


1درـع الس  ـدر عن قطـرفع الخ 

رسالة

 رفع الخ 
 
  ر عن قطعخ د

 
درخ الس

 يوطيالس   يب بكر  أ   الرمحن بن   عبد   ين  الد   للحافظ جالل  

 هـ 911  سنة توَّف الم 

 اوعَلق عليه اوخَرج أ حاديث ه احَققه

اهلل العامر عبد   بن   حممد   الم بنم الَس  عبدم   

سلم  حقوقم الطبع  لكل  مم
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 حممدخ  رسلنياألنبياء وامل   رشفخ عىل أ   والسالم   والصالة   ,العاملني هلل رب   احلمد  

 مجعني.ه أ  ه وصحبخ مني.  وآلخ اهلل األ   عبدخ  بنخ 

عن  درخ الخ  رفع  سامها )أ   .رمحه اهلل للحافظ السيوطي   لطيفة   فهذه رسالة   :أَما بعد

 .(1)در(الس   قطعخ 

كم   عن يف الرتهيبخ  الواردة   األحاديث   ر  ك  فذ  . درالس   قطعخ تكلَّم فيها عن ح 

خر  . ر  طرق هاوذك  ه. قطعخ  ها. و ضعفخ ها أ  تخ ع بصحَّ يقط   ه مللكنَّ . جيهاوعزاها لـم 

 .التي فاتتخهرق الط  واملتابعاتخ  عليه بعض  وزاد . عليها البيهقي   كالم   نقل   اوإنَّمـ

 عليهام رمحة اهلل.

العلم كالشافعي  وامل زين  وابنخ األثري يف توجيه  هلخ أ   يوطي  أقوال  ذكر الس  ثمَّ 

كام بيَّنته  .طرقخه صح  من مجيعخ َّل ي   وإَّلَّ فاحلديث   - إْن صحَّ  - وما املراد به ,احلديثخ 

 سالة.الر   حاديثخ أ   يف ختريجخ 

  ."در( حديث  صحيح  بق )أي الس  ليس يف النَّ "قال اإلمام أمحد: فقد 

قييل:   .(1)" در يشء  الس   َّل يصح  يف قطعخ  "وقال احلافظ الع 

________________________________ 

ستور   (1)  البيت, وكذلك ي نصب  هلا خشب ات  فوق قْتبخ البعري, م 
رت  ي مد  للجارية يف ناحيةخ

بكرس الاء. سخ

ء  ْ ار  كل  يش  مهم ف ص  ال   ك 
لخك يفخ : أخدار  وأ خادير. ثمَّ كثر ذ  ور, واجلمع  بثوٍب, وهو اهلودج  املخد 

وا: خدر األسد. وأ خدر. إخذا قال  درًا لك. ف  اك  خخ ْدرًا. وار  اب  يفخ األمجة فكأ نَّه اختذها خخ  غ 

 ( َّلبن دريد.1/577مجهرة اللغة )و( للخليل بن أمحد الفراهيدي, 4/228العني ) 
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ين الد   . وكذا بدر  (1/127) "املنار امل نيف"القيم يف كتابه  ه عنهام ابن  ونقل  

 امها.قرَّ (  وأ  1/437) "والكتاب غني عن احلفظخ امل  "املوصيل يف كتابه 

ف   مها ي وغري  اجلوز وابن  , علَّه باَّلضطرابخ . وأ  األثري ابن   احلديث   وكذا ضعَّ

 من أهل العلم.

ا شجر   م   ,النبق فهو شجر  . يف احلديث در الذي ورد  الس   أمَّ  ه.ي باسم ثمرتخ س 

 بقة بالفتحخ ها ن  حد  او .درخ الس   بق ثمر  : النَّ (1/192) "الفتح"حجر يف  قال ابن  

 ن. انتهى.سكَّ وي   .يضاً أ   وبالكرسخ 

درة. ومجع  بق, واحدت  النَّ شجر   در  الس  (: 4/354) "اللسان"قال يف و
 هاا سخ

 . نادرة   خرية  ؛ األ  ورد  ر وس  دْ ات وسخ ر  د  وسخ  .راتدْ سخ 

ربي  ضاه, وهو لونان: فمنه ع  در من العخ زياد: الس   قال أبو حنيفة: قال ابن  
(2) ,

فهو ذو  ال  ا الضَّ , وأمَّ  ما َّل يضري  ربي فام َّل شوك فيه إَّلَّ ا الع  ؛ فأمَّ ال  ومنه ض  

ْ رة, وربام كانت الس  دوَّ م   عريضة   در ورقة  , وللس  شوكٍ 
قال ذو .(3)الَّلً درة حمخ

________________________________ 

 ه للتنزيه والورع.قطعخ  عن أمحد يف كراهةخ  ذكرت مصادر  كالمهام أثناء التخريج. وسيأيت النقل    (1)

ي  ( : 1/3148) "القاموس"قال يف  (2) رْبخ ْدرخ  م  بالضالع  ظ م  ب   : ما نمن الس   النَّْهرخ وع 
رْبخ  انتهى. .ت  عىل عخ

 : والقليل   العني. وهنا بكرسخ ق  عندنا يف القصيم. لكن ينطخ  واملتداولة   هي املشهورة   وهذه التسمية   قلت 

ر طلقون عىل الطلحخ أ و سدر, ولذا حصل  عند الناسخ خلط  بني السدر والطلح, في   ن يقول  م   السم 

 )سدر( فيظنون أهنا هي املذكورة يف احلديث.

 بتخفيف الالم. وقوله )ضال( 

ا النَّاس يفخ الّصيف,  : دوحة  (3/259) "املخصص"ال ابن سيدة يف ق  (3) ة حتل  حتته  ع 
اسخ الَّلً و 

حمخ

ا اْلبي وت. انتهى. بتنون حتته   وي 
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 .اَّل  وض   اً ربيَّ ع   درخ الس   رضوب   ...(1)واطيالع   فتخ , إذا جتوَّ قطعت   الرمة:

ر يف هج   العرب نبق   بأرضخ  علم  ي   نبٍق  جود  . قال: وأ  صغار   قال: ونبق الضالخ 

 فم   , يفوح  طيبه رائحةً وأ   ,علم حالوةً ي   ٍق نبْ  شد  ى للسلطان, هو أ  سمَّ ي   قعة واحدةٍ ب  

 , والواحدة  للجنسخ  اسم   در  : الس  العطر. التهذيب   ه كام يفوح  مالبسخ  وثياب   ,هآكلخ 

 . رة  دْ سخ 

 دران: من الشجر س   درم والس  

ها ورق   ام خبط  وربَّ  ,سوله للغ  ورق   يصلح   وَّل ,نتفع بثمرهَّل ي   ي  برَّ  :حدمهاأ  

 .يه الضالسم  ت   ق, والعرب  َّل يسوغ يف احللْ  ه عفص  , وثمر  الراعية  

سول  ي شب ه شجر   :الثاين والسدرم  . وورقه غ  ه النبق  نَّاب. الع   ينبت  عىل املاء. وثمر 

ه غري أنَّ ثمر  الع  الئخه الء كس  له س  
 صفر  در أ  الس   وثمر   ,حلو   اب أمحر  نَّ وورق ه كورقخ

 انتهى .(2)"ه يف النارس  رأْ  اهلل  ب  صوَّ  ن قطع سدرةً م  ": ه به. ويف احلديثخ يتفكَّ  ز  م  

 كالمه.

رةشجرة م   در: وشجرة الس  قلت . أو تزيد متارا إىل عرشة أ  طوهل   يصل  و. عمَّ

دة الفروع, األوراقكثيفة  . رعاها النحل   ي  زهار صغرية  وهلا أ  . عميقة اجلذور, متعد 

ى منها  وي   ,ويتغذَّ
 . العسلخ  طيب  أ   ج  نتخ

  وملوحة   ل احلرارة  هنا تتحمَّ أ   ومن مزاياها
خ
. يأيت بأ  ها طي  وثمر   ,املاء  حجامٍ ب 

 شبه كثريًا التفاحة. وت  , ويأيت بحجٍم كبرٍي كالتمر. و أصغرأ   الكرز بحجمخ  صغريةٍ 

________________________________ 

 ها.بيدخ  جرخ الشَّ  وراق  أ   أي التي تعطو: أي تتناول   (1)

اًل إن شاء اهلل. (2)  سيأيت الكالم عىل احلديث مفصَّ
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فف و . ومنها أنَّ العالجيةو طبيةللخلطات ال فوائد  ها وراقخ وأل    .ي طحنورق ها ُي 

 بز وغريه من األطعمة.ال   وضع معوي  

ة مواضع.و نَّة يف عدَّ رآن والس   يف الق 
درخ كر  السَّ

 قد ورد ذخ

أ ْصحابم  }كام قال تعاىل  .طعمة اجلنةمن أ  ها ثمر  نها أنَّ مف ا أ ْصحابم و  ني  م 
اْلي م 

ني  ) ود  )27اْلي م  ْضم ْدر  َم  ود  )28( ِف  س  نْضم ْلح  م  ط   .سورة الواقعة{(29( و 

ويف خمضود ثالثة  ,در النبقوالس   :(5/453) "تفسرية"قال املاوردي يف 

 ه: َّل عجم  فيه, قاله عكرمة, وقال غري   أقاويل: أحدها: أنه اللني الذي َّل شوك  

ها. الثاين: أنه املوقر محاًل, قاله شوك   ت  قْ إذا حذ   الشجرة   لنبقه, يقال خضدت  

در  بالذ   ,ة األغصانجماهد. الثالث: املدَّلَّ  صَّ الس  ه أ شهى الثمر إىل كر, ألنَّ ثوخ  مر 

 انتهى. . وأ لذه رحيًا.امً عالنفوس ط  

آهم  }( عند قوله تعاىل 5/395وقال أيضًا ) ْد ر  ل ق  ى )و  ْزل ًة أمْخر  ة  13ن  ْدر 
نْد  س  ( ع 

ى ) ى )14اْلمنْت ه  نَةم اْل ْأو  ا ج  ه  نْد 
ى )15( ع  ْغش  ا ي  ة  م  ْدر  ى الس  ْغش  سورة  {(16( إ ْذ ي 

 النجم.

