جامـــــعة األزهـــــــر – غــــــزة
عمــــادة الدراســــات العلٌـــا
كـلــٌـــــــة الـتـــربــٌــــــــــــة
ماجستٌر الدراسات اإلسالمٌة
الحـــدٌـــث الــشرٌف وعلومـه

ً
ً
رباعيات اإلمام اندارمي يف سننه  -مجعا وخترجيا ورراسً

ً

من أول انكتاب (املقدمً) إىل نهايً كتاب انصالة
إعداد الطالبة:
رضــا دمحم عبداللطٌف العصـــار
إشراف:
د .دمحم مصطفى دمحم نجـــــــــم
أستاذ الحدٌث المشارك – كلٌة التربٌة – الدراسات اإلسالمٌة

قدمت هذه الرسالة استكما ًل لمتطلبات الحصول على درجة "الماجستٌر" فً الدراسات اإلسالمٌة – الحدٌث وعلومه -كلٌة التربٌة
– جامعة األزهر  -غزة
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إلى من علمانً أن أرتفع بأخالقً إلى السحاب لتتساقط من حولً الذئاب...
أبً وأمً.
إلى غالٌتً ورفٌقة دربً  ...أختً وابنتٌها.
إلى كل من تعاملت معهم ثقة بثقة...

إلى كل هؤالء أهدي عملً المتواضع.
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شكر وعرفان
ً
المعيف،
الحمد هلل المتفضؿ عمى عباده بكرد منيمو ى
المعيف ،المرشد ليـ إلى طريؽ ي
كالصبلة كالسبلـ عمى نبراس العاشقيف سيدنا محمد األميف ،كعمى آلو كصحبو كالتابعيف .كبعد:

مف هللا عمي بسمكؾ ىذا المسمؾ العظيـ ،كىداني إلى ىذا المنيج القكيـ ،كجدت لزامان عمي
فمما ٌ
ٌ
ٌ
أف أتحدث بنعمة ربي ،كأشكر فضمو الذم ال يحصى ،كرحمتو التي ال تيستقصى ،فقد قاؿ تعالى:
لَ ِئ ْف َش َك ْرتُ ْـ أل ِ
يد َّن ُك ْـ ،)1(فالشكر األكؿ كاألخير هلل تعالى ،ثـ شكرم إلى مشرفي القدير
َز َ
الدكتكر /محمد مصطفى نجـ ،الذم كقؼ بجانبي خطكة خطكة ،كأمدني بعممو كنصحو ،فبذؿ كؿ
أستاذم
ما في كسعو إلتماـ ىذا البحث ،فمو مني كؿ احتراـ كتقدير ،كشكرم أيضاى إلى :
َّ

الفاضميف عضكم لجنة المناقشة ،المذيف تفضبل بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة كابداء ممحكظاتيما
القيمة عمييا؛ مف أجؿ إثرائيا ،فجزاىما هللا خير الجزاء ،كىما:
فضيمة األستاذ الدكتور /عمي رشيد النجار _ المناقش الداخمي .
وفضيمة االستاذ الدكتور /نافذ حسيف حماد _ المناقش الخارجي .
كرئيس الجامعة األستاذ الدكتكر /عبد الخالؽ الف ار ،كعميد كمية التربية الدكتكر /محمد
عمياف ،كقسـ الدراسات اإلسبلمية الذم قضيت فيو أياـ دراستي متمثبلن في رئيسو الدكتكر:
عبدهللا مرتجى  ،كأساتيذم الفضبلء أ.د/عمي النجار (نائب الشؤوف اإلدارية والمالية) ،أ.د/نافذ
حماد ،ود/يوسؼ سالمة ،ود/مازف صباح ،ود/نعيـ المصري ،ود/سامي أبو عرجو ،ود/سميماف
عودة ،ود/محمد عبد الواحد ،ود/إسماعيؿ بمبؿ ،والشيخ/عبد العزيزعودة ،والشيخ/إبراىيـ أبو
كؿ بمقبو ،كمكقعو ،كجامعة األزىر التي احتضنتني ،كنيمت مف معينيا العمـ الشرعي،
جممبو ،ه
كأكممت فييا دراستي العميا ،فدعكاتي أف تبقى منارة مضيئة دائمان لنشر أىدافيا ،كما أشكرعمادة
الدراسات العميا متمثمة بعميدىا الدكتكر /أميف حمد.
كأخي انر شكرم الخاص العميؽ مكصكؿ إلى زمبلئي في قسـ الحديث كعمكمو ،كال
سيما مف قضيت معيـ أجمؿ األكقات كأنفعيا ،كأخص بالذكر مف رافقكني رحمة
 1سكرة إبراىيـ آية (. )7
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الماجستير كالدراسة ،كلكؿ مف أمدني باالطبلع عمى رسالتو ،كشجعني ،كدفعني إلى
االستمرار في كتابة ىذا البحث ،كفي النياية أعاننا هللا عمى أداء كاجب الشكر ،كثبت
أقدامنا ،كأليمنا االستقامة.

الباحثة:
رضا محمد العصار

5

مقدمة  :وتتضمف التالي :

 أسباب اختيار الموضوع .
 أىمية الموضوع .
 أىداؼ البحث.
 منيج البحث وطبيعة العمؿ.
 خطة البحث.
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المقدمة
الحمد هلل الذم أنزؿ الكتاب المبيف ،عمى الرسكؿ األميف ،رحمة لمعالميف؛ ليخرج الناس
مف ظممات الشرؾ جمية كخفية ،إلى نكر التكحيد ظاىره كباطنو ،ففتحت لدعكتو اآلذاف الصـ،
كالقمكب الغمؼ ،أحمده سبحانو حمدان يكافي نعمو ،كيكافئ مزيده ،كأصمي كأسمـ عمى منبع العمكـ
كاألنكار ،كمعدف المعارؼ كاألسرار ،كعمى آلو كأصحابو ،كمف تبع نيجيـ كتمسؾ بيدييـ إلى

ِ
اَّللَ َح َّ
ؽ تُقَ ِات ِو َوال
آمنُوا اتَّقُوا َّ
يكـ الديف ،كبعد :فقد قاؿ تعالى في محكـ آياتوَ  :يا أ َُّي َيا الَّذ َ
يف َ
وف ، )1(كاف أصدؽ الحديث كبلـ هللا ،كأشرؼ اليدم ىدم محمد صمى
تَ ُموتُ َّف ِإالَّ َوأَ ْنتُ ْـ ُم ْسمِ ُم َ
هللا عميو كسمـ ،كالحمد لصاحب الحمد الذم ىداني كشرفني بيذا الفف الذم يعد المصدر الثاني

مف مصادر التشريع اإلسبلمي بعد القرآف الكريـ ،فيك سجؿ حافؿ حكل جكامع الكمـ ،كجكاىر
الحكـ ،كركائع التشريع ،لذا كاف لزامان عمينا اتباع ىدم الحبيب المصطفى كسننو ،كذب كؿ ما
عمؽ بيا مف بدع في كؿ كقت كزماف؛ لنككف خير خمؼ لخير سمؼ ،أدرككا السنة ،كحرصكا
عمييا ،فبذلكا أركاحيـ في سبيؿ حمايتيا مف أيدم العابثيف ،كسعكا لنشرىا ،كما سمعتيا آذانيـ
مف نبييـ الكريـ .كبقدر مف هللا التحقت بالد ارسات العميا في جامعة األزىر-غزة -قسـ الحديث
الشريؼ كعمكمو ،كمف فضؿ هللا  عمى قسـ الدراسات اإلسبلمية أنو أخذ عمى عاتقو القياـ
بمشركع تخريج األحاديث ذات األسانيد العالية مف كتب السنة الجميمة ،فكاف حظي منيا أف
أجتيد في تخريج بعض رباعيات اإلماـ الدارمي في سننو ،كدراستيا ،كالحكـ عمييا ،كعندما بدأت
جميؿ
بالكتابة في ىذا المكضكع كـ تكقفت ،ككـ أخذتني المآخذ بتركو ،لكني كجدت أف ال شيء
ه
إال بالرضا ،فقررت الرضا بما كتبو هللا لي كاالستمرار بما بدأتو في الخطكة األكلى ،فكاف أىـ
بواعث اختياري وتقبمي لمكتابة في ىذا الموضوع ما يمي:
 .1انشراح صدرم ليذا المكضكع بعد استخارة هللا لمكتابة فيو أكثر مف مرة.
 .2إف إفراد الرباعيات في بحث مستقؿ يسيؿ عمى طالب العمـ الرجكع إلييا عند الحاجة ؛
ألنيا تعد نظائر مف حيث أسانيدىا.

( (1سكرة آؿ عمراف آية ()102
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 .3قد تفتح ىذه الدراسة المجاؿ لمطمبة المتخصصيف ليحذكا حذكنا في مكضكع الرباعيات
مف غير الكتب الستة ،أك لمبحث في مكضكعات أخرل.
أما أىمية الموضوع فيمكف إجماليا فيما يأتي :
 .1يعد المكضكع مف المكضكعات الحديثية الميمة التي تسيـ في بناء األحكاـ الشرعية،
كمعرفة المقبكؿ مف المردكد مف األسانيد الرباعية ،فمف المعمكـ أف التخريج ىك المعيار
الكحيد في معرفة صحيح الحديث مف سقيمو.
 .2يأتي ىذا البحث المتكاضع في السياؽ نفسو (رباعيات األئمة جميعان) مف الناحية
التخريجية ،أما اإلضافة المميزة ليذه الدراسة عمى حسب عممي _ كفي حدكد ما اطمعت
عميو _ أنو لـ يسبؽ ألحد أف جمع كخرج رباعيات اإلماـ الدارمي مف سننو ،كعمؿ عمى
دراستيا مف مقدمة الكتاب إلى نياية كتاب الصبلة ،فجاءت ىذه الدراسة ضمف ىذه
الحدكد؛ لتغطي جزءان مف جمع رباعيات اإلماـ الدارمي في سننو كتخرجيا كدراستيا.
()1

أما منيجي في البحث :فيقكـ عمى أساس المنيج االستقرائي

()2

التحميمي

في دراسة األسانيد

مف خبلؿ اآلتي:
أوالً :جمع األحاديث الرباعية ،كترتيبيا مف أكؿ الكتاب(المقدمة) إلى نياية كتاب الصبلة ،مف
سنف اإلماـ الدارمي ،المنشكر مف خبلؿ دار ابف حزـ الطبعة األكلى 1423ىػ2002/ـ ،كقد
بمغت دراستي جزئيف مف كتابو البالغ أربعة أجزاء ،كقد بمغ عدد أحاديث الدراسة ألفان كستمائة
كخمسيف حديثان ،كأحاديث اإلسناد الرباعي منيا( ،)141مائة ككاحدان كأربعيف حديثان .
كاعتمدت ىذه الطبعة لؤلسباب التالية :
 .1ضبط نص الحديث فييا ضبطان كامبلن.
 .2اكتماؿ ىذه الطبعة بعد مطابقتيا بمثيبلتيا مف نسخ أخرل.
( )1االستقراء :ىك عبارة عف تصفح أمكر جزئية؛ ليحكـ بحكميا عمى أمر يشتمؿ تمؾ الجزئيات  .انظر إلى
محؾ النظر ( . )239 /
( (2التحميؿ :ىك عممية تعريؼ كتقييـ لؤلجزاء التي يتككف منيا الكؿ؛ لمحصكؿ عمى معرفة غنية كجديدة  .انظر
إلى :مناىج البحث في العمكـ السياسية ( . )246/
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ثانياً :بياف الغريب مف األلفاظ ،بالرجكع إلى كتب غريب الحديث كالمغة ،كالنياية ،كلساف العرب،
كغيرىما.
ثالثاً :التعريؼ باألماكف كالبمداف الكاردة في األحاديث ،مف خبلؿ كتب معاجـ البمداف.
رابعاً :تخريج األحاديث  :كبياف متابعاتو  ،كشكاىده مف كتب الحديث المعتبرة.
كقد قمت بتقديـ الدارمي في التخريج عمى الكتب األخرل؛ ألف األحاديث _ مكضكع البحث
منتزعة منو _  ،كاكتفيت بتخريج الحديث المكرر في أكؿ مكضع لو ،ثـ قمت باإلشارة إلى مكاف
تخريجو في الرسالة.
خامساً :دراسة رجاؿ األسانيد:
كذلؾ بذكر ترجمة مختصرة لكؿ رواك معتمدة عمى كتب الجرح كالتعديؿ كالتراجـ ،كذكر
اختمؼ في الحكـ عميو جرحان أك تعديبلن قمت
ما يدؿ عمى مرتبتو مف حيث الجرح كالتعديؿ ،كمف ي
بجمع األقكاؿ حكلو ،كترجمت لو ترجمة مكسعة ،ثـ ذكرت مصادر ترجمتو في اليامش مجتمعة
كمرتبة عمى حسب سني الكفاة ،ثـ رجحت مستأنسة بقكؿ الذىبي ،كابف حجر؛ ألف حكميما يعد
خبلصة لتمؾ األقكاؿ ،كقد اكتفيت بالترجمة لمراكم في أكؿ مكضع يذكر فيو ،فإف تكرر كركد
الراكم ذكرت رتبتو ،ثـ قمت باإلشارة إلى مكضعو األكؿ في الرسالة .أما الصحابة فترجمت لكؿ
كاحد منيـ ترجمة مختصرة؛ ألف شيرتيـ كعدالتيـ تغني عف التكسع في تراجميـ.
سادساً :الحكـ عمى الحديث:
كذلؾ ببياف درجتو مف حيث :الصحة ،كالضعؼ ،بنقؿ و
حكـ إلماـ مف أئمة الحديث ،
بالرجكع إلى كتب التخريج ،كالشركح كفتح البارم كغيره ،كما استعنت بكتب العمؿ ،كعمؿ ابف أبي
حاتـ ،كأحمد ،كالدارقطني؛ كذلؾ لبياف إف كاف في الحديث عمة أك ال.

سابعاً :التعميؽ عمى األحاديث عند الحاجة:
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كذلؾ بذكر بعض األحكاـ الفقيية ،كأقكاؿ الفقياء فييا ،أك شرح الحديث ،كذلؾ بالرجكع
إلى كتب شركح الحديث.
ثامناً :التوثيؽ:
أ .كذلؾ بعزك اآليات القرآنية إلى مكاضعيا ،بذكر اسـ السكرة ،كرقـ اآلية.
ب .اكتفيت بذكر ما يدؿ عمى المراجع في الحاشية؛ لعدـ إثقاؿ الحكاشي ،أما ما يتعمؽ
بالمصادر كالمراجع مف ناحية االسـ كالمؤلؼ كدار النشر كالطبعة كنحكىا ،فذكرتيا في
قائمة المصادر كالمراجع.

تاسعاً :الصعوبات التي واجيتني ،كاف أىميا:
أ -اختبلؼ طبعات الكتب ،األمر الذم أرىقني في تخريج األحاديث.
ب -اختبلؼ النقاد في بعض الركاة ؛ مما يصعب الكصكؿ لمرتبة الراكم.
ج -بعض الرجاؿ ،الذيف لـ أقؼ عمى اسـ ليـ.
د -اختبلؼ أئمة الجرح كالتعديؿ في بعض الركاة .

عاش ارً :الدراسات السابقة :
بعد البحث كاالطبلع في كتب الحديث ،كجدت  -في مبمغ عممي -أف أحدان لـ يسبؽ لو
أف كتب في الرباعيات _ مكضكع البحث _ بشكؿ خاص.

حادي عشر :ككما ىك متبع في التخريج مف حيث اختصار ألسماء بعض الكتب فقد آثرت أف
أتبع ىذا المنيج ،حيث قمت باختصار أسماء بعض الكتب التي استخدمتيا في الرسالة .
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وىذه مصطمحات مختصرة ألىـ الكتب في الرسالة ،وىي عمى النحو التالي:
ـ

اسـ الكتاب

المصطمح

.1

االستيعاب

االستيعاب في معرفة األصحاب  -البف عبد البر.

.2

اإلصابة

اإلصابة في تمييز الصحابة – البف حجر.

.3

األنساب

األنساب ػ لمسمعاني.

.4

التاريخ

التاريخ الكبير_ لمبخارم.

.5

التذكرة

تذكرة الحفاظ – لمذىبي .

.6

التقريب

تقريب التيذيب – البف حجر .

.7

التيذيب

تيذيب التيذيب –البف حجر.

.8

الكماؿ

تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ – لمحافظ المزم.

.9

جامع التحصيؿ

جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ  -لمعبلئي.

.10

الجرح

الجرح كالتعديؿ  -البف أبي حاتـ.

.11

السير

سير أعبلـ النببلء  -لمذىبي.

.12

الطبقات

الطبقات الكبير_ البف سعد.

.13

العمؿ

العمؿ كمعرفة الرجاؿ_ لئلماـ أحمد.

.14

الفائؽ

الفائؽ في غريب الحديث  -لمزمخشرم.

.15

الكاشؼ

الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة  -لمذىبي.

.16

الكامؿ

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ – البف عدم.

.17

المجركحكف

كتاب المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف – البف

حباف.

.18

المباب

المباب في تيذيب األنساب – لعز الديف ابف األثير.

.19

المغني

المغني في الضعفاء  -لمذىبي.

.20

الميزاف

ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ  -لمذىبي.

.21

النياية

النياية في غريب الحديث كاألثر -لمجد الديف ابف األثير.

ىذا باإلضافة إلى المصادر كالمراجع األخرل التي استخدمتيا في رسالتي كلـ أرمز ليا أك
أختصر اسميا كانما كتبتو كامبلن .كحيثما كردت كممة(قاؿ الباحث) في أم مكقع فيي مف
الباحثة .كقد اكتفيت بذكر اسـ اإلماـ الدارمي كترحمت عميو بيف يدم الحديث األكؿ.
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خطة البحث:

ىذا ،كسيتـ تقسيـ البحث إلى:

مقدمة ،كتمييد ،كفصميف ،ثـ خاتمة كفيارس.

المقدمة :بينت فييا أىمية السنة ،كأىمية المكضكع ،كالباعث عمى اختياره ،كالمنيج الذم
سمكتو فيو.

التمييد :يشتمؿ عمى تعريؼ اإلسناد لغة ،كاصطبلحان ،كأنكاعو ،كأىميتو ،كتعريؼ الرباعيات
لغة كاصطبلحان.
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الفصؿ األوؿ :عصر اإلماـ الدارمي ،وحياتو ،ونبذة عف عمـ التخريج وأىميتو وتعريفو.
كيتككف مف ثبلثة مباحث -:
المبحث األوؿ :عصره .
ويشتمؿ عمى أربعة مطالب-:
 المطمب األكؿ :الحالة السياسية.
 المطمب الثاني :الحالة االجتماعية.
 المطمب الثالث :الحالة العممية .
 المطمب الرابع :الحالة الدينية.
المبحث الثاني :حياتو .
ويشتمؿ عمى خمسة مطالب-:
 المطمب األكؿ :اسمو كنسبو ككنيتو كمكلده كنشأتو ككفاتو.
 المطمب الثاني :شيكخو كتبلميذه.
 المطمب الثالث :رحبلتو في طمب الحديث.
 المطمب الرابع :أقكاؿ العمماء فيو ،كمنزلتو بيف العمماء.
 المطمب الخامس :آثاره العممية ،كمنزلة كتابو بيف الكتب.
المبحث الثالث :نبذة عف عمـ التخريج كأىميتو  ،كتعريفو لغة كاصطبلحان.

الفصؿ الثاني :الدراسة التطبيقية .
كىك لب البحث كصمبو ،كفيو جمع أحاديث رباعيات سنف اإلماـ الدارمي ،كتخريجيا،
كدراستيا ،كالحكـ عمييا ،كذلؾ مف أكؿ الكتاب (المقدمة) إلى نياية كتاب الصبلة ،كعدد
األحاديث ىك مائة ككاحد كأربعكف حديثان.
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الخاتمة :كتتضمف ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج ،باإلضافة إلى تكصيات كمقترحات لمباحثيف.

أما الفيارس العممية فتشتمؿ عمى :
 فيرس اآليات القرآنية مرتبة حسب ترتيب السكر.
 فيرس أطراؼ األحاديث النبكية مرتبة عمى حركؼ المعجـ.
 فيرس الركاة المترجـ ليـ مرتبيف عمى حركؼ المعجـ.
 قائمة المصادر كالمراجع مرتبة عمى حركؼ المعجـ.
 فيرس مكضكعات الرسالة.
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التمييد
تعريؼ اإلسناد لغة واصطالحاً:
السند لغة :بفتح السيف ،كالنكف ،كالجمع أسناد كأسانيد

()1

ككؿ شيء أسندت إليو شيئان
()3

فيك مسند .كأسند الحديث :رفعو إلى قائمو( )2كاألسانيد :قكائـ الحديث

فالسند :أصؿ كاحد يدؿ

عمى انضماـ الشيء إلى الشيء ( )4كقيؿ ىك حكاية طريؽ المتف ( ،)5كالمسند مف الحديث :ما
اتصؿ إسناده إلى النبي .)6(
السند اصطالحاً :في قكؿ أىؿ الحديث  ":ىذا حديث مسند" ىك :مرفكع صحابي بسند

ظاىره االتصاؿ( .)7كيطمؽ عمى المعاني التالية:
أ .الحديث المرفكع المتصؿ السند.
ب .الحديث المرفكع مطمقان.

السند ىو" :الطريؽ المكصمة لممتف .أك سمسمة الركاة الذيف يذكرىـ المحدث ابتداء بشيخو،
كانتياء بمف يسند إليو الخبر"( .)8كيتضح لنا بعد ىذا أف السند ىك" :سمسمة الركاة الثقات الذيف
نقمكا لنا متكف األحاديث عف النبي ."
إذف تكمف أىمية اإلسناد في أنو:
 .1يعد أىـ الكسائؿ التي حفظ هللا بيا الحديث كصانو مف الكضع كالكذب كاالفتراء.
تقيـ بو الركايات كتكزف بو األخبار.
 .2ىك المعيار األكؿ الذم ٌ
( )1معجـ لغة الفقياء ( .)251/

( )2انظر إلى :لساف العرب مادة (مسند) (.)2115/3
( )3انظر إلى :أساس الببلغة(.)477/1
( )4معجـ مقاييس المغة(.)105/3
( )5اليكاقيت كالدرر(.)483/2
( )6انظر إلى :المعجـ الكسيط ( .)454/

( )7نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر ( .)114/
( )8تحقؽ الرغبة في تكضيح النخبة ( .)169/
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 .3يساعد في معرفة صحيح األحاديث مف سقيميا ،كقكييا مف ضعيفيا ،كمتكاترىا مف
آحادىا ،كنحك ذلؾ .
 .4يعد قضية أساسية في التكثيؽ.
 .5ىك خصيصة فاضمة مف خصائص ىذه األمة؛ حيث يفيد في معرفة التكاريخ ،فضبلن
عمى أنو كاف أساسان في الحفظ .فمقكلة" اإلسناد مف الديف" كاف كانت ليست حديثان عف
النبي  ،كانما ىك قكؿ منسكب لعبد هللا بف المبارؾ حيث كاف يقكؿ ":اإلسناد عندم مف
()1

الديف ،كلكال اإلسناد لقاؿ مف شاء ما شاء كلكف إذا قيؿ لو :مف حدثؾ؟ بقي"

أم بقي

ساكتان لـ ييجب كاف طمب العمك في اإلسناد يعد منيجان في عمكـ الحديث ،فقد قاؿ الحاكـ:

"فأما طمب العالي مف األسانيد فإنيا مسنكنة  ، ...كقد رحؿ في طمب اإلسناد العالي

غير كاحد مف الصحابة"( .)2فعمـ اإلسناد يبحث فيو عف صحة الحديث ليعمؿ بو أك
يترؾ ،مف حيث صفات الرجاؿ كصيغ اآلداء ،كمع ذلؾ فبل يعد قرب اإلسناد دليبلن عمى
جكدة الحديث ،بؿ جكدة الحديث مف صحة رجالو كما قاؿ ابف المبارؾ( .)3كيعد
الصحابة  أكؿ مف طمبكا عمك اإلسناد عف طريؽ قربيـ كمبلزمتيـ لمنبي



؛ ألف

العمك يبعد اإلسناد مف الخمؿ؛ ألف كؿ و
رجؿ يحتمؿ أف يقع الخمؿ مف جيتو سيكان ،أك
()4

عمدان

؛ ألف ما مف رواك مف رجاؿ السند إال كالخطأ جائز عميو  ،فكمما كثرت الكسائط

قؿ ىَ ٌَت قمٌت ( .)5كمع ذلؾ إذا تعيف النزكؿ
كطاؿ السند كثرت مظاف التجكيز  ،ككمما ى

دكف العمك طريقان إلى فائدة راجحة عمى فائدة العمك فيك المختار(.)6

كبعد ذلؾ كنظ انر إلى أىمية اإلسناد كعظيـ قدره ،كجب عمينا معرفة أنكاعو.

( )1تاريخ بغداد (. )102/7
( )2معرفة عمكـ الحديث( .)7/
( )3انظر إلى :تدريب الراكم(.)161/2
( )4انظر إلى :مقدمة ابف الصبلح( .)216/
( (5انظر إلى :نزىة النظر( .)116/

( (6انظر إلى :مقدمة ابف الصبلح( .)222/
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أنواع اإلسناد:
قؿ عدد رجاؿ السند المكصكلة إلى النبي .)1( 
أوالً -اإلسناد العالي :كىك ما ٌ
وينقسـ إلى قسميف-:
 .1العمو المطمؽ :كىك ما ينتيي إلى النبي  بسند صحيح ،كتمؾ الغاية القصكل(.)2
فالعمك المطمؽ يجب أف يتميز بػ:
أ -قمة سمسمة الركاة.
ب -القرب إلى النبي .
ج -صحة السند.
 .2العمو النسبي :كىك ما يقؿ العدد فيو إلى إماـ مف األئمة .كلك كاف العدد مف ذلؾ اإلماـ إلى
منتياه كثي انر (.)3
كينقسـ إلى أربعة أقساـ كما ذكرىا ابف الصبلح في مقدمتو (.)4
أ -القرب مف إماـ مف أئمة الحديث ،كاف كثر العدد مف ذلؾ اإلماـ إلى رسكؿ هللا .
ب -العمك بالنسبة إلى ركاية الصحيحيف أك أحدىما ،أك غيرىما مف الكتب المعركفة.
ج -العمك المستفاد مف تقدـ كفاة الراكم.
د -العمك المستفاد مف تقدـ السماع.
ثانياً -اإلسناد النازؿ ،كالنزكؿ كما ىك معمكـ ضد العمك ،كمف عرؼ العمك فقد عرؼ ضده ،كما
مف قسـ مف أقساـ العمك إال كضده قسـ مف أقساـ النزكؿ.
فينقسـ اإلسناد النازؿ إلى:
 .1النزكؿ المطمؽ :كىك ما كاف رجالو أكثر مف رجاؿ العالي(.)5
 .2النزكؿ النسبي ،كينقسـ إلى (:)6
( (1انظر إلى :نزىة النظر(  ، )115/كاليكاقيت كالدرر شرح شرح نخبة الفكر( . )528/
( (2نزىة النظر ( )116/
( (3انظر إلى :المصدر السابؽ ( )116
( )4انظر إلى :مقدمة ابف صبلح ( .)221-220-217-216/
( )5انظر إلى :الباعث الحثيث( .)452/
( )6انظر إلى :التقريرات السنية ( .)47/
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أ -كثرة الرجاؿ إلى إماـ مف أئمة الحديث.
ب -نزكؿ اإلسناد مف طريؽ غير الصحيحيف ،أك الكتب المعركفة.
ج -تأخير كفاة الراكم.
د -تأخر السماع.
كبعد تمؾ المقدمة عف اإلسناد كأنكاعو ،كأىميتو ،سنعمؿ عمى دراسة استقرائية لجمع
األحاديث الرباعية مف أكؿ الكتاب( المقدمة) إلى آخر كتاب الصبلة مف سنف اإلماـ الدارمي؛
كذلؾ لجمع األسانيد العالية ،كالتي ىي مدار دراستنا ،كقبؿ ذلؾ سنقكـ بكتابة نبذة تكضيحية
عف تمؾ الرباعيات.
تعريؼ الرباعيات:
الرباعيات في المغة:
الرباعيات جمع رباعية  ،كىي مما يجمع باأللؼ كالتاء جمع مؤنث سالـ  ،كما ىك
معركؼ في لغة العرب .
كريبكع ،كأ ٍرباع (.)1
كمادة ىرىبع :اىلرٍبعي ،جمعيا ًرباع ،ي
()2
كرىب ىع القكـ :صار رابعيـ ،كمميـ بنفسو
دكؿ مف أربعة أربعة  ،ى
ي
كرباعي :بالضـ ىم ٍع ي
()4
أربعة( ،)3ك ٍأرىبع القكـ :أم صاركا ٍأرىبعة .

الرباعيات في االصطالح:
ىي األحاديث التي يككف بيف المصنؼ كبيف النبي  أربعة ركاة ،عدا المصنؼ
كالنبي  .)5( كمف الجدير ذكره أف الرباعيات تعد إسنادان عاليان بالنسبة إلى الخماسيات ،نَ
كنازالن بالنسبة إلى الثبلثيات ؛ ألف العمك أك النزكؿ نسبي كليس مطمقان ،كما ىك معركؼ.
( (1انظر إلى  :لساف العرب (.)1563/3
( )2القامكس المحيط (.)26/3
( )3تاج العركس(.)28/21
( )4القامكس المحيط (.)26/3

( )5انظر إلى  :كيؼ نستفيد مف الكتب الحديثية الستة ( .)21/
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الفصؿ األوؿ :عصره وحياتو .ويشتمؿ عمى ثالثة مباحث -:
المبحث األوؿ:
الد ِ
عصر اإلماـ َّ
ار ِِمي:
إف العصر الذم يعيش فيو اإلنساف لو بالغ األثر في تككيف شخصيتو ،كىذا العصر أثٌر

في شخصية اإلماـ الدارمي ،حيث كرث مف الجك الطبيعي اليدكء ،كاالتزاف ،كالحمـ كصفاء

الفكر ،فأصبح مف أحسف المفكريف كالعمماء ،كالفقياء .كفي ىذا المبحث سأتناكؿ الحديث عف
عصره ،في أربعة مطالب ىي-:
المطمب األوؿ :الحالة السياسية .
عاش اإلماـ الدارمي في عيد الدكلة العباسية ،في النصؼ الثاني -تقريبان -مف خبلفة
الرشيد(194ى) إلى خبلفة المعتز(255ى) ،ككاف الحكـ  -آنذاؾ  -كراثيان ،ككانت الدكلة تمتاز
بالقكة في حكـ الخمفاء األكائؿ ،فقد مرت بألكاف مف الصراعات ،حيث قامت الدكلة العباسية عمى
أكتاؼ الفرس ،إلى أف جاء الرشيد الذم أسعفتو فطرة الكرع ،كالقرآف ففتح هللا قمبو ،كما فتح بصره
عمى اضطراب الضمائر بيف الطمع كالحماقة في سعي الناس ،فاستطاع أف يكازف بيف أسباب
القكة ،كأساليب العمـ ،كبيف العرب كالمكالي ،كبيف المسمميف كأىؿ الذمة ،فأيقف الفرس أنيـ بدأكا
باالنكسار ،كمف ثـ االنسحاب ،حتى اعتمى األميف (198ى) منصب الخبلفة ،كامتطى أمكاج
فدب الضعؼ كظيرت الثكرات الداخمية ،فحصؿ االقتتاؿ عمى الممؾ كالخبلفة،
الميك كالمجكفٌ ،

كقتؿ بعضيـ بعضان ،مثؿ :قتؿ المأمكف ألخيو األميف ،كقتؿ المنتصر ألبيو المتككؿ ،كىذه كانت

انقضكا عمى مركز الخبلفة ببغداد .إلى أف جاء عصر المعتصـ (227ى)
فرصة لمفرس ،حيث
ٌ
الذم أدخؿ العنصر التركي( ،)1كمكف لو كاستبعد العرب عف الحكـ ،كاستكلى عمى دكلة
فعيف مف عيف ،كخمع كقتؿ مف أراد ،فأدت ىذه
العباسييف ،كسيطر عمى الخبلفة سيطرة تامة ٌ
السياسة إلى ظيكر الحركات الباطنية؛ مما أدل إلى ضعؼ الدكلة العباسية كانييارىا .كبالرغـ

( (1انظر إلى  :تاريخ الخمفاء( .)228/
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مف الظمـ كاالضطياد كالقتاؿ كاالنقسامات؛ إال أنو كانت ىناؾ غزكات كفتكحات تحسب ليذا
العصر ،مثؿ غزك المأمكف لببلد الركـ الذم قتؿ فيو ،كغير ذلؾ.
المطمب الثاني :الحالة االجتماعية .
في ىذا العصر جاء نكعه مف الخمفاء أخمدكا إلى :الجيؿ ،كالميك ،كالشيكات ،فكثرت

الفتف ،كالثكرات ،كمف ناحية أخرل فإف اتساع رقعة الببلد اإلسبلمية أدل إلى نمك الثركات
فشيدكا القصكر كزخرفكىا ،كزينكىا بأثمف الزينات ،فكثرت مجالس الغناء كالشراب ،كبالمقابؿ كاف
ىناؾ خمفاء لـ يميمكا إلى الترؼ أك الميك

()1

كالميتدم ،كظيرت – آنذاؾ – الفمسفة اليكنانية التي

األعي ف إلييا فأعجبكا بثقافتيا مف جية ،كمف جية أخرل كانكا يدافعكف عف تعاليـ الديف
جذبت
ي
فظير بسبب ذلؾ" عمـ الكبلـ"( ،)2كىذا العمـ يشرح أركاف اإليماف كمسائؿ العقائد باالعتماد عمى
()4

()3
الج ىكٍيني
األدلة النصية كالعقمية  ،كقد َّ
ذـ اإلماـ ي

(رحمو هللا) في آخر حياتو عمـ الكبلـ،

كنصح األمة أف يجتنبكه حيث قاؿ  ":ال تشتغمكا بعمـ الكبلـ ،فمك عرفت أف الكبلـ يبمغ بي ما
()5

بمغ ما اشتغمت بو"

.كأما أىؿ الذمة مف الييكد كالنصارل فقاؿ ابف كثير ":فقد ميزىـ المتككؿ

في لباسيـ كعمائميـ كثيابيـ ...كأمر بتخريب كنائسيـ كبتضيؽ منازليـ المتسعة "...

()6

أما اإلماـ الدارمي ،فقد ترؾ حياة المجكف كالميك ،كرحؿ في طمب الحديث كالعمـ كأىمو،
فمـ تجرفو تمؾ التيارات المتصارعة كما جرفت الكثير غيره.
المطمب الثالث :الحالة العممية .
عمى قدر ىذه الفتف كالنزاعات ،إال أف ىذا العصر  -خاصة عصر الخميفة الرشيد،
كالمأمكف – كاف عصر العمـ بحؽ ،فيو تألؽ األئمة :أبك حنيفة ،كمالؾ ،كالشافعي ،كاإلماـ أحمد،
كلمع جابرابف حياف ،كذاع يعقكب بف إسحاؽ الكندم،كمحمد بف مكسى الخكارزمي ،كعمى قدر ما
كاف المأمكف يميؿ إلى المعتزلة كيتبنى أفكارىـ ،كيسيء لممحدثيف كمف سمؾ سبيميـ ،إال أنو شيد
( )1انظر إلى :المصدر السابؽ( .)227/
( )2انظر إلى :ماذا خسر العالـ بانحطاط المسمميف ( .)232/
( )3انظر إلى :الحضارة اإلسبلمية أسسيا كرسائميا ( .)472/
( )4إماـ الحرميف عبد الممؾ بف عبد هللا أبك المعالي ،ركف الديف ،كاف مف أذكياء العالـ ،تكفى عاـ 478ىػ.
انظر إلى  :العبر في خبر مف غبر(.)339/2

( (5انظر إلى  :تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف في القرآف الكريـ( .)302/
( )6انظر إلى  :البداية كالنياية (.)342/14
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صرح العمـ ،كشجع الشعر كالشعراء ،كفي المقابؿ أكرـ المتككؿ المحدثيف ،كنصر السنة ،كأمات
()1

البدعة ،كأمرىـ بأف يحدثكا بأحاديث الصفات كالرؤية

فإف بغداد صارت قبمة لطبلب العمـ مف

ج ميع األمصار اإلسبلمية ،يرحمكف إلييا ليتمكا ما بدؤكا فيو مف العمكـ الدينية ،كالعربية عمى
اختبلفيا ،فقد كاف فييا كبار المحدثيف ،كالقراء ،كالفقياء ،كحفاظ المغة كآداب العرب ،كىذا الجك
كاف لو أكبر األثر في شخصية اإلماـ الدارمي ،فأصبح أحسف المفكريف ،كفقييان عالمان ،أحاط
ألـ بأصكليا كأحكاميا ،فكاف بحؽ إماـ مف األئمة المرمكقيف.
بأسرار الشريعة ،ك ٌ
المطمب الرابع :الحالة الدينية .
كاف الديف اإلسبلمي ىك الديف المنتشر – آنذاؾ -كلكف ظيكر الفتف ،كالثكرات
كالحركات الباطنية ،كالتعصب المذىبي()2؛ أدل إلى تغير مفيكـ اإلسبلـ الحقيقي ،كانتشار بعض
البدع ػ خاصة في عصر المأمكف كالمعتصـ ػ مثؿ فتنة القكؿ بخمؽ القرآف ،كالذم قاؿ بو
()3
فر ،كمنيـ مف
األمراء كالحطٌ مف شأف الكثير مف الصحابة ،فاضطيدكا أىؿ السنة فمنيـ مف ٌ
قيتؿ ،كمنيـ مف يجمد كاإلماـ أحمد بف حنبؿ ،كبقي الحاؿ كما ىك عميو إلى أف جاء عصر

القرف ،فأعز السنة كأىميا( ،)4قاؿ ابف كثير ":ثـ كتب المتككؿ إلى
المتككؿ فمنع القكؿ بخمؽ آ
()5
أحد إال بالكتاب كالسنة،
اآلفاؽ بالمنع مف الكبلـ في مسألة الكبلـ ...كأمر الناس أف ال يشتغؿ ه

كقد أكرـ اإلماـ أحمد كقربو منو  ،)6("...أما اإلماـ الدارمي كسط ىذه الحياة فقد أدرؾ أف اإلسبلـ

غريب فبدأ بالدعكة إلى منيج هللا إلى عقيدة ربانية صحيحة؛ ألنو ىعمًـ عمـ اليقيف أف السنة إذا
ارتفع شأنيا فستزكؿ البدع ،كاألباطيؿ .فعمؿ عمى أف أعاد لمدعكة صفائيا ،كلمسنة احتراميا،
فكثر العاممكف بيا ،فكانت شعائر الديف كاضحة ظاىرة ،رغـ كؿ ما مرت بو الدكلة كالخبلفة مف
األمكر العصيبة.
المبحث الثاني

( )1انظر إلى  :تاريخ الخمفاء( .)236 /
( )2البداية كالنياية(.)348/14
( )3المصدر السابؽ (.)344/14
( )4المصدر نفسو ( ،)350/14كتاريخ الخمفاء ( .)236/
( )5سبؽ ذكر معناىا  .انظر إلى ص.20

( (6انظر إلى  :البداية كالنياية (.)350/14
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الد ِ
حياة اإلماـ َّ
ار ِِمي ( رحمو هللا)
ويشتمؿ عمى خمسة مطالب-:
المطمب األوؿ :اسمو ونسبو وكنيتو ومولده ونشأتو ووفاتو.
أوالً :اسمو(.)1
محدث شيخ اإلسبلـ عبد هللا بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف ىب ٍي ىراـ،
ىك اإلماـ الحافظ ال ٌ
محمد" التَّ ًمي ًم َّي(َّ ،)2
دم.
ابف عبد
الد ًارميَّ ،
الصمد "،أبك َّ
َّ
الس ىمرقى ٍن ٌ
ٌ
ثانياً :نسبو .
الد ًارمي بفتح الداؿ ،كسككف األلؼ ،ككسر الراء ،كبعده ميـ ،كترجع نسبة َّ
َّ
الد ًارمي إلى

ىد ًارـ ،بف ىمالًؾ ،بف ىح ٍنظىمىة بف زيد ىم ىناة بف تى ًميـ
.
كينسب إليو خمؽ كثير مف العمماء ،كالشعراء ،كالفرساف
أنجبت الفرزدؽ كغيره مف أمراء البياف ،ي
()3

بطف كبير مف تميـ( ،)4كىذه القبيمة ىي التي

الس َِ َمرقَ ْندي ٌَ يَ :بفتح أكلو ،كاسكاف ثانية .نسبة إلى مكلده في سمرقند كالتي عاش فييا ،كىي
و َّ
مف بمداف ما كراء النير كقد نعمت ىذه المدينة بألكاف مف الجماؿ كالبناء الزاخر ،كيكفييا جماالن
كبياء ،كجكد صاحب الصحيح محمد بف إسماعيؿ البخارم ،كبيا جماعة مف األكلياء الصالحيف
ن
(رحميـ هللا)(.)5

ثالثاً :كنيتو .

( )1انظر إلى ترجمتو في المصادر التالية :التاريخ الصغير لمبخارم( ،)367/2كالجرح ( ،)99/5كالثقات البف
حباف ( ،)364/8كرجاؿ صحيح مسمـ ( ،)351/1كتاريخ بغداد( ،)209/11كاألنساب لمسمعاني( ،)440/2
كتاريخ دمشؽ ( ،)310/29كالكماؿ ( ،)210/15كالكاشؼ (،)567/1كالتذكرة ( ،)534/2كتاريخ اإلسبلـ

( ،)179/19كالسير ( ،)224/12كالكافي بالكفيات( ،)127/17كالتيذيب ( ،)373/2كالتقريب ( ،)311/
كشذرات الذىب(.)245/3
( (2التى ًم ً
يمي  :بفتح التاء ،ككسر الميميف ،بينيما ياء .انظر إلى االنساب (.)478/1
( )3الرسالة المستطرفة( .)32/

( )4انظر إلى  :المباب( .)484 /1
( )5انظر إلى :آثار الببلد كأخبار العباد( ،)53 /كخريدة العجائب كفريدة الغرائب (.)37/
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يكنى بأبي محمد ،كقد كردت ىذه الكنية في أكثر الكتب التي ترجمت ليذا اإلماـ ،فقد
ذكرىا ابف عساكر في تاريخو

()1

كقاؿ" :قاؿ محمد بف إبراىيـ الشيرازم :عبد هللا بف عبد

الرحمف ،كنيتو أبك محمد  ،"....كقاؿ ابف كثير" :أبك محمد عبد هللا بف عبد الرحمف
الدارمي.)2("...
رابعاً :مولده ومكاف والدتو .
كاف مكلده في سنة (181ى) ،كما ذكر الخطيب البغدادم ،كابف عساكر كصبلح الديف
الصفدم(.)3
()4

كقد ذكر الخطيب البغدادم في تاريخو
ابف المبارؾ

()5

أف اإلماـ ساؽ مكلده فقاؿ" كلدت في سنة مات

سنة إحدل كثمانيف كمائة".

أما عف مكاف الوالدة :فقد كلد اإلماـ في مدينة سمرقند،

()6

كىي مدينة مف خراساف،

يقاؿ إنيا بنيت أياـ اإلسكندر ،ليا شكارع ،كمباني ،كقصكر ،كفنادؽ ،كىي كثيرة الخصب،
كالنعـ(.)7

(.)314 /29 ( )1
( )2البداية كالنياية (.)530/14

( (3انظر إلى  :تاريخ بغداد( ،)209/11كتاريخ دمشؽ ( .)310/29كالكافي بالكفيات (.)127/17
(.)209/11( (4
( )5عبد هللا بف المبارؾ التميمي ،أبك عبد الرحمف المركزم ،ثقة ثبت فقيو ،كعالـ ،جمعت فيو خصاؿ الخير.
انظر إلى التقريب(.)320/
( )6انظر إلى  :أثار الببلد كأخبار العباد(.)536/

( )7انظر إلى  :الركض المعطار في خبر األقطار(  ،)322/كمعجـ البمداف(.)246/4
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خامساً :نشأتو .
كلد ىذا اإلماـ في سمرقند كىي المدينة التي فتحيا قتيبة بف مسمـ بشئ مف الغدر ،فعمـ
بذلؾ عمر بف عبد العزيز كأبطؿ الفتح؛ ألنو خالؼ قكاعد اإلسبلـ في الحركب ،حيث تعرضت
ىذه المدينة إلى ىزات عنيفة ،كلكنيا عادت لتأخذ مكانتيا العظيمة ،كقد نعمت بألكاف مف البناء
()1

كالزخرفة ،ال يشاىد الزائر مثمو مف المدف

كمف الطبيعي في ىذا الجك أف يرث اإلماـ الدارمي(

رحمو هللا) اليدكء كاإلتزاف ،كالركية كالحمـ ،كصفاء الفكر .فقد شب كترعرع فييا ،كبما أنو مف
بناء إسبلميان ترعاىـ في طمب العمـ ،فقد جاب (رحمو
سبللة عربية درجت عمى بناء أكالدىا ن
هللا)عكاصـ العالـ اإلسبلمي في عصره بعد أف أحاط بكؿ التيارات الفكرية في مسقط رأسو ككاف
مف أىؿ الحديث الحريصيف عمى مجالسو ،كالسماع مف أىمو ،فجمع معارؼ العصر كتمثميا
فأصبح بالكرع كالتقكل آية ،كفي الفقو ،كالعمـ بح انر زاخ انر.
عقيدتو:
كانت عقيدتو عقيدة أىؿ السنة كالجماعة ،حيث استكعبت حياتو (رحمو هللا)النصؼ
الثاني تقريبان مف خبلفة الرشيد ،كعاصر المأمكف الذم انتشرت بدعو ،كأراد إلزاـ الناس بيا بقكة
الدكلة مثؿ :القكؿ بخمؽ القرآف ،كالحط مف شأف الكثير مف الصحابة ،كتحكيـ العقؿ في النص،
كغير ذلؾ مف أفكار المعتزلة ،لكف _الدارمي_ كاف عمى غاية مف العقؿ ،ككاف ييضرب بو المثؿ
في الحمـ ،كالعمـ ،كالحفظ ،كالعبادة .لقد أدرؾ أف اإلسبلـ غريب في ىذه المممكة التي تكصؼ
بالخبلفة اإلسبلمية ،كما أدرؾ أف ىذه األمة ال تصمح إال بما صمح بو أكليا ،فبدأ يدعك إلى
كذب عنيا الكذب ،كقد ذكر
عقيدة ربانية صحيحة ،فأظير عمـ الحديث كاآلثار بسمرقند،
ٌ
الخطيب البغدادم في تاريخو ،أنو استي ٍق ً
لح عميو السمطاف حتى تقمٌ ىده
ضي عمى سمرقند ،فأىبى ،فأى َّ
استحياء ،كلكنو (رحمو هللا) نفر مف ىذا المنصب ،كاستىعفىى بعد أف قضى قضية كاحدة فأي ً
عفي،
ٍ
ى
()2
كغادر حمى السمطاف إلى غير رجعة.

( )1انظر إلى  :الركض المعطار في خبر األقطار ( .)322/
( (2انظر إلى  :تاريخ بغداد ( ،)212/11كالكماؿ(.)217/15
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سادساً :وفاتو .
تكفى اإلماـ الدارمي(رحمو هللا) سنة(255ى) خمس كخمسيف كمائتيف ،يكـ التركية بعد
العصر ،مف يكـ الجمعة ،كدفف يكـ عرفة ،كىك ابف خمس كسبعيف سنة ،كىذا القكؿ ذكره
الخطيب البغدادم ،كابف حباف ،كالصفدم ،كالمزم.

()1

كىكذا انتيت حياة ىذا اإلماـ الذم جمع مف أرخكا لو عمى أنو جمع العمـ ،كرحؿ مف
أجؿ ذلؾ ،كما أجمعكا عمى حفظو لما جمع ،كاإلتقاف لو ركاية كدراية ،فاإلماـ الدارمي ،جمع
خير ما يسعى لجمعو الناس ،كىك ميراث رسكؿ هللا  ليككف ىداية في الطريؽ إلى هللا ،فكاف
ممف أدخؿ السنة إلى سمرقند كعمؿ بيا ،حتى أصبحت بحؽ القمعة الحصينة لمسنة.

( )1انظر إلى :تاريخ بغداد( ،)209/11كالثقات البف حباف(،)364/8كالكافي بالكفيات لمصفدم (،)127/17

كالكماؿ(.)217/15
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المطمب الثاني
شيوخو وتالميذه
()1

أوالً :شيوخ اإلماـ الدارمي.

مف المعمكـ أف اإلنساف ال يصبح متعممان ،كعالمان في الحديث إال بعد أف يسمع ممف
سبقو ،أك عاصره مف العمماء .فكجدت لذلؾ حمقات العمـ كالحديث ،التي يتمقى فييا التمميذ عف
شيخو الحديث بسنده إلى النبي  ،كىكذا كاف اإلماـ الدارمي جمع ككعي كؿ ما طالتو يده مف
العمـ في حمو كترحالو .فمقي الكثير مف الشيكخ كحدث عنيـ.
كسأذكر أىـ شيوخو مرتبيف بحسب سنكات الكفاة.
 .1جعفر بف عوف ،المخزكمي ،أبك عكف الككفي ،كثقة العجمي ،كاإلماـ أحمد ،كابف حباف،
كابف معيف ،كالذىبي .كقاؿ أبك حاتـ ،كابف حجر :صدكؽ .تكفى عاـ 206ىػ ،كقيؿ
207ى.

()2

 .2يزيد بف ىاروف ،أبك خالد الكاسطي ،كثقة العجمي ،كاإلماـ أحمد ،كابف المديني ،كابف
معيف ،كابف حجر ،تكفى عاـ 206ى (.)3
 .3سعيد بف عامر الضبعي ،أبك محمد البصرم .كثقة العجمي ،كأبك حاتـ ،كابف حباف ،كابف
معيف ،كابف حجر .تكفى عاـ 208ى.

