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 مجعاً ودراسة - السنن األربعةمروايت منصور بن ادلعتمر يف 
 

صػػػورة مػػػن دكف أم إذف ال٬تػػوز إعػػػادة إأتػػػاج أك اسػػتلداـ هػػػذا البحػػػث كػػػَت ا١ت  ػػور ُب أم شػػػكل أك 
 :مكتوب موقع من الباحث إال ُب اٟتاالت التالية

 االقباس من هذا البحث ب رط العزك إليه. -ُ
 ،كذلػ  غكػراض تعليميػة ،استفادة جامعػة ا١تدي ػة العا١تيػة ٔتػاليز  مػن هػذا البحػث ٔتلتلػ  الطػرؽ -ِ

 ال غكراض ٕتارية أك رْتية.
ال غكػػراض  ،عا١تيػػة ٔتػػاليز  أسػػلان مػػن هػػذا البحػػث كػػَت ا١ت  ػػوراسػػتلراج مكتبػػة جامعػػة ا١تدي ػػة ال -ّ

 ٕتارية أك رْتية.
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 ملخص البحث

ُب هذه الرسالة خػَت دليػل كأحاديثه  ،حديث اإلماـ م صور بن ا١تعتمر من أجود اغحاديث كأضبطها 
 .كال كرابة ُب ذل  فهو من أكابر طبقته حفظان كضبطان كد أةن  ،على ذل 

 
 حديث ُب أبواب ٥تتلفة ُب الفقه.

 
 ، فال يعرؼ أأه كتب ماٝتعه أك حفظه. اعتمد م صور ُب مرك ته على حفظه

 
 ػه أك مػن ركل ع ػه م صػور أمػا اغحاديػث الضػعيفة فعلتهػا إمػا ٦تػن ركل عشيوخه ثقػات ُب الاالػب ، 

 .أك من الثقات الذين أخطأك ُب الركاية
 

 متابعة الثقات ٟتديث م صور ، ٦تا يزيد حديثه قوة ، كيدؿ على حفظه.
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Abstract 

Imam Mansour Bin ALmoutamer is one of the highest class of hadith narrators.His hadeeth 

considered one of the most authentic especially the hadeeths narrated and collected by two big 

hadeeth scholars Imam al bukhari and Imam Muslim .His hadeeth in different categories 

covers almost all the aspects of islam.His narration supported by other narrators and most of 

them are scholars (like imam al-aamash , hussain bin abder rahman , miseer bin kedam and 

others) and not an average narrator, which give his hadeeth more authenticity and trust .The 

rest of his hadith in different books of sunnah are not collected yet , and I hope that someone 

scholer or student/ofknowledge can do so , and some day we can put his narration in one 

book to know his hadeethand its quality and i'm sure it is one of the best.And as we know 

(people of hadeeth) that there is a hundreds of scholes need our help to collect their hadeeth 

and keep it in one book , one by one.. 
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  )الفصل األول(
  السنن األربعةمرويات منصور بن املعتمر يف 

  مجعاً ودراسة

    :املقدمة

ومن سيئات أعمالنا، من حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا  ، إن احلمد هللا
يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، 

 قدوتنا وإمامنا صلى اهللا وسلم وبارك ،حممدا عبده ورسوله، سيد األولني واآلخرين وأشهد أن
  .عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه اىل يوم الدين

  : خلفية البحث

سورة  (َّنن من زن رن مم ام يلُّ   فقال تعاىل، حفظ كتابه املوىل عز وجلتوىل

 . تعاىلظه حبف فهو حمفوظ،كل ذلك إىل غريه ومل ي)9 : اآلية،احلجر

 الذي أصله وأساسه اإلميان باهللا وبربوبيته وأمسائه ،وحفظ اهللا تعاىل للقرآن الكرمي حفظاً هلذا الدين
 جبميع أنواعها هللا، واإلميان باليوم ةدين له، وصرف العبادوصفاته وأفعاله، وتوحيد اهللا وإخالص ال

  .اآلخر والبعث بعد املوت، واحلساب واجلزاء واجلنة والنار، واالميان بقدر اهللا خريه وشره

   جن  ُّ .. . فإن السنة الوحي الثاين، اهللا تعاىل للقرآن الكرمي حفظه للسنة املطهرةومن حفظ 
 حيث أمر اهللا تعاىل يف القرآن )4 -3: نجم، اآليةسورة ال( َّيه ىه مه جه ين ىن من خن حن

سورة احلشر، ( َّحئجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّ  فقال ، بالسنةالكرمي باألخذ

 ينىن من خن حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل  ُّ   وقال تعاىل)7: اآلية
 ٍّ ٌّ  ُّ  وقال تعاىل ،)54: سورة النور، اآلية( َّيي ىي مي خي حي جي يهىه مه جه
سورة آل عمران، ( َّ مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 ). 31: اآلية
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ينه حبفظ كتابه وسنة نبيه حممد فاهللا تعاىل حفظ دلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عفهيأ اهللا الصحابة رضوان ص ،
 وجاهدوا يف ، فحفظوا كتاب اهللا وسنة نبيه،وقيضهم ووفقهم وهداهم لنصر دين اهللا ،اهللا عليهم

لبلدان، وكسروا ملك كسرى، وقصروا ملك قيصر، مث نزحوا  ففتحوا ا،سبيل اهللا إلعالء كلمة اهللا
 وانتقلوا إليها فعلموا الناس دين اهللا، ونشروا اإلسالم يف مشارق األرض ،إىل البالد املفتوحة

ومغارا، مث تبعهم على ذلك التابعون وأتباعهم، ومن بعدهم من األئمة والعلماء، حييون ما اندثر 
ألمة دينها، وينصرون الناس باحلق، ويردون البدع والشبه والضالالت، من اإلسالم، وجيدون هلذه ا

 241ت  ( كما قال اإلمام أمحد رمحه اهللا،ويكشفون للناس زيفها وزيغها ولبسها احلق بالباطل
 احلمد هللا الذي جعل يف كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إىل :)هـ

ى األذى، حييون بكتاب اهللا املوتى، ويبصرون بنور اهللا أهل العمى، فكم اهلدى، ويصربون منهم عل
من قتيل إلبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح 
الناس عليهم، ينفون عن كتاب اهللا حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني، الذين 

وأطلقوا عقال الفتنة، فهم خمتلفون يف الكتاب، خمالفون للكتاب، جممعون على عقدوا ألوية البدع، 
مقارنة الكتاب، يقول على اهللا ويف اهللا ويف كتاب اهللا بغري علم، يتكلمون باملتشابه من الكالم، 

  )1(.وخيدعون جهال الناس مبا يشبهون عليهم، فنعوذ باهللا من فنت الضالني اهـ

حرصا منهم على  يف صدور الصحابة رضي اهللا عنهم ريفة حمفوظةًكانت السنة النبوية الش
صيانفرديةفكانت قليلة وكتابة احلديث النبوي الشريف  أما ، من التحريف والتغيري والتبديلهات، 
 مث تطور األمر ،جتهد بعض الصحابة رضي اهللا عنهم يف كتابة بعض احلديث النبوي الشريفا

 فشمروا ساعد اجلد يف مجع وتدوين حديث الرسول ،عني وتابعيهمفيمن جاء من بعدهم من التاب
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص،فجائت ،مل يكن كافيا كتابة  فجمع الصحابة رضي اهللا عنهم للحديث 

ومنها )  هـ241ت (ام أمحد بن حنيل  كمسند اإلم،سانيدالكتابات يف صور شىت فمنها املَ
 لإلمام  ومنها اجلوامع كاجلامع الصحيح،)  هـ179ت  (ك بن أنسكموطأ اإلمام مال،املوطآت
  كسنن اإلمام حممد بن عيسى الترمذين ومنها السن،)  هـ256ت  (مساعيل البخاريإحممد بن 

ت  ( النيسابوري علي الصحيحني للحاكم ومنها املستدركات كاملستدرك،)  هـ279ت (
                                                

نقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد فيما افترى على اهللا األملعي، مقدمة حمقق كتاب ) 1(
  ).3 -1/ 1 (1، ط  من التوحيدعز وجل
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 بل ،)  هـ257ت  ( بن عرفة العبدي البغداديجزاء كجزء اإلمام احلسن ومنها األ،)  هـ405
 وهذا كثري منها كتاب النعوت واألمساء والصفات أليب ،وبعضهم مجع احلديث املتعلق بباب واحد

 اسباب مجعهأ و، ومنها الفوائد،)  هـ303ت  (علي النسائيعبد الرمحن أمحد بن شعيب بن 
كفوائد حديث أيب عمري أليب العباس أمحد بن  فمنهم من مجع الفوائد املتعلقة حبديث واحد ،خمتلفة

 حيث ذكر املؤلف ما فيها من وجوه ،)  هـ335ت ( أيب أمحد الطربي املعروف بـ ابن القاص
 وسيأيت ،حديث راو واحد يف كتب معينةمجع  ومنهم من ،الفقه والسنة وفنون الفائدة واحلكمة

  . لكي تسهل االستفادة منه، وفائدا مجع حديث راو معني يف مصنف واحد،ذكر بعضها

لذا علت اهلمة يف مجع، من هذا الباب،السنن األربعةيف   بن املعتمر منصورومجعي حلديث  
  .حديث هذا احلرب اجلليل

  :مشكلة البحث

 متعلق بتصحيح أو يحبث اخلاصة به حسب طبيعة البحث ، ولكل حبث مشكلته أو مشاكله.
فاحلذر احلذر من تضعيف حديث ، ن الصعوبة مبكان تضعيف األحاديث النبوية ، وهذا أمر م

مشكلة البحث فوعليه ، صلى اهللا عليه وسلم الصحيح ، أو العكس ، فاخلطب خطريرسول اهللا 
  :تتلخص يف النقاط التالية

 .االختالف الشديد على الراوي وبيان الرواية الصحيحة منها.  

ديث املضطرب دليل على ضعف احلديث ،  فاحلاإلضطراب يف املرويات وبيان الراجح منها ،. 
لكن هذا اليكون إال عندما تستوي وجوه الرواية ، أما إن أمكن بيان الراجح منها لقوة حفظ 
الراوي ، أو متابعة قوية ، أو ميزة معينة للراوي تفرد ا عن شيخه ، فهذا دليل على ترجيح روايته 

  .على أقرانه
 راوٍ ما أو حديث بِعينه ، وبيان الصواب منها، أو بني العلماء يفما األقوال املتضاربة لعاملٍ . 

  .والتوفيق بني أقواهلم
 احلديث التعرف إال بتتبع طرق فعلل حبق،  احلديث ، وهذا من االمور الشاقةالوقوف على علل.

والسبيل إىل معرفة علة احلديث أن جيمع بني طرقه وينظر يف : اخلطيب البغداديقال ، احلديث 
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 :علي بن املديين، وقال )1(.ختالف رواته ويعترب مبكام من احلفظ ومنزلتهم يف اإلتقان والضبطا
فالسبيل إىل معرفة سالمة : قال احلافظ ابن حجر، )2(.الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني خطؤه

ختلفوا  وإن ا،رت سالمتههقه، فإن اتفقت رواته واستووا ظَرجمع طُ أن ي...احلديث من العلة 
 وهذا الفن أغمض أنواع ...أمكن ظهور العلة، فمدار التعليل يف احلقيقة على بيان االختالف 

احلديث وأدقها مسلكا، وال يقوم به إال من منحه اهللا تعاىل فهما غايصا وإطالعا حاويا وإدراكا 
اقهم وإليهم املرجع يف ملراتب الرواة ومعرفة ثاقبة، وهلذا مل يتكلم فيه إال أفراد أئمة هذا الشأن وحذ

ذلك ملا جعل اهللا فيهم من معرفة ذلك، واالطالع على غوامضه دون غريهم ممن مل ميارس ذلك 
 .)3(اهـ 

التخريج ، التحقيق ووالوقوف على كالم فحول أهل النقد يف مصنفام مما يسهل عملية 
 واجلواب ،لعناء ؟ل هذا اوهل ختريج األحاديث حيتاج إىل ك ، وبيان الراجح منها مع ذكر الدليل

قَالَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه  ، ليس كالكذب على غريه،صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فالكذب عليه ،نعم
لَّمسو : ارجِ النلفَلْي لَيع كَذَب نم هفَإِن ،لَيوا عبكْذ4(اهـ الَ ت(.   

                                                                                                                  
تم تنقية  حىت ي،لذا وضع أئمة السنة أهل احلديث قواعد حديثية صارمة تبني الصحيح من غريه

ختص  ،مي بعد القران الكر، فهي املصدر الثاين للتشريع االسالميا هلق وح،السنة النبوية املطهرة
 ،  فال ريب يف أمهية السنة النبوية، وفوق هذا تتفرد بالتشريع، وتبني جممله، وتقيد مطلقه،عمومه

صادره يف امهات  عزو احلديث إىل ممن كما يفعله بعض املتأخرين  فقطأما ختريج احلديث فليس
فة كالم أهل  ومعر، هو الوقوف على طرق احلديثالذي سألتزم به لكن التخريج ،الكتب احلديثية

 مث الوصول اىل احلكم من صحة أو ضعف على إختالف ، مث البحث والتمحيص الشديد،النقد
 إن ، حىت خيرج الكتاب يف حلة جيدة،درجاا، وسأبذل قصارى جهدي يف القيام ذا الواجب

  . وعليه التكالن،شاء اهللا تعاىل

                                                
  ).295/ 2 (1، ط اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامعاخلطيب البغدادي،) (1
 ).212/ 2 (1، ط اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامعاخلطيب البغدادي،) 2(
 ).711/ 2 (1، ط  كتاب ابن الصالحالنكت علىابن حجر، ) 3(

 ) 106(رقم ) 33/ 1( رقم صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمباب إمث من كذب على النيب  ، لمرواه البخاري يف الصحيح، كتاب الع) 4(
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  :أسئلة البحث

لم أجد فيما وقفت عليه من ترمجة ، فيف طلب احلديث يرحل منصور بن املعامرمل : السؤال األول
فطافوا البالد ،  احلديث يف زمنه ةنه خرج يف طلب احلديث كما فعل رواأمنصور بن املعتمر 

والتقوا والعلماء واملشايخ فأخذوا عنهم فدونوا مرويام فيمن كان يكتب أو حفظها فيمن كان 
، ومن   اكتفي منصور بن املعتمر حبديث أهل بلدتههلف  ، يف طلب احلديثيرحل، فلماذا مل حيفظ

  .، أي مل يرحل يف طلب احلديث )1( اهـ  وما علمت له رحلة :، قال الذهيبدخلها من الغرباء

 بالرواية عن الثقات فقط ؟ وفيهم غنية عن غريهم ،  بن املعتمر ملاذا مل يلتزم منصور:السؤال الثاين
اجلواب عن هذا حمتمل ، فاألول هو علمه جميئ احلديث ، وبعض ااهيل فنجده قد حدث عن 

من طريق ثانية صحيحة ولكن ليست عند أهل بلدته ، مبا أنه مل يرحل يف طلب احلديث ، والثاين 
هو أن ذلك الوقت من أوقات مجع احلديث النبوي ، فهي من باب قمش مث فتش ، أي امجع 

 أن هذا هو املزاج العام للرواية ، فقد قال اإلمام  ، ويبدواالرواية أوال مث احبث عن صحتها ثانيا
أو تكون الرواية عن  )2( ، لو مل أحدثكم إال عن ثقة مل أحدثكم عن ثالثني :شعبة بن احلجاج

قال وكيع عن سفيان إذا جاءت الضعفاء على سبيل املذاكرة ، وهذا أمر كان معهوداً عندهم ، 
، أي أم عند املذاكرة يروون عن كل أحد )3( ا مبنصوراملذاكرة جئنا بكل وإذا جاء التحصيل جئن

  .، أما عند الرواية فإم اليروون إال عن ثقة كثقة منصور

قال احلافظ ابن ، ؟ عن الثقات ال يروي إالاً منصورأن  يف مامدى صحة ماقيل :السؤال الثالث
 ، وحبثت عن )4( ةقال اآلجري عن أيب داود كان منصور ال يروي إال عن ثق: حجر العسقالين
 ، فإن صح هذا الكالم فهل يفيد توثيق كل من روى عنه  فلم أجدهاآلجريهذا يف سؤاالت 

والضعيف ، فترتفع درجة الراوي من اجلهالة إىل الثقة ، أو الضعفاءمنصور ولو كان من ااهيل 
 لكنه ضعيفا  الراوي قد يروي عن ثقة عنده ، وخالصته أنهذا حيتاج إىل حبث وافيصبح ثقة ، 

                                                
  )128/ 6 (1 ط سري أعالم النبالء الذهيب )(1
  )43: ص (تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ابن شاهني ، )(2
  )314/ 10 (1ط ، ذيب التهذيبابن حجر العسقالين ، ) (3
  )313/ 10 (1ط ، ذيب التهذيب،  ابن حجر العسقالين )4(
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عند غريه ، فال بد من النظر يف أقوال أهل النقد يف الراوي واجلرح املفسر يقدم على التعديل ، 
، فإن مل جند يف الراوي أي جرح وروى عنه واهول يبقى على جهالته ، حىت يأيت مايوثقه 

   .منصور ، فروايته عنه توثيق له ، واهللا أعلم

  :أهداف البحث

   : التاليةتتلخص يف النقاط
اليوجد يف مرويات منصور مايفيد أنه الوقوف على رحلة منصور بن املعتمر يف طلب احلديث، ف. 

  .رحل يف طلب احلديث ، وحبثت جاهداً فلم أجد ما يدل على ذلك
بعد دراسة حديث منصور يف البحث وجدت أن ماروى عن الضعفاء قليل جداً بالنسبة لروايته . 

م خروجه يف طلب احلديث ، فيبدوا أنه روى عن أهل بلده وعن غريهم  ، وبسبب عدعن الثقات
  .ممن دخلوها من الثقات والضعفاء

 ، ومنصور ورواية منصور عمن تفرد بالرواية عنه ومل يوثق قليلٌ جدا كروايته عن الضعفاء. 
  . ، كما سبق ذكره يف الفقرة السابقةاليروي إال عن ثقة

 حبيث يكون سهل ، يف مصنف واحدالسنن األربعةاملنثور يف مجع حديث منصور بن املعتمر . 
   . والبحث للباحث على السواء،القراءة للقارئ

   . وهذا يعين تنوع فائدا، وأبواب كثرية،حاديثه رويت يف مواضيع شيتأ. 
   .السنن األربعةمعرفة عدد حديثه يف . 
                                             . وهم ثقات يف الغالب، ومن روى عنه،معرفة شيوخه. 
                                  .السنن األربعةالوصول بسهولة ويسر حلديث منصور بن املعتمر يف . 
 .بعبارة سهلة الغموض فيها، على األحاديث مبا تستحق من صحة أو ضعفاحلكم .                
                                                       .ية علي سبيل اإلختصار واألحكام الفقه،معاين املفرداتذكر . 

  :مصطلحات البحث

 يدور عن صحة أحاديث منصور بن املعتمر من عدمها ، وهي تتطلب ذكر املصطلحات البحث
  .احلديثية املتعلقة باملوضوع
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بنقل العدل  ي يتصل إسنادهفهو احلديث املسند الذ: قال اإلمام ابن الصالح: احلديث الصحيح
  )1( .، وال معلالًالضابط عن العدل الضابط إىل منتهاه، وال يكون شاذاً

احلديث الذي ال خيلو رجال إسناده من مستور : أحدمها :احلديث احلسن قسمان: احلديث احلسن
حلديث، مل تتحقق أهليته، غري أنه ليس مغفال كثري اخلطأ فيما يرويه، وال هو متهم بالكذب يف ا

أي مل يظهر منه تعمد الكذب يف احلديث وال سبب آخر مفسق، ويكون منت احلديث مع ذلك قد 
عرف بأن روي مثله أو حنوه من وجه آخر أو أكثر حىت اعتضد مبتابعة من تابع راويه على مثله، 

  .خرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكراأو مبا له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، في

أن يكون راويه من املشهورين بالصدق واألمانة، غري أنه مل يبلغ درجة رجال : سم الثاينالق
الصحيح، لكونه يقصر عنهم يف احلفظ واإلتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد 

 - مع سالمة احلديث من أن يكون شاذا ومنكرا - حديثه منكرا، ويعترب يف كل هذا  به من
  )2(.يكون معلالسالمته من أن 

كل حديث مل جيتمع فيه صفات احلديث الصحيح، وال صفات احلديث احلسن : احلديث الضعيف
  )3(. املذكورات فيما تقدم، فهو حديث ضعيف

بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر  هو الذي ختتلف الرواية فيه فريويه : احلديث املضطرب
أما إذا ترجحت إحدامها حبيث ال تقاومها . لروايتانخمالف له، وإمنا نسميه مضطربا إذا تساوت ا

األخرى بأن يكون راويها أحفظ، أو أكثر صحبة للمروي عنه، أو غري ذلك من وجوه 
مث ، الترجيحات املعتمدة، فاحلكم للراجحة، وال يطلق عليه حينئذ وصف املضطرب وال له حكمه

                                                
حممد بن علي بن وهب ، املعروف بابن  ، )11: ص (مقدمة ابن الصالح ، معرفة أنواع علوم احلديث ابن الصالح ، )(1

  )21: ص (الباعث احلثيث إىل اختصار علوم احلديث، ابن كثري ) 5: ص (االقتراح يف بيان االصطالح ، دقيق العيد
التقييد واإليضاح شرح  العراقي ،) 32- 31: ص (دمة ابن الصالح ، معرفة أنواع علوم احلديثمق ابن الصالح ، )(2

  )171/ 1 (1 طتدريب الراوي يف شرح تقريب النواويالسيوطي، ) 46: ص(1 طمقدمة ابن الصالح
 شيخة القزويينمسراج الدين القزويين ،  )41: ص (مقدمة ابن الصالح ، معرفة أنواع علوم احلديث ابن الصالح ، )(3
  )63: ص( 1 طالتقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالحالعراقي ،  )98: ص( 1ط
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وقد يقع : وقد يقع ذلك من راو واحدقد يقع االضطراب يف منت احلديث، وقد يقع يف اإلسناد، 
  )1(. واالضطراب موجب ضعف احلديث؛ إلشعاره بأنه مل يضبط، بني رواة له مجاعة

اختلف يف حد احلديث املرسل فاملشهور أنه ما رفعه التابعي : قال احلافظ العراقي :احلديث املرسل
يد اهللا بن عدي بن اخليار وقيس ، سواء كان من كبار التابعني، كعبإىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

بن أيب حازم، وسعيد بن املسيب، وأمثاهلم أو من صغار التابعني، كالزهري وأيب حازم، وحيىي ابن 
  )2 (.سعيد األنصاري، وأشباههم

هو احلديث الذي اطلع فيه على علة تقدح يف صحته مع أن ظاهره السالمة منها : احلديث املعلل
ويستعان . الذي رجاله ثقات، اجلامع شروط الصحة من حيث الظاهرويتطرق ذلك إىل اإلسناد 

ذلك تنبه العارف ذا الشأن  على إدراكها بتفرد الراوي، ومبخالفة غريه له، مع قرائن  تنضم إىل
على إرسال يف املوصول، أو وقف يف املرفوع، أو دخول حديث يف حديث، أو وهم واهم بغري 

يحكم به أو يتردد فيتوقف فيه، وكل ذلك مانع من احلكم ذلك حبيث يغلب على ظنه ذلك، ف
  )3(.بصحة ما وجد ذلك فيه

أنه ما سقط من رواته راو واحد : فاملشهور. اختلف يف صورة احلديث املنقطع: احلديث املنقطع
  )4(. أن املنقطع ما مل يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه ، وقيل غري الصحايب

تدليس اإلسناد، وهو أن يروي عمن لقيه ما : ديث املدلس نوعان، أحدمهاواحل : احلديث املدلس
مل يسمعه منه، مومهاً أنه مسعه منه، أو عمن عاصره ومل يلقه مومهاً أنه قد لقيه ومسعه منه، مث قد 

                                                
مشيخة  سراج الدين القزويين ، )94- 93: ص (مقدمة ابن الصالح ، معرفة أنواع علوم احلديثابن الصالح ، ) 1(

 )124: ص (1 طالتقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالحالعراقي ، ) 112: ص (1 طالقزويين
 اليواقيت والدرر شرح شرح خنبة الفكراملناوي ، ) 203/ 1 (1 طشرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقيالعراقي ،  )(2
 )169/ 1 (1 طفتح املغيث بشرح ألفية احلديثالسخاوي ، ) 498/ 1 (1ط
مشيخة لدين القزويين ، سراج ا )188-187: ص( مقدمة ابن الصالح ، معرفة أنواع علوم احلديثابن الصالح ، ) (3

  )202/ 1(1ط الشذا الفياح من علوم ابن الصالح احلليب، برهان الدين )112: ص (1 طالقزويين
 )35: ص (1ط التقريب والتيسريالتووي ، )215/ 1(1 طشرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقياحلافظ العراقي ،  )4(

  )101: ص (1 طمشيخة القزويينسراج الدين القزويين ، 
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حدثنا فالنٌ، وال أخربنا، وما : يكون بينهما واحد أو أكثر، ومن شأنه أن ال يقول يف ذلك
  .قال فالنٌ، أو عن فالنٌ، وحنو ذلك:  يقولأشبهما، وإمنا

أن يروى عن شيخ حديثاً مسعه منه، فيسميه، أو يكنيه، أو ينسبه، : تدليس الشيوخ، وهو: والثاين
  )1(. أو يصفه مبا ال يعرف به، كيال يعرف

صال كان أو متوهو املروي عن الصحابة قوال هلم أو فعال أو حنوه كالتقرير،  :احلديث املوقوف
وقفه فالن على : مقيدا، فيقال الصحابة من التابعني فمن بعدهم  أيويستعمل يف غريهم قطعامن

  )2(. عطاء، مثال، وحنوه

االعتبار أن يروي ذلك احلديث عن شيخ الراوي أو شيخ : معرفة االعتبار واملتابعات والشواهد
لراوي راو آخر يف روايته شيخه وهكذا إىل الصحايب أو غريه من الصحابة وأن املتابعة أن يوافق ا

وهلذا مسي متابعة ألا مفاعلة من اجلانبني كأنه تبعه يف هذه الرواية وأن الشاهد   ،عن ذلك الشيخ
ال تقع املوافقة يف الشيخ وال يف الراوي وإمنا تقع يف املنت بأن يروي معناه من حديث آخر وهذا 

  )3(. يستعمله احلاكم كثريا يف كتاب املستدرك

:                                        هي زياد يف احلديث ينفرد ا ثقة ، وهي على ثالثة أنواع : الثقةزيادة 
                                                   .لفا منافيا ملا رواه سائر الثقاتأن يقع خما: أحدها
ه كاحلديث الذي تفرد برواية مجلته ثقة،  فيه منافاة وخمالفة أصال ملا رواه غريأن ال يكون: الثاين

                                                                                   .الوال تعرض فيه ملا رواه الغري مبخالفة أص

                                                
: ص (1ط التقريب والتيسري  النووي،)74- 73: ص( مقدمة ابن الصالح ، معرفة أنواع علوم احلديثابن الصالح ، ) (1
 )416: ص (1ط شرح خنبة الفكر القاري ، )102: ص(1 طمشيخة القزويينسراج الدين القزويين ،  )39

توجيه النظر إىل أصول  ،طاهر اجلزائري )37: ص( 1 طالتوضيح األر لتذكرة ابن امللقن يف علم األثرالسخاوي ، ) (2
 )407/ 1 (1طاألثر 

مقدمة ابن الصالح ، معرفة أنواع ابن الصالح ، ) 170-169/ 2 (1 طالنكت على مقدمة ابن الصالحالزركشي، ) (3
هان الدين بر) 59: ص (1 طاملنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبويبدر الدين بن مجاعة، ) 83: ص (علوم احلديث

  )84: ص (1 طرسوم التحديث يف علوم احلديثاجلعربي ، 
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ما يقع بني هاتني املرتبتني، مثل زيادة لفظة يف حديث مل يذكرها سائر من روى ذلك : الثالث
  )1(. احلديث

  :أمهية البحث

اهتم علماء احلديث وحفاظهم باحلديث النبوي تدويناً وحفظاً ، روايةً ودرايةَ ، ومن أسباب هذا 
اإلهتمام الرحلة يف طلب احلديث وكتابته ، فالذاكرة خوان ، لكن العجيب أن منصورا بن املعتمر 

ما : قال منصور يرحل يف طلبه ، رمحه اهللا تعاىل مل يفعل كل ذلك فلم يكن من كُتابِ احلديث ومل
 اهـ، ومع هذا فكان واسع الرواية رمحه اهللا تعاىل ، وهنا تأيت أمهية البحث )2( كتبت حديثًا قط

يف مجع مرويات من مل يكتب احلديث ومل يرحل يف طلبه ، وحديثه متنوع يف مواضيع وأبواب 
  . ادر يف الرواة ، واهللا أعلمخمتلفة، مث التدقيق يف حفظه وضبطه للألحاديث ، وهذا شيء ن

   :هيكل البحث

                                                       . ، وخامتةة فصولوأربعويشتمل على مقدمة البحث ،  -
                                                      :حث ا مبسبعة امقدمة الكتاب وحتته:  الفصل األول -

                                                                         .خلفية البحث: ول املبحث األ
                                                                                             .مشكلة البحث: املبحث الثاين 
                                                                                        .أسئلة البحث: املبحث الثالث
                                                                                                    .أهداف البحث: املبحث الرابع

                                                                                           .البحثمصطلحات  :املبحث اخلامس
                                                                                        . البحثأمهية  :املبحث السادس
                                                                                                               .هيكل البحث :املبحث السابع 

                                                                               . ترمجة منصور بن املعتمر وأصحاب السنن األربعة :الثامناملبحث 

                                                

 )178: ص) (74- 73: ص (مقدمة ابن الصالح ، معرفة أنواع علوم احلديثابن الصالح ، ) (1

  )742/ 3(1 ، طتاريخ اإلسالمالذهيب ، ) (2
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  الدراسات السابقة:  الفصل الثاين -

 ترمجة رجال السندمث ذكر  كتابة احلديث سنداً ومتناً ،:أحاديث الكتاب وفيها :  الثالثل الفص-
                            .فقه األحاديثمث ذكر معاين الكلمات ، مث  ، مث احلكم على احلديث

  .والفهارسالتوصيات ، ومناقشة النتائج وخامتة البحث ، وفيه : الفصل الرابع -

  :حثمنهجي يف الب

   :عملي يف الكتاب يتكون من شقني

 وقصدت به عزو االحاديث إىل من أخرجها من أئمة احلديث يف كتبهم ،التخريج: األول .1
 ويتفق مع القواعد ، من صحة أو ضعف، مع احلكم عليه مبا يليق وحاهلا،ومصنفام

   .احلديثية وأقوال أهل النقد
 وكذلك االحكام ،البحثعة احلديثية هلذا  اإلهتمام بالصن، وعنيت بذلك، الدراسة:الثاين .2

  .املعاينختصار، وبيان الفقهية على سبيل اإل

  :وتفصيل ذلك كما يلي

 مع تقصي مكان كل حديث يف مصادره ، بقدر املستطاعخرجت أحاديث الكتاب )1(
 ، أو حىت كان باملعىن، أو ما اختلف، سواء ما اتفق منها يف اللفظ، وأشرت إليه،احلديثية

 . وافردها بالذكر، إن وجدت،يانا إىل إىل الزياداتواشري أح
   .رتبت أحاديث منصور بن املعتمر على ترتيب أحاديث السنن ، كل على حدى )2(
، واجلزء اسم املصنف، واسم الكتاب والبابعند عزو احلديث اىل مصدره فسأذكر  )3(

ين أذكر كالمه  فإن،)السنن( مث أذكر أقوال أهل النقد فإن كان َأليب داود في ،والصحيفة
دون ماسكت عنه أو عزوه للمرويات ) خمتصر السنن( مث بتعقبات املنذري يف كتاب ،عليه

   .فال فائدة حتتها
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 مث تعليق ، وان كان للحاكم فيه قول ذكرته، فسأذكر كالمه،وان كان للترمذي فيه رأي )4(
حلكم على  فاحلاكم يعد من املتساهلني يف ا،إن وجدت ذلك) التلخيص(الذهيب يف كتاب 

   .وحكم الدارقطين خري منه بكثري، فسأذكره حيث وجدته  ،االحاديث
 كما هو احلال عند ، أو وجدته لكن بدون حكم عليه،وان كان للنسائي فيه رأي ذكرته )5(

لإل ) العلل ومعرفة الرجال( فسأجتهد يف البحث عنه يف كتب العلل كـ ،الدارمي يف سننه
العلل الواردة يف األحاديث ( البن ايب حامت الرازي و)علل احلديث(مام أمحد بن حنبل و

بيان الوهم واإليهام يف كتاب (أليب احلسن الدارقطين، أوكتب التخريج كـ ) النبوية
) الدراية (و) تلخيص احلبري( و،للزيلعي) نصب الراية( و،البن القطان الفاسي) األحكام

 وغريهم من أصحاب ،يف حتقيقاته واأللباين ،للعيين) عمدة القاري( و،للحافظ ابن حجر
   .الشروح

 دراسة احلديث اجتهدت يف ، بداللة أهل االختصاص:دراسة احلديثفإن مل يتيسر معرفة  )6(
 واالتصال أو ، واليت ضبطته بالبحث عن حال رجال السند،وفق قواعد علم احلديث

 أو ، مرفوعا مع بيان نوع احلديث من حيث كونه، والسالمة من الشذوذ والعلة،االنقطاع
  .  أو معلوال،موقوفا

 يف األول ، مث جعلت بعد ذلك هامشني،ذكرت منت احلديث وسنده يف أعلى الصفحة )7(
 وفقه ، وبيان املفردات، احلديثواحلكم علىترمجة رجال السند دراسة احلديث ومنهما 

   . والثاين املصادر وغريه،األحاديث
تب شروح احلديث والتراجم  من خالل ك،ضبطت متون االحاديث ضبطاً شكلياً )8(

 .ا،وفهمها على الوجه الصحيحء، وهذا يسهل قراوغريب احلديث
 والشروح ، مستعينا بكتب التراجم، الواردة بالبحث،التزمت بضبط امساء الرواه والكىن )9(

(   ومن روى له من أصحاب الكتب الستة وهم، مع ترمجة خمتصرة للرواة،إن إحتجت هلذا
 ،)ت( والترمذي ويرمز له ب ،)م(  ومسلم ويرمز له ب ،)خ(ب  ويرمز له ،البخاري

، )د( ويرمز له ب  وأيب داود،)ق( ويرمز له ب ماجه وابن ،)س( والنسائي ويرمز له ب 
  . وهذا بدون ترمجة منصوروتاريخ وفاته،

كذا،   أكتب يف احلاشية سبقت ترمجته حتت احلديث رقم،إذا تكرر ذكر الراوي )10(
   . تيسريا على القارئ،وأكتب رقم احلديث
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   .املذكورين يف البحث) رضي اهللا عنهم(ترمجت للصحابة  )11(
 مرجحا ما ، وأطنبت شيئأ ما فيمن اختلف فيه، ترمجة موجزة،ترمجت جلميع الرواة )12(

   .أعتقد أن األقرب إىل الصواب
على قول احلافظ ابن حجر يف ) على االكثر(يق الرواة أو جترحيهم اعتمدت يف توث )13(

 فإن مل يكن ،فكتابيهما متعلق برواة الكتب الستة) الكاشف( وكذا الذهيب يف ،)التقريب(
، )التاريخ ( حبثت عنه يف كتب أئمة اجلرح والتعديل كابن معني يف ،الراوي ذكر عندهم

) سؤاالت اآلجري( و،)الضعفاء الصغري(و) التاريخ الكبري(والبخاري يف ) العلل(وأمحد يف 
، والعقيلي )العلل( و) اجلرح والتعديل(بد الرمحن بن ايب حامت يف  وع،اليب داود السجستاين

مشاهري علماء ( و،)الثقات(وابن حبان يف ) الثقات( والعجلي يف ،)الضعفاء الكبري(يف 
   . وغريهم من املتقدمني،)الكامل( وابن عدي يف ،)اروحني(و) االمصار

 وهذا باالعتماد ، متون االحاديث واملفردات الغريبة املذكورة يف،بينت معاين االلفاظ )14(
 وكتب الشروح احلديثية كـ ،البن منظور االفريقي) لسان العرب(على كتب اللغة كـ 

البن رجب ) فتح الباري( لبدرالدين العيين و) عمدة القاري( و،للخطايب) معامل السنن( 
كشف ( و ،البن بطال) شرح صحيح البخارى(للنووي و ) شرح مسلم( و،وابن حجر

 فإن كان للحديث أكثر من ،غري ذلكو ،البن اجلوزي) ملشكل من حديث الصحيحنيا
 .  فسأذكر رقم املصدر أو املصادر مع اخر كلمة،كلمة يراد بيان معناها أو غريبها

أو أذكر فائدة ،  وهذا أن اردت أن اعارض رأيا،فهذا من كالمي) قلت ( إذا كتبت  )15(
 وكذا يف تقييم ، وا تظهر شخصية الباحث، وذكر ذلك غري قليل يف البحث،أو فكرة

   .حبثه العلمي
 وأن كان يف مكان آخر فسأذكره ، أي يف الصحيح:رواه البخاري أو مسلم: إذا قلت )16(

فهو حممد بن ادريس أبوحامت الرازي إمام اجلرح والتعديل، : املصدر، وإذا قلت أبوحامت
  . فأعين احلافظ ابن حجر العسقالين: احلافظ:وإذا قلت
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  السلَمي الكويفمنصور بن املُعتمرِ ترمجة اإلمام 
   : ونسبهامسه .

  .عتابٍأَبو  ، السلَميرِ بن عبد اللَّه بن ربِيعةَ بن حريث بن بن املُعتممنصور
   .ميينِبنِ مسعود السلَومجاشعِ , من رهط العباسِ بنِ مرداسٍ

بِيأَى النر قَد يلَمةَ السعبِير اِهللا بن دبع هدجو لَّمسو هآلو هلَيع لَّى اللَّه1( .ص(   
  .يف حدود الستني هـ أو حنو ذلك ، وسيأيت بيان ذلك يف الفقرة القادمة : مولده. 
  :  ورحلتهطلبه للعلم. 

طلب منصور احلديث قبل : دقال أبوداو:  ، قال الذهيباجلماجم وقعةطلب منصور احلديث قبل 
  )3(.  اهـ يعين في حدود الثمانني- )2(اجلماجم 

أهل البصرة : موسى بن هارون ويكون مولده تقريباً يف حدود الستني أو حنو ذلك، قال : قلت
وما علمت  :ذهيب، وقال ال)4(  اهـيكتبون لعشر سنني وأهل الكوفة لعشرين وأهل الشام لثالثني

   )5(. له رحلة
ما : قال منصور: قال شعبةأما كتابة احلديث ، فلم يكتب منصور ماحفطه من األحاديث ، فقد 

  )7(. ولقد ذهب عين مثل علمي )6(.كتبت حديثًا قط
  :اجتمعت يف منصور  أموراً قلما توجد يف راوٍ واحد ، وهي : قلت

  .  احلفظ واإلتقان- 1
  .ديث النبوي عدم كتابة احل- 2
  . مل يرحل يف طلب احلديث- 3

                                                
). 473/ 7 (1 طالثقاتان، ابن حي) 440ص  (1 طالثقات، العجلي، )8/177 (1 طاجلرح والتعديلابن أيب حامت ) 1(

  )131/ 6 (1 ط سري أعالم النبالءالذهيب 
قعة دير اجلماجم بني ودير اجلماجم بظاهر الكوفة، على سبعة فراسخ منها على طرف الرب للسالك إىل البصرة، وكانت ) (2

 )6/346 (تاريخ الطربي، كما يف هـاحلجاج وابن األشعث يف يف سنة ثالث ومثانني 
 )741/ 3( 1 طتاريخ اإلسالم، الذهيب ) (3
  )65: ص( 1ط اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماعالقاضي عياض، ) (4
 )128/ 6 (1 ط سري أعالم النبالءالذهيب ) 549/ 28 (1 طذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، ) 5(
  )742/ 3( 1 طتاريخ اإلسالمالذهيب ، )6(

 )458/ 3 ( رواية الدوري- معني تاريخ ابن حيىي بن معني )(7
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ألن أكون : قال شعبة قال منصورأما عدم كتابة منصور للحديث فهذا أمر قد ندم عليه ، فقد 
  )1( .كتبت أحب إيل من كذا وكذا

الذاكرة خوان ، ختون صاحبها ، لذا ندم منصور على عدم كتابته للحديث ، وسبق قوله : قلت
فالكتابة تعني صاحبها على املراجعة والنظر يف مروياته ، فيعود إليها ) ولقد ذهب عين مثل علمي(

  .عند املراجعة والتثبت واخلطأ
روى منصور من :  العجلي اإلمامقالقد  ف،حديث منصور من حيث العدد ليس بالقليلومع هذا ف

  )2( . احلديث أقل من ألفني اهـ

  :روى عن .

ام حديثا واحدا، ومتيم بن سلمة ، وعن متيم بن سلمة ، أو سعد إِبراهيم النخعي ، وأيب صاحل باذ
رِيصيدة ، وعن احلسن الببن سعد ، وخالد احلذاء وهو من , ابن عن عتيبة ، وخالد بواحلكم ب

وزياد بن عمرو أقرانه، وخيثمة بن عبد الرمحن ، وذر بن عبد اللَّه اهلمداين ، وربعي بن حراش ، 
وزيد بن وهب الْجهنِي، وسامل بن أَيب اجلعد ، وسعد , ، وأيب معشر زياد بن كليبند اجلمليبن ه

بن عبيدة ، وسعيد بن جبري ، وسلمان أَبِي حازم األشجعي ، وأيب وائل شقيق بن سلمة ، وصاحل 
 أقرانه، وعامر أَبِي اخلليل ، وطلحة بن مصرف ، وطلب بن حبيب ، وعاصم بن دلة، ، وهو من

وعبد اللَّه بن مرة ، وعبد اللَّه بن يسار اجلهين ، وعبد الرمحن بن يزيد النخعي ، وعبيد  ،الشعيب 
 ، وعطاء بن ، وعبيد ابن نسطاساللَّه بن علي ابن عرفطة السلمي ، وأيب احلسن عبيد بن الْحسن 

رو بمن األقمر ، وعن عباس ، وجماهد بن جرب املكي أَيب رباح ، وعلي بن مرة ، وكريب موىل اب
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهرِي ، وأيب الضحى مسلم بن صبيح ، واملُسيب بن رافع ، 

واملنهال بن عمرو  وموسى ابن عبد اللَّه بن يزيد اخلطمي ، وهالل بن يِساف  ، وأيب عثمان 
  )3(.  وغريهم،عن أَبِي الفيض : لي األزدي وقيلالتبان وعن أَبِي ع

  : روى عنه. 

                                                
 )279/ 6 (1 طالطبقات الكربى حممد بن سعد )(1
 )441ص  (1ط الثقات ،  العجلي)(2
 )548-547/ 28 (1 طذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، ) 3(
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، وأيوب السختياين وهو من أقرانه، ، وإسرائيل بن يونسأبان بن صاحل ، وإبراهيم بن طهمان 
، وحجاج بن دينار، ، وحجاج بن أرطاةوأبو وكيع اجلراح بن مليح، وجرير بن عبد احلميد 

، ومحاد بن يزيد ، )وهو من أقرانه( بن عبد الرحمنِ السلمي وحصنيواحلسن بن صاحل بن حي ، 
د بن عبد اللَّه البكائي ، وسفيان وروح بن القاسم ، وزائدة بن قدامة ، وزهري بن معاوية ، وزيا

ومها من (ي  األعمش وسلَيمان التيم وسفيان بن عيينة ، وسلَيمان)وهو أثبت الناس فيه(الثوري 
 وأبو اَألحوص سالم بن سليم ، وشرِيك بن عبد اهللا ، وشعبة بن احلجاج وشيبان بن عبد )أقرانه

محيد ، وعلي بن صاحلنب حي ، وعمار  الرحمنِ ، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي ، وعبيدة بن
, والقاسم بن معن  ، وقيس بن الربيع بن رزيق وعمرو بن أَيب قيس الرازي وفضيل ابن عياض ، 

وكامل أَبو العالء، وحممد بن الفضل بن عطية ، ومسعر بن كدام  ، ومعتمر بن سلَيمان ، ومفضل 
ابن مهلهل ، وورقاء بن عمر اليشكري وأبو عوانة الوضاح بن عبد اللَّه ، ووهيب بن خالد وأبو 

يلَى التعن ياحملياة حيىي بي1( .وأبو حفص األبار وأبو محزة السكري ، وأبو مالك النخعي, م(  

   :ثناء أهل العلم عليه. 

                      . ما خلفت بعدي بالكوفة آمن على احلديث من منصور بن املعتمر:سفْيانُ الثَّورِيقال  -
 ،هم فهو خيطئ ليس هوأربعة بالكوفة ال خيتلف يف حديثهم فمن اختلف علي:قال إبن مهدي -

 منصور أثبت ، وقال مرةمل يكن بالكوفة أحفظ من منصور:منهم منصور بن املعتمر، وقال مرة
.                                                                                                أهل الكوفة

ما أجد :  مث قال حيىي، اخلري ال ترد غريه إذا حدثت عن منصور فقد مألت يدك من:قال القطان -
                                                                      .يف إبراهيم النخعي، وجماهد أثبت من منصور

: سألت أيب:  وقال عبد اهللا بن أمحد،منصور اثبت من إمساعيل بن أيب خالد: قال أمحد بن حنبل -
                                              .احلكم ابن عتيبة مث منصور: راهيم؟ قالمن أثبت الناس يف إب

                         . ومنصور من اثبت الناس،منصور اثبت من احلكم بن عتيبة: قال حيىي بن معني -
مش فقدم ومسعت حيىي بن معني واىب حاضر إذا اجتمع منصور واالع:  قال أبوبكر بن أيب خيثمةو

                                                                                             . منصورا

                                                
 ).549 -548/ 28 (1 طذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي،) 1(
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                                         .ثبت اهل الكوفة منصور مث مسعرأ: قال ابراهيم ابن موسى -
   )1(  اتقن ال يدلس وال خيلطس، ومنصوراالعمش حافظ خيلط ويدل: قال أبوحامت الرازي -
 ثقة، ثبت يف احلديث، كان أثبت أهل الكوفة، وكان حديثه العدل ال خيتلف فيه :قال العجلي -

                                                                                                                )2(. واحد اهـ
ان منصور من العباد صام ستني سنة وقامها وكان جريانه حيسبونه بالليل يف وك : قال ابن حبان-

الصيف خشبة قائمة فلما مات كانوا يقولون اخلشبة ما فعلت وكان يتشيع وكان قد عمش من 
  )3(. البكاء

 ثقة، ثبت يف احلديث، كان :تكلم البعض يف تشيع منصور ، فقال العجلي : اام منصور بالتشيع
وكَانَ  : ، وقال ابن حبان)4( اهـ ومل يكن بغالٍ,  وكان فيه تشيع قليل...الكوفة، أثبت أهل 

  )5(.  اهـيتشيع

حبثت كثرياً يف هذا األمر ، ومل أجده إال عند العجلي ، ومل يذكر دليله على هذا ، أما ابن : قلت
، فأحيانا ينقل كالم حبان فكأنه قلد العجلي يف هذا ، فله الشيئ الكثري من هذا يف كتابه الثقات 

وهم (، وكل من وثق منصور ممن روى عنه كالثوري وغريه  !البخاري يف التاريخ الكبري باحلرف
علماء اجلرح والتعديل تكلموا يف أحوال منصور ومل من بعدهم ، و) أعلم مبنصور ممن جاء بعده

تشيعه حب  :يب كما قال الذهشيع منصور ، ولو ثبت التشيع ، فهويذكر أحدهم أي شيئ عن ت
  )6(. اهـ ووالء فقط

  . وهذا كالم متزن وجيد ، وليس جبديد على اإلمام الذهيب رمحه اهللا تعاىل، واهللا أعلم: قلت

                                                
، أبواب البيوع عن رسول اهللا صلَّى سنن الترمذيالترمذي، ،  )179 -177/ 8 (1 طاجلرح والتعديلابن أيب حامت ) 1(

 ).550/ 3(اُهللا علَيه وسلَّم، باب ما جاء يف اشتراط الوالء والزجر عن ذلك 
 ).441ص  (1 طالثقاتالعجلي، ) 2(
  )474/ 7 (1 طالثقاتابن حبان ) 3(

 )441: ص( 1 طالثقاتالعجلي،  )(4
 )474/ 7( 1 طلثقاتاابن حبان  )(5
 )131/ 6( سري أعالم النبالء ط احلديث )(6
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حدثنا ابن منيع حدثنا حممد بن إسحاق قال قال ابن منري مات منصور بن قال الربعي  :وفاته .
  )1(.ومائة املعتمر سنة اثنتني وثالثني

  :األربعة نن أصحاب السجماتر

  يب داود  أاإلمام

   )2( .سلَيمانَ بنِ اَألشعث بنِ شداد بنِ عمرٍو الْأَزدي أَبوداود السجِستانِي :مسه ونسبهأ 

 )3(.  ولدت سنة ثنتني ومائتني: قال أبوداود:والدته

 مخس مائة ألف حديث، لَيه وسلَّمصلَّى اُهللا ع كتبت عن رسول اهللا : قال أبوداود:تعريف الكتاب
انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعين كتاب السنن، مجعت فيه أربعة آالف ومثان مائة 

:  ويكفي اإلنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث،حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه
 ، إسالم املرء تركه ما ال يعنيهمن حسن:  والثاين قوله،األعمال بالنيات: أحدها قوله عليه السالم

احلالل بني  : والرابع قوله،ال يكون املؤمن مؤمنا حىت يرضى ألخيه ما يرضى لنفسه: والثالث قوله
   )4(. احلديث... واحلرام بني، وبني ذلك أمور مشتبهات

ا وكان أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسك:  قال ابن حبان:ثناء العلماء عليه
أبوداود اإلمام املقدم يف زمانه، رجل له : وقال أبوبكر اخلالل. وورعا وإتقانا ممن مجع وصنف

ومسع أمحد بن . يسبقه إىل معرفته بتخريج العلوم، وبصره مبواضعه أحد يف زمانه، رجل ورع مقدم
يمان سل: ، وقال أمحد بن حممد بن ياسني اهلروي..حنبل منه حديثا واحدا كان أبو داود يذكره

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمبن األشعث أبو داود السجزي كان أحد حفاظ اإلسالم حلديث رسول اهللا 

                                                
، املزي، )315/ 1 (1 طتاريخ مولد العلماء ووفيام، الربعي، )263ص  (1 طمشاهري علماء األمصارابن حبان، ) 1(

لد العلماء تاريخ مو ،  أبو سليمان حممد بن عبد اهللا بن أمحد الربعي)555/ 28 (1 طذيب الكمال يف أمساء الرجال
  )311/ 1 (ووفيام

 ).356-355/ 11 (1 طذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، ) 2(
 ).75/ 10 (تاريخ بغداد اخلطيب البغدادي، )3(
 ).75/ 10 (تاريخ بغداداخلطيب البغدادي، ) 4(
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وعلمه، وعلله، وسنده، يف أعال درجة النسك، والعفاف، والصالح، والورع، من فرسان 
ن الصواب ت من املعلول واخلطأ مباالذين اخرجوا وميزوا الث:  منده وقال أبوعبد اهللا بن،احلديث

وكان أبوداود أحد من رحل : ومسلم وبعدمها أبو داود والنسائي، قال املزيأربعة البخاري 
ومجع وصنف وكتب عن العراقيني واخلراسانيني والشاميني واملصريني واجلزريني  وطوف

   )1(. اإلمام الثبت سيد احلفاظ:  وقال الذهيب،واحلجازيني وغريهم
 ، زهري بن حرب،صري، وأمحد بن منيع البغوي، وإسحاق بن راهويهأمحد بن صاحل امل: روى عن

وسعيد بن منصور، وسليمان بن حرب، وأيب الربيع سليمان بن داود الزهراين، وشيبان بن فروخ 
، وحيىي بن معني وعنه وعن أمحد بن  البصري، ومسدد بن مسرهد وحممد بن حيىي الذهلي،اإلبلي

  )2(.ري وغريهم كث،حنبل أخذ علم احلديث

الترمذي، ومن روى عنه كتاب السنن أبوالطيب أمحد بن إبراهيم بن عبد الرمحن : روى عنه
 وأبو سعيد ابن األعرايب وله فيه فوت، ، وأبو عمرو أمحد بن علي بن احلسن البصري،البغدادي

ي أحد  وأبو علي حممد بن أمحد اللؤلؤ،وأبو أسامة حممد بن عبد امللك الرواس وفاته منه مواضع
 وأبو بكر حممد بن بكر بن عبد الرزاق بن داسة ،وغري ذلك"املراسيل"من روى عنه السنن و

 وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد املتوثي البصري روى عنه كتاب الرد على أهل القدر، ،التمار
 وزكريا الساجي، وابن أيب الدنيا، وابن أخي أيب زرعة، جري احلافظ له عنه مسائل مفيدة،واآل

   )3(.  وغريهم كثري، وأبو عوانة احلافظ، والدواليب احلافظ،والرامهرمزي

سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل يف جرح  ،)6(  املراسيل،)5( الزهد  ،)4(السنن :مؤلفاته
   )7( .الرواة وتعديلهم

                                                
، اخلطيب البغدادي، )282/ 8 (الثقات، ابن حبان، )356/364/ 11 (1 طذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، ) 1(

 ).172/ 4 (1 طذيب التهذيب، ابن حجر، )75/ 10 (تاريخ بغداد
 )75/ 10 (تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي، )359-356/ 11 (1ط يف أمساء الرجالذيب الكمال املزي، ) 2(
 ).191/ 22 (تاريخ دمشق، ابن عساكر، )361-360/ 11 (1 ط ذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي،) 3(
   بريوت- املكتبة العصرية، صيدا :الناشر حممد حميي الدين عبد احلميد ، :احملقق) 4(
   م1993 - هـ 1414 األوىل، :الطبعة دار املشكاة للنشر والتوزيع، حلوان ، :الناشر) 5(
  1408 األوىل، :الطبعة بريوت – مؤسسة الرسالة :الناشر) 6(
  1414 األوىل، :الطبعة املدينة املنورة - مكتبة العلوم واحلكم :الناشر) 7(
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هيم بن  سليمان محد بن حممد بن إبرايبأل  ،معامل السنن، شرح سنن أيب داود. : شروح الكتاب
  )1( )هـ388: املتوىف(اخلطاب البسيت املعروف باخلطايب 

 زكريا حميي الدين حيىي بن شرف يبألاإلجياز يف شرح سنن أيب داود السجستاين رمحه اهللا تعاىل . 
  )2( .)هـ676: املتوىف( ، النووي

  )3( .)ـه855: املتوىف( ، لعيين احممود بن أمحد بن موسىالدين بدر شرح سنن أيب داود ل . 
عون املعبود شرح سنن أيب داود حملمد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر، أبو عبد الرمحن، . 

   )4(. )هـ1329: املتوىف( ، الصديقي، العظيم آبادي

  )5( مات ألربع عشرة بقيت من شوال سنة مخس وسبعني ومائتني :وفاته

   الترمذي اإلمام

   )6(.أَبوعيسى الترمذي الضرِير ، ة بن موسى السلَميسورمحمد بن عيسى بن  :ونسبهمسه أ 

   )7(.  ولد سنة بضع ومائتني:والدته 

صنفت هذا الكتاب يعين املسند الصحيح فعرضته على علماء :  قال الترمذي:تعريف الكتاب
 خراسان فرضوا به احلجاز فرضوا به وعرضته على علماء العراق فرضوا به وعرضته على علماء

 وقال اإلمام أبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد ،ومن كان يف بيته هذا الكتاب فكأمنا يف بيته نيب يتكلم
كتابه أنفع من كتاب البخاري، ومسلم؛ ألما ال يقف :  وجرى ذكر الترمذي، فقال،األنصاري

                                                
  . م1932 - هـ 1351األوىل :  حلب ، الطبعة–املطبعة العلمية  )1(

   م2007 -  هـ 1428األوىل، : الدار األثرية، عمان ، األردن ، الطبعة) (2
   م1999-ـ  ه1420األوىل، :  الرياض الطبعة،مكتبة الرشد : الناشر )(3
   هـ1415 الثانية، :الطبعة بريوت ، – دار الكتب العلمية :الناشر) 4(
 ).75/ 10 (تاريخ بغداداخلطيب البغدادي، ) 5(
 ).250/ 26 (1 طذيب الكمال يف أمساء الرجال، املزي، )617/ 6 (1 طتاريخ اإلسالمالذهيب، ) 6(
ميزان ، الذهيب، )618/ 6 (1 طتاريخ اإلسالم، الذهيب، )252/ 26 (1 طذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، ) 7(

  ).678/ 3 (1، طاالعتدال
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ائدته كل أحد من الناس، وقال على الفائدة منهما إال املتبحر العامل، وكتاب أيب عيسى يصل إىل ف
   )1(.وكتابه اجلامع يدل على تبحره يف هذا الشأن، ويف الفقه، واختالف العلماء: الذهيب

ثقة، متفق :  كان ممن مجع وصنف وحفظ وذاكر، وقال اخلليلي: قال ابن حبان:ثناء العلماء عليه
 : وقال السمعاين،نة، والعلمعليه، له كتاب يف السنن، وكالم يف اجلرح والتعديل مشهور باألما

أحد األئمة الذين يقتدى م يف علم احلديث، صنف كتاب اجلامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل 
عامل متقن، وكان يضرب به املثل يف احلفظ والضبط، تلمذ ألىب عبد اهللا حممد بن إمساعيل 

   )2(. معه يف شيوخه البخاري وشارك

صر ، ومحيد بن مسعدة، وسويد بن ناعيل بن موسى السديتيبة بن سعيد، وإمسق: روى عن
، وحممد بن أيب معشر مد بن عبد امللك بن أيب الشوارب، وحماملروزي، وعلي بن حجر السعدي

   )3(. كثرياًالسندي، وحممود بن غيالن، وهناد بن السري، وخلقاً

الفربري، ومحاد بن شاكر أمحد بن إمساعيل بن عامر السمرقندي، واحلسني بن يوسف : روى عنه 
ن جعفر حممد بن سفيان بويب املروزي راوية اجلامع، وأبو، حممد ابن أمحد بن حمبوب احملبراقالو

   )4(.، واهليثم بن كليب الشاشي، وآخرونالنضر النسفي، وحممد

ترمذ ليلة االثنني لثالث عشرة ليلة مضت من رجب مات أبو عيسى الترمذي احلافظ ب:  وفاته 
   )5(. سع وسبعني ومئتنيسنة ت

  )7(كتاب األمساء والكىن،)6(السنن  :مؤلفاته

                                                
 ).32ص (، فضائل سنن الترمذي )619/ 6 (1 طتاريخ اإلسالمالذهيب، ) 1(
، )250/ 26 (1طذيب الكمال ، املزي،)905/ 3(1طاإلرشاد ، اخلليلي، )153/ 9 (الثقاتابن حبان، ) 2(

 ).42/ 3(1ط األنسابالسمعاين، 
 ).618/ 6 (1 طتاريخ اإلسالمالذهيب، ) 3(
 ).251/ 26 (1 طذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، ) 4(
  )618/ 6 (1 طتاريخ اإلسالم، الذهيب، )252/ 26 (1 طذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي،  )5(

   م1975 - هـ 1395 الثانية، :الطبعة مصر، – مصطفى البايب احلليب  شركة مكتبة ومطبعة: الناشر)(6
  ).38ص  (فضائل سنن الترمذياإلسعردي، ) 7(
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  )3(. العلل الكبري،)2(  العلل الصغري،)1(الشمائل احملمدية

مد بن حممد بن حممد بن أمحد، ابن حمل ، النفح الشذي شرح جامع الترمذي . :شروح الكتاب
                                         )4( ) هـ734: ىفاملتو(سيد الناس، اليعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدين 

                                            )5( .)هـ911: املتوىف( ، ملغتذي على جامع الترمذي للسيوطيقوت ا. 
  العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورىيبأل  ،حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي. 
  ) 6(.)هـ1353: ملتوىفا(، 
: املتوىف( ، حملمد أنور شاه بن معظم شاه الكشمريي، العرف الشذي شرح سنن الترمذي .

                                                          .                                 )هـ1353
   .)معاصر (شرح جامع الترمذي للراجحي.

 علي يب ، َألخمتصر األحكام مستخرج الطوسي على جامع الترمذي :املستخرجات على السنن 
  )7().هـ312: املتوىف( احلسن بن علي بن نصر الطوسي

  النسائي اإلمام 

   )8(. عبد الرحمنِ النسائيأَبو سنان بنِ بحرٍ ، بنِ بنِ علي  شعيبٍأَحمد بنِ :مسه ونسبهأ 

   )9(. مخس عشرة ومائتني ولد سنة :والدته 
                                                

  م1993 - هـ 1413األوىل، :  مكة املكرمة ، الطبعة-املكتبة التجارية، مصطفى أمحد الباز: الناشر )1(
 )مطبوع بآخر الد اخلامس( بريوت ، –ث العريب  دار إحياء الترا: ، الناشر أمحد حممد شاكر وآخرون:احملقق) 2(
 1409األوىل، :  بريوت الطبعة–مكتبة النهضة العربية , عامل الكتب : الناشر )3(

   م2007 - هـ 1428األوىل، :  اململكة العربية السعودية ، الطبعة-دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض : الناشر) (4
، قسم وأصول الدين كلية الدعوة - جامعة أم القرى، مكة املكرمة -ن حممد بن حامد الغرييب ناصر ب ، هرسالة دكتورا) 5(

  هـ1424: الكتاب والسنة ، عام النشر
   بريوت-دار الكتب العلمية : الناشر )6(

  هـ1415األوىل، :  السعودية الطبعة– املدينة املنورة -مكتبة الغرباء األثرية : الناشر) (7
  ).36/ 1 (1 طذيب التهذيب، ابن حجر، )24/ 2 (1 ط تاريخ ابن يونس املصرىاملصرى، ابن يونس ) 8(
 ).194/ 2 (1 طتذكرة احلفاظ، الذهيب، )24/ 2 (1 ط تاريخ ابن يونس املصرىابن يونس املصرى، ) 9(
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ومل : وكان إماما ىف احلديث، ثقة ثبتا حافظا، قال الذهيب معلقا:  قال ابن يونس:ثناء العلماء عليه 
يكن أحد يف رأس الثالث مائة أحفظ من النسائي، هو أحذق باحلديث وعلله ورجاله من مسلم، 

حافظ :  قال اخلليلي، زرعةومن أيب داود، ومن أيب عيسى، وهو جار يف مضمار البخاري، وأيب
اتفقوا على , .. .وكتابه يضاف إىل كتاب البخاري ومسلم وأبوداود, رضيه احلفاظ .. .متقن

 قال منصور الفقيه ،ويعتمد على قوله يف اجلرح والتعديل وكتابه يف السنن مرضي, حفظه وإتقانه 
أبوعبد الرمحن : ال الدارقطين أبو عبد الرمحن إمام أئمة املسلمني، ق:وأمحد بن سالمة الطحاوي

وكان ابن احلداد كثري احلديث ومل : مقدم علي كل من يذكر ذا العلم من أهل عصره، وقال مرة
رضيت به حجة بيين وبني اهللا، قال : حيدث عن أحد غري أيب عبد الرمحن النسائي فقط، وقال

، وقال ة أبو عبد الرمحن النسائي مدافعأخربنا اإلمام يف احلديث بال: احلافظ أبو علي النيسابوري
وبرع يف هذا الشأن وتفرد باملعرفة واإلتقان : صاحب السنن. .احلافظ اإلمام شيخ اإلسالم: الذهيب

   )1(. وعلو اإلسناد

، بصري الأمحد بن عبدة ، أمحد بن عمرو بن السرح ، أمحد بن سليمان الرهاوي   :روى عن 
 علي بن  ،اضي املصيصةقلي بن حممد بن علي بن أيب املضا  ع،روزي املأمحد بن سعيد الرباطي 

حممد بن  ، حممد بن رافع النيسابوري ، حممد بن حيىي بن عبد اهللا النيسابوري، روزي  املحجر 
 ،هارون بن زيد بن أيب الزرقا   ، حممد بن إدريس أبو حامت الرازي ، روزياملالنضر بن مساور 

  )2(.ريهم كثري، وغهارون بن عبد اهللا احلمال 

 أبو بشر الدواليب وأبو علي احلسني بن حممد النيسابوري ومحزة الكناين واحلسن بن :روى عنه 
اخلضر السيوطي وأبو بكر بن السين وأبو القاسم الطرباين وحممد بن معاوية بن األمحر األندلسي 

د بن شعيب النسائي، وابنه عبد الكرمي بن أمحيق وحممد بن عبد اهللا بن حيويه، واحلسن بن رش
احلسني بن علي النيسابوري احلافظ، وأبو القاسم محزة بن  ،وأمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي

حممد بن علي الكناين احلافظ، وسليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين، وأبو سعيد عبد الرمحان بن 
                                                

 ابن حجر، )194/ 2 (1 طتذكرة احلفاظ، الذهيب، )24/ 2 (1 ط تاريخ ابن يونس املصرىابن يونس املصرى، ) 1(
 1، طاإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، اخلليلي، )81/ 11 (سري أعالم النبالء، الذهيب، )37/ 1 (1 طذيب التهذيب

)1 /436.(  
  . مشيخة النسائي )2(
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 بن يوسف الشيباين تاريخ مصر، وحممد بن يعقوب أمحد بن يونس بن عبد االعلى الصديف صاحب
   )1(. ، وآخرون،احلافظ األخرم، وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفراييين

، النعوت )5(  كتاب اجلمعة،)4( اإلغراب ، )3( ، عمل اليوم والليلة)2(  السنن الكربى:مؤلفاته  
زء فيه جملسان من إمالء ، ج)7( )وفاة النيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم(  الوفاة ،)6( األمساء والصفات

  الطبقات،)10( ، الضعفاء واملتروكون)9( ، خصائص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب)8( النسائي
 ، )12(  ومن بعدهمصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، تسمية فقهاء األمصار من أصحاب رسول اهللا )11(

، مشيخة )15(  فضائل الصحابة،)14( ، ذكر املدلسني)13( تسمية من مل يرو عنه غري رجل واحد
   .)16( النسائي

  )17(.  وتوىف بفلسطني سنة ثالث وثالمثائة:وفاته

                                                
سري أعالم الذهيب،  )332/ 1 (1 طذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، ،)194/ 2 (1 طتذكرة احلفاظالذهيب، ) 1(

 )..79/ 11( النبالء
   م2001 - هـ 1421األوىل، :  بريوت الطبعة–مؤسسة الرسالة : الناشر) (2
  1406الثانية، :  بريوت الطبعة–مؤسسة الرسالة : الناشر) 3(
   م2000 - هـ 1421األوىل :  املدينة النبوية الطبعة-دار املآثر : الناشر) 4(
  .مكتبة التراث اإلسالمي: الناشر) 5(
  م1998 -هـ 1419األوىل، :  السعودية الطبعة–تبة العبيكان مك: الناشر )6(
   القاهرة-مكتبة التراث اإلسالمي : الناشر  )7(
  1415األوىل، :  الدمام الطبعة–دار ابن اجلوزي : الناشر )8(
  1406األوىل، :  الكويت الطبعة–مكتبة املعال : الناشر )9(
  هـ1396 األوىل، :الطبعة حلب – دار الوعي :الناشر) 10(
  م1987-هـ1408 األوىل، :الطبعةالزرقاء - األردن- مكتبة املنار :الناشر) 11(
  1369 األوىل، :الطبعة حلب – دار الوعي :الناشر) 12(
  - 1369 األوىل، :الطبعة حلب – دار الوعي :الناشر) 13(
   هـ1423 األوىل :الطبعة مكة املكرمة - دار عامل الفوائد :الناشر) 14(
  1405 األوىل، :الطبعة بريوت –دار الكتب العلمية  :الناشر) 15(
  هـ1423 األوىل :الطبعة مكة املكرمة - دار عامل الفوائد :الناشر) 16(

  ).194/ 2 (1 طتذكرة احلفاظ، الذهيب، )24/ 2 (1 ط تاريخ ابن يونس املصرىابن يونس املصرى، ) (17
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  بن ماجه اإلمام ا

   )1( . احلافظمحمد بن يزِيد بنِ ماجه أَبوعبد اللَّه الْقَزوِينِي :أمسه ونسبه  

   )2(.  ولد يف سنة تسع ومئتني:والدته  

 حافظا صدوقا ثقة يف نفسه، وإمنا نقص رتبة كتابه ماجهكان ابن :  الذهيب قال:تعريف الكتاب
 سنن أيب عبد اهللا كتاب حسن لوال ما كدره أحاديث :بروايته أحاديث منكرة فيه، وقال مرة

ولذا " تقليل األحاديث الباطلة" وإمنا أراد الذهيب بقوله قليل : قال الصنعاين،واهية ليست بالكثرية
 وقال ،وأما األحاديث الضعيفة يف عرف أهل احلديث ففيه قدر ألف حديث ،وعاتقال من املوض

كتابه يف السنن جامع جيد كثري األبواب والغرائب وفيه أحاديث ضعيفة جدا حىت : ابن حجر
بلغين أن السري كان يقول مهما انفرد خبرب فيه هو ضعيف غالبا وليس األمر يف ذلك على إطالقه 

لة ففيه أحاديث منكرة واهللا تعاىل املستعان مث وجدت خبط احلافظ مشس الدين باستقرائي ويف اجلم
حممد بن علي احلسيين مالفظه مسعت شيخنا احلافظ أبا احلجاج املزي يقول كل ما انفرد به بن 

   )3(اهـ فهو ضعيف يعين بذلك ما انفرد به من احلديث عن األئمة اخلمسة ماجه

ر ودحيما والعباس بن الوليد اخلالل ومبصر حرملة بن حيىي وابا  روى عن هشام بن عما:روى عن
الطاهر ابن السرح وحممد بن رمح وحممد بن احلارث ويونس بن عبد األعلى املصريني وحبمص 

بد اهللا  بكر بن أيب شيبة وأمحد بن عبن عبد امللك اليزين وبالعراق أيبحممد بن مصفى وهشام 
   )4(.  وغريهم، زهري بن حرب خيثمةيبأوإمساعيل بن الفزاري و

                                                
تذكرة ، الذهيب، )40/ 27 (1 طل يف أمساء الرجالذيب الكما، املزي،)270/ 56 (تاريخ دمشقابن عساكر، ) 1(

 ).155/ 2 (1 طاحلفاظ
تذكرة ، الذهيب، )41/ 27 (1 طذيب الكمال يف أمساء الرجال، املزي،)271/ 56(ابن عساكر، تاريخ دمشق ) 2 (

 ).155/ 2 (1 طاحلفاظ
 1 طذيب التهذيبابن حجر،  ،)155/ 2 (1 طتذكرة احلفاظالذهيب،  ،)625/ 6 (1 طتاريخ اإلسالمالذهيب، ) 3(
 ).200/ 1 (1 ط توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظارالصنعاين األمري،  ،)531/ 9(
تذكرة ، الذهيب، )40/ 27 (1 طذيب الكمال يف أمساء الرجال، املزي،)270/ 56 (تاريخ دمشقابن عساكر، ) 4(

  ).155/ 2 (1 طاحلفاظ
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إبراهيم بن دينار احلوشيب اهلمذاين، وأمحد بن إبراهيم القزويين جد احلافظ أيب يعلى : روى عنه  
اخلليلي، وأبو الطيب أمحد بن روح البغدادي الشعراين، وإسحاق ابن حممد القزويين، وسليمان بن 

 ، مة القزويين القطان، وحممد بن عيسى الصفاريزيد القزويين، وأبو احلسن علي بن إبراهيم ابن سل
  )1(. وغريهم كثري

  )2(.  مات سنة ثالث وسبعني ومائتني:وفاته

   )4( .والتاريخ، التفسري ، )3( السنن :مؤلفاته

 بن قليج غلطاي، ملاإلعالم بسنته عليه السالم ب ، املسمى شرح سنن ابن ماجه - :شروح الكتاب
                                                                                                       )5( )هـ762: املتوىف(ي، أبو عبد اهللا، عالء الدين بن عبد اهللا البكجري املصري احلكري احلنف

                                      )6(. )هـ 911: املتوىف(  للسيوطيماجهمصباح الزجاجة شرح سنن ابن  -
  )7(. ) هـ1296ت (حملمد عبد الغين اددي احلنفي  ، شرح سنن ابن ماجه اح احلاجةإجن -

  
  

  

  

  

                                                
 ).270/ 56 (تاريخ دمشق، ابن عساكر، )41/ 27 (1 طالرجال ذيب الكمال يف أمساء املزي،) 1(
تذكرة ، الذهيب، )41/ 27 (1 طذيب الكمال يف أمساء الرجال، املزي،)271/ 56( ابن عساكر، تاريخ دمشق )2(

  ).155/ 2 (1 طاحلفاظ
   فيصل عيسى البايب احلليب-دار إحياء الكتب العربية : الناشر) 3(
 ).625/ 6 (1 طتاريخ اإلسالمالذهيب،   ، مل أجدمها فيما طبع)4(
   م1999 - هـ 1419 األوىل، :الطبعة اململكة العربية السعودية - مكتبة نزار مصطفى الباز :الناشر) 5(
   كراتشي-قدميي كتب خانة : الناشر) 6(
   كراتشي-قدميي كتب خانة : الناشر) 7(
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  )الفصل الثاين(

   :الدراسات السابقة

 مل أجد فيما وقفت عليه، وبعد طول حبث، من سبق إىل مجع حديث منصور بن املعتمر يف -
  .السنن األربعة، أو غريها

 أو ،يف كتب معينة كالكتب الستةكثري من رواة احلديث ع مرويات  اجتهد املتاخرون يف مج-
 وهذه ، وذاكا بني هذ ومنهم املتشدد يف حكمه ومنهم املتساهل ومنهم وسط، أو غريها،التسعة

 لكن ،همة بالسهلةليس بامل  رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم،التثبت من حديثو، هي طبيعة البشر
 واإلستعانة بقواعد مصطلح احلديث ،وكل على الباري سبحانه وتعاىل والت،بذل الوسع واجلهد

  .مما يسهل الطريق باذنه تعاىل، والكتب التالية منوذج من هذه التواليفوأقوال علماء أهل احلديث 

 كتب   عن أبيه يف) هـ79ت ( عبد الرحمنِ بنِ عبد اللَّه بنِ مسعود الْهذَليمرويات التابعي . 
 وغالب املرويات تتعلق بأحاديث ، والكتاب ذكر فيه املؤلفان االحاديث املرفوعة فقط،السنة

 االول لترمجة ، والكتاب يقع يف قسمني، صفحة78 وهو كتاب صغري احلجم يف ،األحكام
 ،غالب بن حممد أبو القاسم احلامضي:  والثاين ملروياته، والكتاب مجع ودراسة الدكتور،التابعي

  .لكتاب مل تذكر فيه دار الطباعة أو النشروا
 يف الكتب ) هـ126ت ( إِسحاق السبِيعيأبو  عمرو بن عبد اِهللا الْهمدانِيأحاديث التابعي . 

 والكتاب ، واملؤلف بدأ بترمجة السبيعي مث بيان أثر التدليس واالختالط على مروياته،الستة واملسند
 جامعة أم ، والكتاب حبث دراسات عليا، بن سعد بن أمحد ال غرم الغامدي أمحد:مجع ودراسة

  . مكة املكرمة،القرى

 والكتاب صغري ،يف الكتب التسعة  ) هـ130ت ( عبدةُ بن أَبِي لُبابةَ الْأَسديمرويات التابعي . 
 العدد ،السالمية وهو من مطبوعات جملة العلوم ا، ويوجد فيه تسعة أحاديث لعبدة،احلجم جدا

 والدكتور حازم ، للدكتور سعدي علي فياض، هـ، دراسة وحتليل1433 سنة ،احلادي عشر
  .عبد الوهاب عارف
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 والكتاب صغري ، يف الصحيحني) هـ144ت ( سعيد بنِ إِياسٍ الْجريرِيمرويات التابعي . 
اجلريري وأنه ثقة لكنه اختلط يف  بدأه املؤلف بذكر أقوال أهل العلم يف سعيد بن إياس ،احلجم

 مث ختمه بتضعيفه حلديث اجلريري عند ايب ، مث سرد الكاتب مروياته يف الصحيحني،آخر حياته
 ، االول لترمجة اجلريري، والبحث مقسم اىل جزئني،)من استجد ثوبا جديداً(داود يف السنن 

الرمحن عمر بن عبد اهللا بن عبد والثاين ملرويات البخاري للجريري، والبحث مجع وحتليل ابوعبد 
                                         . هـ، ومل يذكر يف الكتاب اسم دار الطباعة1429 والكتاب طبع سنة ،الرمحن

  
 مجعا وخترجيا ،  يف الكتب الستة) هـ177ت ( شرِيك بن عبد اِهللا الْكُوفي الْقَاضيمرويات . 

 ،رسالة ماجستري يف احلديث الشريف وعلومه للطالب إبراهيم أمحد عامرودراسةً ، والبحث 
 ، والبحث يف ثالثة أبواب وخامتة وفهارس،وأحاديث الكتاب بلغت مائتان وأربعا وأربعني حديثا

  .بني فيها ترمجة شريك ودرجته بني اجلرح والتعديل مث احلكم على مروياته
  
 يتناول البحث مرويات قَطَنٍ بنِ ،روياته يف الكتب التسعة  وم) هـ240ت (قَطَنٍ بنِ نسيرٍ . 

 صحيحه مع أنه متهم بسرقة  ومصوغات رواية اإلمام مسلم له يف،نسيرٍ يف الكتب التسعة
 وقد مجعت أحاديثه يف الكتب التسعة فبلغت ستة أحاديث فقط، وهي موزعة على النحو ،احلديث

ن يف سنن أيب داود، وحديث واحد يف سنن الترمذي، حديثان يف صحيح مسلم، وحديثا: التايل
تناول األول منهما ترمجة لقَطَنٍ : وقد اشتمل البحث على مبحثني. وحديث واحد يف مسند أمحد

بنِ نسيرٍ وخالصة القول فيه، وتناول الثاين دراسة أسانيد الروايات الست واحلكم عليها، 
 والكتاب مجع ودراسة الدكتور رمضان إسحاق ،ومصوغات رواية اإلمام مسلم له يف صحيحه

  . والدكتور نعيم أسعد الصفدي،الزيان
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                                                                                                  :الفصل الثالث
                                                                                                       :أحاديث الرسالة مرتبة عى األبواب وهي كالتايل

 ، دراسة احلديث ، رجال السند ، احلكم على  بالسندصحوباًأسم الكتاب والباب ، احلديث م
  .احلديث ، معاين املفردات ، مث فقه احلديث

                                                                                                                 :الفصل الرابع
  .الفهارساملصادر و ، وفيها مناقشة النتائج والتوصيات وخامتة الرسالة

   :املصادر واملراجع االساسية للبحث

 كما ذكرت سابقا فتصانيف أهل احلديث خمتلفة ، كاملوطآت واملسانيد واجلوامع والسنن  -
ة ، وهذا سيجعل مهمة البحث واألجزاء ، لكن جيمع الكثري منها أا رتبت على االبواب الفقهي

عن األحاديث غري صعبة يف مجع طرق احلديث واملتابعات والشواهد ، وال أستثين كتب العلل من 
هذه الفائدة ، فأصحاا تكلموا يف علل كثري من األحاديث كعلل ابن ايب حامت الرازي ، وعلل 

النقد املتعلقة مبوضوع الكتاب الدارقطين ، فهي كتب اليستغىن عنها الباحث يف معرفة كالم أهل 
، وكذا كتب التخريج والشروح احلديثية ، فأصحاا يذكرون كثري من الفوائد يف احلكم على 

االحاديث وكذا حال الرواة ، وأحيانا ذكر طرق أحاديث يف مؤلفات ضاعت أو مازالت خمطوطة 
 ضخمة من االحاديث ، ومن الكتب املفيدة كتب الرجال ، ككامل ابن عدي ، فإنه ذكر كمية

يف مصنفه ، حيث مجع بني نقد الرجال ورواية احلديث ، فكتابه اليستغىن عنه ، ومثله الضعفاء 
الكبري للعقيلي واروحني البن حبان ، وكتاب تاريخ بغداد ، وكذا تاريخ دمشق ، وهذه الكتب 

  .التقل يف الفائدة عمن سبق ذكرهم ، واهللا املستعان

                                                                                                            :الفهارس
                                                                                  املصادر واملراجعفهرس -
                                                                                           . فهرس اآليات القرآنية -
                                                                                                .فهرس أطراف االحاديث -
  . فهرس املوضوعات-
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  )الثالثالفصل (

   على األبوابةمرتبمرويات منصور بن املعتمر 

هعائرشو انالْإِمي ابتك ، انالْإِمي مطَع ابب:  

أَنبأَنا جرِير، عن منصورٍ، عن طَلْقِ بنِ حبِيبٍ، : بن إِبراهيم، قَالَ أَخبرنا إِسحق يّسائالنقَالَ  - 1
ثَلَاثٌ من كُن فيه وجد بِهِن حلَاوةَ : صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه : عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ

همطَعو انالْإِمي :أَنْ أَنْ يو ،ي اللَّهف بحأَنْ يا، وماهوا سمم هإِلَي بأَح ولُهسرلَّ وجو زع كُونَ اللَّه
  )1( .يبغض في اللَّه، وأَنْ توقَد نار عظيمةٌ فَيقَع فيها أَحب إِلَيه من أَنْ يشرِك بِاللَّه شيئًا

ورواه أمحد ، وهو حديث الباب جرير بن عبد احلميد  احلديث عنالنسائيى رو :دراسة احلديث
ابن األعرايب ورواه ،  شعبة عن )397/ 20( أنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنهمسند، يف املسند 

السند  وهذا ،  عن منصور بهثالثتهم،  حيىي بن يعلىعن  )917/ 3 (حديث الترقفي  ،معجميف 
عن عن أيب قالبة ) 12/ 1( باب حالوة اإلميان ، كتاب اإلميان،بخاري واحلديث رواه ال،صحيح

 ثَالَثٌ من كُن فيه وجد حالَوةَ :أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عنه، عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ
اناِإلمي :بأَح ولُهسرو كُونَ اللَّهأَنْ ي هكْرأَنْ يو ،لَّهإِلَّا ل هبحَء الَ ياملَر بحأَنْ يا، وماهوا سمم هإِلَي 

 كتاب اإلميان، باب بيان خصال ، ومسلم،اهـأَنْ يعود في الكُفْرِ كَما يكْره أَنْ يقْذَف في النارِ 
 فلفظ البخاري ،اري أوىل من لفظ طلق ولفظ البخ،)66/ 1(من اتصف ن وجد حالوة اإلميان 

 من كره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يلقى : عند البخاري، باب، وعن قتادة،جاء عن ايب قالبة
ك رضي اهللا تعاىل  عند أمحد يف املسند، مسند أنس بن مال، وثابت،)13/ 1(يف النار من اإلميان 

 وهم أوىل بالرواية ،البة عند البخارييب قأ، وألفاظهم قريبة جدا من لفظ )181/ 20(عنه 
  .، واهللا أعلم الصحيحة والفاظها من طلق

  قال أمحد ،أَبومحمد  بن مخلَد الْحنظَليبنِ راهويه ،إِسحق بن إِبراهيم - :رجال السند
 روى له خ ،ثني ومائتني، مات سنة مثان وثالثقة حافظ :من أئمة املسلمني، قال النسائي: حامتوأبو

                                                
 ).4987(، رقم ).8/93( طَعم الْإِميان ،رائعه، كتاب الْإِميان وشالسنن أخرجه النسائي يف )(1
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                                                                                           )1( .م د ت س
- رِيرج ،يدمالْح دبع نجرير ثقة وهو أحب إىل يف هشام بن عروة من يونس بن :حامت، قال أبو ب

                                                                                                )2(.  روى له الستة،بكري، مات سنة مثان ومثانني ومائة هـ
- بِيبٍطَلْقنِ حب ، زِينالْعرِيصصدوق يف : وقال أبوحامت، ثقة: قال العجلي وأبوزرعة،  الْب 

                )3(.  روى له م د ت س ق،مات دون املائةيني،رمي باإلرجاء من الراز: احلديث، وقال احلافظ
- سأَن كالنِ مب ،  نبارِيصرِ الْأَنضالن جِيرزخادم الْخ لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوتويف  رسول اهللا ص

 ، مشهور، الرواية عنه وأحد املكثرين من، وهو بن عشرين سنةصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمرسول اهللا 
 غزا ،، شهد الفتوح)اللَّهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيه( فقال صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمدعا له النيب 

 مثاين غزوات، مث قطن البصرة ومات ا، مات سنة اثنتني وقيل ثالث صلَّى اُهللا علَيه وسلَّممع النيب 
  )4(.ملحان بن خالد بن زيد بن حرامأمه أم سليم بنت  ،وتسعني وقد جاوز املائة

   . يف الصحيح ، واهللا أعلم البخاري اإلمام واحلديث رواه، صحيحالسند : احلديثاحلكم على

: ن ،. أي أدرك وصادف وذاق: وجد،. أي خصال ثالث: ثالث من كن فيه- :معاين املفردات
الوة ألا وأوثرت احل. لذته ورغبته وطعمهأي : حالوة اإلميان أي بسبب وجودهن يف نفسه،

يعم ذوي : مما سوامها واملراد احلب االختياري،: ب إليه اهللا ورسوله أحأظهر اللذات احلسية،
أي بدون مصلحة : يف اهللا حيب ،)5( واجلاه، وسائر الشهوات واملراداتالعقول وغريهم من املال، 

  )6(. هو كراهة القول والفعل أو الشخصالبغض خالف احملبة، و:  يبغض يف اهللادنيوية،
                                                

تقريب ابن حجر،) 62ص  (1 طمشيخة النسائيالنسائي، ) 2/210 (1، ط اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) (1
 )99ص  (1طالتهذيب،

 ).139ص  (1طتقريب التهذيب،، ابن حجر، )506/ 2 (1 ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) (2
) 515/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 491/ 4(، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 237ص  (1،طالثقاتالعجلي، ) 3(

   )283ص  (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،
 االستيعاب يف معرفة األصحاب  ابن عبد الرب)231/ 1 (1ط معرفة الصحابة،  نعيم وأب )4/ 3 (الثقاتابن حبان، ) 4(

 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،  )278-275/ 1 (1 ط متييز الصحابةاإلصابة يف ابن حجر، )109/ 1 (1ط
115.( 

 ).74/ 1(، كتاب اإلميان 1 طمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحعلي القاري، ) 5(
 ).246/ 1(، حرف اهلمزة1 ط التنوير شرح اجلامع الصغري ،لصنعاينا) 6(
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معىن حالوة اإلميان استلذاذ الطاعات وإيثارها على مجيع الشهوات واملستلذات : فقه احلديث
، ومن حالوة االميان احلب يف اهللا غري مشوبة باألغراض مل املشاق يف مرضاة اهللا ورسولهوحت

  .رء القذف يف النار كما يكره امل،الدنيوية ، وأخرها كراهية الشرك والكفر
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  :باب علَامةُ الْمنافقِ

حدثَنا زهير، : حدثَنا الْمعافَى، قَالَ:  أَخبرنا عمرو بن يحيى بنِ الْحارِث، قَالَيّسائالنقَالَ  - 2
: ثَلَاثٌ من كُن فيه فَهو منافق: قَالَ عبد اللَّه: ائلٍ، قَالَحدثَنا منصور بن الْمعتمرِ، عن أَبِي و: قَالَ

 يهلْ فزت لَم نهنةٌ مداحو يهف تكَان نفَم ،لَفأَخ دعإِذَا وانَ، وخ نمتإِذَا اؤو ،ثَ كَذَبدإِذَا ح
  )1( .خصلَةٌ من النفَاقِ حتى يتركَها

أيب بكر ، ورواه  وهو حديث الباب زهري بن معاوية  احلديث عنالنسائيروى  :دراسة احلديث
يف رواية من طريق حممد بن  (عن شعبة ) 55/ 4(، باب مناكحة املرجئة بن اخلالل يف السنة

باب مناكحة  ،السنة  يف أيب بكر بن اخلالل  ، وروايه ثانية من طريق القطان عند جعفر عنه
عن منصورٍ، :  ، قال من طريق ايب داود الطيالسي عنه(ورواية ثانية مرفوعة  ، )68/ 5(جئة املر

ثَلَاثٌ من كُن فيه فَهو منافق وإِنْ : عن أَبِي وائلٍ، عن عبد اللَّه، عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ
 ))فيه خصلَةٌ من النفَاقِ، إِذَا حدثَ كَذَب، وإِذَا أُؤتمن خانَ، وإِذَا وعد أَخلَفكَانَ فيه خصلَةٌ فَ

 ما روى أبووائل شقيق بن سلمة، ، مسند عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه،عند البزار يف املسند
يث ال نعلم إسناده إال ا احلدوهذ:  قال البزار،)89/ 5(عن عبد اهللا منصور، عن أيب وائل 

  .غري أيب داود يرويه موقوفا اهـداود، عن شعبة ذا اإلسناد، وأبو

بونعيم من أواحلديث رواه وهي رواية حممد بن جعفر والقطان وسبق ذكر ذلك، : قلت 
 :وقال) 77: ص( يف صفة النفاق ونعت املنافقني أليب نعيم ،طريق الطيالسي عن شعبة مرفوعا

 أبوعوانة، وزهري بن معاوية، عن منصور، عن أيب وائل، عن عبد اهللا قوله: لى الوقفوتابع غندرا ع
 وهي صواب عن شعبة هو الوقف ويبدوا أن ال، املوقوفة يب عوانةأومل أقف على رواية اهـ ، 

: ص(صفة النفاق وذم املنافقني  يف لفريايبرواية زهري ، واحلديث جاء عن شعبة مرفوعا رواه ا
أَخبرنِي منصور، سمعت أَبا : دثَنا عمرو بن علي، حدثَنا أَبو داود، حدثَنا شعبةُ، قَالَ ح فقال)53

لَاثٌ إِذَا آيةُ الْمنافقِ ثَ: وائلٍ، يحدثُ عن عبد اللَّه، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وعلَى آله وسلَّم قَالَ
ال : قال أبو حفص عمرو بن علي:  اهـ، مث قال حدثَ كَذَب وإِذَا وعد أَخلَف وإِذَا ائْتمن خانَ

  .اهـ أعلم أحدا تابع أبا داود على هذا وأبو داود ثقة 
                                                

 ).5023(، رقم ).8/117(وشرائعه، علَامةُ الْمنافقِ ، كتاب الْإِميان السنن أخرجه النسائي يف )(1
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ويعين أن الصواب يف احلديث عن شعبة الوقف وليس الرفع ، وجاء هكذا عن حممد بن :      قلت
، ر والقطان كالمها عن شعبة به موقوفا ، وهذا ماكنت رجحت أنه الصواب ، واحلمد هللا جعف

لكن  اهـ، صحيح اإلسناد موقوف): 95/ 11(لباين يف صحيح وضعيف سنن النسائي وقال األ
ن أصة  وخا، فله حكم الرفع فاملذكورات التعرف باإلجتهاد والرأياحلديث وإن كان موقوفاً

عن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي  فروى البخاري يف صحيحه ،خرينآ عن صحابة احلديث جاء مرفوعاً
إِذَا حدثَ كَذَب، وإِذَا وعد أَخلَف، وإِذَا اؤتمن خانَ :  آيةُ املُنافقِ ثَالَثٌ:صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ

 أَربع من كُن فيه كَانَ منافقًا :نَّ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَعن عبد اللَّه بنِ عمرٍو أَو ،اهـ
إِذَا اؤتمن خانَ، : خالصا، ومن كَانت فيه خصلَةٌ منهن كَانت فيه خصلَةٌ من النفَاقِ حتى يدعها

 باب عالمة ،كتاب اإلميان اهـ، وهذا يفذَا عاهد غَدر، وإِذَا خاصم فَجر وإِذَا حدثَ كَذَب، وإِ
 واهللا ،)78/79/ 1(  باب بيان خصال املنافق، كتاب اإلميان، وكذا مسلم،)16/ 1(املنافق 

  .أعلم

مانني ثقة، مات بعد الث: قال النسائي  عمرو بن يحيى بنِ الْحارِث احلمصي،- :رجال السند
                                                                                                     )1(ومائتني،روى له س

-افَىعالْم  نب ،انملَيو سأَب رِيزالْج نِيعسالر دمحوقال ، وثقه احلسن بن سليمان قبيطة، م 
                                                              )2(.  روى له س،سنة أربع وثالثني ومائتني مات ، صدوق:احلافظ

قال شعيب بن و ثقة ثبت،: قال العجلي،   الْكُوفيخيثَمةَ الْجعفيأَبو بن معاوِيةَ بن حديجزهير  -
                     )3(. روى له الستة،نة اثنتني وسبعني ومائةزهري أحفظ من عشرين مثل شعبة، مات س: حرب

أبو وائل :  قال ابن معني، أبو وائل ثقة: قال وكيع، الْكُوفي الْأَسدي شقيق بنِ سلَمةَ  ،وائلُ أَبو -
                                                             )4(.ات يف خالفة عمر ابن عبد العزيز، روى له الستة م،ثقة ال يسأل عنه

-اللَّه دبع  ودعسنِ مب،   نغَبلٍاف يذَلنِ الْهمحالر دبو عأَب هنع اللَّه يضمن السابقني األولني ، ر 
                                                

   1 ط الكاشفالذهيب، ) 428 ص (1ط تقريب التهذيب ابن حجر، ) 60 ص (1 ط مشيخة النسائيالنسائي، ) 1(
تقريب ابن حجر، ) 274/ 2 (1، طالكاشفالذهيب، ) 147/ 28 (1 ط  ذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي،) 2(

  ).537 ص (1ط ب التهذي
 1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 588/ 3 (1، ط اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 166 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 3(
  ).408/ 1 (1،طالكاشفالذهيب، ) 218 ص(
 ).268 ص (1طتقريب التهذيب،، ابن حجر، )371/ 4 (1 ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 4(
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 أسلم قدميا وهاجر اهلجرتني، وشهد بدرا واملشاهد بعدها، والزم ،ن الصحابة ومن كبار العلماء م
 النيبلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوكان صاحب نعليهص ،. ث عن النيبوحدلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عبالكثري، ص 

  )1(. ومات سنة اثنتني وثالثني،مناقبة مجة وأمره عمر على الكوفة

نه مما اليقال من قبل الرأي ، وله حكم الرفع أل ،  موقوفاً صحيحالسند :حلديث ااحلكم على
  .وللحديث شواهد يف الصحيحني ، وذا يصح احلديث ، واهللا أعلم

وأصله من يظهر خالف ما يضمر، مث غلب على من يظهر اإلسالم :  منافق- :معاين املفردات
بالبناء للمفعول أي وضع : إذا اؤمتن ،.عذرأي عمدا من غري :  إذا حدث كذب،.ويبطن الكفر

 :أخلف ،.أي أخرب خبري يف املستقبل: وإذا وعد ،.أي بالتصرف غري الشرعي: خان ،.عنده أمانة
  )2(. أي جعل الوعد خالفا بأن مل يف بوعده

معىن هذا الباب أن متام اإلميان باألعمال، وأنه يدخل على املؤمن النقص ىف إميانه  :فقه احلديث
  .الكذب، وخلف الوعد، وخيانة األمانة، ، كما يزيد إميانه بأفعال الربب

  

  

  

  

  

  

                                                
 ابن عبد )1765/ 4 (1ط معرفة الصحابة،  نعيم وأب )201-198/ 4 (1 طييز الصحابةاإلصابة يف متابن حجر، )1(

  .)323ص  (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،  )987/ 3 (االستيعاب يف معرفة األصحابالرب 
/ 1/126( كتاب اإلميان، باب الكبائر وعالمات النفاق ،1 طمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،علي القاري) 2(

128.( 
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 ابتكهرشو رِهيرِ خبِالقَد اني اِإلمياَء فا جم ابرِ ، بالْقَد:  

3 -  يذمرلَانَ قَالَقَالَ التغَي نب ودمحا مثَندقَالَ: ح ،داوودا أَبثَندح :دورٍ، حصنم نةُ، عبعا شثَن
لَا يؤمن عبد حتى يؤمن : صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه : عن رِبعي بنِ حراشٍ، عن علي قَالَ

ثَنِي بِاحلَق، ويؤمن بِاملَوت، وبِالبعث بعد املَوت، يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَني رسولُ اللَّه بع: بِأَربعٍ
                                                                                                                    .ويؤمن بِالقَدرِ

صح من حديث النضرِ وهكَذَا روى غَير واحد، عن منصورٍ  حديثُ أَبِي داود عن شعبةَ عندي أَ-
يلع نع ،يعرِب ن1(.ع(  

 أمحد ورواه ،داود الطيالسي وهو حديث الباب يب عن أاحلديثالترمذي روى  :دراسة احلديث
 البيهقي يف ورواه ،ر حممد بن جعف عن )5/ 2( مسند علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ،يف املسند

القضاء والقدر، باب ذكر البيان أن القدر خريه وشره من اهللا عز وجل وأن اإلميان به واجب 
 فالَ وخ ،عبة عن منصور عن ربعي عن علي به ثالثتهم عن ش،روح بن عبادة  عن )193: ص(

فريايب يف القدر،  ومعاذ بن معاذ عند لل،النضر بن مشيل عند الترمذي رواه بعد حديث ايب داود
اهللا أعلم مبا كانوا عاملني : صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمما روي يف أوالد املشركني، وقول النيب : باب

 يف السند،  فزادا رجالً، فروياه عن شعبة عن منصور عن ربعي عن رجل عن علي به،)154: ص(
 قال أمحد شاكر يف ،نضر اهـحديث أيب داود، عن شعبة عندي أصح من حديث ال: قال الترمذي

، أنه ليس فيه الرجل املبهم  وحنن نرجح ما رجحه الترمذي:)72/ 2(تعليقه على مسند أمحد 
إذا اختلف الناس : قال عبد اهللا ابن املبارك( وحممد بن جعفر أروى وأحفظ حلديث شعبة  ، اهـ

/ 7( البن أيب حامت اجلرح والتعديل، كما يف يف حديث شعبة فكتاب غندر حكما فيما بينهم
   .، فروايته ومن معه هي االصح وهو مارجحه الترمذي)221

ى  ذكر إطالق اسم اإلميان على من أت،عند ابن حبان يف الصحيحوتوبع شعبة من الثوري 
 ،)1/87(م يف املستدرك، كتاب االميان  عند احلاكو ، )1/404(جبزء من أجزاء شعب اإلقرار 

وقد قصر :  قال احلاكم، الواسطة ذكر بدون،ربعي عن علي بهعن منصور عن فروى احلديث 
                                                

، أَبواب الْقَدرِ عن رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، باب ما جاَء في اِإلميان بِالقَدرِ خيرِه وشره السننأخرجه الترمذي يف ) (1
  .ث النضرِ حديثُ أَبِي داود عن شعبةَ عندي أَصح من حدي: ، وقال)2145(رقم ) 452/ 4(
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أبوحذيفة موسى بن مسعود النهدي، ... .بروايته بعض أصحاب الثوري، وهذا عندنا مما ال يعبأ
وإن كان البخاري حيتج به فإنه كثري الوهم ال حيكم له على أيب عاصم النبيل وحممد بن كثري 

م، والدليل على ما ذكرته متابعة جرير بن عبد احلميد الثوري يف وأقرام، بل يلزم اخلطأ إذا خالفه
وهو ،  من أعرف الناس حبديث منصور اهـروايته، عن منصور عن ربعي عن علي، وجرير

 ،سند صحيحالصواب ، أي أن احلديث بدون ذكر واسطة بني ربعي وعلي رضي اهللا عنه ، وال
إسناده صحيح من ): 59/ 1(البن أيب عاصم  يف ختريج السنة ، طريق شعبةنلباين عوقال األ

): 145/ 5( ويف صحيح وضعيف سنن الترمذي ،الوجه الثاين وهو على شرط الشيخني اهـ
  .صحيح اهـ

 قال أبوحامت والنسائي ،أَبوأَحمد الْمروزِي الْعدوِي  ، محمود بن غَيلَانَ - :رجال السند
                                                         )1(. روى له خ م ت س ق،ثالثني ومائتني مات سنة تسع و،ثقة: واحلافظ

أبوداود حمدث : ، وقال أبوحامت الْبصرِيبن اجلارود  سليمان بن داود  ،الطَّيالِسي  ،داود  أَبو-
 ما بقي أحد : قال كيع،يد وعفان احب إىل منه، كان كثري احلفظصدوق كان كثري اخلطأ أبو الول

                                                                                                      )2(.  روى له م د ت س ق،أحفظ حلديث طويل من أيب داود الطيالسي، مات سنة أربع ومائتني
ليس أحد أحب :  قال القطان، بِسطَامٍ الْواسطي الْعتكي أَبوالْورد بن ا ، نِ الْحجاجِبا  ، شعبةُ-

كل شئ حيدث به شعبة عن رجل فالحتتاج أن تقول :  وقال،إيل من شعبة وال يعدله أحد عندي
                            )3(. روى له الستة، مات سنة ستني ومائةل أنه مسع فالنا، قد كفاك أمره،عن ذاك الرج

صاحل :  قال أبوحامت،ثقة:  قال العجلي واخلطيب، الْكُوفي  الْعبِسيمريمأَبو  ، رِبعي بنِ حراشٍ-
                                                 )4(.  روى له الستة،صاحل، مات سنة مائة:  وقال ابن معني،احلديث

- يلمِ ،عاشنِ هبِ بطَّلالْم دبنِ عبٍ بنِ أَبِي طَالنِ  بسوالْحولد قبل البعثة بعشر ، رضي اهللا عنهمأَب
                                                

تقريب ابن حجر،) 68 ص (1 طمشيخة النسائيالنسائي، ) 8/291 (1، ط، اجلرح والتعديل ابن أيب حامت)(1
 ).2/246 (1،طالكاشفالذهيب، ) 522 ص (1طالتهذيب،

 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 112/ 4(، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 201 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 2(
  ).459-458/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 164/ 12 (1 طذيب التهذيبابن حجر، ) 250

 ) 266 ص (1طتقريب التهذيب،، ابن حجر، )369/ 4 (1 ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 3(

، الذهيب، )9/432 (1 طتاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي، )3/509 (1 ط اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 4(
 ).205 ص (1طتقريب التهذيب،، ابن حجر، )1/390 (1،طالكاشف
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 تبوك،  ومل يفارقه، وشهد معه املشاهد إال غزوةصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فربي يف حجر النيب ،سنني
 وزوجه بنته ، أال ترضى أن تكون مني مبنزلة هارون من موسى:فقال له بسبب تأخريه له باملدينة

وهو أحد العشرة أنت أخي، : صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بني أصحابه قال له وملا آخى النيب ،فاطمة
  )1( .يف رمضان سنة أربعني ، االبرارقتل علي وهو ابن مثان ومخسني رضي اهللا عنه رضى املبشرين، 

   . ، واحلديث صححه الترمذي واحلاكم ، واهللا أعلم صحيحالسند : احلديثاحلكم على

 ،.ال يعترب ما عنده من التصديق القليب:  هذا نفي أصل اإلميان أي:ال يؤمن عبد - :معاين املفردات
أي يؤمن :  اهللا، وأين رسول اهللا أن ال إله إال،.أي يعمل، ويتيقن: يشهد: حىت يؤمن بأربع

بالتوحيد والرسالة وعدل إىل لفظ الشهادة أمنا من اإللباس بأن يشهد، ومل يؤمن، أو داللة على أن 
يشهد باللسان بعد تصديقه باجلنان، أو : النطق بالشهادتني أيضا من مجلة األركان، فكأنه قيل

 ،.أي إىل كافة اإلنس واجلن:  بعثين باحلق،.رإشارة إىل أن احلكم بالظواهر، واهللا أعلم بالسرائ
 وتكرير املوت : بعد املوت،.أي يؤمن بوقوع البعث: والبعث ،. يعتقد فناء الدنيا:ويؤمن باملوت

  )2( .إيذان لالهتمام بشأنه

املراد ذا احلديث نفي أصل اإلميان ال نفي الكمال، فمن مل يؤمن بواحد من هذه  :فقه احلديث
اإلقرار بالشهادتني، وأنه مبعوث إىل كافة اإلنس واجلن، والثاين أن : األول. كن مؤمنااألربعة مل ي

قائلني بقدم العامل وبقائه يعتقد فناء الدنيا، وهو احتراز عن مذهب الدهرية ال: يؤمن باملوت أي
مل بقضاء أن يؤمن بالقدر؛ يعين بأن مجيع ما جيري يف العا: أن يؤمن بالبعث، والرابع: ، والثالثأبدا

  )3(. اهللا، وقدره

  

  

                                                
 ابن حجر، ،)1089/ 3 (1ط االستيعاب يف معرفة األصحاب ابن عبد الرب ، )259/ 6( 1ط التاريخ الكبري لبخاري ا)1(

 .،)402 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،  )468 -464/ 4 (1 طاإلصابة يف متييز الصحابة
  ).179/ 1(، كتاب اإلميان، باب اإلميان بالقدر 1 طشرح مشكاة املصابيحمرقاة املفاتيح علي القاري، ) 2(

 )179/ 1(، كتاب اإلميان، باب اإلميان بالقدر 1 طمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحعلي القاري،  ) (3
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  :كتاب الطَّهارة، باب في الانتضاحِ

4 -  داوودقَالَ أَب نع ،داهجم نورٍ، عصنم نع ،رِيالثَّو وانُ هفْيا سثَندريٍ، حكَث نب دمحا مثَندح
 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمكَانَ رسولُ اللَّه : مِ بنِ سفْيانَ الثَّقَفي، قَالَسفْيانَ بنِ الْحكَمِ الثَّقَفي أَوِ احلَكَ

حضتنيأُ وضوتالَ يإِذَا ب.                                                                                    
-داوودقَالَ أَب :مانَ جفْيس افَقو مهضعقَالَ بو ،ادنذَا الْإِسلَى هةٌ عكَمِ :اعالْح ناب أَو كَم1(.الْح(  

 ، وأيضاً رواه عن زائدة يف  وهو حديث الباب  عن الثورياحلديث روى أبوداود :دراسة احلديث
كَمِ، عن عنِ الْحكَمِ أَو ابنِ الْح(وقال ) 1/43 ( باب يف االنتضاح،  كتاب الطهارة، سنن ال

أَ، (وقال  )104/ 24(احلكم بن سفيان أبواحلكم، أو، سند  يف املأمحدرواه ، و)أَبِيهضوت الَ، ثُمب
هجفَر حضنكَمِ،( وقال عن جرير )29/157( و)وأَبِي الْح نعيانَ الثَّقَففْينِ سكَمِ بو ،) أَوِ الْح 

 سالم بن أيب مطيععن  )216/ 3(احلكم بن سفيان الثقفي ، املعجم الكبري  يف لطربايناورواه 
عنِ الْحكَمِ بنِ ( وقال وهيب وعن، ) فَأَخذَ حفْنةً من ماٍء (وزاد) عنِ الْحكَمِ بنِ سفْيانَ(وقال 

أَبِيه نانَ، عفْيكَمِ (عن معمر وقال و ، ) سكَمِ، أَوِ الْحنِ الْحانَ بفْيس نعيانَ الثَّقَففْينِ سو ،) ب 
  وعنده زائدةزكريا بن أَيبعن  )2/85(، احلكم بن سفيان الثقفي سند يف امل يبةابن أيب شورواه 

 ماٍء توضأَ ثُم أَخذَ كَفا منلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنه رأَى النبِي ص الثَّقَفي عنِ الْحكَمِ بنِ سفْيانَ(
هجفَر بِه حض1/86(غرى، كتاب الطهارة باب النضح النسائي يف السنن الصورواه ، ) فَن(  نع

 )2/598(سند املداود الطيالسي يف وأبورواه  و، )  عنِ الْحكَمِ، عن أَبِيه(وقال ، )يف رواية (شعبة
ورواه  و)  الْحكَمِ رجلٌ من ثَقيف عن أَبِيهعنِ الْحكَمِ، أَو أَبِي (وقال )الرواية الثانية(عن شعبة 

  رجالهالسند وهذا ،  عن منصور بهسبعتهم، )1/277(، كتاب الطهارة احلاكم يف املستدرك 
عند أيب داود يف السنن ،  ورواه ابن أيب جنيح عن جماهد عن رجل من ثقيف عن أبيه، ثقات 

  ).1/43( ، باب يف االنتضاح، كتاب الطهارة 

هذا حديث صحيح على شرطهما، وإمنا تركاه للشك فيه، وليس ذلك مما يوهنه : قال احلاكم
  .على شرطهما اهـ: اهـ، وقال الذهيب

