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يقـوم هذا البحث على التخريج املوسع لألحاديث الواردة يف كتاب ( الوديك يف 
، ومجع طرقها مع العناية باالختالفات الواردة يف - رمحه اهللا- الديك) لإلمام السيوطي  فضل

  مث الترجيح بينها ببيان الراجح . -إذا وجدت- هذه الطرق وبيان العلل 

ويهدف إىل ختريج األحاديث اليت جاءت يف فضل الديك، وإىل معرفة الصحيح منها 
والتحليلي، ويف اية البحث خلصت إىل عدة  والضعيف. والبحث يتبع املنهج االستقرائي

عناية أئمة احلديث جبمع املرويات ذات املوضوع الواحد يف مصنفات نتائج من أمهها: 
 ٢١مستقلة. بلغ عدد األحاديث املرفوعة الواردة يف كتاب (الوديك يف فضل الديك) (

غريمها، وغري الثابت  حديثًا)، الثابت منها ثالثة أحاديث: حديثني يف الصحيحني، وآخر يف
سبعة عشر حديثًا منها: ستة أحاديث ضعيفة، وأحد عشر حديثًا موضوعا، وحديثًا مل أقف 

 على من أخرجه.

، السيوطي، صحيح البخاري، صحيح  ، أئمة احلديث الوديك الكلمات املفتاحية:
  مسلم. 
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Abstract 
This research is based on the extensive relation of the 

Hadiths in the book Al-Wadeik in Fadl al-Deek written by 
Imam Al-Suyuti (may Allah have mercy on him) and 
collection their methods along with taking care of the 
differences provided in these methods، indicating their 
reasons، if any، then weighting between them so as to 
clarifying the outweighing ones. 

The research aims at relating the Hadiths that are 
provided in Al-Wadeik in Fadl al-Deek ،endeavoring to 
know the true and the weak ones. The research follows the 
inductive and analytical method. At the end of the research ،
I have concluded to several findings ،the most important of 
which are that: the Hadith imams' attention to the collection 
of single-subject narrations in separate classifications. The 
number of Hadiths mentioned in the book "Al-Wadeik in 
Fadl al-Deek" is (٢١ Hadiths). The well-established of them 
are three Hadiths: two Hadiths are in Sahih al-Bukhari and 
Sahih Muslim and one is in another and Hadiths with no 
well-established fundamentals are seventeen among which 
there are six weak Hadiths ،eleven fabricated Hadiths and 
one Hadith which I have not studied the one who related it. 

keywords: Al-Wadeik, Imams of Hadiths, Al-Suyuti, 
Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim,  
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  املقدمـة

ا حممد احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبين
  وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثريا.

  دـأما بع

ال خيفى على أهل العلم أن علم ختريج األحاديث من أهم العلوم، وغايته من أمسى 
  الغايات؛ فبه يتميز احلديث الصحيح من احلديث الضعيف، وعليه تنىب األحكام الشرعية.

ابن حجر، والزيلعي، وغريهم  كاإلمام ابن امللقن ، واحلافظ - لذا عين أهل احلديث 
بتخريج املصادر احلديثية؛ حىت تكتمل فائدا، يقول احلافظ ابن كثري: "ال تتم فائدة  - 

  .)١(الكتاب إال مبعرفة سقمها من صحتها"

ومن املصادر احلديثية اليت التزال احلاجة قائمة للعناية بأحاديثها كتاب: (الوديك يف 
قد احتوى على عدد من األحاديث اليت مل يسبق أن قام فضل الديك) لإلمام السيوطي؛ ف

أحد بتخرجيها خترجيا علميا، لذا رغبت يف هذا البحث بتخريج األحاديث املرفوعة اليت 
  أوردها اإلمام السيوطي يف هذا الكتاب حىت تتم فائدته.

  حدود البحث :

يف كتابه يشمل البحث مجيع األحاديث املرفوعة اليت أوردها اإلمام السيوطي 
  (الوديك يف فضل الديك).

  حديثًا).٢١وقد بلغ عدد األحاديث املرفوعة (

)، ١)، (ع١٤وقد اعتمدت على طبعة جملة عامل املخطوطات والنوادر، (م
  م، بتحقيق األستاذ: هالل ناجي.٢٠٠٩ -ـ ه١٤٣٠

                                                             
  .٨٠حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب ص   ) ١ (
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  املصطلحات الواردة يف عنوان البحث:

  : أولًا: األحاديث

صلى اهللا عليه وسلم من  إىل النيبديث: هو ما أُضيف األحاديث: مجع حديث، واحل
وما يتصل بذلك من سريته صلى اهللا عليه  قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلُقية أو خلْقية

  .)١( وسلم

  : : الوديك ثانيا
  .)٢(يقصد بالوديك السمني، مأخوذ من الودك: دسم اللحم والشحم

  أمهية البحث وأسباب اختياره:

  لم التخريج ودورة يف حفظ السنة النبوية.مكانة ع -  ١
  مرتلة اإلمام السيوطي بني علماء احلديث.  -  ٢
مكانة الكتاب العلمية؛ فالكتاب يعد من الدراسات املوضوعية اليت اجتهد املؤلف فيها  -٣

  باستيعاب األحاديث املتعلقة بالباب.
  حاجة أحاديث الكتاب إىل ختريج موسع، وبيان حكمها.-٤
شار بعض البدع واملعتقدات املتعلقة بالديك بسبب األحاديث الضعيفة واملوضوعة انت -٥

  الواردة فيه.

  أهداف البحث :
  ختريج األحاديث املرفوعة الواردة يف كتاب الوديك يف فضل الديك. -  ١

  معرفة األحاديث الصحيحة والضعيفة اليت جاءت يف فضل الديك. -  ٢

                                                             
  ) .١/٢٩تدريب الراوي ، السيوطي (   ) ١ (
  ).٢/٦٥٣)، املصباح املنري (١٠/٥٠٩، لسان العرب (٣٣٥انظر: خمتار الصحاح ص    ) ٢ (
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  إجراءات البحث : 

اديث على املباحث باالعتماد على أظهر دالالت احلديث املرتبطة ترتيب األح - ١
  باملوضوع، دون االعتماد على ترتيب اإلمام السيوطي.

  ترقيم األحاديث ترقيما تسلسليا خاصا بالبحث. -  ٢
  أورد نص اإلمام السيوطي لألحاديث املرفوعة. -  ٣
نت حاهلا من حيث الصحة خرجت األحاديث خترجيا موسعا على قدر الطاقة، وبي -  ٤

  والضعف.
إذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بعزوه إليهما فقط؛ ألن العزو  - ٥

  . إليهما أو إىل أحدمها معلم بالصحة
٦  -  إذا عزوت احلديث إىل أمساء األئمة، فاملقصود أشهر كتاب لذلك اإلمام، فإذا عزوت

على، فاملقصود مسانيدهم، وإذا عزوت للطيالسي، وأمحد، وإسحاق، وأيب ي
للبخاري، ومسلم، وابن حبان، فاملقصود صحاحهم، وإذا عزوت إىل أصحاب 
السنن فاملقصود سننهم، وإذا عزوت للحاكم فاملقصود املستدرك، وإذا عزوت 
لعبدالرزاق، وابن أيب شيبة فاملقصود مصنفيهما، وإذا عزوت للطرباين فاملقصود 

  وهكذا.املعجم الكبري، 

  خطة البحث : 
  : يتكون البحث إمجالًا من: مقدمة، ومتهيد، وأربعة مباحث، وخامتة. وتفصيلها كاآليت

  موضوع البحث، وحدوده، وأهم مصطلحاته، وأمهيته،  املقدمة، وتتضمن :
 وأسباب اختياره، وأهدافه، وإجراءاته، وخطته.

   ا: نبذة بعن مؤلف الكتا موجزةالتمهيد، ويتضمن: أولًا: ترمجةعن موجزة . ثاني
 . كتاب (الوديك يف فضل الديك)
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  ذكر ما جاء يف أن هللا ديكًا. املبحث األول : 

  ذكر ما جاء يف صوت الديك. املبحث الثاين : 

  ذكر ما جاء يف اختاذ الديك. املبحث الثالث : 

  ذكر ما جاء يف النهي عن إيذاء الديك. املبحث الرابع : 

  أهم النتائج.:  اخلامتة، وتتضمن  

  هذا وأسأل اهللا التوفيق والسداد.
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  التمهيد

  أولًا: ترمجة موجزة عن مؤلف الكتاب:
هو اإلمام احلافظ العالمة أبو الفضل جالل الدين عبدالرمحن بن الكمال أيب بكر بن 
حممد بن سابق بن الفخر بن عثمان بن ناظر الدين حممد بن سيف الدين خضر بن جنم الدين 

أيوب بن ناصر الدين حممد بن الشيخ حسام الدين اهلمام، اخلضريي األسيوطي أيب صالح 
  الشافعي.

كان مولده يف القاهرة، بعد مغرب ليلة األحد مستهل رجب سنة تسع وأربعني 
  . ومثامنائة

نشأ يتيما يف بيئة علمية دينية، فحفظ القرآن الكرمي يف سن مبكرة، مث بدأ يف تلقي 
ة من العلماء، وتتلمذ على شيوخ أجالء، فربع يف علوم عديدة حىت العلم، فقرأ على مجاع

صار إماما يف التفسري، واحلديث، والفقه، والنحو، والبالغة وغريها من العلوم والفنون، وملا 
بلغ األربعني اعتزل الناس واشتغل بالتصنيف، فصنف يف فنون عديدة حىت جاوزت مؤلفاته 

  وزت الستمائة كتاب.. اخلمسمائة كتاب، وقيل: أا جا

قال عنه تلميذه الداوددي: "كان أعلم أهل زمانه بعلم احلديث وفنونه رجالًا 
  وغريبا، ومتنا، وسندا، واستنباطًا لألحكام منه".

وقال عنه الشوكاين: "إن مؤلفاته انتشرت يف األقطار وسارت ا الركبان إىل األجناد 
سن والثناء اجلميل ما مل يكن ألحد من معاصريه، واألغوار، ورفع اهللا له من الذكر احل

  والعاقبة للمتقني".

ادى األوىل سنة إحدى عشرة ـر مجـع عشـة تاسـرة ليلة اجلمعـتويف بالقاه
  . )١( وتسعمائة

                                                             
=   رمجته العديد من الكتب احتوت تة موجزة لإلمام السيوطي؛ فهو أشهر من أن يعرف به، ـهذه ترمج  ) ١ (
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  : نبذة موجزة عن كتاب (الوديك يف فضل الديك)  ثانيا

لديك، فبىن كتابه قصد اإلمام السيوطي يف كتابه مجع األخبار اليت جاءت يف فضل ا 
  على مقدمة، ومقصد، وخامتة.

ذكر يف مقدمته ما يتعلق باجلانب اللغوي، فذكر كىن الديك وأمسائه، وأشار إىل 
بعض طبائعه، مث أورد األحاديث املرفوعة واآلثار اليت جاءت يف فضل الديك، مث ختم 

ديك، وخص آخر ببعض األمثال اليت ختص الديك، وبعض النقوالت اليت جاء فيها ذكر ال
  الكتاب لنماذج شعرية متنوعة قيلت يف الديك.

وقد أشار املصنف يف أول الكتاب إىل استفادته من جزء أيب نعيم الذي سبقه، فقال: 
"فقد ألف احلافظ أبو نعيم األصبهاين جزًءا يف فضل الديك، وهذا جزء فيه من اإلفادة ما 

  الديك)".يف ذلك اجلزء وزيادة، ومسيته (الوديك يف فضل 

  وقد طُبع الكتاب على حسب ما اطلعت عليه ثالث طبعات:

  م. بدون حتقيق.١٩٠٤- ه١٣٢٢الطبعة األوىل : طبعة احلرمني، 
  م. بدون حتقيق.١٩٢٣الطبعة الثانية : طبعة مكتبة العرب بالقاهرة، 

 ١٤٣٠) ، ١) ، (ع ١٤الطبعة الثالثة : طبعة جملة عامل املخطوطات والنوادر، (م 
  م ، بتحقيق األستاذ : هالل ناجي . ٢٠٠٩ -  هـ

   

                                                                                                                                                         
قدميا وحديثًا، وقد ترجم لنفسه يف كتابه (حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة)، وأيضا يف كتاب 
(التحدث بنعمة اهللا)، وأفرد معجما يف أمساء شيوخه أمساه ( حاطب ليل وجارف سيل).  فكان يف ذلك 

)،  الضوء الالمع، للسخاوي ١/٣٣٥رة (لالستزادة انظر: حسن احملاضما يغين عن اإلطالة. 
)، ١/٣٢٨)، البدر الطالع، للشوكاين (١٠/٧٤)، شذرات من الذهب، البن العماد (٤/٦٥(

  ).٣/٣٠١االعالم، للزركلي (
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  املبحث األول

  ذكر ما جاء  فـي أن هللا ديكًا

  احلديث األول : 

روى الطرباين وأبو الشيخ يف " العظمة" واحلاكم وصححه  قال اإلمام السيوطي : 
إن اهللا أذن يل أن أحدث عن ديك قد مرقت رجاله يف "قال: § عن أيب هريرة عن النيب 

يعلم  سبحانك ما أعظم شأنك فريد عليه: ما نقه مثنية حتت العرش وهو يقول:األرض وع
  . "ذلك من حلف يب كاذبا

  ختريج احلديث :

  واختلف عليه على وجهني: ،احلديث مداره على إسرائيل بن يونس

الوجه األول: يرويه إسحاق بن منصور، عن إسرائيل، عن معاوية بن إسحاق، عن 
  .¢ي، عن أيب هريرة سعيد بن أيب سعيد املقرب

، وأبو الشيخ يف )١()٧٣٢٤/رقم٧/٢٢٠أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط (
) عن حممد بن العباس بن ١٢٤٨/رقم ٥/١٧٥٥()، و٥٢٤/رقم٣/١٠٠٣العظمة (

 .نحوهه، بأيوب، ثنا الفضل بن سهل األعرج، ثنا إسحاق بن منصور ب
  : توبع إسحاق بن منصور على هذا الوجه

) عن أيب عبداهللا الصفار، ثنا أمحد بن مهران، ٧٨١٣/رقم٤/٣٣٠فأخرجه احلاكم (
  .)٢(اهللا بن موسى، أنبأنا إسرائيل به بنحوه ثنا عبيد

  وخالف عمرو الناقد، الفضل بن سهل يف منت احلديث:
                                                             

  وقال: "مل يرو هذا احلديث عن معاوية بن إسحاق إال إسرائيل، تفرد به: إسحاق بن منصور".  ) ١ (
  حيح اإلسناد، ومل خيرجاه".قال احلاكم: "هذا حديث ص  ) ٢ (



 ختريج األحاديث املرفوعة الواردة يف كتاب (الوديك يف فضل الديك)  ٤٥٨ 

ناقد، حدثنا إسحاق بن ) عن عمرو ال٦٦١٩/رقم١١/٤٩٦فأخرجه أبو يعلى (
أذن اهللا يل أن أحدث عن ملك قد مرقت رجاله األرض السابعة، «منصور به بلفظ: 

 ».والعرش على منكبه، وهو يقول: سبحانك أين كنت؟ وأين تكون؟

، والفضل بن سهل )١(قلت: إسحاق بن منصور السلويل صدوق تكلم فيه للتشيع
  . )٣(وهم يف حديث، وعمرو الناقد ثقة حافظ )٢(األعرج صدوق

  : ما روي عن إسرائيل، عن إبراهيم بن الفضل، عن املقربي.الوجه الثاين

 /٨/١٥٦ذكره الدارقطين يف العلل (، وقد مل أقف على من أخرجه ذا الوجه
  .)٥/١٩٤)، ويف أطراف الغرائب واألفراد (١٤٧٥رقم

وجه الثاين : أتوقف عن الترجيح لعدم تيسر الوقوف على من أخرج ال اخلالصة
  والتأكد من سالمته إىل املدار.