()4

 .4يحيى بف حساف التنيسي ،البصرم .كثقة النسائي ،كاإلماـ أحمد ،كأبك حاتـ ،كابف
حجر ،تكفى عاـ 208ى

()5

( )1تاريخ بغداد( )209/11تاريخ دمشؽ ( ،)310/29الكماؿ (.)210/15
( )2التاريخ( ،)197/2كالثقات لمعجمي ( )270/1كالجرح ( ،)485/2كالثقات البف حباف ( ،)141/6كالكماؿ
( )70/5كالكاشؼ ( ،)295/1كالسير ( ،)439/9كالتقريب( .)141/

( )3التاريخ ( ،)368/8الثقات لمعجمي ( ،)368/2كالكماؿ ( ،)261/32كالكاشؼ ( ،)391/2كالتقريب(
.)606/
( (4التاريخ( ،)502/3كالثقات لمعجمي( ،)401/1كالجرح ( )48/4كالثقات البف حباف (،)264/8
كالكماؿ( ،)510/10كالكاشؼ ( ،)439/1كالتقريب(.)237/

( )5التاريخ( ،)269/8كالثقات البف حباف ( ،)252/9كتاريخ دمشؽ ( )11/64كالكماؿ ( ،)266/31كالتقريب(
.)589/
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 .5عبد هللا بف عبد المجيد الحنفي ،أبك عمي البصرم .كثقة الدارقطني ،كابف قانع ،كابف
حباف ،كأبك حاتـ ،كالذىبي .كقاؿ ابف حجر :صدكؽ ،تكفى عاـ  209ى.

()1

 .6عثماف بف عمر بف فارس العبدي ،أبك محمد البصرم ،كثقة العجمي ،كاإلماـ أحمد،
كابف معيف ،كابف سعد ،كالذىبي ،كابف حجر ،تكفى عاـ 209ى.

()2

 .7يعمي بف عبيد اإليادي ،أبك يكسؼ الطنافسي ،كثقة العجمي ،كابف معيف ،كالذىبي ،كقاؿ
اإلماـ أحمد :صالح نفسو ،كقاؿ ابف حجر :ثقو ،تكفى عاـ 209ى.

()3

 .8زكريا بف عدي ،بف زريؽ ،أبك يحيى الككفي ،كثقو العجمي ،كابف سعد ،كابف خراش،
كالذىبي ،كابف حجر ،تكفى عاـ 211ى.

()4

 .9ىشاـ بف عبد الممؾ الباىمي ،أبك الكليد الطيالسي ،كثقة العجمي ،كاإلماـ أحمد ،كأبك
زرعة ،كأبك حاتـ ،كابف حباف ،كابف حجر ،تكفى عاـ211ى.

()5

 .10الضحاؾ بف مخمد الشيباني ،أبك عاصـ البصرم ،كثقة ابف سعد ،كالعجمي ،كابف
معيف ،كابف حباف ،كابف حجر ،تكفى عاـ 212ى.

()6

 .11محمد بف يوسؼ الضبي ،أبك عبد هللا الفريابي .كثقو العجمي ،كاإلماـ أحمد ،كالنسائي،
كالبخارم ،كابف حجر ،تكفى عاـ 212ى.

()7

( )1التاريخ ( ،)391/5كالثقات البف حباف ( ،)404/8كالكماؿ ( ،)104/19كالكاشؼ ( ،)683/1كالتقريب
(.)373/

( (2التاريخ( ،)240/6كالثقات لمعجمي( ،)129/2كالجرح ( ،)159/3كالثقات البف حباف( ،)451/8كالكماؿ
( ،)461/19كالتذكرة ( ،)378/1كالتقريب(.)385/
( )3الثقات لمعجمي( ،)373/2كالجرح( ،)304/9كالكماؿ ( ،)389/32كالكاشؼ ( ،)387/2كالتقريب (.)609/
( )4الثقات لمعجمي ( ،)370/1كالثقات البف حباف ( ،)253/8كالكماؿ ( ،)364/9كالكاشؼ ()405/1

كالتقريب (.)216/

( )5التاريخ ( ،)195/8كالثقات لمعجمي( ،)330/2كالجرح( ،)65/9كالثقات البف حباف()571/7
كالكماؿ( ،)226/3كالكاشؼ( ،)337/2كالتقريب (.)573/
( )6التاريخ ( ،)336/4كالثقات لمعجمي( ،)472/1كالجرح(،)463/4كالثقات البف حباف( ،)483/6كتاريخ دمشؽ
 ،)356/014كالكماؿ ( ،)281/13التقريب (.)280/

( )7الثقات لمعجمي ( ،)257/2كالثقات البف حباف ( ،)57/9كتاريخ دمشؽ ( ،)322/56كالكماؿ (،)52/27
كالتقريب (.)515/
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 .12خالد بف مخمد القطواني ،البجمي الككفي ،كثقة العجمي ،كابف حباف .اتيـ بالغمك في
التشيع مف قبؿ ابف سعد ،كأبي داكد ،كالعجمي ،كالذىبي ،كابف حجر ،كذكره العقيمي في
الضعفاء الكبير()1؛ إلف اإلماـ أحمد ذكر في عممو

()2

أف لو أحاديث مناكير .قاؿ ابف

عدم ،كابف معيف :ال بأس بو ،كقاؿ ابف حجر :صدكؽ ،تكفى عاـ 213ى

()3

 .13عبيد هللا بف موسى ،أبك محمد الككفي .كثقو العجمي ،كابف معيف ،كأبك حاتـ ،كابف
حباف ،كالذىبي ،كابف حجر ،تكفي عاـ 213ى(.)4
 .14قبيصة بف عقبة بف محمد السوائي ،أبك عامر الككفي .كثقو العجمي ،كابف حباف ،كابف
معيف ،كالذىبي .كصفو أبك حاتـ ،كابف خراش ،كابف حجر ،أنو صدكؽ ،تكفي عاـ
215ى.

()5

 .15محمد بف المبارؾ بف يعمي ،أبك عبد هللا الصكرم .كثقة العجمي ،كأبك حاتـ ،كابف
معيف ،كابف حجر ،تكفي عاـ 215ى.

()6

 .16الحجاج بف ميناؿ األنماطي .كثقة ابف سعد ،كالعجمي ،كاإلماـ أحمد ،كالنسائي ،كأبك
حاتـ ،كابف حباف ،كابف حجر .تكفي عاـ 217ى.

()7

المبلئي .كثقو العجمي ،كاإلماـ أحمد ،كأبك زرعة،
 .17الفضؿ بف دكيف القرشي ،أبك نعيـ ي
كابف حجر ،تكفي عاـ  218كقيؿ 219ى.

()1

(.)15/2( )1
(.)17/2( (2
( )3الطبقات ( ،)530/8كالتاريخ ( ،)174/3كالثقات لمعجمي ( ،)332/1كالجرح( ،)354/3كالثقات البف
حباف( ،)224/8كالكماؿ( ،)163/8كالتقريب ( .)190/

( (4الثقات لمعجمي( ،)114/2كالجدح( ،)334/5كالثقات البف حباف ( ،)152/7كالكماؿ( ،)164/19كالتذكرة
( ،)353/1كالتقريب (.)375/
( )5التاريخ( ،)177/7كالثقات لمعجمي ( ،)215/2كالثقات البف حباف (  ،)21/9كالكماؿ ( ،)481/23كالكاشؼ
( ،)133/2كالمغني ( ،)119/2كالتقريب ( .)453/
( (6الثقات لمعجمي ( ،)252/2كالجرح ( ،)104/8كالثقات البف حباف( ،)71/9كالكماؿ( ،)354/26كالتقريب (
.)504/

( )7التاريخ ( ،)380/2كالكماؿ( ،)457/5كالسير( ،)352/10كالتقريب (.)153/
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 .18عفاف بف مسمـ بف عبد هللا الباىمي ،أبك عثماف البصرم ،كثقو العجمي ،كأبك حاتـ،
كابف حجر ،تكفي عاـ 220ى.

()2

 .19الحكـ بف نافع البيراني ،أبك اليماف .قاؿ العجمي :ال بأس بو .ككثقو ابف حجر ،تكفي
عاـ 222ى.

()3

 .20سميماف بف حرب الواشحي .كثقو ابف خراش ،كالنسائي ،كأبك حاتـ ،كابف حباف ،كابف
حجر ،تكفي عاـ 224ى.

()4

 .21محمد بف عيسى بف نجيح ،أبك جعفر ابف الطباع ،كثقو اإلماـ أحمد ،كابف حباف ،كابف
حجر .قاؿ عبد الرحمف بف أحمد بف حنبؿ :سمعت أبي يقكؿ :حدثنا ابف الطباع الثقة
المأمكف ،ما رأيت مف المتحدثيف أحفظ لؤلبكاب منو ،تكفي عاـ 224ى.

()5

 .22سعيد بف سميماف الضبي ،أبك عثماف الكاسطي ،كثقو ابف سعد ،كأبك حاتـ ،كالذىبي،
تكفي عاـ 225ى.

()6

 .23عمرو بف عوف بف أوس ،أبك عثماف الكاسطي .كثقو جماعة منيـ :أبك زرعة ،كأبك
حاتـ ،كالعجمي ،كابف حباف ،كالذىبي ،كابف حجر .تكفي عاـ 225ى.
ثانياً :تالميذ اإلماـ الدارمي.

()7

()8

( (1التاريخ ( ،)118/7كالثقات لمعجمي ( ،)205/2كالجرح ( ،)61/7كالثقات البف حباف (،)319/7
كالكماؿ( ،)197/23كالتقريب (.)446/
( (2التاريخ( ،)72/7كالثقات لمعجمي( ،)140/2كالجرح ( ،)30/7كالكماؿ ( ،)160/20كالتقريب (.)393/

( (3التاريخ( ،)344/2كالثقات لمعجمي ( ،)314/1كالجرح ( ،)129/3كالثقات البف حباف ( ،)194/8كالكماؿ
( ،)146/7كالكاشؼ ( ،)346/1كالتقريب (.)176/
( (4التاريخ ( ،)8/4كالجرح(،)108/4كالثقات ابف حباف( ،)276/8كالكماؿ ( )384/11كالسير (،)330/10
كالتقريب (.)425/

( (5التاريخ ( ،)203/1كالجرح ( ،)38/8كالثقات البف حباف ( ،)64/9كالكماؿ ( ،)258/26كالكاشؼ
( ،)209/2كالتقريب (.)501/
( )6التاريخ ( ،)481/3كالكماؿ ( ،)220/7كالكاشؼ ( ،)316/1كالتقريب (.)277/
( )7التاريخ( ،)361/6كالجرح ( ،)252/6الثقات البف حباف( ،)485/5كالسير ( ،)450/10كالكاشؼ
( ،)326/2كالتقريب (.)425/

( )8تاريخ بغداد ( ،)209/11كتاريخ دمشؽ ( ،)310/29كالكماؿ ( ،)210/15كالسير ( ،)557/9كالتيذيب
(.)373/2
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عدد مف التبلميذ .كسأذكر كؿ مف كقفت عميو مف التبلميذ،
أخذ عف اإلماـ الدارمي ه

ككما فعمت في الشيكخ سأسير عمى نفس النمط مع التبلميذ كأرتبيـ عمى حسب سنكات الكفاة.

 .1الحسف بف الصباح بف محمد البزار ،أبك عمي الكاسطي .كثقو اإلماـ أحمد ،كابف حباف،
كقاؿ النسائي عنو :صالح  .كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ لو جبللة عجيبة ببغداد ،تكفى عاـ
249ى.

()1

 .2رجاء بف مرجي بف رافع الغفاري ،أبك أحمد السمرقندم .الحافظ كثقو الدارقطني ،كابف
حباف ،كالخطيب البغدادم ،تكفى عاـ 249ى

()2

 .3محمد بف بشار بف عثماف ،أبك بكر البصرم بندار ،سمي بندار؛ ألنو كاف حافظان في
الحديث .كثقة العجمي .كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ ،كالنسائي قاؿ :ال بأس بو .تكفى عاـ
252ى.

()3

 .4محمد بف إسماعيؿ البخاري ،أبك عبد هللا .شيخ اإلسبلـ ،كاماـ الدنيا ،كصاحب الصحيح
كغيره ،كتكفى عاـ 256ى )4(.وىو إماـ معروؼ غني عف الترجمة لو.
 .5محمد بف يحيى بف عبد هللا ُّ
الذ ْىمِ ِي ،النيسابكرم .كثقة اإلماـ أحمد ،كأبك حاتـ ،كالنسائي،
كابف حجر ،تكفى عاـ 258ى.

()5

 .6مسمـ بف حجاج القشيري ،أبك الحسف النيسابكرم  .اإلماـ الحجة الحافظ .صاحب
الصحيح كتصانيؼ أخرل ،تكفى عاـ 261ى.

()6

كىك إماـ معركؼ مثؿ البخارم غني

عف الترجمة لو .
 .7عبيد هللا بف عبد الكريـ المخزومي ،أبك زرعة الرازم .أحد األئمة كاألعبلـ الجميميف،
كالحفاظ المتقنيف .كثقة النسائي ،كأبك حاتـ ،كاإلماـ أحمد ،كالخطيب البغدادم ،كأبك حاتـ،
تكفى عاـ 264ى.

()7

( (1التاريخ ( ،)522/2كالجرح ( ،)71/3كالسير ( ،)192/12كالميزاف ( ،)499/1التقريب (.)161/
( (2الثقات البف حباف( ،)131/1كالسير ( ،)98/12التقريب (.)208/
( )3العمؿ( ،)297/2كالتاريخ ( ،)98/1كالثقات البف حباف ( ،)111/9كالكماؿ ( ،)511/24كالتقريب (.)469/
( )4التذكرة ( ،/555/2كالكاشؼ ( ،)7/3كالتقريب (.)468/
( )5الجرح ( )125/8كالتذكرة ( ،)530/2كالكاشؼ ( )88/2كالتقريب (.)215/

( )6الجرح( ،)182/8كالكماؿ( ،)499/27كالكاشؼ ( ،)121/3كالسير ( ،)557/12كالتقريب (.)529/
( )7الجرح(  ،)543/5كالثقات البف حباف ( ،)407/8كالسير ( ،)65/13كالتذكرة ( ،)557/2التقريب (.)373/
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 .8سميماف بف األشعث ،أبك داكد ً
الس ًجستاني .صاحب السنف ،كاف اإلماـ المقدـ في زمانو.
أحد حفاظ اإلسبلـ لحديث رسكؿ هللا  كعممو ،كعممو ،كسنده ،تكفى عاـ 275ى.

()1

 .9محمد بف إدريس بف المنذر ،أبك حاتـ الرازم .أحد األئمة الحفاظ األثبات الجميميف
بالعمـ .كثقة النسائي ،كابف خراش ،كاألصبياني ،كابف حجر ،تكفى عاـ 275ى.

()2

 .10بقي بف مخمد بف يزيد ،أبك عبد الرحمف األندلسي اإلماـ القدكة ،شيخ اإلسبلـ ،صاحب
التفسير كالمسند ،كاف فاضبلن ،تقيان ،تكفى عاـ 276ى.

()3

 .11محمد بف عيسى بف سورة الضحاؾ ،أبك عيسى الترمذم .صاحب الجامع .أحد األئمة
الحفاظ المبرزيف ،كاف يضرب بو المثؿ في الحفظ ،كالضبط تكفى عاـ 279ى.

()4

 .12عبد هللا بف أحمد بف حنبؿ الشيباني ،أبك عبد الرحمف .كاف ثقة ثبتان قاؿ عنو كالده
اإلماـ أحمد :ابني عبد هللا مف حفظ عمـ الحديث ،كقاؿ عنو أيضان :إال أبا عبد الرحمف قد
كعي عممان كثي انر ،تكفى 290ى.

()5

.13صالح بف محمد بف عمر البغدادي ،الممقب :جزرة" كثقة البغدادم ،كالدارقطني،
كابف عدم ،كأبك حاتـ ،تكفى عاـ 293ى.

()6

( (1الكماؿ( ،)355/11كالكاشؼ ( )290/1كالتقريب (.)250/
( (2الجرح( ،)349/1كالثقات البف حباف( ،)137/9كالسير ( ،)247/13كالتقريب (.)467/
( (3تاريخ دمشؽ ( ،)354/10كالتذكرة ( ،)629/2كالسير ( ،)285/13كاألعبلـ لمزركمي(.)60/2
( )4الثقات البف حباف( ،)153/9كالسير ( ،)270/13كالكاشؼ ( ،)181/3كالميزاف ( ،)35/3كالتقريب
(.)500/

( (5الجرح( ،)32/5كالسير( )516/13كالتقريب (.)295/
( )6تاريخ دمشؽ( ،)389/23كالسير (.)23/14
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المطمب الثالث
رحالتو في طمب الحديث :
بقي جميكر الصحابة  يعتمدكف في نقؿ السنة كتداكليا عمى الحفظ ،كالركاية الشفيية؛
اعت از انز منيـ بحمميا ،كتنافسان في شرؼ حفظيا ،كاستمر ذلؾ إلى عيد كبار التابعيف ،كبعد ىذا
العيد كاف اإلسبلـ قد ازداد انتشا انر كتفرؽ ركاة السنة كحفاظيا في الببلد المفتكحة ،فكانت الدكافع
إلى الرحمة أكثر كالحاجة إلييا أشد .كلما كاف الحديث النبكم ىك المصدر الثاني لئلسبلـ فقد
أعطاه العمماء غاية اىتماميـ حتى رحمكا المسافات البعيدة طمبان لمحديث كامتثاالن ألمر هللا،
وف لِي ِ
نف ُروا َكافَّ ًة َفمَ ْوال َنفَ َر ِم ْف ُك ِّؿ
كتحقيقان لما حث عميو النبي  قاؿ تعالىَ  :و َما َك َ
اف ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ َ
ِ
الد ِ
وف )1(كقد
ِف ْرقَ ٍة ِم ْن ُي ْـ َ
ط ِائفَ ٌة لِ َيتَفَقَّ ُيوا ِفي ِّ
يف َولِ ُينذ ُروا قَ ْو َم ُي ْـ إِ َذا َر َج ُعوا ِإلَ ْي ِي ْـ لَ َعمَّ ُي ْـ َي ْح َذ ُر َ
كاف التابعكف يتبعكف الصحابة أينما كانكا؛ لسماع حديث النبي " فعف أبي العالية الرياحي قاؿ:
"كنا نسمع بالركاية عف أصحاب رسكؿ هللا بالمدينة كنحف بالبصرة ،فما نرضى حتى أتيناىـ
فسمعنا منيـ" .

()2

كتتابعت الرحمة فسار أتباع التابعيف عمى منيج مف سبقيـ مف التابعيف ،فقد كانت الرحمة
في طمب الحديث مف لكازـ طريقة المحدثيف ،كمنيجيـ في التحصيؿ العممي.
قاؿ اإلماـ ابف الصبلح ":كاذا فرغ مف سماع العكالي كالميمات التي ببمده فميرحؿ إلى
غيره".

()3

فرحؿ عبد الرحمف األكزاعي ،كشعبة بف الحجاج ،كعبد هللا بف المبارؾ ،كيحيى بف

معيف ،كاإلماـ أحمد بف حنبؿ ،كابف المديني ،كالبخارم ،كمسمـ ،كالترمذم ،كأبك داكد ،كغيرىـ مف
األئمة الذيف أسيمكا في جمع السنة كتصنيفيا كتنقيحيا.
كأما اإلماـ الدارمي ،فقد سار في نفس طريؽ األئمة في طمب الحديث مف شيكخو ،فزار
عكاصـ العالـ اإلسبلمي في عصره ،فزار خراساف كسمع فييا مف :عثماف بف جبمة ،كمحمد بف
سبلـ.
كسمع بالعراؽ مف :عبيد هللا بف مكسى ،كأبي نعيـ ،كركح بف عبادة.
( (1سكرة التكبة :اآلية (.)122

( )2الرحمة في طمب الحديث( .)93/
( )3مقدمة ابف الصبلح (.)210/
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كذىب إلى مصر كفييا سمع مف :سعيد بف أبي مريـ ،كأبي صالح.
كرحؿ إلى الحجاز فسمع مف :المقرمء ،كالحميدم ،كابف أبي أكيس.
كعرج عمى الشاـ فسمع مف :محمد بف يكسؼ الفريابي ،كأبي اليماف ،كأبي مسير.

كمف خبلؿ تتبع ترجمة ىذا اإلماـ ،كجدنا أنو مف المجديف في طمب العمـ ،كالتفتيش عف
أصحاب الحديث ،فحدث عنيـ ،فقد قاؿ الحافظ البغدادم" :كاف أحد الرحاليف في الحديث،
كالمكصكفيف بحفظو كجمعو ،كاإلتقاف لو ،مع الثقة ،كالصدؽ ،كالكرع كالزىد".

()1

( )1انظر إلى  :تاريخ بغداد ( ،)209/11كالتذكرة (.)535/2

33

المطمب الرابع
أقواؿ العمماء فيو ومنزلتو بيف عمماء الحديث :
 .1قاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ -كقد ذكر اإلماـ الدارمي –":عرضت عميو الدنيا فمـ يقبؿ"،
كقاؿ عبد هللا بف اإلماـ أحمد :قاؿ أبي  ":كاف ثقة كزيادة ،كأثنى عميو خي انر"

()1

()2

كقاؿ عبد الصمد بف سميماف البمخي األعرج :سألت اإلماـ أحمد عف يحيى ً
الح َّماني،

فقاؿ ":تركناه لقكؿ عبد هللا بف عبد الرحمف؛ ألنو إماـ".

()3

كقاؿ إسحاؽ بف داكد السمرقندم :قدـ قريب لي مف الشاش فقاؿ :أتيت أحمد بف حنبؿ،
فجعمت أصؼ لو أبا المنذر ،كجعمت أمدحو ،فقاؿ ابف حنبؿ" :ال أعرؼ ىذا فقد طالت
غيبة إخكاننا عنا ،لكف أيف أنت مف عبد هللا بف عبد الرحمف عميؾ بذاؾ السيد ،عميؾ
بذاؾ السيد ،عميؾ بذاؾ السيد عبد هللا بف عبد الرحمف" (. )4
 .2قاؿ محمد بف عبد هللا بف نمير" :غمبنا عبد هللا بف عبد الرحمف بالحفظ كالكرع"(.)5
ظيىير مف ذلؾ فيما يقكلكف مف
"أم ير عبد هللا بف عبد الرحمف أ ٍ
 .3قاؿ عثماف بف أبي شيبةٍ :
ً
البصر ،كالحفظ أك صيانة النفس" (.)6
الم ٍخ ىرمي ":يا أىؿ خراساف ،ما داـ عبد هللا بف عبد
 .4قاؿ محمد بف عبد هللا بف المبارؾ ى
الرحمف بيف أظيركـ فبل تشتغمكا بغيره"(.)7

 .5قاؿ محمد بف بشار بندار ":حفاظ الدنيا أربعة :أبك زرعة بالرم ،كمسمـ بف الحجاج
بنيسابكر ،كعبد هللا بف عبد الرحمف بسمرقند ،كمحمد بف إسماعيؿ ببخارل"(.)8

( (1انظر إلى  :السير (.)229/12

( )2تاريخ بغداد (.)209 - 209/11
( )3المصدر السابؽ( .)209/11
( )4المصدر نفسو (.)209/11
( )5المصدر نفسو (.)209/11
( )6السير (.)226/12

( )7تاريخ بغداد (.)209/11
( (8تاريخ دمشؽ ( ،)316/29كالكماؿ (.)214/15
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 .6قاؿ أبك حاتـ الرازم" :محمد بف إسماعيؿ أعمـ مف دخؿ العراؽ ،كمحمد بف يحيى أعمـ
بخراساف اليكـ ،كمحمد بف أسمـ أكرعيـ ،كعبد هللا بف عبد الرحمف أثبتيـ

()1

،كقاؿ

أيضان" :ثقة صدكؽ"(.)2
كقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم :عف أبيو ،أنو قاؿ" :عبد هللا بف عبد الرحمف إماـ
أىؿ زمانو"(.)3
 .7قاؿ أبك حاتـ بف حباف" :كاف الدارمي مف الحفاظ المتقنيف ،كأىؿ الكرع في الديف ،ممف
حفظ كجمع ،كتفقو كصنؼ ،كحدث ،كأظير السنة في بمده ،كدعا إلييا ،كذب عف
حريميا ،كقمع مف خالفيا"(.)4
 .8قاؿ الدارقطني ":ثقة جميؿ"(.)5
 .9قاؿ أبك عبد هللا الحاكـ" :كاف مف حفاظ الحديث المبرزيف"(.)6
 .10قاؿ ابف حجر في التقريب(" :)7ثقة فاضؿ متقف".
()8

كمف خبلؿ دراستنا لحياتو ،كتدبرنا لنشأتو نجده عممان شامخان في معرفة الحديث ركاية

كدراية

()9

كجمعان بيف األدلة ،كترجيحان لؤلقكل ،عالمان بالناسخ كالمنسكخ مف الحديث ،فقييان دقيؽ
()10

النظر في القبكؿ كالرد كالتعميؿ لذلؾ ،فقد ذكر الخطيب البغدادم في تاريخو

أف رجاء بف

الم ٍرجي قاؿ" :رأيت أحمد بف حنبؿ ،كاسحؽ ،كابف المديني ،كالشاذككني ،فما رأيت أحفظ
جابر ى
مف عبد هللا" .كقاؿ أيضان ":ما أعمـ أحدان أعمـ بحديث النبي  مف عبد هللا بف عبد الرحمف".
( )1السير (.)722/12
( )2الجرح كالتعديؿ ( ،)99/5كتاريخ اإلسبلـ (.)180/19
( (3تاريخ بغداد ( ،)211/11كالتذكرة (.)535/2

( (4الثقات البف حباف( ،)363/8كالسير (.)227/12
( (5العمؿ (.)345/4
( (6التيذيب (.)374/2
(.)311/ ( )7

( )8عمـ الحديث ركاية  :ىك عمـ يشتمؿ عمى نقؿ أقكاؿ النبي صمى هللا عميو كسمـ  ،كألفاظو .انظر إلى:
اليكاقيت كالدرر ( .)112/
( (9عمـ الحديث دراية :ىك عمـ ييعرؼ بو حاؿ الراكم ،كالمركم مف حيث القبكؿ ،كالرد ،كما يتعمؽ بذلؾ مف
معرفة اصطبلح أىمو .انظر إلى :المصدر السابؽ (.)112/
(.)209/11( )10
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نجده عالمان في المغة كتراكيبيا ،قاد انر عمى تحديد معنى المفظ ،بارعان في تعييف المبيمات ،كعمـ
مف أعبلـ الجرح كالتعديؿ ،كمعرفة الرجاؿ ،كاسع االطبلع عمى مذاىب المتقدميف.
كىكذا فإنو ليستحؽ مف الثناء أكثر مما قيؿ فيو ،فقد أصبح قبمة لكثير مف أىؿ العمـ،
كامامان مف األئمة الكبار ،كيكفيو فخ انر أف مسممان ركل عنو في صحيحو ،كالبخارم شيخ الدنيا
ركل عنو في غير الصحيح ،كأنو لجدير بالفعؿ أف يبكيو عمـ األعبلـ تمميذه البخارم عندما
()1

كصؿ كتاب نعيو

.عمييما -كعمى جميع المسمميف -رحمة هللا.

( )1انظر إلى  :الكماؿ(.)217/15
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المطمب الخامس
أثاره العممية ومنزلة كتابو بيف كتب السنة
أوالً :أثاره العممية .
لـ نقؼ عمى ما يدؿ عمى مكانة ىذا اإلماـ العممية مف اآلثار ،إال ما نقمو الخطيب في
تاريخو( ،)1فمقد قاؿ في معرض الثناء عميو ":كصنؼ المسند ،كالتفسير ،كالجامع" ،كنقؿ ىذا
القكؿ عف الخطيب كؿ مف الذىبي في السير( ،)2كفي التذكرة( ،)3كالحافظ المزم في الكماؿ(.)4
كقد استفرغت جيدم في البحث عف مصنفات لو ،فمـ أجد غير "المسند أك السنف"
كلكني دائمان أرجع القصكر إلى نفسي ،كلعؿ األياـ تكشؼ لنا أف ليذا اإلماـ مزيدان مف المؤلفات
في مجاالت الدعكة.
كقد اتضح لنا عند البحث عف تسمية ىذا الكتاب أف (المسند) ك(السنف) ك(الجامع)
كتاب كاحد كىك الذم بيف أيدينا.
كأما التفسير فيي صفة ليذا اإلماـ الفاضؿ – كهللا أعمـ – بأنو كاف مفس انر عالمان ،فقد
الش ٍي ىرازم" :كاف عمى غاية مف العقؿ كالديانة ،مف يضرب بو
قاؿ محمد بف إبراىيـ بف منصكر ًٌ
المثؿ في الحمـ كالد ارية ،كالحفظ كالعبادة ،ك َّ
كذب
الزىادة ،أظير عمـ الحديث كاآلثار بسمرقندٌ ،
()5

عنيا الكذب ،ككاف مفس انر كامبلن ،كفقييان عالمان".

(.)209/11( (1
(.)228/12( )2
(.)535/2( )3

(.)216/15( )4
( (5انظر إلى :الكماؿ (.)215/15
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ثانياً :تسمية الكتاب ومنزلتو بيف الكتب.
يسمى كتاب اإلماـ الدارمي رحمو هللا.
(كتاب المسند مف حديث رسوؿ هللا  وسننو المأثورة).
كاختمفت تسميتو في السماعات فقالكا" :مسند الدارمي" ،ك" كتاب المسند الجامع" ،ك"سنف
الدارمي".
أما بالنسبة إلى تسمية ىذا الكتاب بػ (مسند الدارمي):
()1

 .1فقد عده ابف الصبلح في مقدمتو

بيف المسانيد فقاؿ ":كمسند الدارمي".

 .2قاؿ السيكطي في تدريب الراكم( :)2قيؿ" :كمسند الدارمي ليس بمسند بؿ ىك مرتب عمى
األبكاب".
الكتَّاني في "فيرس الفيارس"
 .3قاؿ عبد الحي ى

()3

 ":كلمسند الحجاز عبد هللا بف سالـ

البصرم المكي كراسة جمع فييا أكائؿ السنة ،كمسند الدارمي."...
كقاؿ أيضان" :كقد خرج ابف حجر األبداؿ العكالي ،كاألفراد الحساف مف مسند الدارمي عبد
هللا بف عبد الرحمف"...

()4

 .4قاؿ العراقي في فتح المغيث(":)5كقد ع ٌد منيا  -أم مف المسانيد – ابف الصبلح مسند
الدارمي ،فكىـ في ذلؾ؛ ألنو مرتب عمى األبكاب ال عمى المسانيد".

 .5قاؿ ابف حجر ":أما كتاب (السنف) المسمى بػ (مسند الدارمي) فإنو ليس دكف السنف في
المرتبة".

()6

 .6قاؿ السخاكم في الضكء البلمع

()7

معددان ذكر ما اجتمع لو مف المركيات..." :ككالجامع

ألبي عيسى الترمذم ،كألبي محمد الدارمي ،كيقاؿ لو أيضان المسند".

( (1انظر إلى .)42/ ( :
( )2انظر إلى.)254/1( :
( )3انظر إلى.)96 – 95/1( :
( )4انظر إلى.)336/1( :
(.)86/1( (5

( )6انظر إلى  :تدريب الراكم (.)254/1
()10/8()7
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أما تسمية ىذا الكتاب بػ (سنف الدارمي):
 .1فقاؿ حاجي خميفة في كشؼ الظنكف (")1السنف لمدارمي ،كىك اإلماـ الحافظ عبد هللا بف
عبد الرحمف الدارمي."...
الكتَّاني" :ككسنف الدارمي ،فإنيا
 .2كفي الرسالة المستطرفة قاؿ السيد محمد بف جعفر ى
تسمى (مسند الدارمي)"...

()2

كمما تقدـ نخمص إلى أف (مسند الدارمي) ،ك (سنف الدارمي) كتاب كاحد ،كالتسمية التي
بيف أيدينا (مسند الدارمي) ىي التسمية األكثر شيكعان عمى ألسنة الناس.
أما عف مصنفاتو
فأوالً -المطبوعة:
المسند المعركؼ بػ (سنف الدارمي):
 .1طبعة بتحقيؽ فؤاد أحمد الزمرلي ،كخالد السبع ،صدرت عف دار الكتاب العربي –
بيركت 1407-ق.
 .2طبعة بتحقيؽ أبي عاصـ نبيؿ بف ىاشـ الغمرم ،سماه :فتح المناف شرح كتحقيؽ كتاب
الدارمي أبي محمد عبد هللا بف عبد الرحمف ،مكة المكرمة ،دار البشائر ،كالدار المكية،
1419ق – 1998ـ.
 .3طبعة بتحقيؽ حسيف سميـ أسد الداراني ،بيركت – دار ابف حزـ ،كالرياض -دار المغني،
1421ق – 2000ـ.
 .4طبعة صدرت عف دار ابف حزـ ،الطبعة األكلى1421 ،ق – 2002ـ ،واعتمدت عمى
ىذه الطبعة كما بينت ذلؾ في منيج البحث .

(.)1008/2( )1
(.)74/( (2
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ثانياً -غير المطبوع:
الدارمي .كما بينت مسبقان.
 .1التفسير :ال يكجد لو كصفان عند كؿ مف ترجـ لئلماـ
َّ
ً ()1
.2الجامع :قاؿ السيكطي :لعؿ المكجكد اآلف ىك "الجامع" ك" المسند" فيقد.

أما عف قيمة ىذا الكتاب المسمى بػ( مسند الدارمي) ،فمـ يكف مف عادة المؤلفيف القدماء أف
يقدمكا لمؤلفاتيـ بمقدمات تكضح منيج العمؿ ،كلعؿ اإلماـ الدارمي ،مف أكائؿ الذيف فعمكا ذلؾ،

بأف قدـ لمسنده ىذا بمقدمة عظيمة.
كقد أطمؽ بعضيـ عميو الصحة ،ككاف بعض الحفاظ مثؿ :ابف الصبلح ،كالنككم ،كصبلح
الديف العبلئي ،كابف حجر( ،)2ممف ركل عف بعض اآلخذيف عنو يقكؿ" :إنو لك جعؿ بدؿ ابف
()3

ماجو بحيث يككف سادسان لمكتب الشييرة بأصكؿ اإلسبلـ لكاف أكلى".

فمقد قاؿ ابف حجر" :

ضـ إلى
أما كتاب السنف المسمى بػ (مسند الدارمي) فإنو ليس دكف السنف في المرتبة  ،بؿ لك ي
()4
الخمسة لكاف أكلى مف ابف ماجة ،فإنو أقؿ منو بكثير".
كقاؿ الحافظ صبلح الديف العبلئي" :جعؿ مسند الدارمي سادسان لمخمسة بدؿ ابف ماجو ،فإنو
قميؿ الرجاؿ الضعفاء ،نادر األحاديث المنكرة ،كاف كاف فيو أحاديث مرسمة ،كمكقكفة ،فيك مع
ذلؾ أكلى مف سنف بف ماجة".

()5

كمع ذلؾ يتضح لنا أف ليذا الكتاب (مسند الدارمي) قيمة كبيرة كاف الحظنا أف يج ٌؿ أحاديثو
رباعية مع أنو متقدـ في الكفاة ،كليس لو مف الثبلثيات إال خمسة عشر حديثان( ،)6كأنو يحتكم

عمى األحاديث المرسمة ،كالمنقطعة ،كالمعضمة ،إال أف لو مسندان عمى الصحابة(.)7

كقد قاؿ السيكطي في تدريب الراكم( ...")8كقد سماه بعضيـ بػ الصحيح" ،كقاؿ السخاكم... ":

كأطمؽ بعضيـ عميو الصحة."...

()9

( (1تدريب الراكم(.)255/1
( (2انظر إلى :الرسالة المستطرفة( .)13/
( )3الضكء البلمع(.)10/8

( )4انظر إلى :تدريب الراكم (.)254/1
( )5انظر إلى  :النكت عمى كتاب ابف الصبلح – البف حجر(  ،)486/كفتح المغيث(.)84/1
( )6انظر إلى  :كشؼ الظنكف (.)522/1
( )7انظر إلى :الرسالة المستطرفة( .)74/
(.)254/1( )8

( )9الضكء البلمع (.)10/8

41

المبحث الثالث:
أوالً :مقدمة عف عمـ التخريج.
ال يخفى عمى و
أحد مف أىؿ العمـ أىمية أصكؿ التخريج ،كشرؼ منزلتو؛ كذلؾ ألنو أساس
الدخيؿ عمييا ،كمعرفة صحيح المتكف مف سقيميا ،كلذا قاؿ
لمعرفة السنة النبكية ،كصيانتيا مف ٌ

الخطيب البغدادم" :مف أراد الفائدة فميكسر قمـ النسخ كليأخذ قمـ التخريج"( ،)1كقاؿ ابف المديني
()2

أيضان" :الباب إذا لـ تجمع طرقو لـ يتبيف خطؤه".

كلكي نستطيع معرفة أىمية التخريج فمنبدأ بمعرفة معناه في المغة كاالصطبلح.
 .1معناه المغوي:
(خ ىرىج) يخ يركجان ،كالخركج نقيض الدخكؿ ،كخارج كؿ شيء
التخريج مشتؽ مف مادة ى
()4
َّ
ب بعضان كتىىر ىؾ
ظاىره( )3كأخرج فبلف الشيء :أظيره
ى
كخ َّرىج الغبلـ الم ٍكح تى ٍخ ًريجان إذا ىكتى ى
()5
بعضان
 .2معناه االصطالحي:
اختمؼ الباحثكف في التعريؼ االصطبلحي لمتخريج؛ ألف المتقدميف لـ يتعرضكا لتعريؼ
()6

التخريج بالمفيكـ المصطمح عند المتأخريف

 ،كلعؿ أقرب تعريؼ لمتخريج اإلصطبلحي عند

المتأخريف ما ذكره السخاكم بقكلو :إف التخريج ىك" :إخراج المتحدث الحديث مف بطكف األجزاء
كالمشيخات ،كالكتب ،كنحكىا كسياقيا مف مركيات نفسو ،أك بعض شيكخو أك أقرانو أك نحك
ذلؾ ،كالكبلـ عمييا ،كعزكىا لمف ركاىا مف أصحاب الكتب كالدكاكيف مع بياف البدؿ()7كالمكافقة
()8كنحكىما ".

()9

 .1انظر إلى :الجامع ألخبلؽ الراكم (.)417/10
 .2انظر إلى :مقدمة ابف الصبلح ( .)97/
 .3انظر إلى :لساف العرب (.)1125/2
 .4انظر إلى :القامكس الفقيي( .)114/
 .5انظر إلى :تاج العركس (.)516/5

 .6يعد الحد الفاصؿ بيف المتقدميف كالمتأخريف رأس سنة ثبلثمائة .كما ذكر الذىبي في الميزاف(.)49/4
 .7البدؿ:ىك كصكؿ الراكم في حديث إلى شيخ شيخو.انظ ارلى:اليكاقيت كالدرر(.)535/2
.8المكافقة:ىي كصكؿ راكم في حديث إلى شيخ أحد المصنفيف كاف لـ يكف مف أىؿ الكتب الستة.انظر
إلى:المصدر السابؽ(.)534/2

 .9انظ ارلى :فتح المغيث(.)338/2
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أما التخرج في اصطبلح المعاصريف فكما قاؿ الطحاف ىك" :الداللة عمى مكضكع
الحديث في مصادره األصمية كالفرعية التي أخرجتو بسنده ،ثـ بياف مرتبتو عند الحاجة".

()1
()2

كعمنا نستنتج بعد ىذا أف التخريج ىك :عزك األحاديث إلى مصادرىا األصمية

التي

ركيت فييا بأسانيد مؤلفييا مع بياف حكميا مف الصحة ،أك الضعؼ .فإخراج الحديث :أم إب ارزه
لمناس بذكر سنده كمتنو فيقاؿ :ىذا حديث أخرجو البخارم ،أم أبرزه لمناس بذكر :سنده ،كمتنو
كامبلن.
إذف نبلحظ أف ىذه التعريفات متقاربة ،كليست بعيدة ،ككميا تدكر حكؿ الحمى،
كنستخمص أف عمـ التخريج يتناكؿ المجاالت اآلتية:
أ -دراسة اإلسناد (أم رجاؿ الحديث).
ب -ذكر مخرج الحديث األعمى (أم الصحابي).
ج -المتف (كىك نص الحديث).
د -الحكـ عمى الحديث (ببياف مرتبتو صحةن كضعفان).
كمف ذلؾ تعرؼ أىمية التخريج كفكائده عند أىؿ الحديث بػ:
 .1يعد قاعدة مف قكاعد الشرع ،كأصبلن مف أصكؿ الفف.
 .2معرفة مظاف الحديث في مصادره األصمية.
 .3الكقكؼ عمى كبلـ األئمة في الحديث ،كاسناده صحة كضعفان ،فيسيؿ بذلؾ الحكـ عميو.
 .4تقكية الحديث أك عدمو عف طريؽ معرفة متابعات ذلؾ الحديث كشكاىده.
 .5مف خبلؿ التخريج كجمع الطرؽ يمكف الكصكؿ إلى معرفة عمؿ الحديث سندان ،كمتنان،
كالكقكؼ عمى أسباب كركد الحديث.
 .6كمف خبللو أيضان نتعرؼ إلى ككنو متكات انر أك آحادان.
ىذا ،كمف الجدير ذكره أف كؿ رواك مف ركاة الحديث ييعد مخرجان مف مخارج الحديث ،كمؤلؼ أم
كتاب أصمي بالسند ييعد أيضان مخرجان ،كما ييعد الكتاب نفسو مخرجان.

( )1انظر إلى :أصكؿ التخريج (.)10/1
( )2كىي كتب السنة مثؿ :الصحاح ،كالسنف ،كالمسانيد ... ،إلخ  ،التي تركم لنا الحديث بالسند.
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انفصم انثاني

صمب الرسالة ولبيا وموضوعيا ،وىو تخريج أحاديث رباعيات اإلماـ الدارمي
في سننو ،ودراستيا والحكـ عمييا (مف بداية الكتاب – المقدمة – إلى نياية كتاب

ٍ
حديث.
الصالة) ،وعددىا واحد وأربعوف ومائة
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(مقدمة الكتاب)
َخبرَنا عبي ُد َِّ
اَّلل ْب ُف
الحديث األوؿ :قاؿ اإلماـ الدارمي (رحمو هللا تعالى)  :أ ْ َ َ ُ َ ْ
ِ ِ
ت م َع َّ
يؿ ْب ِف َع ْب ِد ا ْل َممِ ِؾَ ،ع ْف أَِبي ُّ
الن ِب ِّي ِ في
اؿَ :خ َر ْج ُ َ
الزَب ْيرَِ ،ع ْف َجا ِب ٍر قَ َ
إ ْس َماع َ
()1
ِ
ض لَي ِ
ٍ(ِ )2
اؿَ " :يا
سف َ
َيأْتي ا ْل َب َرَاز َحتَّى َيتَ َغ َّي َ
ب فَ َال ُي َرى فَ َن َزْل َنا ِبفَ َالة م ْف ْاأل َْر ِ ْ َ
ييا َش َجٌر َوَال َعمَ ٌـ فَقَ َ
ِ ()3
جا ِبر ْ ِ
طمَ ْق َنا َحتَّى َال ُن َرى ،فَِإ َذا ُى َو ِب َش َج َرتَ ْي ِف
اؿ :فَا ْن َ
اء ثُ َّـ ا ْن َ
طمِ ْ
اج َع ْؿ في ِإ َد َاوت َؾ َم ً
َ ُ
ؽ ِب َنا" قَ َ
الشجرِة فَ ُقؿ :ي َقؿ لَ ِؾ رسوؿ َِّ
ِِ
طمِ ْ ِ
صمَّى َّ
اؿَ " :يا َجا ِب ُر ا ْن َ
اَّلل َ
اَّللُ
ْ ُ ْ
ؽ إلَى َىذه َّ َ َ
َُ ُ
َب ْي َن ُي َما أ َْرَبعُ أَذ ُْر ٍع فَقَ َ
ت فَرجع ْت ِإلَييا فَجمَس رسوؿ َِّ
احب ِت ِؾ حتَّى أ ْ ِ
عمَي ِو وسمَّـ ا ْلح ِقي ِب ِ
اَّلل
ص َ َ
َْ ََ َ َ
قاؿ :ففع ْم ُ َ َ َ
َجم َ
َ
َْ َ َ َ ُ ُ
س َخ ْمفَ ُك َما"َ ،
اَّلل  ورسوؿ َِّ
وؿ َِّ
َ خ ْمفَ ُيما ،ثُ َّـ ر َج َعتَا ِإلَى م َك ِان ِيما ،فَرِك ْب َنا م َع ر ُس ِ
اَّلل َب ْي َن َنا َكأَنَّ َما َعمَ ْي َنا الطَّ ْي ُر
َ َ
َ َ
َ
ََ ُ ُ
َ
َ
ض ْت لَ ُو ام أرَةٌ معيا ص ِب ّّي لَيا فَقَالَ ْت :يا رسوؿ َِّ
اَّلل ِإ َّف ْاب ِني َى َذا َيأْ ُخ ُذهُ َّ
اف ُك َّؿ
الش ْيطَ ُ
تُ ِظمُّ َنا ،فَ َع َر َ
َ
َْ َ َ َ َ
َ َُ َ
اخسأْ ع ُد َّو َِّ
الص ِب َّي فَ َج َعمَ ُو َب ْي َن ُو َوَب ْي َف مقَدَِّـ َّ ِ
ث ِم َر ٍ
اَّلل ،أََنا
اؿ :فَتََن َاو َؿ َّ
َي ْوٍـ ثََال َ
اؿَ َ ْ " :
الر ْحؿ ،ثُ َّـ قَ َ
ُ
ار ،قَ َ
اَّلل أََنا رسوؿ َِّ
اخسأْ( )4ع ُد َّو َِّ
ِ
رسوؿ َِّ
اَّلل  ثََال ثًا" ثُ َّـ َدفَ َع ُو ِإلَ ْي َيا َفمَ َّما
صمَّى َّ
َ
اَّللُ َعمَ ْيو َو َسمَّ َـَ ْ ،
اَّلل َ
َُ ُ
َُ ُ
ِ
ص ِب ُّي َياَ ،و َم َع َيا َك ْب َش ِ
ض ْي َنا َسفَ َرَناَ ،م َرْرَنا ِب َذل َؾ ا ْل َم َك ِ
اف تَ ُسوقُ ُي َما،
اف فَ َع َر َ
قَ َ
ض ْت لَ َنا ا ْل َم ْأرَةُ َم َع َيا َ
ِ
ِِ ِ ِ
ؽ ما ع َ ِ ِ
فَقَالَ ْت :يا رسوؿ َِّ
اؿُ " :خ ُذوا ِم ْن َيا
اَّلل اق َْب ْؿ م ّني َىد َّيتي ،فَ َوالَّذي َب َعثَ َؾ ِبا ْل َح ِّ َ َ
اد إلَ ْيو َب ْع ُد ،فَقَ َ
َ َُ َ
اح ًدا ورُّدوا عمَييا ْاْل َخر" ،قَاؿ :ثُ َّـ ِسرَنا ورسوؿ َِّ
وِ
اَّلل َ ب ْي َن َنا َكأ ََّن َما َعمَ ْي َنا الطَّ ْي ُر تُ ِظمُّ َنا ،فَِإ َذا
َ َْ
َ
َ
َُ
ْ ََ ُ ُ
َ
6
5
اج ًدا ،فَجمس رسوؿ َِّ
اف َب ْي َف ِسماطَ ْيف( )ِ َخ َّر َس ِ
َج َم ٌؿ َن ّّ
اؿ َعمَ َّي
اد( ) َحتَّى ِإ َذا َك َ
اَّلل َ ،وقَ َ
َ َُ َ
َ
ار قَالُواُ :ىو لَ َنا يا رسوؿ َِّ
ِ
ِ
ِ
َّ
صِ
اؿ ":فَ َما
صاح ُ
َ
ب ا ْل َج َم ِؿ؟" فَِإ َذا فتْ َي ٌة م ْف ْاألَ ْن َ
اسَ " :م ْف َ
الن َ
اَّلل ،قَ َ
َ َُ َ
7
ِ
يف َس َن ًة،
استََن ْي َنا( ) َع َم ْي ِو ُم ْن ُذ ع ْش ِر َ
َشأْ ُن ُو؟" .قَالُواْ :
وسىَ ،ع ْف
ُم َ
اف َال
َسفَ ٍر َو َك َ

( ) 1البراز :بالفتح ،كالكسر .أم الفضاء الكاسع ،الخالي مف البشر ،كقيؿ :الصحراء البارزة ،كمنو :الغائط ،فقيؿ:
تبرز ،كما قيؿ :تغكط .انظر إلى :المصباح المنير(.)61/1
( )2فبلة :األرض الكاسعة ،المقفرة .انظر إلى :القامكس (.)33/4

( )3إداكتؾ :اإلداكة  :اإلناء ،كالقربة .انظر إلى :تاج العركس (.)188/35
( )4اخسأ :كف صاغ انر ،كمبعدان .انظر إلى :النياية (.)31/2

( )5ناد :ند البعير ،شرد ،كنفر .انظر إلى المعجـ الكسيط( .)911/
( )6سماطيف :صفيف .انظر إلى :المصدر السابؽ (.)449/
( )7استنينا :تسنى الشيئ:عبله كركبو .انظر إلى:تاج العركس(.)318/38
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1
ِ ِ
ت ِم َّنا ،قَاؿِ " :بيعوِن ِ
يو" قَالُوا:
َو َكا َن ْت ِب ِو ُش َح ْي َم ٌة( ) فَأ ََرْد َنا أ ْ
َف َن ْن َح َرهُ فَ َن ْق ِس َم ُو َب ْي َف غ ْم َمان َنا ،فَا ْن َفمَ َ
ُ
َ
ِ
ِ
َما لِي فَأ ْ ِ
َال ،بؿ ُىو لَ َؾ يا رسوؿ َِّ
وف ِع ْن َد
اؿ ":أ َّ
اؿ ا ْل ُم ْسمِ ُم َ
َحسنُوا ِإلَ ْيو َحتَّى َيأْت َي ُو أ َ
َْ َ
َجمُ ُو" قَ َ
اَّلل ،قَ َ
َ َُ َ
ِ
ِ
َذلِ َؾ :يا رسوؿ َِّ
ِ
ؽ ِب ُّ ِ
َح ُّ
َف َي ْس ُج َد
اؿَ ":ال َي ْن َب ِغي لِ َش ْي ٍء أ ْ
اَّللَ ،ن ْح ُف أ َ
الس ُجود لَ َؾ م ْف ا ْل َب َيائـ ،قَ َ
َ َُ َ
ِ
ِ
ِ
اء أل َْزَو ِ
اج ِي َّف".
اف َذل َؾ َك َ
لِ َش ْي ٍءَ ،ولَ ْو َك َ
اف ال ّن َس ُ

تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)11/1المقدمة )4( ،باب ما أكرـ هللا نبيو الكريـ  مفإيماف الشجر بو ،كالبيائـ ،كالجف ،حديث رقـ.)17( :
كأبك داكد في سننو ( )1(،)25/كتاب الطيارة )1( ،باب التخمي عند قضاء الحاجة ،حديثرقـ ،)2(:مف طريؽ عيسى بف يكنس عف إسماعيؿ بف عبد الممؾ  -بو ،جزء مف الحديث
بمفظو.
كابف ماجو في سننو( )1( ،)121/كتاب الطيارة ،كسنتيا )22(،باب التباعد لمبراز في الفضاء،حديث رقـ ،)335(:بالسند نفسو الذم عند الدارمي .جزء مف الحديث بمفظو.
كالبييقي في سننو( ،)93/1كتاب الطيارة ،باب التخمي عند الحاجة ،مف طريؽ يكنس بفبكير عف إسماعيؿ -بو ،جزء مف الحديث بمفظو.
_كالبغكم في شرح السنة ( ،)374/1كتاب الطيارة ،باب االستتار عند قضاء الحاجة ،حديث
رقـ ،)185(:مف طريؽ عيسى بف يكنس عف إسماعيؿ – بو ،جزء مف الحديث بمفظو .