م   فإنْ  :قال
؟ قيل: رن الشجهلذا األمر دون غريها مخ  درة  اختريت الس   قيل: لـخ

, ذكيةٍ  , ورائحةٍ لذيذٍ  , وطعمٍ مديدٍ  : ظلٍ وصاٍف أ   ختتص  بثالثةخ  درة  ألنَّ الس  

مع قوَّلً وعماًل ونية, فظل ها بمنزلة العملخ لتجاوزه,   اإليامن  الذي ُي 
فشاهبتخ

 . انتهى.هورهلظ   ها بمنزلة القولخ ونه, ورائحت  م  ها بمنزلة النية لك  وطعم  

 وكتبه: عبد  السالم بن حممد بن عبد اهلل العامر.

 هـ 17/4/1442.  القصيم . بريدة
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:يقال السيوط    

 
 (1)بسم الله الرحمن الرحيم

 

سامة ثنا أبو أ   عيلي  بن   ثنا نص   :باب يف قطع السدر :"ننهس  "قال أبو داود يف 

طعم بري بن م  ج   بنخ حممد  بنخ  أيب سليامن عن سعيدخ  ريج عن عثامن بنخ ج   عن ابنخ 

 ب اهلل صوَّ  سدرةً  ن قطع  م  " :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسول   :قال  يشبْ ح   اهلل بنخ  عن عبدخ 

  .(2)"ه يف الناررأس  

________________________________ 

 هـ ظهرًا.  8/4/1442الرسالة يوم اإلثنني بدأت بتحقيقه والتعليق عىل  (1)

( وابن أيب خيثمة يف 6/139) "السنن الكربى"( والبيهقي يف 5239) "السنن"أخرجه أبو داود يف  (2)

( 8557) "الكربى"سامة, والنسائي يف ( من طريق أيب أ سامة محاد بن أ  1/340) "التاريخ الكبري"

رشح مشكل "( والطحاوي يف 3625معرفة الصحابة )"يزيد, وأبو نعيم يف  من طريق خملد بنخ 

النبيل,  ( من طريق أيب عاصمٍ 779) "معجم الصحابة"( وابن قانع يف 7/148) "آلثارا

( والالل كام يف 1/267) "املعرفة والتاريخ"( ويعقوب بن سفيان يف 7/149والطحاوي أ يضًا )

ريج عن عثامن به.21) "املنتخب من علله" بيد اهلل بن موسى كلهم عن ابن ج   ( من طريق ع 

ه ضعيف    بري. ولالضطرابخ كام سيأيت بيانه. وباقي رجالخه وإسناد  . جلهالة سعيد بنخ حممد بنخ ج 

.  ثقات 

 ذكره البخاري  وابن  أيب حاتم وسكتا عنه. سعيد بن حممد. 

. روى له أبو داود والنسائي  "الثقات"(: ذكره ابن  حبان يف 4/68) "التهذيب"حجر يف  وقال ابن   

 در. انتهى.حديثًا واحدًا يف قطعخ الس  

 : مقبول. "التقريب"وقال يف  
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________________________________ 

تابع. قلت:  . ومل ي   أي: عند املتابعة وإَّلَّ فهو ضعيف 

د به ابن  جريح عن عثامن بنخ أيب س  2/157) "امليزان"الذهبي  يف وقال   عنه.  ليامن النوفيل(: تفرَّ

رسالً  روة بن الزبري م  عمر  عن عثامن هذا, فقال: عن رجٍل من ثقيف عن ع  . رواه م  ة  . وللخرب علَّ

, فت ه, فإنه ر  وسعيد  فيه جهالة  ر حال  ه عثامن بن حرَّ وى أ يضًا عن أيب هريرة ومجاعة. روى عنه ابن  عم 

 . انتهى."الثقات"ن  حبان يف أيب سليامن بن جبري, وابن أيب ذئب, والقاسم بن مطيب. وذكره اب

يينة هلام. قلت:   وسيأيت الكالم عىل رواية معمر إن شاء اهلل. وأ يضًا خمالفة سفيان بن ع 

وى عنه 4/503) "بيان الوهم واإلهيام"وقال ابن القطان يف   إخْن كان قد ر  , و  ال  ه  ح  (: َّل  ت عرف ل 

هم.  ر, وغري  ئب, وعبد  اهلل بن جعف 
بيد اهلل بن م وهب, وابن  أيب ذخ ور, وع  ن امْلذك  ْثام  م ع  نْه 

. مخ ة  مجاع 

النّسب. كلهم أ خذ عنه  هذا احلديث, وَّل أ عرف له من اْلعلم غريه,  وف  الب يت و  عر  إخن كان م  و 

 انتهى. 

ن أ حدخ الطَّريقني عن أيب عاصم قلت  سعيد بن ". ومرًة "حممد بن سعيد": وقع عند الطحاوي  مخ

ح األخري ملوافقته لرواية اجلامعة. "حممد  . ورجَّ

ه ليس من املشهورين برواي  ة احلديث. ومل ثم قال الطحاوي: غري أنَّ هذا الرجل  امل ختلف يف اسمخ

ه عن  ن هذه سبيله. ثمَّ حديث ه هذا قد ذكر  نجْد له ذكرًا يف غري هذا احلديث, ومثل هذا َّل يقوم  بم 

بيش   اهلل بن ح 
بيش. ويبعد  من القلوبخ أْن يكون لقيه. ألنا مل نجد شيئًا من حديث عبدخ  اهلل بن ح 

عبدخ

بين سخ إَّلَّ عن م   . وهو ع  من ه فوق سن  هذا الرجلخ ا طول  ريد بن ع   أهنَّ
. وحديث ه عنه يف أفضل الصالةخ

ثنا ابن  أيب  ه. كام حدَّ نكر  هذا احلديث. ويأمر  بالعملخ بضد  القنوت. وقد كان سفيان  الثوري أ يضًا ي 

. فقال: قد  ئخل  عن قطع السدرخ عمران قال: ثنا عيل بن اجلعد قال: سمعت  سفيان بن  سعيد. وس 

ثنا أمحد بن داود قال: حدثنا يعقوب بن سمعنا فيه بحديٍث  َّل نْدري الذي جاء به عليه. كام قد حدَّ

مرو بنخ دينار عن احلسنخ بنخ  ثنا هشام بن  سليامن املخزومي عن إبراهيم بن يزيد عن ع  محيد قال: حدَّ

در"قال له:  ملسو هيلع هللا ىلص, أنَّ رسول  اهلل حممد عن عيلي  . "ق م يا عيل فآذن الناس لعن  اهلل  قاطع  الس 

ه. ففي توهني سفيان إياه ما ي سقط  به مثل ه. مع 
. ومل ي ولد يف زمنخ واحلسن بن حممد مل ي سمع من عيلي

تيا عىل إباحةخ قطعخه. ويف ذلك ما قد دلَّ   أنَّ سائر  أهلخ العلم من فقهاء األمصار الذين تدور  عليهم الف 
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يج  أخرجه أبو مسلم الك  
 .ريج بهج   ثنا أبو عاصم عن ابنخ  :"سننه"يف  (1)

من عبد اهلل بن  سعيد   هل سمع   .دريَّل أ   :وقال "سننه"وأخرجه البيهقي يف 

 تمل أن يكون سمعه. وحي   ؟.يش أم َّلبْ ح  

 ."املختارة"املقديس يف  خرجه الضياء  وأ  

ريج عن ج   عن ابنخ  ثنا أبو عاصمٍ  ثنا أبو مسلمٍ  "األوسط"وقال الطرباين يف 

 يش قال قال رسول  بْ اهلل بن ح   حممد عن عبدخ  بنخ  أيب سليامن عن سعيدخ  عثامن بنخ 

 ن سدرخ ه يف النار, يعني مخ س  رأْ  وجلَّ  عزَّ  ب اهلل صوَّ  رةً دْ سخ  ن قطع  م  " ملسو هيلع هللا ىلص

 . (2)"احلرم

________________________________ 

ه التوفيق. انتهى كالم الطحاوي. ه َّل املنع منه. واهلل عزَّ وجلَّ نسأل 
 عىل أنَّ األ وىل فيه إباحة  قطعخ

ي البصي احلافظ صاحب   (1) ج  , وي قال فيه: الك  يش  إبراهيم  بن  عبدخ اهلل بن مسلم بنخ ماعز بن كشي الك 

نن. ولد سنة ني ٍف وتسعني ومئة. قه الدار الس  تموَّلً عاملًا باحلديثخ وثَّ ًيا ن بيالً م  خ قطني  وغريه. وكان َس 

,  فن قخل  292. ومات ببغداد يف سابع املحرم, سنة وطرقخه, عايل اإلسناد, قدم بغداد. وازدمحوا عليه

ن  هبا, وقد قارب  املئة, رمحه اهلل. 
فخ  انتهى.إىل البصة, ود 

 ( َّلبن حجر.1/280املنتبه ) ( للذهبي. وتبصري13/423سري أعالم النبالء ) 

. وهو اجلص, قيل له ذلك, ألنَّه كان  قلت:  ج  , وشدة اجليم. نسبة إىل الك 
ي: بفتح الكافخ والكج 

. وأ كثر منه فقيل له ذلك, وقيل له: الكيش نسبة إىل  بني دارًا يف البصة, وكان يقول: هاتوا الكجَّ ي 

ه األ عىل. قاله املناوي يف   (.3/215) "الفيض"جد 

ي يف عداد املفقود يف زماننا. قلت:   وسنن الكج 

 ( هبذا اإلسناد.3/452) "املختارة"( ومن طريقه الضياء يف 2441) "األوسط"أخرجه الطرباين يف  (2)

م ذكره. وأبو مسلم:   هو الكجي. الذي تقدَّ

ه     . ومل يبني  الطرباين  قائل ها. "يعني من سدرخ احلرمخ "ومل يذكر الضياء  قول 
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 يلي احلسني بن ع   بو عيلي ]ثنا أ  أنا أبو عبد اهلل احلافظ  :"سننه"وقال البيهقي يف 

لح ثنا أبو األحوص حممد بن الص   بفمخ  (2)حيلْ حييى الص   بن   أنا حممد (1)احلافظ[