ولعل ، -كما تقدم بيانه- الذي وقع يف سنده ومتنه  واحلديث ضعيف؛ لالختالف
إلسناد أيب يعلى كان بناًء على عدم وقوفهم على االختالف  )٤( تصحيح بعض األئمة

  الذي ذكره اإلمام الدارقطين؛ فلم أجد من نص عليه غريه. 

يرو هذا احلديث عن معاوية بن إسحاق إال إسرائيل، تفرد به:  قال الطرباين: "مل
  .)٥(إسحاق بن منصور"

                                                             
  .١٠٣تقريب ص )، ال١/٢٥٠انظر: ذيب التهذيب (  ) ١ (
  .٤٤٦تقريب ص )، ال٨/٢٧٧انظر: ذيب التهذيب (  ) ٢ (
  .٤٢٦تقريب ص )، ال٨/٩٦انظر: ذيب التهذيب (  ) ٣ (
يحة، لأللباين )، وسلسلة األحاديث الصح١٤/١٩١)، واملطالب العالية (٨/١٣٣انظر: جممع الزوائد (  ) ٤ (

)١/٢٨٠.(  
  ).٧/٢٢٠املعجم األوسط (  ) ٥ (
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 . )١(وقد حكم عليه اإلمام الدارقطين بالغرابة، وأعله بتفرد إسحاق بن منصور

ومتابعة عبيداهللا بن موسى ال تفيد؛ فالراوي عنه أمحد بن مهران وهو جمهول احلال؛ 
  هللا أعلم.، وا )٢( مل يوثقه سوى ابن حبان

  احلديث الثاين

عن جابر أن  بعوالبيهقي يف الش ،وابن عدي ،روى الطرباينقال اإلمام السيوطي : 
نة فإذا كان ه ،طويةه حتت العرش منوعنقُ ،ا رجاله يف التخومهللا ديكً إنّ" :قال  يبالن

   ".حت الديكةمن الليل: صاح سبوح قدوس فصا

  ختريج احلديث :

ومن طريقه: ابن اجلوزي يف املوضوعات  - ) ٣/٢٤١أخرجه العقيلي يف الضعفاء (
 من طريق احلميدي. -) ٣/٦(

) من ٦/٣١٤)، وابن عدي يف الكامل (٢/١٠٧وأخرجه ابن حبان يف اروحني (
 طريق أيب مصعب. 

اجلوزي يف املوضوعات ومن طريقه: ابن - ) ٦/٣١٤وأخرجه ابن عدي يف الكامل (
 .من طريق علي بن حبر -) ٣/٦(

) من طريق عبداهللا ٤٨١٢/رقم ٧/١٥٧وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان (
 احلجيب.

أيب ، وعبداهللا احلجيب) عن علي بن أربعتهم (احلميدي، وأبو مصعب، وعلي بن حبر
                                                             

  ).٥/١٩٤انظر: أطراف الغرائب واألفراد، البن طاهر (  ) ١ (
) ٢ (  ذكره ابن حجر يف لسان امليزان متييزانظر: الثقات، البن حبان اأو تعديلً اا، ومل يذكر فيه جرح .

)، رجال احلاكم يف املستدرك، ملقبل بن ١/٦٨٢)، لسان امليزان (٦/٦٩٥)، تاريخ اإلسالم (٨/٤٨(
  ).١/٢٠١هادي (
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  .بنحوه ¢ علي اللهيب، عن حممد بن املنكدر، عن جابر
و متروك يروي ـوه ، علي بن أيب علي اللهيببه رد ـتف؛  وعـث موضـواحلدي
 املوضوعات

) ١ ( .  
 : بالوضع وعدم الصحة من ذلك ما يأيت عدد من العلماء وقد حكم عليه

وقال البيهقي: تفرد ذا اإلسناد ، )٢("يف هذا املنت حديث يثبت قال العقيلي: "ليس
وقال ابن اجلوزي: حديث موضوع؛ يف طريقيه ، )٣(علي بن أيب علي اللهيب، وكان ضعيفا

  .)٤(اللهيب يعلي بن أيب عل
  احلديث الثالث

وأبو نعيم يف  ،وأبو الشيخ يف العظمة ، )٥( روى الطرباينقال اإلمام السيوطي: 
 ،ا أبيضإن هللا سبحانه وتعاىل ديكً :أنه قال عن ابن عمر عن النيب  هانبتاريخ أص

٦( انجناحاه موشي(  له باملشرق، وجناح باملغرب، له بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ، جناح

                                                             
"، وقال النسائي، والعقيلي: متروك يءبش قال البخاري: هو منكر احلديث، وقال حيىي بن معني: "ليس  ) ١ (

حتجاج احلديث، قال ابن حبان: " "يروي عن الثقات املوضوعات وعن الثقات املقلوبات ال جيوز اال
)، سؤاالت ابن ٦/٢٨٨( انظر: التاريخ الكبري به"، وقال ابن عدي: "أحاديثه كلها غري حمفوظه".

 ، الضعفاء٧٦للنسائي ص ،)، الضعفاء واملتروكون٦/١٩٧( ، اجلرح والتعديل٣٣٢اجلنيد ص
)٣/٢٤٠ .(روحنيا، ) ٣/١٤٧( )، ميزان االعتدال٦/٣١٤)، الكامل (٢/١٠٧البن حبان ،(

  ).٥/٥٦٦( مليزانلسان ا
  ).٣/٢٤١( الضعفاء  ) ٢ (
  ).٧/١٥٧( شعب اإلميان  ) ٣ (
)، ترتيه الشريعة البن عراق ١/٦٠( للسيوطي ،). وانظر الآللئ٣/٦( البن اجلوزي ،املوضوعات  ) ٤ (

  .٤٣١)، واألسرار املرفوعة للهروي ص١/١٨٩(
  مل أقف على احلديث عند الطرباين.  ) ٥ (
  ).٢/٦٣٣يان بالزبرجد والياقوت. انظر: لسان العرب ((موشيان): أي مغط  ) ٦ (
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يؤذن يف كل  -ويف لفظ يف األرض السفلى- ورأسه مثين حتت العرش، وقوائمه يف اهلواء  
 قدوس وحسحر، ولفظ أيب الشيخ: فإذا كان يف السحر األعلى خفق جبناحه مث قال: سب
ربنا اهللا ال إله غريه، فيسمع تلك الصيحة أهل السموات وأهل األرض إال الثقلني اجلن 

فعند ذلك جتيبه ديوك أهل األرض، فإذا كان يوم القيامة قال اهللا تعاىل له: ضم واإلنس، 
األرض أن الساعة قد اقتربتأهل صوتك فيعلم أهل السموات و )١(جناحك وغُض" .  

  ختريج احلديث:

)، وأبو نعيم يف تاريخ أصبهان ٥٢٧/رقم ٣/١٠٠٧أخرجه أبو الشيخ يف العظمة (
بن ثوبان، عن  بن صاحل، عن رشدين بن سعد، عن احلسن) من طريق عبد اهللا ٢/٢٨٨(

  .بنحوه ٪ عن عبداهللا بن عمر، عن سامل بن عبداهللا بن عمر، يزيد بن أيب حبيب

  .)٢(تفرد به رشدين بن سعد وهو ضعيف واحلديث ضعيف؛
  احلديث الرابع

وأبو الشيخ يف  ،فضل الذكر يف )٣( ريايبفوروى جعفر ال قال اإلمام السيوطي:
إن هللا ديكًا براثنه ( رجاله) يف األرض ": عن ثوبان، قال: قال رسول اهللا  ،العظمة

السفلى، وعنقه مثين حتت العرش، وجناحاه يف اهلواء خيفق ما يف السحر كل ليلة يقول: 
  ."إله غريه سبحان امللك القدوس ربنا الرمحن امللك ال

  : ختريج احلديث
أبو الشيخ ، و - )١٦٩كما ذكر السيوطي (ص- الفريايب  يف فضل الذكر هأخرج
، عن عيسى بن يونس ) عن إبراهيم بن حممد بن احلسن٥٢٥/رقم ٣/١٠٠٥يف العظمة (

                                                             
  ).٣/٣٧١(غُض): أي خفضه. النهاية يف غريب احلديث واألثر (  ) ١ (
  .٢٠٩تقريب ص ال)، ٣/٢٧٧( انظر: ذيب التهذيب  ) ٢ (
  (الفريايب) حترف يف املطبوع إىل الغريايب.  ) ٣ (
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الرملي، عن أيوب بن سويد، عن إدريس يعين األودي، عن عمرو بن مرة، عن سامل، عن 
  .بنحوه رضي اهللا عنهثوبان 

  .)١(تفرد به أيوب بن سويد وهو ضعيفواحلديث ذا اإلسناد ضعيف؛ 
  ويف الباب : 

إِنَّ مما خلَق اللَّه تعالَى «، قَالَ:  إِلَى رسولِ اللَّه  هرفَع باسٍ ابنِ عحديث   -
هناثريكًا ب٢( د( فُهرعو ،ةابِعضِ السلَى الْأَرع  هاحناطَ جأَح شِ، قَدرالْع تحطَوٍ تنم

الْملك الْقُدوس،  نبِالْأُفُقَينِ، فَإِذَا بقي ثُلُثُ اللَّيلِ الْآخر ضرب بِجناحه، ثُم قَالَ: سبحا
هعمسي ،هرا غَيلَن وسِ لَا إِلَهالْقُد كلا الْمنبانَ رحبنَ أَنَّ  سورنِ، فَينِ إِلَّا الثَّقَلَيقَيافالْخ نيب

يرِ كَةَالدضا تمإِنكذَل تعمإِذَا س خرصتا، وهتنِحبِأَج ب.«  

  واختلف عليه على وجهني: .رواه سلمة بن الفضل

: يرويه حممد بن عيسى الدامغاين، عن سلمة بن الفضل، عن حممد بن  الوجه األول
     د، عن كريب، عن ابن عباس، عن منصور بن املعتمر، عن سامل بن أيب اجلعإسحاق

                                                             
"يتكلمون فيه"، وقال أبو حامت: "لني احلديث"، وقال  قال عنه أمحد بن حنبل: ضعيف"، وقال البخاري:  ) ١ (

بثقة"، وقال ابن حبان في كتاب الثقات: " كان رديء احلفظ، خيطئ، يتقى حديثه من  النسائي: "ليس
ة"، رواية ابنه حممد بن أيوب عنه، ألن أخباره إذا سربت من غري رواية ابنه عنه، وجد أكثرها مستقيم

وقال ابن عدي: "له حديث صاحل عن شيوخ معروفني، منهم: يونس بن يزيد بنسخة الزهري، 
ويقع في حديثه ما يوافقه  ، وابن جريج، واألوزاعي، والثوري، وغريهم،وعبدالرمحن بن يزيد بن جابر

في مجلة الضعفاء"، وقال الدارقطين:  الثقات عليه، ويقع فيه ما ال يوافقونه عليه، ومكتب حديثه
، اجلرح والتعديل ٤٠٧)، سؤاالت ابن جنيد ص ١/٤١٧انظر: التاريخ الكبري ( "ضعيف".

)، الكامل ٨/١٢٥البن حبان ( ،، الثقات١٦)، الضعفاء واملتروكون للنسائي ص ٢/٢٤٩(
تقريب ص ال، )١/٤٠٥)، ذيب التهذيب (٣/١٣١للدارقطين ( ،)، الضعفاء واملتروكون٢/٢٣(

١١٨.  
  ).١/٥٠والسباع مبرتلة األصابع لإلنسان. انظر: لسان العرب ( (براثنه): مجع برثن، وهي من الطري  ) ٢ (
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) عن العباس بن محدان، ٤٢٥٨/رقم٤/٣٠٠أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط (
) عن حممد بن أبان، كالمها عن حممد بن عيسى الدامغاين به ذا ٧٣٣٤/رقم٧/٢٢٣ويف (

 اللفظ.

 .)١(: حممد بن عيسى الدامغاين مقبول قلت

يرويه حممد بن محيد الرازي، عن سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق،  ه الثاين:الوج
  .رضي اهللا عنهما  عن منصور بن املعتمر، عن سامل بن أيب اجلعد، عن ابن عباس

  ) عن جعفر بن أمحد بن فارس.٥٢٨/رقم ٣/١٠٠٨أخرجه أبو الشيخ يف العظمة (
 ) من طريق حممد بن إسحاق٧٨/رقم ٩٧ فنون العجائب (وأخرجه النقاش يف

 املسوحي.
املسوحي) عن حممد بن محيد  كالمها (جعفر بن أمحد بن فارس، وحممد بن إسحاق

  الرازي به بنحوه.

 . )٢( : حممد بن محيد الرازي ضعيف قلت
بن اعن حممد  سلمة بن الفضل الراجح الوجه األول: وهو ما رواه : اخلالصة

؛  ، عن منصور بن املعتمر، عن سامل بن أيب اجلعد، عن كريب، عن ابن عباسإسحاق
   أعلم.ألن رواية املقبول مقدمة على رواية الضعيف، واهللا

وهو صدوق كثري  ، تفرد به سلمه بن الفضلواحلديث من وجهه الراجح ضعيف ؛ 
لس من املرتبة الثالثة الذين ال مد مد بن إسحاقوحم، ومثله ال يتحمل تفرده، )٣( اخلطأ

                                                             
  .  ٥٠٠تقريب ص ال)، ٩/٣٨٦( انظر: ذيب التهذيب  ) ١ (
  . ٤٧٥تقريب ص ال)، ٩/١٢٧( انظر: ذيب التهذيب  ) ٢ (
  .٢٤٨تقريب ص ال)، ٣/١٥٣( ذيب التهذيب انظر:  ) ٣ (
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   . )١( حيتج بشيء من حديثهم إال ما صرحوا فيه بالسماع، ومل يصرح بالسماع هنا
عن منصور إال ابن إسحاق، وال رواه عن ابن إسحاق إال قال الطرباين: "مل يروه، 

، وزاد يف املوضع  )٢( " إال من هذا الوجه سلمة بن الفضيل، وال يروى عن ابن عباس
  . )٣( "ى اآلخر: "تفرد به حممد بن عيس

لَّه ديكًا رأْسه تحت الْعرشِ، إِنَّ ل « :)٤( : قَال صفْوانَ بنِ عسالٍ، قَالَ وحديث  -
كَانَ في الْأسحارِ، وأَدبارِ الصلَوات، خفَق   في الْأَرضِ، فَإِذَا، وبراثنهوجناحه في الْهواِء

يالد يحصبِيحِ، فَتسبِالت فَّقصو ،هاحنبِيحِبِجسبِالت هجِيبكَةُ ت « .  