( )1شحيمة :شحـ :سمف كامتؤل .انظر إلى :المعجـ الكسيط( .)474/
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رجاؿ السند:
 .1عبيد هللا بف مكسى ،ابف أبي المختار ،كاسمو ،باذاـ العبسي( ،)1أبك محمد الككفي.
كثقة ابف سعد ،كالعجمي ،كابف معيف ،كأبك حاتـ ،كالذىبي ،كابف حجر .كذكره ابف
(.)2

حباف في الثقات .كتكفي عاـ 213ق

الصفيراء ،أبك عبد الممؾ المكي .ركل عف /أبي
 .2إسماعيؿ بف عبد الممؾ ،بف أبي ي
الزبيرمحمد بف مسمـ  ،كعطاء بف أم رباح  ،ركل عنو /عبيد هللا بف مكسى ،كككيع ابف

الجراح

(.)3

ضعفو النسائي ،كأبك حاتـ كقاؿ عنو" :ليس بقكم في الحديث ،كليس حده الترؾ"(،)4كأبك
()5

داكد ،كابف ميدم ،حيث ضرب عمى حديثو

كالبخارم ،كالعقيمي ،كابف معيف ،كابف

عدم ،كالقطاف ،كابف حباف كقاؿ عنو " :كاف سيء الحفظ ردمء الفيـ ،يقمب ما
()6

يركم".

()7

كقاؿ ابف حجر :صدكؽ كثير الكىـ .ذكره ابف سعد في الطبقات

مف أىؿ

الككفة ،كقاؿ :تكفي في خبلفة أبي جعفرالمنصكرعاـ 158ىػ(.)8
 .3يمحمد بف يمسمـ بف تى ٍد ىرس القرشي األسدم( ،)9أبك الزبير المكي.ركل عف/جابر بف عبد
هللا،كسعيد بف جبير ،ركل عنو/إسماعيؿ بف عبد الممؾ ،كاألجمح الكندل(.)10

( )1العبسي  :بفتح العيف ،كسككف الباء ،ككسر السيف ،ىذه النسبة إلى عبس بف بفيض بف غطفاف .انظر إلى:
األنساب (.)141/4
( )2الثقات لمعجمي ( ،)114/2كالجرح ( ،)334/5كالثقات البف حباف ( )152/7كالكماؿ ( ،)164/19كالتذكرة
( ،)353/1كالتقريب ( .)375/
()3الكماؿ(.)142/3
( )4الجرح (.)186 /2
( )5التاريخ (.)367/1

( )6المجركحكف (.)121/1
(.)491/8( )7
( )8سؤاالت ابف الجنيد ( ،)338/1كالضعفاء لمنسائي (  ،)49/كالضعفاء لمعقيمي ( ،)85/1كالكامؿ (،)279/1
كالضعفاء البف الجكزم ( ،)117/1كالكماؿ ( ،)141/3كالتيذيب ( ،)161/1كالتقريب (.)118/
( )9األسدم :بفتح اليمزة ،كسككف السيف ،ىذه النسبة إلى األزد ،فيبدلكف السيف مف الزام .انظر إلى  :األنساب
()137/1

( )10االكماؿ(.)414_412/26
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كثقة ابف سعد ،كزاد :كثير الحديث ،كالنسائي ،كالعجمي ،كابف المديني ،كابف معيف ،كيعقكب
بف أبي شيبة ،كالذىبي ،كقاؿ في المغني( ":)1صدكؽ ،جميؿ"  .قاؿ عنو ابف حباف في
()2
الحفاظ ،لـ ينصؼ مف قدح فيو" .كقاؿ عنو ابف حجر :صدكؽ .كقاؿ ابف
ثقاتو  :كاف مف ي

عدم في كتابو الكامؿ( ":)3كفى بأبي الزبير صدقان أف حدث عنو مالؾ ،فإف مالكان ال يحدث

إال عف ثقة ،كقاؿ  :ىك في نفسو ثقة ،صدكؽ ال بأس بو ،إال أنو يركم عنو الضعفاء،
فيككف الضعؼ مف جيتيـ كقاؿ" :ال أعمـ أحدان مف الثقات تخمؼ عنو".
كشعبة ،كابف عينية .كذكره العقيمي في كتابو
ضعفو أيكب السختياني ،كابف يج ىرٍيج ،ي
الضعفاء( ،)4كقاؿ أبك حاتـ" :يكتب حديثو ،كال يحتج بو( ،)5كقيؿ ألبي زرعة" :يحتج بحديثو؟
فقاؿ :إنما يحتج بحديث الثقات"(.)6ككصؼ بالتدليس مف قبؿ النسائي ،كأبي زرعة ،كالذىبي،
كابف حجر ،كقد عده ابف حجر مف المرتبة الثالثة في طبقات المدلسيف( ،)7تكفي عاـ
126ى(.)8
قاؿ الباحث :ىك ثقة صدكؽ في نفسو،إالأنو يركم عنو بعض الضعفاء فيككف الضعؼ مف
جيتيـ.تشدد فيو شعبة كنيى عف الركاية عنو كمع ذلؾ جاء أنو ركل عني(،)9كقد كثؽ كركل
عنو الناس.)10( .
 .4جابر بف عبد هللا بف عمرك بف ىح ىراـ األنصارم ،الخزرجي ،يكني أبا عبد هللا ،كأبا عبد
الرحمف ،كأبا محمد .صحابي ابف صحابي جميؿ ،شيد بيعة العقبة الثانية ،كىك صغير،

(.)264/2( )1
(.)351/5( )2
(.)125/6( )3
(.)131/ ( )4
( )5التيذيب(.)693/3

( )6الضعفاء البف الجكزم (.)111/3
( )7حيث قاؿ عنو في طبقات المدلسيف (  " :)45/الثالثة :مف أكثر مف التدليس فمـ يحتج األئمة مف أحاديثيـ،
إال بما صرحكا فيو بالسماع".
( )8التاريخ ( ،)221/1كالثقات لمعجمي( ،)252/2كالجرح ( ،)252/2كالكماؿ ( ،)412/26كالكاشؼ (،)216/2
كالتقريب ( .)516/

( )9انظر إلى:الميزاف(.)38/4
()10انظ ارلى :مف تكمـ فيو كىك مكثؽ( .)472/
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كغ از مع رسكؿ هللا  تسع عشرة غزكة ،ككاف مف المكثريف في الركاية لمحديث كالحفاظ
لمسنف ،كؼ بصره آخر عمره  ،تكفي بالمدينة عاـ 74ى ،كقيؿ 77ى ،كقيؿ  78ىػ(.)1
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى إسماعيؿ بف عبد الممؾ ،كىك صدكؽ،
كثير الكىـ  ،كال متابع لو.
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث دليؿ عمى االبتعاد عند قضاء الحاجة ،إذا كاف في براح مف األرض،
كما يرشد إليو لفظ" ال يأتي البراز حتى يتغيب" ،كالبراز ىك اسـ لمفضاء الكاسع مف األرض،
كالمكاف الخالي ،كىك المعد لقضاء الحاجة ،فكجب االستتار عند ذلؾ ،كيدخؿ في معناه االستتار
()2

باألبنية ،كضرب الحجب ،كارخاء الستكر.

( )1االستيعاب (،)114/1كالكماؿ ( ،)453/4كاإلصابة ( ،)222/1كالتقريب ( ( .)136/
( )2انظر إلى  :معالـ السنف ( ،)9/1كسبؿ السبلـ (.)219/1
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اؿ ب ِف حرممَ َة  ،ع ْف جا ِب ِر ب ِف عب ِد َِّ
َّ ِ
اَّلل
الحديث الثانيَ :ح َّدثََنا َي ْعمَىَ ،ح َّدثََنا ْاأل ْ
َ َ ْ َْ
َجمَ ُح َ ،ع ْف الذ َّي ْ َ ْ َ
وؿ َِّ
ِ
ضي هللا َع ْن ُيما ،قَاؿ :أَق َْب ْم َنا م َع ر ُس ِ
اَّللُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َـ َحتَّى ُد ِف ْع َنا ِإلَى َح ِائ ٍط ِفي َب ِني
صمَّى َّ
اَّلل َ
َر َ ُ
َ َ
َ
ِ ِ
ِ
َّار ،فَِإ َذا ِف ِ
َّ
النج ِ
اَّللُ َعمَ ْي ِو
صمَّى َّ
يو َج َم ٌؿ َال َي ْد ُخ ُؿ ا ْل َح ِائ َ
ط أَ
َح ٌد ِإَّال َش َّد َع َم ْيو ،فَ َذ َك ُروا َذل َؾ ل َّمن ِب ِّي َ
()2
ِ
وسمَّـ فَأَتَاه ،فَ َدعاه فَجاء و ِ
اض ًعا ِم ْشفَ َرهُ(َ )1عمَى ْاأل َْر ِ
"ىاتُوا
اؿَ :
ُ
َ ُ َ َ َ
ض َحتَّى َب َر َؾ َب ْي َف َي َد ْيو ،فَقَ َ
ََ َ
)
3
(
السم ِ
ِخطَاما"  ،فَ َخطَم ُو وَدفَع ُو ِإلَى ص ِ
اء ِإلَى ْاأل َْر ِ
َح ٌد ِإَّال
اح ِب ِو ،ثُ َّـ ا ْلتَفَ َ
ض أَ
َ
َ َ َ
اؿَ ":ما َب ْي َف َّ َ
ت ،فَقَ َ
ً
ِ
َي ْعمَـ أَِّني ر ُسوؿ َِّ َِّ
اإل ْن ِ
اصي ا ْل ِج ِّف َو ِْ
س".
َ ُ
ُ
اَّلل ،إال َع َ
تخريج الحديث:
 -أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)11/1المقدمة  )4( ،باب ما أكرـ هللا تعالى نبيو



مف إيماف الشجر بو  ،كالبيائـ ،كالجف ،حديث رقـ.)18( :
 كأحمد في مسنده ( ،)310/3مف طريؽ مصعب بف سبلـ عف األجمح  -بو ،بمفظو. كابف أبي شيبة في مصنفو ( )30( ،)457/16كتاب الفضائؿ( )1باب ما أعطى هللامحمدان



حديث رقـ ،)32377( :مف طريؽ ابف نمير عف األجمح  -بو ،بمفظو.

رجاؿ السند:
()5

 .1يعمي بف عبيد بف أبي أيميَّة اإليادم( ،)4أبك يكسؼ الطنافسي

كثقو ابف سعد ،كالعجمي،

كابف معيف ،كالذىبي ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ أبك حاتـ عنو :صدكؽ ،كقاؿ

( )1مشفرة :أم شفتو ،كاإلنساف .انظر إلى :النياية (.)334/4
( )2برؾ :ناخ في مكضع فمزمو .انظر إلى :المصدر السابؽ(.)121/1
( )3خطاـ :ىك كؿ ما كضع في أنؼ البعير؛ ليقاد بو انظر إلى :المحكـ (.)128/5
( )4اإليادم :بكسر األلؼ ،كفتح الياء ،ىذه النسبة إلى إياد بف نزار بف يكسؼ اإليادم ،الفقيو المالكي .انظر
إلى :األنساب (.)233/1

( )5الطنافسي :بفتح الطاء ،كالنكف ،كسككف األلؼ ،ككسر الفاء ،ىذه النسبة إلى الطنفسة .انظر إلى :
األنساب(.)73/4
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اإلماـ أحمد :صالح في نفسو ،صحيح الحديث ،كقاؿ ابف حجر عنو :ثقة إال في حديثو
عف الثكرم ،ففيو ليف .تكفي عاـ 209ى)1(.
 .2أجمح بف عبد هللا بف حجية الكندم

()2

جية الككفي ،كىك لقب( ،)3اسمو يحيى بف
أبك يح ٌ

عبد هللا الككفي .ركل عف/الحكـ بف عتيبة ،كالذياؿ بف حرممة ،ركل عنو/جعفر بف عكف
 ،كيعمي بف عبيد اإليادم(.)4
كثقة ابف معيف ،كقاؿ مرة ":ليس بو بأس ،صالح" )5(،كالعجمي ،كقاؿ مرة ":جائز الحديث،
كليس بالقكم ،في عداد الشيكخ".

()6

كماؿ الذىبي إلى تكثيقو ،حيث ذكره في كتابو (مف تكمـ

فيو كىك مكثؽ)( .)7ضعفو النسائي ،كزاد :ليس بذاؾ ،ككاف لو رأم سكء ،كأبك داكد ،كابف
()8

سعد ،كأكرده ابف حباف في المجركحيف

كقاؿ ":كاف ال يدرم ما يقكؿ ،يجعؿ أبا سفياف أبا

الزبير ،كيقمب األسامي" ،كقاؿ أبك زرعة ،كأبك حاتـ :ليس بالقكم ،كزاد أبك حاتـ :يكتب
حديثو ،كال يحتج بو ،كقاؿ يحيى القطاف :في نفسي منو شيء ،كقاؿ الجكزجاني في كتابو(:)9
"األجمح يم ٍفتىور" .كقاؿ اإلماـ أحمد :ركم غير حديث منكر .كقاؿ كبلن مف ابف عدم ،كابف
حجر :صدكؽ ،كزاد ابف عدم" :أرجك ال بأس بو ،كىك عندم مستقيـ الحديث"،

حجر :شيعي .تكفي عاـ 145ى.

()10

كزاد ابف

()11

( )1الطبقات( ،)521/8كالثقات لمعجمي( ،)373/2كالجرح( ،)314/9كالثقات البف حباف ( ،)653/7كالكماؿ
( ،)389/32كالكاشؼ( ،)397/2كالتقريب (.)619/
( )2الكندم :بكسر الكاؼ ،كسككف النكف ،نسبة إلى كندة ،قبيمة جميمة باليمف .انظر إلى األنساب (.)114/5
( )3انظر إلى :ذكر اسـ كؿ صحابي ركل عف النبي – لممكصمي ( .)29/
()4الكماؿ(.)276_275/2
( )5كبلـ أبي زكريا في الرجاؿ ( .)42/
( )6الثقات لمعجمي (.)212/1
(.)74/1( )7

(.)175/1( )8
( )9أحكاؿ الرجاؿ ( .)59/
( )10الكامؿ (.)426/1
( )11الطبقات( ،)469/8كالعمؿ ألحمد ( ،)359/2كالتاريخ ( ،)68/2كسؤاالت األجرم (،)179/

كالجرح( ،)347/2كالضعفاء البف الجكزم( ،)64/1كالكاشؼ ( ،)229/1كالمغني ( ،)32/1كالميزاف (،)97/1
كالتقريب ( .)96/
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قاؿ الباحث:
الظاىر أنو مختمؼ كىك حسف الحديث ،أما أنو شيعي ،فقد ذكر األجمح ":سمعنا أنو ما
سب أبا بكر ،كعمر أحد إال مات قتبلن ،أك فق انر" (،)1كىذا دليؿ عمى اعتداؿ مذىبو ،كما أنو لـ
يرك ىنا ما يؤيد بدعتو  ،فمنا صدقو  ،كعميو تشيعو.
 .3الذياؿ

()2

بف حرممة ،األسدم ،الككفي .ذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ عنو أبك داكد:

ككفي معركؼ ،كذكره ابف أبي حاتـ في كتابو( ،)3بدكف جرح أك تعديؿ(.)4
 .4جابر بف عبد هللا :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ()1
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألنو مداره عمى األجمح كىك صدكؽ.

( )1الكماؿ(.)279/2
( )2الذياؿ :بفتح الذاؿ :كتشديد الياء ،ىذه النسبة إلى الذياؿ ،كىـ اسـ لبعض أجداد المنتسب إليو .انظر إلى:
األنساب (.)19/3

( )3انظر إلى :الجرح(.)451/3
( )4التاريخ ( ،)561/3كسؤاالت اآلجرم( ،)131/1كالثقات البف حباف( ،)222/4كتعجيؿ المنفعة (.)515/1
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اف ٍع ،ع ْف اب ِف عمر ر ِ
اف ب ُف عمر ،أَ ْنبأََنا معا ُذ ب ُف ا ْلع َال ِء ،ع ْف َن ِ
ض َي
الحديث الثالث :أ ْ
َ
َخ َب َرَنا ُعثْ َم ُ ْ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ
َ ْ ُ ََ َ
َف رسوؿ َِّ
ْعَ ،فمَ َّما اتَّ َخ َذ ا ْل ِم ْن َب َر َح َّف ا ْل ِجذْعُ َحتَّى أَتَاهُ،
ب ِإ َلى ِجذ ٍ
اَّلل َ ك َ
اف َ"ي ْخطُ ُ
هللاُ َع ْن ُي َما ،أ ّ َ ُ َ
فَ َم َس َح ُو".
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سنتو ( )1( ،)14/1كتاب المقدمة ( )6باب ما أكرـ النبي مف حنيفالجذع ،حديث رقـ.)31( :
 كالبخارم في صحيحو ( )61( ،)195/4كتاب المناقب )25( ،باب عبلمات النبكة فياإلسبلـ ،حديث رقـ ،)3583( :مف طريؽ عمر بف العبلء عف نافع -بو ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سنتو ( )2(،)379/2كتاب الصبلة )362( ،باب الخطبة عمى المنبر ،حديثرقـ،)505( :مف طريؽ عمرك بف الفبلس عف عثماف بف عمرك -بو ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو( )60(،)435/14كتاب التاريخ )5(،باب المعجزات ،حديثرقـ ،)6506(:مف طريؽ أبي عبيدة الحداد عف معاذ -بو ،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سنتو ( ،)196/3كتاب الجمعة ،باب مقاـ اإلماـ في الخطبة ،مف طريؽ محمدالدكرم عف عثماف -بو ،بمفظ متقارب.
شاىدا الحديث:
 .1عبد هللا ابف عباس (رضي هللا عنيما).

أخرج حديثو اإلماـ أحمد في( ،)266/1بمفظ متقارب.
 .2جابر بف عبد هللا(رضي هللا عنيما).

أخرج حديثو الطبراني في المعجـ األكسط ( ،)187/1حديث رقـ ( ،)591بمفظ متقارب.
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رجاؿ السند:
 .1عثماف بف فارس العبدم ،أبك محمد البصرم ،كثقو ابف سعد ،كاإلماـ أحمد ،كابف معيف،
كالذىبي ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في ثقاتو ،كقاؿ أبك حاتـ عنو :صدكؽ .تكفي عاـ
209ى.

()1

 .2معاذ بف العبلء بف عمار المازني ،أبك غساف البصرم .اختمفكا في اسمو ،حيث سماه
البخارم(()2عمر أبك حفص) كذكر ذلؾ أبك الحسف الدارقطني كقاؿ :إنما ىك معاذ فجعمو
كاحدان ،كبذلؾ قاؿ اإلماـ أحمد( ،)3كزاد في عممو( ")4قاؿ ككيع :معاذ بف العبلء أبك
غساف ،أخ ألبي عمرك بف العبلء" كليس لو في المسند فيما قيؿ غير ىذا الحديث
الكاحد .قاؿ المزم في الكماؿ(" )5ىما أخكاف أحدىما يسمى يع ىمر ،كاآلخر معاذ ،كحدثا
بحديث كاحد عف نافع ،أك أحدىما محفكظ ،كاآلخر غير محفكظ ،كالجميؿ مف أكالد
العبلء ابف ا لعرياف بف خزاعي كالد أبي عمرك :أبك عمرك ،كأبك سفياف ،كمعاذ ،فأما
أبك حفص فبل أعرفو ."...ذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ عنو ابف حجر :صدكؽ(.)6
قاؿ الباحث :ىك صدكؽ استشيد بو البخارم  ،كركل لو الترمذم.)7( .
 .3نافع مكلى عبد هللا بف عمر بف الخطاب ،أبك عبد هللا المدني .كثقو ابف سعد ،كزاد:
كثير الحديث ،كابف معيف ،كالعجمي ،كابف خراش ،كالنسائي ،كابف حجر ،كزاد :ثبت،
كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ الذىبي" :ىك مف أئمة التابعيف كأعبلميـ" ،كقاؿ

( )1التاريخ ( ،)241/6كالجرح ( ،)159/3كالثقات البف حباف( ،)451/8كالكماؿ ( ،)461/19كالكاشؼ
( ،)11/2كالتذكرة ( ،)378/1كالتقريب (.)385/
( )2انظر إلى :التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم ( ،)943/3كصحيح البخارم ( ،)195/4حديث رقـ
(.)3583

( )3انظر إلى :الكماؿ (.)476/21
( )4انظر إلى.)15/2( :
( )5انظر إلى.)478/21( :
( )6التاريخ ( ،)365/7كالجرح ( ،)248/8كالثقات البف حباف ( ،)482/7كالكاشؼ (،)67/2

كالتيذيب( ،)192/11كالتقريب (.)536/
( )7انظر إلى :الكماؿ(.)128/28

53

البخارم :أصح األسانيد ،مالؾ ،عف نافع ،عف ابف عمر .تكفي عاـ 117ى ،أك
()1

بعدىا.

 .4عبد هللا بف عمر بف الخطاب القرشي ،أبك عبد الرحمف .أحد المكثريف مف الصحابة،
كالعبادلة ،كمف أشد الناس اتباعان لؤلثر ،أسمـ مع أبيو كىك صغير ،قاؿ عنو النبي 
":إف عبد هللا رجؿ صالح"( ،)2تكفي عاـ 73ى أك 74ى.

()3

الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى معاذ بف العبلء الصدكؽ ،قاؿ بعض
العمماء :إف حديث حنيف الجذع مف األحاديث المتكاترة؛ لكركده عف جماعة مف الصحابة مف
طرؽ كثيرة تفيد القطع بكقكع ذلؾ ،حيث قاؿ الحافظ في الفتح( ":)4حنيف الجذع ،كانشقاؽ القمر
كؿ منيما نقبلن يمستفيضان يفيد القطع عند مف يطمع عمى طرؽ ذلؾ مف أئمة الحديث دكف
ي
نقؿ ه
غيرىـ ممف ال ممارسة لو في ذلؾ".

( )1الطبقات ( ،)423/7كالتاريخ ( ،)84/8كالجرح ( ،)458/8كالثقات البف حباف ( ،)467/5كتاريخ
دمشؽ( ،)421/61كالكماؿ (،)313/29كالكاشؼ( ،)315/2كالتقريب ( .)559/
( )2الحديث أخرجو البخارم( )62( ،)25/5كتاب فضائؿ الصحابة )19( ،باب مناقب عبد هللا بف عمر بف
الخطاب – رضي هللا عنيما  ،-حديث رقـ (.)3739

( )3االستيعاب (  ،)419/كأسد الغابة( ،)236/3كالكماؿ ( ،)181/15كاإلصابة( ،)117/4كالتقريب (.)315/
(.)592/6( )4
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َّاج ْب ُف ِم ْن َي ٍ
ار ْب ِف أَِبي َع َّم ٍ
اد ْب ُف َسمَ َم َة َ ،ع ْف َع َّم ِ
ار ،
الحديث الرابع :أ ْ
اؿ َ ،ح َّدثََنا َح َّم ُ
َخ َب َرَنا ا ْل َحج ُ
اس ر ِ
َف َّ
َف َيتَّ ِخ َذ ا ْل ِم ْن َب َر(،)1
ب ِإلَى ِجذ ٍ
ْع قَ ْب َؿ أ ْ
ض َي هللاُ َع ْن ُي َما ،أ ّ
الن ِب َّي َ ك َ
اف َي ْخطُ ُ
َع ْف ْاب ِف َع َّب ٍ َ
()3
()2
َحتَ ِ
ض ْن ُو،
اؿ  " :لَ ْو لَ ْـ أ ْ
احتَ َ
َفمَ َّما اتَّ َخ َذ ا ْل ِم ْن َب َر َوتَ َح َّو َؿ ِإلَ ْي ِوَ ،ح َّف ا ْل ِجذْعُ ،فَ ْ
ض َن ُو  ،فَ َس َك َف "َ ،وقَ َ
ِ ِ
ِ
ام ِة".
لَ َح َّف إلَى َي ْوـ ا ْلق َي َ
تخريج الحديث:

 -أخرجو الدارمي في سنتو( )1(،)15/1كتاب المقدمة )6( ،باب ما أكرـ النبي



مف

حنيف المنبر ،حديث رقـ .)39(:
 كأخرجو ابف ماجو في سنتو(  )5( ،)454/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )199( ،بابيز بف أسد بف حماد_
ما جاء في بدء شأف المنبر ،حديث رقـ  ،)1415(:مف طريؽ ىب ي

بو ،بمفظ متقارب.

 كأخرجو أحمد في مسنده ( ،)249/1مف طريؽ عفاف عف حماد –بو ،بمفظو. كابف أبي شيبة في مصنفو( )30(،)475/16كتاب الفضائؿ )1( ،باب ما أعطى هللامحمدان  ،حديث رقـ ،)32405 ( :مف طريؽ عفاف عف حماد – بو ،بدكف (قبؿ أف
يتخذ المنبر).
 كالطبراني في المعجـ الكبير( ،)187/12حديث رقـ ،)12841( :مف طريؽ عمي بفعبد العزيز عف الحجاج – بو ،بمفظو.
رجاؿ السند:
 .1الحجاج بف منياؿ األنماطي( ،)4أبك محمد السممي .كثقو ابف سعد ،كالعجمي ،كاإلماـ
أحمد ،كالنسائي ،كأبك حاتـ ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في ثقاتو .تكفي عاـ
()1

217ىػ.

( )1المنبر :نبر الشيء :أم رفعو ،فكؿ مرتفع يم ٍنتىبًر ،كمنو اشتؽ المنبر انظر إلى :مختار الصحاح ( .)688/
( )2حف :مف حف عميو ،إذا رؽ كاشفؽ ،كاشتاؽ كفزع لمشيء انظر إلى :النياية(.)1176/1
( )3احتضنو :احتضف الشيء تكلى رعايتو كالدفاع عنو .انظر إلى  :المعجـ الكسيط( .)182/

( )4األنماطي :بفتح األلؼ ،كسككف الميـ ،ككسر الطاء ،نسبة إلى بيع الفرش التي تبسط .انظر إلى:
األنساب(.)223/1
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 .2حماد بف سممة بف دينار البصرم ،أبك مسممة .كثقو ابف معيف ،كابف المديني ،كاإلماـ
أحمد ،كالنسائي ،كابف حجر .تكفي عاـ 167ى.

()2

 .3عمار بف أبي عمار ،أبك عبد هللا المكي .كثقو أبك زرعة ،كاإلماـ أحمد ،كأبك حاتـ،
كذكره ابف حباف ،كقاؿ النسائي :ليس بو بأس .كقاؿ ابف حجر :صدكؽ ربما أخطأ.
قاؿ الباحث :قد يككف أخطأ في حديث ركاه عف عمر بف الخطاب – رضي هللا عنو" .
أف رسكؿ هللا  رأم في يد رجؿ خاتمان مف ذىب .")3(...حيث قاؿ اإلماـ أحمد اسناد

الحديث ضعيؼ؛ النقطاعو ،فعمار بف أبي عمار لـ يدرؾ عمر ( .)4كأخرجو اإلماـ

أحمد كىك منقطع بيف عمار كعمر – رضي هللا عنو – كقد ركاه منصكر بف سفياف
الحراني عف ابف عباس عف النبي  فكصمو ،تكفي عاـ 120ى.

()5

 .4عبد هللا بف عباس ،بف عبد المطمب القرشي ،أبك العباس ،ابف عـ النبي ، كلد قبؿ
اليجرة بثبلث سنيف ،دعا لو النبي بأف يفقيو هللا في الديف ،كيعممو التأكيؿ .سمي حبر
األمة ،كىك مف المكثريف مف الصحابة ،كأحد العبادلة  ،ركل عف النبي )1660(
حديثان – تكفي عاـ  69أك 70ى.

()6

الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف فيو عمار بف أبي عمار صدكؽ.

( )1التاريخ ( ،)381/2كرجاؿ صحيح البخارم( ،)195/1كالكماؿ( ،)457/5كالسير( ،)352/11كالتقريب (
.)153/

( )2الجرح كالتعديؿ( ،)141/1كالكامؿ ( ،)253/2كالكماؿ( ،)253/7الميزاف ( ،)591/1السير(،)444/7
كالتقريب(.)178/
( )3انظر إلى الحديث في :مسند أحمد (.)21/1
( )4انظر إلى :محض الصكاب في فضائؿ أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب (.)665-664/
( )5العمؿ ألحمد ( ،)45/2كسؤاالت أبي عبيد األجرم ( ،)347/1كالعمؿ لمدارقطني ( ،)87/2كتاريخ دمشؽ
( ،)339/43كالكماؿ ( ،)198/21كالكاشؼ ( ،)51/2كالتقريب (.)418/
( )6الكماؿ ( ،)154/15كاإلصابة ( ،)91/4كالتقريب (.)319/
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التعميؽ عمى الحديث:
إف أكؿ ما يمفت انتباه السامع ليذا الحديث الشريؼ ىك حسف خمؽ النبي  ،كتكاضعو،

ضوا ِم ْف َح ْوِل َؾ  .)1(فيذا مع البشر ،فكيؼ مع
ظ ا ْل َق ْم ِب ال ْنفَ ُّ
ت فَظّاً َغمِي َ
قاؿ تعالىَ  :ولَ ْو ُك ْن َ
ىذا الجذع ،فكما يقاؿ الحب يصنع المعجزات ،فيذا الجذع يحف كيبكي لفراؽ الحبيب ،كىك جامد

ال ينطؽ ،فاألحرل بنا كبشر أف نشتاؽ لمقائو  .كلقد كاف الحسف  إذا حدث بيذا الحديث
()2

قاؿ " :يا معشر المسمميف الخشبة تحف إلى رسكؿ هللا شكقان لمقائو ،فأنتـ أحؽ أف تشتاقكا إليو".

كما نمحظ منو صمكات هللا كسبلمو عميو اإلجابة الفكرية عما يخطر في ذىف السامع قبؿ

ِ ِ
أف يسأؿ ،كذلؾ في قكلو عميو الصبلة كالسبلـ ":لَو لَـ أ ْ ِ
ِ
ام ِة ".
ْ ْ
َحتَض ْن ُو ،لَ َح َّف إلَى َي ْوـ ا ْلق َي َ

( )1سكرة آؿ عمراف :آية(.)159
( )2انظر إلى :فتح البارم البف حجر (.)612/6
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َخبرَنا عب ُد َِّ
اَّلل
الحديث الخامس :أ ْ َ َ َ ْ
ٍ ِ
اؿ َ " :ح َّن ِت
َس ْعد َرض َي هللاُ َع ْن ُو ،قَ َ
()1
ض َع َي َدهُ َعمَ ْي َيا ،فَ َس َك َن ْت".
َو َو َ

يدَ ،ح َّدثََنا ا ْلم ْسع ِ
يَ ،ع ْف أَِبي
ود ُّ
ْب ُف َي ِز َ
َ ُ
ا ْل َخ َشب ُة الَِّتي َكاف يقُ ِ
اـ
َ
وـ ع ْن َد َىا " ،فَقَ َ
َ َ ُ

َح ِ
ازٍـَ ،ع ْف
رسوؿ َِّ
اَّلل
َُ ُ

َس ْي ِؿ ْب ِف
ِ إلَ ْي َيا،

تخريج الحديث:
 -أخرجو الدارمي في سنتو( )1(،)15/1كتاب المقدمة )6( ،باب ما أكرـ النبي



مف

حنيف المنبر ،حديث رقـ .)41(:
 كالطبراني في المعجـ الكبير ( ،)194/6حديث رقـ ،)5977( :مف طريؽ عاصـ بفعمي عف المسعكدم – بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 .1عبد هللا بف يزيد القرشي العدكم ،أبك عبد الرحمف المقرئ( .)2كثقة ابف سعد ،كالنسائي،
كذكره ابف حباف ،كقاؿ أبك حاتـ  :صدكؽ .كقاؿ أبك حجر :ثقة فاضؿ ،مف كبار شيكخ
البخارم .تكفي عاـ 213ى.

()3

 .2عبد الرحمف بف عبد هللا بف عتبة بف مسعكد المسعكدم .ثقة مستقيـ الحديث ،فقد كثقو
العجمي ،كابف معيف ،كابف المديني ،كذلؾ قبؿ أف يختمط ببغداد .كقد تشدد بعضيـ في
أمره كرد حديثو كمو؛ ألنو لـ يتميز حديثو القديـ بحديثو األخير ،كمف ىؤالء ابف حباف
حتى قاؿ عنو في كتابو المجركحيف (" :)4اختمط حديثو فمـ يتميز فاستحؽ الترؾ"  .كىذا
ال يصح ،كالصحيح أف مف سمع منو ببغداد فقد سمع بعد االختبلط ،كمف سمع منو
بالككفة كالبصرة فسماعو جيد .كقاؿ ابف معيف عنو " :مف سمعو في زماف أبي جعفر
( )1ىذا جزء مف حديث طكيؿ .انظر إلى :الشريعة -لؤلجرم ( ،)179/3حديث رقـ ( ،)1156بالسند نفسو عف
الدارمي.
( )2المقرئ :نسبة لقراءة القرآف كاقرائو .انظر إلى :األنساب(.)367/5
( )3رجاؿ صحيح مسمـ ( ،)398/1كالكاشؼ ( ،)619/1كالتذكرة ( ،)367/1كالتيذيب ( ،)459/2كالتقريب(
.)331/

(.)48/2( )4
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المنصكر فيك صحيح السماع ،كمف سمع منو في أياـ الميدم فميس سماعو بشيء"

()1

كذلؾ ألف أبا جعفر مات سنة (158ى) ،ككانت كفاة المسعكدم عمى األرجح سنة
()2

(160ى) كعمى ىذا تككف مدة اختبلطو سنة أك سنتيف.

كقاؿ ابف حجر :صدكؽ

اختمط قبؿ مكتو ،كضابطو مف سمع منو ببغداد فبعد االختبلط .تكفي عاـ 160ى.
()4

 .3سممة بف دينار ،أبك حازـ األعرج

األ ٍف ىزر

()5

()6

التمار

()3

المدني .كثقة ابف سعد ،كزاد:

كثير الحديث  ،كابف معيف ،كاإلماـ أحمد ،كالنسائي ،كالعجمي ،كزاد :رجؿ صالح ،كأبك
ح اتـ ،كابف خزيمة ،كزاد :لـ يكف في زمانو مثمو ،كالذىبي ،كابف حجر .كذكره ابف حباف
في ثقاتو .كقد اختمؼ في سنة كفاتو .فقاؿ الترمذم تكفي عاـ 133ى ،كقاؿ خميفة بف
خياط تكفي عاـ 135ق ،كقاؿ الييثـ بف عدم تكفي عاـ 140ى ،كقاؿ ابف معيف تكفي
عاـ 144ى.

()7

 .4سيؿ بف سعد بف مالؾ بف خالد األنصارم ،الخزرجي( ،)8الساعدم( ،)9أبك العباس  .لو
كألبيو صحبة ،كاف اسمو حزنان ،سماه النبي  سيبلن  ،كاف عمره يكـ تكفي النبي 

( )1تاريخ بغداد (.)484/11
( )2انظر إلى :مقدمة ابف الصبلح(.)411/
( )3الثقات لمعجمي ( ،)81/2كالضعفاء لمعقيمي ( ،)336/2كتاريخ دمشؽ ( ،)9/35كالضعفاء البف
الجكزم( ،)96/2كالمختمطكف لمعبلئي ( ،)72/كالكماؿ ( ،)219/17كالكاشؼ ( ،)633/1كالمغني (،)382/2
التقريب (.)344/

( )4األعرج بفتح األلؼ  ،كسككف العيف ،كفتح الراء ،نسبة لمعرج ،كىك جميؿ بيا أبك حازـ .انظر إلى:
االنساب(.)188/1
( )5األفزر :ىك بطف مف بطكف العرب .انظر إلى :تاج العركس (.)322/13

( )6التمار :بفتح التاء ،كتشديد الميـ  ،نسبة لبيع التمر .انظر إلى  :األنساب (.)477/1
( )7الثقات لمعجمي ( ،)421/1كالجرح ( ،)159/4كالثقات البف حباف ( ،)316/4كتاريخ دمشؽ (،)16/22
كالكماؿ ( ،)272/11كالتذكرة ( ،)133/1كالتقريب (.)247/
( )8الخزرجي :بضـ الخاء ،كسككف الزام ،كفتح الراء ،ىذه النسبة إلى الخزرج كىك بطف مف األنصار .انظر
إلى :األنساب (.)359/2

( ) 9الساعدم :بفتح السيف ،كىي نسبة إلى ساعدة بف كعب بف الخزرج األنصارم ،كالتي ينسب إلييا كثير مف
الصحابة .انظر إلى :المباب (.)92/2
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خمس عشرة سنة .يعد مف مشاىير الصحابة ،كىك آخر مف بقي مف الصحابة بالمدينة.
تكفي عاـ 88ى كقيؿ 91ى.

()1

الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف المسعكدم صدكؽ قد اختمط ،كاالختبلط عمو قادحة،
إال أف ضابطو مف سمع منو ببغداد فبعد االختبلط ،كمف سمع منو بالككفة كالبصرة فسماعو
جيد.
قاؿ الباحث:
الراجح أف سماع عبد هللا بف يزيد مف المسعكدم قبؿ اختبلطو؛ ألنو لـ يسمع منو
()2

ببغداد .كقد تعقب الحافظ العراقي كبلـ ابف الصبلح في عمكمو

كقاؿ " :مف سمع مف

المسعكدم بعد االختبلط " ....كعد جماعة مف الرجاؿ ،كلـ يكف عبد هللا بف يزيد منيـ .كما أف
عبد هللا بف اإلماـ أحمد قاؿ :سمعت أبي يقكؿ  " :سماع ككيع مف المسعكدم بالككفة ،قديـ،
كأبك نعيـ أيضان ،كانما اختمط
جيد".

المسعكدم ببغداد ،كمف سمع منو بالبصرة كالككفة فسماعو

()3

( )1االستيعاب ( ،)318/كأسد الغابة ( ،)321/2كالسير ( ،)422/3كاإلصابة ( ،)187/3كالتقريب (.)257/
(.)394/1( )2

( )3تاريخ بغداد (.)481/11
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ٍ
افَ ،ع ْف
اف ُى َو ْاب ُف ُع َي ْي َن َةَ ،ع ْف ْاب ِف ُج ْد َع َ
الحديث السادسَ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُف َع َّبادَ ،ح َّدثََنا ُس ْف َي ُ
س ب ِف مالِ ٍؾ ر ِ
ِ َّ
َف َّ
اؿ " :أََنا أ ََّو ُؿ َم ْف َيأْ ُخ ُذ ِب َح ْمقَ ِة
صمَّى َّ
ض َي هللاُ َع ْن ُو ،أ ّ
الن ِب َّي َ
أََن ٍ ْ َ َ
اَّللُ َعمَ ْيو َو َسم َـ قَ َ
()1
وؿ َِّ
ِ
َّ ِ
سَ :كأَِّني أَ ْنظُر ِإلَى َي ِد ر ُس ِ
ِ
اَّللُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َـ
صمَّى َّ
اَّلل َ
اؿ أََن ٌ
َ
ُ
َباب ا ْل َجنة فَأُقَ ْعق ُع َيا "  ،قَ َ
اف َك َذا ،وجمع أَبو عب ِد َِّ
ت:
صَ
اؿ لَ ُو ثَا ِب ٌ
ؼ لَ َنا ُس ْف َي ُ
َ َ َ َ ُ َْ
اَّلل أ َ
ُي َح ِّرُك َياَ ،و َ
اؿَ :وقَ َ
َصا ِب َع ُو َو َح َّرَك َيا ،قَ َ
اَّلل عمَي ِو وسمَّـ ِبي ِدؾ؟ ،قَاؿَ :نعـ ،قَاؿ :فَأ ِ ِ
وؿ َِّ
ت َي َد ر ُس ِ
ييا أُقَ ِّب ْم َيا.
صمَّى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ
ْ
َعطن َ
اَّلل َ
َم َس ْس َ َ
َ َْ َ
تخريج الحديث:
 -أخرجو الدارمي في سننو( )1(،)19/1كتاب المقدمة )8(،باب ما أعطى النبي



مف

الفضؿ ،حديث رقـ.)51(:
 كأحمد في مسنده ( ،)111/3مف طريؽ سفياف ابف عيينو –بو ،جزء مف الحديث بمفظو. كأبك يعمي في مسنده( ،)68/7حديث رقـ ،)3989( :مف طريؽ عبد األعمى بف حمادعف سفياف – بو ،جزء مف الحديث بمفظو.
رجاؿ السند:
 .1محمد بف ىعبَّاد بف ً
الزٍب ًرقاف( ،)2أبك عبد هللا المكي .ذكره اإلماـ أحمد أنو مف أىؿ

الصدؽ ،حيث قاؿ عنو :حديثو حديث أىؿ الصدؽ ،أرجك أف ال يككف بو بأس ،كقاؿ
بذلؾ ابف معيف ،كقاؿ مرة عنو :ال أعرفو .ذكره ابف حباف في ثقاتة ،ذكره أبك زرعة في
()3

الضعفاء
235ى.

كقاؿ عنو أبك حاتـ :صدكؽ ،كقاؿ ابف حجر :صدكؽ ييـ .تكفي عاـ

()4

( )1أقعقعيا :القعقعة ،ىي الحركة كاالضطراب ،أم يحركيا ليصدر عنيا صكت مسمكع .انظر إلى :النياية
(.)134/4

( )2الزبرقاف :بكسر الزام ،كسككف الباء ،ككسر الراء ،اسـ لبعض أجداد المنتسب إليو كىك مخمد بف الزبرقاف.
انظر إلى :األنساب(.)132/3
(.)931/( )3
( )4سؤاالت ابف الجنيد (  ،)281/كالعمؿ ألحمد ( ،)419/2كالتاريخ ( ،)175/1كالجرح ( ،)14/8كالثقات

ألبف حباف ( ،)91/9كرجاؿ صحيح مسمـ ( ،)198/2كتاريخ بغداد( ،)651/3كالكماؿ ( ،)435/25كالكاشؼ
( ،)184/2كالتقريب ( .)486/
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 .2سفياف بف عينية بف أبي عمراف ،ميمكف اليبللي( ،)1أبك محمد الككفي كثقة العجمي ،كابف
معيف ،كأبك حاتـ ،كقاؿ اإلماـ أحمد :ما رأيت أحدان أعمـ بالسنة مف سفياف بف عينية،
كقاؿ سفياف الثكرم :ذلؾ أحد اآلحديف ،كقاؿ الشافعي :لكال مالؾ كسفياف لذىب عمـ
الحجاز ،كقاؿ الذىبي :أحد الثقات األعبلـ ،أجمعت األمة عمى االحتجاج بو ،ككاف
يدلس عف الثقات ،كقاؿ العبلئي :مكثر مف التدليس ،لكنو عف ثقة ،فقد عده ابف حجر
مف المرتبة الثانية في طبقات المدلسيف( ،)2كقاؿ عنو :ثقة حافظ  ،فقيو ،إماـ حجة ،إال
()3

أف حفظو تغير بآخره.

تكفي عاـ 198ى.

()4

اف القرشي ،أبك الحسف البصرم المكفكؼ .ضعفو ابف
 .3عمي بف زيد بف عبد هللا ،بف يج ٍد ىع ى
سعد ،كالعجمي ،كابف معيف ،كابف حباف ،كاإلماـ أحمد ،كالرازم ،كأبك حاتـ ،كالشافعي،

كابف حجر .حيث اعتبره الشافعي ضعيفان في الحديث مف جية سكء حفظو ،ككثرة أكىامو
كقاؿ ابف حباف عنو في كتابو المجركحيف( " :)5كاف ييـ كيخطئ فكثر ذلؾ فاستحؽ
الترؾ" .كقاؿ عنو العجمي :ليس بالقكم ،كقاؿ اإلماـ أحمد ،كابف معيف :ليس بشيء ،كال
يحتج بو ،عند أبك حاتـ ،كالرازم ،كقاؿ ابف سعد" :كلد أعمى ككاف كثير الحديث ،كفيو
ضعؼ"

()6

كقاؿ شعبة :كاف رفاعان – أم يرفع الشيء الذم يكقفو غيره – كقاؿ ابف حجر
()7

عنو :ضعيؼ ،تكفي عاـ 129ى كقيؿ 131ىػ.

( )1اليبللي :بكسر الياء ،نسبة إلى بني ىبلؿ ،كىي قبيمة مف قبائؿ العرب .انظر إلى األنساب (.)657/5
( )2حيث قاؿ في تعريؼ أىؿ التقديس( " :)32/الثانية :مف أحتمؿ األئمة تدليسو ،كأخرجكا لو في الصحيح؛
إلمامتو كقمة تدليسو في جنب ما ركل ،كالثكرم ،أك كاف ال يدلس إال عف ثقة كابف عينية".

( )3ىذا االختبلط ال يكجب ضعفو ،قاؿ العبلئي ":أما الركاة الذيف حصؿ ليـ االختبلط في آخر عمرىـ عمى
ثبلثة أقساـ :أحدىـ :مف لـ يكجب ذلؾ لو ضعفان أصبلن ،كلـ يحط مف مرتبتو إما لقصر مدة االختبلط كقمتو،

كسفياف بف عيينة ،كاسحؽ بف راىكيو .كىما مف أئمة اإلسبلـ المتفؽ عمييـ .انظر إلى ." :المختمطيف
لمعبلئي(.)3/

( )4التاريخ ( ،)94/4كالثقات لمعجمي ( ،)417/1كالجرح ( ،)226/4كالثقات البف حباف (،)413/6
كالتذكرة( ،)262/1كالسير( ،)454/8كالميزاف(،)171/2كالمختمطكف ( ،)45/كجامع التحصيؿ(،)186/
كالتقريب(.)245/
(.)113/2( )5
( )6انظر إلى :الكامؿ(.)333/6

( )7التاريخ ( ،)275/6كالثقات لمعجمي ( ،)254/2كالجرح ( ،)187/6كتاريخ دمشؽ ( ،)485/41كالضعفاء
البف الجكزم( ،)193/2كالكماؿ ( ،)434/21كالكاشؼ ( ،)41/2كالتذكرة ( ، )141/1كالتقريب (.)411/
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 .4أنس بف مالؾ بف النضر األنصارم الخزرجي ،أبك حمزة صحابي جميؿ ،جميؿ ،خدـ
رسكؿ هللا عشر سنيف ،كىك أحد المكثريف لمركاية ،لـ يشيد بد نار ،دعا لو النبي  فقاؿ":
الميـ أكثر مالو ،ككلده ،كأدخمو الجنة" ،قاؿ أنس :قد رأيت اثنتيف كأنا أرجك الثالثة ،تكفي
عاـ 91ى ،كقيؿ 93ى(.)1

الحكـ عمى الحديث:
عباد كىك صدكؽ ييـ ،كعمي
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى محمد بف ٌ
بف زيد بف جدعاف كىك ضعيؼ.

التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث إشارة إلى ما أكرـ بو النبي  عف الغيبيات المستقبمية ككيؼ اصطفاه
ربو  -سبحانو كتعالى – كأذف لو أف يككف أكؿ مف يدخؿ الجنة بدكف كاسطة أحد ،كصانو،
كحفظو ،سبحانو كتعالى عف ذؿ الكقكؼ كاالنتظار .كاف قمنا إف ىناؾ تداف نعا بيف قكلو عميو
ٍخ يذ بًحٍمقى ًة ب ً
اب اٍل ىجَّن ًة فىأيقى ٍع ًق يعيىا " كبيف قكلو تعالى:
الصبلة كالسبلـ في الحديث " :أ ىىنا أ َّىك يؿ ىم ٍف ىيأ ي ى ى

ِ
اب
َ ج َّنات َع ْد ٍف ُمفَتَّ َح ًة لَ ُي ْـ األ َْب َو ُ
في الجنة ،ال أبكاب الجنة المحيطة بالكؿ ،كالمعنى المقصكد أنيـ إذا دخمكىا لـ تغمؽ أبكابيا
()2

نقكؿ  :إف المراد باألبكاب في اآلية  ،أبكاب المنازؿ التي

عمييـ ،بؿ تبقى مفتحة ،إشارة إلى تصرفيـ ،كذىابيـ ،كايابيـ ،كدخكؿ المبلئكة عمييـ مف كؿ
باب ،كأنيا دار أمف ال يحتاجكف فييا إلى غمؽ األبكاب ،كما كانكا في الدنيا ،فبل تعارض بيف
اآلية كالخبر(.)3

( )1أسد الغابة( ،)551/1كالكماؿ ( .)365/3كالتقريب (.)115/
( )2سكرة ص ،اآلية(.)51

( )3انظر إلى :فيض القدير (.)35/1
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س رِ
َّاج ْب ُف ِم ْن َي ٍ
ض َي
الحديث السابع :أ ْ
َنبأََنا ثَا ِب ٌ
اؿَ ،ح َّدثََنا َح َّم ُ
َخ َب َرَنا َحج ُ
اد ْب ُف َسمَ َم َة ،أ َ
ت َ ،ع ْف أََن ٍ َ
اف رسوؿ َِّ
َف َع َرقَ ُو المُّ ْؤلُ ُؤِ )2(،إ َذا َم َشى تَ َكفَّأَ(َ ،)3و َما
اَّلل  "أ َْزَى َر المَّ ْو ِف(َ )1كأ َّ
اؿَ :ك َ َ ُ ُ
هللاُ َع ْن ُو ،قَ َ
م ِسست ح ِريرةً وَال ِديباج ًة( )4أَْليف ِم ْف َك ِفّ ِو ،وَال َش ِمم ِ
ُّ
ب ِم ْف َرِائ َح ِت ِو"ِ :م ْس َك ًة َوَال
ُْ
ََ
َ َ
ت َرائ َح ًة قَط أَ ْط َي ُ
َ
َ ْ ُ َ َ َ
َغ ْي َرَىا .
تخريج الحديث:
 -أخرجو الدارمي في سنتو( )1( ،)21/1المقدمة )10(،باب حسف النبي



حديث

رقـ.)62(:
-

كالبخارم في صحيحو( )61( ،)189/4كتاب المناقب )23( ،باب صفة النبي



حديث رقـ  ،)3561(:مف طريؽ سميماف بف حرب عف حماد بف سممة – بو ،جزء مف
الحديث بمفظ متقارب.
 -كمسمـ في صحيحو ( )43( ،)951/كتاب الفضائؿ )21( ،باب طيب رائحة النبي



كليف مسو كالتبرؾ بمسحو ،حديث رقـ ،)2330( :مف طريؽ جعفر بف سميماف عف
ثابت – بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده( ،)222/3مف طريؽ سميماف عمي ثابت – بو ،جزء مف الحديث بمفظمتقارب.
رجاؿ السند:
 .1الحجاج بف منياؿ :ثقة  ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ(.)4
 .2حماد بف سممة :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)4

( )1أزىر المكف :األبيض المستنير ،كىك أحسف األلكاف .انظر إلى :الديباج عمى مسمـ (.)326/5
( )2عرقو المؤلؤ :في الصفاء كالبياض .انظر إلى :المرجع السابؽ (.)326/5
( )3إذا مشى تكفأ :أم قصد في مشيتو .انظر إلى :شرح النككم عمي مسمـ(.)86/15

( )4الديباجة :ىك حسف البشرة .انظر إلى :المعجـ الكسيط(  .)269/كالديباجة :بكسر الداؿ كفتحيا ،ىك نكع مف
الحرير .انظر إلى :مرقاة المفاتيح (.)467/1
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()1

البناني
 .3ثابت بف أسمـ ي

أبك محمد البصرم .كثقة بف سعد ،كالعجمي ،كاإلماـ أحمد ،

كالنسائي ،كأبك حاتـ ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في ثقاتو ،تكفي عاـ 100ى(.)2

 .4أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
ىذا الحديث فيو بياف صفة النبي  مف حسف ًخمقو ،كلينو ،كقيؿ ىذا يخالؼ ما كقع في
حديث أنس اآلخر( :)3إنو كاف ضخـ اليديف ،كالقدميف ،كالجمع بينيما ،أف المراد الميف في الجمد،
كالغمظ في العظاـ ،فيجتمع لو نعكمة البدف ،كقكتو ،أك حيث كصؼ بالميف ،كالمطافة حيث ال

يعمؿ بكفيو شيئان ،كاف بالنسبة إلى أصؿ ً
الخٍمقىة ،كحيث كصؼ بالغمظ ،كالخشكنة ،فيك بالنسبة

إلى امتيانيما بالعمؿ ،فإنو عميو الصبلة كالسبلـ كاف يتعاطى كثي انر مف أمكره بنفسو(.)4

1
البناني :بضـ الباء ،كفتح النكف ،ىذه النسبة إلى بنانو ،كىك بنانة بف سعد بف لؤم ،كبنانة قبيمة منيا ثابت
() ي
البناني ،كغيره .أنظر إلى األنساب (.)399/

( )2الطبقات ( ،)231/9كالثقات لمعجمي ( ،)259/1كالجرح ( ،)449/2كالميزاف( ،)362/1كالسير(،)221/5
كالتذكرة ( ،)125/1كالتقريب (.)132/
( )3انظر إلى الحديث في  :صحيح البخارم( )77( ،)162/7كتاب المباس )68( ،باب الجعد ،حديث رقـ
(.)5917

( )4انظر إلى :فتح البارم البف حجر()576/6
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ٍِ
َخ َبرَنا أ َُبو ُّ
اد ْب ُف َزْي ٍدَ ،ع ْف ثَا ِب ٍتَ ،ع ْف أََن ِ
الن ْع َم ِ
اؿ:
اف ،أ ْ
َخ َب َرَنا َح َّم ُ
الحديث الثامف :أ ْ َ
س ْب ِف َمالؾ قَ َ
ِ
ُؼ قَطُّ( )1وَال قَ ِ ِ ٍ
ت رسوؿ َِّ
ت َك َذا َو َك َذا أ َْو
اؿ لِي أ ٍّ
ص َن ْع َ
ص َن ْعتُ ُو "ل َـ َ
اؿ لي ل َش ْيء َ
َ
َ
اَّلل  فَ َما قَ َ
َخ َد ْم ُ َ ُ َ
ِ ِ
وؿ َِّ
ت َك َذا و َك َذا" وقَاؿ َال و َِّ
ير أَْل َي َف ِم ْف َي ِد ر ُس ِ
اَّلل 
اجا َوَال َح ِر ًا
اَّلل َما َم ِس ْس ُ
ص َن ْع َ
يب ً
ت ِب َيدي د َ
َ َ َ
َ
َى َّال َ
َ
ِ ()2
وؿ َِّ
اف أَ ْطي ِ
ت ِر ً ُّ
يح ر ُس ِ
اَّلل .
َوَال َو َج ْد ُ
يحا قَط أ َْو َع ْرفًا َك َ َ َ
ب م ْف َع ْرؼ أ َْو ِر ِ َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)21/1المقدمة )10( ،باب حسف النبي  ،حديثرقـ.)63(:
 كالبخارم في صحيحو ( )61( ،)189/4كتاب المناقب )23( ،باب صفة النبي ،حديث رقـ ،)3561( :مف طريؽ سميماف بف حرب عف حماد بف زيد – بو ،جزء مف
الحديث بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو(  )43( ،)951/كتاب الفضائؿ )21(،باب طيب رائحة النبي ،حديث رقـ ،)2330(:مف طريؽ سميماف بف المغيرة عف حماد بف زيد – بو ،جزء مف
الحديث بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو(  )40( ،)521/كتاب األدب  )1( ،باب الحمـ ،كأخبلؽ النبي،حديث رقـ ،)4774( :مف طريؽ سميماف بف المغيرة عف ثابت – بو ،جزء مف الحديث
بمفظ متقارب.
 أحمد في مسنده()222،277،265/3مف طريؽ ثابت عف أنس ،جزء مف الحديث بمفظمتقارب.
 كأبك يعمي في مسنده( ،)128/6حديث رقـ ،)3400( :مف طريؽ عمارة زاذافالصيدالني عف حماد بف زيد – بو ،بمفظ مختمؼ.
 كابف حباف في صحيحو ( )60( ،)211/14كتاب التاريخ )3( ،باب عف صفتو صمىهللا عميو كسمـ كأخباره ،حديث رقـ ،)6303( :مف طريؽ سميماف بف حرب مف حماد بف
زيد – بو ،جزء مف الحديث بمفظ متقارب.
( )1أيؼ :ىي كممة بمعنى التضجر كالكره ،انظر إلى :عمدة القارئ (.)189/22
( )2ىع ٍرؼ :ىي الريح طيبة كانت ،أك منتنة ،كأكثر ما يستعمؿ في الطيبة .انظر إلى :الصحاح(.)1411/
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رجاؿ السند:
 .1محمد بف الفضؿ السدكسي( ،)1عارـ أبك النعماف .كثقو العجمي ،كزاد :رجؿ صالح،
كليس يعرؼ إال بعارـ ،كأبك حاتـ ،كزاد :إذا حدثؾ عارـ فاختـ بو ،كالنسائي،
كالدارقطني ،كالعقيمي ،كأبك زرعة ،كالذىبي ،كزاد :حافظ ،صدكؽ ،مكثر ،كابف حجر،
كزاد :ثبت .إال أنيـ اتفقكا عمى أنو اختمط في آخر عمره .فقاؿ أبك حاتـ" :اختمط عارـ
في آخر عمره ،كزاؿ عقمو فمف سمع منو قبؿ االختبلط فسماعو صحيح ،)2( "...كزاد:
مف سمع منو قبؿ سنة 220ىػ فسماعة صحيح .كأفرط ابف حباف في جرحو بسبب
اختبلطو فقاؿ عنو في كتابو المجركحيف( ":)3اختمط في آخر عمره ،كتغير  ،حتى كاف
ال يدرم ما يحدث بو ،فكقع في حديثو المناكير الكثيرة ،فيجب التنكب عف حديثو فما
ركاه المتأخركف ،فإذا لـ يعمـ ىذا مف ىذا ترؾ الكؿ ،كال يحتج بشيء منيا  ، "...كقد
أنكر الذىبي قكؿ ابف حباف ىذا كقاؿ في الميزاف ( ":)4ثقة ،حجة ،يقاؿ :اختمط بآخره
لكف ما ضر ذلؾ حديثو ،فإنو ما حدث حينئذ فيما عممت ،كزاد :كلـ يقدر ابف حباف أف
يسكؽ لو حديثان منك انر" .كبيذا يككف قد اعتمد قكؿ الدارقطني :بأنو ما ظير لو بعد
اختبلطو حديث منكر( .)5تكفي عاـ 223ىػ كقيؿ 224ى.

()6

( ) 1السدكسي :بفتح السيف ،كضـ الداؿ ،كسككف الكاك ،ىذه النسبة إلى سدكس بف شيباف ،ينسب إليو كثير مف
العمماء منيـ ،قتادة بف دعامة السدكسي .انظر إلى  :األنساب(.)238/3

( )2انظر إلى :الجرح(.)58/8
(.)295 - 294/2( )3
(.)8/4( )4

( )5انظر إلى :سؤاالت السممي الدارقطني(.)312/
( )6التاريخ ( ،)218/1كالثقات لمعجمي ( ،)251/2كأبك زرعو كجيكده في السنة( ،)136/كالضعفاء لمعقيمي

( ،)121/4كالضعفاء البف الجكزم ( ،)191/3كالكماؿ( ،)287/26كالكاشؼ( ،)211/2كالمختمطكف ( ،)116/
كالتقريب (.)512/
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()1

 .2حماد بف زيد بف درىـ األزدم

أبك إسماعيؿ الجيضمي

()2

كثقة العجمي ،كزاد :ثبت في

الحديث ،كابف ميدم ،كزاد :لـ أر أحدان قط أعمـ بالسنة منو ،كالذىبي ،كزاد :أحد
األعبلـ ،كيحفظ حديثو كالماء ،كابف حجر ،كزاد :ثبت فقيو .تكفي عاـ 179ى.

()3

 .3ثابت البناني ،ثقة  ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ ()7
 .4أنس بف مالؾ ،صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.

( )1األزدم :بفتح األلؼ ،كسككف الزام ،ككسر الداؿ ،ىذه النسبة إلى أزد شنكءة ،كىك أزد بف الغكث .انظر
إلى :األنساب (.)121/1
( )2الجيضمي :بفتح الجيـ ،كالضاد ،كىاء ساكنة بينيما ،ىذه النسبة إلى الجياضمة ،كىي محمة بالبصرة .انظر
إلى :المصدر السابؽ (.)132/2

( )3التاريخ ( ،)25/3كالثقات لمعجمي ( ،)319/1كالجرح ( ،)137/3كالكماؿ ( ،)239/7كالكاشؼ (،)349/1
كالتقريب (.)178/

68

ِ
اؿَ :سأَلَ ُو َر ُجؿ(ٌِ )1
الحديث التاسعَ :ح َّدثََنا أ َُبو ُن َع ْيٍـَ ،ح َّدثََنا ُزَى ْيٌرَ ،ع ْف أَِبي ِإ ْس َح َ
ؽ َع ِف ا ْل َب َراء قَ َ
اَّلل ِم ْثؿ َّ ِ
ِ ِ
اؿ َال ِم ْث َؿ ا ْلقَ َم ِر".
اؿ "أ َأ
َر َْي َ
ت َك َ
الس ْيؼ؟ قَ َ
اف َو ْج ُو َر ُسوؿ َّ َ
قَ َ
تخريج الحديث:
 -أخرجو الدارمي في سننو ( )1(،)22/1المقدمة )10( ،باب حسف النبي



حديث

رقـ.)65(:
 كالبخارم في صحيحو( )61( ،)188/4كتاب المناقب )23(،باب صفة النبي  ،حديثرقـ ،)3552(:بنفس السند الذم عند الدارمي ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو( )50(،)598/5كتاب المناقب )8(،باب ما جاء في صفة النبي ،حديث رقـ ،)3636(:مف طريؽ حميد بف عبد الرحمف عف زىير -بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)281/4مف طريؽ أحمد بف عبد الممؾ عف زىير -بو ،بزيادة كممة" بؿ كاف" عند أحمد.
 -كابف حباف في صحيحو ( )60(،)198/14كتاب التاريخ )3( ،باب صفتو



كأخباره،

حديث رقـ  ،)6287(:مف طريؽ عثماف بف أبي شيبة عف أبي نعيـ – بو ،بزيادة كممة
"لكف" عند ابف حباف.
رجاؿ السند:
()2

 .1الفضؿ بف يد ىكيف اسـ دكيف ،عمرك بف حماد التيمي ،أبك نعيـ المبلئي

كثقة العجمي،

كاإلماـ أحمد  ،كأبك زرعة ،كيعقكب بف شيبة ،كالذىبي ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في

الثقات ،تكفي عاـ 219ىػ.

()3

( )1رجؿ :لـ أقؼ عمى اسمو :انظر إلى :فتح البارم البف حجر (.)573/6
2
المبلءة ،كىك المرط الذم تستر بو المرأة إذا خرجت .انظر
المبلء ،ك ي
( ) المبلئي :بضـ الميـ .ىذه النسبة إلى ي
إلى :األنساب (.)423/5

( )3التاريخ ( ،)118/7كالثقات لمعجمي ( ،)215/2كالجرح ( ،)61/7كالثقات البف حباف ( ،)319/7كالكماؿ
( ،)197/23كالتذكرة ( ،)372/1كالتيذيب ( ،)284/3كالتقريب (.)243/
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 .2زىير بف معاكية بف حديج ،أبك خيثمة الجعفي .كثقة العجمي ،كاإلماـ أحمد ،كابف معيف،
كأبك زرعة  ،كالنسائي ،كابف حجر  ،كزاد  :أف سماعو عف أبي إسحؽ بآخرة .تكفي عاـ
173ى.

()1

 .3عمرك بف عبد هللا بف عبيد ،كيقاؿ ابف عمي ،كيقاؿ شعيرة اليمداني( ،)2أبك إسحؽ
السبيعي( .)3كثقة العجمي ،كابف معيف ،كاإلماـ أحمد ،كأبك حاتـ ،كابف حجر ،كزاد:
مكثر ،عابد ،كاختمط بأخرة .ذكره ابف حباف في الثقات ،كزاد :كاف مدلسان( ،)4كقاؿ
العبلئي :أحد أئمة التابعيف المتفؽ عمى االحتجاج بو( ،)5كقاؿ الذىبي :مف أئمة
()6

التابعيف

تكفي عاـ 129ى.

()7

()8

قاؿ الباحث  :أما ما قيؿ عف اختبلطو :فقد أنكر الذىبي في الميزاف

اختبلطو كقاؿ" :شاخ،

كنسي ،كلـ يختمط ،كقد سمع منو سفياف بف عينية ،كقد تغير قميبلن ،كاختبلطو ال يعتبر" ،كقاؿ

()9
أحد مف األئمة ما ذكر مف اختبلط أبي إسحؽ ،احتجكا بو
العبلئي في المختمطيف " :كلـ يعتبر ه

مطمقان ،كذلؾ يدؿ عمى أنو لـ يختمط في شيء مف حديثو  ،فيك أيضان مف القسـ األكؿ" .أما
()10

كصفو بالمدلس ،فقد عده ابف حجر مف المرتبة الثالثة في طبقات المدلسيف

.

( )1التاريخ ( ،)427/3كالثقات لمعجمي ( ،)372/1كالجرح ( )588/3كالثقات البف حباف ( ،)337/6كرجاؿ
صحيح مسمـ ( ،)224/1كالكماؿ ( ،)421/9كالكاشؼ ( ،)418/1كالسير ( ،)181/8كالتقريب (.)218/
2
ىمداف ،كىي قبيمة مف اليمف نزلت الككفة ،حيث ينسب إليو
( ) اليمداني :بفتح الياء ،كسككف الميـ ،نسبة إلى ٍ
خمؽ كثير منيـ :أبك إسحؽ السبيعي .انظر إلى :األنساب (.)647/5

( )3السبيعي :بفتح السيف ،ككسر الباء ،كىي نسبة إلى سبيع ،كىك مف بطف مف ٍىمداف ،كىك سبيع بف صعب
بف ىمداف .انظر إلى المصدر السابؽ (.)218/3
(.)177/5( )4
( )5انظر إلى  :المختمطيف (.)93/
( )6انظر إلى :الميزاف (.)271/3

( )7التاريخ ( ،)347/6كالثقات لمعجمي ( ،)179/2كالجرح ( ،)242/6كالثقات البف حباف ( ،)177/5كالكماؿ
( ،)112/22كالتذكرة ( ،)114/1كالسير ( ،)392/5التقريب (.)423/
(.)271/3( )8
(.)94/ ( )9

( )10حيث قاؿ في طبقات المدلسيف(" :)42/الثالثة :مف أكثركا مف التدليس ،فمـ يحتج األئمة مف حديثيـ ،إال بما
صرحكا فيو بالسماع".
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 .4البراء بف عازب بف الحارث األنصارم ،أبك عمارة  ،كقيؿ :أبك عمرك .صحابي ابف
صحابي جميؿ ،استصغره النبي  يكـ بدر ،غ از مع النبي  أربع عشر غزة ،كقيؿ
خمسة عشر غزكة ،كشيد مع عمي  الجمؿ ،كصفيف ،كنزؿ الككفة ،كمات في إمارة
مصعب بف الزبير عاـ 72ى.

()1

الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات .كأبك إسحؽ المدلس ،قد صرح بقكلو :
قمت لمبراء  ....كذكر الحديث.

()2

كما أف الركاية عف ىؤالء الثقات في أحد الصحيحيف ،إنما ىي

قبؿ التغير ،كاالختبلط (.)3
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث سؤاؿ الرجؿ لمبراء  عف كجيو  أنو مثؿ السيؼ ،قد يككف أراد بو
الطكؿ ،فرد عميو البراء" ،بؿ مثؿ القمر" أم في التدكير ،كيحتمؿ أف يككف أراد مثؿ السيؼ في
الممعاف ،كالصقاؿ ،فرد البراء ،بؿ فكؽ ذلؾ كقاؿ :كالقمر؛ لجمعو الصفتيف مف التدكير،
كالممعاف ،كالتشبيو بالقمر لكجو الممدكح ،شائع ذائع ،فكأنو نبو في حديثو أنو جمع بيف :الحسف،
كاالستدارة.

()4

( )1االستيعاب ( ،)81/كأسد الغابة ( ،)215/1كالكماؿ ( ،)34/4كاإلصابة ( ،)147/1كالتقريب (.)121/
( )2انظر إلى :غريب الحديث ( ،)372/2باب قمر ،حديث رقـ (.)18
( )3انظر إلى :االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط (.)34/

( )4انظر إلى :فتح البارم البف حجر ( ،)573/6كعمدة القارئ ( ،)151/16كتحفة األحكذم (.)115/11
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َخبرَنا ا ْلح َكـ ب ُف َن ِ
ب ْب ُف أَِبي َح ْم َزةََ ،ع ِف ُّ
اف
اف ٍع ،أ ْ
اؿَ :ك َ
َ ُ ْ
َخ َب َرَنا ُش َع ْي ُ
الحديث العاشر :أ ْ َ َ
ي قَ َ
الزْى ِرِّ
()2
ِ ()1
جا ِبر ب ُف عب ِد َِّ
َى َدتْ َيا لِ َّمن ِب ِّي
َف َي ُي
ث أ َّ
اَّلل ُي َح ِّد ُ
صمِ َّي ًة ثُ َّـ أ ْ
وديَّ ًة ِم ْف أ ْ
َ ُ ْ َْ
َى ِؿ َخ ْي َب َر َس َّم ْت َشاةً َم ْ
)
3
(
ِ
َص َحا ِب ِو م َع ُو ثُ َّـ قَاؿ لَ ُيـ َّ
َخ َذ َّ
الن ِب ُّي " ْارفَ ُعوا
الن ِب ُّي ِم ْن َيا ِّ
اع فَأ ََك َؿ ِم ْن َيا َوأ ََك َؿ َّ
فَأ َ
الذ َر َ
الرْىطُ م ْف أ ْ
َ
َ ُ
الن ِب ُّي ِإلَى ا ْل َي ُي ِ
أَ ْي ِد َي ُكـ" َوأ َْر َسؿ َّ
َس َم ْم ِت َى ِذ ِه َّ
الشاةَ" فَقَالَ ْتَ :ن َع ْـ َو َم ْف
وديَّ ِة فَ َد َع َ
اؿ لَ َيا "أ َ
ْ
اىا فَقَ َ
َ
الن ِب ُّي "أ ْ ِ ِ ِ ِ ِ
َخ َبر َؾ؟ فَقَاؿ َّ
اؿ "فَ َما َذا أ ََرْد ِت ِإلَى َذلِ َؾ" قَالَ ْت:
ي ِّ
أْ َ
الذ َراعُ" قَالَ ْت َن َع ْـ قَ َ
َ
َخ َب َرتْني َىذه في َيد َ
اَّلل ولَـ يع ِ
ِ
ِ
اق ْب َيا
ُق ْم ُ
تِ :إ ْف َك َ
اف َن ِب ِّيا لَ ْـ َي ُ
ض َّرهُ َوِا ْف لَ ْـ َي ُك ْف َن ِب ِّيا ْ
وؿ َّ َ ْ ُ َ
استََر ْح َنا م ْن ُو فَ َعفَا َع ْن َيا َر ُس ُ
ِ ()5
ِ
يف أ ََكمُوا ِم َف َّ ِ
ِ
احتَ َجـ(َّ )4
اج ِؿ الَِّذي أ ََك َؿ
الن ِب ُّي َعمَى َك
ّي َب ْع ُ
َص َحا ِب ِو الَّذ َ
اىمِ ِو ِم َف ْ
ضأ ْ
الشاة َو ْ َ
َوتُُوف َ
ِ ِ
ِ
ٍ
الش ِ
اض َة ِبا ْلقَ ْر ِف َو َّ ِ
ِم َف َّ
ام َة(َ )6و ُى ْـ َح ّّي ِم َف
اة َح َج َم ُو أ َُبو ِى ْند َم ْولَى َبني َب َي َ
الش ْف َرة َو ُى َو م ْف َبني ثُ َم َ
صِ
ار.
ْاألَ ْن َ
تخريج الحديث:
 -أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)22/1المقدمة ،)11( ،باب ما أكرـ هللا نبيو الكريـ



مف كبلـ المكتى ،حديث رقـ .)69(:
 كأبك داكد في سننو ( )38( ،)173/كتاب الديات )6( ،باب مف سقى رجبلن سمان أكأطعمو فمات أيقاد منو ،حديث رقـ ( ،)4510مف طريؽ يكنس عف الزىرم – بو ،بمفظ
متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)46/8كتاب الجنايات ،باب مف سقى رجبلن سمان  ،مف طريؽيكنس عف الزىرم-بو  ،بمفظ متقارب.

( )1الييكدية :قيؿ اسميا :زينب بف الحارث ،ابنة أخي ىم ٍر ىحب بف أبي ىم ٍر ىحب انظر إلى :عكف المعبكد
(.)229/12
( )2مصمية :أم مشكية .انظر إلى :تاج العركس (.)433/38
( )3الرىط :ىي العصابة دكف العشرة ،كىك العدد القميؿ  .انظر إلى  :الفائؽ (.)96/2
( )4احتجـ :الحجامة :ىي إخراج الدـ الفاسد مف الجسـ  ،بأداة المحجـ .انظر إلى المعجـ الكسيط (.)518/
( )5كاىمو :مقدـ أعمى الظير .كىك ما بيف الكتفيف .انظر إلى :عكف المعبكد (.)231/12

( )6بنك ثيمامة :بضـ أكلو  ،كىي بيف السيالة كقريش ،إحدل مراحؿ النبي إلى بدر ،كىي صخيرات الثماـ .انظر
إلى :معجـ البمداف (.)84/2
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رجاؿ السند:
 .1الحكـ بف نافع البيراني( ،)1أبك اليماف الحمصي .كثقة ابف عمار المكصمي ،كأبك حاتـ،
كابف حجر ،كزاد :ثبت  ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ العجمي :ال بأس بو .تكفي
عاـ 222ى.

()2

 .2شعيب بف أبي حمزة األمكم( ،)3كاسـ ابيو :دينار القرشي ،أبك بشر الحمصي .كثقة
العجمي ،كالنسائي ،كاإلماـ أحمد ،كابف معيف ،كأبك حاتـ ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف
في ثقاتو .تكفي عاـ 162ى.

()4
()5

 .3محمد بف مسمـ بف يعبيد هللا بف شياب الزىرم

القرشي ،أبك بكر المدني .كثقة العجمي،

كابف سعد ،كزاد :كثير الحديث ،كالعمـ ،كالركاية ،فقييان ،جامعان  ،كقاؿ عمرك بف دينار:
()6

ما رأيت أنص لمحديث الجيد مف ىذا الشيخ.
()7

حباف في الثقات

كىك أثبت أصحاب أنس  ،ذكره ابف

 ،كقاؿ  :كاف مف أحفظ أىؿ زمانو ،كأحسنيـ سياقان لمتكف األحاديث،
()8

ككاف فقييان فاضبلن ،كقاؿ الذىبي في الكاشؼ

 :أحد األعبلـ ،كقاؿ ابف حجر :الفقيو،

( ) 1البيراني :بفتح الباء  ،كسككف الياء ،كفتح الراء ،ىذه النسبة إلى بيراء ،كىي قبيمة نزؿ أكثر أىميا مدينة
حمص بالشاـ .انظر إلى  :األنساب (.)421/1

( )2التاريخ ( ،)344/2كالثقات لمعجمي (،)314/1كالجرح ( ،)129/3كالثقات البف حباف ( ،)194/8كتاريخ
دمشؽ ( ،)69/15كالكماؿ ( ،)146/7كالكاشؼ (،)346/1كالتقريب (.)176/
( )3األمكم :بضـ األلؼ ،كفتح الميـ  ،ككسر الكاك  ،ىذه النسبة إلى أمية أنظر إلى :األنساب (.)219/1

( )4الثقات لمعجمي( ،)458/1كالجرح ( ،)344/4كالثقات البف حباف ( ،)438/6كالكماؿ ( ،)516/12كالكاشؼ
( ،)486/1كالتقريب ().267/
( ) 5الزىرم :بضـ الزام ،كسككف الياء ،ككسر الراء ،ىذه النسبة إلى زىرة بف كبلب ،كالجميؿ بيا ابف شياب
الزىرم .انظر إلى  :األنساب (.)181/3
( )6انظر إلى :تاريخ دمشؽ (.)336/55
(.)349/5( )7

(.)219/2( )8
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الحافظ ،المتفؽ عمى جبللتو  ،كاتقانو .تكفي عاـ 125ى ،كقيؿ قبؿ ذلؾ بسنة أك
()1

سنتيف.

 .4جابر بف عبد هللا  :صحابي جميؿ  .تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)1
الحكـ عمى الحديث:
رجاؿ ىذا الحديث جميعيـ ثقات ،إال إف عمتو القادحة االنقطاع؛ ألف الزىرم لـ يسمع

الم ًنذرم(" :)2ىذا الحديث منقطع  ،الزىرم لـ يسمع
مف جابر  ، كمدار الحديث عميو  ،قاؿ ي
مف جابر بف عبد هللا ( ")3كبيذا يككف الحديث ضعيفان بيذا اإلسناد؛ النقطاعو.

التعميؽ عمى الحديث:
مف أىـ المسائؿ التي كردت في ىذا الحديث:
أوالً :اختمفت الركايات ،كاألقاكيؿ في أف النبي  قتؿ ىذه الييكدية التي قدمت الشاة المسمكمة،
أـ ال ،ففي ىذا الحديث ذكر أنو لـ يقتميا ،كفي ركاية – ألبي ىريرة( )4أتاه  أمر بالييكدية

فقتميا قصاصان .ككجو التكفيؽ بينيما  ،أنو عفا عنيا في أكؿ األمر؛ ألنو كاف ال ينتقـ لنفسو،
كلما مات بشر بف البراء

()5

()6

مف األكمة التي ابتمعيا أمر بيا فقتمت مكانو قصاصان.

ثانياً :قد اختمؼ الناس ،فيما يجب عمى مف جعؿ في طعاـ رجؿ سمان فأكمو فمات .فكاف رأم
جميكر الفقياء كالتالي:

( )1الطبقات (،)157/كالتاريخ ( ،)221/1كالثقات لمعجمي ( ،)253/2كالجرح ( ،)72/8كالكماؿ (،)419/26
كالتقريب(.)516/
2
الم ًنذرم :زكي الديف عبد العظيـ ،أبك محمد المصرم الشافعي ،الحافظ الكبير ،شيخ اإلسبلـ ،تكفي عاـ
() ي
656ى .انظر إلى :شذرات الذىب (.)53/1
( )3انظر إلى :معالـ السنف ( ،)7/4كعكف المعبكد (.)231/12
( )4انظر إلى :سنف أبي داكد (  )38( ،)174/كتاب اآليات  )7( ،باب مف سقي رجبلن سمان ، ...حديث رقـ
()4512

5
ركر ،األنصارم  ،السممي .شيد العقبة  ،كبدر  ،سماه النبي سيدان ،تكفي بخيبر مف
( ) بً ٍش ير بف ى
الب ىراء بف ىم ٍع ي
أكمة الشاة المسمكمة .انظر إلى :معرفة الصحابة (.)387/1

( )6انظر إلى :عكف المعبكد(.)232/12
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أ -قاؿ مالؾ :كجب عميو القصاص.
ب -قاؿ الشافعي :كجب عميو القكد( ،)1في حالة اإلكراه ،كفي حالة عدـ االكراه ال شيء
عميو.
ج -قاؿ أبك حنيفة :ال قكد عميو ،كاف كاف مكرىا  ،كلكف تجب عميو الدية  ،كفي حالة عدـ
()2

اإلكراه  ،يمزمو االستغفار ،كالتعزير فقط .

ثالثاً :في الحديث دليؿ عمى إباحة أكؿ طعاـ أىؿ الكتاب ،كجكاز مبايعتيـ ،كمعاممتيـ (.)3

( )1القكد:القصاص ،كقتؿ القاتؿ بدؿ القتيؿ .انظر إلى :النياية(.)119/4

( )2انظر إلى :معالـ السنف (،)7/4كعكف المعبكد ( ،)232/12كالفقو اإلسبلمي كأدلتو (.)244/6
( )3انظر إلى :معالـ السنف (.)7/4
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ث ،ح َّدثَِني س ِعيد بف أَِبي س ِع ٍ
ِ
اَّلل ب ُف ِ
ِ
يد
الحديث الحادي عشر :أ ْ
َ ُ ُْ
صال ٍحَ ،ح َّدثَني المَّ ْي ُ َ
َ
َخ َب َرَنا َع ْب ُد َّ ْ َ
ِ
وؿ َِّ
ِ
ُى ِد َي ْت لِر ُس ِ
ييا
ا ْل َم ْق ُب ِر ُّ
اؿ :لَ َّما فُِت َح ْت َخ ْي َب ُر ،أ ْ
اَّلل َ شاةٌ ف َ
َ
يَ ،ع ْف أَِبي ُى َرْي َرةَ َرض َي هللاُ َع ْن ُو ،قَ َ
ود" فَج ِمعوا لَ ُو فَقَاؿ لَيـ رسوؿ َِّ
س ّّـ فَقَاؿ رسوؿ َِّ
اى َنا ِم َف ا ْل َي ُي ِ
اَّلل
اف َى ُ
اج َم ُعوا لِي َم ْف َك َ
اَّلل ْ " :
ُ ُ
ُ
َ ُْ َ ُ ُ
َ َُ ُ
ِ" إ ِّني س ِائمُ ُكـ ع ْف َشي ٍء فَيؿ أَ ْنتُـ ِ ِ
ِِ
وؿ
َ ْ َ
َْ ْ َ
اؿ لَ ُي ْـ َر ُس ُ
صادق َّي َع ْن ُو؟" قَالُواَ :ن َع ْـ َيا أ ََبا ا ْلقَاسـ ،فَقَ َ
ْ
وكـ؟" قَالُوا :أَبوَنا فَُال ٌف ،فَقَاؿ ليـ رسوؿ َِّ
َِّ
وك ْـ فَُال ٌف" قَالُوا:
اَّلل َ " ك َذ ْبتُ ْـَ ،ب ْؿ أ َُب ُ
ُ
اَّلل َ " :م ْف أ َُب ُ ْ
َُ ُ
َ
ص ِاد ِق َّي َع ْف َش ْي ٍء ِإ ْف َسأَْلتُ ُك ْـ َع ْن ُو؟" فَقَالُوا َن َع ْـَ ،وِا ْف
ْت َوَب َرْر َ
ص َدق َ
اؿ لَ ُي ْـَ " :ى ْؿ أَ ْنتُ ْـ َ
َ
ت فَقَ َ
ِ
ِ
ِ
َىؿ َّ
الن ِ
ار؟" فَقَالُوا:
وؿ َّ
ْت َكذ َب َنا َك َما َع َرف َ
اؾَ ،ع َرف َ
َك َذ ْب َن َ
اَّلل " :فَ َم ْف أ ْ ُ
اؿ لَ ُي ْـ َر ُس ُ
ْت في أَِبي َنا فَقَ َ
ِ
اخس ُئوا(ِ )1فييا ،و َِّ
ير ،ثُ َّـ تَ ْخمُفُوَنا ِفييا ،قَاؿ لَيـ رسوؿ َِّ
َن ُك ُ ِ
ييا
ييا َي ِس ًا
اَّلل َال َن ْخمُفُ ُك ْـ ف َ
َ
وف ف َ
َ َ
اَّلل َ ْ " 
َ ُْ َ ُ ُ
أَب ًدا" ثُ َّـ قَاؿ لَيـَ " :ىؿ أَ ْنتُـ ِ ِ
ٍ ِ
اؿَ " :ى ْؿ َج َع ْمتُ ْـ ِفي
َ
ْ ْ َ
َ ُْ
صادق َّي َع ْف َش ْيء إ ْف َسأَْلتُ ُك ْـ َع ْن ُو؟" قَالُواَ :ن َع ْـ ،قَ َ
َى ِذ ِه َّ ِ
يح
ت َك ِاذ ًبا أ ْ
اؿَ " :ما َح َممَ ُك ْـ َعمَى َذلِ َؾ؟" قَالُوا :أ ََرْد َنا ِإ ْف ُك ْن َ
َف َن ْستَ ِر َ
الشاة ُس ِّما؟" قَالُواَ :ن َع ْـ ،قَ َ
ض َّر َؾ.
ِم ْن َؾ َوِا ْف ُك ْن َ
ت َن ِب ِّيا ،لَ ْـ َي ُ
تخريج الحديث:
 -أخرجو الدارمي في سننو( )1( ،)22/1المقدمة )11( ،باب ما أكرـ هللا نبيو الكريـ



مف كبلـ المكتى ،حديث رقـ .)70(:
 كالبخارم في صحيحو( )58( ،)99/4كتاب الجزية كالمكادعة  )7( ،...باب إذا غدرالمشرككف بالمسمميف ىؿ يعفى عنيـ ؟ ،حديث رقـ ،)3169( :مف طريؽ عبد هللا بف
يكسؼ عف الميث -بو ،بمفظو .كأيضان في ( )76( ،)139/7كتاب الطب )55( ،باب ما
يذكر في سـ النبي



 ، ...حديث رقـ ،)5777( :مف طريؽ قتيبة عف الميث  -بو،

بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده( ،)451/2مف طريؽ حجاج عف الميث _ بو ،بمفظ متقارب. كالبغكم في شرح السنة ( ،)22/14كتاب االستئذاف ،باب غزكة خيبر ،حديث رقـ:( ،)3807مف طريؽ قتيبة عف الميث -بو ،بمفظ متقارب.

( )1اخسئكا :أم ككنكا صاغريف ،مبعديف .انظر إلى :النياية ()31/2
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رجاؿ السند:
 .1عبد هللا بف صالح بف محمد الجيني( ،)1أبك صالح المصرم ،كاتب الميث بف سعد .كثقو
ابف معيف ،ككصؼ بالصدؽ في نفسو مف ًقبؿ :أبي زرعة ،كابف حباف ،كأبي حاتـ ،كابف
عدم ،كالذىبي ،كابف حجر ،إال أنو ضعؼ مف ًقبؿ :النسائي ،كاإلماـ أحمد  ،كابف
()2

المديني حيث ضرب عمى حديثو
ذكر الذىبي في المغني

()4

()3

ككصفو ابف حباف بأنو منكر الحديث جدان

ككذلؾ

كالميزاف ( ،)5كقاؿ عنو ابف حجر(" :)6صدكؽ كثير الغمط،

ثبت في كتابو ،ككانت فيو غفمة" ،تكفي عاـ 223ى.

()7

قاؿ الباحث :ظاىر كبلـ ىؤالء األئمة أف حديثو في البداية كاف مستقيمان ،ثـ اختمط بالمناكير،
()8

كذكر أبك حاتـ

()10

خالد بف نجيح

()9

 ،كابف حباف

 :أف ما كقع لعبد هللا بف صالح مف المناكير إنما ىك بسبب

الكذاب ،حيث كاف يفتعؿ الحديث  ،كيضعو في كتب الناس ،فيتكىـ عبد هللا
()11

أنو خطو فيحدث بو .كقد ذكر الذىبي في المغني

أف البخارم ركل عنو في الصحيح.

( ) 1الجيني :بضـ الجيـ ،كفتح الياء ،ككسر النكف ،ىذه النسبة إلى جيينة كىي قبيمة مف قضاعة .انظر إلى:
األنساب(.)134/2
( )2ضعفاء ابف الجكزم (.)128/2

( )3المجركحكف البف حباف(.)41/2
(.)388/1( )4
(.)441/2( )5
( )6التقريب (.)318/

( )7العمؿ ألحمد ( ،)212/3كالتاريخ( ،)121/5كأبك زرعة كجيكده في السنة(  ،)492/كالضعفاء لمنسائي
( ،)149/كالضعفاء لمعقيمي ( ،)267/2كالكامؿ ( ،)216/4كالكماؿ ( ،)112/15كالكاشؼ (،)562/1
كالتذكرة( ،)388/1كمف تكمـ فيو كىك مكثؽ ( ،)297/كالتيذيب(.)354/2
( )8انظر إلى :الجرح(.)86/5
( )9انظر إلى :المجركحيف(.)41/2

( )10خالد بف نجيح المصرم ،كذاب يفتعؿ الحديث .انظر إلى :الميزاف (.)644/1
(.)388/1( )11
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 .2الميث بف سعيد بف عبد الرحمف الفيمي( ،)1أبك الحارث المصرم .كثقو ابف سعد ،كابف
معيف ،كاإلماـ أحمد ،كالعجمي ،كالنسائي ،كابف المدني ،كالذىبي ،كابف حجر ،كذكره ابف
حباف في ثقاتو ،كقاؿ أبك زرعة  ،كابف ىخراش :صدكؽ ،كزاد أبك زرعة ،يحتج بحديثو،
كزاد ابف خراش صحيح الحديث  .تكفي عاـ 175ى.

()2

 .3سعيد بف أبي سعيد الىم ٍق يبرم( ،)3أبك سعد .كثقو ابف سعد ،كالعجمي ،كابف المديني،

كالنسائي ،كأبك زرعة ،كابف حجر ،كابف خراش ،كزاد :أثبت الناس في الميث بف سعد.

قاؿ اإلماـ أحمد عنو  :ليس بو بأس ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ أبك حاتـ عنو:
صدكؽ .تكفي عاـ 123ى.

()4

 .4عبد الرحمف بف صخر الدكسي ،أبك ىريرة  . كاف اسمو في الجاىمية عبد شمس،
كاختمؼ فيما سماه النبي  كاألصح عبد الرحمف ،صحابي جميؿ ،مف المكثريف في
ركاية الحديث كني أبا ىريرة  ،ليرة كجدىا فحمميا في كمو .تكفي عاـ 57ى ،كقيؿ
58ى ،كقيؿ 59ى.

()5

الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى عبد هللا بف صالح ،صدكؽ كثير الغمط،
()7

كبالمتابعة التامة لو مف :عبد هللا بف يكسؼ التنيسي( ،)6كقتيبة بف سعيد

،كحجاج بف محمد

المصيصي( ،)8كجميعيـ ثقات ،يرتقي الحديث إلى الحسف لغيره.

1
فيـ ،كىـ بطف مف قيس عبلف ،فمنيـ الميث بف سعد.
( ) الفيمي :بفتح الفاء ،كسككف الياء ،كىي نسبة إلى ٍ
انظر إلى  :األنساب (.)413/4

( )2التاريخ ( ،)246/4كالثقات لمعجمي ( ،)231/2كالجرح ( ،)179/7كالثقات البف حباف( ،)361/7كتاريخ
بغداد ( ،)524/14كتاريخ دمشؽ ( ،)341/51كالكماؿ ( ،)255/24كالميزاف ( ،)423/3كالتقريب (.)464/
( ) 3المقبرم :بفتح الميـ ،كسككف القاؼ ،كضـ الباء ،نسبة إلى المقبرة ،حيث كاف أبي سعيد المقبرم يسكف
بالقرب مف مقبرة فنسب إلييا .أنظر إلى :األنساب (.)361/5

( )4التاريخ ( ،)474/3كالثقات لمعجمي ( ،)411/1كالجرح ( ،)57/4كالثقات البف حباف ( ،)284/4كتاريخ
دمشؽ ( ،)277/21كالكماؿ ( ،)466/11كالكاشؼ ( ،)437/1كالتقريب (.)236/
( )5تاريخ دمشؽ ( ،)295/67كالكماؿ ( ،)366/34كالسير ( ،)576/2كالتقريب (.)681/
( )6انظر إلى :التقريب (.)331/

( )7انظر إلى :المصدر السابؽ (.)454/
( )8انظر إلى :المصدر نفسو ( .)153/
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التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث بياف غدر المشركيف بالمسمميف ،كالغدر ضد الكفاء ،كىك الخيانة،
كنقض العيد ،حيث إف المشركيف مف أىؿ خيبر غدركا بالنبي  ، كأىدكا لو شاة مسمكمة .ففي
الحديث:
أ) أف اإلماـ مالكان احتج بو عمى أف القتؿ بالسـ كالقتؿ بالسبلح الذم يكجب القصاص ،كقاؿ

الككفيكف :ال قصاص فيو  ،كعميو الدية عمى العاقمة (.)1

ب) بياف معجزة ظاىرة لو عميو السبلـ حيث لـ يؤثر فيو السـ ،كالذم أكؿ معو مات.
ض ُّرُك ْـ َك ْي ُد ُى ْـ َش ْيئاً.)2(
ج) كفيو أف السـ ال يؤثر بذاتو بؿ بإذف هللا كمشيئتو قاؿ تعالى  :ال َي ُ
د) كما تبيف مف فحكل كبلميـ أنيـ كاذبكف في دعكاىـ ،حيث إنيـ عندما سئمكا عف أىؿ النار؟

النار ِإالَّ
َّ
قالكا :نككف فييا زمانان قميبلن  .كما أخبر سبحانو كتعالى عنيـ بقكلوَ :وقَالُوا لَ ْف تَ َم َّس َنا ُ
()3
اؿ
أ ََّياماً َم ْع ُد َ
ودةً  كرد عمييـ نبينا الكريـ  ": اخسئكا فييا " إشارة إلى قكلو تعالى :قَ َ
ِ
ييا َوال تُ َكمِّ ُم ِ
وف ،)4(كىذا األصؿ فييـ أنيـ كاذبكف في أخبارىـ ،كاعتقادىـ.
ْ
اخ َس ُئوا ف َ

( )1انظر إلى:عمدة القارئ (.)126/15
( )2آؿ عمراف آية (.)121
( )3البقرة آية (.)81

( )4المؤمنكف آية (.)118
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اف ،ع ِف اب ِف ا ْلم ْن َك ِد ِر ،ع ْف جا ِب ٍر ر ِ
ض َي
الحديث الثاني عشر :أ ْ
وس َ
ؼَ ،ع ْف ُس ْف َي َ َ ْ
َخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُف ُي ُ
َ َ َ
ُ
ٍ
ُّ
ِ َّ
اؿ ْاب ُف ُع َي ْي َن َةِ :إ َذا لَ ْـ َي ُك ْف
اؿ أ َُبو ُم َح َّمد" :قَ َ
اؿَ :ال"قَ َ
"ما ُسئ َؿ الن ِب ُّي َ ش ْي ًئا قَط فَقَ َ
اؿَ :
هللاُ َع ْن ُو قَ َ
ِع ْن َدهُ َو َع َد".
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)23/1المقدمة )12( ،باب في سخاء النبي  ،حديثرقـ .)71(:
 كالبخارم في صحيحو ( )78( ،)13/8كتاب األدب )39( ،باب حسف الخمؽ كالسخاءكما يكره مف البخؿ ،حديث رقـ ،)6034( :مف طريؽ محمد بف كثير عف سفياف  -بو،
بمفظو.
 -كمسمـ في صحيحو (  )43(،)946/كتاب الفضائؿ )14( ،باب ما سئؿ النبي



شيئان

قط فقاؿ :ال ،ككثرة عطائو ،حديث رقـ  ،)2311(:مف طريؽ أبي بكر كعمرك الناقد عف
سفياف -بو ،بمفظو.
 كأحمد في مسنده ( ،)307/3مف طريؽ سفياف بف عيينو –بو ،بمفظو. كأبك يعمي في مسنده ( ،)6/4حديث رقـ ،)2001( :مف طريؽ إسحؽ عف سفياف -بو،بمفظو.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )30( ،)518/16كتاب الفضائؿ )1( ،باب ما أعطي هللامحمدان الكريـ



 ،حديث رقـ ،)32470( :مف طريؽ سفياف -بو ،بمفظو.

 -كالبغكم في شرح السنة ( ،)250/13كتاب الفضائؿ  ،باب جكده



،حديث رقـ:

( ،)3686مف طريؽ أبي حذيفة عف سفياف  -بو ،بمفظو.
 -كابف حباف في صحيحو ( )60( ،)290/14كتاب التاريخ )3( ،باب صفتو



كأخباره،

حديث رقـ ،)6377( :مف طريؽ نصر الجيضمي عف سفياف  -بو ،بمفظو.
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رجاؿ السند:
 .1محمد بف يكسؼ بف كاقد الضبي ،أبك عبد هللا الفريابي .كثقو العجمي ،كالنسائي ،كاإلماـ
أحمد  ،كالبخارم ،كابف حجر تكفي عاـ 212ى(.)1
 .2سفياف بف عينية :ثقة ،فقيو،إماـ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
 .3محمد بف المنكدر بف عبد هللا بف اليدير ،التىيمي( ،)2أبك عبد هللا المدني .كثقة ابف
معيف ،كالعجمي ،كأبك حاتـ ،كابف عينية ،حيث قاؿ عنو :كاف مف معادف الصدؽ،
()3

كيجتمع إليو الصالحكف

()4

 ،كقاؿ الذىبي :مجمع عمى ثقتو

كقاؿ ابف حجر :ثقة

()5

فاضؿ .تكفي عاـ 130ى ،أك بعدىا.

 .4جابر بف عبد هللا :صحابي جميؿ  ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)1
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
كاف النبي  أجكد كأسخى الناس؛ ألف السخاء مف أشرؼ الصفات؛ ألف هللا تعالى سمى
نفسو بالكريـ الكىاب ،كأما البخؿ فميس مف صفات األنبياء الفضبلء .فمعنى الحديث الشريؼ ما
طيمب مف النبي  شيء مف أمكر الدنيا فمنعو ،كليس المراد أنو يعطي ما يطمب منو جزمان  ،بؿ
إف كاف عنده أعطاه ،إف كاف اإلعطاء سائغان كاال سكت.

