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 الةـرس

ب يف اجلوابِ عن إيرادِ حلب
َ
ل
َ
بس الي

ُ
 ل

 

 

 
ووطي الس  يب بكٍر أَ  الرمحن بنِ  عبدِ ين الد   جاللِ  للحافظِ 

   هـ 199  سنةتوَّف ـمُ ال رمحه اهلل

 

 

 وعَلق علوهاوخَرج َأحاديَثها حَققها 

 اهلل العامر عبدِ  بنِ  حممدِ  السالم بنُ  عبُد 

 

  



 2 واب عن إيراد حلب  ـُلبس الَوَلب يف اجل

 (1) قال السووطي:

 

 
ُ
 ل

َ
 بس الي

َ
 حلب عن إيرادِ  يف اجلوابِ  (2)بل

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 ى ؿويل ؾقه: إن  ، ؾرأَ ظؾقه واؿٌف  (4)َب ثَ إػ حؾب، ؾوَ  (3)"اإلظالم" ـتاُب  َل وَص 

 ه من ادالئؽة. عرف ذفك فغرِ كبقائه، ٓ يُ وبغ أَ  ػر بغ اهللِهو افس   جزيَل 

____________________________ 

  هـ طفرًا افساظة افواحدة 1443/  4/  32يوم افثالثاء  فاوافتعؾقِق ظؾقافرشافة .  بدأُت بتحؼقق  (1)

 أشلُل اهللَ اإلظاكَة وافتوؾقق. دؿقؼة. 16و

 رمحه اهلل .  ِف وهذه افرشافة مطبوظة ضؿن ـتاب احلاوي فؾػتاوي . فؾؿمف   

رات جامعة أم  افؼرى. وهي واضحةٌ وهلا ُكسخة   بعد  -وظؾقفا آظتامد  .وجقدةٌ  خمطوضة من مصو 

ؾنذا اختؾػت َأثبُت افصواَب يف افرشافة. وكب فُت ظذ آختالف يف احلاصقة. يف ضبِط افـص  .   -اهلل

 واهلل أظؾم.

خذ من اجلؾود خيرز ت  ـاكت تُ روع افقامكقة، : افَقَؾُب: افد  (1/342) "حاحافص  "ؿال اجلوهري يف  (3)

 ، افواحدة َيؾبة. جـسٍ  بعضفا إػ بعض. وهو اشمُ 

  .: َظَؾقـا افَبقُض وافقَؾُب افقامين * وأشقاٌف يُؼْؿَن ويـَْحـقـاؿال افشاظر

 ب: ـل  ما ـان من ُجـَن اجلؾود، ومل يؽن من احلديد. ومـه ؿقل فؾَدَرِق: َيَؾٌب. افقؾَ  ويقال:

ل  شابَِغٍة ِدٍٓص * ويف أيدهيم افَقَؾُب اُددارُ وؿال: ظؾقفم   .ـُ

: ؿال أبو دَ والَوَلُب يف األصل: اسم اجللد.   ْهبٍل اجلَُؿحي 

 . اكتفى ـالم اجلوهري.ِر افقََؾْب * وَجْوُُبا افؼاتُِر من َش  ظجْب  صك   فاصؽ   ٌٓص دِ  يرظدِ 

( 3/146) "احلاوي فؾػتاوي" وهو مطبوٌع ضؿَن  إلظالم بـُحؽم ظقسى ظؾقه افسالم()اأي   (2)

 ف. بغ  ؾقه أن  ظقسى حيؽُم بؼيعِة اإلشالم بعد ُكزوفِه آخَر افزمان.فؾؿمف  

 .ؾاء ثم   .( ؾوؿف. بؼاٍف 3/158ـذا يف ادخطوط. ووؿع يف احلاوي ) (4)
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ذفك فغره من ادالئؽة، ؿال  َف رِ ه: بل ؿد ظُ ه ما كص  بخط   ظذ اهلامشِ  ؾؽتَب 

 افوحِي  يف ـقػقة كزولِ  : اظؾم أن  "رشح افبخاري"بي يف ين احلؾَ احلاؾظ برهان افد  

 :فاشابعُ : ؿال إػ أنْ . (1)هوِض فقع يف رَ ، ذـرها افس  صورٍ  شبعَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ظذ رشولِ 

به إرساؾقل، ؾؽان  َل ـ  وُ  ملسو هيلع هللا ىلص افـبي   أن  " ظن افشعبي   إرساؾقل، ـام ثبَت  وحُي 