) عن بكر بن أمحد بن مقبل ٧٣٩١/رقم٨/٨١أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري (
بن سلمة، عن محاد بن يزيد أبو اأمحد بن حممد بن املعلى األدمي، عن جعفر البصري، عن 

  . يزيد املقرئ، عن عاصم بن دلة، عن زر، عن صفوان بن عسال 

 احلالاملقرئ وهو جمهول بن يزيد تفرد به محاد ؛ ضعيفاحلديث ذا اإلسناد و
) ٥ (

 .   

إن هللا ديكًا براثنه في اَألرضِ  «قَال:  أَن النبِي  الْعرسِ بنِ عميرةَ  وحديث -
فُهرعفْلَى، والس 

) ٦ (  اتاومالس يكد لَه خرصيو الةالص يتاقوم دنع خرصشِ يرالْع تحت
                                                             

)، الكامل ٧/٣٨٠)، الثقات، البن حبان (٧/١٩١)، اجلرح والتعديل (٤/٢٣الضعفاء (انظر:   ) ١ (
   . )٤٦٧(ص ، التقريب)٥١(ص )، تعريف أهل التقديس٩/٣٨( ذيب التهذيب)، ٧/٢٥٤(

  ).٤/٣٠٠املعجم األوسط (  ) ٢ (
  ).٧/٢٢٣( املعجم األوسط  ) ٣ (
  كذا جاء يف املطبوع عند الطرباين.   ) ٤ (
وذكره ابن حبان  ا.ا أو جرحذكره البخاري يف التاريخ، وابن أيب حامت يف اجلرح، ومل يذكرا فيه تعديلً  ) ٥ (

)، اجلرح ٣/٢١انظر: التاريخ الكبري( يف الثقات، قال الذهيب: " وهو شيخ مل يضعف".
  ).٤/٣٤٧( )، تاريخ اإلسالم٦/٢١٩البن حبان( ،)، الثقات٣/١٥١والتعديل(

  ).٩/٢٤١(عرفه): عرف الديك: منبت الشعر والريش من العنق. لسان العرب (  ) ٦ (
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سبوح  :السماوات ديكَةُ اَألرضِ يقُولُ في صراخه ثُم يصرخ بِصراخِ ديك ،سماًء سماًء
  ».قُدوس رب املالئكة والروح

) عن علي بن إبراهيم، عن أمحد بن علي، عن ٩/١٠١بن عدي يف الكامل (اأخرجه 
  . بن زهدم، عن أبيه عن العرس بن عمرية احيىي 

 ،براهيم بن اهليثم البلديعلي بن إ إسناده يفواحلديث ذا اإلسناد موضوع؛ 
متهم بالكذب  والظاهر من حاله أنه

نص على أنه  - ابن األفطح- ، وفيه أمحد بن علي  ) ١ (
يروي نسخة موضوعة عن حيىي بن زهدم

) ٢ (
فيضعوهو  ،زهدم بن احلارث، وفيه 

) ٣ (
قد و 

نسخة على أنه يروي  ابن حبان، ومثله ال يتحمل تفرده، نص تفرد به حيىي بن زهدم
 عن أبيه عن العرس بن عمرية موضوعة

 رضي اهللا عنهبني زهدم والعرس بن عمرية و ،  ) ٤ (
 انقطاع

) ٥ ( .  
                                                             

)، ميزان االعتدال ٢/١٩٠)، الضعفاء واملتروكون البن اجلوزي (١٣/٢٤٥انظر: تاريخ بغداد (  ) ١ (
  ).٥/٤٧٧)، لسان امليزان (٣/١١١(

يروي عن حيىي بن زهدم عن أبيه عن العرس بن عمرية بنسخة  ،قال عنه ابن حبان: "سكن مصر  ) ٢ (
وأما هو يف نفسه إذا حدث عن الثقات فصدوق"، قال ابن  ،البلية فيها من حيىي بن زهدم ،مقلوبة

، ميزان االعتدال )٨/٥٠البن حبان ( انظر: الثقات، عدي: ال أدري البالء منه أو من شيخه".
  ).١٨/٥٥٧)، لسان امليزان (١/١٢٣(

ا، وذكره ابن حبان ا أو جرحومل يذكرا فيه تعديلً ،، وابن أيب حامت يف اجلرحيخذكره البخاري يف التار  ) ٣ (
)، اجلرح والتعديل ٣/٤٤٨التاريخ الكبري (انظر:  وقال الذهيب: " متكلم فيه". يف الثقات.

  ).٣/٥٢٦زان ()، لسان املي٢/٨٢)، ميزان االعتدال (٤/٢٦٩البن حبان ( ،)، الثقات٣/٦١٧(
قال ابن حبان: "روى عن أبيه عن العرس بن عمرية قال عنه أبو حامت: شيخ أرجو أن يكون صدوقًا، و  ) ٤ (

نسخه موضوعة، ال حيل كتابتها إال على جهة التعجب، وال االحتجاج به مما حيل ألهل الصناعة 
اروحني البن )، ٩/١٤٦ديل ("، وقال ابن عدي: " أرجو أنه ال بأس به". انظر: اجلرح والتعوالسرب
  ).٨/٤٣٩)، لسان امليزان (٤/٣٧٦، ميزان االعتدال ()٣/١١٤حبان (

=   ذان احلديثان قال فيهما حيىي بن ـ" ه - بعد أن ذكر هذا احلديث وحديث آخر –قال ابن عدي:   ) ٥ (
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منهم: ابن اجلوزي ؛مجع من العلماء من املوضوعات هوقد عد
) ١ (

، وابن عراق
) ٢ ( 

 واهلروي
) ٣ (  .  
منذُ سمعت  أَتخذَ الديكقَالَت: إِني لَأَستحي أَنْ  رضي اهللا عنها عائشةَ وحديث -

 ولَ اللَّهسر نيضعِ أَربس تحت لُهيكًا، رِجد لَّهقُولُ: "إِنَّ لي  قَد هأْسرو عبس زاوج
فَلَا انعدم بيتي  ،من ديكَة الْأَرضِ إِلَّا شفَع سماوات، يشفَع في أَوقَات الصلَاة فَلَا يبقي ديكًا

يكالد يهذَ فخأَنْ أَت."  

أبو الشيخ يف العظمة و)، ١٧٨٢/رقم٣/١٠٣١ويه (أخرجه إسحاق بن راه
) من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث، عن حرب بن سريح، عن ٥٢٣رقم /٣/١٠٠٢(

   .رضي اهللا عنها زينب بنت يزيد العتكية، عن عائشة 

واحلديث ذا اإلسناد ضعيف؛ تفرد به حرب بن سريح، وهو صدوق خيطئ 
) ٤ (  ،

  زينب بنت يزيد العتكية مل أقف على ترمجة هلا.ومثله ال حيتمل تفرده، وفيه 
قَالَت: قَالَ رسولُ اللَّه رضي اهللا عنهن  أم سعد امرأَة من الْمهاجِرات وحديث  -
 يكد ةوري صف ةلُؤلُؤ نم لَكلَى مع شرومِ : "الْعخي التف لَاهرِج 

) ٥ (
وعنقُه  ،السفْلَى 

فَإِذَا سبح اللَّه ذَلك الْملَك لَم يبق  ،الْمشرِقِ والْمغرِبِ مثْنِيةٌ تحت الْعرشِ، وجناحاه في

                                                                                                                                                         
 .عن أبيه، عن العرسزهدم: عن أبيه عن العرس، واحلديثان اللذان قبلهما قال حيىي بن زهدم: عن أيب، 

  ). ٩/١٠٢من ابن اهليثم، أو علي". الكامل ( )عن أبيه الثاين(فال أدري سقط، 
  )٣/٦البن اجلوزي( ،انظر: املوضوعات  ) ١ (
  ).٣٥/رقم ١/١٨٩البن عراق ( ،انظر: ترتيه الشريعة  ) ٢ (
  .٤٣١انظر: األسرار املرفوعة للهروي ص  ) ٣ (
  .١٥٥تقريب ص ال)، ٢/٢٢٤( انظر: ذيب التهذيب  ) ٤ (
(التخوم): لعل املراد أا يف أسفل األرض؛ ألن التخوم منتهى كل أرض. انظر: لسان العرب   ) ٥ (

)١٢/٦٤.(  
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."حبٌء إِلَّا سيش 
) عن جعفر بن حممد ٦٨/رقم ٤٤٩أخرجه ابن أيب شيبة يف العرش وما روي فيه (

التميمي قال: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا داود بن عبد الرمحن املكي، عن حممد بن 
 .رضي اهللا عنهن ن أنه أخربه عن أم سعد امرأة من املهاجراتزاذا

مل أقف على ترمجة  ؛فيه جعفر بن حممد التميمي ؛احلديث ذا اإلسناد ضعيف جداو
 وهو متروك ،فيه حممد بن زاذان املدينوله، 

) ١ ( .   

ه تبارك وتعالَى ديكًا في السماِء الدنيا إِنَّ للَّ«، قالَ:  باسٍ ابنِ ع وحديث -
كَلْكَلُه 

) ٢ (
 ائقَواَء، وضيب ةضف نم هطْنباَء، وفْرص ةبذَه نمةاقُوتي نم هم  هناثرباَء، ورمح 

درمز نم 
) ٣ (

 هناثرب ،رضأَخ  لَه احنجرِقِ، وشبِالْم لَه احنفْلَى جالس نيضالْأَر تحت
من نورِ حجابٍ ما بين الْعرشِ والْكُرِسي يخفُق   لْمغرِبِ، عنقُه تحت الْعرشِ، وعرفُهبِا

اترثَلَاثَ م لَةكُلَّ لَي هاحنبِج.«  
ن روح، حدثين ) عن أمحد ب٥٢٦رقم /٣/١٠٠٦أخرجه أبو الشيخ يف العظمة (

 ، عن أيب صاحل ،حممد بن عبد اهللا الطرسوسي، حدثنا عثمان بن النضر املدين، عن الكليب
 ا.موقوفً  عن ابن عباس

مقبول ومل  ، فيه حممد بن عبداهللا الطرطوسي؛  وعـث ذا اإلسناد موضـواحلدي
 يتابع

ملدين مل أقف على ترمجة له، وفيه حممد بن السائب بن وفيه عثمان بن النضر ا،  ) ٤ (
                                                             

  .٤٧٨تقريب ص ال)، ٩/١٦٥( انظر: ذيب التهذيب  ) ١ (
(كلكله): الكلكل والكلكال: الصدر من كل شيء. وقيل: هو ما بني الترقوتني. لسان العرب   ) ٢ (

)١١/٥٩٦.(  
وأشده خضرة أجوده وأصفاه. املعجم  ،(زمرد): حجر كرمي أخضر اللون شديد اخلضرة شفاف  ) ٣ (

  ).١/٤٠٠الوسيط (
  .٤٨٧تقريب ص ال)، ٩/٢٥٣انظر: ذيب التهذيب (  ) ٤ (
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، قال احلاكم روى عن أيب صاحل أحاديث وهو متهم بالكذب، ورمي بالرفض ،بشر الكليب
موضوعة 

) ١ (   .  
 السيوطي يف الآللئ اإلمام وقد أورده

) ٢ ( .  
"ملا أسرى بِي إِلَى السماِء  : سول اهللا قَالَ ر :قَالَ  باسٍابنِ ع وحديث -

هلْقخو اللَّه ادبع نم اجِيبا أَعيهف تأَيرأَيي رالَّذ كذَل نمو ،غَبز لَه يكاِء دمي السف ت 
)٣( رِيشو رضأَخ  هغَبزقَطُّ، و هتأَياضٍ ريب دكَأَش هرِيش اضيب ،ضيحتت ريشه أخضرأَب 

 دا قَطُّ، خضرةكَأَشهتأَيشِ  ررع دنع هأْسرفْلَى، والس ةابِعضِ السومِ اَألرخي تف الهإِذَا رِجو
 في منكبيه، إِذَا نشرهما جاوز الْمشرِق عنقه تحت الْعرشِ، لَه جناحان ثاينالرحمنِ، 

الْمورِبالَىغعت لَّهبِيحِ لسبِالت خرصا وبِهِم فَقخو هياحنج رشلِ نضِ اللَّيعي ب؛، فَإِذَا كَانَ ف 
الْقَي يالْح إِال اللَّه الِ، لَا إِلَهعتيمِ الْمظالْع انَ اللَّهحبوسِ، سالْقُد كلانَ الْمحبقُولُ: سي ،وم

 وأَخذَت في الصراخِ، فَإِذَا ،وخفَّقَت بِأَجنِحتها كلها، ذَا فَعلَ ذَلك سبحت ديكَةُ اَألرضِفَإِ
يكالد كذَل كَنس يالد تكَناِء سمي السيف األرض كَةُفذكر حيثا طَويلً". وة دي قصا ف

بِيهاج شرعرين ورقةالْما بِعش 
) ٤ ( .  

  : واختلف عليه على وجهني ،، عمر بن سليمان  روى احلديث عن ابن عباس

: يرويه سعيد بن زريب، عن عمر بن سليمان، عن الضحاك بن مزاحم،  الوجه األول
  .  باسعن عكرمة، عن ابن ع

والنقاش  - )١/٦٢كما ذكر السيوطي يف الآللئ (–أخرجه ابن مردويه يف تفسريه 
سليم بن عمر بن يسار التميمي، عن عمر بن يسار  طريق ) من٩٦يف الفنون والفوائد (

                                                             
  .٤٧٩تقريب ص ال)، ٩/١٧٨انظر: ذيب التهذيب (  ) ١ (
) ١/٦١(  ) ٢.(  
  ).٢/٣٠٤لع. النهاية يف غريب احلديث واألثر ((زغب): صغار الريش أول ما يط  ) ٣ (
  ).١/٦٢احلديث بتمامه ذكره السيوطي يف الآللئ (   ) ٤ (
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 التميمي عن سعيد به.

ناكريسعيد بن زريب متروك احلديث يروي العجائب من املقلت: 
) ١ (   

: يرويه ميسرة بن عبد ربه، عن عمر بن سليمان، عن الضحاك بن الوجه الثاين
  .  مزاحم، عن ابن عباس

ومن طريقه: ابن اجلوزي يف املوضوعات  –) ٣/١١أخرجه ابن حبان يف اروحني (
   من طريق علي بن قتيبة.  - )٣/٦(

  عن ميسرة به.

 كذاب يضع احلديث  ميسرة بن عبد ربه: قلت 
) ٢ ( .  

