الصـحيح غيـر قزعـة المرـأا  حديثـه عنـد النسـائأا ووثقـه دبـت ز عـةا و كـره ابـن حاـاب يف  صحيح لغيره:  (  3) 

المجياـى مـن السـنن      . حجاج: هت ابن محمد الميصيصأ العت ا وزياد: هت ابن سعد بن عاد الرحمن الوراسان نزيـ  مرـةا ثـد الـيمن. « الثقات » 

  2ـ ،   عاـد الفيـاب دبـت غـدة د/ لحقيـق  ـ    هــ( 303ت دبت عاد الرحمن دحمد بن شعيب بن علـأ الوراسـانا النسـائأ ) ـ اإلمام    السنن الصغرى للنسائأ 

  علـأ   بـن   شـعيب   بـن   دحمـد   الـرحمن   عاـد   ـ اإلمـام دبـت   الرـربى   السنن ا و 104و   86/ 2  ما 1986  هـ/   1406  حلب   ـ   مريب المطاتعات اإلس مية  

ـ اإلمـام  ( 915)   ما 2001/ هــ 1421  ـ بيـروت   الرسـالة   ـ مفسسـة   شلاأ   المنعد   عاد   سن ح   الشي    ـ لحقيق   النسائأ   الوراسان  ا وصـحيح ابـن خزيمـة 

ـ المريـب  311دبت بررا محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن برر السلمأ النيسابت ي )  ـ لحقيـق د/محمـد مصـطفى العظمـأ  هـ( 

ـ بيروت   ـ اإلمام محمد بـن حاـاب بـن دحمـد بـن حاـاب بـن معـا  بـن  ( ا وصحي 1537) ا  م 1980هـ/  1400اإلس مأ  ح ابن حااب برتليب ابن بلااب 

ـ ،  ـ لــح الشــي  شــعيب ال نــاوو،  ـ الميــر عــ ء الــدين علــأ بــن بلاــاب الفا ســأ  ـ بيــروت    2معاــد اليميمــأ دبــت حــالد الاســيأ  مفسســة الرســالة 

ـ اإلمام الحا ظ دبت القاسدا سليماب بـن دحمـد بـن    ( ا والمعجد الصغير   الرو  الدان إلى 2204) ا  م 1993هـ/ 1414 المعجد الصغير للطربان 

ـ بيـروت    360ديتب بن مطير اللومأ الشامأ الطربان )  ـ المريـب اإلسـ مأ  ـ لح د/محمد شـرت  محمـتد الحـاج دمريـر    ا م 1985هــ/ 1405هـ( 

ـ اإلمام دبت بررا دحمد بن الحسين بـن علـأ الاي 503)  ـ ، 458هقـأ ) ( ا والسنن الرربى  ـ لـح د/محمـد عاـد القـاد  عطـا  ـ    3هــ(  دا  الريـب العلميـة 

 . 917 قد    443/ 1سنن النسائأ الرربى و   . من طريق حجاج بن محمد العت ا هبذا اإلسناد  107/ 3  ا م 2003هـ/  1424بيروت 

 . 1146 قد   232/ 2النسائأ يف المجياى و ا  736 قد   368/ 1سنن النسائأ الرربى صحيح: ( 4) 

ا  232/ 2يف اال ييابا باب   ع اليدين بين السجدلين للقـاء التوـها  يف المجياى  ( ا والنسائأ  740 قد )   داود يف الص ةا باب ا يياب الص ة سنن دبأ    )5) 

 والنضر بن كثير السعدي نعيع. 

ـ  ا  1907ا  1906  بـرقد   358/ 2والنسائأ يف الرربى  ا  1435قد  بر   406/ 1ا  3/ 1434  برقد   306/ 1دخروه النسائأ يف المجياى    )6)  وسـنن الرتمـذي 

ـ لحقيق الشي  دحمد شاكر والشي  محمـد  ـفاد عاـد الاـاقأ  279اإلمام دبت عيسىا محمد بن عيسى بن ست ة بن متسى بن الضحاك الرتمذي )  هـ( 

ـ ،  ـ مصـر    2والشي  إبراهيد عـت     بـرقد   135/ 3سـنن الرايـر  ال والايهقـأ يف  ا  547  بـرقد   549/ 1ا  م 1975هــ/  1395مرياـة مصـطفى الحلاـأ 

 . 1877 برقد   474/ 2دحمد  مسند و ا  5469ا  5468ا  5467

ـ اإلمام الحا ظ دبـت محمـدا عاـد  ا  2361 قد    66/ 3لنسائأ  ل سنن الرربى  ا وال 1652  برقد   286/ 3الرتمذي  سنن    ( 7)  وسنن الدا مأ )مسند الدا مأ( 

ـ الريـا   255هبـرام الـدا مأ )   اهلل بن عاد الرحمن بن الفض  بـن  ـ دا  المغنـأ  ـ لـح د/حسـين سـليد دسـد الـدا ان    بـرقد   1548/ 3ا  هــ 1420هــ( 

ـ اإلمام دبت عثمابا سعيد بن منصت  بن شـعاة الوراسـان الجتزوـان ) ا  2440 ـ لـح د/سـعد بـن عاـد اهلل بـن عاـد  227وسنن سعيد بن منصت   هــ( 

دا ود/خالـد بـن   يـد ـ الريـا   العزيز آل ُحمع ـ دا  اللتكـة للنشـر  دحمـد  مسـند  و ا  2434بـرقد   200/ 7ا  م 2012هــ/  1433عاـد الـرحمن الجريسـأ 

 . 3006  برقد   713/ 2ا  2976 برقد  707/ 2ا  2975 برقد   706/ 2ا  2883برقد  688/ 2ا  2147 برقد   525/ 2ا  2012  برقد   499/ 2
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ي َيلِّيهِّ  ْعٍب  ، َقاَل: » /أ[ ق ْلَنا: َنَعْم، َيا َرس وَل هللاِّ 5؟« ] َحتَّى َيُموَت أَْو يُْقتََل، َوأُْخبُِّرُكْم بِّالَّذِّ ٌل فِّي شِّ َرُجٌل ُمْعتَزِّ
 (1 )  

، َوأُْخبُِّرُكْم بَِّشر ِّ النَّاسِّ  ُل ُشُروَر النَّاسِّ َكاةَ َوَيْعتَزِّ ي الزَّ اَلةَ َويَُؤدِّ ي  ؟« ق ْلَنا: نََعْم، َيا َرس وَل هللاِّ، َقاَل: » يُقِّيُم الصَّ الَّذِّ

ي بِّهِّ   «. يُْسأَُل بِّاهللِّ َوََل يُْعطِّ

ا   ، َقاَل اْبن  َعبَّاٍس: َقاَل لِّي َرس ول  هللاِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ  (  2) وأخرج أيضا َيةِّ من طريق أَبِّي اْلَعالِّ

 « : َلتِّهِّ ا َوَضْعت ه نَّ فِّي  ،  ( 3) «، َفَلقَْطت  َله  َحَصَياٍت ه نَّ َحَصى اْلَخْذفِّ  َهاتِّ اْلتَقِّْط لِّي َغدَاةَ اْلَعَقَبةِّ َوه َو َعَلى َراحِّ فَلَمَّ

هِّ، َقاَل: »  ، َفإِّنََّما أَْهلََك َمْن كان قِّْبَلُكمُ َيدِّ ينِّ ، َوإِّيَّاُكْم َواْلغُلُوَّ فِّي الد ِّ ، بِّأَْمثَالِّ َهُؤََلءِّ «.   بِّأَْمثَالِّ َهُؤََلءِّ ينِّ  اْلغُلُوُّ فِّي الد ِّ

ا   ِّ، َعنِّ اْبنِّ عَ (  4) وأخرج أيضا بَّاٍس، َقاَل: إِّذَا َرَمى اْلَجْمَرةَ َفَقْد َحلَّ َله  ك لُّ َشْيٍء إِّالَّ  من طريق اْلَحَسنِّ اْلع َرنِّي 

ا أََنا َفَقْد َرأَْيت  َرس وَل هللاِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  ؟ َقاَل: أَمَّ يب  يٌب   الن َِّساَء، قِّيَل َله : َوالط ِّ ْسكِّ أَفَطِّ خ  بِّاْلمِّ ـ َيتََضمَّ

 ه َو؟ 

داا ث مَّ تَاَب َوآَمَن  (  5) ا  وأخرج أيضا  تَعَم ِّ ناا م  ْؤمِّ ْن َقتََل م  ، أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس، س ئَِّل َعمَّ من طريق َسالِّمِّ ْبنِّ أَبِّي اْلَجْعدِّ

ْعت  َنبِّيَّك ْم ـ َصلَّى هللا  تعالى عَ  ا ث مَّ اْهتَدَى، َفَقاَل اْبن  َعبَّاٍس: َوأَنَّى َله  التوبة، َسمِّ :  َوَعَمَل َصالِّحا َلْيهِّ َوَسلََّم ـ َيق ول 

يُء المقتول ُمتََعل ًِّقا بِّاْلقَاتِّلِّ تَْشَخُب  »  يَجِّ
ِّ، َسْل َهذَا فِّيَم َقتََلنِّي   ( 7) أَْوَداُجُه   ( 6)  ؟« ث مَّ َقاَل: َوهللاِّ  َدًما، َفَيقُوُل: أَْي َرب 

َلَقْد أَْنَزلََها هللا  ث مَّ َما نََسَخَها.  
 (8 ) 

ا   أيضا َقاَل َرس ول  هللاِّ  (  9) وأخرج  َقاَل:  َعبَّاٍس،  اْبنِّ  ٍس ، َعنِّ  َعْن َطاو  ٍس،  اْبنِّ َطاو  س ْفَياَن، َعنِّ  من طريق 

َفاَل َيبِّْعهُ َحتَّى يَْكتَاَلهُ«.   َمنِّ اْبتَاَع َطعَاًما َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم: » 
 (10 ) 

ا  ٍس، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، َقاَل: سمعت النَّبِّيَّ ـ َصلَّى هللا   (  11) وأخرج أيضا من طريق س ْفَياَن، َعْن َعْمٍرو، َعْن َطاو 

ي َقْبَله  َحتَّى َيْقبَِّضه .   ، َوالَّذِّ ثْلِّهِّ تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ بِّمِّ
 (12 ) 

 
عب: هت انفراج بين والينا والمراد العزلة واالنفراد عن النا . 1)  ا والصـحاب  255/ 2ينظر: مشـا ق النـتا  علـى صـحاب اثثـا  للقانـأ عيـا     ( شي

 . 56/ 1للجتهري  

ـ اإلمـام دبـت عاـد  ا  1/ 3059  برقد   603/ 1ا  1/   3057/ 1  برقد   602/ 1لمجياى  وا   ا 4049 قد    178/ 4لنسائأ  ل سنن الرربى  ال (  2)  وسنن ابـن ماوـه 

ـ القـاهرة د.ت    هـ( ـ 275اهللا محمد بن يزيد القزوينأا المعروف بابن ماوه )  ـ دا  إحيـاء الريـب العربيـة    228/ 4ا  لحقيق د/محمد  فاد عاد الاـاقأ 