 ؾِ ويلتقه بافؽَ  ،ى فهاءَ َس يَ 
ِ
ـ   ، ثم  ؿة وافقء  ."به جزيَل  َل و

 ْت كزفِ أُ "عبي: ؿال: إػ افش   شـداً  وشاَق  ."آشتقعاب"ظبد افز يف أول  ؿال ابنُ 

 و  بُ ـُ بِ  نَ أربعغ شـة، ؾؼرَ  وهو ابنُ  .بوةظؾقه افـ  
 كؼَل  ، ثم  (2)"شـغ ه إرساؾقل ثالَث تِ

____________________________ 

 أيبمة ؾحاؾظ افعال  ف( 1/422رة افـبوية ٓبن هشام. )يف رشح افس   "فكُ إُ  افروُض "أي ـتاب  (1)

 .هـ 528. وفد شـة افؼي افرضيرـَؿـاف اخلثعؿي إكدفس  ظبد اهلل بن أمحد  ن بنِ افرمح ظبدِ افؼاشم 

، وإكساِب  بافتػسر، وصـاظة احلديث، ظارؾًا بافرجالِ ظادًا م، ؽزير افعؾًا يف فسان افعرب، ـان إمام

. هـ 581شـة  .راـشمات بؿُ  وفه شبع ظؼة شـة. َي ؿِ ذـقًا كبقفًا، صاحب اشتـباضات، ظَ ، افتاريِخ و

ٓ  من جبل  ٓ يُ  .قت بافؽوـبُؿرب مافؼة، ُشؿ   ريةٌ ؿَ  :فقلوُش   .مطل  ظؾقفا رى يف مجقع بالد إكدفس إ

 .يرتػع كحو درجتغ ويغقب

 ( فؾحاؾظ افسقوضي رمحه اهلل.1/98ضبؼات احلػاظ ) 

ُأكف إذا ـاكت واؾقَة افؽأل مل ُيرَع مـفا يشٌء.  روضةٌ  ؼاُل يُ  اهلؿزة وافـون.  بضم   قلت: قوله ) األىف ( 

 ( .1/92) "رشح مشؽل افصحقحغ"ؿافه ابن اجلوزي يف 

ن شعد يف ( واب3/112) "تارخيه"( وافطزي يف 1/13) "آشتقعاب"أخرجه ابن ظبد افز يف  (3)

دٓئل "وافبقفؼي يف  ( 1/37ـام يف ؾتح افباري ) "تارخيه"واإلمام أمحد يف ( 1/191) "افطبؼات"

ظامٍر أيب هـد ظن  ظن داود بنِ  رٍق من ضُ ( 1/169) "تارخيه"أيب خقثؿة يف  وابنُ ( 3/123) "افـبوة

 افشعبي به.

ـاظذ فساكِ  ؾؽان ُيعؾ ُؿه افؽؾؿَة وافقء، ومل يـزل ظؾقه افؼرآنُ "وفػظ ابِن ظبِد افز وافبقفؼي     ه، ؾؾؿ 

تِه جزيُل ظؾقه افسالم، ؾـزَل افؼرآنُ ـُ مضت ثالُث شـغ ُؿِرَن بِ   ."ظذ فساكِه ظؼين شـة بو 

حه ابنُ    "افسرة"ـثر يف  وابنُ  ،(5/188) "ضرح افتثريب"يف  راؿي  وافعِ  ،"حجر يف افػتح وصح 

= 
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َتَبه  ه بافوحي. اكتفىابتدأَ  جزيَل  أن   ادشفورَ  أن   ،(1)نؾؼ  افـؿُ  ه ابنِ ظن صقخِ  ـَ ما 

 .ُض عسِ افـؿُ 

 .عن ذلك من وجوهٍ  قول: اجلواُب وأَ 

ادشفور  أن   ،نؾؼ  افـؿُ  ه ظن ابنِ ه يف آخر ـالمِ كػُس  ُض عسِ ما كؼؾه افـؿُ  أحدها:

يف أحاديث  ه افثابُت ن ذفك: ٕك  ؾؼ  افـؿُ  ه بافوحي، وإكام ؿال ابنُ ابتدأَ  جزيَل  أن  

____________________________ 

(1/288.) 

ٓ  أكه مرشٌل    قوضي.ـام ؿال افس   .عضٌل أو مُ  ؿؾت: وهو ـام ؿافوا إ

ؾؼال: فقس َيعرُف َأهُل افعؾم  []افواؿدي دحؿِد بِن ُظؿر ؾذـرُت هذا احلديَث " .شعدٍ  زاد ابنُ 

رة مـفم يؼوفون: مل ُيؼَرن به ؽُر جزيُل  ،ملسو هيلع هللا ىلص ببؾِدكا أن  إرساؾقل ُؿِرَن بافـبي   وإن  ظؾامَءهم وأهَل افس 

 ." ملسو هيلع هللا ىلصمن حغ ُأكزل ظؾقه افوحي إػ أْن ُؿبَِض 

( من ضريق افواؿدي  ظن 3/111) "تارخيه"َأخرجه افطزي  يف ام ؾقوؿد جاء تسؿقُة همٓء افعؾامء. 