                                                
 ).166(رقم ) 43/ 1( كتاب الطَّهارة، باب في الانتضاحِ السنن، أخرجه أبوداود يف )(1
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ن مل يرويا للحكم بن ا، وال على شرط الشيخني، فالشيخاحلديث ليس بصحيح: قلت
 وقد اضطرب :)1/570(ل يف امليزان يف ترمجة احلكم  وموافقة الذهيب عجيبة منه فقا،سفيان شيئأ

هد، عن احلكم بن سفيان، وله  جما: الصحيح: وقال أبو زرعة،فيه منصور، عن جماهد ألوانا اهـ
يف  كما ،جماهد عن احلكم بن سفيان عن أبيه وألبيه صحبة اهـ:  الصحيح: وقال أبوحامتصحبة،

) 37: ص(لترمذي  وقال البخاري كما يف العلل الكبري ل،)1/558(علل احلديث البن أيب حامت 
 ،عن أبيه:  ورمبا قال ابن عيينة يف هذا احلديث،الصحيح ما روى شعبة ووهيب وقاال عن أبيه

إن احلكم مل : وقال بعض ولد احلكم بن سفيان.. . عن أبيه،وقال شعبة عن احلكم أو أيب احلكم
  . ومل يره اهـصلَّى اُهللا علَيه وسلَّميدرك النيب 

التاريخ الكبري يف ترمجة احلكم روايات خمتلفة للحديث ومل يرجح منها وذكر البخاري يف 
أما شيئاً ، ولكنه أشار إىل أن احلكم مل ير النيب صلى اهللا عليه وسلم وسيأيت خذا يف ترمجة احلكم، 

 وهذا يف بيان الوهم ،بيهأ وضطراب واجلهالة حبال احلكمابن القطان فقد ضعف احلديث باإل
يف :  باب، وقال العيين يف شرح سنن أيب داود،)136 - 5/129(ب األحكام واإليهام يف كتا

  .وهو حديث مضطرب اهـ) 387/ 1(االنتضاح 

و  فأما أب للروايت املختلفة ،اء يف تصحيح هذا احلديثمن الواضح اختالف العلم: قلت
سالم  و زائدةزكريا بن أَيب ، بسبب متابعة الثقات ومنهم داود فكأنه رجح رواية سفيان على غريه

الثوري يقدم على كل أصحاب منصور ، ، ف ويف نقدي هذا صحيح،ومعمر بن راشد بن أيب مطيع
اجلرح  اهـ ، كما يف مل يكن أحد أعلم حبديث منصور من سفيان الثوري:  حيىي بن معنيقال

 فرواية الثوري هي، زد إىل هذا متابعة الثقات للثوري  )64/ 1(والتعديل البن أيب حامت 
  .الصحيحة

 أما إذا ،ضطراب املذموم هو الذي تستوي فيه أوجه الرواياتاالف أما اضطراب احلديث،
 وحكم ، ولذا صحح أبوزرعة حديث سفيان،صحيحة أو أكثر فتكون هي الأمكن ترجيح رواية

 مع أن من ،)98: ص(ته ابن حبان يف مشاهري علماء األمصار ب بالصحبة، وكذا قال بصحللحكم
 فكيف ،تب احلديث أو التراجم مل يذكروا له إال هذا احلديث الواحد على إضطرابهذكره يف ك

  . ؟حيكم بصحبته
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 وعنده ،بيهأ احلديث، ورجح رواية من قال عن  أما البخاري ومن وافقه فقد ضعف
فاحلكم اليعرف بتوثيق، ضعيفاًالصحبة للحكم فيكون السند ،بل صرح جبهالته ابن القطان ، 

وخولوكذا هي رواية ابن ،بيهأة ووهيب وشعبة فزادوا يف احلديث لثوري ومن معه من زائد اف 
 وكذا رجح هذا أبوحامت الرازي أي ، وهو الذي حكم له البخاري وضعف احلديث،ايب جنيح
 والصحايب املزعوم مل يرو إال هذا احلديث واضطرب يف ،لكنه حكم بصحة احلديث) أبيه(بزيادة 

حكَاسناده فكيف يفالراجح أن احلديث ضعيف لالضطراب ،، وقد نفاها البعض؟ له بالصحبة م 
  .، وهذا دليل على أن سكوت أبوداود على احلديث اليعين انه صاحل،وجهالة احلكم أو سفيان

صلَّى اُهللا قَالَ رسولُ اللَّه : زيد بنِ حارِثَةَ، قَالَعن ( بلفظ  بسند ضعيفوللحديث شاهد
 هلَيعلَّمسو : دعلِ بوالْب نم جرخا يمبِي، لثَو تحت ،حضنِي أَنْ أَنرأَموَء، وضيلُ الْوائرنِي جِبلَّمع

 باب ما جاء يف النضح بعد الوضوء ، كتاب الطهارة وسننها، يف السننماجهعند ابن ) الْوضوِء
 من عوبِتو ، ، ومن غري رواية العبادلة عنه س وهو ضعيف مدل، ويف السند ابن هليعة،)1/157(

 وهذا عند ،بيهأديث من مسند اسامة بن زيد وليس رشدين ين سعد وهو ضعيف وجعل احل
 وشاهد أخر من فعله ،)1/198( باب يف نضح املاء على الفرج بعد الوضوء ،الدارقطين يف السنن

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقال البوصريي يف مصباح الزجاجة  ،وطن السابق يف املماجه عند ابن ص 
    .ف لضعف قيس وشيخه اهـهذا إسناد ضعي): 1/67(

 قال ، ثقة: قال اخلليلي،صدوق:  قال أبوحامت،يصرِالبِالْعبدي ، محمد بن كَثريٍ  - :رجال السند
رة، وما علمنا له شيئا الرجل ممن طفر القنط:  قال الذهيب،مل يكن يستأهل أن يكتب عنه: ابن معني

 روى له ، مات سنة ثالث وعشرين ومئتني،ثقة مل يصب من ضعفه: منكرا يلني به، وقال احلافظ
                                                                                            )1(. الستة

ثبت ...ثقة:  سفيان أمري املؤمنني يف احلديث، قال العجلي: قال شعبة، الثَّورِي بن سعيدسفْيانُ  -
                                             )2(. روى له الستة، مات سنة إحدى وستني ومائة،يف احلديث

 كان : قال ابن حبان،ثقة: قال ابن معني وأبو زرعة والعجلي، اج جّر أبواحلَبجبن  مجاهد -
                                                

 ) 504 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 213/ 2 (1،طالكاشفالذهيب، ) 1(
/ 6 (الثقاتابن حبان، ) 190 ص (1،طالثقاتالعجلي،) 222/ 4/118 (1 ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 2(

 ).244 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 449/ 1 (1،طالكاشفالذهيب، ) 402 -401
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                                                                 )1(. روى له الستة،نة أربع ومائة مات س،متقنا
-  يكَمِ الثَّقَفنِ الْحانَ بفْيأو سيانَ الثَّقَففْينِ سقيل له صحبة لكن ،ابن أيب احلكم:  وقيل:احلَكَمِ ب 

فيان الثقفى له صحبة ومن قال سفيان بن احلكم احلكم بن س :، قال ابن حبان يف حديثه اضطراب
عن احلكم أو : أخربنا سفيان عن منصور عن جماهد: وقال ابن كثري :، وقال البخاري  فقد وهم

  )2(. مل يدرك احلكم النيب صلى اهللا عليه وسلم: سفيان بن احلكم وقال بعض ولد احلكم بن سفيان

، بل لحكم بن سفيان  فالراجح أنه الصحبة ل إلرسالهسند احلديث ضعيف : احلديثاحلكم على
يب داود أصححه األلباين يف صحيح  احلديثو ، لكنه تقوى بالشواهد ،صرح ابن القطنت جبهالته 

  .، واهللا أعلم159رقم 

  .  باملاءيستنجي :ينتضحَ -  :معاين املفردات

م أن يستنجوا باحلجارة ال  االستنجاء باملاء وكان من عادة أكثره هوهنااالنتضاح  :فقه احلديث
ميسون املاء، وقد يتناول االنتضاح أيضاً على رش الفرج باملاء بعد االستنجاء به لريفع بذلك 

  )3(. وسوسة الشيطان

  

  

  

  

                                                
ابن ) 419/ 5 (الثقات، ابن حبان، )319/ 8 (1 ط  اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت،)420 ص (1،طالثقاتالعجلي،) 1(

  ).520 ص (1طتقريب التهذيب،حجر، 
تقريب ابن حجر،) 98ص  (1 طمشاهري علماء األمصارابن حبان، ) 116/ 3(، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 2(

مشاهري  ابن حبان ، )330/ 2 (التاريخ الكبري البخاري .)344/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 175ص  (1طالتهذيب،
 )98: ص (علماء األمصار

  )63/ 1(، كتاب الطهارة، ومن باب يف االنتضاح 1 طمعامل السنناخلطايب، ) 3(
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  :باب ما جاَء في الْمضمضة واالستنشاقِ

5 -  يذمرةُ قَالَقَالَ التبيا قُتثَندح :ما حثَندنِ حلَالِ به نورٍ، عصنم نع ،رِيرجو ،ديز نب اد
إِذَا توضأْت فَانتثر، وإِذَا : صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه : يساف، عن سلَمةَ بنِ قَيسٍ، قَالَ

رتفَأَو ترمجتاس.                                                                                                                    
- يححص نسيثٌ حدسٍ حنِ قَيةَ بلَميثُ سد1(.ح(  

وهو حديث   عن محاد بن زيد وجرير بن عبد احلميداحلديثالترمذي روى  :دراسة احلديث
عن ( عن شعبة وقال )604/ 2( سلمة بن قيس، سند الباب ، ورواه أبوداود الطيالسي يف امل

سمعت هلَالَ : إِذَا كَتبت إِلَيك فَقَد حدثْتك فَقَالَ: كَتب إِلَي وقَرأْته علَيه وقَالَ لي: منصورٍ، قَالَ
إِذَا توضأْت : سولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمقَالَ لي ر: بن يِساف عن سلَمةَ بنِ قَيسٍ الْأَشجعي قَالَ

رتفَأَو ترمجتإِذَا اسو ،ثُرحديث سلمة بن قيس األشجعي رضي  ،سند ، ورواه احلميدي يف امل)فَان
 )115/ 31( حديث سلمة بن قيس ،سند  عن ابن عيينة ، ورواه أمحد يف امل)106/ 2(اهللا عنه 
قَالَ لي : عن منصورٍ، عن هلَالِ بنِ يساف، عن سلَمةَ بنِ قَيسٍ قَالَ(وقال  معمروري وعن الث

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسر:رتفَأَو ترمجتإِذَا اسو ،رثفَان أْتضويف ابن أيب شيبة، ورواه ) إِذَا ت 
 السند عن أيب األحوص ، سبعتهم عن منصور به ، وهذا )223/ 2( املسند ، سلمة بن قيس

8/202(ر البخاري يف التاريخ الكبري  وذك،صحيح (هاللٍيف ترمجة ،س اع هالل بن يساف من م
، روى عنه منصور ...هالل بن يساف أَبو احلسن  : فقالالصحايب سلمة بن قيس رضي اهللا عنه

عمن املعتمر وحصني وسن قيسباهـ سلمة ب ،وصر سلمةُح بالس من النيب اعِم  هلَيلَّى اُهللا عص
لَّمسوعند أمحد يف املوطن السابق   وسبق بيانه)604/ 2(سند  يف املأيب داود الطيالسي عند و ، ،

وهذا إسناد صحيح، : 1305 لباين يف الصحيحة رقم وقال األواحلديث صححه الترمذي ، 
 ،واحلديث رواه البخاري،  األشجعي وهو صحايب اهـات رجال مسلم غريرجاله كلهم ثق

أَخبرنِي أَبو إِدرِيس، أَنه : الزهرِي، قَالَعن  )43/ 1(كتاب الوضوء، باب االستنثار يف الوضوء 
من توضأَ فَلْيستنثر، ومنِ استجمر فَلْيوتر : سمع أَبا هريرةَ، عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنه قَالَ

                                                
 جاَء في الْمضمضة واالستنشاقِ ، باب ماصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، أَبواب الطَّهارة عن رسولِ اِهللا السنن أخرجه الترمذي يف )1
  .حديثُ سلَمةَ بنِ قَيسٍ حديثٌ حسن صحيح : وقال)27(رقم ) 40/ 1(
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 وعنده ،)1/212(تار يف االستنثار واالستجماركتاب الطهارة، باب اإلي، وكذا عند مسلم،اهـ
: صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قال رسول اهللا :يف نفس الباب عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه، يقول

                                    ، اهـستجمر أَحدكُم فَلْيوترإِذَا ا

 مستخرج الطوسي ، أما قول الطوسي يف خمتصر األحكام.د اجلميعفاحلديث صحيح عن          
كالمه فيه ، ف ويقال حديث سلمة بن قيس حسن صحيح اهـ:)1/194(على جامع الترمذي 

  . واهللا أعلم، فاحلديث صحيح، اجلزم بصحته والصواب،تردد يف صحة احلديث

:  قال ابن معني وأبوحامت، الثَّقَفي أَبو رجاٍء قُتيبةُ بن سعيد بن جميلٍ بن طَرِيف - :رجال السند
                                                                      )1( . روى له الستة،ثقة، مات سنة أربعني ومئتني

- ديز نب ادمح،   نيلَباعمو إِسأَب يدالْأَز مهرد رِيصليس أحد يف أيوب :  قال ابن معني، الْب
بن مهدي ما اقال و ما كنا نشبه محاد بن زيد إال مبسعر، :قال وكيعو ،أثبت من محاد بن زيد

                                                           )2(.  روى له الستة،سبعني ومائة مات سنة تسع و،رأيت أحدا مل يكتب أحفظ منه
- رِيرج ،يدمالْح دبع ن1 ثقة ، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم،  ب.                                                      
                      )3( . روى له م ت د س ق،ثقة: ي قال ابن معني والعجلبنِ يساف،هلَالِ  -
قال ،  من أشجع بن ريث بن غطفان  ،رضي اللَّه عنه صحابِي الْأَشجعي ، سلَمةَ بنِ قَيسٍ-

: وزاد ابن عبد الرب ،يرو عنه إال هالل بن يساف مل:، قال مسلم له صحبة: البخاري وأبوحامت
روى ثالثة أحاديث، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح  : ، قال البغويعيسحاق السبيإأبو
  )4(  عمر استعمله على بعض مغازي فارسأنّ

 واحلديث رواه الشيخان البخاري ومسلم يف الصحيح  ، صحيحالسند : احلديثاحلكم على
  بصيغة اهول ، فاحلديث صحيح، واهللا أعلم

                                                
  ).454 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 140/ 7 (1 ط  اجلرح والتعديل ابن أيب حامت،)(1
 ).178 ص (1طقريب التهذيب،تابن حجر، ) 138/ 3 (1 ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 2(
 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 73/ 9(، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 460 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 3(

 ).343/ 2 (1، طالكاشفالذهيب، ) 576
، ط ل، اجلرح والتعديابن أيب حامت) 80 ص (1 طاملنفردات والوحدانمسلم، ) 70/ 4 (التاريخ الكبري ، البخاري) 4(
 ).128/ 3 (1طاإلصابة ابن حجر، ) 642/ 2 (1 طاالستيعاب يف معرفة األصحابابن عبد الرب، ) 170/ 4(
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                                                            .ستنجاء باألحجار هو اال: استجمرت-  :معاين املفردات
  )1( يعين ما يسقط من املنخرين عند االستنشاق :فانتثر -

 واالستنجاء باحلجارة وترا أي ثالث ،دل احلديث على مشروعية االنتثار يف الوضوء :فقه احلديث
  . مرات أو مخس وهكذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  ).102/ 1 (1ط غريب احلديث ، لقاسم بن سالمأبو عبيد ا) 1(
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 ابوِءبضلَى الْوع افَظَةحالْم:  

6 -  نقَالَماجهقَالَ اب دمحم نب يلا عثَندمِ :  حالس نورٍ، عصنم نانَ، عفْيس نع ،يعكا وثَندح
استقيموا، ولَن تحصوا، : صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه : بنِ أَبِي الْجعد، عن ثَوبانَ، قَالَ

نمؤوِء إِلَّا مضلَى الْوظُ عافحلَا يلَاةَ، والص كُمالمأَع ريوا أَنَّ خلَماع1( .و(  

كتاب الدارمي،ورواه ،  وهو حديث الباب وكيع  احلديث عنابن ماجهروى  :دراسة احلديث
 يف ورواه الروياين الفريايب ، حممد بن يوسف  عن)1/518(لطهور، باب ما جاء يف الطهور ا

 عن الثوري أربعتهم  ،القطان وابن مهدي عن )1/404( سامل بن أيب اجلعد عن ثوبان املسند ،
 احلسن بن قتيبة فروى احلديث عن سفيان الثوري عن فالَ وخ،عن منصور عن سامل عن ثوبان به

 بغية الباحث عن زوائد  ،سند يف املاحلارثند  ، عامل بن أيب اجلعد عن ابن عمر بهمنصور عن س
  .)239/ 1 ( ، كتاب الصالة ، باب فضل الصالةمسند احلارث

ليس ): 3/33(ل أبوحامت يف اجلرح والتعديل  قا، ألنه ضعيف،وخمالفة احلسن شاذة منكرة
  فضالً عن ثقات فحول من،بقوي احلديث، ضعيف احلديث اهـ، فال يعتد مبثله يف خمالفة ثقة

 وكذا خالف حممد بن عجالن فروى احلديث عن الثوري عن سليمان بن ،أصحاب الثوري
 حممد بن عجالن عن سفيان ، عند أيب الشيخ يف ذكر األقران،عمران عن سامل عن ثوبان به

ثوري وال من احلفاظ وابن عجالن حسن احلديث لكنه ليس من أصحاب ال) 109: ص(الثوري 
املروزي حممد بن نصر يف تعظيم قدر  ي من جرير بن عبد احلميد عند ، وتوبع الثورفروايته وهم

  . فروياه عن منصور به)1/204(، أفضل العمل الصالة لوقتها الصالة

 املسند، وثوبان رمحه اهللا  منصور من األعمش عند ايب داود الطيالسي يفعوبِتو
 نقله ،وبان رضي اهللا عنهيسمع من ث مل مل منقطع فسا رجاله ثقات إال أنهالسندو ،)2/336(

ل البوصريي يف مصباح الزجاجة  وقا،49الترمذي عن البخاري سابقا حتت احلديث رقم 
هذا احلديث رجاله ثقات أثبات إال أنه منقطع بني سامل وثوبان فإنه مل يسمع منه بال ): 1/41(

ت عن ثَوبانَ، عنِ النبِي حدثْ: عن منصورٍ، عن سالمٍ، قَالَ وروى احلديث جرير ،خالف اهـ

                                                
 ).277(، رقم ).1/101(، كتاب الطَّهارة وسننِها، باب الْمحافَظَة علَى الْوضوِء السنن يف ماجه أخرجه ابن )(1
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 هثْلبِم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي، أفضل العمل الصالة  يف تعظيم قدر الصالة حملمد بن نصر املروز،ص
 وقال ،وهذا يدل على عدم مساع سامل للحديث من ثوبان رضي اهللا عنه ، )1/205(لوقتها 

 ماجه رواه ابن :)1/97(احملافظة على الوضوء وجتديده يف املنذري يف الترغيب والترهيب،الترغيب 
 ، ومع االنقطاع سابق الذكر قال احلاكم يف املستدرك، وهذا منه عجيب،بإسناد صحيح اهـ

 هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، ومل :بعد أن روى احلديث) 221/ 1(كتاب الطهارة 
   .ديث اهـ، ووافقه الذهيب هذا احلخيرجاه ولست أعرف له علة يعلل مبثلها مثل

فإن هذا حديث :  وليس كما قال: مغلطاي على احلاكم فقالد وقد ر،عجيبوهذا 
سامل بن أيب اجلعد مل : منقطع، واملنقطع ليس صحيحا، وممن صرح بذلك اِإلمام أمحد قائله قال

وبنحوه قاله ابن ركه، مل يد: يسمع من ثوبان، بينهما معدان بن أيب طلحة، وقال أبو حامت الرازي
/ 1(باب ما جاء يف مقدار الوضوء ،  كتاب الطهارة، ملغلطايماجهشرح ابن  كما يف حبان اهـ،

37(.  

 وكأن ، بشديد ليسلكن احلديث ميكن أن يتقوى بالشواهد واملتابعات فالضعف: قلت
الطيالسي علمويروى : املوطن السابق فأشار إىل املتابعة فقال يف، مارواه عن سامل عن ثوبانةَلَّ ع 

هذا احلديث عن الوليد بن مسلم عن عبد الرمحن بن ثابت عن حسان بن عطية عن أيب كبشة عن 
تاب السابق ، وهو مارواه حممد بن نصر املروزي يف الك اهـصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمثوبان عن النيب 

كَبشةَ  أَبِي  حديثمن) سن احلديثبسند فيه عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان وهو ح) (202/ 1(
قَالَ رسولُ اللَّه : السلُولي، حدثَه، أَنه، سمع ثَوبانَ، مولَى رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوا: صددوا أَنَّسلَماعوا، وقَارِبأَ و ريلَاةُ  خالص كُمالملباين يف إرواء اهـ، قال األع
 وهذا إسناد حسن متصل بالتحديث ورجاله :)136/ 2(الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل 

   .رمحن بن ثابت وهو حسن احلديث اهـكلهم ثقات رجال البخارى غري ابن ثوبان وهو عبد ال

/ 2( عند أمحد يف املسند ،عن ثوبان به سامل من عبد الرمحن بن ميسرة فرواه عوبِتو
 كما ،جمهول مل يرو عنه غري حريز بن عثمان:  لكن عبد الرمحن قال عنه علي بن املديين،)136

وأما هذا فقد وثقه : لباين يف اإلرواء فقالاأل أما ،)450/ 17(يف ذيب الكمال يف أمساء الرجال 



 48

. قد قال أبو داود شيوخ حريز كلهم ثقاتوروى عنه مجاعة منهم حريز بن عثمان و, العجلى 
   .ناد صحيح إن شاء اهللا تعاىل اهـفاإلس

 ،داود فالسند صحيحوصح كالم أبلكن احلديث يف املتابعات وإن  ،وكالمه فيه نظر
 استقيموا، :قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو، قَالَوللحديث شاهد 

 نمؤوِء إِلَّا مضلَى الْوظُ عافحلَا يلَاةَ، والص كُمالملِ أَعأَفْض نوا أَنَّ ملَماعوا، وصحت لَنعند ابن و ،
اهـ، كذا  هذا اِإلسناد ال بأس به :)38: ص (ماجه قال مغلطاي يف شرح ابن ،)1/102(ماجه 

 ، لكن المينع هذا من االستشهاد حبديثه،سليم وهو من مشاهري الضعفاءيب أقال ويف السند ليث بن 
 لكن السند شاذ فقد رواه أبو بالل ،وشاهد عن جابر رضي اهللا عنه عند احلاكم يف املوطن السابق

 ،حممد بن خازم عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر به) يف رواية( األشعري عن أيب معاوية 
 يف  وهم وكيع، ويعلى بن عبيد عند أمحد،رواه عن سامل عن ثوبانوكل من رواه عن االعمش 
، سامل بن أيب والثوري وحممد بن فضيل يف مسند الروياين) 37/110(املسند، ومن حديث ثوبان 

الرواية ( يب معاوية وأند الطيالسي يف املوطن السابق،  وشعبة ع،)1/404(اجلعد عن ثوبان 
عن ، وغريهم رووا احلديث عن األعمش عن سامل )37/60(عند أمحد يف املسند ) لصحيحةا

  . ه نبه احلاكم ووافقه الذهيب وهو كما قاالأطَ وإىل خ،يب بالل االشعريأثوبان، واخلطأ من 

عن أَبِي أُمامةَ،   وشاهد أخري، حينئذ لشذوذ الروايةفشاهد حديث جابر اليصلح شاهداً
وا، ونِعما إِن استقَمتم، وخير أَعمالكُم الصلَاةُ، ولَا يحافظُ علَى الْوضوِء استقيم: يرفَع الْحديثَ قَالَ

 نمؤ1/102( على الوضوء  باب احملافظة، كتاب الطهارة وسننهاماجه، يف سنن ابن ،اهـإِلَّا م (
 وقال ،جمهول اهـ :)1/97(قال املنذري يف الترغيب والترهيب ،يب حفص الدمشقيأويف السند 

هذا إسناد ضعيف لضعف تابعيه ): 1/42(ح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه البوصريي يف مصبا
   .اهـ

 وقد ذكر الشيخ مقبل هذا احلديث يف ،واحلديث ذه املتابعات والشواهد صحيح :قلت
لشواهد اليت  ومل ينتبه ل، وضعفه بالنقطاع بني سامل وثوبان،كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة

  . واهللا أعلم، وهذا خطأ فادح،تقوي احلديث
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كان ثقة صدوقا، وقال :، قال أبوزرعة  الطَّنافِسيإِسحاقٍ بن ، علي بن محمد - :رجال السند
                                                        )1( مخس وثالثني ومائتني، روى له قمات سنة  ثقة،: احلافظ

- يعكاحِ ، ورالْج نكان وكيع مطبوع احلفظ، كان حافظا حافظا، وكان وكيع :  قال أمحد، ب
من أوثق : سألت علي بن املديين: احفظ من عبد الرمحن من مهدى كثريا كثريا، وقال أبوحامت

 ،الثقات حيىي القطان وعبد الرمحن ابن مهدى ووكيع بن اجلراح هؤالء: أصحاب الثوري؟ قال
                                                              )2(. روى له الستة،مات سنة ست وتسعني ومائة

                                                                                              .4 رقمسبقت ترمجته حتت احلديث ثقة ، ،  ،سفْيانُ -
- دعنِ أَبِي الْجمِ بالس ،  يعجالْأَش طْفَانِيالْغيمات سنة ، ثقة: قال أبوزرعة وإبن معني، الْكُوف 

                                                           )3(. روى له الستة،سبع أو مثان وتسعني وقيل مائة
مشهور  صحابِي ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّممولَى النبِي  أَبو عبد اللَّه اشميالْهبن بجدد  ، ثَوبانَ -

هنع اللَّه يضيقال ر ، :من السراة، :  من حكم بن سعد بن محري، وقيل،إنه من العرب حكمي
يزل يكون معه يف السفر واحلضر إىل أن تويف ومل  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّماشتراه مث أعتقه رسول اللَّه 

 لَّمسوأدى ، رسول اهللا صلى اهللا عليه و ،لَّمسكان ثوبان ممن حفظ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  )4(. ، مث حتول إىل الرملة مث محص، ومات ا سنة أربع ومخسنيما وعى 

، وللحديث شواهد حسنها مغلطاي  ، لكنه منقطع  ثقات رجالهدنالس : احلديثاحلكم على
  .واأللباين ، وذا يتقوى احلديث ويرتقي إىل درجة احلسن على أقل أحواله ، واهللا أعلم

 قال االستقامة اتباع احلق والقيام بالعدل ومالزمة املنهج املستقيم من : استقيموا-  :معاين املفردات
 أي ولن تطيقوا وأصل اإلحصاء : ولن حتصوا،.اإلتيان جبميع املأمورات واالنتهاء عن مجيع املناهي

 أي إن مل تطيقوا مبا أمرمت به من االستقامة فحق : واعلموا،.وقيل معناه لن حتصوا ثوابه.. .العدل

                                                
  ).405ص  (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 6/202 (1 ط اجلرح والتعديلابن أيب حامت) 1(
 ).581ص  (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 464ص  (1،طالثقاتالعجلي، ) 2(
  ) 226 ص (1طتقريب التهذيب،، ابن حجر، )181/ 4 (1 ط  اجلرح والتعديل ابن أيب حامت،)3

ابن  )218/ 1( 1ط االستيعاب يف معرفة األصحاب ابن عبد الرب، )504-501/ 1( 1ط عرفة الصحابةم،  نعيم وأب )4(
  ).134 ص (1طتقريب التهذيب، ابن حجر،  )528/ 1 (1 طاإلصابة يف متييز الصحابةحجر، 
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أي يف :وال حيافظ على الوضوء ، الصالة اجلامعة ألنواع العباداتعليكم أن تلزموا فرضها وهي
  )1( أوقاته

 وخري أعمال املسلم  ،احلق والقيام بالعدل ومالزمة املنهج املستقيماالستقامة اتباع  :فقه احلديث
فهي أم العبادات ، واليواظب على الوضوء حقيقة الصالة أي أفضلها وأمتها داللة على االستقامة 

  )2( .إميانه، إال مؤمن كامل يف أوحكما ليشمل حالة النوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ).119/ 1(، كتاب الطهارة وسننها، باب احملافظة على الوضوء حاشية السندي على سنن ابن ماجهالسندي، ) 1(
  ).352/ 1(، كتاب الطهارة 1 طمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحعلي القاري، ) 2(
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  :باب الاستنجاِء بِالْماِء

حدثَنا أَبو الْأَحوصِ، عن منصورٍ، عن إِبراهيم، عنِ :  حدثَنا هناد بن السرِي قَالَماجهالَ ابن قَ - 7
ةَ، قَالَتشائع نع ،دوالْأَس : ولَ اللَّهسر تأَيا رملَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَطُّ إِلَّص طغَائ نم جرخ  سا م

  )1(.ماًء

 ، ورواه الدارقطين وهو حديث الباب أيب األحوص  احلديث عنابن ماجهروى  :دراسة احلديث
يف رواية مرجوحة والراوي عنه أبو أمحد الزبريي ، وهو ثقة ( عن الثوري )262/ 14(يف العلل 

 إسحاق ورواه ،)37إال أن روايته عن الثوري فيها أوهام كثرية ، راجع ترمجته حتت احلديث رقم 
عن النيب صلَّى بن راهوية يف املسند، ما يروى، عن األسود بن يزيد، عن عائشة رضي اهللا عنها، 

 لَّمسو هلَيقَالَفروى احلديث عن ( جريرٍ عن )3/847(اُهللا ع ،يماهرإِب نورٍ، عصنم نع : ري لَم
و هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهساًءرم سلَاِء إِلَّا مالْخ نم جرلَا خرِ قَطُّ وشي الْعا فمائص لَّماهـس  (
 مسعرو) يف رواية ثانية من طريق وكيع( عن الثوري )262/ 14(ورواه الدارقطين يف العلل 

مل حدثت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن منصور، عن إبراهيم، قال(وزياد البكائي  وقاال
مخستهم عن منصور عن )  ، وهذا لفظ الثوري ومسعرخيرج من غائط قط إال توضأ أو مس ماء

احلديث ) يف رواية مرجوحة(إبراهيم معضال ، إال رواية الباب فقد روى أبو األحوص والثوري 
  . موصوال

/ 14(ورواية اجلماعة املعضلة هي الصحيحة ، واليت رجحها الدارقطين يف العلل : قلت
ورواه مسعر، واحلسن بن صاحل، وأبو األحوص، وزياد البكائي، عن منصور، عن :  فقال)262

 )1/426(عيف سنن ابن ماجه في صحيح وضفلباين  األأما ،  اهـإبراهيم، مرسال، وهو الصواب
 أمحد يف  ، قال اإلمامن بن األسودمن عبد الرمحموصوال براهيم إ عوبِت، و صحيح اهـ:قال

وجدت : قال عبد اهللا )42/362(ة بنت الصديق رضي اهللا عنها لصديقة عائش مسند ا،املسند
 حدثَنا عبد الرحمنِ بن مهدي، عن سفْيانَ، عن جابِرٍ، عن :هذا احلديث يف كتاب أيب خبط يده

 إِذَا خرج  اُهللا علَيه وسلَّم كَانَلَ اِهللا صلَّىعبد الرحمنِ بنِ الْأَسود، عن أَبِيه، عن عائشةَ أَنَّ رسو
ه البعض قًثَّ ووقد ،لكن يف السند جابر بن يزيد اجلعفي الكذاب املعروف اهـ ، من الْخلَاِء توضأَ

                                                
 ).354(، رقم ).1/127(، كتاب الطَّهارة وسننِها، باب الاستنجاِء بِالْماِء السنن يف ماجه أخرجه ابن )(1



 52

 مهما شككتم يف شئ فال تشكوا أن جابر بن يزيد أبو حممد اجلعفي ثقة حدثنا عنه :فقال وكيع
كان جابر ورعا يف : فقال  وكان الثوري يوثقه، اهـ وشعبة وحسن بن صاحلمسعر وسفيان 

جابر اجلعفي صدوق يف : احلديث، ما رأيت أورع يف احلديث من جابر اهـ، ووثقه شعبة فقال
 اجلرح والتعديل البن أيب كالمها يف تركه عبد الرمحن وحيىي، : وقال أمحد بن حنبل عن،احلديث

واهللا : جلابر اجلعفي: مسعت الشعيب يقول: وقال إمساعيل بن أيب خالد ،)2/497) (1/225(حامت 
واهللا ال ميوت : ال متوت حىت تأتيهم بالكذب فما مات حىت أتاهم بالكذب، وقال إبراهيم بن زياد

 كما ،ما مضت األيام والليايل حىت ام بالكذب: حىت يكذب على اهللا وعلى رسوله، قال إمساعيل
 ،وهنا روى الثوري احلديث عنه وكان حيسن الظن به  .)192/ 1( للعقيلي الضعفاء الكبرييف 

عن أَنس بن مالك، يقُولُ كَانَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه لكنه كذاب فال تصح متابعته، ويف الباب 
ةٌ ماوا إِدنعم ،غُالَما وأَجِيُء أَن ،هتاجحل جرإِذَا خ لَّمسو جِي بِهنتسنِي يعاٍء، يم عند ،اهـن 

 لرواية البخاري له ، واحلديث صحيح،)42/ 1( باب االستنجاء باملاء ،البخاري، كتاب الوضوء
  .واهللا أعلم  وليس حديث الباب، وعليه اإلعتماد،يف الصحيح

  
 وقال ، ثقة: قال النسائي،ي الْكُوفري والسب أبعص ابن م، هناد بن السرِي - :رجال السند

ثقة :  وقال اخلليلي،عليكم ناد: صدوق، وسئل إبن حنبل عمن نكتب بالكوفة؟ فقال: أبوحامت
                                      )1(.  روى له م د س ق ت، مات سنة ثالث وأربعني ومائتني،خمرج يف الصحيح

 وقال ثقة،: أبوزرعة والعجليو  قال ابن معني،سالم بن سلَيمٍ الْحنفي الْكُوفي   ، أَبو الْأَحوصِ-
 )2( .صدوق دون زائدة وزهري يف اإلتقان، مات سنة تسع وسبعني ومائة، روى له الستة: أبوحامت

- يماهرا  ،إِب نبزِيدسٍ ينِا ابن قَيبانرمو عأَب يعخالن دوالْأَس  يما سألت : قال األعمش، الْكُوف 

                                                
اإلرشاد يف معرفة اخلليلي،) 120/ 9 (1، طح والتعديل اجلرابن أيب حامت،) 62 ص (1 طمشيخة النسائيالنسائي، ) 1(

/ 2 (1، طالكاشفالذهيب، ) 574 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 578/ 2 (1، طعلماء احلديث للخليلي
339.( 

) 474/ 1 (1،طالكاشفالذهيب، ) 260/ 4 (1 ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 212 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 2(
 ).261 ص (1طيب التهذيب،تقرابن حجر، 
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                                                                       )1(.، روى له الستة مات سنة ست وتسعني،إبراهيم عن شئ قط إال وجدت عنده منه أصال
- دوا  ،الْأَس نبزِيدابي  يعخسٍ النمات سنة ، ثقة: قال إبن معني وأمحد والعجلي،أبوعمرون قَي 

                                                                                        )2(.أربع أو مخس وسبعني
صلَّى اُهللا علَيه ا وأفضل أزواج النيب  أفقه النساء مطلق،أم املؤمننيبِنت أَبِي بكْرٍ الصديقِ   ،عائشةُ -

لَّمسرأيت مشيخة أصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه :  مسروققال ، إال خدجية ففيهما خالف شهريو
كانت عائشة أفقه الناس، وأعلم : وقال عطاء. عليه وآله وسلّم األكابر يسألوا عن الفرائض

ما : وقال أبوموسى. قه وال بطب وال بشعر من عائشة ما رأيت أحدا أعلم بف:وقال عروة. الناس،
 ماتت سنة سبع ومخسني على ،أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إال وجدنا عندها فيه علما

  )3(.الصحيح

   .، وروى البخاري يف صحيحه احلديث مبعناه ، واهللا أعلم صحيحالسند : احلديثاحلكم على

أي استنجى به :  إال مس ماء،.مول على اخلارج من الدبر حم: خرج من غائط- :معاين املفردات
  )4(.  ويدل على األول رواية أنس رضي اهللا عنه،أو توضأ والثاين بعيد

  .من السنة مس املاء واالستنجاء به عند االنتهاء من الغائط :فقه احلديث

  

  

  
                                                

 1،طالكاشفالذهيب، ) 556/ 2 (1، طاإلرشاد يف معرفة علماء احلديثاخلليلي، ) 8/ 4 (1 طالثقاتابن حبان، ) 1(
 ).95ص  (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 227/ 1(
/ 1 (1 طاظتذكرة احلفالذهيب، ) 292/ 2 (1 ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 67ص  (1،طالثقاتالعجلي، ) 2(

  ).111ص  (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 41
 ابن حجر، )186/ 7 (1 طأسد الغابة ابن االثري ، )1881/ 4 (1 ، طاالستيعاب يف معرفة األصحاب ابن عبد الرب ، )3(

  ) 750 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،  ،)235-231/ 8 (1 طاإلصابة يف متييز الصحابة
  ).146/ 1(، كتاب الطهارة وسننها، باب االستنجاء باملاء ماجه على سنن ابن حاشية السنديالسندي، ) 4(
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يهةَ أَخروى عريِ أَنْ يهالن ابب:  

8 - نماجه قَالَ ابدةَ قَالَ حبيأَبِي ش نكْرِ بوبا أَبثَن : نورٍ، عصنم نانَ، عفْيس نع ،يعكا وثَندح
ةَ، قَالَتشائع نةَ، عشائعلًى لوم نع ،زِيدنِ يب اللَّه دبنِ عى بوسم : جفَر تأَيا رم أَو ،تظَرا نم

 ولِ اللَّهسلَّىرصلَّمسو هلَيكْرٍ، قَطُّ اُهللا عوبقُولُ:  قَالَ أَبمٍ ييعونةَ: كَانَ أَبشائعل لَاةوم ن1( .ع(  

ورواه  ، )مولًى(وقال  وهو حديث الباب وكيع  احلديث عنابن ماجهروى  :دراسة احلديث
عبد الرمحن  عن )367/ 42(ي اهللا عنها  مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رض،أمحد يف املسند

 ما يروى عن أم علقمة موالة ،بن راهوية يف املسندورواه إسحاق ،  )مولًى( وقال بن مهدي
 يب نعيمأ  عن)465/ 2 (صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمعائشة وغريها من نساء أهل املدينة عنها عن النيب 

 للطحاوي، باب بيان مشكل ما روي عن يف شرح مشكل اآلثارورواه الطحاوي ، ) مولَاة (وقال
 ،فيه ضعف{ مؤمل بن إمساعيل عن )414/ 3( يف ستر العورة صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمرسول اهللا 

/ 8(اجلرح والتعديل البن أيب حامت  كما يف ، كثري اخلطأ يكتب حديثه...صدوق،قال أبوحامت 
   .)اةمولَ(و ) موىل(أربعتهم عن سفيان به ، على اخلالف يف  } )374

ما نه م وفيه موىل أو موالة عائشة رضي اهللا عنها ومل أعرف أيٍ، ثقاتجاله رِدنالس: قلت
 هذا إسناد ضعيف موىل :)85/ 1 (ماجهقال البوصريي يف مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ، 

 أن علة احلديث جهالة  ومجلة القول:)6/214( الغليل عائشة مل يسم اهـ، وقال االلباين يف إرواء
  . سواء كان رجال أو امرأة اهـ،الراوى عن عائشة

جلهالة الواسطة بني موسى وعائشة  ل حال فالسند ضعيف على كُ،االا قَم كَوهو: قلت
خر فروى يوسف بن أسباط آ اً ولسفيان سند، احلديثفع كما سبق عمن ض،رضي اهللا عنها

ما :  عن حممد بن جحادة عن قتادة عن أنس عن عائشة قالتاحلديث فقال حدثنا سفيان الثوري
تأَيفَ ررج  ولَ اللَّهسرلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عكذا قال لنا الثوري، وما كتبته إال عنه .  اهـطْ قَص
 وهذا سند ظاهره ،)2/362(ن الفوائد األفراد للدارقطين  منييف الثالث والثمانكما  ،اهـ

 إال أن ،)227 :ص( رواية الدوري ،هسف وإن وثقه البعض كابن معني كما يف تارخي ويو،الصحة

                                                
 ).661(، رقم ).1/217(، كتاب الطَّهارة وسننِها، باب النهيِ أَنْ يرى عورةَ أَخيه السنن يف ماجه أخرجه ابن )(1
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 دفن يوسف بن أسباط : قال صدقة:)2/265(ل البخاري يف التاريخ األوسط  قا،فيه غفلة كبرية
 وقال العقيلي يف الضعفاء ،كتبه فكان بعد يقلب عليه وال جيىء كما ينبغي يضطرب يف حديثه

فحدث بعد، من حفظه بأحاديث منها ما ال , كان من العابدين دفن كتبه  :)454/ 4(الكبري 
 وأن رواية اجلماعة عن ،فال شك يف خطأ رواية يوسف ، ومنها ما خيطئ فيه اهـ, أصل له 

وإمنا يروى هذا، عن  : )89/ 14(علل  يف الالدارقطين  ، قال  على ضعفها،الثوري هي االصح
 مث ،  اهـعن موالة لعائشة، عن عائشة  بن يزيد األنصارير، عن عبد اهللالثوري، عن منصو

عن بركة بن حممد احلليب عن يوسف ) 100/ 1(رأيت احلديث رواه الطرباين يف املعجم الصغري 
   . تفرد به بركة بن حممد يروه عن الثوري إال يوسف بن أسباطمل: قالمث  ،بن اسباط به

كان يسرق ):1/203( حبان يف اروحني ، قال ابنوبركة البركة فيه فإنه كذاب: قلت
احلديث ورمبا قلبه وإذا أدخل عليه حديث حدث به ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد اهـ، وقال 

أنا قد رأيت بركة هذا حبلب ): 2/224(ا يف الكامل يف ضعفاء الرجال عبدان األهوازي كم
افظ يف ختريج أحاديث حلوذكر ا،  ومل أكتب عنه ألنه كان يكذب اهـوتركته على عمد

عن أيب صاحل أراه عن ابن حديث رواه أبو يعلى املوصلي يف مسنده بسنده ) 1/458(الكشاف
عباس قَالَ قَالَت عائشة ما أَتى رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمَ  أحدا من نِسائه إِلَّا مقنعا يرخي 

مأسه ولَى رب عنِي الْفرج الثَّوعمين ت آهلَا رلَّمَ  وسو هلَيع لَّى اللَّهول اهللا صسته من رأَياهـا ر، 
 حممد بن القاسم يكذب أحاديث أحاديث : قال عنه أمحد،ويف السند حممد بن القاسم األسدي

 .)2/170(ل ألمحد رواية ابنه عبد اهللا موضوعة ليس بشيء اهـ، كما يف العلل ومعرفة الرجا
ورواه الدارقطين يف كتابه املسمى غرائب مالك حدثنا حممد : خر فقالآوذكر احلافظ أيضا حديثا 

بن إمساعيل ابن إسحاق الفارسي ثنا حممد بن كامل بن ميمون الزيات ثنا زيد بن احلسن ثنا مالك 
صلَّى  بن أنس حدثين ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما نظرت إىل فرج رسول اهللا

 لَّمسو هلَيوال نظر إىل فرجي قط انتهى مث قال حممد ابن كامل وزيد بن حسن ضعيفان وال اُهللا ع
 الغرائب واألفراد للدارقطين واملوجود يف أطراف .يصح هذا عن مالك وال عن الزهري انتهى

ري، غريب من حديث الزهري عنه عنها، وغريب من حديث مالك عن الزه :قوله) 5/471(
   . غري حممد بن كامل بن ميمون اهـتفرد به زيد بن احلسن املقربي عنه، ومل يروه عنه
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 وأن كان يقصد ،فإن كان احلافظ يقصد هذا الكتاب فلم يضعف الدارقطين السند: قلت
، 530لدارقطين يف العلل رقم  قال عنه ا، فمحمد بن كامل،، وعلى كل حالفهعرأخر فلم آ كتاباً

رقطين يف الضعفاء قال عنه الداخه زيد بن احلسن  وشي، ليس بالقوي اهـ هذا:)4/234(
 و ،فالشاهد ضعيف، اهـ بصري، حيدث عن مالك بن أنس مبناكري :)2/153(واملتروكون 

 فهو حديث ضعيف، واهللا ، وال يصح بأي وجه،يبدوا أن احلديث إنفرد به الكذابني والضعفاء
  .أعلم

 قال ، الْكُوفيالْواسطي بن أَبِي شيبةَ بن محمد عبد اللَّه  ،ن أَبِي شيبةَ  أَبوبكْرِ ب- :رجال السند
، س وثالثني ومائتني مات سنة مخ، ثقة: وقال أبوحامت،صدوق، وهو أحب إيل من عثمان: أمحد

                                                                                                                  )1(.روى له خ م د س ق
- يعك6سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة،و .                                                                
                                                               .4سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،ثقة، ،  سفْيانُ-
-ياخلطمي الْكُوف زِيدنِ يب اللَّه دبنِ عى بوس2(. ثقة، روى له م د ق: ، قال أمحد والدارقطين  م(                         
                                                                                     . مولًى لعائشةَ ، مل أعرفه-
  .7، أُم الْمؤمنِني رضي اللَّه عنها، سبقت ترمجتها حتت احلديث رقم  عائشةُ-

 ، وفيه من مل أعرفه ، وضعف السند البوصريي، وله  ثقاتجاله رِدنالس : احلديثاحلكم على
 فهو حديث ، بأي وجه وال يصح، جداً من الرواة الكذابني والضعفاءشواهد انفرد بروايتها 

    .ضعيف، واهللا أعلم

   )3(. أي حياء منه:  أو ما رأيت،.أي حياء منها:  ما نظرت-  :معاين املفردات

 وهذا ليس على سبيل احلتم ،يف احلديث إن صح ترك الزوجة النظر لفرج زوجها :فقه احلديث
  . واهللا أعلم،وااللزام

                                                
 ).320 ص (1طريب التهذيب،تقابن حجر، ) 160/ 5 (1، ط،اجلرح والتعديلابن أيب حامت) 1(

،  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 289 ص (1 طسؤاالت أيب داود لإلمام أمحد يف جرح الرواة وتعديلهمأبوداود، ) 2(
  ).552 ص (1ط تقريب التهذيب ابن حجر، ) 67 ص (1 طسؤاالت الربقاين للدارقطينالربقاين، ) 149/ 8 (1ط
 ).2058/ 5(، كتاب النكاح، باب النظر1  طح مشكاة املصابيحمرقاة املفاتيح شر ،علي القاري) 3(
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  :إِمام الصلَاةَ عنِ الْوقْتكتاب الصلَاة، باب إِذَا أَخر الْ

9 -  داوودقَالَ أَب ،افسنِ يلَالِ به نورٍ، عصنم نع ،رِيرا جثَندح ،نينِ أَعةَ بامقُد نب دمحا مثَندح
ةَ بادبع نع ،تامنِ الصةَ بادبع تنِ أُخنِ ابى، عثَنأَبِي الْم نع نب دمحا مثَندحح و ،تامنِ الص

سلَيمانَ الْأَنبارِي، حدثَنا وكيع، عن سفْيانَ الْمعنى، عن منصورٍ، عن هلَالِ بنِ يساف، عن أَبِي 
نِ الصةَ بادبع أَةرنِ اماب يأَبِي أُب نع ،يصمى الْحثَنقَالَالْم ،تامنِ الصةَ بادبع نع ،تقَالَ : ام

 ولُ اللَّهسرلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا : صهقْتول لَاةنِ الصاُء عيأَش ملُهغشاُء تري أُمدعب كُملَيكُونُ عتا سهإِن
قْتولَاةَ للُّوا الصا فَصهقْتو بذْهى يتاحلٌ،هج؟، قَالَ:  فَقَالَ رمهعلِّي مأُص ولَ اللَّهسا رإِنْ : ي ،معن

ئْتانُ،.شفْيقَالَ س؟ قَالَ:  ومهعلِّي مأُص مهعا مهكْترإِنْ أَد :ئْتإِنْ ش ،مع1(.ن(    

أمحد يف واه ر، و وهو حديث الباب عن جرير والثورياحلديث  روى أبوداود :دراسة احلديث
 ويؤخرونَ الصلَاةَ عن وقْتها( عن شعبة وقال )272/ 39( حديث أيب أيب ابن امرأة عبادةاملسند ، 

حممد بن نصر املروزي يف ورواه  ، و) فَصلُّوا الصلَاةَ لوقْتها، ثُم اجعلُوا صلَاتكُم معهم تطَوعا
ر األخبار اليت احتجت به هذه الطائفة اليت مل تكفر بترك الصالة باب ذك ،تعظيم قدر الصالة 

ابن ورواه  و ، شيبان عن )43/ 1(الكىن واألمساء يف لدواليب اورواه  و عن شريك ، )2/939(
باب ما جاء فيما إذا أخروا الصالة عن وقتها  ، كتاب إقامة الصالة، والسنة فيها ،سنن  يف الماجه 

سيكُونُ أُمراُء تشغلُهم أَشياُء، يؤخرونَ الصلَاةَ عن وقْتها ( وقال ن عيينةسفيان ب عن )398/ 1(
 ، وفيه من مل أعرفه، ثقات رجالهالسندو، عن منصور به  ستتهم ،)فَاجعلُوا صلَاتكُم معهم تطَوعا

ني شيخ أيب  جرير وسفيان يف تعيفلَ واخت،عثر له على ترمجةأعبادة بن الصامت،مل خت أبن اف
 وهو الصواب ألن ،أبو أُيب ابن امراة عبادة:  وقال الثوري،خت عبادةأبن ا: املثىن، فقال األول

 ، ماومرت روايته سفيان بن عيينةو الثوري على هذا من شريك  عوبِتوالثوري أحفظ من جرير 
 بدون ذكر عبادة بت بن امراة عبادةإال أنه جعل احلديث من مسند ا(  من شعبة عوبِتكما 

عند ) واجعلُوا صلَاتكُم معهم تطَوعا : بل عنده،...فَقَالَ رجلٌ : وليس عنده، الصامت يف السند
   .)356/ 37( الصامت  حديث عبادة بن،أمحد يف املسند

                                                
 ).433(رقم ) 118/ 1(كتاب الصلَاة، باب إِذَا أَخر الْإِمام الصلَاةَ عنِ الْوقْت السنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(
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س من مسند وليومن وافقه فاحلديث إمنا هو من مسند عبادة بن الصامت كما قال الثوري 
إذا خالفين سفيان يف : شعبة قال ،الثوري أحفظ من شعبةو ،، كما قال شعبة ابن امراة عبادة

: االلباينوقال ، )63/ 1(اجلرح والتعديل البن أيب حامت اهـ، كما يف حديث فاحلديث حديثه 
ة بن عبادخت أبن وليس ا أيب أُيب ابن امراة عبادة ، وصحح احلديث من طريق عن السند صحيح

 وهذا يف ، ،عن عبادة، وهو الصحيح إلتفاق الثوري وابن عيينة وشريك على هذا الصامت
 ، وهذا )2/321(اإلمام الصالة عن الوقت  باب إذا أخر ، كتاب الصالة،صحيح ايب داود

خالف اليفسد احلديث فإبن امراة عبادة صحايب ، فكيفما دار احلديث فإنه يدور على صحايب، 
  .واهللا أعلم

كَيف أَنت : قَالَ لي رسولُ اِهللا: الَعن أَبِي ذَر، قَ): 1/448(وللحديث شاهد يف صحيح مسلم 
ونَ الصرخؤاُء يرأُم كلَيع تا؟ إِذَا كَانهقْتو نلَاةَ ع -لَاةَ  -أَوونَ الصيتما؟يهقْتو نقُلْ:  قَالَعا : تفَم

   .اهـ صلِّ الصلَاةَ لوقْتها، فَإِنْ أَدركْتها معهم، فَصلِّ، فَإِنها لَك نافلَةٌ: تأْمرنِي؟ قَالَ

 وهذا احلديث مثال على عدم صالح احلديث ، ولكن على لفظ مسلم،وذا يصح احلديث
  . واهللا أعلم، عليهاملصنفبسكوت 

 وقال ،ثقة:  وقال الدارقطين،صاحل:  قال النسائي:ينمحمد بن قُدامةَ بنِ أَع - :رجال السند
   )1(. روى له د س،ضعيف، مات سنة مخسني ومائتني تقريبا: ابوداود

- يدمالْح دبع نب رِير1ثقة ، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  ، ج  
  .5ثقة ، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  ،هلَالِ بنِ يساف -
   )2(. روى له د ق،وذكره ابن خلفون يف الثقات.ثقة: بن عبد الربا قال ، وثقه العجلي،ىالْمثَن أبو-

                                                
 1طتقريب التهذيب، حجر،ابن) 308/ 4 (تاريخ بغداداخلطيب البغدادي، ) 50 ص (1 طمشيخة النسائيالنسائي، ) 1(
 ).212/ 2 (1، طالكاشفالذهيب، ) 503 ص(
 إكمال ذيب الكمالمغلطاي، ) 280 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 510/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 2(

 ).40/ 7(1ط
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با املثىن روى عن أ واشار البخاري إىل أن ، ترمجة مل اعثر له على، أُخت عبادةَ بنِ الصامتابنِ  -
علمي اليماين اىل وهم  لذا جزم امل،خت عبادةأ ومل يقل إبن ، عبادة بن الصامتأيب أُىب ابن امرأة

   )1(.  واهللا أعلم،إبن اخت عبادة: من قال
- تامنِ الصةَ بادبنقيب، ، أحدي، شجري،حد نقباء االنصار له صحبةأالوليد عقىب بدرى  أبو،ع 

 سكن ،شهد املشاهد، وسعد بعقد املعاقد حني بايعوا الرسول على النصرة والتعاضد، شهد البيعتني
 على بعض الصدقات، وكان يعلم أهل الصفة القرآن، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمه النيب الشام واستعمل

بعثه عمر بن اخلطاب ليعلم الناس القرآن، وتويف ببيت املقدس، مات سنة أربع وثالثني وكان أول 
  )2(. من وىل قضاء فلسطني

- ارِيبانَ الْأَنملَيس نب دمحمات سنة أربع وثالثني ،صدوق: وقال احلافظ ،قةث:  قال اخلطيب،م 
  )3( . روى له د،ومائتني

- يع6  سبقت ترمجته حتت احلديث رقم،ثقة  ،وك.  
  .4 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة،سفْيانُ  - 
-و  أبتامنِ الصةَ بادبع أَةرنِ اماب يه أم  عبد اللَّه بن عمرو بن قيس بن زيد ا، أُبألنصاري، وأم

من األنصار من اخلزرج شهد أبوه وأخوه قيس بن عمرو بدرا ومل يشهدها  : قال ابن سعد ،حرام
وحتول أبو أيب إىل الشام فنزل ببيت . وأمه أم حرام بنت ملحان خالة أنس بن مالك. أبو أيب
، قال ابن يه وسلَّمصلَّى اُهللا علَرسول اهللا وقد روى عن رسول اهللا .  وله عقب هناك ،املقدس

  )4(هو آخر من مات من الصحابة بفلسطني : مندة

 ألحاديث املختارة، واحلديث قال عنه الضياء يف اصحيح  سنده احلديث : احلديثاحلكم على
 مسلم ، واهللا  اإلماموشاهده عند، ، وهذا من طريق الثوري وشعبة إِسناده صحيح: )317/ 8(

   .أعلم
                                                

 ).54/ 1 (1ط بيان خطأ البخاري يف تارخيهابن أيب حامت، ) 7/ 9( 1ط التاريخ الكبريالبخاري،) 1(

أبونعيم األصبهاين، ) 87ص  (1 طمشاهري علماء األمصارابن حبان، ) 95/ 6 (1، ط اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 2(
 ).1919/ 4 (1 طمعرفة الصحابة

 ).482ص  (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 216/ 3 (1ط تاريخ بغداداخلطيب البغدادي، ) 3(
ذيب املزي،) 4/ 7 (1 طاإلصابة يف متييز الصحابةبن حجر، ا )282/ 7 (1 ، طالطبقات الكربى  حممد بن سعد ،)4(

 )12/ 33 (1 طالكمال يف أمساء الرجال
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 ،. أي لوقتها املختار:لوقْتها ،. أي أمور:تشغلُهم أَشياُء ،قصةالضمري لل: إِنها -  :تمعاين املفردا
                                                                ،. أي ويدخل وقت الكراهة:حتى يذْهب وقْتها

أي ولو منفردين لكن على وجه ال يترتب عليه فتنة  :الصلَاةَ لوقْتها ،. أي أنتم:فَصلُّوا -
هو : إِنْ شئْت ،. ألا زيادة ودفع شر:نعم: قَالَ ،. أي إذا أدركتها معهم:أُصلِّي معهم ،.ومفسدة

  )1(. يدل على استحباب الصالة معهم

 معهم ثانية إن  مث الصالة، وإن أخرها األئمة،يف احلديث االمر بالصالة على وقتها :فقه احلديث
  . وتكون نافلة له،شاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
/ 2(خر امام الصالة عن الوقت ، كتاب الصالة، باب إذا أ2 طعون املعبود وحاشية ابن القيمالعظيم آبادي، ابن القيم،  )1

72(  
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فُوفالص ةوِيست ابب:  

10 -  داوودقَالَ أَب نصِ، عوأَبِي الْأَح نع ،يفناسٍ الْحوج نمِ باصوعأَبو ،رِيالس نب ادنا هثَندح
دبع نع ،يامةَ الْيطَلْح نورٍ، عصنازِبٍ، قَالَمنِ عاِء برنِ الْبةَ، عجسونِ عنِ بمحولُ :  الرسكَانَ ر

 اللَّهلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُصيا ونباكنما ونوردص حسمي ةياحإِلَى ن ةياحن نم فلَّلُ الصختلَا :  ي
قُلُوب فلتخفُوا فَتلتختقُولُ،كُمكَانَ يلِ:  والْأُو فُوفلَى الصلُّونَ عصي هكَتلَائمو 1(.إِنَّ اللَّه(  

 يف ابن خزمية ، ورواه وهو حديث الباب عن أيب األحوص احلديث روى أبوداود :دراسة احلديث
باب ذكر صلوات الرب ومالئكته على واصلي الصفوف ،  صحيح كتاب اإلمامة يف الصالةال
إبراهيم بن  عن )224/ 1(املعجم األوسط  ، ورواه الطرباين يف  عن جرير)26/ 3( ألولا

مل يرو هذا احلديث  :قال الطرباين) عن منصورِ بنِ الْمعتمرِ، عنِ الْحكَمِ بنِ عتيبةَ(وقال ، طهمان
صور، عن طلحة عن من: ورواه سفيان الثوري. عن منصور، عن احلكم إال إبراهيم بن طهمان

 )43/ 2(باب الصفوف  ، كتاب الصالة ، صنف يف املعبد الرزاق الصنعاين ورواه  ،اهـ نفسه
 عند أيب داود ، منصور من شعبةعوبِتو ، صحيحالسندوهذا ،   عن منصور بهأربعتهم ، عن معمر

 ،د يف املسند عند أمح،ومن أيب اسحاق السبيعي) 2/105( الرباء بن عازب ،الطيالسي يف املسند
  عندعبد الرمحن بن زبيد األيامي ومالك بن مغول ومن ،)585/ 30(حديث الرباء بن عازب 

إِنَّ : وكَانَ يقُولُ(بدون فقرة ) 248: ص(باب يف تسوية الصفوف يف الصالة  ،سند  يف املالسراج
د بن طلحة عند أمحد يف املوطن السابق ومن حمم، )اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى الصفُوف الْأُولِ

وحديث حممد بن : وقال) 4/86(واحلديث صححه العقيلي يف الضعفاء الكبري  )30/479(
 ألنه ،ويقصد أصل احلديث ، ن بن عوسجة، عن الرباء صحيح اهـطلحة عن أبيه عن عبد الرمح

 يروي عن  وحديث طلحة بن مصرف رواه عنه شعبة، وسفيان الثوري،:أضاف إىل ماسبق
ما : عن أبيه، ملا حكاه أبو كامل عنه، أنه قال, األعمش، ومنصور بن طلحة، وإمنا، أردت روايته 

  .اهـ أذكر أيب إال شبه احللم

 ، يعين أصل احلديث صحيح لرواية من ذكر من االئمة كالثوري وشعبة عن طلحة:قلت
 وروى ببعضه مالك بن مغول ،حممد بن طلحةرواية فلم يعتمد العقيلي يف تصحيح احلديث على 

                                                
 ).664(رقم ) 178/ 1( تسوِية الصفُوف كتاب الصلَاة، بابالسنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(
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 باب يف تسوية الصفوف يف ،وعبد الرمحن بن زبيد اإليامي واألعمش، عند السراج يف املسند
 يف ابن خزميةعند  إسحاق اهلمذاين أيب ، وتوبع طلحة بتمامه من )249-2/248(الصالة 
،  )748/ 1( باب فضل الصف األول واملبادرة إليه ، كتاب اإلمامة يف الصالة ه ،صحيح

سناده صحيح، وكذا إ: وقال) 3/240(،670واحلديث صححه االلباين يف صحيح أيب داود رقم 
عن أَبِي ) ولَا تختلفُوا، فَتختلف قُلُوبكُم(وروى اإلمام مسلم يف صحيحه فقرة  ، قال النووي اهـ

استووا، ولَا : نا في الصلَاة، ويقُولُ يمسح مناكبلَّمصلَّى اُهللا علَيه وسكَانَ رسولُ اِهللا : مسعود، قَالَ
كُمقُلُوب فلتخفُوا، فَتلتخباب تسوية الصفوف، وإقامتها، وفضل األول ،يف كتاب الصالة،...ت 

فاألول منها، واالزدحام على الصف األول، واملسابقة إليها، وتقدمي أويل الفضل، وتقريبهم من 
اود الطيالسي يف  عند أيب د،)زينوا الْقُرآنَ بِأَصواتكُم(، زاد شعبة يف هذا احلديث )1/323(اإلمام 
  .)2/103(املسند 

 حديث الرباء ، شعبة على هذه الفقرة من األعمش عند أمحد يف املسندعوبِتو 
التغين :  باب، ومن كتاب فضائل القرآن، ومن منصور عند الدارمي يف السنن،)30/636(

 ومالك ،)148: ص( وعتبة بن أيب حكيم عند أيب يعلى املوصلي يف املعجم ،)4/2187(بالقرآن 
 اجلزء السابع من حديث أيب العباس السراج ،بن مغول عند السراج يف جزء حديث السراج

 وكلهم روى الزيادة كحديث منفصل إال ،)221: ص(يف معجم ابن املقرئ   وزائدة،)2/339(
  . والزيادة صحيحة، واهللا أعلم،ة فأورد الزيادة مع احلديث السابق، فاحلديث صحيحشعب

                                      .7ثقة ، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  ، هناد بن السرِي -:رجال السند
روى عنه حممد بن : يب حامتأ قال ابن ،الْكُوفي الْحنفي  أَحمد بن جواسٍ ، بن جواسٍ  أَبوعاصمِ-

                                                                                                                  )1(  روى له م د، مات سنة مثان وثالثني ومائتني،كان ثقة:قال اخلطيب،مسلم وأحسن الثناء عليه
- صِ وأبو7  ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم،الْأَح.                                                             
– يامةَ الْيابن ، طَلْح فرصم نرِو  بمنِ عبِ بنِ كَعب   يما رأيت :  قال ابن إدريس،الْكُوف

                                                
تقريب ابن حجر،) 168/ 1(1  طاملتفق واملفترقاخلطيب البغدادي، ) 45/ 2 (1، ط اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 1(

 ).192/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 78 ص (1طالتهذيب،
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 قال ابن معني وأبوحامت الرازي ،ن مصرفاألعمش يثين على أحد أدركه إال على طلحة ب
   )1(.  روى له الستة، مات سنة اثنيت عشرة ومائة،ثقة: واحلافظ

 قتل بالزاوية مع ابن األشعث، ، ثقة:، قال العجلي الْكُوفي الْهمدانِي ، عبد الرحمنِ بنِ عوسجةَ -
   )2( .روى له د س ت ق

صحايب ابن صحايب ،  أَبو عمارة احلارثي،  الْأَنصارِي عديِ الْحارِث بنبنِ ا ، الْبراِء بنِ عازِبٍ -
وأول مشاهده اخلندق،  ، رضي اهللا عنهما، نزل الكوفة استصغر يوم بدر وكان هو وابن عمر لدة

ام وقيل أحد، وغزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربع عشرة غزوة، بىن دارا بالكوفة أي
 وشهد الرباء مع ، وهو الذي افتتح الري سنة أربع وعشرين،مصعب، فنزهلا، مث رجع إىل املدينة

  )3(.علي اجلمل وصفني، وقتال اخلوارج مات سنة اثنتني وسبعني

االلباين يف صحيح أيب داود رقم و  النووي ،صححه، واحلديث صحيح  : احلديثاحلكم على
   .، واهللا أعلم670

 أي يدخل يف أثنائه؟ وأصل التخلل من إدخال الشيء يف خالل :يتخلَّلُ الصف -  :معاين املفردات
  )4(. وهو جمتمع رأس العضد يف الكتف:  املناكب مجع منكب:مناكبنا ،.وسطه: الشيء أي

د  كان يسويهم يف الوقوف يف الصف، فريصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمواملعىن أن النيب  :فقه احلديث
 أي أنكم إذا اختلفتم بالظواهر عوقبتم ،وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم:  وقوله،اخلارج ليقع االستواء

  )1(. ، وخري الصفوف أوهلا)5(باختالف القلوب

                                                
) 514/ 1 (1،طالكاشفالذهيب، ) 393/ 4 (1ط الثقاتابن حبان، ) 474/ 4(، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 1(

  ) 283 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، 

 ).638/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 347 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 297 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 2(

 ييز الصحابةاإلصابة يف متابن حجر، ابن حجر، )79 ص (1،طالثقاتالعجلي،  )384/ 1(معرفة الصحابة أليب نعيم )3(
 ).121 ص (1طتقريب التهذيب، )412/ 1 (1ط
كشف املشكل من حديث ابن اجلوزي، ) 214/ 3(، كتاب الصالة، تسوية الصفوف 1 طشرح سنن أيب داودالعيين، ) 4(

 ).205/ 2(، كشف املشكل من مسند أيب مسعود األنصاري الصحيحني

 املشكل من مسند أيب مسعود األنصاري، املوطن السابق ، كشفكشف املشكل من حديث الصحيحنيابن اجلوزي، ) 5(
)2 /205.( 
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  :الْحمار لَا يقْطَع الصلَاةَ: باب من قَالَ

11 -  داوودقَالَ أَبحووعا أَبثَندح ،ددسا مثَنارِ، دزنِ الْجى بيحي نكَمِ، عنِ الْحورٍ، عصنم نةَ، عان
جِئْت أَنا وغُلَام من بنِي عبد : تذَاكَرنا ما يقْطَع الصلَاةَ عند ابنِ عباسٍ، فَقَالَ: عن أَبِي الصهباِء، قَالَ

ولُ اللَّهسرارٍ وملَى حبِ عطَّلالْم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص امأَم ارما الْحكْنرتو لْتزنلَ وزلِّي، فَنصي 
كالَى ذَلا بفَم فالص نيا بلَتخبِ، فَدطَّلالْم دبنِي عب نم انتارِيج اَءتجو الَاها بفَم ،ف2(.الص(  

 يف ابن خزمية عن أيب عوانة وهو حديث الباب ، و يثاحلد روى أبوداود :دراسة احلديث
 عن )22/ 2(باب ذكر خرب روي يف مرور احلمار بني يدي املصلي  ، كتاب الصالة، صحيحال

علَى حمارٍ، أَو حمارينِ، فَمررت بين يدي رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وهو ( وقال جرير
ي، فَلَم ينصرِف، وجاَءت جارِيتان من بنِي عبد الْمطَّلبِ، فَأَخذَتا بِركْبتي رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا يصلِّ

 عفَفَر ،لَّمسو هلَيع- قفَر أَو  -رِفصني لَما، ومهنيأبو  ،املعجم الكبري ورواه الطرباين يف  ،) ب
أَقْبلْت علَى (وقال  زائدةعن  )201/ 12(ء صهيب رجل من أهل البصرة، عن ابن عباس الصهبا

حمارٍ، ومعي رِدف من بنِي عبد الْمطَّلبِ، ورسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يصلِّي في أَرضٍ خلَاٍء 
في الصلَاة، وتركْنا الْحمار قُدامهم فَما بالَى ذَلك، وأَقْبلَت جارِيتان من فَنزلْنا، ثُم جِئْنا حتى دخلْنا 

بنِي عبد الْمطَّلبِ يشتدان يتبع إِحداهما الْأُخرى حتى انتهتا إِلَى النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم في 
لَاةلِّي الصصي وهو  ,كالَى ذَلا با فَممهنيب قثالثتهم عن منصور به،)فَفَر .  

 وقال )252/ 5( يف املسند أمحد وتوبع منصور من شعبة عند  ، صحيحسند  وهذا:قلت
ي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وهو أَنه كَانَ علَى حمارٍ، هو وغُلَام من بنِي هاشمٍ، فَمر بين يديِ النبِ (

 هلَيلَّى اُهللا عص بِييِ النتكْبا بِرذَتبِ، فَأَخطَّلالْم دبنِي عب نم انتارِيج اَءتجو ،رِفصني لِّي، فَلَمصي
ويبدوا أن لفظ جرير وزائدة عن منصور ) نصرِف  ولَم ي- أَو فَرق بينهما -وسلَّم، فَفَرع بينهما 

  البخاري باملعىني بعضهواحلديث روأصح من لفظ أيب عوانة ، وبقويها رواية شعبة املوافقة هلا ، 
 باب ،كتاب الصالة،، وكذا مسلم)105/ 1( باب سترة اإلمام سترة من خلفه ،كتاب الصالة،

                                                
 
  ).255/ 5(كتاب مواقيت الصالة، باب الصف األول  ،عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيين،) 1(
 
 ).716(رقم ) 190/ 1. (الْحمار لَا يقْطَع الصلَاةَ: كتاب الصلَاة، باب من قَالَالسنن،أخرجه أبوداود يف ) 2(
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 ولفظ البخاري عن عبد اهللا بن عباس قال ،جلاريتني بدون ذكر الغالم وا،)361/ 1( سترة املصلي
)ذئموا يأَنو انارٍ أَتملَى حا عباكر لْتأَقْب ،الَمتاحال تزاهن قَد ولُ اللَّهسرو لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص 

نيب تررارٍ، فَمرِ جِدى إِلَى غَيناسِ بِملِّي بِالنصي ،عترانَ تاَألت لْتسأَرو لْتزفَن ،فضِ الصعب يدي 
دأَح لَيع كذَل ركني فَلَم في الصف لْتخد301/ 3( وقال االلباين يف صحيح أيب داود ،)و(: 

  .إسناده صحيح، وصححه ابن خزمية وابن حبان اهـ

 وقال أمحد ،ثقة: قال أبوزرعة والعجلي ، الْبصرِياألسدي د مسرهبن  ، مسدد -:رجال السند
                                                                                                                        )1(. روى له خ د ت س،صدوق، مات سنة مثان وعشرين ومائتني: وابن معني

ما اشبه حديثه حبديثهما : ، قال القطانالْيشكُرِي الْواسطي الْبزاز، بن عبد اِهللا وضاح ، انةَعو أَبو -
                              )2(. روى له الستة، مات سنة مخس أوست وسبعني ومائة،يعىن ابا عوانة بسفيان وشعبة

 وقال ابن معني ،ثبت ثقة:  قال ابن مهدي،الْكُوفي  الْكندي مدأَبو محبنِ عتيبةَ ا ، الْحكَمِ -
                                                  )3(.ة روى له الست،مات سنة ثالث عشرة ومائة،ثقة: وأبوزرعة

                                 )4(.  روى له د م ت س ق،ةثق:  قال الرازيان والعجلي،الْكُوفي الْعرنِي ، يحيى بنِ الْجزارِ  -
                )5(.  ثقة، روى له م د س: وقال ابوزرعة،أو املدين الْبصرِيالبكري صهيبٍ  ، الصهباِء أَبو -
صلَّى اُهللا علَيه رسولَ اللَّه  مابن ع باسأَبو الْع بن عبد الْمطَّلبِ بن عباسٍعبد اللَّه  ، بن عباسٍا -

لَّمسولد قبل اهلجرة بثالث سنني ودعا له رسول اهللا  ولَّمسو هلَيلَّى اُهللا عبالفهم يف القرآن ص  ،
فهمه، وحرب األمة وفقيهها، ولسان  كان يسمى احلرب والبحر لكثرة علمه، وحدة : أبونعيمقال

قها، حمنك بريق النبوة، ومدعو له بلسان الرسالة، فقه يف الدين، وعلم التأويل، العشرية ومنطي
ترمجان القرآن، مسع جنوى جربيل للرسول وعاينه، كان مولده عام الشعب قبل اهلجرة بثالث 

                                                
 1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 425 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 438/ 8 (1 ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 1(
  ).256/ 2 (1،طالكاشفالذهيب، ) 528 ص(

 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 349/ 2 (1،طالكاشفالذهيب، ) 40/ 9(، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 2(
580.( 

تقريب ابن حجر، ). 344/ 1 (1،طالكاشفالذهيب، ) 125 -124/ 3 (1، ط اجلرح والتعديلبن أيب حامت،ا) 3(
 ).175 ص (1طالتهذيب،

 ) 588 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 133/ 9 (1، ط اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 4(

 ) 278 ص (1ط،تقريب التهذيبابن حجر،) 444/ 4 (1، ط اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 5(
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سنني، وقبض النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ختني، وكانوا خيتنون للبلوغ، وتويف بالطائف سنة 
  )1(.مات سنة مثان وستني ،أحد العبادلة من فقهاء الصحابة رضي اهللا عنهم و،مثان وستني

، وأصل احلديث عند اإلمام ، على لفظ جرير وزائدة السند صحيح  : احلديثاحلكم على
  . يف صحيحه ، واهللا أعلمالبخاري

  )2(.  أي فما اكترث له:فَما بالَاه ،. أي قدامه:أَمام الصف -  :معاين املفردات

؛ ألن سترة اإلمام إذا كانت هاستدل العلماء على أن سترة اإلمام سترة ملن خلف :فقه احلديث
حمفوظة كفى ذلك املأمومني، ومل يضرهم مرور من مر بني أيديهم؛ ولذلك ال يشرع للمأمومني 

   .اختاذ سترة هلم وهم خلف اإلمام

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، ابن حجر، )1699/ 3( 1طمعرفة الصحابة أليب نعيم  ، أيب نعيم )116/ 5( 1، ط اجلرح والتعديل ابن أيب حامت،)(1

 ).309 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،  )131 -121/ 4 (1 طاإلصابة يف متييز الصحابة

 ).285/ 3(مار ال يقطع الصالة احل: من قال: ، كتاب الصالة، باب1 طشرح سنن أيب داودالعيين، ) 2(
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فوالْخ لَاةص ابب:  

12 - اوودقَالَ أَب د نورٍ، عصنم نع ،يدمالْح دبع نب رِيرا جثَندورٍ، حصنم نب يدعا سثَندح
 بِعسفَانَ، وعلَى صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمكُنا مع رسولِ اللَّه : مجاهد، عن أَبِي عياشٍ الزرقي، قَالَ

دالخ نيرِكشرِكُونَالْمشفَقَالَ الْم ،را الظُّهنلَّيفَص ،يدلالْو نب  : ا غَفْلَةً، لَونبأَص ةً، لَقَدرا غنبأَص لَقَد
صالْع ترضا حرِ، فَلَمصالْعرِ والظُّه نيرِ بةُ الْقَصآي لَتزفَن لَاةي الصف مهو هِملَيا علْنما حكُن قَام ،ر

 ولُ اللَّهسرلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عصلَةبقْبِلَ الْقتسم ، ولِ اللَّهسر لْفخ ففَص ،هامرِكُونَ أَمشالْملَّى  وص
لَّمسو هلَياُهللا ع ولُ اللَّهسر كَعفَر ،رآخ فص فالص كذَل دعب فصو ،فلَّ، صص هلَيى اُهللا ع

لَّمسا وفَلَم ،مهونسرحونَ يرالْآخ قَامو ،هلُوني ينالَّذ فالص دجسو ،دجس ا، ثُميعموا جكَعرو ،
أَخت ثُم ،ملْفَهوا خكَان ينونَ الَّذرالْآخ دجوا، سقَامنِ ويتدجلَاِء السؤلَّى هإِلَى ص يهلي يالَّذ فالص ر

 ولُ اللَّهسر كَعر لِ، ثُمالْأَو فقَامِ الصإِلَى م ريالْأَخ فالص مقَدتو ،رِينقَامِ الْآخم هلَيلَّى اُهللا عص
لَّمسقَاوو يهلي يالَّذ فالص دجسو دجس ا، ثُميعموا جكَعرو  لَسا جفَلَم ،مهونسرحونَ يرالْآخ م

 ولُ اللَّهسرلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص لَّما فَسيعموا جلَسج ونَ، ثُمرالْآخ دجس ،يهلي يالَّذ فالصو 
  )1(.علَيهِم جميعا، فَصلَّاها بِعسفَانَ، وصلَّاها يوم بنِي سلَيمٍ

عن جرير بن عبد احلميد وهو حديث الباب ، ورواه  احلديث روى أبوداود :دراسة احلديث
إِنَّ لَهم صلَاةً بعد هذه : فَقَالَ الْمشرِكُونَ( وقال ورقاءعن  )683/ 2 ( يف املسندداود الطيالسيوأب

فَنزلَ جِبرِيلُ علَيه السلَام علَى " ِسهِم يعنونَ صلَاةَ الْعصرِ أَحب إِلَيهِم من أَبنائهِم وأَموالهِم وأَنفُ
وإِذَا كُنت فيهِم {رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بين الظُّهرِ والْعصرِ فَأَخبره ونزلَت هذه الْآيةُ 

 عن )122/ 27(سند يف املأمحد ، ورواه ) الْآيةَ إِلَى آخرِها)102: نساءال(} فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ
ومل ، إِنَّ لَهم صلَاةً بعد هذه هي أَحب إِلَيهِم من أَبنائهِم وأَموالهِم : ثُم قَالَ الْمشرِكُونَ(شعبة وقال 

يف لنسائي ورواه ا ، )لَّاها بِعسفَانَ، وصلَّاها يوم بنِي سلَيمٍفَص) (وقَام الْآخرونَ يحرسونهم (يقل
 ، عبد العزيز بن عبد الصمد عن )374/ 2 (، صالة اخلوف، كتاب الصالة  السنن الكربى

ب ، كتاشرح معاين اآلثار، ورواه الطحاوي يف  )لكُلِّهِم ركْعتان ركْعتان مع إِمامهِم،(وعنده 
يف لطرباين ، ورواه اسفيان الثوري  عن )318/ 1 ( كيف هي؟باب صالة اخلوف الصالة ،

                                                
 ).1798(رقم ) 158/ 2( كتاب الصلَاة، باب صلَاة الْخوف السنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(
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،  داود بن عيسى الكويف عن )215/ 5(زيد بن الصامت أبو عياش الزرقي  ،املعجم الكبري 
يب أقال ابن  ، عف السند يف الظاهر وسيأيت بيان ض صحيحالسند وهذا،   عن منصور بهتهمتس

وسألت أيب عن حديث رواه منصور عن ) 144 -2/143(احلديث البن أيب حامت حامت يف علل 
 : يف صالة اخلوف؛ يزيد فيها جريرصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمجماهد عن أيب عياش الزرقي، عن النيب 

 واحلديث .نعم، هو صحيح اهـ:  حمفوظة ؟ قال هذه الزيادة،فنزلت آية القصر بني الظهر والعصر
هذا حديث : وقال) 1/487(حلاكم يف املستدرك من طريق جرير، كتاب صالة اخلوف رواه ا

كتاب صالة  ،السنن الكربى  ، وقال البيهقي يف على شرط الشيخني، ومل خيرجاه اهـصحيح 
باب العدو يكون وجاه القبلة يف صحراء ال يواريهم شيء يف قلة منهم وكثرة من  ، اخلوف

 البعض، فقال أبوالقاسم احلسني بن الفوخاهـ ،  سناد صحيحوهذا إ:  )3/365(املسلمني 
 ورواه األوزاعي عن أيوب بن :)2/883( فوائده واملسمى باحلنائيات حممد بن إبراهيم احلنائي يف
 مرسال ورواه يزيد بن عبد اهللا بن زريق عن الوليد صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمموسى عن جماهد عن النيب 

 بعد أن ،)5/29(، وقال البيهقي يف معرفة السنن واآلثار .ه وهو الصواب إن شاء اهللابن مسلم عن
 هذا إسناد صحيح، وقد رواه الشافعي يف رواية الربيع، عن الثقة :روى احلديث من طريق أيب داود

عن منصور بن املعتمر، إال أن بعض أهل العلم باحلديث يشك يف حديث جماهد عن أيب عياش 
كُنا مع : حدثَنا أَبو عياشٍ الزرقي قَالَ: عن مجاهد قَالَى احلديث بسند صحيح اهـ، مث رو
 ولِ اللَّهسرلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عصيدلالْو نب دالخ نيرِكشلَى الْمعفَانَ، وسقال البيهقي ،، فذكره  بِع :
ومساعه منه متوجه اهـ:  وقال املنذري يف خمتصر السنن، عياشن أيبمماع جماهد وبني فيه س .  

ى وي اهللا عنه، وقَع جماهد من أيب عياش رضا السند لبيان مسن البيهقي صححأوك: قلت
 سألت :)98: ص( فقال الترمذي يف العلل الكبري ، احلديث باإلرساللَ لكن أُعهذا املنذري،

 لوك, كل الروايات عندي صحيح : خلوف أصح؟ فقالأي الروايات يف صالة ا:  قلتحممداً
فإين أراه مرسال . وإمنا هو على قدر اخلوف إال حديث جماهد عن أيب عياش الزرقي. يستعمل

  شرح صحيح البخاريقال ابن رجب يف فتح الباري ، البخاري أَعلَ احلديث باإلرسال ف،اهـ
عن جماهد إرساله عن :  احلديث الصوابوإمنا مراده أن هذا:  ملراد البخاريموضحاً) 8/346(

من غري ذكر أيب عياش؛ كذلك رواه أصحاب جماهد، عنه خبالف رواية  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمالنيب 
منصور، عنه، فرواه عكرمة بن خالد وعمر بن ذر وأيوب بن موسى ثالثتهم، عن جماهد، عن النيب 
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لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عها، وأما يلعم أعثر أما رواية عكرمة فل، ومن غري ذكر أيب عياش اهـمرسال  ص
 وهذا يف ،فهي عند عبد الرزاق الصنعاين عن معمر عن أيوب به) خمتصرة جدا(رواية أيوب 

كانت الصالة قبل صالة كيف تكون صالة الليل والنهار؟ وكيف :  باب،املصنف، كتاب الصالة
 كتاب صالة ،ن ذر فهي عند ابن أيب شيبة يف املصنف وأما رواية عمر ب،)2/501(اخلوف؟ 

 وثالثهم ابن أيب جنيح عند الطربي يف ،التطوع واإلمامة وأبواب متفرقة، يف صالة اخلوف كم هي؟
، ورابعهم وخامسهم ابن جريج وخالد بن عبد الرمحن عند عبد 101التفسري، سورة النساء األية 

اهد  مخستهم عن جم،)2/504(الة اخلوف الصنعاين  باب ص،الرزاق يف املصنف، كتاب الصالة
 فلله ، لكن اليقوي على خمالفة مخسة من الثقات،ومنصور ثقة ، مرسال، ويزيد بعضهم على بعض

  .ند ضعيف، والصواب أن احلديث مرسل ما أعلمه بالطرق، وعليه فالس،در البخاري

حدثَنا أَبو اليمان، قال  ف شواهد عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عند البخاريللحديثلكن 
 يعنِي صالَةَ - سأَلْته هلْ صلَّى النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم؟ : أَخبرنا شعيب، عنِ الزهرِي، قَالَ: قَالَ

 فاللَّ:  قَالَ- اخلَو يضر رمع نب اللَّه دبأَنَّ ع ،مالنِي سربا، قَالَأَخمهنع ه : ولِ اللَّهسر عم توغَز
 ،ما لَهافَفْنفَص ،ودا العنيازفَو ،دجلَ نبق لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص» لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسر فَقَام

قْبلَت طَائفَةٌ علَى العدو، وركَع رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه يصلِّي لَنا، فَقَامت طَائفَةٌ معه تصلِّي وأَ
وسلَّم بِمن معه وسجد سجدتينِ، ثُم انصرفُوا مكَانَ الطَّائفَة الَّتي لَم تصلِّ، فَجاُءوا، فَركَع رسولُ 

م بِهِم ركْعةً وسجد سجدتينِ، ثُم سلَّم، فَقَام كُلُّ واحد منهم، فَركَع لنفِْسه اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّ
، وعن ابن عباس رضي )2/14( أبواب صالة اخلوف  يف الصحيح،وهذا) ركْعةً وسجد سجدتينِ

ف، باب حيرس بعضهم بعضا يف  أبواب صالة اخلويف الصحيح،عند البخاري ) خمتصرا(اهللا عنهما
شهِدت مع رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم : بِرِ بنِ عبد اِهللا، قَالَعن جاو ،)2/14( صالة اخلوف

ودالْعو ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولِ اِهللا صسر لْفخ فنِ، صفَّيا صفَّنفَص ،فولَاةَ الْخص نيبا وننيب 
 هأْسر فَعر ا، ثُميعما جنكَعرو ،كَعر ا، ثُميعما جنركَبو ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن رفَكَب ،لَةبالْق

الَّذ فالصو ،ودجبِالس ردحان ا، ثُميعما جنفَعركُوعِ، والر ني مف رخؤالْم فالص قَامو ،يهلي ي
 فالص ردحان ،يهلي يالَّذ فالص قَامو ،ودجالس لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيى النا قَضفَلَم ،ودرِ الْعحن

ؤالْم فالص مقَدت وا، ثُمقَامو ،ودجبِالس رخؤلَّى الْمص بِيالن كَعر ثُم ،مقَدالْم فالص رأَختو ،رخ
 ودجبِالس ردحان ا، ثُميعما جنفَعركُوعِ والر نم هأْسر فَعر ا، ثُميعما جنكَعرو لَّمسو هلَياُهللا ع
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خؤي كَانَ مالَّذ يهلي يالَّذ فالصو ،ودورِ الْعحي نف رخؤالْم فالص قَامالْأُولَى، و ةكْعي الرا فر
 رخؤالْم فالص ردحان ،يهلي يالَّذ فالصو ودجالس لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيى النا قَضفَلَم

 لَّمس وا، ثُمدجفَس ،ودجابِالسيعما جنلَّمسو لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيعند مسلم، كتاب اهـ ،  الن
عتماد يف بيان الوعلى هذه االحاديث ا ،)1/574(صالة املسافرين وقصرها، باب صالة اخلوف

  .صالة اخلوف

 ثقة، وقال ابن : منري وأبوحامتبنا قال ،الْخراسانِي  عثْمانَأَبو ، سعيد بن منصورٍ -:رجال السند
                                                                                                    )1( مات سنة سبع وعشرين ومائتني وقيل بعدها، ورى له الستة ،من املتقنني األثبات: حبان

- يدمالْح دبع نب رِير1ترمجته حتت احلديث رقم سبقت ، ثقة، ج .  
  .4 حتت احلديق رقمسبقت ترمجته ثقة ،  ،مجاهد  -
- يقراشٍ الزيو عأَب،  تامالص نب ديز ،ارِيصمشهور بكنيته، حجازي،   الْأَن ، ابِيحص  يضر

هنع كان من فرسان رسول اهللا  اللَّه ،سو هلَيلَّى اُهللا عصومشاهده  شهد أحدا ، توىف باملدينةلَّم
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ول اللَّهسكمشاهد ر .لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيوتويف يف زمن  ، عمر بعد الن

  )2( .معاوية بعد اخلمسني

 يف الصحيح ، نالشيخارسال ، لكنه يتقوي مبا عند الصواب يف احلديث اإل : احلديثاحلكم على
   . ، واهللا أعلمواإلعتماد على لفظهما

  )3(.  قرية جامعة، ا منرب، على ستة وثالثني ميال من مكة:عسفَانَ -  :معاين املفردات

  . على الصفة املذكورة يف احلديث،يدل احلديث على مشروعية صالة اخلوف :فقه احلديث

  
                                                

 ص(1طتقريب التهذيب،ابن حجر،).269/ 8(1ط الثقاتابن حبان، ) 68/ 4(1 ط،اجلرح والتعديلابن أيب حامت) 1(
241 ( 

) 38 ص (1 طمشاهري علماء األمصارابن حبان،  )555/ 2 (1ط معرفة األصحاباالستيعاب يف  ابن عبد الرب ، )2(
 اإلصابة يف متييز الصحابةابن حجر، ) 663 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 557/ 2 (1 طتاريخ اإلسالمالذهيب، 

 ).245/ 7 (1ط

 ).110/ 5(، كتاب الصالة، باب صالة اخلوف 1 طشرح سنن أيب داودالعيين، ) 3(
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  :شمس مرتفعةًباب من رخص فيهِما إِذَا كَانت ال

13 -  داوودقَالَ أَب نع ،افسنِ يلَالِ به نورٍ، عصنم نةُ، عبعا شثَندح ،يماهرإِب نب ملسا مثَندح
لَاة بعد الْعصرِ، إِلَّا  نهى عنِ الصصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم عن علي، أَنَّ النبِي ،وهبِ بنِ الْأَجدعِ

  )1( .والشمس مرتفعةٌ

 ، سند، ورواه أمحد يف املعن شعبة وهو حديث الباب  احلديث روى أبوداود :دراسة احلديث
سنن  يف ال النسائي ورواه عن الثوري ،)322/ 2( رضي اهللا عنه مسند علي بن أيب طالب

 )يف رواية (  عن جرير)280/ 1( الصالة بعد العصرالرخصة يف ،  كتاب املواقيت  ،الصغرى
، عند ابن حبان يف ) بدون الزيادة(ورواية ثانية بسند صحيح عن جرير  (،  )بيضاَء نقيةً(وزاد 

ذكر خرب ثالث يصرح بأن الزجر عن الصالة بعد العصر أريد به بعض ذلك  )429/ 4(صحيحه 
نا محمد بن إِسحاق بنِ خزيمةَ قَالَ حدثَنا يعقُوب الدورقي قَالَ أَخبر  قال ابن حبان البعد ال الكل

باب ، شرح مشكل اآلثار، ورواه الطحاوي يف )به ، وهذا سند صحيح حدثَنا جرِير عن منصورٍ 
 ال : من قوله صلى اهللا عليه وسلم،بيان مشكل ما روي عن علي بن أيب طالب، عن رسول اهللا

، وشريك  بن محيدعبيدة  عن )286/ 13 (لعصر، إال أن تكون الشمس مرتفعةتصلوا بعد ا
 ، مخستهم عن  )هلَالِ بنِ يساف بدال من سالمٍ وهو ابن أَبِي الْجعد(وخالف يف السند فقال 

فقة للثقات أصح من االخري منصور به ، أما خمالفة شريك فال يعتد ا لضعفه ، ورواية جرير املوا
 ومل يذكروا ، فلم يوثقه إال العجلي ، إن ثَبت أن وهب من الثقاتصحيح الباب  حديث سند، و

كما ذكر البخاري يف التاريخ الكبري والرازي يف اجلرح والتعديل، ، والشعيبلً هال إالعنه راوياً
 ليس :ال حممد بن حيىي الذهليق): 5/49( بل قال ابن رجب يف الفتح ،وابن حبان يف ثقاته

   .ول، قد روى عنه الشعيب أيضا اهـمبجه

 أما قول االلباين يف صحيح أيب ، فيه جهالةالرجلُيريد الذهلي أنه ليس مبجهول العني ، ف:  قلت
 بن األجدع، وهو ثقة  وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غري وهب:)5/19(داود 

   .إتفاقا اهـ

                                                
 ).1274(رقم ) 24/ 2(كتاب الصلَاة، باب من رخص فيهِما إِذَا كَانت الشمس مرتفعةً السنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(
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ي وهو متساهل عنده، مل يوثقه إال العجل  بن األجدعوهب في االتفاق املذكور نظر فف         
عيفة على السواء، ومنها ماذكره كثر من موضع يف كتبه كسلسلة الصحيحة والضأذكر ذلك يف 

: ص( فقال يف متام املنة ،عتراضا على توثيق الذهيب ألحد الرواة إعتمادا على توثيق العجليا
 5( وكذلك ابن حبان 2038 -  510ه ثقات بع يف ذلك العجلي فإنه أورده يفوكأنه ت): 231

ل  ومل تطمئن النفس لتوثيقهما ملا هو معروف من تساهلهما اهـ، ومثل قول االلباين قو)585/
  .ب بن األجدع تابع ثقة مشهور اهـ وه:)2/71(ابن حزم يف احمللى باآلثار 

ه ابن سعد يف الطبقات فقال عن ،انت الشهرة يف الروايةفإن ك ،وهذه الشهرة يف حمل نظر         
، وكل من ذكر ترمجته يف كتب !، فأين الشهرة اهـ وكان قليل احلديث :)6/179(الكربى 

 ، احلاله أنه جمهولُال أحو فأحسن، والشعيبلً مل يذكروا فيمن روى عنه سوى هالاجلرح والتعديل
واحلديث خمالف ملا صح من االحاديث الصحيحة  أرى ضعف السند حسب قواعد احلديث،لذا 

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم نهى رسولُ اللَّه :الَعن أَبِي هريرةَ، قَ منها ،اليت تنهى عن الصالة بعد العصر
 البخاري عند، )الشمسبعد الفَجرِ حتى تطْلُع الشمس، وبعد العصرِ حتى تغرب : عن صالَتينِ

عن أَبِي سعيد و) 1/121( باب ال تتحرى الصالة قبل غروب الشمس ،كتاب مواقيت الصالة،
رِياخلُد معاًرفو. ..سمالش برغى تترِ حصالع دعنِ بيالَتص دعالَةَ بالَ صاهـ عند البخاري... و 

شهِد عندي : عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَو) 3/19(اب حج النساء  ب،، كتاب جزاء الصيديف الصحيح
 نهى عنِ الصالَة بعد الصبحِ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمأَنَّ النبِي  وأَرضاهم عندي عمر، رِجالٌ مرضيونَ

ى تترِ حصالع دعبو ،سمالش قرشى تتح بركتاب مواقيت ،  يف الصحيحالبخاري عند ،غ 
 فهذه االحاديث دلت على النهي ،)1/120( باب الصالة بعد الفجر حىت ترتفع الشمس ،الصالة

 وحديث علي ، واالستثناء البد له من حديث صحيح،عن الصالة بعد العصر حىت تغرب الشمس
  . واهللا أعلم،رضي اهللا عنه غري صحيح

ثقة : ، قال ابن معني الْبصرِي  أَبو عمرٍو ،الْفَراهيديالْأَزدي  ، سلم بن إِبراهيمم -:رجال السند
   )1(.  روى له الستة، مات سنة اثنتني وعشرين ومائتني،ثقة صدوق:  وقال أبوحامت،مأمون

  .3  سبقت ترمجته حتت احلديث رقم،ثقة ، شعبةُ -

                                                
 ).529 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 181/ 8 (1، ط اجلرح والتعديلابن أيب حامت،)1(
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   .5ثقة ، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، هلَالِ بنِ يساف  -
   )1(.  روى له د س،ثقة:  قال العجلي، الْكُوفي الْهمدانِي ،وهبِ بنِ الْأَجدعِ  -
-  يلع، ابِيحص هنع اللَّه يض3 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ر.  