()6

( )1الثقات لمعجمي ( ،)257/2كالجرح ( ،)119/8كالثقات البف حباف ( ،)57/9كتاريخ دمشؽ (،)322/56
كالكماؿ ( ،)52/27كالتقريب ( .)515/

( ) 2التيمي :بفتح لتاء ،كالياء ،كالميـ بعدىا ،نسبة إلى تيـ ،كىك بطف مف غافؽ ممف كاف بمصر .انظر إلى:
األنساب (.)498/1
( )3انظر إلى :الجرح(.)98/8
( )4انظر إلى  :التذكرة (.)96/1
( )5الطبقات (  ،)188/كالتاريخ ( ،)219/1كالثقات لمعجمي ( ،)254/2كالثقات البف حباف ( ،)351/5كالكماؿ
( ،)513/26كالتقريب ( .)518/

( )6انظر إلى :شرح صحيح البخارم ( ،)231/9كفتح البارم البف حجر (.)457/11
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سَ ،وَذ َكر َّ
اد ْب ُف َسمَ َم َةَ ،ع ْف ثَا ِب ٍتَ ،ع ْف أََن ٍ
الن ِب َّي
افَ ،ح َّدثََنا َح َّم ُ
الحديث الثالث عشرَ :ح َّدثََنا َعفَّ ُ
َ
ِ
َض َوأَ ِم ْف َي ْوٍـ َد َخ َؿ َعمَ ْي َنا
 قاؿَ :
َح َس َف َوَال أ ْ
"ش ِي ْدتُ ُو َي ْوَـ َد َخ َؿ ا ْل َمدي َن َة فَ َما َأر َْي ُ
ت َي ْو ًما قَطَُّ ،ك َ
اف أ ْ
يو رسوؿ َِّ
ِ ِ
اف أَق َْب َح َوَال أَ ْظمَ َـ ِم ْف
صمَّى َّ
اَّللُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َـَ .و َش ِي ْدتُ ُو َي ْوَـ َم ْوِت ِو فَ َما َأر َْي ُ
ت َي ْو ًما َك َ
اَّلل َ
ف َُ ُ
()1
يو رسوؿ َِّ
يوٍـ م َ ِ ِ
اَّلل .
ات ف َ ُ ُ
َْ َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو( )1(،)26/1المقدمة )14(،باب كفاة النبي حديث رقـ .)89(: كالترمذم في سننو ( )50( ،)588/5كتاب المناقب )1(،باب فضؿ النبي  ،حديث رقـ:( ،)3618مف طريؽ جعفر بف سميماف الضبعي عف ثابت  -بو  ،بمفظ مختمؼ.
 -كابف ماجو في سننو ( )6( ،)522/كتاب الجنائز )65( ،باب ذكر كفاتو ،كدفنو



،حديث

رقـ ،)1631( :مف طريؽ جعفر عف ثابت -بو ،بمفظ مختمؼ.
 كأحمد في مسنده ( ،)287/3مف طريؽ أبي سممة -بو ،جزء مف الحديث بمفظ متقارب.كأيضان في ( ،)268/3بنفس السند عند الدارمي ،جزء مف الحديث بمفظو.
 كأبك يعمي في مسنده ( ،)51/6حديث رقـ ( .)3296كفي ( ،)110/6حديث رقـ:( ،)3378مف طريؽ جعفر عف ثابت  -بو ،بمفظ مختمؼ.
 -كالبغكم في شرح السنة ( ،)50/14كتاب الفضائؿ ،باب في مرضو  ،ككفاتو



حديث رقـ

 ،)3834(:مف طريؽ جعفر عف ثابت -بو  ،بمفظ متقارب.
 -كابف حباف في صحيحو ( )60( ،)601/14كتاب التاريخ )9(،باب فاتو



حديث رقـ:

( ،)6634مف طريؽ جعفر عف ثابت -بو ،جزء مف الحديث بمفظ متقارب.

( )1ىذا جزء مف حديث طكيؿ ،انظر إلى :ابف أبي شيبة في مصنفو ( )31( ،)516/16كتاب الفضائؿ )1( ،
باب ما أعطى هللا محمدان  ، حديث رقـ ()32472
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رجاؿ السند:
 .1عفاف بف مسمـ بف عبد هللا الب ً
اىمًي
ى

()1

الصفَّار
ى

()2

أبك عثماف البصرم.كثقو العجمي ،كزاد

 :ثبت  ،صاحب سنة ،كأبك حاتـ  ،كزاد :متقف متقف ،كابف حجر .تكفي عاـ 220ى.

()3

 .2حماد بف سممة :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)4
 .3ثابت البناني :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)7
 .4أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:

عندما دخؿ النبي  المدينة ،أشرؽ ،كأضاء كؿ شيء .قاؿ الطَّيبًي :خصص المدينة؛
()4

لككنيا أقرب  ،كىذا يدؿ عمى أف اإلضاءة كانت محسكسة.

كلما مات النبي  أظمـ كؿ

شيء؛ ألنو كاف يكـ الفراؽ ،كألنيـ لـ يجدكا قمكبيـ عمى ما كانت مف الصفاء ،كاأللفة؛ النقطاع
مادة الكحي ،كفقداف ما كاف يمدىـ مف الرسكؿ الكريـ  مف التأييد ،كالتعميـ( ،)5كال يقصد مف
ىذا الكبلـ عدـ التصديؽ اإليماني بكفاتو ،بؿ ىك كناية عف عدـ كجكد النكرانية ،كالصفاء  ،الذم
كاف حاصبلن مف مشاىدتو كحضكره .

( )1الباىمي :بفتح الباء ،ككسر الياء ،كالبلـ .ىذه النسبة إلى باىمة ،حيث كاف العرب يستنكفكف مف االنتساب
إلى باىمو؛ باعتبارىا ليست مف االشراؼ  .انظر إلى :األنساب (.)275/1

2
الصفَّار :بفتح الصاد ،كتشديد الفاء ،يقاؿ :لمف يبيع األكاني الصفرية .انظر إلى :المصدر السابؽ
() ى
(.)546/3

( )3التاريخ ( ،)72/7كالثقات لمعجمي ( ،)141/2كالجرح ( ،)31/7كالكماؿ ( ،)161/21كالتذكرة (،)379/1
كالتقريب ( .)393/

( )4انظر إلى :مرقاة المفاتيح (.)119/11
( )5انظر إلى  :تحفة األحكذم (.)88/11
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ٍ
اف ْب ُف
الحديث الرابع عشر :أ ْ
اف ْب ُف ا ْل َي ْيثَِـَ ،ح َّدثََنا َع ْو ٌ
اؿ لَ ُو ُسمَ ْي َم ُ
َخ َب َرَنا ُعثْ َم ُ
ؼَ ،ع ْف َر ُجؿُ ،يقَ ُ
َى ِؿ َىجر قَاؿ قَاؿ اب ُف مسعوٍد قَاؿ لِي رسوؿ َِّ
اَّلل " :تَ َعمَّموا ا ْل ِع ْمـ َو َعمِّموهُ َّ
اس،
َجا ِب ٍر ِم ْف أ ْ
الن َ
ََ َ َ ْ َ ْ ُ
ُ
ُ
َُ ُ
َ
َ
ِ
ِ
آفَ ،و َعمِّموهُ َّ
ض(َ ،)1و َعمِّموهُ َّ
وض(َ ،)2وا ْل ِع ْم ُـ
ام ُر ٌؤ َم ْق ُب ٌ
تَ َعمَّ ُموا ا ْلفَ َرائ َ
اس ،تَ َعمَّ ُموا ا ْلقُ ْر َ
الن َ
الن َ
اس ،فَِإ ّني ْ
ُ
ُ
()3
اف أَح ًدا ي ْف ِ
اف ِفي فَ ِر َ ٍ
ؼ اثْ َن ِ
ص ُؿ َب ْي َن ُي َما".
صَ ،وتَ ْظ َي ُر ا ْل ِفتَ ُف َ ،حتَّى َي ْختَمِ َ
يضة َال َي ِج َد ِ َ َ
َس َي ْنقُ ُ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)43/1المقدمة )24( ،باب االقتداء بالعمماء ،حديثرقـ.)227(:
 كالنسائي في سننو ( )31( ،)97/6كتاب الفرائض )1( ،باب األمر بتعميـ الفرائض،حديث رقـ ،)6271( :مف طريؽ شريؾ عف عكؼ  -بو ،كحديث رقـ ،)6272(:مف
طريؽ ابف المبارؾ ،عف عكؼ  -بو ،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو (،)208/6كتاب الفرائض ،باب الحث عمى تعميـ الفرائض ،مف طريؽأبي أسامة عف عكؼ  -بو  ،بمفظ مختمؼ.
 كالطبراني في المعجـ األكسط( ،)36/6حديث رقـ ،)5720(:مف طريؽ شريؾ عفعكؼ  -بو ،بمفظ متقارب.
 كالدارقطني في سننو( ،)143/5كتاب الفرائض كالسير ،حديث رقـ ،)4103(:مف طريؽعمرك بف يحراف عف عكؼ  -بو ،بمفظ متقارب.

( )1الفرائض :جمع فريضة ،كىي عمـ تعرؼ بو قسمية المكاريث الشرعية .انظر إلى :المعجـ الكسيط ()683/
( )2مقبكض :أم ميت .انظر إلى :تاج العركس (.)7/19

( )3الفتف :االبتبلء ،كاالمتحاف .انظر إلى  :الفائؽ(.)87/3
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الشواىد:
 .1أبك بكرة الثقفي .
 أخرج الطبراني حديثو في األكسط ( ،)237/4حديث رقـ )4075( :بمفظ متقارب. .2أبك ىريرة .
 أخرج الترمذم حديثو في سننو ( )30(،)413/4كتاب الفرائض )2( ،باب ما جاء فيتعميـ الفرائض ،حديث رقـ .)2091( :كابف ماجو في سننو (  )23( ،)908/كتاب
الفرائض )1( ،باب الحث عمى تعميـ الفرائض ،حديث رقـ )2719( :بألفاظ مختمفة.
 .3أبك سعيد الخدرم .
 أخرج الدارقطني حديثو في سننو ( ،)144/5كتاب الفرائض كالسير ،حديث رقـ:( .)4104بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 .1عثماف بف الييثـ بف جيـ بف المنذر ،أبك عمرك البصرم ،المؤذف ذكره ابف حباف في
الثقات ،كقاؿ أبك حاتـ :كاف صدكقان ،غير أنو بآخرة كاف يتمقف ما يمقف .كرد عميو
الذىبي في السير( " :)1يعني أنو كاف يحدثيـ بالحديث فيتكقؼ فيو ،كيتغمطٌ فيردكف عميو
فيقكؿ  ،كمثؿ ىذا ٌّ
غض عف رتبة الحفظ ،أف فيما رد عميو زيادة  ،أك تغير يسي انر" كقاؿ
الساجي :صدكؽ  ،كذكر عند اإلماـ أحمد فأكمأ إلى أنو ليس ثبتان  ،كىك مف األصاغر،
كلـ يحدث عنو( ،)2كذكر الذىبي في المغني()3أف الدارقطني قاؿ عنو " :صدكؽ ،كثير
الخطأ" ،فرد عميو ابف العجمي " :لعؿ كثرة الخطأ الذم أشار إليو الدارقطني إنما جاءت
مف أنو صار يتمقف في آخر عمره ،لتغير حفظو"( ،)4كقاؿ ابف حجر :ثقة ،كزاد :تغير
فصار يتمقف  .تكفي عاـ 220ى(.)5
(.)341/8( )1
( )2انظر إلى :التيذيب (.)81/3
(.)618/1( )3
( )4انظر إلى  :االغتباط بمف رمى باالختبلط ( .)239/

( )5التاريخ (،)256/6كالجرح ( ،)172/6كالثقات البف حباف ( ،)453/8كالكماؿ ( ،)512/19كالكاشؼ
( ،)14/2كالمختمطكف ( ،)81/كالتقريب (.)387/
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()1

قاؿ الباحث :ىك ثقة ،تغير بآخرة ،فقبؿ التمقيف؛ كألنو ثقة احتج بو البخارم
 .2عكؼ بف أبي جميمة األعرابي( ،)2العبدم

()3

كركل عنو األئمة.

أبك سيؿ  .كثقو النسائي  ،كزاد :ثبت ،كابف

معيف  ،كابف سعد ،كزاد :كثير الحديث  ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ
()4

اإلماـ أحمد  :صالح الحديث  ،كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ ،صالح تكفي عاـ 146ىػ.

 .3سميماف بف جابر الياجرم .قاؿ عنو ابف حجر :مجيكؿ ،كقاؿ الذىبي في الميزاف( :)5ال
ييعرؼ ،كأكد ابف حجر في التيذيب

()6

()7

كقاؿ  :قرأت بخط الذىبي ،ال ييعرؼ.

 .4عبد هللا بف مسعكد بف غافؿ بف حبيب اليذلي ،أبك عبد الرحمف ،مف السابقيف األكليف،
كمف كبار عمماء الصحابة ،صاحب رسكؿ هللا  أسمـ بمكة قديمان ،كىاجر اليجرتيف،
كشيد بد انر  ،كالمشاىد كميا مع النبي  . تكفي عاـ 32ىػ أك  33ىػ .)8( 
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى سميماف بف جابر المجيكؿ.

التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث تحريض كترغيب في :
( )1انظر إلى :صحيح البخارم ( )25(،)181/2كتاب الحج )151( ،باب التجارة بأياـ المكسـ  ،كالبيع في
أسكاؽ الجاىمية ،حديث رقـ (.)1771
( )2األعرابي  :بفتح األلؼ ،كسككف العيف ،كفتح الراء .ىذه النسبة إلى األعراب انظر إلى :األنساب (.)187/1
( ) 3العبدم :بفتح العيف ،كسككف الباء ىذه النسبة إلى عبد القيس في ربيعة بف نزار :انظر إلى :األنساب
(.)135/4
( )4الطبقات (،)257/9كالجرح ( ،)15/7كالثقات البف حباف ( )296/7كالكماؿ ( ،)437/22كالتقريب (.)433/
(.)198/2( )5
(.)87/2( )6

( )7الجرح ( ،)115/4كالكماؿ ( ،)378/11كالكاشؼ ( ،)458/1كالتقريب ( .)251/
( )8معرفة الصحابة ( ،)1765/4كالكماؿ ( ،)121/16كالسير ( ،)461/1كالتقريب ( .)323/
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 .1تعميـ العمكـ الشرعية بأنكاعيا.
 .2تعمـ الفرائض  ،كالتحريض عمى حفظيا؛ ألنيا سيمة النسياف ،كسكاء أيريد بيا فرائض
اإلسبلـ ،أك فرائض اإلرث ،كىك نكعاف :عمـ بالفركض ،كعمـ بالعصبات.
 .3تعمـ القرآف  ،كفيمو  ،كحفظو .كالعمة في ذلؾ :أنو بعد كؿ كماؿ نقصاف ،كزكاؿ ،كما
أنو  مقبكض ،كىذا إشارة إلى قكلو تعالى ُ ق ْؿ ِإ َّن َما أََنا َب َشٌر ِم ْثمُ ُك ْـ

()1

فبمكتو

سينقطع الكحي ،كينقطع تعميمو عميو الصبلة كالسبلـ  -لؤلمة؛ فسيؤدم اإلىماؿ بالعمـ،
()2

كانقباضو إلى ظيكر الفتف ،كاالختبلفات في إعطاء األحكاـ.

( )1الكيؼ آية (.)111
( )2انظر إلى :مرقاة المفاتيح ( ،)339/1كفيض القدير (.)254/3
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ِ
ِ ِ
اد
الحديث الخامس عشر أ ْ
ت ِزَي َ
اؿَ :س ِم ْع ُ
َخ َب َرَنا َي ْعقُ ُ
يـَ ،ح َّدثََنا ُع َم ُر ْب ُف أَِبي َخميفَ َة قَ َ
وب ْب ُف إ ْب َراى َ
ضي هللا ع ْنيما قَاؿ :أَرسؿ رسوؿ َِّ
ِ
ؽ َذ َكر ع ْف عب ِد َِّ
ِ
اَّللُ َعمَ ْي ِو
صمَّى َّ
ْب َف م ْخ َار ٍ َ َ َ ْ
اَّلل َ
اَّلل ْب ِف ُع َم َر َر َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ
ِ ( )4
َو َسمَّـ م َعا َذ ْب َف َج َب ٍؿ(َ )1وأ ََبا م َ (ِ )2
اؿ" :تَ َسا َن َدا(َ )3وتَطَ َاو َعاَ ،وَب ِّش َار َوَال تَُنفَّار"
وسى إلَى ا ْل َي َم ِف قَ َ
ُ
َ ُ
ِ ()6
)
5
(
ِ
الناس معا ٌذ فَحضَّيـ عمَى ِْ ِ
َم َرُى ْـ ِبالتَّفَقُّو َوا ْلقُ ْر ِ
اؿِ :إ َذا
ب َّ َ ُ َ َ ُ ْ َ
فَقَد َما ا ْل َي َم َف ،فَ َخطَ َ
آفَ ،وقَ َ
اإل ْس َالـَ ،وأ َ
()7
ِ
َى ِؿ َّ
الن ِ
َف َي ْم ُكثُوا،
اء َّ
اسأَلُوِني أ ْ
َى ِؿ ا ْل َج َّن ِة ِم ْف أ ْ
ُخ ِب ْرُك ْـ َع ْف أ ْ
اَّللُ أ ْ
فَ َع ْمتُ ْـ َذل َؾ ،فَ ْ
ار ،فَ َم َكثُوا َما َش َ
ٍ
َى ِؿ
َى ِؿ ا ْل َج َّن ِة ِم ْف أ ْ
َف َن ْسأَلَ َؾ فَتُ ْخ ِب َرَنا ِبأ ْ
َم ْرتََنا ِإ َذا َن ْح ُف تَفَقَّ ْي َناَ ،وقَ َأْر َنا أ ْ
فَقَالُوا لِ ُم َعاذ :قَ ْد ُك ْن َ
ت أَ
َّ
الن ِ
َى ِؿ
اؿ لَ ُي ْـ ُم َعا ٌذِ :إ َذا ُذ ِك َر َّ
َى ِؿ ا ْل َج َّن ِةَ ،وِا َذا ُذ ِك َر ِب َش ٍّر فَ ُي َو ِم ْف أ ْ
الر ُج ُؿ ِب َخ ْي ٍر ،فَ ُي َو ِم ْف أ ْ
ار .فَقَ َ
َّ
الن ِ
ار".
تخريج الحديث :
 أخرجو الدارمي في سننو ( )1(،)43/1المقدمة  )24( ،باب االقتداء بالعمماء ،حديثرقـ.)228( :
 كالطبراني في المعجـ األكسط ( ،)250/7حديث رقـ  ،)7416(:مف طريؽ عمرك بفعمي عف عمر بف أبي خميفة  -بو ،جزء مف الحديث بمفظ متقارب.
 كالبييقي في الزىد الكبير(  ،)303/حديث رقـ  ،)808(:مف طريؽ يكنس بف محمدعف عمر بف أبي خميفة  -بو ،بمفظ متقارب.

( )1معاذ بف جبؿ األنصارم ،الخزرجي ،مف أعياف الصحابة .تكفي عاـ  17ى  ،أك 18ى انظر إلى :التقريب
(.)535/
( )2عبد هللا بف قيس ،أبك مكسى األشعرم ،صحابي جميؿ .تكفي عاـ 51ى كقيؿ بعدىا  .انظر إلى :المصدر
السابؽ (.)318/

( )3تساندان :تساند الناس ،أم تعاكنكا ،كساعد بعضيـ بعضان  .انظر إلى  :معجـ المغة العربية المعاصر
(.)1117/2

( )4تيىنفٍّ ىار :أم تحممكا الناس عمى النفكر  ،كنفر :أم فر ،كذىب .انظر إلى :النياية(.)92/5
( )5حضيـ :الحض الحث عمى الخير .انظر إلى  :تيذيب المغة (.)397/3
( )6التفقة :الدراسة ،كالتدبر .انظر إلى :تاج العركس(.)216/5
( )7مكثكا :لبثكا ،كانتظركا .انظر إلى :الصحاح(.)293/
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رجاؿ السند:
()1

 .1يعقكب بف إبراىيـ بف كثير العبدم ،القيسي ،أبك يكسؼ الدكرقي

كثقة النسائي،

كالذىبي ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ .تكفي عاـ
252ى.

()2

 .2عمر بف أبي خميفة العبدم ،أبك حفص العبدم .اسـ أبيو  :حجاج بف عتاب .قاؿ عمرك
()3

بف عمي :حدثنا عمر بف أبي خميفة مف الثقات،
في الكاشؼ

()4

كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ ،كقاؿ الذىبي

كثقة الفبلس .لكف ضعفو ابف معيف ،كقاؿ :ليس بشيء ،كابف حباف
()5

كقاؿ" :كاف ممف يشترم الكتب ،كيحدث بيا مف غير سماع"

كالنسائي ،كالدارقطني،

كاإلماـ أحمد  ،حيث قاؿ اإلماـ :حرقنا حديثو ،كذكره العقيمي في كتابو الضعفاء،

( )6

كقاؿ ابف عدم في الكامؿ(" :)7لـ أر لممتقدميف فيو كبلمان ،"...كقاؿ أبك زرعو عنو في
كتابو الضعفاء" :)8(،كاىي الحديث ،ال أعمـ حدث عنو كبير أحد إال مف ال يدرم
الحديث" ،كقاؿ ابف حجر :مقبكؿ .تكفي عاـ 189ى.

()9

( ) 1الدكرقي :بفتح الداؿ ،كسككف الكاك ،كفتح الراء ،ىذه النسبة إلى شيئيف :أحدىما :إلى بمدة فارس ،كالثاني:
إلى لبس القبلنس ،التي يقاؿ ليا الدكرقية .انظر إلى  :األنساب(.)511/2
( )2الثقات البف حباف( ،)286/9كالكماؿ ( ،)311/32كالكاشؼ ( ،)393/2كالتقريب ( .)617/
( )3انظر إلى :التاريخ (.)152/6
(.)61/2( )4

( )5المجركحكف (.)84/2
(.)156/3( )6
(.)35/6( )7
(.)428/( )8

( )9الجرح( ،)116/6كالضعفاء البف الجكزم ( ،)216/2كالكماؿ ( )331/21كالمغني ( ،)463/2كالتقريب (
.)412/
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()1
المزني ،أبك الحارث البصرم .كثقو ابف معيف ،كالنسائي ،كالذىبي،
 .3زياد بف مخراؽ
ي
كابف حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ ابف خراش :صدكؽ .كقاؿ اإلماـ أحمد لما

سئؿ عنو :ما أدرم(.)2
 .4عبد هللا بف عمر بف الخطاب :صحابي جميؿ .تقدمت ترجمتو في حديث رقـ ()3
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى عمر بف أبي خميفة ،المقبكؿ.

( )1المخراقي :بكسر الميـ  ،كسككف الخاء ،نسبة إلى مخراؽ ،كىك اسـ لجد إسماعيؿ بف داكد المخارقي .انظر
إلى :األنساب (.)222/5

( )2التاريخ ( ،)371/3كالجرح( ،)545/3كالثقات البف حباف ( ،)329/6كتاريخ دمشؽ ( ،)215/19كالكماؿ
( ،)518/9كالكاشؼ ( ،)412/1كالتيذيب ( ،)653/1كالتقريب (.)221/
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ِ
نبأًَنا
الحديث السادس عشر :أ ْ
يسىَ ،ح َّدثََنا ُى َش ْي ٌـ ،أَ َ
َخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُف ع َ
ِ
ضي هللا ع ْن ُو  ،قَاؿ :قَاؿ رسوؿ َِّ
ِ
ب
صمَّى َّ
َر َ ُ َ
اَّللُ َعمَ ْيو َو َسمَّ َـَ " :م ْف َك َذ َ
اَّلل َ
َ َ َُ ُ
م ْق َع َدهُ ِم َف َّ
الن ِ
ار".
َ

أ َُبو ُّ
الزَب ْي ِرَ ،ع ْف َجا ِب ٍر
()1
َعمَ َّي ُمتَ َع ِّم ًدا َف ْم َيتََب َّوأْ

تخريج الحديث:

 -أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)44/1المقدمة )25( ،باب اتقاء الحديث عف النبي



 ،حديث رقـ.)237( :
 كابف ماجو في سننو ( )1(،)13/المقدمة )4( ،باب التغميظ في تعمد الكذب عمى رسكؿهللا  ، حديث رقـ ،)33( :مف طريؽ زىير بف حرب عف يىشيـ  -بو ،بمفظو.
 كأحمد في مسنده ( ،)303/3مف طريؽ ىشيـ _ بو  ،بمفظو. كأبك يعمي في مسنده ( :)376/3حديث رقـ ،)1847(:مف طريؽ زىير عف يىشيـ – بو،بمفظو.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )19( ،)388/13كتاب األدب )137( ،باب في تعمدالكذب عمى النبي
بمفظو.



 ،حديث رقـ  ،)26775(:مف طريؽ أبي بكر عف يىشيـ  -بو،

الشواىد:
 .1عبد هللا بف مسعكد .
أخرجو الترمذم في سننو ( )42( ،)35/5كتاب العمـ  )8( ،باب تعظيـ الكذب عمى رسكؿ هللا
 ، حديث رقـ ،)2659( :بمفظو.
كابف ماجو في سننو ( )1( ،)13/كتاب المقدمة )4( ،باب التغميظ في تعمد الكذب عمى رسكؿ
هللا  ،حديث رقـ .)30( :كأحمد في مسنده( ،)402/1بمفظو.
 .2أبك ىريرة .
أخرجو مسمـ في صحيحو( )1( ،)22/كتاب المقدمة )2( ،باب في تغميظ مف الكذب عمى رسكؿ
هللا  ، حديث رقـ .)3(:كأحمد في مسنده ( ،)519/2بمفظو.
 .3أنس بف مالؾ .

( )1تبكأ :اتخذه مسكنان .انظر إلى :المعجـ الكسيط (.)75/
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أخرجو الترمذم في سننو ( )42( ،)36/5كتاب العمـ )8( ،باب ما جاء في تعظيـ الكذب عمى
رسكؿ هللا  حديث رقـ.)2661( :كابف ماجو في ( )1( ،)13/المقدمة ( )4باب التغميظ في
تعمد الكذب عمى رسكؿ هللا  ، حديث رقـ.)32( :كأحمد في مسنده (.)98/3كابف أبي شيبة
( )19( ،)389/13كتاب األدب )137( ،باب تعمد الكذب عمى النبي  ، حديث رقـ:
( ،)26776بمفظو.
رجاؿ السند:

 .1محمد بف عيسى بف ىن ًجيح البغدادم ،أبك جعفر ابف الطًّباع

()1

كثقو اإلماـ أحمد  ،كأبك
()2

داكد ،كأبك حاتـ ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات .تكفي عاـ 224ىػ.

 .2يىشيـ بف بشير بف القاسـ بف دينار السممي ،أبك معاكية الكاسطي .كثقو ابف سعد ،كزاد:
كثير الحديث ،ثبت ،كالعجمي  ،كأبك حاتـ ،كالذىبي ،كابف حجر ،كزاد :ثبت  ،كذكره ابف

حباف في ثقاتو .كرماه بالتدليس ابف سعد ،كالعجمي ،كأبك زرعة ،كالذىبي ،كابف حجر،
()3

كعده ابف حجر مف المرتبة الثالثة في طبقات المدلسيف

،ككذلؾ قاؿ ابف سعد في

حديثو ":فما قاؿ أخبرنا فيك حجة  ،كما لـ يقؿ فيو أخبرنا فميس بشيء"
183ى.

()4

تكفي عاـ

()5

 .3أبك الزبير محمد بف مسمـ :صدكؽ إال أنو يدلس  ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)1
 .4جابر بف عبد هللا :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ(.)1
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى أبي الزبير الصدكؽ.

( )1الطباع :بفتح الطاء ،كتشديد الباء  .ىذا االسـ لمف يعمؿ السيكؼ .انظر إلى  :األنساب (.)41/4

( )2التاريخ ( ،)213/1كالجرح( ،)38/8كالثقات البف حباف ( ،)64/9كالكماؿ ( ،)258/26كالكاشؼ (،)219/2
كالتقريب ( )511/
( )3حيث قاؿ في طبقات المدلسيف(  ":)47/الثالثة :مف أكثر مف التدليس فمـ يحتج األئمة مف أحاديثيـ إال بما
صرحكا بالسماع."..
( )4الطبقات (.)315/9

( )5التاريخ ( ،)242/8كالثقات لمعجمي( ،)334/2كالجرح (،)155/9كالثقات البف حباف ( ،)587/7كالكماؿ
( ،)272/31كالميزاف ( ،)316/4كالتقريب ( .)574/
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التعميؽ عمى الحديث:
إف الكذب ىك اإلخبار بالشيء عمى خبلؼ ما ىك عميو  ،سكاء كاف عمدان ،أك خطأ،
كالمخطئ كاف كاف غير مأثكـ باإلجماع ،لكف الخكؼ مف اإلكثار المؤدم إلى الخطأ دكف
الشعكر؛ ألنو كاف لـ يأثـ بالخطأ ،فقد يأثـ باإلكثار؛ ألنو مظنة الخطأ .ككاف ىذا سببان في تكقؼ
كثير مف الصحابة عف التحديث ،كأما مف أكثر منيـ التحديث فمحمكؿ عمى أنيـ كانكا كاثقيف

فسئمًكا فمـ يمكنيـ الكتماف ،كألنيـ
مف أنفسيـ :بالتثبت ،أك طالت أعمارىـ فاحتيج إلى ما عندىـ ي
مأمكركف بالتبميغ .

()1

فمعنى الحديث:
مف قصد كتعمد الكذب ،فميأمر نفسو بالتبكء ،كااللتزاـ ببيت لو في النار؛ ألف الكذب
عميو  ليس كالكذب عمى أحد.

()2

أما الحاالت التي يجوز فييا الكذب:
أكالنػ في حالة الحرب.
ثانيان ػ في اإلصبلح بيف اثنيف .
ثالثان ػ عمى الزكجة .

( )1انظر إلى :فتح البارم البف حجر (.)211/1
( )2انظر إلى :اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ(.)76/2
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ٍ
ؽَ ،ع ْف َم ْع َب ِد ْب ِف َك ْع ٍب،
الحديث السابع عشر :أ ْ
َح َم ُد ْب ُف َخالِدَ ،ح َّدثََنا ُم َح َّم ٌد ُى َو ْاب ُف ِإ ْس َح َ
َخ َب َرَنا أ ْ
ت رسوؿ َِّ
ِ
ع ْف أَِبي قَتَ َ ِ
ِ َّ
وؿَ :عمَى ا ْل ِم ْن َب ِر
صمَّى َّ
َ
اَّلل َ
اَّللُ َعمَ ْيو َو َسم َـ َيقُ ُ
اؿَ :سم ْع ُ َ ُ َ
ادةَ َرض َي هللاُ َع ْن ُو ،قَ َ
اكـ و َكثْرةَ ا ْلح ِد ِ
يث ع ِّني ،فَم ْف قَاؿ عمَ َّي ،فَ َال ي ُقؿ ِإَّال حقِّا ،أَو ِإَّال ِ
" َيا أ َُّي َيا َّ
ص ْدقًا َو َم ْف
َ
َ َ
َ
اس ِإ َّي ُ ْ َ َ َ
ْ
الن ُ
َ ْ
َ
قَاؿ َعمَ َّي ما لَـ أَ ُق ْؿَ ،ف ْم َيتََب َّوأْ م ْق َع َدهُ ِم َف َّ
الن ِ
ار".
َ ْ
َ
َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)45/1كتاب المقدمة )25( ،باب انتفاء الحديث عفالنبي



كالتثبت فيو  ،حديث رقـ .)243(:

 كابف ماجو في سننو ( )1(،)14/كتاب المقدمة )4( ،باب التغميظ في تعمد الكذب عمىرسكؿ هللا الكريـ



 ،حديث رقـ ،)35( :مف طريؽ يحيى التيمي عف محمد بف إسحاؽ

 بو ،بمفظ متقارب. كأحمد في مسنده ( ،)297/5مف طريؽ محمد بف عبيد عف ابف إسحؽ  -بو ،بمفظمتقارب.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )19( ،)385/13كتاب األدب  )137( ،باب في تعمدالكذب عمى النبي



حديث رقـ ، )26768( :مف طريؽ يحيى التيمي عف بف إسحؽ -

بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 .1أحمد بف خالد بف مكسى الكىبي( ،)1الكندم،

()2

أبك سعيد .كثقو ابف معيف ،كذكره ابف
()3

حباف في الثقات ،كقاؿ عنو ابف حجر :صدكؽ ،تكفي عاـ 214ىػ.

 .2محمد بف إسحؽ بف يسار المدني ،أبك بكر .كثقو العجمي ،كابف معيف ،كزاد :ليس
بحجة ،كقاؿ في مرة :ليس بالقكم في الحديث ،ككذلؾ قاؿ النسائي ،كحسف اإلماـ أحمد
( )1الكىبي :بفتح الكاك ،كسككف الياء ،ىذه النسبة إلى عبد هللا بف كىب المصرم .انظر إلى  :األنساب
(.)619/5
( )2الكندم :بضـ الكاؼ ،كسككف النكف  ،ككسر الداؿ ،ىذه النسبة إلى كندة ،كىي قرية مف قرل سمرقند .انظر
إلى :المصدر السابؽ (.)114/5

( )3التاريخ ( ،)2/2كالجرح( ،)49/2كالثقات البف حباف( ،)6/8كالكماؿ (،)299/1كالكاشؼ (،)193/1كالتقريب
(.)79/
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حديثو ،ككذلؾ ابف المديني ،كذكره ابف حباف في ثقاتو ،كقاؿ ابف عدم في كاممو( ":)1ال
بأس بو"  ،ككصفو شعبة بأنو أمير المؤمنيف في الحديث ،كقاؿ في مرة :صدكؽ ،ككذلؾ
قاؿ  :أبك حاتـ  ،كالذىبي ،كابف حجر ،إال أنو اشتير بالتدليس مف قبؿ الدارقطني،
كاإلماـ أحمد ،حيث قاؿ " :ىك كثير التدليس جدان  ،قيؿ لو  :فإذا قاؿ  :ثنا أك أنا فيك
()2

ثقة؟ قاؿ :ىك يقكؿ :أخبرني فيخالؼ".

كقد عده ابف حجر مف المرتبة الرابعة في

طبقات المدلسيف( ،)3كقد جرحو يحيى القطاف ،كسميماف التيمي ،كاتيماه بالكذب( ،)4تكفي
عاـ 150ى(.)5
قاؿ الباحث :ىك حسف الحديث ،صدكؽ  ،كقد احتج بو األئمة  ،إال أنو سيء الحفظ،
إذا انفرد بالحديث.

()6

 -3معبد بف كعب مف مالؾ األنصارم

السممي( ،)7المدني كثقة العجمي ،كذكره ابف حباف

في الثقات ،كقاؿ ابف حجر :مقبكؿ(.)8

(.)112/6( )1
( )2شرح عمؿ الترمذم( .)126/يشير إلى أنو يصرح بالتحديث ،كاإلخبار ،كيخالؼ الناس في حديثو.
( )3حيث قاؿ ابف حجر في طبقات المدلسيف ( " :)51/الرابعة :الذيف ال يحتج بحديثيـ إال بما صرحكا فيو
بالسماع؛ لكثرة تدليسيـ عمى الضعفاء".

( )4انظر إلى :الضعفاء البف الجكزم (.)41/3
( )5الثقات لمعجمي ( ،)232/2كالضعفاء لمنسائي (  ،)211/كالضعفاء لمعقيمي ( ،)23/4كالثقات البف حباف
( ،)381/7كالكماؿ ( ،)415/24الميزاف ( ،)468/3كالمدلسكف ( ،)81/كتحفة التحصيؿ ( ،)274/كالتقريب
(.)467/

( ) 6األنصارم :بفتح األلؼ ،كسككف النكف ،كفتح الصاد ،ىذه النسبة إلى األنصار ،كىـ جماعة مف أىؿ المدينة
مف الصحابة .انظر إلى  :األنساب (.)219/1
( )7السممي :بفتح السيف ،كسككف البلـ ،ىذه النسبة إلى الجد ،كىك ممف كاف في آبائو  ،كأجداده سمـ .انظر
إلى :المصدر السابؽ(.)278/3

( )8التاريخ ( ،)432/5كالثقات لمعجمي ( ،)285/2كالجرح ( ،)279/8كالثقات البف حباف ( ،)432/5كالكماؿ
( ،)236/28كالكاشؼ ( ،)278/2كالتقريب (.)539/
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 -4أبك قتادة األنصارم ،كىك  :الحارث ،كيقاؿ :عمرك  ،أبك النعماف بف ًرٍبعي بف تيٍم يدمة

السمىمي ،المدني .صاحب رسكؿ هللا كفارسو ،كشيد أحدنا كما بعدىا ،تكفي عاـ
ى

54ى.

()1

الحكـ عمى الحديث:
محمد بف إسحاؽ المدلس صرح بالتحديث عند اإلماـ أحمد( ،)2فانتفت شبية التدليس ،إال
أف الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى معبد بف كعب ،كىك مقبكؿ.

( )1التاريخ ( ،)258/2كاالستيعاب ( ،)146/كالكماؿ ( ،)194/34كالسير ( ،)449/2كالتقريب (.)666/
( )2مسند أحمد ( ،)297/5كىذا مف فكائد التخريج كما ىك معمكـ.
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يو ،ع ْف عب ِد َِّ
َخبرَنا جعفَر ب ُف عو ٍف ،أَنبأََنا ِى َشاـ ،ع ْف أَِب ِ
اَّلل ْب ِف َع ْم ٍرو
ٌ َ
َ َْ
الحديث الثامف عشر أ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
َ
ِ
اَّلل َال ي ْق ِب ُ (ِ )1
ِ
ضي هللا ع ْنيما  ،قَاؿ :قَاؿ رسوؿ َِّ
ِ
اعا
صمَّى َّ
ض ا ْلع ْم َـ ا ْنت َز ً
اَّللُ َعمَ ْيو َو َسمَّ َـِ" :إ َّف َّ َ َ
اَّلل َ
َ َ َُ ُ
َر َ ُ َ ُ َ
اء ،فَِإ َذا لَـ يب ِ ِ
ض ا ْلعمَم ِ
اس ،ولَ ِك ْف :قَب ُ ِ ِ
َي ْنتَ ِز ُع ُو(ِ )2م َف َّ
وسا
ْ ُْ
ْ
اس ُرُء ً
ؽ َعال ًما ،اتَّ َخ َذ النَّ ُ
الن ِ َ
ض ا ْلع ْمـ قَ ْب ُ ُ َ
()3
ِ
ِ
َضمُّوا"(.)4
ضمُّوا َوأ َ
ُج َّي ًاال فَ ُسئمُوا ،فَأَفْتَْوا ِب َغ ْي ِر ع ْمٍـ ،فَ َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)45/1كتاب المقدمة )26(،باب في ذىاب العمـ،حديث رقـ.)245( :
 كالبخارم في صحيحو( )3( ،)32/1كتاب العمـ )34( ،باب كيؼ يقبض العمـ ،حديثرقـ ،)100( :كمف طريؽ مالؾ عف ىشاـ  -بو  ،بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )47( ،)1072/كتاب العمـ  )5( ،باب رفع العمـ كقبضو كظيكرالجيؿ ،حديث رقـ ،)2673(:مف طريؽ جرير عف ىشاـ  -بو  ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )42(،)31/5كتاب العمـ )5( ،باب ذىاب العمـ ،حديث رقـ:( ،)2652مف طريؽ ىع ٍبدة بف سميماف عف ىشاـ  -بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو( )28( ،)391/5كتاب أىؿ العمـ  )42( ،باب كيؼ يرفع العمـ ،حديث رقـ  ،)5876(:مف طريؽ يحيى بف سعيد عف ىشاـ  -بو ،عند النسائي (مف
العمماء) بدؿ كممة (مف الناس).
 كابف ماجو في سننو ( )1( ،)20/كتاب المقدمة  )8( ،باب اجتباب الرأم كالقياس،حديث رقـ ،)52( :مف طريؽ شعيب بف إسحؽ عف ىشاـ -بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)190/2مف طريؽ ككيع عف ىشاـ  -بو ،بمفظ متقارب. كالبغكم في شرح السنة( ،)315/1كتاب العمـ  ،باب قبض العمـ  ،حديث رقـ،)147( :مف طريؽ مالؾ عف ىشاـ  -بو  ،بمفظو.

( )1يقبض :قبض الشيء :أم أخذه كىك خبلؼ البسط .انظر إلى :الصحاح( .)561/
( )2ينتزعو :نزع الشيء :اقتمعو ،كسمبو .انظر إلى :المتحكـ كالمحيط األعظـ (.)524/1
( )3افتكا :الفتكل ،بفتح الفاء ،ىك بياف الحكـ في مسألة ما .انظر إلى :المصباح المنير(.)632/1

( ) 4ضمكا :الضبلؿ :ىك ميؿ النفس في االعتقاد ،كغيره إلى ما يجانب الحؽ .انظر إلى :معجـ المغة العربية
المعاصرة (.)2379/3
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رجاؿ السند:
 .1جعفر بف عكف بف جعفر بف عمرك القرشي ،المخزكمي  ،أبك عكف الككفي .كثقو
العجمي ،كابف معيف  ،كالذىبي .كقاؿ اإلماـ أحمد عنو  :ليس بو بأس ،كاف رجبلن
صالحان ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ أبك حاتـ كابف حجر :صدكؽ ،تكفي عاـ
206ى أك 207ى.

()1

 .2ىشاـ بف عركة بف الزبير بف العكاـ القرشي ،أبك المنذر .ذكره ابف حباف في ثقاتو كقاؿ
عنو  :كاف حافظان متقنان ،كرعان فاضبلن

()2

ككثقو ابف سعد ،كالعجمي ،كأبك حاتـ ،كابف
()3

حجر  ،كعده ابف حجر مف المرتبة األكلى في طبقات المدلسيف،
146ى.

تكفي عاـ 145ى أك

()4

 .3عركة بف الزبير بف العكاـ ،أبك عبد هللا القرشي األسدم .كلد في أكائؿ خبلفة عثماف 
كذكره ابف حباف في ثقاتو

()5

كقاؿ عنو" : :كاف مف أفاضؿ أىؿ المدينة ،كعممائيـ" كثقو

العجمي ،كزاد :رجؿ صالح ،كقاؿ ابف حجر  :ثقة فقيو جميؿ ،تكفي عمى الصحيح عاـ
94ى.

()6

 .4عبد هللا بف عمرك بف العاص بف كائؿ السيمي ،أبك محمد .أحد السابقيف المكثريف مف
الصحابة ،كأحد العبادلة  ،كالفقياء .قاؿ عنو أبك ىريرة " ما كاف أحد أكثر حديثان عف
رسكؿ هللا  مني ،إال عبد هللا بف عمرك ،فإنو كاف يكتب ،كأنا ال أكتب"  ،تكفي عاـ
63ى.

()7

( )1التاريخ ( ،)197/2كالثقات لمعجمي ( ،)271/1الجرح ( ،)485/2كالثقات البف حباف ( ،)141/6كالكماؿ
( ،)71/5كالكاشؼ ( ،)295/1كالسير ( ،)439/9كالتقريب (.)141/
( )2انظر إلى.)512/5( :

( )3حيث قاؿ في طبقات المدلسيف ( " :)26/المرتبة األكلى :مف لـ يكصؼ بذلؾ إال ناد انر."..

( )4التاريخ ( ،)193/8كالثقات لمعجمي ( ،)332/2كالجرح ( ،)63/9كالكماؿ ( ،)232/31كالكاشؼ (،)337/2
كالسير ( ،)34/6كالتقريب (.)573/
(.)194/5( )5

( )6التاريخ ( ،)31/7كالثقات لمعجمي ( ،)133/2كالجرح ( ،)395/6كالكماؿ( ،)11/21ك التقريب (.)389/
( )7التاريخ ( ،)5/5كالكماؿ ( ،)357/15كالسير ( ،)79/3كالتقريب(.)315/
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الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف مدراه عمى جعفر بف عكف  ،كىك صدكؽ ،كبالمتابعة
()2

التامة لو مف :مالؾ بف أنس( ،)1كجرير الضبي

()3

كعبدة الكبلبي

كيحيى بف سعيد

()4

كشعيب

بف إسحؽ ( ،)5كككيع بف الجراح( ،)6كجميعيـ ثقات ،يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.
التعميؽ عمى الحديث:
إف النبي  يبيف في ىذا الحديث ،أف هللا يتعالى أف يسترجع ما كىب لعباده مف عممو،
الذم يؤدم إلى معرفتو ،ك اإليماف بو  ،كبرسمو( ،)7كانما المراد برفع كقبض العمـ ىنا ،بقبض
أىمو كمكتيـ ،كىـ العمماء ،ال محكه مف الصدكر .ففي الحديث :الحث عمى حفظ العمـ كاالشتغاؿ
بو ،كالتحذير عف اتخاذ الناس الجياؿ رؤساء؛ ألنيـ يحكمكف في ديف هللا برأييـ ،كيفتكف
()8

بجيميـ .فيضمكف أنفسيـ ،كغيرىـ

( )1انظر إلى  :التقريب (.)516/

( )2انظر إلى :المصدر السابؽ(.)139/
( )3انظر إلى  :التقريب نفسو(.)369/
( )4انظر إلى  :المصدر نفسو (.)591/
( )5انظر إلى  :المصدر نفسو (.)266/
( )6انظر إلى  :المصدر نفسو (.)581/

( )7انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)177/1
( )8انظر إلى :عمدة القارئ (.)198/2
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ِ
اد ب ُف َزي ٍد ،ع ْف أَِبي َى ِ
اشٍـ َع ْف
الحديث التاسع عشر :أ ْ
َخ َب َرَنا ِإ ْس َح ُ
يسىَ ،ح َّدثََنا َح َّم ُ ْ ْ َ
ؽ ْب ُف ع َ
ِ ()1
ِ (ِ )2
اىيـ قَاؿَ ":نيى رسوؿ َِّ
ِ ِ
ِ َّ
َما
صمَّى َّ
اَّلل َ
يؿ لَ ُو :أ َ
اَّللُ َعمَ ْيو َو َسم َـ َع ِف ا ْل ُم َحا َقمَة َوا ْل ُم َز َاب َنة " فَق َ
إ ْب َر َ َ َ َ ُ ُ
اَّلل عمَي ِو وسمَّـ ح ِديثًا َغير َى َذا قَاؿ :بمَى ،ولَ ِك ْف أَقُوؿ قَاؿ عب ُد َِّ
وؿ َِّ
تَ ْحفَظُ َع ْف ر ُس ِ
اَّلل،
صمَّى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ
ُ َ َْ
َ َ
َ
اَّلل َ
َْ
َ
ب ِإلَ َّي".
َح ُّ
اؿ َع ْمقَ َم ُة أ َ
قَ َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)48/1المقدمة )28( ،باب مف ىاب الفتية مخافةالسقط ،حديث رقـ.)3()275( :

الشواىد:

 .1أبو ىريرة .

أخرج مسمـ حديثو في (

 )21( ،)629/كتاب البيكع )17( ،باب كراء األرض ،حديث رقـ:

( .)1545كالترمذم في ( )12( ،)518/3كتاب البيكع )14( ،باب ما جاء في النيي عف
المحاقمة كالمزابنة ،حديث رقـ  )1224(:بمفظو.
 .2عبد هللا بف عباس .

أخرج البخارم حديثو ( )34( ،)75/3كتاب البيكع  )82( ،باب بيع المزانية  ،...حديث رقـ:
( ،)2187بمفظو .كأحمد في مسنده (،)224/1بمفظ متقارب.
 .3أبو سعيد الخدري .

أخرج أحمد حديثو في مسنده ( .)67/3كأبك يعمي في ( ، )456/2حديث رقـ ،)1269( :بمفظو.
رجاؿ السند:

 .1إسحؽ بف عيسى ابف ىن ًجيح ،أبك يعقكب بف الطىَّباع
الثقات ،كقاؿ عنو البخارم في تاريخو الكبير( ":)5جميؿ الحديث" ،كقاؿ أبك حاتـ  ،كابف
()4

كثقة الذىبي ،كذكره ابف حباف في

حجر :صدكؽ  .تكفي عاـ 215ى(.)6

 .2حماد بف زيد  :ثقة  .تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)8

( )1المحاقمة :بيع الحنطة في سنبميا بحنطة مثميا تقدي انر .انظر إلى :المكسكعة الفقيية(.)138/9
( )2المزابنة :بيع الرطب عمى النخيؿ بالثمر تقدي انر .انظر إلى :المصدر السابؽ (.)139/9
( )3تفرد الدارمي بو  ،كركاه عف إبراىيـ مرسبلن.

( )4الطباع :بفتح الطاء ،كتشديد الباء ،ىذا يقاؿ لمف يعمؿ السيكؼ .انظر إلى :االنساب (.)41/4
(.)399/1( )5

( )6الجرح ( ،)231/2كالثقات البف حباف ( ،)114/8كالكاشؼ ( ،)238/1كالتقريب ( .)112/
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الرٌماني( ،)1الكاسطي .اسمو :يحيى بف دينار ،كقيؿ :ابف االسكد ،كقيؿ  :ابف
 .3أبك ىاشـ ي
نافع  .كثقو العجمي  ،كاإلماـ أحمد ،كابف معيف  ،كأبك زرعة  ،كابف سعد ،كالذىبي،

()2

كالدارقطني ،كأبك حاتـ  ،كزاد :فقييان كصدكقان ،كابف حجر ،ذكره ابف حباف في ثقاتو

كقاؿ عنو ":كاف يخطئ ،يجب أف يعتبر حديثو ،إذا كاف مف ركاية الثقات عنو..،
()3

كالخطأ متى لـ يفحش ال يستحؽ مف كجد فيو ذلؾ الترؾ"  .تكفي عاـ 122ىػ.

 .4إبراىيـ بف يزيد بف قيس بف األسكد ،النخعي( ،)4أبك عمراف الككفي .كثقو العجمي ،كزاد:
رجؿ صالح ،فقيو متكقيان ،قميؿ التكمؼ ،كابف حجر  ،كزاد :يرسؿ كثي انر  ،كقد صحح
جماعة مف األئمة مراسيمو ،فقاؿ اإلماـ أحمد " :مرسبلت إبراىيـ النخعي ،ال بأس

بيا"( ،)5كقاؿ ابف معيف  :مراسيؿ إبراىيـ أحب إلي مف مراسيؿ الشعبي ،كقاؿ العجمي،
ٌ
كأبك حاتـ  ،كابف المديني ،لـ يمؽ أحدان مف الصحابة ،إال عائشة ،كزاد أبك حاتـ  :لـ

يسمع منيا( ،)6كقاؿ العجمي :رأل عائشة رؤيا .كقد أكرد البخارم في تاريخو الكبير(،)7
ركاية في دخكؿ إبراىيـ عمى عائشة كىك صبي  .كصفو اإلماـ أحمد  ،كالحاكـ  ،أنو
()8

مدلس ،كقد عده ابف حجر مف المرتبة الثانية في طبقات المدلسيف

تكفي عاـ 96ى.