.  ضريق مـصور ظن إصعِث ، ومن عبيافثوري  ظن إشامظقل بِن أيب خافد ظن افش   ظن افشعبي 

 ؾذـر كحوه. 

بَن َأخي فؼد شؿعُت صافح بِن ديـار، ؾؼال: واهللِ يا اؾذـرُت ذفك دحؿد بِن " افواؿدي:ؿال وزاد. 

ثان يف ادسجد. ورجٌل ظراؿي  يؼول هلام  ظبد اهلل بن َأيب َبؽِر بِن َحزٍم، وظاصَم بَن ُظؿر بن ؿتادة حُيد 

ٓ  أن  جزيل هو افذي ُؿرن به، وـان يلتقه  مجقعًا. وؿآ: ما َشِؿْعـا. وٓهذا، ؾلكؽراه  َظؾِْؿـا إ

  اكتفى. ."ملسو هيلع هللا ىلص ؾ ـيبافوحِي ِمن يوم ُكب ئ إػ أْن ُتو

أبو حػص  ػغ، رساج افدينصـ  ـؿُ اف ؿدةُ ظُ  ، افشقخ اإلمام افعامل افعالمة،ظع بن أمحد ظؿر بن  (1)

، ومات . ـان أبوه كحويًا معروؾاً ادؾؼن إكصاري، إكدفس إصل، ادكي، ادعروف بابنِ 

. 732به. وفد يف ربقع إول شـة  َف رِ ن، ؾعُ ه افشقخ ظقسى ادغريب ادؾؼ  م  أُ  اه زوُج ه صغر، ؾرب  ووفدُ 

 .  824تويف يف ربقع إول شـة و

 ( ٓبن ؿايض صفبة.1/322ضبؼات افشاؾعقة ) 
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ظؾقه مع  عتؿدُ ، ؾؽقف يَ عضٌل و مُ أَ  ،رشٌل عبي مُ افش   ثرُ وؽرمها، وأَ  (1)حقحغافص  

 .؟مهاغ وؽرحقحَ ه يف افص  خالؾِ  ثبوِت 

 أن   ،هـالمِ  ه يف آخرِ ت، مع كؼؾِ بام مل يثبُ  اظسَض عسض ـقف من افـؿُ  وافعجُب 

 ما اظسض به. خالُف  ادشفورَ 

فغر  عرُف فذفك، وذفك ٓ يُ  دٌ رَص افذي هو مُ  ػرادراد بافس   أن   الوجه الثاين:

 يف بعضِ  ملسو هيلع هللا ىلص الئؽة إػ افـبي  ؿَ ـه من افؽرِ  ي ذفك جميءُ ــاؾجزيل، وٓ يُ 

 عَ وؿ  يُ  ـايف ذفك أنْ ؾطان، وٓ يُ فؾتوؿقع ظن افس   دٌ رَص مُ  افس   ـاتَب  إحقان، ـام أن  

آختصاص ُبذا آشم، وٓ  افس    ـاتُب  ُب سؾَ يُ  ه يف بعض إحقان، ؾالظـه ؽرُ 

ـُ   .تغو مر  مرة أَ  ن وؿعَ ه ؾقه مَ يشار

ـُ ػر، وٓ يُ باشم افس   آختصاُص  جزيُل  ُب سؾَ ؾؽذفك ٓ يُ  من  حدٌ ه ؾقه أَ شار

 ـاف
ِ
 ما. يف وؿٍت  ؿالئؽة افذين جاءوا إػ إكبقاء

 ـام هو يف ـثرٍ  .دةتعد  يف ؿضايا مُ  ملسو هيلع هللا ىلص ؽر إرساؾقل جاء إػ افـبي   ٍك ؾَ ن مَ مِ  وـم  

 .(2)ةؾ  ه بافـخُ إػ إبراهقم ظؾقه افسالم ؾبؼ   ادوِت  ُك من إحاديث، وجاء مؾَ 

____________________________ 

 يف ؽار حراء. ملسو هيلع هللا ىلصفؾـبي   ( ظن ظائشة يف ؿصة إتقان افـَؿؾِك 162( ومسؾم )2أخرجه افبخاري ) (1)

حقَحْغ وإن مل ُيسم  يف اف  كؼل وويف أحاديث أخرى. ؾؼد جاَء افتكيح باشِؿه يف بعِض افطرِق، . ص 