ا شاهد عند البخاري يف الصحيح ، وقد  والفقرى االوىل هلالسند ضعيف ، : احلديثاحلكم على
  .سبق ذكر ذلك ، واهللا أعلم

  )2(.  وهي احلال اليت تكون فيها بيضاء:والشمس مرتفعةٌ -  :معاين املفردات

 للناس الصالة بعد العصر صلَّى اُهللا علَيه وسلَّميف احلديث إن صح إباحة رسول اهللا  :فقه احلديث
  )3(  ويه عن الصالة بعد العصر يف غري تلك احلالوالشمس مرتفعة، ،

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ) 584 ص (1طيب،تقريب التهذابن حجر،) 356/ 2 (1،طالثقاتالعجلي، ) 1(

 ).947 ص(، كتاب الصالة، باب مواقيت الصالة 1 طماجهشرح ابن مغلطاي، ) 2(

صلَّى اُهللا علَيه ، باب بيان مشكل ما روي عن علي بن أيب طالب، عن رسول اهللا 1 طشرح مشكل اآلثارالطحاوي، ) 3(
لَّمس285/ 13" (فعة ال تصلوا بعد العصر، إال أن تكون الشمس مرت: " ، من قولهو.( 
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  :باب ما جاَء فيمن أَم قَوما وهم لَه كَارِهونَ

14 -  يذمرقَالَقَالَ الت ادنا هثَندنِ : حب ادزِي نع ،افسنِ يلَالِ به نورٍ، عصنم نع ،رِيرا جثَندح
امرأَةٌ : أَشد الناسِ عذَابا اثْنان: كَانَ يقَالُ:  اجلَعد، عن عمرِو بنِ احلَارِث بنِ املُصطَلقِ، قَالَأَبِي

                                                                      .عصت زوجها، وإِمام قَومٍ وهم لَه كَارِهونَ
- رِيرقَالَ ج :ورصنا: قَالَ ميلَ لَنامِ؟ فَقرِ اِإلمأَم نا عأَلْنفَس : نا مةَ، فَأَمةَ الظَّلَممذَا الْأَئى بِهنا عمإِن

  )1(.أَقَام السنةَ فَإِنما اِإلثْم علَى من كَرِههُ 

يث الباب ، ورواه ابن أيب شيبة يف وهو حد  عن هناداحلديثالترمذي روى  :دراسة احلديث
 ، كالمها عن جرير )358/ 1(يف اإلمام يؤم القوم وهم له كارهون  ، كتاب الصلوات املصنف ،

 ومل ، يف الثقات فذكره ابن حبانأما ،جد من وثقهأ، إال زياداً، فلم  ثقات رجالهدالسنبه ، وهذا 
يعين عند املتابعة، ) مقبول( لذا قال احلافظ عنه ،اجلعديذكروا عنه راوياً غري هالل وعبيد ابن أيب 

حدثَنا محمد بن عمر  عند ابن ماجه فقال وللحديث شاهد بسند حسن ، و لني احلديثوإال فه
بن الْأَسود، عن الْقَاسمِ بنِ حدثَنا عبيدةُ : حدثَنا يحيى بنِ عبد الرحمنِ الْأَرحبِي قَالَ: بن هياجِ قَالَ

عن ابنِ عباسٍ، عن رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه  الْوليد، عنِ الْمنهالِ بنِ عمرٍو، عن سعيد بنِ جبيرٍ
جلٌ أَم قَوما وهم لَه كَارِهونَ، وامرأَةٌ باتت ر:  ثَلَاثَةٌ لَا ترفَع صلَاتهم فَوق رُءوسهِم شبرا:وسلَّم قَالَ

 باب من أم قوما ، كتاب إقامة الصالة، والسنة فيها، يف السننوهذا ،...وزوجها علَيها ساخطٌ
هذا إسناد صحيح : )119/ 1( قال البوصريي يف مصباح الزجاجة ،)311/ 1(وهم له كارهون 
  .رجاله ثقات اهـ

 أيب أمامة رضي اهللا عنه عند الترمذي يف نفس  أيب غالبعنوللحديث شاهد اخر : تقل
حدثَنا احلُسين بن : حدثَنا علي بن احلَسنِ، قَالَ: حدثَنا محمد بن إِسماعيلَ، قَالَ ، فقال الباب

: قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: ت أَبا أُمامةَ، يقُولُسمع: حدثَنا أَبو غَالبٍ، قَالَ: واقد، قَالَ
مهآذَان مهالَتص اوِزجطٌ، : ثَالَثَةٌ الَ تاخا سهلَيا عهجوزو تاتأَةٌ برامو ،جِعرى يتح اآلبِق دبالع

 هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه اهـ، وقال : الترمذيقال،  وإِمام قَومٍ وهم لَه كَارِهونَ
                                                

 باب ما جاَء فيمن أَم قَوما وهم لَه ،صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، أَبواب الصلَاة عن رسولِ اللَّه السنن أخرجه الترمذي يف )(1
  ).359(،رقم )193/ 2(كَارِهونَ، 
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... ، وزعمومل حيتج به صاحبا الصحيح.. . أبوغالب:)4/226(يهقي يف معرفة السنن واآلثار الب
قال النووي . وقد ضعفه البيهقي :)3/210( يف نيل األوطار قال الشوكاينو .النسائي أنه ضعيف

   .الترمذي اهـواألرجح هنا قول : ةيف اخلالص

 : )1/359(سنن الترمذي   يف صحيح وضعيفلباينأما عن حديث الباب فقال األ
 كما يف هن الشافعي احلديثَ وو وقد مر ذكره،، كذا قال ويف السند زياد،صحيح اإلسناد اهـ

 :)4/226( فيمن أم قوما وهم له كارهون  ما جاء، كتاب الصالة،معرفة السنن واآلثار للبيهقي
يقال ال يقبل اهللا صالة من أم قوما وهم له كارهون، وال صالة امرأة وزوجها عاتب عليها، وال 

احلديث تقوى و، بت أهل العلم باحلديث مثله اهـعبد آبق حىت يرجع، ومل أحفظ من وجه يث
   .بلفظ حديث ابن عباس رضي اهللا عنه لكن ،بالشواهد وهو حجة يف هذا الباب

 قال السيوطي يف صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، أي يف عهد النيب ،ن يقالوقول الصحايب كا: قلت
قال . احلديث أشد الناس عذابا:  كان يقال:)175/ 1(قوت املغتذي على جامع الترمذي 

فإن عمرو بن احلارث له صحبة، وهو أخو . كنا نقول، وكنا نفعل: هذا كقول الصحايب: العراقي
: والقائل: قيل لنا: أمهات املؤمنني، وإذا محل على الرفع فكأنه قالجويرية بنت احلارث إحدى 

  .اهـ، فاحلديث حسن لغريه واهللا أعلمصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم هو النيب 

                                           .7ثقة ، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  ، هناد - :رجال السند
-رِير1ة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثق ج .                                                               
-افسنِ يلَالِ ب5ثقة ، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  ،  ه.                                              
-دنِ أَبِي اجلَعب ادال الذهيب وق، مقبول، رافع الكويف ، زِي:1(.ثق، روى له ت و(                                   
 أخو جويرية زوج النيب ، رضي اللَّه عنه صحابِي،  الْخزاعي  عمرِو بنِ احلَارِث بنِ املُصطَلقِ-

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا ععليه  ،ص لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسنِ رتروى عنه   ،له صحبة:  قال البخاري، وسلم خ
  )2(.  هـ بقي إىل بعد اخلمسني،أبو وائل شقيق بن سلَمة، وأَبو إِسحاق السبيعي

                                                
 ).409/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 218ص  (1ط، تقريب التهذيبابن حجر،) 253/ 4(1 طالثقاتابن حبان، ) 1(
ابن حجر،  )1171/ 3 (1 طاالستيعاب يف معرفة األصحابابن عبد الرب،  )308/ 6 (1ط التاريخ الكبري، لبخاري ا)2(

  ).419ص  (1ط تقريب التهذيب،ابن حجر،) 509/ 4 (1 طاإلصابة يف متييز الصحابة
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السند ضعيف ، لكن للحديث شاهد بسند حسنه الترمذي ، وقال عنه  : احلديثاحلكم على
  . واهللا أعلم،اهـ ، فاحلديث حسن على أقل أحوالههذا إسناد صحيح  البوصريي

 إمام قوم ،)1(. بنشوز أو غريه مما جيب عليها أن تطيعه فيه: عصت زوجها - :معاين املفردات
  . كما فسره منصور بعد احلديث، هو االمام املبتدع أو الظامل:وهو له كارهون

قلت يشبه أن يكون هذا الوعيد يف الرجل ليس من أهل اإلمامة : قال اخلطايب :فقه احلديث
فأما إن كان مستحقا لإلمامة فاللوم على من .  فيها ويتغلب عليها حىت يكره الناس إمامتهفيتقحم

  )2(. كرهه دونه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ).33/ 1(، حرف اهلمزة 3ط التيسري بشرح اجلامع الصغري املناوي،) 1(
  ).170/ 1(، كتاب الصالة، ومن باب إمامة من صلى بقوم 1ط معامل السنن اخلطايب،) 2(



 77

جِدي املَساقِ فزالب ةياهي كَرف ابب:  

15 -  يذمرارٍ قَالَقَالَ التشب نب دمحا مثَندح : ،يدعس نى بيحا يثَندورٍ، حصنم نانَ، عفْيس نع
: صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه : عن رِبعي بنِ حراشٍ، عن طَارِقِ بنِ عبد اللَّه املُحارِبِي، قَالَ

ت أَو ،لْفَكخ نلَكو ،ينِكمي نع قزبفَلَا ت لَاةي الصف تإِذَا كُن كمقَد تحت أَو ،كالملْقَاَء ش
                                                                                                             . اليسرى

- يححص نسيثٌ حديثُ طَارِقٍ حد1(.ح(  

ديث الباب ، ورواه أبوداود  عن الثوري ، وهو حاحلديثالترمذي روى  :دراسة احلديث
، بن عمر اليشكري  ورقاء عن )605/ 2(طارق بن عبد اهللا احملاريب ، سند  يف املالطيالسي

قيس بن إال ) اليسرى(ومل يقولوا ) تجاه وجهِك(، وزادوا   بت الربيع، وقيس بن سليموسالم
إِذَا صلَّيت فَلَا تبصق بين (وقال  عن شعبة )198/ 45(سند  فذكرها، ورواه أمحد يف املالربيع

عن )  وادلُكْهغًا، وإِلَّا فَتحت قَدمكيديك ولَا عن يمينِك، ولَكن ابصق تلْقَاَء شمالك إِنْ كَانَ فَارِ
قَدمك ثُم  لْقَاِء شمالك أَو تحتلَا تبصق أَمامك ولَا عن يمينِك، ولَكن من ت(وقال  عبيدة بن محيد

لُكْه(  عن جرير وقال )45/ 2(صحيح يف الابن خزمية ، ورواه ) اد قَنزبفَلَا ت لَاةي الصف تإِذَا كُن
ك ارِغًا فَتحت قَدمبين يديك، ولَا عن يمينِك، ولَكنِ ابزق عن تلْقَاِء شمالك، فَإِنْ لَم يكُن فَ

قُلْ بِه ى، ثُمرسالْي( ورصنقَالَ م  :بِالْأَر لُكْهنِي ادععن منصور به ، على اخلالف  سبعتهم ، )ضِي
 ،حديث طارق حديث حسن صحيح اهـ:الترمذي وقال ،  صحيح حديث البابسندو، املذكور

 باب ما جاء يف كراهية البزاق يف ،يوقال الطوسي يف مستخرج الطوسي على جامع الترمذ
ويقال أيضا هذا احلديث صحيح اهـ، ... ويقال حديث طارق حديث حسن:)128/ 3(الصالة 

:  بعد أن روى احلديث من طريق القطان)121/ 8(ألحاديث املختارة وقال الضياء املقدسي يف ا
يح على ما أصلته  هذا حديث صح:)387/ 1(وقال احلاكم يف املستدرك اهـ، إسناده صحيح 

ما االلباين يف  ووافقه،صحيح:  وقال الذهيب ،من تفرد التابعي عن الصحايب ومل خيرجاه اهـ
  . 1223الصحيحة رقم 

                                                
حديثُ  : ، وقال)517(، رقم )461/ 2( باب في كَراهية البزاقِ في املَسجِد ،، أَبواب السفَرِالسننأخرجه الترمذي يف ) (1

نسيثٌ حدطَارِقٍ حيححص .  
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قَد  : سعيد الْخدرِي يقُولَانأَبِي هريرةَ، و أَبِيعنِ وللحديث شاهد وهو كما قالوا، : قلت
لَا يتنخمن : صاةً فَحكَّها، ثُم قَالَه علَيه وسلَّم نخامةً في الْقبلَة فَتناولَ حرأَى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّ

 عند ابن خزمية ،اهـأَحدكُم في الْقبلَة، ولَا عن يمينِه، ولْيبصق عن يسارِه أَو تحت رِجله الْيسرى 
/ 2( باب الرخصة يف بصق املصلي عن يساره أو حتت قدمه اليسرى ، الصالة كتاب،يف الصحيح

 ، عند البخاريٍ  ثان وشاهد،، وحديث ايب سعيد السابق أخرجه البخاري يف الباب التايل)44
قَالَ النبِي :  بن مالك، قَالَأَنسِ عن :) 1/90(ن يساره، أو حتت قدمه اليسرى ليبزق ع: باب

لَّى اصلَّمسو هلَيالَ : ُهللا عو ،هيدي نيب قَنزبفَالَ ي ،هباجِي رنا يمفَإِن ،الَةي الصإِذَا كَانَ ف نمإِنَّ املُؤ
 همقَد تحت أَو ،ارِهسي نع نلَكو ،ينِهمي ناهـ، وللحديث شاهد عند مسلم يف الصحيحع، 

عن جابِرِ بنِ ، )2303/ 4(ائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أيب اليسر كتاب الزهد والرق
اللَّه دبع. .. ،هِهجلَ وبق قَنصبفَلَا ي ،هِهجلَ وبالَى قعتو كاربلِّي، فَإِنَّ اَهللا تصي إِذَا قَام كُمدفَإِنَّ أَح

 نع قصبلْيو ،ينِهمي نلَا عىورسالْي هلرِج تحت ،ارِهسشجعي عند احلديث، زاد القطان واأل...ي
 وكذا زاد مبعناه مفضل بن مهلهل، ،)بِرِجله كَأَنه يحطُّه بِقَدمه: وقَالَ(احلاكم يف املوطن السابق 

  الصوافيف اجلزء الثالث من فوائد أيب علي وزائدة) 13/491(عند البيهقي يف شعب اإلميان 
   .كالمها عن منصور مبعناه) 3: ص(

رواها القطان وزادها على كل من روى احلديث عن الثوري ) خلْفَك(ولفظة من : قلت
وواألشجعي عند ،)2/321( طارق بن عبد اهللا احملاريب ،م وكيع عند ابن أيب شيبة يف املسنده 

وقد أنكر اإلمام أمحد هذه ) 3/130( قال ابن رجب يف فتح الباري ،احلاكم يف املوطن السابق
قال . مل يقل ذلك وكيع وال عبد الرزاق:  وقال،)خلْفَك: (اللفظة يف هذا احلديث، وهي قوله

هي وهم من حيىي بن سعيد، وم يذكرها مجاعة من احلفاظ من أصحاب سفيان، : الدارقطين
واخلالصة أن  ، اهـ)ابزق خلفك: (وكذلك رواه أصحاب منصور عنه، مل يقل أحد منهم

  .ففيها نظر، واهللا أعلم) خلْفَك( إال لفظة ،احلديث صحيح

 كتبت :، قال أبوداودبندار أَبو بكْرِ بن عثْمانُ الْعبدي الْبصرِي ، محمد بن بشارٍ - :رجال السند
حدثنا اإلمام حممد بن :  قال ابن خزمية، قال،عنه مخسني ألف حديث ولوال سالمة فيه ترك حديثه

 بصري ال بأس به، مات سنة اثنتني : وقال النسائي،ثقة، كثري احلديث: بشار بندار، وقال العجلي
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                                                                               )1(. روى له الستة،ومخسني ومائتني
-يدعس نى بيحو  ، ينِ فَرالقَطَّانُب يدعو سأَب ييممالت خ رِيصإليه املنتهى يف :، قال أمحد الْب 

ما رأيت أثبت يف احلديث من حيىي بن سعيد، ومل يكن يف زمان حيىي :  وقال،التثبت بالبصرة
  وقال أبو،حافظ ثقة:  وقال أبوحامت،القطان مثله، وقال بندار حدثنا إمام أهل زمانه حيىي القطان

 مات ،ثقة، نقي احلديث، وكان ال حيدث إال عن ثقة:  من الثقات احلافظ، وقال العجلي:زرعة
                                                                                 )2(. روى له الستة،سنة مثان وتسعني ومائة

                                                               .4 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقةسفْيان ، -
                                                      .3 رِبعي بنِ حراشٍ ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
، روى عنه ربعي بن حراش  رضي اللَّه عنه صحابِي الْكُوفي  ،لَّه املُحارِبِي طَارِقِ بنِ عبد ال-

 يف سوق ذي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم رأى النيب ، له حديثان أو ثالثة، نزل الكوفة، وجامع بن شداد
  )3(ااز

 ومسلم ، فاحلديث لشيخان البخاريوأصل احلديث عند ا ،  صحيحالسند : احلديثاحلكم على
  .صحيح ، واهللا أعلم

  )4(. فمال البزق طرح الريق من :فال تبزق :معاين املفردات

 أو حتت القدم ، ولكن من جهة اليسار،عدم جواز البزق من جهة اليمني يف الصالة :فقه احلديث
  .اليسري

  

                                                
) 111/ 9 (1 طالثقاتابن حبان، ) 55 ص (1 طمشيخة النسائيالنسائي، ) 401 ص (1،طالثقات العجلي، )(1

 ).469 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 458/ 2 (تاريخ بغداداخلطيب البغدادي، 
) 366/ 2 (1 ط لكاشفاالذهيب، ) 150/ 9 (1 ط اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 472 ص (1 ط الثقاتالعجلي، ) 2(

  ).591 ص (1ط تقريب التهذيب ابن حجر، 
 1 طمشاهري علماء األمصارابن حبان، ) 233 ص (1 طالثقاتالعجلي، ) 352/ 4 (1 طالتاريخ الكبريالبخاري،) 3(
  ).414/ 3(1 طاإلصابة يف متييز الصحابةابن حجر، ) 281 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 83 ص(
 ).69/ 1(، حرف اهلمزة 3 طيسري بشرح اجلامع الصغريالت املناوي،) 4(
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ودجي الساِء فعالد ابب:  

حدثَنا جرِير، عن منصورٍ، عن هلَالِ بنِ يساف، : أَخبرنا محمد بن قُدامةَ، قَالَ يّسائالنقَالَ  –16
 من مضجعه فَجعلْت أَلْتمسه، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمفَقَدت رسولَ : قَالَت عائشةُ رضي عنها: قَالَ

هأَن تنظَنقُولُوي وهو اجِدس وهو هلَيي عدي تقَعفَو ،ارِيهوج ضعى با :  أَتي مل راغْف ماللَّه
تلَنا أَعمو ترر1(.أَس(  

إسحاق بن رواه و ، وهو حديث الباب حممد بن قدامة  احلديث عنالنسائيروى  :دراسة احلديث
 ميسرة وابن عابس وسامل وبقية املشيخة، عن عائشة رضي اهللا  ما يروى عن أيب،راهوية يف املسند

أيب  فوائديف  يف الثاين  عثمان البحرييوأبورواه ، )3/907(عن النيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم عنها 
 ثالثتهم عن منصور عن هالل بن يساف عن عائشة قتيبة بن سعيد عن )25: ص(عثمان البحريي 

عن منصور عن أيب ) مقرونا بشعبة( داود الطيالسي فروى احلديث عن جرير أبوفالَ وخ،به
ورواية اجلماعة  )3/32(ا يف املسند، مسروق عن عائشة  وهذ،الضحى عن مسروق عن عائشة به

 رجاله ثقات ومل يصرح السندوهذا   ،عن منصور عن هالل عن عائشة رضي اهللا عنها أصح
لدوري كما يف تاريخ ابن معني  قال ا، رضي اهللا عنها هالل بالسماع من أم املؤمنني عائشة

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمسألت حيىي عن هالل بن يساف لقى أحدا من أصحاب النيب ): 3/574(
 ومبفهوم املخالفة ،وهذا الكالم يفيد حصر مساعه من عمران، قال يقولون عمران بن حصني اهـ
فيما وقفت ومل يصرح بالسماع يف أي من طرق احلديث  ،اعدم مساعه من عائشة رضي اهللا عنه

 مع العلم أنه روى عن ،أنه أدرك عليا) 8/202( كر البخاري يف التاريخ الكبري، لكن ذعليه
 باب التعوذ ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  يف الصحيح،مسلمعائشة بواسطة فروى 

 ، عن فَروةَ بنِ نوفَلٍ هلَالِ بنِ يسافعن بسنده  )4/2086(من شر ما عمل ومن شر ما مل يعمل 
كَانَ : سأَلْت عائشةَ عما كَانَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يدعو بِه اَهللا، قَالَت: الْأَشجعي، قَالَ

 وهالل ليس مبدلس اهـ،لْت ومن شر ما لَم أَعملْ اللهم إِني أَعوذُ بِك من شر ما عم: يقُولُ
 ، واحلديث رواه احلاكم يف بني العكس، واهللا أعلم بالصوابفيحمل حديثه على السماع حىت يت

                                                
  ).1124( ، رقم ).220/ 2( ، كتاب التطْبِيقِ، باب الدعاِء في السجودالسنن أخرجه النسائي يف )(1
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هذا حديث :  من طريق شعبة عن منصور به ، وقال)343/ 1(املستدرك على الصحيحني 
  .على شرطهما الذهيب  اهـ ، وقالصحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه

،  مباشرة رضي اهللا عنهامل يرو عن عائشةو ، وهالل مل يرو له البخاري،كذا قاال:         قلت
   . واهللا أعلم، لكن احلديث صحيح وليس على شرطهما،فيما وقفت عليه

                                                       .9 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة،محمد بن قُدامةَ - :رجال السند
-رِير1 ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  ج.                                                                              
-افسنِ يلَالِ ب5ثقة ، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  ،  ه.                                                      
  .7أُم الْمؤمنِني رضي اللَّه عنها، سبقت ترمجتها حتت احلديث رقم  عائشةُ ، -

   . ، واحلديث صححه احلاكم والذهيب ، واهللا أعلم صحيحالسند : احلديثاحلكم على

  )1( . ما أسررت أي أخفيت-  :معاين املفردات

 كما صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم،رية النساء حىت لو كانت من زوجة النيب يبني احلديث غ :فقه احلديث
 فاملسلم منا أحوج ، مع أنه مغفور له، وطلبه املغفرةصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم،يبني احلديث عبادة النيب 

  . لطلب املغفرة والتضرع للموىل عز وجل

  

  

  

  

  

                                                
بالليل ، كتاب الدعوات، باب ما جاء يف الدعاء عند افتتاح الصالة بشرح جامع الترمذي حتفة األحوذي ،املباركفورى) 1(
)9 /268.( 
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مهدجس نيماَء فا جم ابلَامِبالس دعا ب:  

17 - نوماجه قَالَ ابا أَبثَندح  لَّادخ نكْرِ بقَالَب : نورٍ، عصنم نةَ، عنييع نانُ بفْيا سثَندح
صلَّى اُهللا نَّ النبِي  وذَكَر أَ،إِبراهيم، عن علْقَمةَ، أَنَّ ابن مسعود، سجد سجدتيِ السهوِ بعد السلَامِ

لَّمسو هلَيعكلَ ذَل1( . فَع(  

ابن ، ورواه  وهو حديث الباب بن عيينةسفيان   احلديث عنابن ماجهروى  :دراسة احلديث
 باب ذكر املصلي يشك يف صالته وله حتر، واألمر بالبناء على التحري إذا كان ،خزمية يف الصحيح

فضيل  عن )2/113(ه قد صلى ما القلب إليه أميل ميل، وكان أكثر ظنه أنقلبه إىل أحد العددين أ
إِنه لَو حدثَ في الصلَاة شيٌء أَنبأْتكُم، (، وقالوا بن عياض وعبد العزيز بن عبد الصمد وزائدة 

أَيونِي، وفَذَكِّر ِسيتنَ، فَإِذَا نوسنا تى كَمسأَن ،رشي بنلَكى ورأَح ظُرنفَلْي هلَاتي صف كا شم كُم
إبراهيم، عن ، سند ، ورواه البزار يف امل )ذَلك للصوابِ، فَلْيتم علَيه، ثُم يسلِّم، ويسجد سجدتينِ

 فَلْيتحر، ثُم إِذَا شك أَحدكُم في صلَاة( عن مسعر بن كدام وقال )296/ 4(علقمة، عن عبد اهللا 
ب التوجه حنو القبلة  با، كتاب الصالة، يف الصحيحالبخاريورواه ، )ليسجد سجدتيِ السهوِ

إِنه لَو حدثَ في الصالَة شيٌء لَنبأْتكُم بِه، ولَكن إِنما  (ه وهذا لفظ، جرير عن)1/88(حيث كان 
ثْلُكُمم رشا بأَن رحتفَلْي ،هالَتي صف كُمدأَح كإِذَا شونِي، وفَذَكِّر ِسيتنَ، فَإِذَا نوسنا تى كَمسأَن ،

تدجس دجسي ثُم ،لِّمسيل ثُم ،هلَيع متفَلْي ابومخستهم عن منصور به) نيالص.  

 :)3/218(عيف سنن ابن ماجه  يف صحيح وضلباين، وقال األ صحيحالسند: قلت
 منصور على عوبِت ، ولفظ اجلماعة أوىل من لفظ سفيان بن عيينة فمختصر جدا ، وصحيح اهـ
أَنَّ رسولَ : عن إِبراهيم، عن علْقَمةَ، عن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه  فروى احلديثاحلَكَمِ احلديث من

لَّى اُهللا عص اللَّهيلَ لَها، فَقسمخ رلَّى الظُّهص لَّمسو ه؟ فَقَالَ: لَيالَةي الصف ؟: أَزِيدا ذَاكمقَالَو  :
لَّما سم دعنِ بيتدجس دجا، فَسسمخ تلَّييف السهو، باب إذا أبواب ما جاء ،عند البخاري) ص 

صلَّى اُهللا علَيه بواب الصالة عن رسول اهللا  أ،، وعند الترمذي يف السنن)2/68(صلى مخسا 
لَّمسهذا حديث حسن : وقال) 2/239(يت السهو بعد السالم والكالم ، باب ما جاء يف سجدو

                                                
، رقم ).1/385(، كتاب إِقَامة الصلَاة، والسنةُ فيها، باب ما جاَء فيمن سجدهما بعد السلَامِ السنن يف ماجه أخرجه ابن )1
)1218.( 
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يف املستخرج على جامع الترمذي، باب ما جاء يف   من املغرية عند الطوسيعوبِت ، وصحيح اهـ
 ،ومن سلمة بن كهيل عند ابن حبان يف الصحيح، )2/323(يت السهو بعد السالم والكالم سجد

عليه إعادة الصالة ذكر البيان بأن مصلي الظهر مخسا ساهيا من غري جلوس يف الرابعة ال يوجب 
 ، كتاب املساجد ومواضع الصالة، ومن األعمش عن مسلم يف الصحيح،)6/384(بفعله ذلك 

إِنما أَنا بشر مثْلُكُم (ة ابن مسهروعنده يف رواي) 1/398( السهو يف الصالة والسجود له باب
أَنسى كَما تنسونَ، فَإِذَا نِسي أَحدكُم فَلْيسجد سجدتينِ وهو جالس، ثُم تحولَ رسولَ اِهللا صلَّى 

زمي يف االعتبار يف الناسخ قال احلا ، وهذه كسابقتها يف الصحة) اُهللا علَيه وسلَّم فَسجد سجدتينِ
 هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجاه يف الصحيح من :)113: ص(واملنسوخ من اآلثار 

   .حديث منصور، وله يف الصحاح طرق اهـ

 ،ثقة: ، قال مسدد الْبصرِيالْباهلي  رٍثيِبن خلَّاد ابن كَ محمد أَبوبكْرِ بن خلَّاد ، - :رجال السند
                                                                   )1(.  روى له م د س ق،مات سنة أربعني ومائتني

، وقال إمام ثقة: وقال أبوحامت ، الْكُوفي أَبو محمد  الْهِلَاليعمرانبنِ أَبِي ا  ، سفْيانُ بن عيينةَ-
                                          )2(.، روى له الستةات سنة مثان وتسعني ومائة م،ثقة، ثبت: العجلي

- يماهر7 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة،إِب.                                                         
كان علقمة يشبه بعبد اهللا يعين ابن : قال ابراهيم، وفيالْكُالنخعي  عبد اللَّه بنِقَيسٍ  بنِ  ، علْقَمةَ-

                              )3(.روى له الستةسبعني، مات بعد الستني وقيل بعد ال،ثقة: مسعود، قال أمحد وابن معني
-ودعسم ناب ،  ابِيحص ضرهنع اللَّه 2 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،  ي.  

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمالنبِي ، وللحديث شاهد من قول وفعل   صحيحالسند : احلديثاحلكم على
  . واهللا أعلم،عند اإلمام البخاري يف الصحيح 

                                                
  ) 477 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 169/ 2 (1، طالكاشفالذهيب، ) 87/ 9 (1 طالثقاتابن حبان، ) 1(
 1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 33/227/ 1 (1،ط،اجلرح والتعديلابن ايب حامت) 194 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 2(
 ).449/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 245 ص(

 1 ط الكاشفالذهيب، ) 240/ 14 (تاريخ بغداداخلطيب البغدادي، ) 405/ 6 (1 ط  اجلرح والتعديل ابن أيب حامت،)(3
 ).397 ص (1ط تقريب التهذيب  ابن حجر، )34/ 2(
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 يف سجديت السهو ُهللا علَيه وسلَّمصلَّى اما روي عن النيب :  بن حنبل أمحد اإلمامقال :فقه احلديث
 ذكر فإن صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، وكل سهو ليس فيه عن النيب ...فيستعمل كل على جهته، 

  )1(. سجديت السهو فيه قبل السالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، باب ما جاء يف سجديت السهو قبل السالم صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، أبواب الصالة عن رسول اهللا سنن الترمذي الترمذي،) 1(
)2 /237.(  
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  :كتاب تقْصريِ الصلَاة في السفَرِ
حمد بن علي بنِ الْحسنِ بنِ شقيقٍ، قَالَ أَبِي، أَنبأَنا أَبوحمزةَ وهو  أَخبرنا ميّسائالنقَالَ  - 18

صلَّى صلَّيت مع رسولِ اللَّه : السكَّرِي، عن منصورٍ، عن إِبراهيم، عن علْقَمةَ، عن عبد اللَّه، قَالَ
لَّمسو هلَياُهللا عف كْعر رمع عمنِ، ويتكْعكْرٍ رأَبِي ب عمنِ، ويتكْعفَرِ راي السمهنع اللَّه يضنِ ري1(.ت(  

  

 ، ورواه وهو حديث الباب علي بن احلسن بن شقيق  احلديث عنالنسائيروى  :دراسة احلديث
روف بعبدان شيخ البخاري الثقة املع عبد اهللا بن عثمان بن جبلة عن )302/ 4(سند البزار يف امل

، كالمها عن )صلَّيت مع رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، وأَبِي بكْرٍ، وعمر بِمنى ركْعتينِ(وقال 
  البخاريية رواويؤيد هذا،  ، ورواية ابن جبلة هي الصحيحة لثقته السند صحيحوهذا  السكري،

 كتاب صالة املسافرين ، ومسلم،)2/43(ري الصالة، باب الصالة مبىن اب تقص، أبويف الصحيح
حدثَنا إِبراهيم، : عنِ اَألعمشِ، قَالَ، واللفظ للبخاري )1/438(قصرها، باب قصر الصالة مبىن و

فَّانَ رضي اللَّه عنه بِمنى أَربع صلَّى بِنا عثْمانُ بن ع: سمعت عبد الرحمنِ بن يزِيد، يقُولُ: قَالَ
صلَّيت مع رسولِ : ذَلك لعبد اللَّه بنِ مسعود رضي اللَّه عنه، فَاسترجع، ثُم قَالَ: ركَعات، فَقيلَ

م تلَّيصنِ، ويتكْعى رنبِم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ى اللَّهنبِم هنع اللَّه يضيقِ ردكْرٍ الصأَبِي ب ع
 يف صحيح لباينوقال األ .اهـركْعتينِ، وصلَّيت مع عمر بنِ اخلَطَّابِ رضي اللَّه عنه بِمنى ركْعتينِ 

    .صحيح اإلسناد اهـ:  عن حديث الباب)4/83(وضعيف سنن النسائي 

، واهللا هت إىل صحةًحوذا يزداد احلديث صح أن إبراهيم روي الروايتني، فمن الواض: قلت
  .أعلم

 وقال ،صدوق:  قال أبوحامت،الْمروزِي  محمد بن علي بنِ الْحسنِ بنِ شقيقٍ - :رجال السند
 روى له ت ، ومائتنيمات سنة مخسني ثقة،:  بن حيىيوداودبن سليمان النسائي وحممد بن عبد اهللا 

                                                                                                                  )2(. س
- يليقٍأبوه، عقنِ شنِ بسنِ الْحو  بنِ أَبمحالر دبع زِيوروقال ،مل يكن به بأس:  قال أمحد،الْم 

                                                
  ).1403(، رقم ).3/104(، كتاب تقْصريِ الصلَاة في السفَرِ السنن أخرجه النسائي يف )(1
 تاريخ بغداد اخلطيب البغدادي،   ) 8/28 (1، ط  اجلرح والتعديل  ابن أيب حامت،  ) 98 ص(1 ط مشيخة النسائي النسائي،  ) 2(
  ).2/202 (1 ط الكاشف،الذهيب، ) 497 ص (1 ط تقريب التهذيب،ابن حجر، ) 90/ 4(
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 من : وقال أبوداود،ثقة: هو أحب إيل من علي بن احلسني بن واقد، وقال اخلليلي: وحامتأب
أصحاب ابن املبارك، أثبت أصحاب ابن املبارك، وبعده سليمان، وبعده علي بن احلسن بن شقيق، 

ثقة :  وقال ابن حجر،وقال أبو داود مسع علي بن احلسن الكتب من ابن املبارك، أربع عشرة مرة
                                              )1(.  روى له الستة، مات سنة مخس عشرة ومائتني،حافظ

-كَّرِيةَ السزموحأَب ، ونميم نب دمحم  زِيوروقال ما حبديثه عندي بأس: بن حنبل قال ا،الْم ،
                                                                                                                      )2( وى له الستةرنة سبع وستني ومائة،،مات سمن جلة احملدثني ا:، وقال ابن حبانثقة: ابن معني

- يماهر7 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،ثقة ،إِب                                                      
                                                                .17، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  علْقَمةُ-
-اللَّه دبع   ،ابِيحص هنع اللَّه يض2، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم   ر.                       
  

يث رواه الشيخان البخاري ومسلم يف الصحيح ، السند صحيح ، واحلد : احلديثاحلكم على
  .واهللا أعلم

  . على سبيل القصر،أي الفريضة: ركعتني -  :معاين املفردات

 فإنه مل ، فال قصر فيهما، ماعدا صالة الصبح واملغرب،السنة يف السفر قصر اللصالة :فقه احلديث
  .فيهما قصر صلَّى اُهللا علَيه وسلَّميثبت أن النيب 

  

  

  

                                                
 اجلـرح   ابن أيب حـامت،   ) 360 ص (1ط   سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهم          أبوداود،  ) 1(

 تـاريخ بغـداد   اخلطيب البغدادي،   ) 3/896 (1 ط  اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث،     اخلليلي،) 6/180 (1، ط والتعديل
 ).2/37 (1 ط الكاشف،الذهيب، ) 399 ص (1ط تقريب التهذيب،ابن حجر، ) 13/294(
تقريـب  ابن حجر، ) 311 ص (1 ط مشاهري علماء األمصار  ان،  ابن حب ) 81/ 8 (1، ط  اجلرح والتعديل  ابن أيب حامت،  ) 2(

  ).2/226 (1، طالكاشفالذهيب، ) 510 ص (1طالتهذيب،
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  :باب ما جاَء في الْوِترِ بِثَلَاث وخمسٍ وسبعٍ وتسعٍ، كتاب قيامِ اللَّيلِ 

19 - نةَ قَالَماجه قَالَ اببيأَبِي ش نكْرِ بوبا أَبثَندرٍ، :  حيهز ننِ، عمحالر دبع نب ديما حثَندح
، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمكَانَ رسولُ اللَّه : مِ، عن مقْسمٍ، عن أُم سلَمةَ، قَالَتعن منصورٍ، عنِ الْحكَ

  )1( .يوتر بِسبعٍ أَو بِخمسٍ، لَا يفْصلُ بينهن بِتسليمٍ ولَا كَلَامٍ

أمحد يف ، ورواه  ابوهو حديث الب زهري بن معاوية  احلديث عنابن ماجهروى  :دراسة احلديث
ابن عن الثوري ، ورواه ) 44/251( النيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  حديث أم سلمة زوج،املسند

 ما يروى عن أهل الكوفة الشعيب، ومقسم، وشقيق، وابن القبطية وغريهم، عن ،راهوية يف املسند
عن جرير بن عبد احلميد ، ورواه ) 4/123(سول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أم سلمة عن ر

عن ) 9/55(باس بن حازم أبو علي املروزي  ترمجة محزة بن الع، يف تاريخ بغداد البعدادياخلطيب
 عن )1/247(، كتاب الصالة، عدد الوتر يف السنن الكربى أيب محزة السكري ، ورواه  النسائي 

إال أن إسرائيل زاد  ،  عن أم سلمة به عن منصور عن احلكم عن مقسمإسرائيل السبيعي ، مخستهم
بني مقسم وأم سلمة رضي اهللا عنها ، ورواية اجلماعة هي الصحيحة ، ) ابن عباس(يف السند 

 ، رجاله ثقاتالسندورواية إسرائيل شاذة والتقيل زيادته على أربعة من الثقات فيهم الثوري، و
ل البخاري يف التاريخ األوسط  قا،لكنه منقطع فمقسم مل يسمع من أم سلمة رضي اهللا عنها

لباين يف قال األ ،  سلمة وال ميمونة وال عائشة اهـ وال يعرف ملقسم مساع من أم:)1/294(
 وهذا إسناد :)1123/ 6 (،2961سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها رقم 

يسمع من أم سلمة، رجاله ثقات رجال الشيخني غري مقسم، فهو من رجال البخاري، ولكنه مل 
يف ترمجة ) 5/226( الطبقات الكربى  ذكر ابن سعد يف، و اهـكما قال هو وغريه من األئمة

 منصور عن احلكم عن مقسم عن أم سلمة أما رواية، ! وقد روى عن أم سلمة مساعا : قال،مقسم
ي أَسمع الْأَذَانَ فَأُوتر بِثَلَاث، إِن: قُلْت لمقْسمٍ: قَالَ شعبة فروى احلديث عن احلكم هافَالَخفقد به، 

 فَحدثْت  ،إِنَّ ذَلك لَا يصلُح إِلَّا بِسبعٍ أَو خمسٍ: ثُم أَخرج إِلَى الصلَاة خشيةَ أَنْ تفُوتنِي، قَالَ
عنِ الثِّقَة، عن عائشةَ : سأَلْته، فَقَالَسلْه عمن قَالَ؟ فَ: بِذَلك مجاهدا ويحيى بن الْجزارِ فَقَالَا

                                                
، كتاب إِقَامة الصلَاة، والسنةُ فيها، باب ما جاَء في الْوِترِ بِثَلَاث وخمسٍ وسبعٍ وتسعٍ السنن يف ماجه أخرجه ابن )(1
 ).1192(م ، رق).1/376(
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 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النةَ، عونميمكتاب قيام الليل ،السنن الكربىيف  عند النسائي ،اهـو
الف على احلكم يف حديث الوتر وتطوع النهار، باب كيف الوتر خبمس؟ وذكر االخت

الْوِتر سبع، : عنِ احلكم عنِ مقْسمٍ قَالَ سفيان بن احلسني فرواه فالَخ و،)2/158(، )2/157(
لَا أَدرِي، قَالَ : عمن ذَكَره؟ قُلْت: فَذَكَرت ذَلك لإِبراهيم، فَقَالَ:  قَالَ الْحكَم ،ولَا أَقُلَّ من خمسٍ

كَما، فَ: الْحمقْسم يتفَلَق تججفَح؟ فَقَالَ: قُلْتنمةَ : عونميمةَ، وشائع نع ،نِ الثِّقَةاهـع، 
 واحلديث حديث شعبة ملا له من ميزة عن احلكم ليست ، عند النسائي قبل حديث شعبة،فأوقفه
 حديث احلكم، ومل يكن ،شعبة أعلم حبديث احلكم، ولوال شعبة ذهب:  قال أمحد بن حنبل،لغريه

ولوال شعبة من كان يروى عن احلكم؟، قال أمحد بن :  وقال،مثله يف احلديث اهـيف زمن شعبة 
كما يف اجلرح والتعديل ،واعلم حبديث احلكم اهـ: شعبة أثبت يف احلكم من االعمش: حنبل

 وهذا ،وهذا السند يدل على وهم احلكم يف السند األول عن أم سلمة) 162/ 1/128 (للرازي
:  بعد أن ذكر أوجه اخلالف،)15/205 (3951ل يف العلل رقم طين فقاالذي رجحه الدارق

صلَّى اُهللا علَيه ورواه شعبة، عن احلكم، عن مقسم عن رجل عن ميمونة، وعائشة، عن النيب 
لَّمسورواه مالك بن مغول عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس، وأم سلمة؛ ورواه حجاج بن . و

، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمباس عن عائشة وميمونة عن النيب أرطاة عن احلكم عن مقسم عن ابن ع
   واملرسل عنهما أصح اهـ

ق من روى عنه احلديث عن  وثَّ صحيح أن مقسماً،وهذا اليعين صحة احلديث: قلت
 لكن على طريقة احملدثني البد من تسمية الراوي لكي نعلم هل ،عائشة وميمونة رضي اهللا عنهما

ناس  فمن ال، فهاهو الثوري وشعبة جبال الرواية والتثبت وثقا جابر اجلعفي الكذاب،هو ثقة أم ال
فقال أبوحامت وقد سئل عن هذا  واحلديث ضعفه مجاعة ، بعدمها ؟ ومع هذا فجابر ضعيف

 وقال األثرم يف ،)377/ 2 (للرازي كما يف علل احلديث ،هذا حديث منكر اهـ: احلديث فقال
وأما حديث منصور عن احلكم عن مقسم عن ابن ) 91- 90: ص (ناسخ احلديث ومنسوخه

فيه، قد اختلف فيه عن منصور وخ عباس عن أم سلمة فإنه حديث مضطرب، خمتلفولفيه ف 
أيضاً منصور، وال أعلم أحداً ذكر فيه ابن عباس غري إسرائيل وبعضهم جيعله عن عائشة وميمونة، 

ومل يصح يف الوتر بثالث فما زاد من غري تسليمٍ .. .هوبعضهم يوقفه وال يرفعه، فهو حديثٌ وا
  .حديثٌ واحد اهـ
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عند مسلم يف   فمنها ما،حةيح شواهد ص فللحديث،فيه نظر وهذا من األثرم :قلت
/ 1( باب جامع صالة الليل، ومن نام عنه أو مرض ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،الصحيح

 ،...أَسن نبِي اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، وأَخذَه اللَّحم أَوتر بِسبعٍفَلَما .. . عن عائشة قالت:)513
أَخبرنا : أَخبرنا إِسحاق بن منصورٍ، قَالَقال ) 247/ 1(وشاهد عن النسائي يف السنن الكربى 

نِ عامِ بشه نانَ، عفْيس ننِ، عمحالر دبلَّى اعص بِيةَ، أَنَّ النشائع نع ،أَبِيه نةَ، عور هلَيُهللا ع
لَّمسكَانَ : ونرِهي آخإِلَّا ف سلجسٍ لَا يمبِخ روتاهـي .  

 ذكر خرب ثان ، وشاهد عند ابن حبان يف الصحيح،وهذا سند يف غاية الصحة: قلت 
أَخبرنا عبدةُ :  بن إِبراهيم، قَالَإِسحاق، رواه عن )194/ 6(يصرح بإباحة استعمال ما وصفناه 

كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه :حدثَنا هشام بن عروةَ، عن أَبِيه، عن عائشةَ، قَالَت: بن سلَيمانَ، قَالَ
 سلجسٍ، لَا يمبِخ روتي لَّمسو هلَيعلِّمسي ثُم سلجي ،نرِهي آخسِ إِلَّا فمالْخ نٍء ميي شاهـ  ف، 

عنِ رواه  ) 290-289: ص(وشاهد يف خمتصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر للمروزي 
ص بِياسٍ، أَنَّ النبنِ عنِ ابرٍ، عيبنِ جب يدعس نةَ، عبيتنِ عكَمِ بالْحلَّمسو هلَيع ا :لَّى اللَّهإِم رتأَو 

 لَامس نهنيب سعٍ، لَيبا بِسإِمسٍ، وموهذا سند أخر للحكم ورواية شعبة السابقة عنه ،اهـبِخ 
نا شعبةُ، عن هشامِ  ثثنا وهب بن جرِيرٍ: قَالَا  بشارٍ ومحمد بنحدثَنا إِسحاق املَروزِي وقال ،أصح

   .اهـأَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَوتر بِخمسٍ وأَوتر بِسبعٍ : بنِ عروةَ، عن أَبِيه، عن عائشةَ

، كتاب الوتر، باب  الدارقطين يف السنندنع  رضي اهللا عنهعن أيب هريرة آخر عن وشاهد
حدثَنا عبد اللَّه بن سلَيمانَ بنِ الْأَشعث  ثنا أَحمد فقال ) 344/ 2 (لوتر بصالة املغربال تشبهوا ا

 ثنا موهب بن ح وحدثَنا أَبوبكْرٍ النيسابورِي نبأَ سلَيمانُ بن بِلَالٍبن صالحٍ  ثنا عبد اللَّه بن وهبٍ  أَ
زِيديبثنا ع دالنِ خبٍ بهو نب اللَّه د اللَّه دبع نانَ  عسنِ كَيحِ بالص نبِلَالٍ  ع نانُ بملَيثَنِي سدح 

ر نةَ  عريرأَبِي ه نجِ  عرنِ الْأَعمحالر دبعنِ  ومحالر دبنِ عةَ بلَمأَبِي س نلِ  عنِ الْفَضب ولِ اللَّهس
. » لَا توتروا بِثَلَاث  أَوتروا بِخمسٍ  أَو بِسبعٍ ولَا تشبهوا بِصلَاة الْمغرِبِ:صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ
 زِيدنِ يبِ بهوماللَّفْظُ لو، قَاتث ماهـ كُلُّه.                                                                                   

                           .8 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة، أَبوبكْرِ بن أَبِي شيبةَ - :رجال السند
قل من :  بكر بن أيب شيبةو أب، وقال ثقة:حيىي بن معني ، قال الرؤاسي حميد بن عبد الرحمنِ ، -
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                                                        )1(. ، روى له الستة ومائةمات سنة تسع ومثانني ، رأيت مثل محيد بن عبد الرمحن
-ريه2، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  ز.                                                             
-كَم11، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  الْح.                                                       
- مقْسم،ب نب لَىة رِجوم ارِثنِ الْحب اللَّه دبصاحل احلديث ال بأس به:  قال أبوحامت الرازي ،ع، 

                                                    )2(.  روى له خ د ت س ق،إحدى ومائةمات سنة 
 ،  وكانت من املهاجرات،أُم الْمؤمنِني رضي اللَّه عنها الْمخزوميةَهند بِنت أَبِي أُميةَ   ، أُم سلَمةَ-

فتويف ،  ت معه إىل احلبشة، مث هاجرت إىل املدينةوهاجر  ،كانت حتت أيب سلمة بن عبد األسد
آله وسلّم، وتزوجها وملا مات زوجها خطبها النيب صلّى اللَّه عليه وعنها باملدينة بعد وقعة أحد، 

، عمرت بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم دهرا، وهي آخر أزواج النيب صلى اهللا عليه  بعد أيب سلمة
أبو هريرة، نزل : يد بن معاوية ، وصلى عليها سعيد بن زيد، وقيلوسلم موتا، توفيت يف أيام يز

  )3(  هـ،ماتت سنة اثنتني وستنييف قربها ، وقربت بالبقيع

، لكنه منقطع ، وللحديث شواهد عند اإلمام مسلم   ثقات رجالهالسند : احلديثاحلكم على
  . واهللا أعلم،يحاًح ص ويصري، وهي تقوي حديث البابوغريه ،

 أي وال بقعود ويلزم أن القعود على كل ركعتني غري : بتسليم وال كالم- :عاين املفرداتم
  )4( .واجب

  .يف احلديث جواز صالة الوتر خبمس أو سبع ركعات اليفصل بينهم بتسليم :فقه احلديث

                                                
ابن حجر، ) 375/ 7 (1 طذيب الكمال يف أمساء الرجال املزي، )225/ 3(1، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) (1

  )182: ص( 1طتقريب التهذيب،
) 484/ 1 (1 ط تاريخ ابن يونس املصرىابن يونس املصرى، ) 414/ 8 (1، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 2(

  ) 545ص  (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 290/ 2( 1 طالكاشفالذهيب، 
 ص (1 طمعرفة الصحابةابن منده، ) 1920/ 4 (1طاالستيعاب ابن عبد الرب، ) 439/ 3 (1 طالثقاتابن حبان، ) 3(

 1ط تقريب التهذيب،ابن حجر، )342/ 8 (1طاإلصابة  ابن حجر، )3218/ 6(1ط معرفة الصحابة  نعيموأب )956
 )754 ص(
، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف الوتر بثالث ومخس حاشية السندي على سنن ابن ماجهي، السند) 4(

 ).361/ 1(وسبع وتسع 
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  :باب كَيف صلَاةُ اللَّيلِ

حدثَنا جرِير، عن منصورٍ، عن حبِيبٍ، عن : ةَ، قَالَ أَخبرنا محمد بن قُداميّسائالنقَالَ  - 20
:  عن صلَاة اللَّيلِ، فَقَالَصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمسأَلَ رجلٌ رسولَ اللَّه : قَالَ ابن عمر: طَاوسٍ، قَالَ

  )1(.مثْنى مثْنى، فَإِذَا خشيت الصبح فَواحدةٌ

 ، ورواه أمحد يف وهو حديث الباب حممد بن قدامة  احلديث عنالنسائيروى  :دراسة احلديث
قَالَ رجلٌ : عن طَاوسٍ، قَالَ( وقال )371/ 10(مسند عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما  املسند ،

شرح ، ورواه الطحاوي يف ) سأَلَ رجلٌ:  قَالَلابنِ عمر إِنَّ أَبا هريرةَ يزعم أَنَّ الْوتر لَيس بِحتمٍ؟
، ورواه ابن عبد الرب يف  علي بن معبد عن )278/ 1 ( ، كتاب الصالة ، باب الوترمعاين اآلثار

إسحاق بن  عن )1101/ 2(باب حكم قول العلماء بعضهم يف بعض ، جامع بيان العلم وفضله 
إِنَّ :  كُنت جالسا عند ابنِ عمر فَأَتاه رجلٌ فَقَالَ:الَعن طَاوسٍ قَ(وقاال راهويه، وأمحد بن عمرو 

كَذَب أَبو هريرةَ، جاَء :  أَو دعوا فَقَالَ ابن عمرلَيس بِحتمٍ فَخذُوا منهإِنَّ الْوِتر : أَبا هريرةَ يقُولُ
يب ثابت وهو أ، وفيه حبيب بن قات ثه رجالُندوالس ، مخستهم عن جرير به ،)احلديث ... رجلٌ

مدلسوع نعتعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس ، قال احلافظ يف طبقات املدلسني،ن 
   .بن خزمية والدارقطين وغريمها اهـتابعي مشهور يكثر التدليس وصفه بذلك : 69رقم 

 كتاب صالة املسافرين ، الصحيح يف من عمرو بن دينار عند مسلم حبيبتوبعو :قلت
 ومن سليمان التيمي ،)1/516(، والوتر ركعة من آخر الليل وقصرها، باب صالة الليل مثىن مثىن

 طاوس من مجاعة عوبِتو ،)8/7(د اهللا بن عمر رضي اهللا عنهماعند أمحد يف املسند، مسند عب
ر وسامل بن عبد اهللا بن عمر، ومحيد  وهم نافع، وعبد اهللا بن دينا،ذكرهم مسلم يف املوطن السابق

 ويصح احلديث بأقل من هذا، ومبتابعة عمرو ،بن عبد الرمحن بن عوف وعبد اهللا بن شقيق
، بعد أن روى )20/ 4( قال أبونعيم يف حلية األولياء وطبقات األصفياء ،والتيمي صح احلديث

.  من غري وجه علَيه وسلَّمصلَّى اُهللا هذا حديث صحيح ثابت عن النيب :احلديث من طريق حبيب
 ، وقد ذكرت موطن روايتهما ،  دينار، وسليمان التيمي مثله اهـورواه عن طاوس، عمرو بن

سالم بن عبد اللَّه، أَنَّ عبد اللَّه بن عمر رضي واحلديث رواه البخاري يف أكثر من موضع منها عن 
                                                

  ).1667(، رقم  )3/227(يف صلَاةُ اللَّيلِ ، كتاب قيامِ اللَّيلِ وتطَوعِ النهارِ، باب كَالسنن أخرجه النسائي يف )(1
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مثْنى مثْنى، فَإِذَا خفْت : يا رسولَ اللَّه، كَيف صالَةُ اللَّيلِ؟ قَالَ: نَّ رجلًا قَالَإِ: اللَّه عنهما، قَالَ
 ةداحبِو رتفَأَو ،حبكيف كان صالة النيب :  يف كتاب التهجد، باب،اهـالصلَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع؟ ص

  .، واهللا أعلم فاحلديث صحيح،)51/ 2( يصلي من الليل؟ سلَّمصلَّى اُهللا علَيه ووكم كان النيب 

                                      .9 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة ، محمد بن قُدامةَ- :رجال السند
                                                                               .2 جرِير، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
– بِيبح ، يدالْأَس نِ أَبِي ثَابِتو بىأَبيحي يصدوق :  وقال أبوحامت،ثقة:  قال ابن معني، الْكُوف

 ثقة فقيه جليل وكان كثري اإلرسال : قال احلافظ،وكان ثبتا يف احلديث... ثقة: ثقة، وقال العجلي
                                                   )1(. روى له الستة،تسع عشرة ومائة مات سنة ،والتدليس

- سطَاو،   نب انِيمانَ الْيسوكَيأَبرِييمنِ الْحمحالر دبما رأيت أحدا : دينار ، وقال عمرو بن ع
                                                                           )2(.له الستة روى ،ثقة ثقة، مات سنة ست ومائة: ، وقال أبوزرعةقط مثل طاوس

-  ، رمع نعبد اهللا ابيشطَّابِ الْقُرنِ الْخنِ بمحالر دبو عأَب وِيدالْع،  ابِيحص لٌليِج  اللَّه يضر
هنكان آدم طواال له مجة مفروقة تضرب ش عن الدنيا، من أملك شباب قريخال املؤمنني ، ع ،

قريبا من منكبيه، يقص شاربه، ويشمر إزاره، يصفر حليته، مل تغريه الدنيا، ومل تفتنه، كان من 
غره عن بدر فغلبه البكائني اخلاشعني، وعده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الصاحلني، استص

 واستصغر يوم أحد هاجر مع أبيه عمر رضي اهللا عنهما،   ولد بعد املبعث بيسرياحلزن والبكاء،
 وهو أحد املكثرين من الصحابة والعبادلة وكان من ،وأجازه يوم اخلندق  وهو ابن أربع عشرة سنة

  )3(.أشد الناس اتباعا لألثر مات سنة ثالث وسبعني يف آخرها أو أول اليت تليها

 ، لكنه توبع من ثقات عند اإلمام  مدلسعنعنةه ، وفيقات ثه رجالُالسند : احلديثاحلكم على
مسلم يف الصحيح ، ورواه البخاري يف الصحيح من طريق سامل عن ابن عمر به، وذه املتابعات 

   .يصح احلديث ، واهللا أعلم
                                                

 ).150 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،). 307/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 105 ص (1،طالثقاتي، العجل) 1(
/ 1 (1،طالكاشفالذهيب، ) 391/ 4 (1الثقات طابن حبان، ) 500/ 4 (1 ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 2(

 ).281 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 512

 ابن )950/ 3 (1 طاالستيعاب يف معرفة األصحاب ابن عبد الرب ، )1707/ 3 (1ط معرفة الصحابة،  نعيم وأب)3(
  ).315 ص (1ط تقريب التهذيب ابن حجر،  )161-155/ 4 (1 ط اإلصابة يف متييز الصحابةحجر، 
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 وجاء عن ابن عمر رضي اهللا ،، أو ركعتني ركعتني)1(أي اثنتني اثنتني: مثىن مثىن :معاين املفردات
 باب ، كتاب صالة املسافرين وقصرها، فجاء يف صحيح مسلم، احلديث بيان هذاعنه يف هذا

ما مثْنى مثْنى؟ : فَقيلَ لابنِ عمر): 1/519(، والوتر ركعة من آخر الليل صالة الليل مثىن مثىن
  .أَنْ تسلِّم في كُلِّ ركْعتينِ: قَالَ

 كما جاء عن ابن عمر ،لم املصلي يف كل ركعتني يس،صالة الليل ركعتني ركعتني :فقه احلديث
  . صلى ركعة الوتر، ومن خشي دخول صالة الصبح، ومر كالمه قبل قليل،رضي اهللا عنه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ).40/ 3(، أبواب صالة التطوع، باب الوتر 1ط  نيل األوطار لشوكاين،ا) 1(
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  :نوع آخر من الْقراَءة في الْوِترِ

نصورٍ، عن سلَمةَ بنِ كُهيلٍ، عن  أَخبرنا محمد بن قُدامةَ، عن جرِيرٍ، عن ميّسائالنقَالَ  - 21
 يوتر بِسبحِ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمكَانَ رسولُ اللَّه : سعيد بنِ عبد الرحمنِ بنِ أَبزى، عن أَبِيه قَالَ

سبحانَ : للَّه أَحد، وكَانَ إِذَا سلَّم وفَرغَ قَالَاسم ربك الْأَعلَى، وقُلْ يا أَيها الْكَافرونَ، وقُلْ هو ا
ثَةي الثَّاللَ فوسِ، ثَلَاثًا طَوالْقُد كل1(.الْم(  

 ، ورواه احملاملي يف وهو حديث الباب حممد بن قدامة  احلديث عنالنسائيروى  :دراسة احلديث
،   ، كالمها عن جرير بهبن موسىيوسف عن  )337: ص(مايل احملاملي رواية ابن حيىي البيع األ

عزرة بن عبد  زبيد  سلمة من عوبِتو ، عن سلمة به  منصور من شعبةعوبِتو ، حسندسنالوهذا 
 كتاب عمل اليوم والليلة، ما ، كالمها عند النسائي يف السنن الكربى،الرمحن بن زرارة اخلزاعي

وذر بن عبد اهللا املرهيب عند أمحد يف ومن  ، )9/273( )271/ 9( يقول إذا فرغ من وتره
 وكذا ، ثالثتهم عن سعيد بن عبد الرمحن به )24/78(الرمحن بن أبزى اخلزاعي  عبد ،املسند
 عبد الرمحن بن أبزى ممن صح عندنا أنه :وقال) 1/406(احلاكم من طريقه يف املستدرك رواه 

 وهذا اإلسناد ،أكثر روايته، عن أيب بن كعب والصحابة إال أن صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمأدرك النيب 
اهـ، وقال   واحلديث صحيح:صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه اهـ، وقال الذهيب

   . صحيح اهـ:)4/378(ضعيف سنن النسائي االلباين يف صحيح و

  فالكل على إثبات صحبة عبد الرمحن بن أبزى رضي اهللا عنه،وهو كما قالوا: قلت
ح، باب السلم إىل أجل معلوم بل وروى له يف الصحي )5/245(خاري يف التاريخ الكبري كالب

أَرسلَنِي أَبو بردةَ، وعبد اللَّه بن شداد إِلَى عبد الرحمنِ : عن محمد بنِ أَبِي مجالد، قَالَ :)3/87(
كُنا نصيب املَغانِم مع رسولِ اللَّه : وفَى، فَسأَلْتهما عنِ السلَف، فَقَاالَبنِ أَبزى، وعبد اللَّه بنِ أَبِي أَ

زبِيبِ، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، فَكَانَ يأْتينا أَنباطٌ من أَنباط الشأْمِ، فَنسلفُهم في احلنطَة، والشعريِ، وال
ما كُنا نسأَلُهم عن ذَلك : قُلْت أَكَانَ لَهم زرع أَو لَم يكُن لَهم زرع؟ قَاالَ:  قَالَ، مسمىإِلَى أَجلٍ

ته ابن قانع يف معجم الصحابة وكذا حكم بصحب ، وحديث البخاري صريح يف صحبته،اهـ
، )2/857( اجلامع الصحيح له البخاري يف والباجي يف التعديل والتجريح ملن خرج ،)2/149(

                                                
  ).1734(، رقم ).3/245(امِ اللَّيلِ وتطَوعِ النهارِ، نوع آخر من الْقراَءة في الْوِترِ ، كتاب قيالسننأخرجه النسائي يف ) 1(
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 يف خمتلف (ن فقالوا يأما املتأخر، )33: ص(االت الربقاين للدارقطين والدارقطين كما يف سؤ
 فكالم األوائل ، والعالئي يف جامع التحصيل وكالمهم ليس بشيئ،كاملزي يف التهذيب) صحبتة

أَنَّ : عن ابنِ عباسٍ شاهد  ، وللحديثعاىلت املعترب وخاصة أن فيهم مثل البخاري رمحه اهللا وه
ولَ اللَّهسلَّرسو هلَيع لَّى اللَّهص بِـ م روتقُلْ كَانَ ي ونَ ورا الْكَافها أَيقُلْ ي لَى والْأَع كبر محِ اسبس

دأَح اللَّه وويف )248/ 2( باب ما جاء فيما يقرأ يف الوتر  يف السنن ،ابن ماجه اهـ ، عند ه ، 
  .السند أيب إسحاق السبيعي وهو خمتلط ومدلس

                                        .9 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،ثقة  ، محمد بن قُدامةَ- :رجال السند
                                                                          .2، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم   جرِير–
سلمة بن كهيل أثبت حديثا من :، قال أمحد الْكُوفي يحيىأَبو الْحضرمي ، سلَمةَ بنِ كُهيلٍ-

                                   )1( إحدى وعشرين ومائة، روى له الستة مات سنة ، ثبتثقة:  وقال العجلي،حبيب بن أيب ثابت
                                                               )2( ، روى له الستةحسن احلديث:  قال أمحد، الْكُوفي اخلُزاعي سعيد بنِ عبد الرحمنِ بنِ أَبزى -
رضي ر غيِص صحابِيوالصواب أنه  ، يف صحبته خمتلف، اخلُزاعيعبد الرحمنِ بنِ أَبزى  ، أبوه-

هنع له صحبة:  ، قال البخارياللَّه، أدرك النيب لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوصلّى خلفه وكان على ص 
  )3( .خراسان لعلي

  .واأللباين ، واهللا أعلم  ، واحلديث صححه احلاكم والذهيب حسندسنال :حلديث ااحلكم على

  )4(. املطهر من كل ما ال يليق باخلالق: الْقُدوسِ-  :عاين املفرداتم

 وصالا ثالث ،دل احلديث على مشروعية قراءة السور املذكورة يف صالة الوتر :فقه احلديث
  . يف الثالثة مث ذكر الدعاء بعدها ويطول،ركعات

                                                
 اجلرح والتعديلابن ايب حامت، ) 197ص(1 ط الثقاتالعجلي، ) 2/67 (2ط  العلل ومعرفة الرجال ألمحدابن حنبل، ) 1(

  ) 248 ص (1ط تقريب التهذيب ابن حجر، ) 171/ 4 (1ط 
  ) 238 ص (1ط تقريب التهذيب ابن حجر،) 30 ص (1 ط سؤاالت االثرم ألمحد بن حنبلاألثرم، ) 2(
/ 2 (2 طالطبقات الكربىابن سعد، ) 245/ 5 (1ط التاريخ الكبريالبخاري، ) 45/ 3 (1طتاريخ الابن أيب خيثمة، ) 3(

  ).336 ص(1طتقريب التهذيب، ابن حجر، ) 220 ص(جامع التحصيل ) 33 ص (1طسؤاالت الربقاين الربقاين، ) 234
 ).205/ 4(، كتاب الصالة، باب فضل السجود واحلث عليه 2 ط املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي،) 4(
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 ابتكةعمالْج  ،طَبامِ إِذَا خالِ الْإِمقْبتي اسف ابب:  

22 -  يذمرقَالَقَالَ الت يالكُوف قُوبعي نب ادبا عثَندح : نةَ، عيطنِ علِ بالفَض نب دمحا مثَندح
صلَّى اُهللا علَيه كَانَ رسولُ اللَّه : قَمةَ، عن عبد اللَّه بنِ مسعود، قَالَعن إِبراهيم، عن علْ منصورٍ،

لَّمساونوهجبِو اهلْنقْبترِ اسبنلَى املى عوتإِذَا اس  .                                                                         
 وحديثُ منصورٍ لَا نعرِفُه إِلَّا من حديث محمد بنِ الفَضلِ بنِ عطيةَ، ، عن ابنِ عمر وفي البابِ-

ولَا يصح في هذَا البابِ عنِ .. .ومحمد بن الفَضلِ بنِ عطيةَ ضعيف ذَاهب احلَديث عند أَصحابِنا
 بِيلَّالنصلَّمسو هلَيٌءى اُهللا عي1(. ش(  

الكويف ، وهو حديث الباب ، ورواه  عباد بن يعقوب عن احلديثالترمذي روى  :دراسة احلديث
 عن )39/ 1(فوائد  يف المتام، ورواه  جندل بن والق عن )73/ 10(املعجم الكبري يف لطرباين ا

  جداً لضعف ضعيفالسند به، وبن عطيةحممد بن الفضل ، ثالثتهم عن حممد بن عيسى بن حيان 
إبراهيم، عن علقمة،  ،سند واحلديث رواه البزار يف امل ،الترمذي احلديث ضعف وبه ،ابن الفضل

وهذا احلديث ال نعلم رواه عن منصور ذا اإلسناد إال حممد :  ، وقال )302/ 4(عن عبد اهللا 
وقال ابن  اهـ ، ، فذكرناه من أجل ذلكبن الفضل بن عطية، وهو لني احلديث، ومل يروه غريه

 ، هذا حديث غريب اهـ:بعد أن رواه من طريق ابن الفضل) 1234/ 2(عساكر يف املعجم 
 وإمنا هو حديث حممد :)140/ 5(وقال الدارقطين يف العلل بعد أن ذكر بعض اخلالف يف السند 

محمد ) 278/ 2(روحني  وقال ابن حبان يف ا،بن الفضل بن عطية، وهو متروك احلديث اهـ
كان ممن يروي املوضوعات عن األثبات ال حيل كتابة حديثه إال .. .بن الْفَضلِ بنِ عطيةَ الْمروزِي

 روى عن منصور بن إبراهيم عن ،على سبيل االعتبار، كان أبو بكر بن أيب شيبة شديد احلمل عليه
 صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِذا استوى على الْمنبر استقبلناه كَانَ رسولُ اللَّهعلقمة بن عبد اهللا قال 

مسعت حيىي بن معني يقول الفضل بن عطية اخلراساين ثقة وهو والد .. .مسعت احلنبلي، بوجوهنا 
ية األولياء وطبقات حممد بن الفضل ومل يكن حممد بثقة كان كذابا اهـ، وقال أبونعيم يف حل

   . بن الفضل بن عطية، عن منصور اهـ تفرد به حممد:)5/45(األصفياء 

                                                
ولَا   : ، وقال)509(رقم  ،)384/ 2(، أَبواب الْجمعة، باب في استقْبالِ الْإِمامِ إِذَا خطَب السننأخرجه الترمذي يف ) (1

  .يصح في هذَا البابِ عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم شيٌء
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بنِ كُنت مع عدي : عن أَبانَ بنِ عبد اللَّه، قَالَوللحديث شاهد مرسل بسند حسن : قلت
ةعمالْج موي ثَابِت  ،امالْإِم جرا خقَالَ-، فَلَم أَو  : ،ربنالْم دعص-،لَهقْبتقَالَ اسكَذَا كَانَ :  وه

 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولِ اللَّهسلُونَ بِرفْعي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولِ اللَّهسر ابحعند أيب داود ،أَص 
قبل  كتاب اجلمعة، من كان يست، وعند ابن ايب شيبة مبعناه يف املصنف،)100: ص(يف املراسيل 
   .)1/452(جلمعة اإلمام يوم ا

 وهي التصلح ،مبرسل وموقوفات ! 2080واحلديث صححه االلباين يف الصحيحة رقم 
صلَّى اُهللا وال يصح يف هذا الباب عن النيب :  وقال الترمذي كما يف املنت،لترقية احلديث للصحة

لَّمسو هلَيطيع الغزاليف ترمجة م) 7/518(ديث ذكره ابن حبان يف الثقات  واحل، شيء اهـع، 
  .واخلرب ليس بصحيح من طريق أحد فيعترب به اهـ: وقال

يستقبل اإلمام :  باب، كتاب اجلمعة، لكن الذي يصح يف هذا مارواه البخاري:قلت
عن هالَلِ بنِ أَبِي ميمونةَ، حدثَنا عطَاُء بن ) 2/10(ستقبال الناس اإلمام إذا خطب القوم، وا
هارٍ، أَنسقَالَي ،رِياخلُد يدعا سأَب عمرِ :  سبنلَى املمٍ عوي ذَات لَسج لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيإِنَّ الن

 لَهوا حنلَسجباب ختوف ما خيرج من زهرة الدنيا ، كتاب الزكاة، وكذا هو عند مسلم،اهـو 
  . واهللا أعلم،الصحيحني فاحلديث ضعيف، وأصح شيئ ما يف ،)728/ 2(

حدثنا الثقة يف :  قال ابن خزمية،عباد بن يعقُوب الكُوفي الرواجين أبوسعيد - :رجال السند
كان رافضيا داعية إىل : ابن حبان قال،شيخ:  قال أبوحامت،روايته، املتهم يف دينه، عباد بن يعقوب

ك،مات سنة مخسني ومائتني،روى ستحق الترالرفض ومع ذلك يروي املناكري عن أقوام مشاهري فا
                                                                                                                    )1(له ت ق

كان حممد بن الفضل :  قال ابن معني ،الْعبِسيبنِ عمر الْعبدي   ، محمد بن الفَضلِ بنِ عطيةَ-
 ،متروك احلديث:  وقال النسائي،ومل يرضه, ذاك عجب جييئك بالطامات :  وقال أمحد،كذابا

، مات . ذاهب احلديث ترك حديثه: وقال أبوحامت، متروك احلديث كذاب:وقال عمرو بن على

                                                
/ 9 (سري أعالم النبالءالذهيب، ) 172/ 2 (1 طاروحنيابن حبان، ) 88/ 6(، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 1(

  ).291 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 420
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                                                                                             )1(.  روى له ت ق،سنة مثانني ومائة
                                                .7 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقةإِبراهيم ، -
                                                         .17 ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  علْقَمةَ ،-
- ، ودعسنِ مب اللَّه دبع ابِيحص هنع اللَّه يض2، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم   ر.  

وخالف  ابن حبان والدارقطين ،  الترمذيضعفهوكذا  ،  جداً ضعيفالسند : احلديثاحلكم على
 ،  وهي التصلح لترقية احلديث للصحة،سل وموقوفاتمبرالكل األلباين فصحح احلديث 

   .وللحديث أصل عند اإلمام البخاري بلفظ قريب ، وهو الصحيح ، واهللا أعلم

 أي : استقْبلْناه بِوجوهنا،)2(.جلس مستويا على املنرب:  استوى علَى املنبرِ- :معاين املفردات
  )3(. توجهناه

ر مستمر، وهو يف ل على أن استقبال الناس اخلطيب مواجهني له أمواحلديث يد :فقه احلديث
عن أيب سعيد اخلدري يف خطبة العيد  يف الصحيح ،، ويؤيده ما رواه البخاريحكم امع عليه

  )4(.فأول شيء يبدأ به الصالة مث ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم: ولفظه

  

  

  

                                                
،  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 120/ 4 (1 طالضعفاء الكبريالعقيلي، ) 93ص (1 ط واملتروكونالضعفاءالنسائي، ) 1(

  ).50ص  (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 57/ 8(ط 
، باب تفريع أبواب اجلمعة، باب اإلمام يكلم الرجل يف 2ط عون املعبود وحاشية ابن القيمابن القيم،  ،العظيم آبادي) 2(

  ).308/ 3(خطبته 
 ).506/ 4( باب اخلطبة والصالة  كتاب العلم،،3ط مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،املباركفوري) 3(
، سبل السالم لصنعاين،ا ) 17/ 2(أبواب العيدين، باب اخلروج إىل املصلى بغري منرب  ، صحيح البخاري البخاري ، )4(

 ،3ط مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،املباركفوري) 417/ 1(أبواب اجلمعة، استقبال الناس اخلطيب مواجهني له 
  ).506/ 4( باب اخلطبة والصالة كتاب العلم،
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اتصلِ الْإِنفَض اببةعمالْج مووِ ياللَّغ كرتو :  

أَنبأَنا جرِير، عن منصورٍ، عن أَبِي معشرٍ زِياد :  أَخبرنا إِسحق بن إِبراهيم، قَالَيّسائالنقَالَ  - 23
،يبثَعِ الضالْقَر نةَ، علْقَمع نع ،يماهرإِب نبٍ، عنِ كُلَيانَ، قَالَبلْمس نع ،نيلاِء الْأَوالْقُر نكَانَ مو  :

 ولُ اللَّهسي رقَالَ للَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص : نم جرخي ثُم ،را أُمكَم ةعمالْج موي رطَهتلٍ يجر نا مم
تح تصنيةَ وعمالْج يأْتى يتح هتيبةعمالْج نم لَها قَبمةً لإِلَّا كَانَ كَفَّار هلَاتص يقْض1(.ى ي(  

 ابن ورواه  ،وهو حديث البابق بن إبراهيم إسح  احلديث عنالنسائيروى  :دراسة احلديث
يوسف بن  عن ) 3/118( أحسب هلا مسيت اجلمعة مجعة  باب ذكر العلة اليت،خزمية يف الصحيح

ما يوم الْجمعة؟ , يا سلْمانُ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم( ادة فقال  وعنده زيموسى
قُلْت : لَمأَع ولُهسرو ؟ قَالَ: قَالَ, اللَّهةعمالْج موا يانُ ملْما سي :قُلْت : لَمأَع ولُهسرو ا : قَالَ, اللَّهي

يوم الْجمعة بِه جمع أَبوك أَو , يا سلْمانُ : قَالَ, اللَّه ورسولُه أَعلَم :  ما يوم الْجمعة؟ قُلْتسلْمانُ
 وكُمأَب , ةعممِ الْجوي نع ثُكدا أُحأَن ,رخي مترا أُمكَم ةعمالْج موي رطَهتلٍ يجر نا مم هتيب نم ج

ةعمالْج نم لَها قَبمةً لإِلَّا كَانَ كَفَّار ،هلَاتص يقْضى يتح تصنفَي ،دقْعةَ فَيعمالْج يأْتى يتورواه)ح ، 
عثمان بن أيب  عن )6/237(لضيب، عن سلمان رضي اهللا عنه  القرثع ا،لطرباين يف املعجم الكبري ا

 الربيع الزهراين، وحيىي بن املغرية  عن)1/412(، كتاب اجلمعة يف املستدرك احلاكم  رواهوشيبة ، 
هذا حديث صحيح اإلسناد، واحتج :  قال احلاكم، مخستهم عن جرير به ، )كرواية ابن خزمية(

  .صحيح اهـ: ، وقال الذهيبالشيخان جبميع رواته غري قرثع اهـ

 :)2/573(يب حامت كما يف علل احلديث أ ابن بعضهم احلديث فقال لَّعألكن : قلت
سألت أيب عن حديث رواه حممد ابن عيسى ابن الطباع، عن جرير عن منصور عن أيب معشر عن 

.. .؟تدرِي ما يوم اجلُمعة  :صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمإبراهيم عن علقمة عن القرثع عن سلمان عن النيب 
 ويشبه أن ، عن مغرية،رواه جرير بالري: ؟ فقال أيب.. . من مسلمٍ يتطَهرما: قَالَفذكر احلديث؛ 

 فأيهما أشبه؟ :قلت. يكون حدث بالعراق من حفظه هكذا، واحلديث معروف من حديث مغرية
   .املغرية اهـ: قال

                                                
  ).1403( ، رقم ).104/ 3. ( باب فَضلِ الْإِنصات وترك اللَّغوِ يوم الْجمعة،، كتاب الْجمعةالسنن أخرجه النسائي يف )1
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وحديث املغرية رواه النسائي عن أيب عوانة عن املغرية عن أيب معشر زياد بن كليب عن 
تاب اجلمعة، فضل ك، وهذا يف السنن الكربى،راهيم عن علقمة عن قرثع الضيب عن سلمان بهإب

 والمانع من صحة الطريقني فقد توبع جرير بسند صحيح من عمرو بن ،)2/262(يوم اجلمعة 
مل يرو هذا احلديث عن :  وقال،)1/251(ا يف املعجم األوسط للطرباين أيب قيس الثقة وهذ
 وهذا يدل على عدم تفرد جرير ،ن أيب قيس، وجرير بن عبد احلميد اهـمنصور إال عمرو ب

صحيح ): 4/47( سنن النسائي لباين يف صحيح وضعيفة هذا احلديث عن منصور، وقال األبرواي
   .اهـ

اروحني فقال يف  ابن حبان فهعفالقرثع وثقه العجلي ، وضوسند حديث الباب ضعيف 
مل تظهر عدالته فيسلك به مسلك العدول  ،خالف فيها األثباتروى أحاديث يسرية  :)2/211(

اهـ،  حىت حيتج مبا انفرد ولكنه عندي يستحق جمانبه ما انفرد من الروايات ملخالفته األثبات
معة، باب الدهن يوم اجلمعة  كتاب اجل،واحلديث صحيح على كل حال فقد رواه البخاري

)2/3(، لْمس نةَ، عيعدنِ ونِ ابقَالَع ،يانَ الفَارِس :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيِسلُ : قَالَ النتغالَ ي
طَاعتا اسم رطَهتيو ،ةعاجلُم مولٌ يجرنم نهديرٍ، وطُه نم  ثُم ،هتييبِ بط نم سمي أَو ،نِههد 

نيب قفَرفَالَ ي جرخي هنيا بم لَه رإِلَّا غُف ،اماِإلم كَلَّمإِذَا ت تصني ثُم ،لَه با كُتلِّي مصي نِ، ثُمياثْن 
  . فاحلديث صحيح، واهللا أعلم،اهـ وبين اجلُمعة اُألخرى

                                      1 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،ثقةإِسحاق بن إِبراهيم  - :رجال السند
-رِير1، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  ج .                                                          
هو من قدماء : وقال أبوحامتثقة،: قال العجلي، الْكُوفي الْحنظَلي أَبو معشرٍ زِياد بنِ كُلَيبٍ ، -

هو : ، وقال مرةإبراهيم وهو أحب إىل من محاد بن أيب سليمان وليس باملتني يف حفظهأصحاب 
                                                           )1( . مات سنة تسع عشرة أو عشرين م د ت س،صاحل

                                                     . 7 إِبراهيم ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
                                                             .17ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  علْقَمة، -

                                                
 1 طالثقاتالعجلي، ) 220 ص (1ط تقريب التهذيب ابن حجر، ) 3/542 (1، طوالتعديل اجلرح  ابن أيب حامت،)(1
 ).168 ص(
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-يبثَعِ الضالْقَر ،  يروى أحاديث يسرية خالف فيها :  وقال ابن حبان،ثقة:  قال العجلي، الْكُوف
                                                                                                )1(. س ق روى له د ،األثبات

سابق أهل فارس وأصبهان   ،رضي اللَّه عنه صحابِيسلمان اخلري  ،عبد اهللالفارسي أبو  ، سلْمانَ-
تبع من يرجو ذلك عنده، فدان بالنصرانية وكان سلمان يطلب دين اهللا تعاىل، وي ، إىل اإلسالم

صلَّى اُهللا علَيه ، وكان قد مسع بأن النيب وغريها، وقرأ الكتب، وصرب يف ذلك على مشقات نالته
لَّمسحىت كان أول مشاهده اخلندق، وشهد بقية املشاهد، ب ذلك، سيبعث، فخرج يف طلو 

  )2(. مات سنة أربع وثالثني، وكان عاملا زاهدا،وح العراق، وويل املدائنوفت

حلديث رواه  واا ، ، لكن احلديث له متابعة صحيحة يتقوى  ضعيفالسند : احلديثاحلكم على
   .ال شك يف صحة احلديث ، واهللا أعلمالبخاري يف الصحيح ، ف

   )3(. واملراد به املبالغة يف التنظيف:  يتطهر-  :معاين املفردات

لة يوم اجلمعة وأن من تطهر وخرج إىل اجلمعة وأنصت لالمام إال يبني احلديث فضي :فقه احلديث
  . كفارة بني اجلمعتني لهكانت

  

  

  

  

                                                
ص  (1ط تقريب التهذيب ابن حجر، ) 2/211 (1 ط اروحنيابن حبان، ) 390ص  (1 ط الثقات،العجلي، ) 1(

  ) 2/136 (1 ط الكاشف،الذهيب، ) 454
ابن  )634/ 2( 1ط االستيعاب يف معرفة األصحاب  عبد الرب، ابن)1327/ 3 (1ط معرفة الصحابة،  نعيم وأب )2(

تقريب ابن حجر، )451/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 120- 118/ 3 (1 طاإلصابة يف متييز الصحابةحجر، 
  ) 246ص  (1طالتهذيب،

 ).371/ 2(، باب الدهن للجمعة  شرح صحيح البخاريفتح الباريابن حجر، ) 3(
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 ابتزِ ،كائنوٍء الْجضلَى وع ةاديلِ الْعي فَضف ابب:  

رٍ، عنِ الْحكَمِ، عن أَبِي  قَالَ أَبوداود حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ، حدثَنا جرِير، عن منصو- 24
جاَء أَبو موسى، إِلَى الْحسنِ : وكَانَ نافع غُلَام الْحسنِ بنِ علي، قَالَ: جعفَرٍ عبد اللَّه بنِ نافعٍ، قَالَ

هودعي ،يلنِ عب.                                                                                                       
-داوودةُ:  قَالَ أَببعش اهوا ركَمِ،كَمنِ الْحع ،ورصنم اهوةَ. ربعش ،يثدى حنعم اقسو.                            
-داوودقَالَ أَب  : بِينِ النع ،يلع نذَا عه نِدلَّى اُهللاأُسصلَّمسو هلَييحٍ عحص هجرِ وغَي نم .               

حدثَنا محمد بن كَثريٍ، أَخبرنا : وحديث شعبة رواه ابوداود قبل هذا احلديث بقليل فقال: قلت
 رجلٍ يعود مرِيضا ممِسيا، إِلَّا ما من: شعبةُ، عنِ الْحكَمِ، عن عبد اللَّه بنِ نافعٍ، عن علي، قَالَ

 اهأَت نمو ،ةني الْجف رِيفخ كَانَ لَهو ،بِحصى يتح ونَ لَهرفغتسي لَكم ونَ أَلْفعبس هعم جرخ
ِسيمى يتح ونَ لَهرفغتسي لَكم ونَ أَلْفعبس هعم جرا، خبِحصمةني الْجف رِيفخ كَانَ لَه1(.، و(  

شعبةُ، عنِ الْحكَمِ، عن عبد اللَّه بنِ نافعٍ، عن  ومنصورٍ عن احلديثأبوداود روى  :دراسة احلديث
يلوهذا   به ،عهكذا رواه منصور ، رضي اهللا عنهواحلديث موقوف على عليٍ ، حسنسند 

 الْحكَمِ، عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى، عن علي،  عنِ فرواهالْأَعمش،ف  وخال،وشعبة عن احلكم
 رِيفذْكُرِ الْخي لَم اهنعبِم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النيب داود يف نفس البابأعند اهـ، ع ،

الْأَعمش،  عن )492/ 1( ، كتاب اجلنائز على الصحيحني يف املستدرك رواه احلاكمواحلديث 
 هذا إسناد صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه ألن مجاعة من :بلفظ حديث الباب ، مث قال 

الرواة أوقفوه عن احلكم بن عتيبة، ومنصور بن املعتمر، عن ابن أيب ليلى، عن علي رضي اهللا عنه 
   .اهـلراوي الزيادة  من حديث شعبة عنهما، وأنا على أصلي يف احلكم 

قبول الزيادة لكن ،  ثقتنيعمش برفع احلديث مقبولة وإن خالفأي أن زيادة األ: قلت
 ، يضاف إىل هذا  ماقله  موجود يف رواية الثقتنيذا، وه عدداًكثرأ األحفظ أو مقيد بعدم خمالفة

م حبديث احلكم، عل أشعبة : )128/ 1(اجلرح والتعديل البن أيب حامت أمحد بن حنبل كما يف 
  .اهـ حديث احلكم ولوال شعبة ذهب

                                                
 ).3100(رقم ) 186/ 3( كتاب الْجنائزِ، باب في فَضلِ الْعيادة علَى وضوٍء ن،السنأخرجه أبوداود يف ) 1(
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وهذا هو الذي ينبغي املصري إليه ، وهو أن رواية شعبة عن احلكم هي الصحيحه : قلت
عبد الرمحن بن ( كما أن االعمش خالف يف شيخ احلكم فعنده ،ومعه منصور ، وروايتهما موقوفة 

يث  فاحلد، عن هذامل يقدم احلاكم جواباً و،)عبد اهللا بن نافع(  وشعبة وعند منصور،)أيب ليلى
ثواب عيادة  ما جاء يف ، كتاب اجلنائز،يب شيبة يف املصنفأموقوف ويشهد هلذا مارواه ابن 

حدثَنِي أَبِي، أَنَّ أَبا موسى، انطَلَق عائدا : سعيد بن أَبِي بردةَ، قَالَ، عن )444/ 2(املريض 
يلنِ عنِ بسلْحلا؟، قَالَ: ، فَقَالَ لَهرائز أَو ا جِئْتدائا، قَالَ: أَعرائلْ زإِنْ : لَا، بنِي، وعنملَا ي ها إِنأَم

كَانَ في نفِْسك ما في نفِْسك أَنْ أُخبِرك أَنَّ الْعائد إِذَا خرج من بيته يعود مرِيضا كَانَ يخوض في 
رحمة خوضا، فَإِذَا انتهى إِلَى الْمرِيضِ، فَجلَس غَمرته الرحمةُ حتى يرجِع من عند الْمرِيضِ، حني ال

منزِلِ حتى يرجِع يشيعه سبعونَ أَلْف ملَك، يستغفرونَ لَه نهارا أَجمع، وإِنْ كَانَ لَيلًا كَانَ بِذَلك الْ
 ةني الْجف رِيفخ لَهو ،بِحصمما اليقالُيضاً أن احلديثَأيشهد للرفع لكن موقوف،  اهـ ، وهذا ي  

من قبوصححه كما هو صريح كالمه، واهللا أعلم  وأشار أبوداود للرفع،أي فله حكم الرفعل الر.  

 هو صدوق، :حامتو قال أب، الْكُوفي  أَبوالْحسنِ ، عبِسيالْ  عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ- :رجال السند
                                                          )1(. روى له خ م د س ق، مات سنة تسع وثالثني ومائتني،حافظ: وقال اخلليلي

- رِير1 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،، ثقةج .                                                        
-كَمعتيبة  الْح ن11ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،  ب                                                    .
-يعٍ ، الْكُوفافنِ نب اللَّه دبفَرٍ ععوجأَب  يماش2(. صدوق، روى له د: ، قال ابن حبان الْه(                                                                                                                       
-يلع  ،ابِيحص هنع اللَّه يض3 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ر.  

 أبوداود يث صحح رفعه، وهو موقوف له حكم الرفع، واحلد  صحيحالسند : احلديثاحلكم على
   .، واهللا أعلم

                                                
، ابن )575/ 2 (1، طاإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، اخلليلي، )167/ 6(1، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 1(

  ).386 ص (1طتقريب التهذيب،حجر، 

 ) 326ص  (1،طتقريب التهذيبابن حجر،).603/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 54/ 7 (1 طالثقاتابن حبان، ) 2(
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.                                                  أي يف حال املساء :  مصبحا ، ممِسيا-:معاين املفردات
  )1(أي خمروف من مثر اجلنة: خرِيف في الْجنة  - .الصباحأي يف حال : مصبِحا  -

  )2(.  يف املساء ال مانع من ذلكن عاد مريضاً ملكبريةيف احلديث فضيلة  :فقه احلديث

واحلق أن ضابط ما يفسره الصحايب رضي اهللا عنه إن كان مما ال جمال  :قال احلافظ: فائدة
لالجتهاد فيه وال منقوال عن لسان العرب فحكمه الرفع وإال فال، كاألخبار عن األمور املاضية من 

كاملالحم والفنت والبعث وصفة اجلنة والنار : تيةبدء اخللق وقصص األنبياء وعن األمور اآل
واألخبار عن عمل حيصل به ثواب خمصوص أوي عقاب خمصوص، فهذه األشياء ال جمال لإلجتهاد 

 أال يكون ، ويشترط أيضاً ألخبار األمم املاضية،فيها فيحكم هلا بالرفع اهـ، وكالم احلافظ متني
  )3( .الصحايب قد روى عن مسلمة أهل الكتاب

  

  

  

  

  

  

   

                                                
، كتاب اجلنائز، باب 1 طشرح سنن أيب داودالعيين، ) 299/ 1(، ومن باب فضل العيادة 1 طمعامل السنناخلطايب، ) 1(

 ).17/ 6(من عاد مريضا وهو على وضوء 
 ).17/ 6(عاد مريضا وهو على وضوء ، كتاب اجلنائز، باب من 1 طشرح سنن أيب داودالعيين، ) 2(
  )531/ 2 (النكت على كتاب ابن الصالح ابن حجر  )3(
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ةازاجلَن اميِ أَمي املَشاَء فا جم ابب:  

25 -  يذمراخلَلَّالُ قَالَقَالَ الت يلع نب نا احلَسثَندح : نامٍ، عمه نمٍ، عاصع نو برما عثَندح
ي مانَ، كُلُّهفْيسو ،ادزِيو ،يكْرٍ الكُوفبورٍ، وصنم دبنِ عمِ بالس نع ،رِيهالز نم هعمس هأَن ذْكُر

  )1(.، وأَبا بكْرٍ، وعمر يمشونَ أَمام اجلَنازةصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمرأَيت النبِي : اللَّه، عن أَبِيه، قَالَ

صم ، وهو حديث الباب ، ورواه  عن عمرو بن عااحلديثالترمذي روى  :دراسة احلديث
 عن عبد اهللا بن يزيد املقرئ ، كالمها عن )168/ 6 (حممد: من امسه  ،املعجم األوسطالطرباين يف 

مل يرو هذا احلديث عن منصور بن املعتمر، وبكر بن وائل إال مهام، وال :مهام به ، قال الطرباين
  و،حسن اهـ، وهذا السندعاصم الكاليب رواه عن مهام إال أبو عبد الرمحن املقرئ، وعمرو بن 

اختفروى منصور وبكر بن وائل وزياد بن سعد وابن عيينة وهو حديث ، فيه على الزهريلف 
/ 10( عند أمحد يف املسند، مسند عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ، وابن أخي ابن شهاب،الباب
معاين اآلثار، باب املشي يف عند الطحاوي يف شرح ) عثمان( ، وعقيل بن خالد وزاد)229

 وحممد بن عبد اهللا بن أيب عتيق، وموسى بن ، )479/ 1( اجلنازة أين ينبغي أن يكون منها؟
، مثانيتهم عن )37/ 5(، عند الطرباين يف املعجم األوسط ) عثمان:وزادا ( ، بسند ضعيف عقبة

 مكان ،يف السنن الكربى قال النسائي عن حديث ابن عيينة ،الزهري عن سامل عن أبيه مرفوعا
هذا احلديث خطأ وهم فيه ابن عيينة خالفه مالك رواه عن الزهري ) 429/ 2(املاشي من اجلنازة 
الَمرسال اهـ، وخاً  :وزاد ( مالك فرج لُملَفَاُء هالْخكتاب اجلنائز، املشي أمام ،يف املوطأ) و 

:  قال الترمذي، فروياه عن الزهري مرسال،ومعمر عند الترمذي يف نفس الباب) 2/315(اجلنازة 
عنِ الزهرِي، أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه وروى معمر، ويونس بن يزيد، ومالك، وغري واحد من احلفاظ 

 ةازاجلَن امي أَمشمكَانَ ي لَّمسو هلَيوأهل احلديث كلهم يرون أن احلديث املرسل يف ذلك ،ع 
حديث الزهري : قال ابن املبارك: مسعت عبد الرزاق يقول: ىي بن موسى يقول ومسعت حي،أصح

   . مرسل أصح من حديث ابن عيينة اهـيف هذا

                                                
/ 3(، باب ما جاَء في املَشيِ أَمام اجلَنازة صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، أَبواب الْجنائزِ عن رسولِ اللَّه  السنن أخرجه الترمذي يف )1

 ).1007(، رقم )320
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وهذا أيضا خطأ والصواب : قال النسائي معقبا على حديث الباب يف املوطن السابق: قلت
 عن سالمٍ عن أَبِيه أَنه كَانَ رواه الزهرِيمرسل وإمنا أتى هذا عندي واهللا أعلم ألن هذا احلديث 

وكَانَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وأَبو بكْرٍ وعمر يمشونَ أَمام الْجِنازة : يمشي أَمام الْجِنازة قَالَ
احلفاظ عن ابن : قال ابن املبارك ن قَولِ الزهرِيكَانَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم إِنما هو م: وقَالَ

 ،شهاب ثالثة مالك ومعمر وابن عيينة فإذا اجتمع اثنان على قول أخذنا به وتركنا قول اآلخر
محد بن حنبل عن أعن عبد اهللا بن ) 12/286( يف املعجم الكبري للطرباين واحلديث رواه الطرباين

 إمنا هو صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم،وإن رسول اهللا :  قال أيب هذا احلديث:ه مث نقل عن عبد اهللا قول،بيهأ
   .نه وهم اهـعن الزهري مرسل، وحديث سامل فعل ابن عمر، وحديث ابن عيينة كأ

الَوخنِ فرويا ) يف رواية(، ويونس بن يزيد )10/229(سند  عقيل عند أمحد يف املفنِ ابع
وكَانَ : قَالَ,  أَنَّ عبد اِهللا بن عمر، رضي اُهللا عنهما كَانَ يمشي أَمام الْجِنازة شهابٍ، عن سالمٍ،

 يضفَّانَ رع نانُ بثْمعطَّابِ والْخ نب رمعكْرٍ وو بأَبو كلُ ذَلفْعي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولُ اِهللا صسر
ناُهللا عمعند الطحاوي يف شرح معاين اآلثار، باب املشي يف اجلنازة أين ينبغي أن يكون ،اهـ ه 
، قال )عثمان( وزاد ، ورواية ثانية ليونس رواها عن الزهري عن أنس به، )479/ 1( منها؟

هذا حديث خطأ أخطأ فيه حممد بن بكر، وإمنا : سألت حممدا عن هذا احلديث، فقال: الترمذي
، وأبا بكر، وعمر، كانوا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمديث عن يونس، عن الزهري أن النيب يروى هذا احل

ما جاء يف  )144: ص( ويف العلل الكبري ، عند الترمذي يف نفس الباب،ميشون أمام اجلنازة اهـ
 ،هـوحديث أنس يف هذا الباب غري حمفوظ ا:  وقال الترمذي قبل هذا حبديث،املشي أمام اجلنازة

: ، بعد أن روى حديث يونس)17/ 13(وقال البزار يف املسند مسند أيب محزة أنس بن مالك 
وهذا احلديث ال نعلم أحدا رواه عن الزهري، عن أنس إال حممد بن بكر عن يونس، وال نعلم 

 قال ،أحدا تابعه عليه وإمنا يرويه ابن عيينة، وابن جريج، عن الزهري عن سامل، عن أبيه اهـ
 فيه على عقيل، ويونس بن يزيد، فقيل عن فل واخت:)36/ 4(هقي يف السنن الكربى للبيهقي البي

موصوال وقيل مرسال ومن وصله واستقر على وصله، ومل خيتلف , كل واحد منهما عن الزهري 
/ 4(عليه فيه وهو سفيان بن عيينة حجة ثقة اهـ، قال أمحد شاكر يف تعليقه على املسندأمحد 

 وصححه ،ن الواضح البني أن وصله زيادة من ثقة، بل من ثقات، فهي مقبولة اهـوم): 299
  ).192 - 186/ 3(االلباين يف إرواء الغليل 
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 املرسل هم اإلمام أمحد والبخاري حح ومن ص واضح يف هذا احلديثاخلالف: قلت
افظ يف التلخيص  قال احل، ومن مال لتصحيح املتصل هو البيهقي،والنسائي، وتلميذه الترمذي 

  .ية ابن عيينة وهو ثقة حافظ واختار البيهقي ترجيح املوصول؛ ألنه من روا:)262/ 2(احلبري 

، ومن صحح املرسل مل يأت وسبق ذكر ذلكمن املتأخرين  أمحد شاكركذا فعل و: قلت
 ، وهي زيادة مقبولة، فمن رواه متصال أكثر ممن رواه مرسال،حبجة دامغة لتضعيف احلديث

  . واهللا أعلم، ، وهذا مارجحه اإلمام البيهقي والشيخ أمحد شاكريف نقدي صحة احلديث لراجحوا
 قال يعقوب بن  ،الْهذَلي أَبو علي الْحلْوانِي محمد بن ، احلَسن بن علي اخلَلَّالُ - :رجال السند

                                  )1(.  روى له خ م د ت ق،مائتني مات سنة اثنتني وأربعني و،كان ثقة ثبتا متقنا: شيبة
 صدوق يف حفظه شيء، ،  الْبصرِيأَبو عثْمانَ الْقَيِسي الكالَبِي  اللَّهعبيد بن  ، عمرو بن عاصمٍ-

                                        )2(.  روى له الستة،ومائتني  مات سنة ثالث عشرة،صاحل: قال ابن معني
- اممنِ   ،هارٍبيند يذووالْعأَب  اللَّه دبع رِيصإذا :بن مهديا قال ،ثقة ثبت:  قال ابن املديين، الْب 

 مات سنة أربع وستني ،مهام ثبت يف كل املشايخ:  قال أمحد،حدث مهام، من كتابه فهو صحيح
                                                                                      )3(. ومائة، روى له الستة

-كْرب  ، نب يميالت داود نلٍ بائويروى عنه د ،ثقة: صاحل، قال الدارقطين:  وقال أبوحامت ، الكُوف 
                                                                                            )4(. م ت س ق

-ادنِ  ، زِيمحالر دبنِ عب دعنِ سانِي باسرقال ابن عيينة كان ،ثقة ثبت:  قال علي بن املديين ،الْخ 
                                                                  )5(. ثقة، روى له الستة:  وقال أمحد وابن معني والرازيان والعجلي،أثبت أصحاب الزهري

                                                
) 351/ 8 (تاريخ بغداد اخلطيب البغدادي،) 623/ 2 (1، طاإلرشاد يف معرفة علماء احلديث للخليلياخلليلي،) 1(
  ) 162 ص (1ط،تقريب التهذيب،ابن حجر) 328/ 1 (1، طالكاشف ،لذهيبا
  ) 423 ص (1ط،تقريب التهذيب،ابن حجر) 250/ 6(ط  ،اجلرح والتعديل ابن أيب حامت،) 2(
ابن أيب ) 367/ 4 (1ط الضعفاء الكبري ،لعقيليا) 63ص  (1ط  البن املديين سؤاالت ابن أيب شيبة بة،ابن ايب شي) 3(

  ).574 ص (1ط،تقريب التهذيب،ابن حجر) 108/ 9(ط  ،اجلرح والتعديل حامت،
ابن ) 144 ص (1ط سؤاالت السلمي للدارقطين السلمي،) 393/ 2(ط  ،اجلرح والتعديل ابن أيب حامت،) 4(

  ).127 ص (1ط،قريب التهذيبت،حجر
 ابن أيب حامت،) 168 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 124 ص (1ط  البن املديين سؤاالت ابن أيب شيبة ابن ايب شيبة،) 5(

  ) 219 ص (1ط،تقريب التهذيب،ابن حجر) 533/ 3(ط  ،اجلرح والتعديل
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                                                      .17  سبقت ترمجته حتت احلديث رقم، ثقة ، سفْيانُ-
-رِيهكْرِ،  الزوبابٍ أَبهنِ شمٍ بلسم نب دمحدنيا بقي ابن شهاب وماله يف ال: ، قال مالك م

الزهري احب إىل من االعمش، حيتج حبديثه، واثبت اصحاب انس الزهري، : نظري، قال أبوحامت
متفق على : الزهري احفظ الرجلني، قال احلافظ: وقال أبو زرعة عن الزهري وعمرو بن دينار

                                                                                                                                                                                                            )1(.إتقانه وثبته، مات سنة مخس وعشرين ومائة، روى له الستة
- يشطَّابِ الْقُرنِ الْخب رمنِ عاِهللا ، اب دبنِ عمِ بالس وِيدالْعرمو عاملدين أحد الفقهاء السبعة   أَب ،

أصح األسانيد كلها الزهري عن سامل عن أبيه، مات يف آخر سنة : وكان ثبتا، قال ابن راهوية
                                                                                      )2(. ست ومائة، روى له الستة

  .20 ، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  رضي اللَّه عنه صحابِياِهللا ، عبد  أبوه، -

، واحلديث صححه كما سبق بيانه  ، لكنه صح موصوالً ضعيفالسند : احلديثاحلكم على
  .البيهقي ووافقه احلافظ ، وهو الصحيح ، واهللا أعلم

  .من السنة املشي أمام اجلنازة :فقه احلديث

  

  

  

  

  

  
                                                

 1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 219/ 2 (1،طالكاشفالذهيب، ) 72/ 8 (1، ط اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 1(
  ).506 ص(
 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 422/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 59/ 20 (تاريخ دمشقابن عساكر، ) 2(

226 (  
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م ابزِبائنالْج ودهي شاَء فا ج:  

26 - نةَ قَالَماجه قَالَ ابدعسم نب ديما حثَندنِ :  حب ديبع نورٍ، عصنم نع ،ديز نب ادما حثَندح
 جِنازةً فَلْيحملْ بِجوانِبِ السرِيرِ منِ اتبع: قَالَ عبد اللَّه بن مسعود: نِسطَاسٍ، عن أَبِي عبيدةَ، قَالَ

عداَء فَلْيإِنْ شو ،عطَوتاَء فَلْيإِنْ ش ثُم ،ةنالس نم ها؛ فَإِن1(.كُلِّه(  

بن ، ورواه علي  وهو حديث الباب محاد بن زيد  احلديث عنابن ماجهروى  :دراسة احلديث
 عن شعبة والثوري ، ثالثتهم عن )141: ص(بة عن منصور بقية حديث شع ،سند  يف املاجلعد

يب عبيدة وأبيه رضي اهللا عنه أنقطاع بني ا إال ماكان من رجاله ثقات ، السندمنصور به ، وهذا 
والراجح عدم سوقال ،)256: ص (ه كما قال أبوحامت الرازي يف املراسيل البن،اعه من أبيهم 

 يف الطبقات الكربى البن  كما،ال: ر من عبد اهللا شيئا؟ فقال قلت أليب عبيدة أتذك:عمرو بن مرة
هذا إسناد ): 2/28(جة يف زوائد ابن ماجه  وقال البوصريي يف مصباح الزجا،)6/237(سعد 

موقوف رجاله ثقات وحكمه الرفع إال أنه منقطع فإن أبا عبيدة وامسه عامر وقيل امسه كنيته مل 
 يف صحيح وأبو زرعة وعمرو بن مرة وغريهم اهـ، وقال االلباينيسمع من أبيه شيئا قاله أبو حامت 

  .ضعيف اهـ): 3/478(وضعيف سنن ابن ماجه 

يب شيبة عن ثور عن عامر بن جشيب، وغريه من أوللحديث شواهد فقد روى ابن : قلت
اا من متام أجر اجلنازة أن يشيعها من أهلها، وأن حيمل بأرك: قال أبو الدرداء: أهل الشام، قالوا

، )481/ 2(ي من محل جنازة  ما قالوا فيما جيز، وهذا يف املصنف،األربع، وأن حيثو يف القرب اهـ
 ونقل االلباين يف الصحيحة ،بن حبان فذكره يف الثقات ومل يوثقه صراحةار إال بعتمل يوثقه موعامر
 ،يب الدرداء ولو ثبت فلم يذكرو له رواية عن ا، توثيق الدارقطين البن جشيب،3101رقم 

حدثين أبو املهزم عن أيب :  وروى عبد الرزاق عن الثوري عن عباد بن منصور قال،فالسند منقطع
 ، وعباد ضعيف احلديث،من محل اجلنازة جبوانبها األربع فقضى الذي عليه اهـ:  أنه قال،هريرة

 كما ،سبعني حديثا قال شعبة قال رأيت أبا املهزم لو أعطوه فلسني حلدثهم ،أبواملهزم أضعف منهو
واثلَةُ بن عن  شاهدللحديث واحلديث موقوف، و) 9/269) (6/86 (للرازييف اجلرح والتعديل 

                                                
 ).1478(، رقم ).1/474(، كتاب الْجنائزِ، باب ما جاَء في شهود الْجنائزِ السنن يف ماجه أخرجه ابن )(1
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قَال رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من شهِد جِنازة ومشى أَمامها وجلَس : اَألسقَعِ اللَّيثي، قَال
أَربعِ زوايا السرِيرِ وجلَس حتى تدفَن كُتب لَه قرياطَان من أجر اخفها في ميزانِه يوم حتى يأْخذَ بِ

 ويف السند معروف ،)8/34( الكامل يف ضعفاء الرجال  يف،اهـالْقيامة أَثْقَلُ من جبل أحد 
   .و ضعيف، وباقي السند مل أعرفهماخلياط وه

 قال ابن ،بصري ثقة:  قال النسائي، الْباهليأو املُبارك  ابن ، حميد بن مسعدةَ - :رجال السند
                                                                                         )1( . روى له د م ت س ق،صدوق، مات سنة أربع وأربعني ومائتني: ايب حامت

-ح ديز نب اد5 ، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم،ثقة  ،م.                                                        
                                                                                      )2( .ثقة :، قال ابن معني والعجلي عبيد بنِ نِسطَاسٍ -
قال : ثقة، قال اجلنيد مشهور بكنيته ويقال امسه عامر كويف،  بن عبد اللَّه بن مسعود ، عبيدةَأَبو -

ال، وال : قالوا: أبو عبيدة بن عبد اهللا مسع من أبيه شيئًا؟ قال حيىي: رجل ليحىي بن معني وأنا أمسع
                                           )3(.  روى له الستة، سنة مثانني مات قبل بعد،عبد الرمحن بن عبد اهللا

-ودعسم نب اللَّه دبع ،  ابِيحص هنع اللَّه يض2 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ر.  