 . 1876  برقد   474/ 2دحمد  مسند  و ا  9630برقد  127/ 5لايهقأ  ل   سنن الراير ال و ا  3029 برقد 

غاً ا. النهاية يف غريب الحديث والثر 3)  ف: دي صي ذب  . 16/ 2( حصى البوع

سـنن الرايـر  ال و ا  3041  برقد   234/ 4ابن ماوه  سنن  و ا  1/ 3084  برقد   607/ 1يف المجياى  و ا  4076 قد    188/ 4لنسائأ  ل   سنن الرربى ال   : ( حسن 4) 

ــرقد   136/ 5لايهقــأ  ل  ــرقد   204/ 5ا  9696  ب ــرقد   520/ 2دحمــد  مســند  و ا  10113  ب ــرقد   762/ 2ا  2121  ب ــرقد   814/ 2ا  3265  ب ا  3560  ب

  سـليد   حسـين   الشـي    ـ لحقيـق   المتصلأ   اليميمأ   ه ل   بن   عيسى   بن   يحيى   بن   المثنى   بن   علأ   بن   دحمد   يعلى   ـ اإلمام دبت   المتصلأ   يعلى   دبأ   مسند و 

ـ اإلمام دبت بررا عاد اهلل بن محمـد بـن دبـأ شـياة ) ا  2696  برقد   89/ 5  م 1984  / هـ 1404  ـ دمشق   للرتاث   المأمتب   ـ دا    دسد  ـ  235والمصنع  هــ( 

ـ د  امة  ج دحاديثه د/محمد عتَّ م نصتصه وخرَّ ـ دمشـق  حققه وقتَّ ـ ودةا ومفسسة علتم القرآب  ا  13993 قـد    300/ 8ا  م 2006هــ/  1427ا  القالة 

ـ   ـ  اإلمام  والمعجد الراير  ـ لحقيق الشي  حمـدي عاـد المجيـد السـلفأ    2، سليماب بن دحمد بن ديتب بن مطير اللومأ الشامأ دبت القاسد الطربان 

ـ القاهرة   . 12705 برقد  140/ 12ا  مرياة ابن ليمية 

 . 3448 قد    420/ 3لنسائأ  ل سنن الرربى ال ( 5) 

يع ب. النهاية يف غريب الحديث والثر  6)  ُب: السَّ وب  . شوب«( » )مادة    450/ 2( الشَّ

قييـ ع 7)  : وع
يـ،ي ري ٌجا بياليَّحب دع ُدها: وع

ابحا واحـي ا الـذَّ طعُعهـع أ يعقب
يي نع الُعروق الَّ

ا،ع بالُعُنق مي ا دعحع أع مع
اُوُه: هي دع ة النَّحـر.  ا   ( دعوب رع اعأب ُثغـب

اني نب وـع ليظـاب عـع قـاب غع رب
اب: عي دعوـع لبتع

 . )مادة »ودج«(   165/ 5النهاية يف غريب الحديث والثر  

 . 3023  برقد   241/ 8مسلد  صحيح و ا  4590 برقد  47/ 6ا 3855برقد  45/ 5صحيح الاوا ي  )8) 

 . 6145 قد    54/ 6لنسائأ  ل سنن الرربى ال ( 9) 

 . 1525 برقد   7/ 5مسلد  صحيح و ا  2135برقد   68/ 3ا  2132 برقد  68/ 3الاوا ي صحيح  )10) 

 . 6146 قد    55/ 6لنسائأ  ل  سنن الرربى ال ( 11) 

 . 1525 برقد   7/ 5مسلد صحيح  و ا  2135ا   2132 برقد  68/ 3الاوا ي صحيح  )12) 
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ي ي حَ (  1) وأخرج أبو داود   ِّ، الَّذِّ ي  يمِّ ، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، َقاَل: أَتَْيت   من طريق أبي إسحاق، عن التَّمِّ يرِّ ث  بِّالتَّْفسِّ د ِّ

  ٍ َجخ  ، فََرأَْيت  َبَياَض إِّبَِّطْيهِّ َوه َو م  ْن َخْلفِّهِّ النَّبِّيَّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ مِّ
َج َيدَْيهِّ«. ( 2)   ، َقْد َفرَّ

ِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ  من طريق ك َرْيٍب، َعنِّ اْبنِّ َعبَّ (  3) وأخرج أبو داود   أَبِّي إَِّلى النَّبِّي  اٍس، َقاَل: بََعثَنِّي 

دََقةِّ  َن الصَّ َوَسلََّم ـ فِّي إِّبٍِّل، أَْعَطاَها إِّيَّاه  مِّ
4 . 

ا   ِّ ـ َصلَّى هللا  (  5) وأخرج أيضا ِّ، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، َقاَل: َقدََّمَنا َرس ول  َّللاَّ  تعالى َعَلْيهِّ  من طريق اْلَحَسنِّ اْلع َرنِّي 

طَّلِّبِّ، َعَلى جمَراٍت فََجعََل يَْلَطح    َبنِّي َعْبدِّ اْلم  ْزدَلَِّفةِّ أ َغْيلَِّمةَ  اْلم  َوَسلََّم ـ َلْيَلةَ 
 (6  ) « : أَُبْينِّيَّ ََل تَْرُموا  أَْفَخاذََنا، َوَيق ول 

 ( 7) «.  اْلَجْمَرةَ َحتَّى تَْطلَُع الشَّْمسُ 

  . : الضَّْرب  اللَّي ِّن  دَ: اللَّْطح   َقاَل أَب و دَاو 

ا   ِّ ـ  (  8) وأخرج أيضا وَنةَ َفدََخَل َرس ول  َّللاَّ من طريق ع َمَر ْبنِّ َحْرَمَلةَ، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، َقاَل: ك ْنت  فِّي َبْيتِّ َمْيم 

ْبن  اْلوَ  د   َوَمَعه  َخالِّ ـ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  ـ  َصلَّى هللا  تعالى   ِّ َق َرس ول  َّللاَّ َفتَبَزَّ  ، ث َماَمتَْينِّ يَّْينِّ َعَلى  بَِّضبَّْينِّ َمْشوِّ لِّيدِّ َفَجاء وا 

دٌ:   ِّ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َفَقاَل َخالِّ ِّ ـ َصلَّى هللا   أََجلْ ، َقاَل: » إَِّخالَُك تَْقذُُرهُ َيا َرُسوَل ّللاَّ «، ث مَّ أ تَِّي َرس ول  َّللاَّ

ِّ َصلَّى هللا  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: » تعا  َب، َفَقاَل َرس ول  َّللاَّ ْك  لى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ بَِّلَبٍن فََشرِّ إِّذَا أََكَل أََحُدُكْم َطعَاًما َفْلَيقُْل: اللَُّهمَّ بَارِّ

ْنهُ، َوإِّذَا ُسقَِّي َلَبنًا فَْلَيقُْل: اللَُّهمَّ بَ  ْمَنا َخْيًرا مِّ ، َوأَْطعِّ َن  َلنَا فِّيهِّ ُئ مِّ ْنهُ، َفإِّنَّهُ َلْيَس َشْيٌء يُْجزِّ ْدَنا مِّ ، َوزِّ ْك َلَنا فِّيهِّ ارِّ

   ( 9) «.  /ب[ إَِّلَّ اللَّبَنُ 5الطََّعامِّ َوالشََّرابِّ ] 

ا   ْنَد (  10) وأخرج أيضا ِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َجالِّساا عِّ ،  َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، َقاَل: َرأَْيت  َرس وَل َّللاَّ ْكنِّ  الرُّ

َفَقاَل: »  َك،  السََّماءِّ َفَضحِّ إَِّلى  َبَصَره   فََرَفَع  َفَباُعوَها  َقاَل:  ُم الشُُّحوَم  َعَلْيهِّ َم  َحرَّ  َ إِّنَّ ّللاَّ ـ  ثاََلثًا  ـ  اْلَيُهوَد   ُ لََعَن ّللاَّ

َم َعَلى َقْوٍم أَْكَل َشْيٍء َحرَّ  َ إِّذَا َحرَّ ْم ثََمَنهُ«.  َوأََكلُوا أَْثَماَنَها، َوإِّنَّ ّللاَّ َم َعَلْيهِّ
 (11 ) 

ا   هِّ َعَلى َظْهرِّ  (  12) وأخرج أيضا َقدَّمِّ ْن م  هِّ مِّ َيةَ إَِّزارِّ ، فتقع َحاشِّ ر  َمةَ، أَنَّه  َرأَى اْبَن َعبَّاٍس َيأْتَزِّ ْكرِّ من طريق عِّ

َقاَل:   ْزَرةَ؟  هِّ اإْلِّ َهذِّ ر   تَأْتَزِّ َم  لِّ  : هِّ، ق ْلت  رِّ َؤخَّ ْن م  َويَْرَفع  مِّ  ، ـ  َقدََمْيهِّ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  ـ َصلَّى هللا  تعالى   ِّ َرأَْيت  َرس وَل َّللاَّ

َها.   ر  َيأْتَزِّ
 (13 ) 

 
 . 899 قد   237/ 1( سنن دبأ داود 1) 

لى  هـت ُمصـع : دي:  ـالح عضـديها ووا اهمـا عـن  ( ُمجع : قال السندي: بضد ميد  فيح ويد ولشـديد خـاء مشـددة ُمنتنـة  2)  وـى كصـع مرسـت ةا مـن وع

ومـال الـدين دبـت الفـرج عاـد الـرحمن بـن علـأ بـن محمـد  ـ اإلمـام    غريـب الحـديث ا وينظـر:  231/ 4ونايها و  ع بطنه عن ال  . مسند دحمد  

 . 140/ 1ما 1985 هـ/ 1405ت بيرو  ـ دا  الريب العلمية  ـ    عاد المعطأ دمين القلعجأ / ق د ي حق ـ ل   هـ( 597ت الجتزي ) 

 . 1653 قد   123/ 2( سنن دبأ داود 3) 

 . 304 برقد   170/ 1ا  256 برقد  152/ 1مسلد  صحيح و  ا  39/ 1ا  117  برقد   34/ 1صحيح الاوا ي    )4) 

 . 1940 قد   194/ 2( سنن دبأ داود 5) 

 ( كيب بالهامش: »اللطح بالحاء المهملة. مجمع«. 6) 

ا  2883  بـرقد   475/ 4ا  2871  بـرقد   467/ 4ابـن خزيمـة  صـحيح  و ا  1295  برقد   78/ 4مسلد  صحيح  و ا  1676  برقد   165/ 2صحيح الاوا ي    )7) 

ا  9607  بــرقد   123/ 5لايهقــأ  الســنن الرــربى ل و ا  4023  بــرقد   168/ 4لنســائأ  ل الرــربى  الســنن  و ا    3867بــرقد   178/ 9ابــن حاــاب  صــحيح  و 

 . 4986  برقد 1099/ 3دحمد  مسند و ا  9608

 . 3730 قد   339/ 3 سنن دبأ داود  ( 8) 

 . 1945 برقد   67/ 6مسلد صحيح  و ا  5391  برقد   71/ 7ا  5389 برقد  70/ 7ا 2575برقد  155/ 3الاوا ي صحيح  )9) 