 .أكه جزيُل  بغ افعؾامء ( ظن صقخه افبؾؼقـي أكه ٓ خالَف 13/256) "افػتح"احلاؾظ ابن حجر يف 

 أكه ابتدأ به جزيل. وإَحاديث يف هذا افباب ـثرة. قلت: 

شباط ظن ( من رواية أَ 3689) "تػسره"حاتم يف ( وابن أيب 5/487) "تػسره"أخرجه افطزي يف  (3)

ه أَ  ادوُت  ُك مؾَ  شلَل  ا اختذ اهلل إبراهقم خؾقالً ـّؿـَف": ي ؿالد  افس   َ يُ  فه أنْ  يلذنَ  نْ رب  إبراهقم بذفك،  بؼ 

ك بلن  ك أُ ئتُ ادوت جِ  ن أكت؟ ؿال: أكا مؾُك .. وؾقه  ؿال: مَ .تى إبراهقمَ فه، ؾلَ  نَ ؾلذِ  اختذك ؿد اهلل  بؼ 

ورة افتي َتؼبُض ؾقفا أكػاَس افؽػار...  ."خؾقاًل. ؾِحَؿَد اهلل وؿال: يا مؾك ادوت، َأرين افص 

= 
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  عسض ـقف اؿتَك من افـؿُ  ٌب جَ ؾعَ 
ِ
ه من ؽرِ  ظذ إرساؾقل دون جميء

 .!ادالئؽة

غ بو (1)تعاػبغ اهلل  ػرُ وهو افس  "ا وردَت افتي أَ  افعبارةَ  أن   الوجه الثالث:

يف  ـام وردَ  ملسو هيلع هللا ىلص افـبي   ؽرِ  حدٍ ل إػ أَ ـزِ مل يَ  ، وإرساؾقُل عِ ؿْ جَ ـبصقغة اف ."هكبقائِ أَ 

 .(2)احلديث

ـَ افـؿُ  هه أك  ؾامء يف حؽؿتِ افعُ  بعُض  وذـرَ   َث عِ بُ  ملسو هيلع هللا ىلص ر، وافـبي  وْ بافـػخ يف افص   ُل و

ومل  .، ؾبعث إفقه إرساؾقل ُبذه ادـاشبة(3)رشاضفان أَ ه مِ عثتُ رب افساظة، وـاكت بِ ؿُ 

 .هؿبؾَ  عث إػ كبي  بْ يُ 

وبغ  بغ اهللِ ه شػرٌ ق ظؾقه أك  صدُ ؾؼط ٓ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص إػ افـبي   ؾادبعوُث  وحقـئذٍ 

ٓ   ه مل يؽن شػراً ع: ٕك  ؿْ جَ ـه بصقغة افكبقائِ أَ  ، واحدٍ  وبغ كبي  تعاػ  بغ اهلل إ

ؾراد ذفك ادجؿوع، ؾال من أَ  كػقه ظن ؾردٍ  زمُ ؾْ ٓ يَ  ظن ادجؿوعِ  ـػي  افـؿَ  ؽمُ حُ ـواف

 به. افـؼُض  يصح  

 .عبي  ثر افش  وهي أَ يف احلديث ما يُ  ه ؿد وردَ أك   الوجه الرابع:

____________________________ 

 ( ظن ُظبقد بن ُظؿر مثؾه.6216أيب حاتم ) وأخرج ابنُ  

ر ادـثور"( ويف 1/41) "احلبائك يف أخبار ادالئك"يف ـتابه  وظزاه ادمفُف   ( ٓبن 6/541) "افد 

 ظباس مثؾه. وابنِ  سعودٍ مَ  ظن ابنِ  "ذـر ادوت"أيب افدكقا يف 

 فؽن بدون شـٍد. .حسن حتؼقق مشفور بنِ ( 343رؿم ) "ذـر ادوت" هذـره يف ـتاب: ؿؾت 

 شؼط من احلاوي ؿوفه ) تعاػ (.  (1)

 .شقليت افدفقل يف افوجه افرابع (3)

 رأيُت " :ؿال شعد  ظن شفل بنِ  (3952( ومسؾم )4653) "صحقحه"أخرج افبخاري يف  (2)

 ."ـَفاَتْغ  ُبِعثُت َأكا وافساظةُ اإلُباَم : ؿال بنِصبَِعْقه هؽذا بافوْشَطى وافتي تع  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رشوَل 
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ريض اهلل تعاػ ظباس  وافـسائي، واحلاـم، ظن ابنِ ، خرجه مسؾمٌ وهو ما أَ 

من  (1)كؼقضاً  وظـده جزيل، إذ شؿعَ  جافٌس  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ بقـام رشوُل "ؿال: ظـفام 