واليوجد يف متون الشواهد ولبعض احلديث شواهد ، ، رجاله ثقات  السند : احلديثاحلكم على
 ، واحلديث ضعفه البوصريي  أقربعفايؤيد احلديث لكي يرتقي إىل مرتبة احلسن، وهو إىل الضم

    .، واهللا أعلمواأللباين

 حكمه عند أهل األثر الرفع إذ املتبادر يف قول الصحايب هي : فإنه من السنة- :معاين املفردات
  )4(.  أي ليترك احلمل:فليدع ،.دة على ذلك أي بالزيا: فليتطوع،.صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمسنته 

  .دل احلديث إن صح على أنه من املسنون محل جوانب سرسر املتوىف يف اجلنازة :فقه احلديث

                                                
/ 1 (1 طالكاشفالذهيب، ) 229/ 3 (1، ط اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 70ص  (1 طمشيخة النسائيلنسائي، ا) 1(

  ) 182ص  (1ط تقريب التهذيب ابن حجر، ) 355
 )323: ص(1ط  الثقاتالعجلي ،، ) 4/ 6 (1، ط اجلرح والتعديلابن أيب حامت،)2(
ابن ) 473ص  (1 ط ت ابن اجلنيد أليب زكريا حيىي بن معنيسؤاالابن اجلنيد، ) 504ص  (1 طالثقاتالعجلي، ) 3(

  ) 656ص  (1ط تقريب التهذيب ابن حجر، ) 523/ 1 (1 ط الكاشفالذهيب، ) 561/ 5 (1 طالثقاتحبان، 
 ).451/ 1(، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف شهود اجلنائز حاشية السندي على سنن ابن ماجهالسندي، ) 4(
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أَةالْفَج توم ابب:  

 بنِ سلَمةَ، أَو  قَالَ أَبوداود حدثَنا مسدد، حدثَنا يحيى، عن شعبةَ، عن منصورٍ، عن تميمِ- 27
 بِيابِ النحأَص نلٍ مجر ،يلَمالس دالنِ خب ديبع نةَ، عديبنِ عب دعسلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ص ،

  )1(. موت الْفَجأَة أَخذَةُ أَسف:  عن عبيد، قَالَ:، ثُم قَالَ مرةًصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم عنِ النبِي :مرةً

 عن أمحد يف املسند عن شعبة وهو حديث الباب ، ورواه  احلديثأبوداود روى  :دراسة احلديث
حدثَنا يحيى بن سعيد، عن شعبةَ، فقال ، )24/253(، حديث عبيد بن خالد السلمي القطان

تميمِ بنِ سلَمةَ، عن عبيد بنِ خالد، وكَانَ من أَصحابِ النبِي صلَّى اُهللا حدثَنِي منصور، عن : قَالَ
اهـ   موت الْفَجأَة أَخذَةُ أَسف ، وحدثَ بِه مرةً عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم:علَيه وسلَّم، قَالَ

حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ، عن منصورٍ، عن  مد بن جعفر فقالرواه ثانية عن حمو، 
تميمِ بنِ سلَمةَ، عن عبيد بنِ خالد، رجلٍ من أَصحابِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، أَنه قَالَ في 

أَةالْفَج توذَةُ:مأَخ  فابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال، ترمجة حجاج بن ورواه،  أَس 
قَالَ لنا ابن صاعد حدثَنا بندار، حدثَنا فقال  روح بن عبادة عن )2/532(نصري الفساطيطي 

مي عنِ النبِي صلَّى اللَّه السلَ روح، حدثَنا شعبة عن منصورٍ عن تميمِ بنِ سلَمةَ، عن عبيد بنِ خالد
علَيه وسلَّم أَنه قَالَ موت الفجأة اخذة أسفه قَالَ شعبة هكذا حدثنيه وحدثنيه مرة أخربين باملبارك 

حدثَنا بندار، حدثَنا محمد أنا : حدثَنا ابن صاعد، قَال ، فلم يرفعه وحدث به غندر فلم يرفعه
لَّى شص بِيابِ النحأَص نكَانَ مو يلَمالس دالنِ خيد ببع نةَ، علَمنِ سيمِ بمت نورٍ عصنم نة عبع

، ومل )متيم بن سلمة( ا وقالو،به ثالثتهم عن شعبة،  موت الْفَجأَة أَخذَةُ أَسف: اللَّه علَيه وسلَّم قَال
هم رواية مسدد يف التخيري بني متيم أو  فدل هذا على و،يني تابعي احلديثيف تعيشك أحدهم 

 ورد فإنه ياريث كيفما د واحلد، منهما ثقةلٍسعد، وهو إختالف اليضر إن شاء اهللا تعاىل ألن كُ
   .على ثقة

ً ، واملوقوفواحلديث  اليقال من قبل الرأي فله حكم  كما سبق جاء مرفوعا وموقوفا
 ،سف، وضعف البعض احلديثأي اهللا عنه ان موت الفجأة أخذةُ ايدري الصحايب رض وم،الرفع

 :)5: ص( باب موت الفجأة ،فقال الفريوزآبادي يف رسالة يف بيان مامل يثبت فيه حديث صحيح
                                                

 ).3110(رقم ) 188/ 3( كتاب الْجنائزِ، باب موت الْفَجأَة السنن، أخرجه أبوداود يف) 1(
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 ويف إسناده :)3/254( ونقل احلافظ يف فتح الباري عن ابن رشيد قوله ،ما يصح فيه شيء اهـ
، كما يف سول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اهـليس فيها صحيح عن ر: دي وقال األز،مقال اهـ

  .)2/525(املغين عن احلفظ والكتاب 

  احلديث والفريوزآبادي ليس من فرسان، والصواب صحة احلديث كما سبق:قلت
فال ) 3/36( واألزدي متكلم فيه كما ذكر اخلطيب يف تاريخ بغداد ، فال يعتمد على قوله،ونقاده

 ويف سلسلة األحاديث ،1611 واحلديث صححه االلباين يف خترجيه املشكاة رقم ،يعتد بكالمه
أخرجه أبو داود هكذا، وسنده صحيح، : ونقل عن احلافظ ابن حجر قوله) 12/78(الضعيفة 

  .وليس يف الباب حديث صحيح غريه اهـ

 : باب موت يوم االثنني قوله، كتاب اجلنائز،ونص كالم احلافظ يف فتح الباري: قلت
/ 2(خالصة األحكام وقال النووي يف  ،اهـ ورجاله ثقات إال أن راويه رفعه مرة ووقفه أخرى

 :)282/ 4(وقال املنذري يف خمتصر السنن اهـ،  رواه أبو داود بالوجهني بإسناد صحيح )903
ثر فإن مثله ال وحديث عبيد هذا الذي أخرجه أبو داود رجال إسناده ثقات والوقف فيه ال يؤ

  .يؤخذ بالرأي وكيف وقد أسنده مرة الراوي اهـ

 يرى أنه اليؤثر ألن له حكم ه ولكن،حكم للحديث بالوقفقد ها هو املنذري : قلت
 موقوفا ومرفوعا، واهللا ، والصواب مع من صححه، فمن ضعف احلديث مل يأت حبجة قوية،الرفع
  .أعلم

                                                     .11قم رمجته حتت احلديث ر سبقت ت، ثقة ، مسدد- :رجال السند
- يدعنِ سى بيح15ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،  ي                                                    .
                                                                . 3 شعبةَ ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
- يالْكُوف يلَمةَ ، السلَمنِ سيمِ بم1(. روى له م د س ق، مات سنة مائة، ثقة:، قال ابن معني ت(                 
 مات يف والية عمر ،ثقة:  قال ابن معني والعجلي، الْكُوفيحمزةَ أَبوالسلَمي  ،  سعد بنِ عبيدةَ-

                                                
الذهيب، ) 172 ص (1 طمشاهري علماء األمصارابن حبان، ) 441/ 2 (1، ط اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 1(

 ).130 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،). 279/ 1 (1، طالكاشف
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                                                              )1(. روى له الستة،ابن هبرية على العراق
- دالنِ خب ديبع ،يلَمالسزِيهو الْبأَبدبعاللَّه   ،دعي ،نييف الْكُوفي ابِيحص هنع اللَّه يضه  ل، ر

،شهد صفّني مع علي وسكن الكوفة وبقي إىل إمرة احلجاج،روى عنه مجاعة من الكوفيني،حديث
  )2(.رضي اهللا عنه

 ،  والنووي، واحلديث صححه املنذريمرفوعاً ، وموقوفاًالسند صحيح  : احلديثاحلكم على
   .، واهللا أعلممرفوعاواأللباين 

  )3(. الغضبان:  األسف-  :معاين املفردات

 فال يتركه ليستعد ملعاده بالتوبة وإعداد زاد ،موت الفجأة أثر من آثار غضب اهللا :ديثفقه احل
  )4(.اآلخرة ومل ميرضه ليكون كفارة لذنوبه

  

  

  

  

  

  

                                                
 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 4/89 (1 ط  اجلرح والتعديلبن أيب حامت،ا) 180 ص (1،طالثقاتالعجلي،) 1(

232.(  
ابن حجر،  )531/ 3 (1 ط أسد الغابة ابن االثري، )1016/ 3 (1ط االستيعاب يف معرفة األصحابابن عبد الرب ، (2)

 )438/ 5( 1ط التاريخ الكبري البخاري ، )340/ 4(1، ط اإلصابة يف متييز الصحابة
 ).300/ 1(، ومن باب فضل العيادة، ومن باب موت الفُجأة 1 طمعامل السنناخلطايب، ) 3(

 ).260/ 8(، كتاب اجلنائز، باب يف موت الفُجأة 2 طعون املعبود وحاشية ابن القيمالعظيم آبادي، ابن القيم، ) 4(
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  :باب في النوحِ

براهيم، عن يزِيد  قَالَ أَبوداود حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ، حدثَنا جرِير، عن منصورٍ، عن إِ- 28
دخلْت علَى أَبِي موسى وهو ثَقيلٌ، فَذَهبت امرأَته لتبكي، أَو تهم بِه، فَقَالَ لَها أَبو : بنِ أَوسٍ، قَالَ

فَسكَتت فَلَما مات : لَى، قَالَب: ؟ قَالَتصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمأَما سمعت ما قَالَ رسولُ اللَّه : موسى
زِيدى، قَالَ يوسو ما: أَبلَه أَةَ، فَقُلْترالْم يتولِ : لَقسلَ رقَو تعما سأَم ى لَكوسلُ أَبِي ما قَوم

 اللَّهلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص؟ قَالَتكَتس ثُم ، : ولُ اللَّهسلَّىقَالَ رصلَّمسو هلَياُهللا ع  َ : نا منم سلَي
قرخ نمو لَقس نمو لَق1(.ح(  

رواه البغوي يف معجم  عن جرير وهو حديث الباب ، واحلديثأبوداود روى  :دراسة احلديث
: خيثمة نا جرير عن منصور عن إسرائيل عن يزيد بن أوس قالحدثنا أبو فقال ) 4/44(الصحابة 
وهذا خطأ واضح فرواية منصور إمنا هي عن  ، احلديث... لى أيب موسى وهو ثقيلدخلت ع

 روى عنه غري إبراهيم ال نعلم أحداً:  قال ابن املديين، يزيد جلهالة ضعيفالسندوهذا  ، إبراهيم
/ 4(عتمد الذهيب يف ميزان االعتدال ا، وعليه )32/91(ب الكمال للمزي  كما يف ذي،اهـ

  .مقبول اهـ:  ومثله فعل احلافظ فقال،زيدفضعف ي) 419

 عنه غري ويف ترمجت يزيد مل يذكروا راوياًأى عند املتابعة وإال فهو لني احلديث : قلت
 فهذا مما يدل على تساهل ابن حبان يف ، وأما ذكر ابن حبان له يف ثقاته،إبراهيم وليس إسرائيل

 وهو ينبغي التفرقة بني جمرد ذكر اًخرآ اًشيئهناك و ، ق الرواه وهذا خري مثال على ذلكتوثي
 ففي االوىل تساهل، والثانية يعتمد ، وبني توثيق ابن حبان للراوي،الراوي يف ثقات ابن حبان

 كما ذلك املعلمي اليماين يف تفصيل مجيل لدرجات توثيق ابن حبان فقال التنكيل مبا يف ،عليها
ثر األستاذ من رد توثيق ابن حبان، والتحقيق هذا وقد أك): 2/669(تأنيب الكوثري من األباطيل 

أن يصرح به كأن يقول كان متقنا أو مستقيم احلديث أو حنو : أن توثيقه على درجات، األوىل
أن يكون من املعروفني : الثالثة. أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخربهم: الثانية.ذلك

أن يظهر من سياق : الرابعة. ى أحاديث كثريةبكثرة احلديث حبيث يعلم أن ابن حبان وقف له عل
فاألوىل ال تقل عن توثيق . ما دون ذلك: اخلامسة. كالمه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة

                                                
 ).3130(رقم ) 194/ 3( كتاب الْجنائزِ، باب في النوحِ السنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(
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غريه من األئمة بل لعلها أثبت من توثيق كثري منهم، والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة 
   .واهللا أعلم اهـ. يؤمن فيها اخلللصاحلة، واخلامسة ال 

 كتاب االميان، باب حترمي ضرب ، فقد روى مسلم ثانيةصح من طريقِقد لكن احلديث 
عن عبد الرحمنِ بنِ يزِيد، وأَبِي بردةَ ، )1/100(اخلدود وشق اجليوب والدعاء بدعوى اجلاهلية 

ثُم أَفَاق، : بلَت امرأَته أُم عبد اِهللا تصيح بِرنة، قَالَاأُغْمي علَى أَبِي موسى وأَقْ: بنِ أَبِي موسى قَالَا
أَنا برِيٌء ممن حلَق وسلَق : صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَأَلَم تعلَمي وكَانَ يحدثُها أَنَّ رسولَ اِهللا : قَالَ

 قرخذا يصح احلديث،وأعلم واهللا، و .  
                                           . 24 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة ، عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ-:رجال السند

-رِير1 ، ثقة،سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  ج .                                                                              
-يماهر7، ثقة،سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  إِب.                                                       
                                              )1(.مقبول:  قال احلافظ،جمهول:  قال ابن املديين، يزِيد بنِ أَوسٍ-
                         )2(.  روى هلا م د س، هاجرت مع زوجها، هلا صحبة، ي دومةَبِنت أَبِ أَبِي موسى، امرأَةُ -
، قدم املدينة  رضي اللَّه عنهمشهور  صحابِي ، ، عبد اللَّه بن قَيسٍ بنِ سلَيمٍ الْأَشعرِيموسى أَبو -

، واستعمله عمر على البصرة لَيه وسلَّم على بعض اليمنصلَّى اُهللا ع واستعمله النيب بعد فتح خيرب،
العلماء ستة عمر وعلى وعبد : الشعبِي قَالَ ، قال كان أحد احلكمني بصفني، مث اعتزل الفريقني

أحد عمال النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعلماء الصحابة  :، وقال أبونعيماللَّه وأَبو موسى 
يب صلى اهللا عليه وسلم مع معاذ بن جبل على اليمن، كان قد أعطي من مزامري وفقهائهم، بعثه الن

  )3(. مات سنة مخسني،آل داود من حسن صوته، دعا له النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أوطاس

 ، من طريق اإلمام مسلم رمحه اهللا ديث صحيح، لكن احل  ضعيفالسند : احلديثاحلكم على
  .واهللا أعلم

                                                
 ) 599 ص (1طتقريب التهذيب، ابن حجر، ) 380/ 2 (1، طميزان االعتدالالذهيب، ) 1(

 ).430/ 8 (1 طاإلصابة يف متييز الصحابةابن حجر، ) 757 ص (1ط تقريب التهذيب،ابن حجر،) 2(

االستيعاب يف عبد الرب،  ابن )1749/ 4 (1ط معرفة الصحابة  نعيموأب )22/ 5 (1ط التاريخ الكبري البخاري ، )3(
تقريب ابن حجر،  )183-181/ 4 (1 طاإلصابة يف متييز الصحابة ابن حجر، )979/ 3 (معرفة األصحاب

  ).318 ص (1طالتهذيب،
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 أي بالبكاء من هم باألمر : أو م به،. من املرض، مشارف على املوت: ثقيل- :داتمعاين املفر
 ومن ،.أي ليس من أهل سنتنا من حلق شعره عند املصيبة إذا حلت به:  ليس منا من حلق،.يهم
  )1(. من شق ثيابه ألجل املصيبة:  أي: ومن خرق عند املصيبة، أي رفع صوته:سلق

  )2( وقوله ليس منا أي على سنتنا وطريقتنا ،أمر اجلاهلية فمنهي عنهكل ماكان من  :فقه احلديث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ).57/ 6(، كتاب اجلنائز، باب يف النوح 1 طشرح سنن أيب داودالعيين، ) 1(

ات، وكتاب اجلنائز، باب ليس منا من شق اجليوب ، باب حجبت النار بالشهو2طشرح صحيح البخارى ابن بطال، ) 2(
)3 /277.( 
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  :كتاب الزكَاة، صدقَةُ جهد الْمقلِّ

حدثَنا الْفَضلُ بن موسى، عنِ الْحسينِ وهو : أَخبرنا الْحسين بن حريث، قَالَ يّسائالنقَالَ  - 29
نقَالَاب ،ودعسأَبِي م نيقٍ، عقش نورٍ، عصنم نع ،زِيورالْم داقو  :ولُ اِهللا صسكَانَ ر هلَيلَّى اُهللا ع

 لَّمسولَ عمحوقِ، فَيإِلَى الس قطَلنى يتح بِه قدصتئًا ييا شندأَح جِدا يفَم قَةدا بِالصنرأْمي رِهلَى ظَه
فَيجِيَء بِالْمد فَيعطيه رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، إِني لَأَعرِف الْيوم رجلًا لَه مائَةُ أَلْف ما كَانَ 

مهرد ذئموي 1(.لَه(  

 كتاب تفسري ، البخاري،وهو حديث الباب منصور  احلديث عنالنسائيروى  :دراسة احلديث
 اآلية ،سورة التوبة( َّ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّ   باب قوله،القرآن

كَانَ رسولُ اللَّه : عن شقيقٍ، عن أَبِي مسعود اَألنصارِي، قَالَسليمان االعمش  عن )67/ 6( )79
ا حندالُ أَحتحفَي ،قَةدبِالص رأْمي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ائَةَ أَلْفم موالي مهدأَحإِنَّ لو ،دجِيَء بِالْمى يت

 سند ، وصحيح اهـ): 173/ 6(نن النسائي  وقال االلباين يف صحيح وضعيف س، ،اهـ
  . صحيححديث الباب

 ،مروزي ثقة: ائي قال النس ،الْمروزِي عمارِأَبو اخلُزاعي الْحسين بن حريث ، - :رجال السند
                                                                              )2(.  روى له خ م د ت س،مات سنة أربع وأربعني ومائتني

لفضل  ا:ثقة، وقال أبو نعيم:  قال ابن معني ،الْمروزِيعبد اِهللا أَبو السينانِي  ، الْفَضلُ بن موسى-
من جلة أهل مرو :  صدوق صاحل، وقال ابن حبان: وقال أبوحامت،بن موسى اثبت من ابن املبارك

 روى له ، مات سنة اثنتني وتسعني ومائة، ثقة ثبت ورمبا أغرب: وقال احلافظ،ومتقىن احملدثني ا
                                                                                                           )3(. الستة

- نيسالْح،  نب داقوزِيورو  الْماِهللا أَب دبيعال : أمحد قال،ليس به بأس ثقة: ، قال ابن معنيالْقَاض 
 ثقة له : وقال احلافظ، ورمبا أخطأ يف الروايات: وقال ابن حبان، ال بأس به: وقال أبوزرعةبأس به،

                                                
  ).2320(، رقم )3/48(جهد الْمقلِّ صدقَةُ ، كتاب الزكَاة، السنن أخرجه النسائي يف )(1
  ) 166 ص(1ط تقريب التهذيب، ابن حجر) 332/ 1(1 طالكاشف ،لذهيبا) 73 ص(1ط مشيخة النسائيالنسائي، ) 2(
مشاهري علماء  ،ابن حبان) 69/ 7( 1 طاجلرح والتعديل ابن أيب حامت،) 354/ 4(1ط  تاريخ ابن معني الدوري،) 3(

  ) 447 ص (1ط،تقريب التهذيب، ابن حجر) 123/ 2 (1، طالكاشف ،لذهيبا) 312 ص (1ط األمصار
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                                                 )1(.  روى له د م ت س ق،ات سنة تسع ومخسني ومائة م،أوهام
                                                                .2 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،ثقة  ، شقيقٍ-
 اتفقوا على ، رضي اللَّه عنه صحابِي  ،الْبدرِي الْأَنصارِي بةعقْبةَ بنِ عمرٍو بنِ ثَعلَ أَبو مسعود ، -

كان أبو مسعود أحدث من شهد : قال ابن إسحاق،فوا يف شهوده بدرالَأنه شهد العقبة، واخت 
قد شهد بدرا، : العقبة سنا، ومل يشهد بدرا، وشهد أحدا وما بعدها من املشاهد، وقالت طائفة

قبل ، قيل  مات أبو مسعود ايام على رضى اهللا عنه،  قال البخاري، وال يصح شهوده بدراوبذلك
  )2(.األربعني وقيل بعدها

 ، من طريق صحيح رواه اإلمام البخاري يف الاحلديث، و  صحيح السند: احلديثاحلكم على
 . واهللا أعلم،األعمش

باألجرة ونتصدق من تلك األجرة أو نتصدق ا  أي يعمل : يحملَ علَى ظَهرِه-  :معاين املفردات
  )3(. وهو رطل وثلث، مسي به ألنه ملىء كفي اإلنسان إذا مدمها:  املد- . كلها

يبني احلديث فضيلة الصحابة رضي اهللا عنهم ملسارعتهم يف االستجابة ألمر النيب  :فقه احلديث
،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عفيذهب اىل السوق فيعمل ،د أحدهم شيئاً عنه حىت لو مل جي، يف التصدقص 
  .باالجرة فيتصدق ا

  

  

  

                                                
/ 3( 1 طاجلرح والتعديل ،ابن أيب حامت) 384 ص( 1 ط أليب زكريا حيىي بن معنيسؤاالت ابن اجلنيد ابن اجلنيد، ) 1(

  ) 169 ص (1ط  تقريب التهذيب ،ابن حجر) 209/ 6 (1ط الثقاتابن حبان، ) 66
ابن ) 395 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ). 1075/ 3(1 طاالستيعاب يف معرفة األصحابابن عبد الرب، ) 2(

  ).432/ 4 (1 طاإلصابة يف متييز الصحابةحجر، 

 ).277/ 8(، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق مترة رح صحيح البخاريعمدة القاري شالعيين، ) 3(
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اني الْإِقْرف ابب ،كاسناب الْمتك:  

 قَالَ أَبوداود حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ، حدثَنا جرِير بن عبد الْحميد، عن منصورٍ، عن أَبِي - 30
صلَّى اُهللا علَيه هديت لسنة نبِيك : أَهلَلْت بِهِما معا، فَقَالَ عمر: قَالَ الصبي بن معبد: لَوائلٍ، قَا

لَّمس1(. و(  

وروى ،  عن جرير بن عبد احلميد وهو حديث الباب احلديث روى أبوداود :دراسة احلديث
عن منصورٍ، عن (وقال  زائدة عن )41/ 4 (الْقرانُ،  اسككتاب املن ، السنن الكربى يف لنسائي ا

باب  ، كتاب مناسك احلج ،شرح معاين اآلثار ورواه الطحاوي يف ، )حدثَنِي الصبي: شقيقٍ قَالَ
  وشريك القاضيشعبة عن )145/ 2(ما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم به حمرما يف حجة الوداع 

 )74: ص( سفيان بن سعيد عن منصور  ،حديث سفيان الثورييف جزء  بن حيىي السري، ورواه 
عن الثوري ، مخستهم عن منصور به ، وهذا سند رجاله ثقات ، وأبووائل مسع من الصيب كما يف 

 من املتقدمني والصيب مل يوثقه أحد ،وهي رواية زائدة وسبقت) 1/238(تاريخ ابن ايب خيثمة 
 عوبِتو ، وهناك من صحح احلديث وسيأيت!حبان فذكره يف ثقاته ا ابن بعد البحث الشديد، أم

 أحاديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن ،منصور من عبدة بن أيب لبابة عند احلميدي يف املسند
، واألعمش عند الطحاوي يف شرح معاين اآلثار، )1/152 (صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمرسول اهللا 

 - 2/145( به حمرما يف حجة الوداع صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمحلج، باب ما كان النيب كتاب مناسك ا
 وهو حديث صحيح، وأحسنها إسنادا :)166/ 2 (192 قال الدارقطين يف العلل رقم ،)146

حديث منصور واألعمش عن أيب وائل عن الصيب عن عمر اهـ، وقال ابن عبد الرب يف التمهيد 
كويف جيد اإلسناد ورواه الثقات األثبات عن أيب وائل عن الصيب بن معبد عن حديث ) 8/212(

 وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات :)6/56(عمر اهـ، وقال االلباين يف صحيح أيب داود 
 علَيه صلَّى اُهللاسمعت رسولَ اِهللا : عن أَنسِ بنِ مالك رضي اُهللا عنه، قَالَ وللحديث شاهد ،اهـ

لَّمساويعما جلَّ بِهِمأَه  :جحةً ورمع كيالَبجحةً ورمع كيباب ، عند مسلم يف كتاب احلج،)ا، لَب 
إِنَّ قال  رضي اللَّه عنه بن حصينٍ عمرانعن و ،)2/915( وهديه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمإهالل النيب 

ولَ اِهللا رس لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص يهزِلْ فني لَمو ،اتى متح هنع هني لَم ثُم ،ةرمعو ةجح نيب عمج

                                                
 ).1798(رقم ) 158/ 2( كتاب الْمناسك، باب في الْإِقْران السنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(
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 همرحآنٌ ي( ، وعن علي رضي اهللا عنه،)2/899( باب جواز التمتع ،اهـ، عند مسلمقُر نع
ينهى عنِ املُتعة، وأَنْ  اللَّه عنهما وعثْمانُ شهِدت عثْمانَ، وعليا رضي: مروانَ بنِ احلَكَمِ، قَالَ

ا يا، فَلَممهنيب عمجكيا، لَبلَّ بِهِمأَه يلأَى عقَالَر ،ةجحو ةرمبِع  : بِيةَ الننس عأَدل تا كُنلَّى مص
 باب التمتع واإلقران ،اهـ، عند صحيح البخاري، كتاب احلج) حد لقَولِ أَعلَيه وسلَّماُهللا 

وهذه االحاديث تزيد حديث  ، )2/142(حلج ملن مل يكن معه هدي واإلفراد باحلج، وفسخ ا
  . يف اجلمع بني احلج والعمرة يف احلج،الباب قوة إىل قوته

  .24 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،ثقة  ،ي شيبةَ عثْمانُ بن أَبِ-:رجال السند
  .1 جرِير بن عبد الْحميد ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
  .2ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  أَبو وائلٍ ، -
-دبعم نب يبالص ،  بِيلغ1( . روى له د س ق،ثقة:  قال الذهيب واحلافظ ،الت(   
- رمنِ، اعطَّابِ بالْخ نوبأَب وِيدلٍ الْعفَين يشفْصٍ الْقُرولد بعد الفيل بثالث أمري املؤمنني،  ح

عشرة سنة، وكان إليه السفارة يف اجلاهلية، وكان عند املبعث شديدا على املسلمني، مث أسلم، 
و بكر الصديق يف حياته بعهد كتب له يف وكان قد استخلفه أبفكان إسالمه فتحا على املسلمني، 

علته اليت توىف فيها فقام عمر بن اخلطاب رضه اهللا عنه يذب عن دين اهللا ويبالغ اهود يف إظهار 
  )2( .صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمسنن املصطفى 

  .دارقطين وابن عبد الرب ، واهللا أعلم، وقد صححه ال  احلديث صحيح: احلديثاحلكم على

  )3(. أي أحرمت ورفعت الصوت بالتلبية:  أَهلَلْت-  :معاين املفردات

 بني اإلفراد والقران صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم،اختلفت الروايات يف صفة حج النيب  :فقه احلديث
وقالت طائفة من العلماء ال جيوز أن يقال يف واحد من هذه الوجوه : والتمتع، قال ابن عبد الرب

                                                
 ) 274 ص (1طتقريب التهذيب، ، ابن حجر،)500/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 1(
ابن أيب  )23 ص (1ط مشاهري علماء األمصار ،ابن حبان) 484/ 4 (1، ط يز الصحابةاإلصابة يف متيابن حجر، )2(

 ).105/ 6 (1، ط  اجلرح والتعديلحامت،
عمدة القاري احلمار ال يقطع الصالة، العيين، : من قال: ، كتاب الصالة، باب2 طشرح صحيح البخارىابن بطال، ) 3(

 ).288/ 3(ملرأة عند غسلها من احمليض ، كتاب احليض، باب امتشاط اشرح صحيح البخاري
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 قد أباحها صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمإلفراد والتمتع والقران أنه أفضل من غريه ألن رسول اهللا وهي ا
  )1( ، وذا نقول،...كلها وأذن فيها ورضيها ومل خيرب بأن واحدا منها أفضل من غريه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
احلمار ال يقطع الصالة، كتاب احلج، باب : من قال: ، كتاب الصالة، باب2 طشرح صحيح البخارىابن بطال، ) 1(

 ).63/ 4(، كتاب احلج، باب إفراد احلج 1 طاالستذكارابن عبد الرب، ) 176/ 9.. (التحميد والتسبيح والتكبري
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  :تشبِيه قَضاِء الْحج بِقَضاِء الدينِ باب

أَخبرنا جرِير وهو ابن عبد الْحميد، عن : أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهيم قَالَ يّسائالنقَالَ  -  31
جاَء رجلٌ من خثْعم إِلَى : منصورٍ، عن مجاهد، عن يوسف بنِ الزبيرِ، عن عبد اِهللا بنِ الزبيرِ قَالَ

إِنَّ أَبِي شيخ كَبِري لَا يستطيع الركُوب وأَدركَته فَرِيضةُ اِهللا : ِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَالَرسولِ ا
نَ علَيه أَرأَيت لَو كَا: نعم قَالَ:  قَالَ ،أَنت أَكْبر ولَده؟: ئ أَنْ أَحج عنه؟ قَالَفي الْحج فَهلْ يجزِ

ت تأَكُن ني؟ديهقَالَ:  قَالَ ،قْض معن :هنع ج1( .فَح(  

، ورواه  وهو حديث الباب جرير بن عبد احلميد  احلديث عنالنسائيروى  :دراسة احلديث
باب بيان مشكل ما روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ،شرح مشكل اآلثارالطحاوي يف 

/ 6(ج عن من قد كان وجب عليه كقضاء الدين الذي قد كان وجب عليه يف جعله قضاء احل
/ 45(حديث سودة بنت زمعة  ، ورواه أمحد يف املسند، عبيدة بن محيد النحوي عن )371
 حدثَنا منصور، عن مجاهد، عن مولًى لابنِ الزبيرِ، يقَالُ  عن عبد العزيز بن عبد الصمد قال)407

جاَء رجلٌ :  بن يوسف، عنِ ابنِ الزبيرِ، عن سودةَ بِنت زمعةَ، قَالَتن الزبيرِ أَوِ الزبيره يوسف بلَ
 أَرأَيتك لَو :الَإِنَّ أَبِي شيخ كَبِري لَا يستطيع أَنْ يحج قَ: إِلَى رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَالَ

 فَاُهللا أَرحم حج :نعم، قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم:  قَالَ،ضيته عنه قُبِلَ منك؟ كَانَ علَى أَبِيك دين فَقَ
 أَبِيك ن3(صنف  يف املابن أيب شيبة، ورواه ) فزاد يف السند سودة رضي اهللا عنها( اهـع /

عن منصورٍ، عن مجاهد، عن رجلٍ يقَالُ لَه يوسف، كَانَ يكُونُ مع ابنِ عن الثوري  )380
يا رسولَ اللَّه، : جاَء رجلٌ إِلَى النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَالَ: الزبيرِ، عن عبد اللَّه بنِ الزبيرِ قَالَ

فَحج عن أَبِيك، : نعم قَالَ: أَنت أَكْبر ولَده؟ قَالَ: أَبِي مات ولَم يحج، أَفَأَحج عنه؟ قَالَإِنَّ 
هتيفَقَض نيد لَى أَبِيككَانَ ع لَو تأَيعلى اخلالف يف زيادة أم (اهـ ، أربعتهم عن منصور به ،  أَفَر

إال  ،ربعتق من موثَّ فلم ي، يوسف بسببِ ضعيفدسنال، ) عنهت يف السنداملؤمنني سودة رصي الل 
كر ابن حبان لَذهومل يوثقه صراحة وهذا التوثيق الصريح هو املعترب كما سبق بيانه  ( يف الثقات

، )11/413( به، كما يف ذيب التهذيب جمهول ال حيتج: ، بل قال ابن جرير)15حتت احلديث 
ويدل على ضعفه االختالف يف ذكر ام يعين عند املتابعة وإال فلني احلديث، ) مقبول(ظ وقول احلاف

                                                
  ).3604(، رقم )4/12(، كتاب مناسك الْحج، تشبِيه قَضاِء الْحج بِقَضاِء الدينِ السنن أخرجه النسائي يف )(1
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املؤمنني من عدمه ، ورواية الثوري جاء فيها أن أبا السائل قد مات ويريد ابنه احلج عنه ، أما 
ألت ، قال الترمذي يف العلل الكبري وسرواية البقيه فتفيد أن أبا السائل اليزال حياً وقت السؤال 

الصحيح عن جماهد عن يوسف بن الزبري :  فقال،حممدا عن حديث جماهد عن موىل الزبري يف هذا
 يف  وقال البيهقي،عن ابن الزبري، ورأى هذا احلديث أصح من حديث عبد العزيز بن عبد الصمد

ى صلَّ والصحيح عن جماهد عن يوسف بن الزبري عن ابن الزبري عن النيب :)4/539(السنن الكربى 
لَّمسو هلَيوقال الدارقطين يف العلل  ضعيف:،2954لباين يف الضعيفة رقم  اهـ، وقال األاُهللا ع ،

 ورواه زائدة، عن منصور، عن جماهد، عن عبد اهللا :بعد أن ذكر اخلالف يف السند) 15/288(
عه أشبه بن الزبري، أوعن موىل البن الزبري، شك منصور، ومل يذكر سودة، وقول جرير ومن تاب

  .بالصواب

 إمنا  أو صواب،ن حديث يوسف صحيحأ البيهقي  الدارقطينبخاري والاليقصد ال: قلت
فالثوري ومعه جرير أحفظ ، معني وهو بدون ذكر سودة رضي اهللا عنهاالتصحيح بالنسبة لسند 

سف شبه  كيف ويو، الدارقطينهح وهذا مارج،ماهريقَ البخاري طَحج لذا ر،من عبد الصمد 
 وقد ذكر أبوحامت احلديث ، يوسفحالِ كَهالُ حديث من كان ححصح والبخاري الي،جمهول

أكرب ولد أبيك، غري هذا احلديث : احلديث ليس يف شيء من: فقال) 3/250(علل احلديث (
   .ذه الفقرة الشاهد هلا بعد البحث وه،اهـ

لَيمانَ بن يسارٍ عن ابنِ عباسٍ عن س) 3/18(د رواه البخاري واحلديث صحيح فق: قلت
يا رسولَ اللَّه إِنَّ فَرِيضةَ : جاَءت امرأَةٌ من خثْعم عام حجة الوداعِ، قَالَت: رضي اللَّه عنهما، قَالَ

سا الَ يا كَبِريخيأَبِي ش كَترأَد ي احلَجف هادبلَى عع ي اللَّهقْضلْ يفَه لَةاحلَى الرع وِيتسأَنْ ي يعطت
  . واهللا أعلم،   والصواب أن السائل امراة وليس رجل،اهـنعم : عنه أَنْ أَحج عنه؟ قَالَ

                          . 1 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة ، إِسحق بن إِبراهيم- :رجال السند
                                                                          . 2 جرِير، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
–داهج4سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ثقة ، ،   م.                                                                                    
- وسرِييبنِ الزب ف ،كِّيلَى الْمورِ ميب1(وثق،روى له س: مقبول، وقال الذهيب:قال احلافظ ،آلِ الز(                                                                                                                      

                                                
  ).399/ 2 (1 ط الكاشف،الذهيب، ) 610 ص (1ط تقريب التهذيب ابن حجر،  )1(
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أبوه حواري رسول اهللا صلى اهللا عليه  ،بكْرٍأَبو الْأَسدي الْقُرشي الْعوامِبنِ  عبد اللَّه بنِ الزبيرِ -
وسلم، وأمه أمساء بنت أيب بكر الصديق، وخالته عائشة زوجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
مة وجده أبو بكر الصديق، وعمته خدجية زوجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وجدته صفية ع

 وحفظ عن ،كان أول مولود يف اإلسالم باملدينة من املهاجرين،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 النيبلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوويل اخلالفة تسع سنني إىل ، وهو صغري، وهو أحد العبادلة من الصحابةص 

  )1(.. أن قتل يف ذي احلجة سنة ثالث وسبعني قتله احلجاج وصلبه

 ، لكن روى احلديث اإلمام البخاري يف الصحيح ، وعنده  ضعيفدسنال : احلديثم علىاحلك
  .السائل امرأة ، وهو الصواب ، واهللا أعلم

  .يدل احلديث على جواز احلج عن الغري، إن مل يستطع احلج بنفسه :فقه احلديث

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ص (1 ط ء األمصارمشاهري علماابن حبان، ) 256 ص (1 طالثقاتالعجلي، ) 6/ 5 (1ط التاريخ الكبريالبخاري، ) 1(
تقريب ابن حجر، ) 78/ 4 (1 طاإلصابة يف متييز الصحابة ابن حجر، )1647/ 3 (1ط معرفة الصحابة ،  نعيموأب )55

  ).303 ص (1طالتهذيب 
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رهالش يإِذَا أُغْم ابمِ، بواب الصتك:  

 أَبوداود حدثَنا محمد بن الصباحِ الْبزاز، حدثَنا جرِير بن عبد الْحميد الضبي، عن  قَالَ- 32
: مصلَّى اُهللا علَيه وسلَّقَالَ رسولُ اللَّه : منصورِ بنِ الْمعتمرِ، عن رِبعي بنِ حراشٍ، عن حذَيفَةَ قَالَ

لَا تقَدموا الشهر حتى تروا الْهِلَالَ، أَو تكْملُوا الْعدةَ، ثُم صوموا حتى تروا الْهِلَالَ، أَو تكْملُوا 
                                                                                                                 . الْعدةَ

-داوودقَالَ أَب  : بِيابِ النحأَص نلٍ مجر نع ،يعرِب نورٍ، عصنم نع هرغَيانُ، وفْيس اهورلَّى وص
لَّمسو هلَيفَةَاُهللا عذَيح مسي 1(.  لَم(   

أمحد و حديث الباب ، ورواه روى أبوداود احلديث عن جرير بن عبد احلميد وه :دراسة احلديث
عن منصورٍ، عن رِبعي بنِ حراشٍ، عن بعضِ  الثوري عن )31/122(حديث رجل  يف املسند،

 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولِ اِهللا صسابِ رحمن ، ابن أيب شيبة يف املصنف، كتاب الصيام ، وروىبهأَص 
عن منصورٍ، عن  األحوص سالم بن سليم عن أيب )2/284(كره أن يتقدم شهر رمضان بصوم 

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيابِ النحأَص نلٍ، مجر نع ،يعالتاريخ الكبري  يف ابن أيب خيثمة، وروى  رِب
نصور بن حدثنا م:  قَالَزهري بن معاوية عن )169/ 3( السفر الثالث ، تاريخ ابن أيب خيثمة ،

حدثنا رجلٌ أَو رِجالٌ من أَصحابِ محمد صلَّى اللَّه علَيه : الْمعتمرِ، عن رِبعي بن حراش، قال
لَّمسذكر االختالف على منصور يف  ، كتاب الصيام ، السنن الكربى، ورواه النسائي يف  و

قَالَ رسولُ اِهللا : ، عن منصورٍ، عن رِبعي، قَالَ عن احلجاج بن أرطأة)103/ 3(حديث ربعي فيه 
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا ععن )108/ 3(، كتاب الصيام سنن يف الالدارقطين  به ، مرسال، وروى ص 

ن أَصحابِ عن رجلٍ م, عن رِبعي بنِ حراشٍ , عن منصورِ بنِ الْمعتمرِ  عبيدة بن محيد التيمي
 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيكلهم ثقات اهـ، ستتهم عن منصور به ، على اخلالف يف : ، وقال الن

  .ذكر حذيفة رضي اهللا عنه يف السند أو عدمه

 قال اجلوزقاين ،يف الظاهر، إال أنه معلول وسيأيت البيان   صحيح حديث البابسندو: قلت
هذا ): 2/125( باب يف تقدمي الشهر ،كري والصحاح واملشاهري، كتاب الصياميف األباطيل واملنا

وال : وقال) 7/93(حديث صحيح ثابت اهـ، واحلديث صححه االلباين يف صحيح أيب داود 
                                                

 ).2326(رقم ) 298/ 2( كتاب الصومِ، باب إِذَا أُغْمي الشهر السنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(



 126

يضر جريرا أن اجلماعة مل يسموا الصحايب؛ ألم موافقون له يف اتصال اإلسناد، غاية ما يف األمر 
البحر الزخار ، واحلديث رواه البزار  يف املسند املسمى بة كلهم عدول اهـأم مل يسموا، الصحاب

وقال ،  فيه عن حذيفة، إال جرير:  وال نعلم أحدا قال : عن  الثوري وجرير مث قال)273/ 7(
صحاب أال أعلم من : ، وقال ومرسالًوأخرجه النسائي مسنداً): 2/14(املنذري يف خمتصر السنن 

 يف سننهجده أمل كالم النسائي و ،  ا احلديث عن حذيفة غري جرير اهـذمنصور من قال يف ه
 وصله جرير عن منصور بذكر : واحلديث رواه البيهقي من طريق ايب داود وقال،بعد طول حبث

حذيفة فيه، وهو ثقة حجة، ورواه الثوري ومجاعة عن منصور، عن ربعي، عن بعض أصحاب 
  .ن النيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اهـ، عمصلَّى اُهللا علَيه وسلَّالنيب 

 وهذا اليتوافق مع قواعد مصطلح ،ه حديث جرير مع إرسال من أرسلَححصكأنه ي: قلت
فرووا ، إال أنه خولف من أربعة من الثقات أحدهم سفيان  ،وهذا صحيح فجرير ثقة ،احلديث

الشك  به ، عضِ أَصحابِ رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمعن رِبعي بنِ حراشٍ، عن باحلديث عن 
التحقيق يف مسائل  ، قال ابن اجلوزي يف  ورواية جرير خطأ،يف أن رواية اجلماعة هي االصح

أمحد ضعف حديث حذيفة وقال ليس ذكر حذيفة فيه : )75/ 2 ( ، كتاب الصياماخلالف
التمييز يف تلخيص ختريج أحاديث شرح الوجيز املشهور بـ  اهـ، وقال ابن حجر يف مبحفوظ 

ورواه الثوري ومجاعة، عن منصور، عن ربعي، عن رجل من  )1431/ 3(التلخيص احلبري 
 واليقال كما قال االلباين أن ،  اهـالصحابة، غري مسمى، ورجحه أمحد، على رواية جرير
) أي عدالة الصحابة(م صحيح الغبار عليه الصحابة كلهم عدول وإن مل يسم الصحايب، وهذا كال

ح رِص لكن ملا مل ي،أن صرح ربعي بالسماع من الصحايب ومل يسمه فيكون السند متصال
، والنعلم مىت عاش ومىت مات وهل مسع منه  ؟ ذاك الصحايبك أدر فما يدرينا أن ربعياً،بالسماعِ

يت رواية يصرح فيها بالسماع من الصحايب  وهذا كله اليوجد يف رواية ربعي حىت تأ،ربعي أم ال ؟
عن عبد اللَّه بنِ عمر رضي اللَّه املذكور، لكن األحاديث يف هذا معىن حديث الباب كثرية فعن 

 ولَ اللَّهسا، أَنَّ رمهنعلَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَةً، فَالَ: ، قَالَصونَ لَيرشعو عست رهى الشتوا حومصت 
 نيةَ ثَالَثدلُوا العفَأَكْم كُملَيع فَإِنْ غُم ،هورقُولُ، وعن )تي ،هنع اللَّه يضةَ رريره : بِيلَّى قَالَ النص

لَّمسو هلَيقَالَ: اُهللا ع مِ : أَوو القَاسقَالَ أَبلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص :فَإِنْ ص ،هتيؤروا لرأَفْطو هتيؤروا لوم
نيانَ ثَالَثبعةَ شدلُوا عفَأَكْم كُملَيع يكالمها عند البخاري، كتاب الصوم، باب قول النيب ، )غُب 
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لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا االعتماد وعليه،)27/ 3( إذا رأيتم اهلالل فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا :ص، 
  .واهللا أعلم

ثقة حيتج :  قال أبوحامت، الدولَابِي أَبو جعفَرٍ الْبغدادي محمد بن الصباحِ الْبزاز، ، -:رجال السند
 ،ثقة:  وقال العجلي،ثقة مأمون:  وقال إبن معني، حدث عنه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني،حبديثه

                                                            )1( . روى له الستة،ومائتنيمات سنة سبع وعشرين 
-يبالض يدمالْح دبع نب رِير1رقم  سبقت ترمجته حتت احلديث ، ثقة ، ج .                                  
                                                            .3 بقت ترمجته حتت احلديث رقمثقة، س رِبعي بنِ حراشٍ ، -
  ،من السابقني رضي اللَّه عنه لٌليِ جيابِحص،  ارِص األنفليِح الْعبِسي بن الْيمان، احذَيفَةَ  -

 هلَيع لَّى اللَّهص بِيإِلَى الن راجهلَّمسا وشهد أحدا وقتل أبوه يومئذ وموي نيعبانَ بِأَرثْمع دعب اتم ،
 أعلمه مبا كان وما يكون إىل أن صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم صح يف صحيح مسلم عنه أن رسول اهللا ،

فاستشهد  وأسلم حذيفة وأبوه، وأراد شهود بدر فصدمها املشركون، وشهدا أحدا، ،تقوم الساعة
اليمان ا، وروى حديث شهوده أحدا واستشهاده ا البخاري، وشهد حذيفة اخلندق وله ا 

  )2(.، مات حذيفة يف أول خالفة علي سنة ست وثالثنير حسن وما بعدهاذك

 وااللباين ، واحلديث مبعناه اجلوزقايناحلديث صحيح ، واحلديث صححه  : احلديثاحلكم على
  .يح، واهللا أعلمعند البخاري يف الصح

أصله ال تتقدموا بالتاءين حىت تروا اهلالل قبله أي قبل :  لَا تقَدموا الشهر-  :معاين املفردات
  )3(. الصوم

والظاهر من أمر رسول اهللا واهللا أعلم أن ال يصام حىت يرى اهلالل، : قال الشافعي :فقه احلديث
  )1(.وال يفطر حىت يرى اهلالل

                                                
 1ط تاريخ بغداداخلطيب البغدادي، ) 405 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 7/289( 1ط ، اجلرح والتعديل،ابن أيب حامت) 1(
 ).484 ص (1طتقريب التهذيب، ابن حجر،) 342/ 3(
اإلصابة يف متييز  ابن حجر، )686/ 2( 1ط معرفة الصحابة،  نعيم وأب )95/ 3 (1ط التاريخ الكبري البخاري ، )2(

  .،)154 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، )256/ 3( 1 ط اجلرح والتعديلأيب حامت،ابن  )39/ 2 (1 طالصحابة
 ).135/ 4(، كتاب الصيام 2 طحاشية السندي على سنن النسائيالسندي، ) 3(
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ةادهش ابالٍبولَالِ شه ةيؤلَى رنِ علَيجر :  

حدثَنا أَبوعوانةَ، عن منصورٍ، :  قَالَ أَبوداود حدثَنا مسدد، وخلَف بن هشامٍ الْمقْرِئ، قَالَا- 33
 بِيابِ النحأَص نلٍ، مجر ناشٍ، عرنِ حب يعرِب نلَّى اُهللاعصلَّمسو هلَيي :  قَالَ عف اسالن لَفتاخ

 بِيالن دنا عهِدفَش ،انابِيرأَع مانَ، فَقَدضمر نمٍ مورِ يآخلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عسِ صلَّا الْهِلَالَ أَملَأَه بِاللَّه 
 ولُ اللَّهسر رةً، فَأَميشلَعلَّى اُهللا عصلَّمسو هوايرفْطأَنْ ي اسالن .   

- هيثدي حف لَفخ ادز : ملَّاهصوا إِلَى مدغأَنْ ي2(و(  

روى أبوداود احلديث عن أيب عوانة وهو حديث الباب ، ورواه أمحد يف املسند  :دراسة احلديث
راشٍ، عن بعضِ أَصحابِ رسولِ اِهللا عن منصورٍ، عن رِبعي بنِ ح عن الثوري )120/ 31(عن 

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا أَ:قَالَ  صمها أَنهِدفَش انابِيراَء أَعا، فَجموي نيامِ ثَلَاثمتل اسالن حبأَص  لَّاهه
 ،  اهـ، وبدون زيادة خلفوسلَّم الناس أَنْ يفْطروا  فَأَمر رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه بِالْأَمسِ عشيةً،

 عن منصورٍ، عن رِبعي بنِ  عن سفيان بن عيينة)17/238(املعجم الكبري ورواه الطرباين يف 
 فَشهِدا أَنهما رأَيا أَصبح الناس صياما لتمامِ ثَلَاثني، فَجاَء رجلَان: حراشٍ، عن أَبِي مسعود قَالَ

 ،   اهـ ، وبدون زيادة خلفالْهِلَالَ بِالْأَمسِ، فَأَمر رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم الناس فَأَفْطَروا 
 عن أَبِي مسعود إلَّا  لَم يقُلْ أَحد في هذَا الْحديث، عنِ ابنِ عيينةَ ولَا عن غَيرِه،:قال الطرباين(

يلَ الطَّالَقَانِياعمإِس نب اقحعن عبيدة بن محيد )3/120(ورواه الدارقطين يف السنن  )إِس  نع
لَيه وسلَّم  أَنَّ النبِي صلَّى اُهللا علَّى اُهللا علَيه وسلَّم  من أَصحابِ النبِي صمنصورٍ عن رِبعي عن رجلٍ

 فَجاَء أَعرابِيان فَشهِدا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وإِنهما أَهلَّاه بِالْأَمسِ مِ الثَّلَاثني من رمضانَأَصبح صائما لتما
  .ف املذكور، أربعتهم عن منصور به ، على اخلال  اهـ وبدون زيادة خلففَأَمرهم فَأَفْطَروا, 

قال الدارقطين يف ف ،حديث الباب صحيح يف الظاهر ، وصححه البعض سندو: قلت
: يب داودأبعد أن رواه من طريق ) 3/124(ل باب الشهادة على رؤية اهلال ، كتاب الصيام،السنن

 ، وقال احلاكم يف هذا صحيح اهـ: وقال عن طريق عبيدةذا إسناد حسن ثابت اهـ، ه

                                                
 
 ).658/ 8(، مطبوع ملحقا باألم، باب الصوم لرؤية اهلالل، والفطر له اختالف احلديثالشافعي، ) 1(

 ).2339(رقم ) 301/ 2( كتاب الصومِ، باب شهادة رجلَينِ علَى رؤية هلَالِ شوالٍ ،السننأخرجه أبوداود يف ) 2(
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هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، : وايته للحديث من طريق ابن عيينة  بعد راملستدرك 
   . على شرطهما:اهـ ، وقال الذهيبومل خيرجاه 

 فقد خالف ثالث ثقات فيهم الثوري ،زيادة ابن عيينة يف تعيني الصحايب غري مقبولةأما : قلت
ن ثقة فتقبل فشرطها  واليقال زيادة م، فتخطئة ثقة أخف من ختطئة ثالث ثقات،وروايتهم أصح

 اشتهر عن :)27:ص( قال احلافظ يف نزهة النظر ،أال تكون خمالفة ملن هو أحفظ أو أكثر عددا
مجع مع العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غري تفصيل وال يتأتى ذلك على طريق احملدثني 

 ثقة من هو أوثق منهوذ مبخالفة الالذين يشترطون يف الصحيح أن ال يكون شاذا مث يفسرون الشذ
هم ابن عيينة من رواية إسحاق بن إمساعيل، عنه، فَالَوخ: قال الدارقطين يف املوطن السابقاهـ ، 

وغريه، يرويه عن عن منصور عن ربعي عن أيب مسعود، تفرد بذلك إسحاق بن إمساعيل، : فقال
   .  اهـابن عيينة مرسال

 ، وأن كالم على احلديث السابقوالكالم على احلديث وجهالة الصحايب كال: قلت
الصواب يف السند عن ربعي عن رجل من اصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يسمه ، 

والندري هل أدرك ربعي الصحاب أم ال ، وزيادة خلف هلا مايشهد هلا يف احلديث التايل ، قال 
: قوله: قلتأبيداود ،  بعد روايته للحديث من طريق )91/ 2(السنن الصغري للبيهقي البيهقي يف 

وأن يغدوا إىل مصالهم، غريب يف هذه الرواية مل أكتبه إال من حديث خلف بن هشام، وهو من 
 مارواه وهو ،اهـ الثقات، وهو حمفوظ من جهة أيب عمري بن أنس، عن عمومة له من األنصار 

عن ، أَخبرنا أَبو بِشرٍ، حدثَنا هشيمفقال ) 34/191( حديث رجال من األنصار ،أمحد يف املسند
صلَّى اُهللا علَيه حدثَنِي عمومةٌ لي من الْأَنصارِ من أَصحابِ رسولِ اِهللا : أَبِي عميرِ بنِ أَنسٍ، قَالَ

 آخرِ النهارِ، فَشهِدوا عند  غُم علَينا هلَالُ شوالٍ، فَأَصبحنا صياما، فَجاَء ركْب من:وسلَّم قَالَ
صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ، أَنهم رأَوا الْهِلَالَ بِالْأَمسِ، فَأَمر رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمرسولِ اِهللا 

الناس نم مهيدعوا لجرخأَنْ يو ،هِمموي نوا مرفْطأَنْ ي  داهـ،الْغ  

عمري بالسماع ممن حدثه من الصحابة بوأوصرح ،   إىل أيب عمريسند صحيحوهذا : قلت
يب وحشية أيب بشر جعفر بن أ وأبوعمري مل يرو عنه غري ،وهذا سند متصل خبالف حديث الباب

 ال تعرف حاله اهـ، وهذا يف بيان الوهم واإليهام يف:  وقال ابن القطان،كما ذكروا يف ترمجته
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باب الشهادة  ، كتاب الصيام ، يف السنن، واحلديث رواه الدارقطين )2/597(كتاب األحكام 
 وكذا قال ، هذا إسناد حسن اهـ:  وقال،من طريق ايب عمري)124/ 3( على رؤية اهلالل

وال كتاب الصيام، باب الشهادة تثبت على رؤية هالل الفطر بعد الز،البيهقي يف السنن الكربى
 ومن باب إذا مل خيرج ،وكذا قال اخلطايب يف معامل السنن، و إسناد حسن اهـوه): 4/418(

 وحتسني أو تصحيح احلديث .وحديث أيب عمري صحيح اهـ): 1/252(اإلمام للعيد يومه 
  . ويصري حسنا، واهللا أعلم، وا يتقوي احلديث،يب عمريأوثيق منهم ت يستلزم

                                               .11رقم ه حتت احلديث  سبقت ترمجت، ثقة،مسدد -:رجال السند
- ، قْرِئامٍ الْمشه نب لَفلَبٍا خنِ ثَعاز بزالْب ياددغوكان من احلفاظ املتقنني، : ، قال ابن حبانالْب

                                  )1(.ثقة متفق عليه، مات سنة تسع وعشرين ومائتني، روى له د م: وقال اخلليلي
                                                                   . 11 أَبوعوانةَ ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
                                                       .3 رِبعي بنِ حراشٍ ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
-  بِيابِ النحأَص نلٌ مجرلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عجهالة الصحابة التضر و، ، ومل يسم ومل أعرفه  ص

  .فكلهم عدول

 حسن بالشاهد ، وقد صححه الدارقطين واخلطايب وحسنه البيهقي احلديث : احلديثاحلكم على
  .واهللا أعلم، 

                                       .وهو املساء.  أراد بالعشي هاهنا أواخر الوقت:ةً عشي-  :معاين املفردات
   )2(.  من الغدو ويكون من أول النهار:يغدوا -

يستفاد من احلديث أنه إذا شهد مجاعة برؤية اهلالل باألمس وجب اإلفطار، وأن  :فقه احلديث
  )3(. يصلو صالة العيد

                                                

تقريب ابن حجر،) 246/ 1 (1، طاإلرشاد يف معرفة علماء احلديث اخلليلي،) 228/ 8 (1 طالثقاتابن حبان، ) 1(
 ).194 ص (1طالتهذيب،

ابن ) 53/ 6(، كتاب اآلذان، فضل من غدا إىل املسجد أو راح 1 طاريشرح صحيح البخ فتح الباريابن رجب، ) 2(
 ).150/ 1(، كشف املشكل من مسند أيب حفص عمر بن اخلطاب كشف املشكل من حديث الصحيحنياجلوزي، 

 ).508/ 4(، كتاب الصالة، باب إذا مل خيرج اإلمام للعيد من يومه خيرج من الغد 1 طشرح سنن أيب داودالعيين، ) 3(
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اَء فا جم ابانَبضمانَ بِربعالِ شي وِص:  

34  -  يذمرارٍ قَالَقَالَ التشب نب دمحا مثَندح : نانَ، عفْيس نع ،يدهم ننِ بمحالر دبا عثَندح
صلَّى اُهللا علَيه ما رأَيت النبِي : الَتمنصورٍ، عن سالمِ بنِ أَبِي اجلَعد، عن أَبِي سلَمةَ، عن أُم سلَمةَ قَ

لَّمسانَوضمرانَ وبعنِ إِلَّا شيابِعتتنِ ميرهش ومصي .                                                               
-نسيثٌ حدةَ حلَمس يثُ أُمد1(. ح(  

 النسائي يف ورواه ، عن الثوري ، وهو حديث الباباحلديثمذي الترروى  :دراسة احلديث
 عن )173/ 3( بأيب هو وأمي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم صوم النيب ،السنن الكربى، كتاب الصيام

نِ إِلَّا شعبانَ كَانَ لَا يصوم شهرينِ متتابِعيلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنَّ رسولَ اِهللا ص(شعبة ولفظه 
/ 2( حديث أم سلمة رضي اهللا عنها ،عبد بن محيد يف املنتخب من املسندورواه  ،)ورمضانَ

 ما رأَيت النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم صام شهرا تاما إِلَّا شعبانَ، فَإِنه (وقال  إسرائيل  عن)383
ضمبِر لُهصى نقُولَكَانَ يتح ةنالس نم ومصكَانَ ينِ، ويابِعتتنِ ميرها شكُونيانَ ل : رفْطيو ،رفْطلَا ي

 اجلميع قيس بن الربيع عند الطرباين يف فالَ وخ،، ثالثتهم عن منصور به )لَا يصوم : حتى نقُولَ
عن منصورٍ،  فرواه ،)23/256(ة، عن أم سلمة املعجم الكبري سامل بن أيب اجلعد، عن أيب سلم

ما كَانَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه : عن سالمِ بنِ أَبِي الْجعد، عن أَبِي سلَمةَ، عن عائشةَ، وأُم سلَمةَ، قَالَتا
انَ، فَإِنبعانَ إِلَّا شضمى روا سرهش ومصي لَّمسنِ، ويابِعتتنِ ميرهكُونُ شانَ، فَيضمبِر لُهصكَانَ ي ه

ومصقُولَ لَا يى نتح رفْطيو رفْطقُولَ لَا يى نتح رهالش ومصكَانَ يفزاد يف السند أم املؤمنني ) و
 لكن حديث عائشة ،عض الباهو وزيادته غري مقبولة لضعف قيس وإن قَعائشة رضي اهللا عنها

  حديث البابسندو . وسيأيت بيانه ان شاء اهللا تعاىلرضي اهللا عنها قد صح من غري طريق قيس
  .صحيح

حسنٍوللحديث شاهد ضعيف بسند يف الش واهأن  بيف السند ليثُ  (دوهو ،ليميب س 
 ،ن قد اختلط قد رأيته وكا:عيسى بن يونس، وقال ليث اكثرهم ختليطاوكان : ، قال أمحدضعيف

) )179-178/ 7(، انظر اجلرح والتعديل ليث ال يشتغل به هو مضطرب احلديث :وقال الرازيان
                                                

 باب ما جاَء في وِصالِ شعبانَ بِرمضانَ ،، أَبواب الصومِ عن رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمالسننأخرجه الترمذي يف ) (1
  . حديثُ أُم سلَمةَ حديثٌ حسن: ، وقال )736(، رقم )105/ 3(
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كَانَ رسولُ اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقْرِنُ شعبانَ بِرمضانَ :  قَالَ، عمر رضي اُهللا عنهماعنِ ابنِ
عائشةَ، زوج  وشاهد بسند صحيح عن ،)2/82( اآلثار الطحاوي يف شرح معاين عند ،اهـ

كَانَ أَحب الشهورِ إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنْ : النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم تقُولُ
 باب ما روي يف صيام شعبان ، يف الصيام عند الفريايب،  اهـيصومه شعبانُ ثُم يصلُه بِرمضانَ

عن ) 38/ 3( باب صوم شعبان ، كتاب الصوم، وشاهد صحيح باملعين عند البخاري،)41: ص(
قَالَت هثَتدا، حهنع اللَّه يضةَ رشائةَ، أَنَّ علَمأَبِي س :ومصي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيكُنِ الني لَم 

الشاهد السابق يشهد باملعىن ألنه صلى ، واهـكُلَّه نه كَانَ يصوم شعبانَ شهرا أَكْثَر من شعبانَ، فَإِ
 ،اهللا عليه وسم كان يصوم شهر رمضان ومن قبله شهر شعبان كله كما جاء يف حديث البخاري

 واحلديث ،ذا هو نص احلديث وه،هذا يعين أنه كان يصور شهري شعبان ورمضان على التتابعو
  . واهللا أعلم، حديث أم سلمة حديث حسن اهـ: فقال الترمذي،صححه البعض

                                        .15 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة، محمد بن بشارٍ - :رجال السند
-يدهم ننِ بمحالر دبانَ ا عسح نب رِيبنلْع يدعو سمل أر أحدا قط أعلم :، قال ابن املديين أَب

من احلفاظ املتقنني، مات سنة مثان وتسعني ومائة،روى له :  قال ابن حبان،باحلديث من بن مهدي
                                                                                                        )1(.الستة

                                                    . 4 سفْيانُ ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
                                       .6جلَعد ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  سالمِ بنِ أَبِي ا-
-نِيدالْم رِيهالز فونِ عمنِ بحالر دبنِ عةَ ، بلَموسامسه : ثقة، وقال أبو زرعة: ، قال العجلي  أَب

                                                                 )2(.ائة، روى له الستةعبد اهللا مديين ثقة إمام، مات سنة أربع وتسعني أو أربع وم
  .20 أُم سلَمةَ ، أُم الْمؤمنِني رضي اللَّه عنها ، سبقت ترمجتها حتت احلديث رقم -

احلديث رواه  ، وللحديث شواهد بسند صحيحٍ مر ذكرها ، و صحيحالسند : احلديثاحلكم على
   .اإلمام البخاري يف الصحيح باملعىن ، فاحلديث صحيح، واهللا أعلم

                                                
 1، طالكاشفالذهيب، ) 252 -251/ 1(، ط  اجلرح والتعديل أيب حامت،ابن) 373/ 8 (1 طالثقاتابن حبان، ) 1(
 ).351 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 645/ 1(
) 431/ 2 (1، طالكاشفالذهيب، ) 499 ص (1 طالثقاتالعجلي، ) 94/ 5 (1،طاجلرح والتعديلابن ايب حامت، ) 2(

 ) 645 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،
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 ، على صيامه كلهصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وبيان حرص النيب ،يف احلديث فضيلة شعبان :فقه احلديث
  .مث وصله برمضان
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  :ميسِباب ما جاَء في صومِ يومِ الاثْنينِ واخلَ

35 -  يذمرلَانَ قَالَقَالَ التغَي نب ودمحا مثَندا : حثَندامٍ، قَالَا حشه نةُ باوِيعمو ،دموأَحا أَبثَندح
 يصوم ه وسلَّمصلَّى اُهللا علَيكَانَ رسولُ اللَّه : عن منصورٍ، عن خيثَمةَ، عن عائشةَ قَالَت سفْيانُ،

يساخلَماَء، وبِعاَألررِ الثُّلَاثَاَء، ورِ اآلخهالش نمنِ، وياثْنالو ،داَألحو ،تبرِ السهالش نم .                          
-نسيثٌ حدذَا حه ،يثَ، عذَا احلَده يدهم ننِ بمحالر دبى عورو هفَعري لَمانَ وفْيس 1(.ن(  

رجاله سند ، وال  ومل أجده عند غريه بعد طول حبثاحلديثالترمذي روى  :دراسة احلديث
لَّثقاتوأع ،الترمذي بالو هالزبريي ن مهدي خالف معاوية بن هشام و أي أن عبد الرمحن بقف

، ومل أجد رواية ابن مهدي بعد فروى احلديث عن سفيان به موقوفا على عائشة رضي اهللا عنها
   .وروي موقوفا وهو أشبه اهـ): 4/227(ل حبث، قال احلافظ يف الفتح طو

 ألن اإلمام عبد الرمحن بن ،ةإن صح كالم الترمذي فالرواية املرسلة أصح من املسند: قلت
 وليس كذلك ، وهو يف الطبقة االوىل من أصحاب الثوري وأعلمهم حبديثه،مهدي ثقة حافظ

 قال ، يف سفيان ضعيف،الزبريي على ثقته بل العكس من ذلك فالزبريي وال ،اوية بن هشاممع
ه قد خيطىء يف حديث الثوري  ثقة ثبت إال أن:)487: ص(احلافظ ابن حجر يف تقريب التهذيب 

ه إليها الترمذي شك يف تقدم رواية ابن مهدي على روايتهما، وهناك علة ثانية مل ينبفال ، اهـ
 ،وخيثمة مل يسمع من عائشة اهـ:  فقال،8 داود فيما سبق حتت احلديث رقم وبأاليها وأشار 

، 1194م يف كتاب األحكام رقم وقال ابن القطان معلقا على هذا احلديث يف بيان الوهم واإليها
  . وينبغي إىل هذا، أن يبحث عن مساع خيثمة من عائشة، فإين ال أعرفه اهـ:)3/439(

 لو سلم من اإلرسال، ولو أشار  فالسند ضعيف حىت،قطاع يف السندنا وهذا يعين :قلت
 ،بن القطان لكالم أيب داود يف التصريح بعدم مساع خيثمة من عائشة رضي اهللا عنها لكان أوىلا

   .ولعل عذره أنه مل يقف على كالمه ،فأيب داود إمام يف اجلرح والتعديل

                                                
، أَبواب الصومِ عن رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، باب ما جاَء في صومِ يومِ الاثْنينِ السنن أخرجه الترمذي يف) (1

  . هذَا حديثٌ حسن: ، وقال)736(، رقم )113/ 3(واخلَميسِ 



 135

 واحلديث ضعيف ،)2/246(رمذي  يف صحيح وضعيف سنن التواحلديث ضعفه االلباين
 وسبق بيان تضعيف من ، بسبب االنقطاع بني خيثمة وعائشة رضي اهللا عنها ومرفوعاًموقوفاً

 وكأنه غفل عن ، هذا حديث حسن اهـ فليس منه حبسن: وأما قول الترمذي،ضعف احلديث
 أجد مايقوي احلديث،  ومل،ديثَ احلَنس وإال لَما ح،اإلنقطاع بني خيثمة وعائشة رضي اهللا عنها

  .واهللا أعلم

                                        .3 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،ثقة،  محمود بن غَيلَانَ - :رجال السند
-دموأَحأَب  رِييبالز  ،يدرِ الْأَسيبالز نب اللَّه دبع نب دمحميثقة، قال أبو :ل ابن معني قا،  الْكُوف 

حافظ للحديث عباد جمتهد له اوهام، وقال بندار ما رأيت :  وقال أبوحامت الرازي، صدوق:زرعة
 ، مات سنة ثالث ومائتني،ثقة ثبت إال أنه قد خيطىء يف حديث الثوري:  وقال احلافظ،أحفظ منه

                                                                                           )1( .روى له الستة
:  وقال العجلي،ليس بالقوي:  قال الدارقطين، الْكُوفي أَبو الْحسنِ الْقَصار  ،َ معاوِيةُ بن هشامٍ-

وملعاوية بن :  وقال ابن عدي، صدوق:حامتو، وقال ابصاحل وليس بذاك:  وقال ابن معني،ثقة
رت حديث صاحل، عن الثوري وقد أغرب عن الثوري بأشياء وأرجو أنه ال بأس هشام غري ما ذك

                                                                         )2( . روى له م د ت س ق،به، مات سنة أربع ومائتني
                                                                                         . 4سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ثقة ،   ، سفْيانُ-
ثقة، : ، قال حيىي بن معني والعجلي الْكُوفي بنِ عبد الرحمنِ بنِ أَبِي سبرة الْجعفيا خيثَمةَ ، -

                                    )3(. ثقة وكان يرسل، مات دون املائة بعد سنة مثانني، روى له الستة: وقال احلافظ
  .7 عائشةَ ، أُم الْمؤمنِني رضي اللَّه عنها ، سبقت ترمجتها حتت احلديث رقم -

                                                
 1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 2/186 (1،طالكاشفالذهيب، ) 7/297 (1، طاجلرح والتعديلابن ايب حامت، ) 1(
 ).487 ص(
الكامل يف ضعفاء ابن عدي، ) 8/385 (1، ط، اجلرح والتعديلابن أيب حامت) 433 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 2(

 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 277 ص (1 طسؤاالت السلمي للدارقطينالسلمي، ) 8/148 (1 طالرجال
538.(  

ابن ) 1/377 (1، طالكاشفالذهيب، ) 145ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 3/394 (1،طوالتعديل،اجلرح ابن أيب حامت) 3(
 ) 197ص (1طتقريب التهذيب،حجر،



 136

   .لمالسند صعيف ، ومل يصب من حسنه ، واهللا أع : احلديثاحلكم على

  )1(.أي من أحد الشهور: يصوم من الشهر :معاين املفردات

 وصيام الثالثاء ،يف احلديث إن صح صيام السبت واالحد واالثنني من الشهر :فقه احلديث
 وكأن الغرض به أن يستوعب غالب : قال احلافظ، وهكذا،واألربعاء واخلميس من الشهر التايل

  )2(.أيام األسبوع بالصيام

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ).1423/ 4(، كتاب الصوم، باب صيام التطوع 1 طمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحعلي القاري، ) 1(
صيام البيض ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة ، كتاب الصوم، باب  شرح صحيح البخاريفتح الباريابن حجر، ) 2(
)4 /227.(  
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  :)الْمزارعة (في التشديد في ذَلكباب كتاب الْبيوعِ، 

36 -  نب ديأَنَّ أُس ،داهجم نورٍ، عصنم نانُ، عفْيا سنربريٍ، أَخكَث نب دمحا مثَندح داوودقَالَ أَب
 ينهاكُم عن أَمرٍ كَانَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمإِنَّ رسولَ اللَّه : الَجاَءنا رافع بن خديجٍ، فَقَ: ظُهيرٍ، قَالَ

 ولِ اللَّهسةُ رطَاعو ،ةُ اللَّهطَاعا، وعافن لَكُملَّمسو هلَيلَّى اُهللا عصلَكُم فَعأَن  : ولَ اللَّهسلَّى اُهللا إِنَّ رص
لَّمسو هلَيقَالَ، عنِ احلَقْلِ، وع اكُمهني :عديل أَو ،اها أَخهحنمفَلْي هضأَر نى عنغتنِ اسم .                                 

-داوودةُ:  قَالَ أَببعورٍ، قَالَ شصنم نلٍ، علْههم نلُ بفَضمةُ، وبعش اهوكَذَا رهو :يي أُسأَخ ناب د
  )1(. رافعِ بنِ خديِجٍ

  ورواه أمحد يف املسند،  عن الثوري وهو حديث الباب احلديثأبوداود روى  :دراسة احلديث
: حدثَنا شعبةُ، عن منصورٍ، قَالَ: حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، قَالَ  وقالشعبةَ عن )131/ 25(

نهاكُم عنِ  ... ، فَأَتانا رافع بن خديجٍ...: ، يحدثُ عن أُسيد بنِ ظُهيرٍ، قَالَسمعت مجاهدا
التاريخ الكبري  ابن أيب خيثمة ورواه  ،اهـ من كَانت لَه أَرض فَلْيمنحها  أَو ليدعها :الْحقْلِ، وقَالَ

ثَنا أَبِي، حدثَنا جرِير، عن منصورٍ، عن مجاهد، عن أُسيد بنِ حد فقال )224/ 3( السفر الثالث ،
ورواه النسائي يف ، اهـ إن رسول اهللا ينهاكُم عنِ احلَقْل: أَتانا رافع بن خديجٍ، فَقَالَ: ظُهيرٍ، قَالَ

ن منصورٍ، عن مجاهد، عن أُسيد بنِ ظُهيرٍ، مفَضلٌ بن مهلْهِلٍ، ع عن )391/ 4(السنن الكربى 
، اهـ إِنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم نهاكُم عنِ الْحقْلِ: جاَءنا رافع بن خديجٍ فَقَالَ: قَالَ

   . به أربعتهم عن منصور

حدثَنا مجاهد :  بن عبد الرحمنِ، قَالَسعيد منصور من عوبِ وت، صحيحسند وهذا :قلت
نهى رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا : قَالَ رافع بن خديجٍ: حدثَنِي أُسيد ابن أَخي رافعِ بنِ خديجٍ قَالَ: قَالَ

من كَانت :  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنفَع لَنا قَالَعلَيه وسلَّم عن أَمرٍ كَانَ لَنا نافعا، وطَاعةُ رسولِ اِهللا
 اها أَخهرِعزا فَلْيهنع زجا فَإِنْ عهعرزفَلْي ،ضأَر كتاب ،  عند النسائي يف السنن الكربى،لَه 

فا من ول، وخ)393/ 4(املزارعة، ذكر األسانيد املختلفة يف النهي عن كراء األرض بالثلث والربع 
السنن  ومن عبد الكرمي بن مالك عند النسائي يف ،)142/ 25(عمر بن ذر عند أمحد يف املسند 

                                                
 ).3398(رقم ) 260/ 3( كتاب الْبيوعِ، باب في التشديد في ذَلك السنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(
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جاَءنا من عند : عن مجاهد، عن ابنِ رافعِ بنِ خديجٍ، عن أَبِيه، قَالَ، فروياه )391/ 4(الكربى 
و هلَيلَّى اُهللا عص ولِ اللَّهسفَقَالَر ،لَّمرٍ كَانَ : سأَم نع موالْي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسى رهن

نهانا أَنْ نزرع أَرضا، إِلَّا «يرفُق بِنا، وطَاعةُ اللَّه، وطَاعةُ رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أَرفَق بِنا 
حوص وإبراهيم ورواه أبواأل ،به ، وهذا لفظ عمر بن ذر  يملك أَحدنا رقَبتها، أَو منحةَ رجلأَرضا

، عند النسائي يف  وعبد امللك بن أيب سليمانبن مهاجر واحلكم بن عتيبة وعبد الكرمي بن ميسرة
اب املزارعة كت،ند الطحاوي يف شرح معاين اآلثارعمش ع واأل،)391/ 4(السنن الكربى 

نهى رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا : عن مجاهد، عن رافعِ بنِ خديجٍ قَالَ عن  ستتهم)4/105(واملساقاة 
  . يزيد بعضهم على بعض اه، وهذا لفظ احلكم،علَيه وسلَّم عنِ الْحقْلِ

 عوبِتو،  اهللا عنه عن رافع رضي ا كان يروي احلديث بواسطة وبدون جماهداًأويبدوا 
وع، باب كراء األرض بالطعام  باب البي، رواه مسلم،حنوه سيد من سليمان بن يسار عن رافعأ
عن أَبِي ( مسع احلديث من عمه فروى مسلم يف نفس الباب ن رافعاًأبدوا  وي، )3/1181(

أَتانِي ظُهير، :  قَالَ) وهو عمه ( بن رافعٍ ، أَنَّ ظُهيرالنجاشي، مولَى رافعِ بنِ خديجٍ، عن رافعٍ
وما ذَاك؟ ما قَالَ :  عن أَمرٍ كَانَ بِنا رافقًا، فَقُلْتصلَّى اُهللا علَيه وسلَّملَقَد نهى رسولُ اِهللا : فَقَالَ

: كَيف تصنعونَ بِمحاقلكُم؟ فَقُلْت: سأَلَنِي: الَ فَهو حق، قَصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمرسولُ اِهللا 
فَلَا تفْعلُوا، ازرعوها، أَو : نؤاجِرها يا رسولَ اِهللا علَى الربِيعِ، أَوِ الْأَوسقِ من التمرِ أَوِ الشعريِ، قَالَ

 فقال )396/ 4(السنن الكربى النسائي يف ، وللحديث شاهد عند ) أَزرِعوها، أَو أَمِسكُوها
قَالَ : حدثَنا عبد الْملك، عن عطَاٍء، عن جابِرٍ قَالَ: حدثَنا يحيى قَالَ: أَخبرنا عمرو بن علي قَالَ

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسر :رزفَلْي ،ضأَر لَه تكَان نامكْرِيهلَا يو ،اها أَخهحنميل ا أَوهاهـ ع 
وسألت أيب عن أحاديث رافع ): 522/ 28(قال عبد اهللا يف مسند أمحد و ،، وهذا سند صحيح 
كلها :  فقال،عن عميه: ، ومرة يقولصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمانا النيب : بن خديج، مرة يقول

، )300/ 5( االلباين يف إرواء الغليل  صححهاحلديثب اهـ، ووأحبها إيل حديث أيوصحاح، 
                                     .واهللا أعلم

                                                 . 4 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة، محمد بن كَثريٍ - :رجال السند
                                                              . 4 حتت احلديث رقم سبقت ترمجتهثقة ،  سفْيانُ ، -
-داهج4 ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  م.                                                                      
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وكان عريف   رضي اللَّه عنه له صحبة ورواية،  وسياَأل الْأَنصارِي بنِ رافعٍ ، أُسيد بن ظُهيرٍ-
 مات يف ،، أصيب بسهم يوم أحد،تويف سنة ثالث وسبعنيمه، استصغر عن بدر وأجيز يوم أحدقو

                                                                                                   )1(خالفة مروان 
  ،أَبو عبد اللَّه ، الْمدنِي بنِ رافعِ بن عدي الْحارِثي اَألوسي الْأَنصارِي  ، رافع بن خديجٍ-

ابِيحص لٌليِج هنع اللَّه يضكان خيضب بالصفرة وحيفي  ،  أول مشاهده أحد مث اخلندق، ر
 قومه، استصغر عن بدر وأجيز يوم أحد وكان يعد يف الرماة، أصيب بسهم شاربه، وكان عريف

يوم أحد يف ثندوته فبقيت احلديدة يف ثندوته تتحرك فترك فيها إىل أن تويف سنة ثالث وسبعني 
 مات سنة ثالث أو أربع ،باملدينة وكان له ست ومثانون، وشهده ابن عمر وكان له عقب باملدينة 

  )2(وسبعني 

صححه اإلمام أمحد ، وأصل احلديث عند اإلمام احلديث ، و  صحيحالسند : احلديثلىاحلكم ع
  .مسلم يف صحيحه ، واهللا أعلم

  ) .)3ى عن احلقول أن تكرى أي تؤجر: املزرعة، واملعىن:  احلَقْلِ-  :معاين املفردات

ر مسلم يف  وهذا ليس على إطالقه فقد ذك،يفيد احلديث النهي عن كراء احلقل :فقه احلديث
السابقِ يف النهيِلةَالباب السابق الع ،وبني واهللا أعلم، منه  اجلائز .   

  

  

  

                                                
تقريب ابن حجر، ) 95/ 1 (1 طاالستيعاب يف معرفة األصحابابن عبد الرب، ) 47/ 2 (التاريخ الكبريالبخاري ) 1(
 ).236/ 1 (1 طاإلصابة يف متييز الصحابةابن حجر، ) 112 ص (1طتهذيب،ال

ابن حجر،  )1044/ 2 (1 طمعرفة الصحابة أبونعيم األصبهاين، )479/ 3(، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت، )2(
 ص (1طيب،تقريب التهذابن حجر،  )232/ 2 (أسد الغابة  ابن األثري)364 -362/ 2(1 طاإلصابة يف متييز الصحابة

204.( 
 ).15/ 3(، كشف املشكل من مسند جابر بن عبد اهللا األنصاري كشف املشكل من حديث الصحيحنيابن اجلوزي، ) 3(
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 اببيههِيلُ فسالت) نيالد(:  

حدثَنا جرِير، عن منصورٍ، عن زِياد بنِ عمرِو :  أَخبرنِي محمد بن قُدامةَ، قَالَيّسائالنقَالَ  - 37
فَةَ قَالَبذَينِ حانَ برمع نع ،دننِ ه : كي ذَلا فلُها أَهفَقَالَ لَه ،ركْثتانُ، ودةُ تونميم تكَان

ا، فَقَالَتهلَيوا عدجوا، ووهلَامي : ويفصي ويللخ تعمس قَدو نيالد كرلَا أَتسو هلَيلَّى اُهللا عصلَّم 
  )1( .ما من أَحد يدانُ دينا فَعلم اللَّه أَنه يرِيد قَضاَءه إِلَّا أَداه اللَّه عنه في الدنيا: يقُولُ

سنن  ، ورواه وهو حديث الباب جرير بن عبد احلميد  احلديث عنالنسائيروى  :دراسة احلديث
 عن )805/ 2(باب من ادان دينا وهو ينوي قضاءه ت ،  يف السنن ، كتاب الصدقاابن ماجه

عن منصورٍ، ، كالمها عن منصور به ، وخالف جعفر بن زياد  فروى احلديث  عبيدة بن محيد
دك وفَاؤه؟ تستدينِني ولَيس عن: حِسبته عن سالمٍ، عن ميمونةَ، أَنها استدانت دينا، فَقيلَ لَها: قَالَ

قُولُ: قَالَتي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسر تعمي سإِن: هاُهللا أَن لَمعا، ينيد يندتسي دأَح نا مم 
اهإِلَّا أَد ،اَءهأَد رِيدابن فأسقط راويان من السند ومها زياد وعمران وذكر بدال منها سامل وهو ) ي

 ، بسبب زياد ففيه جهالة ضعيفدنالسأيب اجلعد ، وهذا وهم منه والصواب رواية جرير وعبيدة ، 
:  بل قال فيه الذهيب،يعين عند املتابعة، وإال فهو لني احلديث) مقبول(وعمران قال عنه احلافظ 

، واهللا !!ه ا على شرطفإم! ذكرمها ابن حبان يف ثقاته ، فكالمها جمهول ومع هذا اهـاليعرف 
: أَخبرنا محمد بن الْمثَنى، قَالَالنسائي ال ، فقلكن جاء احلديث من غري طريقهما ، املستعان

ج نب بها وثَندشِ: رِيرٍ، قَالَحمنِ الْأَعا أَبِي عثَندنِ حاِهللا ب ديبع ننِ، عمحالر دبنِ عنِ بيصح نع 
دباعيلَ لَهفَق ،تاندتاس لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن جوةَ زونميةَ، أَنَّ مبتنِ عا:  اِهللا بي  ،نِنيمؤالْم أُم

فَاٌء؟، قَالَتو كدنع سلَيو ينِنيدتسلَّى اُهللا: تولَ اِهللا صسر تعمي سلَّإِنسو هلَيقُولُ عي ذَ : مأَخ نم 
أي ( التسهيل فيه ، كتاب البيوع،السنن الكربى اهـ ، وهذا يف دينا وهو يرِيد أَنْ يؤديه أَعانه اُهللا

   .)88/ 6) (الدين

 عنها، وهذا سند صحيح فقد ذكروا عبيد اهللا فيمن روى عن ميمونة رضي اهللا: قلت
عن  بسند حسن ،)70/ 11(ند الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار خر عآوعليه االعتماد، وشاهد 

إِني : ما لَك وللدينِ؟ فَقَالَت: محمد بنِ علي أَنَّ عائشةَ رضي اُهللا عنها كَانت تدانُ فَقيلَ لَها
                                                

  ).4686(، رقم ).7/315(، كتاب الْبيوعِ، التسهِيلُ فيه السننأخرجه النسائي يف ) 1(
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 من عبد ينوِي قَضاَء دينِه إِلَّا كَانَ لَه من اِهللا عز  ما:سمعت رسولَ اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ
واحلديث قال عنه االلباين يف صحيح وضعيف سنن ، اهـ فَأَنا أَلْتمس ذَلك الْعونَ ،وجلَّ عونٌ 

  .يف الدنيا، واهللا أعلم: صحيح، دون قوله) 258/ 10(النسائي 

                                         .9 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،ثقة  ،ن قُدامةَ محمد ب- :رجال السند
-رِير1، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  ج.                                                                
-دننِ هرِو بمنِ عب ادرد عنه منصور، وذكره ابن حبان يف الثقات كويف تف: قال الذهيب ، زِي، 

                                                                                                        )1( .روى له س ق
ال يعرف :  وقال الذهيب، أحد ااهيل: وقال املزي، مقبول: قال احلافظ، عمرانَ بنِ حذَيفَةَ -
                           )2(.  روى له س ق،وى عنه زياد بن عمرو ابن هند اجلملى يف أن ميمونة كانت تدان فتكثرر
 ، كان امسها برة، فسماها أُم الْمؤمنِني رضي اللَّه عنها ،ةَاللياهل حزن بنِ بِنت الْحارِث ، ميمونةُ -

ليه وآله وسلّم ميمونة، وكانت قبل النيب صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم عند أيب رهم النيب صلّى اللَّه ع
 يف ذي القعدة سنة سبع ملا اعتمر عمرة صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وتزوجها رسول اللَّه ،بن عبد العزى

  )3(.  هـ51توفيت بسرف سنة  القضية،

رضي للحديث طريق ثانية بسند صحيح عن ميمونة  ، ولكن  ضعيفدنالس : احلديثاحلكم على
  .، واهللا أعلمح احلديث وذا يص ،  عنهااهللا

   )4( فها يف اخلري خريا حمضاأي فصار أخذها وصر:  إال أداه اهللا تعاىل عنه يف الدنيا- معاين املفردات

  .ن سداد دينهيتمكن املديون ممل  حىت لو ،يف احلديث جواز االستدانة بنية الوفاء :فقه احلديث

                                                
ميزان الذهيب، ) 326/ 6 (1 طالثقاتابن حبان، ) 498-497/ 0 (1 طذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، ) 1(

  ).380/ 3 (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 92/ 2 (1، طاالعتدال
 1ط، تقريب التهذيبابن حجر،) 319/ 22 (1طذيب الكمال  املزي) 235/ 3 (1، طميزان االعتدال الذهيب) 2(
 ).429 ص(
اإلصابة يف متييز ابن حجر، ) 518/ 2 (1، طالكاشف، الذهيب )3234/ 6 (1ط معرفة الصحابة،  نعيم وأب )3(

  ) 322/ 8 (1 طالصحابة
 ).75/ 2(، كتاب الصدقات، باب الكفالة 2ط ماجهحاشية السندي على سنن ابن السندي، ) 4(
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 ابتكأَةرالْم اني أَمف ابب ،ادالْجِه:  

38 - نانُ بثْما عثَندح داوودةَ، قَالَ أَببيأَبِي ش  ،يماهرإِب نورٍ، عصنم نةَ، عنييع نانُ بفْيا سثَندح
ةَ، قَالَتشائع نع ،دونِ الْأَسع :تإِنْ كَانوزجفَي نِنيمؤلَى الْمع جِريأَةُ لَتر1( . الْم(  

 ، ومل أجد من روى احلديث عن منصور إال ابن عيينة ، وقد  صحيحالسند :دراسة احلديث
فقلت لسفيان إمنا حفظه جرير عن األعمش عن : شكك البعض يف احلديث ، فقال علي بن املديين

مث قال لقد ، فظته إال عن منصور عن إبراهيم عن األسود إبراهيم عن األسود فقال سفيان ما ح
جمموع فيه مصنفات أيب العباس األصم وإمساعيل  اهـ، كما يف أحال جرير على ثقة على سليمان

 من  منصورعوبِ وت، ، وكالم ابن عيينة يدل على حفظه وتثبته للحديث)307: ص(الصفار 
 ما روى األسود عن عائشة رضي اهللا ،ديث النساءيب داود الطيالسي يف مسند أحاأاالعمش عند 

سمعت إِبراهيم، يحدثُ عنِ الْأَسود، عن : حدثَنا شعبةُ، عنِ الْأَعمشِ، قَالَ ، فقال )3/24(عنها 
ةَ، قَالَتشائع : نيملسلَى الْمع جِريأَةُ لَترالْم تيف هلايشهد  رة املرأة وعموم إجااهـ ،إِنْ كَان 

أُم عن ) 1/81( باب الصالة يف الثوب الواحد ملتحفا به ، كتاب الصالة،اجلملة ماعند البخاري
 انِئاههنع اللَّه يضر قَالَت. ..فُالَنَ : قُلْت ،هترأَج لًا قَدجلٌ رقَات هي أَنأُم ناب معز ،ولَ اللَّهسا ري
 ناب ولُ اللَّهسةَ، فَقَالَ رريبهلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص :انِئه ا أُمي ترأَج نا منرأَج اهـ، وكذا .. .قَد

كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب استحباب صالة الضحى، وأن أقلها ركعتان، ،عند مسلم
  .احلث على احملافظة عليهاو ست، ووأكملها مثان ركعات، وأوسطها أربع ركعات، أ

إِنَّ :  قَالَصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمعن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي وللحديث شاهد بسند حسن 
 أبواب السري عن ، عند الترمذي يف السنن،)تجِري علَى الْمسلمني : الْمرأَةَ لَتأْخذُ للْقَومِ، يعنِي

وهذا حديث : وقال) 3/193(، باب ما جاء يف أمان العبد واملرأة لَّى اُهللا علَيه وسلَّمصرسول اهللا 
، )261كما يف العلل الكبري للترمذي ص ،هو البخاري: قلت ( حسن غريب وسألت حممداً

  . واهللا أعلم، فاحلمد هللا،هذا حديث صحيح: فقال

  .24 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،ةثق  ، عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ-:رجال السند

                                                
 ).2764(رقم ) 84/ 3( كتاب الْجِهاد، باب في أَمان الْمرأَة السنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(
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  .17 ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم سفْيانُ بن عيينةَ ، -
- ، يماهر7ثقة،سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  إِب.  
-دو7ثقة،سبقت ترمجته حتت احلديث رقم   ، الْأَس.    
  .7رقم  سبقت ترمجتها حتت احلديث ،ها أُم الْمؤمنِني رضي اللَّه عن ، عائشةُ -

  . ، واهللا أعلماحلديث صحيح : احلديثاحلكم على

 ومعىن على باعتبار منعهم منه يقال ،أي توفر األمان لشخص أو أكثر:  لَتجِري-  :معاين املفردات
  )1(. أجار فالن على فالن إذا أعانه عليه ومنعه منه

  )2(. ر كلها تدل على جواز أمان املرأة على كل حالاآلثا: قال ابن عبد الرب :فقه احلديث

 قال صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، يعين يف عهد النيب ،إن كانت:  قول عائشة رضي اهللا عنها:فائدة
كنا نفعل كذا، وكانوا يفعلون كذا يف :  إن أكثر احملققني ذهبوا إىل أن قول الصحايب:)3(احلازمي 

 ظاهر يف الداللة على جواز الفعل، وأن ذكر الصحايب حنو اُهللا علَيه وسلَّمصلَّى عهد رسول اهللا 
مذاهب العلماء يف قول الصحايب كنا نفعل كذا : )4(وقال ابن حجر  ،ذلك يف معرض احلجة اهـ

أنه مرفوع مطلقا وقد حكاه شيخنا وهو الذي اعتمده الشيخان يف : األول:وأمهل املصنف مذاهب
 ويستفاد من هذا الكالم أن قول عائشة رضي اهللا عنها من ،ثر منه البخاري اهـصحيحيهما وأك

  . املوقوف لفظأ،قبيل احلديث املرفوع حكماً

  

  

                                                
 ).315/ 7(، كتاب اجلهاد، باب يف أمان املرأة 2 طعون املعبود وحاشية ابن القيمم آبادي، ابن القيم، العظي) 1(
، أبو النضر موىل عمر بن عبيد اهللا،حديث ثامن أليب النضر مالك التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيدابن عبد الرب،) 2(
)21 /188.( 
 )173: ص ( واملنسوخ من اآلثاراالعتبار يف الناسخاحلازمي   )3(
  )2/515(النكت على كتاب ابن الصالح  ابن حجر )4(
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 ابتكهنع اللَّه يضر ودعسنِ مب اللَّه دببِ عاقنم اببِ ، باقنالْم:  

39 -  يذمرقَالَ التاللَّه دبا عثَندنِ قَالَحمحالر دبع نقَالَ:  ب انِياحلَر داعا صنربأَخ : ريها زثَندح
صلَّى اُهللا علَيه قَالَ رسولُ اللَّه : حدثَنا منصور، عن أَبِي إِسحاق، عن احلَارِث، عن علي، قَالَ: قَالَ

لَّمسو :مؤم تكُن لَودبع أُم ناب هِملَيع ترلَأَم ةورشرِ مغَي نا مدا أَحر .                                         
-يلع نع احلَارِث يثدح نم رِفُهعا نميثٌ إِندذَا ح1( . ه(  

بن  علي ورواه  ،ابوهو حديث الب صاعد بن عبيد روى الترمذي احلديث عن :دراسة احلديث
مسند   ،سنداملورواه أمحد يف  ، )379: ص (زهري عن عبيد اهللا بن عمر وغريه  ،سنديف امل اجلعد

حسن بن وعن  موسى بن داود عن )211/ 2( )208/ 2(علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
لد عمرو بن خا عن )272/ 6(حممد : من امسه ،املعجم األوسطورواه الطرباين يف ،  موسى
،  عبد السالم بن عبد احلميد عن )159/ 1(تاريخ بغداد ورواه اخلطيب البغدادي يف  ، احلراين

ختالط أيب ا و الشديد احلارث ضعفبسببِ ،اً جدند ضعيفالس وهذا ، ستتهم عن زهري به
 ،273 وكذا برهان الدين العجمي ص ،93 وذكره العالئي يف املختلطني ص ،هيِسسحاق وتدلإِ
 ومنصور مل يذكر العلماء انه ،)42: ص(ذكره احلافظ يف املرتبة الثالثة من طبقات املدلسني و

، راجع  وكذبه الشعيب وهوأعلم به ممن وثقه، واحلارث ضعيف جدا،روى عنه قبل االختالط
مل يكن أحد أعلم : قال ابن معني{ لكن روى الثوري وإسرائيل،)3/78(اجلرح والتعديل للرازي 

 أثبت أصحاب ايب اسحاق الثوري وشعبة : وقال أبو زرعة، إسحاق من الثوريحبديث أيب
، كما يف اجلرح  اهـ اسراءيل ثقة متقن من أتقن أصحاب اىب اسحاق: وقال أبوحامت،واسراءيل
إسرائيل مساعه من أيب إسحاق قدمي، : ، وقال أيضا)2/331) (1/64/66 (للرازيوالتعديل 

 كما يف علل ،ل من مسع منه بأخرة فليس مساعه بأجود ما يكونوأبو إسحاق بأخرة اختلط، فك
 وهذا عند ، ومها ممن رويا عنه قبل إختالطه،عن ايب اسحاق} )2/154(يث البن أيب حامت احلد

   .)10/ 2(و ) 2/140(لي بن أيب طالب رضي اهللا عنه  مسند ع،أمحد يف املسند

                                                
، باب مناقبِ عبد اللَّه بنِ مسعود رضي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمَبواب الْمناقبِ عن رسولِ اللَّه أ، السنن أخرجه الترمذي يف )(1

 هنع 3808( ، رقم .)673/ 5(اللَّه.(  
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يب اسحاق عن احلارث عن علي أن  منصور، فروى زهري عن منصور ع علىفلواخت: قلت
يب اسحاق عن أ القاسم بن معن فروى احلديث عن منصور عن فالَ وخ، وهو حديث الباب،به

 عبد اهللا بن مسعود ، كتاب املناقب، عند النسائي يف السنن الكربى،عاصم بن ضمرة عن علي به
صم وهذا يف املستدرك  قال احلاكم بعد أن روى احلديث من طريق عا،)356/ 7(رضي اهللا عنه 

 عاصم بن ضمرة ضعيف، وقال : قال الذهيب،حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه): 359/ 3(
وعاصم بن ضمرة ثقة، من تكلم فيه ): 408/ 1(أمحد شاكر يف تعليقه على احلديث يف املسند 

   .ال احلارث اهـفقد بالغ وأخطأ، فاحلديث صحيح من طريق عاصم 

  ومضعفاً، على تضعيف الذهيب لعاصمداًا ر،2327ضعيفة رقم وقال االلباين يف ال
صدوق، والصواب يف تضعيفه :  واملتقرر فيه أنه حسن احلديث، وقال احلافظ، كذا قال:للحديث

االعتماد على رواية زهري بن معاوية ألنه أوثق من القاسم بن معن، وملوافقتها لرواية سفيان، وهو 
ديث حديثه ال دخل إسحاق، وهو إمنا رواه عنه عن احلارث، فاحلالثوري؛ فإنه أحفظهم عن أيب 

   .لعاصم فيه اهـ

 أما زهري بن معاوية ، وهذا أعلى ماقيل فيه، فالقاسم ثقة،ولو قلنا بثقة عاصم املطلقة: قلت
 ،  فال شك يف تقدمي روايته على رواية القاسم،كان زهري أحفظ من عشرين مثل شعبة: فقيل فيه

فاحلديث : حينما قال ومنه يعرف خطأ أمحد شاكر ، الدخل لعاصم فيه، احلارثفاحلديث حديث
، ومثله يف اخلطأ قول الطرباين يف املعجم اهـ، وقد سبق قريباال احلارث صحيح من طريق عاصم 

 ومما ،مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق إال منصور، تفرد به زهري اهـ): 272/ 6(األوسط 
سبق نعلم ضاحلدعف واهللا أعلم،يث  .  

ثقة :  قال أبوحامت ،محمد أَبو الدارِمي ، السمرقَندي عبد اللَّه بن عبد الرحمنِ - :رجال السند
 مات سنة مخس ومخسني ومائتني، روى له م د ،كان من احلفاظ املتقنني: ، وقال ابن حبانصدوق

                                                                                                        )1(.ت

                                                
 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 364/ 8 (الثقاتابن حبان، ) 99/ 5 (1، ط اجلرح والتعديل ابن أيب حامت،)(1

  ).567/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 311
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- انِياحلَر داعص ، ديبع نبيلجو  الْبأَب دمح1(.  روى له ت ق،مقبول:  قال احلافظ ،م(                                       
                                                .2 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة ،بن معاوِيةَ  زهير -
ثقة، وقال ابن :  قال ابن معني وأبوحامت، السبِيعي الْهمدانِيعبد اللَّه بن  عمرو  ، إِسحاقأَبو -

                                                                                                                                                      )2(. روى له الستة، مات سنة تسع وعشرين ومائة، ثقة اختلط بأخرة:حجر
-احلَارِث ،   نب اللَّه دبعرواَألع انِيدمحدثين:  قال الشعيب،ليس به بأس:  قال ابن معني ،الْه 

                                            )3(.  مات يف خالفة ابن الزبري، روى له د ت س ق،احلارث األعور وأنا أشهد أنه أحد الكاذبني
- يلع، ابِيحص هنع اللَّه يض3 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ر.  

رث واحلديث حديثه ، وأخطأ من صححه بسبب احلا اً ، جد ضعيفندالس : احلديثاحلكم على
، واحلديث معروف من طريق احلارث كما قال الترمذي ، من طريق عاصم ومر تفصيل ذلك 

 النيب صلى اهللا عليه حلديث ال نعلمه يروى عن، علي، عنوهذا ا : )73/ 3(سند وقال البزار يف امل
  .، واهللا أعلم اهـإال من هذا الوجه ذا اإلسناد: وسلم

 عبد اهللا بن :إبن أم عبد ،)4( أي جاعل أحد أمرياً يعين أمري جيش بعينه : مؤمراً-: املفرداتمعاين
  مسعود، وبوب له الترمذي

يف احلديث فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة للصحايب اجلليل املتعبد عبد اهللا بن مسعود  :فقه احلديث
  .رضي اهللا عنه

  

  

  
                                                

  ) 271 ص (1ط تقريب التهذيب، ابن حجر، ) 5/ 13 (1 ط ذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، ) 1(
 ).423 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 243/ 6 (1، طاجلرح والتعديل ابن أيب حامت،) 2(
  تقريب التهذيب،ابن حجر،) 208/ 1 (1 ط الضعفاء الكبريالعقيلي، ) 360/ 3 (1 ط تاريخ ابن معنيالدوري، ) 3(

  ).146 ص (1ط
 ).4017/ 9( جامع املناقب ، كتاب املناقب والفضائل، باب1  طمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،علي القاري) 4(
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 ابتكآنفِْسريِ الْقُرت ، ابب :وةبوالت ةورس نم:  

40 -  يذمرقَالَقَالَ الت ديمح نب دبا عثَندح : نيلَ، عائرإِس نى، عوسم نب اللَّه ديبا عثَندح
 ،دنِ أَبِي اجلَعمِ بالس نورٍ، عصنانَ مبثَو نقَالَع ، : لَتزا نىت نت مت ُّ لَم 

 في بعضِ أَسفَارِه، فَقَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمكُنا مع النبِي :  قَالَ)34 : اآلية،التوبةرة سو( َّيت
ابِهحأَص ضع؟ فَقَالَ: بذَهختفَن رياملَالِ خ ا أَينملع لَو ،ةضالفبِ وي الذَّهف زِلَتانٌ :أُنسل لُهأَفْض

ذَاكانِهلَى إِميع هينعةٌ تنمؤةٌ مجوزو ،راكش قَلْبو ،ر .                                                                  
-نسيثٌ حدذَا حه ،لَه يلَ، فَقُلْتاعمإِس نب دمحم أَلْتس  : نم عمس دأَبِي اجلَع نب مالانَ؟ سبثَو

  )1( .لَا: فَقَالَ

 ، ورواه أمحد وهو حديث الباب عبيداهللا بن موسى روى الترمذي احلديث عن :دراسة احلديث
قَد نزلَ في الذَّهبِ ( وقال عن عبد الرمحن بن مهدي )45/ 37( ومن حديث ثوبانيف املسند ، 

سرائيل من جرير بن عبد احلميد عند احملاملي يف  عن إسرائيل به ، وتوبع إكالمها، )والْفضة ما نزلَ
اديث من أح يف ابن الشرقي ، ومن الثوري عند )404: ص(أمايل احملاملي رواية ابن حيىي البيع 

عن سالمِ بنِ أَبِي الْجعد عن  عن منصورٍ وعمرو بن مرةَ( فرواه )137: ص(املسند الصحيح 
 ،  منصور عن سامل عن ثوبان بهكلهم عن،  احلديث ... ما نزلَ ذكْر الذَّهبِ والْفضةلَ: ثَوبانَ قَالَ

 كيف ،هذا حديث حسن اهـ، ليس حبسن:  وقول الترمذي، املذكورِنقطاعِ لالالسند ضعيفو
 والعجيب أن يقول ، ونقل عن شيخه البخاري عدم مساع سامل من ثوبان !نقطاع اد ويف السن

تهذيب ال مع أنه ذكر يف ،حسن): 31: ص(فظ يف اإلمتاع باألربعني املتباينة السماع احلا
وقال الذهلي عن أمحد مل يسمع سامل من : مايفيد بضعف رواية سامل عن ثوبان فقال) 3/432(

  . وليست هذه األحاديث بصحاح اهـثوبان ومل يلقه بينهما معدان بن أيب طلحة

الْحاصل أَنه :  فقال)71/ 2(ختريج أحاديث الكشاف  واحلديث ضعفه الزيلعي يف: قلت
) 38/189(ث شاهد رواه أمحد يف املسند  وللحدي،اهـحديث ضعيف ملا فيه من الاضطراب 

ي الْهذَيلِ سمعت عبد اِهللا بن أَبِ:  ، قَالَنا شعبةُ، حدثَنِي سلْمحدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَقال 
                                                

/ 5(ومن سورة التوبة : ، أَبواب تفِْسريِ الْقُرآن عن رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، بابالسنن أخرجه الترمذي يف )(1
  .هذَا حديثٌ حسن:  ، وقال)3094( ، رقم )277
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:  تبا للذَّهبِ والْفضة ، قَالَ:حدثَنِي صاحب لي، أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: قَالَ
ا للذَّهبِ والْفضة يا رسولَ اِهللا، قَولُك تب: فَحدثَنِي صاحبِي أَنه انطَلَق مع عمر بنِ الْخطَّابِ فَقَالَ

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صساذَا؟ فَقَالَ رم: ةرلَى الْآخع نيعةً تجوزا، وراكا شقَلْبا، ورا ذَاكانسل 
  .اهـ

فقال حدثنا ) 20: ص( لكن رواه أمحد يف الزهد ،م ذكره ابن حبان يف الثقاتلَ وس:قلت
ن بن مهدي، حدثنا شعبة عن سليمان يعين ابن عبد الرمحن النخعي، عن عبد اهللا بن أيب عبد الرمح

 واحلديث ، وسليمان هذا مل أعرفه، بهصلَّى اُهللا علَيه وسلَّماهلذيل، حدثنا صاحب يل عن النيب 
ق يف  ومل أجد هذا التوثي، من طريق سلم وقال عنه ثقة،2176صححه االلباين يف الصحيحة رقم 

، واهللا حسنبه  ولعل حديث الباب يتقوى حبديث سلم ويصري ، وسليمان مل أعرفه،كتب التراجم
  .أعلم

وكان ممن مجع  : قال ابن حبان ،محمد  أَبوبن نصرٍ الْكَشي ، عبد بن حميد - :رجال السند
                                          )1(.، روى له م ت مات سنة تسع وأربعني ومائتني، ثقة حافظ:قال احلافظو ،وصنف

 وقال ، ثقة: قال ابن معني ،أَبو محمد  ،الْكُوفي بن أَبِي الْمختارِ الْعبِسي،  عبيد اللَّه بن موسى-
وهو .. .اسرائيل وعبيد اهللا أثبتهم يف ،صدوق كويف حسن احلديث، وأبو نعيم أتقن منه: أبوحامت

                                                                 )2(. روى له الستة، مات سنة ثالث عشرة ومائتني،ثقة
إسرائيل فوق أيب بكر بن : ، قال القطانانِي إِسحاق السبِيعي الْهمدبن أَبِي بن يونس  ،إِسرائيلُ -

 :ثقة، وقال مرة:  وقال العجلي،كان حيىي بن سعيد ال يروي عن إسرائيل:  قال ابن معني،عياش
ثقة تكلم :  وقال احلافظ،وال عربة بقول من لينة.. .وكان حافظًا حجة: جائز احلديث، قال الذهيب

                                                                                                                                                      )3(. له الستة روى، مات سنة ستني ومائة،فيه بال حجة

                                                
  ).368 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 676/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 401/ 8 (1 طالثقات ابن حبان )(1
 1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 687/ 1 (1،طالكاشفالذهيب، ) 334/ 5 (1، ط، اجلرح والتعديلابن أيب حامت) 2(
  ).375 ص(

 ص (1 طاألمصارمشاهري علماء ابن حبان، ) 63 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 131/ 1 (1 طالضعفاء الكبري العقيلي، )3
 ).104 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 158/ 1 (1 طتذكرة احلفاظالذهيب، ) 267
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-دنِ أَبِي اجلَعمِ بال6 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،ثقة  ، س.                                          
  .6رقم ، سبقت ترمجته حتت احلديث  رضي اللَّه عنه صحابِي،  ثَوبانَ -

، واحلديث حسنه الترمذي  ، لكنه مع الشاهد يصري حسن  ضعيفالسند : احلديثاحلكم على
   .، واهللا أعلمواحلافظ

 الذهب والفضة، وعرفنا نزلت هذه اآلية يف:  أي:نزلت يف الذهب والفضة :معاين املفردات
أفضل املال أو أفضل ما يتخذه اإلنسان :  أي:أفضله، .لو للتمين: لوعلمنا،.حكمهما ومذمتها

أي على دينه بأن تذكره الصالة والصوم وغريمها من العبادات، ومتنعه من : تعينه على إميانه، .قنية
  )1(الزنا وسائر احملرمات 

 ، وغريه ذاكرٍاملذكورات من لسان) إن صح احلديث ( علَيه وسلَّمصلَّى اُهللالنيب  دع :فقه احلديث
من املال ملشاركتها للمال أي يف ميل قلب املؤمن إليها وأا أمور مطلوبة عنده مث عدها من أصل 
األموال ألن نفعها باق ونفع سائر األموال زائل وباجلملة فاجلواب من أسلوب احلكيم للتنبيه على 

  )2(. املؤمن ينبغي أن يتعلق باآلخرة فيسأل عما ينفعه وأن أموال الدنيا كلها ال ختلو عن شرأن هم 

  

  

  

  

  

  
                                                

/ 4(، كتاب الدعوات، باب ذكر اهللا عز وجل والتقرب إليه 1  طمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،علي القاري) 1(
1556.( 

  ).571/ 1(ح، باب أفضل النساء  كتاب النكا،2ط ماجهحاشية السندي على سنن ابن السندي، ) 2(
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ابنِ: بماملُؤ ةورس نمو :  
41 -  يذمرارٍ قَالَقَالَ التشب نب دمحا مثَندقَالَ: ح يدهم ننِ بمحالر دبا عثَندح :ثَندانُ، حفْيا س

سمعت النبِي : عن منصورٍ، واَألعمشِ، عن ذَر، عن يسيعٍ احلَضرمي، عن النعمان بنِ بشريٍ، قَالَ
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُصةُ:  يادبالع واُء هعأَ،الدقَر ىه مهجه ين ىن من خن ُّ   ثُم 

   )60 :، اآليةغافرسورة ( َّيي ىي مي خي حي جي يه
- يححص نسيثٌ حدذَا ح1( .ه(

 

 ، أمحد يف املسند ، ورواهوهو حديث الباب الثوري روى الترمذي احلديث عن :دراسة احلديث
بدون ذكر شعبة  عن )30/289 (صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمعن النيب  حديث النعمان بن بشري

 ذكر البيان بأن دعاء املرء ربه يف األحوال من ، ابن حبان يف الصحيحواهور ،يف السند) اَألعمشِ(
 الطرباين يف ورواه  عن جرير بن عبد احلميد ،)3/172(العبادة اليت يتقرب ا إىل اهللا جل وعال 

 حي جي يه ىه مهجه ين ىن ُّ  باب تأويل قول اهللا عز وجل ،الدعاء
، ان بن عبد الرمحن شيب عن )22: ص ()60 :، اآليةغافرسورة ( َّيي ىي مي خي

أربعتهم عن منصور به ، ورواه الترمذي عن الثوري وهو حديث الباب ، وعن ومروان بن معاوية 
وقَد رواه منصور، واَألعمش، عن ذَر،  ، هذَا حديثٌ حسن صحيح: قال الترمذي(،)5/316(

ذَر يثدح نإِالَّ م رِفُهعالَ نباب تأويل قول اهللا عز وجل ،الطرباين يف الدعاء  ورواه،) اهـو  ُّ 

سورة ( َّيي ىي مي خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن
 وأيب عوانة وزهري بن معاوية ، ورواه عبد اهللا بن داود اخلرييب عن )23: ص()60 :، اآليةغافر

 )8/120( أبونعيم يف احللية ورواه ، عن عبد اهللا بن ادريس )1/51(مسند الشهاب يف القضاعي 
رواه عن ذر األعمش : ، قال أبونعيم عن الفضيل بن عياض ،سبعتهم عن األعمش عن ذر به

  .رير وغريهم اهـومنصور، ورواه عن األعمش مجاعة وعن منصور الثوري وشعبة وشيبان وج

 إال ذكر ابن  فلم أعثر له على توثيقٍ،قة يسيعت ثتب صحيح إن ثَ حديث البابسندو: قلت
 ، وقال الذهيب ه احلافظ يف التقريب ويف هذا التوثيق نظرقَّولعله هلذا السبب وثَ ،هحبان له يف ثقات

                                                
 هذَا : ، وقال)3247( ، رقم ) 374/ 5(ومن سورة املُؤمنِ : ، أَبواب تفِْسريِ الْقُرآن، بابالسننأخرجه الترمذي يف ) (1

يححص نسيثٌ حدح.  
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ليسيع ومل أعثر على ونقل املزي يف التهذيب توثيق النسائي اهـ ، وثق  )393/ 2(الكاشف يف 
، فلم يذكروا عن يسيع راويا غري ذر ومل يذكروا له غري هذا احلديث هذا التوثيق يف أي كتاب 

 واجلرح والتعديل )558/ 5(  وثقات ابن حبان)426/ 8(  التاريخ الكبري للبخاريهلذا وراجع
): 1/667( املستدرك يف  وقال احلاكم، فالسند يف نقدي ضعيف، وغريهم)313/ 9( للرازي

هذا حديث حسن صحيح، : ال وسبقه الترمذي فق،هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه اهـ
 صحيح اهـ، وقال احلاكم يف :)7/247(ضعيف سنن الترمذي لباين يف صحيح ووقال األ

وهلذا احلديث شاهد بإسناد صحيح، عن عبد اهللا بن عباس اهـ، مث رواه ): 1/667(املستدرك 
 نعبنِ عنِ ابع ،داهجم نى، عيحأَبِي ي نعاسٍ، وبنِ عنِ ابع ،نِ أَبِي ثَابِتبِيبِ باللَّح يضاسٍ ر ه

   .اهـأَفْضلُ الْعبادة هو الدعاُء : عنهما

 ويقوي أحدمها ، وأبو حيىي هو القتات ضعيف، ولكنه مدلس وعنعن،وحبيب ثقة:       قلت
  . واهللا أعلم، ويزداد حديث الباب ما قوة،االخر

                                               .15  سبقت ترمجته حتت احلديث رقم،ثقة ، محمد بن بشارٍ - :رجال السند
                                                                     .34 عبد الرحمنِ بن مهدي ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
                                                                 .4 سفْيانُ ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
كان جرير إذا حدث عن ،  الْكُوفيمحمد أَبو سلَيمانَ بنِ مهرانَ الْأَسدي الْكَاهلي ، اَألعمش –

تج حبديثه، قال األعمش ثقة حي:  قال أبوحامت،األعمش قال هذا الديباج، وهو أستاذ الكوفة
                                )1(. روى له الستة،، مات سنة سبع وأربعني ومائةوكان مدلساً: ابن حبان قال ،مامإ: ةأبوزرع

- ذَر ،  اللَّه دبع نببِيهرثقة:  بن معني حيىي ، وقال ما حبديثه بأس:قال أمحد بن حنبل ، الْم  ،
                                                                                                                           )2(.  روى له الستة،مات قبل املائة، صدوق يف احلديث : وقال البخاري

- ، يمرعٍ احلَضيسانَ يدعنِ م3(. ي يف التهذيب توثيق النسائي، روى له د ت س قونقل املز  ،ب( 
                                                

تقريب ابن حجر، ) 302 /4 (1 طالثقاتابن حبان، ) 147 -146/ 4(، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 1(
 ).464/ 1 (1،طالكاشفالذهيب، ) 254 ص (1طالتهذيب،

 1 طتقريب التهذيبابن حجر،  )43: ص (الضعفاء الصغريلبخاري  ا)453/ 3( 1، ط اجلرح والتعديلابن أيب حامت،)2(
 ).386/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 203 ص(

 ) 607 ص (1طتقريب التهذيب، ابن حجر، ) 306/ 32 (1 طذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، ) 3(
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كان أول مولود   ،رضي اللَّه عنه الْخزرجِي الْأَنصارِي بنِ سعد بنِ ثَعلَبةَ النعمان بنِ بشريٍ ، -
يف النيب  صحبة، تو، له وألبويه أخت عبد اهللا بن رواحة أمه عمرة بنت رواحةلألنصار بعد اهلجرة،

فكان عليها سبعة  ، استعمله معاوية على الكوفةصلى اهللا عليه وسلم، وله مثان سنني وسبعة أشهر 
  )1(.  قتل سنة مخس وستني،إىل إمرة محص نقله معاوية من إمرة الكوفةمث   ،أشهر

 شاهد عن ابن عباس رضي اهللا عنه يتقوى به ،  ، وللحديث ضعيفالسند : احلديثاحلكم على
 ، كما صحح احلاكم شاهد ابن عباس ، واهللا   حسناً ، واحلديث صححه الترمذي واحلاكمصريوي

  .أعلم

: داخرين أي توحيدي وطاعيت،: ،عن عباديتأي وحدوين واعبدوين :ادعوين :معاين املفردات
  )2(صاغرين أذالء 

مى عبادة لداللته على  أي هو العبادة احلقيقية اليت تستأهل أن تس،الدعاء هو العبادة :فقه احلديث
  )3(. اإلقبال على اهللا واإلعراض عما سواه حبيث ال يرجو وال خياف إال إياه

  

  

  

  

  

  

                                                
اإلصابة ابن حجر، ) 2661 -2658/ 5 (1ط معرفة الصحابة،  نعيم وأب )75/ 8( 1ط التاريخ الكبريالبخاري ، ) 1(

  ) 563 ص (1ط تقريب التهذيب، ابن حجر،  )347/ 6 (1 ط يف متييز الصحابة
 ).276/ 22(ألدب، باب ما جاء يف البناء ، كتاب اعمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيين، ) 2(
  ).247/ 4(، كتاب الوتر، باب الدعاء 2ط عون املعبود وحاشية ابن القيمابن القيم،  ،العظيم آبادي) 3(
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 ابتلَاصِكاِإلخ ةوري ساَء فا جم ابب ، آنلِ الْقُرائفَض:  

42 -  يذمرارٍ، قَالَاقَالَ التشب نب دمحمةُ، وبيا قُتثَندح :دقَالَح يدهم ننِ بمحالر دبا عثَن :
 نع ،ونمينِ مرِو بمع نمٍ، عثَينِ خبِيعِ بر نع ،افسنِ يلَالِ به نورٍ، عصنم نةُ، عدائا زثَندح

أَةُ أَبِي أَيرام يهو أَةرنِ املَى، عنِ أَبِي لَينِ بمحالر دبقَالَع ،وبأَبِي أَي نع ،وب : ولُ اللَّهسقَالَ ر
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأَ:صقَر ن؟ مآنثُلُثَ القُر لَةي لَيأَ فقْرأَنْ ي كُمدأَح جِزعأَي  : فَقَد دمالص داحالو اللَّه

آنأَ ثُلُثَ القُرقَر.                                                                                                        
 وتابعه علَى ، هذَا حديثٌ حسن ولَا نعرِف أَحدا روى هذَا احلَديثَ أَحسن من رِواية زائدةَ-

قَداضٍ، ويع نلُ بيالفُضيلُ، وائرإِس هتايرِو نيثَ عذَا احلَده الثِّقَات نم داحو رغَيةُ، وبعى شور 
يهوا فبطَراضورٍ، وصن1(.م(  

وهو ) عنِ امرأَة وهي امرأَةُ أَبِي أَيوب(الترمذي احلديث عن زائدة وقال  روى :دراسة احلديث
يف فضل قل هو اهللا : ، بابئل القرآن ومن كتاب فضا، الدارمي يف السننورواه حديث الباب ،

 أمحد يف املسند،  ، ورواه)عن امرأَة، من الْأَنصارِ( السبيعي وقال إسرائيل عن )4/2156(أحد 
النسائي يف السنن  ورواه ،) عن امرأَة(شعبة وقال  عن )38/536(ي حديث أيب أيوب األنصار

صورٍ، عن هلَالِ بنِ يساف، عنِ الربِيعِ بنِ خثَيمٍ، عنِ عن من(جرير فرواه  عن )9/252(الكربى 
 عبد العزيز وعن ،) قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: امرأَة، من الْأَنصارِ، عن أَبِي أَيوب، قَالَ

 عن عمرِو بنِ ميمون، عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي حدثَنا منصور، عن رِبعي،( فقالبن عبد الصمد، 
من : قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: أَنَّ أَبا أَيوب، أَنبأَها قَالَ: لَيلَى، عنِ امرأَة، من الْأَنصارِ

حديث الستة من ورواه اخلطيب البغدادي يف  )د قَرأَ ثُلُثَ الْقُرآنقَرأَ في لَيلَة بِقُلْ هو اُهللا أَحد فَقَ
، ستتهم عن منصور به ، )عنِ امرأَة، من الْأَنصارِ(وقال فضيل بن عياض  عن ال)41: ص(التابعني 

  . على اخلالف يف السند املذكور من جرير وعبد الصمد

، وقال البخاري يف التاريخ اهـذا خطأ  ه: بعد روايته لطريق عبد الصمدقال النسائي
 أسقط من اإلسناد :، وقال الدارقطين يف املوطن السابقاهـ وربعي ال يصح): 137/ 3(الكبري 

                                                
ي سورة اِإلخلَاصِ جاَء ف، أَبواب فَضائلِ الْقُرآن عن رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، باب ما السننأخرجه الترمذي يف ) (1
  . هذَا حديثٌ حسن: ، وقال)2896( ، رقم )167/ 5(
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ائدة بن الربيع بن خثيم، وجعل مكان هالل بن يساف ربعي بن حراش، ووهم فيه، والقول قول ز
  .قدامة اهـ

( ، ورواية عبد الصمد بذكرصواب إثباته أما رواية جرير فأسقط ابن ايب ليلى وال:قلت
 وكأنه جرى ذكر ربعي ، وخمالفته ملن روى عن منصور،خطأ كما سبق من كاله االئمة) ربعي

 وليس يف أي من الروايات ، ورواية زائدة واسرائيل وشعبة هي الصواب،على اجلادة فوهم
يف (، وهي رواية تفرد ا زائدة  يب ايوب فقط أخطأأ، ومن قال امراة الصحيحة السابق تعيني املرأة

فقد اختلف على  ،، واهللا أعلم)رواية مرجوحة ، والصواب عنه كرواية اجلماعة وسيأيت ذكرها
 وهو ،مرفوعا) امرأَة وهي امرأَةُ أَبِي أَيوب( وقال حممد بن بشار ، فروى الترمذى احلديث عن انه

الَحديث الباب، وخأَة(ث عن ابن بشار وقال  النسائي فروى احلديفريف السنن ،مرفوعا) ام 
 ورواه حممد بن إمساعيل ،)2/19(فضل يف قراءة قل هو اهللا أحد الكربى، كتاب املساجد، ال

 عند اخلطيب يف حديث الستة من ،موقوفا) امرأَة(البصالين الثقة بسند صحيح عن ابن بشار وقال 
:  قال اخلطيب يف الكتاب السابق، إلتفاق ثقتني عليه أما الرفع فهو الصواب،)39: ص(التابعني 

 فاحلديث مما ،وإن كان الوقف له حكم الرفع ،  كما سقناه عن أمحد بن حنبل اهـورفعه صحيح
 ، أما ابن  هو الصحيح إلتفاق ثقتني عليه،)امرأَة( ومن قال ،اليقال من قبل الراي واالجتهاد

وروى يبة عنه كمارواه ابن بشار وهو حديث الباب ، مهدي فقد اختلف عليه أيضا ، فرواه قت
  وحسني بن علي اجلعفي عند عبد بن، )38/536(ي أمحد يف املسند، حديث أيب أيوب األنصار

امرأة من (، وقاال كالمها عن ابن مهدي عن زائدة) 1/205(محيد يف املنتخب من املسند 
 ، فاتفاق حممد بن بشار وأمحد نني فيهما أمحد وروايتهما هي االصح ألا رواية ثقتني إث،)األنصار

 ، . واهللا أعلم،بن حنبل وحسني اجلعفي على إام املرأة هو الصحيح وخطأ من عينها وهو قتيبة 
 واخلطيب يف كتابه ،واخلالف يف هذا احلديث كبري ذكر جزء منه النسائي يف السنن الكربى

 فل ورواه منصور بن املعتمر، واخت:وقال )102/ 6 (،1007السابق والدارقطين يف العلل رقم 
عنه؛ فرواه زائدة بن قدامة، فضبط إسناده عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن امرأة من األنصار، عن 

 وهو الذي ،واحلديث حديث زائدة عن منصور، وهو أقام إسناده وحفظه اهـ... أيب أيوب
   .صحيح لغريه اهـ): 93/ 2(ترهيب اللباين يف صحيح الترغيب و، وقال األحسنه الترمذي
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واخلالصة أن سند حديث الباب ثقات إال ماكان من أمر املرأة فلن تعني ومل أعرفها : قلت
 ، كتاب فضائل القرآن،واحلديث صحيح على كل حال فقد رواه البخاريوهي علة احلديث، 

قَالَ النبِي : ضي اللَّه عنه، قَالَعن أَبِي سعيد اخلُدرِي ر، )189/ 6(باب فضل قل هو اهللا أحد 
ابِهحأَصل لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص : هِملَيع كذَل ق؟ فَشلَةي لَيف آنأَ ثُلُثَ القُرقْرأَنْ ي كُمدأَح جِزعأَي

 ، ورواه مسلم،اهـ الواحد الصمد ثُلُثُ القُرآن اللَّه: أَينا يطيق ذَلك يا رسولَ اللَّه؟ فَقَالَ: وقَالُوا
  .بنحوه) 556/ 1(باب فضل قراءة قل هو اهللا أحد 

                                        .5 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة ، قُتيبةُ- :رجال السند
                                                     .15رقم ث  محمد بن بشارٍ ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلدي-
- ، يدهم ننِ بمحالر دب34ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  ع.                                  
 صاحب سنة وهو أحب إيل من ثقة: ، قال أبوحامت الْكُوفي بن قُدامةَ الثَّقَفي أَبوالصلْت زائدةُ ، -

أىب عوانة وأحفظ من شريك ومن أىب بكر بن عياش، وقال عثمان بن زائدة الرازي قدمت 
عليك بزائدة يعين ابن قدامة، قال : الكوفة قدمة فقلت لسفيان الثوري من ترى أن أمسع منه؟ قال

                                        )1(.له الستةثقة، ثقة ثبت صاحب سنة، مات سنة ستني ومائة وقيل بعدها، روى : العجلي
                                                                  .5ثقة ، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  هلَالِ بنِ يساف ، -
 وقال حيىي بن ،تابعي، ثقة:  وقال العجلي، الْكُوفي  يزِيدأَبوبنِ عائذ الثَّورِي   ، ربِيعِ بنِ خثَيمٍ-

                                   )2(.  روى له خ م ت س ق، مات سنة إحدى وقيل ثالث وستني،ثقة ال يسأل عنه: معني
-ونمينِ مرِو بمع ،  يدو الْأَواِهللا أَب دبثقة، مات سنة أربع وسبعني:بن معنيوا قال العجلي  ،ع ، 

                                                                                                     )3( .روى له الستة
 وقال ،ثقة:  قال ابن معني والعجلي، الْكُوفياملدين  الْأَنصارِي  ، عبد الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى-

                                                
 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 613/ 3(، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 163 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) (1

  ).400/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 213
، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 85 ص (1 طتاريخ أمساء الثقاتإبن شاهني، ) 154 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 2(
  ) 206 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 459/ 3(
 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 258/ 6(، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 371 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 3(

  ).89/ 2 (1، طالكاشفالذهيب، ) 427
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                                                                 )1(. روى له الستة،ة ثالث ومثانني مات سن،ال بأس به: أبوحامت
امرأَةُ أَبِي أَيوب ، األنصارية هي بنت قيس ابن سعد بن عمرو ابن امرئ القيس وكان أبوها  -

                                                 )2(.  حني قدم املدينة مهاجراصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم نزل عليهم النيب ، هلا صحبة،خال زوجها
، شهد العقبة وبدرا وما بعدها،  رضي اللَّه عنه  الْأَنصارِيكُلَيبٍبنِ زيد بنِ  خالد ، أَيوبأَبو -

 ونزل عليه النيبلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عاملدينة، فأقام عنده حىت بىن بيوته ومسجده، وآخى  ملّا قدم ص
وشهد الفتوح، وداوم الغزو، واستخلفه علي على املدينة ملا خرج إىل . بينه وبني مصعب بن عمري

 وب اجلهاد بعد النيبالعراق، مث حلق به بعد، وشهد معه قتال اخلوارج، ولزم أبو أي هلَيلَّى اُهللا عص
لَّمس3(.وقيل بعدها.  يف غزاة القسطنطينية سنة مخسني إىل أن تويفو(  

   . ، واهللا أعلملبايناألاحلديث صحيح لغريه ، واحلديث حسنه الترمذي و : احلديثاحلكم على

  )4(.  اهلمزة فيه لالستفهام على سبيل االستخبار: أيعجز؟-  :معاين املفردات

ا يعدل ثلث ء وفضل قرا، أحديدل احلديث على فضيلة قراءة سورة قل هو اهللا :فقه احلديث
  .القران

  

  

  

  
                                                

( 1طتقريب التهذيبابن حجر،) 298 ص(1طالثقاتالعجلي، ) 301/ 5 (1 طرح والتعديلاجلابن أيب حامت،) 1(
  ).349ص

 ذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي،) 521/ 2 (1، طالكاشفالذهيب، ) 755 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 2(
 ).331/ 35 (1ط
ابن حجر،  )424/ 2( 1ط  يف معرفة األصحاباالستيعاب ابن عبد الرب )933/ 2 (1ط معرفة الصحابة،  نعيم وأب)3(

  ).188 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، )200/ 2(1 طاإلصابة يف متييز الصحابة
  ).34/ 20(، كتاب فضائل القرآن، باب فضل املعوذات عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيين، ) 4(
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  :كتاب النكَاحِ، باب في الرجلِ يدخلُ بِامرأَته قَبلَ أَنْ ينقُدها شيئًا

43 -  داوودقَالَ أَبطَلْح نورٍ، عصنم نع ،رِيكا شثَندح ،اززاحِ الْببالص نب دمحا مثَندح نةَ، ع
ةَ، قَالَتشائع نةَ، عثَميخ: ولُ اللَّهسنِي ررأَم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَ صا قَبجِهولَى زأَةً عرلَ امخأَنْ أُد 

                                                                                                  )1(.أَنْ يعطيها شيئًا
-داوودةَ:  قَالَ أَبشائع نم عمسي ةُ، لَمثَميخو.  