 . 3488 قد   280/ 3( سنن دبأ داود 10) 

دائـرة المعـا ف  ـ    هــ( 256ت عاـد اهلل )   محمد بن إسماعي  بن إبراهيد بن المغيرة الاوـا يا دبـت ـ اإلمام    دخروه الاوا ي يف اليا ي  الراير صحيح:    )11) 

  14-13/ 6لايهقـأ  السـنن الرـربى ل ( ا و 4938ابـن حاـاب ) صـحيح  ( ا و 3488داود )   أ دبـسـنن  ا و 147/ 82ـ الهندا    الدكن   ـ العثمانيةا حيد  آباد  

 ا عن ابن عاا ا به.  ( من طريق سعيد بن واير 12378) يف المعجد الراير  ودخروه الطربان ا  من طرق عن خالد الحذاءا هبذا اإلسناد 

 . 4096 قد   60/ 4( سنن دبأ داود 12) 

( من طريق دبأ نمرة دني بن عيـا ا عـن محمـد بـن دبـأ  9601الرربى ) إسناده صحيح من طريق عررمةا والحديث دخروه النسائأ يف السنن    )13) 

 . يحيىا به 
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َمةَ، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، َقاَل: َكاَن َرس ول  هللاِّ ـ َصلَّى هللا  ( 1) وأخرج ابن أبي شيبة في »مصنفه«  ْكرِّ من طريق عِّ

َن   َنا مِّ ى َهذَا الدَُّعاَء: » تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ ي َعل ِّم  مَّ َن اْلح  ْن  األَْوَجاعِّ ك ل َِّها َومِّ ، مِّ يمِّ ِّ اْلعَظِّ ، أَُعوذُ بِّاّلِلَّ بِّْسمِّ هللاِّ اْلَكبِّيرِّ

ْرٍق نَعَّاٍر   َشر ِّ ُكل ِّ عِّ
 (2 )  .» ْن َشر ِّ َحر ِّ النَّارِّ ، َومِّ

 (3 ) 

ا   يدَ، َعنِّ اْبنِّ َعم ٍ َل (  4) وأخرج أيضا : أََلْم  من طريق أَْسَماَء بِّْنتِّ يَزِّ َع اْبَن َعبَّاٍس َيق ول  َها، ي َقاَل َله : أَنٌَس، أَنَّه  َسمِّ

تََعاَلى:   ہ(  َيق َل َّللاَّ   ہ ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  تََعاَلى:  [ 7]الحشر: )ڻ ڻ  َيق َل َّللاَّ   أََلْم  َقاَل:  بََلى،  َقال وا:  پ ڀ(  ؟  پ  ٻ پ پ  ٻ  )ٱ ٻ ٻ 

النَّقِّيرِّ    [ 36]األحزاب:  َنبِّيذِّ  َعْن  نََهى  أَنَّه   ـ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  تعالى  ـ َصلَّى هللا  َعَلى َرس ولِّ هللاِّ  َفأَْشَهد   َقاَل:  اآلية ؟ 
 (5 )  ،

َزفَّتِّ   َواْلم 
، َواْلَحْنتَمِّ  ( 7) ، َوالدُّبَّاءِّ  ( 6) 

 (8 ) . 

ٌل إِّ  ِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم  وأخرج الحاكم في »مستدركه« عن اْبن  َعبَّاٍس، قال: َجاَء َرج  َلى َرس ولِّ َّللاَّ

َكأَ  فََرأَْيت   َشَجَرةٍ،  َخْلَف  أ َصل ِّي  َكأَن ِّي  النوم  في  اللَّْيَلةِّ  هِّ  َهذِّ َرأَْيت   إِّن ِّي   ،ِّ َّللاَّ َرس وَل  َيا  َفَقاَل:  َسْجدَةا  ـ  قََرْأت   ن ِّي 

َكأَنََّها   ، فََرأَْيت  الشََّجَرةَ  :  فََسَجْدت  َي تَق ول  َدةٌ، َوهِّ َي َساجِّ ْعت َها َوهِّ ي، فََسمِّ ودِّ د  بِّس ج  ْنَدَك بَِّها  تَْسج  اللَُّهمَّ اْكتُْب لِّي عِّ

َك َدا  ْن َعْبدِّ ن ِّي َكَما َقبِّْلَت مِّ ْزًرا، َواْقَبْلَها مِّ ْنَدَك ذُْخًرا، َوَضْع َعن ِّي بَِّها وِّ  ُوَد.  أَْجًرا، َواْجَعْلَها لِّي عِّ

ْعت ه  َوه  َقاَل اْبن  َعبَّ  ِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َقَرأَ السَّْجدَةَ، ث مَّ َسَجدَ، فََسمِّ دٌ  اٍس: فََرأَْيت  َرس وَل َّللاَّ َو َساجِّ

ل  َعْن َكًَلمِّ الشََّجَرةِّ   ج  ثَْل َما َقاَل الرَّ َيق ول  مِّ
 . وصححه الحاكم وأقره الذهبي.  ( 9) 

 
 . 24045 قد   91/ 12بن دبأ شياة ال مصنع ال ( 1) 

ُق  2)  رب
رع العي . النهايـة يف غريـب الحـديث والثـر  ( نععع هي دع ُخُرووـي نـب ه عي ّتت دمـُ ا صـع تٌ ا إي ع اٌ  ونععـُ ٌب نععـَّ ع وعع . وُورب لعفع ا ا ب ا إي ع مي قـال  )مـادة »نعـر«(ا و   81/ 5بيالدَّ

نا وهـت المضـطربا  دي: بيـاء ولشـديد عـي   «؛ عرق  عار   » السندي: بالنتب ولشديد العين؛ هت الذي يرلفع دقـه ويزيـدا  يحـدث  يـه الحـرا ويـروى:  

 . 463/ 4و ل، بزيادة الولط  يها كذا قال شا ب الرتمذي. مسند دحمد  

ـ اإلمـام الحـا ظ دبـت برـرا عاـد الـرزاق  ا و 30115 قد    258/ 15ا  24045 قد    92-91/ 12بن دبأ شياة  ال مصنع  نعيع اإلسناد: ال   )3)  المصـنَّع 

ـ اإلمام مع 211بن همام الصنعان )  ـ وملحق به: الجامع  ـ  153مر بن دبأ عمرو  اشـد الزديا مـتالهدا دبـت عـروة الاصــريا نزيـ  الـيمن ) هـ(  هــ( 

ـ لتزيـع المريـب   ـ المجلـي العلمـأ بالهنـد  عنأ بيحقيق نصتصـها ولوـريج دحاديثـها واليعليـق عليـه الشـي  المحـدث حايـب الـرحمن العظمـأ 

ـ بيــروت   ا  4807 قــد    94/ 11مســند الاــزا    الاحــر الزخــا   و   ا 2729 قــد    462/ 4مســند دحمــد  و (ا  19771) ا  م 1983هـــ/ 1403اإلســ مأ 

قال الرتمذي: حديث غريب ال نعر ـه إال مـن حـديث إبـراهيد بـن إسـماعي  بـن دبـأ حاياـةا  و   (ا 2075الرتمذي ) سنن  (ا و 3526ابن ماوه ) سنن  و 

عع يف الحديثا و  ـ اإلمام دبت عاد اهلل الحـاكدا محمـد بـن عاـد  (ا والمسيد ك على  11563لطربان ) المعجد الراير ل وإبراهيد هذا ُيضع الصحيحين 

ـ دا  الريـب  405اهلل بن محمد بن حمدويه بن نعيد بن الحرد الضاأ النيسابت ي المعـروف بـابن الايـع )  ـ لحقيـق د/مصـطفى عاـد القـاد  عطـا  هــ( 

ـ بيروت   وقـال الحـاكد: صـحيح    ا الشـهلأا هبـذا اإلسـناد   من طرق عن إبراهيد بـن إسـماعي  بـن دبـأ حاياـة   414/ 4ما  1990هـ/  1411العلمية 

 اإلسنادا ووا قه الذهاأ! وقال: إبراهيد قد وثقه دحمد! 

 . 24261 قد   189/ 12بن دبأ شياة ال مصنع ال  ( 4) 

يصيرع  5) 
اُء لي مع  الب

يبهي لع ى عع  اليَّمرا وُيلبقع
طه ُثدَّ ُينباعُذ  ييهي ر وسع لة ُينبقع يُر: دصُ  النَّوب

تُب  ( النَّقي يعرـُ لـى الدوـا  النَّقيـرا  ع ا الع عع
مـع   ييـهي ا ُيعب ى مـع لـع ٌع عع

ررًا. والنَّهأ واقي نعايذًا ُمسب

ُعتٍل. النهاية يف غريب الحديث والثر  فب نعى مع عب ُهتع  ععي  بيمع يرا وع
نب نعاييذي النَّقي يُرُه: عع

دي ا لعقب افي في البُمضع ذب لعى حع  . )مادة »نقر«(   104/ 5  عع

ُمزع َّ 6)  . النهاية يف غريب ال (  الب ا ُثدَّ انبيُايذ  ييهي نع القاع ي
ُهتع نتٌع مي  وع

ي ُطليى بيالزد بتي ية: ُهتع اإلناٌء الَّذي
عي نع الوب

 . )مادة »ز ت«(  304/ 2حديث والثر تي مي

ابي 7)  رع أ الشَّ
ا  ُيسرع الّشّدُة  ي يهع

ٌةا كانتا ينبياُذوب  ي ُعا واحدها ُدبَّاءع رب بَّاُء: القع  . )مادة »دبب«(   96/ 2. النهاية يف غريب الحديث والثر  ( الد 

ف  8)  زع ي ع ليلبوع ا  عقي يهع
ع  ي  ُثدَّ ال سي

ينعةي دي مع ا إيلعى الب يهع
ر  ي مع  الومب انعتب ُلحب ٌر كع ُهتنة ُخضب ا  مدب رع

نبيعُد: وي ا  ( الحع يهـع
ني االنبيياـا   ي ا ُنهـأ عـع إينَّمـع ٌة. وع نبيعمـع هتا حع نبيعدا واحدع  حع

هي ُكلد

نبهـع ل  أ عع عر  ُنهـي م والشـَّ يٍن ُيعجن بالـدَّ
نب طي
م  مي انعتب ُلعب ا كع عنَّهع

قيي ع لي نها. وع ا لوب  دعهب يهع
رع الّشّدُة  ي ُه. النهايـة يف  نَّها ُلسب وـب ُل البتع عوَّ الب ملهـا. وع يعنـع مـن عع ا لُيمب

 . )مادة »حنيد«(  448/ 1غريب الحديث والثر 

والحاديـث المويـا ة دو  ا  2768  بـرقد   473/ 6ابن حاـاب  صحيح  و ا  563  برقد   603/ 1ا  562  برقد   602/ 1ابن خزيمة  حديث صحيح: صحيح  (  9) 

ـ اإلمـام نـياء الـدين دبـت عاـد اهللا محمـد بـن عاـد التاحـد   المسيورج مـن الحاديـث المويـا ة ممـا لـد يوروـه الاوـا ي ومسـلد يف صـحيحيهما 

ـ د اسة ولحقيق د/عاـد الملـ، بـن عاـد  643المقدسأ )  ـ ، هـ(  ـ بيـروت    3اهلل بـن دهـيش  ا  157  بـرقد   170/ 11ا  م 2000هــ/  1420دا  خضـر 

ا  1053  بــرقد   165/ 2ابــن ماوــه  ســنن  و ا  3424بــرقد   425/ 5ا  579  بــرقد   577/ 1الرتمــذي  ســنن  و ا  804  بــرقد   19/  1لحــاكد  المســيد ك ل و 

 . 11262 برقد  129/ 11لطربان ل الراير  المعجد و ا  3820ا  3819 برقد  320/ 2لايهقأ  ل  ى سنن الررب ال و 
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ا الحاكم في »مستدركه«   َلْيَكةَ، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، َقاَل: أ قِّيَمْت الصًَّلَة ،  (  1) وأخرج أيضا من طريق اْبنِّ أَبِّي م 

ْكَعتَْينِّ ، فََجذََبني َرس ول  هللاِّ ـ َصلَّى هللا تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َفَقاَل: »  ْبَح أَْربًَعا أَتُ فقمت أصلي الرَّ .  (  2) ؟«  َصل ِّي الصُّ

 وقال: على شرط مسلم. وأقره الذهبي. 