مل  ؿد كزَل  ٌك ؾَ هذا مَ  .ه إػ افسامء، ؾؼال: يا حمؿدبَك  جزيُل  ن ؾوق، ؾرؾعَ افسامء مِ 

فام، وتقتَ ورين أُ  بـُ بِؼ ظؾقه ؾؼال: أَ م ؾسؾ   ملسو هيلع هللا ىلص ى افـبي  ، ؿال: ؾلتَ رض ؿط  يـزل إػ إَ 

ٓ   حرؾاً  ؼرأَ ؿبؾك: ؾاحتة افؽتاب، وخواتقم شورة افبؼرة، فن تَ  متام كبي  مل يُ   مـفام إ

 .(2)"فاموتقتَ أُ 

 هو إرساؾقل. ُك ؾامء: هذا ادؾَ من افعُ  ؿال مجاظةٌ 

اهلل  رشوَل  ؿال: شؿعُت ريض اهلل تعاػ ظـفام ؿر ظُ  ظن ابنِ  افطزاين   وأخرَج 

ظذ  بطُ ؿبع، وٓ هَي  ظذ كبي   من افسامء ما هبطَ  ٌك ؾَ مَ  ظع   هبطَ  فؼدَ "يؼول:  ملسو هيلع هللا ىلص

 صئَت  خزك إنْ مرين أُ ك إفقك، أَ رب   ا رشوُل كَ ؾؼال: أَ  .بعدي، وهو إرساؾقل حدٍ أَ 

ي ـ ك، ؾؾو أَ تواضعَ  أنْ  إيل   وملَ إػ جزيل، ؾلَ  ، ؾـظرُت ؽاً ؾَ مَ  كبقاً  صئَت  وإنْ  ،داً بْ ظَ  اً كبق  

  .(3)"باً هَ معي ذَ  اجلباُل  فسارِت  اً مؾؽَ  كبقاً  ؿؾُت 

____________________________ 

 ظـد ـِسه، (6/482) "ادرؿاة"ؿال افؼاري يف ( 1)
ِ
وؿقل: : أي صوتًا صديدًا ـصوِت كؼِض خشِب افبـاء

 . اكتفى.صوتًا مثَل صوِت افباِب 

أيب  ( وابنُ 3253) "ادستدرك"( واحلاـم يف 913( وافـسائي )826) "صحقحه"أخرجه مسؾم يف  ( 3)

 به. ظباسٍ  بر ظن ابنِ ُج  من رواية شعقد بنِ  وؽرهم (21721) "ادصـف"صقبة يف 

 ظؾقه افسالم. افتكيح باشم ادَؾِك  ـبرة من افـُؿصـ ػغ . ومل أرَ  ورواه مجاظةٌ  

من ( 2/356) "حؾقة إوفقاء"( وأبو كعقم يف 13/248) "ادعجم افؽبر"أخرجه افطزاين يف  (2)

ي، ثـا أيوب بُن ََنقك، ؿال: شؿعُت حمؿد بَن ؿقٍس اددين، يؼول: ت  ضريق حيقى بِن ظبد اهلل افبابؾُ 

 شؿعُت ابَن ُظؿر به.

 .ظؿر شؿعُت أبا حازم شؿعُت ابنَ ؿال: ووؿع ظـد أيب كعقم ظن أيوب  

= 
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____________________________ 

د به أيوُب بُن َنقك، وَأبو  :ؿال أبو كعقم  هذا حديٌث ؽريٌب من حديث أيب حازٍم ظن ابِن ُظؿر. تػر 

 حازم خُمتََؾٌف ؾقه. ؾؼقل: شؾؿة بُن ديـار، وؿقل: حمؿد بُن ؿقٍس اَددين. اكتفى.

 يف بقاكه. وأكه حمؿد بن ؿقس.  وتكيح افطزاين يف اشِؿه ـاٍف  قلت: 

شؿعُت  :هذا احلديث ظن صقِخه بـػس هذا افطريق حديثًا آخر. وؿال ؿبَل  افطزاين   خرَج وؿد أَ  

 ه وــقته.بغ اشؿِ  ؾجؿعَ  حمؿَد بَن ؿقٍس اددين َأبا حازم.