سعيد بن ، وروى روى أبوداود احلديث عن شريك القاضي وهو حديث الباب  :دراسة احلديث
 كتاب الوصايا، باب ما جاء يف الرجل يتزوج املرأة فيدخل ا قبل أن يفرض ،منصور يف السنن

إِنَّ : نها قَالَتأُراه عن عائشةَ، رضي اللَّه ع: قالو ،  بن عبد احلميدعن جرير )230/ 1(شيئا 
 هلَيلَ عخدأَنْ ت لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسر هرأَةً فَأَمرام جوزٌء تيش لَه سلَي نيملسالْم نلًا مجر

، ، كالمها عن منصور به) ته وأَوصاهم خيرا، فَأَصاب الرجلُ بعد حتى صار من أَشراف الناسِامرأَ
 أما دلٌيقصد يف األصل أنه ثقة أي ع) ثقة(ومن قال { شريك، لضعف ضعيف حديث البابسندو

احلفظقال أمحد بن حنبل،ط قوي ومع هذا فحديثه بواس، فلم يكن شريك من فرسان احلديث : 
إسحاق األزرق، وعباد بن العوام، ويزيد كتبوا عن شريك بواسط من كتابه، كان قدم عليهم يف 

   .})7/324(هـ كما يف تاريخ بغداد حفر ر ا

 كما سبق عن أيب ،نقطاع بني خيثمة وعائشة رضي اهللا عنهااالوللسند علَّة ثانية وهي 
 كذا أعله املصنف باالنقطاع، وأعله البيهقي :)2/217(يف أيب داود ين يف ضع وقال االلبا،داود

تج به، ال سيما مع املخالفة ؛ فال حي وهو الصواب، وشريك سيئُ احلفظ،بأن غري شريك أرسله
عن طَلْحةَ بنِ مصرف، عن  ، بن حممد فروى احلديث مرسالً  حجاجمنصور من وخولف  ، اهـ

ةَ، أَنَّ رثَميفَقَالُواخ جوزارِ تصالْأَن نلًا مج : هلَيا علُهخدٌء أَفَنيش هدنع سلَيو ريفَق هإِن ولَ اللَّهسا ري
،  شريك من سفيان فرواه فولوخ، ، و ) نعم أَدخلُوها علَيه: ولَم يعطها شيئًا من صداقها؟ قَالَ

نم نع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن دهلَى عأَةً عرام جوزلًا تجةَ، أَنَّ رثَميخ نةَ، عطَلْح نورٍ، عص "
، عن طَلْحةَ بنِ  وكذا روى سعيد بن ايب عروبة ،وهذا مرسل) فَجهزها إِلَيه من قَبلِ أَنْ ينقُد شيئًا 

                                                
 )2128(رقم ) 241/ 2(رجلِ يدخلُ بِامرأَته قَبلَ أَنْ ينقُدها شيئًا  كتاب النكَاحِ، باب في الالسنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(

 . وخيثَمةُ، لَم يسمع من عائشةَ:، وقال
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رصلَّى اُهللا ماِهللا ص بِين را فَأَمِسرعكَانَ مأَةً ورام جوزلًا تجنِ، أَنَّ رمحالر دبنِ عةَ بثَميخ نع ،ف
 كذَل دعب رسأَي ئًا ثُميا شهقُدني لَما ولَ بِهخفَد بِه فُقرأَنْ ي لَّمسو هلَيكالمها ،سلوهذا أيضا مر) ع 

 باب املرأة ترضى بالدخول ا قبل أن يعطيها شيئا ،عند البيهقي يف السنن الكربى، كتاب الصداق
 من ، وقال الطرباين يف املعجم األوسط،وصله شريك وأرسله غريه اهـ: قال البيهقي) 413/ 7(

   .نصور متصل اإلسناد إال شريك اهـ مل يرو هذا احلديث عن م:)235/ 2(أمسه أمحد 

فالرواية املرسلة أقوى من املوصولة بل هي الصحيحة وهي رواية  واليت رواها شريك ،
 خيثمة وعائشة اًنقطاعا الثوري عن منصور وهو أثبت الناس فيه كما مر سابقاً ، كما يف السند

، واهللا  ، ومل أجد مايقوي هذا احلديث حالٍ فاحلديث ضعيف السند على كلِ،رضي اهللا عنها
  .أعلم

                     .32 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،ثقة، محمد بن الصباحِ الْبزاز  -:رجال السند
-  رِيكيا ،شالْكُوف يعخالن اللَّه دبنِ عو بأَب  اللَّه دبوقال ،ثقة: ، قال ابن معني والعجليع 

سيء احلفظ مضطرب : يغلط أحيانا، وقال اجلوزجاين كان كثري احلديث صاحب وهم، :أبوزرعة
                                                 )1( روى له د ت س ق ،احلديث، مات سنة مثان وسبعني ومائة

                                                                                                .10ثقة ، مرت ترمجته حتت احلديث رقم  ،طَلْحةَ  -

                                                                 .35ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  ،خيثَمةَ  -
  .7أُم الْمؤمنِني رضي اللَّه عنها ، سبقت ترمجتها حتت احلديث رقم  ،عائشةَ  -

   .، واهللا أعلم، ومل أجد مايقوي احلديثإلنقطاعه السند ضعيف  :ث احلدياحلكم على
  .أي مل ميهرها: قَبلَ أَنْ يعطيها شيئًا -  :معاين املفردات

 وفيه أن دخول الزوج باملرأة ال يتوقف ،دل احلديث على صحة الزواج بدون مهر :فقه احلديث
  )2(. كعلى إعطاء املهر وظاهره أن ليس هلا منع نفسها لذل

                                                
/ 4 (1،ط،اجلرح والتعديلابن أيب حامت) 218 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 150 ص (1ط أحوال الرجالاجلوزجاين، ) 1(

 ).485/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 266 ص (1طتهذيب،تقريب الابن حجر،) 366
/ 1(، كتاب النكاح، باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا ماجهحاشية السندي على سنن ابن السندي، ) 2(

614.( 
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  :باب ما جاَء في الرجلِ يتزوج املَرأَةَ فَيموت عنها قَبلَ أَنْ يفْرِض لَها

44 -  يذمرلَانَ قَالَقَالَ التغَي نب ودمحا مثَندابِ قَالَ: حاحلُب نب ديا زثَندح : نانُ عفْيا سثَندح
إِبراهيم، عن علْقَمةَ، عن ابنِ مسعود، أَنه سئلَ عن رجلٍ تزوج امرأَةً ولَم يفْرِض لَها عن  منصورٍ،

ودعسم نفَقَالَ اب ،اتى متا حلْ بِهخدي لَماقًا ودطَطَ، : صلَا شو ،كْسا، لَا وهائاقِ نِسدثْلُ صا ملَه
صلَّى اُهللا علَيه قَضى رسولُ اللَّه : يها العدةُ، ولَها املرياثُ، فَقَام معقلُ بن سنان اَألشجعي، فَقَالَوعلَ

لَّمسوودعسم نا اببِه فَفَرِح ،تيي قَضثْلَ الَّذا منم أَةرقٍ اماشو تبِن عوي بِرف .                                     
- يححص نسيثٌ حدح ودعسنِ ميثُ ابد1(.ح(  

سند  عن الثوري ، وهو حديث الباب ، ورواه أمحد يف املاحلديثالترمذي روى  :دراسة احلديث
:  والْأَسود، قَالَحدثَنا منصور، عن إِبراهيم، عن علْقَمةَ،فقال (، زائدة بن قدامة عن )407/ 30(

فَقَالَ : ما ترى في رجلٍ تزوج امرأَةً فَذَكَر الْحديثَ، قَالَ: أَتى قَوم عبد اِهللا يعنِي ابن مسعود فَقَالُوا
ا قَضى رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا في مثْلِ هذَ: أُراه سلَمةَ بن يزِيد، فَقَالَ: منصور: رجلٌ من أَشجع، قَالَ

علَيه وسلَّم، تزوج رجلٌ منا امرأَةً من بنِي رؤاسٍ، يقَالُ لَها بِروع بِنت واشقٍ، فَخرج مخرجا، 
 : اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، فَقَالَفَدخلَ في بِئْرٍ، فَأَسن، فَمات، ولَم يفْرِض لَها صداقًا، فَأَتوا رسولَ
) األسود( اهـ ، فزاد يف السند كَمهرِ نِسائها، لَا وكْس، ولَا شطَطَ، ولَها الْمرياثُ، وعلَيها الْعدةُ

السنن اهـ ، وهذا يف  ال أعلم أحدا قال يف هذا احلديث األسود غري زائدة :وقال النسائي [
  ذكر اسم،كتاب النكاح ،النسائي يف السنن الكربىورواه ] )222/ 5(كربى للنسائي ال

 ،)بدون ذكر األسود يف السند (املعتمر بن سليمان عن )5/223(األشجعي واالختالف يف ذلك، 
ف كما ذكره بعد نص زيد من يزيد بن هارون وعبد الرزاق عند املُعوبِتو ،حسن ، وهذا السند

   .حديث زيد

 باب بيان مشكل ما روي عن رسول اهللا ،قال الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار: قلت
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عه، وبيان ما فيه من ، فيما كان منه يف بروع ابنة واشق، وتصحيح أسانيده عنص

وال نعلم أحدا من رواة هذا احلديث عن منصور خالف الثوري فيما رواه ): 13/346(األحكام 
                                                

اب ما جاَء في الرجلِ يتزوج املَرأَةَ  ب،، أَبواب النكَاحِ عن رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمالسننأخرجه الترمذي يف ) (1
  . حديثُ ابنِ مسعود حديثٌ حسن صحيح: ، وقال)1145(رقم ) 420/ 3(فَيموت عنها قَبلَ أَنْ يفْرِض لَها 
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ليه عنه، وال يف اإلسناد الذي رواه عليه به عنه، وقد رواه أيضا عن منصور زائدة بن قدامة، ع
   .فوافق الثوري يف متنه ويف إسناده، غري أنه زاد فيه األسود مع علقمة اهـ

 واخطأ يف ،بن سليمانومها الثوري واملعتمر وزيادة زائدة غري مقبولة ملخالفته ثقتني : قلت
ا ذكو، وهو حديث البابالصواب معقل بن سنان االشجعي  و،ال سلمة بن يزيداسم الصحايب وق

 علقمة عوبِتو ،، وتوقف الشافعي يف احلديث وسيأيت بيانه)4/94(قال أبوزرعة يف علل احلديث 
:  قال الشافعي،)30/410( ، عند أمحد يف الكتاب السابقمن مسروق فرواه مبعين حديث علقمة

اكم يف املستدرك كتاب النكاح  عند احل،واشق به قلت به اهـإن صح حديث بروع بنت 
لو صح احلديث، ألن هذه الرواية وإن كانت صحيحة : فالشافعي إمنا قال: قال احلاكم) 2/196(

فإن الفتوى فيه لعبد اهللا بن مسعود، وسند احلديث لنفر من أشجع، وشيخنا أبو عبد اهللا رمحه اهللا 
لثقة قد مسى فيه رجال من الصحابة، وهو معقل بن سنان األشجعي إمنا حكم بصحة احلديث ألن ا

لو حضرت الشافعي رضي اهللا عنه لقمت على رءوس :  زاد احلاكم،وبصحة ما ذكرته اهـ
، والسبب أن يف بعض الروايات وهي رواية زائدة  اهـفقد صح احلديث فقل به: أصحابه وقلت

عند النسائي يف ) أُناسٍ من أَشجع(ت روايته، ورواية  ومر،سمهومل ي) فَقَالَ رجلٌ من أَشجع(ففيها 
فَقَام أَبو  ( ويف رواية ، عن طريق الشعيب عن علقمة عن ابن مسعود به،)6/122(الباب السابق 

عجأَش نم طهي رف يعجالْأَش اننمعقل بن  (ومرة عن ) 30/408( أمحد يف املسند عند)  س
 يف الرجل يتزوج ،عند ابن ايب شيبة يف املصنف) معقل بن يسار(  ومرة ،هو حديث البابو) سنان

  .واالسانيد السابقة صحيحة) 555/ 3(املرأة فيموت عنها، ومل يفرض هلا 

سمية صحايب  أما ت، بينها ممكنمععف به احلديث، واجلَضهذا اختالف الينبغي أن ي: قلت
: ، زاد البيهقي)معقل بن سنان(، فأكثر الروايات ما قال البيهقياحلديث مبعقل بن يسار فوهم ك

 ال يوهن صلَّى اُهللا علَيه وسلَّموهذا االختالف يف تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النيب 
احلديث، فإن أسانيد هذه الروايات صحيحة ويف بعضها أن مجاعة من أشجع شهدوا بذلك، 

صلَّى اُهللا علَيه مسى آخر وكلهم ثقة، ولوال ثقة من رواه عن النيب فبعضهم مسى هذا وبعضهم 
لَّمسملا كان عبد اهللا يفرح بروايته اهـ، يف معرفة السنن واآلثار، أحد الزوجني ميوت قبل و 

  ).226/ 10(الفرض واملسيس 
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ة على نه فهو حجي فمن ذكر أسم الصحايب وع،وهذا كالم متني صحيح الغبار عليه: قلت
من أمونقل ابن عبد اهلادي كالم البيهقي وشيخه احلاكم وأقره وهذا يف تنقيح التحقيق يف ،ه 

واحلديث صححه  ، )3/202(ه فعل الزيلعي يف نصب الراية  ومثل،)4/384 (لهديث التعليق أحا
  . واهللا أعلم، وهو كما قال،)4/391( يف صحيح وضعيف سنن ابن ماجه االلباين

                          .3 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة، محمود بن غَيلَانَ - :ندرجال الس
صدوق  : وقال أبوحامت،ثقة:  وابن املديين أبو احلسني العكلي، قال ابن معني، زيد بن احلُبابِ -

ملشاهري وأما روايته وكان ممن خيطىء يعترب حديثه إذا روى عن ا : وقال ابن حبان،صاحل احلديث
                                                )1(. روى له د م ت س ق،عن ااهيل ففيها املناكري، مات سنة ثالث ومائتني

                                                          . 4سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ثقة ،   ، سفْيانُ-
–اهرإِب 7ثقة،سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،  يم.                                                                  
                                                              .17رقم  علْقَمةَ ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث -
- ، ودعسنِ ماب ابِيحص  يضرهنع 2، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم   اللَّه.                         
- اننس نلُ بقعم ،م نرٍهِظْ ب نب غَطَفَانيعجاَألش  دمحو منزل الكوفة، وفد على النيب صلى ، أَب 

 اهللا عليه اُهللا علَيه وسلَّمصلَّى  شهد فتح مكة مع رسول اهللا ،اهللا عليه وآله وسلم، فأقطعه قطيعة
يف ذي احلجة سنة ثالث   قتله مسلم بن عقبة، وقتل يوم احلرة صربا،وكَانَ فاضال تقيا شابا   ،سلم

  )2(.وانتهى القتل يومئذ فيما ذكروا نيفا على ثالمثائة، كلهم من أبناء املهاجرين واألنصار ، وستني 

 احلاكم البيهقي وشيخهو  الترمذيحلديث صححهوا ، حسن السند : احلديثاحلكم على
  .واهللا أعلم،  الزيلعيو هما ابن عبد اهلاديوأقره

                                                
/ 8 (1 طالثقاتان ابن حب) 222ص  (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 561/ 3 (1 طاجلرح والتعديلإبن ايب حامت ) 1(

250.( 
االستيعاب يف معرفة  / ابن عبد الرب)393/ 3 (1 طالثقاتابن حبان، ) 391/ 7 (1 طالتاريخ الكبري ، البخاري) 2(

 ).143/ 6 (1يف طاإلصابة ابن حجر، ) 2510/ 5 (1 طمعرفة الصحابة أبو نعيم، )1431/ 3( 1ط األصحاب
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 أي من املهر ويف معناه ما ال : هلا شيئا،. أي مل يقدر ومل يعني: ومل يفرض-  :معاين املفردات
أي ال  :ال وكس ،.مل جيامعها ومل خيل ا خلوة صحيحة:  أي:ومل يدخل ،.يصلح أن يكون مهرا

  )1( للوفاة:  أي:وعليها العدة ،. أي وال زيادة:وال شطط ،.نقص

 ، واحلديث فيه ان املتوىف عنها زوجها،يف احلديث فضيلة ابن مسعود وواسع علمه :فقه احلديث
  .ومل يسم هلا مهر ومل يدخل ا، ففيه تقدير املهر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ).2101/ 5(، كتاب النكاح، باب الصداق 1 طة املصابيحمرقاة املفاتيح شرح مشكاعلي القاري، ) 1(
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  :باب إِجابة الداعي

45 - نقَالَهماج قَالَ اب يطاسةَ الْوادبع نب دمحا مثَندونَ قَالَ:  حاره نب زِيدا يثَندح : دبا عثَندح
قَالَ رسولُ : الْملك بن حسينٍ أَبو مالك النخعي، عن منصورٍ، عن أَبِي حازِمٍ، عن أَبِي هريرةَ، قَالَ

اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عةٌ: صعمساٌء وثَ رِيالثَّالو ،وفرعم الثَّانِيو ،قمٍ حولَ يةُ أَويمل1( .الْو(  

 ، ورواه وهو حديث الباب حممد بن عبادة الواسطي  احلديث عنابن ماجهروى  :دراسة احلديث
شعيب وعن  أمحد بن زهري التستري عن )243/ 7( و )298/ 2(املعجم األوسط الطرباين يف 

مل يرو هذا احلديث عن :الطرباين  ، ثالثتهم عن يزيد بن هارون به ، قالبن عبد احلميد الواسطي
  .اهـ منصور إال عبد امللك بن احلسني 

أبو مالك : معني يقول حيىي بن ، قال  ضعيفوتفرد الثقة اليضره ، ولكن عبد امللك: قلت
/ 5(اجلرح والتعديل البن أيب حامت ، كما يف ضعيف احلديث : وقال الرازيان ، النخعي ليس بشئ

 هذا إسناد فيه عبد :)109/ 2 (ماجه وقال البوصريي يف مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ،)347
 ، وهو  اهـوله شاهد من حديث ابن مسعود رواه الترمذي ، امللك بن حسني وهو ضعيف

، باب ما جاء يف صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أبواب النكاح عن رسول اهللا ،ذي يف السنن الترممارواه
حدثَنا عطَاُء بن السائبِ، عن أَبِي عبد الرحمنِ، :  بن عبد اِهللا، قَالَزِيادعن ) 395/ 3(الوليمة 

طَعام أَولِ يومٍ حق، وطَعام يومِ الثَّانِي :  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اِهللا: عنِ ابنِ مسعود قَالَ
بِه اللَّه عمس عمس نمةٌ، وعمس ثمِ الثَّالوي امطَعةٌ، ونحديث ابن مسعود ال :اهـ قال الترمذي. س 

زياد بن عبد اهللا كثري الغرائب واملناكري، ومسعت نعرفه مرفوعا إال من حديث زياد بن عبد اهللا، و
زياد بن عبد اهللا مع شرفه يكذب يف : قال وكيع: حممد بن إمساعيل يذكر، عن حممد بن عقبة قال

   .احلديث اهـ

 ورد هذا احلافظ فقال يف ،دنيف هذا السضع تةَؤنوكفانا الترمذي ووكيع م: قلت
 صدوق ثبت يف املغازي ويف حديثه عن غري ابن إسحاق :يف ترمجة زياد) 220: ص: (التقريب

  .أن وكيعا كذبه اهـلني ومل يثبت 

                                                
 ).1915(، رقم ).1/617(، كتاب النكَاحِ، باب إِجابة الداعي السنن يف ماجه أخرجه ابن )1
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 ولعله ماذكره العقيلي يف الضعفاء ،؟ه وماأدري ما مستند:وهذا عجيب من احلافظ: قلت
قال يل ابن عقبة السدوسي، عن : مسعت البخاري قال: قوله حدثين آدم قال) 79/ 2(الكبري 
شيخ العقيلي آدم وهو ابن و ، وهذا عكس ماقاله الترمذي، أن يكذب اهـهو أشرف من: وكيع

/ 7( ماخال ذكر الذهيب له يف تاريخ اإلسالم ،موسى اخلواري مل أجد له ترمجة فضال عن توثيق
   . هـ، يف رجب اهـ305: املتوىف.  آدم بن موسى اخلواري:فقال) 87

 فالشاهد ضعيف ، حىت يأيت العكسفيبقى تكذيب وكيع والذي رواه الترمذي هو املعتمد
 :)360/ 3( مث وجدت البخاري يف التاريخ الكبري يف ترمجة زياد ،جدا اليصلح لتقوية احلديث

ليس به :  وزياد قال عنه أمحد،هو أشرف من أن يكذب اهـ:وقال ابن عقبة السدوسي عن وكيع
زياد : بن معني يقول وقال حيىي ، صدوق: وقال أبوزرعة،بأس، حديثه حديث أهل الصدق اهـ

 كما يف اجلرح والتعديل البن أيب ،البكائي ليس حديثه بشئ، وكان عندي يف املغازي ال بأس به
 كما يف الضعفاء أليب ، يهم كثريا، وهو حسن احلديث: وقال أبوزرعة أيضا،)538/ 3(حامت 

 بكذاب، لكنه يس فالرجل ل،، وهذا أصح)368/ 2(زرعة الرازي يف أجوبته على أسئلة الربذعي 
   .إىل الضعف أقرب

 ولكىن ال أدرى ما وجه :)9/ 7(لباين يف اإلرواء فقال  األوكالم احلافظ السابق مل يعجب
تضعيفه هلذه الرواية مع أن إسنادها صحيح رجاله أئمة نقاد غري حممد بن عقبة وهو أبو املغرية 

أن يكون هناك , وجه ذلك : قالومن املمكن أن ي, وهو ثقة كما قال احلافظ نفسه , الشيباىن 
ومن املمكن أن يكون راويها أوثق من ابن عقبة هذا , رواية أخرى عن وكيع ختالف هذه الرواية 

 ولكن من ،هو أشرف من أن يكذب: قال وكيع: ويؤيد اإلمكان األول قول صاحب التهذيب, 
قد ثبت هذا و. ول؟الذى روى هذا القول عن وكيع؟ حىت نرى هل هو أوثق أم راوى القول األ

   .واحلديث شاهد قوي ،كما يف التاريخ الكبري للبخاري نفسه

باب حق ، قال احلافظ يف الفتح،ختالط عطاء بن السائبا ثانية أال وهي ةلَّويف السند ع 
 وشيخه فيه عطاء بن السائب ومساع زياد منه بعد اختالطه :)243/ 9(إجابة الوليمة والدعوة 

  .فهذه علته اهـ
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ن عطاء به موقوفا، عند  فروى احلديث ع، زياد من عبد السالم بن حربفولوخ: قلت
 وإن روى عن عطاء بعد ، وهذا أصح فعبد السالم ثقة،)197/ 9(لطرباين يف املعجم الكبري ا

   .خلالف على عطاء يدل على إختالطه فا،االختالط

ب يف كم تستحب مة، با كتاب األطع،وللحديث شاهد آخر عند أيب داود يف السنن
 رجلٍ أَعور من - ، عنِ الْحسنِ، عن عبد اللَّه بنِ عثْمانَ الثَّقَفي، عن َ قَتادةعن ) 3/341(الوليمة 

 همكُنِ اسي ا إِنْ لَمريخ هلَيى عثْني وفًا أَيرعم قَالُ لَهكَانَ ي يفا- ثَقثْمع نب ريها  زرِي منَ فَلَا أَد
الْوليمةُ أَولَ يومٍ حق، والثَّانِي  معروف، والْيوم الثَّالثَ : اسمه أَنَّ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ

ن عثمان  وعبد اهللا ب، ويف احلديث عنعنة قتادة واحلسن فإما مدلسان وعنعنا، اهـسمعةٌ ورِياٌء 
يف ترمجة زهري ) 425/ 3( وقال البخاري يف التاريخ الكبري ،جمهول كما قال احلافظ يف التقريب

بوحامت الرازي يف علل احلديث ومل يصح إسناده وال يعرف له صحبة اهـ، وقال أ: بن عثمان
   .مرسل اهـ)... ص(سن، عن النيب  إمنا هو احل:)3/693(

وخولعند  ويونس بن يزيد فرويا احلديث عن احلسن مرسالًعرايب قتادة من عوف األف ،
، وهو الصواب كما قال )7/247(نف، باب أول ما فعل ومن فعله يف املصوهذا يب شيبة أابن 

معمر بن راشد، باب الوليمة جامع يف  وهذا ، بل روى معمر احلديث عن احلسن مرسالً،أبوحامت
ملعجم الكبري، ما أسند نه عند الطرباين يف ا، وللحديث شاهد عن وحشي رضي اهللا ع)10/447(

 ال : قال صاحل بن حممد البغدادي،ويف السند وحشي بن حرب عن أبيه) 22/136(وحشي 
، وللحديث شاهد عن )30/428(ذيب الكمال يف أمساء الرجال  كما يف ،يشتغل به وال بأبيه

 قال ، السند بكر بن خنيس ويف،)7/425(يف السنن الكربى أنس رضي اهللا عنه عند البيهقي 
  . وليس هذا بقوي بكر بن خنيس تكلموا فيه اهـ:البيهقي

 كما يف التهذيب ،اًحل صا اتفق أهل النقد على تضعيفه وكان رجالً،وبكر ضعيف: قلت
عنِ ابنِ عباسٍ، أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا  وللحديث شاهد ، فالسند ضعيف،)208-211/ 4(

و هلَيقَالَع لَّمس:موسِ يري الْعف امنِ:  طَعيموي امطَعةٌ، ونامٍ: سأَي ثَلَاثَة امطَعلٌ، وةٌ : فَضعمساٌء ورِي
 ويف السند حممد بن عبيد اهللا العرزمي، قال ،)11/151( الطرباين يف املعجم الكبري  عند،اهـ
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الكمال يف أمساء الرجال  كما يف ذيب ،يس بثقة وقال النسائي ل، ترك الناس حديثه:أمحد
)26/43(.   

 وهذه األحاديث وإن كان كل منها ال خيلو عن :)9/243(قال احلافظ يف فتح الباري 
دى القاري  واحلديث ذكره العيين يف عم،مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصال اهـ

 ولئن : ومما قال،رد على من ضعفهورجح تقوية احلديث يف ال) 20/157(شرح صحيح البخاري 
أن املرسل إذا جاء حنوه مسندا من وجه آخر قوى : سلمنا للبخاري يف إرساله فاالصطالح احلديثي

ذلك حكموا حىت لو عارضه حديث صحيح لكان الرجوع إليهما أوىل، وقد مر أن ملتنه أصال فل
  .1950ء رقم روالباين فضعف احلديث يف اإلأما األ ، على املنت باحلسن اهـ

                                                                                                                       )1( له خ د ق روى ،صدوق: وقال أبوحامت، محمد بن عبادةَ الْواسطي البختري - :رجال السند
 قال ،حافظا متقنا للحديث:  قال أمحد ،الْواسطي أَبو خالد السلَمي زاذَانَن ب ، يزِيد بن هارونَ -

ثقة امام صدوق :  قال أبوحامت،يزيد بن هارون من الثقات:  وقال على ابن املديىن، ثقة:ابن معني
                                            )2( . مات سنة ست ومائتني، روى له الستة،يف احلديث ال يسأل عن مثله

عبادة : قال عيسى بن يونس:  قال البخاري، عبد الْملك بن حسينٍ أَبو مالك النخعي الواسطي-
                         )3(.  له ق روى،ضعفوه: متروك احلديث، وقال الذهيب:  وقال النسائي،وليس بالقوي عندهم

                     )4(. روى له الستة،مائةسنة  مات ،ثقة: ، قال أمحد الْكُوفي الْأَشجعي سلْمانُ  ، أَبو حازِمٍ-
،  يف امسه فلاخت ، هرضي اللَّه عن الصحابة ظُاف حالدوسي الصحابِي الْجليلُ  ، أَبو هريرةَ-

صلَّى اُهللا كان أبو هريرة أحفظ أصحاب حممد :  قال أبوصاحلر،خصعبد الرحمنِ بن  والراجح
،لَّمسو هلَيرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث لزمه  ع عو هريرة عام خيرب، وشهدها مأسلم أَب

                                                
 ص (1ط تقريب التهذيب ابن حجر،) 184/ 2 (1 طالكاشفالذهيب، ) 17/ 8(1، ط اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 1(

486 ( 
 1، طالكاشفالذهيب، ) 606 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 295/ 9 (1، ط اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 2(
)2 /391.( 
 املغين يف الضعفاءالذهيب، ) 69 ص (1 طالضعفاء واملتروكونالنسائي، ) 87 ص (1 طالضعفاء الصغريالبخاري، ) 3(
  ).670 ص (1طب التهذيب  تقريابن حجر،) 456/ 2 (1 ط الكاشفالذهيب، ) 404/ 2(
  ).246 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 298/ 4 (1، ط، اجلرح والتعديلابن أيب حامت) 4(
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 بطنه، فكانت يده مع يد رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وواظب علَيه رغبة في العلم راضيا بشبع
، وكان حيضر ما ال حيضر سائر املهاجرين واألنصار، الشتغال م، وكَانَ يدور معه حيث داروسلَّ

ه حريص املهاجرين بالتجارة واألنصار حبوائجهم، وقد شهد له رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بأن
 مات سنة سبع وقيل سنة ،روى عنه أكثر من مثامنائة رجل: وقَالَ البخاري علَى العلم واحلديث،

  )1(.مثان وقيل تسع ومخسني

أن ها ا منيبدو ، واحلديث ضعفه األلباين، لكن له شواهد  ضعيفالسند : احلديثاحلكم على
ك بن حسني لوجدنا أن باقي الروايات  ولوتركنا رواية عبد املل، كما قال احلافظللحديث اصالً

يقوي بها بعضاًعض،وترتقي باحلديث وي صريوبالشواهد مال العيين إىل حتسني احلديث  سناً ح ،
  .واهللا أعلموهو الصواب ، 

ال مبعىن : حق، )3(.  أي سنة:معروف ،)2(.  طعام العرس واإلمالك: الوليمة- :معاين املفردات
يادة التأكيد أي شيء ال ينبغي تركه أي مطلوب عرفا لزيادة اشتهار النكاح الوجوب بل مبعىن ز

 أي مكروهة ليس فيها فائدة دينية وإمنا فيها جمرد : مسعة،.املطلوب من الوليمة مبنزلة التأكيد
  )4(. االفتخار

الثاين  وعدم كراهتها يف اليوم ،ويف احلديث دليل على مشروعية الوليمة اليوم األول  :فقه احلديث
ألا معروف واملعروف ليس مبنكر وال مكروه وكراهتها يف اليوم الثالث ألن الشيء إذا كان 

  )5(. للسمعة والرياء مل يكن حالال

  

                                                
ابن  )457/ 3 (1 طأسد الغابةابن األثري، ) 1772 -1768/ 4 (1ط االستيعاب يف معرفة األصحاب، ابن عبد الرب )1(

 )680 ص (1طتقريب التهذيب،ن حجر،  اب ))362- 348/ 7 (1 طاإلصابة يف متييز الصحابةحجر، 
 ).241/ 9(، باب حق إجابة الوليمة والدعوة  شرح صحيح البخاريفتح الباريابن حجر، ) 2(
 ).138 ص( ، باب صدقة الفطرماجهشرح سنن ابن  ، اددي، الكنكوهي،لسيوطيا) 3(
 ).591/ 1(، كتاب النكاح، باب الوليمة ماجهحاشية السندي على سنن ابن السندي، ) 4(
 كتاب األطعمة، باب يف كم تستحب الوليمة أي يف كم ،2ط  عون املعبود وحاشية ابن القيمابن القيم،  ،العظيم آبادي) 5(

 ).150/ 10(يوما 
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ابتك  اناللِّعالطَّلَاقِ و،عضا تهجوا زهنفَّى عولِ املُتي احلَاماَء فا جم ابب :  

46 -  يذمرقَالَ التدنِيعٍ قَالَحم نب دما أَحقَالَ: ثَن دمحم نب نيسا حثَندح : نانُ، عبيا شثَندح
وضعت سبيعةُ بعد وفَاة : منصورٍ، عن إِبراهيم، عن اَألسود، عن أَبِي السنابِلِ بنِ بعكَك قَالَ

و ا بِثَلَاثَةجِهوز را، فَذُكهلَيع رككَاحِ، فَأُنلنل فَتوشت لَّتعا تا، فَلَمموي رِينشعو ةسمخ أَو ،رِينشع
 بِيلنل كذَللَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا: ، فَقَالَصلُهلَّ أَجح لْ فَقَدفْعإِنْ ت .                                              

 ، حديثُ أَبِي السنابِلِ حديثٌ مشهور من هذَا الوجه، ولَا نعرِف لَألسود سماعا من أَبِي السنابِلِ-
  )1(.سلَّمصلَّى اُهللا علَيه ولَا أَعرِف أَنَّ أَبا السنابِلِ عاش بعد النبِي : وسمعت محمدا يقُولُ

 عن شيبان بن عبد الرمحن ، وهو حديث الباب ، ورواه احلديثالترمذي روى  :دراسة احلديث
 وجرير  عوانةأيب عن )187/ 5(ما يروى عن سبيعة بنت احلارث  ،سند يف املإسحاق بن راهويه 

حديث أيب ، سند ورواه أمحد يف امل،) بعد عشرِين لَيلَة أَو ثَلَاثَة وعشرِين(، وقاال  بن عبد احلميد
فزاد  )حدثَنا منصور، والْأَعمش(وقال زياد بن عبد اهللا البكائي،  عن )7/ 31(السنابل بن بعكك 

  ،)653/ 1(سنن  يف الابن ماجه، وعن شعبة ، ورواه ) للنكَاحِ(األعمش يف السند ، ومل يقل 

عن أيب األحوص سالم ها زوجها إذا وضعت حلت لألزواجباب احلامل املتوىف عن،  كتاب الطالق
  . ، مخستهم عن منصور به) للنكَاحِ(ومل يقل  )بِبِضعٍ وعشرِين لَيلَةً(بن سليم وقال 

يب أسود وأل بني ا باالنقطاعِيثَد احلَنفص املُ وأعلَ، ثقاتالسند رجالهوهذا : قلت
كتاب الطالق، يح فقد رواه البخاري يف الصحيح،يث صح لكن أصل احلد،السنابل رضي اهللا عنه

أُم عن  )57/ 7( )4:  اآلية،سورة الطالق( َّحفجف مغ جغ مع جع مظ ُّ باب 
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيجِ النوةَ، زلَما، : سجِهوز تحت تةُ، كَانعيبا سقَالُ لَهي لَمأَس نأَةً مرأَنَّ ام

فَقَالَت ،هحكنأَنْ ت تفَأَب ،كَكعب نابِلِ بنو السا أَبهطَبلَى، فَخبح يها وهنع فِّيأَنْ : و لُحصا يم اللَّهو
بِيالن اَءتج الٍ، ثُمرِ لَيشع نا مقَرِيب كُثَتنِ، فَملَياَألج ري آخدتعى تتح يهحكنت هلَيلَّى اُهللا عص 

قُتلَ زوج سبيعةَ : أُم سلَمةَ يسأَلُها، فَقَالَتويف رواية عند البخاري  ، اهـانكحي : وسلَّم فَقَالَ
                                                

 ما جاَء في احلَاملِ املُتوفَّى  باب،، أَبواب الطَّلَاقِ واللِّعان عن رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمالسننأخرجه الترمذي يف ) (1
 عضا تهجوا زهنوقال)1193(رقم ) 490/ 3(ع ، : دوَألسل رِفعلَا نو ،هجذَا الوه نم ورهشيثٌ مدابِلِ حنيثُ أَبِي السدح 

  .سماعا من أَبِي السنابِلِ
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و ةيلَماَألستعضلَى، فَوبح يهسا رهكَحفَأَن تبطلَةً، فَخلَي نيعببِأَر هتوم دعب  هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّه
 جع مظ ُّ    باب،اهـ، يف كتاب تفسري القرآنوسلَّم، وكَانَ أَبو السنابِلِ فيمن خطَبها 

/ 6 ()4:  اآلية،سورة الطالق( َّ لك خك حك جك مق حق مف خف حفجف مغ جغ مع
155.(   

 وليس ،وجهاوهذا هو الصحيح ان سبيعة وضعت طفلها بعد اربعني ليلة من وفاة ز: قلت
 واهللا ، وهذا اليؤثر يف صحة أصل احلديث، على خالف يف عدد الليايل،كما جاء يف حديث الباب

 .أعلم

،  صدوق:قال أبوحامت ، جعفَرٍ الْبغوِي الْأَصمأَبو الرحمنِ عبد أَحمد بن منِيعٍ بن - :رجال السند
                                                                                      )1(. وله أربع ومثانون ع ومائتنيربع وأربعنيمات سنة أ، ثقة بغدادي :وقال النسائي

- دمحم نب نيسح ، امرهنِ ببييممالت  زِيورالْم دموأَحث  مات سنة ثال،ثقة:  قال العجلي، أَب
                                                                                    )2(.  روى له الستة،عشرة ومائتني

 شيبان ثبت يف كل : قال أمحد بن حنبل،  الْبصرِيأَبو معاوِيةَ التميمي الرحمنِ عبد بن  ، شيبانُ-
 شيبان أحب إيل من األوزاعي يف حيىي بن أيب كثري وهو صاحب كتاب :انية وقال مرة ث،املشايخ

، ...شيبان بن عبد الرمحن ثقة، كان صاحب كتاب: وقال حيىي بن معني،صحيح، حديثه صاحل
                                                )3(. مات سنة أربع وستني ومائة، روى له الستة،وهو احفظ من اسرائيل

-يماهر7 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة ، إِب.                                                         
-، دو7رقم ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث   اَألس.                                               
من مسلمة الفتح، كَانَ  ، رضي اللَّه عنه صحابِي،  الْقُرشي ثالْحارِالسنابِلِ بنِ بعكَك بنِ أَبو  -

 وحديثه يدل على أنّ ،وهو الذي تزوج سبيعة األسلمية بعد وفاة زوجها ، شاعرا، ومات مبكة 

                                                
  ).85 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 78 /2 (1 طاجلرح والتعديل إبن ايب حامت )(1
  ) 168 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 335/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 121 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 2(
) 491/ 1 (1،طالكاشفالذهيب، ) 356/ 4 (1، ط، اجلرح والتعديلابن أيب حامت) 224ص  (1،طالثقاتالعجلي، ) 3(

 ).269ص  (1طتقريب التهذيب، ابن حجر،
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أبا السنابل كان فقيها، وإال لكان يقع عليه اإلنكار يف اإلفتاء بغري علم، ولكن عذره أنه متسك 
  )1(. موم، وقد خصت احلامل إذا وضعت من ذلك العمومبالع

عند الترمذي باالنقطاع ، لكن أصل احلديث اإلمام  ، وأعله  ضعيفالسند : احلديثاحلكم على
   . بلفظ آخر وهو الصحيح ، واهللا أعلم يف الصحيح البخارياإلمام

 يعين تزينت وتشرفت :تشوفت للنكاح ،)2(.  أي طهرت منه: تعلت من نفاسها-:معاين املفردات
  )4(.  فيه دليل على أن عدة احلامل املتوىف عنها زوجها وضع احلمل: حل أجلها،)3(. للزواج

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّموالعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب  :فقه احلديث
ج هلا، وإن مل تكن انقضت ويأن احلامل املتوىف عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التز: وغريهم

  )5(. عدا

  

  

  

  

  

                                                
ابن حجر،  )669/ 1 (1ط، أسد الغابة ابن األثري، )1684/ 4 (1ط االستيعاب يف معرفة األصحابابن عبد الرب، )(1

  )646 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 162/ 7 (1 ط يف متييز الصحابةاإلصابة
 ).109/ 10(ملعتدة البائن ، كتاب الطالق، باب جواز خروج ا2 ط املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي،) 2(
 ).819/ 2(، باب شف 1ط غريب احلديثإبراهيم احلريب، ) 3(
، كتاب الطالق واللعان، باب ما جاء يف احلامل املتوىف عنها زوجها بشرح جامع الترمذي حتفة األحوذي ،املباركفورى) 4(
)4 /314.( 
، باب ما جاء يف احلامل املتوىف عنها صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ، أبواب الطالق واللعان عن رسول اهللاسنن الترمذيالترمذي، ) 5(

 ) 490/ 3(زوجها تضع 
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اببِالطَّلَاقِب هتجولِ إِلَى زجالِ الرسإِر :  

حدثَنا عبد الرحمنِ، عن سفْيانَ، عن منصورٍ، :  أَخبرنا عبيد اللَّه بن سعيد، قَالَيّسائالنقَالَ  -  47
ت نع ،داهجم نعهوحةَ، نمفَاط نةَ، عملَى فَاطويمٍ، مم.                                                                

سمعت :  عن أَبِي بكْرٍ وهو ابن أَبِي الْجهمِ، قَالَ:أي حنو احلديث الذي ساقه قبل هذا وهو: قلت
صلَّى اُهللا أَرسلَ إِلَي زوجِي بِطَلَاقي فَشددت علَي ثيابِي، ثُم أَتيت النبِي : فَاطمةَ بِنت قَيسٍ، تقُولُ

لَّمسو هلَي؟: ، فَقَالَعطَلَّقَك كَم،ثَلَاثًا، قَالَ:  فَقُلْت : كمنِ عاب تيي بي فدتاعفَقَةٌ، ون لَك سلَي
  )1(.، فَإِنه ضرِير الْبصرِ تلْقني ثيابك عنده، فَإِذَا انقَضت عدتك فَآذنِينِيابنِ أُم مكْتومٍ

مسلم يف  ورواه،  وهو حديث الباب متيم موىل فاطمة  احلديث عنالنسائيروى  :دراسة احلديث
بكر بن أيب جهم ، أيب  عن )1119/ 2( كتاب الطالق، باب املطلقة ثالثا ال نفقة هلا ،الصحيح

أَرسلَ إِلَي : سمعت فَاطمةَ بِنت قَيسٍ، تقُولُ كالمها عن فاطمة رضي اهللا عنها ، قال أبو بكر
زوجِي أَبو عمرِو بن حفْصِ بنِ الْمغرية، عياش بن أَبِي ربِيعةَ بِطَلَاقي، وأَرسلَ معه بِخمسة آصعِ 

: لَا، قَالَت: أَما لي نفَقَةٌ إِلَّا هذَا؟ ولَا أَعتد في منزِلكُم؟ قَالَ: ، وخمسة آصعِ شعريٍ، فَقُلْتتمرٍ
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسر تيأَتابِي، ويث لَيع تددطَلَّ: فَقَالَ. فَش كَم؟ قُلْتقَالَثَلَاثًا،: قَك  :

 كبي ثَولْقرِ، تصالْب رِيرض هومٍ، فَإِنكْتم نِ أُماب كمنِ عاب تيي بي فدتفَقَةٌ، اعن لَك سلَي ،قدص
 فقد قال احلافظ ، متيم بسببِ ضعيفسند حديث البابو ،اهـعنده، فَإِذَا انقَضت عدتك فَآذنِينِي 

 منصور من ليث بن ايب سليم فروى فول وخ، يعين عند املتابعة، وإال فهو لني احلديث)مقبول(يف 
 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، أتيت النيب :احلديث عن عن جماهد عن األسود عن فاطمة بنت قيس؛ قالت

   ).143/ 4( احلديث البن أيب حامت  كما يف علل،فلم جيعل يل سكىن وال نفقة اهـ

وروايته هي  ، اليقارن مبنصور)36كما سبق حتت احلديث رقم  (وليث ضعيف: قلت
هذا خطأ؛ إمنا رواه منصور عن :  قال أبوحامت الرازي يف املصدر السابق،الصحيحة عن جماهد

   .عن النيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اهـ حدثين متيم أبو سلمة موىل فاطمة، عن فاطمة، :جماهد؛ قال

                                                
  ).3419(، رقم ).6/150(إِرسالِ الرجلِ إِلَى زوجته بِالطَّلَاقِ : ، كتاب الطَّلَاقِ، بابالسنن أخرجه النسائي يف )(1
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كان :  قال أبوحامت ،يحيى الْيشكُرِي أَبو قُدامةَ السرخِسي عبيد اللَّه بن سعيد بن - :سندرجال ال
  وقال حيىي بن الذهلي كان إماماً،ثقة مأمون قل من كتبنا عنه مثله: من الثقات، قال النسائي

                                                 )1( . روى له خ م س، مات سنة إحدى وأربعني ومائتني،فاضالَ
                                            . 34 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة ، عبد الرحمنِ-
                                                                          . 4سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ثقة ،   سفْيانُ ،-
-داهج4سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  ثقة ،  ، م.                                                                                                                    
 ،جماهد: روى عنه:  قال املزي،مقبول: قال احلافظ  ،سلَمةَ الْفهرِيأَبو  ، تميمٍ، مولَى فَاطمةَ-

                                                                                             )2(.  جمهول، روى له س:روى له النسائي، هذا احلديث الواحد، وقال الذهيب
 وكانت ، بن قيسخت الضحاك، ا رضي اللَّه عنها ةَّيِابح صةَريهالف خالدبن قَيسٍ  بِنت ،فَاطمةُ -

 كانت من املهاجرات األول، وكانت ذات مجال وعقل، وكانت عند أيب بكر بن ، أسن منه
فأمرها رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن تعتد يف بيت ابن أم مكتوم،  حفص املخزومي فطلقها

 أيب تزوجت بعد،  ا الضحاك بن قيس، وكان أمريا، فسمع منها الشعيبوقدمت الكوفة على أخيه
  )3(.  وعاشت إىل خالفة معاوية، أسامة بن زيدبكر املخزومي

 ، وللحديث متابعة عند اإلمام مسلم يف الصحيح ، وا يصح  ضعيفالسند : احلديثاحلكم على
  .احلديث ، واهللا أعلم

  )4(.  فأعلميينأي:فَآذنِينِي  ، أي علي مطلقها لكونه غري مأمور،:قَةٌ لَيس لَك نفَ-  :معاين املفردات

 ، على خالف يف املسألة يرجع فيها لكتب الفقة،املطلقة ثالثا النفقة هلا والسكىن :فقه احلديث
  .وجيوز هلا أن تعتد يف غري بيت الزوجية

                                                
 1 طتذكرة احلفاظالذهيب، ) 317/ 5 (1، ط اجلرح والتعديلأيب حامت،ابن ) 66ص  (1 طمشيخة النسائيالنسائي، ) 1(
  ) 371ص  (1ط تقريب التهذيب ابن حجر، ) 680/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 65/ 2(
 ذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي،) 280/ 1 (1 ط الكاشفالذهيب، ) 56ص  (2 ط ديوان الضعفاءالذهيب، ) 2(

  ) 130ص  (1طريب التهذيب،تقابن حجر،) 336/ 4 (1ط
اإلصابة يف متييز ابن حجر،  )224/ 7(1 طأسد الغابة  ابن األثري،)3417/ 6 (1ط معرفة الصحابة،  نعيم وأب )3(

  ).751ص  (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 276/ 8 (1 طالصحابة
  ).2176/ 5(ة ، كتاب النكاح، باب العد1 طمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحعلي القاري، ) 4(
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ابب :ص هفني اشِ إِذَا لَمربِالْف لَداقِ الْواشِإِلْحرالْف باح:  

أَخبرنا جرِير، عن منصورٍ، عـن      : أَخبرنا إِسحاق بن إِبراهيم بنِ راهويه، قَالَ       يّسائالنقَالَ   -48
 لزمعةَ جارِيةٌ يطَؤها    كَانت: مجاهد، عن يوسف بنِ الزبيرِ، مولًى لَهم عن عبد اِهللا بنِ الزبيرِ، قَالَ            

وكَانَ يظُن بِآخر أَنه يقَع علَيها، فَجاَءت بِولَد شبه الَّذي كَانَ تظَن بِه، فَمات زمعةُ وهي حبلَـى،                
          سفَقَالَ ر ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولِ اِهللا صسرةُ لدوس كذَل تفَذَكَر  ولُ اِهللا ص   لَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع : لَدالْو

  )1( .للْفراشِ واحتجِبِي منه يا سودةُ فَلَيس لَك بِأَخٍ

ورواه أمحد ،  وهو حديث الباب جرير بن عبد احلميد  احلديث عنالنسائيروى  :دراسة احلديث
ن مجاهد، عنِ ابنِ الزبيرِ، أَنَّ زمعةَ كَانت لَه عن منصورٍ، ع( عن الثوري )49/ 26(يف املسند 

 أَما :علَيه وسلَّم لسودةَجارِيةٌ، وكَانَ تبطَّنها، وكَانوا يتهِمونها فَولَدت، فَقَالَ النبِي صلَّى اُهللا 
 فأسقط يوسف بن الزبري ، اهـمنه يا سودةُ، فَإِنه لَيس لَك بِأَخٍ الْمرياثُ فَلَه، وأَما أَنت فَاحتجِبِي 

عن منصورٍ، عن مجاهد، عن مولًى ( إسرائيل السبيعي وقال وعن )409/ 45(و ، ) من السند
إِنَّ أَبِي زمعةَ : ى اُهللا علَيه وسلَّم فَقُلْتأَتيت رسولَ اِهللا صلَّ: إِنَّ بِنت زمعةَ قَالَت: لآلِ الزبيرِ، قَالَ

مات وترك أُم ولَد لَه، وإِنا كُنا نظُنها بِرجلٍ، وإِنها ولَدت فَخرج ولَدها يشبِه الرجلَ الَّذي ظَنناها 
 اهـ  أَما أَنت فَاحتجِبِي منه، فَلَيس بِأَخيك، ولَه الْمرياثُ:م لَهافَقَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّ: بِه، قَالَ

 ، ورواية على اخلالف يف السند ، ثالثتهم عن منصور به )، فأسقط الزبري من السند وأثبت املوىل
  هناك سقط يفإال أن يكون ، الثوري هي الصحيحة ألنه أحفظهم وأوثقهم وخاصة عن منصور

 حتت احلديث رقم لكالم عليه وسبق افيكون املوىل علة احلديث ، السند وهو عدم ذكر املوىل
  .  صحيح مبا قبله اهـ:)8/57( يف صحيح وضعيف سنن النسائي لباين، واحلديث قال عنه األ58

عن عروةَ، عن عائشةَ رضي  وهو حديث عائشة رضي اهللا عنها، فروى البخاري :قلت
هذَا يا : اختصم سعد بن أَبِي وقَّاصٍ، وعبد بن زمعةَ في غُالَمٍ، فَقَالَ سعد: ه عنها، أَنها قَالَتاللَّ

بقَالَ عو ،هِهبإِلَى ش ظُران هناب هأَن إِلَي هِدقَّاصٍ، عأَبِي و نةُ ببتي عأَخ ناب ولَ اللَّهسةَرعمز نب د :
هذَا أَخي يا رسولَ اللَّه، ولد علَى فراشِ أَبِي من وليدته، فَنظَر رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم إِلَى 

                                                
، رقم ).288 /5(إِلْحاقِ الْولَد بِالْفراشِ إِذَا لَم ينفه صاحب الْفراشِ : ، كتاب الطَّلَاقِ، بابالسنن أخرجه النسائي يف )(1
)5649.( 
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لَد للْفراشِ وللْعاهرِ احلَجر، هو لَك يا عبد بن زمعةَ، الو: شبهِه، فَرأَى شبها بينا بِعتبةَ، فَقَالَ
 من  باب شراء اململوك، كتاب البيوع، وهذا يف الصحيح،اهـواحتجِبِي منه يا سودةُ بِنت زمعةَ 

   .)80/ 3(احلريب وهبته وعتقه 

لم  شرحه على مس: بل قال النووي،فلم أجد هلا شاهدا) فَلَيس لَك بِأَخٍ(أما زيادة : قلت
اهـ، وقال  وقوله ليس بأخ لك ال يعرف يف هذا احلديث بل هي زيادة باطلة مردودة) 39/ 10(

ا وقيل هذه الزيادة غري معروفة يف هذ): 181/ 6(السندي يف حاشية السندي على سنن النسائي 
   .احلديث بل هي زايدة باطلة اهـ

                              . 1مجته حتت احلديث رقم  سبقت تر، ثقة ، إِسحق بن إِبراهيم- :رجال السند
-رِير1، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  ج.                                                                       
-داهج4 ، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  م.                                                                        
                              .31 يوسف بنِ الزبيرِ ، موىل هلم، مقبول، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
-ابِيحرِ ، صيبنِ الزب اللَّه دبع  هنع اللَّه يض31، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم   ر.  

بدون  ، عند البخاري يف الصحيح أصل احلديث صحيح، و  ضعيفالسند : احلديثاحلكم على
  .، واهللا أعلمفهي زيادة باطلة كما قال النووي والسندي) فليس لك بأخ(فقرة 

 :واحتجيب منه يا سودة ،. أي جيامعها:يطؤها ،)1(. أي لصاحبه:  الولد للفراش- :معاين املفردات
  )2(. ع أخوهافأمرها به ندبا واحتياطا ألنه يف ظاهر الشر

 وأما قوله ،واحلديث أصل يف إحلاق الولد صاحب الفراش: قال ابن دقيقي العيد :فقه احلديث
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عواحتجيب منه يا سودة فأمرها ألنه يف ظاهر الشرع أخوها ألنه أحلق بأبيها ص 

                                                
 )238/ 4(، باب دعوى الوصي للميت  كتاب يف اخلصومات7ط إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، لقسطالينا) 1(
 ).39/ 10(، كتاب النكاح، باب الولد للفراش وتوقى الشبهات 2 ط املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي،) 2(
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ئه فيكون أجنبيا منها فأمرها لكن ملا رأى الشبه البني بعتبة بن أيب وقاص خشي أن يكون من ما
   )1(.باالحتجاب منه احتياطا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

) 204/ 2(، كتاب اللعان، حديث الولد للفراش وللعاهر احلجر إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،ابن دقيق العيد) 1(
 ).39/ 10(تاب النكاح، باب الولد للفراش وتوقى الشبهات ، ك2 ط املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي،
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بقَتتإِذَا أُع ةارِ الْأَميخ اب:  

49 - نقَالَماجه قَالَ اب دمحم نب يلا عثَندح  : نورٍ، عصنم نانَ، عفْيس نع ،يعكا وثَندح
نِ الْأَسع ،يماهرإِبةَ، قَالَتشائع نع ،دضٍ: ويح بِثَلَاث دتعةُ أَنْ ترِيرب تر1( .أُم(  

ح  وقال البوصريي يف مصبا، صحيحالسندو ، احلديث ابن ماجه ذا تفرد :دراسة احلديث
 موثقون اهـ، وقال ابن هجالُ رِ صحيح هذا إسناد:)2/130(الزجاجة يف زوائد ابن ماجه 

وضعفه احلافظ يف  ، سند جيد اهـ): 7/426(جلوهر النقي على سنن البيهقي ين يف االتركما
 لكنه معلول ، ورواته ثقات،رواه ابن ماجه: فقال) 338: ص(ام بلوغ املرام من أدلة األحك

 ما رد وقد و: على كالم احلافظ وراداً لهمعلقاً) 2/289(وقال الصنعاين يف سبل السالم ، اهـ
يز منه ابن  وهذا إسناد صحيح، وإن غم:)7/9(لباين يف صحيح أيب داود ل األ وقاه اهـ،ؤيد

وهذا : )200/ 7(إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  ، وقال يف القيم مبا ال يقدح اهـ
   . اهـوهو ثقة, رجاله ثقات رجال الشيخني غري على بن حممد , إسناد صحيح 

، كتاب املكاح،  فقال الدارقطين يف السنن،ي اهللا عنهوللحديث شاهد عن ابن عباس رض
نا حبانُ ,  نا أَحمد بن سعيد بنِ صخرٍ الدارِمي بو بكْرٍ النيسابورِينا أَفقال ) 4/450 (باب املهر

نِ ابنِ عباسٍ  أَنَّ عائشةَ اشترت سمعت قَتادةَ  يحدثُ عن عكْرِمةَ  ع: بن هلَالٍ  نا همام  قَالَ
 , نَّ الْولَاَء لمن أَعتقأَ:  ى اُهللا علَيه وسلَّمفَقَضى رسولُ اللَّه صلَّ, برِيرةَ فَأَعتقَتها واشترطُوا الْولَاَء 

جود حبان يف :  قال أبوبكر،اهـ علَيها عدةَ الْحرة فَفَرق بينهما وجعلَوخيرها فَاختارت نفْسها 
 ومل يذكرا ، وأمرها أن تعتد:فقاال,  ألن عفان بن مسلم وعمرو بن عاصم روياه ، عدة احلرة:قوله

  .عدة احلرة اهـ

 وهذا عند أمحد يف ،م ينفرد حبان ذالبه، ف) يف رواية(وكذا قال ز عن مهام : قلت
، )5/368(عن النيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب  مسند ،املسند

وحلديث عائشة سند آخر من طريق هشام عن أبيه عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا 
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عيف املسند د إسحاق بن راهويه عن، أمر بريرة حني أعتقت أن تعتد عدة احلرةص 

                                                
 ).2077(، رقم ).1/671(، كتاب الطَّلَاقِ، باب خيارِ الْأَمة إِذَا أُعتقَت السنن يف ماجه أخرجه ابن )(1
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جلرح والتعديل  كما يف ا، والكل على تضعيفه، ويف السند أيب معشر جنيح السندي،)2/247(
ون املعبود قال ابن القيم يف ع ، ذا المينع من االستشهاد حبديثه ولكن ه،)8/494(البن أيب حامت 

حلرة ولعله  هكذا الرواية وأمرها أن تعتد وزاد الدارقطين عدة ا:)6/224(وحاشية ابن القيم 
 يف سننه أخربنا علي بن حممد حدثنا وكيع عن ماجهبن امدرج من تفسري بعض الرواة وقد روى 

 ،سفيان عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت أمرت بريرة أن يعتد بثالث حيض
ون  ويبعد أن تكماجهوهذا مع أنه إسناد الصحيحني فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة إال بن 

وقال ابن عبد اهلادي يف احملرر  اهـ، هب عائشة أن األقراء األطهارالثالث حيض حمفوظة فإن مذ
 اهـ، وقال احلافظ يف بلوغ املرام من أدلة لَع وقد أُ، ورواته ثقاة:)586: ص(يف احلديث 

 ال  باب،ول اهـ، وتناقض احلافظ فقال يف الفتحعلُلكنه م,  ورواته ثقات:)338: ص(األحكام 
 على شرط الشيخني بل ماجه لكن احلديث الذي أخرجه بن :)9/405(ة طالقا يكون بيع األم

يعلى والبيهقي من طريق أيب معشر عن هشام بن   أعلى درجات الصحة وقد أخرج أبوهو يف
هد  جعل عدة بريرة عدة املطلقة وهو شاصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمعروة عن أبيه عن عائشة أن النيب 

قوي ألن أبا معشر وإن كان فيه ضعف لكن يصلح يف املتابعات وأخرج بن أيب شيبة بأسانيد 
صحيحة عن عثمان وبن عمر وزيد بن ثابت وآخرين أن األمة إذا أعتقت حتت العبد فطالقها 

  .طالق عبد وعدا عدة حرة اهـ

ل من  وكُ،اهوواخلالصة أن احلديث سنده صحيح الشك يف هذا وذكرت من قَ :قلت
ضفَعبِه مل يأت حجوهذا مع أنه إسناد الصحيحني فلم يروه أحد من أهل : فقول ابن القيم،ويةَ قَة 

 حبديث ماجه فتفرد ابن ، ويبعد أن تكون الثالث حيض حمفوظة اهـماجهالكتب الستة إال بن 
 وهل من ، منكراالجيعله حديثا شاذا أو) باعتراف ابن القيم(سند صحيح على شرط الصحيحني 

فإن مذهب عائشة أن األقراء ( وأما قوله ،شرط الصحيح أن يرويه صاحيب الصحيح أو أحدمها
 ، وليس احليض،فهو يريد أن يقول أن عائشة رضي اهللا عنها ترى أن القرء يعين الطهر) األطهار

(  لرواية الثانيةوا) عدة احلرة( ويف احلديث تقول ،وعدة احلرة ثالث قروء يعين أطهار على مذهبها
 وكذا مذهب ابن عمر رضي اهللا عنه أن القروء يعين ،فهي روت خالف مذهبها) ثالث حيض

 ، لكن الراجح من أقوال العلماء العربة برواية الراوي ال برأيه،األطهار، وسيايت يف كالم ابن القيم
دكم احلديث بأن  وأما ر: بقوله،)5/576(زاد وذكر هذا يف معرض رده على الذي يناظره يف ال
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أن القروء األطهار، فال ريب أن هذا يورث شبهة يف احلديث، ولكن ليس هذا : ابن عمر مذهبه
 وهذا هو اجلواب عن ردكم ،بأول حديث خالفه راويه، فكان االعتبار مبا رواه ال مبا ذهب إليه

  . هلاحلديث عائشة رضي اهللا عنها مبذهبها، وال يعترض على األحاديث مبخالفة الرواة

 ،املقام وحديث عائشة رضي اهللا عنها هو حديث الباب ولو نقلت كالمه كله لطال :قلت
 فأَعلَ ،ومثله فعل احلافظ ، كالمه، فقد رد على نفسه باحلجةولكن ذكرت احلجة والبيان من 

 بن عباسا للحديث هو الصواب، يقويه شاهد  وتقويته،خرآ وطنِ يف ماهو وقَوطنٍ يف ماحلديثَ
ذي تطمئن النفس إليه صحه  وال،بكر النيسابوري شيخه رضي اهللا عنه والذي قواه الدارقطين وأبو

 قال احلافظ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، أي أمرها من له االمر وهو رسول اهللا :امرت: وقوهلا ، احلديث
ينا  "، أو "  بكذاأمرنا : " ومن ذلك قول الصحايب:)138: ص(يف نزهة النظر يف توضيح خنبة 

، فاخلالف فيه كاخلالف يف الذي قبله؛ ألن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إىل من له األمر " عن كذا
  . واهللا أعلمصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم،والنهي، وهو الرسول 

  
                                 .6 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة، علي بن محمد - :رجال السند

-يعك6سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،ثقة، ،  و.                                                            
                                                       . 4سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ثقة ،  سفْيانُ ، -
-يماهر7، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  إِب.                                                              
- ، دو7ثقة،سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  الْأَس.                                                              
  .7ه عنها، سبقت ترمجتها حتت احلديث رقم  عائشةَ ، أُم الْمؤمنِني رضي اللَّ-

، وصححه بكر النيسابوري  قواه الدارقطين وأبو ، واحلديث  صحيحالسند : احلديثاحلكم على
  .ومن ضعفه مل يأت حبجة ، واهللا أعلم،  البوصريي

لة  وباجلم: قال ابن القيم، فاختارت نفسها، فعدا ثالث حيض،إذا اعتقت املرأة :فقه احلديث
  )1(.فاألمر بالتريص ثالثة قروء إمنا هو للمطلقة واملعتقة

                                                
 تعتق وهي حتت حر أو  كتاب الطالق، باب يف اململوكة،2ط  عون املعبود وحاشية ابن القيمابن القيم،  ،العظيم آبادي) 1(

 ).224/ 6(عبد 
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افَةيي الضاَء فا جم ابب ،ةماب الْأَطْعتك:  

حدثَنا أَبوعوانةَ، عن منصورٍ، عن عامرٍ، :  قَالَ أَبوداود حدثَنا مسدد، وخلَف بن هشامٍ، قَالَا- 50
لَيلَةُ الضيف حق علَى كُلِّ مسلمٍ، فَمن : صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه : ي كَرِميةَ، قَالَعن أَبِ

كراَء تإِنْ شى وضاَء اقْتإِنْ ش ،نيد هلَيع وفَه هائنبِف حب1( .أَص(  

يب عوانة وهو حديث الباب ، ورواه أمحد بن حنبل  عن أاحلديثأبوداود روى  :دراسة احلديث
 ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ام بن معدي كرب الكندي أيب كرميةحديث املقد ،سند يف امل

 ، ورواه شعبة عن حدثنا حيىي بن سعيد فقال حدثنا زياد بن عبد اهللا البكائي ، و)410/ 28(
 عن الثوري ، ورواه الطحاوي يف )260: ص(ئه باب إذا أصبح بفنا، األدب املفرد البخاري يف 

باب بيان مشكل ما روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الضيافة  ، شرح مشكل اآلثار
 سندو، ، مخستهم عن منصور به  وهيب بن خالد عن )247/ 7 (من إجيابه إياها ومما سوى ذلك

 حديث املقدام بن ، عند أمحد يف املسندعوانة من الثوري وشعبةو أبعوبِ، وت صحيححديث الباب
 عامر الشعيب عوبِ، وت)430/ 28(صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم معدي كرب الكندي أيب كرمية عن النيب 

 ومن(به ولفظه عبد الرحمنِ بنِ أَبِي عوف الْجرشي، عنِ الْمقْدامِ بنِ معدي كَرِب الْكندي من 
 عند أمحد يف ،) ، فَإِنْ لَم يقْروهم، فَلَهم أَنْ يعقبوهم بِمثْلِ قراهم، فَعلَيهِم أَنْ يقْروهمنزلَ بِقَومٍ

): 293/ 4(، وقال احلافظ يف التلخيص احلبري )410/ 28( حديث املقدام بن معدي ،املسند
اين يف سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وقال االلب ، وإسناده على شرط الصحيح اهـ

 وإسناده صحيح، رجاله ثقات اهـ، وقال املنذري يف خمتصر :2204رقم ) 239/ 5(وفوائدها 
  . وأخرجه الترمذي من حديث ابن هليعة وقال حسن اهـ:)294/ 5(السنن 

، وميكن االعتبار ه احلديث من طريق غريحالحاجة لنا يف حديث ابن هليعة فقد ص: قلت         
حدثَنا ابن : حدثَنا قُتيبةُ، قَالَ الترمذي عن قتيبة فقال  وحديثه رواه ،ستشهاد به على كل حالواال

نا نمر يا رسولَ اِهللا، إِ: قُلْت: لَهِيعةَ، عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ، عن أَبِي اخلَيرِ، عن عقْبةَ بنِ عامرٍ قَالَ
بِقَومٍ فَالَ هم يضيفُونا، والَ هم يؤدونَ، ما لَنا علَيهِم من احلَق والَ نحن نأْخذُ منهم، فَقَالَ رسولُ 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهذُوا : اِهللا صا فَخهذُوا كَرأْخا إِالَّ أَنْ تومغاير، ملارواه البخاري اهـ ولفظهإِنْ أَب 
                                                

 ).3750(رقم ) 342/ 3( كتاب الْأَطْعمة، باب ما جاَء في الضيافَة السنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(
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حدثَنِي يزِيد، عن أَبِي اخلَيرِ، عن عقْبةَ بنِ : حدثَنا عبد اللَّه بن يوسف، حدثَنا اللَّيثُ، قَالَال قَفَ
زِلُ بِقَومٍ الَ يقْرونا، فَما ترى فيه؟ فَقَالَ إِنك تبعثُنا، فَنن: قُلْنا للنبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: عامرٍ، قَالَ

، فَأُمر لَكُم بِما ينبغي للضيف فَاقْبلُوا، فَإِنْ لَم يفْعلُوا، فَخذُوا منهم حق الضيف إِنْ نزلْتم بِقَومٍ: لَنا
/ 3(لوم إذا وجد مال ظامله  كتاب املظامل والغصب، باب قصاص املظ، عند البخاري،اهـ

احلنائي  واحلديث قال عنه أبة القاسم  وإن وجد فيه املعىن العام،، فلفظ ابن هليعة فيه مغايرة،)131
هذا حديث حسن مشهور من حديث أيب عبد : )898/ 2(احلنائيات ب املسمىفوائد احلنائي يف 

ات وقد مسع الشعيب من املقدام وهو صحيح ورجاله ثق...اهللا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
  . واهللا أعلم، اهـبن معدي كرب 

                                    .11رقم  سبقت ترمجته حتت احلديث ، ثقة،مسدد -:رجال السند
                                     . 33 خلَف بن هشامٍ ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
–ةَ ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث  و أَبانو11رقم ع.                                                      
إذا حدث الشعىب عن رجل فسماه فهو ثقة حيتج به، :  قال ابن معني،الشعبِي  شراحيلَ بن عامرٍ -

                                                                                         )1(. روى له الستة، مات بعد املائة،نه قال مكحول ما رأيت أفقه م، ثقة مشهور فقيه:قال احلافظ

- ي كَرِبدعنِ مامِ بقْدةَ ، الْموكَرِميأَب يدنالْك ابِيحص نع اللَّه يضروهو أحد الوفد الذين   ه ،
 صحايب مشهور رضي ، من كنده، يعد يف أهل الشامصلَّى اُهللا علَيه وسلَّموفدوا على رسول اهللا 

  )2( .اهللا عنه نزل الشام ومات سنة سبع ومثانني على الصحيح وله إحدى وتسعون سنة

األلباين ، وقريبا من معناه  ، واحلديث صحح سنده احلافظ و صحيحالسند : احلديثاحلكم على
  .رواه اإلمام البخاري يف الصحيح ، وصححه اإلمام احلنائي، واهللا أعلم

                                                
الذهيب، ) 143/ 14 (1ط تاريخ بغداداخلطيب البغدادي، ) 323/ 6 (1 ط اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 1(

  ).287 ص (1طتقريب التهذيب،حجر، ابن ) 522/ 1 (1،طالكاشف

ذيب الكمال يف  املزي، )429/ 7 (1ط التاريخ الكبري البخاري ، )244/ 5 (1 طأسد الغابة  ،ابن األثري اجلزري) 2(
 ).545 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 458/ 28 (1 طأمساء الرجال
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 ،.أي فالذي أصبح الضيف بفنائه...  بكسر الفاء وهو املتسع أمام الدار: بفنائه- :معاين املفردات
ى املفهوم من الضمري ارور يرجع إىل من وهو صاحب الدار وضمري هو يرجع إىل قر: فهو عليه

  )1(. أي طلب حقه:  اقتضى،.أي الضيف:  إن شاء،.املقام
 حقاً من طريق املعروف والعادة ى الضيافةري ذلك أنه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وجه :فقه احلديث

احملمودة ومل يزل قرى الضيف من شيم الكرام وعادات الصاحلني، ومنع القرى مذموم على األلسن 
 جعل حق الضيف دينا للمضيف صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فكان يف هذا احلديث أنه ،وموصاحبه مل

   )2(. خمريا بني مطالبته بذلك عند احلاكم أو إعفائه. على الذي نزل به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).153/ 10(، كتاب األطعمة، باب ما جاء يف الضيافة 2ط عون املعبود وحاشية ابن القيمالعظيم آبادي، ابن القيم، ) 1(

، 1 طشرح مشكل اآلثارالطحاوي، ) 238/ 4(، ومن باب فضل العيادة، ومن باب الضيافة 1 طمعامل السنناخلطايب، ) 2(
/ 5(ال ختن من خانك أد األمانة إىل من ائتمنك و:  من قولهصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمباب بيان مشكل ما روي عن رسول اهللا 

 ).87/ 4(، كشف املشكل من مسند أيب شريح اخلزاعي الكعيب كشف املشكل من حديث الصحيحنيابن اجلوزي، ) 97
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ةيلرِ الْأَهمومِ الْحي أَكْلِ لُحف ابب:  

51 -دبا عثَندح داوودقَالَ أَب  نورٍ، عصنم نيلَ، عائرإِس نع ،اللَّه ديبا عثَندح ،ادأَبِي زِي نب اللَّه 
أَصابتنا سنةٌ فَلَم يكُن في مالي : عبيد أَبِي الْحسنِ، عن عبد الرحمنِ، عن غَالبِ بنِ أَبجر، قَالَ

 حرم لُحوم الْحمرِ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّما شيٌء من حمرٍ، وقَد كَانَ رسولُ اللَّه شيٌء أُطْعم أَهلي إِلَّ
 بِيالن تيفَأَت ،ةيلالْأَهلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عصا:  فَقُلْتي مف كُني لَمةُ ونا السنتابأَص ،ولَ اللَّهسا ري يل

ما أُطْعم أَهلي إِلَّا سمانُ الْحمرِ، وإِنك حرمت لُحوم الْحمرِ الْأَهلية، فَقَالَ أَطْعم أَهلَك من سمنيِ 
ةيالِ الْقَرولِ جأَج نا مهتمرا حمفَإِن ،رِكملَّالَةَ،حنِي الْجعي  .                                                             

-داوودنِ:  قَالَ أَبمحالر دبلٍ: عقعم ناب وذَا هه،داوو دقَالَ أَب  : نيثَ عدذَا الْحةُ هبعى شور
بنِ بِشرٍ، عن ناسٍ من مزينةَ أَنَّ عبيد أَبِي الْحسنِ، عن عبد الرحمنِ بنِ معقلٍ، عن عبد الرحمنِ 

 بِيأَلَ النس رجأَب نأَوِ اب رجةَ أَبنيزم ديسلَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع1(. ص(  

 عن أيب عوانة وهو حديث الباب ، ورواه الطحاوي يف احلديثأبوداود روى  :دراسة احلديث
حدثَنا فَهد، قَالَ ثنا محمد بن سعيد، ون شريك القاضي فقال  ع)203/ 4(شرح معاين اآلثار 

ثنا شرِيك، عن منصورِ بنِ معتمرٍ، عن عبيد بنِ الْحسنِ، عن : قَالُوا, يزِيد بعضهم علَى بعضٍ 
وإِنَّ سمني مالنا في , إِنه قَد أَصابتنا سنةٌ : ه علَيه وسلَّمقيلَ للنبِي صلَّى اللَّ: غَالبِ بنِ أَبجر، قَالَ

 ، لكنه حديث  صحيح حديث البابسند خمتصرا ، و كُلُوا من سمنيِ مالكُم:الْحمريِ فَقَالَ
 عن رجلَينِ من مزينةَ ، عن عبيد، عن ابنِ معقلٍ،مسعر فروى ، على عبيدفلاختو ،مضطرب

رعسرِ، قَالَ مجالْأَب نب بغَال رالْآخمٍ ويونِ عرِو بمع نب اللَّه دبا عمهدرِ أَحنِ الْآخا عمهدى : أَحأَر
يثدذَا الْحبِه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيى الني أَتا الَّذبيب داود بعد حديث منصور، أ، عند اهـ غَال

عن عبيد بنِ حسنٍ، عن عبد الرحمنِ )  يف رواية من طريق ايب نعيم وروح بن عبادة (ورواه شعبة 
ى اللَّه علَيه من أَصحابِ النبِي صلَّ, بنِ معقلٍ، عن عبد الرحمنِ بنِ بشريٍ، عن رِجالٍ، من مزينةَ 

 ةرالظَّاه نم لَّمسو , رجأَب نقَالَ, ع هأَن رجنِ أَبولَ اِهللا : أَوِ ابسا رٌء , ييي شالم نم قبي لَم هإِن
نيِ مالك فَإِنما كَرِهت لَكُم فَأَطْعم أَهلَك من سم: قَالَ لي. أَستطيع أَنْ أُطْعمه أَهلي إِلَّا حمرا لي

 ةيالَ الْقَروأكل  عند الطحاوي يف شرح معاين اآلثار، كتاب الصيد والذبائح واألضاحي، باب ،ج

                                                
 ).3809(رقم ) 356/ 3( كتاب الْأَطْعمة، باب في أَكْلِ لُحومِ الْحمرِ الْأَهلية السنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(
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عن عبيد بنِ  من طريق الطيالسي عنه )مرة ثانية(ورواه شعبة ، )4/203(حلوم احلمر األهلية 
 اللَّه بن معقلٍ يحدثُ عن عبد اللَّه بنِ بسرٍ، عن ناسٍ من مزينةَ الظَّاهرة سمعت عبد: الْحسنِ، قَالَ

يا رسولَ اللَّه، لَم يبق من مالي إِلَّا : أَنَّ أَبجر أَوِ ابن أَبجر سأَلَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَالَ
محص ولُ اللَّهسرِي فَقَالَ رلَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع : ملَه تا كَرِهمفَإِن كالنيِ ممس نم لَكأَه مأَطْع

 ةيالَّ الْقَرو2/639(السي يف املسند  عند أيب داود الطي،)ج(.  

حسنِ، عنِ ابنِ معقلٍ، عن أُناسٍ من عن عبيد بنِ الْ) من طريق وكيع(ورواية ثالثة لشعبة        
سأَلْت رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه : قَالَ غَالب بن أَبجر رضي اللَّه عنه: أَصحابِ مزينةَ الطَّاهرة قَالَ

فَقُلْت لَّمسةٌ، : ورمي أَلَا أَحالم نم قبي لَم هفَقَالَإِن : تا كَرِهمإِن ،كالنيِ ممس نم لَكأَه مأَطْع
ةيالِّ الْقَروج رضي اهللا عنه  غالب بن أجبر، عند ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين،  اهـلَكُم 

عن غَالبِ بنِ أَبجر، عميسٍ، عن عبيد بنِ الْحسنِ، عن عبد اِهللا بنِ معقلٍ، ورواه أَبو) 2/360(
   .)18/265(، غالب بن أجبر املزين  عند الطرباين يف املعجم الكبري، احلديث ...سأَلْت: قَالَ

يف علل احلديث كما  ،الصحيح حديث شعبة اهـ: قال أبوزرعة بعد ذكر بعض الطرق          
 فلحديث ابن أجبر فقد اخت):4/250(قال اخلطايب يف معامل السنن  ، و)4/369(البن أيب حامت 

مجاع  ،وقد ثبت التحرمي من طريق جابر متصالً اهـ، وقال البيهقي يف السنن الكربى.. .يف إسناده
فهذا ) 9/557(باب ما جاء يف أكل حلوم احلمر األهلية  ،أبواب ما حيل وحيرم من احليوانات

الصحيحة اليت قد مضت مصرحة ومثل هذا ال يعارض به األحاديث .. .حديث خمتلف يف إسناده
 فهذا احلديث :)13/92( وقال النووي كما يف شرح مسلم ،، بتحرمي حلوم احلمر األهلية اهـ

مضطرب خمتلف اإلسناد شديد االختالف ولو صح محل على األكل منها يف حال االضطرار 
 وقد ، كثريا يف اسناده إختالفافل اخت:)321-5/320( وقال املنذري يف خمتصر السنن ،اهـ

 وقال ، وذكر البيهقي أن إسناده مضطرب اهـ،ثبت التحرمي من حديث جابر رضي اهللا عنهما
وهو حديث خمتلف يف : يف ترمجة غالب) 23/82(املزي يف ذيب الكمال يف أمساء الرجال 

  .إسناده اهـ

احلديث  وهذا يدل على عدم حفظ الرواة هلذا ،االضطراب يف هذا احلديث واضح: قلت      
   .، ومن الصعب ترجيح بعض الروايات جيدَحفظاً
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، فقد قال اليعين تصحيح حديث شعبة مطلقاًفهذا الصحيح حديث شعبة اهـ : أما قول أبوزرعة 
 أيب العميس، مل يضبط أبو شعبة أحفظ من: قوله: بوحامت الرازي يف اجلواب عن هذا احلديثأ

 ، فهنا ترجيح رواية شعبة على ايب العميس،)4/369( كما يف علل احلديث البنه  اهـ،العميس
 وكل ، مث ما يقال عن رواية منصور ومسعر ؟، فالتصحيح نسيب،مث قال ابوزرعة ماقال سابقاً

 ، فالصواب أن احلديث ضعيف مضطرب االسناد،منهما اليقل عن شعبة بأي حال من االحوال
 وحترمي حلوم احلمر االهلية ألا ،3809كما قال االلباين يف صحيح وضعيف سنن أيب داود رقم 

عن أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه ، )5/131( باب غزوة خيرب ، كتاب املغازي، روى البخاري،رجس
هنع . ..ص بِيي النادنى مادرِ، فَنومِ احلُملُح نا منبفَأَصلَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع :رو إِنَّ اللَّه ولَهس

 سا رِجهرِ، فَإِنومِ احلُملُح نع انِكُميهنواهللا أعلم،ي .  

 قال ابن ايب ،الدهقان الْكُوفي عبد الرحمنِ أَبو ،اينِطو الق ، عبد اللَّه بن أَبِي زِياد- :رجال السند
                          )1(. روى له د ت ق ، مات سنة مخس ومخسني ومائتني، صدوق: قال أبوحامت،ثقة: حامت

-اللَّه ديب40  سبقت ترمجته حتت احلديث رقم،ثقة  ، ع.                                                                  
                                                                     .40 ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم،  إِسرائيلُ -
                                    )2(روى له م د ق،ثقة : قال إبن معني والرازيان، عبيد بنِ الْحسنِ الْمزنِي أَبو الْحسنِ -
- دبعنقَرم نلٍ بقعم ننِ بمحالر   نِيزالْميثقة :  وقال احلافظ،ويف ثقةك: قال أبوزرعة، الْكُوف

                          )3(.  روى له د،تكلموا يف روايته عن أبيه لصغره ووهم من ذكره يف الصحابة
- نِيزالْم رجأَب نب بازي ، غَالوذكره أبو نعيم وابن عبد ،له صحبة وهو كويف: قال أبوحامت الر 

له حديث يف سنن أيب داود يف احلمر  : ، وقال احلافظيهماكر يف الصحابة من كتابالرب فيمن ذُ
  )4(.  روى له د، ،األهلية، اختلف يف إسناده اختالفا كثريا 

                                                
 1، طالكاشفالذهيب، ) 300 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 38/ 5(، ط جلرح والتعديل، اابن أيب حامت) 1(
)1 /546.( 

 ).376 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 405/ 5(، ط ، اجلرح والتعديلابن أيب حامت) 2(

 1طالتهذيب، تقريب ابن حجر،) 644/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 284/ 5(، ط ، اجلرح والتعديلابن أيب حامت) 3(
 ).350 ص(

، الكاشفالذهيب، ) 360/ 1 (1 طمعرفة الصحابةأبونعيم األصبهاين، ) 47/ 7(، ط ، اجلرح والتعديلابن أيب حامت) 4(
 ).442 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 241/ 5 (1 طاإلصابة يف متييز الصحابةابن حجر، ) 115/ 2 (1ط
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كما قال اخلطايب والبيهقي والنووي ،  ،  مضطرب االسناد ضعيفاحلديثُ : احلديثاحلكم على
  .واهللا أعلمية ، وهو خمالف للحديث الصحيح الذي رواه البخاري يف حترمي احلمر األهل

                                                                         )1(. أي شدة وحاجة: أَصابتنا سنةٌ-  :معاين املفردات
  )2(.  اليت تأكل العذرة الدابة هي:والِ اجلَ-

إن صح هذا احلديث،  وهذا ،جيوز أكل حلوم احلمر االهلية أن مل تكن من اجلوال :فقه احلديث
  . واهللا أعلم،والصحيح حترميها على كل حال وهي رجس كما مر يف حديث البخاري السابق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ).49/ 1(النهي عن أكل حلوم احلمر األهلية ،كتاب الطهارة، سبل السالمالصنعاين، ) 1(

 ).507/ 2(،كتاب األطعمة، حكم أكل حلوم احلمر األهلية سبل السالمالصنعاين، ) 2(
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  :كتاب الْأَشرِبة، الروايةُ في الْمدمنِني في الْخمرِ

حدثَنا شعبةُ، عن منصورٍ، عن سالمِ : الَ أَخبرنا محمد بن بشارٍ، عن محمد، قَيّسائالنقَالَ  - 52
 بِينِ النرٍو، عمنِ عب اللَّه دبع نانَ، عابج نع ،طيبن نع ،دعنِ أَبِي الْجبلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَص  :

مدلَا مو ،اقلَا عانٌ، ونةَ منلُ الْجخدرٍلَا يمخ 1( .ن(  

 يف السنن ، ورواه أيضاًوهو حديث الباب شعبة  احلديث عنالنسائيروى  :دراسة احلديث
لَا يدخلُ الْجنةَ عاق، ولَا منانٌ، ( وقال الثوري  عن)5/17(سائي، ما ذكر يف ولد الزنا الكربى للن

 مسند عبد اهللا بن عمرو بن ،أمحد يف املسندورواه ، )مثله(  وجرير)ولَا مدمن خمرٍ ولَا ولَد زِنا
 ورواه ،) لَا يدخلُ الْجنةَ منانٌ، ولَا مدمن خمرٍ :وقال(مهام  عن )11/93(العاص رضي اهللا عنهما

ال يدخل : قالالطحاوي يف شرح مشكل اآلثار، باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السالم أنه 
 عن مخستهم) لَا يدخلُ الْجنةَ ولَد زِنية( شيبان بن عبد الرمحن وقال) 2/370(اجلنة ولد زنية 

 ، وهذا هو السند الصحيح بإسقاط نبيط من السند،منصور عن سامل عن جابان عن ابن عمرو به
غري معمول ا فقد خالف أربعة من الثقات فيهم وهي زيادة  )نبيطاً( فزاد يف السند  شعبةأما
نهما قال ع ،نبيط وجابانعلى كل حال ف  ضعيفدنس، وال فوجود نبيط يف السند وهمثوري،ال

 زاد البخاري يف التاريخ الكبري ، يعين عند املتابعة و إأل لني احلديث)مقبول(  يف التقريباحلافظ
وال يعرف جلابان مساع من عبد اهللا بن عمرو وال لسامل من جابان وال من نبيط ): 257/ 2(

ولشعبة سند اخر قال البخاري يف املوطن  ، خرى تضاف لتضعيف السنداذه علة ه و،اهـ
 قوله، ومل يصح ، وقال عبدان عن أبيه عن شعبة عن يزيد عن سامل عن عبد اهللا بن عمرو:السابق

   ، اهـ

 اختلف شعبة والثوري يف إسناد هذا اخلرب، فقال :)179/ 8(قال ابن حبان يف الصحيح 
ن جابان ومها ثقتان حافظان إال أن الثوري كان أعلم حبديث أهل بلده من عن سامل ع: الثوري

شعبة، وأحفظ هلا منه، وال سيما حديث األعمش وأيب إسحاق ومنصور فاخلرب متصل عن سامل 
عن جابان، فمرة روي كما قال شعبة، وأخرى كما قال سفيان اهـ، وقال أمحد شاكر يف تعليقه 

 وال نكاد نشك بعد هذا يف أن شعبة مل يتقن حفظ هذا :)105/ 6(على احلديث يف مسند أمحد 
                                                

 ).5672(، رقم ).8/318(، كتاب الْأَشرِبة، الروايةُ في الْمدمنِني في الْخمرِ السنن أخرجه النسائي يف )1
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 مهام :اإلسناد، وأن هذا االضطراب منه ال من الرواة عنه فتخلص لنا رواية احلافظني الثقتني
وال يؤثر . والثوري، عن منصور عن سامل عن جابان عن عبد اهللا بن عمرو، مرفوعا، كما بينا

 قوله، فلم فلبني سامل وجابان، بأنه اضطرب يف ذلك واختخالف شعبة هلما، مبا زاد من راو 
  .اهـ يتقن ما روى عن منصور

ومع مهام والثوري ، جرير وشيبان بن عبد الرمحن فرويا احلديث كما رواه الثوري : قلت
 ونبه على ، كما قال الذهيب، ومل يقل ليس حبجة،شيخ: وجابان قال فيه ابوحامتوسبق ذكر ذلك، 

 على من مدقَ مهولُ ومن عرفه كالرازي فقَ، ومن قال جمهول فلم يعرفه، يف التهذيبهذا احلافظ
لَهِجوعليه فالسند حيتملُه ،إن ثَ التحسني بتس ايب حامت  عند )شيخ( فمرتبة ،اع سامل من جابانم

روى احلديث مساعيل بن خليفة فإبو إسرائيل املالئي أ اجلميع فالَوخ ، من أدىن درجات التوثيق
 عند الطحاوي يف الكتاب ،عن منصور عن أيب احلجاج عن موىل أليب قتادة عن أيب قتادة به

لقد من اهللا على املسلمني بسوء حفظ  : قال ابن املبارك، وأبواسرائيل سيئ احلفظ،واملوطن السابق
 فالسند ، جمهوليب قتادةأ، وموىل )167/ 2(اجلرح والتعديل البن أيب حامت  كما يف ،أيب اسراءيل

   .ضعيف

سرائيل الضعيف قد خالف أساطني اتصلح للشواهد أو املتابعات فأيب وهذه الطريق ال
الَالثقات يف احلفظ والضبط فروى احلديث عن منصور وخاًلباين فقال شيئأما األ ،  اجلميعف 

ن سابق حدثنا  فقال الطحاوي حدثنا أبو أمية حدثنا حممد ب: قال،)282/ 2( يف الصحيحة عجيباً
صلَّى عن منصور عن أيب احلجاج عن موىل أليب قتادة عن النيب ) أبو إسرائيل: يف األصل(إسرائيل 

وهذا شاهد قوي رجاله كلهم ثقات غري موىل أيب : قلت، فذكره بتمامه: اُهللا علَيه وسلَّم قال
لصحابة كلهم عدول كما هو قتادة، فلم أعرفه لكنه إن كان صحابيا، فال تضر اجلهالة به ألن ا

معلوم ومن احملتمل أن يكون منهم ألن الراوي عنه أبا احلجاج هو جماهد بن جرب التابعي املشهور 
  . اهـ

يب قتادة أاحلديث رواه الطحاوي مسندا بذكر  ف، كذا قال وكالمه عليه مؤاخذات:قلت
لباين نفسه يف األ قال عنه ،ليفةمساعيل بن خإ، وثانيا أبو إسرائيل  سابقاًا مر كم،رضي اهللا عنه
 وقال يف ، أبوإسرائيل وامسه إمساعيل بن خليفة وهو سىء احلفظ اهـ:)348/ 3(إرواء الغليل 
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 : لكن أبوإسرائيل وامسه إمساعيل بن خليفة خمتلف فيه، ويف التقريب:1750الصحيحة رقم 
إمساعيل بن  (امسه  وأبو إسرائيل ضعيف و:2578 وقال يف الصحيحة رقم ،صدوق سيء احلفظ

واسم أيب إسرائيل إمساعيل بن خليفة العبسي، وهو سىيء احلفظ، : 2972 وقال ،)خليفة املالئي
وهو إسرائيل ابن يونس بن . فال يعارض مبثله رواية إسرائيل بإسناده املتقدم عن ابن مسعود مرفوعا

خري فلم ثقات، وانظر قوله األ وليس من اللباين من الضعفاءاأل فأيب اسرائيل عند ،أيب إسحاق اهـ
حلفظ، ويف حديث الباب هكذا يعارض رواية اسرائيل السبيعي الثقة مبثل رواية ايب اسرائيل سيئ ا

 ، وعليه فطريقه التصلح كشاهد للحديث،خالف ثقات وليس ثقة واحدفقد سرائيل إبو أفعل 
د يف املسند، مسند أيب وللحديث شاهد بسند ضعيف عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عند أمح

 وللحديث شاهد بسند ، على جماهد كبريٍعلى خالف) 486/ 17(سعيد اخلدري رضي اهللا عنه 
 يونس بن ميسرة عن أيب ،مسند الشاميني للطرباينيف  ،صحيح عن ايب الدرداء رضي اهللا عنه

حذْلَمٍ الدمشقي، ثَنا سلَيمانُ بن حدثَنا سلَيمانُ بن أَيوب بنِ  فقال )260/ 3(إدريس اخلوالين 
 نب دما أَحثَندحةَ ح وارِجخ نب ثَميا الْهلٍ، ثَنبننِ حب دمأَح نب اللَّه دبا عثَندحنِ ح ومحالر دبع

سمعت يونس بن ميسرةَ، : نا سلَيمانُ بن عتبةَ، قَالَثَ: الْمعلَّى الدمشقي، ثَنا هشام بن عمارٍ، قَالُوا
هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ الناِء، عدرأَبِي الد نع ،لَانِيوالْخ رِيسأَبِي إِد نثُ عدحقَالَي لَّمسلُ :  وخدلَا ي

لَا مانٌ، ونلَا مو ،اقةَ عنرٍ الْجمخ نمدلَا مرٍ، وبِقَد لباين يف السنة البن أيب األ قال ،اهـكَذِّب
حديث حسن رجاله ثقات أو موثقون ويف سليمان بن عتبة كالم يسري وقال  :)141/ 1(عاصم 
   .اهـوهشام بن عمار متكلم فيه أيضا لكنه قد توبع . صدوق له غرائب: احلافظ

 ، وسليمان وثقه أبو مسهر وأبو حامت الرازي كما يف صحيححديث والصواب : قلت        
  . احلديث، واهللا أعلمحص وبه ي، )134/ 4 ( و)289/ 1(اجلرح والتعديل البن أيب حامت 

                                      .15رقم  سبقت ترمجته حتت احلديث ، ثقة ، محمد بن بشارٍ- :رجال السند
–دمحم   ،رِيصالْب يذَلفَرٍ ، الْهعج نب ، ردقال عبد اهللا بن املباركغُن ، :إذا اختلفيف  الناس 

ثبت مين، وقال أغندر يف شعبة :  فيما بينهم، قال ابن مهدىحديث شعبة فكتاب غندر حكماً
 أن خيطئه أراد بعضهم: كان صدوقا وكان مؤديا وىف حديث شعبة ثقة، قال ابن معني: أبوحامت
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                               )1(.فلم يقدر وكان من أصح الناس كتابا، مات سنة ثالث أو أربع وتسعني ومائة، روى له الستة

                                                                 .3 شعبةُ ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
- ، دعنِ أَبِي الْجمِ بال6ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  س.                                                    
 نبيط هذا ال يعرف :لباينوثق، وقال األ: ل، وقال الذهيب مقبو: قال احلافظ، غري منسوب،نبيطُ -

                                              )2(.  روى له س، احلديث، وقد ذكره ابن حبان يف الثقاتيف هذا
:  قال الذهيب،ضعيف: مقبول، وقيل:  وقال احلافظ، شيخ: وقال أبوحامت،غري منسوب ، جابانُ -

                                     )3(.  روى له س، جمهول: قال ابن خزمية،ليس حبجة: ال يدري من هو؟ وقال أبو حامت
 أسلم قبيل أبيه وكان ، رضي اللَّه عنه صحابِي أَبومحمد بنِ الْعاصِ السهمي  عبد اللَّه بنِ عمرٍو-

كان يصوم النهار، ويقوم الليل، ويرغب عن غشيان النساء، فدعاه النيب صلى  ، من العلماء العباد
 أحد ،اهللا عليه وسلم إىل االئتساء به يف اإلفطار والنوم وإتيان النساء وأن خيتم يف كل سبعة أيام 

 مات سنة تسع وستني يف ذي احلجة ليايل ، وأحد العبادلة الفقهاء،السابقني املكثرين من الصحابة
  )4(.احلرة بالطائف على الراجح

  .ند صحيح ، وبه يصح احلديث ، واهللا أعلموله شاهد بس  ، ضعيفدنالس : احلديثاحلكم على

 أي مع الفائزين السابقني أو املراد منه املستحل للمعاصي أو : ال يدخل اجلنة- :معاين املفردات
أي خمالف ألحد والديه : عاق، .أي على الفقراء يف صدقته: وال منان ،.قصد به الزجر الشديد

  )5(. أي مصر على شرا: وال مدمن مخر ،.فيما أبيح له حبيث يشق عليهما

                                                
) 162/ 2 (1،طالكاشفالذهيب، ) 221/ 7 (1، ط، اجلرح والتعديلابن أيب حامت) 402 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 1(

  ).472 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، 

سلسلة األحاديث الضعيفة االلباين، ) 559 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 317/ 2 (1، طالكاشفالذهيب، ) 2(
  ).483/  5 (1 طالثقاتابن حبان ) 540/ 1 (1 ط واملوضوعة

 اجلرح ابن أيب حامت،) 529/ 1( 4طاألباطيل واملناكري والصحاح اجلورقاين ) 864/ 2 (5 ط التوحيدابن خزمية، ) 3(
  ).136 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 377/ 1 (1، طميزان االعتدالالذهيب، ) 546/ 2(، ط والتعديل

 1طتقريب التهذيب،ابن حجر،). 580/ 1 (1، طكاشفال الذهيب، )1721/ 3 (1ط معرفة الصحابة،  نعيم وأب )4(
  ).167-165/ 4 (1 طاإلصابة يف متييز الصحابةابن حجر، ) 315 ص(

 ).2389/ 6(، كتاب احلدود، باب بيان اخلمر ووعيد شارا 1 طمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، علي القاري) 5(
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يبني احلديث الوعيد الشديد للمنان والعاق لوالديه ومدمن اخلمر وأنه اليدخل اجلنة  :فقه احلديث
مع الفائزين، أو ال يدخل حىت يعاقب مبا اجترحه من اإلمث بكل واحد من األعمال الثالثة، فاملؤمن 

سورة ( َّخب حب جب هئ مئ خئ ُّ :عاىلال خيلد يف النار، وال بد من تقييده باملشيئة لقوله ت

  )1(بشفاعة أوبغريها :  أي،)48:  اآلية،النساء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحعلي القاري، ) 441/ 3(ة ، كتاب األشرب1 ط شرح مسند الشافعيالقزويين، ) 1(

 ).3091/ 7(، كتاب اآلداب، باب الرب والصلة 1ط
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  :ذكْر الْأَخبارِ الَّتي اعتلَّ بِها من أَباح شراب السكْرِ

 يحيى بن يمان، عن سفْيانَ، أَنبأَنا:  أَخبرنا الْحسن بن إِسمعيلَ بنِ سلَيمانَ، قَالَيّسائالنقَالَ  - 53
 حولَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمعطش النبِي : عن منصورٍ، عن خالد بنِ سعد، عن أَبِي مسعود، قَالَ

علَي بِذَنوبٍ من زمزم، فَصب : الَالْكَعبة فَاستسقَى، فَأُتي بِنبِيذ من السقَاية، فَشمه فَقَطَّب، فَقَ
                                              . لَا: أَحرام هو يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ: علَيه، ثُم شرِب، فَقَالَ رجلٌ

صحابِ سفْيانَ، ويحيى بن يمان لَا يحتج  وهذَا خبر ضعيف لأَنَّ يحيى بن يمان انفَرد بِه دونَ أَ-
هطَئخ ةكَثْرو ،هفْظوِء حسل هيثد1( .بِح(  

، ورواه الدارقطين  وهو حديث الباب حيىي بن اليمان  احلديث عنالنسائيروى  :دراسة احلديث
وعنه اليسع بن (  زيد بن احلباب عن )476-475/ 5( كتاب األشربة وغريها يف السنن ،

, عن خالد بنِ سعد , عن منصورٍ , عن سفْيانَ الثَّورِي ( وقال عبد العزيز بن أبانومن ) إمساعيل
 ودعسأَبِي م ن؟ : قَالَ, عامرح أَو ولَالٌ هح بِيذنِ النع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيلَ النئالَقَ, س :

ال يصح هذا عن زيد بن احلباب عن الثوري : ، ثالثتهم عن الثوري به ، قال الدارقطين  )حلَالٌ
إنه : ومل يروه غري اليسع بن إمساعيل وهو ضعيف، وهذا حديث معروف بيحىي بن ميان ويقال

وك عزيز بن أبان مترعبد ال...  الكليب عن أيب صاحل انقلب عليه اإلسناد واختلط عليه حبديث
قال ابن اجلنيد ) 293: ص(، ومن قبله قال ابن معني كما يف سؤاالت ابن اجلنيد احلديث اهـ

  .كذاب خبيث يضع احلديث اهـ: حيىي بن معني وسئل عن عبد العزيز بن أبان، فقال: مسعت

السند يتبني من كالم الدارقطين أن احلديث حديث حيية بن ميان دون غريه ، وعليه ف: قلت
 وقال عبد الرمحن بن مهدي حملمد بن املثىن عندما سأله ، النسائيهتلَّ عنحيىي وقد بيضعيف لضعف 
 وقال وكيع ،)433/ 4( كما يف الضعفاء الكبري للعقيلي ،اهـ ال حتدث ذا: عن هذا احلديث

ىي بن ميان هذه األحاديث اليت حيدث ا حي:)437: ص (كما يف سؤاالت ابن اجلنيد البن معني
) 187/ 2( كتاب األشربة ، وقال ابن اجلوزي يف العلل املتناهية، اهـست من أحاديث سفيانلي

                                                
) 5703(رقم ) 8/325(، كتاب الْأَشرِبة، ذكْر الْأَخبارِ الَّتي اعتلَّ بِها من أَباح شراب السكْرِ السننأخرجه النسائي يف ) (1

ذَا خبر ضعيف لأَنَّ يحيى بن يمان انفَرد بِه دونَ أَصحابِ سفْيانَ، ويحيى بن يمان لَا يحتج بِحديثه لسوِء حفْظه،  وه:، وقال
هطَئخ ةكَثْرو. 
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 علل أخبار رويت يف ،قال أبو زرعة يف علل احلديث البن أيب حامتو ،هذا حديث منكر اهـ
هذا إسناد باطل عن الثوري، عن منصور؛ وهم فيه حيىي بن ميان؛ وإمنا ): 441/ 4(األشربة 

   . عن الكليب عن أيب صاحل عن املطلب بن أيب وداعة، مرسل اهـذاكرهم سفيان

 ة بن عمرو األنصاري رضي اهللا عنه ومن حديث أيب مسعود عقب،وقال الدارقطين يف العلل
أن حيىي وهم فيه، وإمنا روى الثوري، يعين هذا، عن الكليب عن أيب صاحل عن : ويقال) 193/ 6(

، والكليب متروك احلديث، وال حيفظ هذا من ى اُهللا علَيه وسلَّمصلَّاملطلب بن أيب وداعة، عن النيب 
وقد تابعه عبد العزيز بن أبان، وهو . حديث منصور إال من رواية حيىي بن ميان، عن الثوري

متروك، عن الثوري، وتابعهما أيضا اليسع بن إمساعيل، وهو ضعيف، عن زيد بن احلباب، عن 
 الذي عند الناس، والثوري، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أيب وإمنا حديث الكليب. الثوري

أن حيىي بن ميان انقلب عليه هذا احلديث، ودخل : مسعود؛ أنه كان ميسح على اجلوربني، فيقال
لباين يف صحيح وضعيف سنن وقال األ ،عليه يف حديث الكليب، عن أيب صاحل، عن املطلب، اهـ

   .اد اهـضعيف اإلسن): 203/ 12(ائي النس

 من طريق ،وللحديث شاهد عن املطلب بن أيب وداعة السهمي رضي اهللا عنه :قلت
 عند الدارقطين يف املوطن السابق، وهذا حديث ايب صاحل الذي أشار ،الكليب، عن أيب صاحل عنه

,  الكليب متروك : وسند احلديث ضعيف جدا قال الدارقطين بعد روايته للحديث،إليه الدارقطين
ابن ميان سريع :  وقال حممد بن عبد اهللا بن منري،احل ضعيف وامسه باذان موىل أم هانئ اهـوأبو ص
وحديثه خطأ عن الثوري، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أيب مسعود، إمنا هو عن , النسيان 

 كتاب األشربة ، عند البيهقي يف السنن الكربى،الكليب، عن أيب صاحل، عن املطلب بن أيب وداعة
  .، واحلديث برمته منكر)528/ 8 ( باب ما جاء يف الكسر باملاء،حلد فيهاوا

قَالَ ابن : عبد الْملك بنِ نافعٍ، قَالَ من طريق ،ابن عمر رضي اهللا عنهعن وللحديث شاهد 
رمحٍ: عبِقَد لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولِ اِهللا صساَء إِلَى رلًا ججر تأَير فَعدكْنِ والر دنع وهبِيذٌ، ون يهف 

يا رسولَ اِهللا : إِلَيه الْقَدح، فَرفَعه إِلَى فيه فَوجده شديدا فَرده علَى صاحبِه، فَقَالَ لَه رجلٌ من الْقَومِ
خذَ منه الْقَدح، ثُم دعا بِماٍء فَصبه فيه ثُم رفَعه إِلَى فيه علَي بِالرجلِ فَأُتي بِه فَأَ: أَحرام هو؟ فَقَالَ

إِذَا اغْتلَمت علَيكُم هذه الْأَوعيةُ، فَاكِْسروا متونها : فَقَطَّب، ثُم دعا بِماٍء أَيضا فَصبه فيه ثُم قَالَ
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 ذكر األخبار اليت اعتل ا من أباح ،يف السنن الكربى، كتاب األشربة عند النسائي ،اهـبِالْماِء 
عبد امللك بن نافع ليس باملشهور وال حيتج حبديثه، واملشهور :  مث قال،)112/ 5(شرب املسكر 

 ، مث نقل أخبار الثقات عن إبن عمر رضي اهللا عنه بتحرمي اخلمر،عن ابن عمر خالف حكايته اهـ
 يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده من أشكاله مجاعة اهـ، وقال أبوحامت  وعبد امللك ال:وقال

 ، هذا حديث منكر، وعبدامللك ابن نافع شيخ جمهول اهـ:)475/ 4(الرازي يف علل احلديث 
 وعبد امللك ال حتل الرواية عنه واالحتجاج به، وقد خالف :وقال ابن القيسراين يف تذكرة احلفاظ

   .امل ونافع وذويهما اهـت مثل سيف أصحاب ابن عمر الثقا

 ،ثقة:  أبوسعيد االدي املصيصي، قال النسائي ،الْحسن بن إِسمعيلَ بنِ سلَيمانَ - :رجال السند
                                                                        )1(. روى له س،مات بعد األربعني ومائتني

-ى بيحي انمي العجلي  ،ن يوقال ، كان يتوهم احلديث،...ليس بثبت:  قال ابن معني، الْكُوف 
 وذكر لوكيع ، ال يشبه حديثه عن الثوري احاديث غريه عن الثوري: وقال مرة ثالثة، ثقة:مرة

حممد بن عبد اهللا  قال ،كأن هذا ليس سفيان الذى مسعنا حنن منه: حديثه عن الثوري فقال وكيع
مضطرب احلديث، يف حديثه بعض الصنعة، وحمله الصدق، : وقال مرة ،كأن حديثه خيال: ن منريب

، مات سنة ! كان من كبار أصحاب الثوري، وكان ثقة، جائز احلديث :أما العجلي فوثقه مطلقا
                                                             )2(. د م ت س ق  روى له،تسع ومثانني ومائة

                                                                   . 4سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ثقة ،  سفْيانُ ، -
-يالْكُوف ، دعنِ سب دالخ  رِيدالْب ودعسلَى أَبِي مو3(.ثقة، روى له خ س ق:  ، قال ابن معنيم (                  
- ، ودعسو مأَب ابِيحص هنع اللَّه يض29، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم   ر.  