ـ  (  3) وأخرج الطبراني في »الكبير«   َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  تعالى  ـ َصلَّى هللا   ْعت  َرس وَل هللاِّ  َعبَّاٍس َقاَل: َسمِّ عن اْبنِّ 

 « : ْدَرةِّ اْلُمْنتََهى، فَإِّذَا َنْبقَُها أَْمثَاُل اْلقِّاَللِّ  َيق ول  َي بَِّي اْنتََهْيُت إَِّلى سِّ ا أُْسرِّ َلمَّ
 (4 )  .» 

ِّ ْبنِّ َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َعبَّاٍس. قال الهيثمي: لم أر من ذكرها.   وفي إسناده َزْيَنب  بِّْنت  س َلْيَماَن ْبنِّ َعلِّي 
 (5 ) 

ِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ  وأخرج الطبراني في »األوسط« و  ْعت  َرس وَل َّللاَّ »الكبير« عن ْبنِّ َعبَّاٍس َقاَل: َسمِّ

 « : َيق ول  ـ  ُسْبَحا َوَسلََّم  تَْسبِّيُحهُ  َلفََعَل،  لُْقَمةً  يَن السَّْبَع  َواأْلََرضِّ اْلتَقِّمِّ السََّمَواتِّ  َلهُ:  قِّيَل  َلْو  َمَلًكا   ِّ َّ َحْيُث  إِّنَّ ّلِلِّ نََك 

 ( 6) ُكْنَت«.  

ْزٍق.   ِّ ْبن  رِّ دَ بِّهِّ َوْهب  َّللاَّ  قال الطبراني: تََفرَّ

 /أ[ 6]   (  7) قال الهيثمي: ولم أر من ذكر له ترجمة.  

، وحديثه حسن: أَنَّ َرس وَل هللاِّ ـ َصلَّى  ( 10) بإسناد فيه ابن لهيعة ( 9) والطبراني في »الكبير« ( 8) وأخرج أحمد 

 
 . 1158 قد   307/ 1للحاكد   ( المسيد ك 1) 

ا  بــدوب لــرقيد ا  302/ 2ا  1124  بــرقد   301/ 2ابــن خزيمــة  صــحيح    الحــديث صــحيح وشــتاهده عنــد الاوــا ي ومســلد وهــت علــى شــر، مســلد ا   )2) 

ى  سـنن الرـرب ال و   ا 2764  بـرقد   1789/ 3الـدا مأ  سـنن  و ا  1158  بـرقد   307/ 1لحـاكد  المسـيد ك ل و ا  2469  برقد   221/ 6ابن حااب  صحيح  و 

دبـت داود سـليماب بـن  ـ اإلمام    ومسند دبأ داود الطيالسأ ا  3392  برقد   784/ 2ا  2162  برقد   528/ 2دحمد  مسند  و ا  4617  برقد   482/ 2لايهقأ  ل 

  بـرقد   456/ 4ا  م 1999  / هــ 1419  مصـر   ـ دا  هجـر  ـ    محمد بن عاد المحسن الرتكـأ / ق د ي حق ـ ل   هـ( 204ت داود بن الجا ود الطيالسأ الاصرى ) 

 . 2575 برقد  449/ 4يعلى   أ دب مسند و ا  2859

 . 10683 قد    287/ 10  للطربان   ( المعجد الراير 3) 

 . 184/  2مشا ق النتا  على صحاب اثثا  ينظر: وهأ الجرة.  ا  ( القي ل: ومع: ُقلَّةا وهأ حب الماء سميت بذل، لهنا لق  باليدي دي لر ع 4) 

ـ  5)  ـ  دبت الحسن ن اإلمام  ( مجمع الزوائد  ـ مرياـة القدسـأ  ـ لحقيـق د/حسـام الـدين القدسـأ  ت  الدين علأ بن دبأ برـر بـن سـليماب بـن دبـأ برـر الهيثمـأ 

 . 244 قد    78/ 1ا  م 1994هـ/ 1414القاهرة  

ـ    )6)  ـ لحقيـق د/طـا ق عـت  اهلل بـن محمـاإلمام  المعجد الوسط  د ود/عاـد  سليماب بن دحمد بن ديتب بن مطير اللومأ الشامأ دبت القاسـد الطـربان 

ـ القـاهرة  ـ دا  الحرمين  ا وانفـرد الطـربان  حمـه اهلل  11476 قـد    195/ 11للطـربان    المعجـد الرايـر ا و 6442 قـد    290/ 6  ا المحسن الحسينأ 

 . هبذا الطريق من السند 

 . 254 قد    80/ 1( مجمع الزوائد ومناع الفتائد  7) 

 . 2755   قد  481/ 4ا  2606   قد  367/ 4مسند دحمد   ( 8) 

 . 12987 قد   238/ 12المعجد الراير  ( 9) 

وقـد خلـط  ( عاد اهلل بن لهيعة : هت عاد اهلل بن لهيعة بن عقاة بن  رعاب بن  بيعة بن ثتبابا الحضرمأا ثد المصريا دبت عاد الرحمنا وهـت نـعيعا  10) 

ويلطـينا ومـات سـنة ثـ ث وسـاعين ومائـة  بعد احرتاق كياها و واية ابن الماا كا وابـن وهـب عنـه دعـدل مـن غيرهمـاا وقـد  كـره الع ئـأ يف الم 

ـ  175هـ(ا وقي  : سنة خمي وساعين ومائة ) 174هـ(ا وقي : سنة د بع وساعين ومائة ) 173)  يتسـع  اإلمـام  هـ(. لنظر لروميه يف : هتذيب الرمـال 

ـ لحقيـق   ـ  بشـا  عـت د/  بن عاد الرحمن بن يتسع دبت الحجاج ومال الـدين بـن الزكـأ دبـأ محمـد القضـاعأ المـزي  ـ مفسسـة الرسـالة  اد معـروف 

ـ  3513 قد    503  –487/ 15ا  م 1980/   هـ 1400بيروت   دبت محمـد عاـد الـرحمن بـن محمـد بـن إد يـي بـن المنـذ   اإلمام  ا والجرب واليعدي  

ـ بيـروت   ـ دا  إحياء الرتاث العربـأ  ـ  ا والضـعفاء والمرتوكـي 682 قـد    148  –145/ 5ا  م 1952هــ/ 1271اليميمأ الرازي ابن دبأ حالد  اإلمـام  ن 

ـ لحقيـق   ـ حلـب  د/  دبت عاد الرحمن دحمد بن شعيب بن علأ الوراسان النسـائأ  ـ دا  الـتعأ  ا  346 قـد    64ص  ا  هــ 1396محمـتد إبـراهيد زايـد 

ـ   ـ لحقيـق د/عاـد الـرحيد محمـد  اإلمـام  والضعفاء والمرتوكـين  دبـت الحسـن علـأ بـن عمـر بـن دحمـد بـن مهـدي بـن مسـعتد الاغـدادي الـدا قطنأ 

ـ مجلة الجامعة اإلس مية بالمدينة المنت ة  ال  ـ  319 قد    160/ 2ا  هـ 1403قشقري  شـمي الـدين دبـت عاـد اهلل محمـد بـن دحمـد  اإلمام  ا والراشع 

ـ لحقيق   ـ وـدة  الشي   محمد عتامة و الشي   بن عثماب بن قايماز الذهاأ  ـ دا  القالـة للثقا ـة اإلسـ مية  ـ / 1413دحمد محمـد الوطيـب    ا م 1992هـ

ـ    النظاميـة   المعـا ف   دائـرة   ـ مطاعة   العسق ن   حجر   بن   دحمد   بن   محمد   بن   علأ   بن   دحمد   الفض    ـ اإلمام دبت   اليهذيب   هتذيب ا و 2934 قد    590/ 1
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ْنَك َق هللا  تعالى َعَلْيهِّ   : َيا َرس وَل هللاِّ إِّنَّ اْلَماَء مِّ يق  اْلَماَء َفيََمسَّح  بِّالتَُّرابِّ َفأَق ول  ج  َفي َهرِّ يٌب. قال:  َوَسلََّم ـ َكاَن َيْخر  رِّ

 ( 1) ما أدري لََعل ِّي ََل أَْبلُغُهُ«.  » 

ِّ ـ َصلَّى هللا   (  2) َقاَل يَْحَيى   ةا أ ْخَرى ك ْنت  َمَع َرس ولِّ َّللاَّ َم َفقِّيَل  َمرَّ تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َفَخَرَج َفأََهَراَق اْلَماَء َفتَيَمَّ

يٌب.   ْنك قَرِّ َله : إِّنَّ اْلَماَء مِّ
 (3 ) 

ِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َعَلى  ( 4) وأخرج الطبراني في »الكبير«  ْدَف النَّبِّي  عن اْبنِّ َعبَّاٍس َقاَل: ك ْنت  رِّ

َل.   ْقت  َفأََمَرنِّي النَّبِّيُّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ أَْن أَْغتَسِّ َماٍر ي َقال  َله : يَْعف وٌر َفعَرِّ  حِّ

 ( 6) أحمد ويحيى وأبو زرعة وضعفه غيرهم.    ، وقد وثقه ( 5) وفي إسناده الضحاك  

ا   .  (  7) وأخرج فيه أيضا ثَْوبِّهِّ د  َعَلى  َوَسلََّم ـ يصلي يَْسج  َعَلْيهِّ  عنه، َقاَل: َرأَْيت  َرس وَل هللاِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى 

 ( 8) ورجاله رجال الصحيح.  