 . اكتفى.ظبد اهلل افبابؾتي، وهو ضعقٌف  (: وؾقه حيقى بنُ 9/19) "ادجؿع"ؿال اهلقثؿي يف  

 .ضعقٌف أيضاً احلؾبي يوب ه أَ وصقخُ  قلت: 

 ضعقف. :ؿال أبو حاتم 

 مـؽر احلديث. :وؿال أبو زرظة 

 مسوك احلديث. :وؿال إزدي

 خُيطئ. :وؿال "افثؼات"حبان يف  وذـره ابنُ  

 (.1/394( وفسان ادقزان )3/359اجلرح وافتعديل )

وأبو افشقخ ( 75) "ـتاب افعرش"( وابن أيب صقبة يف 155) "صعب اإليامن"وأخرج افبقفؼي يف  

ًٓ. ظباسٍ  ظن ابنِ من ضريق مؼسم ( 386) "افعظؿة"يف    كحوه مطو 

 وشـده ضعقٌف. 

يف  ( وافبقفؼي  4/73) "تاريخ دمشق"ظساـر يف  ( وابنُ 6927) "إوشط"يف  وأخرجه افطزاين   

 ظباس. كحوه. افوفقد ظن ظطاء ظن ابنِ  ( من رواية شعدان بنِ 454) "افزهد"

ه رجال رجافِ  ظرؾه، وبؼقةُ افوفقد ومل أَ  شعدان بنُ  ؾقه(: 11/323) "ادجؿع"ال اهلقثؿي يف ؿ 

 حقح. اكتفى.افص  

 ( ظن أيب افعافقة ُمرشالً كحوه.4) " ملسو هيلع هللا ىلصترـة افـبي "وأخرج محاد بن إشحاق يف  

ة حسـة.  ٍق جاء من ضر .ؽاً و كبقا مؾِ أَ  ،رشوًٓ  بغ ـوكه ظبداً  ملسو هيلع هللا ىلص وختقر افـبي   :قلت  يف مسـد أمحد ظد 

يب أَ  ومرشلِ  ،ظباس ظؿر وابنِ  ابنِ  شوى يف حديِث  إرساؾقل باشمِ  افتكيُح  أرَ فؽن مل وؽره، 

 . واهلل أظؾم.افعافقة
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ِ
 ضرِق  من شائرِ  عرُف ـام يُ  (1)غـِ بِس  افوحِي  وهاتان افؼضقتان بعد ابتداء

 ؿوُل  مل يـزل إفقه ؿبل ذفك، ؾؽقف يصح   إرساؾقَل  حاديث، ومها طاهران يف أن  إَ 

 ه أَ أك   افشعبي  
ِ
 .!؟افوحِي  تاه يف ابتداء

 ه، وهو ؿوُل بَ ؼِ ظذ ذفك ظَ  افدفقَل  "اإلظالم" ـا يفؿؿْ ه ؿد أَ ك  أَ  اخلامس:الوجه 

 .(2)"هؾِ اهلل بقـه وبغ رش مغُ أَ  جزيُل "ورؿة: 

____________________________ 

  "بسـتغ"ووؿع يف ادطبوع  .(3/162ـذا يف احلاوي ) (1)
ٍ
ما يف  افصواُب وون وافقاء. بغ افـ   بزيادة تاء

 احلاوي.

بن بن حمؿد : حدثـا ظبد اهلل حمؿد ؿال يعؼوب بنِ من ضريق  (962) "افؼيعة"أجري يف أخرجه  (3)

هلا  أكه ذـرَ فه خدجية  ا ذـرْت ـؿ  ـف –ؿال ورؿة  :ؿافتظن أبقه ظن ظائشة  حيقى بن ظروة ظن هشام

ؾقفا  عبدُ ذـر يف هذه إرض افتي تُ وما جلزيل يُ  .وحوح شب  شب   :ؾؼال .ظؾقه افسالمجزيل 

 .ىاذهبي به إػ ادؽان افذي رأى ؾقه ما رأَ  .ه؟شؾِ بقـه وبغ رُ  وجل   جزيل أمغ اهلل ظز   .؟إوثان

 َب تغق   ُت ا حتس  ـ: ؾؾؿ  ؿافْت  ؾػعؾُت  .ٓ يراه وجل   يك من ظـد اهلل ظز   ؾننْ  .يؾنذا رآه ؾتحس  

 . احلديث..إكه فقلتقه افـاموُس إـز :لافسالم ؾؾم يَره. ؾرجعُت وأخزُت ورؿَة. ؾؼاظؾقه  جزيُل 

 وإسناده ضعوف جدًا. 

 عبد اهلل بن حممد. 

ث به هشاٌم   ؿال ظـه ابن حبان: َيروي ادوضوظات ظن افثؼات. ويليت ظن هشام بِن ُظروة ما مل حُيد 

. ٓ حيل  ـتابُة حديثِه  وٓ افروايُة ظـه.  .ؿط 

 وؿال َأبو حاتم افرازي: مسوُك احلديث.  