                                                
/ 1 (1، طالكاشف الذهيب،) 158 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 65 ص (1 طمشيخة النسائيالنسائي، ) 1(

321.(  
 ص (1ط الثقات العجلي،) 437 ص( 1 طأليب زكريا حيىي بن معنيسؤاالت ابن اجلنيد  ابن اجلنيد، سؤاالت ابن اجلن) 2(

، الكاشف ،لذهيبا) 598 ص (1ط،تقريب التهذيب،ابن حجر) 199/ 9( 1ط ،اجلرح والتعديل ابن أيب حامت،) 477
  ).379/ 2 (1ط
 ).188 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 334/ 3 (1، طرح والتعديل،اجل ابن أيب حامت)(3
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واخلالصة هذا احلديث ، واحلديث ضعفه النسائي بعد روايته،   ضعيفالسند : احلديثاحلكم على
 ،ل العلم على تضعيفه وأه،شواهد التصلح لتقوية احلديث للحديث، وضعيف تفرد به الضعفاء

  .واهللا أعلم

 أي مجع ما بني عينيه كما يفعله العبوس أي عبس وجهه ومجع جلدته : فقطب- :معاين املفردات
  )1( الدلو : الذنوب،.ملا وجد مكروها

الصحيح حترمي اخلمر ولنبيذ لكن مع ختفيفه باملاء، إن صح احلديث ففيه جواز شرب ا: فقه احلديث
  .مسمياتهبأنواعه وأشكاله و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
ط  املنتقى شرح املوطإ لباجي القرطيب،ا) 324/ 8( ، كتاب األشربة2ط حاشية السندي على سنن النسائيالسندي، ) 1(
 ).129/ 1( ما جاء يف السواك ،5
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ةتيالْم لُودج غُ بِهبدا يم ،ةريتالْععِ والْفَر ابتك:  

حدثَنا جرِير، عن منصورٍ، عن الْحكَمِ، عن عبد :  أَخبرنا محمد بن قُدامةَ قَالَيّسائالنقَالَ  - 54
لَى، عنِ أَبِي لَينِ بمحمٍ قَالَالركَينِ عب اللَّه دبع ن : ولُ اللَّهسا رنإِلَي بكَتلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأَنْ : ص

  )1( .لَا تستمتعوا من الْميتة بِإِهابٍ، ولَا عصبٍ

 ، ورواه ابن ماجه يف وهو حديث الباب منصور  احلديث عنالنسائيروى  :دراسة احلديث
 عن )1194/ 2(ال ينتفع من امليتة بإهاب وال عصب : باب من قالنن ، كتاب اللباس ، الس

ابن ف ،حديث الباب ضعيف إلرساله شعبة وأيب إسحاق الشيباين ، ثالثتهم عن احلكم به ، وسند
قال أبو زرعة يف حديث ابن عكيم ): 104: ص( قال ابن أيب حامت يف املراسيل ،عكيم تابعي

مل يسمع ابن عكيم من النيب صلي اهللا عليه وسلم وكان يف : صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمإليه النيبكتب 
  . زمان النيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، مسعت أيب يقول ال يعرف له مساع صحيح أدركاهـزمانه 

 باب ما جاء سلَّم،صلَّى اُهللا علَيه و أبواب اللباس عن رسول اهللا ،قال الترمذي يف السننو 
 هذا حديث حسن ويروى عن عبد اهللا بن عكيم، عن :)222/ 4(يف جلود امليتة إذا دبغت 

أتانا كتاب النيب : وقد روي هذا احلديث عن عبد اهللا بن عكيم أنه قال.. .أشياخ له هذا احلديث
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عهذا احلديث ملا اضطربوا يف مث ترك أمحد بن حنبل.. . قبل وفاته بشهرينص 

   .بن عكيم، عن أشياخ من جهينة اهـعن عبد اهللا : إسناده، حيث روى بعضهم، فقال

الْقَاسمِ بنِ مخيمرةَ، عن عبد اِهللا بنِ عكَيمٍ  ابن ايب ليلى بسند صحيح من عوبِتو: قلت
أَتانا كتاب رسولِ اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، أَو قُرِئ علَينا  :حدثَنِي أَشياخ من جهينةَ قَالُوا: قَالَ

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولِ اِهللا صسر ابتٍء :كيبِش ةتيالْم نوا معفتنعند الطحاوي يف شرح ، أَنْ لَا ت 
 يف جلود امليتة يف صلَّى اُهللا علَيه وسلَّماهللا مشكل اآلثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول 

فحقق ما يف هذا احلديث أن ابن :  قال الطحاوي،)284/ 8(طهارا بالدباغ، وفيما خيالف ذلك 
، وال حضر قراءته، على من صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمعكيم مل يكن شهد ذلك من كتاب رسول اهللا 

وكان هؤالء األشياخ من جهينة مل يسموا لنا فنعرفهم ونعلم أم ممن ذكر فيه أنه قرئ عليه، 

                                                
 ).4250(، رقم )7/175(ه جلُود الْميتة  ما يدبغُ بِ، كتاب الْفَرعِ والْعترية،السننأخرجه النسائي يف  )(1
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، أو ألحوال فيهم سوى ذلك صلَّى اُهللا علَيه وسلَّميؤخذ مثل هذا عنهم لصحبتهم لرسول اهللا 
 وقال احلازمي ،وملا مل جند ذلك هلم مل تقم ذا احلديث عندنا حجة اهـ, توجب قبول روايام 

ولكنه كثري االضطراب اهـ، وقال العيين ): 57: ص( يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار يف االعتبار
أنه مضطرب سندا : األول: وحديث ابن عكيم معلول بأمور ثالثة): 88/ 9(يف عمدة القاري 

أنه روى عنه : والثالث. االختالف يف صحبته، فقال البيهقي وغريه ال صحبة له: والثاين...ومتنا
 وحديث ابن عكيم أعل بأمور :لناس الداخلني عليه وهم جمهولون اهـ، وقال النوويأنه مسع من ا

االضطراب يف متنه، فروي قبل موته : والثاين. االضطراب يف سنده، كما تقدم: أحدها: ثالثة
. االختالف يف صحبته، قال البيهقي: والثالث. بثالثة أيام، وروي بشهرين، وروي بأربعني يوما

   .هـ، كما يف نصب الراية للزيلعية له، فهو مرسل اال صحب: وغريه

لباين فقال يف  األفالَ وماذكرته كفاية، وخ،وكذا ضعف احلديث مجاعة من العلماء: قلت
رجاله كلهم معروفون ثقات من . وهذا إسناد صحيح موصول عندى:  قلت:)78/ 1(اإلرواء 

بأمسائهم كما هو ظاهر، وهذا اإلسناد رجال الصحيح وأشياخ جهينة من الصحابة فال يضر اجلهل 
إمنا يعىن بذلك )... كتب إلينا) (قرىء علينا( يبني أن قول ابن عكيم ىف رواية ابن أىب ليلى عنه 

   .قومه من الصحابة فهم الذين جاءهم الكتاب من رسول اهللا وقرىء عليهم اهـ

أثبت الصحبة ألشياخ  فاألول ،لباين والطحاوي والعيين شاسع بني كالم األوالفرق: قلت
المهما هو األصوب، فالسند  وك، ومل يثبتها األخران ولفظ احلديث اليدل على صحبتهم،جهينة

  .ضعيف

 وجمهول ومن مل أعرفه ، األول بسند ضعيف مابني راو ضعيف، لكن للحديث شاهدان
 ننِعقُولُابي ،رمع  :سو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسى رهابٍ نإِه بٍ أَوصبِع ةتيالْم نم عفتنأَنْ ي لَّم
فيه زمعة بن  (  والثاين بسند ضعيف،)154: ص( يف ناسخ احلديث ومنسوخه البن شاهني ،اهـ

بينا أَنا : عن جابِرِ بنِ عبد اِهللا، قَالَ)  عن ايب الزبري وهو ثقة لكنه مدلس وعنعن،صاحل وهو ضعيف
،دنع اسن اَءهإِذْ ج لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولِ اِهللا صسفَقَالُوا,  ر : تركَسا انةً لَنينفولَ اِهللا، إِنَّ سسا ري

. وهي علَى الْماِء, وإِنما هي عود , فَأَردنا أَنَّ ندهن بِها سفينتنا , وإِنا وجدنا فَاقَةً سمينةً ميتةً , 
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لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولُ اِهللا صسفَقَالَ ر : ةتيالْم نٍء ميوا بِشعفتنعند الطحاوي شرح معاين ،اهـلَا ت 
   .)468/ 1(ة، هل يطهرها أم ال ؟ اآلثار، باب دباغ امليت

عن ) 56: ص(الكتاب السابق  وقال احلازمي يف ،ولعل الطرق الثالثة تقوي بعضها بعضا
 م لو ضكيف فَ، هذا حديث حسن على شرط أيب داود والنسوي اهـ:حديث ابن عكيم مبفرده

  . حسناً، واهللا أعلم احلديثُ وا يصبح،إليه ماسبق عن ابن عمر وجابر رضي اهللا عنهما

                                  .9رقم  سبقت ترمجته حتت احلديث ،ثقة ، محمد بن قُدامةَ - :رجال السند
-رِير1، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  ج.                                                                               
-كَم11ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،  الْح.                                                       
                                    .42 عبد الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
 أدرك زمان النيب عليه : قال البخاري، خمضرم ثقة، الْكُوفي اجلهين أبومعبد ، عبد اللَّه بنِ عكَيمٍ -

  )1(.  مات يف إمرة احلجاج،له مساع صحيح اهـالصالة والسالم، وال يعرف 

 ، وأعل مجاعة احلديثَ باإلضطرابِ ، وحسنه احلازمي  ثقاترجاله السند : احلديثاحلكم على
  .واهللا أعلم،  واأللباين ، وللحديث شاهدين يتقوى ما

  )3(. انهو مفاصل احليو: وال عصب ،)2(. اسم للجلد الذي مل يدبغ: إهاب -  :معاين املفردات

ويف املقابل أجاز  ،دل احلديث على عدم جواز اإلنتفاع بإهاب امليتة والعصبها :فقه احلديث
  . واهللا أعلم، أكثر أهل العلم وهو قول ،البعض استعمال جلود احليوان املأكول إذا دبغت

  

                                                
 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 169/ 11 (تاريخ بغداداخلطيب البغدادي، ) 39/ 5 (التاريخ الكبريالبخاري،) 1(

314.(  
 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، كتاب الزكاة، باب الصدقة على موايل أزواج النيب عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيين، ) 2(
)9 /89.(  
، كتاب اللباس، باب من روى أن ال يستنفع بإهاب امليتة 2ط عون املعبود وحاشية ابن القيمابن القيم،  ،العظيم آبادي) 3(
)11 /124.(  
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 ابتكالطِّبةقْيالر ةياهي كَراَء فا جم ابب ، :  

55 - رقَالَ الت يذارٍ قَالَمشب نب دمحا مثَندقَالَ: ح يدهم ننِ بمحالر دبا عثَندانُ، : حفْيا سثَندح
 صلَّى اُهللاقَالَ رسولُ اللَّه : عن منصورٍ، عن مجاهد، عن عقَّارِ بنِ املُغرية بنِ شعبةَ، عن أَبِيه قَالَ

لَّمسو هلَيكُّلِ: عوالت نم رِئب قَى فَقَدرتاس ى أَوواكْت نم .                                                
-يححص نسيثٌ حدذَا ح1(. ه(  

سند  عن منصور ، وهو حديث الباب ، ورواه أمحد يف املاحلديثالترمذي روى  :دراسة احلديث
 ، ابن أيب جنيح بن أيب سليم وليث عن )140/ 30( )116/ 30(املغرية بن شعبة حديث  ،

 ،هذا حديث حسن صحيح اهـ:  وقال الترمذي،صحيح سندثالثتهم عن جماهد به ، وهذا ال
هذا حديث ): 12/160(ئم  باب الرقية وما يكره منها وتعليق التما،وقال البغوي يف شرح السنة

 هذا حديث صحيح :حلاكم يف املستدرك من طريق جماهد وقال واحلديث رواه ا.حسن اهـ
 تعليقا على 224 وقال االلباين يف الصحيحة رقم ، صحيح: وقال الذهيب،اإلسناد، ومل خيرجاه

    !. وهوكما قاال:كالم احلاكم والذهيب

، وهذا اليفيد اهـ قثِّو :)2/28( يف الكاشف  بل قاللم يوثق عقاراًفأما الذهيب : قلت
 فكيف ،سابقاً بن حبان كما مر عنه ا اليعتمد على توثيق العجلي وال لباينصحيح حديثه، واألت

عنِ ابنِ عباسٍ، عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  ماجاء احلديث ويف معىن ،يصح حديث عقار؟
الشفاء يف ثالث :  الطب، باب، كتاب عند البخاري،اهـ وأَنا أَنهى أُمتي عنِ الكَي.. .:قَالَ

يدخلُ الْجنةَ من : ُهللا علَيه وسلَّم قَالَعن عمرانَ بنِ حصينٍ، أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى او ،)7/123(
ذين لَا يسترقُونَ، ولَا هم الَّ :من هم يا رسولَ اِهللا؟ قَالَ: أُمتي سبعونَ أَلْفًا بِغيرِ حسابٍ، قَالُوا

 باب الدليل على ، كتاب االميان، عند مسلم،اهـيتطَيرونَ، ولَا يكْتوونَ، وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ 
  .، واهللا أعلم)1/198( مني اجلنة بغري حساب وال عذابدخول طوائف من املسل

                                                
/ 4(سلَّم، باب ما جاَء في كَراهية الرقْية ، أَبواب الطِّب عن رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه والسننأخرجه الترمذي يف ) (1

  . هذَا حديثٌ حسن صحيح: ، وقال)2055(رقم ) 393
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                                 .15رقم  سبقت ترمجته حتت احلديث ، ثقة، محمد بن بشارٍ - :رجال السند
- ، يدهم ننِ بمحالر دب34ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  ع.                                          
                                                                                                                                                                                                . 4سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ثقة ،  سفْيانُ ، -
                                                           .4سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ثقة ،  مجاهد ، -
                                                                  )1(.  روى له ت س ق،ثقة:  قال العجلي، الْكُوفي الثَّقَفي  ، عقَّارِ بنِ املُغرية بنِ شعبةَ-
رضي اللَّه  مشهور صحابِي  ،الثَّقَفيبنِ معتبِ بنِ أَبِي عامرٍ ابنِ مسعود  بنِ شعبةَ املُغريةَ ، أبوه-

هنالًا   ،عرِ , كَانَ طُوعالش بها , أَصدعج , ةامالْه مخنِ , ضياعلَ الذِّربنِ , عيفَتالش صقَل ,
ن قبلِ عمر وولي م, صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يخضب بِالْحمرة، شهِد الْحديبِيةَ مع رسولِ اِهللا 

اتوشهد اليمامة وفتوح الشام والعراق،، أسلم قبل احلديبية وويل إمرة البصرة مث الكوفةالْوِلَاي ، 
 اةهالد نم دعكان ال يقع يف أمر إال وجد له خمرجا، وال يلتبس عليه أمران إال ظهر ، وكَانَ ي

  )2(. مات سنة مخسني،الرأي يف أحدمها

   .السند صحيح ، واحلديث صححه الترمذي واحلاكم والبغوي ، واهللا أعلم : احلديثاحلكم على

 ،.أي بالغ يف أسباب الصحة إىل أن اكتوى من غري ضرورة ملجئة: من اكتوى :معاين املفردات
ليست من أمساء اهللا تعاىل، وكلمات أي بالغ يف دفع األمراض باستعمال الكلمات اليت : أواسترقى

أي سقط :  فقد برئ من التوكل،.صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمكتابه، وال من األدعية املأثورة عن رسوله 
ويف مبالغة مباشرة األسباب داللة على غفلته عن رب  ،راتباملمن درجة التوكل اليت هي أعلى 

  )3(األرباب

معناه واهللا أعلم ما توكل حق التوكل من استرقى أو اكتوى ألن : قال ابن عبد الرب :فقه احلديث
من ترك ذلك توكال على اهللا وعلما بأن ما أصابه مل يكن ليخطئه وأن أيام الصحة ال سقم فيها 

   .كان أفضل منزلة وأعلى درجة وأكمل يقني وتوكل واهللا أعلم

                                                
  ) 28/ 2 (1، طالكاشفالذهيب، ) 394 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 336 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 1(
ابن  )1445/ 4( 1ط االستيعاب يف معرفة األصحاب،  ابن عبد الرب)2582/ 5 (1ط معرفة الصحابة،  نعيم وأب )2(

 ).543 ص (1طتقريب التهذيب،بن حجر، ا )158- 156/ 6 (1 طاإلصابة يف متييز الصحابةحجر، 
 ).2881/ 7( ، كتاب الطب والرقى1 طمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحعلي القاري، ) 3(
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ابتالْك اهأَخ رجهي نيمف اببِ، بالْأَد ملسم:  

56 - ،رِيانُ الثَّوفْيا سنربونَ، أَخاره نب زِيدا يثَندح ،اززاحِ الْببالص نب دمحا مثَندح داوودقَالَ أَب 
لَا يحلُّ : لَيه وسلَّمصلَّى اُهللا عقَالَ رسولُ اللَّه : عن منصورٍ، عن أَبِي حازِمٍ، عن أَبِي هريرةَ، قَالَ

ارلَ النخد اتفَم ثَلَاث قفَو رجه نفَم ،ثَلَاث قفَو اهأَخ رجهمٍ أَنْ يلسم1( .ل(  

  عن ورواه اإلمام أمحد،  عن الثوري وهو حديث الباب احلديثأبوداود روى  :دراسة احلديث
وأَحِسبه ذَكَره عنِ : ورٍ، عن أَبِي حازِمٍ، عن أَبِي هريرةَ، قَالَعن منص(شيبان بن عبد الرمحن وقال 

 هجرةَ فَوق ثَلَاث، فَمن هجر أَخاه فَوق ثَلَاث فَمات، دخلَ لَا: النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، قَالَ
ار(ورواه عن شعبة  وقال، )الننم نةَ  عريرأَبِي ه نثُ عدحازِمٍ، يأَبِي ح نورٍ، عةُ -صبعقَالَ ش 

 دعب هفَعري لَم ةً، ثُمرم هفَعقَالَ-ر هأَن  : ثَلَاث دعةَ برجلَا ه ، ثَلَاث دعب  راجه نفَم ، ثَلَاث قفَو أَو
، ثَلَاث قفَو أَو  ،،اتفَمارلَ النخ15(مسند أيب هريرة رضي اهللا عنه  ، سندامليف وهذا )   د /

 بن فضيل عن )126/ 8(حلية األولياء وطبقات األصفياء  ورواه أبو نعيم يف )544/ 15 ()45
، أربعتهم عن منصور به ، على اخلالف يف الرفع والوقف ، وسند حديث  عياض عن منصور به

  .صحيح من حديث منصور حدث به الثوري، وشعبة مثله  : ، وقال أبونعيمصحيحالباب 

 ورواه شعبة ،وشعبة رويا احلديث عن منصور فرفعا احلديث ،واخلالصة ان الثوري: قلت
ورواه شيبان على الشك، مث مل يرفعه بعد اهـ، : مرة ثانية عن منصور وأوقف احلديث بل قال

 لكن احلديث ، وعليها االعتماد، شعبة كما جاء عن الوقف هيخر رواية ملنصورآن أوالظاهر 
اليقال من قبل الراي فكيف يعرف الصحايب أن من هجر أخاه فوق ثالث فمات دخل النار ، 

 واحلديث رواه البخاري، كتاب االدب، فهذا اليعرف إال بتوقيف من النيب صلى اهللا عليه وسلم ،
والَ يحلُّ .. .:ولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَأَنَّ رس: عن أَنسِ بنِ مالك :)8/21( باب اهلجرة

اهـ، وعن ايب أيوب رضي اهللا عنه،كتاب االستئذان، باب لمسلمٍ أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَالَث لَيالٍ 
 وكذا عند ابن عمر رضي اهللا ، وعنهما عند مسلم،)8/50(السالم للمعرفة وغري املعرفة 

كتاب الرب والصلة واآلداب، باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر، وباب حترمي اهلجر ،هعن
 فال ، إال الفقرة االخرية،فوق ثالث بال عذر شرعي، فاحلديث موقوف، ولبعضه شواهد كما سبق

                                                
 ).4914(رقم ) 279/ 4(اب فيمن يهجر أَخاه الْمسلم  كتاب الْأَدبِ، بالسنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(
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لكن احلديث اليقال من قبل الرأي فله حكم الرفع، فاحلالل واحلرام  ،شاهد هلا بعد طول حبث
ول اجلنة والنار السبيل ملعرفته بدون رواية عن النيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، فاحلديث صحيح، ودخ
  . واهللا أعلم،5035 صححه االلباين يف املشكاة رقم وقد

                        .32 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،ثقة محمد بن الصباحِ الْبزاز ، - :رجال السند
                                                    .45ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  يزِيد بن هارونَ ، -
- ، رِيانُ الثَّوفْي4سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ثقة ،  س .                                             
                                                               .45رمجته حتت احلديث رقم ثقة، سبقت ت أَبوحازِمٍ ، –
  .45، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم   رضي اللَّه عنه صحابِي أَبو هريرةَ ، -

ث هلا  ، وصححه أبونعيم يف احللية، والفقرة االوىل من احلدي صحيحالسند : احلديثاحلكم على
  .شاهد عند البخاري ، واحلديث صححه األلباين، واهللا أعلم

من اهلجر وهي مفارقة كالم أخيه املؤمن مع تالفيهما وإعراض كل :  يهجر- :معاين املفردات
، . أي املسلم، وهو أعم من أخوة القرابة والصحابة:، أخاه.واحد منهما عن صاحبه عند االجتماع

أي استوجب :، دخل النار.أي على تلك احلالة من غري توبة:فمات، .أي ثالثة أيام: فوق ثالث
  )1(دخول النار 

ألمور الدنيوية، ا فيما كان مناعلم أن حترمي اهلجرة بني املسلمني أكثر من ثالث  :فقه احلديث
، وأما من هجر فوق ثالث فمات استحق دخول الدين فتجوز الزيادة على الثالثفأما ألجل 

 كما هو ،ريه من العقوبات يف مشيئة الرمحن إن شاء عذب وإن شاء غفر لكن هذا كغ،النار
  )2(. مذهب أهل السنة

                                                
مرقاة املفاتيح علي القاري، ) 141/ 22(، كتاب األدب، باب اهلجرة عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيين، ) 1(

 ).3152/ 3146/ 8(،كتاب األداب، باب ما ينهى عنه يف التهاجر والتقاطع واتباع العورات 1 طشرح مشكاة املصابيح

ابن ) 86/ 2(، كشف املشكل من مسند أيب أيوب األنصاري كشف املشكل من حديث الصحيحنيابن اجلوزي، ) 2(
، احلديث اخلامس والثالثون ال حتاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وال 7 طجامع العلوم واحلكمرجب احلنبلي،

 ).269/ 2(يبع بعضكم على بيع بعض 
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  :باب لَا يقَالُ خبثَت نفِْسي

  قَالَ أَبوداود حدثَنا أَبوالْوليد الطَّيالِسي، حدثَنا شعبةُ، عن منصورٍ، عن عبد اللَّه بنِ يسارٍ،- 57
 بِينِ النفَةَ، عذَيح نقَالَع ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا: صقُولُوا مقُولُوا  لَا ت نلَكاَء فُلَانٌ، وشو ،اَء اللَّهش
  )1(. ماشاَء اللَّه ثُم شاَء فُلَانٌ

ورواه  وهو حديث الباب ، الوليد الطيالسي عن أيب احلديثأبوداود روى  :دراسة احلديث
ورواه أمحد بن ،  )344/ 1( أحاديث حذيفة بن اليمان رمحه اهللاأبوداود الطيالسي يف املسند ، 

عن حيىي بن سعيد  ،  عن النيب صلى اهللا عليه وسلمحديث حذيفة بن اليمان  ،حبل يف املسند
/ 38(  بن حممدحممد بن جعفر، وحجاجوعن  )370/ 38( عفان وعن )299/ 38 (القطان
 )361/ 9(، ما شاء اهللا وشاء فالن : النهي أن يقالورواه النسائي يف السنن الكربى ،  ، )396
باب القول يف وقوع أفعال العبد مبشيئة اهللا عز  ، االعتقادبن احلارث، ورواه البيهقي يف  خالدعن 
 السند ، وهذابلفظه عن شعبة به ، مثانيتهم   عمر احلوضيحفص بن عن )156: ص ( ...وجل
 عمدة هعلَلََو! ته  إال ابن حبان فذكر يف ثقاهقَثَّ فلم أجد من وسارٍ ي ثقة ابنتتب إن ثَقات ثهرجال

 ونقل املزي يف التهذيب توثيق ،!ثقة ): 330: ص( توثيق ابن حجر فقال يف تقريب التهذيب
عن عبد اِهللا بنِ فرواه لد معبد بنِ خا منصور من فولوخ ، سائي، ومل أعثر على هذا التوثيقالن

إِنكُم تنِدونَ : أَنَّ يهوديا أَتى النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَالَ: يسارٍ، عن قُتيلَةَ، امرأَة من جهينةَ
والْكَعبة؟ فَأَمرهم النبِي صلَّى اُهللا علَيه : نَما شاَء اُهللا وشئْت، وتقُولُو: وإِنكُم تشرِكُونَ تقُولُونَ

 ،اهـما شاَء اُهللا ثُم شئْت :  ورب الْكَعبة، ويقُولُ أَحدهم:نْ يحلفُوا أَنْ يقُولُواوسلَّم إِذَا أَرادوا أَ
ما شاء اهللا وشاء فالن : هي أن يقالكتاب عمل اليوم والليلة، الن، عند النسائي يف السنن الكربى

 هذا حديث صحيح :)4/331(كتاب األميان والنذور ، قال احلاكم يف املستدرك،)9/362(
   .الذهيب ووافقه ،اإلسناد ومل خيرجاه

ه ان شاء اهللا تعاىل، وقال الترمذي انيي بيأتس ونقطاعاًا  احلديثويف سند!. قلت كذا قاال 
 ما جاء يف كراهية صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم،أبواب النذور واألميان عن رسول اهللا يف العلل الكبري، 

هكذا روى معبد بن :  عن هذا احلديث فقالسألت حممداً) 254: ص(احللف بغري اهللا للترمذي 
                                                

 ).4980(رقم ) 295/ 4( كتاب الْأَدبِ، باب لَا يقَالُ خبثَت نفِْسي السنن،ه أبوداود يف أخرج) 1(
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:  قال حممد، وقال منصور عن عبد اهللا بن يسار عن حذيفة،خالد عن عبد اهللا بن يسار عن قتيلة
  .ث منصور أشبه عندي وأصح اهـحدي

ح، لكن قال عثمان الدوري  أصثهيد وحعبد من مظُ أحفَوالشك يف هذا فمنصور: قلت
عن عبد اهللا بن يسار ) أي ابن معني( سألته :)160: ص(رواية الدارمي  ،كما يف تاريخ ابن معني

 ال  فقال ؟، ألقي حذيفة،الذي يروي عنه منصور عن حذيفة ال تقولوا ما شاء اهللا وشاء فالن
على عدم مساع ) 407(وكالم ابن معني استدل به العالئي يف جامع التحصيل رقم  ، أعلمه اهـ

، لكن االلباين صحح السندين يف  فيكون السند ضعيفاً،عبد اهللا بن يسار من حذيفة رضي اهللا عنه
باملقارنة حبديث ، وأما كالم البخاري فتصحيحه حلديث منصور 137 و136الصحيحة رقمي 

   .وليس التصحيح املطلقمعبد 

ما شاَء : عنِ ابنِ عباسٍ، أَنَّ رجلًا قَالَ للنبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّموللحديث شاهد يقويه 
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن فَقَالَ لَه ،ئْتشاُهللا، و:اَهللا عنِي ولْتعأَج  هدحاَء اُهللا وا شلْ ملًا باهـ، د

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمعند أمحد يف املسند، مسند عبد اهللا بن العباس بن عبد الطلب عن النيب 
قه على ، ويف السند االجلح الكندي وهو خمتلف فيه، وقال الشيخ أمحد شاكر يف تعلي)2/423(

  .إسناده صحيح اهـ: احلديث

 ملعبد بن خالد وهو حممد بن ميمون السكري فروى احلديث وجدت متابعاًمث : قلت 
 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم،بسند حسن عن ابن يسار عن املرأة اجلهينية وصرحت بالسماع من النيب 

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمعند إسحاق بن راهويه يف املسند، ما يروى عن قتيلة بنت صيفي عن النيب 
  . واهللا أعلم، ويقويه حديث ابن عباس، ويصري حسناً، فهذا يدل على أن حلديثها أصل،)5/256(

 ،متقن:  قال أمحد، الْبصرِيعبد الْملك الْباهلي  بنِهشامٍ   ، أَبوالْوليد الطَّيالِسي- :رجال السند
 : وقال أبوحامت،مري احملدثنيأ: نان الواسطيث، وقال أمحد بن سثقة ثبت يف احلدي: وقال العجلي

   )1(.ثقة، مات سنة سبع وعشرين ومأتني، روى له الستة

                                                
/ 2 (1،طالكاشفالذهيب، ) 66-65/ 9(، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 458 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 1(

 ).573 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 337
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  .3 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة ، شعبةُ-
-يالْكُوف نِيهارٍ ، الْجسنِ يب اللَّه دب1(. ، ذكره ابن حبان يف الثقات روى له د س  ع(                                    
-ابِيحفَةَ ، صذَيح  هنع اللَّه يض32، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم   ر.  

، لكن صحح سنده احلاكم ووافقه الذهيب ، واحلديث حسن  ضعيف السند : احلديثاحلكم على
    .بالشواهد ، واهللا أعلم

  )2(.  إرادة اهللا عز وجل: املشيئة-  :معاين املفردات

ما شاء اهللا وشاء فالن؛ ألن الواو تشرك املشيئتني مجيعا، وإمنا : إمنا مل جيز أن نقول :فقه احلديث
 يئ ىئ  ُّ : مكان الواو؛ ألن مشيئة اهللا متقدمة على مشيئة خلقه، قال تعاىل) مث(أجاز دخول 

  )3(. )30:  اآلية،سورة اإلنسان( َّ رت يب ىبنب مب زب رب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).609/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 330 ص (1ط تقريب التهذيب،ابن حجر،) 51 /5 (1 طالثقاتابن حبان، ) 1(

 ).157 ص(،باب القول يف وقوع أفعال العبد مبشيئة اهللا عز وجل 1 طاالعتقادالبيهقي ) 2(

 كتاب األميان والنذور، باب حجبت النار بالشهوات، وكتاب األميان والنذور، 2 طشرح صحيح البخاريابن بطال، ) 3(
  ).106/ 6(أنا باهللا مث بك : ب ال يقول ما شاء اهللا وشئت وهل يقولبا
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  :إِذَا خرج من بيتهباب ما يقُولُ 

 قَالَ أَبوداود حدثَنا مسلم بن إِبراهيم، حدثَنا شعبةُ، عن منصورٍ، عنِ الشعبِي، عن أُم سلَمةَ، - 58
قَالَت : بِيالن جرا خملَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي قَطُّ إِلَّا صتيب ناِء فَقَالَ ممإِلَى الس فَهطَر فَعوذُ : رأَع ماللَّه

لَيلَ عهجي لَ، أَوهأَج أَو ،أُظْلَم أَو ،مأَظْل لَّ، أَوأُز أَزِلَّ، أَو لَّ، أَوأُض لَّ، أَوأَنْ أَض 1( .بِك(  

لباب ، ورواه أمحد يف وهو حديث ا مسلم بن إبراهيم عن احلديثأبوداود روى  :دراسة احلديث
 وزاد حممد بن جعفر عن )316/ 44 (حديث أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ،سند امل
، ورواه  )وقَد ذَكَره سفْيانُ عنه، ولَيس في بقيته شك: قَالَ. أَكْبر علْمي أَنه قَد قَالَها: قَالَ شعبةُ(

 عن )1278/ 2(باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته  ، كتاب الدعاء ،نن سابن ماجة يف ال
والثوري عند النسائي يف  والقاسم بن معن بن عبد احلميد جرير، وتوبع شعبة من  عبيدة بن محيد
 الفضيل بن عياض ، ومن )221/ 7(االستعاذة من الضالل  ، كتاب االستعاذة  ،السنن الكربى

  حديث البابسندو، )147: ص (باب القول عند اخلروج من املنزل  ،دعاءال يف لطرباينا عند
) 68/ 5( قاله احلافظ يف ذيب التهذيب ،م سلمةأع من سم أن الشعيب مل ييلَ وق،قاته ثجالُرِ

 يف  احلديث الترمذيوقد صحح ، ومل أجده عن هذا كثرياً وحبثت،نقال عن ابن املديين يف العلل
  وكذااهـ،  هذا حديث حسن صحيح: فقال)5/490( يقول إذا خرج من بيته  باب ما،السنن

هذا ): 1/700(، والتهليل، والتسبيح والذكر والتكبري ، كتاب الدعاء،احلاكم يف املستدرك
حديث صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه، ورمبا توهم متوهم أن الشعيب مل يسمع من أم 

، اهـ عائشة، وأم سلمة مجيعا، مث أكثر الرواية عنهما مجيعاسلمة، وليس كذلك، فإنه دخل على 
واحملفوظ حديث منصور، ومن : بعد ذكره اختالف الطرق) 15/222(وقال الدارقطين يف العلل 

  .تابعه اهـ،

 منصور من زبيد فرواه عن فول وخ،3163واحلديث صححه االلباين يف الصحيحة رقم 
ما يقول إذا خرج من  كتاب عمل اليوم والليلة، ،نن الكربى عند النسائي يف الس،الشعيب مرسال

 منصور من أيب بكر فول وخ،وزبيد ثقة وكذا منصور وزاد يف السند فتقبل زيادته، )9/38(بيته 
 عند ايب ،اهلذيل سلمى بن عبد اهللا بن سلمى فرواه عن الشعيب عن عبد اهللا بن شداد عن ميمونة به

                                                
 ).5094(رقم ) 325/ 4( كتاب الْأَدبِ، باب ما يقُولُ إِذَا خرج من بيته السنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(
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 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وما روت ميمونة عن النيب ، داود الطيالسيداود الطيالسي يف مسند أيب
 :والصحيح :، عن هذه الطريق)15/268( واهلذيل ضعيف، قال الدارقطين يف العلل ،)3/196(

  .لمة، بيناه يف حديث أم سلمة اهـعن الشعيب عن أم س

 ، أم سلمة رضي اهللا عنهاوالعلة يف طريق منصور هي يف مساع الشعيب من عدمه من: قلت
 وإن مل يثبت فالشعيب ثقة غري ،فإن ثبت ماقاله ابن املديين فالبد من القول باالنقطاع يف السند

حىت يتبني ، فيحمل حديثه عنها على السماع،وأدرك يقينا ام سلمة رضي اهللا عنها ،مدلس
ما يروى عن أهل ،املسند مث وجدت متابعة مقسم للشعيب عن ام سلمة عند ابن راهوية يف ،العكس

صلَّى اُهللا علَيه الكوفة الشعيب، ومقسم، وشقيق، وابن القبطية وغريهم، عن أم سلمة عن رسول اهللا 
،لَّمسسيأيت البحث فيه حتت ،م سلمةا، لكن هناك خالف يف مساع مقسم من )4/121(و 

  .74احلديث رقم 

                                .13 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،ة ثق ، مسلم بن إِبراهيم- :رجال السند
                                                                .3 شعبةُ ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
                                                         . 50 الشعبِي ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
  .20أُم الْمؤمنِني رضي اللَّه عنها ، سبقت ترمجتها حتت احلديث رقم  أُم سلَمةَ ، -

  .، واهللا أعلمث صححه احلاكم على شرط الشيخني ، واحلديالسند صحيح  : احلديثاحلكم على

 أي عن احلق وهو من الضالل خالف :أن أضل.  أي نظره: إال رفع طرفه- :معاين املفردات
من الذلة وهي :  أو أزل،.بصيغة اهول من اإلضالل أي يضلي أحد: أو أضل. الرشاد واهلداية

أي أحدا : أو أظلم. من اإلزالل معلوما وجمهوال:  أو أزل،.ذنب من غري قصد تشبيها بزلة القدم
. فعل اجلهال من واإليذاء وغري ذلكعلى بناء املعروف أي أفعل : أو أجهل. أو أظلم أي من أحد

  )1( .على بناء اهول أي يفعل الناس يب أفعال اجلهال من إيصال الضرر إيل: أو جيهل علي

  .مشروعية الدعاء باللفظ املذكور عند اخلروج من البيت :فقه احلديث
                                                

/ 13(ول إذا خرج من بيته،كتاب األدب،باب ما يق2 طعون املعبود وحاشية ابن القيمالعظيم آبادي، ابن القيم،) 1(
296.( 
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ةسوسالْو دي رف ابب:  

59 - انُ بثْما عثَندح داوودقَالَاقَالَ أَب ،نينِ أَعةَ بامقُد نابةَ، وبيأَبِي ش ن : نع ،رِيرا جثَندح
صلَّى اُهللا علَيه جاَء رجلٌ إِلَى النبِي : منصورٍ، عن ذَر، عن عبد اللَّه بنِ شداد، عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ

لَّمسولَ : ، فَقَالَوسا ري بةً أَحممكُونَ حِء، لَأَنْ ييبِالش ضرعي ،فِْسهي نف جِدا يندإِنَّ أَح ،اللَّه
اللَّه أَكْبر، اللَّه أَكْبر، اللَّه أَكْبر، الْحمد للَّه الَّذي رد كَيده إِلَى : إِلَيه من أَنْ يتكَلَّم بِه، فَقَالَ

وسالْوةس.                                                                                                        
  )1( .مكَانَ رد كَيده» رد أَمره « :  قَالَ ابن قُدامةَ-

واه وهو حديث الباب ، ور  عن جرير بن عبد احلميداحلديثأبوداود روى  :دراسة احلديث
، )الْأَعمشِ(وزاد يف السند  شعبة عن )421/ 4(وعبد اهللا بن شداد ، سندأبوداود الطيالسي يف امل

 عن النيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّممسند عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب   ،سندورواه أمحد يف امل
) لسماِء أَحب إِلَي من أَنْ أَتكَلَّم بِهلَأَنْ أخر من ا( الثوري وزاد سفيان عن وكيع عن )10/ 4(

/ 9 (الوسوسة  ، كتاب عمل اليوم والليلة ، السنن الكربى، ورواه النسائي يف ) رد كَيده (وقال
، ثالثتهم عن منصور به ، )الْأَعمشِ( عن عبد الرمحن بن مهدي عن الثوري وزاد يف السند )249

  عن ابن عباس به ،  ابن شداد بسند حسن من سعيد بن جبريعوبِتو ، صحيحوسند حديث الباب 
من طريق ) 1/295( الوسوسة يف أمر الرب عز وجل  باب يف،عند ابن أيب عاصم يف السنة

،  وهذا يزيد احلديث صحة إىل صحته، عن سعيد به بن أيب سليماناالزرق عن الثوري عن محاد
كتاب عمل اليوم والليلة، الوسوسة وذكر اختالف ألفاظ لكربى، الكن قال النسائي يف السنن

ما علمت أن أحدا تابع إسحاق على هذه الرواية، :  )248/ 9(الناقلني خلرب أيب هريرة يف ذلك 
 روى ،زرق راوي حديث ابن عباس السابقواسحاق هو األ، والصحيح مارواه عبد الرمحن اهـ 

 من فول سعيد بن جبري عن ابن عباس متصال، وخعن محاد عن) سند ثان له(احلديث عن الثوري 
لكربى،كتاب عمل  ايف السنن عند النسائي يف ،عبد الرمحن بن مهدي فرواه عن الثوري به مرسال

، وابن )248/ 9(اليوم والليلة، الوسوسة وذكر اختالف ألفاظ الناقلني خلرب أيب هريرة يف ذلك 
ديثه املرسل هو الصواب، لكن هذا المينع من  وح،ثبت وأوثق من االزرقأمهدي يف الثوري 

                                                
 ).5112(رقم ) 329/ 4( كتاب الْأَدبِ، باب في رد الْوسوسة السنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(
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ند ابن عباس رضي اهللا عنهما  مس، واحلديث رواه البزار يف املسند،االستئناس به وإن كان مرسال
 واحلديث ، وهو الصواب،، عن االزرق عن الثوري مرسال كرواية ابن مهدي)11/283(

 وهذا إسناد صحيح على :)1/296(نة على السنة البن أيب عاصم صححه االلباين يف ظالل اجل
 :فقال) 5/581(قه على مسند أمحد  وصححه الشيخ أمحد شاكر يف تعلي،شرط الشيخني اهـ

  . واحلديث صحيح على كل حال، واهللا أعلم،اهـ اسناده صحيح

                              .24 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،ثقة  ، عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ- :رجال السند
- ، نينِ أَعةَ بامقُد ن9ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  اب.                                         
                                                                                 . 2 جرِير ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
-41ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  ،  ذَر                                                            .
 قال ،ثقة من كبار التابعني:  قال العجلي، الْهاد اللَّيثي أَبو الْوليد الْمدنِي عبد اللَّه بنِ شداد بنِ -

                                        )1(.  روى له الستة،فة مقتوال سنة إحدى ومثانني وقيل بعدها مات بالكو،مديين ثقة: ابوزرعة
  .11 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، رضي اللَّه عنه صحابِي  ، ابنِ عباسٍ-

 ، واهللا  ، واحلديث صححه الشيخان أمحد شاكر ، واأللباين صحيحالسند : احلديثاحلكم على
  .أعلم

 من أن ،.بضم ففتح أي فحما:  ألن يكون محمة،. أي القبيح: يعرض بالشيء- :معاين املفردات
  )3(.  حديث الشيطان يف بواطن القلوب: الوسوسة،)2(. أي بذلك الشيء: يتكلم به

 نفس يبني احلديث أن إميان املؤمن مينعه من التحدث بوساوس الشيطان اليت يلقيها يف :فقه احلديث
 لكن االميان القوي ، فالشيطان يريد افساد دين املسلم، وهذا االمر الينفك عن كل انسان،املسلم

 فالتحلي باالميان ، ومع االميان الضعيف يقع املسلم فريسة سهلة لوساوس الشيطان،مينع من هذا
  . واهللا أعلم،هو أهم سالح يواجه به املؤمن لوساوس الشيطان

                                                
) 561/ 1 (1 طالكاشف،الذهيب، ) 261 ص (1طالثقات،العجلي، ) 80/ 5 (1، ط اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 1(

 ).307 ص (1ط تقريب التهذيب،ابن حجر،

 ).12/ 14(، كتاب األدب، باب يف رد الوسوسة 2 طعون املعبود وحاشية ابن القيمالعظيم آبادي، ابن القيم، ) 2(

 ).327/ 1(، كشف املشكل من مسند عبد اهللا بن مسعود كشف املشكل من حديث الصحيحنيابن اجلوزي، ) 3(
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  :مملُوكباب في حق الْ

60 - نع ،داهجم نورٍ، عصنم نع ،رِيرا جثَندح ،ازِيرٍو الرمع نب دمحا مثَندح داوودقَالَ أَب 
وقَالَم أَبِي ذَر نقٍ عر:  ولُ اللَّهسقَالَ رلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص:لُوكمم نم كُملَاَءم نم وهمفَأَطْع ،يكُم

اللَّه لْقوا خذِّبعلَا تو ،وهفَبِيع ،مهنم كُمملَائي لَم نمونَ، وسلْبا تمم وهاَكْسأْكُلُونَ، وا تم1( .م(  

 ورواه، وهو حديث الباب   عن جرير بن عبد احلميداحلديثأبوداود روى  :دراسة احلديث
، أنا أَبو نعيمٍ، قَبِيصةُفقال [ )134: ص( الثوريعن حاديث السري بن حيىي أيف السري بن حيىي 

وال (وقال ) من مملُوكيكُم(بدل  )من خدمكُم(به ، قال الثوري   عن منصورٍقَاال حدثَنا سفْيانُ
اللَّه ادبوا عذِّبعت)( اللَّه لْقوا خذِّبعلَا تبكر الشافعي يف الفوائد الشهري بالغيالنيات وأبروى و ،] و 

، )  يف السند بدون ذكر مورقاً،فرواه عن منصور عن جماهد عن أيب ذر به(ورقاء  عن )348/ 1(
 لكن يف ، ثقاترجالهثالثتهم أي جرير والثوري وورقاء عن منصور به ، وسند حديث الباب 

نقطاعاًا السند سيأيت الكالمع ومها الثوري  التفاق ثقتني ، وإثبات مورق يف السند أصح  ،يهل
 قال ابن أيب حامت الرازي يف املراسيل ،يب ذرأادة مقبولة، وجماهد مل يسمع من وهي زيوجرير ، 

مسعت أيب يقول جماهد عن عائشة مرسل وعن أيب ذر مرسل اهـ، وقال الدارقطين ) 205: ص(
وري ومن تابعه أصح، ومورق مل يسمع من أيب ذر  وقول الث:)264/ 6(، 1120يف العلل رقم 

  .اهـ

 اهـ،  ومورق مل يسمع من أيب ذر: بدليل قوله، وقوله أصح اليعين الصحة املطلقة:قلت
قيل أليب زرعة مورق العجلي عن ): 216: ص(يب حامت يف املراسيل أوقد سبقه الرازي فقال ابن 

   . اهـمورق من أيب ذر شيئا مرسل مل يسمع :قال ،أيب ذر

، !وهذا سند صحيح على شرط الشيخني : 739ة رقم ومع هذا قال االلباين يف الصحيح
 عن إبن عمر وأنس وعبد اهللا بن جعفر رضي اهللا عنهم فقط واليوجد والشيخان رويا ملورقٍ

، ! وعلى شرط الشيخني اً صحيح يكون السند عن أيب ذر، فكيفعندمها أي حديث ملورقٍ
 : قال ابن معني،من طريق الفضل بن مبشر الراوي عن جابر{ عيف ضندسوللحديث شاهد بِ

                                                
 ).5161(رقم ) 341/ 4(ق الْمملُوك  كتاب الْأَدبِ، باب في حالسنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(
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يف كما ، مديىن انصاري لني:ليس بقوي يكتب حديثه، وقال أبوزرعة: ضعيف، وقال الرازي
م كَانَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّ:  عبد اللَّه يقُولُ بنِجابِرِ عن })7/67(اجلرح والتعديل للرازي 

ي بِالْموصقُولُييا وريخ نيلُوكم : لْقوا خذِّبعلَا تو ،كُموسلَب نم موهأَلْبِسأْكُلُونَ، وا تمم موهمأَطْع
 وشاهد ،)76: ص( باب اكسوهم مما تلبسون ، اهـ، عند البخاري يف األدب املفرداللَّه عز وجلَّ

جلرح والتعديل البن أيب حامت ن عبيد اهللا وهو ضعيف، كما يف ايف السند عاصم ب(ضعيف 
 حديث عبد الرمحن بن يزيد عن ،عن يزيد بن جارية رضي اهللا عنه عند أمحد يف املسند) 6/347(

مارواه ابن حبان يف  هبعض لشهد وي،)26/334(ن النيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أبيه، ع
ب صحبة املماليك ذكر أول من يدخل اجلنة اململوك إذا أدى ما عليه من كتاب العتق، با،الصحيح

للْمملُوك طَعامه وكسوته، : عن أَبِي هريرةَ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ، )10/152(احلق 
موهمفَإِنْ كَلَّفْت ،يقطا يإِلَّا م كَلَّفلَا يو ثَالَكُملْقًا أَمخ اللَّه ادبوا عذِّبعلَا تو ،موهيناهـ، وقد  فَأَع

 يف ، وروى بعضه البخاري)6/352(ات احلسان على صحيح ابن حبان لباين يف التعليقحسنه األ
  هرضي اللَّه عنعن أَبِي ذَر ) 8/16(اب ما ينهى من السباب واللعن  كتاب االدب، ب،الصحيح

نعم، هم إِخوانكُم، جعلَهم اللَّه تحت أَيديكُم، فَمن جعلَ اللَّه أَخاه تحت يده، فَلْيطْعمه مما .. .
ا يم فَإِنْ كَلَّفَه ،هبلغا يلِ ممالع نم كَلِّفُهالَ يو ،سلْبا يمم هلْبِسلْيأْكُلُ، وي هلَيع هنعفَلْي هبلومبعناه ،غ 

). 1282/ 3( باب إطعام اململوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، وال يكلفه ما يغلبه ،عند مسلم
 وأقواها ، والشواهد ليس فيها متهم،اهـفَإِنْ كَلَّفَه ما يغلبه فَلْيبِعه  :ويف رواية عنده بعد هذا

 ويتقوي ا احلديث ويصري حسنا على أقل أحواله، واهللا ،االستشهاد ا فيصلح ،مارواه ابن حبان
  .أعلم

حدثنا :  قال أبوحامت، غَسانَأَبوبكْرٍ زنيج الرازِي  بن  ، محمد بن عمرٍو الرازِي- :رجال السند
                                                                   )1(.  روى له م د ق، مات يف آخر سنة أربعني ومائتني،وكان ثقة زنيج

-2 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ، ثقةرِير ج.  
   .4سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ثقة ،  مجاهد ، -
-وق ، مر نب  يلجالْع اللَّه دبع نرِجٍ بمشومرِأَبمتعالْم رِيصوذكره ،تابعي ثقة:  قال العجلي، الْب 

   )1(.  مات بعد املائة، روى له الستة،ابن حبان يف الثقات
                                                

 ) 499 ص(1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 34/ 8 (1 ط، اجلرح والتعديلابن أيب حامت) 1(
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وكان يتعبد قبل  ،الزاهد املشهور ، جندب بن جنادةَ  رضي اللَّه عنه صحابِي الغفَارِي، ذَر أَبو -
كة يف أول الدعوة، هو رابع اإلسالم، مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالث سنني ، مث أسلم مب

لى أال وأول من حيا النيب صلى اهللا عليه وسلم بتحية اإلسالم، بايع النيب صلى اهللا عليه وسلم ع
 تقدم إسالمه وتأخرت ، ، مل يتلوث بشيء من فضول الدنيا حىت فارقهاتأخذه يف اهللا لومة الئم
 أسلم بعد أربعة :يقال ئهم، قدمي اإلسالم كان من كبار الصحابة وفضال،هجرته فلم يشهد بدرا

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّموكان خامسا، مث انصرف إىل بالد قومه وأقام ا، حىت قدم على رسول اهللا 
  )2(.ومناقبه كثرية جدا مات سنة اثنتني وثالثني يف خالفة عثمان. املدينة

واهد ويصري حسناً ، وأصل احلديث عند  ضعيف ، لكنه يتقوى بالشالسند : احلديثاحلكم على
   .اإلمام البخاري يف الصحيح ، وذا يصح احلديث ، واهللا أعلم

 واملعىن ،أي وافقكم وساعدكم: ويف النهاية.  باهلمز من املالءمة: من الءمكم-  :معاين املفردات
 :مما تكسون ،. أي ألبسوه: واكسوه،. أي من جنسه أو بعضه: فأطعموه مما تأكلون،.من ناسبكم

 ومن ال ،.أي أنفسكم يعين مما تلبسون أنتم، أو مما تكسون مماليككم عرفا وعادة وأسوة ألمثاهلم
   )3(أي وال تعذبوهم : يالئمكم منهم فبيعوه، وال تعذبوا خلق اهللا

يعين أنتم : يبني احلديث الرفق باملماليك على التفصيل املذكور، وقال الطييب رمحه اهللا :فقه احلديث
وهم سواء يف كونكم خلق اهللا، ولكم فضل عليهم بأن ملكتهم أميانكم، فإن وافقوكم فأحسنوا 

  )4(. إليهم، وإال فاتركوهم إىل غريهم

  

  
                                                

 

 ) 549 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 446/ 5 (1 طالثقاتابن حبان، ) 443 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 1(

/ 2 (1، طالكاشفالذهيب، ) 96/ 6 (1 طأسد الغابة اجلزري ابن األثري )557/ 2 (1ط معرفة الصحابة نعيم وأب)2(
 ).638 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، )109 -105/ 7 (1 طاإلصابة يف متييز الصحابةابن حجر، ) 424

 ).2204/ 6(، كتاب النكاح، باب االسترباء 1 طمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحعلي القاري، ) 3(

 ).2204/ 6(، كتاب النكاح، باب االسترباء 1 ط املفاتيح شرح مشكاة املصابيحمرقاةعلي القاري، ) 4(
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  :باب كَيف الاستئْذَانُ

61 -نم نصِ، عووالْأَحا أَبثَندةَ، حبيأَبِي ش نكْرِ بوبا أَبثَندح داوودقَالَ قَالَ أَب ،يعرِب نورٍ، عص :
 بِيلَى النأْذَنَ عتاس هرٍ أَنامنِي عب نلٌ مجا رثَندحلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عفَقَالَص تيي بف وهو  :ج؟  أَل

 بِيفَقَالَ النلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عصهمادخذَا :  لإِلَى ه جراخئْذَانَ، فَقُلْ لَهتاسال هلِّمفَع :قُلِ الس لَام
صلَّى اُهللا علَيه السلَام علَيكُم، أَأَدخلُ؟ فَأَذنَ لَه النبِي :  فَسمعه الرجلُ، فَقَالَ،علَيكُم، أَأَدخلُ؟ 

لَّمسلَوخ1(. ، فَد(  

وهو حديث الباب ، ورواه البخاري يف  ن أيب األحوص عاحلديثأبوداود روى  :دراسة احلديث
بعد ) فَإِنه لَم يحِسنِ الاستئْذَانَ( عن جرير بن عبد احلميد ، وزاد )372: ص(األدب املفرد خمرجا 

يرٍ، أَتيتكُم لَم آتكُم إِلَّا بِخ: شيٍء جِئْت؟ فَقَالَبِأَي : فَقُلْت(وزاد يف اية احلديث ) الاستئْذَانَ(
 سمارِ خهالنلِ وي اللَّيلُّوا فصتى، وزالْعو ةَ اللَّاتادبوا ععدتو ،لَه رِيكلَا ش هدحو وا اللَّهدبعتل

وها علَى غْنِيائكُم فَتردصلَوات، وتصوموا في السنة شهرا، وتحجوا هذَا الْبيت، وتأْخذُوا من مالِ أَ
كُمائقَالَفُقَر ،  :لَه لْمِ: فَقُلْتالْع نلْ م؟ قَالَههلَمعٌء لَا تيا : شلْمِ مالْع نإِنَّ ما، وريخ اللَّه لَّمع لَقَد 

إِلَّا اللَّه نهلَمعلَا ي سمالْخ ،إِلَّا اللَّه هلَمعي {:لَا يا فم لَمعيثَ، ويلُ الْغزنيو ،ةاعالس لْمع هدنع إِنَّ اللَّه
فْسرِي ندا تما، وغَد كِْسباذَا تم فْسرِي ندا تمامِ، وحالْأَروتمضٍ تأَر 34:لقمان}  بِأَي (

 عن شعبة )9/126 (ف يستأْذنُكَي ، كتاب عمل اليوم والليلة السنن الكربىورواه النسائي يف 
، ثالثتهم عن  )فَإِنه لَا يحِسن الاستئْذَانَ(، وزاد  عن منصورٍ، عن رِبعي، عن رجلٍ، من بنِي عامرٍ

أخرج أبو ): 22/229( وقال العيين يف عمدة القاري ، صحيح حديث البابسندمنصور به ، و
احلديث، ... حدثين رجل أنه استأذن: بة بإسناد جيد عن ربعي بن حراشداود عن ابن أيب شي

   .وصححه الدارقطين اهـ

 التضر الصحابة وجهالة ، رضي اهللا عنهوهنا صرح ربعي بالسماع من الصحايب: قلت
، فقال بعد  يثد احلَاللِبوداود إىل إعأ، وأشار فكلهم عدول على مذهب أهل السنة واجلماعة

حدثَنا هناد بن السرِي، عن أَبِي الْأَحوصِ، عن منصورٍ، عن رِبعي بنِ ( أيب األحوص روايته حلديث
بِمعناه قَالَ : حدثْت أَنَّ رجلًا من بنِي عامرٍ استأْذَنَ علَى النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: حراشٍ، قَالَ

                                                
 ).5177(رقم ) 345/ 4( كتاب الْأَدبِ، باب كَيف الاستئْذَانُ السنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(
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و دأَبداو : نلٍ مجر نقُلْ عي لَمو ،يعرِب نورٍ، عصنم نةَ، عانوو عا أَبثَندح ،ددسا مثَندح ككَذَلو
يب أيب شية وعلى أ على ابن فل فقد اخت،الف، ويف احلديث خلك ذَوسيأيت بيانُ) بنِي عامرٍ،

  : حوص وعلى منصوراأل

وهو راوي ( لباب، وبقي بن خملد بوداود وهو حديث اأروى : يب شيبةأى ابن  اخلالف عل-
 عمرثالثهم و) 5/242(  االستئذان يف، كتاب االدب،رواه عنه يف مصنفه) يب شيةأصنف ابن م
صلَّى اُهللا علَيه ، من روى عن النيب رواه عنه يف مسنده )يب شيبةأ راوي مسند ابن ، وهومل أعرفه(

لَّمسحوص عن منصور عن ربعي يب األأيب بكر عن أ، ثالثتهم عن )2/408( يسم بامسه ممن مل و
من طريق ) 84: ص( باب السالم عند االستئذان ،، ورواه البيهقي يف اآلداب...قال حدثنا رجل

 وهذا ،، ومل يصرح بسماعه من الصحايب....جاء رجل من بين عامر: ايب داود عن ربعي قال
داود على الصواب يب أ لكن البيهقي روى رواية ،داود يف السنن وهي االصوبخبالف رواية ايب 
حوص يب األأ فالصواب عن ،)8/589( باب ما جاء يف كيفية االستئذان ،يف السنن الكربى

   . رضي اهللا عنهتصريح ربعي بالسماع من الصحايب

 ( دثَنا أَبوالْأَحوصِحالباب، فقال شيبة وهو حديث يب أ روى ابن :حوصيب األأ اخلالف على -
احلديث، ...حدثَنا رجلٌ من بنِي عامرٍ أَنه استأْذَنَ: ، عن منصورٍ، عن رِبعي، قَالَ)يف رواية: قلت

صِه هناد بن السري فروى احلديث عن أبِفَالَوصرح بسماع ربعي من الصحايب، وخوي الْأَح ) 
حدثْت أَنَّ رجلًا من بنِي عامرٍ استأْذَنَ علَى :  منصورٍ، عن رِبعي بنِ حراشٍ، قَالَعن) الرواية الثانية

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن :اهنعوقد سبق يب شيبةأيث، عند ايب داود بعد حديث ابن احلد.. .بِم 
 ، فروايته هي االصح هنا،ة ثقة وزاد التصريح بالسماعيب شيبأ وابن ،احلديث مرسلو ،بيان ذلك

   .لكن سيأيت مايؤيد رواية هناد املنقطعة

 وجرير عند ،)الرواية الراجحة (حوص وهو حديث الباباألبو أروى :  اخلالف على منصور-
 كالمها عن عن منصور ،)372: ص(أدخل؟ ومل يسلم :  باب إذا قال،البخاري يف األدب املفرد

حوص  األيبكل من أ فالَ وخ،احلديث.. .حدثنا رجل من بين عامر أنه استأذن: ي، قالعن ربع
وسبقت ... حدثْت أَنَّ رجلًا من بنِي عامرٍ:  قَالَ منصورٍ، عن رِبعيعن)  املرجوحةالرواية الثانية(

وشعبة عن ربعي بن حراش ) ن بنِي عامرٍولَم يقُلْ عن رجلٍ م: قال أبوداود(عوانة  روايته، وأيب
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ورواية  ، عوانة منقطعةيبأرواية  ف،داود يف نفس املوطن السابق يبأ عند ،عن رجل من بين عامر
لكن الصحيح من رواية أيب األحوص وجرير مساع ربعي  ،شعبة ليس فيها مساع ربعي من الصحايب

   .ولةاحلديث من الصحايب ، وهي زيادة من ثقتني وهي مقب

، وصححه االلباين يف الصحيحة رقم رٍبعتوثق من مه من مل ييِ فحلديث شاهد بسند و: قلت
عن كَلَدةَ بنِ حنبلٍ، أَنَّ صفْوانَ بن أُميةَ، بعثَه إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بِلَبنٍ  ،818

و ابِيسغضو ةايدجوخكَّةَ فَدلَى مبِأَع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيفَقَالَالن لِّمأُس لَمو فَقُلِ : لْت جِعار
كُملَيع لَامهذا حديث حسن غريب : وقال الترمذي،داود يف نفس الباب يبأ عند ،احلديث.. .الس 

 باب ما صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم،ل اهللا  وهذا يف السنن، أبواب االستئذان واآلداب عن رسو،اهـ
 شاهد مرسل بسند صحيح عن ابن سريينللحديث ، و)65/ 5(جاء يف التسليم قبل االستئذان 

النبِي صلَّى أَأَدخلُ؟ ولَم يسلِّم، فَقَالَ : استأْذَنَ أَعرابِي علَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ: قَالَ
 عند البيهقي فَسمعه الْأَعرابِي فَسلَّم فَأَذنَ لَه:  قَالَمره فَلْيسلِّم : م لبعضِ أَهلِ الْبيتاللَّه علَيه وسلَّ

 هكذا جاء ذا اإلسناد الصحيح مرسال اهـ، وشاهد :، وقال)214/ 11(يف شعب االميان 
 ، فقال 4884رقم يف املسند محد اإلمام أعند ح عن ابن عمر رضي اهللا عنه بسند صحي موقوف

أَرسلَنِي أَبِي : )491:ص(حدثَنا عبد الرزاقِ، أَخبرنا داود يعنِي ابن قَيسٍ، عن زيد بنِ أَسلَم، قَالَ 
فَقُلْت رمنِ عإِلَى اب :توص فرلُ؟ فَعخمٍ فَقُلِ: ي، فَقَالَأَأَدإِلَى قَو تيإِذَا أَت ،ينب أَي : ،كُملَيع لَامالس

  .أَأَدخلُ: فَإِنْ ردوا علَيك فَقُلْ

  .8  سبقت ترمجته حتت احلديث رقم،ثقة  ، أَبوبكْرِ بن أَبِي شيبةَ- :رجال السند
  .7ديث رقم  أَبوالْأَحوصِ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احل-
    . 3رقم  رِبعي، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث -
ته التضر فاحلديث دل على ل مل أعرفه وجها، رضي اللَّه عنه صحابِي،  رجلٌ من بنِي عامرٍ -

  . والصحابة كلهم عدول،صحبته

، إسناد جيد  : السند صحيح ، واحلديث صححه الدارقطين ، وقال العيين : احلديثاحلكم على
  .واهللا أعلم
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فيه أن السنة :  فقل له قل السالم عليكم أأدخل،.من وجل يلج أي أأدخل:  أجل-  :معاين املفردات
   )1(. أن جيمع بني السالم واالستئذان وأن يقدم السالم

 وإال ، فإن اذن له فبها،من السنة عند ايئ للبيت أن يسلم املسلم مث يستأذن :فقه احلديث
 وهذا أدب قد انصرف عنه بعض املسلمني فتراهم يدخلون البيوت واليسلمون وال ،نصرففي

  . هداهم اهللا تعاىل،يستأذنون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ).56/ 14(ان ، كتاب األدب، باب كيف االستئذ2 طعون املعبود وحاشية ابن القيمالعظيم آبادي، ابن القيم، ) 1(
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ةافَحي املُصاَء فا جم ابب:  

62 -  يذمرقَالَ التب دما أَحثَندقَالَح يبةَ الضدبع لَ:نس نى بيحا يثَندانَ، حفْيس نع ،يفمٍ الطَّائي
من تمامِ :  قَالَصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمعنِ النبِي ، عن رجلٍ، عن ابنِ مسعود،عن منصورٍ، عن خيثَمةَ

                                                                                        .التحية اَألخذُ بِاليد
                                 . هذَا حديثٌ غَرِيب ولَا نعرِفُه إِلَّا من حديث يحيى بنِ سلَيمٍ عن سفْيانَ-
إِنما أَراد عندي حديثَ : الَسأَلْت محمد بن إِسماعيلَ، عن هذَا احلَديث فَلَم يعده محفُوظًا، وقَ -

 بِينِ النع ودعسم ناب عمس نمةَ، عثَميخ نورٍ، عصنم نانَ عفْيسلَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَا : ، قَالَص
صورٍ عن أَبِي إِسحاق عن عبد الرحمنِ  قَالَ محمد وإِنما يروى عن من،سمر إِلَّا لمصلٍّ أَو مسافرٍ

  )1(.من تمامِ التحية اَألخذُ بِاليد: بنِ يزِيد، أَو غَيرِه، قَالَ

فوائد يف ال أمحد احلاكم وأبالترمذي احلديث وهو حديث الباب ، ورواه  روى :دراسة احلديث
، كالمها عن أمحد بن عبدة الضيب به ، م بن شعيب احلسني حممد بن إبراهيأيب عن )135: ص(

وهذا السندضعيف لض ام الواسطة بني خيثمة وابن مسعود رضي اهللا عنهمع  الطائفي فإ.   

          وخولحيىي من وكيع فروى احلديث عن سفيان عن رجل عن عبد الرمحن بن األسود، ف 
ووكيع ثقة ، )176: ص(يب الدنيا يف اإلخوان  أ عند ابن،اهـ من متام التحية املصافحة: قال

أما البخاري  ، واحلديث ضعفه مجاعة،وحديثه عنه هو الصحيح ،حافظ من أوثق أصحاب سفيان
 كما يف علل احلديث البن أيب ، هذا حديث باطل: وقال أبوحامت الرازي،فسبق كالمه يف املنت

ويف سنده ) 253/ 22(ح البخاري ، وقال العيين يف عمدة القاري شرح صحي)183/ 6(حامت 
اهـ، كما يف  وفيه أيضا جمهول:  مث قال،ضعف اهـ، ونقل الزيلعي تضعيف من ضعف احلديث

ويف سنده ): 56/ 11(  قوله باب األخذ باليد،، وقال احلافظ يف الفتح)260/ 4(نصب الراية 
زيد النخعي أحد ن يضعف وحكى الترمذي عن البخاري أنه رجح أنه موقوف على عبد الرمحن ب

   .التابعني اهـ

                                                
، أَبواب الاستئْذَان والْآدابِ عن رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، باب ما جاَء في املُصافَحة السننأخرجه الترمذي يف ) (1
  .حيى بنِ سلَيمٍ عن سفْيانَ هذَا حديثٌ غَرِيب ولَا نعرِفُه إِلَّا من حديث ي: ، وقال)2730(، رقم )75/ 5(
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وهو حديث جيد باعتبار طرقه ولعلنا نفرد له فصال : 16رقم  وقال االلباين يف الصحيحة        
خاصا إن شاء اهللا تعاىل، مث تتبعت طرقه، فتبني يل أا شديدة الضعف، ال تلصح لالعتبار وتقوية 

 ومجلة القول أن : وقال يف الضعيفة،)1288(احلديث ا، ولذلك أوردته يف السلسلة األخرى 
طرق هذا احلديث كلها واهية، وبعضها أشد ضعفا من بعض، فليس فيها ما ميكن االعتماد عليه 

  .ري اهللا فيه أنه ضعيف مرفوعا اهـكشاهد صاحل، فالذي أستخ

 ترمجة نصر بن شاكر بن عمار أبو رجاء ،واحلديث رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق        
وهذا الذي أشار إليه البخاري يف رده على سؤال  ، عن عبد الرمحن بن يزيد موقوفا) 35/ 62(

كما ذكرته حتت احلديث رقم  ( ليث بن ايب سليم وهو ضعيف، والراوي عن عبد الرمحن،الترمذي
 أما الطريق اليت أشار إليها البخاري وهي عن منصور عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن ،)36
بسند ) 336: ص( باب املصافحة ، أعثر عليها، وروى البخاري يف األدب املفرد فلم،يزيد

من تمامِ التحية أَنْ : عنِ الْبراِء بنِ عازِبٍ قَالَ ،1288 صححه االلباين يف الضعيفة رقم ،صحيح
اكأَخ حافصيف الباب انه  وهذا هو الصحيح،اهـصحيح اإلسناد موقوفا  : قال األلباين اهـ ، ت 

  . واهللا أعلم،موقوف

بصري :  قال النسائي، الْبصرِي عبد اللَّه أَبوموسى بن  ، أَحمد بن عبدةَ الضبي - :رجال السند
                              )1(. روى له م د ت س ق، مات سنة مخس وأربعني،بصري ثقة:  وقال أبوحامت،ال بأس به

-يفمٍ الطَّائلَيس نى بيحمضطرب احلديث، وقال : ثقة، قال أمحد: بن معني والعجلي قال ا ، ي
 يكن باحلافظ يكتب حديثه وال ملحمله الصدق وشيخ :  ، وقال أبوحامت ليس بالقوي: النسائي
                                            )2(.  الستة روى له، مات سنة ثالث وتسعني ومائة،حيتج به 

                                                     . 4سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ثقة ،   ، سفْيانُ-
                                                

/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 62/ 2(، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 56 ص (1 طمشيخة النسائي النسائي، )(1
  ).82 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 199

العلل ومعرفة ابن حنبل، ) 236 ص(1 طسؤاالت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهمأبوداود، ) 2(
/ 9(اجلرح والتعديل البن أيب حامت  )226 ص (تاريخ ابن معنيالدارمي، ) 480/ 2 (2 رواية ابنه عبد اهللا طالرجال ألمحد

 1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 108 ص (1 طالضعفاء واملتروكونالنسائي، ) 473 ص (1 ط، الثقات العجلي)156
  ).591 ص(
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                                                                  .35ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  خيثَمةَ ، -
                                                                                        .، مل أعرفه رجلٌ-
-ابِيحص ، ودعسنِ ماب  هنع اللَّه يض2، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم   ر.  

 البخاري وصوب وقفه ، وكذا ضعفه  ، واحلديث ضعفه ضعيفالسند : احلديثاحلكم على
  .والصواب يف احلديث الوقف، واهللا أعلم،  أبوحامت الرازي والزيلعي

 وكما ،من مجلة االداب بني املسلمني وهي املصافحة بينهمفهو احلديث  إن صح :فقه احلديث
  .العمدة يف الباب على احلديث املوقوف لكن ،سبق
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ي فاَء كَيا جم اببساطالْع تمش:  

63 -  يذمرلَانَ قَالَقَالَ التغَي نب ودمحا مثَندقَالَ: ح رِييبالز دموأَحا أَبثَندح : نانُ، عفْيا سثَندح
 في سفَرٍ فَعطَس رجلٌ من منصورٍ، عن هلَالِ بنِ يساف، عن سالمِ بنِ عبيد، أَنه كَانَ مع القَومِ

أَما إِني : علَيك وعلَى أُمك، فَكَأَنَّ الرجلَ وجد في نفِْسه، فَقَالَ: السلَام علَيكُم، فَقَالَ: القَومِ، فَقَالَ
 بِيا قَالَ النأَقُلْ إِلَّا م لَملَّمسو هلَيلَّى اُهللا عصجر طَسع ، بِيالن دنلٌ علَّمسو هلَيلَّى اُهللا عفَقَالَص  :

 بِيفَقَالَ الن ،كُملَيع لَامالسلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُلْ: صفَلْي كُمدأَح طَسإِذَا ع ،كلَى أُمعو كلَيع :
نم قُلْ لَهلْيو ،نيالَمالع بر لَّهل داحلَمهلَيع درقُلْ:  يلْيو ،اللَّه كمحري :لَكُمي ول اللَّه رفغي .                          

  )1(. هذَا حديثٌ اختلَفُوا في رِوايته عن منصورٍ، وقَد أَدخلُوا بين هلَالِ بنِ يساف وسالمٍ رجلًا-

وهو حديث الباب ، ورواه ) يف رواية (لترمذي احلديث عن الثوري ا روى :دراسة احلديث
 ما يقول العاطس إذا مشت، وذكر االختالف على منصور بن املعتمر يف ،النسائي يف السنن الكربى

 السبيعي ، ثالثتهم  وإسرائيل بن عبد احلميدجرير عن )95/ 9(ديث سامل بن عبيد يف ذلك ح
 سامل بن ،داود الطيالسي يف املسندو أبعبيد به ، وروى احلديثعن منصور عن هالل عن سامل بن 

عن منصور عن هالل بن يساف عن خالد بن عرفجة  عن ورقاء بن عمر )528/ 2(عبيد 
يبة يف املسند، سامل بن عبيد  ورواه ابن أيب ش،كانوا يسريون مع سامل بن عبيد به: األشجعي، قال

شكل اآلثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الطحاوي يف شرح مو ،زائدة  عن )2/131(
يهديكُم اُهللا ويصلح بالَكُم :  مما أمر به املشمت عند العطاس أن يقوله منصلَّى اُهللا علَيه وسلَّماهللا 

 )10/174( ينبغي أن يرد على من يشمته  كيففر اهللا لكم، وباب العاطس يشمت،يغ:  ومن،
كَانَ في : منصورٍ، عن هلَالٍ، عن رجلٍ من أَشجع، قَالَ ثالثتهم  ،بن الربيععوانة وقيس  أيبعن 

وعلَيك : السلَام علَيكُم، فَقَالَ سالم بن عبيد: الْجيشِ فَعطَس رجلٌ من الْقَومِ ونحن نِسري فَقَالَ
كلَى أُمعفقال حدثنا  )يف رواية صحيحة من طريق القطان عنه( الثوري  ورواه ، احلديث ... و

كنت مع سامل بن : منصور عن هالل بن يساف عن رجل من آل خالد بن عرفطة عن آخر قال

                                                
/ 5(ف يشمت الْعاطس ، باب ما جاَء كَيصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، أَبواب الْأَدبِ عن رسولِ اللَّه السننيف  أخرجه الترمذي )(1
 ).2740( ، رقم )82
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قال النسائي يف السنن الكربى  ،)39/273(املسند، حديث سامل بن عبيد  عند أمحد يف ،عبيد به
   .ا الصواب عندنا، واألول خطأهذو: بعد أن ذكر اخلالف على الثوري) 9/96(

 وقول ،والشك يف هذا فالقطان أحفظ وأوثق من كل من روى هذا احلديث عن الثوري: قلت   
وهو الصواب عندنا اليعين تصحيح احلديث لكن يعين احلديث من هذه الطريق عن : النسائي

 طريق القطان  مث رجح، فقد قال هذا بعد روايته ملختلف الطرق عن سفيان،سفيان هي الصواب
ث خمتلف  هذا حدي:)11/499(قال البيهقي يف شعب اإلميان  ف، وقد ضعف البعض احلديث،عنه

 رواية جرير  وأما،)6/240( يف صحيح وضعيف سنن الترمذي لباينيف إسناده اهـ، وكذا األ
هم، قال من غري طريق) بني هالل وسامل رضي اهللا عنه  الثبات الواسطة(ومن معه فغري صواب 
 رواه جرير بن عبد احلميد، عن منصور، على الوهم :)298- 4/297(احلاكم يف املستدرك 

الْوهم في رِواية جرِيرٍ هذه  ...بن يساف، وسامل بن عبيدفأسقط الرجل اهول النخعي بني هالل 
لَمو ديبع نب مالس رِكدي لَم افسي نلَالَ بفَإِنَّ ه رولٌظَاههجلٌ مجا رمهنيبو هراهـ ي .   

ي رواية ورقاء أيب مل رواية االشجعي املبهم على أنه خالد بن عرفجة األشجعي وهوحت          
 وهي رواية القطان عن الثوري وهي اصح الروايات عنه ،شكال يف الرجل الزائدبشر، لكن اإل

 وأما قول احلافظ يف اإلصابة يف ترمجة ،د ضعيفاً فيكون السن، والنعرف من هو،كما قال النسائي
يثني بإسناد صحيح يف  وروى له من أصحاب السنن حد:)8/ 3(سامل بن عبيد رضي اهللا عنه 

   .العطاس اهـ

 فالزبريي ،حةَ ظاهره الص حديث البابسند ، وففي ماقاله احلافظ نظر، ملا سبق بيانه:        قلت
ثقة ثبت إال ) 487: ص(ال احلافظ ابن حجر يف تقريب التهذيب  ق، يف سفيانعلى ثقته ضعيف

 لكن احلديث صحيح من غري هذا الطريق فروى خيطىء يف حديث الثوري اهـ، ،أنه قد 
عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه،  ،)8/50(باب إذا عطس كيف يشمت  ،كتاب األدب،البخاري

احلَمد للَّه، ولْيقُلْ لَه أَخوه أَو : إِذَا عطَس أَحدكُم فَلْيقُلْ: " يه وسلَّم قَالَعنِ النبِي صلَّى اُهللا علَ
هباحص :فَإِذَا قَالَ لَه ،اللَّه كمحرقُلْ: يفَلْي ،اللَّه كمحري : الَكُمب حلصيو اللَّه يكُمدهوهو ،اهـي 

 بل نص البخاري على ، ليس فقط لرواية البخاري للحديث يف الصحيح،للفظالصواب من حيث ا
التاريخ األوسط : حلديث فقال بعد أن ذكر بعض اخلالف يف ا،صحة احلديث يف التاريخ األوسط
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مث ذكر احلديث الذي ...  والصحيح يف ذا الباب ما حدثنا ما حدثنا مالك بن إمساعيل:)2/233(
  . وذكرت متنه سابقا، واهللا أعلم،ند عن أيب هريرةرواه يف الصحيح بنفس الس

                                       . 3 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة، محمود بن غَيلَانَ - :رجال السند
                                                             .35 أَبوأَحمد الزبيرِي ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
                                                                        . 4سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ثقة ،  سفْيانُ ، -
                                                             .5ثقة ، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  هلَالِ بنِ يساف ، -
-ديبنِ عمِ بالس ،  يعجالْأَش ابِيحص هنع اللَّه يضيعد يف  من أهل الصفة نزل الكوفة ، ر ،

 روى له د ت س ،الكوفيني، حديثه عند نبيط بن شريط، وهالل بن يساف، وخالد بن عرفجة 
  )1(. ق

حيح لكن على لفظ البخاري يف الصحيح ، السند ضعيف ، واحلديث ص : احلديثاحلكم على
   .واهللا أعلم

 ظنا أنه جيوز أن يقال بدل :السالم عليكم:  فعطس رجل من القوم، فقال- :معاين املفردات
غضب أو حزن من املوجدة، وهو : أي: وجد ،. وحيتمل أنه وقع من سبق اللسان،احلمد هللا

إين مل أقل إال ما قال  ،. بالتخفيف للتنبيه:أما ،.أي سامل: فقال ،.الغضب أو الوجد، وهو احلزن
 معناه عليك وعلى أمك املالم :وعلى أمك ،. أي فأنا متبع ال مبتدع:صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ،النيب

من جهة عدم التعلم واإلعالم، وليس املراد به رد السالم، بل القصد زجره عن هذا الكالم الواقع 
  )2(يف غري املرام

، )3( ... ،إذا قال العاطس لفظا آخر غري احلمد هللا مل يستحق التشميت: قال النووي :ديثفقه احل
 ، مث تشميت العاطس على ماجاء يف حديث البخاري فهو الصحيح،فمن السنة احلمد بعد العطاس

  . واهللا أعلم،وليس حديث الترمذي كما مر
                                                

) 158/ 3 (1 طالثقات ابن حبان، )1360/ 3( 1ط معرفة الصحابة،  نعيم وأب )106/ 4 (التاريخ الكبريالبخاري،) 1(
    ).8/ 3 (1 طاإلصابة يف متييز الصحابةابن حجر، ) 227 ص (1طتقريب التهذيب، حجر،ابن

 ).2990/ 7(، كتاب اآلداب، باب العطاس والتثاؤب 1 طمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحعلي القاري، ) 2(
  ).2990/ 7(ثاؤب ، كتاب اآلداب، باب العطاس والت1 طمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحعلي القاري، ) 3(
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  :باب بِر الْوالدينِ

64 - نماجه قَالَ ابدةَ قَالَ حبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَن : نورٍ، عصنم نع ،اللَّه دبع نب رِيكا شثَندح
 أُوصي امرأً بِأُمه،: صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمقَالَ النبِي : عبيد اللَّه بنِ علي، عن أَبِي سلَامةَ السلَامي قَالَ

هأً بِأُمري امأُوص ،هأً بِأُمري امإِنْ كَانَ )ثَلَاثًا (أُوصو ،يهلي يالَّذ لَاهوأً بِمري امأُوص ،أً بِأَبِيهري امأُوص 
يهذؤأَذًى ي هنم هلَي1( .ع(  

 ورواه ،وهو حديث الباب حممد بن عبادة الواسطي  احلديث عنابن ماجهروى  :دراسة احلديث
  بن عبد الرمحنالثوري وشيبان عن )88- 85/ 31( حديث خداش أيب سالمة ،أمحد يف املسند

عبيدة  عن )220/ 4(خداش أبو سالمة السلمي  ،املعجم الكبري  ، ورواه الطرباين يفوأيب عوانة 
 ، ستتهم زائدة عن )166/ 4 (، كتاب الرب والصلةاملستدرك على الصحيحني ، ورواه  بن محيد

:  عن شيبان ، وقال )53/ 3 ( املعجم األوسطعن منصور به ، واحلديث رواه الطرباين يف املسند 
  .اهـ ال يروى هذا احلديث عن خداش إال ذا اإلسناد، تفرد به منصور

 ،وسند حديث الباب ضعيف لضعف شريك ، لكنه توبع من الثقات املذكورين: قلت
 ماروى عنه سوى :)3/14(ل الذهيب يف ميزان االعتدال اق ،  عبيد اهللا بن عليوبقت العلة يف

 جمهول :)373: ص( وهلذا قال احلافظ يف تقريب التهذيب ، أي جمهولاهـ ،منصور بن املعتمر 
ي يف التاريخ الكبري بن سالمة فاختلف يف صحبته، وكل من ذكره كالبخار، وأما خداش اهـ

امت يف اجلرح يب حأ، وابن )اهللا عليه وسلم ومل يتبني مساعه من النيب صلى :وقال ()3/218(
 االستيعاب يف  قال ابن عبد الرب يف،ذكروه ذا احلديث الواحد ،وغريهم) 3/390(والتعديل 

أوصى امرأ : صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم روى عنه حديث واحد، قوله :)2/443(معرفة األصحاب 
ليس  : )97/ 4(ح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه مصبا ، وقال البوصريي يف احلديث اهـ... بأمه

   . اهـأليب سالمة عند ابن ماجة سوى هذا احلديث وليس لع رواية يف شيء من اخلمسة األصول

ل احلافظ، وعليه ومدار احلديث على عبيد اهللا الراوي عنه وهو جمهول كما قا: قلت
  لذا أرى أصح،السند إليه ضعيفيب سالمة ومل يرو إال هذا احلديث الواحد وأفكيف تثبت صحبة 

                                                
  ).3657(، رقم ).2/1206(، كتاب الْأَدبِ، باب بِر الْوالدينِ السنن يف ماجه أخرجه ابن )1
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 فالرجل ، اهـصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ومل يتبني مساعه من النيب : وأقومها هو قول البخاريقوالِاأل
   .هللا أعلم وا، واحلديث أن صح فمرسل،الصحبة له

واختلعاصم يف يبأ ابن ماجه وهو حديث الباب، وابن  فروى،يب شيبةأ على ابن ف 
أيب خيثمة يف التاريخ الكبري  وابن ،)5/90(اد واملثاين، أبوسالمة السالمي رضي اهللا عنه اآلح

يب أ مسند ابن وا من بقي بن خملد راويفُول وخ،يب شيبة ذا السندأ، ثالثتهم عن ابن )1/197(
لٌ جاَء رج(ولفظه ) 5/218(، كتاب األدب، ما ذكر يف بر الوالدين املصنف رواه عنه يف شيبة

: يا رسولَ اللَّه، نبئْنِي بِأَحق الناسِ مني بِحسنِ الصحبة، فَقَالَ: إِلَى النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَالَ
لم ، ومن اإلمام مس)بوكأَ: ثُم من؟ قَالَ: أُمك، قَالَ: ثُم من؟ قَالَ: نعم وأَبِيك لَتنبأَنَّ، أُمك، قَالَ
حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ، حدثَنا شرِيك، عن عمارةَ، وابنِ فقال فروى احلديث يف صحيحه 

سلَّم، فَذَكَر جاَء رجلٌ إِلَى النبِي صلَّى اُهللا علَيه و: شبرمةَ، عن أَبِي زرعةَ، عن أَبِي هريرةَ، قَالَ
ادزرِيرٍ، وج يثدثْلِ حأَنَّ : فَقَالَ: بِمبنلَت أَبِيكو ،معوحديث جرير هو مارواه قبله فقال ، اهـن

رِير، عن حدثَنا ج: مسلم حدثَنا قُتيبةُ بن سعيد بنِ جميلِ بنِ طَرِيف الثَّقَفي، وزهير بن حربٍ، قَالَا
جاَء رجلٌ إِلَى رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه : عمارةَ بنِ الْقَعقَاعِ، عن أَبِي زرعةَ، عن أَبِي هريرةَ، قَالَ

 ثُم : أُمك قَالَثُم: ثُم من؟ قَالَ: أُمك قَالَ: من أَحق الناسِ بِحسنِ صحابتي؟ قَالَ: وسلَّم، فَقَالَ
من أَحق بِحسنِ :  وفي حديث قُتيبةَ: ، قال مسلمثُم أَبوك: ثُم من؟ قَالَ: ثُم أُمك قَالَ: من؟ قَالَ

 اسذْكُرِ الني لَمي وتابحما صاهـ، وهذا يف كتاب الرب والصلة واآلداب، باب بر الوالدين وأ
 وهذا ، واحلديث رواه البخاري عن قتيبة به وذكر عن قتيبة مانفاه مسلم،)1974/ 4(أحق به 

  . )2/ 8( أحق الناس حبسن الصحبة من:  باب، كتاب األدب،يف الصحيح

عند أمحد يف )  مرتني-أُمك (من أسود بن عامر وقال) بسند مسلم( يب شيبة أ ابن عوبِتو
 عند البغوي ،ومن عبد الغفار بن احلكم) 39-38/ 15 ( مسند أيب هريرة رضي اهللا عنه،املسند

يث متفق  هذا حد:قال البغوي( ،)3/ 13( باب بر الوالدين ، كتاب الرب والصلة،يف شرح السنة
زاد شريك يف (يب شيبة وأسود وعبد الغفار عن شريك عن عمارة أ، ثالثتهم ابن )على صحته
  شريك من سفيانعوبِت ، وهريرة رضي اهللا عنه بهعة عن أيب عن أيب زر) وابن شربمة: رواية مسلم

 ومرت نيحديث الباب، ومن جرير عند الشيخ بعد ماجهبن اعن )  مرتني- أُمك (بن عيينة وقال
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 ومن حبان بن علي عند ، عند مسلم يف نفس الباب،)خمتصر باملعىن( ومن فضيل بن غزوان ،روايته
 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمشكل ما روي عن رسول اهللا  باب بيان م،الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار

 أربعتهم شريك وابن عيينة وجرير وحبان ،)366/ 4(يف فضل بر األم على بر األب من ولدمها 
يب أ عمارة من ابن شربمة عن عوبِتو ،عن عمارة عن أيب زرعة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه به

 ولكن من غري طريق شريك بل من رواية حممد ،يف نفس الباب عند مسلم ،زرعة عن ايب هريرة به
شريك، وأنه توبع  وسقت هذا كله للداللة على حفظ ،بن طلحة ووهيب كالمها عن ابن شربمة

   .على الروايتني

                             .8 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة، أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ - :رجال السند
                                         .43 شرِيك بن عبد اللَّه ، ضعيف، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
-يلنِ عب اللَّه ديبع ،  نب يلَمفُطَةَ السر1(.  روى له ق،جمهول:  قال احلافظ ،ع(                            
 وقال ، له صحبة: قال ابن حبان،يعد يف أهل الكوفة  ، خداشٍ بنِ سلَامةَ  ، السلَامي أَبِي سلَامةَ-

  )2(صحايب له حديث واحد :، وقال احلافظصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يتبني مساعه من النيب مل:البخاري

وهذا   الصحيح، لكن للحديث شاهد عند اإلمام مسلم يف  ضعيفالسند : احلديثاحلكم على
  . واهللا أعلم،مل أجد هلا شاهداً...)أُوصي - وتبدأ( ، والفقرة الثانية للحديث للفقرو االوىل فقط

 يريد العموم فهو من عموم النكرة يف اإلثبات مثل : امرأمن اإليصاء،:  أوصى- :معاين املفردات
ا وزيادة اهتمام يف  أي باإلحسان إليه: بأمهل شخص ذكرا كان، أو أنثى،ك: علمت نفس، أي
أي املوىل الذي ميون املرء ويلي أمره فإنه أنسب : الذي يليه  فالتكرير للتأكيد،...برها فوق األب 

أي من : منه أي على املرء،: وإن كان عليه ، وأيضا هو املتعارف باسم املوىل،بذكر املوىل مع األب
  )3(.  ومجلة يؤذيه صفة ألذى مؤكدة: أذىاملوىل،

  . وخاصة االم،يوصي احلديث الصحيح حبسن صحبة الوالدين :يثفقه احلد
                                                

  ) 373ص  (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 685/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 1(
) 113/ 3 (1 طالثقات حبان، ابن) 158/ 2(1 طأسد الغابة  ابن األثري،)220/ 3 (1 طالتاريخ الكبريالبخاري،) 2(

   )192ص  (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 372/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، 
 ).388 - 2/387(، كتاب األدب، باب بر الوالدين ماجهحاشية السندي على سنن ابن السندي، ) 3(
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ابتا كهبحا ويني الدف ي اهلَماَء فا جم ابب ، دهالز:  

65 -  يذمرلَانَ قَالَقَالَ التغَي نب ودمحا مثَنداقِ قَالَ: حزالر دبا عثَندانُ: حفْيا سنربأَخ نع ،
جاَء معاوِيةُ إِلَى أَبِي هاشمِ بنِ عتبةَ، وهو مرِيض يعوده، : منصورٍ، واَألعمشِ، عن أَبِي وائلٍ، قَالَ

صلَّى  اللَّه كُلٌّ لَا، ولَكن رسولَ: يا خالُ ما يبكيك أَوجع يشئزك أَم حرص علَى الدنيا؟ قَالَ: فَقَالَ
لَّمسو هلَيقَالَاُهللا ع ،ذْ بِهآخ ا لَمدهع إِلَي هِدي :  عف كَبرمو مادالِ خعِ الْممج نم يككْفا يمإِن

بِيلِ اللَّهس،تعمج قَد مونِي اليأَجِدو .                                                                          
دخلَ :  وقَد رواه زائدةُ، وعبِيدةُ بن حميد، عن منصورٍ، عن أَبِي وائلٍ، عن سمرةَ بنِ سهمٍ، قَالَ-

هوحن مٍ، فَذَكَراشلَى أَبِي هةُ عاوِيع1(.م(  
 ورواه ، صحيحالسند ، ديث الباب وهو ح عن الثورياحلديثالترمذي روى  :دراسة احلديث

 يف - األعمش-بدون ذكر (زائدة عن )168/ 37(ديث أيب هاشم بن عتبة يف املسند، حأمحد 
نزلْت علَى أَبِي هاشمِ بنِ عتبةَ : عن منصورٍ، عن شقيقٍ، حدثَنا سمرةُ بن سهمٍ قَالَ(وقال) السند

ما يبكيك؟ أَوجع يشئزك أَم علَى : فَقَالَ لَه معاوِيةُ. دخلَ علَيه معاوِيةُ يعوده فَبكَىوهو طَعني، فَ
علَى كُلٍّ لَا، ولَكن رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم عهِد إِلَي : فَقَالَ. الدنيا؟ فَقَد ذَهب صفْوها

هلَّى اعولَ اِهللا صسإِنَّ ر ،هتعبي اتأَن تددا، فَوقَالَد لَّمسو هلَيُهللا ع: مقْسالًا توأَم رِكدأَنْ ت لَّكلَع 
امٍ، وأَقْو نيعِبمج نم يككْفا يمبِيلِ اِهللا إِني سف كَبرمو مادالِ خالْم  "مفَج تدجفَوتورواه ) ع

 عن جرير بن عبد احلميد )1374/ 2( باب الزهد يف الدنيا ، يف السنن، كتاب الزهدماجهابن 
 عن منصورٍ، عن أَبِي وائلٍ، عن سمرةَ بنِ سهمٍ، رجلٍ (وقال )  األعمش يف السند-بدون ذكر(

 عتبةَ، وهو طَعني، فَأَتاه معاوِيةُ يعوده، فَبكَى أَبو هاشمٍ، نزلْت علَى أَبِي هاشمِ بنِ: من قَومه، قَالَ
علَى كُلٍّ : ما يبكيك؟ أَي خالِ أَوجع يشئزك أَم علَى الدنيا، فَقَد ذَهب صفْوها؟ قَالَ: فَقَالَ معاوِيةُ

إِنك :  علَيه وسلَّم، عهِد إِلَي عهدا وددت أَني كُنت تبِعته، قَالَلَا، ولَكن رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا
 ، بِيلِ اللَّهي سف كَبرمو مادخ كذَل نم يككْفا يمإِنامٍ، وأَقْو نيب مقْسالًا توأَم رِكدت لَّكلَع

تعمفَج ،كْترالدارقطين يف العلل وقالالثتهم عن منصور على اخلالف السابق يف السند، ، ث)فَأَد 
عن أيب وائل دخل معاوية على :  عنه فقال األعمشفليرويه أبو وائل، واخت: ، فقال)45/ 7(

                                                
/ 4( الدنيا وحبها ، باب ما جاَء في اهلَم فيلَيه وسلَّمصلَّى اُهللا ع، أَبواب الزهد عن رسولِ اللَّه السنن أخرجه الترمذي يف )1

  ).2327(، رقم )564
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ه منصور، فرواه عن أيب وائل، عن مسرة بن سهم، عن أيب هاشم، وحديث فَالَ وخ،خاله أيب هاشم
  .ب اهـمنصور أوىل بالصوا

 وهذا يف نقدي يدل على ، من االعمشعوبِتو ،منصور روى الروايتني وقد سبقتا و:قلت
 ، وتوبع فيها الثوري عن األعمش من أيب  فيها فيما أعلملةَ فطريق االعمش الع،صحة الروايتني

  يف الزهد ما ذكر عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم،صنف ابن أيب شيبة معاوية عند ابن أيب شيبة يف امل
)7 /76(وص ،حيب هاشم رضي اهللا عنه، وحسنه أ يف االصابة يف ترمجة  حديث الباب احلافظح

 والمانع من قبول جبل يف احلفظ والثوري ،)5/327( لباين يف صحيح وضعيف سنن الترمذياأل
 ابن هال ق، ومسرة بن سهم غري معروف، وهذا الذي رجحه الدارقطين،الزيادة عليه ألا من ثقتني

مسرة بن سهم جمهول، ال نعلم أحدا روى ): 72/300( املديين كما يف تاريخ دمشق البن عساكر
ال يعرف، فال حجة فيمن ): 2/234(عنه غري أيب وائل اهـ، وقال الذهيب يف ميزان االعتدال 

  .دالة، وال انتفت عنه اجلهالة اهـليس مبعروف الع
أما ابن حنب فذكره يف الثقات ، على   ،ديثوكأنه هلذا مل حيسن الترمذي احل: قلت

عن بريدةَ الْأَسلَمي، أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى ، وللحديث شاهد بسند ضعيف طريقته يف توثيق ااهيل 
سند اهـ، عند أمحد يف امل ليكْف أَحدكُم من الدنيا خادم ومركَب :اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ

 وذا يتقوى احلديث، ويصري صحيحاً، وكذا فعل االلباين يف الصحيحة رقم ،)38/150(
  .فذكر الطريقني وصحح ما احلديث،2202

                             .3 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة، محمود بن غَيلَانَ - :رجال السند
ما حدث من كتابه فهو : ، قال البخاري  بنِ نافعٍ أَبوبكْرٍ الصنعانِيمٍبنِ هما عبد الرزاقِ ، -

فيه نظر ملن كتب عنه بأخرة، مات سنة إحدى عشرة ومائتني، روى له : أصح، قال النسائي
                                                                                                )1(. الستة

                                                               . 4سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ثقة ،  سفْيانُ ، -
-شم41ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم   ، اَألع                                                    .

                                                
 1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 69 ص (1 طالضعفاء واملتروكونالنسائي، ) 130/ 6 (التاريخ الكبريالبخاري،) 1(
  ) 354 ص(
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                                                                        .2ه حتت احلديث رقم  أَبو وائلٍ ، ثقة، سبقت ترمجت-
شيبة، : امسه ، سفْيانُأَبِي  بن ، خال معاوِيةُ ، بنِ ربِيعةَ بنِ عبد شمسِ  ،هاشمِ بنِ عتبةَأَبو –

قال أبو هريرة كان ، بن سهم، وأبو وائلأبو كلثوم الدوسي، ومسرة : هشام، روى عنه: وقيل
  )1(. وكان ينزل دمشق. رجال صاحلا أسلم يوم فتح مكة وخرج إىل الشام فنزهلا إىل أن مات ا

  .صححه احلافظ ، واهللا أعلمو  صوبه الدارقطين ،واحلديث  ، صحيحالسند : احلديثاحلكم على
  

. أي أمواال من أموال بيت املال: مواال تقسم أ،. من أشأزه، أي أقلقه: يشئزك-  :معاين املفردات
)2(  

  . مع احلصول على ماميكنه من العيش بدون رفاهية،دل احلديث على الزهد يف الدنيا :فقه احلديث

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
/ 6 (1ط معرفة الصحابة،  نعيم وأب )285/ 7 (2ط لكربىالطبقات ا، ابن سعد) 79/ 9 (التاريخ الكبريالبخاري،) 1(

  ).346/ 7 (1ط اإلصابة يف متييز الصحابة ابن حجر، )3046
 ).524/ 2(باب الزهد يف الدنيا ، ، كتاب الزهد2 طماجهحاشية السندي على سنن ابن السندي، ) 2(
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نِبساِء الْحالثَّن اب:  
66 - نى قَالَماجه قَالَ ابيحي نب دمحا مثَندح  :زالر دبا عثَنداقِ قَالَح : نع ،رمعا مأَنبأَن

كَيف لي : صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمقَالَ رجلٌ لرسولِ اللَّه : منصورٍ، عن أَبِي وائلٍ، عن عبد اللَّه، قَالَ
 بِي؟ قَالَ النأْتإِذَا أَسو ،تنسإِذَا أَح لَملَأَنْ أَعلَّى اُهللا عصلَّمسو هقُولُونَ: يي كانجِري تعمإِذَا س :

  )1( .قَد أَسأْت، فَقَد أَسأْت: أَنْ قَد أَحسنت، فَقَد أَحسنت، وإِذَا سمعتهم يقُولُونَ

 ، ورواه  أمحد يف وهو حديث الباب حممد بن حيىي  احلديث عنابن ماجهروى  :دراسة احلديث
مكارم  يف خلرائطي  ، ورواه ا)357/ 6(مسند عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه  ،سند امل

 منصور  عن أمحد)97: ص (باب ما جاء يف حفظ اجلار وحسن جماورته من الفضل  ،األخالق
ذكر اإلخبار عما يستدل به املرء على  ه ،صحيحيف ابن حبان ، ورواه  عمار بن نصر والرمادي

من  ،املعجم األوسط ، ورواه الطرباين يف حممد بن عبد األعلى  عن )285/ 2 (إحسانه ومساوئه
مل يروه عن منصور إال :قال الطرباين(،  إسحاق بن إبراهيم الدبري  عن )223/ 3(امسه إسحاق 

، ستتهم عن عبد  )تفرد به عبد الرزاق، معمر، وال يروى عن ابن مسعود إال من هذا الوجه 
/ 4 (ماجه وقال البوصريي يف مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ، صحيحندالس وهذا  الرزاق به،

): 223/ 9(ماجه لباين يف صحيح وضعيف سنن ابن هذا إسناد صحيح اهـ، وقال األ: )242
بعد روايته للحديث من ) 43/ 5(نعيم يف حلية األولياء وطبقات األصفياء صحيح اهـ، وقال أبو

   .مل نسمعه إال من هذا الوجه اهـر غريب من حديث منصو: طريق معمر

 باب اخلرب املوجب على احلاكم أن حيكم مبا يظهر ،واحلديث رواه أبوعوانة يف املستخرج
له من حجة اخلصمني، والدليل على أن احلاكم إذا قضى ألحد اخلصمني ببينة أو بيمينه مث أقام 

إن ذلك القضاء مردود على احملكوم عليه بينة ظهرت له بعد تنقض حجة املقضي له أو ميينه 
احلديث يف هذا : وقال) 192/ 4(احلاكم، وأنه يسأل عن تعديل الشاهد جريانه فيقبل شهادته 

   .نظر يف صحته وتوهينه اهـ

 وسأل أباه وأبا زرعة عن ،)48/ 5(يب حامت يف العللأمث وجدت احلديث قد ذكره ابن 
يب عن منصور عن جامع بن شداد عن  هذا خطأ؛ رواه محاد بن شع:قاال: هذا احلديث فقال

                                                
 ).4223(، رقم )2/1412(الْحسنِ  الثَّناِء ، كتاب الزهد، بابالسنن يف ماجه أخرجه ابن )(1
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واحلديث  ، وهذا هو الصحيح اهـ: رسل، قاال م،احلسن بن مسلم عن النيب ص اهللا عليه وسلم
 مبا ذكره  احلديثَلَّ وأع،)275: ص(ذكره الشيخ مقبل يف كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة 

 ومروا على ،يق من الباحثني وكتاب العلل السابق حققه فر،ابن ايب حامت والذي سقته من قبل
  .الرواية مرور الكرام

 رواية معمر علة عجيبة ال أتوقع صدورها من مثل أيب حامت لتضعيفوالعلة املذكورة : قلت
 فحماد بن شعيب ، هذه املرةما احلظُهان وقد خ،وأيب زرعة الرازيان فهما من املتشددين يف النقد

 وقال ابن ، ضعيف احلديث: وقال أبوزرعة،بالقويليس :  قال أبوحامت،هو احلماين الضعيف
:  وقال أبوزرعة مرة ثانية،)142/ 3( كما يف اجلرح والتعديل البن أيب حامت ،ضعيف: معني

 كما يف الضعفاء أليب زرعة الرازي يف ،واهي احلديث، حدث عن ابن الزبري، وغريه، مبناكري
 كما يف أحوال الرجال ،واهي احلديث: ين، وقال اجلوزجا)436/ 2(أجوبته على أسئلة الربذعي 

داود  يبأل كما يف يف سؤاالت أيب عبيد اآلجري ،تركوا حديثه:  وقال أبوداود،)112: ص(
 وممن ضعفه ، والنقوالت يف تضعيف الرجل كثرية،)139: ص(السجستاين يف اجلرح والتعديل 

رواية محاد بن شعيب تالف  فكيف ميكن أن يقال أن رواية معمر خطأ بسبب ، كما مر،الرازيان
   .ات برواية الضعفاء، أم العكس ؟ فهل تضعف رواية الثق،الرواية

 على الشيخ مقبل وعلى فريق اله حرم والعجب أن ي،بن شعيب فلم أجدها أما رواية محاد
   .، وهللا يف خلقه شؤون محاد، فلم يبحث أحد منهم عن حالسالفي الذكرالباحثني 

بن شداد وليس من طريق منصور، بل من طريق  من طريق جامعمث وجدت احلديث 
أَتى النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم رجلٌ، : الْأَعمشِ، عن جامعِ بنِ شداد، عن كُلْثُومٍ الْخزاعي، قَالَ

تابعي ذكره ابن   وكلثوم،ث معمر قبل حديماجه عند إبن ،حنوه.. .يا رسولَ اللَّه كَيف لي: فَقَالَ
هذا إسناد : )242/ 4(مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه  ، وقال البوثريي يف حبان يف الثقات

رجاله ثقات رواه ابن أيب شيبة يف مسنده هكذا إال أنه مرسل كلثوم بن علقمة ويقال له ابن 
ه مرسلة ال يصح له صحبة وكذا قال املصطلق ذكره ابن حبان يف الثقات وقال ابن عبد الرب أحاديث

 وقال ابن :)555/ 2 (ماجه وقال السندي يف حاشيته على سنن ابن ،أبو نعيم وزاد الصحبة ألبيه 
  . أحاديثه مرسلة ال يصح له صحبة وكذا قال أبو نعيم وردوا الصحبة ألبيه اهـ: عبد الرب



 230

فاحلديث مرسل، وخولالدارقطين يف العلل رقم معاوية من أيب محزة السكري عندو أبف 
فروياه عن األعمش ) 52: ص( ومن احلسني بن واقد عند النسائي يف جملسني من األمايل ،1907

 ، وهو شاهد قوي حلديث الباب، وهذا أصح،عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه به حنوه
وة مبا ذكرت من  ويزداد ق، فسند احلديث صحيح،والعربة مبخالفة محاد بن شعيب فإنه ضعيف

   .الشاهد، واهللا أعلم
  

حممد بن حيىي :  قال أبوحامت ،الذُّهلي النيسابورِي محمد بن يحيى ، بن عبد اللَّه - :رجال السند
ما قدم علينا رجل أعلم حبديث الزهري من حممد بن حيىي، :  وقال أمحد،الذهلي إمام أهل زمانه

إمام، متفق عليه :  وقال اخلليلي،وكان متقنا من اجلماعني للحديث واملواظبني عليه: قال ابن حبان
 روى ، مات سنة مثان ومخسني ومائتني،ثقة حافظ جليل: يقارن بأمحد، وإسحاق، وقال ابن حجر

                                                                                  )1(. له خ د ت س ق
                                                       .65 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة، عبد الرزاقِ -
- رمعم نب ،داشر يدو الْأَزةَأَبورع رِيصإذا حدثك معمر عن العراقيني : بن معنيا قال ، الْب

 فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة والبصرة فال، فخفه؛ إال عن الزهري، وابن طاووس؛
: ، قال أبوحامت الرازيمعمر أثبت يف الزهري من ابن عيينة... وما عمل يف حديث األعمش شيئا

                                )2( ه الستة روى ل،مات سنة أربع ومخسني ومائة،حدث بالبصرة ففيه اغاليط وهو صاحل احلديثما
                                                                      .2 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،ثقة  ، وائلٍأَبو -
-ابِيحص ، اللَّه دبع  هنع اللَّه يض2، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم   ر.  