فالوجه األول يرويه سعيد بن  مل يثبتا ؛ : كال الوجهني عن عمر بن سليمان اخلالصة

                                                             
بشيء"، وقال أبو حامت: " ضعيف احلديث، منكر احلديث، عنده عجائب  قال عنه حيىي بن معني: "ليس  ) ١ (

بثقة"، وقال ابن حبان: " يروي املوضوعات عن األثبات على قلة  من املناكري"، وقال النسائي: "ليس
روايته"، وقال ابن عدي: "يأيت عن كل من يروي عنه بأشياء ال يتابعه عليها أحد، وعامة حديثه على 

)، الضعفاء واملتركوون، ٤/٢٣ذلك"، وقال ابن حجر: "منكر احلديث".انظر: اجلرح والتعديل (
) ٤/٢٨)، ذيب التهذيب (٤/٤٠٦)، الكامل (١/٣١٨، اروحني، البن حبان (٥٣ائي ص للنس

  .٢٣٥تقريب ص ال
وقال أبو حامت: "كان يرمى  بشيء"، وقال البخاري: "يرمى بالكذب قال عنه حيىي بن معني: "ليس  ) ٢ (

ا"، وقال أبو دواد ازي: "كان يضع احلديث وضعوقال أبو زرعة الر بالكذب، وكان يفتعل احلديث"،
السجستاين:"أقر بوضع احلديث"، وقال النسائي، والدارقطين: متروك، وقال ابن حبان: "كان ممن 

ال  ،الثقات يف احلث على اخلري والزجر عن الشر عن ثبات ويضع املعضالتيروي املوضوعات عن األ
وقال ابن عدي: " ضعيف، وخيلط يف األحاديث، وعامة حيل كتابة حديثه إال على سبيل االعتبار"، 

٨/٢٥٤)، اجلرح والتعديل (٧/٣٧٧انظر: التاريخ الكبري ( ا يف الضعف". حديثه يشبه بعضها بعض ،(
)، الضعفاء ٨/١٧٩( )، الكامل٣/١١روحني، البن حبان(ا ،٩٩الضعفاء واملتروكون للنسائي ص 

  ).٨/٢٣٤)، لسان امليزان (٤/٢٣٠ن االعتدال ()، ميزا٣/١٣٢واملتروكون، للدارقطين (
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وهو كذاب  ، أما الوجه الثاين فريويه ميسرة بن عبد ربهو ، وهو متروك احلديث ، زريب
 . بااهيل، كما أن إسناد كال الوجهني معلول بالضعفاء أو  يضع احلديث

 جمهول احلال  قيعمر بن سليمان الدمش واملدار
وبناًء على ما تقدم فاحلديث  ،  ) ١ (

: ابن اجلوزي منهم ؛ وقد حكم عليه مجع من العلماء بالوضع والبطالن . موضوع
) ٢ (

 ،
والذهيب

) ٣ (
، والسيوطي

) ٤ (
، وابن عراق

) ٥ (
.  

  
  

  
   

                                                             
  ).٣/٧١٢) تاريخ اإلسالم (٤٥/٧٨مل أقف على تعديل أو جرح له. انظر: تاريخ دمشق (  ) ١ (
  ).٣/٧املوضوعات، البن اجلوزي (  ) ٢ (
  .٢٤٨تلخيص املوضوعات ص  ) ٣ (
  ).١/٧٥الآللئ (  ) ٤ (
  ). ١/١٦٩ترتيه الشريعة، البن عراق (  ) ٥ (
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  املبحث الثاين

  ذكر ما جاء يف صوت الديك

  : احلديث اخلامس

وروى الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي عن أيب هريرة قال اإلمام السيوطي: 
رأت ملكًا، وإذا  فإاوا اهللا من فضله، لُسإذا مسعتم صياح الديكة فَ: "قال أن النيب 

  ".مسعتم اق احلمري فتعوذوا باهللا من الشيطان فإا رأت شيطانا

  ختريج احلديث 

ه البخاري يف كتاب بدء اخللق، باب خري مال املسلم غنم يتبع ا شعف أخرج
)، ومسلم يف الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب ٣٣٠٣/رقم٤/١٢٨اجلبال (

 ) عن طريق قتيبة بن سعيد٢٧٢٩/رقم ٤/٢٠٩٢استحباب الدعاء عند صياح الديك (
  به.

  سادساحلديث ال

: أي حني كان  روى الشيخان عن مسروق أنه قال لعائشةقال اإلمام السيوطي : 
  .  )١( : كان إذا مسع الصارخ قام يصلي ؟ قالت يصلي رسول اهللا 

  ختريج احلديث 

)، ١١٣٢/رقم٢/٥٠البخاري يف كتاب التهجد، باب من نام عند السحر (أخرجه 
) من طريق ٦٤٦١/رقم ٨/٩٨لى العمل (ويف كتاب الرقاق، باب القصد واملداومة ع

  شعبة ذا اللفظ.

 رقم /٢/٥٠البخاري يف كتاب التهجد، باب من نام عند السحر (أخرجه و
                                                             

  تفاق العلماء سمي به لكثرة صراخه يف الليل. ا: الديك ب الصارخ هنا  ) ١ (



 ختريج األحاديث املرفوعة الواردة يف كتاب (الوديك يف فضل الديك)  ٤٧٢ 

باب صالة الليل وعدد ركعات  ،)، ومسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها١١٣٢
 .) من طريق أيب األحوص بنحوه٧٤١/رقم ١/٥١١وأن الوتر ركعة ( ،يف الليل النيب 

كالمها ( شعبة، وأبو األحوص) عن أشعث، عن أيب األشعث، عن مسروق، عن 
  .~عائشة 

  احلديث السابع
يف مسنده، حدثنا عبدالرحيم  )١( امةسقال احلارث بن أيب أ قال اإلمام السيوطي:

صوت ":  عن أنس بن مالك قال رسول اهللا  ،ثنا أبان ،حدثنا عمرو بن مجيع ،بن واقد
   ".ضربه جبناحيه، ركوعه وسجودهالديك (صالة)، و

  ختريج احلديث: 
عمرو بن  عنعبدالرحيم بن واقد، )، عن ٨٧٦/رقم٢/٨٣٣أخرجه احلارث (

  ذا اللفظ، دون لفظ "الصالة".  أبان، عن أنس بن مالك عنمجيع، 
، )٢( اقد، وهو ضعيفواحلديث ذا اإلسناد موضوع؛ يف إسناده عبدالرحيم بن و

، وفيه أبان بن أيب عياش، وهو )٣( وفيه عمرو بن مجيع، وهو متروك احلديث ام بالوضع
  ، ويف منت احلديث نكارة تدل على بطالنه.)٤( كذلك متروك احلديث

                                                             
  ( أسامة ) حترف يف املطبوع إىل أمامة .  ) ١ (
  . ٦٧٦تقريب صال)، ١٢/٢٤٧انظر: ذيب التهذيب (  ) ٢ (
ري: "منكر احلديث"، وقال بثقة، وال مأمون، وقال البخا قال عنه ابن معني: كذاب خبيث، ليس  ) ٣ (

وقال ابن حبان: "رافضي يشتم الصحابة، ويروي  النسائي، والدارقطين وغريمها: متروك احلديث.
)، ٣/٢٦٤( انظر: الضعفاء للعقيلي املوضوعات عن الثقات"، وقال ابن عدي: "كان يتهم بالوضع".

)، ٢/٧٧( وحني البن حبان)، ار٦/٢٢٤( ، اجلرح والتعديل٧٩الضعفاء واملتركون للنسائي ص 
  ).٦/١٩٦( )، لسان امليزان٣/٢٥١( )، ميزان االعتدال٦/١٩٦( الكامل يف الضعفاء

  .٨٧تقريب ص ال)، ١/٩٦انظر: ذيب التهذيب(  ) ٤ (



 ختريج األحاديث املرفوعة الواردة يف كتاب (الوديك يف فضل الديك)  ٤٧٣ 

  احلديث الثامن

وقال أبو الشيخ: حدثنا علي بن إسحاق بن زاطيا، ثنا صاحل قال اإلمام السيوطي: 
ثنا عمرو بن مجيع عن حيىي بن سعيد عن األعرج عن أيب هريرة قال: قال رسول سابق،  بن

  . "وضربه جبناحيه ركوعه وسجوده صوت الديك صالة":  اهللا 

  ختريج احلديث :

علي بن إسحاق بن  ) عن١٢٥٦/رقم٥/١٧٥٩أخرجه أبو الشيخ يف العظمة (
عن أيب ، يد، عن األعرجعمرو بن مجيع، عن حيىي بن سع عنصاحل بن سابق،  عنزاطيا، 
 . ذا اللفظ هريرة 

واحلديث موضوع؛ يف إسناده صاحل بن سابق، مل أقف على ترمجة له، وفيه عمرو بن 
  .)١(مجيع، وهو متروك ام بالوضع 

  .)٢(وقد حكم عليه اإلمام األلباين بالوضع 
  احلديث التاسع

أبو علي ابن الصواف،  قال أبو نعيم يف فضل الديك: حدثناقال اإلمام السيوطي: 
عن  ،عن حيىي بن سعيد ،مجيع بنعن عمرو  ،عن أيب إبراهيم الترمجاين ،ثنا العباس بن أمحد

: صوت الديك صالته وضربه  عن عائشة قالت: قال رسول اهللا  ،حممد بن إبراهيم
  .اآلية }ين ىن نن من زن رن{:  جبناحيه ركوعه وسجوده مث تال

  : ختريج احلديث
من طريق  –) ١٧٢كما ذكر السيوطي( ص- يف فضل الديك  أخرجه أبو نعيم

 -رضي اهللا عنها  –عمرو بن مجيع، عن حيىي بن سعيد، عن حممد بن إبراهيم، عن عائشة 
                                                             

  .تقدم ذكره  ) ١ (
  ).٣٧٨٦/رقم٨/٢٦١انظر: سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة (  ) ٢ (



 ختريج األحاديث املرفوعة الواردة يف كتاب (الوديك يف فضل الديك)  ٤٧٤ 

  ذا اللفظ.

) وعزاه إىل ابن مردويه ، وأيب ٩/٣٥٢وأورده السيوطي يف الدر املنثور للسيوطي (
  .)١( - عنها  رضي اهللا –، عن عائشة  -يف فضل الديك  - نعيم 

واحلديث ذا اإلسناد موضوع ؛ تفرد به وفيه عمرو بن مجيع ، وهو متروك ام 
  .)٣( منقطعة ~ورواية حممد بن إبراهيم عن عائشة ،  )٢(بالوضع 

  احلديث العاشر

قال الديلمي يف مسند الفردوس: أنا والدي، أنا أبو طالب قال اإلمام السيوطي: 
، ثنا يوسف بن عمر بن مسرور قال: قرأت على حممد بن احلسني، ثنا منصور بن وابش

خملد، ثنا سعيد بن عبداهللا بن عجيب، ثنا وهب بن حفص، ثنا عثمان بن عبدالرمحن، عن 
 بنت زيد بن ثابت قالت: قال رسول اهللا   )٤(عنبسة عن حممد بن زادان، عن أم سعد 

القرآن، وصوت املستغفرين  ت حيبها اهللا: صوت الديك، وصوت الذي يقرأاثالثة أصو: "
  . "باألسحار

  ختريج احلديث:

بن  ) عن ابن فنجويه، عن حممد بن احلسن٨/١٤٥أخرجه الثعليب يف تفسريه (
، عن عبداهللا بن الوليد، عن عثمان بن صقالب، عن أيب بكر اخلصيب، عن عبداهللا بن جابر

رضي اهللا عنها  –ان، عن أم سعد ذبدالرمحن، عن عنبسة بن عبدالرمحن، عن حممد بن زاع
  .، مبثله - 

                                                             
  ).٨/٢٦١واملوضوعة، لأللباين ( انظر: سلسلة األحاديث الضعيفة  ) ١ (
  .١٥صتقدم ذكره   ) ٢ (
  .٢٧٣، حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل ص١٨٨انظر: املراسيل البن أيب حامت ص  ) ٣ (
  (أم سعد) حترف إىل: أم حممد.  ) ٤ (



 ختريج األحاديث املرفوعة الواردة يف كتاب (الوديك يف فضل الديك)  ٤٧٥ 

ب بن ـمن طريق وه) ٣٥٣٩/رقم ٢/١٠١ردوس (ـه الديلمي يف الفـوأخرج
 . )٢(، عن عثمان بن عبدالرمحن به مبثله  )١(حفص 

، )٣( بن صقالب وهو جمهول حممد بن احلسن هفيواحلديث ذا اإلسناد موضوع؛ 
فيه و، وعبداهللا بن الوليد مل أقف هلم على ترمجة، فيه أبو بكر اخلصيب، وعبداهللا بن جابرو

،  )٤( عثمان بن حممد الطرائفي وهو صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء وااهيل فضعف
ان ذفيه حممد بن زاو،  )٥( متروك، رماه أبو حامت بالوضع وفيه عنبسة بن عبدالرمحن وهو

   . )٦( وهو أيضا متروك

  

  
   

                                                             
وخيطئ فيها كذبه احلافظ أبو عروبة، وقال عنه ابن حبان: "كان شيخا مغفلًا، يقلب األخبار وال يعلم،   ) ١ (

وال يفهم، ويسرق احلديث، ال جيوز االحتجاج خبربه إذا انفرد". وقال ابن عدي: "كل أحاديثه مناكري 
)، الكامل ٣/٧٦انظر:  اروحني، البن حبان ( غري حمفوظة"، وقال الدارقطين: "كان يضع احلديث"، 

  ).٨/٢٩٦)، لسان امليزان (٤/٣٥١)، ميزان االعتدال (٨/٣٤٤يف الضعفاء (
   ).٦٣٢٦/رقم١٣/٧١٥انظر: سلسلة األحاديث الضعيفة (  ) ٢ (
  ). ٥٢/٣٠٠( انظر: تاريخ دمشق مل أقف له على تعديل أو جرح.  ) ٣ (
  .٣٨٥تقريب ص ال)، ٧/١٣٤( انظر: ذيب التهذيب  ) ٤ (
  .٤٣٣تقريب ص ال)، ٨/١٦٠( انظر: ذيب التهذيب  ) ٥ (
  .٤٧٨تقريب ص لا)، ٩/١٦٥( انظر: ذيب التهذيب  ) ٦ (



 ختريج األحاديث املرفوعة الواردة يف كتاب (الوديك يف فضل الديك)  ٤٧٦ 

  املبحث الثالث

  ذكر ما جاء يف اختاذ الديك

  احلديث احلادي عشر : 

يف مسنده، حدثنا عبدالرحيم  )١( امةسقال احلارث بن أيب أقال اإلمام السيوطي: 
عن  ،ن حممد بن إبراهيم التيميع ، بن سعيدثنا حيىي ،بن أيب واقد، حدثنا عمرو ابن مجيع

الديك األبيض "أنه قال:  عن النيب  ،عن أنس ،وعن أبان ،عن النيب  ،عائشة
  ".صديقي وصديق صديقي وعدو عدوي

 ،حدثنا حامت بن منصور الشامي :وقال العقيلي يف الضعفاءوقال اإلمام السيوطي: 
ثنا الربيع  ،د عبدالرمحن بن عبداهللا موىل بن هاشمأبو سعي ،ثنا أمحد بن حممد بن أيب بزة ثنا

الديك األفرق حبييب " عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهللا ، عن احلسن ،بن صبيح
، أربعة عن اليمني وأربعة عن  وحبيب حبييب، جربيل حيرس بيته وستة عشر بيتا من جريانه

   ".الشمال، وأربعة من قدامه، وأربعة من خلفه

ثنا أمحد بن حممد بن أيب بزة  ، العظمة" حدثنا علي بن إسحاق الشيخ يف " وقال أبو
  .  به

الزبري بن عبدالواحد األسدبادي، أنبأنا عبداهللا بن وقال وقال اإلمام السيوطي : 
عن أنس قال: قال:  ،عن محيد ،ثنا حيىي بن عنبسةحممد بن فرح، حدثنا جعفر بن عامر، حد

   ".ا أبيض يف داره مل يقربه الشيطان وال السحرةمن اختذ ديك " رسول اهللا 

  : ختريج احلديث
  طرق: أربعمن  روي احلديث عن أنس 

) عن عبدالرحيم بن واقد، عن ٨٧٧/رقم ٢/٨٣٣الطريق األول: أخرجه احلارث (
                                                             

  (أسامة) حترف يف املطبوع إىل أمامة.  ) ١ (



 ختريج األحاديث املرفوعة الواردة يف كتاب (الوديك يف فضل الديك)  ٤٧٧ 

، عن أبان عن أنس  ، عن حممد بن إبراهيم التيمي عيدـ، عن حيىي بن س عـعمرو بن مجي
  عن النيب  ، وعن عائشة عن النيب. 