()9

الحكـ عمى الحديث:

( )1الرماني  :بضـ الراء ،كتشديد الميـ  .ىذه النسبة إلى الرماف ،كبيعو  ،كالجميؿ بيا يحيى بف دينار ،أبك ىاشـ
الرماني .انظر إلى :األنساب (.)89/3
(.)596/7( )2
( )3الطبقات ( ،)312/9كالتاريخ( ،)271/8كالثقات لمعجمي ( ،)432/2الجرح ( ،)141/9كالكماؿ(،)362/34

كالكاشؼ ( ،)469/2كالميزاف ( ،)581/4كالسير( ،)294/6كالتقريب ( .)681/

( )4النخعي :بفتح النكف  ،كالخاء .ىذه النسبة إلى نخع ،كىي قبيمة مف العرب نزلت بالككفة انظر إلى :األنساب
(.)473/5
( )5جامع التحصيؿ ( .)114/

( )6انظر إلى  :طبقات المدلسيف ( .)28/
(.)334/1( )7
( )8حيث قاؿ في طبقات الممسيف ( " :)28/الثانية :مف احتمؿ األئمة تدليسو  ،كأخرجك لو في الصحيح؛
إلمامتو ،كقمة تدليسو".
( )9الطبقات ( ،)388/8كعمؿ ابف ا لمديني ( ،)61/كالثقات لمعجمي ( ،)219/1كمراسيؿ بف أبف حاتـ (،)8/

كالجرح ( ،)144/2كالثقات البف حباف ( ،)8/4كعمؿ الدارقطني( ،)64/13كالكماؿ ( ،)233/2كالمغني (،)31/1
كالتقرب (.)95/
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الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ بسبب اإلرساؿ .
التعميؽ عمى الحديث:
المحاقمة ىي :بيع الزرع بكيؿ مف الطعاـ معمكـ .قاؿ مالؾ :ىي كراء األرض بالحنطة.

كالمزابنة ىي :اشتراء الثمر بالتمر في رؤكس النخؿ ،كاالثناف منيي عنيما ،كالعمة في النيي :أف
المساكاة بينيما شرط ،كما عمى الشجر ال يجزر بكيؿ ،أك كزف ،كانما يككف تقديره بالخرص ،كىك

الحدس ،كالظف ،الذم ال يؤمف بو فتحريمو ىنا؛ ألنو شبيو بالربا؛ يؤدم لممجيكؿ ،كعدـ العمـ
بالكيؿ كال الكزف ،كال العدد.

()1

( )1انظر إلى :فتح البارم البف حجر ( ،)414/4كالركضة الندية(،)98-97/2كأحكاـ القرآف(.)323/1
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ِ ِ
يد ْب ُف َج ِم ٍ
يؿ
الحديث العشروف :أ ْ
وفَ ،ح َّدثََنا ا ْل َولِ ُ
يـَ ،ح َّدثََنا َي ِز ُ
يد ْب ُف َى ُار َ
َخ َب َرَنا َي ْعقُ ُ
وب ْب ُف إ ْب َراى َ
ا ْل ِك َن ِان ُّي ،ح َّدثََنا م ْكحوؿ ،قَاؿ :قَاؿ رسوؿ َِّ
ض ُؿ ا ْل َع ِالِـ َعمَى ا ْل َعا ِب ِد،
صمَّى َّ
اَّللُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َـ ":فَ ْ
َ
اَّلل َ
َ ُ ٌ َ َ َُ ُ
()3
)
2
(
)
1
(
َّ ِ ِ ِ ِ
اؿِ :إ َّف
اك ْـ" ثُ َّـ تََال َى ِذ ِه ْاْل َي َة ِإ َّن َما َي ْخ َشى
ضمِي َعمَى أ َْد َن ُ
َكفَ ْ
اَّللَ م ْف ع َباده ا ْل ُعمَ َم ُ
اء ثُ َّـ قَ َ
ِ
ِ
الن َ (ِ )4
ض ِ
َىؿ سماو ِات ِو وأَر ِ
وف َّ
يوَ ،و ُّ
اس
َّ
يف ُي َعِمّ ُم َ
وف َعمَى الَّذ َ
صمُّ َ
الن َ
وف في ا ْل َب ْح ِر ُي َ
اَّللَ َو َم َال ئ َكتَ ُوَ ،وأ ْ َ َ َ َ َ َ
ا ْل َخ ْي َر".
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)51/1المقدمة )29(،باب مف قاؿ  :العمـ  ،الخشية،كتقكل هللا ،حديث رقـ.)297( :

()5

رجاؿ السند:

 .1يعقكب بف إبراىيـ ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)15
()6

 .2يزيد بف ىاركف بف زاذم ،كقيؿ :ابف ىاز ىذاف السممي،

()7

أبك خالد الكاسطي.

كثقو العجمي،

كابف معيف  ،كاإلماـ أحمد ،كابف سعد ،كابف المديني ،كأبك حاتـ ،كابف حجر ،كزاد :متقف ،

عابد .ذكره ابف حباف في الثقات( ،)8كقاؿ عنو " :كاف مف خيار عباد هللا  ،ممف يحفظ
()9

حديثو" تكفي عاـ 206ىػ.

( )1أدناكـ :أقربكـ .انظر إلى :المعجـ الكسيط ( .)299/
( )2يخشى :يخاؼ ،كيحذر .انظر إلى المصباح المنير(.)233/1
( )3سكرة فاطر  /اآلية (.)28

( )4النكف :الحكت .انظر إلى :المعجـ الكسيط ( .)965/
( )5ركاه الدارمي عف مكحكؿ مرسبلن كلـ يذكر فيو الرجبلف انظر إلى :سنف الترمذم ( ،)51/5حديث رقـ
(.)2685

( )6السممي :بفتح السيف ،كسككف البلـ  ،ىذه النسبة إلى الجد .انظر إلى :االنساب (.)278/3
( )7الكاسطي :بفتح الكاك ،كسككف األلؼ ،ككسر السيف كالطاء ،ىذه النسبة إلى خمسة مكاضع أكليا كاسط
العراؽ ،كالثاني كاسط الرقة ،كالثالث كاسط نكقاف ،كالرابع كاسط مرزاباذ ،كالخامس كاسط بمخ .انظر إلى :المصدر
السابؽ (.)561/5
(.)632/7( )8

( )9التاريخ ( ،)368/8كالثقات لمعجمي ( ،)368/2كالجرح ( ،)295/9كالكماؿ ( ،)261/32كالكاشؼ
( ،)391/2كالتقريب (.)616/
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 .3الكليد بف جميؿ بف قيس القرشي ،الكتاني(،)1أبك الحجاج الفمسطيني( .)2قاؿ أبك حاتـ :شيخ
ككذلؾ قاؿ ،الذىبي ،كأبك زرعة ،كزادا :ليف الحديث .رضيو ابف المديني كذكره ابف حباف في
()3

الثقات ،كقاؿ عنو أبك داكد :ليس بو بأس  .ذكره الترمذم في العمؿ

كقاؿ" :مقارب

الحديث" كرد عنو أنو لـ يرك إال عف القاسـ( ،)4كذكر ذلؾ أبك حاتـ ،كابف عدم ،كابف
المديني ،كقاؿ ابف حجر عنو :صدكؽ يخطئ(.)5
 .4مكحكؿ الشامي( ،)6أبك عبد هللا ،كيقاؿ :أبك أيكب ،كيقاؿ :أبك مسمـ ،الدمشقي الفقيو .كثقو
العجمي ،كابف حجر .كقاؿ أبك حاتـ :ما أعمـ بالشاـ أفقو مف مكحكؿ ،كقاؿ الزىرم :العمماء
أربعة ،منيـ مكحكؿ بالشاـ ،كقاؿ ابف خراش :صدكؽ ،كصفو الذىبي  ،بالتدليس ،كزاد :رمي
بالقدر .كقد عده ابف حجر مف المرتبة الثالثة في طبقات المدلسيف( ،)7كقاؿ عنو :كثير
اإلرساؿ .اختمفكا في سنة كفاتو  ،فقيؿ تكفي عاـ 112ى ،كقيؿ 113ى كقيؿ 114ى ،كقيؿ
116ى(.)8
قاؿ الباحث :ىك ثقة ،أما ما قيؿ عنو :إنو تكمـ في القدر ،قاؿ عبد هللا بف أحمد" حدثني أبي
قاؿ :نقبلن عف إبراىيـ بف أبي عبمة قاؿ  :كقؼ رجاء بف حيكة عمى مكحكؿ كأنا معو ،فقاؿ :يا

( ) 1الكتاني :بفتح الكاؼ ،كتشديد التاء ،نسبة إلى الكتاف ،كىك نكع مف الثياب ،كالجميؿ بو ،محمد بف الحسيف
الكتاني .انظر إلى :األنساب (.)31/5
( )2الفمسطيني  :بكسر الفاء ،كفتح البلـ ،كسككف السيف ،ككسر الطاء،ىذه النسبة إلى فمسطيف .انظر إلى:
األنساب (.)397/4

(.)269/1( )3

( )4القاسـ بف عبد الرحمف المسعكدم ،أبك عبد الرحمف الككفي ،ثقة  ،تكفي عاـ 121ى .انظر إلى :التقريب
(.)451/
( )5العمؿ البف المديني ( ،)92/كالتاريخ الكبير ( ،)142/8كأبك زرعة ال ارزم كجيكده في السنة ( )534/كالجرح
( ،)3/9كالثقات البف حباف ( ،)549/7كالكامؿ ( ،)81/7كتاريخ دمشؽ ( ،)116/63كالضعفاء البف الجكزم

( ،)184/3كالكماؿ ( ،)7/31كالكاشؼ ( ،)351/2كالمغني ( ،)721/2كالميزاف ( ،)337/4كالتقريب (.)581/
( )6الشامي :بتشديد الشيف ،كفتحيا ىذه النسبة إلى الشاـ .انظر إلى األنساب (.)387/3
( )7حيث قاؿ في طبقات المدلسيف (" :)46/الثالثة :مف أكثر مف التدليس  ،فمـ يحتج األئمة مف أحاديثيـ إال بما
صرحكا بالسماع".

( )8تاريخ ابف معيف ( ،)346/2كالثقات لمعجمي ( ،)296/2كالمراسيؿ البف أبي حاتـ (،)211/
كالجرح( ،)417/8كالكاشؼ ( ،)291/2كالميزاف ( ،)177/4كالتقريب (.)545/
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مكحكؿ بمغني أنؾ تكممت في شيء مف القدر؟ فقاؿ مكحكؿ :ال كهللا ،أصمحؾ هللا ،ما ذاؾ مف
()1

شأني ،كال قكلي"

كقاؿ ابف معيف عنو " :كاف قدريان ،ثـ رجع"

()2

كقيؿ  :لـ يثبت أنو قدرم.

الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى الكليد بف جميؿ  ،صدكؽ يخطئ ،كقد انتفت
عف الحديث عمة اإلرساؿ ،حيث كصمو الترمذم( ،)3كالطبراني(،)4مف طريؽ سممة بف رجاء ،عف
الكليد بف جميؿ ،عف القاسـ أبي عبد الرحمف ،عف أبي أمامة الباىمي( )5مرفكعان .ككصمو يعد مف
فكائد التخريج  ،كما ىك معمكـ.
التعميؽ عمى الحديث:
كرث الخشية  ،كىي تنتج التقكل ،كىك مكجب األكرمية ،كاألفضمية،
حاصمو أف العمـ يي ٌ
ككيؿ
كيؿ لمجاىؿ مرة،
ه
كفيو إشارة إلى أف مف لـ يكف عممو كذلؾ  ،فيك كالجاىؿ ،فقد قيؿ  :ه

لمعالـ سبع مرات ،كأطبؽ السمؼ عمى أف مف عصى هللا فيك جاىؿ لقكلو تعالىِ:إ َّن َما التَّْوَب ُة
عمَى َِّ ِ
وء ِب َج َيالَ ٍة )6(كليذا فضؿ العالـ ؛ ألنو أعرؼ باهلل  ،كبجبللو،
وف ُّ
يف َي ْع َممُ َ
اَّلل لِمَّذ َ
َ
الس َ
ككبريائو ،مف العابد الذم غمبت عبادتو عمى عممو ،فيككف العالـ أتقى( ،)7قاؿ تعالىِ:إ َّف أَ ْك َرَم ُك ْـ
ِع ْن َد َِّ
اك ْـ .)8(
اَّلل أَتْقَ ُ

( )1العمؿ ألحمد ( ،)233/1كالكماؿ (.)473/28
( )2الكماؿ (.)473/28

( )3انظر إلى سنف الترمذم ( )42( ،)51/5كتاب العمـ  )19( ،باب فضؿ الفقو عمى العبادة ،حديث رقـ
( .)2685كذكر الحديث كامبلن.

( )4انظر إلى :المعجـ الكبير ( ،)233/8حديث رقـ (.)7911
( )5صدم بف عجبلف بف كىب ،أبك أمامة الباىمي ،صحابي  ،تكفي عاـ 86ى .انظر إلى :التقريب (.)276/
( )6سكرة النساء  /آية (.)17

( )7انظر إلى :مرقاة المفاتيح (.)298/1
( )8سكرة الحجرات  /آية(.)13
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َخبرَنا مرواف بف مح َّم ٍد ،ح َّدثََنا ي ِزيد بف رِبيع َة َّ ِ
يع ُة
َ
الحديث الواحد والعشرون :أ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ
الص ْن َعان ُّيَ ،ح َّدثََنا َرِب َ
َ ُ ُْ َ َ
ِ
ضي هللا ع ْن ُو يقُوؿ :قَاؿ رسوؿ َِّ
ِ
اَّللُ َعمَ ْي ِو
صمَّى َّ
اؿَ :س ِم ْع ُ
ْب ُف َي ِز َ
ت َواثمَ َة ْب َف ْاأل ْ
اَّلل َ
َ َُ ُ
َسقَ ِع َر َ ُ َ َ ُ
يد قَ َ
اف لَ ُو ِك ْف ٌؿ(ِ )1م َف
َج ِر ،فَِإ ْف لَ ْـ ُي ْد ِرْك ُوَ ،ك َ
ب ا ْل ِع ْم َـ فَأ َْد َرَك ُوَ ،ك َ
اف لَ ُو ِك ْف َال ِف ِم َف ْاأل ْ
َو َسمَّ َـ " َم ْف طَمَ َ

َج ِر".
ْاأل ْ

تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو( )1( ،)56/1كتاب المقدمة )32( ،باب فضؿ العمـ كالعمماء،حديث رقـ.)347( :

 كالطبراني في المعجـ الكبير ( ،)68/22حديث رقـ ،)165( :مف طريؽ إسحؽ بفإبراىيـ عف ربيعة بف يزيد -بو ،بمفظ متقارب.

 كالبييقي في سننو ( ،)119/10كتاب آداب القاضي ،باب اجتياد الحاكـ فيما يسكغ فيوالسم ًي ًَ ًطي عف مركاف بف
االجتياد ،كىك مف أىؿ االجتياد ،مف طريؽ أبي األزىر ٌ
محمد -بو  ،كممة عممان بدؿ العمـ.
رجاؿ السند:
 .1مركاف بف محمد بف حساف األسدم( ،)2الطاطرم( ،)3أبك بكر الدمشقي .كثقو اإلماـ
أحمد ،كأبك حاتـ ،كالذىبي ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات .تكفي عاـ
()4

210ىػ.

 .2يزيد بف ربيعة  ،أبك كامؿ الرحبي( ،)5الدمشقي ،الصنعاني .اتيـ بضعؼ في الحديث،
فقد ضعفو أبك حاتـ ،كالبخارم ،كقاؿ النسائي ،كالعقيمي ،متركؾ ،كقاؿ الجكزجاني في
( )1الكفؿ :بكسر الكاؼ ،كسككف الفاء ،كىك الحظ ،كالنصيب .انظر إلى  :المعجـ الكسيط (.)793/

( )2األسدم :بفتح السيف ،ىذه النسبة إلى أسد ،كىك اسـ عدة قبائؿ .انظر إلى  :االنساب (.)138/1
( ) 3الطاطرم :بالطائيف المفتكحتيف ،بينيما ألؼ ،ىذه النسبة إلى بيع الكرابيس ،كىي الثياب البيض .انظر إلى:
المصدر السابؽ (.)28/4
( )4التاريخ ( ،)373/7كالجرح ( ،)275/8كالثقات البف حباف ( ،)179/9كالكماؿ ( ،)398/27كالكاشؼ
( ،)254/2كالميزاف ( ،)93/4كالتقريب (.)526/

( )5الرحبي :بفتح الراء ،كسككف الحاء ،ىذه النسبة إلى الرحبة  ،كىي مف ببلد الجزيرة .انظر إلى:
األنساب(.)49/3
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كتابو( " :)1أحاديثو أباطيؿ ،أخاؼ أف تككف مكضكعة"  ،كذكره ابف حباف في
()2

المجركحيف

كقاؿ " :كاف شيخان صدكقان ،إال أنو اختمط في آخر عمره ،فكاف يركم

أشياء مقمكبة ال يجكز االحتجاج بو إذا انفرد" ،كقاؿ ابف عدم " :أرجك أنو ال بأس بو"
()5

كذكره أبك زرعة في كتابو( ،)4كالذىبي في المغني

()3

 ،كالميزاف( ،)6كلـ يذكر فيو جرحان أك

تعديبلن(.)7
()8

 .3ربيعة بف يزيد الدمشقي ،أبك شعيب اإليادم

القصير .كثقو العجمي ،كالذىبي ،كابف

حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات .تكفي عاـ 121ى كقيؿ 123ى.

()9

 .4كاثمة بف األسقع بف كعب بف عامر ،يقاؿ ،أبك قمر صافة  .أسمـ قبؿ تبكؾ ،كتجيز ليا،
كشيدىا مع النبي، ككاف مف أىؿ الصفة -أم مف فقراء المسمميف ،-صحابي جميؿ،
لو عدة أحاديث  .تكفي عاـ 85ى

()10

الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى يزيد بف ربيعة الصنعاني ،كىك ضعيؼ.

( )1انظر إلى  :أحكاؿ الرجاؿ (.)276/
(.)114/3( )2

( )3الكامؿ (.)259/7
( )4انظر إلى :أبك زرعة كجيكده في السنة (.)671/
(.)419/2( )5
(.)422/4( )6

( )7التاريخ ( ،)332/8كالضعفاء لمنسائي( ،)254/كالضعفاء لمعقيمي( ،)376/4كالجرح ( ،)261/9كالضعفاء
البف الجكزم ( ،)218/3كالمختمطكف ( .)132/
( )8اإليادم :بكسر اآللؼ ،كفتح الياء ،ىذه النسبة إلى إياد بف نزار بف معد بف عدناف كتشعبت منو القبائؿ.
انظر إلى :األنساب(.)233/1
( )9التاريخ ( ،)288/3كالثقات لمعجمي ( ،)361/1كالجرح ( ،)474/3كالثقات البف حباف ( ،)232/4كالكماؿ
( ،)148/9كالكاشؼ ( ،)394/1كالتقريب (.)218/

( )10التاريخ ( ،)187/8كالكماؿ ( ،)393/31كالسير ( ،)383/3كاإلصابة ( ،)311/6كالتقريب (.)579/
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َخبرَنا عب ُد َِّ
الر ْح َم ِف ْب ُف ِزَي ِاد ْب ِف أَ ْن ُع َـَ ،ع ْف
يدَ ،ح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
اَّلل ْب ُف َي ِز َ
الحديث الثاني والعشروف :أ ْ َ َ َ ْ
ِ
َف رسوؿ َِّ
ِ
الر ْحم ِف ب ِف ر ِاف ٍع ،ع ْف عب ِد َِّ
اَّللُ َعمَ ْي ِو
صمَّى َّ
َ َْ
اَّلل َ
َع ْبد َّ َ ْ َ
اَّلل ْب ِف َع ْم ٍرو َرض َي هللاُ َع ْن ُي َما أ َّ َ ُ َ
ْضؿ ِم ْف ص ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
َّ
َما
اح ِب ِو ،أ َّ
اؿ" :ك َال ُى َما َعمَى َخ ْيرٍَ ،وأ َ
َ
َح ُد ُى َما أَف َ ُ
َو َسم َـ َم َّر ِب َم ْجم َس ْي ِف في َم ْسجده فَقَ َ
اَّلل وير َغب َ ِ
وف
َع َ
اء َم َن َع ُي ْـَ ،وأ َّ
ط ُ
َما َى ُؤَال ِء فَ َيتَ َعمَّ ُم َ
َى ُؤَال ِء فَ َي ْد ُع َ
اء أ ْ
وف َّ َ َ َ ْ ُ
اى ْـَ ،وِا ْف َش َ
وف ِإلَ ْيو ،فَِإ ْف َش َ
ْضؿ ،وِا َّنما ب ِعثْ ُ ِ
ِ
س ِفي ِي ْـ.
ا ْل ِف ْق َو أ َْو ا ْل ِع ْم َـ َوُي َعمِّ ُم َ
وف ا ْل َجاى َؿ ،فَ ُي ْـ أَف َ ُ َ َ ُ
اؿ ثُ َّـ َجمَ َ
ت ُم َعمّ ًما" قَ َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)57/1المقدمة  )32( ،باب فضؿ العمـ كالعالـ ،حديثرقـ.)361( :
 كابف ماجو في سننو (  )1(،)38/كتاب لمقدمة  )17( ،باب فضؿ العمماء  ،كالحثعمى طمب العمـ ،حديث رقـ ،)229( :عف عبد هللا بف عمرك ،بمفظ متقارب.
 كالبغكم في شرح السنة ( ،)274/1كتاب العمـ  ،باب فضؿ العمـ  ،حديث رقـ ،)128(:مف طريؽ جعفر بف عكف عف عبد الرحمف بف زياد – بو ،بمفظ متقارب.
 كالطبراني في المعجـ الكبير ( ،)51/13حديث رقـ  )125(:مف طريؽ زىير بف معاكيةعف عبد الرحمف بف زياد –بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 .1عبد هللا بف يزيد  :ثقة  ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)5
()2

 .2عبد الرحمف بف زياد بف أنعـ الشعباني( ،)1أبك أيكب األفريقي

كصؼ بالصدؽ في

نفسو ،كأنو رجؿ صالح ،مف قبؿ :العجمي ،كابف الجكزم ،كيعقكب بف أبي شيبة،
كالجكزجاني .إال أنو ضعؼ في الحديث مف قبؿ ،ابف معيف  ،كاإلماـ أحمد ،كذكر في
مكضع آخر :منكر الحديث ،كيعقكب بف أبي شيبة ،كأبف خراش ،كالقطاف ،كالنسائي،
كأبك زرعة ،كالدارقطني ،كالذىبي ،كزاد :لكثرة ركايتو المنكرات ،كقاؿ أبك حاتـ :يكتب

( )1الشعباني :بفتح الشيف ،كسككف العيف ،كفتح الباء ،ىذه النسبة إلى شعباف  ،كىك اسـ قبيمة مف قيس ،كأنعـ
 .انظر إلى  :األنساب (.)431/3

( )2األفريقي :بفتح أللؼ ،كسككف الفاء ،ككسر الراء ،كسككف الياء ،ىذه النسبة إلى أفريقيا ،كىي بمدة كبيرة مف
ببلد المغرب ،عند األندلس  .انظر إلى :المصدر السابؽ (.)196/1
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()1

حديثو ،كال يحتج بو  ،كذكره ابف حباف في المجركحيف

كقاؿ عنو  ":كاف يركم

المكضكعات عف الثقات ،كيأتي عف األثبات ،ما ليس مف أحاديثيـ  ،كيدلس" كقاؿ ابف
عدم في الكامؿ( ":)2ما يركيو ال ييتابع عميو" كقاؿ ابف حجر عنو :ضعيؼ في حديثو،

كقد عده مف المرتبة الخامسة

()3

في طبقات المدلسيف .تكفي عاـ 156ى.

()4

 .3عبد الرحمف بف رافع التنكخي( ،)5أبك الجيـ المصرم .يذكر عنو أنو في حديثو المناكير،
كقاؿ بذلؾ  :أبك حاتـ  ،كالبخارم ،كالذىبي ،كابف حباف ،كقاؿ عنو " :ال يحتج بخبره إذا
كاف مف ركاية (عبد الرحمف بف زياد األفريقي) ،كانما كقع المناكير في حديثو مف أجمو
" قاؿ ابف حجر عنو  :ضعيؼ .تكفي عاـ 113ى.

()6

()7

 .4عبد هللا بف عمرك بف العاص :صحابي جميؿ .تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)18
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى عبد الرحمف بف زياد ،كعبد الرحمف بف
رافع الضعيفيف.

التعميؽ عمى الحديث:
()51/2( )1
(.)281/4( )2
( )3حيث قاؿ في طبقات المدلسيف (  " :)55/الخامسة :مف ضعؼ بأمر آخر سكل التدليس فحديثيـ مردكد،
كلك صرحكا بالسماع".

( )4تاريخ ابف معيف ( ،)342/2سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني (  ،)156/كالتاريخ ( ،)283/5كأحكاؿ
الرجاؿ (  ،)263/كالثقات لمعجمي ( ،)77/2كأبك زرعة كجيكده في السنة (  ،)321/كالضعفاء لمنسائي (
 )158/كالضعفاء لمعقيمي ( ،)332/2كالجرح( )234/5كالضعفاء لمدارقطني (  ،)274/كتاريخ بغداد (216/11
 ،)217 -كالضعفاء البف الجكزم (،)94/2كالكماؿ ( ،)112/17كالكاشؼ ( ،)627/1كالتيذيب (،)515/2

كالتقريب ( )341/
( )5التنكخي :بفتح التاء ،كضـ النكف ،ىذه النسبة إلى تنكخ ،كىك اسـ لعدة قبائؿ ،اجتمعكا قديمان بالبحريف،
كأقامكا بيا .انظر إلى :األنساب (.)484/1

( )6الثقات البف حباف (.)95/5

( )7التاريخ ( ،)281/5كالضعفاء ألبي زرعة كجيكده في السنة (  ،)632/كالجرح ( ،)232/5كالكماؿ
( ،)83/17الكاشؼ ( ،)626/1كالتقريب ( .)341/
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في ىذا الحديث بياف فضؿ العمـ ،كأكد ذلؾ مركر النبي  بجماعتيف كاحدة يعبدكف هللا
كيسألكنو الخير ،متكسميف ،كمتكجييف إليو  ،إف شاء أعطاىـ فضبلن ،كاف شاء منعيـ عدالن ،كفي
تقديـ اإلعطاء عمى المنع بياف إلى سبؽ رحمتو غضبو  ،كفيو أيضان رد عمى المعتزلة حيث
أكجبكا الثكاب ،فاستحقكا العقاب .كالجماعة األخرل ،مجتمعكف يتعممكف  ،كيعممكف الديف ،كالفقو
 ،فاعتبرىـ النبي  أفضؿ مف األكلى؛ لككنيـ جمعكا بيف العبادتيف كىما الكماؿ ،كالتكميؿ،
إشعار بأنيـ منو ،كىك منيـ  ،أك
فيستحقكف الفضؿ ،كجمكس النبي  عندىـ ،قد يككف
ان
الحتياجيـ إلى التعميـ منو عميو الصبلة كالسبلـ ،كما أشار بقكلو " :بعثت معممان"  ،أم بتعميـ هللا
ال بالتعمـ مف الخمؽ.

()1

( )1انظر إلى :مرقاة المفاتيح (.)328 – 327/1
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يد ،ح َّدثََنا َكيمس ب ُف ا ْلحس ِف ،ع ْف عب ِد َِّ
َخبرَنا عب ُد َِّ
اَّلل ْب ِف
اَّلل ْب ُف َي ِز َ َ
َ َْ
َْ ُ ْ
الحديث الثالث والعشروف :أ ْ َ َ َ ْ
ََ
(ِ )1
ِ
بري َدةَ ،قَاؿ :أرَى عب ُد َِّ
ؼ،
اؿَ :ال تَ ْخ ِذ ْ
َص َحا ِب ِو َي ْخ ِذ ُ
َ َ َْ
َُ ْ
اَّلل ْب ُف ُم َغ َّف ٍؿ َرض َي هللاُ َع ْن ُو َر ُج ًال م ْف أ ْ
ؼ ،فَقَ َ
ِ ()2
فَِإ َّف رسوؿ َِّ
اؿ:
صمَّى َّ
اف َي ْك َرُى ُو ا ْل َخذ َ
اف َي ْن َيى َع ِف ا ْل َخذْؼ – أَ ْو َك َ
اَّللُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َـ َك َ
اَّلل َ
ْؼ – َوقَ َ
َُ َ
)
4
(
)
3
(
ِ
ِ
ِ
"وِا َّن ُو َال ي ْن َكأُ ِب ِو ع ُد ّّو ،وَال يص ُ ِ
الس َّف" ثَُّـ َرآهُ َب ْع َد
َ
ص ْي ٌدَ ،ولَك َّن ُو قَ ْد َي ْفقَأُ ا ْل َع ْي َفَ ،وَي ْكس ُر ّ
ُ
اد ِبو َ
َ ُ َ
َ
َف رسوؿ َِّ
اؾ
صمَّى َّ
اؿ لَ ُو :أَلَ ْـ أ ْ
َذلِ َؾ َي ْخ ِذ ُ
اف َي ْن َيى َع ْن ُو ثُ َّـ أ ََر َ
اَّللُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َـ َك َ
اَّلل َ
ُخ ِب ْر َؾ أ َّ َ ُ َ
ؼ ،فَقَ َ
ِ
ؼ ،و َِّ
اَّلل َال أ َُكمِّ ُم َؾ أ ََب ًدا.
تَ ْخذ ُ َ
تخريج الحديث:
 -أخرجو الدارمي في( )1( ،)67/1كتاب المقدمة )40( ،باب تعجيؿ عقكبة مف النبي



حديث فمـ يعظمو كلـ يكقره  ،حديث رقـ .)454(:
 كالبخارم في صحيحو ( )72( ،)86/7كتاب الذبائح كالصيد ،كالتسمية عمى الصيد()5باب الخذؼ كالبندقة ،حديث رقـ ،)5479(:بنفس السند الذم عند الدارمي ،بمفظ
متقارب.
 -كمسمـ في صحيحة(

 )34( ،)809/كتاب الصيد كالذبائح )10( ،باب إباحة ما

يستعاف بو عمى االصطياد كالعدك ،ككراىة الخذؼ ،حديث رقـ ،)1954( :مف طريؽ
معاذ العنبرم عف كيمس  -بو ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو(  )28(،)1075/كتاب الصيد )11( ،باب النيي عف الخذؼ،حديث رقـ ،)3226( :مف طريؽ سعيد بف يجبير عف عبد هللا بف المغفؿ ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)56/5مف طريؽ محمد بف جعفر عف كيمس  -بو ،بمفظ متقارب.رجاؿ السند:
 .1عبد هللا بف يزيد ،ثقة .تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)5

( )1رجؿ :ابف أخ عبد هللا بف المغفؿ  ،لـ أقؼ عمى اسمو .انظر إلى :ابف ماجو (  )8/حديث رقـ (.)17
( )2الخذؼ :جعؿ الحصى بيف السبابة كاإلبياـ ،كرميو  .انظر عمى  :النياية (.)16/2
( )3نكأ العدك :أكثر فييـ الجراح كالقتؿ فكىنكا .انظر إلى :المصدر السابؽ(.)117/5
( )4فقأ :شؽ العيف .انظر إلى  :المصدر نفسو (.)461/3
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 .2كيمس بف الحسف التميمي( ،)1أبك الحسف البصرم .كثقو اإلماـ أحمد .كزاد :كزيادة ،
()2

كابف معيف ،كأبك داكد ،كالذىبي ،كابف حجر

كذكره بف حباف في ثقاتو ( ،)3كقاؿ عنو

أبك حاتـ  " :ال بأس بحديثو"(.)4
 .3عبد هللا بف بريدة بف الحصيب األسممي ،أبك سيؿ المركزم( .)5كثقو العجمي ،كابف
معيف  ،كأبك حاتـ ،كالذىبي ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في ثقاتو ،كاعتبر اإلماـ أحمد
أف سميماف أخك عبد هللا التكأـ أصح حديثان ،تكفي عاـ 105ى كقيؿ 115ى.

()6

 .4عبد هللا بف المغفؿ بف عبد نيـ ،أبك عبد الرحمف المزني .صحابي جميؿ ،بايع النبي 
تحت الشجرة يكـ الحديبية ،كلـ يزؿ بالمدينة ثـ نزؿ البصرة  ،كمات بيا عاـ 57ىػ ،كقيؿ
بعد ذلؾ.

()7

الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا االسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث النيي عف الخذؼ ،كأطمؽ الشارع أف الخذؼ ال يصاد بو ؛ ألنو ليس
مف المجيزات ،كقد اتفؽ العمماء عمى تحريـ أكؿ ما قتمتو البندقة ،كالحجر؛ خشية إدخاؿ الضرر
()8

عمى أحد الناس ،كما في ىذا الحديث جكاز ىجراف مف خالؼ السنة كترؾ كبلمو.

( )1التميمي :بفتح التاء ،كميميف مكسكرتيف بينيما ياء ،نسبة إلى تميـ .انظر إلى :االنساب (.)478/1
( )2التاريخ ( ،)239/7كالكماؿ ( ،)232/24كالكاشؼ ( ،)151/2كالتقريب ( .)462/
(.)358/7( )3

( )4الجرح (.)171/7
( ) 5المركزم :بفتح الميـ ،كالكاك ،كبينيما راء ساكنة ،ىذه النسبة إلى مرك الشاىجاف .انظر إلى  :األنساب
(.)265/5
( )6التاريخ ( ،)51/5كالثقات لمعجمي ( ،)22/2كالضعفاء لمعقيمي ( ،)238/2كالجرح ( ،)13/5كالثقات البف
حباف ( ،)16/5كالكماؿ ( ،)328/14كالكاشؼ ( ،)541/1كجامع التحصيؿ (  ،)217/كالتقريب ( .)297/
( )7االستيعاب( ،)411/كأسد الغابة ( ،)294/3كالكماؿ ( ،)173/16كالسير ( ،)483/2كالتقريب (.)325/
( )8انظر إلى :فتح البارم البف حجر (.)618/9
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وسىَ ،ح َّدثََنا ُم َع ِ
اوَي ُةَ ،ح َّدثََنا ا ْل َح َس ُف ْب ُف َجا ِب ٍرَ ،ع ِف
الحديث الرابع والعشروف :أ ْ
َس ُد ْب ُف ُم َ
َخ َب َرَنا أ َ
َف رسوؿ َِّ
ا ْل ِم ْق َد ِاـ ب ِف مع ِد ي َك ِرب ا ْل ِك ْن ِد ِ ِ
اء
صمَّى َّ
اَّللُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َـ َح َّرَـ أ ْ
ْ َْ
َ
َش َي َ
اَّلل َ
ي َرض َي هللاُ َع ْن ُو ،أ َّ َ ُ َ
ّ
)
5
(
)
4
(
)
3
(
)
2
(
َّث ِبح ِد ِ
الرج ِؿ متَّ ِك ًئا عمَى أ َِر َ ِ ِ
ِ
(ِ )1
يثي
يكتو ُ ،ي َحد ُ َ
َ
اؿ ":لَ ُيوش ُؾ ِب َّ ُ ُ
َي ْوَـ َخ ْي َب َر ا ْلح َم َار َو َغ ْي َرهُ .ثُ َّـ قَ َ
يو ِم ْف ح َال ٍؿ ،استَ ْحمَ ْم َناه( ،)6وما وج ْد َنا ِف ِ
اَّلل ،ما وج ْد َنا ِف ِ
ِ
ِ
يو ِم ْف َح َرٍاـ،
ُ ََ ََ
َ
اب َّ َ َ َ
ْ
وؿَ :ب ْي َن َنا َوَب ْي َن ُك ْـ كتَ ُ
فَ َيقُ ُ
ح َّرم َناه ،أََال وِا َّف ما ح َّرـ رسوؿ َِّ
اَّللُ تَ َعالَى".
اَّلل ،ف ُي َو ِمثْ ُؿ َما َح َّرَـ َّ
َ ْ ُ
َ َ َ َ َُ ُ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في ( )1( ،)81/1كتاب المقدمة )49( ،باب السنة قاضية عمى كتابهللا تعالى ،حديث رقـ.)605( :
 كأبك داكد في سننو ( )39( ،)503/كتاب السنة  )5( ،باب لزكـ السنة ،حديث رقـ:( ،)4604مف طريؽ عبد الرحمف بف أبي عكؼ عف المقداـ  -بو  ،بمفظ متقارب.

 كالترمذم في سننو ( )42( ،)38/5كتاب العمـ )10( ،باب ما نيى عنو أف يي ًقاؿ عندحديث النبي  ، حديث رقـ  ،)2664(:مف طريؽ عبد الرحمف بف ميدم عف معاكية
 بو ،بمفظ متقارب. -كابف ماجو في سننو (  ،)6/كتاب المقدمة )2( ،باب تعظيـ حديث رسكؿ هللا



الحباب عف معاكية -
كالتغميظ عمى مف عارضو ،حديث رقـ  ،)12(:مف طريؽ زيد بف ي
بو  ،جزء مف الحديث بمفظو.
 -كأحمد في مسنده ( ،)132/4مف طريؽ زيد بف الحباب عف معاكية  -بو ،بمفظ متقارب.

( )1خيبر  :أرض بيا حصكف كبيرة  ،ذات مزارع كنخيؿ كثيرة ،مكصكفة بكثرة الحمى .انظر إلى :الركض
المعطار في خبر األقطار (.)228/
( ) 2الحمار :حيكاف داجف مف الفصيمية الخيمية ،يستخدـ لمحمؿ كالرككب  .انظر إلى  :المعجـ الكسيط (.)196/
( )3يكشؾ :يقترب كيدنك كيسرع  .انظر إلى :النياية (.)189/5
( )4متكئان :جالسان عمى ىيئة المتمكف المتربع .انظر إلى :تاج العركس (.)499/1
( )5األريكة  :السرير .انظر إلى :النياية (.)41/1

( )6استحؿ :الشيء عدة حبلالن انظر إلى :المعجـ الكسيط (.)194/
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رجاؿ السند:
()1

 .1أسد بف مكسى بف إبراىيـ بف الكليد القرشي ،األمكم

كثقو العجمي  ،كزاد :صاحب سنة

 ،كالنسائي ،كزاد :لك لـ ييصنؼ لكاف خي انر لو  ،ذكره ابف حباف في الثقات( ،)2كقاؿ عنو

البخارم" :جميؿ الحديث ،يقاؿ لو  :أسد السنة

()3

،كانما قيؿ لو ذلؾ  :لكتاب صنفو في

السنة ( ،)4كقاؿ عنو ابف حجر ،صدكؽ يغرب  ،تكفي عاـ 212ى.

()5
()7

 .2معاكية بف صالح بف حدير بف سعيد الحضرمي( ،)6أبك عبد الرحمف الحمصي

قاضي

األندلس ،كثقو ابف سعد  ،كزاد :كثير الحديث ،كالنسائي ،كالعجمي ،كاإلماـ أحمد ،كابف
ميدم ،كابف معيف ،كفي مكضع آخر لينو( ،)8كقاؿ عنو  " :ليس برضا"( ،)9ذكره ابف
حباف في الثقات (،)10كصفو ابف عدم أنو صدكؽ ،ككذلؾ ابف خراش ،كالذىبي  ،كابف
حجر ،كزاد :لو أكىاـ ،كقاؿ عنو أبك حاتـ" :حسف الحديث  ،كال يحتج بو"( ،)11تكفي عاـ
158ى.

()12

( )1األمكم :بفتح األلؼ ،كالميـ المضمكمة ،كىي بمدة عمى طرؼ جيحكف .انظر إلى األنساب (.)67/1
(.)136/8( )2
( )3التاريخ (.)49/2
( )4انظر إلى  :المباب(.)149/2

( )5الثقاب لمعجمي ( ،)222/1كالجرح( ،)338/2كالكماؿ ( ،)512/2كالكاشؼ ( ،)241/1كمف تكمـ فيو كىك
مكثؽ (  ،)111/كالميزاف ( ،)217/1كالتقريب ( .)114/
( )6الحضرمي :بفتح الحاء ،كسككف الصاد ،كفتح الراء ،نسبة إلى حضر مكت  ،كىي مف ببلد اليمف .انظر
إلى :األنساب (.)231/2

( )7الحمصي ،بكسر الحاء ،كسككف الميـ  ،كالصاد ،بمدة مف ببلد الشاـ  .انظر إلى :األنساب (.)263/2
( )8انظر إلى :الميزاف ( .)135/4
( )9انظر إلى :الجرح(.)382/8
(.)471/7( )10
( )11الجرح (.)382/8

( )12الطبقات ( ،)531/9كالكامؿ ( ،)417/6كتاريخ دمشؽ ( ،)53/59كالضعفاء البف الجكزم(،)127/3
كالكماؿ ( ،)186/28كالكاشؼ ( ،)286/2كالتذكرة ( ،)176/1كالتقريب ( .)538/
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 .3الحسف بف جابر ،أبك عبد الرحمف الكندم( ،)1الشامي .ذكره ابف حباف في ثقاتو( ،)2كقاؿ
عنو ابف حجر :مقبكؿ  ،تكفي عاـ 128ى.

()3

 .4المقداـ بف معدم كرب ابف عمرك الكندم ،أبك كريمة .صحابي جميؿ ،نزؿ الشاـ  ،كىك
أحد الكفد الذيف كفدكا عمى رسكؿ هللا  مف كنده ،تكفي عاـ 87ى

()4

الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى الحسف بف جابر ،كىك مقبكؿ ،كبالمتابعة
()5

الجرشي
التامة مف عبد الرحمف بف أبي عكؼ ي
قاؿ عنو الترمذم " :حديث حسف غريب".

الثقة لو يرتقي الحديث إلى الحسف لغيره ،كقد

()6

التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث غضب عظيـ نشأ ممف رجح الرأم عمى الحديث ،فبيف النبي  ترجيح
الحديث كلك ضعيفان عمى الرأم كلك قكيان ،كأف الذم حرمو رسكؿ هللا  في غير القرآف  ،ىك كما
حرـ هللا في القرآف ،كفي االقتصار عمى التحريـ مف غير ذكر التحميؿ إشارة إلى أف األصؿ في
األشياء الدنيكية إباحتيا ،أم ما حرـ كأحؿ رسكؿ هللا  كما حرـ كأحؿ هللا .

()7

( )1الكندم :بكسر الكاؼ ،كسككف النكف  ،ىذه النسبة إلى كندة  ،كىي قبيمة جميمة مف اليمف .انظر إلى :
األنساب (.)114/5

(.)125/4( )2

( )3التاريخ ( ،)288/2كالجرح ( ،)4/3كالكماؿ ( ،)71/6كالكاشؼ ( ،)322/1كالتقريب ( .)159/
( )4التاريخ ( ،)317/8كمشاىير عمماء األمصار(

 ،)69/كأسد الغابة ( ،)478/4كالكماؿ (،)458/28

كالتقريب ( .)545/
( )5انظر إلى التقريب ( .)348/

( ،)38/5( )6حديث رقـ (.)2664
( )7انظر إلى :تحفة األحكذم (.)426/7
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كتاب الطهــــارة
ِِ
ِ
ِ
ِ
يرِةَ ،ع ْف
الحديث الخامس والعشروف :أ ْ
َخ َب َرَنا َعم ُّي ْب ُف َع ْبد ا ْل َحميدَ ،ح َّدثََنا ُسمَ ْي َما ُف ْب ُف ا ْل ُمغ َ
ٍِ ِ
َف َن ْبتَِدئَ َّ
ثَا ِب ٍتَ ،ع ْف أََن ِ
اف ُي ْع ِج ُب َنا
اؿ :لَ َّما ُن ِيي َنا أ ْ
الن ِب َّي َ ،ك َ
س ْب ِف َمالؾ َرض َي هللاُ َع ْن ُو ،قَ َ
ِ
اقؿ ،فَ َي ْسأَؿ َّ
اَّللُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َـ َ ،وَن ْح ُف ِع ْن َدهُ فَ َب ْي َنا
صمَّى َّ
َف َي ْق ُد َـ ا ْل َب َد ِو ُّ
أْ
ي َو ْاأل ْ
الن ِب َّي َ
َ
َع َارِب ُّي ا ْل َع ُ
وؿ َِّ
ِ
َع ارِب ّّي( ،)1فَ َجثَا(َ )2ب ْي َف َي َدي ر ُس ِ
اؿَ :يا ُم َح َّم ُد ِإ َّف َر ُسولَ َؾ
َن ْح ُف َك َذل َؾ ِإ ْذ َج َ
ْ َ
اء أ ْ َ
اَّلل  فَقَ َ
اَّللَ أ َْر َسمَ َؾ؟ فَقَاؿ َّ
اء
أَتَا َنا فَ َز َع َـ لَ َنا أ ََّن َؾ تَْز ُع ُـ( )3أ َّ
َف َّ
اؿ :فَ ِبالَِّذي َرفَ َع َّ
ص َد َ
الس َم َ
الن ِب ُّي َ " 
ؽ" .قَ َ
َ
()4
ص َ (ِ )5
َّ
اؿ :فَِإ َّف َر ُسولَ َؾ
اؿَّ :
َوَب َس َ
ط ْاأل َْر َ
ضَ ،وَن َ
اؿ الن ِب ُّي َ " :ن َع ْـ" .قَ َ
آَّللُ أ َْر َسمَ َؾ؟ فَقَ َ
ب ا ْلج َب َ
َف عمَي َنا َخمس صمَو ٍ
ات ِفي ا ْل َي ْوِـ َوالمَّْيمَ ِة؟ فَقَاؿ َّ
اؿ:
ص َد َ
َز َع َـ لَ َنا أ ََّن َؾ تَْز ُع ُـ أ َّ َ ْ
الن ِب ُّي َ " :
ْ َ َ َ
ؽ" .قَ َ
َ
َِّ
آَّللُ أَمر َؾ ِب َي َذا؟ فَقَ َّ
َف
اؿ :فَِإ َّف َر ُسولَ َؾ َز َع َـ لَ َنا أ ََّن َؾ تَْز ُع ُـ أ َّ
فَ ِبالذي أ َْر َسمَ َؾَ َ َّ ،
اؿ الن ِب ُّي َ " :ن َع ْـ" قَ َ
َ
الس َن ِة؟ فَقَاؿ َّ
َم َر َؾ ِب َي َذا؟
اؿ :فَ ِبالَِّذي أ َْر َسمَ َؾَّ ،
ص ْوَـ َش ْي ٍر ِفي َّ
ص َد َ
الن ِب ُّي َ " 
َعمَ ْي َنا َ
آَّللُ أ َ
ؽ" .قَ َ
َ
الزَكاةَ؟ فَقَاؿ َّ
َف َعمَ ْي َنا ِفي أ َْم َوالِ َنا َّ
الن ِب ُّي 
اؿ :فَِإ َّف َر ُسولَ َؾ َز َع َـ لَ َنا أ ََّن َؾ تَْز ُع ُـ أ َّ
َ
اؿَ " :ن َع ْـ" قَ َ
قَ َ
َِّ
آَّللُ أَمر َؾ ِب َي َذا؟ فَقَ َّ
اؿ فَِإ َّف َر ُسولَ َؾ َز َع َـ لَ َنا
ص َد َ
"َ
اؿ :فَ ِبالذي أ َْر َسمَ َؾَ َ َّ ،
اؿ الن ِب ُّي َ " :ن َع ْـ" قَ َ
َ
ؽ" .قَ َ
ِ
يال؟ فَقَاؿ َّ
اؿ:
أ ََّن َؾ تَْز ُع ُـ أ َّ
استَ َ
اع ِإلَ ْي ِو َس ِب ً
ص َد َ
ط َ
َف َعمَ ْي َنا ا ْل َح َّج ِإلَى ا ْل َب ْيت َم ْف ْ
الن ِب ُّي َ " :
ؽ" .قَ َ
َ
َّ
ؽ َال أ ََدعُ ِم ْن ُي َّف
فَ ِبالَِّذي أ َْر َسمَ َؾ َّ
اؿ :فَ َوالَِّذي َب َعثَ َؾ ِبا ْل َح ِّ
اؿ الن ِب ُّي َ " :ن َع ْـ" .قَ َ
َم َر َؾ ِب َي َذا؟ قَ َ
آَّللُ أ َ

ُج ِ
اوُزُى َّف.
َش ْي ًئاَ ،وَال أ َ
ا ْل َج َّن َة".

()6

َع ارِب ُّي ،فَقَاؿ َّ
َع َارِب ُّي َد َخ َؿ
ص َد َ
ؽ ْاأل ْ
اؿ :ثُ َّـ َوثَ َ
الن ِب ُّي ِ" إ ْف َ
ب ْاأل ْ َ
َ
قَ َ

تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)92/1كتاب الطيارة  )1( ،باب فرض لكضكءكالصبلة ،حديث رقـ.)673( :

( )1أعرابي :ىك ً
ض ىماـ بف ثي ٍعمبة السعدم ،أخك بني سعد بف بكر  .انظر إلى صحيح البخارم (،)23/1حديث
رقـ (.)63
( )2جثا :جمس عمى ركبتيو .انظر إلى :المحكـ كالمحيط األعظـ (.)539/7
( )3تزعـ :زعـ :ظف ،كأكثر ما ييستعمؿ الزعـ فيما كاف باطبلن ،أك فيو ارتياب .انظر إلى :المعجـ الكسيط
(.)394/
4
نشره .انظر إلى :المصدر السابؽ (.)56 /
( ) بسط  :بسط الشيء ٌ

( )5النصب :ىك إقامة الشيء كرفعو .انظر إلى :النياية(.)61/5
( )6جاكز :تباعد عف الحؽ .انظر إلى :المحكـ (.)613/1
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 -كالبخارم في صحيحو ( )1( ،)23/1كتاب العمـ )6(،باب ما جاء في العمـ كقكلو تعالى

ب ِزْد ِني ِع ْمماً ، )1(حديث رقـ ( )63مف طريؽ يشريؾ بف أبي نمر عف أنس،
َ وُق ْؿ َر ِّ
بمفظ متقارب.