    واأللباين ، واهللا أعلم البوصرييواحلديث صححه ، صحيحالسند : احلديثاحلكم على

 املعىن كيف حيصل يل العلم : كيف يل أن أعرف إذا أحسنت أو إذا أسأت؟- :معاين املفردات
صلَّى اُهللا علَيه قال النيب  ف،.بإحساين أو إساءيت إذا صدر من عمل غري معروف حسنه وقبحه شرعا

                                                
اخلطيب ) 810/ 2 (1 ط  اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث للخليلياخلليلي،) 115/ 9 (1 طالثقاتابن حبان، ) 1(

  ).512 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 229/ 2 (1 طالكاشفالذهيب، ) 656/ 4 (تاريخ بغدادالبغدادي، 
) 325/ 1 (1، السفر الثالث طتاریخ ابن أبي خیثمةابن أبي خیثمة، ) 257/ 8 (1، طل الجرح والتعدیابن أبي حاتم،) 2(

  ) 541ص  (1ط تقریب التھذیب ابن حجر، ) 282/ 2 (1 ط الكاشفالذھبي، 
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لَّمسقد أحسنت : يقولون ،. أي مجيعهم لعدم اجتماعهم على الضاللة غالبا:إذا مسعت جريانك: و
 وفيه إشارة إىل أن ألسنة اخللق أقالم :قد أسأت فقد أسأت: فقد أحسنت، وإذا مسعتهم يقولون

  )1(. احلق

 وإن أساؤا الثناء فهو من ، فهو من احملسنني،لثناءإن أحسن جريان املسلم عليه با :فقه احلديث
  . واهللا أعلم،املسيئني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

/ 8(باب الشفقة والرمحة على اخللق ، كتاب اآلداب، 1  طمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،علي القاري) 1(
3124.( 
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ةيالن ابب:  

67 - نقَالَماجه قَالَ اب زِيورورٍ الْمصنم نب اقحا إِسثَنداقِ قَالَ:  حزالر دبا عثَندح : ،رمعا مأَنبأَن
ورٍ، عصنم نع بِينِ النع ،أَبِيه نةَ، عشنِ أَبِي كَبنِ ابع ،دعنِ أَبِي الْجمِ بالس ن هلَيلَّى اُهللا عص

لَّمسةَ قَالَورمنِ سيلَ باعمإِس نب دمحا مثَندورٍ، : ، ح وحصنم نلٍ، عفَضم نةَ، عامو أُسا أَبثَندح
الس نع بِينِ النع أَبِيه نةَ، عشنِ أَبِي كَبنِ ابع ،دعنِ أَبِي الْجمِ بلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عصهوحن .               

صلَّى اُهللا علَيه قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ :أي حنو احلديث الذي ساقه قبل هذا السند وهو: قلت -
لَّمسثَلُ : وم ،هالي مف هلْملُ بِعمعي وا، فَهلْمعالًا وم اللَّه اهلٌ آتجفَرٍ، رن ةعبثَلِ أَركَم ،ةالْأُم هذه

لْت فيه لَو كَانَ لي مثْلُ هذَا عم: ينفقُه في حقِّه، ورجلٌ آتاه اللَّه علْما، ولَم يؤته مالًا، فَهو يقُولُ
 فَهما في الْأَجرِ سواٌء، ورجلٌ آتاه اللَّه مالًا، :صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّه ،مثْلَ الَّذي يعملُ

ؤي لٌ لَمجرو ،قِّهرِ حي غَيف قُهفني هالي مبِطُ فخي وا، فَهلْمع هتؤي لَمو والًا، فَهلَا ما، ولْمع اللَّه هت
: صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّه ،لَو كَانَ لي مثْلُ هذَا، عملْت فيه مثْلَ الَّذي يعملُ: يقُولُ

  )1(. فَهما في الْوِزرِ سواٌء

وهو حديث  راشد ومفضل بن مهلهلمعمر بن   ابن ماجه احلديث عنروى :دراسة احلديث
عبد اهللا بن الوليد  عن )29/556(  حديث أيب كبشة األمناري،أمحد يف املسندورواه  ،الباب 
عن أبيه به  أيب كبشة األمناري  ابنعن سفيان عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عنثالثتهم العدين 

من يكىن أبا كبشة أبو كبشة ،  الكبري املعجم عند الطرباين يف  بن كداممسعر، وتوبع الثوري من 
حيدث عن أيب : عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد قال( جرير وقالمن  و، )22/343(األمناري 

، وذكر صلَّى اُهللا علَيه وسلَّماحفظ عين حديثا مسعته من رسول اهللا : كبشة األمناري أنه قال البنه
رجل آتاه اهللا القرآن فهو : ب حظر احلسد إال يف اثنتني با،عند أيب عوانة يف املستخرج) احلديث

يقوم به، واحلكمة فهو يعلمها ويقضي فيها، والدليل على أن القارئ ذه الصفة، والعامل الذي 
، ثالثتهم عن منصور عن سامل بن أيب )2/468(ه وحيدثهم ويقضي بينهم حمسود يعلم الناس علم
 معمر ومفضل بن مهلهل وهو حديث فالَوخ جرير ،  ، خبالف روايةكبشة بهاجلعد عن أيب 

 فزادا يف السند ،الباب، فرويا احلديث عن عن منصور عن سامل عن إبن ايب كبشة عن ابيه مرفوعا

                                                
 ).4228(، رقم ).2/1413(، كتاب الزهد، باب النية السنن يف ماجهه ابن  أخرج)(1
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ي أحفظ الناس حلديث  والثور، والثوري ومسعر أحفظ من معمر ومن مفضل،يب كبشةأابن 
مر ومفضل، ألما زادا على من يفوقهما رجح رواية الثوري وعدم قبول زيادة معأمنصور، لذا 

يف  ابن ماجه ، وتوبع منصور من األعمش فروى احلديث كرواية منصور ، عند وضبطاًفظاًح 
والراوي عنه سعيد بن بشري  (قتادة من و، قبل حديث منصور، ومنت احلديث سقته أعلى ، سنن ال

من يكىن أبا ، املعجم الكبري يف الطرباين عند )) 354/ 10( كما يف ذيب الكمال ،ضعيف
(  قتادة فالَ وخ، ثالثتهم عن سامل عن أيب كبشة به، )343/ 22(كبشة أبو كبشة األمناري 

فروى احلديث عن سامل بن أيب اجلعد، عن معدان بن أيب طلحة، عن ثوبان، أو عن ) الرواية الثانية
  ).22/344( الطرباين يف املوضع السابق  عند،أيب كبشة به

 على ،إلتفاقهم عليها رواية قتادة الثانية فخطأ ، وروايته مع اجلماعة أصح، أما : تقل
  كما قال احلافظ رمحه اهللا يف،ضعفها بسبب اإلنقطاع بني سامل وبني الصحايب فإنه مل يسمع منه

ديث معلة أحا  فيما ذكر الشيخ مقبل يف كتابه،ومل يسمع سامل من ايب كبشة: النكت الظراف
ومل أجد يف كتب التراجم نفي مساع سامل من أيب كبشة رضي اهللا  ، )403: ص(الصحة ظاهرها 

) 29/557( بل جائت رواية صرح فيها سامل بالسماع من أيب كبشة عند أمحد يف املسند ،عنه
سمعت أَبا : جعد، قَالَسمعت سالم بن أَبِي الْ: حدثَنا روح، حدثَنا شعبةُ، عن سلَيمانَ، قَالَفقال 

مثَلُ أُمتي مثَلُ أَربعة فَذَكَر الْحديثَ : قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: كَبشةَ الْأَنمارِي، قَالَ
 إذا :قال عبد اهللا بن املبارك(  لكن خولف روح من حممد بن جعفر  وهذا سند صحيح ،،اهـ
جلرح والتعديل البن أيب  كما يف ا،فيما بينهم ف الناس يف حديث شعبة فكتاب غندر حكمااختل

ومن أيب زيد اهلروي عند ايب عوانة يف ) 29/555(عند أمحد يف املسند )) 7/221(حامت 
 ، أى مل يصرح سامل عندمها بالسماع من أيب كبشة  فرويا احلديث عن شعبة به معنعنا،املستخرج

 وخاصة أن كل من روى احلديث عن األعمش ،دداً ع وأكثر االصح الما أحفظُوروايتهما هي
 مع حديث منصور، وأيب معاوية عند هناد بن السري ماجهوحديثه عن ابن   كوكيع،رواه بالعنعنة
 )حديث الباب(وأما رواية منصور ، )1/313(اب الزهد وما يكفي من الدنيا يف الزهد، ب

 وكذا يقال عن رواية قتادة الثانية ،بني سامل وبني الصحايب) يف رواية(فمحتملة لثبوت الواسطة 
 وهذه الرواية هي الصحيحة عن قتادة الا جائت بسند ،واحلديث أليب كبشة وليس لثوبان

 التعليق ،صحيح): 228/ 9 (ماجهلباين يف صحيح وضعيف سنن ابن وقال األ ،صحيح عنه
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 وأرى أن رواية منصور عن سامل عن ،لكتاب فأنظر فيهواليوجد عندي هذا ا، )27 /1(الرغيب 
 وهي منقطعة ، وهذا اليعين صحتها املطلقة ولكن بالنسبة لباقي املرويات،أيب كبشة هي الصحيحة
 ، فهذا يبدوا أنه جمهول احلال، ومن زاد إبن ايب كبشة مل يصنع شيئأ،على قول احلافظ إن صح

يعين عند ) مقبول(قال احلافظ عنه  ، و احلديثلَّ وأع،وذا قال الشيخ مقبل يف كتابه السابق
باب مارواه  والذي يصح يف ال، لذا فاحلديث ضعيف السند من شقيه ، واال فلني احلديث،املتابعة

رجلٌ : نتينِ الَ حسد إِلَّا في اثْ: أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: عن أَبِي هريرةَالبخاري 
لَيتنِي أُوتيت مثْلَ ما :  آناَء اللَّيلِ، وآناَء النهارِ، فَسمعه جار لَه، فَقَالَه القُرآنَ، فَهو يتلُوهعلَّمه اللَّ

هي والًا فَهم اللَّه اهلٌ آتجرلُ، ومعا يثْلَ مم لْتمفُالَنٌ، فَع يلٌأُوتجفَقَالَ ر ،ي احلَقف كُهنِي : لتلَي
 كتاب فضائل القرآن، ،اهـ، وهذا يف الصحيحأُوتيت مثْلَ ما أُوتي فُالَنٌ، فَعملْت مثْلَ ما يعملُ 

  .، واهللا أعلم)191/ 6(باب اغتباط صاحب القرآن 

 وقال ،صدوق:  قال أبوحامت،الْمروزِي  يعقُوب وبهرام أَب إِسحاق بن منصورٍ بن - :رجال السند
                                                                                                                 )1(.  روى له خ م ت س ق، مات سنة إحدى ومخسني،ثقة: ثقة مأمون، وقال النسائي: مسلم

                                                            .65رقم  سبقت ترمجته حتت احلديث ، ثقة،رزاقِ  عبد ال-
-رمع66رقم ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث  م.                                                                   
- ، دعنِ أَبِي الْجمِ بال6سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ة ، ثق س.                                                      
: هو ابن املديين: قلت( قال علي :  مقبول، قال البيهقي: قال احلافظ ،اَألنمارِي : ابنِ أَبِي كَبشةَ-

                                                )2(. وابن أيب كبشة هذا معروف وهو حممد بن أيب كبشة، روى له ق
وأكثر حديثه  نزل الشام له  ، رضي اللَّه عنه صحابِي سعيد بن عمرِو  ،اَألنمارِيكَبشةَ أَبو -

 وروى عن ، وهو دوسي، ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدرا،وقد روى عنه الكوفيون. عندهم
                                                                                         )3( . روى له د ت ق،أيب بكر

                                                
تقريب ابن حجر، ) 385/ 7 (تاريخ بغداداخلطيب البغدادي، ) 234/ 2(1 ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 1(

  ).103 ص (1ط التهذيب 
 ).698 ص (1ط تقريب التهذيبابن حجر، ) 317/ 4 (السنن الكربىالبيهقي، ) 2(
) 313/ 1 (1 طمعرفة الصحابة ،نعيم األصبهاينبوأ) 1159/ 3 (1ط  االستيعاب يف معرفة األصحاب ،ابن عبد الرب) 3(

 ).283/ 7 (1ط اإلصابة يف متييز الصحابة ابن حجر،) 668 ص (1ط  تقريب التهذيب ،ابن حجر
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 وقال ابن ،ال بأس به:  قال النسائي ،السراج أَبوجعفَر الْكُوفي :محمد بن إِسماعيلَ بنِ سمرةَ -
                          )1(. روى له ت س ق.  سنة ستني ومئتني صدوق ثقة، مات يف مجادى األوىل:ايب حامت الرازي

 كان ثبتا، ما كان أثبته، ال : قال أمحد، الْكُوفي الْقُرشي حماد بن أُسامةَ بن زيد :أَبو أُسامةَ -
حيح أبو أسامة أثبت من مائة مثل أيب عاصم، كان أبو أسامة ص: حامتو أبقال و،يكاد خيطئ

                                                                 )2(.  روى له الستة،الكتاب ضابطا للحديث كيسا صدوقا
صدوق ثقة وكان :  قال أبوحامت الرازي ،عبد الرحمنِأَبو الْكُوفي بن مهلْهِلٍ السعدي مفَضل -

  )3(. وكان ثقة، ثبتا، صاحب سنة وفضل وفقه: لي وقال العج،من اقران الثوري

السند ضعيف ، واحلديث رواه اإلمام البخاري مبعناه وهو الصحيح يف هذا  : احلديثاحلكم على
  .الباب ، واهللا أعلم

أي يف نفسه، وهذا القول يرجع إىل النية، واملراد يؤجر على نية :  هو يقول- :معاين املفردات
كتب له جر أيضا مساو للمنفق، وإن كان للمنفق زيادة فإن من نوى حسنة ياخلري فهو يف أصل األ

جيري فيه من غري هدى ويعرفه يف :  كيضرب، أي: فهو خيبط يف مالهواحدة وإذا فعلها فعشرة،
الباطل فهو يقول أي باللسان لفعله وإظهارا لعدم تقليده به إذ ال وزر بدون العمل وال يؤاخذ املرء 

أي يف أصله، أي يف أن كال منهما : فهما يف الوزر، .ا هو املعلوم يف األحاديثنية كممبجرد ال
  )4( ءصاحب إمث سوا

 والنية ، والنية الصاحلة تكون سبباً يف االجر وإن مل يعمل،يبني احلديث أمهية النية :فقه احلديث
  . يف الوزر وإن مل يعمل،السيئة تكون سبباً

  

                                                
ذيب الكمال يف أمساء املزي،) 190/ 7 (1ط،التعديلاجلرح و ،ابن أيب حامت) 53 ص(1ط مشيخة النسائيالنسائي، ) 1(

 ).478/ 24 (1 طالرجال
 ).2/ 3 (1 ط ذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، ) 133/ 3(1 ط،اجلرح والتعديل ،ابن أيب حامت) 2(
 /8(1 طاجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 438 ص(1طالثقاتالعجلي، ) 3/527(1ط تاريخ ابن معني الدوري،) 3(

316.( 

  ).557/ 2(، كتاب الزهد، باب النية ماجهحاشية السندي على سنن ابن السندي، ) 4(
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يمظعت ،ةامالْقَس ابتكداهعلِ الْمقَت :  

حدثَنا شعبةُ، عن منصورٍ، : حدثَنا النضر، قَالَ:  أَخبرنا محمود بن غَيلَانَ، قَالَيّسائالنقَالَ  - 68
بِيابِ النحأَص نلٍ، مجر نةَ، عرميخنِ ممِ بالْقَاس نع ،افسنِ يلَالِ به نع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ،

 ولَ اللَّهسأَنَّ رلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِنَّ :  قَالَصو ،ةنالْج رِيح جِدي لَم ةلِ الذِّمأَه نلًا مجلَ رقَت نم
  )1( .رِحيها لَيوجد من مِسرية سبعني عاما

  ، ورواه أمحد يف املسند ،وهو حديث الباب شعبة  احلديث عنيالنسائروى  :دراسة احلديث

 عن اجلراح بن مليح ، كالمها )614/ 29( حديث رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
 لكن ال ندرى هل أدرك القاسم ، الصحةَ ظاهره ثقات رجاله حديث البابدنسعن منصور به ، و

 ،9القول يف مثل هذا السند من قبل حتت احلديث رقم  وقد فصلت ،الصحايب املذكور أم ال ؟
/ 10( سنن النسائي لباين يف صحيح وضعيف وقال األنقطاع السند،الم ابن معني يدل على اوك

عن هالل بن يساف، عن رجل، عن عمش فروى احلديث  منصور من األعوبِت و!صحيح ): 321
عهد، فمن قتل رجال منهم مل يرح رائحة سيكون قوم هلم : النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

 عند أمحد يف املسند، حديث رجل من ،اهـاجلنة، وإن رحيها ليوجد من مسرية سبعني عاما 
عمش القاسم شيخ هالل يف األ فأسقط ،)135/ 27 (صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمأصحاب النيب 

 عمش وزاد يفاأل ومنصور أحفظ من وسلَّم،صلَّى اُهللا علَيه  ومل يقل من أصحاب النيب ،احلديث
  .السند وزيادته مقبولة

ب الديات،  كتا، يف السننماجهوللحديث شاهد عن ايب هريرة رضي اهللا عنه عند ابن 
حدثَنا معدي بن : حدثَنا محمد بن بشارٍ قَالَبن ماجه قال ا) 2/896(باب من قتل معاهدا 

من : أَنبأَنا ابن عجلَانَ، عن أَبِيه، عن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ:  قَالَسلَيمانَ
م دوجا لَيهإِنَّ رِحيو ،ةنةَ الْجحائر حرفَلَا ي هولسةُ رمذو ةُ اللَّهمذ ا لَهداهعلَ مقَت نيعبس ةِسريم ن

 حديث : وقال،، عن حممد بن بشار به)4/20(حلديث رواه الترمذي يف السنن  وا،اهـعاما 
على شرط مسلم ): 2/138 ( وقال الذهيب تعليقه على املستدرك للحاكم،حسن صحيح اهـ

  !. صحيح :)6/187( يف صحيح وضعيف سنن ابن ماجه  وقال االلباين،اهـ
                                                

 ).4749(، رقم )8/25(يم قَتلِ الْمعاهد ، كتاب الْقَسامة، تعظالسنن أخرجه النسائي يف )(1
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 بل ، يف صحيحه له مسلم، والسند ضعيف ففيه معدي بن سليمان مل يروِ اوال كذا قَ:قلت
 واهى احلديث، حيدث :)438/ 8( كما يف اجلرح والتعديل البن ايب حامت  الرازيقال أبو زرعةَ

   .عن ابن عجالن مبناكري اهـ

 ،عن وهذا األخري فيه كالم ومنه التدليس وقد عن،وحديثه كما ترى عن ابن عجالن: قلت
ولعل التحسني او التصحيح للطرق واملتابعات،  ! ها حالُ هذَفكيف حيسن أو يصحح من كانَ

حدثَنا فقال ) 8/76(ا الطرباين يف املعجم األوسط فلحديث ايب هريرة طريق ثانية صحيحه رواه
نس، عن عوف، عن محمد، عن موسى بن هارونَ، نا محمد بن مهرانَ الْجمالُ، نا عيسى بن يو

من قَتلَ معاهدا في غَيرِ كُنهِه، لَم يجِد رِيح الْجنة، : أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ
 ةنس ائَةم ةِسريم نم دوجا لَيهإِنَّ رِحيوقال الضياء املقدسي يف صفة ،د صحيح  وهذا سن،اهـو 

  .إسناده عندي على شرط الصحيح اهـ و:)147: ص(اجلنة 

 من قَتلَ :قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: عن أَبِي بكَرةَ، قَالَوللحديث شاهد اخر 
هلَياُهللا ع مرا، حلِّهرِ حيةً بِغداهعا مفْسا نهرِحي جِدةَ أَنْ ينحديث أيب ، عند أمحد يف املسند،اهـ الْج 

 وعند ،إسناده صحيح اهـ: شعيب األرنؤوط  ، قال )34/20(كرة نفيع بن احلارث بن كلدة ب
 ، وشاهد صحيح،)8/78(، من قتل رجال من أهل الذمة  كتاب السري،النسائي يف السنن الكربى

صفْوانَ بن سلَيمٍ أَخبره، عن ثَلَاثني، من أَبناِء أَصحابِ عن ) 379/ 1(عند ابن زجنويه يف األموال 
.. .:رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم عن آبائهِم دنيةً عن رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنه قَالَ

لَ مقَت نمأَلَا و نم دوجا لَيهإِنَّ رِحيو ،ةنالْج رِيح هلَيع اللَّه مرح ،هولسةُ رمذو ةُ اللَّهمذ ا لَهداهع
حدثَنا إِسماعيلُ بن  فقال )356/ 11( عند أمحد يف املسند ، وللحديث شاهد اهـ سبعني عاما

را إِبنِي أَبعي دمحمداهجم نع ،يمرٍو الْفُقَيمع نب نسا الْحثَندانُ، حورا مثَندح ،قِّبعالْم يماه  ، 
من قَتلَ : قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ، عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو، قَالَ

ا قَتامع نيعبأَر ةِسريم نم دوجا لَيهإِنَّ رِحيو ،ةنةَ الْجحائر حري لَم ةلِ الذِّمأَه نوشاهد يلًا م ، نع
 معاهدا لَم يرِح من قَتلَ: عبد اللَّه بنِ عمرٍو رضي اللَّه عنهما، عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ

 كتاب ، وهذا يف صحيح البخاري،اهـرائحةَ اجلَنة، وإِنَّ رِحيها توجد من مِسرية أَربعني عاما 
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 بأقل من هذا يف الشواهد حص واحلديث ي،)99/ 4( باب إمث من قتل معاهدا بغري جرم ،اجلزية
  .واملتابعات، واهللا أعلم

                                 .3 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة ، محمود بن غَيلَانَ- :درجال السن
- رضالن ،رِيصالْب وِيحنِ النسو الْحأَب ازِنِيلٍ الْميمش نقال ابن معني وأمحد وعلي بن املديين،  ب :

                                                                        )1(. ربع ومائتني، روى له الستةثقة ثبت، مات سنة أ: ثقة، وقال احلافظ
                                                                    .3 شعبةُ ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
                                          .5ته حتت احلديث رقم ثقة ، سبقت ترمج بنِ يساف ،  هلَالُ-
 : وقال مرة،ثقة:  قال ابن معني،نزيل الشام الْكُوفي الْهمدانِي عروةَأَبو  ، الْقَاسمِ بنِ مخيمرةَ-

 وقال  وسلَّم،صلَّى اُهللا علَيهكوىف ذهب إىل الشام ومل أمسع أنه مسع من أحد من أصحاب النيب 
                                   )2(. روى له د م ت س ق، مات سنة مائة،صدوق ثقة : وقال أبوحامت،ثقة: العجلي

 واليضره فالصحابة رضي اهللا عنهم ،مل أعرفهصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ،، من أَصحابِ النبِي رجلٌ -
   .كلهم عدول

   .صحيح بالشواهد ، واهللا أعلم احلديث :حلديث ااحلكم على

راد وليس على احلتم واإللزام، وإمنا هذا ملن أمعناه على الوعيد،: د ريح اجلنةمل جي :معاين املفردات
لدخوهلم يف عهد مبعىن العهد واألمان ومسي أهل الذمة : الذمة:  أهل الذمة،)3(اهللا إنفاذ الوعيد عليه

  )4( ىف دار اإلسالم،وفيمن دخل بأمانان يقال هم املقيمني وممكن املسلمني وأمام،

يبني احلديث الوعيد الشديد يف قتل املعاهد، وأن ماله وعرضه وروحة مصونة يف دار  :فقه احلديث
  .االسالم

                                                
 ).562 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 477/ 8(، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 1(
/ 7(، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 387 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 430/ 3(1 ط تاريخ ابن معنيالدوري، ) 2(

  ) 452 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 131/ 2 (1، طالكاشفالذهيب، ) 120
 ).563/ 8(، كتاب الديات، باب إمث من قتل ذميا بغري جرم 2ط شرح صحيح البخارىابن بطال، ) 3(
حتفة  ،املباركفورى) 566/ 8(، كتاب الديات، باب ال يقتل املسلم بالكافر 2ط شرح صحيح البخارىابن بطال، ) 4(

  ).548/ 4(، أبواب الديات، باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة بشرح جامع الترمذي األحوذي
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هدي تعقُط ارِقالس قَهري إِذَا سالَّذ رارِقِ، الْقَدقَطْعِ الس ابتك:  

حدثَنا سفْيانُ، عن : حدثَنا معاوِيةُ، قَالَ:  وأَخبرنا محمود بن غَيلَانَ، قَالَيّائسالنقَالَ  - 69
 السارِق إِلَّا في صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم لَم يقْطَعِ النبِي :منصورٍ، عن مجاهد، عن عطَاٍء، عن أَيمن قَالَ

ثَماريند ذئموي نجالْم نثَمو ،نج1( .نِ الْم(  
 ، ورواه وهو حديث الباب حممود بن غيالن  احلديث عنالنسائيروى  :دراسة احلديث

) 163/ 3( باب املقدار الذي يقطع فيه السارق ،الطحاوي يف شرح معاين اآلثار، كتاب احلدود
 عن سفْيانَقَالَ أَخبرنِي معاوِيةُ بن هشامٍ ففروى احلديث ( األصبهاين الثقة ن حممد بن سعيد بن، ع

قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اللَّه علَيه : قَالَ, عن أَيمن الْحبشي , وعطَاٍء , عن مجاهد , عن منصورٍ 
لَّمسالْ: و نثَم ارِقالس يهف قْطَعا يى منأَد نجا : قَالَ. ماريند ذئموي مقَوكَانَ يورواه يف ) اهـو ،

نا معاوِيةُ بن هشامٍ، نا سفْيانُ، عن ( وقال أمحد بن عبد احلميد احلارثي عن )421/ 2(عجم امل
 رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَم يقْطَع: منصورٍ، عن عطَاٍء، ومجاهد، عن أَيمن الْحبشي قَالَ

ورواية  ،، ثالثتهم عن معاوية به )السارِق إِلَّا في ثَمنِ الْمجن، وكَانَ ثَمن الْمجن يومئذ دينارا
 وهي ، وليس عن عطاء وحده، جماهد عن أمين مقرونة بعطاءاالصبهاين واحلارثي إمنا هي عن

 فأمين ليس ،هرسال ضعيف إل ، وهذا السندحة عن جماهد وسيأيت ما يؤيد هذاواية الصحيالر
 بن أمين، وليست وأرى أنه والد عبد الواحد): 215/ 4( قال أبوحامت يف علل احلديث ،بصحايب

  . وسيأيت بيانه ان شاء اهللا تعاىل وجماهد بني منصورٍهاعطَنقاله صحبة اهـ، و
  

خ الكبري، البخاري يف التاريورواه ، وهو حديث الباب )  يف رواية (وري الثواحلديث رواه
م يف بن أيب عاص، ورواه ايب عوانة أ و بن عبد الرمحنشيبان عن )26- 2/25(ترمجة أمين احلبشي 

عن منصورٍ، عنِ الْحكَمِ، عن مجاهد، (، احلسن بن صاحل  عن )5/110(اآلحاد واملثاين، أمين 
كَانَ السارِق يقْطَع علَى عهد رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم في ثَمنِ : اٍء، عن أَيمن قَالَوعطَ

اريند نجالْم نثَمو نجالقدر ،كتاب قطع السارق  ،السنن الكربىيف رواه النسائي  اهـ، والْم 
عن منصورٍ، عن عطَاٍء، ومجاهد، عن  عن جرير )31/ 7 (ذي إذا سرقه السارق قطعت يدهال

 اهـ ، مخستهم عن منصور به على لَا تقْطَع يد السارِقِ في أَقَلَّ من ثَمنِ الْمجن: أَيمن، قَالَ
                                                

  ).4943(، رقم ).8/82(لَّذي إِذَا سرقَه السارِق قُطعت يده ، كتاب قَطْعِ السارِقِ، الْقَدر االسنن أخرجه النسائي يف )(1



 240

، أما رواية الثوري فهي عن جماهد عن )وهي رواية جرير وحده(اخلالف يف اإلرسال والوقف 
م يف اآلحاد بن أيب عاصا ومن احلسن بن صاحل عند ،ء ، وليس مقرونا به  كرواية األربعة عطا

أما الثوري يف  ،  منصور عن احلكم عن جماهد وعطاء لكنهم قالوا عن ،)5/110(واملثاين، أمين 
 وهذا الوهم يف نظري ليس من الثوري فإنه من ،حديث الباب فجعل احلديث عن جماهد عن عطاء

نه مل  ويبدوا أم بسيط، ففيه كال، لكنه من معاوية بن هشام الراوي عن الثوري،حلفاظكبار ا
واحلارثي قد رويا  األصبهاين حممد بن سعيد بن ، فذكرت سابقا أن يضبط السند كما ينبغي

 فلوخاحلديث عن معاوية عن منصور عن جماهد وعطاء كرواية اجلماعة ، وهي األصح، لكن 
 احلافظ عبد الرمحن بن مهدي وهو من أحفظ واضبط أصحاب الثوري فرواه عنه  اإلمام منمعاوية

 وهذا عند النسائي يف السنن ،مينأمين به، بدون واسطة بني جماهد وعن منصور عن جماهد عن أ
 وهذا مرسل ،)7/30(ذي إذا سرقه السارق قطعت يده  القدر ال، كتاب قطع السارق،الكربى

   .بيانهفأمين ليس بصحايب كما سبق 
  

وخولابن مهدي من حممد بن يوسف الفريايب فروى احلديث عن سفيان عن منصور ف 
أيضا، فالفريايب  عند النسائي بعد حديث ابن مهدي فهي وهم ،عن احلكم عن جماهد عن أمين به

ن الفريايب يف الطبقة الدنيا من  وإن كا،بني منصور وجماهد) احلكم بن عتيبة(زاد يف السند 
 لكن هذا المينع من االستشهاد حبديثه وموضع الشاهد فيه أن احلديث عنده عن ، الثوريصحابأ

،  وعنده عن الثوري عن منصور عن احلكم عن جماهد عن امين،جماهد عن أمين بدون واسطة عطاء
ن  فيبدوا أ، ورواية ابن مهدي موافقة لرواية جرير على وقفها،يب عوانةأوهو املوافق لرواية شيبان و

   .من منصور، واهللا أعلميف احلديث خلالف ا
  
كتاب احلدود ، املستدرك على الصحيحنيعند احلاكم يف  (شجعيوجدت متابعة األمث 

 وهي ، وتدل على االنقطاع يف السند بني منصور وجماهد، لرواية الفريايب فهي تقويها))389/ 4(
, عن أَيمن ابنِ أُم أَيمن , عن عطَاٍء  , عن منصورٍ شريك فرواه فالَ وخ،علة تضاف إىل اإلرسال

 نمأَي أُم نع ,قَالَت :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولُ اِهللا صسقَالَ ر :فَةحي جارِقِ إِلَّا فالس دي قْطَعلَا ي « .
ذئموي تمقُوولَّى اللَّهولِ اِهللا صسر دهلَى عا  عاريند  لَّمسو هلَيع  , ماهرةَ درشع عند اهـ ، أَو
 وشريك ضعيف اليقاوم ثقة واحد يف روايته فكيف ، )163/ 3(شرح معاين اآلثار الطحاوي يف 
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 :معلقا على رواية شريك) 215/ 4( قال أبوحامت الرازي يف علل احلديث ،ثقات إذ خالف أربع
 عن أمين بن : عن أم أمين؛ إمنا قالوا:أن أصحاب شريك مل يقولوا: اأحدمه: هذا خطأ من وجهني

أن الثقات يروون عن منصور عن احلكم :  والوجه اآلخرصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم،أم أمين، عن النيب 
قال البيهقي يف معرفة و وأمين بن أم أمين مل يدرك النيب اهـ، ،عن جماهد وعطاء عن أمين، قوله

وأما روايته عن أمين ابن أم ) 389/ 12( باب ما جيب فيه القطع ،واآلثار، كتاب السرقةالسنن 
 وشريك ممن ، وإمنا قاله شريك بن عبد اهللا القاضي وخلط يف إسناده،فإا خطأ, أمين عن أم أمين 

ال حيتج به فيما خيالفه فيه أهل احلفظ والثقة ملا ظهر من سوء حفظه، قال البخاري بعد ذكره 
  .ألول أصح بإرساله اهـ وا:بعض اخلالف يف احلديث معقبا على رواية شيبان وايب عوانة

ل رسع ومنقط واخلالصة أن احلديث مواحلمد هللا، ،مع االنقطاع املذكوروهو مارجحته، 
 وأما : حديث أميناًفَعضم) 554/ 4( وقال احلافظ ابن عبد اهلادي يف تنقيح التحقيق ،فهو ضعيف

   . منه اهـ ومها أعرف،فقد ذكرنا يف الصحاح عن ابن عمر وعائشة ضد هذا: أمينحديث 
 كتاب احلدود، باب ،خر وهو مارواه البخاري يف الصحيحآلكن احلديث قد صح بلفظ 

/ 8(ويف كم يقطع؟ ) 38 اآلية ،سورة املائدة( َّمه جه ين ىن ُّ  :قول اهللا تعاىل
تقْطَع اليد في ربعِ دينارٍ : ا ، قَالَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمرضي اللَّه عنه عن عائشةَ) 161

عن عبد اللَّه بنِ عمر رضي اللَّه عنهما، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَطَع واهـ، فَصاعدا 
  .  واهللا أعلم،أشار إليه ابن عبد اهلادي وهو ما ، اهـ دراهم في مجن ثَمنه ثَالَثَةُ

                          .3 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة ، محمود بن غَيلَانَ- :رجال السند
                        .                                         35ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  معاوِيةُ ، -
                                                         . 4سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  ثقة ،  سفْيانُ ،-
-داهج4سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ثقة ،  ،  م.                                                                
 مات سنة أربع ثقة،: العجليو ، قال ابن معني وأبوزرعة الْمكِّي نِ أَبِي رباحٍ الْقُرشيب ،عطَاُء -

                                                )1(. عشرة ومائة وقيل إنه تغري بأخرة ومل يكثر ذلك منه، روى له الستة

                                                
) 21/ 2 (1، طالكاشفالذهيب، ) 331/ 6(، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 332 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 1(

  ).391 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،
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- نمأَي يشلَى  احلَبورِاممنِ أَبِي عبيومزخالْم كِّيوال :  وقال النسائي،ثقة:  ، قال أبوزرعةو الْم
  )1(وهو من التابعني :  قال الدارقطين،أحسب أن له صحبة

لكن احلديث قد صح  ، احلافظ ابن عبد اهلادي، وقد ضعفه   ضعيفالسند : احلديثاحلكم على
ائشة رضي اهللا عنهما ، وذا يصح  عن ابن عمر وع فرواه البخاري يف الصحيح اإلماممن طريق

  .احلديث ، واهللا أعلم

  )2(.  هو الترس ألنه يواري حامله أي يستره: ان-  :معاين املفردات

 والصواب ،إن صح احلديث فال تقطع يد السارق أن سرق ماقيمته أقل من دينار :فقه احلديث
فصاعدا   وهو ربع دينار،عنهما كما هو يف حديث ابن عمر رضي اهللا  تقطع يده يف ثالثة دراهم

   .واهللا أعلم ،كما جاء يف حديث عائشة رضي اهللا عنها

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 اجلرح ابن أيب حامت،) 32/ 7( كتاب قطع السارق ى،السنن الكربالنسائي، ) 25/ 2 (التاريخ الكبريالبخاري،) 1(
  ).262/ 4(، كتاب احلدود والديات وغريه 1 طسنن الدارقطينالدارقطين، ) 318/ 2 (1، طوالتعديل

 ).94/ 13( فصل اجليم ،3ط لسان العرب األفريقي،) 2(
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ابتاِءكسلنبِ لي الذَّهاَء فا جم ابب ، ةينالز :  

 حراشٍ، عنِ امرأَته،  قَالَ أَبوداود حدثَنا مسدد، حدثَنا أَبوعوانةَ، عن منصورٍ، عن رِبعي بنِ- 70
 ولَ اللَّهسفَةَ، أَنَّ رذَيحل تأُخ نعلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَص  : ةضي الْفف ا لَكُناِء، أَمسالن رشعا مي

  )1( .ره، إِلَّا عذِّبت بِهما تحلَّين بِه، أَما إِنه لَيس منكُن امرأَةٌ تحلَّى ذَهبا تظْهِ

 ، أمحد يف املسند عن أيب عوانة وهو حديث الباب ، ورواهاحلديثأبوداود روى  :دراسة احلديث
يوم  :وزاد (عن شعبة  )10/ 45 ،561/ 44(وأخت حذيفة .. .حديث أخت حذيفة وحديث

ةاميالنسائي يف السنن الكربى، هوروا ،) يف رواية من طريق ابن مهدي ووكيع(الثوري و) الْق 
  بن عبد احلميدجرير عن )353/ 8(الذهب :  الكراهية للنساء يف إظهار احللي،كتاب الزينة

بسية أخت حذيفة  الطرباين يف املعجم الكبري، خولة بنت اليمان الع ورواه،واملعتمر بن سليمان 
وعبد ) تظْهِره :ومل يقل( وعبيد بن محيد  بن عبد الرمحن شيبان عن)24/242(ويقال فاطمة 

  جلهالة امرأة ربعي ،يف ضعالسند ، وهذا  مثانيتهم عن منصور به،العزيز بن عبد الصمد العمي 
الَوخ238/ 5( مسند إسحاق بن راهويه ، عمر بن عبيد الطنافسي عند ابن راهوية يف املسندف (

يه وسلَّم، وشريك القاضي والثوري صلَّى اُهللا علَعن النيب .. .وأخت حلذيفة،.. .ما يروى عن
، عند الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار، باب )يوم الْقيامة : ، وزادالرواية الثانية من طريق الفريايب(

 يف لبس النساء الذهب من حتليل ومن صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمبيان مشكل ما روي عن رسول اهللا 
 ، بإسقاط امراة حذيفة،م عن منصور عن ربعي عن اخت حذيفة به، ثالثته)301/ 12(حترمي 

 ،رواية اجلماعة هي الصحيحة ألم أكثر وأوثق وراية الثوري االوىل هي الصحيحةيف أن والشك 
 قال الطحاوي يف املوطن ،واحلديث ضعفه مجاعة .هالة إمرأة ربعييث ضعيف السند جلفاحلد

ده؛ ألن إسناده عاد إىل امرأة ربعي اليت ال تعرف، وال جيوز  ففسد هذا احلديث بفساد إسنا:السابق
والعلماء على دفع ): 16/115( وقال ابن عبد الرب يف التمهيد ،أن حيتج مبثلها يف هذا الباب اهـ

القطان بيان الوهم واإليهام يف ابن هذا اخلرب ألن امرأة ربعي جمهولة ال تعرف بعدالة اهـ، وقال 
أة ربعي بن وعلته اجلهل حبال امر): 2/96(سبة األحاديث إىل غري رواا  باب ن،كتاب األحكام

                                                
 ).4237(رقم ) 93/ 4(بِ للنساِء كتاب الْخاتمِ، باب ما جاَء في الذَّهالسنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(
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 ومما ،)1/120(يث يف ضعيف الترغيب والترهيب  وضعف االلباين احلد،حراش، فاعلم ذلك اهـ
  .يضعف احلديث ان لبس الذهب حالل للنساء أظهرنه أم ال ، واهللا أعلم

  .11رقم ديث  سبقت ترمجته حتت احل ، مسدد-:رجال السند
    .11رقم  أَبوعوانةَ ، سبقت ترمجته حتت احلديث -
   .3 رِبعي بنِ حراشٍ ، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
   )1(. التعرف وال جيوز أن حيتج مبثلها:  قال الطحاوي، مل أعرفها ،رِبعي بنِ حراشٍ امرأَةُ -
- تفَةَ أُخذَيح ، تةَ بِنمفَاط انمالْي ِسيبأسلمت وبايعت رسول اهللا ةالْع ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع2(.ص(  

  ،القطانابن   واحلديث ضعيف ، واحلديث ضعفه الطحاوي وابن عبد الرب : احلديثاحلكم على
 مجاع على ذلكاإلالنووي  وذكر ،ومما يضعف احلديث ان لبس الذهب حالل للنساء أظهرنه أم ال

  . اهللا أعلم، و

                                    ، ام على سبيل اإلنكار، وما نافية اهلمزة فيه لالستفه: أما لكن-  :معاين املفردات
                                   حبذف إحدى التائني، : أي الشأن، حتلى: ،إنه.أال بتخفيف امليم مبعىن :أما -
                                        أي لألجانب أو تكربا أو افتخارا،: تظهره أي تلبس حلى ذهب،: ذهبا -
  )3(. التعذيب مرتب على التحلية واإلظهار معا:إال عذبت به -

 ،إن صح احلديث فهو منسوخ حبديث إن هذين حرام على ذكور أميت حل ألناثها :فقه احلديث
  )4(. ى ذلكوحكى النووي يف شرح مسلم إمجاع املسلمني عل

  

                                                
 يف لبس النساء صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم،باب بيان مشكل ما روي عن رسول اهللا 1 طشرح مشكل اآلثارالطحاوي، ) 1(

 ) 299/ 12(الذهب من حتليل ومن حترمي 

/ 4( 1ط اب يف معرفة األصحاباالستيع ابن عبد الرب ، )278/ 8 (1 طاإلصابة يف متييز الصحابةابن حجر،  )2(
 )752 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 1902

 ).11/200(، كتاب اخلامت، باب ما جاء يف الذهب للنساء 2طعون املعبود العظيم آبادي، ابن القيم، ) 3(

 ).149/ 8(، كتاب الزينة 2 طحاشية السيوطي على سنن النسائيالسيوطي، ) 4(
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اببِ بالذَّه ماتخ:  

حدثَنا إِسرائيلُ، عن : حدثَنا عبيد اللَّه، قَالَ:  أَخبرنا أَحمد بن سلَيمانَ، قَالَيّسائالنقَالَ  - 71
صلَّى  رجلًا كَانَ جالسا عند النبِي منصورٍ، عن سالمٍ، عن رجلٍ، حدثَه، عن الْبراِء بنِ عازِبٍ، أَنَّ

لَّمسو هلَياُهللا ع ولِ اللَّهسر دي يفبٍ، وذَه نم ماتخ هلَيعو لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ةٌ أَورصخم 
 بِيا النبِه برةٌ، فَضرِيدجلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عصبلُ إِصجفَقَالَ الر ،هقَالَ: ع ولَ اللَّهسا ري يا لأَلَا : م

كعبي إِصي فذَا الَّذه حطْرت، بِيالن آهفَر ،ى بِهملُ فَرجالر ذَهفَأَخ لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص كذَل دعب 
. ما بِهذَا أَمرتك، إِنما أَمرتك أَنْ تبِيعه، فَتستعني بِثَمنِه: ه، قَالَرميت بِ:  قَالَ،ما فَعلَ الْخاتم؟: فَقَالَ

-كَرنيثٌ مدذَا حه1( . و(  

أمحد يف ، ورواه وهو حديث الباب منصور بن املعتمر  احلديث عنالنسائيروى  :دراسة احلديث
عن فرواه  ( عن حصني بن عبد الرمحن )30/223( املسند، حديث رجل من أشجع املسند يف

رأَى رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم علَي : سالمِ بنِ أَبِي الْجعد، عن رجلٍ، منا من أَشجع، قَالَ
كالمها عن سامل به ، على  ،اهـخاتما من ذَهبٍ، فَأَمرنِي أَنْ أَطْرحه، فَطَرحته إِلَى يومي هذَا 

ن، رواه أمحد بإسنادي) 152/ 5( قال اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،اخلالف املذكور 
 وكل من ،األرنؤوط صححه شعيب حديث سند و ، ورجال أحدمها رجال الصحيح اهـ

 صور رجالًوزاد من ،خر تقبل زيادتهلى اآلحدهم عأني من الثقات الرفعاء، وإن زاد منصور وحص
ين يف صحيح لبا، قال األ؟  والرجل النعلم من هو ،بني سامل والصحايب الرباء رضي اهللا عنه

عند النسائي يف السنن وللحديث شاهد  ضعيف اإلسناد اهـ): 1/104(وضعيف سنن النسائي
زِيد، عن أَبِي ثَعلَبةَ عنِ النعمان بنِ راشد، عنِ الزهرِي، عن عطَاِء بنِ ي) 8/375(الكربى 

 ،هعيبٍ مبِقَض هعقْرلَ يعبٍ فَجذَه نا مماتخ هدي يف رصأَب لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيأَنَّ الن ،نِيشالْخ
 قال ،اهـ رانا إِلَّا قَد أَوجعناك وأَغْرمناكما أُ: فَلَما غَفَلَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أَلْقَاه، فَقَالَ

يونس، عنِ ابنِ  مث رواه عن ،النسائي خالفه يونس رواه عن الزهري، عن أيب إدريس مرسال
ى اُهللا علَيه وسلَّم أَخبرنِي أَبو إِدرِيس الْخولَانِي، أَنَّ رجلًا ممن أَدرك رسولَ اِهللا صلَّ: شهابٍ، قَالَ

                                                
 . وهذَا حديثٌ منكَر: ، وقال)5189(، رقم ).8/170(، كتاب الزينة، خاتم الذَّهبِ نالسنأخرجه النسائي يف ) (1
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وحديثُ يونس أَولَى بِالصوابِ من حديث : لَبِس خاتما من ذَهبٍ نحوه، قَالَ لَنا أَبو عبد الرحمنِ
 انمعواهللا أعلم اهـالن ،.   

 : رضي اللَّه عنه، قَالَ عازِبٍعنِ البراِء بنِوأحاديث النهي عن التختم بالذهب للرجال كثرية فمنها 
عند  ،...وخاتمِ الذَّهبِ... ونهانا عن، ...أَمرنا النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بِسبعٍ، ونهانا عن سبعٍ

ه، عن ، وعن أيب هريرة رضي اهللا عن)2/71(ز، باب األمر باتباع اجلنائز كتاب اجلنائ،البخاري
 باب ،صحيح البخاري، كتاب اللباس... أنه ى عن خامت الذهبصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمالنيب 

عن علي بنِ أَبِي طَالبٍ، أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم نهى عن  ،)7/155(ذهب خواتيم ال
يسِ الْقَسمِ، ...لُبتخت نعبِوعن لبس  كتاب اللباس والزينة، باب النهي،، عند مسلم... الذَّه 

  . واهللا أعلم،)3/1648(الرجل الثوب املعصفر 
 ايب ابن وقال النسائي  ،عبد الْملك أَبو الْحسينِ الرهاوِي أَحمد بن سلَيمانَ ، بن - :رجال السند

                                                                                                                 )1(. روى له س،مائتني ، مات سنة إحدى وستني وثقة: حامت
-اللَّه ديب40  سبقت ترمجته حتت احلديث رقم،ثقة  ، ع.                                                                   
                                                                 .40 ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم إِسرائيلُ ، -
–مال6، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم   س.                                                       
                                                                                                      . مل أعرفه،رجلٌ -
  .10 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، رضي اللَّه عنه صحابِي  ، الْبراِء بنِ عازِبٍ-

 بعد ، واحلديث ضعفه النسائيم سمل يرجل ، وفيه  ثقات رجاله السند: احلديثاحلكم على
  .لشيخان بعضها ، وعليها اإلعتماد روايته ، لكن النهي عن التختم بالذهب كثرية وقد روي ا

   )2(سعف النخل، : اجلريد، حنوها مما يعتمد عليه يسمى خمصرةالعصى و : خمصرة-:معاين املفردات

  . على سبيل احلرمة،عدم جواز لبس خامت الذهب للرجال :فقه احلديث
                                                

/ 8 (1 طالثقاتابن حبان، ) 53/ 2 (1، ط اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 56 ص (1 طمشيخة النسائيالنسائي، ) 1(
 ).80 ص (1طتقريب التهذيب ابن حجر، ) 35

  ) 374/ 9(، كتاب العمل يف الصالة، اخلصر يف الصالة 1ط شرح صحيح البخاري اريفتح الب ابن رجب،) 2(
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ابتامِكمي ، الْحرعنِ التيِ عهالن ابب:  

72 -ب دمحا مثَندح وح ،رِيرا جثَندةَ، حامقُد نب دمحا مثَندح داوودى، قَالَ أَبثَنالْم ا  نثَندح
مِ بالس نورٍ، عصنم نا عيعمةُ، جبعا شثَندفَرٍ، حعج نب دمحقَالَم ،دعنِ أَبِي الْج : نى عثَنالْم ناب

ممن أَنتن قُلْن : دخلَ نِسوةٌ من أَهلِ الشامِ علَى عائشةَ رضي اللَّه عنها، فَقَالَت: أَبِي الْمليحِ، قَالَ
امِ قَالَتلِ الشأَه نم :ي تالَّت ةالْكُور نم لَّكُنلَعقُلْن اتامما الْحهاؤلُ نِسخد :قَالَت معي : نا إِنأَم
 ولَ اللَّهسر تعمسلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُصي  : ،كَتتا إِلَّا ههتيرِ بي غَيا فهابيث لَعخت أَةرام نا مم

                                                                              .ما بينها وبين اللَّه تعالَى
-داووديحِ قَالَ:  قَالَ أَبلا الْمأَب رِيرج ذْكُري لَمو ،مأَت وهرِيرٍ ويثُ جدذَا حه : ولُ اللَّهسلَّى قَالَ رص

لَّمسو هلَي1( .اُهللا ع(  

 عن جرير وشعبة وهو حديث الباب ، ورواه حممد بن احلديثأبوداود روى  :دراسة احلديث
، )بدون القصة(ورقاء  عن )95: ص(منتقى حديث أيب عبد اهللا حممد بن خملد خملد البغدادي يف 

أَخبرنا : حدثَنا عبد الرزاقِ، قَالَ عن الثوري ، قال أمحد )251/ 42(ورواه أمحد يف املسند 
سمعت رسولَ : يانُ، عن منصورٍ، عن سالمِ بنِ أَبِي الْجعد، عن أَبِي الْمليحِ، عن عائشةَ، قَالَتسفْ

 اهنعم فَذَكَر ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عمبعىن حديث شعبة وساقه قبله مباشرة : أي( اهـ ،اِهللا ص ( ،
 ، وكذا ق جرير ضعيفة لإلنقطاع بني سامل وعائشة رضي اهللا عنهاطريأربعتهم عن منصور به ، و

لمِ بنِ حدثَنا حفْص بن غياث، عنِ الْأَعمشِ، عن سا سندروى احلديث األعمش فقال أمحد يف امل
دعأَبِي الْج ةَ قَالَتشائع نلَّ: عسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسر تعمقُولُسي م: تعزن أَةرا اممأَي 

مسند ، سند  اهـ ، وهذا يف املثيابها في غَيرِ بيت زوجِها، هتكَت ستر ما بينها وبين ربها
صر السنن يف خمت وقال املنذري ، )168/ 40( الصديقَة عائشةَ بِنت الصديقِ رضي اُهللا عنها

 ، فيكون مرسال اهـ،با املليحأذكر بوداود أن جرير بن عبد احلميد مل يأوذكر ): 6/14-15(
 من الثوري عند أمحد يف  جريرعوبِتو ،)أيب املليح( صحيحة بزيادة  والثوري وورقاء شعبةوطريق
ة رضي  وللحديث شاهد عن أم سلم، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي اهللا عنها،املسند

عن دراجِ أَبِي السمحِ، عنِ ) 4/321 (على الصحيحني اهللا عنها عند احلاكم يف املستدرك

                                                
 ).4010(رقم ) 39/ 4(باب النهيِ عنِ التعري  ،كتاب الْحمامِالسنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(
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؟ قُلْننتأَن نم نهأَلَتفَس لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيجِ النوةَ زلَمس لَى أُمع لْنخاًء دبِ، أَنَّ نِسائالس :
لِ حأَه نمصٍ قَالَتم :؟ قُلْناتاممابِ الْححأَص نم :؟ قَالَتأْسا ببِهلَّى : وص ولَ اللَّهسر تعمس

   .اهـأَيما امرأَة نزعت ثيابها في غَيرِ بيتها خرق اللَّه عنها ستره :  علَيه وسلَّم يقُولُاُهللا

ثقة، : حديثه منكر، وقَواه آخرون فقال ابن معني:عض فقال عنه أمحدضعفه البودراج 
قَواه  واحلديث ،)3/442( البن أيب حامت  كما يف اجلرح والتعديل،صدوق: عثمان بن سعيدوقال 

 أبواب األدب عن ، وهذا يف السنن،مجاعة، فقال الترمذي بعد أن روى احلديث من طريق شعبة
 هذا حديث حسن :)5/114( باب ما جاء يف دخول احلمام  علَيه وسلَّم،صلَّى اُهللارسول اهللا 

): 12/123( باب ي النساء عن دخول احلمام ،كتاب الباس، وقال البغوي يف شرح السنة،اهـ
على ): 4/321( يف تعليقه على املستدرك  عن طريق الثوريهذا حديث حسن اهـ، وقال الذهيب

   .شرط البخاري ومسلم اهـ

 وكل من شعبة والثوري ،)1269/ 2(مشكاة املصابيح يف واحلديث صححه االلباين 
  . واهللا أعلم، فالشك يف قبول الزيادة،أحفظ من جرير فكيف إذا اجتمعا على زيادة راو يف السند

                           .9 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،ثقة  ، محمد بن قُدامةَ- :رجال السند
                                                   .1 جرِير ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
 ، أحد احملدثني الثقات: قال الدارقطين، الْبصرِيموسى  أَبو َ الْعنزِي عبيدبن   محمد بن الْمثَنى-

ثقة، قال أبوحامت :  شيئا وهو أثبت من بندار، قال ابن معني وكتبت عن أيب موسى:وقال أبوداود
              )1(. روى له الستة،صاحل احلديث صدوق، مات يف سنة اثنتني ومخسني ومائتني: الرازي

.                                               52 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،ثقة محمد بن جعفَرٍ ، -
                                                . 3 شعبةُ ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
- ، دعنِ أَبِي الْجمِ بال6سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ثقة ،  س.                                           
ثقة، مات سنة مثان وتسعني ومائة، : زيد بن أُسامةَ بن عميرٍ ، قال أبوزرعة لْهذَلي ، أَبو الْمليحِ ا-

                                                
 اجلرح ابن أيب حامت،) 368 ص(1 طسؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديلاآلجري، ) 1(

 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر، ) 294 ص(1 طسؤاالت السلمي للدارقطينالسلمي، ) 95/ 8 (1 طوالتعديل
  ).214/ 2 (1،طالكاشفالذهيب، ) 505
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                                                                                       )1(. روى له الستة
  .7 ترمجتها حتت احلديث رقم  عائشة رضي اللَّه عنها ، أُم املؤمنني ، سبقت-

حسنه الترمذي والبغوي ، واهللا   شعبة ، واحلديث من طريقِ صحيحالسند : احلديثاحلكم على
   .أعلم

                       . أي الساترة هلا: ثياا- . أي تنزع: ختلع-  . أي البلدة: من الكورة-  :معاين املفردات
  )2(.اهلتك خرق الستر عما وراءه:  إال هتكت-.ها وأمهاأي ولو يف بيت أبي: تها يف غري بي-

جيوز للمرأة أن ختلع ثياا يف غري بيتها ألا مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها  ال :فقه احلديث
أجنيب حىت ال ينبغي هلن أن يكشفن عورن يف اخللوة أيضا إال عند أزواجهن فإذا كشفت 

  )3(. ة فقد هتكت الستر الذي أمرها اهللا تعاىل بهأعضاؤها يف احلمام من غري ضرور

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 464/ 2 (1، طالكاشفالذهيب، ) 319/ 6(، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 1(
 ) 675 ص(

 ).32/ 11(، كتاب احلمام 2 طعون املعبود وحاشية ابن القيملعظيم آبادي، ابن القيم، ا) 2(

 ).32/ 11(، كتاب احلمام 2 طعون املعبود وحاشية ابن القيمالعظيم آبادي، ابن القيم، ) 3(
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ابتك نيملسالْم ةمحي راَء فا جم ابب ، لَةالصو البِر:  

73 -  يذمرلَانَ قَالَقَالَ التغَي نب ودمحا مثَندقَالَ: ح داوودا أَبثَندةُ، قَالَ: حبعا شنربأَخ: بِه بكَت 
سمعت أَبا : إِلَي منصور وقَرأْته علَيه، سمع أَبا عثْمانَ مولَى املُغرية بنِ شعبةَ، عن أَبِي هريرةَ قَالَ

                                                 .لَا تنزع الرحمةُ إِلَّا من شقي:  يقُولُصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمالقَاسمِ 
-نسديثٌ حذَا حه  .هماس فرعةَ لَا يريرأَبِي ه نى عوي رانَ الَّذثْمو عأَب1(.و(  

أمحد يف املسند، ورواه  ، عن شعبة ، وهو حديث الباب احلديثالترمذي روى  :دراسة احلديث
 شيبان بن عبد عن ،)558/ 16(و) 32/ 16(و) 439/ 15 (مسند أيب هريرة رضي اهللا عنه

 ذكر البيان بأن رمحة اهللا جل وعال ال ،ابن حبان يف الصحيح، ورواه  أيب معاوية وعن ،الرمحن
يب أ عن منصور عن أربعتهم ،سليمان بن طرخان التيميعن ) 213/ 2(ء تنزع إال من األشقيا

 من رجال ، ابن راهوية يف املسندورواه  عنه به،يب هريرة رضي اهللاأ عن  موىل املغريةنعثما
فرواه عن منصور ، ورواه خمالف لرواية اجلماعة  جرير  عن)302/ 1(الكوفيني عن ايب هريرة 

عمار بن  عن )378: ص(جزء األلف دينار للقطيعي  ، ورواه عن ايب صاحل عن ايب هريرة به
   . بهأَبِي عثْمانَ النهدي، عن أَبِي هريرةَعن منصورٍ، عن  الثوري حممد ابن أخت سفيان

 ، وكذا  ملخالفتها للثقات شاذة هذهورواية اجلماعة هي الصحيحة ورواية جرير: قلت
رواية عمار بن حممد فقد بينت رواية اجلماعة أن الرواية أليب عثمان موىل املغرية وهي رواية 

 وليس أيب عثمان النهدي ، وانظر يب صاحلأاملغرية وليس يب عثمان موىل أ، فاحلديث عن اجلماعة 
عن جرير عن منصور ) 7/ 12(ند بويعلي احلديث يف املسأ، لكن روى لزاما كالم احلاكم التايل

 ، الصحيحة املوافقة لرواية اجلماعة الروايةرضي اهللا عنه به، وهي يب عثمان عن ايب هريرةأعن 
) 277/ 4( كتاب التوبة واإلنابة ،ستدرك على الصحيحنيوكذا روى احلاكم هذه الطريق يف امل

هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وأبو عثمان هذا هو موىل املغرية وليس بالنهدي : وقال
:  قال الترمذي، صحيح: وقال الذهيب،ولو كان النهدي حلكمت بصحته على شرط الشيخني اهـ

  !. حسن :)423/ 4(ضعيف سنن الترمذي  وقال االلباين يف صحيح و،هذا حديث حسن اهـ
                                                

لَيه وسلَّم، باب ما جاَء في رحمة الْمسلمني ، أَبواب البِر والصلَة عن رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا عالسننأخرجه الترمذي يف ) (1
  . هذَا حديثٌ حسن: ، وقال)1923(رقم ) 323/ 4(
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مل يوثقه من يعتمد و  ليس بالنهدي الثقة ، وهذا عجيب منهم مجيعا فأيب عثمان: قلت
يعين عند املتابعة ) مقبول( ، وقال احلافظ عنه  حديثه من ذكرتنس وححح ومع هذا ص، ،عليه

 ومل ،ضرورة توثيقه للرواة مجيعهم وحتسني الترمذي للحديث اليعين بال،وإال فهو لني احلديث 
 كتاب التوحيد، باب قول اهللا ، ويغين عنه مارواه البخاري يف الصحيح،أجد مايقوي احلديث

 اآلية ،سورة اإلسراء( َّ رنمم ام يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ُّ  :تبارك وتعاىل

الَ يرحم «:  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه: عن جرِيرِ بنِ عبد اللَّه، قَالَ) 115/ 9( )110
اسالن محرالَ ي نم وهو الصحيحاهـ اللَّه ،.   

) 156/ 7(الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على حديث يف مسند أمحد كالم مث وجدت 
لترمذي ثقة، ذكره ابن حبان يف الثقات، وحسن له ا: أبو عثمان التبان موىل املغرية بن شعبة: قائال

 وقال يف موضع أخر يف املسند ،وروى له البخاري هذا احلديث معلقا، يف صحيحه اهـ. حديثا
ونزيد هنا .  م7338: سبق توثيقه يف. هو التبان، موىل املغرية بن شعبة: أبو عثمان): 114/ 8(

ن أيب قال اآلجري ع: أن رواية منصور عنه دليل آخر على توثيقه، ففي ترمجة منصور يف التهذيب
 .اهـ كان منصور ال يروي إال عن ثقة: داود

 وهذا دليل ،الشيخ أمحد من املعروفني بالتساهل يف توثيق الرواة وتصحيح األحاديث: قلت
 وحتسني الترمذي اليعتد ، بيان ذلكر وقد م، اليعتمد عليهتوثيق إبن حبان فضعيفأما  ،على ذلك

ترمجة كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف بن ) 3/406(يزان االعتدال ذكر ذلك الذهيب يف م(به 
 ، ورواية البخاري للحديث معلقا يف صحيحه اليعين تصحيحه وال توثيق رواته،)زيد املزين املدين

 هذا شيئ ذكره املزي يف ذيب ،وكالم أيب داود يف رواية منصور وأنه اليروي إال عن ثقة
 وإن صحت ،يب عبيد اآلجري أليب داود فلم أجده وحبثت عن هذا الكالم يف سؤاالت أ،الكمال
  . واهللا أعلم،فرواية منصور عن أيب عثمان تكون صحيحة العبارة

                          .3 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة، محمود بن غَيلَانَ - :رجال السند
-، داوود3، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  أَب.                                                                                 
                                                             .3 شعبةُ ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم -
روى  مقبول،:  أَبوعثْمانَ مولَى املُغرية بنِ شعبةَ ، التبان قيل امسه سعيد وقيل عمران، قال احلافظ-
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                                                    )1(. ذكره ابن حبان يف الثقات، روى له د ت س: عنه ثالثة، وقال ايضا
    .45، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم   رضي اللَّه عنه صحابِي  أبوهريرة،-

 سنده احلاكم والذهيب ح وصح احلديثَ الترمذينسوقد ح السند ضعيف ، : احلديثاحلكم على
  .، فالسند صحيح ، واهللا أعلمكما يف سؤاالت أيب داود، منصوراً الحيدث إال عن ثقة ، و

 إال من ،.ال تسلب الشفقة على خلق اهللا:  بصيغة اهول أي: ال تنزع الرمحة- :معاين املفردات
   )2(. كافر، أو فاجر يتعب يف الدنيا ويعاقب يف العقىب:  أي:شقي

  . ونزعها من القلب دليل القساوة والشقاوة،جيب على قلب املسلم أن يكون رحيما :فقه احلديث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  ) 657 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 442/ 2 (1، طالكاشفالذهيب، ) 1(
 ).3113/ 8(والرمحة على اخللق ، كتاب اآلداب، باب الشفقة 1 طمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحعلي القاري، ) 2(



 253

  :احمِ، باب ذكْرِ الْفتنِ ودلَائلهاكتاب الْفتنِ والْملَ

74 - نانَ، عفْيس ننِ، عمحالر دبا عثَندح ،ارِيبانَ الْأَنملَيس نب دمحا مثَندح داوودقَالَ أَب 
بع نةَ، عاجِينِ ناِء برنِ الْباشٍ، عرنِ حب يعرِب نورٍ، عصنم بِينِ النع ،ودعسنِ مب اللَّه لَّى اُهللا دص

لَّمسو هلَيفَإِنْ :  قَالَع ،نيثَلَاثعٍ وبس أَو ،نيثَلَاثو تس أَو ،نيثَلَاثسٍ ومخلَامِ لى الْإِسحر وردت
،مهيند ملَه قُمإِنْ يو ،لَكه نبِيلُ ملَكُوا فَسها، قَالَيامع نيعبس ملَه قُمي  :ا : قُلْتمم أَو يقا بمأَم

                                                                                                            .مما مضى: مضى؟ قَالَ
-داووداشٍ فَقَ:  قَالَ أَبرقَالَ خ نطَأَمأَخ 1(. د(  

 عن الثوري وهو حديث الباب ، ورواه الطيالسي عن احلديثأبوداود روى  :دراسة احلديث
يا رسولَ اللَّه بِما مضى أَو بِما بقي؟ فَقَالَ رسولُ اللَّه : فَقَالَ عمر: وقال (شيبان بن عبد الرمحن 

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص :قا ببِمورواه )301/ 1( ما أسند عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه، )ي ، 
باب بيان مشكل ما روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، شرح مشكل اآلثار الطحاوي يف 

وما " تدور أو تزول رحى اإلسالم خلمس وثالثني، أو لست وثالثني، أو لسبع وثالثني " من قوله 
قَالَ عمر رضي اُهللا (وقال شريك بن عبد اهللا  عن )291/ 4(ه فيه ذكر يف احلديث الذي روي عن

هن؟ قَالَ: عيقا بمم ى أَوضا مماِهللا م بِيا ني: يقا بملْ م2(عجم  يف املابن األعرايب، ورواه )  لَا ب /
 يف أول احلديث ، والراوي اسقط الرباء من السند ، وخالف يف عدد السنني( الْأَعمشِ  عن)428

: قَالَ) عن األعمش أبوبكر بن عياش ، وهو ثقة فيه كالم وسياق احلديث والسند يدل على خطئه
تدور رحى : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: حدثَنِي منصور، عن رِبعي عن عبد اللَّه قَالَ

 في ثَلَاث وثَلَاثني سنةً، أَو أَربعٍ وثَلَاثني سنةً، فَإِنْ يقُم لَهم دينهم يقُم لَهم سبعني سنةً، وإِنْ الْإِسلَامِ
 اهـ، نعميا رسولَ اللَّه سوى الثَّلَاث والثَّلَاثني قَالَ : يهلكُوا فَسبِيلُ من هلَك من الْأُممِ قَالُوا

أربعتهم عن منصور به ، على اخلالف يف إثبات الرباء يف السند من عدمه والراجح إثباته ألا رواية 
  .اجلماعة ، وخاصة أن فيهم الثوري 

ذكر مقتل أمري املؤمنني عثمان بن  ،املستدرك على الصحيحني واحلديث رواه احلاكم يف 
هذا حديث صحيح على شرط : ق شريك ، وقال من طري)108/ 3 (عفان رضي اهللا تعاىل عنه

                                                
 ).4254(رقم ) 98/ 4(كتاب الْفتنِ والْملَاحمِ، باب ذكْرِ الْفتنِ ودلَائلها السنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(
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 عن  فروى احلديث عنعطَاِء بنِ عجلَانَ، وخالف  على شرط مسلم: ، وقال الذهيب  مسلم
 علَيه منصورِ بنِ الْمعتمرِ، عنِ الْبراِء بنِ ناجِيةَ، عنِ ابنِ مسعود، رضي اللَّه عنه، عنِ النبِي صلَّى اُهللا

ستدور رحى الْإِسلَامِ لخمسٍ وثَلَاثني سنةً، فَإِنْ يهلكُوا فَسبِيلُ من هلَك، وإِنْ يبقَوا : وسلَّم قَالَ
ذا وهم  اهـ ، فأسقط ربعياً من السند ، وهبلْ سبعني بعدها: فَسبعني قَبلَها أَو سبعني بعدها قَالَ

سعود رضي اهللا عنه  مساع الرباء من ابن متبإن ثَوالصواب إثباته ، وسند حديث الباب صحيح ، 
ومل  : )118/ 2 ( ، ترمجة الرباءالتاريخ الكبريقال البخاري يف  ، على توثيق العجلي واعتمدنا،

 ال تعرف له :)113/ 5( قال ابن القطان يف بيان الوهم واإليهام ،يذكر مساعا من ابن مسعود 
 ،حال، وال يعرف أحد روى عنه غري ربعي بن حراش، وهو الذي روى عنه هذا احلديث اهـ

تدور رحا :  فيه جهالة، ال يعرف إال حبديث:)302/ 1(وقال الذهيب يف ميزان االعتدال 
ع ته مقَ للعجلي معرفة ثمفمثل هذا الراوي كيف ت ، تفرد عنه ربعى ابن حراش اهـ... اإلسالم

 والراجح ، فهذا مما جيعلنا نتوقف يف توثيقه،أنه مل يرو إال هذا احلديث الواحد واليعرف إال به
/ 1( وتناقض يف ذيب التهذيب ،فيه جهالة:  أما احلافظ فقال يف اللسان،عندي أن السند ضعيف

  .  قد عرفه العجلي وابن حبان فيكفيه اهـ: فقال معلقا على قول الذهيب،)428

الرمحن بن ، وللحديث طريق ثانية عن عبد ول احلافظ املوافق للجماعة أصوب وق:قلت
 مسند عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه ، عند أمحد يف املسند،بيه أعبد اهللا بن مسعود عن 

، عنِ الْقَاسمِ بنِ عبد حدثَنا يزِيد، أَخبرنا الْعوام، حدثَنِي أَبو إِسحاق الشيبانِي قال )238/ 6(
 تدور رحى الْإِسلَامِ علَى :الرحمنِ، عن أَبِيه، عن عبد اِهللا، عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، قَالَ

ر،نيثَلَاثسٍ وملَأْسِ خفَإِنْ ه ،نيثَلَاثعٍ وبس أَو ،نيثَلَاثو تس أَو نبِيلُ مقُوا، كُوا، فَسإِنْ بو ،لَكه 
قُمةً ينس نيعبس مهيند موالراجح عدم مساعه ، بيهأ من عبد الرمحنواختلف يف مساع  ، اهـ لَه ، 

 عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود وأبو عبيدة بن عبد اهللا مل يسمعا من أبيهما: قال ابن معني[
 وطريق ثالثة عن مسروق عن ابن ،])354/ 3( رواية الدوري -ابن معني تاريخ اهـ ، كما يف 

باب بيانُ مشكلِ ما روِي عن رسولِ ) 291/ 4(مسعود عند الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار 
 هلقَو نم لَّمسو لَيِهاُهللا ع لَّىاِهللا ص "مخلَامِ لى الْإِسحولُ رزت أَو وردت ،نيثَلَاثو ِستل أَو ،نيثَلَاثسٍ و

 نيثَلَاثعٍ وبسل أَو " يهف هنع وِيي رالَّذ يثدي الْحف را ذُكما الطحاوي، قال وثَندح  دقَالَ, فَه :
: قَالَ, عن عبد اِهللا , عن مسروقٍ  , عن عامرٍ, عن مجالد , حدثَنا شرِيك : قَالَ, حدثَنا أَبو نعيمٍ 



 255

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولُ اِهللا صسوا :قَالَ رحطَلصفَإِنْ ي ،نيثَلَاثسٍ ومخ دعولُ بزتلَامِ سى الْإِسحإنَّ ر 
ع نيعبا سينأْكُلُوا الدالٍ يترِ قلَى غَيع مهنيا بيمف ملَهكَانَ قَب نم ننوا سكَبرلُوا يتقْتإِنْ يا، وغَدا رام

صحيح عن  وطريق رابعة بسند ،شريك بن عبد اهللا وجمالد بن سعيد ومها ضعيفان ويف السند ،"
اين يف املعجم  عند الطرب، موقوفا  رضي اهللا عنهحوص عن ابن مسعودابن مسعود يرويها أبو األ

حدثَنا عثْمانُ بن عمر الضبي، ثنا عبد اِهللا بن رجاَء، أَنا إِسرائيلُ، عن أَبِي  قالف) 236/ 9(الكبري 
تدور رحى الْإِسلَامِ علَى : إِسحاق، عنِ الْعيزارِ بنِ حريث، عن أَبِي الْأَحوصِ، عن عبد اِهللا، قَالَ

 وثَلَاثني، ثُم يحدثُ حدثٌ عظيم، فَإِنْ كَانَ فيه هلَكَتهم فَبِالْحرِي، وإِلَّا تراخى علَيهِم رأْسِ خمسٍ
رأَد نةً، فَمنس نيعبسهركنا يأَى مر كذَل قُوفًا، : اهـ ، قال الطرباينكوصِ موو الْأَحأَب اهوكَذَا ره 

رةَواجِين ناُء برالْباِهللا، و دبع ننِ بمحالر دبعو ،وقرسم هاهـ  فَع.   

ا اليقال من قبل الرأي، وهذه واملوقوف له حكم الرفع فإنه مموهذا سند صحيح ، : قلت
 هذا :)108/ 3( احلاكم يف املستدرك أما قولا احلديث، ه بِحصي فَ،سانيد يقوي بعضها بعضااأل

   .، ووافقه الذهيباهـ حديث صحيح على شرط مسلم

 فالرباء مل يرو له مسلم، واحلديث صححه االلباين يف الصحيحة غري صحيح ،هذا ف: قلت
  . واهللا أعلم،976رقم 

              . 9 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، صدوق ، محمد بن سلَيمانَ الْأَنبارِي- :رجال السند
-يدهم ننِ بمحالر دب34ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،   ع.                                   
                                                           . 4سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ثقة ،  سفْيانُ ، -
-نِ حب يعاشٍ ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  رِب3ر .                                                                                         
ثقة، ومل يذكر مساعا من ابن : ، قال العجلي  بنِ ناجِيةَ ، الْكَاهلي ويقال الْمحارِبِي الْكُوفي الْبراُء-

                                                                                        )1(. د، روى له دمسعو
- ، ودعسنِ مب اللَّه دبع ابِيحص هنع اللَّه يض2 ، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ر.  

                                                
 ).121 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 79 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 118/ 2 (التاريخ الكبريالبخاري،) 1(
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 احلسن ، واحلديث صححه السند ضعيف ، ومبجموع الطرق يرتقي اىل : احلديثاحلكم على
  .احلاكم ووافقه الذهيب ، واهللا أعلم

                                   . رحى اإلسالم دوران الرحى كناية عن احلرب والقتال-  :معاين املفردات
   )1( يريد بالدين ههنا امللك : وإن يقم هلم دينهم-

وم على االستقامة وأن ابتداء ذلك من أول  أن تد)تدور رحى اإلسالم( املراد بقوله :فقه احلديث
فإن يهلكوا فسبيل من هلك ( وأما قوله يف بقية احلديث ،البعثة النبوية ومدة اخلليفتني بعده خاصة

 إال ، وعند انقضاء السبعني مل يبق من الصحابة أحد،فيكون املراد بذلك انقضاء أعمارهم )  ...
  )2(. أفراد قليلون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ).340/ 4(ومن باب تعظيم دم املؤمن  ، كتاب الفنت،1 طعامل السننماخلطايب، ) 1(

 ).215/ 13(، كتاب الفنت، باب االستخالف فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، ) 2(
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ا يم ابلِبي الْقَتى فجر:  

 قَالَ أَبوداود حدثَنا مسدد، حدثَنا أَبو الْأَحوصِ سلَّام بن سلَيمٍ، عن منصورٍ، عن هلَالِ بنِ - 75
ذَكَر فتنةً، فَعظَّم أَمرها، ، فَصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمكُنا عند النبِي : يساف، عن سعيد بنِ زيد، قَالَ

: صلَّى اُهللا علَيه وسلَّميا رسولَ اللَّه، لَئن أَدركَتنا هذه لَتهلكَنا، فَقَالَ رسولُ اللَّه : أَو قَالُوا: فَقُلْنا
يدعلَ، قَالَ سالْقَت بِكُمسا: كَلَّا، إِنَّ بِحوإِخ تأَيلُوافَر1(.نِي قُت(  

يب أابن  عن سالم بن سليم وهو حديث الباب ، ورواه احلديثأبوداود روى   :دراسة احلديث
 أنه جعل عقوبة أميت السيف، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم باب يف ذكر قول النيب ،عاصم يف السنة

ن زاد يف السند رجلني  عن سفيان كالمها عن منصور به، إال أن سفيا)631/ 2(قتل وكفارم ال
، عن منصورٍ، عن هلَالِ بنِ يساف، عن هلَالِ بنِ حيانَ، عن عبد اللَّه بنِ ظَالمٍ، عن سعيد بنِ فقال 

إِنه :  في الْمسجِد فَقَالَخرج علَينا رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: زيد بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ، قَالَ
بِحسبِهِم : قَالَ. يا رسولَ اللَّه لَئن أَدركَنا ذَلك لَنهلَكَن: قَالُوا. سيكُونُ فتن، فَيكُونُ فيها ويكُونُ

  .اهـ  الْقَتلُ

 طريق أيب  بعد أن رواه من)300/ 3(ألحاديث املختارة قال الضياء املقدسي يف ا: قلت 
، يريد االنقطاع بني هالل بن يساف ، وسعيد بن زيد رضي اهللا   اهـإسناده منقطع: األحوص 

سألت حيىي عن هالل بن يساف لقى ): 3/574( قال الدوري كما يف تاريخ ابن معني عنه ،
بدوا أنه مل  في،يقولون عمران بن حصني اهـ:  قالصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمأحدا من أصحاب النيب 

 من هاعمس) 8/202( يف التاريخ الكبري  البخاريركَ لكن ذَ،يسمع من غريه من الصحابة
 بزيادة حوص والشك وروايته هي املقدمةيب األأ، والثوري أحفظ من الصحايب سلمة بن قيس

زيد بن  مسند سعيد بن ، منصور من عبد امللك بن ميسرة عند أمحد يف املسندفول وخ،الرجلني 
 ومما ، ومن حصني بن عبد الرمحن عند البزار يف املسند،)296/ 2(عمرو بن نفيل رضي اهللا عنه 

 ويف ،مدلس(  ومن حبيب بن ايب ثابت ،)90/ 4(روى عبد اهللا بن ظامل، عن سعيد بن زيد 
 بن  عن عبد اهللا بن يساف ثالثتهم رووه عن هالل،عند الطرباين يف املوطن السابق) السند جمهول

) 4/413 (664، قال الدارقطين يف العلل رقم )هالل بن حيان( بدون ذكر ،ظامل عن سعيد به
                                                

 ).4277(رقم ) 105/ 4(كتاب الْفتنِ والْملَاحمِ، باب ما يرجى في الْقَتلِ السنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(
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 ، وهو مارواه عن عبد امللك، وحديث مسعر هو الصحيح اهـ:بعد أن ذكر اخلالف يف السند
 والعلة يف ابن ، ورواية اجلماعة أصح،1346وطريق عبد امللك حسنها االلباين يف الصحيحة رقم 

 عبد اهللا بن ظامل، عن :فقال) 2/267( البخاري كما يف الضعفاء الكبري للعقيلي هنيقد لَظامل ف
اهـ، وقال ابن القطان يف بيان الوهم  ، وال يصحصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمسعيد بن زيد، عن النيب 

 راو عنه إال وعبد اهللا بن ظامل هذا ال يعرف حاله، وال): 676/ 4(واإليهام يف كتاب األحكام 
   .ن يساف، وعبد امللك بن ميسرة اهـهالل ب

 واحلديث سكت ، ومبا أنه مستور غري متهم فيصح االستشهاد به،!ووثقه العجلي: قلت
 حديث طارق ، احلديث املرفوع مارواه أمحد يف املسندححص، وي!عنه املنذري يف خمتصر السنن 
صحيح عن ايب مالك االشجعي مرفوعا حبسب بسند ) 25/212(بن أشيم األشجعي أيب مالك 

  . واهللا أعلم، وبه يصح احلديث،أصحايب القتل اهـ

  .11رقم  سبقت ترمجته حتت احلديث ، ثقة ،مسدد -:رجال السند
   .7 ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم أَبو الْأَحوصِ ، -
  .5قم ثقة ، سبقت ترمجته حتت احلديث ر هلَالِ بنِ يساف ، -
-دينِ زب يدعنِ   ، سنِ برِو بملٍعفَين وِيدأبو األعور  العابِيحص هنع اللَّه يضمن فضالء  ، ر

صلَّى  أسلم قبل دخول رسول اللَّه ،الصحابة، من املهاجرين األولني وأحد العشرة املبشرين باجلنة
لَّمسو هلَيمن اجر  دار األرقم، وهاُهللا ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقدم من الشام بعد ما انصرف الن

مات  ، وشهد أحدا واملشاهد بعدهابدر فضرب لَه رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بسهمه 
  )1(سنة مخسني أوبعدها بسنة أوسنتني بالعقيق ودفن باملدينة 

ديث طارق بن أشيم  ، لكنه يتقوي حب ، على التفصيل السابق ضعيفدالسن : احلديثاحلكم على
  . ، وبه يصح احلديث ، واهللا أعلموقد سبق ذكره األشجعي

                                                
ذيب الكمال يف أمساء  املزي، )21/ 4 (1ط اجلرح والتعديل ابن أيب حامت )452/ 3( 1ط التاريخ الكبري البخاري )1(

 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 87/ 3 (1 طاإلصابة يف متييز الصحابةابن حجر، ) 448/ 10 (1 طالرجال
236.( 
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 ، من اإلهالك:، لتهلكنا.ه الفتنة أي هذ: هذهشك من الراوي،:  فقلنا أو قالوا-  :معاين املفردات
   )1(. أي لك تلك الفتنة دنيانا وعاقبتنا

أن هذه الفتنة لو أدركتكم ليكفيكم فيها القتل أي كونكم مقتولني والضرر أي  :فقه احلديث
الذي حيصلكم منها ليس إال القتل وأما هالك عاقبتكم فكال بل يرحم اهللا عليكم هناك ويغفر 

  )2(. لكم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
/ 11(، كتاب الفنت واملالحم، باب يف تعظيم قتل املؤمن 2 طلقيمعون املعبود وحاشية ابن االعظيم آبادي، ابن القيم، ) 1(

240.( 

/ 11(، كتاب الفنت واملالحم، باب يف تعظيم قتل املؤمن 2 طعون املعبود وحاشية ابن القيمالعظيم آبادي، ابن القيم، )2(
240.( 



 260

  :باب خروجِ الدجالِ

76 -دح داوودرٍ قَالَ أَبمع نب نسا الْحاشٍ، قَالَو،ثَنرنِ حب يعرِب نورٍ، عصنم نع ،رِيرا جثَندح :
لَأَنا بِما مع الدجالِ أَعلَم منه، إِنَّ معه بحرا من ماٍء، : اجتمع حذَيفَةُ، وأَبو مسعود، فَقَالَ حذَيفَةُ

 أَنه نار ماٌء، والَّذي ترونَ أَنه ماٌء نار، فَمن أَدرك ذَلك منكُم، فَأَراد ونهرا من نارٍ، فَالَّذي ترونَ
هكَذَا سمعت :  قَالَ أَبومسعود الْبدرِي،الْماَء فَلْيشرب من الَّذي يرى أَنه نار، فَإِنه سيجِده ماًء

ولَ اللَّهسر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُص1(.  ي(  

 عن جرير بن عبد احلميد وهو حديث الباب ، ورواه احلديثأبوداود روى  :دراسة احلديث
علي عن ) 2250/ 4( باب ذكر الدجال وصفته وما معه ، كتاب الفنت وأشراط الساعة،مسلم

أَخبرنا، وقَالَ ابن : ابنِ حجرٍ، قَالَ إِسحاقواللَّفْظُ ل فقاال بن حجر السعدي، وإسحاق بن إبراهيم
اجتمع حذَيفَةُ : حدثَنا جرِير، عنِ الْمغرية، عن نعيمِ بنِ أَبِي هند، عن رِبعي بنِ حراشٍ، قَالَ: حجرٍ

 ونهرا من نارٍ، )نهرا من ماٍء(جالِ أَعلَم منه، إِنَّ معه لَأَنا بِما مع الد: وأَبو مسعود، فَقَالَ حذَيفَةُ
فَأَما الَّذي ترونَ أَنه نار ماٌء، وأَما الَّذي ترونَ أَنه ماٌء نار، فَمن أَدرك ذَلك منكُم فَأَراد الْماَء 

ري يالَّذ نم برشفَلْيودعسو ماًء، قَالَ أَبم هجِديس هفَإِن ،ارن هأَن لَّى اُهللا : اهص بِيالن تعمكَذَا سه
 ذكر اإلخبار عن بعض الفنت اليت يبتلي اهللا ،ابن حبان يف صحيحه ورواه ، اهـ علَيه وسلَّم يقُولُ

حدثَنا جرِير، وقال خيثمة زهري بن حرب  يب عن أ)15/209(جل وعال البشر بكونه مع املسيح 
اجتمع حذَيفَةَ وأَبو مسعود، فَقَالَ  :عن مغريةَ، عن نعيمِ بنِ أَبِي هند، عن رِبعي بنِ حراشٍ، قَالَ

: ن نارٍ، ونهرا من ماٍء، فَالَّذي يرونَ أَنه نارأَنا أَعلَم بِما مع الدجالِ منه، إِنَّ معه نهرا م: حذَيفَةَ
نار، فَمن أَدرك ذَلك منكُم، فَأَراد الْماَء فَلْيشرب من الَّذي يرى أَنه نار، : ماٌء، والَّذي يرونَ أَنه ماٌء

 عثمان بن ايب شيبة وقالعن  ،137 اسحاق يف الفنت ص حنبل بن ورواه ، فَإِنه سيجِده ماًء

اجتمع : حدثَنا جرِير بن عبد الْحميد، عن مغريةَ، عن نعيمِ بنِ أَبِي هند، عن رِبعي بنِ حراشٍ، قَالَ
, إِنَّ معه نهرا من نارٍ ,  الدجالِ منه نا أَعلَم بِما معلَأَ: أَبو مسعود وحذَيفَةُ بن الْيمان، فَقَالَ حذَيفَةُ

فَمن أَدرك ذَلك منكُم , والَّذي ترونَ أَنه ماٌء نار , فَالَّذي ترونَ أَنه نار ماٌء , ونهرا من ماٍء 
هى أَنري يالَّذ نم برشفَلْي ارن  ,ودعسو ماًء قَالَ أَبم هجِدي هلَّى : فَإِنص ولَ اللَّهسر تعمكَذَا سه

                                                
 ).4315(رقم ) 115/ 4 ( كتاب الْملَاحمِ، باب خروجِ الدجالِالسنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(



 261

 ، على املخالفة يف السند فرواية اجلماعة عن جرير  عن جرير بهمخستهم،  اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ
مل عن ربعي ، واحلسن  ور عن جرير عن منصاحلسنعن املغرية عن نعيم عن ربعي به ، ورواية 

 يف ثقاته، ومل أجده بعد طول حبث ونقل املزي يف التهذيب ذكر ابن حبان للحسن ،أجد من وثقه
   . بذكر منصور يف السنداحلسنوهذا يدل على وهم ، 

لكن توبع جرير عن منصور من املفضل بن مهلهل عند البزار يف املسند، منصور، عن 
عن منصورٍ، عن رِبعي، عن حذَيفَةَ رضي اللَّه عنه، عنِ النبِي   فقال)7/274(ربعي، عن حذيفة 

لَأَنا أَعلَم بِما مع الدجالِ منه معه نار لَا تحرِق، وماٌء بارِد فَمن أَدركَه : صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ
هنيع ضمغفَلْيارِداٌء بم يا همإِنو ،هارلْ نخدلْيومن شيبان بن عبد الرمحن عند الطحاوي ،  اهـ، و 

 يف الدجال صلَّى اُهللا علَيه وسلَّميف شرح مشكل اآلثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول اهللا 
ما ذكر يف فتنة الدجال  ، ومن زائدة عند ابن أيب شيبة يف املصنف،)14/376(أن معه جبال خبز 

  .}وا صحة الطريقني، واهللا أعلم فيبد ثالثتهم عن منصور عن ربعي عن حذيفة ،،)7/488(

 باب ما ،كتاب أحاديث األنبياء، منصور مبعناه من عبد امللك بن عمري عند البخاريعوبِتو
ه املتابعات  وذ،وسعد بن طارق عند مسلم يف الباب السابق) 168/ 4(ذكر عن بين إسرائيل 

كما هي رواية اجلماعة ) نهرا من ماٍء(إمنا هو ) من ماٍءا رحب( والصواب يف فقرة ،يصح احلديث
 أخطأ يف ذلك احلسن بن عمرو، وقال املنذري يف خمتصر السنن ، ورواية البحر خطأ،عن جرير

  .وأخرجه البخاري ومسلم مبعناه مطوالً وخمتصراً اهـ): 6/173(
                                                                                                               

 ابن حبان يف قال: املزي قال ،  الْبصرِيبن عون السدوسي  ، الْحسن بن عمرٍو- :رجال السند
                                                                                                                 )1(.  روى له د، الثالثني ومائتني مات قبل، من أهل سجستان صاحب حديث...الثقات 

- رِير1 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ، ثقةج .                                                         
-عاشٍ ، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  رِبرنِ حب 3ي .                                       
-ِسيبالْع انمالْي نفَةُ ، بذَيح  ابِيحص هنع اللَّه يض32، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم   ر.           
- ، ودعسو مأَب ابِيحاللَّ ص يضرهنع 29، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم   ه.  

                                                
 ).328/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 163 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 1(
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   . ، وباملتابعات يصح احلديث ، واهللا أعلم ضعيفالسند : احلديثاحلكم على

 فالذي ،.مسي دجاال لتمويهه على الناس وتلبيسه: الكذاب، وقيل:  الدجال-  :معاين املفردات
 فمن ،)1( السحر يبتلى به اخللق هذا هو من جنس:  والذي ترون أنه ماء نار،ترون أنه نار ماء
أي يف احلقيقة أو بالقلب أو :  سيجده ماء،.أي الدجال أو ما ذكر من تلبيسه: أدرك منكم ذلك

  )2(. حبسب املآل

  )3(. يبني احلديث فتنة الدجال وعظمها :فقه احلديث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ).382/ 1(، كشف املشكل من مسند حذيفة بن اليمان كشف املشكل من حديث الصحيحنيابن اجلوزي، ) 1(

 ).296/ 11(ب خروج الدجال ، كتاب املالحم، با2 طعون املعبود وحاشية ابن القيمالعظيم آبادي، ابن القيم، ) 2(

 ) 99/ 13( كتاب الفنت، باب ذكر الدجال ،فتح الباري شرح صحيح الباريابن حجر، ) 3(
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  :أَهلِ الذِّمة إِذَا اختلَفُوا بِالتجاراتكتاب الْخراجِ والْإِمارة والْفَيِء، باب في تعشريِ 

77 -  داوودورٍ، قَالَاقَالَ أَبصنم نب يدعسو ،ددسا مثَندلَالٍ، : حه نورٍ، عصنم نةَ، عانووعا أَبثَندح
لَعلَّكُم : صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم رسولُ اللَّه قَالَ: عن رجلٍ، من ثَقيف عن رجلٍ، من جهينةَ قَالَ

                             .أَنفُِسهِم، وأَبنائهِمْ تقَاتلُونَ قَوما، فَتظْهرونَ علَيهِم، فَيتقُونكُم بِأَموالهِم دونَ 
- هيثدي حف يدعكُ: قَالَ سونحالصفَيكذَل قئًا فَويش مهنوا ميبصفَقَا، فَلَا تات لْحٍ، ثُملَى صع م هفَإِن 

  )1 (.لَا يصلُح لَكُم

 لقاسم بن سالم اوروىروى أبوداود احلديث عن أيب عوانة وهو حديث الباب ،  :دراسة احلديث
سلمني من ذلك، وما يكره من باب الوفاء ألهل الصلح، وما جيب على امل) 189: ص(يف األموال 

عن منصورِ بنِ الْمعتمرِ، عن هلَالِ بنِ يساف، عن رجلٍ من  ، عن زائدة بن قدامة الزيادة عليهم
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيابِ النحأَص نةَ منيهج نلِ مجر نع ،يفولُ ال ثَقسلَّى اُهللا قَالَ قَالَ رص لَّه

لَّمسو هلَيع : كُمونحالصيو ،هِمائنأَبو فُِسهِمونَ أَند هِمالوبِأَم كُمقُونتا فَيملُونَ قَوقَاتت لَّكُملَع كُمإِن
لُّ لَكُمحلَا ي هفَإِن ،كذَل قفَو مهنذُوا مأْخلْحٍ، فَلَا تلَى صيف رواية(  ، وعن شعبة ـ اهع(  نع

 هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النةَ، عنيهج نلٍ مجر نع ،يفثَق نلٍ مجر نع ،افسنِ يلَالِ به نورٍ، عصنم
 كثْلَ ذَلم لَّمسرِ، ( وقال،)الرواية الثانية (شعبةوروى  ،ومتعنِ الْمورِ بصنم ننِ علَالِ به نع 

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولِ اللَّهسابِ رحأَص نةَ منيهج نلٍ، مجر نع ،يفثَق نلٍ، مجر نع ،افيِس 
يتقُونكُم بِأَموالهِم دونَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم تقَاتلُونَ قَوما فَتظْهرونَ علَيهِم فَ: قَالَ

كذَل لُّ لَكُمحلَا ي ه؛ فَإِنكذَل قفَو مهنذُوا مأْخلْحٍ فَلَا تلَى صع كُمونحالصي ،انِهِمدأَبو فُِسهِمأَن (
 وال  كتاب افتتاح األرضني صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء،كما يف األموال البن زجنويه

الوفاء ألهل الصلح وما جيب على املسلمني من ذلك، ويكره من الزيادة عليهم : تكون غنيمة، باب
  .، ثالثتهم عن منصور به ، على اخلالف املذكور )362/ 1(

                                                
) 169/ 3( كتاب الْخراجِ والْإِمارة والْفَيِء، باب في تعشريِ أَهلِ الذِّمة إِذَا اختلَفُوا بِالتجارات السنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(

  ).3051(رقم 
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فالسند رجاله  ،، ولو قلنا أن اجلهين صحايب وهو الثقفي ، ومل أعرفهسممل ي يه من فالسندو
 ألن الرواية من طريق ، لكن أنا متردد يف كون اجلهين صحايب،نه مل يسم جمهول ألثقات إال الثقفي

فروى عبد الرزاق  الثالثة الثوري فالَ وخ،، فيكون يف السند علة ثانية،الثقفي والندري من هو
هينةَ من  أَخبرنا الثَّورِي، عن منصورٍ، عن هلَالِ بنِ يساف، عن رجلٍ، من جاحلديث فقال 

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيابِ النحقَالَ: أَص لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسلُوا : أَنَّ رقَاتإِنْ ت لَّكُملَع
م، فَيصالحوكُم، فَلَا تصيبوا منهم قَوما فَتظْهرونَ علَيهِم فَيتقُونكُم بِأَموالهِم دونَ أَنفُِسهِم وأَبنائهِ

كذَل رما حيل من أموال أهل الذمة ، كتاب أهل الكتاب، عند عبد الرزاق يف املصنف،  اهـغَي 
 ، اجلهين وجعله صحابيا مسند فأسقط الثوري الرجل الثقفي وجعل احلديث من،)6/92(

عوانة للرجل الثقفي زيادة مقبولة فهي  ي بأو لكن زيادة شعبة وزائدة ،والثوري جبل يف احلفظ
 ل على ذلك خمالفة أبونعيم وقبيصة الضعف، ويد فرجع احلديث على حاله من،من ثالث ثقات

حدثنا أبو نعيم وقَبِيصة  ،قال السري بن حيىي فرويا احلديث عن الثوري كرواية شعبة ومن معه
ينة عن  رجل من ثقيف عن رجل من جهعن منصور عن هالل بن يساف عن, حدثنا سفيان 

 سفيان بن سعيد عن ، حديث سفيان الثوري ، عند السري بن حيىي يف بهالنيب صلى اهللا عليه وسلم
 وهو  أصح من رواية واحد ومها ابو نعيم وقبيصة عن الثوري ورواية إثنني، )83: ص(منصور 

واحلديث ضعفه االلباين يف ، فدل على صحة مارجحته وخطأ رواية عبد الرزاق، عبد الرزاق
وسائر . وهذا إسناد ضعيف؛ جلهالة الثقفي، وبه أعله املنذري: وقال) 2/451(ضعيف أيب داود 

  .رجاله ثقات؛ رجال الصحيح اهـ

 وهذا احلديث من األمثلة اليت تدل على عدم جواز ، ومل أجد مايقوي احلديث:قلت
 مبا :دراسة احلديثكما سبق البد من اإلعتماد على سكوت ايب داود يف ثبوت احلديث بل 

  .يستحق من صحة أو ضعف، واهللا أعلم

                                                          .11رقم  سبقت ترمجته حتت احلديث ، ثقة،ددمس -:رجال السند
  . 12 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة،سعيد بن منصورٍ  -
- وعةَ أَبان11رقم  سبقت ترمجته حتت احلديث ، ثقة،و.    
   .5ثقة ، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، هلَالِ بنِ يساف  -
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   . مل أعرفه،ثَقيف من رجلٌ  -
  . اليدل على صحبتهوسياق الرواية ، مل أعرفه،جهينةَ من رجلٌ  -

 ومل ي ، ومل يثبت عندي صحبة اجلهين ، بسبب الرجل الثقفالسند ضعيف : احلديثاحلكم على
  .، واهللا أعلم، واحلديث ضعفه األلباين أجد مايقوي احلديث

أي جيعلون أمواهلم : فَيتقُونكُم بِأَموالهِم دونَ أَنفُِسهِم ، أي تغلبون:فَتظْهرونَ - :معاين املفردات
  )1(. وقاية ألنفسهم

ذا احلديث إن السنة، يف أرض الصلح أن ال تزال على وظيفتها ويف ه: قال أبو عبيد :فقه احلديث
فَلَا تأْخذُوا منهم  :صلَّى اُهللا علَيه وسلَّماليت صوحلوا عليها، وإن قووا على أكثر من ذلك لقوله 

 لُّ لَكُمحلَا ي ه؛ فَإِنكذَل قم على أكثر منه» فَو2(. فجعله حتما ومل يستثن قو(  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

، كتاب اخلراج والفيء واإلمارة، باب يف تعشري أهل الذمة 2 طعون املعبود وحاشية ابن القيمالعظيم آبادي، ابن القيم، ) 1(
 ).210/ 8(إذا اختلفوا بالتجارة 

الوفاء : ة، باب، كتاب افتتاح األرضني صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء وال تكون غنيم1 طاألموالابن زجنويه، ) 2(
 ).366/ 1(ألهل الصلح وما جيب على املسلمني من ذلك، ويكره من الزيادة عليهم 
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هلَدالِ وم نأْكُلُ ملِ يجي الرف ابب:  

 قَالَ أَبوداود حدثَنا محمد بن كَثريٍ، أَخبرنا سفْيانُ، عن منصورٍ، عن إِبراهيم، عن عمارةَ بنِ - 78
قَالَ : لَّه عنها في حجرِي يتيم أَفَآكُلُ من ماله؟ فَقَالَتعميرٍ، عن عمته، أَنها سأَلَت عائشةَ رضي ال

 ولُ اللَّهسرلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص :بِهكَس نم هلَدوو بِهكَس نلُ مجا أَكَلَ الربِ مأَطْي ن1( .إِنَّ م(  

 إسحاق بن راهويهحديث الباب ، ورواه  عن الثوري وهو احلديثأبوداود روى  :دراسة احلديث
 ، كالمها عن منصور به ، والسند رجاله ثقات ، إال أَخبرنا جرِير فقال )848/ 3 (يف املسند

  : براهيم وعمارةإ على فل واخت، ومل أعرفها عمريٍعمةَماكان من 

عند النسائي يف ) يف رواية( واألعمش ،روى منصور وهو حديث الباب: براهيمإ على  اخلالف-
براهيم عن عمارة بن عمري إكالمها عن ) 6/6(احلث على الكسب  ،كتاب البيوع،السنن الكربى

عند أمحد يف املسند، مسند الصديقة ) الرواية الثانية(  األعمشالف وخ،عن عمته عن عائشة به
 يف املستدرك يب سليمان عند احلاكمأ، ومحاد بن )40/179( اهللا عنها عائشة بنت الصديق رضي

قَالَ رسولُ : عن إِبراهيم، عنِ الْأَسود، عن عائشةَ رضي اللَّه عنها، قَالَت  احلديثفرويا) 2/312(
 اللَّهلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص :بهياثًا، واُء إِنشي نمل بهي ،لَكُم ةُ اللَّهبه كُملَاداُء إِنَّ أَوشي نمل 

 اهـ، وهذا لفظ محاد، ولفظ رواية االعمش كرواية الذُّكُور، فَهم وأَموالُهم لَكُم إِذَا احتجتم إِلَيها
هذَا حديثٌ صحيح علَى شرط الشيخينِ، ولَم يخرجاه، هكَذَا : صح، قال احلاكممنصور، وهي األ

ا اتمةَفَإِنشائع يثدلَى حقَا ع : بِهكَس نم هلَدوو بِهكَس نلُ مجا أَكَلَ الرم بوقال الذهيب،أَطْي : 
 محاد : وزيادة محاد قال عنها أبوداود يف السنن يف حديث الباب،على شرط البخاري ومسلم اهـ

   . وهو منكر اهـ، إذا احتجتم:بن أيب سليمان، زاد فيه

 روى إبراهيم وهو حديث الباب، واألعمش عند الترمذي يف السنن، ،ف على عمارة اخلال-
 ،هذا حديث حسن: وقال) 3/631( باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده ،أبواب األحكام

عن عمته عن : وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمري، عن أمه، عن عائشة وأكثرهم قالوا
   .ة بن عمري عن عمته عن عائشة بهرعائشة اهـ، كالمها عن عما

                                                
 ).3528(رقم ) 288/ 3( كتاب الْبيوعِ، باب في الرجلِ يأْكُلُ من مالِ ولَده السنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(
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وخفرواه عن عمارة عن أمه عن عائشة، عند أمحد يف املسندبن عتيبة  احلكم الف 
 من ماجه وقد أخرجه النسائي وابن :)5/182( وقال املنذري يف خمتصر السنن ،)41/426(

حلاكم  وقال ا، وهو حديث حسن اهـ،براهيم النخعي عن االسود بن يزيد عن عائشةإحديث 
 هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه :)عن ابيه(بعد روايته حلديث احلكم وقال 

   .على شرط البخاري ومسلم اهـ: هيب وقال الذ،اهـ

 الفخطأ، وخ) أبيه(فرواية ) امه(ورواية احلاكم إمنا هي من طريق أمحد يف املسند وعنده 
 كتاب الرد ،يب شيبة يف املصنفأعنه، عند ابن  األعمش فرواه عن عمارة عن عائشة رضي اهللا

 فال شك يف وجود واسطة بني عمار وعائشة ،)7/294( مسألة كسب الولد ،على أيب حنيفة
   .واحلكم وهي زيادة جيب االخذ ا كما يف رواية ابراهيم ،رضي اهللا عنها

وكيع، وسألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه ) 4/245(يب حامت يف العلل أقال ابن 
صلَّى اُهللا (والفضل بن موسى السيناين عن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة، عن النيب 

لَّمسو هلَيإِنَّ ): ع بِهكَس نلُ مجا أَكَلَ الربِ مويروى عن إبراهيم عن عمارة عن عمته، عن ، أَطْي
عن عمارة أشبه، وأرجو أن يكون مجيعا : قال أيب؟ ) صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم(عائشة عن النيب 

 قال صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، وروى أيضا عن إبراهيم، عن عائشة، عن النيب :صحيحني قال أبو زرعة
صلَّى اُهللا (النيب  وهذا الصحيح، وحديث إبراهيم، عن عمارة عن عمته عن عائشة عن :أبو زرعة

لَّمسو هلَياهـ) ع.   