يعلى   أبو  َماٍر  (  9) وأخرج  حِّ َعَلى  ٍم  َهاشِّ َبنِّي  ْن  مِّ َوغ ًلٌَم  أََنا  ْئت   جِّ َقاَل:  الصحيح عنه،  بإسناد رجاله رجال 

مَ  الحِّ َوتََرْكَنا  َعْنه   َفَنَزْلَنا  ي َصل ِّي،  َوه َو  ـ  وَسلَم  َعَليه  تعالى  ـ َصلى هللا   ِّ النَّبِّي  َيدَيِّ  َبْيَن  َبْقلِّ  فََمَرْرَنا  ْن  مِّ َيأْك ل   اَر 

 
ـ  648 قد    379  –  373/ 5هـا  1326  الهند  ـ لحقيـق  اإلمام  ا ولقريب اليهذيب  دبت الفض  دحمد بن علأ بن محمد بن دحمـد بـن حجـر العسـق ن 

ـ ســت يا    الشــي   ـ دا  الرشــيد  ـ  3563 قــد    319ص  ا  م 1986  هـــ/ 1406محمــد عتامــة  صــ ب الــدين دبــت ســعيد خليــ  بــن  اإلمــام  ا والمويلطــين 

ـ لحقيق د/  عت  تزي  عاد المطلـب  ـ القـاهرة    ا كيرلدي بن عاد اهلل الدمشقأ الع ئأ  ـ مرياـة الوـانجأ  ـ /  1417ود/علـأ عاـد الااسـط مزيـد  هـ

 . 26قد      67  –  65ص  ا م 1996

ـ اإلمـام  :  ودو ده ابن حجر يف ا  2809ا  2808  برقد   671/ 2ا  2657  برقد   638/ 2دحمد  صحيح: مسند    )1)  المطالب العاليـة بزوائـد المسـانيد الثمانيـة 

ـ  852الحا ظ دحمد بن علأ بن حجـر العسـق ن )  ـ دا  العاصـمة ودا   مجمتعـة محققـين  هــ(  ثري  ـ لنسـيق د/سـعد بـن ناصـر بـن عاـد العزيـز الشـَّ

ـ الريا    . 12987 برقد  238/ 12  الراير المعجد ودخروه الطربان يف  ا  158 برقد  436/ 2ا  م 1998  هـ/ 1419الغيث 

 . 2809   قد  23/ 5دحمد  مسند ( 2) 

ودخروـه الطـربان يف   ا 158بـرقد   436/ 2ودو ده ابن حجـر يف المطالـب العاليـة  ا  2809ا  2808  برقد   671/ 2ا  2657برقد   638/ 2دحمد  مسند    )3) 

اـد اهلل بـن الماـا ك يف الروايـة السـالفة   واه عنـه ع   ـ   وإب كـاب سـيا الحفـظ ـ  حسـنا ابـن لهيعـة  ا والحديث:   12987  برقد   238/ 12الراير  المعجد  

بـين عاـد اهلل    « عـن العـرج » (ا و واييه عنه صالحةا وباقأ  واله ثقاتا وقال الشي  دحمد شاكر: زيادة يحيى بـن إسـحاق يف اإلسـناد  2614برقد ) 

قلنـا:    «ا عـن العـرج » اية متسى بن داود ليي  يه  بن هايرة وبين حنش الصنعان دكرب الظن دنه خطأا  إب الحديث  واه ابن الماا ك عن ابن لهيعة كرو 

ودخروـه الطـربان    ا ولـد نياينـه. « يحيـى »  يمن  وى عن حـنش بـن عاـد اهلل الصـنعان وسـماه    430/ 7والعرج هذا  كره المزي يف هتذيب الرمال  

  ا ال يصـح هـذا الحـديث . قـال دبـت حـالد الـرازي يف عللـه:  489/ 4. هامش مسند دحمد  ( من طريق يحيى بن إسحاق وحدها هبذا اإلسناد 12987) 

دبت محمد عاد الرحمن بن محمد بـن إد يـي بـن المنـذ  اليميمـأا الحنظلـأا الـرازي  ـ اإلمام    العل  البن دبأ حالد .  وال يصح يف هذا الااب حديث 

مطـابع  ـ    خالـد بـن عاـد الـرحمن الجريسـأ / د وعناية د/سـعد بـن عاـد اهلل الحميـد و لحقيق:  ريق من الااحثين بإشراف  ـ   هـ(  327ت ابن دبأ حالد ) 

ا وقـد لقـدم  263/ 1  مجمـع الزوائـد ومناـع الفتائـد .   يه ابن لهيعة وهت نعيع   ا وقال الهيثمأ: 542/ 1ا  م   2006  / هـ 1427ـ الريا     الحميضأ 

 الحديث عن ابن لهيعة. 

 . 12648 قد   120/ 12( المعجد الراير  4) 

اك: هت الضحاك بن مولد بن الضحاك بن مسلد بن الضحاكا الشياانا دبـت عاصـد النايـ  الاصـريا وهـت ثقـة ثاـتا ومـات سـنه اثنيـأ عشـرة  ( الضح 5) 

ا ولقريـب  2927 قـد  291-281/ 13هــ(. لنظـر لروميـه يف: هتـذيب الرمـال للمـزي  214هـ(ا وقي : سـنة د بـع عشـرة ومـائيين ) 212ومائيين ) 

 . 2977 قد  280اليهذيب البن حجر ص  

 . 1588   قد  287/ 1( مجمع الزوائد ومناع الفتائد  6) 

 . 11178 قد   102/ 11( المعجد الراير  7) 

 . 2267 قد    57/ 2( مجمع الزوائد ومناع الفتائد  8) 

 . 2423 قد   37/ 3( مسند دبأ يعلى 9) 
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، أَوْ  ٌل: أََكاَن َبْيَن َيدَْيهِّ َعنََزةٌ  األَْرضِّ ًَلةِّ، َفَقاَل َرج  ، َفدََخْلَنا َمَعه  فِّي الصَّ ْن َنَباتِّ األَْرضِّ  ( 2) ؟ َقاَل: اَل.  ( 1)  َقاَل: مِّ

الطبراني في »الكبير«   : » (  3) وأخرج  َيق ول  ـ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  تعالى  ـ َصلَّى هللا   َنبِّيَّ هللاِّ  ْعت   َسمِّ قال:  إِّنَّا  عنه، 

اَل  نا، وأن نضع أيَمانِّنَا َعَلى شمائِّلِّنا فِّي الصَّ يرِّ ُسُحورِّ نا، َوتَأْخِّ يلِّ فِّْطرِّ ْرنَا بِّتَْعجِّ َر اأْلَْنبَِّياءِّ أُمِّ «. ورجاله  ةِّ َمعَاشِّ

 ( 4) رجال الصحيح.  

س وفِّ َفَلْم  (  5) وأخرج في »األوسط«   ِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َصًَلةَ اْلخ  عنه، قال: َصلَّْيت  َخْلَف النَّبِّي 

ْنه  فِّيَها َحْرفاا. وفي إسناده ابن لهيعة وحديثه حسن.    ( 6) أَْسَمْع مِّ

لِّي:  (  7) وأخرج في أحمد   َفقِّيَل  فِّي َرَمَضاَن  َنائٌِّم  َوأََنا  أ تِّيت   قال:  َوأََنا  عنه،  َفق ْمت   َقاَل:   . اْلَقْدرِّ َلْيَلة   اللَّْيَلةَ  إِّنَّ 

ٌس َفتََعلَّْقت  بِّبَْعضِّ أَْطَنابِّ  ِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َفإِّذَا ه َو ي َصل ِّى، َفنََظْرت  فِّي تِّْلَك اللَّْيَلةِّ   ( 8) َناعِّ َرس ولِّ َّللاَّ

َي َلْيَلة  ثًََلٍث َوعِّ  يَن. ورجاله رجال الصحيح.  َفإِّذَا هِّ ْشرِّ
 (9 ) 

ا   َككِّ  (  10) وأخرج أيضا يثاا، َقاَل: َفك ْنت  أََراه  َيْتبَع َها فِّي سِّ غِّ ى م  يَرةَ َكاَن َعْبداا أَْسَودَ ي َسمَّ عنه، قال: أَنَّ َزْوَج بَرِّ

. َقاَل: َفَقَضى فِّيَها النَّبِّيُّ ـ َصلَّى هللا    ر  َعْيَنْيهِّ يَنةِّ يَْعصِّ يَّاٍت َقَضى أَنَّ اْلَوالََء لَِّمْن  اْلَمدِّ تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ أَْرَبَع َقضِّ

ْنهَ  َق َعَلْيَها بَِّصدََقٍة َفأَْهَدْت مِّ د ِّ ةِّ، َقاَل َوت ص  رَّ دَّةَ اْلح  ِّ  أَْعتََق َوَخيََّرَها َوأََمَرَها أَْن تَْعتَدَّ عِّ ا إَِّلى َعائَِّشةَ َفذََكَرْت ذَلَِّك لِّلنَّبِّي 

يٌَّة ى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َفَقاَل: » ـ َصلَّ   ( 11) «. ورجاله رجال الصحيح.  ُهَو لَها َصَدَقةٌ َوإَِّلْيَنا َهدِّ

/ب[  6عنه، قال: دََخَل َرس ول  هللاِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َحائِّطاا ] ( 12) وأخرج الطبراني في »الكبير« 

ي َوأََنا َمَعه  َفاْلتََفَت إَِّليَّ َفَقاَل: » لِّبَْعضِّ   ، َوه َو يَْمشِّ َطبِّ َفَيأْك ل  َن الرُّ يَا اْبَن َعبَّاٍس، ََل تَأُْكْل  اأْلَْنَصارِّ فََجَعَل َيتََناَول  مِّ

، َوُكْل بِّثاََلثِّ أََصابِّعَ  ؛ فَإِّنَّه أَْكَلةُ الشَّْيَطانِّ  «.  بإِّصبعينِّ

 ( 13) سن، وبقية رجاله رجال الصحيح.  وفي إسناده ابن لهيعة وحديثه ح 

ا  : » ( 14) وأخرج أيضا ْعت  َرس وَل هللاِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َيق ول  َب َحْسَوةً عنه، َقاَل: َسمِّ َمْن َشرِّ
 (15 )  

بَ  ْنهُ ثاََلثَةَ أَيَّاٍم َصْرفًا َوََل َعْدًَل، َوَمْن َشرِّ ُن    من َخْمٍر لَْم َيْقَبلِّ هللاُ مِّ يَن َصَباًحا، َواْلُمْدمِّ ْنهُ أَْربَعِّ َكأًْسا لَْم َيْقَبلِّ هللاُ مِّ

ْن َنْهرِّ اْلَخَبالِّ  ؟ َقاَل: » اْلَخْمَر َحقًّا َعَلى هللاِّ أَْن يَْسقَِّيهُ مِّ يُد أَْهلِّ النَّارِّ «، قِّيَل: َيا َرس وَل هللاِّ، َوَما نََهر  اْلَخَبالِّ  «. َصدِّ

 
ةع مث  نصع الرمحا دو دكرب شيئًاا و يهـا سـناب مثـ  سـناب الـرمحا والعرـازة نحـت منهـا. يراوـع: مشـا ق النـتا  علـى صـحاب اثثـا  1)  نعزع للقانـأ    ( العع

ـ  308/ 3ا والنهاية يف غريب الحديث والثر البن الثيـر  92/ 2عيا    ـ  اإلمـام  ا والموصـص  دبـت الحسـن علـأ بـن إسـماعي  بـن سـيده المرسـأ 