ُتفا مما ٓ ُيتابُعه ظؾقفا افثؼات.    وشاق فه ابُن ظدي فه َأحاديث. ثم  ؿال: ظام 

 ؾؼال: ٓ ُيتاَبع ظذ ـثٍر من حديثِه. "افضعػاء"وذـره افعؼقع يف  

 .(2/221فسان ادقزان ) 

( من حديث 162( ومسؾم )2أخرجفا افبخاري ). شفورةٌ فورؿة مَ  ملسو هيلع هللا ىلص وؿصة جميء افـبي   قلت: 

هري ظن ُظروة ظن ظائشة  واهلل أظؾم.  .وفقس ؾقفا هذه إفػاظ افـُؿـؽرة .افز 

= 
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ـ  ": شابطٍ  ابنِ  وؿوُل   .(1)"إكبقاء إػ تب وافوحِي بافؽُ  جزيَل  َل ؾو

____________________________ 

ا   رشِل ُظبقِد بِن مُ من  ؾؼد ُروي .(وهو قوله )جربيُل َأمنُي اهلل بونه وبني رسلِه .موضع افشاهدأم 

 ُظؿر ظن ابن إشحاق. 

ظساـر يف  ظـد ابنِ  ظباسٍ  ابنِ و ،(1/35) "إوائل"ظائشة ظـد افعسؽري يف  حديِث وجاء من  

ـَ  (3/143) "افدٓئل"ومرشل افزهري ظـد افبقفؼي يف  (62/8) "تاريخ دمشق" أن   ارَ فؽن ذ

ه وشـدُ  ."هؾِ ه إػ رُش ورشوفُ  ،أمغ اهلل ظذ وحقه" :ظداس وورؿة. وؿآ خدجية جاءت إػ افراهِب 

اٍس ؽريٌب. ضعقف. ُر ظد  ـْ  وِذ

 ه ( باإلؾراد. وفِ رُش وبغ وؿع يف احلاوي )  تنبوه : 

 وهو ادواؾُق فؾؿصادر.  ـام يف ادخطوط.) ُرشؾه ( باجلؿع.  وافصواُب  

 ،حدثـا افعالء بن ظبد افؽريم ،أشباط بن حمؿد( من ضريق 485) "افعظؿة"أخرجه أبو افشقخ يف   (1)

 افؽتاب ـل   م  يف أُ : ؿال {حؽقم افؽتاب فديـا فعع   ه يف أم  وإك  }: وجل   يف ؿول اهلل ظز   ،ظن ابن شابط

 
ٍ
ـ  إػ يوم افؼقامة هو ـائنٌ  يشء ـ  حيػظوه ثالثة من ادالئؽة أنْ  َل ، وو ـزل يَ  جزيل بافؽتاب أنْ  َل ، ؾو

ـ  به إػ افرشل ـ  ؾك ؿوماً هُي  أنْ  وجل   ظز   ، إذا أراد اهللُؽاتباهلؾَ  يضاً أَ  جزيَل  َل ، وو  أيضاً ؾه ، وو

َل  ،بافـك ظـد افؼتال ـ  َل مقؽائقل باحلػِظ فؾؼطِر وكباِت إرِض، وو ـ  هذا جزيل ظؾقه افسالم، وو

كقا مجَع بغ حػظفم، وما يف ُأم  افؽتاب  ،مَؾَك اَدوت ظؾقه افسالم بؼبِض إكػس ؾنذا ذهبت افد 

 ."ؾقجدوكه شواء

ظبد افرمحن بن شابط، ويؼال: ابن ظبد اهلل بن شابط. وهو افصحقُح. ويؼال: ابن  سابط هو:ابن  

 ."افتؼريب"ظبد اهلل بن ظبِد افرمحن اجلُؿحي ادؽي. ثؼٌة ـثُر اإلرشال. ؿافه ابن حجر يف 

 أيب افدكقا يف ( وابنُ 156) "افشعب"يف  افبقفؼي  ( 24969) "ادصـف"ابُن َأيب صقبة يف  وأخرَج 

ُر َأمر افدكقا أربعة: جزائقل ( 178) "ادطر" ة ظن ابِن شابط ؿال: ُيدب  من رواية َظؿرو بِن ُمر 

ا مقؽائقل ؾصاحُب  ا جزائقل ؾصاحُب اجلـود وافريح، وأم  ومقؽائقل وإرساؾقل ومؾُك ادوت، ؾلم 

ا إرساؾقل ؾ ٌل بؼبض إكػس، وأم  ـَ ا مؾُك ادوت ؾُؿو فو يـزُل بإمر ظؾقفم بام افؼطر وافـبات، وأم 