مرو ريج عن ع  ج   اليسع عن ابنخ  سعدة بن  ميل ثنا م  ب الرَّ وه  اهليثم ثنا يزيد بن م  

 ب  صوَّ  سدرةً  ع  ن قط  م  ": ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسول   :عبد اهلل قال بنخ  دينار عن جابرخ  بنخ 

 .(3)"ه يف النارس  رأْ  اهلل 

وهو  .سعدةناه من حديث م  بْ هكذا كت   :احلافظ بو عيلي قال أ   :قال أبو عبد اهلل

________________________________ 

رواه الطرباين يف  "من سدرخ احلرم"(: رواه أبو داود غري قولخه 3/617) "املجمع"قال اهليثمي يف  

. انتهى."األوسط" ه ثقات   . ورجال 

.  هوهذا اإلطالق في قلت:   نظر 

م يف التعليق السابق. واهلل أعلم. فإَن حممد  بن  سعيد  . كام تقدَّ  جمهول 

يينة.   فيان بنخ ع  . وهو مذهب  س   احلرمخ
. فجزم  بأنَّ التحريم  خاص  بسدرخ أخذ هبذه الرواية السيوطي 

  آخر الرسالة.امهكام سيأيت كالم  

 ( واستدركت ه من سنن البيهقي. وهو سقط  واضح.2/52احلاوي ) ما بني املعقوفني سقط  من (1)

اكنة.  (2)   واحلاء امل هملتني, بينهام الالم  السَّ
. وهي بلدة  عىل "حلْ فم الص  "سبة إىل هذه الن  وبكرسخ الصادخ

 دجلة بأ عىل واسط, بينهام مخسة  فراسخ.

معاين. وتبصري املشتبه )3/550األنساب )     ( َّلبن حجر.1/203( َّلبن السَّ

 ( هبذا اإلسناد.6/230) "السنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (3)

. وهو خطأ .    وإسناده باطل 

  .  فيه مسعدة بن اليسع بن قيس  الباهيل 

به أبو داود.    كذَّ

 ترْكنا حديث ه منذ  دهٍر. 
ٍ
 وقال اإلمام أمحد: ليس بيشء

 ي شتغل  به. يكذب  عىل جعفرخ بنخ حممٍد عندي. واهلل اعلم.وقال أبو حاتم: ذاهب  منكر  احلديث َّل  
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  .هروة قول  دينار عن ع   مرو بنخ ريج عن ع  ج   ام رواه ابن  وإنَّ  .خطأ  

ثنا  (1)مٍ لْ احلسن بن س   بن   أنا عيل   بو عيلي نا أ  أبو عبد اهلل أ  خربناه أ   :قال البيهقي  

 فصارت رواية   .(2)ريجج   سامة عن ابنخ بو أ  موسى بن عبد الرمحن املرسوقي ثنا أ  

________________________________ 

يف وقع م( بدون هاء. كام وقع يف احلاوي. وبعض نسخ البيهقي )سلمة( بزيادة هاء. والصواب )سلْ  (1)

تب الرتاجم.  وهو من شيوخ ابنخ  .بعضخ ن سخخ سنن البيهقي  حبان وغريه. وهو املوافق لك 

ر الذهبي  يف وي عرف بـ ) ابن سْلم ( كام   ه باحلافظخ 14/411) "السري"صدَّ ( ترمجت ه بذلك. ووصف 

.  العاملخ الثبتخ

( 7/425) "رشح مشكل اآلثار"( والطحاوي يف 6/230) "السنن الكربى"أخرجه البيهقي يف   (2)

ريج قال: أ خربين ع  حييى كالمها عن أ   من رواية حامد بنخ  روة دينار عن ع   مرو بنخ يب أ سامة عن ابنخ ج 

ن قطع  "الزبري. ومل يتجاوزه به قال:  بنخ   ."درًة صبَّ اهلل  عليه العذاب  صبَّاً سخ  م 

روة رمحه اهلل.    وهذا مقطوع  من قول ع 

يوخ األربعة سوى أيب داود.  وموسى بنم عبد الرمحن  ن ش   مخ

 : ثقة  من كبارخ احلادية عرشة. "التقريب"قال ابن حجر يف  

. قاله ابن  حجر يف التقريب.و : هوحامد بنم حييى   البلخي أبو عبد اهلل نزيل طرسوس ثقة  حافظ 

 عيلي اجلهضمي  
م ذكر  رواية نصخ بنخ كام قال ابن حجر. عن أ يب أ سامة عند  -وهو ثقة ثبت   -وتقدَّ

 ."سننه"أ يب داود يف 

ل كام يف   وسى 21) "املنتخب من علله"وأ خرجه الالَّ بيد اهلل بنخ م  ثنا حييى بنخ موسى عن ع  ( حدَّ

روة عن النبي   ريج. لكن قال: عن ع  رساًل.  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن ج   م 

ثنا حييى بن  21ل  أ يضًا )ورواه الال  ريج عن عثامن بنخ أيب  ( حدَّ  اهلل عن ابنخ ج 
بيدخ موسى عن ع 

بيش  سليامن عن سعيد بنخ حممٍد عن عبدخ اهلل بنخ   مرفوعًا. ح 

م ذكر  م ن رواه من هذا الطريق.    وقد تقدَّ

ه حييى.    وحيتمل أْن يكون عبيد  اهلل رواه عىل الوجهني كأ يب أ سامة. فقد رواه الالل من نفس شيخخ

 هو العبيس أبو حممد ثقة  من رجال الشيخني. هلل بن موسى:وعبيد ا 
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________________________________ 

روة بغري جتاوٍز به إياه إىل عائشة. وَّل إىل م ن سواها   قال الطحاوي: ففي هذا احلديث إيقافه عىل ع 

: ذكرت  هذا  وح. قال: سمعت  حامدًا يقول  ه لنا ر  ممن ذ كر يف احلديثني األولني. وفيه أ يضًا يشء  ذكر 

يينة, فقال: ذهبت  احلديث لس مرو بن دينار فسألت ه عنه, فقال يل: اذهْب إىل عثامن بنخ  فيان بنخ ع  إىل ع 

فيان:  ثني فيه بحديثني اختلط عيلَّ إسناد مها. قال س  ثامن فحدَّ ث  به. فذهبت  إىل ع  د  أيب سليامن فإنه حي 

روة عن قطع السدر, فقال:  ن سدر"فسألت  هشام  بن  ع  ها, فجعل  هذه األبواب مخ ٍة كانت أل يب قط ع 

 . "منها هذه األبواب

مرو بن دينار عن احلديث الذي ذكرناه يف هذا   ؤاله ع  ن س 
ففيام ذكرنا عن سفيان يف هذا احلديث مخ

روة عن  مرو بن دينار. وجوابه فيه بام أ جابه, فدلَّ ما ذكرنا فيه عن هشام بنخ ع  الباب عنه. أ عني ع 

ني  -أبيه, أنَّ احلديثني األولني  ْيح 
حخ هام نس -إْن كانا ص  خ  عاد  به ما كان فيهام من هنيي إىل فقد كان حلق 

ه يف العلم َّل يدع  شيئًا قد ثبت  
ه وجاللةخ منزلتخ روة مع عدلخه وعلمخ اإلباحة ملا يف ذلك النهي ؛ ألنَّ ع 

ام ي وجب ذلك لهإىل  ملسو هيلع هللا ىلصعنده عن النبي  
ه إَّلَّ لـخ  .ضد 

ريج فثبت  بام ذكرنا نسخ  هذين احلديثني. مع ما قد دخل  احلديث  الثا   ابنخ ج 
ين منهام من خالفخ

ة عىل إبراهيم بنخ يزيد, وإبراهيم ليس  جَّ روة. وهو ح  راويه. وهو إبراهيم بن  يزيد. وإيقاف ه عىل ع 

فون روايت ه يف هذا, ويف غريه.  ٍة عليه. بل أهل اإلسناد ي ضع  جَّ  بح 

ث به مرًة   مرو بن دينار, مع أنَّ إبراهيم هذا قد كان اضطرب  يف هذا احلديث. فحدَّ هكذا عن ع 

مرو بن أوس.  ث به مرًة أ خرى عن ع   وحدَّ

ثنا   ثنا حممد بن  جعفر بن أ عني قال: حدَّ . ما قد حدَّ درخ  قطعخ الس 
روة أ يضًا يف إباحةخ وي عن ع  ومما قد ر 

ثنا عبد  اهلل بن  داود اهلْمداين  عن هشامخ  -ي قال حممد: يعني الريب -عيل  بن  حرٍب الطائي, قال: حدَّ

روة عن أبيه:  در  ُيعل ه أ بواباً "بنخ ع   . "أنه كان يقطع الس 

وممن قد خالف  إبراهيم بن يزيد يف حديثه الذي رويناه عنه يف هذا الباب. حممد  بن  مسلم الطائفي.  

ثنا حممد بن  جعفر بن حممد بن أعني قال: حدثنا عيل  بن   مرو بن دينار. كام حدَّ اجلعد فرواه عن ع 

مرو بن دينار عن رجٍل من ثقيٍف سمع  ابن الزبري يقول:  ثنا حممد بن  مسلم عن ع  من "قال: حدَّ

در صبَّ اهلل العذاب عليه صباً  . فهذا حممد  بن  مسلم. قد خالف  إبراهيم  يف هذا احلديث. "قطع  الس 
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  .سامة هبذا معلولة  يب أ  عن أ   عيلي  بنخ  نصخ 

  .جهنيبو أسامة رواه عىل الو  يكون أ   تمل أنْ وحي   :قال البيهقي

كام أنا أبواحلسني بن برشان أنا إسامعيل بن حممد  .عمر  وقد رواه م   :قال

عن  نلياميب س  أ   عن عثامن بنخ  منصور ثنا عبد الرزاق أنا معمر   ار أنا أمحد بن  فَّ الصَّ 

 :قال .در  الس   قطع  يف الذي ي  " احلديث   روة بن الزبري يرفع  عن ع   من ثقيٍف  رجلٍ 

 ."ه يف النارس  رأْ  ب  صوَّ ي   :قال وأ .عليه العذاب   صب  ي  

كانت يف  درةً سخ  روة قطع  ع   نَّ أ   ,خربوينروة عن ذلك فأ  بني ع   لت  فسأ   :قال

 .(1) حلائطباباً  فجعل   ,حائطٍ 

________________________________ 

ريج. ان بري. وهو فوق إبراهيم هذا. ودون ابنخ ج  ه إىل ابنخ الز   تهى كالم الطحاوي رمحه اهلل.فردَّ

ثني فيه بحديثني اختلط عيلَّ إسناد مها.  قلت:   وقول سفيان بن عيينة: فذهبت  إىل عثامن فحدَّ

ي.إْن شاء اهلل. يف آخر الرسالة.   سيأيت هذا السند عند الكج 

( 5240) "السنن"(. ومن طريقه أبو داود يف 19756) "جامع معمر"أخرجه عبد الرزاق كام يف   (1)

عمر بنخ 8/249) "رشح السنة"( والبغوي يف 6/230) "السنن الكربى"والبيهقي يف  ( عن م 

 راشٍد الصنعاين به.