ومن طريقه أخرجه ابن -) ١/١٢٧الطريق الثاين: أخرجه العقيلي يف الضعفاء (و
) من ١٢٥٣/رقم ٥/١٧٥٧)، وأبو الشيخ يف العظمة (٣/٥اجلوزي يف املوضوعات (

طريق أمحد بن حممد بن أيب بزة، عن أيب سعيد عبدالرمحن بن عبداهللا، عن الربيع بن صبيح 
ا من جريته: أربعة ، عن أنس رضي اهللا عنه. وزاد: "حيرس بيته، وستة عشر بيتعن احلسن

  ."عن اليمني، وأربعة عن الشمال، وأربعة من قدام، وأربعة من خلف

)، ويف ٦٧٧/رقم ١/٢١٠الطريق الثالث: أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط (وأما 
من طريق معلل بن نفيل احلراين، عن حممد بن حمصن،  )١٠/رقم١/٢٨مسند الشاميني (

ديك أبيض  اا فيهبنحوه، وزاد: "وإن دار  عن إبراهيم بن أيب عبلة، عن أنس بن مالك
  ال يقرا شيطان وال ساحر وال الدويرات حوهلا".

) من طريق حيىي بن ٣/٤ت (وأما الطريق الرابع: أخرجه ابن اجلوزي يف املوضوعا
  عنبسه عن محيد، عن أنس رضي اهللا عنه.

 :األربع مل يثبت واحلديث من طرقه

، وفيه عمرو بن مجيع وهو )١(فيه عبدالرحيم بن واقد وهو ضعيف فالطريق األول:
 وفيه أبان بن أيب عياش وهو كذلك متروك احلديث،  )٢( ام بالوضع متروك احلديث

والطريق ،  )٤( بن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي اهللا عنها منقطعة ، ورواية حممد )٣(

                                                             
  .١٥صتقدم ذكره   ) ١ (
  .١٥صتقدم ذكره   ) ٢ (
  .١٥صتقدم ذكره   ) ٣ (
  .٢٧٣، حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل ص١٨٨انظر: املراسيل البن أيب حامت ص  ) ٤ (



 ختريج األحاديث املرفوعة الواردة يف كتاب (الوديك يف فضل الديك)  ٤٧٨ 

تفرد به  وأما الطريق الثالث:،  )١( تفرد به أمحد بن حممد بن أيب بزة وهو ضعيف الثاين:
 تفرد به حيىي بن عنبسه وهو كذاب وأما الطريق الرابع:.  )٢( حممد بن حمصن وقد كُذب

  تدالن على وضعه. ويف منت احلديث نكارة وغرائب )٣(

، )٤(وقد حكم على احلديث عدد من العلماء بالوضع منهم: ابن اجلوزي
   .)٧(، وابن القيم)٦(، وابن عراق)٥(السيوطيو

  احلديث الثاين عشر

يف مسنده، حدثنا عبدالرحيم  )٨(امةسقال احلارث بن أيب أقال اإلمام السيوطي:  
عن أيب زيد األنصاري  ،عن من حدثه ،بن واقد، ثنا وهب بن وهب، ثنا طلحة بن عمرو

الديك األبيض صديقي وصديق صديقي، حيرس دار صاحبه " قال: قال رسول اهللا 
  .معه يف بيته هيبيت وكان رسول اهللا  . "وسبع دور حوهلا

 ،ثنا حممد بن محيد ،وقال أبوبكر الربقي حدثنا ابن أيب السريوقال اإلمام السيوطي: 

                                                             
عنه أبو حامت: "ضعيف احلديث، ال أحدث لكنه ضعيف يف احلديث، قال  ،إمام يف القراءة ثبت فيها  ) ١ (

 )، الضعفاء٢/٧١( انظر: اجلرح والتعديل عنه"، وقال العقيلي: "منكر احلديث، ويوصل األحاديث".
  ).١/٦٣١( )، لسان امليزان١/١٤٤( )، ميزان االعتدال٨/٣٧( البن حبان ،)، الثقات١/١٢٧(

. نسب إىل جده األعلى، وهو حممد بن ٥٠٥)، تقريب التهذيب ص ٩/٤٣٠( انظر: ذيب التهذيب  ) ٢ (
  .بن إبراهيم بن حممد بن عكاشة بن حمص األسدي إسحاق

  ).٨/٤٦٨)، لسان امليزان (٤/٤٠٠انظر: ميزان االعتدال (  ) ٣ (
  ).٣/٥املوضوعات، البن اجلوزي (  ) ٤ (
  ).٢/١٩٣الآللئ، للسيوطي (  ) ٥ (
  ).٢/٢٤٩يه الشريعة (ترت  ) ٦ (
  .٥٥املنار املنيف ص  ) ٧ (
  (أسامة) حترف يف املطبوع إىل أمامة.  ) ٨ (



 ختريج األحاديث املرفوعة الواردة يف كتاب (الوديك يف فضل الديك)  ٤٧٩ 

قال  :عن أيب زيد األنصاري قال ،عن عبداهللا بن عبدالعزيز القرشي ،ثنا حممد بن املهاجر
و كان يبيته  "الديك األبيض صديقي وصديق صديقي وعدوه عدو اهللا": رسول اهللا 

  .معه يف البيت
  ختريج احلديث 

   روي احلديث عن أيب زيد األنصاري من طريقني:

رحيم بن واقد، عن ) عن عبدال٨٧٨/رقم ٢/٨٣٤الطريق األول: أخرجه احلارث (
  . بن عمرو، عمن حدثه عن أيب زيد األنصاري اوهب عن طلحة 

) عن ١٤٢٨/رقم ٢/٣٢٦والطريق الثاين: أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني (
أمحد بن زجنويه بن موسى القطان احملرمي، عن حممد بن أيب السري عن حممد بن محري، عن 

  . ، عن أيب زيد األنصاري بن عبداهللاامللك دحممد بن مهاجر، عن عب

إسناده من كال الطريقني؛ فالطريق األول فيه عبدالرحيم بن واقد  مل يثبتاحلديث و
، وفيه طلحة بن عمرو )٢(، وفيه وهب بن وهب البختري وهو وضاع)١(وهو ضعيف
  ، وشيخه مبهم.)٣(وهو متروك

                                                             
  .١٥تقدم ص  ) ١ (
حيىي بن معني: " كان يكذب عدو اهللا"، وقال أمحد بن حنبل: يضع احلديث، وقال أبو زرعة:  قال عنه  ) ٢ (

وقال العقيلي: "ال أعلم له حديثا  "كذاب"، وقال البخاري: "سكتوا عنه، كان وكيع يرميه بالكذب"،
وقال ابن حبان: "كان ممن يضع احلديث على الثقات، كان إذا جنه الليل  مستقيما، كلها بواطل"،

سهر عامة ليله يتذكر احلديث ويضعه، مث يكتبه، وحيدث به، ال جتوز الرواية عنه، وال كتابة حديثه إال 
انظر: الضعفاء، أليب زرعة  طين: "كذاب".على وجه التعجب"، قال ابن عدي: وقال الدارق

)، ٤/٣٢٤)، الضعفاء للعقيلي (٩/٢٥)، اجلرح والتعديل (٨/١٧٠)، التاريخ الكبري (٢/٦٦٦(
)، ٣/١٣٥)، الضعفاء واملتروكون، للدارقطين (٨/٣٣٣)، الكامل (٣/٧٤اروحني، البن حبان (

  ).٨/٤٠٠)، لسان امليزان (٤/٣٥٣ميزان االعتدال (
  .٢٨٣تقريب ص ال)، ٥/٢٣( نظر: ذيب التهذيبا  ) ٣ (



 ختريج األحاديث املرفوعة الواردة يف كتاب (الوديك يف فضل الديك)  ٤٨٠ 

ق عارف له أوهام وأما الطريق الثاين: فيه حممد بن أيب السري؛ فيه ضعف فهو صدو
ومثله ال يتحمل تفرده، وفيه عبدامللك بن عبداهللا مل أقف له على  ،، ومل يتابعه أحد)١(كثرية
  ترمجة.

  ويف منت احلديث نكارة وغرائب تدالن على وضعه. 
  احلديث الثالث عشر

ثنا  ،ان يف "الضعفاء" ثنا احلسن بن سفيانبوقال ابن ح قال اإلمام السيوطي:
ثنا  :قال ،ثنا علي بن داود القنطري ،روح بن سالم. وقال أبو الشيخ ثنا أمحد عبدالعزيز بن

عن سامل بن  ،عن يزيد بن أيب حبيب ،عن احلسن بن ثوبان ،عن رشدين ،عبداهللا بن صاحل
ال تسبوا الديك األبيض فإنه صديقي ":  قال رسول اهللا  :عن أبيه قال ،عبداهللا بن عمر

يف صوته الشتروا حلمه  والذي بعثين باحلق لو يعلم بنو آدم ماوأنا صديقه، وعدوه عدوي، 
  . "وريشه بالذهب والفضة، وإنه ليطرد مدى صوته من اجلن

  ختريج احلديث :

ومن طريقه: ابن اجلوزي يف املوضوعات -) ٢/٤١أخرجه ابن حبان يف اروحني (
 اآلثار )، وابن بشكوال يف١٢٥٤/رقم ٥/١٧٥٨وأبو الشيخ يف العظمة ( - )٣/٣(

 ، عن) من طريق عبداهللا بن صاحل كاتب الليث١٥٣/رقم٣٣٧املروية يف األطعمة  (
بن ثوبان وغريه، عن يزيد بن أيب حبيب، عن سامل بن عبداهللا  رشدين بن سعد، عن احلسن

 .مبثله عن ابن عمر ،بن عمر

وهو صدوق كثري الغلط،  ، الكاتبيف إسناده عبداهللا بن صاحلال يصح؛ احلديث و
إال أنه قد تفرد، ومثله ال يتحمل  ،ا، وإن كان صدوقً)٢(ثبت يف كتابه، وكانت فيه غفلة

                                                             
  .٥٠٤ص  تقريبال)، ٩/٤٢٤انظر: ذيب التهذيب (  ) ١ (
  .٣٠٨تقريب ص ال)، ٥/٢٥٦( انظر: ذيب التهذيب  ) ٢ (



 ختريج األحاديث املرفوعة الواردة يف كتاب (الوديك يف فضل الديك)  ٤٨١ 

  تدالن على بطالنه. يف متنه غرابة ونكارة، و)١(تفرده، وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف

، )٣(، وابن القيم)٢(وقد حكم عدد من العلماء بوضعه منهم ابن اجلوزي
  ، وغريهم.)٥(، والشوكاين)٤(لسيوطيوا

  احلديث الرابع عشر

عن طلحة بن  ،ثنا أبو شهاب ،وقال البغوي: ثنا الروح البلديقال اإلمام السيوطي: 
قال:  عن النيب  ،عن خالد بن معدان ،عن حكيم بن معاوية ،عن أيب األحوص ،)٦(زيد

أدور)، ( كان الرسول  ة(الديك األبيض صديقي وعدو عدو اهللا حيرس دار صاحبه وسبع
  صلى اهللا عليه وسلم يبيته معه يف البيت).

  ختريج احلديث :

) من طريق طلحة بن زيد، عن األحوص ٣/٤أخرجه ابن اجلوزي يف املوضوعات (
  . بن حكيم، عن خالد بن معدان مرسلًا

واحلديث ذا اإلسناد موضوع؛ تفرد به طلحة بن زيد وهو متروك، قال اإلمام أمحد 
انقطاع، ويف منت احلديث  وبني خالد بن معدان والنيب ، )٧(ريه: كان يضع احلديثوغ

  غرابة ونكارة تدالن على وضعه.
                                                             

  .٢٠٩تقريب ص ال)، ٣/٢٧٧( انظر: ذيب التهذيب  ) ١ (
  ).٣/٣انظر: املوضوعات (  ) ٢ (
  .٥٥املنار املنيف ص  ) ٣ (
  ).٢/١٩٣: الآللئ (انظر  ) ٤ (
  .١٧١انظر: الفوائد اموعة ص  ) ٥ (
  (زيد) حترف إىل: يزيد.  ) ٦ (
  .٢٨٢تقريب ص ال)، ٥/١٥( انظر: ذيب التهذيب  ) ٧ (



 ختريج األحاديث املرفوعة الواردة يف كتاب (الوديك يف فضل الديك)  ٤٨٢ 

  احلديث اخلامس عشر

عن  ،قال البغوي: ثنا عبداهللا بن جعفر أبو علي املديينقال اإلمام السيوطي: و
الديك األبيض " قال رسول اهللا  :عن أيب هريرة قال ،عن أبيه ،عن أيب صاحل ،سهيل

  ".صديقي وصديق صديقي وعدو عدوي

  ختريج احلديث:

عن طريق عبداهللا بن جعفر ،  -) ١٧١كما ذكر السيوطي (ص - أخرجه البغوي 
  عن سهيل، عن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة ذا اللفظ. 

  ).٣/٤وذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات (

  .)١( بن جعفر وهو ضعيفواحلديث ذا اإلسناد ضعيف؛ فيه عبداهللا
  احلديث السادس عشر

إسحاق بن  حسني يف معجمه: حدثنا )٢(عقانوقال ابن  قال اإلمام السيوطي:
عن جابر بن  ،التستري، ثنا علي بن حممد، ثنا مالزم بن عمرو اليمامي، ثنا هارون بن جنيد

وذكر من  "قيالديك األبيض صدي": قال رسول اهللا : عن أثوب بن عتيبة قال ،مالك
  . هفضل

  ختريج احلديث:

) عن حسني بن إسحاق التستري، عن ١/٥٩أخرجه ابن قانع يف معجم الصحابة (
ن مالك، عن ب بن جنيد، عن جابر ، عن مالزم بن عمرو اليمامي، عن هارونعلي بن حبر

  .ذا اللفظ أثوب بن عتبة 
                                                             

  .٢٩٨تقريب ص ال)، ٥/١٧٤( انظر: ذيب التهذيب  ) ١ (
  (قانع) حترف يف املطبوع إىل نافع.  ) ٢ (



 ختريج األحاديث املرفوعة الواردة يف كتاب (الوديك يف فضل الديك)  ٤٨٣ 

بن  هارونتدالن على بطالنه، ويف إسناده  يف متنه غرابة ونكارةواحلديث ال يصح؛ 
 . ومها جمهوالن )٢( بن مالك ، وجابر)١( جنيد

الصحة، قال احلافظ العراقي: وقد حكم عليه مجع من العلماء بالبطالن، وعدم 
بن جنيد، فآفته أحدمها، وقال الدارقطين:  وهارون جابرإال رجال إسناده كلهم معروفون؛ 

  .)٣(ال يصح إسناده، وقال ابن ماكوال: ال يثبت
  احلديث السابع عشر

هقي يف "شعب اإلميان " أنبأنا علي بن أمحد بن وقال البيقال اإلمام السيوطي: 
ثنا علي  ، ثنا نعيم بن محاد أبو عبداهللا بدمشق،يكعبدان، أن أمحد بن عبد، ثنا عبيد بن شر

باختاذ  ثنا حممد بن املنكدر عن جابر بن عبداهللا قال: أمر رسول اهللا  بن علي اللهيب،
  الديك األبيض. 