ـ بيروت د/ يق لحق  ـ دا  إحياء الرتاث العربأ   . عنز«( » )مادة   384/ 5ا ولساب العرب البن منظت  24/ 2ا م 1996هـ/ 1417خلي  إبراهيد وفال 

 . 504 برقد   57/ 2مسلد صحيح  و ا  67 برقد  26/ 1الاوا ي صحيح  )2) 

 . 11485 قد   199/ 11( المعجد الراير  3) 

 . 2609 قد   105/ 2( مجمع الزوائد ومناع الفتائد  4) 

 . 2673   قد  413/ 4دحمد   ( لد دوده يف »المعجد الوسط«ا وهت يف مسند 5) 

 . 3264   قد  207/ 2( مجمع الزوائد ومناع الفتائد  6) 

 . 2547 قد   334/ 4مسند دحمد  و   ا 2302   قد  150/ 4دحمد   ( مسند 7) 

د  به ُسراديُق  8)  ابٌ  طتيٌ  ُيشع : حع يعيني نعاعٌة. القامت  المحيط ( الط نُُبا بضمَّ
ليُدا ج: دطبناٌب وطي ا دو التع

مجد الـدين دبـت طـاهر محمـد بـن يعقـتب  ـ اإلمام    الاعيبتي

بيـروت  ـ  مفسسـة الرسـالة    8ـ ،   بإشـراف: محمـد نعـيد العرقُستسـأ   لحقيق: مريب لحقيق الرتاث يف مفسسـة الرسـالة ـ    هـ( 817ت  الفيروزآبادى ) 

 . ( )مادة »طنب« 109ص  ا م 2005/ هـ 1426

 . 5046 قد   176/ 3( مجمع الزوائد ومناع الفتائد  9) 

 . 3405 قد   386/ 5ا  1844 قد   342/ 3مسند   ( مسند دحمد 10) 

 . 7802 قد   342-341/ 4( مجمع الزوائد ومناع الفتائد  11) 

 . 11251 قد    126/ 11  للطربان   ( المعجد الراير 12) 

 . 7922 قد    25/ 5( مجمع الزوائد ومناع الفتائد  13) 

 . 11465 قد   192/ 11راير  ( المعجد ال 14) 

اٌت. المصـااب المنيـر يف غريـب الشـرب الرايـر 15)  تع ُحسـب ى وع ُع ُحسـً مـب البجع ىا وع سـع ا ُيحب مـَّ
دي مي فع ُء الب : مي ب دد ُة بيالضَّ تع دحمـد بـن محمـد بـن علـأ  ـ اإلمـام    ( البُحسب

 . ( « )حست  136/ 1ا بيروت   ـ المرياة العلمية  ـ   هـ( 770نحت ت  الفيتمأ ثد الحمتيا دبت العاا  ) 
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 ( 1) الهيثمي: وهو ضعيف، وقد وثقه ابن معين وغيره.  وفي إسناده حكيم بن نافع، قال  

ا   : » (  2) وأخرج أيضا َيق ول  ـ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  تعالى  ـ َصلَّى هللا   النبي  ْعت   َقاَل: َسمِّ يُل  عنه،  ْبرِّ ،  أَتَانِّي جِّ
إِّنَّ هللاَ   ُد  ُمَحمَّ َيا  َوَبائَِّعَها    َفقَاَل:  إَِّلْيهِّ  َواْلَمْحُموَلةَ  َلَها  َوَحامِّ َبَها  َوَشارِّ َرَها  َوُمْعتَصِّ َرَها  َوَعاصِّ اْلَخْمَر  لََعَن 

 ( 3) ورجال إسناده ثقات.  َوُمْبتَاَعَها َوَساقَِّيَها َوُمساَقَها«.  

ا   يَن َوَقَعْت  عنه، َقاَل: َسأَْلت  َرس وَل هللاِّ ـ َصلَّى هللا  تعالى َعَليْ (  4) وأخرج أيضا ْسلِّمِّ َن اْلم  : َخْيٌل مِّ هِّ َوَسلََّم ـ ق ْلت 

يَن َفَقاتَل وه ْم، َوَقتَل وا أَْبَناَءه ْم َفَقاَل َرس ول  هللاِّ َصلَّى هللا  تعالى َعَلْيهِّ وَ  كِّ ْشرِّ َن اْلم  مْ َسلََّم: » َعَلى َقْوٍم مِّ  «. ُهْم َمَع آبَائِّهِّ

أبي   بن  إسماعيل  بن  إبراهيم  إسناده  رجال  وفي  رجاله  وبقية  الجمهور،  وضعفه  أحمد  وثقه  خيثمة، 

 ( 5) الصحيح. 

ا في »األوسط«  ِّ ـ َصلَّى َّللاَّ  تعالى َعَلْيه َوَسلََّم ـ لَِّخْمٍس  (  6) وأخرج أيضا َنا َعَلى َرس ولِّ َّللاَّ عنه، َقاَل: َكاَن ق د وم 

ق َرْيٍش َعاَم ْا  لِّيَن مع  تََوص ِّ ْجَرةِّ، َخَرْجَنا م  َن اْلهِّ أَب و َرافِّعٍ، َحتَّى  مِّ َنا  َوَمَعَنا غ ًَلم   ، اْلَفْضلِّ ي  َوأََنا َمَع أَخِّ أَلَْحَزابِّ، 

يقِّ َعَلى الَجثَْجاثَةَ، َحتَّى َخَرجْ  تِّْلَك الطَّرِّ َفأََخْذَنا فِّي  ك وبه،  ريقِّ ر  ْلَنا فِّي الطِّ َبنِّي  اْنتََهْيَنا إَِّلى الفرع فضل  َنا َعَلى 

و ْبنِّ َعْوٍف، َحتَّى   ، َوأََنا َيْومَ َعْمرِّ ِّ ـ َصلَّى َّللاَّ  تعالى َعَلْيه َوَسلََّم ـ فِّي اْلَخْندَقِّ يَنةَ، َفَوَجْدَنا َرس وَل َّللاَّ ئٍِّذ  دََخْلَنا اْلَمدِّ

ي اْبن  ثًََلَث َعْشَرةَ َسَنةا.  نِّيَن، َوأَخِّ  اْبن  ثََمانِّ سِّ

دِّ ْبنِّ ع َماَرةَ اأْلَنْ  َحمَّ ِّ ْبن  م  يُّ  وفي إسناده َعْبد  َّللاَّ َصارِّ
َصْينِّ ( 7)  دَ ْبنِّ اْلح  ، عن س َلْيَماَن ْبنِّ دَاو 

. قال الهيثمي:  ( 8) 

 ( 9) وكًلهما لم يوثقا، ولم يضعفا. وبقية رجاله ثقات.  

: » (  10) وأخرج البزار   ْعت  َرس وَل هللاِّ ـ َصلَّى َّللاَّ  تعالى َعَليه َوَسلَّم ـ َيق ول  ُكْم  عنه، قال: َسمِّ بُِّحَجزِّ ذٌ  إِّن ِّي آخِّ
إِّيَّاُكْم والح ( 11)  إِّيَّاُكْم وجهنَم،  دوَد ـ ثاَلَث  ، أَقُوُل: إِّيَّاُكْم وجهنَم، إِّيَّاُكْم والحدوَد، إِّيَّاُكْم وجهنَم، إِّيَّاُكْم والحدوَد، 

، َفَمْن وَ  تُّ تََرْكتُُكْم، َوأنا َفَرُطُكْم َعَلى اْلَحْوضِّ اٍت ـ فَإِّذَا أََنا مِّ  ( 12) َرَد أَْفَلَح«.  َمرَّ

 ( 1) ، والغالب عليه الضعف.  ( 13) وفي إسناده ليث بن أبي سليم  

 
 . 8191 قد    71/ 5( مجمع الزوائد ومناع الفتائد  1) 

 . 12976 قد   233/ 12( المعجد الراير  2) 

 . 8202 قد    73/ 5( مجمع الزوائد ومناع الفتائد  3) 

 . 10893 قد   16/ 11( المعجد الراير  4) 

 . 9608 قد   316/ 5( مجمع الزوائد ومناع الفتائد  5) 

 . 3624 قد   66-65/ 4( المعجد الوسط 6) 

ن   : َعبْد اهَّلل ْبن محمد ْبن ُعم  ة (  7)  أ  ئـبا وسـليماب بـب : ابـن دعبـي نب ّأ. عع
ني دع مع ّي الب ا ي عنبصع ُه:    دبت محمد ابن القداب الب نـب عع را ووماعة.وع يـب ن ُبرع مـة بـب رع وب بـ لا ومع

دا والفض  ببن سه ا وآخروب.  اَّةا ومحمد ببن سعب ر ببن شع دبـت  ـ اإلمـام    لا ي  بغداد   دحد. كره الوطيبا وغيره.   وكاب عالًما بالنسبا ولد يضعفه   ُعمع

  بيـروت   ـ دا  الغـرب اإلسـ مأ  ـ    بشـا  عـتاد معـروف / ق د يـحق ـ ل   هــ( 463ت  برر دحمد بن علأ بن ثابت بن دحمد بن مهدي الوطيب الاغـدادي ) 

 . 103/ 5ا  م  2002 / هـ 1422

الحصين  وى عنه عاد اهلل بن محمد بن عما ة المعـروف بـابن القـداب الـذي  وى عنـه عمـر بـن  ن  ب   داود   دبيه   عن    وى   الحصين:   بن   داود   بن   سليم ن (  8) 

 . 111/ 4. الجرب واليعدي  البن دبأ حالد  شاة سمعت دبأ يقتل  ل، 

 . 27  99 قد    64/ 6( مجمع الزوائد ومناع الفتائد  9) 

 . 5110 قد   306/ 11( مسند الازا   10) 

اء 11)  د البحع ُكدب بيضع يد ( بيُحجزي ي  واإلزا   : وع يح البجي اوي رع أ معقد السَّ
هي ليي . مشا ق النتا  على صحاب اثثا   ا ومع حجزة وع ه البوع الع  . 182/ 1قع

 هذا ومين الحديث صحيح  قد دخروه الاوا ي ومسلد .  )12) 

ـ  ( ليث بن دبأ سليد: وهت نعيعا سأء الحفظا اخيلط آخر عمـرها ولـد ييميـز حديثـه  يـرتك. لنظـر لروميـه  13)  ـ  وايـة الـدا مأ  يف : لـا ي  ابـن معـين 

ـ دمشـق اإلمام   ـ دا  المـأمتب للـرتاث  ـ لحقيق د/دحمد محمـد نـت  سـيع  ا  560 قـد    158ص  ا  دبت زكريا يحيى بن معين بن عتب بن زياد الاغدادي 

  هتــذيب اليهــذيب ا و 5017 قــد    288-279/ 24ا وهتــذيب الرمــال للمــزي  1014 قــد    179-177/ 7  والجــرب واليعــدي  البــن دبــأ حــالد 

ـ  5685 قد  464ا ولقريب اليهذيب ص 833 قد    465-468/ 8 برهـاب  اإلمـام  ا وك هما البن حجرا واالغياا، بمن  مأ من الرواة باالخي ، 
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 الخاتمة 

 أوًَل: النتائج: 

 أن هذا المخطوط النفيس مخطوط له قيمته العلمية؛ فقد احتفظ لنا هذا المخطوط بنصوص وفوائد علمية.   -1

 كما اشتمل هذا المخطوط على العديد الفوائد الحديثية التي يهتم بها المشتغلون بعلم الحديث.   -2

 . ملسو هيلع هللا ىلص بيان أن علماء الحديث قد اهتموا بكل الجوانب التي تتصل بحديث رسول هللا    -3

 ثانيًا: التوصيات : 

االهتمام بالتراث اإلسًلمي والعربي المخطوط وخاصة في مجال الحديث الشريف وعلومه؛ حتى تعم    -1

 فائدته األرجاء. 