ه ابن  عن عثامن بنخ أيب سليامن م رسالً  –وهو من الثقات األثبات  –هكذا رواه معمر    .  وقد خالف 

بيش -وهو ثقة  أ يضًا  –جريج   اهلل بنخ ح 
 مرفوعًا. . فرواه عنه عن سعيدخ بنخ حممد عن عبدخ

حيح عنه  -ورواه أ يضًا أبو عثامن حممد بن  رشيٍك   رسالً. -عىل الصَّ مرو بنخ دينار م   عن ع 

 انظر ما بعده. 

عمر وأيب عثام  رسلة. وسواء  كان هذا أ و ذاك. فرواية م   ن م 

هبي  وابن  القطان.   . كام قال الذَّ ريج فيها سعيد بن  حممٍد. وهو جمهول   ورواية ابنخ ج 

 وقد نقلت  كالم أهلخ العلمخ فيه يف أول الرسالة. 
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ا خربنفقد أ   .(1)عمرو بن أوس من ثقيٍف  يكون الرجل   شبه أنْ ي   :قال البيهقي  

عبد اجلبار ثنا أبو  يعقوب ثنا أمحد بن   بو عبد اهلل احلافظ أنا أبو العباس حممد بن  أ  

 :روة قالعن ع   أوسٍ  مرو بنخ دينار عن ع   مرو بنخ يب عثامن عن ع  معاوية عن أ  

ؤوسهم يف النار هم اهلل عىل ر  صب  ي   در  قطعون الس  الذين ي   نَّ إخ " :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسول  

"اً صبَّ 
(2).  

 هذا هو املحفوظ   .ياملك   رشيٍك  هذا هو حممد بن   (3)]أبو عثامن[ :قال البيهقي

رشيك  بنخ  عن حممدخ  عن وكيعٍ  ةيب شيببن أ   وقد رواه القاسم   ,رسالً عنه م  

 :روة عن عائشة قالتوس عن ع  أ   مرو بنخ دينار عن ع   مرو بنخ عن ع   العامري  

هم ؤسخ ون يف النار عىل ر  صب  ي   در  قطعون الس  الذين ي   إنَّ " :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسول  

________________________________ 

. تابعي  كبري  من الثقات. ذكره مسلم  يف الطبقة األ وىل من التابعني, أ خرج له اجلامعة.   (1) الثقفي  الطائفي 

مرو بن  أوس!. قال البخاري: مات قبل سعيد بن جبري.   قال أبو هريرة: ت سأل وين وفيكم ع 

 (.8/7) "تذيب التهذيب" 

( 1/40) "موضح اجلمع والتفريق"( والطيب يف 6/140) "السنن الكربى"أخرجه البيهقي يف   (2)

ثنا أبو العباس به.  حدَّ

 . رسل  ه ثقات  إَّلَّ أنه م   ورجال 

 هو حممد بن خازم الرضير. وهو ثقة  من رجالخ الشيخني. إَّلَّ أنه يدل س. أبو معاوية: 

ْفظاً    جيدًا. انتهى. وقال أمحد: أبو معاوية الرضير يف غري حديثخ األعمش م ضطرب  َّل حيفظها حخ

. انتهى.  . وهو يف األعمش ثقة. ويف غريه فيه اضطراب   وقال ابن خراش: صدوق 

 فقد وثَّقه أمحد وابن  معني وأبو زرعة. وغريهم.  أَما أبو عثامن: 

 وانظر ما بعده. 

 ما بني املعقوفني سقط من املطبوع. واستدركت ه من سنن البيهقي. ( 3)
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"اً صبَّ 
(1) . 

 إدريسٍ  بن   سني  احلافظ أنا احل   أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ أنا أبو عيلي 

 فذكره. .أيب شيبة ثنا القاسم بن   األنصاري  

 ,يعني القاسم .وا فيهم  وقد تكلَّ  .ه عن وكيعراه حفظ  ما أ   :قال أبو عيلي 

 رشيٍك  بنخ  ه عن حممدوايتخ ن تابعه عىل رخ بريي وم  محد الز  يب أ  أ   رواية   واملحفوظ  

. رسالً م   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول   أنَّ  ,روةعن ع   وسٍ أ   مرو بنخ دينار عن ع   مرو بنخ عن ع  

 انتهى. 

 ه. عىل وصلخ عن وكيعٍ  وبع القاسم  قد ت   :قلت

وكيع  بن   ثنا مليح   مي  اهلل احلرْض  عبدخ  ثنا حممد بن   :"األوسط"قال الطرباين يف 

________________________________ 

 ( هبذا اإلسناد.6/140) "لسنن الكربىا"أخرجه البيهقي يف   (1)

. وهو أخو احلافظني أيب بكر وعثامن ابني أ يب شيبة. وفيه القاسم بن حممد بن أيب شيبة  . وهو مرتوك 

 وهو أ كربهم. كام قال احلافظ النسائي.

ث عنه أبو حاتم وأبو زرعة. ثمَّ تركا حديثه.   حدَّ

 قال النسائي: ليس بثقة. 

.وقال ابن  معني وا   بن  عدي: ضعيف 

 (.1/19) "الضعفاء واملرتوكني"وذكره الدارقطني يف  

."الثقات"وذكره ابن  حبان يف   طئ  وُيالف   . وقال: ُي 

 . : هالك   وقال الذهبي 

وا حديث ه. لسان امليزان )  فوه. وترك   (.4/465وقال اللييل: ضعَّ

وي من حديث عائشة 3/655) "العلل املتناهية"قال الدارقطني كام يف   ( َّلبن اجلوزي: وقد ر 

روة. انتهى.. ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل عنها عن النبي   وابخ أنَّه من قولخ ع    واأل شبه بالصَّ
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 وسٍ أ   مرو بنخ مرو بن دينار عن عخ عن ع   رشيٍك  يب عن حممد بنخ اح ثنا أ  بن اجلرَّ 

 در  قطعون الس  الذين ي   إنَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسول   :روة عن عائشة قالتعن ع  

  .(1)"اً م صبَّ عىل وجوههخ  ون يف النارخ صب  ي  

________________________________ 

(  2976) "رشح مشكل اآلثار"( والطحاوي يف 6515) "املعجم األوسط"أخرجه الطرباين يف   (1)

( من 1/40) "موضح اجلمع والتفريق"( والطيب يف 60/261) "تاريخ دمشق" وابن عساكر يف

 ط رق عن مليح بنخ وكيٍع به.

. وثَّقه أمحد بن حنبل وحييى بن   
ي عزيز  احلديثخ قال ابن  عساكر: حممد بن رشيك. هو أبو عثامن املك 

. انتهى.  معني. واحلديث  غريب 

وى عن مليح بن وكيع بن اجلراحقلت:   .ر   ه مجع 

 ( وقال: مستقيم احلديث.9/195) "الثقات"وذكره ابن  حبان يف  

(: ذكر أ بو عبد اهلل حممد بن إبراهيم الكتاين األصبهاين 60/262) "تارُيه"وقال ابن عساكر يف  

. انتهى.  قال: سألت ه يعني أ با حاتم الرازي عن مليح بنخ وكيٍع. فقال: صدوق 

ظخهم املعروفني. لكن رواه أبو معاوية وأبو حأَما والمده وكيع بن اجلرا  . فهو من ثقات املسلمني وحفَّ

رسالً.   أمحد الزبريي عن حممد بنخ رشيك م 

عثامن  بن  أيب سليامن عىل إرساله. كام   -عن عمرو بن دينار  -وقد تابع أبا عثامن حممد  بن  رشيك  

م.  تقدَّ

 ولعلَّ الوهم  ممن دون وكيع. 

روة م رساًل. أخرجه أبو بكر أمحد بن حممد بن   ورواه يزيد بن القاسم الوزان املقرئ عن وكيع عن ع 

 ( أليب بكر املوزري. 1/192) "الورع"عبد الالق يف خامتة كتاب 

 وهي موافقة لرواية أيب معاوية وغريه. 

را1083) "فوائده"وأخرجه متام يف   رة, ثنا محَّاد أ بو برٍش ( من طريق إسامعيل بنخ عبد اهلل بن ز 

مرو بنخ  روة بنخ الزبري عن عائشة, أنَّ رسول  اهلل  العبدي, واألشعث  بن  سعيد عن ع   ملسو هيلع هللا ىلصدينار عن ع 

در, وقال:  ى عن قطعخ الس  درًة صبَّ اهلل عليه العذاب  صبَّاً "هن 
 ."م ن قطع سخ
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 .بيهوكيع عن أ   بن   د به مليح  تفرَّ   حممد  مرو إَّلَّ مل يروه عن ع   :قال الطرباين  

 انتهى.

 .(1)يب شيبةأ   بن   بل تابعه القاسم   ,د بهه مل ينفرَّ أنَّ  وقد علمت   .هكذا قال

 ار أنا أمحد بن  فَّ برشان أنا إسامعيل الصَّ  وأنا أبو احلسني بن  : قال البيهقي

مرو بن مرو بن دينار عن ع  يزيد ثنا ع   الرزاق أنا إبراهيم بن   منصور أنا عبد  

 . تقطعهَّل  أ   :فقلت   .هزرع   در  فسد الس  قد أ   من ثقيٍف  شيخاً  دركت  أ   :قال أوسٍ 

يقول  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول   نا سمعت  أ   :فقال . من زرعإَّلَّ : قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول   نَّ فإ

ه من قطع  أ   نْ نا أكره أ  فأ   ."اً صبَّ  عليه العذاب   بَّ ص   ن زرعٍ  مخ إَّلَّ  در  الس   ن قطع  م  "

 .(2)هريخ ومن غ الزرعخ 

________________________________ 

 إسامعيل بن عبد اهلل. 