  ختريج احلديث:

) عن ابن عبدان، عن أمحد ٤٨١٣/رقم ٧/١٥٨شعب اإلميان ( أخرجه البيهقي يف
بن عبيد، عن عبيد بن شريك، عن نعيم بن محاد أبو عبد اهللا، بدمشق، عن علي بن أيب علي 

. واحلديث ذا اإلسناد موضوع؛ بن عبد اهللا  اللهيب، عن حممد بن املنكدر، عن جابر
هذا "قال البيهقي: .)٤(يب علي اللهيب، وهو متروك يروي املوضوعاتتفرد به علي بن أ

  .)٥(" احلديث ذا اإلسناد منكر تفرد به اللهيب

                                                             
  مل أقف على ترمجة له.  ) ١ (
  ).٢/٤٠٦، لسان امليزان (١٢٠: ذيل ميزان االعتدال، للعراقي صانظر  ) ٢ (
  .١٢٠ذيل ميزان االعتدال، للعراقي ص  ) ٣ (
  .٥تقدم ص  ) ٤ (
  ).٧/١٥٨انظر: شعب اإلميان (  ) ٥ (



 ختريج األحاديث املرفوعة الواردة يف كتاب (الوديك يف فضل الديك)  ٤٨٤ 

  احلديث الثامن عشر

عبداهللا بن حممد بن  أنا أبو أمحدقال اإلمام السيوطي: قال البيهقي يف شعب اإلميان : 
راهيم بن علي الذهلي ، ثنا حيىي بن ثنا أبو بكر حممد بن حممد بن إمساعيل ، ثنا إباحلسن 

حيىي ، ثنا إمساعيل بن عياش ، عن عمرو بن حممد بن زيد ، عن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب 
قال : " الديك يؤذن بالصالة ، من اختذ ديكًا أبيض حفظ من ثالثة : من  أن رسول اهللا 

  شر كل شيطان وساحر وكاهن " .

  ختريج احلديث:
) عن أيب أمحد عبد اهللا بن ٤٨١٤/رقم ٧/١٥٨شعب اإلميان (أخرجه البيهقي يف 

املهرجاين، عن أيب بكر حممد بن حممد بن إمساعيل، عن إبراهيم بن علي  حممد بن احلسن
إمساعيل بن عياش، عن عمر بن حممد بن زيد، عن عبداهللا  عنالذهلي، عن حيىي بن حيىي، 

  بنحوه. رضي اهللا عنهما بن عمر بن اخلطاب
وهو صدوق يف روايته عن أهل  ،تفرد به إمساعيل بن عياشواحلديث ضعيف؛ 

عن عبداهللا بن عمر بن  تهروايو ،)٢(، وعمر بن حممد مدين)١(الشام، وغلط يف غريهم
  .)٣(اخلطاب فيها انقطاع؛ فهو مل يدركه

   

                                                             
  .٥٢٩تقريب ص ال)، ١٠/١٢٨انظر: ذيب التهذيب (  ) ١ (
  ).٢١/٤٩٩انظر: ذيب الكمال (  ) ٢ (
  املرجع السابق.  ) ٣ (



 ختريج األحاديث املرفوعة الواردة يف كتاب (الوديك يف فضل الديك)  ٤٨٥ 

  املبحث الرابع

  ما جاء يف النهي عن إيذاء الديك

  التاسع عشر، والعشرون :  احلديثني

جيد عن زيد بن  بسند)١(وابن ماجة ،وأبو داود ،روى أمحدقال اإلمام السيوطي: 
  ".فإنه يوقظ للصالة ،بوا الديكسال ت" :قال  خالد اجلهين أن النيب

ا سرح عند ديكً عن ابن عباس أنّ "العظمة"وأخرج أبو الشيخ ابن حيان يف كتاب  
ه فإنه يدعو ال تلعنه وال تسب " :فقال رسول اهللا ،عنهولَ به رجلٌسفَ  رسول اهللا 

  ".للصالة

  ختريج احلديث:
، واختلف عليه على بعد مجع طرق احلديث تبني أن مداره على صاحل بن كيسان

    مخسة أوجه:

  . اجلهين ما رواه عن عبيداهللا بن عتيبة، عن زيد بن خالد  -  ١

  .  ما رواه عن عبيداهللا بن عتيبة، عن عبداهللا بن عباس -  ٢

  .اهللا عنه رضي عبداهللا بن عتيبة، عن أبيه، عن عبداهللا بن مسعود ما رواه عن عون بن  -  ٣
  . ، عن النيب  ما رواه بسند فيه انقطاع عن أيب هريرة  -٤

  مرسلًا. اه عن عبيداهللا بن عبداهللا عن النيب ما رو -٥

  :اخلمسةهذه األوجه تفصيل  وفيما يلي

عن عبيداهللا بن عتيبة،  ،رواه عدد من الثقات عن صاحل بن كيسان الوجه األول:
                                                             

  مل أقف على احلديث عند ابن ماجه.  ) ١ (



 ختريج األحاديث املرفوعة الواردة يف كتاب (الوديك يف فضل الديك)  ٤٨٦ 

   . ، عن النيب  عن زيد بن خالد اجلهين 

 /رقم٧/٤٢٩باب ما جاء يف الديك والبهائم ( ،بأبو داود يف كتاب األدأخرجه 
)، ٥٢١٠/رقم٥/٢٤٠( )، والطرباين١٤٤٧/رقم٤٤٥)، والسراج يف املسند (٥١٠١

) من عدة طرق عن عبدالعزيز ٤٨٠١١/رقم ٧/١٥٦والبيهقي يف شعب اإلميان (
  .الدراوردي

إذا  وأخرجه النسائي يف السنن الكربى يف كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول
)، ٩٩٩ /رقم٢/٢٦١)، وأبو داود الطيالسي (١٠٧١٥/رقم٩/٣٤٥( مسع صياح الديكة

 املسند يف والسراج)، ٢٧٨/رقم١/٢٣٢( )، وعبد بن محيد٢١٦٧٩/رقم٣٦/١٣وأمحد (
 /رقم٥/٢٤٠)، والطرباين (٥٧٣١/رقم١٣/٣٨()، وابن حبان ١٤٤٨ /رقم٤٤٥(

) من عدة طرق عن ٤٨٠١٠- ٤٨٠٩/رقم٧/١٥٥)، والبيهقي يف شعب اإلميان (٥٢١٠
  عبدالعزيز بن أيب سلمة.

ومن  -  )٢٠٤٩٨ رقم /١١/٢٦٢عبدالرزاق يف اجلامع امللحق مبصنفه (أخرجه و
 /رقم٥/٢٤٠( املعجم الكبري والطرباين )،١٧٠٣٤/رقم٢٨/٢٦٣أمحد (: طريقه

/رقم ٧/١٥٥والبيهقي يف شعب اإلميان ( ،)٢٠٥٤/رقم٥٦٩ويف الدعاء (، )٥٢٠٨
 . عن معمر -)٣٢٦٩/رقم ١٢/١٩٩والبغوي يف شرح السنة ( ،)٤٨٠٨
من  )٦/٣٤٦)، وأبو نعيم يف احللية (٥٢١٢/رقم ٥/٢٤٠الطرباين (أخرجه و

 طريق مالك.
، ومالك ، ومعمر )١(دراوردي، وعبدالعزيز بن أيب سلمة أربعتهم ( عبدالعزيز ال

                                                             
) ١ (  وي عنه أيضاألنصاري  ، عن أيب قتادة، عن عبيداهللا بن أيب قتادةا عن صاحل بن كيساناختلف عليه: فر

  عن النيب ،  .  
: -بعد أن ساق اإلسناد عن زيد بن خالد-) وقال ٩٩٩/رقم٢/٢٦١و داود الطيالسي (أخرجه أب

  وهذا أثبت عندي". ،عن أبيه "عن عبدالعزيز عن صاحل عن عبداهللا بن أيب قتادة
عن أبيه هاهنا له معىن، هذا كذب،  دةالبن أيب قتا ): "ليس٢٥٥٩/رقم٦/٣١٨قال أبو حامت يف العلل(

  صحيح". وحديث صاحل، عن عبيداهللا بن عبداهللا، عن زيد بن خالد، عن النيب 



 ختريج األحاديث املرفوعة الواردة يف كتاب (الوديك يف فضل الديك)  ٤٨٧ 

  . عن صاحل به بنحوه

 : توبع أربعتهم
ال أدري ") من طريق سفيان، وقد شك فقال: ٨٣٣/رقم ٢/٥٩احلميدي (فأخرجه 

  بنحوه وذكر سبب احلديث. "،زيد بن خالد أم ال

  : على هذا الوجه توبع صاحلو
)، ويف املعجم األوسط ٥٢١١/رقم ٥/٢٤٠جه الطرباين يف املعجم الكبري (فأخر

قال:  ،قال: نا عمرو بن عون ،) فقال: حدثنا سعيد بن سيار الواسطي٣٦٢٠/رقم ٤/٦٤(
نا حفص بن سليمان، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن عبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبة، عن زيد بن 

  .)١("ال تسبوا الديك، فإنه يؤذن بوقت" قال: خالد اجلهين، أن رسول اهللا 

عن عبيداهللا بن  ، بن أيب جعفر، عن صاحل بن كيسان احلسن رواه الوجه الثاين:
  . ، عن النيب   عتيبة، عن عبداهللا بن عباس

أخربنا أبو بكر عمر بن فقال: ) ١٩/رقم ٣٣أخرجه النقاش يف فوائد العراقيني (
بن  بن القاسم النهاوندي، ثنا حممد بن أيوب الرازي، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا احلسناأمحد 

قال:  ن عبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبة، عن ابن عباس، عأيب جعفر، ثنا صاحل بن كيسان
فإنه يدعو  ؛: "ال تسبه فقال له النيب  ،فسبه رجل صرخ الديك على عهد النيب "

   إىل الصالة".
،  )٣(، وأبو زرعة ، خطَّأه أبو حامت )٢(بن أيب جعفر ضعيف احلديث  قلت: احلسن

                                                             
، لكن اإلسناد إليه ضعيف جدا؛ فيه حفص بن سليمان، وهو متروك عبدالعزيز بن رفيع متفق على ثقته  ) ١ (

  .)٣٥٧ص (، )١٧٢ص ريب (تق، ال)٦/٣٣٧(و )،٢/٤٠٠( يبذيب التهذاحلديث.  انظر: 
  .١٥٩)، التقريب ص٢/٢٦٠ذيب التهذيب (  ) ٢ (
  .)٢٢٤٢/رقم ٥/٦٦٥علل البن أيب حامت (ال انظر :  ) ٣ (
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  واإلسناد فيه ضعف. 

، رواه إمساعيل بن عياش، ومسلم بن خالد، عن صاحل بن كيسان :الوجه الثالث 
  . ، عن النيب ¢عن عون بن عبداهللا بن عتيبة، عن أبيه، عن عبداهللا بن مسعود 

)، وأبو ٩٧٩٦/رقم ١٠/١٦( )، والطرباين٨٧٥/رقم ٢/٨٣٢احلارث (أخرجه 
) من عدة طرق ٤/٢٦٨)، ويف احللية (٥٣٤٦/رقم ٤/٢١٣٠نعيم يف معرفة الصحابة (

 .بن عياش عن إمساعيل
رقم  /٧/١٥٤والبيهقي يف شعب اإلميان ( )،١٧٦٣/رقم ٥/١٦٨البزار (أخرجه و
 . )١( )، من عدة طرق عن مسلم بن خالد الزجني٤٨٠٨

  به، بنحوه . ) عن صاحل بن كيسان ومسلم بن خالدإمساعيل بن عياش،  كالمها (
خملط  ،أبو عتبة احلمصي صدوق يف روايته عن أهل بلدهقلت : إمساعيل بن عياش 

  . )٣(، ومسلم بن خالد الزجني صدوق كثري األوهام  )٢( يف غريهم

،  عن أيب هريرة  ،بن كيسان رواه سليمان بن بالل، عن صاحل: الوجه الرابع 
  . عن النيب 

حدثين خالد بن خملد، ثنا فقال: ) ١٤٤٦رقم/٢/٣٤٧( أخرجه عبد بن محيد
 .  ، عن النيب  يب هريرة ، عن أبن بالل، حدثين صاحل بن كيساناسليمان 

  ، وإسناده فيه انقطاع . )٤(سليمان بن بالل ثقة قلت: 
                                                             

) ١ (  وي عن أيضف ا عن صاحل بسند منقطع.اختلف عليه، فر) رقم ٧/١٥٤أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان/
ن صاحل بسند منقطع، وقال: "هذا منقطع، واختلف فيه على صاحل بن ) من طريق مسلم ع٤٨٠٦
  ".كيسان

  .١٠٩تقريب ص ال)، ١/٣٢١انظر: ذيب التهذيب (  ) ٢ (
  .٥٢٩تقريب ص ال)، ١٠/١٢٨انظر: ذيب التهذيب (  ) ٣ (
  .٢٥٠تقريب ص ال)، ٤/١٧٥انظر: ذيب التهذيب (  ) ٤ (
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، عن عبيداهللا بن عبداهللا، عن النيب رواه زهري، عن صاحل بن كيسانالوجه اخلامس: 
 .مرسال  

 مسع صياح الديكة باب ما يقول إذا ،يف كتاب عمل اليوم والليلة أخرجه النسائي
حممد بن إمساعيل بن إبراهيم، عن أيب عامر، قال: حدثنا  عن )، ١٠٧١٦/رقم٩/٣٤٦(

  مرسلًا.  عن النيب  ، عن عبيداهللا بن عبداهللا،زهري، عن صاحل بن كيسان

ه غري مستقيمة فضعف ـام عنـن رواية أهل الشأة إال ـثق: زهري بن حممد  قلت
  ، وباقي رجال اإلسناد ثقات.)١( بسببها

  : النظر يف االختالف
بعد النظر يف أوجه اختالف احلديث يظهر رجحان الوجه األول، وهو: ما رواه 

ملا ، وذلك ، عن النيب الد ، عن عبيد اهللا بن عبداهللا، عن زيد بن خصاحل بن كيسان
  :يأيت

، عدد من الثقات األثبات يفوق عدد رواة األوجه األخرى األول رواه الوجهأن 
    أبو حامت، والبزار، وأبو نعيم. :منهم ؛عدد من األئمة هصحح وقد

عن  :: "هذا احلديث أخطأ فيه مسلم بن خالد، وإمنا الصواب)٥/١٦٨قال البزار(ف 
  ، عن عبيداهللا، عن زيد بن خالد".صاحل بن كيسان

):  "غريب من حديث صاحل عن عون، عن أبيه، عن ٤/٢٦٨( قال أبو نعيمو
اهللا بن عتبة، عن زيد دعبداهللا، تفرد به إمساعيل، والصحيح: رواية صاحل عن عبيداهللا بن عب

إمساعيل بن عياش من حديث احلجازيني  بن خالد اجلهين، وهذا احلديث مما اضطرب فيه
   واختلط فيه".