 وشـده صحقح. ."ُيممرون
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ه. شؾِ اهلل إػ رُ  ه ـان أمغَ : ٕك  جزيُل  اشُب ما حُي  وُل أَ "افسائب:  وؿال ظطاء بنُ 

 .(1)"احلاجب بؿـزفةِ  يتؾؼى افؽتب، وإرساؾقُل  ومقؽائقُل 

 ..ْغ ؾِ رَش افـؿُ  وصاحُب  .احلرِب  ؾصاحُب  ا جزيُل ؾلم  ": ملسو هيلع هللا ىلصوؿوفه 

 خر.أُ  ، وآثارٌ (2)"احلديث

____________________________ 

ـَ  .ويف ادخطوط ،(3/162) ـذا يف احلاوي  (1) وهو ـؾ ه َمـسوبًا إػ ظطاء بِن افسائب.  َر هذا افؼوَل ذ

ا شؼط  أو وهٌم من افسقوضي رمحه اهلل. ،إم 

(: أخرج ابُن أيب حاتم ظن 3/155ؾؼال ـام يف احلاوي )ظؾقه. افذي أحال  "اإلظالم"يف ـتابه ا أمّ 

. وَأخرج أبو افشقخ، "أوُل َمن حُياشب جزيل: ٕكه ـان َأمغ اهلل إػ رشؾه"ظطاء بن افسائب ؿال: 

ى افُؽتب، وإرساؾقل "ظن خافد بن أيب ظؿران ؿال:  جزيُل َأمُغ اهلل إػ رشؾه. ومقؽائقُل يتؾؼ 

 ى.. اكتف"بؿـزفِة احلاجِب 

  قلت:
ٍ
ا ؿول ظطاء  وٓ يف ؽره. ،ره يف تػسر ابن أيب حاتمؾؾم أَ  أم 

ظامر ظن ظطاء بن افسائب ظن  ققـةظُ  ران بنِ من ضريق ظؿ( 312) "أمافقه"فؽن رواه ابن بؼان يف 

 ؾذـره. عبي، ؿال:افش  

ا ؿوُل  صبفاين رمحه إَ  ( ٕيب افشقخ279) "افعظؿة"ـتاب يف ؾفو  افتجقبي  أيب ظؿران  خافد بنِ  أم 

  اهلل.

 مـفام. ومل يسؿعْ  .ؿر وأيب أمامةظُ  . روى ظن ابنِ وخافٌد تابعي صغٌر 

( من رواية ُمعتؿر بِن ُشؾقامن ظن مسؾِم بِن خافد، ظن 282) "ـتاب افعظؿة"أخرجه أبو افشقخ يف   (3)

ؾجاَءه  .اهلل؟ ؿال: ٓ َأدريـرم ظذ أَ  اخلؾِق  اهلل، أي   ظؽرمة بن خافد، أن  رجالً ؿال: يا رشوَل 

ظذ اهلل؟ ؿال: ٓ َأدري. ؾعرَج جزيُل ثم  هبَط ؾؼال: َأـرُم  ـرمُ أَ  اخلؾِق  جزيل ؾؼال: يا جزيل، أي  

ا جزيل ؾصاحُب  اخلؾِق ظذ اهلل جزيل، ومقؽائقل، وإرساؾقل، ومؾُك  ادوت ظؾقفم افسالم، ؾلم 

 .". احلديث.احلرِب وصاحب افـُؿرشؾغ، وأما مقؽائقل

 ه.مع إرشافِ  وإشـاده ضعقٌف  

 .ضعقٌف  بن ؾروة أبو خافد افزكجي ادؽي افػؼقه مسلم بن خالد 

 ثؼٌة. ادخزومي تابعٌي  بن افعاص بن هشام بن ادغرةهو ا :وعكرمة بن خالد 
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من بغ  جزيَل  بؿجؿوع هذه أثار اختصاُص  َف رِ ـا يف آخر افؽالم: ؾعُ ؾْ وؿُ 

 .كبقاءإػ إَ  ادالئؽة بافوحِي  شائرِ 

 خذاً هذا افؽالم أَ  ةِ تدي به فصح  طـة ما هَي عسض من افػِ ـان ظـد افـؿُ  (1)ـاؿَ ؾَ أَ 

  .من هذه إدفة؟

 .(2)هذا آخر اجلواب، واهلل أعلم

 

____________________________ 

 ووؿع يف ادخطوط ) ؾام ( بدون مهزة اإلشتػفام. .ـذا يف احلاوي (1)

 فؾفجرة.  1443/  4/  36ادواؾق  ؿعةحتؼقؼه وافتعؾقق ظؾقه يوم اجل اكتفقت من  (3)

 أشلل اهلل افعػو وادغػرة ظذ افزفل واخلطل. 