 ."الثقات"ذكره ابن  حبان يف  

 ( َّلبنه: أ دركت ه. ومل أكت ب عنه. 2/181) "والتعديل اجلرح"اتم كام يف وقال أبو ح 

ا.  دَّ  وقال األزدي: منكر احلديثخ جخ

 مل أ جد له ترمجة.وأبو برش العبدي.  

 واألشعث بن سعيد: هو أبو الربيع السَمـان.  

فه اجلامعة.   ضعَّ

 وقال النسائي وابن معني: ليس بثقة. 

ء احلفظ. ي روي املناكري عن الثقات. انتهى. وقال أبو حاتم: ضعيف   احلديث. منكر  احلديثخ يس 

م.  مرو بن دينار ما تقدَّ  واملحفوظ عن ع 

م. فال ي فرح بمتابعته.  (1)  والقاسم مرتوك  كام تقدَّ

( والطحاوي 6/140) "السنن الكربى"( والبيهقي يف 19758) "املصنف"أخرجه عبد الرزاق يف   (2)
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 إنْ  .روةه عن ع  سوى روايتخ  وسٍ أ   لعمرو بنخ  آخر   فهذا إسناد   :قال البيهقي

 .ه إبراهيم بن يزيدكان حفظ  

ثني كام أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ حدَّ  .يزيد عن إبراهيم بنخ  ي  وخ وقد ر   :قال

 بن   ي ثنا صالح  ب  الضَّ  ٍص ن حممد بن وكيع ثنا إبراهيم بن   أمحد بن   (1)سعيدبو أ  

مرو بن دينار عن ثني إبراهيم بن يزيد عن ع  مسامر ثنا هشام بن سليامن حدَّ 

: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسول   :قال ه عن عيلي بيه عن جد  عن أ   حممد بن عيلي  بنخ  جعفرخ 

 .(2)"درالس   قاطع   اهلل  لعن   :ن رسولهن اهلل َّل مخ مخ  .ن يف الناسخ ج فأذ  خر  ا"

احلافظ أنا حممد بن  سني بن عيلي احل   بو عيلي نا أ  نا أبو عبد اهلل احلافظ أ  وأ   :قال

________________________________ 

 ( هبذا اإلسناد.2977) "رشح مشكل اآلثار"يف 

 وإبراهيم بن يزيد اخلوزي. 

 قال عنه أمحد والنسائي وابن اجلنيد: مرتوك. 

 وقال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني: منكر احلديث. 

تَّهم بالكذب.وقال الربقي   : كان ي 

د  هلا.    وقال ابن حبان: روى املناكري  الكثري  حتَّى يسبق  إىل القلبخ أنه امل تعم 

 (. 1/157تذيب التهذيب ) 

ه  (1) م. ن سب إىل والد جد  تب الرتاجخ   .وقع يف احلاوي ) أبو يزيد ( والتصويب من سنن البيهقي. ومن ك 

ميح   ث عنه الدارقطني   .357بن وكيع النسوي احلافظ. تويف سنة وهو أمحد بن حممد بن ر  حدَّ

. ميزان اَّلعتدال )  (. 1/135واحلاكمخ

 (.6/140) "السنن الكربى"أخرجه البيهقي يف (  2)

  . م. وهو مرتوك   وإبراهيم هو الوزي املتقد 
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عبد  بن   ومي سعيد  ز  املخْ  (1)د اهلليثنا أبو عب بو بكرٍ وري أ  ين عمران بن خزيمة الد  

ي عن يزيد املك   ثني إبراهيم بن  ريج حدَّ ج   سليامن عن ابنخ  بن   الرمحن ثنا هشام  

 .(2)رهفذك    عن أبيه عن عيلي  بن حممد بن عيلي  دينار عن احلسنخ  مرو بنخ ع  

, ورواه يف إسناده وهم   جريٍج  وابن   .هكذا قال لنا هذا الشيخ   :بو عيلي قال أ  

 جريٍج  ومل يذكر ابن   .يزيد بنخ  سليامن عن إبراهيم إبراهيم بن املنذر عن هشام بنخ 

وهو الصواب   .هسنادخ يف إخ 
(3) . 

  .ه عن هشاموكذا رواه غري   :قلت

مسامر ثنا  الرازي ثنا صالح بن   سعيدٍ  بن   ثنا عيل   :"األوسط"قال الطرباين يف 

 حممد بنخ  مرو بن دينار عن احلسنخ هشام بن سليامن عن إبراهيم بن يزيد عن ع  

 يف الناس لعن   ج فنادخ خر  ا" :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسول   :قال  عن أبيه عن عيلي  عيلي  بنخ 

________________________________ 

ت (1)  ب الرتاجم.وقع يف احلاوي ) عبد اهلل ( مكربًا. والتصويب  من سنن البيهقي. ومن ك 

 (.6/140) "السنن الكربى"أخرجه البيهقي يف   (2)

 . من أفاضل أهل العلم يف زمنه ومن الثقات الفقهاء.وعيل بن حممد أبو حممد الدين 

. وهي خولة بنت  جعفرخ بنخ قيٍس العروف بابن  احلنفية أَما أبوه فهو حممد بن عيل بن أيب طالب  

 أ خرج له اجلامعة. قيل: ولد يف خالفة أيب بكر.من بني حنيفة. وهو ثقة  

د ثنا حممد بن  أمحد بنخ نٍص الرتمذي  ثنا 3/179) "احللية"وصله أبو نعيم يف  (3) ثنا أ بو بكر بن  خالَّ ( حدَّ

 إبراهيم بن  املنذر به.

, وَّل  قال أبو نعيم: هذا حديث  غريب  من حديث احلسنخ بنخ حممد عن أبيه. مل يروه عنه إَّلَّ   عمرو 

ب  إليه. انتهى.
 عنه إَّلَّ إبراهيم. وهو املعروف  بال وزي. سكن  مكة كان ينزل  شعب  ال وز فن سخ
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 .(1)"درالس   قاطع   اهلل 

 َّل عنه إَّلَّ , وإبراهيمإَّلَّ وَّل عنه  ,مرو ع  َّلَّ إ مل يروه عن احلسنخ  :قال الطرباين  

  .هشام  

مرو بن دينار يزيد عن ع   عن إبراهيم بنخ  ثابٍت  بن   ورواه عيل   :ثم قال البيهقي

 .رسالً م   عن حممد بن عيلي 

زي عن وْ عن إبراهيم ال   (2)ديْ هاشم بن الرب   بن   ورواه عيل   :قال البيهقي

ه عن بيه عن جد  عيب عن أ  ش   مرو بنخ دينار وسليامن األحول عن ع   مرو بنخ ع  

  .(3)"ن زرعٍ  مخ إَّلَّ "وقال . ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي   الثقفي   وسٍ أ   مرو بنخ ع  

________________________________ 

 ( هبذا اإلسناد.3932) "األوسط"أخرجه الطرباين يف  (1)

. انتهى. 8/214) "املجمع"قال اهليثمي يف      (: وفيه إبراهيم بن يزيد الوزي. وهو مرتوك 

يد عن هشام بنخ 2981) "رشح مشكل اآلثار"الطحاوي يف  وأخرجه        ( من رواية يعقوب بنخ مح 

 حممد عن عيلي 
مرو بنخ دينار عن احلسنخ بنخ  . سليامن عن إبراهيم بن يزيد عن ع 

 ومل يذكر عن أبيه. 

ولد يف زمنه. انتهى.  . ومل ي   قال الطحاوي: واحلسن بن  حممد مل ي سمع من عيلي

دة. ثم راء. وبعدها ياء ساكنة. بفتح   (2)   ( َّلبن حجر.4/1493) "تبصري املنتبه"الباء امل وحَّ

اح  بن  خملد ثنا احلسن  17/41) "املعجم الكبري"وصله الطرباين  يف  (3) ثنا عبدان بن  أ محد ثنا اجلرَّ ( حدَّ

 بن  عرفة ثنا عيل  بن  هاشم به.

موهذا السند من ختليطات إبراهيم الوزي.    .وهو مرتوك  كام تقدَّ

 .وظاهره أنَّ عمرو بن  أ وٍس صحايب  ليس كذلك 

تب الستة. وذكره اجلمهور  يف (: 5/221) "اإلصابة"قال ابن حجر يف   , حديث ه يف الك  تابعي  مشهور 

وه من طري. التابعني حابة بسببخ احلديث الذي أ خرج  , وابن  مندة, وطائفة  يف الصَّ ق وذكره الطرباين 
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 . ضعيف   وإبراهيم   .ضطرب  إبراهيم بن يزيد م   حديث   :احلافظ قال أبو عيلي 

 .(1)خرجه: هذا الطريق أ  قلت

خربنا كام أ   .يب جعفرٍ مرو عن أ  اح عن ع  الصبَّ  ورواه املثنى بن   :قال البيهقي

 :الرزاق قال منصور ثنا عبد   محد بن  برشان أنا إسامعيل الصفار ثنا أ   بن   عيل  

قال  :قال دينار عن أيب جعفرٍ  مرو بنخ عن ع   ث  د  اح حي  الصبَّ  املثنى بن   سمعت  

فقل عن اهلل َّل عن  ج يا عيل  خر  ا": فيه ه الذي مات  يف مرضخ  لعيلي  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  

  .(2)"السدر   ن يقطعخ م   اهلل  لعن   :رسول اهللخ

________________________________ 

مرو بن أوس عن أبيه, قال:  الوليد بن مسلم عن عبد اهللَّ بن عبد الرمحن الطائفي عن عثامن بن ع 

اظ عن الطائفي املذكور عن عثامن, "يف وفد ثقيٍف  ملسو هيلع هللا ىلصقدمت  عىل النبي  " . واملشهور  ما رواه احلفَّ

مرو بنخ أ وٍس عن أبيه, فوقع  يف رواية ال وليد إبدال عن. فصارت وهو ابن  عبد اهللَّ بن أوس عن ع 

مرو عن أبيه. انتهى.  ابن, فالصواب عن عثامن عن ع 

 قال يف هامش طبعة احلاوي: هذا البياض يف مجيع األ صول. انتهى. (1)

 ."املعجم الكبري"وقد عرفت  فيام سبق أنَّ الطرباينَّ قد أ خرجه يف  قلت: 

( 60/140) "السنن الكربى"( ومن طريقه البيهقي يف 19757) "املصنف"أخرجه عبد الرزاق يف  (2)

 هبذا اإلسناد. 