                                                             
  .٢١٧تقريب صال)، ٣/٣٤٨انظر: ذيب التهذيب (  ) ١ (
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، مما يقوي الوجه ، وهو متفق على ثقتهعبدالعزيز بن رفيع صاحلَ بن كيسان تابعوقد 
   الراجح.

رجاله رجال  حسن،إسناد احلديث واحلديث مبجموع طرقه صحيح لغريه؛ 
وى عبدالعزيز بن حممد؛ صدوق رمبا أخطأ، وقد ثبت ضبطه يف ، مجيعهم ثقات، سالشيخني

  .هذا احلديث، فتابعه عدد من الثقات، واهللا أعلم
  احلديث الواحد والعشرون

ى عن إخصاء  روى ابن عدي عن ابن عمر أن النيب قال اإلمام السيوطي: 
  الديك والغنم واخليل. 

  ختريج احلديث :

) ٢/٤٤٥ه لفظ الديك، لكن جاء يف الكامل (مل أقف على من أخرج احلديث وفي
ى النيب " بلفظ: عبداهللا بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر أن ابن عدي أخرجه من طريق

 وإسناده ضعيف؛ فيه عبداهللا بن نافع موىل عن إخصاء اإلبل والبقر والغنم واخليل ."
  .  )١(ابن عمر وهو ضعيف 

لكن ، يف سنده ضعفقال اإلمام األلباين : وقد روي احلديث مرفوعا وموقوفًا، 
، وهذا ال ينايف للحديث طرق أخرى جتعله مبجموع طرقه مبرتبة احلسن على أقل الدرجات

  . )٢(املرفوع، بل هو مستنبط منه إن شاء اهللا تعاىل 

  
   

                                                             
  .٣٢٦تقريب صال)، ٦/٥٣انظر: ذيب التهذيب (  ) ١ (
  .٢٨٢بلوغ املرام صانظر:   ) ٢ (
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  اخلامتة

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، له احلمد سبحانه على ما يسر من إمتام هذا 
  بحث وأعان ، ووفق، وسدد. أما بعد..  ال

الوديك يف  ختريج األحاديث املرفوعة اليت جاءت يف كاب ( -  بفضل اهللا - فقد مت 
  . ) لإلمام السيوطي واحلكم عليه فضل الديك

  وفيما يلي ذكر أهم نتائج هذا البحث:

 عناية أئمة احلديث جبمع املرويات ذات املوضوع الواحد يف مصنفات مستقلة. -١
اهللا سبحانه وتعاىل سخر لعباده الكثري من املخلوقات لتكون ثبتت السنة النبوية أن أ -٢

عونا هلم يف أمور الدنيا واآلخرة، واملتأمل يف الديك يظهر له جليا كيف أن اهللا سخره 
 لإلنسان يف صور عديدة وخمتلفة.

إدراكًا  من منن اهللا العظيمة على خلقه أن أهلم الديك معرفة األوقات، وجعل له -٣
يستطيع أن مييز به أوقات الليل، فيقسط فيها صياحه تقسيطًا ال يكاد خيطئ، ويتواىل 

. فكان ذلك عونا هلم يف )١(صياحه قبل الفجر وبعده سواء طال الليل أو قصر
 تذكريهم بالصالة وإيقاظهم هلا.

 أثبتت السنة النبوية أن للديك خاصية رؤية املالئكة. -٤
اديث كثرية مل يثب منها إال ثالثة أحاديث: األول: حديث أيب جاء ذكر الديك يف أح -٥

هريرة: "إذا مسعتم صياح الديكة فاسألوا اهللا من فضله"، والثاين: حديث زيد بن خالد 
اجلهين: قال: قال رسول اهللا "ال تسبوا الديك، فإنه يوقظ للصالة"، والثالث: حديث 

 ذا مسع الصارخ".عائشة: "كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقوم إ

 ٢١بلغ عدد األحاديث املرفوعة الواردة يف كتاب ( الوديك يف فضل الديك ) (  -٦
                                                             

  ).١٥/١٩٣( عمدة القاري انظر:  ) ١ (
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حديثًا ) ، الثابت منها ثالثة أحاديث : حديثني يف الصحيحني ، وآخر يف غريمها ، 
وغري الثابت سبعة عشر حديثًا منها: ستة أحاديث ضعيفة ، وأحد عشر حديثًا 

  على من أخرجه . موضوعا ، وحديثًا مل أقف
ويف اخلتام أسأل اهللا سبحانه أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي، وأن جيعله ذخرا 

  وعمال صاحلا يوم ألقاه.

  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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  فهرس املصادر واملراجع

  : الكتب املطبوعة
، أبو القاسم خلف بن عبد امللك بن كوالبن بشاآلثار املروية يف األطعمة السرية. ا -  ١

مسعود. حتقيق: أبو عمار حممد ياسر الشعريي. الطبعة األوىل، الرياض: أضواء 
  م.٢٠٠٤السلف، 

األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة املعروف باملوضوعات الكربى. املال علي  -  ٢
، سة الرسالةالقاري، علي بن حممد بن سلطان. حتقيق: حممد الصباغ. بريوت: مؤس

 م.١٩٧١- ه١٣٩١

أطراف الغرائب واألفراد من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لإلمام  -  ٣
، أبو الفضل حممد بن طاهر بن علي بن أمحد القيسراين. حتقيق: طاهر الدارقطين. ابن

حممود حممد حممود حسن نصار. الطبعة األوىل، بريوت: دار الكتب العلمية ، 
 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

. الطبعة اخلامسة عشر، دار العلم خري الدين بن حممود بن حممد. الزركلي، عالماأل -  ٤
 م.٢٠٠٢للماليني، 

سند البزار. البزار، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق. البحر الزخار املعروف مب -  ٥
، احملقق: حمفوظ الرمحن زين اهللا،. الطبعة األوىل، املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم

 .م١٩٨٨- ه١٤٠٩

حممد بن علي بن حممد بن . الشوكاين، البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع -  ٦
 . دار القاهرة: الكتاب اإلسالمي.عبد اهللا

بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث. اهليثمي، أبو احلسن نور الدين علي بن أيب  -  ٧
األوىل،  املدينة بكر بن سليمان. حتقيق: د. حسني أمحد صاحل الباكري. الطبعة 
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  م.١٩٩٢ –ه ١٤١٣املنورة: مركز خدمة السنة والسرية النبوية،  

 . حتقيق:أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق. األصبهاين، اريخ أصبهان ت -  ٨
-هـ١٤١٠، . الطبعة األوىل، بريوت: دار الكتب العلميةسيد كسروي حسن

 .م١٩٩٠

عالم. الذهيب، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واأل -  ٩
أمحد بن عثمان بن قامياز. حتقيق: بشار عواد معروف. الطبعة األوىل، دار الغرب 

 م.٢٠٠٣اإلسالمي، 

التاريخ الكبري. البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية. حيدر آباد:  -  ١٠
  دائرة املعارف العثمانية .

ب، أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي. حتقيق: تاريخ بغداد. اخلطي -  ١١
الدكتور بشار عواد معروف. الطبعة األوىل، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢

حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل. ابن العراقي، أمحد بن عبد الرحيم بن  -  ١٢
 –ه ١٤١٩رياض: مكتبة الرشد، احلسني. حتقيق: عبد اهللا نوارة. الطبعة األوىل، ال

 م. ١٩٩٩

. إمساعيل بن عمر. ابن كثري، حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب -  ١٣
، دار ابن حزمحتقيق: عبدالغين بن محيد الكبيسي. الطبعة الثانية، بريوت: 

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦
بن  تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي. السيوطي،  جالل الدين عبد الرمحن -  ١٤

الرياض: مكتبة  الطبعة الثانية، أيب بكر. حتقيق: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب.
  ه.١٤١٥الكوثر، 
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تذكرة املوضوعات. الفتين، حممد طاهر بن علي اهلندي. الطبعة األوىل، بريوت:  -  ١٥
  هـ.١٣٩٩دار إحياء التراث، 

علي بن  أمحد بن، تعريف اهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس. العسقالين -  ١٦
حممد بن أمحد بن حجر. حتقيق: عاصم بن عبداهللا القريويت. الطبعة األوىل، عمان: 

  م.١٩٨٣ –ه ١٤٠٣مكتبة املنار،  

التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ومتييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من  -  ١٧
حمفوظه. األلباين، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين. الطبعة األوىل، جدة: دار 

  م.٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤وزير للنشر والتوزيع، با
تعليقات الدارقطين على اروحني البن حبان. الدارقطين، أبو احلسن علي بن عمر  -  ١٨

بن أمحد ر. حتقيق: خليل بن حممد العريب. الطبعة األوىل، القاهرة: الفاروق احلديثة 
 م.١٩٩٤ - هـ ١٤١٤للطباعة والنشر، 

علي بن حممد بن أمحد بن حجر. حتقيق:  تقريب التهذيب. العسقالين، أمحد بن -  ١٩
  م.١٩٨٦ –ه ١٤٠٦: دار الرشيد، حلبحممد عوامة. الطبعة: األوىل، 

تلخيص كتاب املوضوعات البن اجلوزي. الذهيب، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد  -  ٢٠
بن أمحد بن عثمان بن قَايماز. حتقيق: أبو متيم ياسر بن إبراهيم. الطبعة األوىل، 

  م. ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩ة الرشد، الرياض: مكتب

ترتيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة. ابن عراق، نور الدين، علي  -  ٢١
بن حممد بن علي بن عبدالرمحن بن عراق الكناين. حتقيق: عبدالوهاب عبداللطيف، 

  هـ.١٣٩٩واخر. الطبعة األوىل، بريوت: دار الكتب العلمية، 

. أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر ،. العسقالينذيب التهذيب -  ٢٢
 .هـ١٣٢٦مطبعة دائرة املعارف،  الطبعة األوىل، اهلند:
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ذيب الكمال يف أمساء الرجال. املزي، يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف. حتقيق:  -  ٢٣
 –ه ١٤٠٠بشار عواد معروف.  الطبعة: األوىل، بريوت: مؤسسة الرسالة، 

 م. ١٩٨٠
مي، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد. الطبعة: الثقات. الدار -  ٢٤

 م.١٩٧٣ -  ه١٣٩٣األوىل، حيدر آباد: دائرة املعارف العثمانية، 

اجلامع الكبري. الترمذي، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك. حتقيق:  -  ٢٥
  م.١٩٩٨بشار عواد معروف. بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 

الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه اجلامع املسند  -  ٢٦
وأيامه. البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا. حتقيق: حممد زهري بن ناصر 

  هـ.١٤٢٢الناصر. الطبعة األوىل، دار طوق النجاة، 

اجلرح والتعديل. الرازي، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر.  -  ٢٧
ألوىل، حيدر آباد: جملس دائرة املعارف العثمانية، بريوت: دار إحياء الطبعة ا

 م.١٩٥٢هـ ١٢٧١التراث العريب ، 
ق يقحت. عبد الرمحن بن أيب بكر. السيوطي، حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة -  ٢٨

. الطبعة األوىل، مصر: دار إحياء الكتب العربية، حممد أبو الفضل إبراهيم :
 .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧

حلية األولياء وطبقات األصفياء. أبو نعيم، أمحد بن عبد اهللا األصفهاين. بريوت:  -  ٢٩
 م.١٩٩٦- ه١٤١٦دار الفكر، 

الدر املنثور يف التفسري باملأثور. السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر. حتقيق: عبداهللا  -  ٣٠
-ه١٤٢٤التركي. القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات اإلسالمية،

  م. ٢٠٠٣
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الطرباين، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري. حتقيق: مصطفى عبد القادر الدعاء.  -  ٣١
  ه.١٤١٣عطا. الطبعة األوىل، بريوت: دار الكتب العلمية، 

ديوان الضعفاء واملتروكني وخلق من اهولني وثقات فيهم لني. الذهيب، مشس  -  ٣٢
ن حممد الدين أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايماز. حتقيق: محاد ب

  م.١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧األنصاري. الطبعة الثانية، مكة: مكتبة النهضة احلديثة، 

ذيل ميزان االعتدال. العراقي، زين الدين عبدالرحيم بن احلسني. حتقيق: السيد  -  ٣٣
  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧صبحي السامرائي. الطبعة األوىل، بريوت: عامل الكتب، 

هادي بن مقبل. الطبعة الثانية،  رجال احلاكم يف املستدرك. الوادعي، مقبل بن -  ٣٤
  م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥مكتبة صنعاء األثرية، 

الروض الداين إىل املعجم الصغري. الطرباين، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري.  -  ٣٥
حتقيق: حممد شكور حممود احلاج أمرير. الطبعة األوىل، بريوت: املكتب اإلسالمي 

  م.١٩٨٥ –ه ١٤٠٥، 

ويسمى "ذيل اآللئ املصنوعة". السيوطي، جالل  الزيادات على املوضوعات، -  ٣٦
الدين عبدالرمحن بن أيب بكر. حتقيق: رامز خالد حاج حسن. الطبعة األوىل، 

 م.٢٠١٠- ه١٤٣١الرياض: مكتبة املعارف، 

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. األلباين، حممد ناصر  -  ٣٧
ض: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، عام الدين، بن احلاج نوح. الطبعة األوىل، الريا

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥النشر: 
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة. األلباين، أبو عبد  -  ٣٨

 -هـ ١٤١٢الطبعة األوىل، الرياض: دار املعارف،  .الرمحن حممد ناصر الدين
  م. ١٩٩٢
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تاين. حتقيق: شعيب . سليمان بن األشعث بن إسحاق السجسأبو داود سنن -  ٣٩
 - هـ ١٤٣٠دار الرسالة العاملية،  دمشق: األرنؤوط، وآخر. الطبعة األوىل،

  م.٢٠٠٩
السنن الكربى. النسائي، أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب. حتقيق: حس عبداملنعم  -  ٤٠

 . م ٢٠٠١ - ـ ه ١٤٢١شليب. الطبعة األوىل، بريوت: مؤسسة الرسالة، 

حممد بن يزيد القزويين. حتقيق: شعيب األرنؤوط. السنن. ابن ماجه، أبو عبداهللا  -  ٤١
 م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠دار الرسالة العاملية،  دمشق: الطبعة األوىل،

. عبد احلي بن أمحد بن حممد. ابن العماد، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -  ٤٢
 -هـ ١٤٠٦. الطبعة األوىل، بريوت: دار ابن كثري، حممود األرناؤوط حتقيق:

 .م١٩٨٦

. البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء. حتقيق: شرح السنة -  ٤٣
هـ ١٤٠٣شعيب األرنؤوط، وآخرون. الطبعة الثانية، دمشق: املكتب اإلسالمي، 

  م.١٩٨٣ - 
شعب اإلميان. البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُسروجِردي  -  ٤٤

عة األوىل، الرياض: مكتبة اخلراساين. حتقيق: عبد العلي عبد احلميد حامد. الطب
  م.٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣الرشد، ، 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. حتقيق: شعيب األرنؤوط. الطبعة الثانية،  -  ٤٥
  م.١٩٩٣ –ه ١٤١٤بريوت: مؤسسة الرسالة، 

الضعفاء الكبري. العقيلي، أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد. حتقيق: عبد  -  ٤٦
 - هـ ١٤٠٤ة األوىل، بريوت: دار املكتبة العلمية، املعطي أمني قلعجي. الطبع

  م.١٩٨٤
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الضعفاء واملتروكون. ابن اجلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن  -  ٤٧
حممد. حتقيق: عبداهللا القاضي. الطبعة األوىل، بريوت: دار الكتب العلمية، 

 ه.١٤٠٦
شعيب بن علي. حتقيق:  الضعفاء واملتروكون. النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن -  ٤٨

 هـ.١٣٩٦حممود إبراهيم زايد. الطبعة األوىل، حلب: دار الوعي، 

مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد . السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع -  ٤٩
  . بريوت: دار اجليل.الرمحن

 العرش وما روِي فيه. ابن أيب شيبة، أبو جعفر حممد بن عثمان بن أيب شيبة . حتقيق -  ٥٠
: حممد بن خليفة بن علي التميمي. الطبعة األوىل، الرياض: مكتبة الرشد، 

  م.١٩٩٨- هـ١٤١٨

العظمة. أبو الشيخ األصبهاين، عبداهللا بن حممد بن جعفر بن حيان. حتقيق: رضاء  -  ٥١
 ه.١٤٠٨اهللا بن حممد إدريس املباركفوري. الطبعة األوىل، الرياض: دار العاصمة، 

ث النبوية. الدارقطين، علي بن عمر بن أمحد. حتقيق: العلل الواردة يف األحادي -  ٥٢
-ه١٤٠٥دارطيبة،  حمفوظ الرمحن زين اهللا السلفي. الطبعة األوىل، الرياض:

 م.١٩٨٥

. األلباين، حممد بن ناصر. الطبعة غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام -  ٥٣
 هـ.١٤٠٥الثالثة، بريوت: املكتب اإلسالمي، 

خلطاب. الديلمي، أبو شجاع شريويه بن شهردار. حتقيق: السعيد الفردوس مبأثور ا -  ٥٤
 - هـ ١٤٠٦بن بسيوين زغلول. الطبعة األوىل، بريوت: دار الكتب العلمية، 

  م.١٩٨٦

فنون العجائب يف أخبار املاضني من بين إسرائيل وغريهم من العباد والزاهدين.  -  ٥٥
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طارق الطنطاوي. النقاش، أبو سعيد حممد بن علي بن عمر بن مهدي. حتقيق: 
  القاهرة: مكتبة القرآن.

فوائد العراقيني. النقاش، أبو سعيد حممد بن علي بن عمر بن مهدي.حتقيق: جمدي  -  ٥٦
 : مكتبة القرآن.القاهرةالسيد إبراهيم. 

الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة. الشوكاين، حممد بن علي بن حممد.  -  ٥٧
اين. بريوت: دار الكتب العلمية، حتقيق: عبد الرمحن بن حيي املعلمي اليم

 م.١٩٩٥- ه١٤١٦
الكامل يف ضعفاء الرجال. ابن عدي، أبو أمحد بن عدي اجلرجاين. حتقيق: عادل  -  ٥٨

-ه١٤١٨أمحد عبد املوجود، وآخر.  الطبعة األوىل، بريوت: الكتب العلمية، 
 م.١٩٩٧ـ

املنذر. كتاب العلل. ابن أيب حامت، أبو حممد عبدالرمحن بن حممد بن إدريس بن  -  ٥٩
حتقيق: فريق من الباحثني، إشراف: سعد بن عبداهللا احلميد، وآخر. الطبعة األوىل، 

 م.٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧مطابع احلميضي، الرياض: 
الكشف والبيان عن تفسري القرآن. الثعليب، أمحد بن حممد بن إبراهيم. حتقيق:  -  ٦٠

- ه١٤٣٦عبداهللا بن مجعة أبو طعمية. الطبعة األوىل، جدة: دار التفسري، 
  م. ٢٠١٥

الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة. السيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر.  -  ٦١
حتقيق: أبو عبدالرمحن صالح بن حممد بن عويضة. الطبعة األوىل، بريوت: دار 

 م.١٩٩٦-ه١٤١٧الكتب العلمية، 

لسان العرب. ابن منظور، حممد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، مجال الدين.  -  ٦٢
  .ار صادربريوت: د
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لسان امليزان. العسقالين، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر. حتقيق:  -  ٦٣
 - ه١٤٢٣دار البشائر اإلسالمية، بريوت: عبدالفتاح أبو غدة. الطبعة األوىل، 

 م.٢٠٠٢
اتىب. النسائي، أمحد بن شعيب بن علي. حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة. الطبعة  -  ٦٤

 م.١٩٨٦ –ه ١٤٠٦اإلسالمية، الثانية، حلب، مكتب املطبوعات 

اروحني من احملدثني والضعفاء واملتروكني. ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد  -  ٦٥
  م.١٩٩٢-ه١٤١٢بريوت: دار املعرفة، البسيت. حتقيق: حممود إبراهيم زايد. 

جممع الزوائد ومنبع الفوائد. اهليثمي، أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن  -  ٦٦
، تصوير: دار : حسام الدين القدسي. القاهرة: مكتبة القدسيسليمان. حتقيق
    الكتاب العريب. 

املراسيل. ابن أيب حامت ، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر  -  ٦٧
مؤسسة  :، بريوتثانيةالتميمي. حتقيق: شكر اهللا نعمة اهللا قوجاين. الطبعة ال

  .م١٩٩٨- ه١٤١٨الرسالة، 
د، سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاين. حتقيق: شعيب املراسيل. أبو داو -  ٦٨

  . م١٩٨٨-ه١٤٠٨األرناؤوط. الطبعة األوىل، بريوت: مؤسسة الرسالة، 

املستدرك على الصحيحني. احلاكم، أبو عبداهللا احلاكم حممد بن عبداهللا بن حممد  -  ٦٩
ار بن احلكم الضيب. حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا. الطبعة األوىل، بريوت: د

  م.١٩٩٠ –ه ١٤١١الكتب العلمية، 
مسند أيب داود الطيالسي.  أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي  -  ٧٠

البصرى. حتقيق: حممد بن عبد احملسن التركي. الطبعة األوىل، مصر: دار هجر، 
  م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩
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سليم  أمحد بن علي بن املثُىن. حتقيق: حسنيالتميمي، . املوصلي مسند أيب يعلى -  ٧١
  م.١٩٨٤ - ه١٤٠٤دار املأمون للتراث،  أسد. الطبعة األوىل، دمشق:

). حتقيق: عبدالغفور ~مسند إسحاق بن راهويه (مسند أم املؤمنني عائشة  -  ٧٢
 م.١٩٩٠- ه١٤١٠البلوشي، الطبعة األوىل، املدينة املنورة: مكتبة اإلميان، 

سى بن عبيد اهللا. مسند احلميدي. احلميدي، أبو بكر عبد اهللا بن الزبري بن عي -  ٧٣
  م. ١٩٩٦حتقيق: حسن سليم أسد الداراين. الطبعة األوىل، دمشق: دار السقا، 

. حتقيق: إرشاد السراج، حممد بن إسحاق بن إبراهيم نيسابوريمسند السراج. ال -  ٧٤
  م. ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣: إدارة العلوم األثرية، فيصل آباداحلق األثري. 

ن أمحد بن أيوب بن مطري. حتقيق: محدي بن مسند الشاميني. الطرباين، سليمان ب -  ٧٥
  م.١٩٨٤ –ه ١٤٠٥عبدايد السلفي. الطبعة األوىل، بريوت: مؤسسة الرسالة، 

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  -  ٧٦
 وسلم. النيسابوري، مسلم بن احلجاج  القشريي. حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي.

  م.١٩٩١- ه١٤١٢، احلديث: دار القاهرة ة األوىل،الطبع
سند. ابن حنبل، أمحد بن حممد. حتقيق: شعيب األرنؤوط، وآخرون. الطبعة امل -  ٧٧

 م.٢٠٠١ - هـ ١٤٢١مؤسسة الرسالة،بريوت: األوىل، 

حتقيق: ، أمحد بن حممد بن علي. الفيومياملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري.  -  ٧٨
  ي. الطبعة الثانية، القاهرة: دار املعارف.الدكتور عبدالعظيم الشناو

املصنف. الصنعاين، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع. حتقيق: حبيب الرمحن  -  ٧٩
  ه.١٤٠٣األعظمي. الطبعة الثانية، اهلند: الس العلمي، 

املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية. العسقالين، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد  -  ٨٠
، تنسيق: سعد بن ناصر بن عبدالعزيز جمموعة من احملققني حتقيق: بن حجر.
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-هـ١٤١٩: دار العاصمة، دار الغيث، الرياضالشثري. الطبعة األوىل، 
  . م١٩٩٨

املعجم األوسط. الطرباين، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري. حتقيق: طارق بن  -  ٨١
، هرة: دار احلرمنيعوض اهللا بن حممد، وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين. القا

 م.١٩٩٥ - ه١٤١٥

معجم الصحابة. ابن قانع، أبو احلسني عبدالباقي. حتقيق: صالح بن سامل املصرايت.  -  ٨٢
  .ـ ه ١٤١٨،  الطبعة األوىل، املدينة املنورة: مكتبة الغرباء األثرية

معجم الصحابة. البغوي، أبو القاسم عبداهللا بن حممد بن عبدالعزيز. حتقيق: حممد  -  ٨٣
 -هـ ١٤٢١بن حممد اجلكين. الطبعة األوىل، الكويت: مكتبة دار البيان، األمني 
  م.٢٠٠٠

املعجم الكبري للطرباين الدان الثالث عشر والرابع عشر. الطرباين، سليمان بن  -  ٨٤
أمحد بن أيوب بن مطري. حتقيق: فريق من الباحثني إشراف: سعد بن عبداهللا 

  احلميد، وخالد بن عبدالرمحن اجلريسي.
عجم الكبري. الطرباين، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري. حتقيق: محدي بن امل -  ٨٥

 عبدايد السلفي. الطبعة الثانية، القاهرة: مكتبة ابن تيمية.                 

 .الناشر: دار الدعوة، جممع اللغة العربية بالقاهرة. املعجم الوسيط -  ٨٦

مد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد قيم، حمالاملنار املنيف يف الصحيح والضعيف. ابن  -  ٨٧
مشس الدين. حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة األوىل، حلب: مكتبة املطبوعات 

  م.١٩٧٠- ه١٣٩٠ اإلسالمية،

املنتخب من مسند عبد بن محيد. حتقيق: الشيخ مصطفى العدوي. الطبعة الثانية،  -  ٨٨
  م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣دار بلنسية، 
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لدين عبد الرمحن بن علي بن حممد. حتقيق: عبد املوضوعات. ابن اجلوزي، مجال ا -  ٨٩
 - هـ ١٣٨٦ املدينة املنورة: املكتبة السلفية، الرمحن حممد عثمان. الطبعة األوىل،

  م. ١٩٦٦
ميزان االعتدال يف نقد الرجال. الذهيب، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن  -  ٩٠

: دار  بريوت – األوىلعثمان بن قَايماز. حتقيق: علي حممد البجاوي. الطبعة 
  . م ١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢املعرفة للطباعة والنشر، 

النهاية يف غريب احلديث واألثر. اجلزري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن  -  ٩١
،  : طاهر أمحد الزاوى . حتقيق حممد بن حممد بن حممد بن عبدالكرمي ابن األثري

  . م١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩،  وآخرون. بريوت: املكتبة العلمية

 االت العلمية : 

حتقيق جزء الضعفاء واملتروكني لإلمام الدارقطين ( اجلزء  الثالث ) . القشقري ،  -  ٩٢
د. جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، السعودية. م ـعبدالرحيم بن حممد بن أمح

 . ١٣٩- ١٢٧،  م١٩٨٤ - ـ ه١٤٠٤)، ٦٣) ع (١٦(
 زء الثاين). القشقري، عبدـالدارقطين (اجل حتقيق جزء الضعفاء واملتروكني لإلمام -  ٩٣

الرحيم بن حممد بن أمحد. جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، السعودية. م 
 . ١٦٧ – ١٤٧م ،  ١٩٨٣ - هـ  ١٤٠٣) ٦٠) ع (١٥(
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  فهرس املوضوعات 
  

  ٤٤٩  امللخــص
  ٤٥١  املقدمـة

  ٤٥١  ..............................................................  : البحث حدود
  ٤٥٢  .........................................  :البحث عنوان يف الواردة املصطلحات

  ٤٥٢  ................................................  :اختياره وأسباب البحث أمهية
  ٤٥٢  .............................................................  : البحث أهداف

  ٤٥٣  ...........................................................  : البحث إجراءات
  ٤٥٣  ...............................................................  : البحث خطة

  ٤٥٥  التمهيد
  ٤٥٧  ديكًا هللا أن فـي  جاء ما ذكر:  األول املبحث
  ٤٥٧  .............................................................  : األول احلديث
  ٤٥٩  الثاين احلديث
  ٤٦٠  الثالث احلديث
  ٤٦١  الرابع احلديث
  ٤٧١  الديك صوت يف جاء ما ذكر:  الثاين املبحث
  ٤٧١  ............................................................  : اخلامس احلديث
  ٤٧١  السادس احلديث
  ٤٧٢  السابع احلديث
  ٤٧٣  الثامن احلديث
  ٤٧٣  التاسع احلديث
  ٤٧٤  العاشر احلديث
  ٤٧٦  الديك اختاذ يف جاء ما ذكر:  الثالث املبحث
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  ٤٧٦  .......................................................  : عشر احلادي احلديث
  ٤٧٨  عشر الثاين احلديث
  ٤٨٠  عشر الثالث احلديث
  ٤٨١  عشر الرابع احلديث
  ٤٨٢  عشر اخلامس احلديث

  ٤٨٢  عشر السادس ديثاحل
  ٤٨٣  عشر السابع احلديث
  ٤٨٤  عشر الثامن احلديث
  ٤٨٥  الديك إيذاء عن النهي يف جاء ما:  عالراب املبحث
  ٤٨٥  ............................................  : والعشرون عشر، التاسع احلديثني
  ٤٩٠  والعشرون الواحد احلديث

  ٤٩١  اخلامتة
  ٤٩٣  واملراجع املصادر فهرس
  ٥٠٥  املوضوعات فهرس

 
  

  