الترجمة المستفيضة لعلماء الحديث على مدار العصور كما ظهر في الكتب التي ترجمت لصاحب هذا    -2

 المخطوط. 

تر   -3 من  ي حقق  لم  ما  على  ْندي،  الوقوف  الس ِّ األنصاري  علي  أحمد  بن  عابد  محمد  العًلمة  الشيخ  اث 

 وإظهاره إلى الناس ليستفيدوا من علمه الجم المتمكن، رحمه هللا تعالى. 

ا.  ا كثيرا  وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

 فهرس المصادر والمراجع 

المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ـ اإلمام  األحاديث المختارة أو   (1)

هـ( ـ دراسة وتحقيق د/عبد الملك بن عبد هللا بن دهيش ـ  643ضياء الدين أبو عبد هللا، محمد بن عبد الواحد المقدسي ) 

 م. 2000هـ/  1420دار خضر للطباعة والنشـر والتوزيع ـ بيروت    3ط 

 م. 2012هـ/  1433دار الفكر ـ دمشق    8ث النبوي ـ د/شوقي أبو خليل ـ ط أطلس الحدي  (2)

دار العلم للمًليين ـ بيروت    15األعًلم ـ أ/خير الدين بن محمود بن محمد بن علي فارس الزركلي الدمشقي ـ ط  (3)

 م. 2002

ن محمد بن خليل الشافعي  االغتباط بمن رمي من الرواة باالختًلط ـ اإلمام برهان الدين الحلبي أبو الوفا إبراهيم اب  (4)

 م. 1988سبط ابن العجمي ـ تحقيق أ/عًلء الدين علي رضا ـ دار الحديث ـ القاهرة  

بيروت   (5) ــ  اإلسًلمية  البشائر  دار  ـ  بكداش  د/سائد  ـ  األنصاري  السندي  عابد  محمد  الشيخ  المحدث  الفقيه  اإلمام 

 م.  2002هـ/  1423

مام إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي ـ تحقيق  إيضاح المكنون في الذيل في كشف الظنون ـ اإل  (6)

 أ/محمد شرف الدين ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.  

ـ دار   (7) الشوكاني اليمني  ـ اإلمام محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا  الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  البدر 

 المعرفة ـ بيروت. 

رواية الدارمي ـ اإلمام أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد البغدادي ـ تحقيق د/أحمد  تاريخ ابن معين ـ   (8)

 محمد نور سيف ـ دار المأمون للتراث ـ دمشق. 

)ت  (9) هللا  عبد  أبو  البخاري،  المغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد  اإلمام  ـ  الكبير  دائرة  256التاريخ  ـ  هـ( 

 ـ الدكن ـ الهند.   المعارف العثمانية، حيدر آباد 

هـ( ـ تحقيق  463تاريخ بغداد ـ اإلمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )ت   (10)

 م.    2002هـ/  1422د/بشار عواد معروف ـ دار الغرب اإلسًلمي ـ بيروت  

ن فتوح بن حميد األزدي  تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم ـ اإلمام محمد بن فتوح بن عبد هللا ب  (11)

أبي نصر )ت  أبو عبد هللا بن  يدي  الَحمِّ ـ  488الميورقي  السنة  ـ مكتبة  العزيز  د/زبيدة محمد سعيد عبد  تحقيق  ـ  هـ( 

 م. 1995هـ/ 1415القاهرة  

 
ـ لحقيـق  ا الدين الحلاأ دبت الت ا إبراهيد   ـ القـاهرة  د/ بن محمد بن خلي  الشا عأ ساط ابن العجمـأ  ـ دا  الحـديث  ا  م 1988عـ ء الـدين علـأ  نـا 

 . 87 قد   295ص  

 . 10532 قد   254/ 6( مجمع الزوائد ومناع الفتائد  1) 



ا رواه ابن عباس كشف الباس  مشافهة عن سي ِّد الناس صلى هللا تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم  عمَّ

ْندي لإلمام   محمد عابد بن أحمد علي األنصاري الس ِّ

 155 (2022) 1                                                                                وآدابها(  مجلة البحث العلمي في اآلداب )اللغات 

155 
 

تقريب التهذيب ـ اإلمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقًلني ـ تحقيق الشيخ محمد   (12)

 م. 1986هـ/  1406ر الرشيد ـ سوريا  عوامة ـ دا 

تهذيب التهذيب ـ اإلمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقًلني ـ مطبعة دائرة المعارف   (13)

 هـ. 1326النظامية ـ الهند  

تهذيب الكمال ـ اإلمام يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجاج جمال الدين بن الزكي أبي محمد القضاعي   (14)

 م. 1980هـ / 1400مزي ـ تحقيق د/بشار عواد معروف ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت  ال 

الجامع ألحكام القرآن ـ اإلمام أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين   (15)

المصرية   الكتب  دار  ـ  الثانية  الطبعة  ـ  أحفيش  وأ/إبراهيم  البردوني  أ/أحمد  تحقيق  ـ  القاهرة  القرطبي  هـ/  1384ـ 

 م.  1964

الجرح والتعديل ـ اإلمام أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الرازي ابن أبي حاتم ـ   (16)

 م. 1952هـ/ 1371دار إحياء التراث العربي ـ بيروت  

لميداني الدمشقي )ت  حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ـ الشيخ عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار ا  (17)

 م . 1993هـ/ 1413دار صادر ـ  بيروت    2هـ( ـ حققه ونسقه وعلق عليه حفيده أ/محمد بهجة البيطار ـ ط 1335

الرسالة المستطرفة ـ اإلمام أبو عبد هللا محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني اإلدريسي الشهير بالكتاني   (18)

 م. 2000هـ/ 1421دار البشائر اإلسًلمية ـ بيروت    6ـ ط   ـ تحقيق د/محمد المنتصر بن محمد الزمزمي 

تحقيق   (19) ـ  الحميري  المنعم  عبد  بن  عبد هللا  بن  محمد  عبد هللا  أبو  اإلمام  ـ  األقطار  خبر  في  المعطار  الروض 

 م.  1980مؤسسة ناصر للثقافة ـ بيروت    2د/إحسان عباس ـ ط 

هـ( ـ تحقيق أ/محمد  275ني، المعروف بابن ماجه ) سنن ابن ماجه ـ اإلمام أبو عبد هللا، محمد بن يزيد القزوي  (20)

 فؤاد عبد الباقي ـ دار إحياء الكتب العربية ـ القاهرة د.ت.  

سنن أبي داود ـ اإلمام أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد األزدي السجستاني ـ تحقيق   (21)

 م. 2009هـ /   1430لقاهرة  أ/شعيب األرناؤوط، ومحمد كامل ـ دار الرسالة العالمية ـ ا 

هـ( ـ تحقيق  279سنن الترمذي ـ اإلمام أبو عيسى، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي )  (22)

ط  ـ  عوض  إبراهيم  والشيخ  الباقي  عبد  فؤاد  محمد  والشيخ  شاكر  أحمد  مصر    2الشيخ  ـ  الحلبي  مصطفى  مكتبة 

 م. 1975هـ/  1395

مام الحافظ أبو محمد، عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي  سنن الدارمي )مسند الدارمي( ـ اإل  (23)

 هـ. 1420هـ( ـ تح أ/حسين سليم أسد الداراني ـ دار المغني ـ الرياض  255) 

السنن الكبرى ـ اإلمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي ـ تحقيق الشيخ حسن عبد   (24)

 م. 2001هـ/ 1421الرسالة ـ بيروت  المنعم شلبي ـ مؤسسة  

  3هـ( ـ تح أ/محمد عبد القادر عطا ـ ط 458السنن الكبرى ـ اإلمام أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي )  (25)

 م. 2003هـ/  1424دار الكتب العلمية ـ بيروت  

هـ( ـ تح  227سنن سعيد بن منصور ـ اإلمام أبو عثمان، سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني )  (26)

الرياض   ـ  للنشر  األلوكة  دار  ـ  الجريسي  الرحمن  عبد  بن  ود/خالد  َمي ِّد،  ح  آل  العزيز  عبد  بن  هللا  عبد  بن  د/سعد 

 م. 2012هـ/  1433

شرح السنة ـ اإلمام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ـ تحقيق الشيخ   (27)

 م. 1983هـ/ 1403ر الشاويش ـ الطبعة الثانية ـ المكتب اإلسًلمي ـ دمشق  شعيب األرناؤوط وأ/محمد زهي 

دار    4الصحاح ـ اإلمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ـ تحقيق د/أحمد عبد الغفور عطار ـ  ط  (28)

 م. 1987هـ/ 1407العلم للمًليين ـ بيروت  

أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي أبو حاتم    صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ـ اإلمام محمد بن حبان بن  (29)

ـ ط  األرناؤوط  الشيخ شعيب  تح  ـ  الفارسي  بلبان  بن  علي  الدين  األمير عًلء  ـ  بيروت    2البستي  ـ  الرسالة  مؤسسة 

 م. 1993هـ/ 1414

السلمي   (30) بكر  بن  صالح  بن  المغيرة  بن  خزيمة  بن  إسحاق  بن  محمد  بكر،  أبو  اإلمام  ـ  خزيمة  ابن  صحيح 

 م. 1980هـ/  1400هـ( ـ تحقيق د/محمد مصطفى األعظمي ـ المكتب اإلسًلمي ـ بيروت  311ابوري ) النيس 

ناصر   (31) بن  زهير  د/محمد  تحقيق  ـ  الجعفي  البخاري  عبد هللا  أبو  إسماعيل  بن  محمد  اإلمام  ـ  البخاري  صحيح 

 هـ. 1422الناصر ـ دار طوق النجاة ـ بيروت  

الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ـ تحقيق أ/محمد فؤاد عبد الباقي ـ دار  صحيح مسلم ـ اإلمام مسلم بن   (32)

 إحياء التراث العربي ـ بيروت. 
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ـ   (33) الدارقطني  البغدادي  مسعود  بن  مهدي  بن  أحمد  بن  بن عمر  علي  الحسن  أبو  اإلمام  ـ  والمتروكين  الضعفاء 

 هـ. 1403لمدينة المنورة  تحقيق د/عبد الرحيم محمد القشقري ـ مجلة الجامعة اإلسًلمية با 

ـ تحقيق أ/محمود   (34) الخراساني النسائي  الرحمن أحمد بن شعيب بن علي  أبو عبد  الضعفاء والمتروكين ـ اإلمام 

 هـ.  1396إبراهيم زايد ـ دار الوعي ـ حلب  

البغدادي المعروف بابن  الطبقات الكبرى ـ اإلمام أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء البصـري   (35)