 هو حممد بن عيل  بنخ احل سني بن عيل بنخ أيب طالٍب اهلاشمي. املعروف بالباقرخ رمحه اهلل. أبو جعفر: 

.  والثنى بنم الصباح  تلط   ضعيف  وخم 

فه ابن  معني وأمحد   والنسائي وغريهم. ضعَّ

 قال اإلمام أ محد: َّل ي ساوي حديث ه شيئًا م ضطرب  احلديث. انتهى. 

 ما مل يرو  
ٍ
. قال أيب: ي روي عن عطاء

وقال ابن  أيب حاتم: سألت  أ يب أبا زرعة عنه. فقاَّل: لني  احلديثخ

. وهو ضعيف  احلديث.  انتهى. عنه أ حد 
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ثنا  عبد الواحد احلافظ   الزبري بن   ثنياهلل احلافظ حدَّ  نا عبد  أ   :وقال البيهقي

بن عبد الكبري بن  (2)حممد[بن ]القدوس  ثنا عبد   (1)يوراب  س  يْ د  نْ حممد بن نوح اجل  

عن أبيه عن  حكيمٍ  بنخ  زخ عيب عن هبْ القاهر بن ش   اب ثنا عبد  ح  بْ عيب بن احل  ش  

 .(3)"ه يف الناررأس   اهلل  ب  صو  السدر ي   قاطع  " :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسول   :ه قالجد  

________________________________ 

فه األئمة    . انتهى.وقال ابن  عدي: ضعَّ ه بني  
مون. والضعف  عىل حديثخ  املتقد 

  (.10/36تذيب التهذيب )  

, إَّلَّ حديث ابنخ جريج, فإين َّل أ دري. هل سمع    ولذا قال البيهقي عقبه: كل  ذلك منقطع  وضعيف 

ه. واهلل أعلم تمل أْن يكون سمع  بيش أ م َّل, وحي   اهلل بنخ ح 
 . انتهى.سعيد  من عبدخ

 امل هملة. بعدها الياء  املثناة من حتتها, وفتح السني امل هملة  ( 1)
بضم  اجليم, وسكونخ النون, وفتحخ الدالخ

ْور.  اب  ْيس  نْد  , والباء  املوحدة بعدها واو  وراء, نسبة إىل مدينة من خوزستان. يقال هلا: ج   بعدها األلف 

  (.1/296اللباب ) 

 احلاوي. واستدركت ه من مصادر احلديث.مابني املعقوفني سقط من مطبوع   (2)

 ( هبذا اإلسناد.6/232) "السنن الكربى"أخرجه البيهقي يف   (3)

ثنا أبو احلسن عيل  بن  عمر البغدادي, ثنا حممد بن  نوح به.1091) "فوائده"وأ خرجه متام  يف       ( حدَّ

 حممد بن نوح شيخ الدارقطني      

 قال عنه الدارقطني: كان ثقًة مأمونًا.   

  (.15/35وقال أبو سعيد بن يونس: ثقة حافظ. كذا يف سري أعالم النبالء )     

ه عبد القدوس بن حممد من شيوخ البخاري.   وشيخم

 . ئخل  عنه. فقال: صدوق   قال عنه ابن  أيب حاتم: سمع  منه أيب يف الرحلة الثالثة. وس 

: ث  .وقال النسائي   قة 

 الثقات:. "وذكره ابن  حبان يف  

 (.6/330) "تذيب التهذيب"وقال مسلمة: َّل بأس  به. كذا يف  
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________________________________ 

 وعبد القاهر بن شعيب بن احلبحاب. 

 . "الثقات"ذكره ابن حبان يف  

ة: َّل بأس به. حكاه احلاكم يف التاريخ. كذا يف   ر   (.6/328) "تذيب التهذيب"وقال صالح جز 

 (: وث ق.1/66) "الكاشف"يف وقال الذهبي   

 وهي عبارة ي طلقها الذهبي  ملن مل ي وث قه سوى ابنخ حبان. 

 وأَما هبز بن حكيم. فقد اختلف فيه احلَفاظ.  

قه النسائي  وابن املديني. وتوقَّف فيه شعبة.   فوثَّ

 وقال أبو زرعة: صالح, ولكنه ليس باملشهور. 

تج  به.وقال أبو حاتم: هو شيخ  ي كتب     حديث ه. وَّل حي 

. وقال أ يضًا: إسناد  صحيح  إذا كان دون هبز ثقة.   وقال حييى بن معني: ثقة 

ه مجاعة  من أئمتخنا. ولوَّل   ان به. وترك  ا أ محد وإسحاق فهام حيتجَّ طئ كثريًا. فأمَّ وقال ابن حبان: كان ُي 

ري  اهلل فيه. . ألدخلناه يف الثقات. وهو"إنَّا آخذوها وشطر ماله"حديثه 
 انتهى.  ممن است خخ

ه,   حيح روايته عن أ بيه عن جد  مع حديث ه. وإنَّام أ سقط من الصَّ  ممَّن ُي 
وقال احلاكم: كان من الثقاتخ

تابع له عليها. انتهى. ا شاذة  َّل م   ألهنَّ

وى عنه أ حد  قلت:  ر.  ومل يأتخ  الثقات,وأعدل  األقوال فيه أنه صدوق  حسن  احلديث إذا ر  نك  بام ي 

.  فلم تطمئنَّ  فقد أ نكر عليه بعض األحاديث التي انفرد  هبا. وهذا احلديث  مل يرو عنه ثقة  مشهور 

 النفس  بتصحيحخ حديثخه هذا. واهلل أعلم.

اء: ليس( أليب يعىل 4/1179) "العدة"يف رواية أيب طالب كام يف  أمحد   ولذا قال اإلمام    يف النَّبقخ  الفرَّ

. انتهى.  )أي السدر( حديث  صحيح 

ه إْن شاء اهلل.  قييل. كام سيأيت كالم   وكذا قال الع 

 أَما والده حكيم بن معاوية بن حيدة القمشريي. 

 . "الثقات"فقد ذكره ابن  حبان يف  

 : ليس به بأس.وقال النسائي   
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 حممد بن   بو عيلي الواحد احلافظ أنا أ   عبدخ  بري بن  نا أبو عبد اهلل ثنا الز  أ   :وقال

 ارق بنخ خيه خم  احلارث عن أ   أنا حييى بن   (1)خزمأ   سليامن املالكي ثنا زيد بن  

ن ن اهلل َّل مخ مخ " :قال ملسو هيلع هللا ىلص ه عن النبي  بيه عن جد  عن أ   حكيمٍ  بنخ  عن هبزخ  احلارثخ 

 . (2)"درالس   عاضد   اهلل  لعن   ,هرسولخ 

ثنا  :يد بن مسعدة قاَّليرسة ومح  مر بن م  بيد اهلل بن ع  ثنا ع   :وقال أبو داود

________________________________ 

 وقال العجيل: ثقة. 

مشقي يف  (1)   (.1/21) "توضيح املشتبه"بالاء والزاي املعجمتني. قاله ابن  نارٍص الد 

( 19/420) "املعجم الكبري"( والطرباين يف 6/141) "السنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (2)

قييل يف   "فوائدة"( ومتام يف 3:655) "العلل املتناهية"اجلوزي يف  ( وابن  2/92) "الضعفاء"والع 

 ( من ط رق عن زيد بنخ أخزم به.1090)

به ابن  حجر يف   قييل وابنخ اجلوزي عن أخيه زهدم. وصوَّ  (. 11/171) "التهذيب"ووقع عند الع 

وى له ابن  ما  ق احلافظ بني حييى بنخ احلارث الشريازي الذي يروي عن خمارق. ر  جه. وبني حييى وفرَّ

ه. بنخ احلارث الذي ي روي عن أ خيه زهدٍم عن هبز. وقال:  هم بالذي قبل ه. وهو غري  خل ط ه بعض 

ه للتمييز. انتهى.  فذكرت 

. قلت:  ه ضعيف   وإسناد 

 حييى بن احلارث. وأ خوه جمهوالن. 

ْهدم, وَّل يصح  حديث هقال العقييل:   والرواية يف هذا الباب فيها  .حييى بن  احلارث الطائي عن أ خيه ز 

, وَّل يصح  يف قطع السدر  . انتهى. اضطراب  وضعف 

تابع  عليه. وَّل ي عرف إَّلَّ به, وقال يف ترمجة أخيه    الطائي  عن هبز بنخ حكيم: َّل ي 
زهدمخ بنخ احلارثخ

وي  فظ هذا احلديث عن هبز, من حديث هبز, إَّلَّ عن هذا الشيخ, وقد ر  . وَّل حي  بغري هذا بصي 

. انتهى. ه لني  واضطراب 
 اإلسناد, ويف إسنادخ

 . وي من وجٍه آخر عن هبز. لكنه َّل يصح  م أنه ر   قلت: وقد تقدَّ
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إىل  ستند  وهو م   .درالس   عروة عن قطعخ  بن   هشام   سألت   :إبراهيم قال بن   حسان  

كان  ,روةع   إنام هي من سدرخ  واملصاريع   ترى هذه األبواب   :فقال .روةع   قصخ 

 ."َّل بأس به :وقال ,ن أرضهه مخ قطع  روة ي  ع  

 ب  ن قخ مخ  إنام البدعة   :قلت   :قال .يا عراقي جئتني ببدعة :وقال" محيد  زاد 
كم لخ

 .(1)"درالس   ن قطع  م   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول   لعن  " :ن يقول هذام   سمعت  

 والبهائم   السبيلخ  هبا ابن   ل  ستظخ ي   يف فالةٍ  در  ن قطع الس  يعني م   :قال أبو داود

 يكون له فيها.  بغري حقي  لامً وظ   عبثاً 

________________________________ 

( 6/141) "السنن الكربى"( ومن طريقه البيهقي يف 5241) "السنن"أخرجه أبو داود يف  ( 1)

 ( عن أيب بكر بنخ داسة عن أيب داود به. 1/476) "غريب احلديث"والطايب يف 

 واختصه الطايب. فلم يذكر زيادة محيد. 