 :، وذكر اخلالف مث قال)14/252 (3600واحلديث ذكره الدارقطين يف العلل رقم 
والصحيح حديث منصور عن إبراهيم عن عمارة عن عمته عن عائشة اهـ، والعقيلي يف الضعفاء 

وفي هذَا الْبابِ أَحاديثُ من غَيرِ هذَا : ذكر احلديث من طريق اخري مث قال) 2/234(الكبري 
جةَ الْوارمع نورٍ، عصنم نشِ عميثُ الْأَعدا حنِهسأَح نمضٍ، وعب نم نسا أَحهضعبو ،نيا ليهفو ه

كُلُوا أَولَادكُم من كَسبِكُم فَ: ُهللا علَيه وسلَّم قَالَبنِ عميرٍ عن عمته، عن عائشةَ، أَنَّ النبِي صلَّى ا
 كُملَادبِ أَوكَس ناهـم.   
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حلديث بطريق االعمش، ومتابعة لباين فذكر حديث منصور مث ضعفه ولكن قوى اأما األ
 ، أقوى من رواية األعمش للحديث عن إبراهيم عن األسود عن عائشة،عمش ملنصور عن عمرياأل

 يقويه تقوية ،عمش كثري الروايةاأل ألن ،لكن تصحيح العلماء جيعلين أقبل رواية االعمش الثانية
حه من طريق االعمش الرازيان للحديث مع معرفتهم باختالف الطرق جيعلين أقبل احلديث واصح

  . املشار إليها

عن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن بو داود يف نفس حديث الباب أكما يقوي احلديث ما رواه 
يا رسولَ اللَّه، إِنَّ لي مالًا وولَدا، : نبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، فَقَالَأَبِيه، عن جده، أَنَّ رجلًا أَتى ال

أَنت ومالُك لوالدك، إِنَّ أَولَادكُم من أَطْيبِ كَسبِكُم، فَكُلُوا من : لدي يحتاج مالي؟ قَالَوإِنَّ وا
كُملَادبِ أَووهذه السند أي سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده خمتلف يف ،اهـ كَس 

 وأقل أحواهلا أن تكون شاهدأ جيدأ يقوي حديث الباب، واهللا ،قبوله مابني مصحح ومضعف
  .أعلم

                                      .4 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة، محمد بن كَثريٍ -:رجال السند
                                                         . 4سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ثقة ،  سفْيانُ ، -
–يماهر7، ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم   إِب .                                                  
-يميرٍ ، التيمنِ عةَ بارمالْكُ  عيثقة وزيادة، وقال ابن معني وأبوحامت والعجلي: ، قال أمحد وف :

                                    )1(. ثقة ثبت، مات بعد املائة وقيل قبلها بسنتني، روى له الستة: ثقة، وقال احلافظ
-مرٍ ،مل أعرفها، ومل أجد هلا ترمجةة عيمنِ عةَ بارمع .                                                                            
  .7رقم  عائشةَ ، أُم الْمؤمنِني رضي اللَّه عنها ، سبقت ترمجتها حتت احلديث -

صحيح من طريق األعمش ، وقد صححه مجاعة   ، لكنه ضعيفالسند : احلديثاحلكم على
  .لي واملنذري، واهللا أعلمكالرازيان واحلاكم، وحسنه العقي

                                                
ابن أيب ) 354 ص (1 ط، الثقاتالعجلي) 112/ 3 (2عبد اهللا ط رواية ابنه العلل ومعرفة الرجال ألمحدابن حنبل، ) 1(

 ).54/ 2 (1، طالكاشفالذهيب، ) 409 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 367/ 6(، ط  اجلرح والتعديلحامت،
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من  -. ه أي من أحل:من أطيب ما أكل الرجل -.  أي حضين: حجري-  :معاين املفردات
                                                                                        .أي احلاصل من وجهه: كسبه

  )1(.له أن يأكل من كسب ولده ألنه حصل بواسطة تزوجه فيجوز :وولده من كسبه -

دل احلديث على جواز أكل الوالدين من مال ولدمها والحرج يف ذلك على أن  :فقه احلديث
بة على الولد إذا  وفيه من الفقه أن نفقة الوالدين واج،يكون باملعروف من غري غلو وال إسراف

  )2(. كان واجداً هلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ).323/ 9(، كتاب اإلجارة، باب الرجل يأكل من مال ولده 2طعون املعبود العظيم آبادي، ابن القيم، ) 1(

،كتاب البيوع،باب الرجل يأكل من مال ولده )1/299(، ومن باب فضل العيادة 1 طمعامل السنن، اخلطايب) 2(
)3/165.( 
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ابتي الْكف ابب ،ةنلَفَاِء السخ:  

79 - ،افسنِ يلَالِ به نع ،نيصا حنربأَخ ،رِيسنِ إِدنِ ابلَاِء، عالْع نب دمحا مثَندح داوودقَالَ أَب 
 ظَالمٍ الْمازِنِي، عن عبد اللَّه بنِ ظَالمٍ، وسفْيانُ، عن منصورٍ، عن هلَالِ بنِ يساف، عن عبد اللَّه بنِ

سمعت سعيد بن زيد بنِ عمرِو : ذَكَر سفْيانُ رجلًا فيما بينه وبين عبد اللَّه بنِ ظَالمٍ الْمازِنِي قَالَ
أَلَا ترى : خذَ بِيدي سعيد بن زيد فَقَالَلَما قَدم فُلَانٌ إِلَى الْكُوفَة أَقَام فُلَانٌ خطيبا، فَأَ: بنِ نفَيلٍ قَالَ

 نقَالَ اب ،إِيثَم رِ لَماشلَى الْعع تهِدش لَوو ،ةني الْجف مهإِن ةعسلَى التع دهمِ، فَأَشذَا الظَّالإِلَى ه
رِيسإِد :قُولُ آثَمت برالْعو،ةُ:  قُلْتعسنِ التم؟ قَالَو : ولُ اللَّهسقَالَ رلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص : وهو

هِيدش أَو ،يقدص أَو ،بِيإِلَّا ن كلَيع سلَي هاُء إِنرح تاٍء اثْبرلَى حع،ةُ؟ قَالَ:  قُلْتعسنِ التمو :
 ولُ اللَّهسرلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عصو ، نب دعسو ،ريبالزةُ، وطَلْحو ،يلعانُ، وثْمعو ،رمعكْرٍ، ووبأَب

قُلْت ،فوع ننِ بمحالر دبعقَّاصٍ، وقَالَ: أَبِي و ةً ثُمينلَكَّأَ ه؟ فَتراشنِ الْعما: وأَن.                               
-داوودقَالَ أَب  : نانَ، عينِ حنِ ابع ،افسنِ يلَالِ به نورٍ، عصنم نانَ، عفْيس نع ،يعجالْأَش اهور

هوحن هادنمٍ بِإِسنِ ظَالب اللَّه دب1(. ع(  

 عن الثوري وحصني بن عبد الرمحن وهو حديث الباب ، احلديثأبوداود روى  :دراسة احلديث
قَالَ سعيد : عن هلَالِ بنِ يساف قَالَ(طَلْحةَ بنِ مصرف  عن )241/ 1(املسند  يف شاشيلا ورواه

ديز نب : بِيالن عكَانَ م هأَن ذَكَر ثُم ،اللَّه مهمحر أَو هِملَيع لَّى اللَّهلْ صانِي، بوإِخ بونِي بِسرأْمت
: ه علَيه وعلَى آله وسلَّم علَى حراٍء فَتحرك قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وعلَى آله وسلَّمصلَّى اللَّ

هِيدش أَو يقدص أَو بِيإِلَّا ن كلَيع سلَي هاُء، فَإِنرح كُناس، عو ،رمعكْرٍ، وو بأَبو بِيانُ،  النثْم
ديز نب يدعسو ،فوع ننِ بمحالر دبعو ،دعسو ،ريبالزةُ، وطَلْحو ،يلعثالثتهم عن هالل به ،  )و

على اخلالف بينهم يف زيادة راو أو راويان فيما بني هالل والصحايب ، واحلديث رواه الترمذي يف 
/ 3(ألحاديث املختارة ، ورواه الضياء يف  ا يثٌ حسن صحيحهذَا حد:  وقال )651/ 5(السنن 
، وقد  البن ظامل  على توثيق العجليعتماداًاهـ ، وهو كما قال اإسناده صحيح :  وقال)280

و  مسند سعيد بن زيد بن عمر،صحح احلديث الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على مسند اإلمام أمحد
   .)2/294(بن نفيل رضي اهللا عنه 

                                                
 ).4648(رقم ) 211/ 4( كتاب السنة، باب في الْخلَفَاِء السنن،أخرجه أبوداود يف ) 1(
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، وحديثه 23 عن ابن القطان حتت احلديث رقم قبه كما سالُعرف حابن ظامل الي: قلت
وقال يف ترمجة ابن ظامل بعد أن ذكر بعض طرق ) 5/125(هذا ذكره البخاري يف التاريخ الكبري 

 منصور الفوخ ، اهـولَم يصح، ولَيس لَه حديثٌ إِال هذَا وبِحسبِ أَصحابِي الْقَتلُ  :اخلالف
 وعلى ، وإىل هذا أشار ابوداود،فزاد رجالً بني هالل وعبد اهللا بن ظامل) من طريق الثوري عنه(

 وذكر طريق ، هالل بن يساف مل يسمعه من عبد اهللا بن ظامل اهـ:هذا اعتمد النسائي فقال
عن سعيد بن زيد الثوري عن منصور عن هالل بن يساف، عن ابن حيان، عن عبد اهللا بن ظامل، 

ضي اهللا عنه فذكر مثله، وهذا يف السنن الكربى،كتاب املناقب، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ر
)7/326(.   

أما حصني قروى احلديث عن هالل بن يساف عن ابن ظامل عن سعيد به ، ورواه منصور 
ابن ( يف السند فروى احلديث عن هالل بن يساف عن ابن ظامل عن ابن حيان عن سعيد به ، فزاد 

، ورواية منصور هي الصحيحة فانه أحفظ من حصني وزاد راو يف السند فتقبل زيادته ، ) حيان
هلَالُ بن يساف لَم يسمعه من عبد اِهللا بنِ :  وأعلَّ النسائي حديث حصني برواية منصور فقال

، السنن الكربى  وابن ظامل ، وهذا يف ، مث ذكر رواية منصور بزيادة ابن حيان بني هالل ظَالمٍ
، وعلَّة احلديث هو ابن )327/ 7(سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي اهللا عنه  كتاب املناقب،

 ، بال واسطة،احلديث عن هالل عن سعيد بهفروى طلحة بن مصرف  ظامل وسبق بيان حاله، وأما
 ومل يذكر طلحة يف اإلسناد بني هالل بن :قال الطرباين) 1/273(عند الطرباين يف املعجم األوسط 

 وقال أمحد شاكر يف تعليقه على رواية الثوري ، عبد اهللا بن ظامل اهـ،يساف وبني سعيد بن زيد
، وقد جزم البخاري يف الكبري ...تابعي ثقة،.. . إسناده صحيح، هالل بن يساف:وحصني االخرية

، فأن يكون مسع 40 وأبو مسعود مات سنة بأنه أدرك عليا ومسع أبا مسعود البدري األنصاري،
سعيد بن زيد أوىل، ولكنه اختلأنه مسعه من ابن ظامل  عليه يف هذا احلديث كما ترى، والظاهر ف

  .ـعن سعيد اه

 يف العلل  فقال الدارقطينوالصواب مارجحه ، وهذا أحد أوجه اخلالف يف احلديث:قلت
قول من رواه عن الثوري عن منصور عن هالل  والذي عندنا أن الصواب :)412/ 4 (663رقم 
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عن فالن بن حيان أو حيان بن فالن عن عبد اهللا بن ظامل، ألن منصور أحد اإلثبات، وقد بني يف 
  .روايته عن هالل أنه مل يسمعه من ابن ظامل، وأن بينهما رجال اهـ

عبد اهللا  : قال البخاري، ووجود عبد اهللا بن ظامل وحده يكفي يف تضعيف احلديث:قلت
لكامل يف ضعفاء  كما يف ا، ومل يصحصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمبن ظامل عن سعيد بن زيد عن النيب 

  .)5/370(الرجال 

عن عبد الرحمنِ  فَرواه عبد الْعزِيزِ بن محمد الدراوردي فيه سند بِ شاهدوللحديث: قلت
نع ،ديمنِ حبلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيأَنَّ الن ،فونِ عنِ بمحالر دبع نع ي : قَالَ أَبِيهكْرٍ فو بأَب 

لْجنة، الْجنة، وعمر في الْجنة، وعلي في الْجنة، وعثْمانُ في الْجنة، وطَلْحةُ في الْجنة، والزبير في ا
وعبد الرحمنِ بن عوف في الْجنة، وسعد بن أَبِي وقَّاصٍ في الْجنة، وسعيد بن زيد بنِ عمرِو بنِ 

 ةني الْجاحِ فرالْج نةَ بديبو عأَبو ،ةني الْجلٍ ففَيلرمحن  حديث عبد ا، عند أمحد يف املسند،اهـن
إسناده صحيح، عبد العزيز :  قال الشيخ أمحد شاكر،)2/315(بن عوف الزهري رضي اهللا عنه 

  .ثقة حجة، كما قال ابن معني اهـ: بن حممد الدراوردي

لحة، والزبري رضي اهللا عنهما باب من فضائل ط وللحديث شاهد رواه مسلم،
صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، كَانَ علَى جبلِ حراٍء فَتحرك، عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اِهللا  ،)4/1880(

ولُ اِهللا صسفَقَالَ رلَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع :بِيإِلَّا ن كلَيا عاُء فَمرح كُناسهِيدش أَو ،يقدص أَو ،،  
م، وأَبو بكْرٍ، وعمر، وعثْمانُ، وعلي، وطَلْحةُ، والزبير، وسعد بن وعلَيه النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّ

 مهناُهللا ع يضقَّاصٍ، روإىل حديث ايب هريرة رضي اهللا عنه أشار املنذري يف خمتصر ،اهـأَبِي و 
  .  واهللا أعلم،السنن، وذا يصح احلديث

 ،ثقة:  قال النسائي، الْكُوفيكُريبٍ الْهمدانِي أَبو كُريبٍ  بن  ،ن الْعلَاِء محمد ب- :رجال السند
                                                                )1(.  روى له الستة،صدوق: وقال أبوحامت

- رِيسنِ إِداب،  رِيسنِ إِدب اللَّه دبنِ  عبزِيدي دمحو مأَب يثقة، ثبت، :  وقال العجلي، الْكُوف
حيتج ا  حديث بن إدريس حجة:  وقال أبوحامت، ثقة:صاحب سنة، قال ابن معني وابن املديين

                                                
اإلرشاد يف معرفة اخلليلي،) 52/ 8(، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 52 ص (1 طمشيخة النسائيالنسائي، ) 1(

 ).243/ 26 (1 طذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي،) 574/ 2 (1، طعلماء احلديث للخليلي
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                               )1(. روى له الستة، مات سنة اثنتني وتسعني ومائة،وهو إمام من أئمة املسلمني ثقة
- نيصح نِ بمحالر دبع نيلَملِ السذَيو الْهأَب يالثقة املأمون من كبار : ، قال أمحد الْكُوف

ثقة يف : ثقة، وقال أبوحامت:  وقال أبوزرعة وابن معني،ثقة، ثبت:  وقال العجلي،أصحاب احلديث
                         )2(.الستةاحلديث، ويف آخر عمره ساء حفظه، صدوق، مات سنة ست وثالثني ومائة، روى له 

- ، افسنِ يلَالِ ب5ثقة ، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  ه.                                                
-ييممالت ، ازِنِيمٍ الْمنِ ظَالب اللَّه دبال يعرف حاله، وال : وقال ابن القطانثقة،: ، قال العجلي  ع 

                                   )3(. راو عنه إال هالل بن يساف، وعبد امللك بن ميسرة، روى له د ت س ق
                                                          .4سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ثقة ،  سفْيانُ ، -
-س يدع ديز نب ، ابِيحص اللَّه يضرهن23 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،  ع.    

   . السند ضعيف ، وبالشواهد عند مسلم وأمحد صح احلديث ، واهللا أعلم: احلديثاحلكم على

 قال اخلطايب مل أيثم لغة لبعض العرب يقولون أيثم ، باإلمالة أي مل آمث: مل أيثم- :معاين املفردات
  )4(. أي ساعة يسرية:  هنية،.أي تأخر:  فتلكأ،.تفهاميةمن اس:  قلت ومن التسعة،.مكان آمث

  . وأم من أهل اجلنة،يبني احلديث فضيلة الصحابة املذكورين رضي اهللا عنهم :فقه احلديث

  

  

  

                                                
ابن ) 538/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 9/ 5(، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 249 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 1(

 ) 295 ص (1طتقريب التهذيب،حجر،

/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 30) 122 ص (1،طالثقاتالعجلي، ) 193/ 3(، ط  اجلرح والتعديل حامت،ابن أيب) 2(
 ) 170 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 338

بيان الوهم واإليهام يف كتاب ابن القطان الفاسي، ) 18/ 5 (1 طالثقاتابن حبان، ) 262 ص (1طالثقات،العجلي، ) 3(
 ) 308ص  (1ط تقريب التهذيب،ابن حجر،) 564/ 1 (1، طالكاشف، الذهيب) 676/ 4(1 ط،األحكام

 ).261/ 12(، كتاب السنة، باب يف اخللفاء 2 طعون املعبود وحاشية ابن القيمالعظيم آبادي، ابن القيم، ) 4(



 274

ابتفَةَ كصةنالْج :  

80 -  يذمرى، قَقَالَ التاملُثَن نب دمحمارٍ، وشب نب دمحا مثَندفَرٍ قَالَ: الَاحعج نب دمحا مثَندح :
سمعت رِبعي بن حراشٍ، يحدثُ عن زيد بنِ ظَبيانَ، : حدثَنا شعبةُ، عن منصورِ بنِ املُعتمرِ، قَالَ

 بِينِ النع ،إِلَى أَبِي ذَر هفَعرلَّيسو هلَيلَّى اُهللا عصا : ، قَالَمفَأَم ،اللَّه مهضغبثَلَاثَةٌ يو ،اللَّه مهبحثَلَاثَةٌ ي
 لَّفخفَت ،وهعنفَم مهنيبو هنيب ةاببِقَر مأَلْهسي لَمو بِاللَّه مأَلَها فَسمى قَولٌ أَتجفَر ،اللَّه مهبحي ينالَّذ

يلٌ بِأَعجى إِذَا كَانَ رتح مهلَتوا لَيارس مقَوو ،طَاهي أَعالَّذو ،إِلَّا اللَّه هتيطبِع لَمعا لَا يرس طَاهفَأَع انِهِم
ي ويتلُو آياتي، ورجلٌ النوم أَحب إِلَيهِم مما يعدلُ بِه نزلُوا فَوضعوا رُءوسهم، فَقَام أَحدهم يتملَّقُنِ

 ،اللَّه مهضغبي ينالثَّلَاثَةُ الَّذو ،لَه حفْتي لَ أَوقْتى يتح رِهدلَ بِصأَقْبوا وزِمفَه ودالع يفَلَق ةرِيي سكَانَ ف
َالظَّلُوم نِيالغالُ، وتاملُخ ريالفَقانِي، والز خيالش.                                                                            

- يححيثٌ صدأَبِي ،  هذَا ح يثدح نم حذَا أَصهذَا وه وحورٍ، نصنم نانُ، عبيى شوكَذَا رهو
  )1(.بكْرِ بنِ عياشٍ

ند، البزار يف املس ، ورواه  وهو حديث الباب عن شعبةاحلديثالترمذي روى : دراسة احلديث
ابن حبان يف الصحيح،  ، ورواه شيبان بن عبد الرمحن عن )9/422(زيد بن ظبيان، عن أيب ذر 

 عن جرير بن عبد )8/138(ذكر البيان بأن صدقة املرء سرا إذا سئل باهللا مما حيب اهللا فاعلها 
، عن زيد بنِ ظَبيانَ، عن أَبِي ذَر، رضي اللَّه عنه، عنِ النبِي عن منصورٍ، عن رِبعيثالثتهم احلميد ،

 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عبهص،الَ وخيلَ :وقال( الثوريفخالْب ركْثالْموهذا عند أمحد يف املسند) و، 
ن أبوحفص األبارعند وعمر بن عبد الرمح) 25/286(يب ذر الغفاري رضي اهللا عنه حديث أ

 قال االلباين يف ،  يف السند)زيد(ن منصور بدون ذكر  فرويا احلديث ع،البزار يف املوطن السابق
 إسناده ضعيف وإن صححه بعضهم زيد بن ظبيان ما :)4/150(تعليقه على صحيح ابن خزمية 

شرط هذا حديث صحيح على :  أما احلاكم فصحح احلديث فقال،روى عنه غري ربعي اهـ
   .صحيح اهـ: وقال الذهيب) 1/577(ذا يف املستدرك، كتاب الزكاة الشيخني، ومل خيرجاه، وه

                                                
 ، )2568(رقم ) 689/ 4! ( وسلَّم، باب ، أَبواب صفَة الْجنة عن رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيهالسننأخرجه الترمذي يف ) (1

  . هذَا حديثٌ صحيح:وقال
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يعين عند املتابعة، وإال فهو ) مقبول( فيه  قال احلافظ، زيد بسببِ ضعيفالسندوهذا : قلت
أما ، وذكره ابن حبان يف الثقات  ، على ذلك يف مقدمة تقريب التهذيب كما نص ، لني احلديث

 والذهيب نفسه ،فزيد جمهول فكيف يكون من رجال الصحيح ، عجيبمن صحح احلديث فشيء
ما روى عنه سوى ربعى ابن خراش،  :)104/ 2 ( يف نقد الرجالقال عن زيد يف ميزان االعتدال

   .ي حديثه اهـلكن صحح الترمذ

اشٍ، عنِ اَألعمشِ، عن أَبِي بكْرِ بنِ عيعن وروى احلديث ،  !هيثُ حدححص يفكيف: قلت
ثَالَثَةٌ يحبهم اللَّه، رجلٌ قَام : منصورٍ، عن رِبعي بنِ حراشٍ، عن عبد اِهللا بنِ مسعود، يرفَعه، قَالَ

أُراه قَالَ، من شماله، ورجلٌ كَانَ من اللَّيلِ يتلُو كتاب اِهللا، ورجلٌ تصدق صدقَةً بِيمينِه يخفيها، 
 ودلَ العقْبتفَاس هابحأَص مزهفَان ةرِيي سهذا :  وقال،اهـ، عند الترمذي قبل حديث الباب مباشرةف

 والصحيح ماروى شعبة، وغريه عن منصور عن ربعي بن حراش ،حديث غريب وهو غري حمفوظ
 ،بكر بن عياش كثري الغلط اهـ  وأبوصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ذر عن النيب عن زيد بن ظبيان عن أيب

 ورواه :)6/241(، 1103 احلديث يف العلل رقم وقال الدارقطين بعد أن ذكر اخلالف يف
، قال ذلك، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّماألعمش عن منصور عن ربعي عن عبد اهللا بن مسعود، عن النيب 

   .والصواب حديث زيد بن ظبيان اهـ بكر بن عياش، عن األعمش، ووهم، وأبو

 ، ب الترمذي وال احلاكم وال الذهيب يف تصحيح احلديث فزيد جمهولصومل ي: قلت
هول اليواحسه فضالً حديثُنعن ت صحيحه، وكالم الدارقطين اليعين ته حلديث زيد صحيح

فاحلديث إمنا هو ، ابن مسعود رضي اهللا عنه يف السند خطأ االصطالحي، أي أن ذكرالتصحيح 
 وقول التابعي يرفعه أو ينميه .كر يف هذا السندحديث زيد، وليس البن مسعود رضي اهللا عنه ذ

  )1(صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمفيعين أن احلديث مرفوع إىل النيب 

                                  .15رقم ترمجته حتت احلديث  سبقت ، ثقة، محمد بن بشارٍ - :رجال السند
                                          .72 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،، ثقةمحمد بن املُثَنى -

                                                
) 33 ص(املوقوف : ، النوع السابع1ط  التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديثالنووي،) 1(

  والتذكرة ألفية العراقيشرح التبصرةالعراقي، ) 157/ 1(، الفرع الرابع 1ط فتح املغيث بشرح ألفية احلديث السخاوي،
  ).195/ 1(رواية ينميه رفع .. وقوهلم يرفعه يبلغ به.. 113، 1ط
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ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  سبقت ترمجته حتت احلديث ،، ثقةمحمد بن جعفَرٍ  -
52.                                                                                                               

                                                         .3 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، ثقة،شعبةُ  -
                                         .3ته حتت احلديث رقم  سبقت ترمج، ثقة،رِبعي بن حراشٍ  -
 ، روى عنه ربعي بن حراش: وقال، ذكره ابن حبان يف الثقات، الكويف، مقبول، زيد بنِ ظَبيانَ -

                                                                                     )1(. روى له ت س
  .60 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ، رضي اللَّه عنه صحابِي، ذَر أَبو -

 ، واحلديث ومل أجد مايقوي احلديث  ، جلهالة التابعي ضعيفالسند : احلديثاحلكم على
   .، واهللا أعلم، وضعفه األلباين  الذهيبالترمذي و احلاكم و صححه

أنشدكم : اهللا قائال أي مستعطفا ب:فسأهلم باهللا ،ب قوم أي صاح: أتى قوما- :معاين املفردات
 أي الرجل :بينه وبينهم فمنعوه ،أي ومل يقل أعطوين حبق قرابة: بة ومل يسأهلم لقرا،باهللا أعطوين

 تقرير :ال يعلم بعطيته إال اهللا والذي أعطاه :فأعطاه سرا ، أي بأشخاصهم وتقدم: بأعيام،العطاء
 ، أي أطيب وألذ:ساروا ليلتهم حىت إذا كان النوم أحب إليهم ،وقائم قوم أي :وقوم ،ملعىن السر

 أي من : فقام، أي فناموا: فوضعوا رءوسهم،أي من كل شيء يقابل ويساوى بالنوم: مما يعدل به
 أي يقرأ ألفاظها : ويتلو آيايت، أي يتواضع لدي ويتضرع إيل:يتملقين ،النوم أو عنه ذلك الرجل

 ، أي أصحابه: فلقي العدو فهزموا، أي جيش:ورجل كان يف سرية ،يف معانيهاويتبعها بالتأمل 
 أي حىت يفوز بإحدى :لهحىت يقتل أو يفتح  ، أي خالف من وىل دبره بتوليه ظهره:فأقبل بصدره

 والغين ،أي املتكرب فإنه صدقة: والفقري املختال،  الشيخ الشيبة ضد الشاب:الشيخ الزاين ،احلسنيني
 كثري الظلم يف املطل وغريه، وإمنا خص الشيخ وأخويه بالذكر ألن هذه اخلصال فيهم  أي:الظلوم

  )2(. أشد مذمة وأكثر نكرة

                                                
  ) 417/ 1 (1، طالكاشفالذهيب، ) 224 ص (1طتقريب التهذيب،ابن حجر،) 249/ 4 (1 طالثقاتابن حبان، ) 1(
 ).1347/ 4(دقة، كتاب الزكاة، باب فضل الص1 طمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحعلي القاري، ) 2(
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 وفضيلة القتال ، وعبادة السر والقوم نيام، على فضيلة نفقة السر إن صحدل احلديث :فقه احلديث
حلديث على ذم الشيخ الزاين  كما دل ا،سباب حمبة اهللا تعاىل للعبدأ وهذه االمور من ،يف سبيل اهللا

  . وهذه االسباب من دواعي حصول بغض اهللا عز وجل،الغين الظلوم والفقري املختال و ،
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رِكشاقِ الْمرلَى فةُ ععيالْب ،ةعيالْب ابتك:  

جرِير، عن منصورٍ، عن أَبِي وائلٍ، عن حدثَنا :  أَخبرنِي محمد بن قُدامةَ قَالَيّسائالنقَالَ  - 81
يا رسولَ :  وهو يبايِع، فَقُلْتصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمأَتيت النبِي : قَالَ جرِير: أَبِي نخيلَةَ الْبجلي قَالَ

لَيرِطْ عتاشو ،كايِعى أُبتح كدطْ يساب ،قَالَاللَّه ،لَمأَع تفَأَن ، : يمقتو ،اللَّه دبعلَى أَنْ تع كايِعأُب
نيرِكشالْم فَارِقتو ،نيملسالْم حاصنتكَاةَ، والز يتؤتلَاةَ، و1( .الص(  

د  ، ورواه أمحوهو حديث الباب جرير بن عبد احلميد  احلديث عنالنسائيروى  :دراسة احلديث
سمعت أَبا وائلٍ يحدثُ، عن : عن منصورٍ قَالَ( عن شعبة وقال )501- 500/ 31(يف املسند 

 بايعت رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم علَى إِقَامِ الصلَاة، وإِيتاِء الزكَاة، :رجلٍ، عن جرِيرٍ أَنه قَالَ
حِ لصالناقِورلَى فعمِ، ولسلْم رِكشكالمها عن منصور به ، أما رواية شعبة فلم يسم شيخ أيب )  الْم

خنيلة بوأ، وصحيح، وسند حديث الباب وائل ومساه جرير ، وهو صحايب وسيأيت بيان ذلك
) من طريق أيب االحوصيف رواية ( منصور من األعمش عوبِتو ، ارجح وسيأيت بيانهصحايب كما 

 عن جرِيرِ بنِ عبد اِهللا وائلٍ، عن أَبِي نخيلَةَ،عن أَبِي (  فرواه )31/561(سند أمحد يف املعند 
هات يدك واشترِطْ علَي وأَنت أَعلَم : أَتيت رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أُبايِعه، فَقُلْت: قَالَ

طرفَقَالَبِالش ،: يتؤتلَاةَ، والص يمقتئًا، ويبِاِهللا ش رِكشلَى أَنْ لَا تع كايِعأُب الز،ملسالْم حصنتكَاةَ، و 
 رِكشالْم فَارِقتو( ، انَورواه شعبةملَيس نع) رِيرٍ قَالَ)األعمشج نلٍ، عائأَبِي و نع ،: تعايب 

 اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم علَى إِقَامِ الصلَاة، وإِيتاِء الزكَاة، والنصحِ لكُلِّ مسلمٍ، وعلَى فراقِ رسولَ
 رِكشا . الْماهنعم ةمكَل لباين يف االوىل، قال األعمش قوي طريق األ ومتابعة منصور ت،اهـأَو

ور الىت مل خيتلف عل رواية أىب األحوص عنه أرجح ملوافقتها لرواية منص ول:)5/32(إرواء الغليل 
  .عليه فيها اهـ

 ، ورواية جرير يف تعيني شيخ أيب وائل هي الصحيحة ،  وهو الراجح يف نظري:قلت
 يف  وللحديث شاهد بسند صحيح عن أمحد،يؤيدها رواية األعمش ، وعليه فالسند صحيح

كُنا بِالْمربد جلُوسا، :  بن عبد اِهللا بنِ الشخريِ، قَالَيزِيدعن ) 34/343(املسند، حديث األعرايب 
، أَجلْ، : كَأَنَّ هذَا رجلٌ لَيس من أَهلِ الْبلَد، قَالَ: فَأَتى علَينا رجلٌ من أَهلِ الْبادية، لَما رأَيناه قُلْنا

                                                
 ).4177(، رقم ).7/148(، كتاب الْبيعة، الْبيعةُ علَى فراقِ الْمشرِك السنن أخرجه النسائي يف )(1
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هذَا كتاب كَتبه لي : في قطْعة جِرابٍ، فَقَالَ: وربما قَالَ: ب في قطْعة أَدميٍ، قَالَفَإِذَا معه كتا
يهفَإِذَا ف ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسر " : بِيالن دمحم نم ابتذَا كيمِ، هحنِ الرمحمِ اِهللا الربِس

 اِهللا لبنِي زهيرِ بنِ أُقَيشٍ، وهم حي من عكْلٍ، إِنكُم إِنْ أَقَمتم الصلَاةَ، وآتيتم الزكَاةَ، رسولِ
نيرِكشالْم مقْتفَارسٍ وللحديث طريق ثانية عن ، احلديث...وقَي دبنِ عرِيرِ بج نازِمٍ، عأَبِي ح نب 

 بايعت رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم علَى إِقَامِ الصالَة، وإِيتاِء الزكَاة، والنصحِ لكُلِّ :اللَّه، قَالَ
الدين : صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم كتاب اإلميان، باب قول النيب ، يف الصحيح عند البخاري،اهـمسلمٍ 

  . احلديث، واهللا أعلمحص، فَ)1/21(ئمة املسلمني وعامتهم وله وأل هللا ولرس:النصيحة

                                            .9 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،ثقة ،محمد بن قُدامةَ  - :رجال السند
- رِير1 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،، ثقةج.                                                                
                                                               .2ثقة، سبقت ترمجته حتت احلديث رقم  ،أَبو وائلٍ  –
بو نعيم أ وجزم بصحبته ،ليست له صحبة: متبوحاأ صحبته فقال تلف يفخم ،نخيلَةَ الْبجلي  أَبو -

عروبة احلراين يف املنتقى من كتاب الطبقات له  ن له صحبة فروى أبوأ والصواب وابن عبد الرب،
 ثنا عبد الرحمنِ بن: حدثَنا محمد بن بشارٍ، والْجراح بن مخلَد، قَالَاحديثا فقال ) 52: ص(

 أَنَّ رجلًا من أَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مهدي، ثنا سفْيانُ، عنِ الْأَعمشِ، عن أَبِي وائلٍ،
يلَ لَهمٍ، فَقهبِس يملَةَ، ريخا نى أَبكْنكَانَ ي :عفَقَالَ. اد : نم قُصنلَا تعِ وجالْو نم قُصان ،ماللَّه

 ،اهـاللَّهم اجعلْنِي من الْمقَربِني، واجعلِ ابنتي من الْحورِ الْعنيِ : فَقَالَ. ادع اللَّه: فَقيلَ لَه. الْأَجرِ
 واهللا ، واحلديث يفيد صحبته،يف هذه الرسالة ورجال احلديث مترمجون ،وهذا سند صحيح

                                                                                                              )1(.أعلم
  .92 سبقت ترمجته حتت احلديث رقم ،  رضي اللَّه عنه صحابِي ،جرِير  -

 الصحيح ، بدون  ، وللحديث متابعة عند اإلمام البخاري يف صحيحالسند : احلديثاحلكم على
   .ر ذلك ، واهللا أعلمهلا شاهد صحيح عند اإلمام أمحد يف املسند ومر ذكاخر فقرة ، لكن 

  

                                                
ابن عبد الرب، ) 6/3037 (1 طمعرفة الصحابةأبونعيم األصبهاين، ) 449/ 9(، ط  اجلرح والتعديلابن أيب حامت،) 1(

  ).4/1765 (1 طاالستيعاب يف معرفة األصحاب
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؛ فإن   يبايع على إقام الصالة وإيتاء الزكاة مع الشهادتنيصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمكان  :فقه احلديث
 وتارة يكتفي بالبيعة على الشهادتني؛ ألن باقي ،الصالة والزكاة أفضل خصال اإلسالم العملية

  )1(. اخلصال حقوق هلا ولوازم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
                                                

 ).199/ 4(، كتاب مواقيت الصالة، البيعة على إقام الصالة 1ط شرح صحيح البخاري فتح الباري ابن رجب،) 1(
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  )الفصل الرابع(

   البحثخامتة

  :إىل نتائج وتوصيات ، ميكن سردها يف النقاط التاليةإكمال هذا البحث ، توصلت بعد 

  :النتائج

  . بالنسبة لعدد أحايث كل كتابقليلٌتمر يف السنن األربعة  عدد أحاديث منصور بن املع.

  .حديثه متنوع ، ويف موضوعات شىت من أبواب الفقه. 

  .بن املعتمر أغلبه صحيححديث منصور .

  . عدد شيخ منصور من ااهيل ومن مل يوثق ، أو من املختلطني قليل بالنسبة موع حديثه. 

كسفيان الثوري وسليمان بن مهران األعمش ومسعر بن كدام وحصني بن عبد  (متابعة الثقات. 
   .هتثبه وتفظ حلديثه تدل على مدى ح)الرمحن وغريهم من الثقات

 من حديثه سببه الضعفاء أو ااهيل  ومن روى عنه ثقات يف الغالب، والضعيف منصورشيوخ .
أو يكون يف ، من روى احلديث عن منصور من الضعفاء  الضعف سببه أو يكون،الذين روى عنهم

   .السند من فوق شيخ منصور راو مل يسم، فيكون هذا هو سبب ضعف السند

 يكون  فقد ،ليس بالضرورة ضعف احلديث عموماًمنصور ضعف سند احلديث الذي يرويه . 
  .للحديث شاهد أو متابع يقويه

روى منصور من احلديث أقل من : )1( فقال العجلي،حديث منصور من حيث العدد ليس بالقليل. 
 لذا أهيب بالباحثني واملتخصصني يف مجع باقي مرويات ، وحديثه منثور يف كتب السنة،ألفني اهـ

                                                
 )441ص  (1ط ،  الثقاتالعجلي )(1
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 حىت يكون حديثه جمموع يف مصنفني أو اكثر، لكي ينتفع حبديثه القارئ ،حديث منصور
  .والباحث

  التوصيات

 علمي  بالكتب احلديثية اليت رأت النور ولكن بدون حتقيق وعامرةاملكتبة اإلسالمية زاخرة التزال. 
هذين  وكل من ، وهناك الكثري الطيب من املخطوطات احلديثية واليت مل تر النور بعد،يناسبها 

سواعد طالب العلم والباحثني الغواصني يف التراث اإلسالمي لكي خيرجوا  القسمني حيتاج إىل
   .كنوز السنة إىل حمبيها ومتبعيها

 ،خدمة السنة النبوية ليس بالعمل اهلني فإنه حيتاج إىل صرب شديد وجهد جهيد ومثابرة ومصابرة. 
 أو الدراسة النظامية يف ،زمة العلماء احملققنيوقبل هذا علم صحيح متني بالطرق املعروفة من مال

 ، فليس كل من قرأ كتابني أو أكثر، يظن أنه أصبح خباري زمانه،اجلامعات والكليات واملعاهد
 أو يكون من ، فيدلوا بدلوه وتأيت الطامة الكربى،احملققني  وبقية احملدثني وإمام وقته وشيخ

  . ويظن به أنه من أتباع السلف الصاحل،قاتهأصحاب العقائد الزائغة فيدس السم يف حتقي

 ينبغي على العلماء وطالب العلم أهل السنة واجلماعة أن يستثمروا وقتهم وعلمهم يف خدمة .
 ، وإثبات حجيتها ، ورد الشبهات اليت وردت عليها من السنة النبوية بتمييز صحيحها من غريه

 القائم على فهم الصحابة  لألحاديث النبويةالفقه الصحيحمث بيان  ،جاهل ، أو حاقد أو متأول
  . أمجعنيرضي اهللا عنهم
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  الفهارس

   املراجع املصادرفهرس

 ،الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي ، أبو منصور، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، األزهري-
  )1: دار الطالئع عدد األجزاء( ت .  د،م.  د،حتقيق مسعد عبد احلميد السعدين

سليمان إبراهيم حممد . د:  حتقيق، غريب احلديث، إبراهيم بن إسحاق احلريب،و إسحاق أب-
   )3:  عدد األجزاء1405، 1 ط – جامعة أم القرى ،مكة املكرمة( ت .  د،العايد

 ( إرواء الغليل ، حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري، األلباين-
  ) وجملد للفهارس8 (9: م عدد األجزاء1985 - هـ 1405 2طبريوت املكتب اإلسالمي 

 سلسلة األحاديث ، حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري، األلباين-
الرياض املمكلة العربية السعودية دار املعارف، ط  (الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة

  )14:  م عدد األجزاء1992/  هـ 1412، 1

 سلسلة ، حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين، األلباين-
الرياض مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، (ت .  د،األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

   )6: ، عدد األجزاء1ط

  صحيح ايب داود،ألشقودري حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، ا، األلباين-
  )2 : هـ عدد األجزاء1423 1ط الكويت مؤسسة غراس للنشر و التوزيع(

 ضعيف الترغيب ، حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم األشقودري، األلباين-
  )2: الرياض مكتبة املعارف عدد األجزاء(ط .  د،ت.  د،والترهيب
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  ضعيف أيب داود،بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري حممد ناصر الدين، ، األلباين-
 هـ عدد 1423 - األوىل : الكويت الطبعة– مؤسسة غراس للنشر و التوزيع :دار النشر(

  )2 :األجزاء

 ظالل اجلنة على ،حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين، -
  )2: م عدد األجزاء1980/ هـ1400، 1ط: مي الطبعة املكتب اإلسال،بريوت ( السنة

التعليقات احلسان ، حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودرياأللباين،  -
دار با وزير للنشر والتوزيع،  (على صحيح ابن حبان ومتييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من حمفوظه

  )12 :عدد األجزاء،  م2003 - هـ 1424 ،1ط: ةالطبع ، اململكة العربية السعودية-جدة 

 ،حممد عبد املعيد خان،  مراقبة، التاريخ الكبري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا اجلعفي، البخاري-
  )8:  عدد األجزاء، دائرة املعارف العثمانية،حيدر آباد الدكن(ط .  د،ت. د

 حتقيق حممود إبراهيم زايد ،يخ األوسط التار، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا اجلعفي، البخاري-
  )1 × 2:  عدد األجزاء1977 – 1397 1مكتبة دار التراث ط,  دار الوعي ،حلب القاهرة(

 اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور ، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا اجلعفي، البخاري-
دار طوق ( حممد زهري بن ناصر الناصر : قق احمل، وسننه وأيامهصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمرسول اهللا 

األوىل، : الطبعة) مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(النجاة 
  )9: هـ عدد األجزاء1422

 الفوائد الشهري ،بكرن عبدويه البغدادي الشافعي أبو حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم ب، البزار-
أبو عبيدة مشهور : حلمي كامل أسعد عبد اهلادي قدم له وراجعه وعلق عليه:  حتقيق،بالغيالنيات

  ) م 1997 -هـ 1417، 1 ط –الرياض، دار ابن اجلوزي / السعودية (بن حسن آل سلمان 

مسند اإلمام  ، أبو بكر، حممد حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبدويه البغدادي الشافعي، البزار-
املدينة (فوظ الرمحن زين اهللا، وعادل بن سعد وصربي عبد اخلالق الشافعي حم:  حتقيق،البزار
   )18: عدد األجزاء) م2009م، وانتهت 1988بدأت (، 1 ط – مكتبة العلوم واحلكم ،املنورة
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، الضعفاء أليب زرعة الرازي يف أجوبته على أسئلة الربذعي أليب زرعة الرازي ، الربذعي-
 عمادة البحث العلمي ،املدينة النبوية، السعودية(ط . د  مهدي اهلامشيلسعدي بن: الرسالة العلمية

  )3: م عدد األجزاء1982/هـ1402باجلامعة اإلسالمية، 

:  حتقيق، شرح صحيح البخارى ابن بطال، علي بن خلف بن عبد امللك أبو احلسن، ابن بطال-
م 2003 -هـ 1423، 2  ط– مكتبة الرشد ،الرياض السعودية،( أبو متيم ياسر بن إبراهيم 

   )10: عدد األجزاء

مصباح الزجاجة يف  ، شهاب الدين، أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل الكناين الشافعي، البوصريي-
 هـ عدد 1403، 2 ط –بريوت، دار العربية (حممد املنتقى الكشناوي :  حتقيقماجهزوائد إبن 

   )4: األجزاء

 ،سى اخلراساين، أبو بكر اخلُسروجِردي اخلراساين أمحد بن احلسني بن علي بن مو، البيهقي-
 خمتار أمحد الندوي، صاحب الدار -الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد :  حتقيق،شعب اإلميان

 مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي ،اهلند( السلفية ببومباي 
  )14: م عدد األجزاء 2003 - هـ 1423 1 ط ،باهلند

 ، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساين، أبو بكر اخلُسروجِردي اخلراساين، البيهقي-
 للنسخة 1 ط –الكويت، غراس للنشر والتوزيع (بدر بن عبد اهللا البدر :  حتقيق،الدعوات الكبري

  )2:  م عدد األجزاء2009الكاملة، 

 ،ي بن موسى اخلراساين، أبو بكر اخلُسروجِردي اخلراساين أمحد بن احلسني بن عل، البيهقي-
 لبنان، مؤسسة الكتب الثقافية، –بريوت (أبو عبد اهللا السعيد املندوه :  حتقيق،اآلداب للبيهقي

  )1:  م عدد األجزاء1988 -  هـ 1408، 1ط

 ،ي اخلراساين أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساين، أبو بكر اخلُسروجِرد، البيهقي-
  )1401، 1 ط –بريوت، دار اآلفاق اجلديدة (ت . د،أمحد عصام الكاتب:  حتقيق،اإلعتقاد
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 ، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساين، أبو بكر اخلُسروجِردي اخلراساين، البيهقي-
، 1 ط- يكان  مكتبة العب،السعودية/ الرياض (حممد بن عبد اهللا آل عامر : ، حتقيقالقضاء والقدر

  ) م 2000 -هـ 1421

 أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساين، أبو بكر البيهقي اخلُسروجِردي ، البيهقي-
 جامعة الدراسات ،باكستان(عبد املعطي أمني قلعجي : حتقيق، معرفة السنن واآلثار ،اخلراساين
، 1 ط ، دار الوفاء،، القاهرة) دمشق-  حلب ، بريوت، دار الوعي-  دمشق ، دار قتيبة،اإلسالمية
  )15: م عدد األجزاء1991 -هـ 1412

 أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساين، أبو بكر البيهقي اخلُسروجِردي ، البيهقي-
 دار الكتب العلمية، ط ، لبنان،بريوت(حممد عبد القادر عطا :  حتقيق،السنن الكربى ،اخلراساين

  ) م 2003 - هـ 1424، 3

 أبو ، عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا بن بشران بن حممد بن بشران بن مهران، ابن بشران-
 دار ،الرياض(أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف العزازي :  ضبط نصه،األمايل ،القاسم البغدادي

  ) م 1997 - هـ 1418، 1الوطن، ط 

 فوائد أيب عثمان ،ان النيسابوري أَبو عثم، سعيد بن حممد ابن أيب احلسن البحريي، البحريي-
: خمطوط نشر يف برنامج جوامع الكلم ااين التابع ملوقع الشبكة اإلسالمية الطبعة(م .  د،البحريي
   )2004األوىل، 

 شرح ، حميي السنة، أبو حممد الشافعي، احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي، البغوي-
 ط – املكتب اإلسالمي ،دمشق، بريوت(مد زهري الشاويش  حم-شعيب األرنؤوط:  حتقيق،السنة

   )15: م عدد األجزاء1983 -هـ 1403، 2

 رتبه على العلل الكبري ، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك أبوعيسى، الترمذي-
حممود خليل , أبو املعاطي النوري , صبحي السامرائي :  حتقيق،أبو طالب القاضي: كتب اجلامع

   )1 ط –بريوت، عامل الكتب مكتبة النهضة العربية (ت .  د،لصعيديا
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 ،سنن اإلمام الترمذي ، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك أبوعيسى، الترمذي-
وإبراهيم عطوة ) 3جـ (وحممد فؤاد عبد الباقي ) 2، 1جـ (أمحد حممد شاكر : حتقيق وتعليق

 ط –مصر، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب ) (5، 4جـ (عوض املدرس يف األزهر الشريف 
  ) أجزاء5:  م عدد األجزاء1975 - هـ 1395، 2

 اجلوهر النقي على ، علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى املارديين، أبو احلسن، ابن التركماين-
  )دار الفكر ( سنن البيهقي

 : روايةحديث الثوري ، الكويف أبوعبد اهللا، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الثوري-
عامر :  حتقيق،حممد بن يوسف الفريايب عن الثوري السري بن حيىي عن شيوخه عن الثوري ورواية

، 1ط )) 31(ضمن سلسلة األجزاء والكتب احلديثية (دار البشائر اإلسالمية ( حسن صربي 
  ) م 2004

ت ابن اجلنيد أليب زكريا حيىي بن  سؤاال، إبراهيم بن عبد اهللا أبواسحاق اخلتلي، ابن جنيد-
هـ، 1408، 1 ط – مكتبة الدار ،املدينة املنورة(م .  د،أمحد حممد نور سيف:  حتقيق،معني

  )م 1988

 أبو جعفر، أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري املصري -
 - 1سة الرسالة طمؤس( م . شعيب األرنؤوط، د: حتقيق شرح مشكل اآلثار، ،الطحاوي
  )16:  عدد األجزاء، م1494 هـ، 1415

 أبو جعفر، أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري املصري -
 راجعه ورقم ، حممد سيد جاد احلق-  حممد زهري النجار : حتقيق،شرح معاين اآلثار ،الطحاوي

 ،لي الباحث مبركز خدمة السنة باملدينة النبويةد يوسف عبد الرمحن املرعش: كتبه وأبوابه وأحاديثه
   )5:  م عدد األجزاء1994 هـ، 1414 - 1 ط ،عامل الكتب( م . د
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األباطيل واملناكري  ، اجلورقاين، احلسني بن إبراهيم بن احلسني بن جعفر، أبو عبد اهللا اهلمذاين-
الرياض (بار الفريوائي الدكتور عبد الرمحن بن عبد اجل:  حتقيق وتعليقوالصحاح واملشاهري،

  )2:  م عدد األجزاء2002 هـ 1422 4ط ،  دار الصميعي للنشر والتوزيع،،السعودية

 ،أحوال الرجال ، اجلورقاين، احلسني بن إبراهيم بن احلسني بن جعفر، أبو عبد اهللا اهلمذاين-
 -يث اكادمي فيصل آباد، باكستان حد( ط .  د،ت.  د،حتقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي

  )1: عدد األجزاء

 كشف املشكل من حديث ، مجال الدين أبو الفرج، عبد الرمحن بن علي بن حممد، ابن اجلوزي-
  )4:  عدد األجزاء،الرياض، دار الوطن(ط .  د،ت.  د،علي حسني البواب:  حتقيق،الصحيحني

عامر :  حتقيق،ي بن اجلعد مسند عل، علي بن اجلَعد بن عبيد اجلَوهري البغدادي، ابن اجلعد-
   )1990 – 1410، 1 ط – مؤسسة نادر ،بريوت (،أمحد حيدر

 عز الدين ، اجلزري، علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين-
مصر دار الكتب (  عادل أمحد عبد املوجود - حتقيق علي حممد معوض أسد الغابة ،أبو احلسن
  )  وجملد فهارس7 (8:  م عدد األجزاء1994هـ 1415 1العلمية ط 

 ،اهلند ( ذيب التهذيب، أبو الفضل، إبن حجر، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالين-
   )12: هـ عدد األجزاء1326، 1مطبعة دائرة املعارف النظامية، ط 

 ، تقريب التهذيب، إبن حجر، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالين إبن حجر، أبو الفضل-
   )1986 – 1406، 1 ط – دار الرشيد ،سوريا(حممد عوامة : حتقيق

بلوغ املرام من  ، إبن حجر، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالين إبن حجر، أبو الفضل-
 1424، 7 ط – دار الفلق ،الرياض(مسري بن أمني الزهري :  حتقيق وختريج وتعليق،أدلة األحكام

  )هـ 



 289

 ،التلخيص احلبري ،حجر، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالين إبن حجر، أبو الفضل إبن -
   )4: عدد األجزاء. م1989. هـ1419 1 ط ،دار الكتب العلمية( م . د

النكت على  ، إبن حجر، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالين إبن حجر، أبو الفضل-
املدينة املنورة، اململكة العربية ( عمري املدخلي  حتقيق ربيع بن هادي ،كتاب ابن الصالح

 1984/هـ1404 ،1 ط2: السعودية، عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، عدد الدات
   )م 

 نزهة النظر يف ، إبن حجر، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالين إبن حجر، أبو الفضل-
 ،الرياض( عبد اهللا بن ضيف اهللا الرحيلي : قيق حت،توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر

   )1: هـ عدد األجزاء1422، 1 ط ،مطبعة سفري

 ، لسان امليزان، إبن حجر، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالين إبن حجر، أبو الفضل-
، 2 لبنان ط –بريوت ،  مؤسسة األعلمي للمطبوعات،اهلند( دائرة املعرف النظامية :حتقيق

   )7:م عدد األجزاء1971/هـ 1390

 فتح الباري شرح ، إبن حجر، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالين إبن حجر، أبو الفضل-
حممد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه :  رقم كتبه وأبوابه وأحاديثهصحيح البخاري،
.  د،عبد اهللا بن بازعبد العزيز بن : حمب الدين اخلطيب عليه تعليقات العالمة: وأشرف على طبعه

  )13:  عدد األجزاء، هـ1379 ،بريوت دار املعرفة(ط 

طبقات املدلسني  ، إبن حجر، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالين إبن حجر، أبو الفضل-
 ،عمان(عاصم بن عبداهللا القريويت . د: ، حتقيقتعريف اهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس

   )1983 - 1403 1 ط –مكتبة املنار 

 اإلمتاع باألربعني ، إبن حجر، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالين إبن حجر، أبو الفضل-
 دار الكتب ، لبنان–بريوت (حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي:  احملققاملتباينة السماع

  ) م1997هـ 1418، 1ط  العلمية
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 اإلصابة يف متييز ،سقالين إبن حجر، أبو الفضل إبن حجر، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد الع-
 - 1 دار الكتب العلمية ط،بريوت( عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض:  حتقيقالصحابة
  )8:  هـ عدد األجزاء1415

العلل ومعرفة  ، ابن حجر، أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد أبو عبد اهللا الشيباين-
 م 2011 هـ 1422، 2 ط ،الرياض، دار اخلاين( بن حممد عباس وصي اهللا:  حتقيق،الرجال

  )3: عدد األجزاء

 مسند اإلمام أمحد ، أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد أبو عبد اهللا الشيباين، ابن حنبل-
د عبد اهللا بن عبد احملسن :  عادل مرشد، وآخرون إشراف-شعيب األرنؤوط :  حتقيق،بن حنبل

  ) م 2001 - هـ1421، 1 مؤسسة الرسالة ط (م .  د،التركي

 املطبعة ،حلب (، معامل السنن، محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت أبو سليمان، اخلطايب-
  ) م 1932 - هـ 1351 1 ط –العلمية 

:  حتقيق،النخشيب:  ختريج، احلنائيات، احلسني بن حممد بن إبراهيم الدمشقي أبو القاسم، احلنائي-
 2:  م عدد األجزاء2007 - هـ 1428، 1 ط ،أضواء السلف( م .  د، رزق حممد جربخالد

(  

 احمللى ، أبو حممد، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري، إبن حزم-
   )12:  عدد األجزاء، دار الفكر،بريوت(ط .  د،ت.  د،باآلثار

 ،بن املنذر التميمي، أبو حممد احلنظلي الرازي عبد الرمحن بن حممد بن إدريس ، إبن أيب حامت-
 بريوت دار إحياء ،حيدر آباد الدكن طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية،اهلند (اجلرح والتعديل
  ) م1952 هـ 1271، 1التراث العريب ط 

 ، عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، أبو حممد احلنظلي الرازي، إبن أيب حامت-
صحح عن النسخة (عبد الرمحن بن حيىي املعلمى اليماين :  حتقيق،بيان خطأ البخاري يف تارخيه
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 ،اهلند حيدر آباد الدكن(ط .  د،ت.  د،)القدمية الوحيدة احملفوظة يف مكتبة أمحد الثالث باستانبول
  )دائرة املعارف العثمانية 

 ،ر التميمي، أبو حممد احلنظلي الرازي عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذ، إبن أيب حامت-
  ) هـ 1397 1 ط –بريوت، مؤسسة الرسالة (شكر اهللا نعمة اهللا قوجاين :  حتقيقاملراسيل،

 ، عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، أبوحممد احلنظلي الرازي، إبن أيب حامت-
وعناية سعد بن عبد اهللا احلميد وخالد بن فريق من الباحثني بإشراف :  حتقيق،العلل البن أيب حامت

 : م عدد األجزاء2006 - هـ 1427، 1 ط ،مطابع احلميضي( م .  د،عبد الرمحن اجلريسي
7(  

 ، مسند اإلمام احلميدي، عبد اهللا بن الزبري بن عيسى القرشي األسدي املكي أبوبكر، احلميدي-
:  م عدد األجزاء1996، 1 ط ،ر السقا، دا، سوريا–دمشق (حسن سليم أسد الداراينّ : حتقيق

2(   

 ،الثقات ، التميمي الدارمي أبو حامت البسيت، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن، إبن حبان-
الدكتور حممد عبد املعيد خان : وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية حتت مراقبة: طبع بإعانة

، 1ند، دائرة املعارف العثمانية، طر آباد الدكن اهل حيد،اهلند(مدير دائرة املعارف العثمانية 
  )9:  عدد األجزاء1973=  ه1393

 حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي الدارمي أبو حامت ، إبن حبان-
مرزوق على :  حققه ووثقه وعلق عليه،مشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار ،البسيت
  ) م1991 هـ 1411 1 ط – مصر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،املنصورة (ابراهيم

صحيح اإلمام  ، التميمي الدارمي أبوحامت البسيت، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان، إبن حبان-
بريوت، (شعيب األرنؤوط :  حتقيق،األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي:  ترتيب،ابن حبان

  )18:  م عدد األجزاء1988 - هـ 1408، 1سالة، ط مؤسسة الر
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 ، التميمي الدارمي أبوحامت البسيت، حممد حبان حممد بن حبان بن أمحد بن حبان، إبن حبان-
هـ عدد 1396، 1 ط ، دار الوعي،سوريا/ حلب (حممود إبراهيم زايد :  حتقيق،اروحني

  )3: األجزاء

 ، اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث،أبو يعلى القزويين خليل بن عبد اهللا بن أمحد ، اخلليلي-
  )3:  عدد األجزاء1409، 1 ط– مكتبة الرشد ،الرياض(حممد سعيد عمر إدريس . د: حتقيق

االعتبار يف الناسخ واملنسوخ  ، حممد بن موسى بن عثمان اهلمداين زين الدين أبو بكر، احلازمي-
  ) هـ1359 ،2 ط - املعارف العثمانية  دائرة،حيدر آباد الدكن اهلند (من اآلثار

 حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه بن نعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري ، احلاكم-
 دار الكتب ،بريوت(مصطفى عبد القادر عطا :  حتقيق،املستدرك على الصحيحني ،أبو عبد اهللا
  )4: عدد األجزاء1990 - 1411، 1العلمية ط 

 ، حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري،ة ابن خزمي-
، 5 ط ، مكتبة الرشد،الرياض السعودية(عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان :  حتقيق،التوحيد ،أبوبكر

  )2: م عدد األجزاء1994 -هـ 1414

 ،لسلمي النيسابوري أبوبكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر ا، ابن خزمية-
 املكتب ،بريوت(ط .  د،ت. ، دحممد مصطفى األعظمي. د: ، حتقيقصحيح اإلمام ابن خزمية

   )4:  بريوت عدد األجزاء–اإلسالمي 

  حممد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان ابن املقرئ أبو بكر األصبهاين اخلازن،، اخلازن-
، 1ياض، مكتبة الرشد، شركة الرياض للنشر والتوزيع ط الر(عادل بن سعد :  حتقيق،املعجم

  ) م 1998 - هـ 1419

حممد :  حتقيق، املتفق واملفترق، أمحد بن علي بن ثابت أبو بكر اخلطيب البغدادي، اخلطيب-
  )3: عدد األجزاء، م1997 هـ 1417، 1 ط ، دار القادري،دمشق(صادق آيدن احلامدي 
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 حتقيق ، حديث الستة من التابعني، أبو بكر اخلطيب البغدادي أمحد بن علي بن ثابت، اخلطيب-
   )1412، 1 ط – دار فواز ،اإلحساء(حممد رزق طرهوين 

بشار عواد :  حتقيق، تاريخ بغداد، أمحد بن علي بن ثابت أبو بكر اخلطيب البغدادي، اخلطيب-
   )16:  م عدد األجزاء2002هـ 1422، 1 ط ، دار الغرب اإلسالمي،بريوت(معروف

صالح بن :  حتقيق،التاريخ الكبري ،أبو بكر  أمحد بن أيب خيثمة إبن أيب خيثمة، ابن ايب خيثمة-
 م عدد 2006 - هـ 1427، 1 الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ط ،القاهرة(فتحي هالل 

  ) وجملد فهارس3 (4: الدات

 مطبعة السنة ،مصر(  ط . د،ت.  د، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، إبن دقيق العيد-
  )2 :احملمدية عدد األجزاء

 ، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السَجِستاين، أبو داود-
 بريوت، –صيدا (ط .  د،ت. حممد حميي الدين عبد احلميد، د:  حتقيقسنن اإلمام أيب داود

  )4: املكتبة العصرية، عدد األجزاء

 ، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السَجِستاين، أبو داود-
  )1408، 1 ط – مؤسسة الرسالة ،بريوت(شعيب األرناؤوط : حتقيق ،املراسيل

 ، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السَجِستاين، أبو داود-
زياد حممد منصور .  د: حتقيق،ن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهمسؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ب

   )1414، 1ط   مكتبة العلوم واحلكم،املدينة املنورة(

 : حتقيق،مسند اإلمام الطيالسي سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي البصرى ، أبو داود-
 م عدد 1999 - هـ 1419، 1 ط –مصر، دار هجر ( الدكتور حممد بن عبد احملسن التركي 

   )4: األجزاء
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 ، عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد أبو حممد السمرقندي، الدارمي-
 ، دار املغين للنشر والتوزيع،السعودية(حسني سليم أسد الداراين :  حتقيقسنن اإلمام الدارمي،

  )4:  م عدد األجزاء2000 هـ 1412، 1ط

العلل الواردة يف األحاديث  ، أبو احلسن البغدادي، بن أمحد بن مهدي علي بن عمر، الدارقطين-
م .  د،حمفوظ الرمحن زين اهللا السلفي:  الدات من األول، إىل احلادي عشر حتقيق وختريج،النبوية

والدات من الثاين عشر، إىل اخلامس عشر علق   )1985 - هـ 11405 1 ط،دار طيبة(
  ) هـ1427، 1دار ابن اجلوزي ط  الدمام،(مد الدباسي حممد بن صاحل بن حم: عليه

 ،سنن اإلمام الدارقطين ، أبو احلسن البغدادي، علي بن عمر بن أمحد بن مهدي، الدارقطين-
 –بريوت (شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد اللطيف حرز اهللا، أمحد برهوم : حتقيق

  )5: م عدد األجزاء 2004 هـ 1424، 1لبنان، مؤسسة الرسالة، ط 

 دراسة ،اإللزامات والتتبع ، أبو احلسن البغدادي، علي بن عمر بن أمحد بن مهدي، الدارقطين-
 لبنان دار الكتب العلمية، ط –بريوت (الشيخ أبو عبد الرمحن مقبل بن هادي الوداعي : وحتقيق

  ) م1985 - هـ 1405، 2

 حتقيق حممد ، الكاشف،بو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايماز أ، الذهيب-
، 1 مؤسسة علوم القرآن، ط - دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،جدة( عوامة أمحد حممد منر اخلطيب 

  ) م1992 - هـ 1413

 ، معجم الشيوخ الكبري، حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايماز أبو عبد اهللا مشس الدين، الذهيب-
، 1 مكتبة الصديق، ط ، اململكة العربية السعودية- الطائف ( احلبيب اهليلة الدكتور حممد: حتقيق

   )2:  م عدد األجزاء1988 - هـ 1408

يف نقد   ميزان اإلعتدال، حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايماز أبو عبد اهللا مشس الدين، الذهيب-
 1382، 1طباعة والنشر، ط  دار املعرفة لل، لبنان–بريوت (علي حممد البجاوي :  حتقيق،الرجال

  )4:  م عدد األجزاء1963 -هـ 



 295

 -بريوت (  طبقات احلفاظ، حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايماز أبو عبد اهللا مشس الدين، الذهيب-
  )4: م عدد األجزاء1998 -هـ1419، 1 ط ،لبنان دار الكتب العلمية

 حتقيق ، ديوان الضعفاء،هللا مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايماز أبو عبد ا، الذهيب-
  ) م1967 - هـ 1387، 2 مكتبة النهضة احلديثة ط ،مكة( محاد بن حممد األنصاري 

 تاريخ اإلسالم ووفيات ، الذهيب حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايماز أبو عبد اهللا مشس الدين-
، 1 دار الغرب اإلسالمي ط (م .  د، حتقيق الدكتور بشار عواد معروفاملشاهري واألعالم

  )15:  م عدد األجزاء2003

  سري أعالم النبالء، حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايماز أبو عبد اهللا مشس الدين، الذهيب-
  )18: م عدد األجزاء2006-هـ1427 دار احلديث ،القاهرة(

 ،مسند الشافعي شرح ، عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، أبو القاسم القزويين، الرافعي-
 وزارة األوقاف والشؤون اِإلسالمية إدارة الشؤون :قطر(أبو بكر وائل حممد بكر زهران : حتقيق

  )4:  م عدد األجزاء2007 هـ 1428، 1اِإلسالمية، ط 

 ، عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، السالمي، البغدادي، الدمشقي، احلنبلي، ابن رجب-
املدينة (جمموعة من احملققني :  حتقيق،تح الباري شرح صحيح البخاري ف،زين الدين إبن رجب

 هـ 1417، 1 ط – مكتب حتقيق دار احلرمني ،القاهرة:  احلقوق، مكتبة الغرباء األثرية،النبوية
  ) م 1996 -

 ، عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، السالمي، البغدادي، الدمشقي، احلنبلي، ابن رجب-
بريوت، مؤسسة ( إبراهيم باجس - شعيب األرناؤوط :  حتقيق، جامع العلوم واحلكم،زين الدين

   )2:  م عدد األجزاء2001هـ 1422، 7 ط –الرسالة 

:  حتقيق،شرح الزرقاين على املوطأ الزرقاين، حممد بن عبد الباقي بن يوسف املصري األزهري، -
م عدد 2003 -هـ 1424، 1 ط – مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة(طه عبد الرءوف سعد 

  )4: األجزاء
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 ، نصب الراية ألحاديث اهلداية، مجال الدين أبو حممد، عبد اهللا بن يوسف بن حممد، الزيلعي-
عبد العزيز الديوبندي الفنجاين، : حممد يوسف البنوري صححه ووضع احلاشية: قدم للكتاب

 : السعودية، جدة، مؤسسة الريان:بنان ل،بريوت(حممد عوامة :  حتقيق،وحممد يوسف الكاملفوري
   )4: م عدد األجزاء1997/هـ1418، 1 ط -دار القبلة للثقافة اإلسالمية

شاكر ذيب :  حتقيق،األموال ، محيد بن خملد بن قتيبة بن عبد اهللا اخلرساين، أبوأمحد، إبن زجنويه-
صل للبحوث والدراسات السعودية مركز امللك في( جبامعة امللك سعود -فياض األستاذ املساعد 

  )1:  م عدد األجزاء1986 -  هـ 1406، 1اإلسالمية، ط 

على سنن  حاشية السندي حممد بن عبد اهلادي أبو احلسن نور الدين التتوي، ، السندي-
 ) نفس صفحات دار الفكر،2 ط –دار اجليل ( م .  د،ت.  د،النسائي

 ،بن سامل النيسابوري، أبوعبد الرمحن حممد بن احلسني بن حممد بن موسى بن خالد ، السلمي-
سعد بن عبد اهللا / فريق من الباحثني بإشراف وعناية د:  حتقيق،سؤاالت السلمي للدارقطين

  ) هـ 1427، 1ط(م .  د،ن.  د،خالد اجلريسي/ احلميد و د

 مشس الدين أبو ، حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد، السخاوي-
، 1 ط –مصر، مكتبة السنة (علي حسني علي :  حتقيق، فتح املغيث بشرح ألفية احلديث،اخلري

   )4:م عدد األجزاء2003/ هـ 1424

 مسند اإلمام ، حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران أبو العباس اخلراساين النيسابوري، السراج-
 إدارة العلوم األثرية، ،باكستان –فيصل آباد (ط .  د،األستاذ إرشاد احلق األثري:  حتقيق،السراج
  ) م 2002 - هـ 1423

 ، حلب، حاشية السيوطي على سنن النسائي، السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين-
  )8:  عدد األجزاء1986 – 1406، 2 ط ،مكتب املطبوعات اإلسالمية

الطبقات  ،إبن سعد حممد بن سعد بن منيع اهلامشي البصري البغدادي أبوعبد اهللا ، ابن سعد-
  )1 عدد األجزاء 1408، 2 مكتبة العلوم واحلكم ط ،املدينة املنورة( حتقيق زياد حممد ،الكربى
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 مسند ابن ، عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي أبو بكر، إبن أيب شيبة-
 ط – دار الوطن ،رياضال(عادل بن يوسف العزازي و أمحد بن فريد املزيدي :  حتقيق،ايب شيبة

   )2: م عدد األجزاء1997، 1

 ، عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي أبو بكر إبن أيب شيبة، إبن أيب شيبة-
 عدد 1409، 1 ط –الرياض، مكتبة الرشد (كمال يوسف احلوت :  حتقيقمصنف إبن أيب شيبة

   )7: األجزاء

 إختالف ، العباس أبوعبد اهللا املطليب القرشي الشافعي املكي حممد بن إدريس بن، الشافعي-
  ).1:  عدد األجزاء،م1990/هـ1410 بريوت دار املعرفة( ط .  د،احلديث

( ط .  د،األم ، حممد بن إدريس بن العباس أبوعبد اهللا املطليب القرشي الشافعي املكي، الشافعي-
   )8 :م عدد األجزاء1990/ هـ1410بريوت دار املعرفة، 

 ، ذكر األقران،حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان األنصاري األصبهاين،  أبوالشيخ-
  ) م 1996 - هـ 1417 1 ط ،دار الكتب العلمية( م .  د،مسعد السعدين: حتقيق

 ، ذكر األقران، حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان األنصاري األصبهاين، أبوالشيخ-
  ) م 1996 - هـ 1417 1 ط ،دار الكتب العلمية( م .  د،عدينمسعد الس: حتقيق

  نيل األوطار شرح منتقى األخبار،، الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا اليمين-
   )8م عدد األجزاء 1993هـ 1413، 1مصر، دار احلديث ط (عصام الدين الصبابطي : حتقيق

:  حتقيق، مسند اإلمام الشاشي، البِنكَثي أبو سعيد اهليثم بن كليب بن سريج بن معقل، الشاشي-
:  عدد األجزاء1410، 1 ط – مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة(حمفوظ الرمحن زين اهللا . د
2(   
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التنوير شرح  ، أبو إبراهيم احلسين الكحالين، حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد، الصنعاين-
، 1الرياض، مكتبة دار السالم، ط (د إسحاق حممد إبراهيم حمم. د:  حتقيقاجلامع الصغري،

  )11:  م عدد األجزاء2011 - هـ 1432

 ،سبل السالم ، أبو إبراهيم احلسين الكحالين، حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد، الصنعاين-
  )2:  عدد األجزاء،دار احلديث(م . د

أنيس بن :  حتقيق،خرج على جامع الترمذي املست، احلسن بن علي بن نصر أَبو علي، الطوسي-
هـ 1415، 1 ط– مكتبة الغرباء األثرية ، السعودية–املدينة املنورة (أمحد بن طاهر األندونوسي 

  )4: عدد األجزاء

:  حتقيق،الدعاء ، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي أبوالقاسم، الطرباين-
  )1:  عدد األجزاء1413، 1 ط ، الكتب العلمية دار،بريوت(مصطفى عبد القادر عطا 

 ،مسند الشاميني ، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي أبوالقاسم، الطرباين-
 عدد 1984 – 1405، 1 ط – مؤسسة الرسالة ،بريوت(محدي بن عبدايد السلفي : حتقيق

  )4: األجزاء

: ، حتقيقاملعجم الكبري ، اللخمي الشامي أبوالقاسم سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري، الطرباين-
  )25: عدد األجزاء2 مكتبة ابن تيمية ط ،القاهرة(ت . د،محدي بن عبد ايد السلفي

 ،املعجم األوسط ، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي أبوالقاسم، الطرباين-
 دار ،القاهرة(ط . إبراهيم احلسيين دعبد احملسن بن , طارق بن عوض اهللا بن حممد : حتقيق

  )10:  عدد األجزاء،احلرمني

 حتقيق األستاذ ، األحاديث املختارة، حممد بن عبد الواحد أبو عبد اهللا، ضياء الدين املقدسي-
 لبنان دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، ط -بريوت (الدكتور عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش 

  )13: دد األجزاء م ع2000 هـ 1420، 3
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 صربي بن : حتقيق، صفة اجلنة، حممد بن عبد الواحد أبو عبد عبد اهللا، ضياء الدين املقدسي-
  ) م 2002 - هـ1423 1 ط – دار بلنسية ،الرياض(سالمة شاهني 

:  حتقيق، مستخرج ايب عوانة، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري اإلسفراييين، أبوعوانة-
   )5: عدد األجزاء. م1998 - هـ1419، 1ط بريوت دار املعرفة(  الدمشقي أمين بن عارف

عادل :  حتقيق،الكامل يف ضعفاء الرجال ، أبو أمحد، عبد اهللا بن عدي اجلرجاين، إبن عدي-
لبنان الكتب -بريوت(عبد الفتاح أبو سنة : علي حممد معوض شارك يف حتقيقه - أمحد عبد املوجود

  )م1997هـ1418، 1العلمية ط 

عبد :  حتقيق، الضعفاء الكبري، حممد بن عمرو بن موسى بن محاد املكي أبوجعفر، العقيلي-
  )4: م عدد األجزاء1984هـ 1404، 1ط بريوت، دار املكتبة العلمية(املعطي أمني قلعجي 

 حممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر، أبو عبد الرمحن، شرف احلق، ، العظيم آبادي-
ذيب سنن : عبود عون املعبود شرح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيمعون امل ،الصديقي

 هـ عدد 1415، 2 ط – دار الكتب العلمية ،بريوت (أيب داود وإيضاح علله ومشكالته
   )14: األجزاء

حممد :  حتقيق، السنة، أبو بكر الشيباين، أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد، إبن أيب عاصم-
   )2:  عدد األجزاء1400، 1 ط – املكتب اإلسالمي ،بريوت(لباين ناصر الدين األ

 ، سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل،أبو عبيد اآلجري -
املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية عمادة البحث العلمي (  حممد علي قاسم العمري :حتقيق

  )م 1983/هـ1403، 1باجلامعة اإلسالمية، ط 

 1ط ،دار الباز( م .  د،الثقات ، أمحد بن عبد اهللا بن صاحل الكوىف أبو احلسن العجلى، العجلي-
  )1: م عدد األجزاء1984 - هـ1405
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 املختلطني ، صالح الدين أبو سعيد العالئي، خليل بن كيكلدي بن عبد اهللا الدمشقي،العالئي -
، 1 ط – مكتبة اخلاجني ،القاهرة(بد الباسط مزيد رفعت فوزي عبد املطلب، علي ع. د: حتقيق

  )م1996 -هـ 1417

( الدكتورة وفاء تقي الدين :  حتقيق، املعجم، إبن عساكر، علي بن احلسن بن هبة اهللا أبو القاسم-
  )3:  م عدد األجزاء2000 - هـ 1421 1 ط – دار البشائر ،دمشق

عمرو بن غرامة :  حتقيق، تاريخ دمشق،سم إبن عساكر، علي بن احلسن بن هبة اهللا أبو القا-
:  م عدد األجزاء1995 -  هـ 1415 ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع( ط .  د،العمروي

80(   

 ، عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم أبو الفضل زين الدين، العراقي-
حممد عبد احملسن ( عبد الرمحن حممد عثمان :  حتقيق،التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح

  1: م عدد األجزاء1969/هـ1389، 1الكتيب صاحب املكتبة السلفية باملدينة املنورة ط 

حبيب الرمحن :  حتقيق، املصنف، عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين أبو بكر الصنعاين-
  )11:  عدد األجزاء1403، 2 ط –إلسالمي  املكتب ا،اهلند، الس العلمي، بريوت(األعظمي 

صبحي :  حتقيق، املنتخب من املسند، أبو حممد، عبد احلميد بن محيد بن نصر، عبد بن محيد-
 – 1408، 1 ط ، مكتبة السنة،القاهرة(البدري السامرائي وحممود حممد خليل الصعيدي 

1988(  

حممد عبد . د:  حتقيق، غريب احلديث،دي القاسم بن سالّم بن عبد اهللا اهلروي البغدا، أبو عبيد-
 م عدد 1964 - هـ 1384، 1 مطبعة دائرة املعارف العثمانية، ط ،حيدر آباد(املعيد خان 

   )4: األجزاء

.  د، حتقيق خليل حممد هراس،األموال ، القاسم بن سالّم بن عبد اهللا اهلروي البغدادي، أبو عبيد-
  )1: بريوت دار الفكر عدد األجزاء(ت .  د،ط
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 ، تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلرميلي النجدي-
 دار العاصمة للنشر والتوزيع، ،الرياض(عبد العزيز بن عبد اهللا بن إبراهيم الزير آل محد . د: حتقيق

  ) م 2002 - هـ 1423، 1ط 

 بنت أَيب نصر الدينوري األصل  شهدة بنت أمحد بن الفرج بن عمر اإلبري، فخر النساء-
 حتقيق فوزي ،العمدة من الفوائد واآلثار الصحاح يف مشيخة شهدة بنت أمحد ،البغدادي الكاتبة

  )1: م عدد األجزاء1994 -هـ 1415، 1 ط ،القاهرة مكتبة اخلاجني( عبد املطلب 

قيق التراث يف  حتقيق مكتب حت،القاموس احمليط ، حممد بن يعقوب أبو طاهر، الفريوزآبادى-
مؤسسة الرسالة للطباعة   لبنان،–بريوت (حممد نعيم العرقسوسي : مؤسسة الرسالة بإشراف

  )1:  م عدد األجزاء2005 - هـ 1426، 8والنشر والتوزيع، ط 

.  د،صحيح  رسالة يف بيان ما مل يثبت فيه حديث، حممد بن يعقوب أبو طاهر، الفريوزآبادى-
  ) الكتاب خمطوط ،أمحد اخلضري: وسوعة الشاملةأعده للم(م .  د،ت.  د،ط

 حتقيق عبد الوكيل الندوي ،الصيام ، جعفر بن حممد بن احلسن بن املُستفاض أبوبكر، الفريايب-
  )1:  عدد األجزاء1412، 1 ط –بومباي الدار السلفية (

لترغيب ا ، إمساعيل بن حممد بن الفضل القرشي الطليحي التيمي أبو القاسم، قوام السنة-
 م عدد 1993 هـ 1414 1القاهرة، دار احلديث ط ( حتقيق أمين صاحل شعبان ،والترهيب

  )3: األجزاء

 بيان الوهم  علي بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي أبو احلسن الفاسي،، ابن القطان-
 ،1 ط –الرياض دار طيبة ( احلسني آيت سعيد .  د: حتقيق،واإليهام يف كتاب األحكام

   )6 : م عدد األجزاء1997- هـ1418

 شهاب الدين ، أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القتييب املصري القسطالين، القسطالين-
، 7 ط،مصر، املطبعة الكربى األمريية(  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،أبو العباس

  ).10:  هـ عدد األجزاء1323
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 ، زين الدين القاهري،رفني بن علي بن زين العابدين احلدادي املناوي عبد الرؤوف بن تاج العا-
م 1988 -هـ 1408، 3 ط–الرياض، مكتبة اإلمام الشافعي  (التيسري بشرح اجلامع الصغري

  )2: عدد األجزاء

املغين عن احلفظ  ، املوصلي عمر بن بدر بن سعيد الوراين احلنفي، ضياء الدين، أبو حفص-
  ) هـ1407، 1 ط ، دار الكتاب العريب،بريوت (والكتابوالكتاب املغين عن احلفظ 

 مرقاة املفاتيح شرح مشكاة ، علي بن سلطان حممد، أبواحلسن اهلروي، املال علي القاري-
   )9 : م عدد األجزاء2002هـ 1422، 1 دار الفكر، ط ، لبنان–بريوت ( ،املصابيح

 حتقيق ،خمتصر السنن ،لدين أبو حممد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا، زكي ا، املنذري-
  ) دار املعرفة ،بريوت لبنان(ت .  د،ط.  وحممد الفقي د،أمحد شاكر

 ،الترغيب والترهيب عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا، زكي الدين أبو حممد، ، املنذري-
  )4:  عدد األجزاء1417، 1 ط – دار الكتب العلمية ،بريوت(إبراهيم مشس الدين : حتقيق

 ، أبو الفضل، حممد بن طاهر بن علي بن أمحد املقدسي الشيباين إبن القيسراين، القيسراين-
بريوت دار ( السيد يوسف، /  حتقيق حممود حممد حممود حسن نصار أطراف الغرائب واألفراد

   )5: م عدد األجزاء1998 هـ 1419 1الكتب العلمية ط

 سامي بن حممد بن جاد اهللا : حتقيق، تنقيح التحقيق، ابن عبد اهلادي حممد بن أمحد احلنبلي-
 م عدد 2007 -هـ 1428 ،1 ط ، أضواء السلف،الرياض(وعبد العزيز بن ناصر اخلباين 

   )5 :األجزاء

حممد فؤاد عبد :  حتقيق،ماجه سنن اإلمام إبن ، حممد بن يزيد القزويين أبو عبد اهللاماجه، ابن -
  )2:  فيصل عيسى البايب احلليب عدد األجزاء-  العربية دار إحياء الكتب( م .  د،الباقي

 ، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى، ابن منظور-
   )15:  هـ عدد األجزاء1414 - 3 ط – دار صادر ،بريوت (لسان العرب
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حممد مصطفى :  حتقيق،الك موطأ اإلمام م، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين-
 1425، 1 ط ، مؤسسة زايد بن سلطان آل يان لألعمال اخلريية واإلنسانية،أبو ظيب (،األعظمي

   )8:  م عدد األجزاء2004 -هـ 

 ، سؤاالت ابن أيب شيبة لعلي بن املديين، حممد بن عثمان العبسي أبوجعفر، إبن أيب شيبه-
   )1404، 1 ط –مكتبة املعارف  رياض،ال(موفق عبد اهللا عبد القادر : حتقيق

 املسند الصحيح ، صحيح اإلمام مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري-
حممد فؤاد عبد :  حتقيق،صلَّى اُهللا علَيه وسلَّماملختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا 

   )5:  عدد األجزاء،يب دار إحياء التراث العر،بريوت(ت .  د،ط. الباقي د

( م .  د،أحاديث معلة ظاهرها الصحة ، أبو عبدالرمحن مقبل بن هادي الوادعي، مقبل الوادعي-
  ) م2000 - هـ 1421، 2دار اآلثار للنشر والتوزيع ط

عبد . د:  حتقيق، تعظيم قدر الصالة، عبد اهللا حممد بن نصر بن احلجاج أبوعبد اهللا، املروزي-
   )2:  عدد األجزاء1406، 1 ط – مكتبة الدار ،املدينة املنورة(ار الفريوائي الرمحن عبد اجلب

:  اختصرها، خمتصر قيام الليل وقيام رمضان، حممد بن نصر بن احلجاج أبوعبد اهللا، املروزي-
 هـ 1408، 1 حديث أكادمي، ط ،باكستان،فيصل اباد(العالمة أمحد بن علي املقريزي 

  ) م 1988

 رواية األمايل ،سني بن إمساعيل بن حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البغدادي احملاملي احل، احملاملي-
:  حتقيق، طبع مع أمايل احملاملي رواية ابن مهدي الفارسي،أمحد بن حممد بن موسى بن الصلت

  ) م 2006 -  هـ 1427 1ط  دار النوادر( م .  د،محدي عبد ايد السلفي

، أبو زكريا البغدادي ن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرمحن املري حيىي بن معني ب، ابن معني-
  مركز البحث،مكة املكرمة(أمحد حممد نور سيف . د:  حتقيق، رواية الدوري-تاريخ ابن معني

  )4:  عدد األجزاء1979 – 1399، 1العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، ط
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، أبو زكريا البغدادي م بن عبد الرمحن املري حيىي بن معني بن عون بن زياد بن بسطا، ابن معني-
 دار ،دمشق(ط .  د،م.  د،أمحد حممد نور سيف. د:  حتقيق،رواية الدارمي - تاريخ ابن معني
  )املأمون للتراث 

 يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج، مجال الدين ابن الزكي أيب حممد ، املزي-
 ،بريوت(بشار عواد معروف . د:  حتقيق، أمساء الرجالذيب الكمال يف ،القضاعي الكليب املزي

   )35:  عدد األجزاء1980 – 1400، 1مؤسسة الرسالة ط 
 ،مغلطاي بن قليج بن عبد اهللا البكجري املصري احلكري احلنفي، أبو عبد اهللا، عالء الدين -

ار مصطفى الباز، مكتبة نز(، كامل عويضة، حتقيق اإلعالم بسنته عليه السالم- ماجهشرح سنن ابن 
   )5 :عدد األجزاء،  م1999 - هـ 1419، 1ط، اململكة العربية السعودية

 معرفة ، أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران، أبونعيم األصبهاين-
 - هـ 1419 1دار الوطن للنشر، ط  الرياض،(عادل بن يوسف العزازي :  حتقيق،الصحابة
  7) : عدد األجزاء: م عدد األجزاء1998

 صفة النفاق ، أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران، أبونعيم األصبهاين-
 البشائر اإلسالمية، ، لبنان–بريوت (الدكتور عامر حسن صربي :  تقدمي وحتقيقونعت املنافقني

  ) م 2001 هـ 1422، 1 ط –بريوت 

 حلية األولياء ، أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران أبونعيم األصبهاين أمحد بن عبد اهللا بن-
 ، دار الكتاب العريب، بريوت،1م 1974 -هـ 1394 ،مصر السعادة ( وطبقات األصفياء

 10:  هـ عدد األجزاء1409طبعة ،ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، و دار الكتب العلمية
(  

:  حتقيق، مشيخة اإلمام النسائي،د الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين أبو عب، النسائي-
  )هـ1423 1 ط – دار عامل الفوائد ،مكة املكرمة(الشريف حامت بن عارف العوين 
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حسن :  حتقيق، السنن الكربى، أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين أبو عبد الرمحن، النسائي-
 -بريوت (بد احملسن التركي عبد اهللا بن ع: شعيب األرناؤوط قدم له: عبد املنعم شليب أشرف عليه

  )10:  م عدد األجزاء2001 هـ 1421، 1ط  –لبنان، مؤسسة الرسالة 

:  حتقيق، الضعفاء واملتروكون، أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين أبو عبد الرمحن، النسائي-
  )هـ1396، 1 ط – دار الوعي ،حلب سوريا(حممود إبراهيم زايد 

حممد :  تقدمي وحتقيق وتعليق التقريب والتيسري،،ا حميي الدين حيىي بن شرف أبو زكري، النووي-
  ) م 1985 - هـ 1405، 1بريوت، دار الكتاب العريب، ط (عثمان اخلشت 

 املنهاج شرح صحيح مسلم بن ، حيىي بن شرف أبو زكريا حميي الدين النووي، النووي-
   )18: جزاء عدد األ1392، 2 ط – دار إحياء التراث العريب ،بريوت ( احلجاج

 ، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أيب بكر بن سليمان أبو احلسن نور الدين، اهليثمي-
:  م عدد األجزاء1994 هـ، 1414 مكتبة القدسي، ،القاهرة(حسام الدين القدسي : حتقيق
10(   

أنيب الكوثري  التنكيل مبا يف ت، عبد الرمحن بن حيىي بن علي بن حممد املعلمي العتمي، اليماين-
 املكتب ،بريوت( عبد الرزاق محزة ، زهري الشاويش،األلباين:  مع خترجيات وتعليقات،من األباطيل

   )2:  م عدد األجزاء1986 -  هـ 1406الثانية، : اإلسالمي الطبعة

 مسند أيب يعلى ، أمحد بن علي بن املثُىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي، املوصلي، أبويعلي-
 1984 – 1404، 1 ط – دار املأمون للتراث ،دمشق(حسني سليم أسد :  حتقيق،صلياملو

   )13: عدد األجزاء

  تاريخ ابن يونس املصرى، ابن يونس املصري عبد الرمحن بن أمحد بن يونس الصديف، أبو سعيد-
   )2:  هـ عدد األجزاء1421األوىل، :  دار الكتب العلمية، الطبعة،بريوت( 
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  الصفحة                                                                القرآنيةفهرس اآليات 

سورة آل ( َّ مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ 

  1 .....................................................................)31: عمران، اآلية

  190..................................   )48:  اآلية،سورة النساء( َّخب حب جب هئ مئ خئ ُّ 

  241........................... )38 اآلية ،سورة املائدة( َّمه جه ين ىن ُّ 

  227......)90 اآلية ،سورة املائدة(  َّجل مك لك خك حك جك مق حق مف ُّ 

  147 ....................... )34 : اآلية،التوبةسورة ( َّيت ىت نت مت ُّ 

  117  ......)79 اآلية ،ةسورة التوب( َّ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّ 

  1............................ .)9 : اآلية،سورة احلجر (َّنن من زن رن مم ام يلُّ 

 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جفمغ جغ مع جع مظ حط مضُّ 
   112..... ................................................ ) 71: اآلية،سورة النحل(  َّخلحل جل

  251 )110 اآلية ،رة اإلسراءسو( َّ رنمم ام يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ُّ 

 يهىه مه جه ينىن من خن حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّ 
  1................................... .) 54: سورة النور، اآلية( َّيي ىي مي خي حي جي

 ىي مي خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن ُّ 
   150  .....................................................)60 :، اآليةغافرسورة ( َّيي

  1...................... .)4 -3: سورة النجم، اآلية( َّيه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ُّ 

  1.................)7: سورة احلشر، اآلية( َّحئجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّ 
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سورة ( َّ لك خك حك جك مق حق مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ ُّ    

   168......................................................................      )4:  اآلية،الطالق

 204......................... )30:  اآلية،سورة اإلنسان( َّ رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ ُّ 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 308

  الصفحة                                                               أطراف األحاديث النبوية

   270 ............................... نبِي، أَو صديق، أَو شهِيداثْبت حراُء إِنه لَيس علَيك إِلَّا -

- ئْذَانَ، فَقُلْ لَهتاسال هلِّمذَا فَعإِلَى ه جرلُ: اخخأَأَد ،كُملَيع لَام212 ..................؟ قُلِ الس   

   128 ...............فَقَدم أَعرابِيان، فَشهِدا عند النبِياختلَف الناس في آخرِ يومٍ من رمضانَ،  -

  46 .............................، استقيموا، ولَن تحصوا، واعلَموا أَنَّ خير أَعمالكُم الصلَاةَ -

- دمالْح ،رأَكْب اللَّه ،رأَكْب اللَّه ،رأَكْب اللَّهةسوسإِلَى الْو هدكَي دي رالَّذ لَّه207 ................ ل  

- تلَنا أَعمو تررا أَسي مل راغْف م80 .................................................اللَّه   

  163 ..........................رِياٌء وسمعةٌالْوليمةُ أَولَ يومٍ حق، والثَّانِي معروف، والثَّالثَ  -

  173 ..................................الْولَد للْفراشِ، واحتجِبِي منه يا سودةُ فَلَيس لَك بِأَخٍ -

  278 ................................أُبايِعك علَى أَنْ تعبد اللَّه، وتقيم الصلَاةَ، وتؤتي الزكَاةَ -

  122 .....................فَحج عنه:  نعم، قَالَ:قَالَ أَرأَيت لَو كَانَ علَيه دين أَكُنت تقْضيه؟ -

- انا اثْنذَاباسِ عالن دا: أَشهجوز تصأَةٌ عر74 ...........................................ام   

- ينِكمي نع قزبفَلَا ت لَاةي الصف ت77 ..............................................إِذَا كُن  

- رتفَأَو ترمجتإِذَا اسو ،رثتفَان أْتضو43 ..............................................إِذَا ت  

- جِري تعمقُولُونَإِذَا سي كان :تنسأَح فَقَد ،تنسأَح 228 ...........................أَنْ قَد  

- رِكمنيِ حمس نم لَكأَه م182. .....................................................أَطْع  

  150 ..................................................................الدعاُء هو العبادةُ -
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  176 ..................................................أُمرت برِيرةُ أَنْ تعتد بِثَلَاث حيضٍ -

  260 ...............................................................إِنَّ معه بحرا من ماٍء -

  137 ................................، ينهاكُم عنِ احلَقْلِصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه إِنَّ رسولَ -

- بِهكَس نم هلَدوو بِهكَس نلُ مجا أَكَلَ الربِ مأَطْي ن266...............................إِنَّ م  

- نا عساللًا كَانَ ججأَنَّ ر بِيالن دلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عبٍصذَه نم ماتخ هلَيع245.. ........... و  

   57 ........................إِنها ستكُونُ علَيكُم بعدي أُمراُء تشغلُهم أَشياُء عنِ الصلَاة لوقْتها -

   225.. ...........................الْمالِ خادم ومركَب في سبِيلِ اللَّهإِنما يكْفيك من جمعِ  -

- انِهلَى إِميع هينعةٌ تنمؤةٌ مجوزو ،راكش قَلْبو ،رانٌ ذَاكسل لُه147... ....................أَفْض  

-  ولُ اللَّهسنِي ررأَم هلَيلَّى اُهللا عصلَّمساوجِهولَى زأَةً عرلَ امخ157... .................. أَنْ أُد  

- وزجفَي نِنيمؤلَى الْمع جِريأَةُ لَترالْم ت142..........................................إِنْ كَان  

  168.. ..........................................................إِنْ تفْعلْ فَقَد حلَّ أَجلُها -

- رما، فَقَالَ ععا مبِهِم لَلْتأَه : كبِين ةنسل يتدهلَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع119 ...................ص  

- هأً بِأُمري امأُوص ،هأً بِأُمري امأُوص ،هأً بِأُمري ام222 ...................................أُوص  

- آنثُلُثَ القُر لَةي لَيأَ فقْرأَنْ ي كُمدأَح جِزع153 ..........................................أَي  

- نيثَلَاثسٍ ومخلَامِ لى الْإِسحر ورد253 ..................................................ت   

- ثَلَاثٌ مهمطَعو انةَ الْإِميلَاوح بِهِن دجو يهف كُن 30 ....................................ن  

- قافنم وفَه يهف كُن نثَلَاثٌ م :ثَ كَذَبد33 ......................................إِذَا ح  



 310

- ثَلَاثَةٌ يو ،اللَّه مهبحثَلَاثَةٌ ياللَّه مهضغ274 ................................................ب  

-  ولُ اللَّهسرارٍ وملَى حبِ عطَّلالْم دبنِي عب نم غُلَاما وأَن جِئْتلَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع64. .......ص  

-  بِيالن تأَيرلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص،ةازاجلَن امونَ أَمشمي رمعكْرٍ، وا بأَب105 ................. و  

  82 ....... فَعلَ ذَلكصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وذَكَر أَنَّ النبِي ،سجد سجدتيِ السهوِ بعد السلَامِ -

  85. ......................... يف السفر ركعتنيمصلَّى اُهللا علَيه وسلَّ صليت مع رسول اهللا -

- كلَى أُمعو كلَي219 .................................................................ع  

-  بِيالن شطعلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَىصستفَاس ةبلَ الْكَعو191 .............................. ح  

-  ولُ اللَّهسى رقَضلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عثْلَصا منم أَةرقٍ اماشو تبِن عوي بِر159 .............. ف   

-  بِيالن دنا عكُنلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عاصهرأَم ظَّمةً، فَعنتف 257.. ........................، فَذَكَر  

-  ولُ اللَّهسكَانَ رلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عصحضتنيأُ وضوتالَ ي39 ............................ إِذَا ب  

-  ولُ اللَّهسكَانَ رلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عصةياحإِلَى ن ةياحن نم فلَّلُ الصخت61. ................ ي  

-  ولِ اللَّهسر عا مكُنلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عصيدلالْو نب دالخ نيرِكشلَى الْمعفَانَ، وس67 ........ بِع   

-  ولُ اللَّهسكَانَ رلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عاصنوهجبِو اهلْنقْبترِ اسبنلَى املى عوت96 ........... إِذَا اس  

-  ولُ اللَّهسكَانَ رلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عصداَألحو ،تبرِ السهالش نم ومص134... ............. ي  

-  ولُ اللَّهسكَانَ رلَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَىصالْأَع كبر محِ اسببِس روت94 ..................... ي   

-  ولُ اللَّهسكَانَ رلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عئًا: صيا شندأَح جِدا يفَم قَةدا بِالصنرأْم117.. ...........ي  

  171 .......................................لَيس لَك نفَقَةٌ: ثَلَاثًا، قَالَ:  فَقُلْت،كَم طَلَّقَك؟ -
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   195 ..........عوا من الْميتة بِإِهابٍأَنْ لَا تستمت: صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمينا رسولُ اللَّه كَتب إِلَ -

-  ولُ اللَّهسكَانَ رلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عسٍصمبِخ عٍ أَوببِس روت87 .........................، ي   

  126.. .................................الشهر حتى تروا الْهِلَالَ، أَو تكْملُوا الْعدةَلَا تقَدموا  -

- فُِسهِمونَ أَند هِمالوبِأَم كُمقُونتفَي ،هِملَيونَ عرظْها، فَتملُونَ قَوقَاتت لَّكُم264. ...............لَع  

- نا منم سلَيقرخ نمو لَقس نمو لَق115 .............................................. ح  

  180.. ..................................................لَيلَةُ الضيف حق علَى كُلِّ مسلمٍ -

- ثَلَاث قفَو اهأَخ رجهمٍ أَنْ يلسملُّ لح201.. ..........................................لَا ي  

  203 .................شاَء اللَّه، وشاَء فُلَانٌ، ولَكن قُولُوا ماشاَء اللَّه ثُم شاَء فُلَانٌ لَا تقُولُوا ما -

- يقش نةُ إِلَّا ممحالر عزن251 ........................................................لَا ت  

  36 ................................يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه: لَا يؤمن عبد حتى يؤمن بِأَربعٍ -

- دبع أُم ناب هِملَيع ترلَأَم ةورشرِ مغَي نا مدا أَحرمؤم تكُن 145 ........................لَو  

  187 ......................................لَا يدخلُ الْجنةَ منانٌ، ولَا عاق، ولَا مدمن خمرٍ -

  199 ..........................................من اكْتوى أَو استرقَى فَقَد برِئ من التوكُّلِ -

- عبنِ اتمةنالس نم ها؛ فَإِنرِيرِ كُلِّهانِبِ السولْ بِجمحةً فَلْياز110 .......................... جِن  

  233. ...........................مثَلُ هذه الْأُمة، كَمثَلِ أَربعة نفَرٍ، رجلٌ آتاه اللَّه مالًا وعلْما -

  103. ................................................... يعود مرِيضا ممِسياما من رجلٍ -

- فذَةُ أَسأَخ أَةالْفَج تو112 ...........................................................م  
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- ا إِلَّا ههتيرِ بي غَيا فهابيث لَعخت أَةرام نا مالَىمعت اللَّه نيبا وهنيا بم ،كَت83 ................ت  

-  بِيالن جرا خملَّمسو هلَيلَّى اُهللا عاِءصمإِلَى الس فَهطَر فَعي قَطُّ إِلَّا رتيب ن206 .............. م  

- م وهمفَأَطْع ،يكُملُوكمم نم كُملَاَءم نأْكُلُونَما ت210 ....................................م  

-  بِيالن تأَيا رملَّمسو هلَيلَّى اُهللا عانَصضمرانَ وبعنِ إِلَّا شيابِعتتنِ ميرهش ومص132 .......... ي   

  217 .........................................................من تمامِ التحية اَألخذُ بِاليد -

- را أُمكَم ةعمالْج موي رطَهتلٍ يجر نا م100 .............................................م   

   91 .............................................مثْنى مثْنى، فَإِذَا خشيت الصبح فَواحدةٌ -

  140 ................ما من أَحد يدانُ دينا فَعلم اللَّه أَنه يرِيد قَضاَءه إِلَّا أَداه اللَّه عنه في الدنيا -

- ةنالْج رِيح جِدي لَم ةلِ الذِّمأَه نلًا مجلَ رقَت ن236 ......................................م   

-  بِيقْطَعِ الني لَملَّمسو هلَيلَّى اُهللا عصنجنِ الْمي ثَمإِلَّا ف ارِق238 ........................ الس  

-  ولَ اللَّهسر تأَيا رملَّمسو هلَيلَّى اُهللا عاًءصم سقَطُّ إِلَّا م طغَائ نم جر51 .............. خ  

-  ولِ اللَّهسر جفَر تأَيا رم أَو ،تظَرا نملَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع54 ...................... قَطُّص  

   71 .......................................نهى عنِ الصلَاة بعد الْعصرِ، إِلَّا والشمس مرتفعةٌ -

- شعا ميبِه نلَّيحا تم ةضي الْفف ا لَكُناِء، أَمسالن 243 .....................................ر   
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  الصفحة                                                                          املوضوعات فهرس
  
.هعائرشو انالْإِمي ابت30 ................................................................ ك  

 اببانالْإِمي م30.............................. .........................................طَع  
  33.......................................................... ...........باب علَامةُ الْمنافقِ

.رِ كالْقَد اب36.........................................................................ت   
هرشو رِهيرِ خبِالقَد اني اِإلمياَء فا جم اب36........................................... ....ب  

  39.........................................................................كتاب الطَّهارة
  39................................................ .....................باب في الانتضاحِ

  43.................................. ...............باب ما جاَء في الْمضمضة واالستنشاقِ
  46............................................... .............فَظَة علَى الْوضوِءباب الْمحا

  51............................................... ...................باب الاستنجاِء بِالْماِء
يهةَ أَخروى عريِ أَنْ يهالن اب54................................................. .........ب  

. لَاةاب الصت57.........................................................................ك  
قْتنِ الْولَاةَ عالص امالْإِم رإِذَا أَخ اب57................................... .................ب  

  61........................................................... .......ية الصفُوفباب تسوِ
  64..................................... ...............الْحمار لَا يقْطَع الصلَاةَ: باب من قَالَ

فوالْخ لَاةص اب67............................................................ .........ب  
  71................................ .........باب من رخص فيهِما إِذَا كَانت الشمس مرتفعةً

  74............................ ..................باب ما جاَء فيمن أَم قَوما وهم لَه كَارِهونَ
  77................................... ...................ب في كَراهية البزاقِ في املَسجِدبا

ودجي الساِء فعالد اب80...................................................... ..........ب  
  82 ............................................... ..باب ما جاَء فيمن سجدهما بعد السلَامِ

  85 .................................................. .....................كتاب تقْصريِ .
 ابفَرِبي السف لَاة85 ............................................ ....................الص  
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.ق ابتلِ كامِ اللَّي87 ................................................ ....................ي  
  87 ................... ....................باب ما جاَء في الْوِترِ بِثَلَاث وخمسٍ وسبعٍ وتسعٍ

  91 ............................................ .....................باب كَيف صلَاةُ اللَّيلِ
  94 ..................................... .....................نوع آخر من الْقراَءة في الْوِترِ

. ابتكةعم96 ......................................................................  الْج  
  96 .................................. ....................استقْبالِ الْإِمامِ إِذَا خطَبباب في 

ةعمالْج مووِ ياللَّغ كرتو اتصلِ الْإِنفَض اب99 ......................... ....................ب  
. ابتزِ كائن102 ................................................ .....................الْج  

  102 ................................ .....................باب في فَضلِ الْعيادة علَى وضوٍء
ةازاجلَن اميِ أَمي املَشاَء فا جم اب105 ............................................. .......ب  

  109 ................................... ....................باب ما جاَء في شهود الْجنائزِ
أَةالْفَج توم اب111 .................................................  .................ب  

  114 .................................................  ....................باب في النوحِ
.كَاةالز ابت117 ...................................................  ..................ك  

 ابلِّبقالْم دهقَةُ جد117 .................................................  ...........ص  
كاسناب الْمت119 ............................. .................... ............. ....ك  
اني الْإِقْرف اب119 .................................................  ...................ب  

  122 ..........................................  .......باب تشبِيه قَضاِء الْحج بِقَضاِء الدينِ
  125 ..................................... .............  ..................كتاب الصومِ.

رهالش يإِذَا أُغْم اب125 ................................... .........  ..................ب  
  128 ......................................  ......الِ شوالٍباب شهادة رجلَينِ علَى رؤية هلَ

  131 .................................  ..............باب ما جاَء في وِصالِ شعبانَ بِرمضانَ
                                                          134 ................................. .......... باب ما جاَء في صومِ يومِ الاثْنينِ واخلَميسِ

                                                                                      137 ..................................... .............. ................. كتاب الْبيوعِ.
                                                                     137 ........................................  .......)الْمزارعة (ب في التشديد في ذَلكبا

 اببيههِيلُ فسالت) ني140 .............................................. .............) الد  
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.ادالْجِه ابت142 ..........................  ...........................................ك  
أَةرالْم اني أَمف اب142 ...................................................... ...........ب  

  144 ............................. .....................  ................كتاب الْمناقبِ .
هنع اللَّه يضر ودعسنِ مب اللَّه دببِ عاقنم اب144 .............................. ...........ب  

.آنفِْسريِ الْقُرت ابت147.. ................... .................... ..................... ك  
ابب :ةبوالت ةورس نم147 .............................................. ................و  
ابنِ: بماملُؤ ةورس نم150 ............................................ .................و  

. آنلِ الْقُرائفَض ابت153 ........................................... ...................ك  
  153 ................................... ...................باب ما جاَء في سورة اِإلخلَاصِ

  157 ................................... .............. ....................كتاب النكَاحِ.
ي الرف ابئًابيا شهقُدنلَ أَنْ يقَب هأَترلُ بِامخدلِ ي157 ............................... .......ج    

  159  .....................باب ما جاَء في الرجلِ يتزوج املَرأَةَ فَيموت عنها قَبلَ أَنْ يفْرِض لَها
  163 .............................. ..................  .................باب إِجابة الداعي

.ابتك  اناللِّع168 ...............................................  ..............الطَّلَاقِ و  
عضا تهجوا زهنفَّى عولِ املُتي احلَاماَء فا جم اب168 ...............................  ......ب  

  171 ..........................  .....................باب إِرسالِ الرجلِ إِلَى زوجته بِالطَّلَاقِ
اباشِ: برالْف باحص هفني اشِ إِذَا لَمربِالْف لَداقِ الْو173 ....... ..........................إِلْح  

بقَتتإِذَا أُع ةارِ الْأَميخ 176 .......................................  ...................اب  
.ةماب الْأَطْعت179 ....................................... ...........  .................ك  

افَةيي الضاَء فا جم اب179 ...........................................  ..................ب  
ةيلرِ الْأَهمومِ الْحي أَكْلِ لُحف اب182 .......................................  .............ب  

.ةرِبالْأَش ابت186 ....................................................  ................ك  
 ابرِابمي الْخف نِنيمدي الْمةُ فايو186 ..............................  ....................لر  
 ابكْرِبالس ابرش احأَب نا ملَّ بِهتي اعارِ الَّتبالْأَخ كْر191 ....................... ..........ذ  

.ةريتالْععِ والْفَر ابت195 ...................... ................... ................. ...ك  
 اببةتيالْم لُودج غُ بِهبدا ي195 ........................ .....................  ...........م  



 316

. الطِّب ابت198 .......................... .....................  .....................ك  
ةقْيالر ةياهي كَراَء فا جم اب198 ............ .....................  .....................ب  

.ابتبِك200 .......................... .....................  ..................... الْأَد  
ملسالْم اهأَخ رجهي نيمف اب200 .............. ..................... ............... ....ب  

  202 ............... .....................  .....................باب لَا يقَالُ خبثَت نفِْسي
ةسوسالْو دي رف اب205 .................... .....................  .....................ب  

بلُوكمالْم قي حف 207 ..................... .....................  ...................اب  
  209 ...................... .....................  ...................باب كَيف الاستئْذَانُ

ةافَحي املُصاَء فا جم اب212 ...................... .....................  ...............ب  
ساطالْع تمشي فاَء كَيا جم اب216 ...........................................  .......ب  

  219 ............................... .....................  ...............باب بِر الْوالدينِ
.ابتكده225 .......................... .....................  .....................  الز  

  225 ..........................................  ......باب ما جاَء في اهلَم في الدنيا وحبها
نِبساِء الْحالثَّن 228 ................................ .....................  ............اب  

ةيالن اب232 ................................ .....................  ....................ب  
. ةامالْقَس ابت236 ........................ .....................  .....................ك  

 اببداهعلِ الْمقَت يمظع236 ................. .....................  .....................ت  
  239 .................... .....................  .....................كتاب قَطْعِ السارِقِ .

 اببهدي تعقُط ارِقالس قَهري إِذَا سالَّذ ر239 ........................  ................الْقَد  
.ابتك ةين243 .......................... .....................  ..................... الز  

  243 ............ .....................  ....................باب ما جاَء في الذَّهبِ للنساِء
اببِ بالذَّه مات245 ........................ ..................... ...... ..............خ  

.ابتامِكم247 .......................... ..................... ....................   الْح  
  247 ................... .....................  .....................باب النهيِ عنِ التعري

.ابتكلَةالصو 250 ............................ .....................  ............... البِر  
نيملسالْم ةمحي راَء فا جم اب250 ............. .....................  .................ب  
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  253 .................. .....................  ....................كتاب الْفتنِ والْملَاحمِ .
  253 ................. .....................  .....................باب ذكْرِ الْفتنِ ودلَائلها
  257 .................. .....................  .....................باب ما يرجى في الْقَتلِ

خ ابالِبجوجِ الد260 ....................... .....................  ...................ر  
  263 .......................................  .............كتاب الْخراجِ والْإِمارة والْفَيِء .

لَفُوا بِالتتإِذَا اخ ةلِ الذِّمريِ أَهشعي تف ابباتار263 ...........................  ...........ج  
هلَدالِ وم نأْكُلُ ملِ يجي الرف اب266 ................................  ..................ب  

.ابتكةن270 ........................... .....................  ..................... الس  
لَفَاِءبي الْخف 270 ............................ .....................  ..................اب  
.ابتفَةَكص ةن274 ...................... .....................  ..................... الْج  
.ةعيالْب ابت278 ........................... .....................  .....................ك  

 اببرِكشاقِ الْمرلَى فةُ ععي278 ................................. ............ ..........الْب  

   


	DECLARATION
	_GoBack