 م. 1990هـ/ 1410سعد ـ تحقيق الشيخ محمد عبد القادر عطا ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت  

العلل البن أبي حاتم ـ اإلمام أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي   (36)

الباحثين بإشر 327ابن أبي حاتم )ت  ـ  تحقيق: فريق من  الحميد ود/خالد بن عبد  هـ(  اف وعناية د/سعد بن عبد هللا 

 م.   2006هـ/  1427الرحمن الجريسي ـ مطابع الحميضي ـ الرياض  

)ت  (37) الجوزي  بن محمد  بن علي  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الدين  اإلمام جمال  ـ  الحديث  تحقيق  597غريب  ـ  هـ( 

 م. 1985هـ/  1405د/عبد المعطي أمين القلعجي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت  

فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسًلت ـ اإلمام محمد بن عبد الحي بن عبد الكبير   (38)

دار الغرب اإلسًلمي ـ بيروت    2بن محمد الحسني اإلدريسي المعروف بعبد الحي الكتاني ـ تح: إحسان عباس ـ ط  

 م. 1982

أبو طاه  (39) الدين  مجد  اإلمام  ـ  المحيط  )ت  القاموس  الفيروزآبادى  يعقوب  بن  محمد  مكتب  817ر  تحقيق:  ـ  هـ( 

ط  ـ  العرقس وسي  نعيم  أ/محمد  بإشراف  الرسالة  مؤسسة  في  التراث  بيروت    8تحقيق  ـ  الرسالة  هـ  1426مؤسسة 

 م. 2005/ 

ة  الكاشف ـ اإلمام شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ـ تحقيق الشيخ محمد عوام  (40)

 م.  1992هـ / 1413والشيخ أحمد محمد الخطيب ـ دار القبلة للثقافة اإلسًلمية ـ جدة  

لسان العرب ـ اإلمام محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي ـ   (41)

 هـ.  1414دار صادر ـ بيروت    3ط 

للنسائي ـ اإلمام   (42) السنن الصغرى  السنن =  الخراساني،  المجتبى من  الرحمن أحمد بن شعيب بن علي  أبو عبد 

 م. 1986هـ/    1406مكتب المطبوعات اإلسًلمية  ـ حلب    2هـ( ـ تحقيق أ/عبد الفتاح أبو غدة ـ ط 303النسائي )ت 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ـ اإلمام محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبدَ،   (43)

 هـ. 1396هـ( ـ تحقيق أ/محمود إبراهيم زايد ـ دار الوعي ـ حلب  354و حاتم، الدارمي، الب ستي )ت  التميمي، أب 

مجمع الزوائد ـ اإلمام أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي ـ تحقيق د/حسام   (44)

 م. 1994هـ/ 1414الدين القدسي ـ مكتبة القدسي ـ القاهرة  

إلمام صًلح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد هللا الدمشقي العًلئي ـ تحقيق د/رفعت فوزي   المختلطين ـ ا  (45)

 م. 1996هـ /  1417عبد المطلب ود/علي عبد الباسط مزيد ـ مكتبة الخانجي ـ القاهرة  

إحياء  المخصص ـ اإلمام أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ـ تحقيق د/خليل إبراهيم جفال ـ دار   (46)

 م.  1996هـ/  1417التراث العربي ـ بيروت  

المستدرك على الصحيحين ـ اإلمام أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم   (47)

بيروت   ـ  العلمية  الكتب  دار  ـ  عطا  القادر  عبد  أ/مصطفى  تحقيق  ـ  البيع  بابن  المعروف  النيسابوري  الضبي 

 م.  1990هـ/ 1411

الغزالي الطوسي )ت   (48) أبو حامد محمد بن محمد  ـ اإلمام  ـ تحقيق أ/محمد عبد السًلم عبد  505المستصفى  هـ( 

 م. 1993هـ/ 1413الشافي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت  

هـ( ـ تحقيق  204مسند أبي داود الطيالسي ـ اإلمام أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى )ت  (49)

 م. 1999هـ/  1419بد المحسن التركي ـ دار هجر ـ مصر  د/محمد بن ع 

التميمي   (50) هًلل  بن  عيسى  بن  يحيى  بن  المثنى  بن  علي  بن  أحمد  يعلى  أبو  اإلمام  ـ  الموصلي  يعلى  أبي  مسند 

 م. 1984هـ/  1404الموصلي ـ تحقيق الشيخ حسين سليم أسد ـ دار المأمون للتراث ـ دمشق  

أحم  (51) هللا  عبد  أبو  اإلمام  ـ  أحمد  شعيب  مسند  الشيخ  تحقيق  ـ  الشيباني  أسد  بن  هًلل  بن  حنبل  بن  محمد  بن  د 

 م. 2001هـ/  1421األرناؤوط والشيخ عادل مرشد ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت  

مسند البزار ـ اإلمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خًلد بن عبيد هللا العتكي المعروف بالبزار ـ   (52)

هللا  زين  الرحمن  د/محفوظ  المنورة  تحقيق  المدينة  ـ  والحكم  العلوم  مكتبة  ـ  الخالق  عبد  ود/صبري  سعد  ود/عادل   

 م. 1988
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أبو   (53) السبتي  اليحصبي  عمرون  بن  عياض  بن  موسى  بن  عياض  اإلمام  ـ  اآلثار  على صحاح  األنوار  مشارق 

 م. 1978الفضل ـ المكتبة العتيقة ـ تونس، ودار التراث ـ القاهرة  

رح الكبير ـ اإلمام أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )ت  المصباح المنير في غريب الش  (54)

 هـ( ـ المكتبة العلمية ـ بيروت. 770نحو  

المصنف ـ اإلمام أبو بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي ـ تح الشيخ محمد عوامة ـ دار القبلة ـ   (55)

 م.   2006هـ/  1417جدة، ومؤسسة علوم القرآن ـ دمشق  

ج أحاديثه الشيخ  235المصنف ـ اإلمام أبو بكر، عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة )  (56) م نصوصه وخرَّ هـ( ـ حققه وقوَّ

امة ـ دار القبلة ـ جدة، ومؤسسة علوم القرآن ـ دمشق    م. 2006هـ/  1427محمد عوَّ

هـ( ـ مجموعة  852حجر العسقًلني ) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ـ اإلمام الحافظ أحمد بن علي بن   (57)

 م. 1998هـ/ 1419محققين ـ تنسيق د/سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشَّثري ـ دار العاصمة ودار الغيث ـ الرياض  

 هـ. 1411المعالم األثيرة في السنة والسيرة ـ د/محمد بن محمد حسن شراب ـ دار القلم ـ دمشق   (58)

ن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أبو القاسم الطبراني ـ تحقيق أ/طارق  المعجم األوسط ـ اإلمام سليمان بن أحمد ب  (59)

 عوض هللا بن محمد وأ/عبد المحسن الحسيني ـ دار الحرمين ـ القاهرة. 

 م.  1995دار صادر ـ بيروت    2معجم البلدان ـ شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي ـ ط  (60)

ي إلى المعجم الصغير للطبراني ـ اإلمام الحافظ أبو القاسم، سليمان بن أحمد بن  المعجم الصغير = الروض الدان  (61)

هـ( ـ تح أ/محمد شكور محمود الحاج أمرير ـ المكتب اإلسًلمي ـ    360أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني ) 

 م. 1985هـ/ 1405بيروت  

الشامي أبو القاسم الطبراني ـ تحقيق الشيخ  المعجم الكبير ـ اإلمام سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي   (62)

 مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة.   2حمدي عبد المجيد السلفي ـ ط 

المكرمة   (63) مكة  ـ  مكة  دار  ـ  الحربي  زوير  بن  َغيث  بن  د/عاتق  ـ  النبوية  السيرة  في  الجغرافية  المعالم  معجم 

 م. 1982هـ /  1402

الة ـ مكتبة المثنى ـ بيروت.  معجم المؤلفين ـ الشيخ عمر بن رضا بن محمد راغب ب  (64)  ن عبد الغني َكحَّ

ـ   (65) النفائس  قلعه جي، ود/حامد صادق قنيبي، وأ/قطب مصطفى سانو ـ دار  ـ د/محمد رواس  الفقهاء  معجم لغة 

 م. 1996هـ/  1416بيروت  

 المعجم الوسيط ـ مجمع اللغة العربية بالقاهرة ـ دار الدعوة ـ اإلسكندرية.  (66)

بو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى األصبهاني ـ تحقيق أ/عادل  معرفة الصحابة ـ اإلمام أ  (67)

 م. 1998هـ /  1419يوسف العزازي ـ دار الوطن ـ الرياض  

نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر المسمى بـ )اإلعًلم بمن في تاريخ الهند من األعًلم( ـ اإلمام عبد الحي   (68)

 م. 1999هـ/ 1420هـ( ـ دار ابن حزم ـ بيروت  1341لحسني الطالبي ) بن فخر الدين بن عبد العلي ا 

النهاية في غريب الحديث واألثر ـ اإلمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم   (69)

العلمي  المكتبة  ـ  الطناحي  محمد  ود/محمود  الزاوي  أحمد  د/طاهر  تحقيق  ـ  األثير  ابن  يُّ  الَجَزرِّ بيروت  الشيباني  ـ  ة 

 م. 1979هـ /  1399

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ـ الشيخ إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي   (70)

م ـ أعادت طبعه باألوفست: دار  1951هـ( ـ طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول  1399) 

 يروت. إحياء التراث العربي ـ ب 
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Research Summary 

 This manuscript that we have in our hands is one of the products of a group of hadith 

scholars”Uncovering the confusion about what Ibn Abbas narrated orally on the authority of the 

Prophet Peace be upon him” 

Several reasons prompted me to study and review it. The most important of which are: 

1-My intense love for the Prophet’s Sunnah, and my urgent desire to obtain the honor of participating 

in the field of rhetorical studies, and be part of this honored work. I prayed a lot and hoped that God 

would make me a participant in this field. There is no disagreement between people of understanding 

and intellect, and there is no doubt among those with knowledge that the science of hadith is one of the 

most honorable Islamic sciences in terms of value , benefit and reward, and that it is one of the pillars 

of Islam that Islam revolves around.  It is one of the obligations of competencies that must be adhered 

to, and also a right of religion that must be enforced. 

2- The first in which the precious days were spent, and the highest that is devoted to more attention, 

is to work with the Islamic sciences learned from the Prophet Mohamed, God’s peace be upon him. It 

is a known fact to any person that its orbit is based on the book of God and the Sunnah of His Prophet, 

and that the rest of the sciences are either means for understanding them, so they are the desired stray, 

or far from it, so they are harmful and overpowered. 

3- Willing to live with the words of the Prophet, God’s peace be upon him, to get to know his 

eloquence, his deep-seated meanings, and the secret of his influence and continuity throughout the 

ages, despite the difference of individuals and the change of societies. Also to identify the places of 

beauty, the collections of words, and other rhetorical characteristics that characterize his statement. 

God’s peace be upon him. The words of the Prophet are the subject of Arabic rhetoric after the Noble 

Qur’an. 
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