روة    .وإسناد  صحيح  إىل ع 

ث   . جلهالة من حدَّ ان. واملرفوع ضعيف  ومنقطع   حسَّ

 وحسان بن إبراهيم الكرماين.  

 قال أمحد وابن املديني وابن معني: ثقة.  

قييلعليه أمحد  بعض  حديثخ  وأنكر     يف حديثه وهم. :ه. ولذا قال الع 

 وقال أبو زرعة: َّل بأس به.  

 وقال النسائي: ليس بالقوي.  

ث بأفراٍد كثريٍة. وهو عندي من أ هلخ    وَّل  وقال ابن عدي: قد حدَّ
خ
. إَّلَّ أ نه يغلط  يف اليشء الصدقخ

ْد.  يتعمَّ

د  سنة ستي وثامنني. ومات  سنة  
لخ رمان. يذكر  أنَّه و 

ن أهلخ كخ قال عبد  اهلل بن  ًأمحد: سمعت  شيخًا مخ

 (.2/214. وذكر أنه مات  وله مائة سنة. انتهى. التهذيب )186
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 ه عن أيب عبدخ يب احلسن العاصمي روايت  يف كتاب أ   وقد قرأت   :قال البيهقي

يجر  الف   يعقوب بنخ  يوسف عن حممد بنخ  بنخ  اهلل حممدخ 
 :أنه قال ,يب ثورعن أ   (1)

عن  ويقد ر   ,به س  َّل بأْ  :فقال .عن قطع السدرخ  با عبد اهلل الشافعيَّ أ   سألت  

 لْ سخ اغْ " :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي  
ٍ
بو ه عليه أ  عىل ما محل   موَّلً فيكون حم   .(2)"وسدرٍ  ه بامء

واة ر   حد  وهو أ   .رضهن أ  ه مخ أنه كان يقطع   ,الزبري روة بنخ داود, وروينا عن ع  

 . كام قال أبو داود.اً خاصَّ  يكون النهي   شبه أنْ في   .النهيخ 

 ل  ئخ زين س  ـم  حييى ال إسامعيل بن   أنَّ  ,(3)ايبيف كتاب أيب سليامن الطَّ  وقرأت  

________________________________ 

ج ( بدون ياء النسب. والتص (1) ر  م.يف احلاوي ) الف   ويب  من سنن البيهقي وكتب الرتاجخ

 ويف آخرها اجليم. هذه النَّسبة إىل 4/360) "األنساب"قال السمعاين يف  
خ
جي: بفتح الفاء ر  (: الف 

ويف. املعروف بابنخ  ج. وهو اسم  رجٍل. واملشهور هبذه النسبة: أبو جعفر حممد بن يعقوب الص  ر  الف 

ه األعىل من  ب  إىل جد 
جي ن سخ ر  ن رأ ى. انتهى.الف  َّ م   أ هلخ َس 

 هـ رمحه اهلل 240تويف  العراق.وأبو ثور: هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي. فقيه  

( من حديث ابنخ عباٍس يف قصة الرجلخ الذي 1206( ومسلم )1207, 1206أخرجه البخاري ) (2)

. فقال النبي   ه يف عرفة فامت   وسد" ملسو هيلع هللا ىلصسقط  من بعريخ
ٍ
 ."ٍر... احلديثاغسلوه بامء

ْلن ابنت ه. كام أخرج الشيخان عن أ م عطية ريض اهلل عنها. ملسو هيلع هللا ىلصوكذا قاله    للنساء اآليت غس 

 والسدرخ غسالً. وَّل معنى (9/55) "األوسط"ل ابن املنذر يف قا 
خ
: فالسنة أْن ي غسل  امليت  باملاء

 كفعلخ 
خ
ة,لطرحخ ورقاٍت من السدرخ يف املاء سل  العامَّ إنام يقع بالسدرخ املرضوبخ باملاء. وقد ألنَّ الغ 

ة ها العامَّ  التي ت طرح 
 . انتهى."أ نكر  أ محد  الورقاتخ

در, وراقخ أ   . وذلك بتجفيفخ لطان مجيعاً ُي   ومقصوده أن قلت:  ذ   . ثمَّ ت دق  أو ت طحن ثمَّ  الس  عىل  ر  ت 

ن للميت. ه.ويقوي   اجلسد   ب  طي  ي  وفائدت ه أّنه  .فتكون له رغوة كالصابون .املاء   حتى َّل ي رسع التعفَّ

 (. 1/476غريب احلديث له ) (3)
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 س   ملسو هيلع هللا ىلص يكون   ه أنْ وجه   :فقال ,عن هذا
 وأ   ,در لقومٍ الس   عىل قطعخ  ن هجم  عمَّ  ل  ئخ

 لي  
 .ما قاله ه فاستحقَّ حامل عليه بقطعخ يقطع عليه فت   أنْ  م اهلل و ملن حرَّ أ   ,مٍ يْ تخ

ه وجعل نظري   ,املسألة   ومل يسمعخ  ,اجلواب   فسمع   .السامع   فتكون املسألة سبقتخ 

 فسمع   .(1)"ام الربا يف النسيئةإنَّ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول   أنَّ  ,زيدٍ  سامة بنخ أ   حديث  

 بمثلٍ   مثالً إَّلَّ  بالذهبخ  بيعوا الذهب  َّل ت  "وقد قال  ,املسألة ومل يسمعخ  .اجلواب  

 . (2)"بيدٍ  يداً 

 امليت   غسل  ي   أنْ  ملسو هيلع هللا ىلص من إجازة النبي   به الشافعي   بام احتجَّ  زين  امل   واحتجَّ 

 .ز اَّلنتفاع بهمل ُي   در, ولو كان حراماً بالس  

ه م قطع  فيام حرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ى رسول  وقد سوَّ  .صنخ در كالغ  ق من الس  ر  والو   :قال

 ر  ن و  منع مخ ا مل ي  ـفلمَّ  .(3)هه وغريخ بني ورقخ  احلرمخ  من شجرخ 
 عىل جوازخ  در دلَّ الس   قخ

________________________________ 

. نسبًة إىل ب ست. بلدة من بالد كاب ل بني   وأبو سليامن: هو مْحد بن  حممد بن إبراهيم الب ستي. بالضم 

. رشح  . جليل  القدرخ . وهو إمام  فاضل  كبري  الشأنخ البخاري وأ با هراة وغزنة. الطَّايب  الشافعي 

 هـ 388دواد. تويف سنة 

 مرفوعًا. ( من حديثخ أ سامة بنخ زيٍد 1596( ومسلم )2069أخرجه البخاري ) (1)

 .( من حديث أيب سعيٍد الدري 1574( ومسلم )2068أخرجه البخاري ) (2)

م اهلل  مكة فلم حتلَّ أل حٍد "( عن ابنخ عباٍس رفعه 1353( ومسلم )1284أخرجه البخاري )  (3) حرَّ

ت ىل  ها,قبيل. وَّل ألحٍد بعدي. أ حلَّت يل ساعة  من هنار. َّل ُي  ها خال   ."وَّل ي عضد  شجر 

 ."وَّل ي عضد شوكه"ويف رواية  

ن كذا إىل كذا. َّل ي قطع امل"( عن أنس مرفوعًا 1366( ومسلٍم )1768وللبخاري  ) 
م  مخ ر  دينة ح 

ها ها". وملسلم "شجر  تىل  خال   ."َّل ُي 

ه 1362وملسلٍم )  مت  املدينة ما بني َّلبت ْيها. َّل ي قطع  "( عن جابٍر رف ع  م مكة. وإين  حرَّ إنَّ إبراهيم  حرَّ
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 انتهى.  .درخ الس   قطعخ 

كام  .(1)احلرمخ  رخ دْ عىل سخ  ه حممول  أنَّ  ,احلديث  عندي يف تأويلخ وىل  واأل   :قلت

 . الطرباين   وقع يف روايةخ 

 :وقيل ,م  ر  ا ح  ألهنَّ  ,راد به سدر مكةأ   :قيل :(2)"النهاية"األثري يف  وقال ابن  

ً وظخ  نساً أ   ه ليكون  در املدينة هنى عن قطعخ سخ   در  راد الس  أ   :وقيل ,ملن هياجر إليها الَّ

 لك إنسانٍ أو يف مخ  ,(3)السبيل واحليوان بناء  به أ   ستظل  الذي يكون يف الفالة ي  

________________________________ 

ها ,عضاهها  ."وَّل ي صاد  صيد 

ه مقص )اخلال((: 4/48) "الفتح"قال ابن حجر يف   ه قطع  ور. وهو الرطب  من النبات. واختالؤ 

 . انتهى.واحتشاشه

بكرسخ امل هملة. وختفيف الضادخ امل عجمة. (: 6/254) "الفتح"قال ابن حجر يف  وقوله )عضاهها( 

در, وقال الداودي: السَّ  وسج والس  ضاه شجر  الشوك. كالطلح والع 
ضاه. رة هي العخ م  قال القزاز: العخ

مرة أ  وقال الطايب:  , ويقال ,ثبت  ورق السَّ  هي شجرة الطَّلح. انتهى. :وظل ها أكثف 

يينة. (  1)  ذهب إىل هذا سفيان بن ع 

أمحد بن هاشم األنطاكي, قال: قال أمحد: ( عن 1/76) "املنتخب من علله"كام يف  ل  وى الالَّ ر  ف

ي . يف العاجلخ  ب  ما حي   ه مل ير  ن قطع  در, وقال: م  الس   كره قطع  أ   يينة يقول: إنام هن  وقيل له: إنَّ ابن  ع 

وى فيه شيئًا أ و برسدرخ احلرم.  عن قطعخ  . فقال أمحد: ر  ْأيه؟. قالوا: برأيه. فقال أمحد: مل يبلْغه احلديث 

  انتهى.

ادات املباركخ بنخ حممد بن حممد بن 2/353كتاب النهاية )   (2) ع  ( يف غريبخ احلديث. ملجد الدين أيب السَّ

. املتوىف سنة حمم   هـ.606د بنخ عبد الكريم الشيباين اجلزري 

حتى هبيمة  –وهذا مما َّل شكَّ يف حتريمه. فاألصل  أنه َّل ُيوز  اَّلعتداء عىل ما ينتفع  به املسلمون   (3)

خصوصًا األشجار التي تكون يف جانب الط رقات الطويلة. يف الشعاب وغريها. فإنَّ  -األنعام 

ها لينتفع هبا ملصلحتخه  املسافر حيتاج  إليها ليستظل هبا. ويرتاح حتتها. فال ُيوز  لشخٍص أْن يقصَّ
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 ضطرب  م   فاحلديث   .ومع هذا :قال ,حقي  ه بغريخ فيقطع   فيتحامل عليه ظامل  

خذ ويتَّ  .در  الس   قطع  وكان هو ي   ,بريالز   روة بنخ روى عن ع  ما ي   أكثر   نَّ إف ,الرواية

 . (1)انتهى .هقطعخ  معون عىل إباحةخ العلم جم   وأهل   .بواباً منه أ  

________________________________ 

مة عليه.  قدَّ ة. فإنَّ املصلحة  العامة  م   الاصَّ

روة رمحه اهلل. حيث  كان يقطعه, وذهب الطحاو (1) . م ستدَّلً بفعل ع  نسوخ  ي  إىل أنَّ النهيَّ عن قطعه م 

م نقل  كالم الطحاوي.  وصحَّ عنه الرتهيب  يف قطعه. كام تقدَّ

ه   ر  ـام ذك  روة عن قطعخه فيام إذا عروة وَّل ُيفى ما فيه. إذ لو كان منسوخًا ل  أ صاًل. والصواب  أنَّ هني  ع 

خصة كان يف  ملكخ إنساٍن فيتحامل  عليه شخص  فيقصه ظلاًم. أو يف مكاٍن ي ستظل  الناس فيه. والر 

: ت رى هذه  ه لعملخ باٍب ونحوه. ولذا قال ابن ه هشام  . واحتاج إىل قص 
فيام إذا كان يف ملكخ اإلنسانخ

ن أ رضه, و ه مخ روة ي قطع  روة, كان ع  . كام "قال: َّل بأس بهاألبواب  واملصاريع  إنام هي من سدرخ ع 

م عند أيب داود بسنٍد صحيٍح.  تقدَّ

ا ماجاء عن اإلمام أمحد يف كراهة قطعه. إنام هو عىل سبيلخ الورع.    وأمَّ

ة )  ( أليب يعىل الفراء: قال اإلمام  أمحد  يف رواية أيب طالب. وقد سأل ه عن قطعخ 4/1241ففي العدَّ

قطعخ النخل شيئًا, قيل له: فالنَّْبق؟ قال: ليس فيه حديث  النخل, قال: َّل بأس  به, مل ن سمْع يف 

م  َّل ي عجبك؟ قال: ألنه عىل 
ه, قلت  له: إذا مل يكن فيه حديث  صحيح  فلخ , وما ي عجبني قطع  صحيح 

يء فيه يشء  انتهى. ."كل  حاٍل قد جاء فيه كراهة, والنخل  مل ُي 

من  "األدب"قال إسحاق بن إبراهيم يف (: 3/444) "اآلداب الرشعية"مفلح يف  وقال ابن   

درة تكون يف الدار فت ؤذي. أ تقطع ن  ؟مسائله: سألت ه. يعني اإلمام أمحد عن الس  قال: َّل ت قطع مخ

ه ي   أ صلخها. وَّل بأس  أْن ت قطع شاخاتا. في حتمل أنْ  قال: هذا النص  يدل  عىل كراهةخ القطع, وتضعيف 

قال: هذا يدل  عىل الكراهة, والرب  للحديثخ يدل  عىل إباحتخه. ف تمل  أْن ي  يكون عنه روايتان, وحي 

ج العمل   رَّ ف  أ محد  الرب  فينبغي أْن ُي  ه يف مثل هذا, وقد يقال: إذا ضعَّ تج  به أمحد  وغري  الضعيف  حي 

 . انتهى.به يف مثل هذا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 29 درـع الس  ـدر عن قطـرفع الخ 

  .البيهقيَّ  فاتتخ  طرق   وبقي للحديثخ 

أيب  ثامن بنخ فيان عن ع  مادي ثنا س  ثنا الرَّ  :"ننهس  "ي يف ج  الك   قال أبو مسلمٍ 

 اهلل بنخ  عن عبدخ  الطائفخ  من أهلخ  عن رجلٍ  سني  قال له ح  له ي   عمي  سليامن عن ابنخ 

الذين " :ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي   :مها قالحد  ويس رفعه أ  وعن أيب إسحاق الدَّ  ,شديد

 ."اً صبَّ  عليهم العذاب   اهلل  صب  ي   در  يقطعون الس  

 ه يف نارخ س  رأْ  اهلل  ب  صوَّ  سدرةً  ن قطع  م  " :-ه ومل يرفعْ  - اآلخر وقال

 .(1)"مجهنَّ 

________________________________ 

 : هو إبراهيم بن بشار. أبو إسحاق البصي.الرمادي (1)

."التقريب"حجر يف قال ابن    : حافظ  له أوهام 

 وسفيان: هو ابن عيينة اهلاليل الشهور. 

. وثَّقه أمحد وابن  معني وابن  سعد وأبو حاتم ويعقوب بن وعثامن بن أيب سليامن بن جبري النوفيل 

 شيبة. وذكره ابن  حبان يف الثقات. وقال: كان قاضيًا عىل مكة. 

ه جمهول    موابن عم  ه سعيد بن  . وقد تقدَّ ى هذا احلديث عن ابن عم  يف أول حديٍث يف الباب, أنه رو 

هول  أيضًا.   حممد بن جبري. وهو جم 

م أ م َّل.أَما الرجل الطائفي  مرو بن أوس الثقفي املتقد   . فهو جمهول  أ يضًا, وَّل أ دري. هل هو ع 

 وعبد اهلل بن شديد مل أ جد له ترمجة.  

تمل    املتفق "( والطيب يف 3751) "معرفة الصحابة"أنه هو املراد بام رواه أ بو نعيم يف  :وحي 

 "معجم الصحابة"( والبغوي يف 950) "معجم الصحابة"( وابن قانع يف 3/303) "واملفرتق

ثني أ خي )وقال أبو نعيم 1730) ( من طريق سويٍد أيب حاتم عن حممد بنخ سعيٍد الطائفي قال: حدَّ

 اهلل بن أيب شديدة ب ستانًا له فيه سدرة   مرًة: ابن  
قد عل ْت.  أخي( املغرية بن سعيد قال: دخلت  مع عبدخ
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 (1)بحمد اهلل. الرسالة   تخ تـمَّ 

________________________________ 

ن قطع  سدرًة عن غري زرٍع بن ى اهلل له "قال  ملسو هيلع هللا ىلصفقلت  له: لو قطعت ها. قال: معاذ اهلل, إنَّ رسول  اهلل  م 

 . "بيتًا يف النار

 ."شديدة"كذا وقع عند أيب نعيم والبغوي والطيب.  

 بدون هاء. ."شديد" السكنخ  وابنخ  قانعٍ  ووقع عند ابنخ  

  . ه ضعيف   ومرسل  أيضًا.وإسناد 

(: عبد  اهلل بن  أيب شديدة بن عبد اهلل بن ربيعة الثقفي  4/137) "اإلصابة"قال ابن حجر يف  

وى ابن  قانٍع من طريق حممد بنخ سع . ذكره الب خاري  فيمن بعد  الصحابة. ور  يد الطائفي الطائفي 

يقول: فذكره. وكذا  ملسو هيلع هللا ىلصأ خربين أ خي املغرية بن سعيد عن عبد اهلل بن أيب شديد. سمعت  رسول  اهلل 

ه التصيح  بسمعت  إَّلَّ يف رواية ابنخ  , لكن مل أر  عنده. وَّل عند غريخ
ٍ
وقع عند ابنخ السكن بال هاء

ه.  ه, ورواه ابن  مند  وفيه قصة, وقال أبو ن عيم: َّل تصح  له قانع. قال ابن  السكن: مل يثب ت إسناد 

ى عن النبيي  . وقال ابن  أيب حاتم: رو  رسل  . وقال الب خاري: حديث ه م  حبة  در.  ملسو هيلع هللا ىلصص  رساًل يف الس  م 

. انتهى كالمه. غرية بن  سعيٍد اهل ذيل. وسأ لت  أ يب عنه فقال: جمهول  وى عنه م   ور 

 وقول ابنخ حجر: وكذا وقع عند ابنخ الس قلت: 
ٍ
. دليل  عىل أنه وقع  عند ابنخ قانع بال هاء

ٍ
كن بال هاء

. ووقع يف مطبوع اإلصابة )املغرية بن سعيد عن عبد اهلل بن أيب شديدة(. باهلاء.  أ يضًا. كام ذكرت 

ا صدر  الرتمجة فهو باهلاء. واهلل أعلم.  وهو خطأ  من الناسخ. أمَّ

له أ بو عيل ابن  السكن. كام يف  أَما أبو إسحاق الدويس.   ( َّلبن حجر.12/10)"التهذيب"فقد جهَّ

.4/448) "امليزان"وكذا قال الذهبي  يف    ( إنه جمهول 

 (.5/576) "الثقات"وذكره ابن  حبان يف  

مها (  ه أ حدم م نقل   وقوله: ) رفع   كالمه الرتد د من ابنخ عيينة رمحه اهلل. كام رواه الطَّحاوي عنه. وقد تقدَّ

 يف أول الرسالة. 

هـ.  1442عرش من شهر ربيٍع الثاين لعام  ها والتعليق عليها يف يوم األربعاء السابع( انتهيت من حتقيق1)

ه وامتنانه. وصىلَّ اهلل  وسلَّم وبارك عىل نبينا حممد.وعىل آله وصحبه أمجعني.  واحلمد اهلل عىل توفيقخ
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