 كمسمـ في صحيحو ( )1( ،)38/كتاب اإليماف  )3( ،باب السؤاؿ مف أركاف اإلسبلـ،حديث رقـ ،)12( :مف طريؽ أبي النضر عف سميماف  -بو ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )5( ،)5/3كتاب الزكاة )2( ،باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقدقضيت ما عميؾ ،حديث رقـ  ،)619(:مف طريؽ محمد بف إسماعيؿ عف عمى بف عبد
الحميد  -بو ،بمفظو.
 كالنسائي في سننو( )21( ،)428/4كتب الجنائز )1( ،باب كجكب الصياـ ،حديث رقـ:( ،)2092مف طريؽ شريؾ عف أنس  ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)449/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا  )194( ،باب ماجاء في فرض الصمكات الخمس كالمحافظة عمييا  ،حديث رقـ  ،)1402(:مف طريؽ
شريؾ عف أنس ،بمفظ مختمؼ.
 كأحمد في مسنده ( ،)143/3مف طريؽ ىاشـ بف القاسـ عف سميماف  -بو ،بمفظمتقارب.
 كابف أبي شيبو في مصنفو( )25( ،)158/6كتاب اإليماف كالرؤيا )1( ،باب ما ذكر فيسكار عف سميماف  -بو
اإلسبلـ كاإليماف ،حديث رقـ ،)30318( :مف طريؽ شبابة بف َّ
 ،بمفظ متقارب.
 كأبك يعمي في مسنده ( ،)80/6حديث رقـ ،)3333( :مف طريؽ عبد الممؾ بف إبراىيـعف سميماف  -بو ،بمفظ متقارب.
 كابف خزيمة في صحيحو ( )349( ،)63/4باب إعطاء الفقراء مف الصدقة اتباعان ألمراء وا ْلمس ِ
الص َدقَ ُ ِ ِ
اك ِ
يف ، )2(...حديث رقـ( ،)2358مف
هللا في قكلو تعالىِ:إ َّن َما َّ
ات ل ْمفُقَ َر َ َ َ
طريؽ شريؾ بف أنس  ،بمفظ مختمؼ.
 كالطبراني في المعجـ األكسط ( ،)198/5حديث رقـ )5070( :مف طريؽ محمد بفالنضر عف عمي بف عبد الحميد  -بو ،بمفظ متقارب.
( )1ط ػػو اآلية (.)114
( )2التكبة اآلية (.)61
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 كالبييقي في سننو ( ،)325/4كتاب الحج ،باب إثبات الحج عمى مف استطاع إليوسبيبلن ،مف طريؽ أبي النضر عف سميماف  -بو  ،بمفظ متقارب ،كأيضان في كتاب
الصدقات ،باب مف قاؿ ال يخرج صدقة قكـ منيـ مف بمدىـ كفي بمدىـ مف يستحقيا،
مف طريؽ شريؾ عف أنس  ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو( )5(،)368/1كتاب اإليماف )4( ،باب فرض اإليماف ،حديثرقـ ،)155( :مف طريؽ عبد الممؾ بف إبراىيـ عف سميماف  -بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 .1عمي بف عبد الحميد بف مصعب األزدم( ،)1أبك الحسف ،كاف ضري انر ،كثقة العجمي ،كقاؿ
عنو ابف كارة :كاف مف الفاضميف ،كقاؿ ابف حجر :ثقة  ،مات عاـ 222ى.

()2

 .2سميماف بف المغيرة القيسي ،أبك سعيد البصرم .قاؿ عنو ابف سعد :ثقة ثبت  ،كقاؿ
اإلماـ أحمد :ثبت ثبت ،كثقو النسائي كالعجمي ،كقاؿ عنو ابف معيف كابف حجر :ثقة
ثقة ،مات عاـ 165ى.

()3

 .3ثابت البناني :ثقة  ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)7
 .4أنس بف مالؾ  :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث مسائؿ عدة أىميا:

( )1األزدم :بفتح األلؼ كسككف الزام ككسر الداؿ الميممة  ،ىذه النسبة عمى أزد .انظر إلى  :األنساب
(.)121/1
( )2التاريخ ( ،)46/6كالثقات لمعجمي ( ،)156/2كالجرح (،)159/6كالثقات البف حباف ( ،)465/8كالكماؿ
( ،)46/21كالتقريب ( .)413/

( )3التاريخ ( ،)38/4كالثقات لمعجمي ( ،)431/1كالثقات البف حباف ( ،)391/6كالكاشؼ ( ،)464/1كالسير
(،)415/7كالتقريب ( .)254/
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أوالً :بياف حسف سؤاؿ ىذا الرجؿ ،كمبلحة سياقتو ،كترتيبو ،فإنو سأؿ أكالن عف صانع المخمكقات،
كأقسـ عميو بو أف يصدقو  ،كىذه األيماف جرت لمتأكيد ،كتقرير األمر.
ثانيان :الظاىر أف الحديث كاف قبؿ النيي عف مخاطبتو  باسمو قبؿ نزكؿ قكلو تعالى ال
()1
اء بع ِ
ِ
الر ُس ِ
ض ُك ْـ َب ْعضاً
اء َّ
وؿ َب ْي َن ُك ْـ َك ُد َع َ ْ
تَ ْج َعمُوا ُد َع َ
ثالثاً :إف ىذا الرجؿ لـ يأت إال بعد إسبلمو ،كجاء فقط مستثبتان ،كمشافيان لمنبي الكريـ .
رابعاً :في الحديث جمؿ مف العمـ منيا :أف الصمكات الخمس متكررة في كؿ يكـ كليمة ،كصكـ
رمضاف يجب في كؿ سنة  ...إلى غير ذلؾ مف أركاف اإلسبلـ.
خامساً :فيو داللة لصحة ما ذىب إليو أئمة العمماء مف أف العكاـ المقمديف مؤمنكف ،كأنو يكتفي
منيـ مجرد اعتقاد الحؽ جزمان مف غير شؾ ،بدليؿ أنو  لـ ينكر عمى األعرابي سؤالو كأكجب
()2

معرفتو برسالة النبي  بالنظر إلى معجزاتو ،كاالستدالؿ باألدلة القطعية.

( )1النكر  :اآلية (.)63
( )2انظر إلى :شرح النككم عمى مسمـ (،)171-171/1كشرح الكككب المنير(.)356/1
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َخ َب َرَنا َي ْعمَى ْب ُف ُع َب ْي ٍدَ ،ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُف َع ْم ٍروَ ،ع ْف أَِبي َسمَ َم َة َع ِف
الحديث السادس والعشروف :أ ْ
وؿ َِّ
ِ
ت م َع ر ُس ِ
ا ْلم ِغ ِ
اَّللُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّـ ِفي َب ْع ِ
ض
صمَّى َّ
اَّلل َ
اؿُ " :ك ْن ُ َ َ
ُ َ
يرة ْب ِف ُش ْع َب َة َرض َي هللاُ َع ْن ُو ،قَ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َسفَ ِ
اجة أ َْب َع َد".
صمى َّ
وؿ َّ
ارِهَ ،و َك َ
ب ِإلَى ا ْل َح َ
أْ
اَّللُ َعمَ ْيو َو َسم َـ ِإ َذا َذ َى َ
اَّلل َ
اف َر ُس ُ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)95/1كتاب الطيارة )4( ،باب في الذىاب غمىالحاجة ،حديث رقـ.)683( :
 -كالترمذم في سننو ( )1( ،)31/1كتاب الطيارة )16( ،باب ما جاء أف النبي



كاف إذا

أراد الحاجة أبعد المذىب ،حديث رقـ ،)20( :مف طريؽ عبد الكىاب عف ابف عمرك _
بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي( )1( ،)24/1كتاب الطيارة )16( ،باب اإلبعاد عند إرادة الحاجة ،حديث رقـ:( ،)17مف طريؽ إسماعيؿ عف ابف عمرك  -بو  ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )1( ،)120/كتاب الطيارة كسننيا )22( ،باب التباعد لمبراز فيالفضاء ،حديث رقـ ،)331(:مف طريؽ إسماعيؿ بف عميَّة عف محمد بف عمرك -بو ،
بمفظ متقارب.
 كالطبراني في األكسط (،)240/6حديث رقـ ،)6292( :مف طريؽ عركة بف الزبير عفالمغيرة  -بو ،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)93/1كتاب الطيارة ،باب التخمي عند الحاجة ،مف طريؽ يزيد بفىاركف عف بف عمرك  -بو  ،بمفظ متقارب.
 كابف خزيمة ( )1( ،)30/1كتاب الكضكء )37( ،باب التباعد لمغائط في الصحارم عفالناس ،حديث رقـ ،)50( :مف طريؽ ابف جعفر عف بف عمرك -بو ،بمفظ متقارب.
الشاىد
عبد هللا بف عباس 
أخرج الطبراني حديثو في األكسط (،)121/9حديث رقـ ،)9304( :بمفظ مختمؼ .كذكره الييثمي
في مجمع الزكائد ( )3( ،)481/1كتاب الطيارة )1( ،باب اإلبعاد عند قضاء الحاجة ،حديث
رقـ .)994( :بمفظ مختمؼ.
رجاؿ السند:
 .1يعمي بف عبيد بف أبي أمية اإليادم :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)2
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 .2محمد بف عمرك بف عمقمة الميثي ،أبك عبد هللا المدني .يسئؿ ابف معيف عنو فقاؿ" مازاؿ
الناس يتقكف حديثو ،قيؿ لو كما عمة ذلؾ؟ قاؿ  :كاف محمد بف عمرك يحدث مرة عف

أبي سممة بالشيء مف رأيو  ،ثـ يحدث بو مرة أخرل عف أبي سممة عف أبي ىريرة".
كقاؿ ابف المديني حينما سئؿ عنو  " :كاف ثقة  ،ككاف يحي بف سعيد يضعفو بعض
الشيء"

()1

قاؿ أبك حاتـ عنو :صالح الحديث كيكتب حديثو  ،كقاؿ النسائي :ليس بو

بأس ،كفي مكضع آخر قاؿ عنو  :ثقة ،كقاؿ عنو ابف حجر :صدكؽ لو أكىاـ  .تكفي
عاـ 144ى.

()2

 .3أبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ ،القرشي ،الزىرم  .قيؿ اسمو ككنيتة كاحد .،كثقو
أبك زرعة ،كالعجمي ،كمالؾ بف أنس ،كالزىرم ،كالذىبي ،كابف حجر .تكفي عاـ ،94
كقيؿ 104:ى.
.4

()3

المغيرة بف شعبة بف أبي عامر بف مسعكد ،الثقفي ،صاحب رسكؿ هللا  أسمـ عاـ
الخندؽ ،كأكؿ مشاىدة الحديبية ،مف الدىاة األربعة تكفي عاـ  49ى.

()4

الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف فيو محمد بف عمرك صدكؽ لو أكىاـ.
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث أنو  كاف إذا أراد الحاجة  -أم البراز – أبعد ،كانطمؽ حتى ال يراه
أحد؛ ألنو جعؿ غاية االنطبلؽ أف ال يراه أحد ،كذلؾ إنما يحصؿ باإلبعاد ،بحيث ال يسمع
()5

لخارجو صكت ،كال يشـ لو ريح.

( )1انظر إلى :سؤاالت ابف أبي شيبة لممديني (.)94/
( )2الضعفاء لمرازم( ،)411/2كالتاريخ ( ،)191/1كالجرح ( ،)31/8كالثقات البف حباف ( ،)377/7كالكماؿ
( ،)199/26كالكاشؼ ( ،)217/2كالتقريب (.)499/
( )3الثقات لمعجمي ( ،)416/2كالثقات البف حباف ( ،)1/5كتاريخ دمشؽ،)274/66( ،كالكماؿ (،)375/33
كالكاشؼ ( ،)431/2كالتقريب (.)645/

( )4االستيعاب( ،)6651كالكماؿ ( ،)369/28كالتقريب (.)543/
( )5انظر إلى :فيض القدير ( ،)93/5كالتمييد في تخريج الفركع عمى األصكؿ( .)195/
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الحديث السابع والعشروفَ :ح َّدثََنا َع ْم ُرو
َف َّ
َع ْف أََن ٍ
س " : أ َّ
الن ِب َّي َ ك َ
اف َال َي ْرفَعُ
تخريج الحديث:

َع َم ِ
ش،
ْب ُف َع ْو ٍفَ ،ع ْف َع ْب ِد َّ
الس َالِـ ْب ِف َح ْر ٍبَ ،ع ِف ْاأل ْ
ثَْوَب ُو(َ ،)1حتَّى َي ْد ُن َو(ِ )2م َف ْاأل َْر ِ
ض".

 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)96/1كتاب الطيارة ،باب ( ،)7حديث رقـ.)689(: كالترمذم في سننو ( )1( ،)21/1كتاب الطيارة )10( ،باب االستتار عند الحاجة،حديث رقـ ،)14(:مف طريؽ قتيبة بف سعيد عف عبد السبلـ –بو ،بزيادة كممة (إذا أراد
الحاجة) في أكؿ المتف.
الحماني
 كالطبراني في األكسط ( ،)116/2حديث رقـ ،)1433(:مف طريؽ أبي يحيى ٌعف األعمش –بو ،بزيادة كممة (إذا دخؿ الخبلء).

الشواىد:
 -1عبد هللا بف عمر 
 أخرج أبك داكد حديثو ( )1( ،)26/كتاب الطيارة )6( ،باب التكشؼ عند الحاجة،حديث رقـ.)14(:
 كالبييقي في ( )96/1كتاب الطيارة ،باب كيؼ التكشؼ عند الحاجة. كابف أبي شيبة ( )1( ،)101/1كتاب الطيارات )126( ،باب مف كره أف ترل عكرتو،حديث رقـ ،)1139(:بألفاظ متقاربة.
 -2جابر بف عبد هللا 
 ذكر الييثمي حديثو في ( )3( ،)488/1كتاب الطيارة )8( ،باب متى يرفع ثكبو عندقضاء الحاجة؟ حديث رقـ ،)1019(:بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1عمرك بف عكف بف أكس ،أبك عثماف الكاسطي( ،)3كثقو العجمي ،كأبك حاتـ ،كأبك زرعة،
كابف حجر ،كزاد :ثبت ،كذكره ابف حباف في ثقاتو ،تكفي عاـ 225ىػ (.)4
ؼ آنذاؾ.
الكن ي
) (1ال يرفع ثكبو :عند قضاء الحاجة ،لعدـ كجكد ي
) (2يدنك :مف دنا ،أم اقترب ،انظر إلى :لساف العرب (.)1435/14
) (3الكاسطي :بكسر السيف ،كالطاء ،ىذه النسبة إلى كاسط العراؽ .انظر إلى :األنساب(.)561/5

) (4التاريخ ( ،)361/6كالثقات لمعجمي ( ،)182/2كالجرح( ،)252/6كالثقات البف حباف(،)485/8
كالكماؿ( ،)177/22كالكاشؼ ( ،)85/2كالتقريب( .)425/
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 -2عبد السبلـ بف حرب ،بف سمـ المبلئي( ،)1كثقو العجمي ،كأبك حاتـ ،كالترمذم ،كيعقكب
بف شيبة ،كالدارقطني ،كابف حجر ،كزاد :لو مناكير ،كقاؿ بذلؾ اإلماـ أحمد؛ كذلؾ ألنو
كاف ال يقكؿ حدثنا ،إال في حديث ،أك حديثيف ،تكفي عاـ 187ىػ (.)2
()3

 -3سميماف بف ميراف األسدم

الكاىمي( ،)4األعمش ،كثقو العجمي ،كأبك حاتـ ،كالنسائي،

كابف معيف ،كالذىبي ،كابف حجر ،ككصفو بالتدليس ىك كالنسائي ،كالدارقطني،
()5

كالكرابيسي ،فقد كاف يدلس عف الضعفاء ،كقد عده ابف حجر في المرتبة الثانية

مف

()6
نقبل عف ابف معيف أنو قاؿ" :كؿ
مراتب المدلسيف ،ذكر العبلئي في جامع التحصيؿ  ،ن

ما ركل األعمش عف أنس ،فيك مرسؿ" تكفي عاـ 147ىػ.

()7

 -4أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد()8؛ ألف األعمش لـ يسمعو مف أنس بف مالؾ ،قاؿ الترمذم
في سننو(" :)9لـ يسمع األعمش مف أنس ،كال مف أحد مف أصحاب النبي  إنما رآه رؤية بمكة
()10

فقاؿ " :سألت محمدان بف إسماعيؿ

أيضا الترمذم في العمؿ
يصمي خمؼ المقاـ" .كما ذكره ن
عف ىذا الحديث؟ فقاؿ :مرسؿ" .قاؿ أبك داكد في سننو( )11بعد حديث رقـ (" :)14ىذا الحديث
) (1المبلئي :بضـ الميـ ،ىذه النسبة إلى المبلءة ،التي تستتر بيا المرأة ،إذا خرجت ،انظر إلى:
األنساب(.)423/5
) (2التاريخ ( ،)66/6كالثقات لمعجمي( ،)94/2كالجرح( ،)47/6كالثقات البف حباف( ،)128/7كالكامؿ(،)24/7
كالكماؿ( ،)66/18كالكاشؼ( ،)652/1كالمغني( ،)556/1كالتقريب( .)355/
) (3األسدم :بفتح اليمزة ،كسككف السيف ،ىذه النسبة إلى األزد ،انظر إلى األنساب(.)213/1

) (4الكاىمي :بفتح أكلو ،كسككف األلؼ ،ككسر الياء ،كالبلـ ،ىذه النسبة إلى بني كاىؿ ،كالمنتسب إليو :أبك
محمد سميماف األعمش مف أئمة الككفة .انظر إلى :األنساب ( ،)23/5كالمباب (.)79/3
) (5حيث قاؿ في طبقات المدلسيف ( " :)33/الثانية :ممف احتمؿ األئمة تدليسو ،كأخرجكا لو في الصحيحيف؛
إلمامتو ،كقمة تدليسو".

). )188/1( (6

) (7التاريخ ( ،)438/8كالثقات لمعجمي ( ،)432/1كالضعفاء لمعقيمي ( ،)69/3كالجرح ( ،)146/4كالثقات
البف حباف ( ،)302/4كالكماؿ ( ،)76/12كالمغني ( ،)407/1كالتقريب (.)254/
) (8بعد البحث لـ أجد أحدان كصمو.
) ،)21/1( (9حديث رقـ (.)14
).)25/1( (10

) (11انظر إلى ( ،)4/كتاب الطيارة ،باب التكشؼ عند الحاجة ،حديث رقـ.)14(:
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نقبل عف
ركاه عبد السبلـ بف حرب عف األعمش ،عف أنس ،كىك ضعيؼ" ،كقاؿ ابف أبي حاتـ ن
ابف المديني" :األعمش لـ يسمع مف أنس ،فأما طرؽ األعمش عف أنس فإنما يركييا عف (يزيد

الرقاشي) عف أنس"(.)1
التعميؽ عمى الحديث:
كاف الناس يتناكبكف الغيطاف( ،)2فيقكؿ القائؿ منيـ :أتيت الغائط ،فمما حفرت اآلبار،
كضربت عمييا الجدر سميت يكينفنا( ،)3كقد كاف النبي  ،عند قضاء الحاجة ال يرفع ثكبو حتى
از عف كشؼ العكرة بغير ضركرة ،كاحت ار انز مف الشياطيف ،كىذا مف أدب
يقرب مف األرض؛ احترنا

قضاء الحاجة ،كال يجكز الرفع إال عند الحاجة ،كال ضركرة في الرفع قبؿ القرب مف األرض ،إال
الكينؼ(.)4
في حاؿ الخمكة ،ك ي

) (1المراسيؿ البف أبي حاتـ (.)82/
) (2الغيطاف :ىي بطكف األرض ،انظر إلى :غريب الحديث لمخطابي (.)506/1
الكينؼ :المرفؽ أك المرحاض ،انظر إلى :المصدر السابؽ (.)576/2
) (3ي
) (4انظر إلى :شرح سنف الترمذم ( ،)11/5كمرقاة المفاتيح(.)59/2
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شَ ،ع ْف أَِبي َو ِائ ٍؿَ ،ع ْف ُح َذ ْيفَ َة
الحديث الثامف والعشروف :أ ْ
َع َم ُ
َنبأََنا ْاأل ْ
َخ َب َرَنا َج ْعفَُر ْب ُف َع ْو ٍف ،أ َ
اء ر ُسوؿ َِّ ِ
ِ (ٍ )1
اؿ َو ُى َو قَ ِائـ".
اَّلل  إلَى ُس َباطَة قَ ْوـ ،فَ َب َ
اؿَ " :ج َ َ ُ
 ،قَ َ
تخريج الحديث:
قائما ،حديث رقـ
 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)96/1كتاب الطيارة )9( ،باب البكؿ ن(.)691
كقاعدا،
قائما
ن
 كالبخارم في صحيحو ( )4( ،)54/1كتاب الكضكء )60( ،باب البكؿ نحديث رقـ ،)224(:مف طريؽ شعبة عف األعمش –بو ،بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو(  )2( ،)132/كتاب الطيارة )22( ،باب المسح عمى الخفيف،حديث رقـ ،)273( :مف طريؽ أبي خيثمة عف األعمش –بو ،بمفظ متقارب.
قائما ،حديث
 كابك داكد في سننو ( )1( ،)27/كتاب الطيارة )12( ،باب البكؿ نرقـ ،)23(:مف طريؽ حفص بف عمر عف األعمش –بو ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )1( ،)19/1كتاب الطيارة )9( ،باب ما جاء في الرخصة فيذلؾ ،حديث رقـ ،)13(:مف طريؽ ككيع عف األعمش –بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )1( ،)30/1كتاب الطيارة )24( ،باب الرخصة في البكؿ فيقائما ،حديث رقـ ،)26(:مف طريؽ سميماف عف أبي كائؿ –بو ،بمفظ متقارب.
الصحراء ن
قائما،
 كابف ماجو في سننو ( )1( ،)111/كتاب الطيارة كسننيا )13( ،باب البكؿ نحديث رقـ ،)305(:مف طريؽ يىشيـ عف األعمش –بو ،بمفظ متقارب.
 -كأحمد في مسنده ( ،)382/5مف طريؽ يىشيـ عف األعمش –بو ،بمفظ متقارب.

 كعبد الرزاؽ في مصنفو( ،)193/1كتاب الطيارة ،باب المسح عمى الخفيف ،حديثرقـ ،)751(:مف طريؽ الثكرم عف األعمش –بو ،بمفظ متقارب.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )1( ،)115/1كتاب الطيارة )153( ،باب مف رخص فيقائما ،حديث رقـ ،)1309(:عف طريؽ ككيع عف األعمش –بو ،بمفظ متقارب.
البكؿ ن
قائما ،مف طريؽ محمد بف عبد
 كالبييقي في سننو ( ،)100/1كتاب الطيارة ،باب البكؿ نالكىاب عف جعفر بف عكف –بو ،بمفظ متقارب.

الكناسة أك المزبمة نفسيا ،انظر
) (1يسباطة :بضـ السيف ،كىك المكضع الذم يرمي فيو التراب كاألكساخ ،كقيؿ :ي
إلى :النياية (.)335/2
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رجاؿ السند:
 -1جعفر بف عكف :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)18
 -2سميماف األعمش :ثقة حافظ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)27
 -3شقيؽ بف سممة األسدم أبك كائؿ الككفي ،كثقو ابف معيف ،كككيع ،كالعجمي ،كابف سعد،
شيئا ،قيؿ :مات في خبلفة عمر بف عبد
كابف حجر ،أدرؾ النبي  كلـ يسمع منو ن

العزيز ،كقيؿ :سنة 82ى ،كىك مخضرـ ،كقد تكفي كلو مائة سنة(.)1

 -4حذيفة بف اليماف ،أبك عبد هللا العبسي ،صحابي جميؿ مف السابقيف ،كىك صاحب سر
رسكؿ هللا  بعثو النبي  يكـ الخندؽ ينظر إلى قريش فجاءه بخبر حيميـ ،مات في
أكؿ خبلفة عمي  سنة 36ى(.)2
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف فيو جعفر بف عكف صدكؽ ،كبالمتابعة التامة لو مف
شعبة( ،)3كأبي خيثمة( ،)4كحفص بف عمر( ،)5كككيع( ،)6كىشيـ( ،)7كالثكرم( ،)8كمحمد بف
عبدالكىاب( ،)9كجميعيـ ثقات ،يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.
التعميؽ عمى الحديث:
قائما ،فقاؿ مالؾ :إف
قائما ،كاختمؼ العمماء في البكؿ ن
في نص الحديث جكاز البكؿ ن
البكؿ إذا كاف في مكاف ال يتطاير عميو منو شيء فبل بأس بو ،كاف كاف في مكاف يتطاير عميو
قائما ،فإنما
قائما ،فإنما كرىو خشية ما يتطاير عميو ،كمف أجازه ن
فيك مكركه ،كمف كره البكؿ ن

) (1التاريخ ( ،)245/4الثقات لمعجمي ( ،)459/1كالجرح ( ،)371/4كالثقات البف حباف (،)354/4
كاالستيعاب( ،)338/كتاريخ بغداد ( ،)370/10كأسد الغابة ( ،)375/2كالكماؿ( ،)548/12كالكاشؼ
( ،)489/1كالتقريب( .)268/
) (2الطبقات ( ،)137/8كاالستيعاب(  ،)138/كأسد الغابة ( ،)468/1كالكماؿ ( ،)495/5كالتقريب(.)154/
) (3انظر إلى :التقريب (.)226 /

) (4انظر إلى :المصدر السابؽ(.)218/
) (5انظر إلى :المصدر نفسو (.)173/
) (6انظر إلى :المصدر نفسو (.)581/
) (7انظر إلى :المصدر نفسو (.)574/
) (8انظر إلى :المصدر نفسو (.)244/
) (9انظر إلى :المصدر نفسو (.)494/
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جالسا في األغمب مف الصكت الخارج عنو إذا لـ يمكنو التباعد
أجازه خكؼ ما يحدثو البائؿ
ن
عمف يسمعو(.)1

) (1انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)335/1
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َخ َبرَنا أ َُبو ُّ
الن ْع َم ِ
اد ْب ُف َزْي ٍدَ ،ع ْف
افَ ،ح َّدثََنا َح َّم ُ
الحديث التاسع والعشروف :أ ْ َ
()1
ٍِ
ِ
ص َي ْي ٍبَ ،ع ْف أََن ِ
اؿ:
اؿَ :ك َ
ُ
وؿ  إ َذا َد َخ َؿ ا ْل َخ َال َء  ،قَ َ
اف َر ُس ُ
س ْب ِف َمالؾ  ،قَ َ
ِ ِ ()3
ِ ()2
ِب َؾ ِم َف ا ْل ُخ ْبث َوا ْل َخ َبائث ".
تخريج الحديث:

َع ْب ِد ا ْل َع ِز ِ
يز ْب ِف
ِ
َعوُذ
"المَّ ُي َّـ ِإ ّني أ ُ

 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)96/1كتاب الطيارة )10( ،باب ما يقكؿ إذا دخؿالخبلء المحرـ ،حديث رقـ.)692(:
 كالبخارم في صحيحو ( )4( ،)40/1كتاب الكضكء )9( ،باب ما يقكؿ عند الخبلء،حديث رقـ ،)142(:مف طريؽ شعبة عف عبد العزيز_بو ،بمفظو.
 كمسمـ في صحيحو ( )3( ،)162/كتاب الحيض )32( ،باب ما يقكؿ إذا أراد دخكؿالخبلء ،حديث رقـ ( ،)375مف طريؽ يحيى بف يحيى عف عبد العزيز –بو ،بمفظ
متقارب .
 كأبك داكد في سننو ( )1( ،)25/كتاب الطيارة )3( ،باب ما يقكؿ الرجؿ إذا دخؿالخبلء ،حديث رقـ ،)4(:مف طريؽ مسدد بف يم ىس ٍرىىود عف حماد –بو ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو( )1( ،)10/1كتاب الطيارة )4( ،باب ما يقكؿ إذا دخؿ الخبلء،أيضا في
حديث رقـ( )5مف طريؽ شعبة عف عبد العزيز –بو  ،بمفظو ،كأخرجو ن
( ،)11/1حديث رقـ ( ،)6مف طريؽ أحمد البصرم عف حماد –بو ،بمفظو.
 كالنسائي في سننو ( )1( ،)26/1كتاب الطيارة )18( ،باب القكؿ عند دخكؿ الخبلء،حديث رقـ ،)19(:مف طريؽ إسماعيؿ عف عبد العزيز –بو ،بمفظو.
 كابف ماجو ( )1( ،)109/كتاب الطيارة كسننيا )9( ،باب ما يقكؿ الرجؿ إذا دخؿالخبلء ،حديث رقـ ،)298(:مف طريؽ إسماعيؿ بف يعمية عف عبد العزيز –بو ،بمفظو.
 -كأحمد في مسنده ( ،)282/3مف طريؽ يى ىشيـ عف عبدالعزيز_ بو ،بمفظو.

 كالبغكم في شرح السنة( )3( ،)376/1كتاب الطيارة ،باب ما يقكؿ إذا دخؿ الخبلء،حديث رقـ ،)186(:مف طريؽ يشعبة عف عبد العزيز_ بو ،بمفظو.
) (1الخبلء :ىك مكضع الغائظ .انظر إلى :تاج العركس (.)450/2
الخبث :بضـ الخاء ،كسككف الباء ،كىك خبلؼ طيب الفعؿ مف فجكر كغيره .انظر إلى :الفائؽ(.)348/1
) (2ي
) (3الخبائث :بفتح الخاء كالباء ،كىي شياطيف اإلنس كالجف ،ذكرانيـ كاناثيـ ،انظر إلى :المصدر
السابؽ(.)348/1
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الشاىد:
زيد بف أرقـ:
 أخرج ابك داكد حديثو في ( )1( ،)35/1كتاب الطيارة )3( ،باب ما يقكؿ الرجؿ إذادخؿ الخبلء ،حديث رقـ ،)6(:بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1أبك النعماف محمد بف الفضؿ :ثقة ثبت ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)8
 -2حماد بف زيد :ثقة ،ثبت فقيو ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)8
صييب البناني البصرم ،كثقو العجمي ،كابف معيف ،كاإلماـ أحمد ،كابف
 -3عبد العزيز بف ي
حجر ،كقاؿ عنو أبك حاتـ :صالح ،كذكره ابف حباف في الثقات ،تكفي عاـ 130ى(.)1
 -4أنس بف مالؾ :صاحبي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث جكاز ذكر هللا عمى الخبلء ،كاختمؼ في ذلؾ العمماء ،فقاؿ عطاء،
كمجاىد ،كالشعبي ،كعكرمة :مكركه أف يذكر هللا عند الخبلء ،كقاؿ عكرمة :ال يذكر هللا في
الخبلء بمسانو ،كلكف بقمبو ،كأجاز ذلؾ غيرىـ(.)2

) (1التاريخ( ،)14/6كالثقات لمعجمي( ،)97/2كالجرح ( ،)384/5كالثقات البف حباف (،)123/5

كالكماؿ( ،)147/18كالكاشؼ( ،)656/1كالسير( ،)103/6كالتقريب (.)357/
) (2انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)233-232/1
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ط ِ
اء ْب ِف أَِبي َم ْي ُموَن َةَ ،ع ْف أََن ِ
س
وفَ ،ع ْف ُش ْع َب َةَ ،ع ْف َع َ
الحديث الثالثوف :أ ْ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُف َى ُار َ
اف "ِإ َذا َذ َى ِ
َف َّ
ضأُ".
ْب ِف َمالِ ٍؾ  ،أ َّ
اج ِت ِو ،أَتَ ْيتُ ُو أََنا َو ُغ َال ٌـ ِب َع َن َزٍة(َ ،)1وِا َد َاوٍة( )2فَ َيتََو َّ
الن ِب َّي َ ك َ
ب ل َح َ
َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)97/1كتاب الطيارة )15( ،باب االستنجاء بالماء،حديث رقـ.)698(:
 كالبخارم في صحيحو ( )8( ،)42/1كتاب الكضكء )15( ،باب االستنجاء بالماء،حديث رقـ ،)150(:مف طريؽ ىشاـ بف عبد الممؾ عف شعبة –بو ،بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )2( ،)131/كتاب الطيارة )21( ،باب االستنجاء بالماء مفالتبرز ،حديث رقـ ،)271(:مف طريؽ محمد بف جعفر عف شعبة_ بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو( )1( ،)29/كتاب الطيارة )23( ،باب االستنجاء بالماء ،حديثرقـ ،)43(:مف طريؽ خالد الحذاء عف عطاء_ بو ،بمفظ مختمؼ.
 كالنسائي في سننو ( )1( ،)45/1كتاب الطيارة )41( ،باب االستنجاء بالماء ،حديثرقـ )45(:مف طريؽ النضر عف شعبة_ بو ،بمفظ مختمؼ.
 كأحمد في مسنده ( ،)171/3مف طريؽ محمد بف جعفر عف شعبة بو ،بمفظ متقارب. كأبك يعمى في مسنده ( ،)334/6حديث رقـ ،)3659(:مف طريؽ زىير بف حرب أبيخيثمة عف يزيد_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)150/1كتاب الطيارة ،باب االستنجاء بالماء ،مف طريؽ أبي داكدعف شعبة_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )8( ،)289/4كتاب الطيارة )21( ،باب االستطابة ،حديثرقـ ،)1442(:مف طريؽ أبي الكليد عف شعبة_ بو  ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1يزيد بف ىاركف :ثقة عابد ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)20

) (1ىع ىنزة :عصا أقصر مف الرمح يتككأ عمييا الشيخ الكبير .انظر إلى :المعجـ الكسيط(.)631/
) (2إداكة :قربة يكضع فييا الماء ،مثؿ دلك السقاء .انظر إلى :تاج العركس(.)230/25
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 -2شعبة بف الحجاج العتكي ،أبك بسطاـ الكاسطي ،كثقو العجمي ،كابف معيف ،كاإلماـ
أحمد ،كابف سعد ،كابف المديني ،كابف القطاف ،كالذىبي ،كابف حجر(.)1
 -3عطاء بف أبي ميمكنة :ىمنيع البصرم ،أبك معاذ ،كثقو العجمي ،كابف معيف ،كأبك زرعة،
كالنسائي ،كالذىبي ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ عنو أبك حاتـ:
صالح ،ال يحتج بحديثو .تكفي عاـ 131ى(.)2
قاؿ الباحث :ىك ثقة ،كال يضره تشدد أبي حاتـ؛ فقد أخرج لو في الصحيحيف ،كسبب
إدخاؿ أبي زرعة اسمو في الضعفاء

()3

أنو كاف يتكمـ في القدر ،كفي الميزاف

()4

أنكر

أسا في القدر ،كرد :بؿ ىك قدرم صغير،
الذىبي قكؿ الجكزجاني :أف
عطاء كاف ر ن
ن
نكار لذلؾ.
كحديثو في الصحيحيف إ نا

 -4أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:

في ىذا الحديث ،استحباب التباعد لقضاء الحاجة عف الناس ،كاالستتار عف أعيف
الناظريف ،كفيو جكاز استخداـ الرجؿ الفاضؿ بعض أصحابو في حاجتو ،كفيو خدمة الصالحيف،
كأىؿ الفضؿ ،كالتبرؾ بذلؾ ،كفيو جكاز االستنجاء بالماء ،كاستحبابو ،كرجحانو عمى االقتصار
عمى الحجر(.)5

) (1التاريخ ( ،)244/4كالثقات لمعجمي( ،)456/1كالجرح( /)369/4كالثقات البف حباف(،)446/6

كالكماؿ( ،)479/12كالكاشؼ( ،)485/1كالتقريب(.)266/

) (2سؤاالت ابف الجنيد( ،)351/كالتاريخ( ،)469/6كالثقات لمعجمي( ،)137/2كالضعفاء لمعقيمي(،)403/3
كالجرح( ،)337/6كالثقات البف حباف( ،)203/5كالكامؿ( ،)368/5كالضعفاء البف الجكزم(،)178/2
كالكماؿ( ،)117/20كالكاشؼ( ،)24/2كالمغني( ،)616/1كالتقريب(.)392/
).)645/1( (3
).)76/3( (4

) (5انظر إلى :شرح النككم عمى مسمـ (.)163/3
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ىخ ىب ىرىنا أيىبك اٍلكلً ًيد الطَّىيالً ًسي ،ىح َّدثىىنا يش ٍع ىبةي ،ىع ٍف أىبًي يم ىع واذ ،ىع ٍف أ ىىن و
س ،
الحديث الكاحد كالثبلثكف :أ ٍ
ى
و
ً
ً
ً
النبً َّي  ىك ى ً
ىف َّ
أ َّ
اف ىي ٍستىٍن ًجي بً ًو"(.)1
اء اٍل يغ ىبل يـ بًًإ ىد ىاكوة م ٍف ىماء ،ىك ى
اف "إ ىذا ىخ ىرىج م ىف اٍل ىخ ىبلء ،ىج ى
الحديث سبؽ تخريجو في حديث رقـ (.)30
رجاؿ السند:
 -1ىشاـ بف عبد الممؾ الباىمي ،أبك الكليد الطيالسي ،كثقو العجمي ،كاإلماـ أحمد ،كأبك
كتابا قط ، ،كذكره ابف حباف في ثقاتو( ،)2كقاؿ
زرعة ،كأبك حاتـ ،كزاد :ما رأيت في يده ن
عنو ابف حجر :ثقة ثبت ،تكفي عاـ 211ى(.)3
 -2شعبة بف الحجاج :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)30
 -3عطاء بف أبي ميمكنة :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)30
 -4أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.

) (1أخرجو الدارمي في ( )1( ،)97/1كتاب الطيارة )15( ،باب االستنجاء بالماء ،حديث رقـ.)699(:
).)571/7( (2

) (3التاريخ( ،)195/8كالثقات لمعجمي( ،)330/2كالجرح( ،)65/9كالكماؿ( ،)226/30كالكاشؼ(،)337/2
كالتقريب(.)573/
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َخ َب َرَنا
الحديث الثاني والثالثوف :أ ْ

ا ْل َح ْب َح ِ
ابَ ،ع ْف أََن ٍ
وؿ
س  ،أ َّ
َف َر ُس َ
تخريج الحديث:

افَ ،ح َّدثََنا
َي ْح َيى ْب ُف َح َّس َ
َِّ
ت َعمَ ْي ُك ْـ
اؿ" :أَ ْكثَْر ُ
اَّلل  قَ َ

يد ْب ُف َزْي ٍدَ ،ع ْف ُش َع ْي ِب ْب ِف
َس ِع ُ
السو ِ
ِ
ِ
اؾ".
في ّ َ

 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)98/1كتاب الطيارة )18( ،باب في السكاؾ ،حديثأيضا حديث رقـ ،)705(:مف طريؽ عبد الكارث عف شعيب_ بو ،بمفظو.
رقـ ،)704(:ك ن
 كالبخارم في صحيحو ( )11( ،)4/2كتاب الجمعة )8( ،باب السكاؾ يكـ الجمعة،حديث رقـ ،)888(:مف طريؽ عبد الكارث عف شعيب_ بو ،بمفظو.
 كالنسائي في سننو ( )1( ،)18/1كتاب الطيارة )6( ،باب االكثار في السكاؾ ،حديثرقـ ،)6(:مف طريؽ عبد الكارث عف شعيب_ بو ،بمفظو.
 كأحمد في مسنده ( ،)143/3مف طريؽ عبد الكارث عف شعيب_ بو  ،بمفظو. كأبك يعمى في مسنده ( ،)186/7حديث رقـ ،)4171(:مف طريؽ عبد الكارث عفشعيب_ بو ،بمفظو.
 كالبييقي في سننو ( ،)35/1كتاب الطيارة ،باب في فضؿ السكاؾ ،مف طريؽ عبدالكارث عف شعيب_ بو ،بمفظو.
رجاؿ السند:

 -1يحيى بف حساف التًَّنيسي،

()1

البصرم :كثقو النسائي ،كاإلماـ أحمد ،كأبك حاتـ ،كابف

حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات ،تكفي عاـ 208ى(.)2
 -2سعيد بف زيد بف درىـ األزدم الجيضمي البصرم ،ضعفو يحيى القطاف ،كالدارقطني،
()3

كأبك حاتـ ،كالنسائي ،كالجكزجاني ،كذكره ابف حباف في المجركحيف

كقاؿ عنو" :كاف

ظا ،ممف كاف يخطئ في األخبار ،كييـ في اآلثار ،حتى ال يحتج بو إذا
صدكقنا حاف ن

انفرد" ،كثقو العجمي ،كاإلماـ أحمد ،كابف معيف ،كقاؿ ابف عدم في الكامؿ(" :)4ىك
) (1التًَّنيسي :بكسر التاء ،كالنكف المشددة ،نسبة لبمد مف ببلد مصر ،كسميت بتنيس بف حاـ بف نكح .انظر
إلى:األنساب (.)487/1
) (2التاريخ( ،)269/8كالثقات البف حباف( ،)252/9كتاريخ دمشؽ( ،)111/64كالكماؿ(،)266/3
كالتقريب(.)589/
).)320/1( (3
).)376/3( (4
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عندم في جممة مف يينسب إلى الصدؽ" ،كقاؿ ابف حجر :صدكؽ لو أكىاـ ،تكفي
عاـ167ى(.)1
 -3شعيب بف الحبحاب األزدم المعكلي ،كثقو اإلماـ أحمد ،كالنسائي ،كابف سعد ،كالذىبي،
كابف حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ عنو أبك حاتـ" :صالح" ،تكفي عاـ
131ى(.)2
 -4أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف فيو سعيد بف زيد صدكؽ لو أكىاـ ،كبالمتابعة التامة
عند الدارمي كغيره مف عبد الكارث بف ذككاف الثقة الثبت( ،)3لسعيد ،يرتقي الحديث إلى الحسف
لغيره.
التعميؽ عمى الحديث:
يدؿ ىذا الحديث عمى أف السنف كالفضائؿ ترتفع عف الناس إذا خشي منيا الحرج عمييـ،
كانما أكد في السكاؾ لمناجاة هللا كلتمقي المبلئكة لتمؾ المناجاة ،فمزـ تطيير النكية كتطييب
الفـ( ،)4كيكره السكاؾ لمصائـ بعد الزكاؿ خبلفان ألبي حنبفة ؛ ألنو تطيير يتعمؽ بالفـ مف غير
نجاسة فكجب أف يككف لمصائـ فيو تأثير كالمضمضة .

()5

) (1أحكاؿ الرجاؿ( ،)192/كالثقات لمعجمي( ،)399/1كالضعفاء لمنسائي( ،)128/كالجرح( ،)21/4كالضعفاء
البف الجكزم( ،)319/1كالكماؿ( ،)441/10كالتيذيب( ،)19/2كالتقريب(.)236/
) (2التاريخ ( ،)216/4كالجرح( ،)342/4كالثقات البف حباف( ،)355/4كالكماؿ(،)509/12
كالكاشؼ( ،)486/1كالتقريب(.)267/
) (3انظر إلى :التقريب (.)367/

) (4انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)486/2
) (5انظر إلى  :البحر المحيط في أصكؿ الفقو(.)81/5
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ِ
يسىَ ،ح َّدثََنا ْاب ُف ُعمَ َّي َةَ ،ح َّدثََنا أ َُبو َرْي َحا َن َةَ ،ع ْف
الحديث الثالث والثالثوف :أ ْ
َخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُف ع َ
()1
ِ
اف َّ
اع"(.)2
الن ِب ُّي َ " يتََو َّ
الص ِ
ضأُ ِبا ْل ُم ِّد َ ،وَي ْغتَ ِس ُؿ ِب َّ
اؿَ :ك َ
َسفي َن َة  ،قَ َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)99/1كتاب الطيارة )23( ،باب كـ يكفي في الكضكءمف الماء ،حديث رقـ.)711(:
 كمسمـ في صحيحو ( )3( ،)148/كتاب الحيض )10( ،باب القدر المستحب مف الماءفي غسؿ الجنابة ،حديث رقـ ،)326(:مف طريؽ بشر بف المفضؿ عف أبي ريحانة _بو
 ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )1( ،)83/1كتاب الطيارة )42( ،باب الكضكء بالمد ،حديثرقـ ،)56(:مف طريؽ عمي بف يح ٍجر عف ابف عمية_ بو ،بمفظو.
 كابف ماجو في سننو ( )1( ،)99/كتاب الطيارة كسننيا )1( ،باب مقدار الماء لمكضكء،حديث رقـ ،)267(:مف طريؽ أبي بكر بف أبي شيبة عف ابف عمية_ بو ،بمفظو.
 كأحمد في مسنده ( ،)222/5مف طريؽ إسماعيؿ بف إبراىيـ عف أبي ريحانة_ بو ،بمفظمتقارب.
 كالبزار في مسنده ( ،)283/9حديث رقـ ،)3832(:مف طريؽ بشر بف المفضؿ عف أبيريحانة_ بو  ،بمفظو.
 كأبك عكانة في مسنده ( )1( ،)197/1كتاب اإليماف )22( ،باب االقتصاد في صبالماء في الكضكء كالغسؿ ،حديث رقـ ،)630(:مف طرؽ كىيب عف أبي ريحانة _بو،
بمفظو.
 كالبييقي في سننو ( ،)195/1كتاب الطيارة ،باب استحباب أف ال ينقص في الكضكءمف مد كال في الغسؿ مف صاع ،مف طريؽ بشر بف المفضؿ عف أبي ريحانة _بو ،بمفظ
متقارب.
 كالطبراني في المعجـ األكسط ( ،)10/8حديث رقـ ،)7798(:مف طريؽ يمرٌجى بفرجاء عف أبي ريحانة -بو ،بمفظ متقارب.
) (1المد :ىك رطؿ كثمث ،كيساكم ( )675غـ تقر نيبا .انظر إلى :الفقو اإلسبلمي (.)379/1
) (2الصاع :ىك أربعة أمداد كيساكم تقر نيبا ()2175غـ .انظر إلى :المصدر السابؽ الجزء كالصفحة.
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الشواىد:
 -1أنس بف مالؾ .
 أخرج البخارم حديثو في ( )4( ،)51/1كتاب الكضكء )47( ،باب الكضكء بالمد،حديث رقـ ،)201(:كمسمـ في ( )3( ،)147/كتاب الحيض )10( ،باب القدر
المستحب مف الماء في غسؿ الجنابة ،حديث رقـ ،)325(:كالدارمي في ()1( ،)99/1
كتاب الطيارة )23( ،باب كـ يكفي في الكضكء مف الماء ،حديث رقـ ،)712(:كالبغكم
في ( ،)51/2كتاب الطيارة ،باب قدر ماء الكضكء كالغسؿ ،حديث رقـ.)276(:
 -2جابر بف عبد هللا .
 أخرج أبك داكد حديثو في ( )1( ،)34/كتاب الطيارة )44( ،باب ما يجزئ مف الماء،حديث رقـ ،)93(:كالبغكم في ( ،)54/2كتاب الطيارة ،باب قدر ماء الكضكء كالغسؿ،
حديث رقـ.)280(:
 -3عائشة رضي هللا عنيا.
 أخرج أبك داكد حديثيا في ( )1( ،)34/كتاب الطيارة )44( ،باب ما يجزئ مف الماءفي الكضكء ،حديث رقـ ،)92(:كالنسائي ( )2( ،)197/1كتاب المياه )13( ،باب القدر
الذم يكتفي بو اإلنساف مف الماء لمكضكء كالغسؿ ،حديث رقـ ،)347(:كابف ماجو
( )1( ،)99/كتاب الطيارة كسننيا )1( ،باب مقدار ماء الكضكء ،حديث رقـ،)268(:
كالبييقي ( ،)195/1كتاب الطيارة ،باب استحباب أف ال ينقص في الكضكء مف مد كال
في الغسؿ مف صاع.
رجاؿ السند:
 -1محمد بف عيسى بف الطباع :ثقة ،فقيو ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)16
 -2إسماعيؿ بف إبراىيـ بف مقسـ األسدم ،ابف يعمىيَّة ،كثقو ابف معيف ،كالنسائي ،كابف سعد،
كشعبة ،كاإلماـ أحمد ،كالذىبي ،كابف حجر ،تكفي عاـ 193ق(.)1
 -3عبدهللا بف مطر أبك ريحانة البصرم :كيقاؿ :اسمو زياد بف مطر ،كاألكؿ أصح،
ركل عف /سفينة مكلى النبي، كعبد المع بف عباس.
) (1الجرح ( ،)153/2كالكماؿ ( ،)23/3كالكاشؼ( ،)243/1كتذكرة الحفاظ( ،)322/1كالسير(،)107/9
كالتقريب(.)468/
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()1

عمية ،كبشر بف المفضؿ.
ركل عنو /إسماعيؿ بف ٌ
ذكره ابف حباف في الثقات( )2كقاؿ عنو" :ربما أخطأ" ،كقاؿ عنو ابف معيف :صالح ،كقاؿ
()3

مرة :ليس بػو بأس ،ذكره النسائي

في الضعفاءكقاؿ عنو" :أبك ريحانة ليس بالقكم"،

خيرا" كىك معركؼ ،أما ابف عدم في
يسئؿ عنو اإلماـ أحمد فقاؿ فيو" :ما أعمـ إال ن
منكر فأذكره" ،كفي الميزاف( )5قاؿ الذىبي فيو:
الكامؿ( )4فقاؿ عنو" :ال أعرؼ لو حديثنا نا
()6

"تابعي صكيمح الحاؿ" ،كقاؿ عنو ابف حجر :صدكؽ تغير بأخرة ،كفي المختمطيف

قاؿ

قديما فسماعو صحيح" ،كقاؿ اإلماـ مسمـ
العبلئي" :أنو تغير بآخرة ،كأف مف سمع منو ن
في صحيحو" :حدثني عمي بف حجر ،قاؿ حدثنا ابف عمية قاؿ أخبرني أبك ريحانة ،ككأنو
قد كبر كما كنت أثؽ بحديثو"(.)7
 -4سفينة أبك عبد الرحمف ،كيقاؿ :أبك البخترم ،كيقاؿ :كاف اسمو ميراف ،مكلى رسكؿ هللا
يكما مع النبي  ،كأصحابو،
 ، اشتراه ثـ أعتقو ،سماه النبي  سفينة لككنو خرج ن
فثقؿ عمييـ متاعيـ فحممو عنيـ ،فقاؿ لو النبي  :احمؿ فإنما أنت سفينة .صحابي
الح َّجاج(.)8
جميؿ ،تكفي زمف ى

الحكـ عمى الحديث:

) (1الكماؿ (.)147/16
).)36/5( (2
).)160/( (3
).)254/4( (4
).)506/2( (5
).)68/( (6
) (7سؤاالت ابف الجنيد( ،)311/كسؤاالت ابف أبي شيبة ( ،)170/كالعمؿ ألحمد( ،)136/3كالتاريخ(،)198/5
كالجرح( )168/5كتاريخ الثقات( ،)128/1كالضعفاء البف الجكزم( ،)142/2كالكماؿ(،)146/16
كالكاشؼ( ،)598/1كالمغني( ،)466/2كالتقريب(.)323/

) (8التاريخ( ،)209/4كالجرح( ،)320/4كاالستيعاب( ،)325/كأسد الغابة( ،)259/2كالكماؿ(،)204/11

كالتقريب(.)245/
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عمة ىذا الحديث القادحة اختبلط أبي ريحانة ،كلـ يتبيف لنا سماع ابف عمية منو قبؿ
ذلؾ ،إذف الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد .

التعميؽ عمى الحديث:
مقدار ماء الغسؿ كالكضكء ييسف عند الشافعية كالحنابمة ،أال ينقص ماء الكضكء عف يمد
تقر نيبا ،كأال ينقص ماء الغسؿ عف صاع تقر نيبا ،لكف إذا نقص عف ذلؾ كأسبغ كفى ،كاف زاد عمى
المد في الكضكء كالصاع في الغسؿ جاز.
أما المالكية كالحنفية فقالكا :ال تقدير لمماء الذم يتطير بو في الكضكء كالغسؿ ،إنما يراعى أف
يككف مف غير إسراؼ أك تقتي()1ر ،أما الخبلؼ في المد ،كالصاع  ،فإنما ىك خبلؼ رأل ال
خبلؼ ركاية عف النبي ، فسقط ذلؾ الخبلؼ .

()2

) (1انظر إلى :الفقو اإلسبلمي كأدلتو (.)380-379/1
) (2انظر إلى :اإلحكاـ البف حزـ(.)170/6
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َخبرِني عب ُد َِّ
ِ ِ َّ ِ ِ
اَّلل ْب ُف َع ْب ِد
الحديث الرابع والثالثوف :أ ْ
َْ
َخ َب َرَنا أ َُبو ا ْل َوليد الط َيالس ُّيَ ،ح َّدثََنا ُش ْع َب ُة ،أ ْ َ َ
ضأُ ِبا ْلم ُّك ِ
َِّ
وؾ(َ ،)1وَي ْغتَ ِس ُؿ ِب َخ ْم ِ
س
وؿ َ " يتََو َّ
اؿَ :س ِم ْع ُ
وؿَ :ك َ
َ
اف َر ُس ُ
ت أََن ًسا َيقُ ُ
اَّلل ْب ِف َج ْب ٍر ،قَ َ
م َك ِ
يؾ".
اك َ
َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)99/1كتاب الطيارة )23( ،باب كـ يكفي في الكضكءمف الماء ،حديث رقـ.)712(:
 كمسمـ في صحيحو ( )3( ،)148/كتاب الحيض )1( ،باب القدر المستحب مف الماءفي غسؿ الجنابة ،...حديث رقـ ،)325(:مف طريؽ عبد الرحمف بف ميدم عف شعبة_
بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو( )1( ،)100/1كتاب الطيارة )52( ،باب القدر الذم يكتفي بو الرجؿمف الماء لمكضكء ،حديث رقـ ،)74(:مف طريؽ يحيى القطاف عف شعبة_ بو ،بمفظو.
 كأحمد في مسنده ( ،)259/3مف طريؽ عفاف بف مسمـ عف شعبة_ بو ،بمفظو. كابف خزيمة في صحيحو ( )1( ،)61/1كتاب الكضكء )90( ،باب إجازة الكضكء بالمدمف الماء ،حديث رقـ ،)116(:مف طريؽ عبد الرحمف بف ميدم عف شعبة_ بو ،بمفظو.
 كالبييقي في سننو ( ،)194/1كتاب الطيارة ،باب ال كقت فيما يتطير بو المتكضئ،كالمغتسؿ ،مف طريؽ عفاف بف مسمـ عف شعبة_ بو ،بمفظو.
 كابف حباف في صحيحو ( )8( ،)476/3كتاب الطيارة )6( ،باب قدر ماء الغسؿ،حديث رقـ ،)1203(:مف طريؽ عبد الرحمف بف ميدم عف شعبة_ بو ،بمفظو.
رجاؿ السند:
 -1ىشاـ بف عبد الممؾ أبك الكليد الطيالسي ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)31
 -2شعبة بف الحجاج ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)30
 -3عبد هللا بف عبد هللا بف جبر ،كقيؿ :جابر ابف عتيؾ األنصارم ،كثقو النسائي ،كابف
معيف ،كأبك حاتـ ،كابف حجر( ،)2كذكره ابف حباف في الثقات(.)1
) (1المككؾ :ىك اسـ لممكياؿ ،كىك المد ،كقيؿ :الصاع .انظر إلى :النياية (.)350/4
) (2التاريخ ( ،)126/5كالجرح( ،)90/5كالتيذيب( ،)367/2كالكماؿ( ،)171/15كالتقريب(.)390/
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 -4أنس بف مالؾ ،صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
المككؾ :ىكالمكياؿ( ،)2كىك نصؼ رطؿ إلى ثماف أكاقي ،كاختمفكا ىؿ يجزئ الكضكء
بأقؿ مف المد ،كالغسؿ بأقؿ مف الصاع .قاؿ الثكرم كالككفيكف :ال يجزئ أقؿ مف ذلؾ ،كقاؿ
مالؾ كالشافعي :ليس المد كالصاع في ذلؾ بحتـ ،كانما ذلؾ إخبار عف القدر الذم كاف يكفيو 
ال أنو حد ال يجزئ دكنو ،كانما قصد بػو التنبيو عمى فضيمة االقتصاد ،كترؾ السرؼ ،كالمستحب
لمف يقدر عمى اإلسباغ بالقميؿ أف يقمؿ ،كال يزيد عمى ذلؾ؛ ألف السرؼ ممنكع في الشريعة.

()3

).)29/5( (1

الع ٌدة في أصكؿ الفقو(.)1416/4
) (2انظر إلى :ي
) (3انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)303-302/1
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َخبرَنا َزَك ِرَّيا ب ُف ع ِد ٍي ،ح َّدثََنا عبي ُد َِّ
اَّلل ْب ُف َع ْم ٍرو َع ْف َع ْب ِد
ْ َ ّ َ
ُ َْ
الحديث الخامس والثالثوف :أ ْ َ َ
الرب ِي ِع ِب ْن ِت مع ِوِذ ب ِف ع ْفراء ر ِ
م َح َّم ِد ْب ِف َع ِق ٍ
وؿ
ض َي َّ
اَّللُ َع ْن َيا ،قَالَ ْتَ :ك َ
يؿَ ،ع ِف ُّ َ ّ
ُ َّ ْ َ َ َ َ
اف َر ُس ُ
ُ
)
1
(
ٍ
يأ ِْتي َنا ِفي م ْن ِزلِ َنا" ،فَآ ُخ ُذ ِميضأَةً لَ َنا تَ ُكوف مدِّا ،وثُمُ َ ٍ
ضأُ
ب َعمَ ْي ِو ،فَ َيتََو َّ
َ
ث ُم ّد ،أ َْو ُرُب َع ُم ّد ،فَأ ْ
َس ُك ُ
َ
ُ ُ َ
َ
ثََال ثًا ثََال ثًا".
َِّ
اَّلل ْب ِف
َِّ
اَّلل 

تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)99/1كتاب الطيارة )24( ،باب الكضكء مفالميضأة ،حديث رقـ (.)713
 كأبك داكد في سننو ( )1( ،)31/كتاب الطيارة )51( ،باب صفة كضكء النبي  حديثرقـ ،)126(:مف طريؽ بشر بف المفضؿ عف عبد هللا بف عقيؿ_ بو  ،بمفظ مختمؼ.
 كالترمذم في سننو ( )1( ،)48/1كتاب الطيارة )25( ،باب ما جاء أنو يبدأ بمؤخرالرأس ،حديث رقـ ،)33(:مف طريؽ بشر بف المفضؿ عف عبد هللا بف عقيؿ_ بو ،بمفظ
متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )1( ،)138/كتاب الطيارة كسننيا )39( ،باب الرجؿ يستعيفعمى كضكئو فيصب عميو ،حديث رقـ ،)390(:مف طريؽ شريؾ عف عبد هللا بف عقيؿ
_بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)359/6مف طريؽ سفياف عف عبد هللا بف عقيؿ _بو ،بمفظمتقارب.
 كعبد الرزاؽ في مصنفو ( ،)37/1كتاب الطيارة ،باب كـ الكضكء مف غسمو ،حديثرقـ ،)119(:مف طريؽ ىم ىعمر عف عبد هللا بف عقيؿ_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف أبي شيبة في مصنفو( )1( ،)16/1كتاب الطيارات )7( ،باب الكضكء كـ ىك مرة،حديث رقـ ،)59(:مف طريؽ سفياف عف عبد هللا بف عقيؿ_ بو  ،بمفظ متقارب.
 كالطبراني في األكسط ( ،)35/3حديث رقـ ،)2388(:مف طريؽ ركح بف القاسـ عفعبد هللا بف عقيؿ_بو ،بمفظ متقارب.
 كالطبراني في الكبير ( ،)267/24حديث رقـ ،)676(:مف طريؽ ركح بف القاسـ عفعبد هللا بف عقيؿ_ بو ،بمفظ متقارب.
) (1الميضأة :بكسر الميـ ىي اإلناء الذم يتكضأ بو كاإلبريؽ كنحكه .انظر إلى :الديباج عمى مسمـ (.)45/2
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ماء
 كالبييقي في سننو ( ،)361/1كتاب الطيارة ،باب الدليؿ عمى أنو يأخذ لكؿ عضك نجديدان كال يتطير بالماء المستعمؿ ،مف طريؽ شريؾ عف عبد هللا بف عقيؿ_ بو ،بمفظ
متقارب.
رجاؿ السند:
 -1زكريا بف عدم بف زريؽ بف إسماعيؿ ،أبك يحيى الككفي ،كثقو العجمي ،كابف سعد ،كابف
حباف ،كابف خراش ،كالذىبي ،كابف حجر ،كقاؿ ابف معيف" :ال بأس بو ،ككاف ييكديان

فأسمـ"( ،)1تكفي عاـ  211كقيؿ 212ى(.)2

 -2عبيد هللا بف عمرك بف أبي الكليد الرقي ،كثقو العجمي ،كابف معيف ،كالنسائي ،كقاؿ أبك
حاتـ :صالح الحديث ،ثقة ،صدكؽ ال أعرؼ لو حديثان منك انر ،كقاؿ ابف سعد" :كاف ثقة

صدكقنا ،كثير الحديث كربما أخطأ( ،)3كقاؿ ابف حجر :ثقة فقيو ،ربما كىـ ،تكفي عاـ
180ى(.)4

 -3عبد هللا بف محمد بف عقيؿ بف أبي طالب القرشي الياشمي ،أبك حمدالمدني ،أمو زينب
الصغرل بنت عمي بف أبي طالب ،كثقو العجمي كقاؿ :جائز الحديث ،تكمـ فيو بعضيـ
مف قبؿ حفظو ،فقاؿ أبك حاتـ :ليف الحديث ،ليس بالقكم ،كال ممف يحتج بحديثو ،كقاؿ
ابف حباف في المجركحيف(" :)5كاف ردئ الحفظ ،كاف يحدث عف التكىـ ،فيجيء بالخبر
عمى غير سننو ،فمما كثر ذلؾ في أخباره كجب مجانبتيا كاالحتجاج بضدىا" ،كقاؿ عمي
ابف المديني نقبلن عف سفياف بف عيينة أنو قاؿ" :رأيتو يحدث نفسو فحممتو عمى أنو قد
()6

تغير"

()7

كذكر العقيمي في كتابو الضعفاء

نقبلن عف سفياف قاؿ" :كاف ابف عجبلف

حدثنا ،عف ابف عقيؿ ،عف الربيع ،ف ازد في المسح ،فمما سألنا ابف عقيؿ عف قصر لنا
في المسح ،ككاف في حفظو شيء فكرىت أف ألقيو" ،أنكر أحمد بف حنبؿ حديثو،
) (1انظر إلى :تاريخ بغداد (.)468/9
) (2الثقات لمعجمي ( ،)370/1كالثقات البف حباف ( ،)253/8كالكماؿ( ،)364/9كالكاشؼ (،)405/1

كالتيذيب ( ،)632/1كالتقريب(،)216/
) (3انظر إلى :الطبقات(.)490/9

) (4سؤاالت ابف الجنيد ( ،)331/كالثقات لمعجمي( ،)113/2كالجرح( ،)328/5كالثقات البف حباف(،)149/7
كالكماؿ( ،)136/19كالكاشؼ( ،)685/1كالتذكرة( ،)241/1كالتقريب(.)373/
).)3/2( (5

) (6الكماؿ (.)78/6
).)299/2( (7
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كض عفو ابف معيف ،كابف المديني ،كالجكزجاني ،كالنسائي ،كقاؿ الذىبي :حديثو في مرتبة
الحسف ،كقاؿ ابف حجر :صدكؽ ،في حديثو ليف ،كيقاؿ :تغير بآخرة ،تكفي عاـ
140ى(.)1
 -4الربيع بنت معكذ بف عفراء ،األنصارية النجارية ،مف صغار الصحابة ،كانت تغزك مع
النبي  فتداكم الجرحى ،كىي مف المبايعات تحت الشجرة ،أعطاىا النبي  كفنا مف

دىر كركت أحاديث(.)2
حميا ،عمرت نا
ذىب كأمرىا أف تتخذىا ن
الحكـ عمى الحديث:

الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف فيو عبد هللا بف محمد بف عقيؿ صدكؽ في حديثو
ليف .
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث دليؿ عمى أف المفترض مف الكضكء ىك مرة مرة ،كما زاد عمى ذلؾ فيك
إلصابة الفضؿ ال الفرض ،كأف المرتيف ،كالثبلثة مف ذلؾ عمى اإلباحة ،فمف شاء تكضأ مرة،
جميعا(.)3
كمف شاء مرتيف ،كمف شاء ثبلثنا ،كىذا قكؿ أىؿ العمـ
ن

) (1انظر إلى :سؤاالت ابف أبي شيبة( ،)88/كالتاريخ الكبير( ،)183/5كأحكاؿ الرجاؿ( ،)235/كالثقات
لمعجمي( ،)58/2كالجرح( ،)153/5كالضعفاء البف الجكزم( ،)140/2كالميزاف ( ،)484/2كالمختمطكف لمعبلئي
( ،)67/كالتقريب(.)321/
) (2معرفة الصحابة ( ،)3332/6كاالستيعاب( ،)903/كالكماؿ ( ،)173/35كالسير ( ،)198/3كاإلصابة
( ،)89/8كالتقريب (.)747/

) (3انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)249/1
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ِ
ِِ
َنبأََنا ُش ْع َب ُةَ ،ع ْف ُم َح َّم ِد ْب ِف
الحديث السادس والثالثوف :أ ْ
َخ َب َرَنا َىاش ُـ ْب ُف ا ْلقَاسـ ،أ َ
()1
َّئ َ ِ
ِ ِ
اف َيم ُّر ِب َنا َو َّ
وؿ:
اس َيتََوض ُ
َس ِم ْع ُ
الن ُ
وف م َف ا ْلم ْط َي َرة َ ،وَيقُ ُ
اؿَ :ك َ ُ
ت أ ََبا ُى َرْي َرةَ  ،قَ َ
ضوء» قَاؿ :أَبو ا ْلقَ ِ
اسِـَ " : " :وْيؿ( )3لِ ْم َع ِق ِب(ِ )4م َف َّ
الن ِ
ار".
َ ُ
ا ْل ُو ُ َ
ٌ
تخريج الحديث:

ٍ
اؿ:
ِزَياد ،قَ َ
()2
َس ِب ُغوا
«أ ْ

كيؿ لؤلعقاب مف
 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)101/1كتاب الطيارة )35( ،باب هالنار ،حديث رقـ (.)730
 كالبخارم في صحيحو ( )1( ،)44/1كتاب الكضكء )29( ،باب غسؿ األعقاب ،حديثرقـ ( ،)165مف طريؽ آدـ بف إياس عف شعبة_ بو ،بمفظو.
 كمسمـ في صحيحو ( )1( ،)124/كتاب الطيارة )9( ،باب كجكب غسؿ الرجميفبكماليما ،حديث رقـ( ،)241مف طريؽ ككيع عف شعبة _بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو( )1( ،)82/1كتاب الطيارة )89( ،باب ايجاب غسؿ الرجميف ،حديثرقـ ،)110(:مف طريؽ إسماعيؿ عف شعبة بو جزء مف الحديث بمفظو.
 كأحمد في مسنده ( ،)498/2مف طريؽ حجاج عف شعبة _بو ،بمفظ متقارب. كالبييقي في سننو( ،)69/1كتاب الطيارة ،باب الدليؿ عمى أف فرض الرجميف الغسؿكأف مسحيما ال يجزئ ،مف طريؽ آدـ بف إياس عف شعبة -بو ،بمفظو.
 كابف حباف في صحيحو( )8( ،)368/3كتاب الطيارة )3( ،باب سنف الكضكء ،حديثرقـ ،)1088(:مف طريؽ محمد بف جعفر عف شعبة -بو ،بمفظ متقارب.
الشاىد:
 -عبد هللا بف عمرو



أخرج أبك داكد حديثو في ( )1( ،)35/كتاب الطيارة )46( ،باب في إسباغ الكضكء ،حديث
رقـ ،)97(:كالنسائي في( )1( ،)82/1كتاب الطيارة )89( ،باب إيجاب غسؿ الرجميف ،حديث
رقـ ،)111(:كابف ماجو في ( )1( ،)154/كتاب الظيارة كسننيا )55( ،باب غسؿ العراقيب،

) (1المطيرة :ىي كؿ إناء ييتىطير منو ،كاإلبريؽ ،كالسطؿ .انظر إلى :المعجـ الكسيط(.)569/
ككفى كؿ عضك حقو .انظر إلى :تاج العركس(.)500/22
) (2أسبغكا :أسبغ الكضكء ،أم أبمغو مكاضعو،
َّ
كيؿ :الكيؿ ىك الحزف ،كاليبلؾ ،كالمشقة مف العذاب .انظر إلى :النياية(.)236/5
) (3ه
العًقب :عظـ مؤخرة القدـ ،كىك أكبر عظاميا .انظر إلى :المعجـ الكسيط(.)613/
) (4ى
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كيؿ لؤلعقاب
حديث رقـ ،)450(:كالدارمي في سننو ( )1( ،)101/1كتاب الطيارة )35( ،باب ه
مف النار ،حديث رقـ ،)729(:بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1ىاشـ بف القاسـ بف مسمـ الميثي أبك النضر ،كثقو العجمي ،كابف معيف ،كاإلماـ أحمد،
كابف المديني ،كالذىبي ،كابف حجر ،كقاؿ أبك حاتـ عنو :صدكؽ ،كذكره ابف حباف في
الثقات .كقاؿ ابف عدم في الكامؿ

()1

عنو" :ىاشـ بف القاسـ لـ أذكر لو شيئان مف مسنده؛

ألني لـ أر لو حديثنا منك انر فأذكره ،كقد ركل عنو األئمة ،كعندم ال بأس بػو" تكفي عاـ

207ىػ(.)2

 -2شعبة بف الحجاج :ثقة  ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)30
 -3محمد بف زياد القرشي الجمحي أبك الحارث ،كثقو النسائي ،كالترمذم ،كابف معيف،
كاإلماـ أحمد ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ عنو أبك حاتـ :محمو الصدؽ ،كقاؿ ابف
حجر :ثقة ثبت ربما أرسؿ(.)3
 -4أبك ىريرة :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)11
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
قاؿ الخطابي " :فيو مف الفقو أف المسح ال يجكز عمى النعميف  ،كأنو ال يجكز ترؾ شيء
قؿ أك كثر؛ ألنو  ال يتكعد عمى ما ليس
مف القدـ كغيره مف أعضاء الكضكء لـ يمسو الماء ٌ
بكاجب(.")4

).)114/7( (1
) (2التاريخ( ،)235/8كالثقات لمعجمي( ،)323/2كالجرح( ،)105/9كالثقات البف حباف(،)243/9
كالكماؿ( ،)130/30كالكاشؼ( ،)332/2كالتقريب(.)570/
) (3العمؿ ألحمد( ،)480/2كالتاريخ( ،)82/1كالجرح ( ،)257/7كالثقات البف حباف(،)372/5

كالكماؿ( ،)217/25كالتقريب(.)479/
) (4معالـ السنف(.)46/1
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اد ْب ُف َسمَ َم َةَ ،ع ْف َعمِ ِّي ْب ِف َزْي ٍد،
الحديث السابع والثالثوف :أ ْ
افَ ،ح َّدثََنا َح َّم ُ
َخ َب َرَنا َي ْح َيى ْب ُف َح َّس َ
()1
ت َشجرٍة ،فَأ َ ِ
ص ًنا َيا ِب ًسا فَ َي َّزهُ َحتَّى
اؿُ :ك ْن ُ
ت َم َع َس ْم َم َ
َع ْف أَِبي ُعثْ َم َ
َخ َذ م ْن َيا ُغ ْ
اف  ، تَ ْح َ َ َ
اف ،قَ َ
()2
ِ
ِ
تَ َح َّ
وؿ
َما تَ ْسأَلُني :لِ َـ أَف َْع ُؿ َى َذا؟ ُق ْم ُ
اؿَ :ى َك َذا فَ َع َؿ ِبي َر ُس ُ
ت لَ ُو :ل َـ فَ َع ْمتَ ُو؟ قَ َ
اؿ :أ َ
ات َو َرقُ ُو .قَ َ
َِّ
وب ُو َك َما تَ َح َّ
ات
اؿِ" :إ َّف ا ْل ُم ْسمِ َـ ِإ َذا تََو َّ
َح َس َف ا ْل ُو ُ
ضأَ فَأ ْ
س تَ َحاتَّ ْت ُذ ُن ُ
صمَّى ا ْل َخ ْم َ
وءَ ،و َ
ض َ
اَّلل  .ثُ َّـ قَ َ
ِ ِ ()3
الص َالةَ طَرفَ ِي(َّ )4
الن َي ِ
ار َوُزلَفًا(ِ )5م َف المَّْي ِؿِ )6(إلَى قَ ْوِل ِو َ ذلِ َؾ
اؿَ  :وأَقـ
َّ
َى َذا ا ْل َو َر ُ
َ
ؽ" ثُ َّـ قَ َ
مذ ِ
ِذ ْكرى ِل َّ
يف(.")7
اك ِر َ
َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)103/1كتاب الطيارة )45( ،باب فضؿ الضكء،حديث رقـ.)742(:
 كأحمد في مسنده( ،)437/5مف طريؽ عفاف كيزيد عف حماد بف سممة_ بو ،بمفظمتقارب.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )1( ،)16/1كتاب الطيارات ،)6( ،باب في المحافظةعمى الكضكء كفضمو ،حديث رقـ ،)52(:مف طريؽ قبيصة بف عقبة عف حماد بف
سممة -بو ،جزء مف الحديث بمفظ متقارب.
 كالبزار في مسنده ( ،)476/6حديث رقـ ،)2508(:مف طريؽ سميماف التيمي عف أبيعثماف_ بو ،جزء مف الحديث بمفظ متقارب.
 كالطبرم في المعجـ الكبير ( ،)257/6حديث رقـ ،)6151(:مف طريؽ الحجاج بفالمنياؿ عف حماد بف سممة -بو  ،جزء مف الحديث بمفظو.
 كالطيالسي في مسنده ( ،)43/2حديث رقـ ،)687(:مف طريؽ أبك داكد عف حماد بفسممة -بو  ،بمفظ متقارب.
) (1سميماف الخير الفارسي أبك عبد هللا ،صحابي جميؿ ،قيؿ :أكؿ مشاىده الخندؽ ،تكفي عاـ 34ق .انظر إلى:
التقريب (.)246/

) (2تحات :أم تناثر كتساقط .انظر إلى :النياية (.)337/1
) (3أقـ :أم أدميا .انظر إلى :تاج العركس (.)155/27
) (4طرفي :غدكة كعشية .انظر إلى :تيذيب المغة (.)213/13
) (5زلفنا :أكؿ ساعات الميؿ كأقربيا ،كأصمو مف الزلفى كىي القربى .انظر إلى :الزاىر (.)144/1
) (6سكرة ىكد  /اآلية (.)114
) (7سكرة ىكد  /اآلية (.)114
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الشواىد
 -1عثماف بف عفاف 
 أخرج النسائي حديثو في سننو ( )1( ،)98/1كتاب الطيارة )108( ،باب ثكاب مفتكضأ كما أمر ،حديث رقـ ،)146(:بمفظ مختمؼ.
الجيني 
 -2عقبة بف عامر ي
 أخرج أحمد بف حنبؿ حديثو في مسنده ( ،)651/8بمفظ مختمؼ. -3أبك أمامة الباىمي 
 أخرج الطبراني حديثو في المعجـ الكبير ( ،)123/8حديث رقـ ،)7563(:بمفظ مختمؼ.رجاؿ السند:
 -1يحيى بف حساف التنيسي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)32
 -2حماد بف سممة :ثقة عابد ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)4
 -3عمي بف زيد بف جدعاف :ضعيؼ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
 -4عبد الرحمف بف مؿ بف عمرك بف عدم بف سعد ،أبك عثماف النيدم( ،)1الككفي ،كثقو
ابف سعد ،كالعجمي ،كأبك زرعة ،كابف المديني ،كأبك حاتـ ،كزاد :كاف عريؼ قكمو ،كابف
حجر ،تكفي عاـ 95ى ،كقيؿ بعدىا(.)2
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف فيو عمي بف زيد ضعيؼ ،كبالمتابعة التامة مف
سميماف التيمي()3الثقة العابد لعمي ،يرتقي الحديث إلى الحسف لغيره.

) (1النيدم :بفتح النكف ،كسككف الياء ،ىذه النسبة إلى بني نيد ،كىك نيد بف زيد ،إليو ينتسب النيديكف ،انظر
إلى :األنساب (.)541/5
) (2التاريخ ( ،)83/9كالثقات لمعجمي ( ،)416/2كالجرح ( ،)283/5كالكماؿ ( ،)424/17كالسير (،)175/4

كالتقريب (.)351/

)(3انظ ارلى :التقريب (.)252/
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َخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد
الحديث الثامف والثالثوف :أ ْ
ٍِ
يَ ،ع ْف أََن ِ
صِ
اؿ:
ْاألَ ْن َ
س ْب ِف َمالؾ  ، قَ َ
ارِّ
ي ْك ِف ِ
وء َما لَ ْـ ُي ْح ِد ْث".
يو ا ْل ُو ُ
َ
ض ُ
تخريج الحديث:

ْب ُف
اف
َك َ

اف ،ع ْف عم ِرو ب ِف ع ِ
ام ٍر
وس َ
ْ َ
ُي ُ
ؼَ ،ع ْف ُس ْف َي َ َ َ ْ
اَّلل " يتَو َّ ِ
رسوؿ َِّ
َح ُد َنا
ص َال ٍةَ ،و َك َ
اف أ َ
ضأُ ل ُك ِّؿ َ
ََ
َُ ُ

 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)103/1كتاب الطيارة )46( ،باب الكضكء لكؿصبلة ،حديث رقـ.)743(:
 كالبخارم في صحيحو ( )4( ،)53/1كتاب الكضكء )54( ،باب الكضكء مف غيرحدث ،حديث رقـ ،)214(:مف طريؽ يحيى عف سفياف_ بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )1( ،)44/كتاب الطيارة )66( ،باب الرجؿ يصمي الصمكاتبكضكء كاحد ،حديث رقـ ،)171(:مف طريؽ شريؾ عف عمرك_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )1( ،)88/1كتاب الطيارة )44( ،باب الكضكء لكؿ صبلة ،حديثرقـ ،)60(:مف طريؽ عبد الرحمف بف ميدم عف سفياف_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )1( ،)91/1كتاب الطيارة )10( ،باب الكضكء لكؿ صبلة ،حديثرقـ ،)131(:مف طريؽ شعبة عف عمرك -بو ،بمفظ مختمؼ.
 كابف ماجو في سننو ( )1( ،)170/كتاب الطيارة كسننيا )72( ،باب الكضكء لكؿصبلة كالصمكات كميا بكضكء كاحد ،حديث رقـ ،)509(:مف طريؽ شريؾ عف عمرك-
بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)133/3مف طريؽ عبد الرحمف بف ميدم عف سفياف_ بو ،بمفظمتقارب .
 كأبك يعمى في مسنده( ،)363/6حديث رقـ ،)3692(:مف طريؽ يحيى عف سفياف_ بو،بمفظ متقارب.
 كالبغكم في شرح السنة ( ،)447/1كتاب الطيارة ،باب استحباب الكضكء لكؿ صبلة،حديث رقـ ،)230(:مف طريؽ محمد بف إسماعيؿ عف محمد بف يكسؼ_ بو ،بمفظ
متقارب.
رجاؿ السند:
 -1محمد بف يكسؼ الفريابي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)12
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 -2سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرم ،كثقو العجمي ،كابف معيف ،كشعبة ،كذكره ابف حباف
في الثقات ،كقاؿ ابف حجر عنو :ثقة إماـ ،ربما دلس ،كقد عده ابف حجرمف المرتبة
الثانية في طبقات المدلسيف( ،)1تكفي عاـ 161ى(.)2
 -3عمرك بف عامر األنصارم الككفي ،ذكره ابف حباف في الثقات ،ككثقو النسائي ،كأبك
حاتـ ،كابف حجر(.)3
 -4أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
()4

العمؿ عمى ىذا عند أىؿ العمـ :أنو يصمي الصمكات بكضكء كاحد

ما لـ ييحدث ،ككاف

استحبابا ،كارادة الفضؿ ،كمف باب التقرب ،كاكتساب الفضيمة ،ال مف
بعضيـ يتكضأ لكؿ صبلة
ن
(. )6
باب الكجكب( ،)5بدليؿ قكلو تعالى ... :إذا قمتـ إلى الصالة فاغسموا...

) (1حيث قاؿ في طبقات المدلسيف ( :)31/الثانية :مف احتمؿ األئمة تدليسو كأخرجكا لو في الصحيح؛ إلمامتو،
كقمة تدليسو كالثكرم ،أك كاف ال يدلس إال عف ثقة كابف عيينة".

) (2التاريخ الكبير ( ،)92/4كالثقات لمعجمي ( ،)407/1كالجرح( ،)222/4كالثقات البف حباف(،)401/6
كالكماؿ ( ،)154/11كالتقريب (.)244/
) (3الجرح ( ،)249/6كالثقات البف حباف ( ،)182/5كالكماؿ ( ،)92/22كالكاشؼ ( ،)81/2كالتقريب
(.)423/
) (4انظر إلى:البحر المحيط في أصكؿ الفقو(.)390/2
) (5انظر إلى :شرح أبي داكد لمعيني (.)398/1
) (6المائدة  :اآلية (.)6
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ٍ
ِ
يع ،قَ َاالَ :ح َّدثََنا
الرِب ِ
يد ْب ُف َّ
الحديث التاسع والثالثوف :أ ْ
َخ َب َرَنا أ َُبو ا ْل َولِيد الطَّ َيالِ ِس ُّيَ ،وأ َُبو َزْيد َس ِع ُ
ِ
ِ
اء ِني َّ
ود ِني(َ )1وأََنا
الن ِب ُّي َ ي ُع ُ
اؿَ :س ِم ْع ُ
وؿَ :ج َ
ت َجا ِب ًار َ ، يقُ ُ
ُش ْع َب ُةَ ،ع ْف ُم َح َّمد ْب ِف ا ْل ُم ْن َكد ِر ،قَ َ
ت".
َع ِق ُؿ(" ،)2فَتََو َّ
ص َّ
ضوِئ ِو َعمَ َّي ،فَ َع َق ْم ُ
َم ِر ٌ
ب ِم ْف َو ُ
يض َال أ ْ
ضأَ َو َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)105/1كتاب الطيارة )56( ،باب الكضكء بالماءالمستعمؿ ،حديث رقـ.)756(:
 كالبخارم في صحيحو( )4( ،)50/1كتاب الكضكء )44( ،باب صب النبي  كضكءهعمى المغمى عميو ،حديث رقـ ،)194(:بالسند نفسو الذم عند الدارمي ،بمفظ متقارب،
أيضا أخرجو في ( )75( ،)116/7كتاب المرضى )5( ،باب عيادة المغمي عميو،
ك ن
حديث رقـ ،)5651(:مف طريؽ ابف عيينة عف ابف المنكدر_ بو ،بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )23( ،)658/كتاب الفرائض )2( ،باب ميراث الكبللة ،حديثرقـ ،)1616(:مف طريؽ يبيز عف شعبة_ بو  ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )18( ،)327/كتاب الفرائض )7( ،باب في الكبللة ،حديثرقـ ،)2886(:مف طريؽ سفياف بف عيينة عف ابف المنكدر _بو ،بمفظ مختمؼ.
 كالترمذم في سننو ( )30( ،)417/4كتاب الفرائض )7( ،باب ميراث األخكات ،حديثرقـ ( ،)2097مف طريؽ ابف عيينة عف ابف المنكدر_ بو ،بمفظ مختمؼ.
 كأحمد في مسنده ( ،)307/3مف طريؽ ابف عيينة عف ابف المنكدر_ بو ،بمفظ مختمؼ. كأبك يعمى في مسنده ( ،)107/4حديث رقـ ،)2140(:مف طريؽ ابف عيينة عفالمنكدر_ بو ،بمفظ مختمؼ.
 كابف حباف في صحيحو( )8( ،)77/4كتاب الطيارة )12( ،باب الماء المستعمؿ ،حديثرقـ ( ،)1266مف طريؽ أبي خميفة عف أبي الكليد_ بو  ،بمفظ متقارب.
 كالبغكم في شرح السنة( )9( ،)336/8كتاب الفرائض )2( ،باب ميراث اإلخكة ،حديثرقـ ،)2219(:مف طريؽ محمد بف إسماعيؿ عف أبي الكليد -بو ،بمفظ متقارب.

) (1يعكدني :مف العيادة ،كىي زيارة المريض .انظر إلى :المصباح المنير(.)597/2
شيئا مف شدة المرض .انظر إلى:
أعًقؿ :العقؿ ضد الحمؽ ،أم يحبس عميو عقمو كلـ يفيـ ن
)ٍ (2
المحكـ(.)205/1
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رجاؿ السند:
 -1ىشاـ بف عبد الممؾ الباىمي ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)31
 -2سعيد بف الربيع العامرم الحرشي( ،)1أبك زيد اليركم( ،)2كثقو العجمي ،كاإلماـ أحمد،
كالذىبي ،كابف حجر ،كقاؿ أبك حاتـ عنو :صدكؽ ،كذكره ابف حباف في ثقاتو ،تكفي عاـ
211ىػ(.)3
 -3شعبو بف الحجاج ،ثقة  ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)30
 -4محمد بف المنكدر بف عبد هللا ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)12
 -5جابر بف عبد هللا ،صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)1
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
نجسا لـ
في ىذا الحديث دليؿ عمى طيكرية الماء الذم تكضأ بو  ؛ ألنو لك كاف ن
يصبو عميو( ،)4كما ثبت في ىذا الحديث أف الصحابة رضي هللا عنيـ كانكا يتبرككف بأشياء مف
رسكؿ هللا  ، كمنو أنيـ كانكا إذا تكضأ يقتتمكف عمى كضكئو فيأخذكف مف فضؿ كضكئو
فيتمسحكف بو (.)5

) (1الحرشي :يفتح الحاء كالراء نسبة إلى بني حرش .انظر إلى :األنساب (.)202/2
) (2اليركم :فتح الياء كالراء نسبة إلى بمدة ىراة ،كىي إحدل ببلد خراساف ،انظر إلى :األنساب (.)637/5
) (3الثقات لمعجمي ( ،)398/1كالجرح ( ،)20/4كالثقات البف حباف ( ،)265/8كالكماؿ ( ،)428/10كالكاشؼ
( ،)435/1كالتقريب (.)235/

) (4انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)297/1
) (5انظر إلى :اإلعتصاـ(.)284/2
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يو ،ع ْف ع ِائ َش َة ر ِ
َخبرَنا جعفَر ب ُف عو ٍف ،ح َّدثََنا ِى َشاـ ب ُف عروةَ ،ع ْف أَِب ِ
ض َي
َ َ
ُ ْ ُْ َ َ
َ
الحديث األربعوف :أ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
َ
اف رسوؿ َِّ
مص َال ِة ،ثُ َّـ ُي ْد ِخ ُؿ َكفَّ ُو
اَّلل َ " ي ْب َدأُ فَ َي ْغ ِس ُؿ َي َد ْي ِو ،ثَُّـ َيتََو َّ
َّ
وءهُ لِ َّ
ضأُ ُو ُ
ض َ
اَّللُ َع ْن َيا ،قَالَ ْتَ :ك َ َ ُ ُ
()2
ِ ()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ؼ(ِ )3ب َي ِد ِه
استَ ْب َأرَ ا ْل َب َش َرةََ ،غ َر َ
وؿ َش ْع ِرِهَ ،حتَّى ِإ َذا ُخ ِّي َؿ ِإلَ ْيو أ ََّن ُو قَد ْ
في ا ْل َماء ،فَ ُي َخمّ ُؿ ِب َيا أ ُ
ُص َ
ث َغرفَ ٍ
ات فَص َّبيا عمَى أر ِ
ْس ِو ،ثُ َّـ ا ْغتَ َس َؿ".
َ َ َ َ
ثََال َ َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)108/1كتاب الطيارة )67( ،باب الغسؿ مف الجنابة،حديث رقـ.)771(:
 كالبخارم في صحيحو ( )5( ،)59/1كتاب الغسؿ )1( ،باب الكضكء قبؿ الغسؿ،حديث رقـ ،)248(:مف طريؽ مالؾ عف ىشاـ_ بو ،بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )3( ،)145/كتاب الحيض )9( ،باب صفة غسؿ الجنابة ،حديثرقـ ،)316(:مف طريؽ أبي معاكية عف ىشاـ_ بو ،بمفظ مختمؼ.
 كأبك داكد في سننو ( )1( ،)51/كتاب الطيارة )97( ،باب الغسؿ مف الجنابة ،حديثرقـ ،)242(:مف طريؽ حماد بف زيد عف ىشاـ_ بو ،بمفظ مختمؼ.
 كالترمذم في سننو ( )1( ،)174/1كتاب الطيارة )76( ،باب الغسؿ مف الجنابة،حديث رقـ ،)104(:مف طريؽ سفياف بف عيينة عف ىشاـ_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )4( ،)225/1كتاب الغسؿ كالتيمـ )19( ،باب استبراء البشرة فيالغسؿ مف الجنابة ،حديث رقـ ،)421(:مف طريؽ عمي بف مسير عف ىشاـ _بو ،بمفظ
متقارب.
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)457/7حديث رقـ ،)4482(:مف طريؽ حماد بف زيد عفىشاـ _بو ،بمفظ مختمؼ.

) (1خمؿ :التخميؿ :التغريؽ كادخاؿ األصابع كسط الشيء .انظر إلى :النياية (.)73/2
) (2استبرأ :تأكد مف النقاء كالنظافة .انظر إلى :تاج العركس(.)148/1
) (3غرؼ :أخذ الماء بيديو .انظر إلى :معجـ مقاييس المغة(.)418/4
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رجاؿ السند:
 -1جعفر بف عكف :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)18
 -2ىشاـ بف عركة :ثقة فقيو ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)18
 -3عركة بف الزبير :ثقة فقيو ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ ()18
 -4عائشة بنت أبي بكر الصديؽ ،أيـ عبد هللا ،كأـ المؤمنيف ،تزكجيا النبي  ،ككانت أعمـ
الناس ،يسأليا أكابر الصحابة ،تكفيت عاـ 57ى ،فرضي هللا عنيا كأرضاىا(.)1
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف فيو جعفر بف عكف صدكؽ ،كبالمتابعة التامة لو مف
مالؾ( ،)2كمحمد بف خازـ (أبي معاكية) ( ،)3كحماد بف زيد( ،)4كسفياف بف عيينة( ،)5كعمي بف
يمس ًير( ،)6كككيع( ،)7كجميعيـ ثقات ،يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.

التعميؽ عمى الحديث:

في ىذا الحديث سنف عظيمة مف سنف غسؿ الجنابة ،ثابتة عف النبي  ،ككاف أكثر
كبلـ الفقياء ،أنو عمى المغتسؿ مف الجنابة أف يتكضأ ،ثـ يصب عمى رأسو الماء ثبلثنا ،يخمؿ

أصكؿ الشعر مع ذلؾ ،كمف قاؿ بذلؾ :أحمد ،كاسحاؽ ،كقاؿ الشافعي :بكجكب إيصاؿ الماء
إلى باطف المحية ،كاف كانت كثيفة في الجنابة دكف الكضكء(.)8

) (1االستيعاب( ،)918/اإلصابة( ،)139/8كالكماؿ( ،)227/35كالتقريب(.)750/
) (2انظر إلى :التقريب (.)516/

) (3انظر إلى :المصدر السابؽ(.)475/
) (4انظر إلى :المصدر نفسو(.)178/
) (5انظر إلى :المصدر نفسو(.)245/
) (6انظر إلى :المصدر نفسو(.)405/
) (7انظر إلى :المصدر نفسو(.)581/
) (8انظر :فتح البارم البف رجب (.)312 – 311/1
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اء ْب َف أَِبي
َبمَ َغ ِني أ َّ
َف َعطَ َ
َع ْي ِد َّ
َص َاب ُو
الن ِب ِّي  ثُ َّـ أ َ

ِ
َخ َبرَنا أ َُبو ا ْلم ِغ ِ
اؿ:
ُ َ
الحديث الواحد واألربعوف :أ ْ َ
يرةَ ،ح َّدثََنا ْاأل َْو َزاع ُّي ،قَ َ
اؿِ :إ َّن ُو َس ِم َع ْاب َف َع َّب ٍ
َص َاب ُو ُج ْر ٌح ِفي
اس ُ ي ْخ ِب ُر أ َّ
َرَب ٍ
َف َر ُج ًال أ َ
اح ،قَ َ
ِ
ِ
ِ َّ
الن ِب َّي َ َّ
ُمر ِب ِاال ْغ ِت َس ِ
ات ،فََبمَغَ َذلِ َؾ َّ
اَّللُ،
اؿ" :قَتَمُوهُ ،قَتَمَ ُي ُـ َّ
اؿ ،فَ َم َ
ْ
احت َال ٌـ ،فَأ َ
صمى هللاُ َعمَ ْيو َو َسم َـ فَقَ َ
)
1
(
ِ
ِ
ِ
اءَ :بمَ َغ ِني أ َّ َّ
اؿ "لَ ْو َغ َس َؿ
اء ا ْل ِع ِّي
ُّ
اؿ َع َ
ط ٌ
أَلَ ْـ َي ُك ْف شفَ َ
َف الن ِب َّي ُ سئ َؿ َب ْع َد َذل َؾ فَقَ َ
اؿ؟" قَ َ
الس َؤ ُ
َص َاب ُو ا ْل ُج ْر ُح".
ْس ُو َح ْي ُ
ثأَ
َج َس َدهَُ ،وتََر َؾ َأر َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)108/1كتاب الطيارة )70( ،باب المجركح تصيبوالجنابة ،حديث رقـ.)775(:
 كأبك داكد في سننو ( )1( ،)62/كتاب الطيارة )70( ،باب في المجركح يتيمـ ،حديثرقـ ،)337(:مف طريؽ محمد بف شعيب عف األكزاعي_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ()1( ،)189/كتاب الطيارة كسننيا )93( ،باب في المجركحتصيبو الجنابة فيخاؼ عمى نفسو إف اغتسؿ ،حديث رقـ ،)572(:مف طريؽ حبيب بف

شر ً
أبي اٍل ًع ً
(فك ٌز).
يف عف األكزاعي_ بو ،بزيادة ي

 كأبك يعمى في مسنده( ،)309/4حديث رقـ ،)2420(:مف طريؽ ًىقؿ عف األكزاعي -بو ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو( )8( ،)140/4كتاب الطيارة )16( ،باب التيمـ ،حديثرقـ ،)1314(:عف طريؽ الكليد بف عبد هللا عف عطاء _ بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1عبد القدكس بف الحجاج الخكالني( ،)2أبك المغيرة كثقو العجمي ،كالدارقطني ،كالذىبي،
كابف حجر ،كذكره ابف حباف في ثقاتو( ،)3كقاؿ أبك حاتـ" :صدكؽ ،يكتب حديثو( ،)4كقاؿ
النسائي :ليس بو بأس ،تكفي عاـ 212ى(.)5
)ً (1
الع ًي :بكسر العيف ىك الجيؿ .انظر إلى :النياية (.)334/3
ٌ
) (2الخكالني :بفتح الخاء ،كسككف الكاك ،ىذه النسبة إلى خكالف .انظر إلى :األنساب (.)419/2
).)419/8( (3
) (4الجرح (.)56/6

) (5الثقات لمعجمي ( ،)100/2كالكماؿ( ،)237/18كالكاشؼ( ،)660/1كالتذكرة (،)386/1
كالتيذيب( ،)600/2كالتقريب ()360/

154

 -2عبد الرحمف بف عمرك ،أبك عمرك األكزاعي( ،)1كثقو ابف سعد ،كزاد :كثير الحديث كالعمـ
كالفقو ،كالعجمي ،كابف حجر ،كقاؿ أبك حاتـ" :إماـ يمتبع لما سمع( ،")2كقاؿ ابف عيينة:
"إماـ أىؿ زمانو"( ،)3تكفي عاـ 157ى(.)4
 -3عطاء ابف أبي رباح :اسمو أسمـ القرشي ،أبك محمد ،قاؿ العجمي :تابعي ثقة ككاف مفتي
أىؿ مكة في زمانو ،كثقة ابف معيف كأبك زرعة ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كىك مف
مشاىير عمماء األمصار ،كقاؿ ابف المديني نقبلن عف يحيى بف سعيد القطاف :كاف
عطاء يأخذ مف كؿ ضرب ،كقاؿ اإلماـ أحمد :مرسبلت سعيد بف المسيب أصبح
المرسبلت ،كليس في المرسبلت شيء أضعؼ مف مرسبلت الحسف كعطاء بف أبي
رباح؛ كانا يأخذاف عف كؿ أحد ،ذكره الذىبي كقاؿ :أحد األعبلـ ،كقاؿ ابف حجر :ثقة
فقيو فاضؿ ،لكنو كثير اإلرساؿ ،كقيؿ :تغير بأخرة ،كلـ يكثر ذلؾ منو(.)5
قاؿ الباحث :عمي آخر عمره ،كلـ ير مف أرسؿ عنيـ مف الصحابة ،تكفي كعمره  100سنة.

 -4عبد هللا بف عباس ،صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)4
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات؛ كألف عمة االنقطاع القادحة قد زالت
بكصمو  ،فقد كصمو البييقي في سننو الكبرل( .)6حيث قاؿ :أخبرنا أبك عبد هللا الحافظ ،ثنا أبك
جعفر محمد بف صالح بف ىانئ ،ثنا السرم بف خزيمة ،ثنا عمر بف حفص بف غياث ،حدثني
أبي ،أخبرنا الكليد بف عبد هللا بف أبي رباح أف عطاء حدثو ،عف ابف عباس ...كذكر الحديث
()7

مكصكالن ،فاألكزاعي لـ يسمع مف عطاء؛ إنما الكليد بف عبيد هللا

()1

ىك الذم سمع مف عطاء

.

) (1األكزاعي :بفتح األلؼ ،كسككف الكاك ،كفتح الزام ،ىذه النسبة إلى األكزاع ،كىي قرل متفرقة بالشاـ .انظر
إلى :األنساب(.)227/1
) (2الجرح (.)266/5
) (3الكماؿ (.)314/17

) (4التاريخ ( ،)326/5كالثقات لمعجمي ( ،)83/2كرجاؿ صحيح البخارم ( ،)450/1كتاريخ دمشؽ
( ،)147/35كالكماؿ ( ،)307/17كالتقريب(.)347/
) (5التاريخ ( ،)463/6كالثقات لمعجمي( ،)135/2كالمراسيؿ( ،)155/كالجرح ( ،)330/6كالثقات البف
حباف( ،)198/5كتاريخ دمشؽ( ،)366/40كالكماؿ( ،)69/20كالكاشؼ( ،)21/2كالتقريب(.)391/
) (6انظر إلى :سنف البييقي ( ،)346/1كتاب الطيارة ،باب الجرح إذا كاف في بعض جسده دكف بعض.

) (7ىك الكليد بف عبيد هللا بف أبي رباح ،أخ عطاء بف أبي رباح ،كثقو ابف معيف ،كأبك حاتـ كذكره ابف حباف في
الثقات ،كضعفو الدارقطني .انظر إلى الجرح( ،)9/9كالثقات البف حباف( ،)549/7كالضعفاء البف الجكزم
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التعميؽ عمى الحديث:
يدؿ ىذا الحديث عمى عدـ الفتكل بغير عمـ ،فقد عاب النبي  عمى الذيف أفتكا بغير
أيضا أنو  أمر بالجمع
عمـ ،كألحؽ بيـ الكعيد بأف دعا عمييـ ،كجعميـ في اإلثـ قتمة لو ،كفيو ن
كافيا دكف اآلخر(.)2
بيف التيمـ ،كغسؿ سائر الجسد بالماء لممصاب ،كلـ ير أحد األمريف ن

( ،)185/3كالمغني( ،)385/2كالميزاف( ،)341/4قاؿ الباحث :كأنا أميؿ إلى تكثيؽ ابف معيف ،كأبي حاتـ ،كابف

حباف لو.

) (1كىذا مف فكائد التخريج كما ىك معمكـ.
) (2انظر إلى :عكف المعبكد (.)534/1
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اد ْب ُف َسمَ َم َةَ ،ع ْف ثَا ِب ٍتَ ،ع ْف أََن ٍ
س
اف ْب ُف َح ْر ٍبَ ،ح َّدثََنا َح َّم ُ
الحديث الثاني واألربعوفَ :ح َّدثََنا ُسمَ ْي َم ُ
اؼ عمَى ِنس ِائ ِو ِفي يوٍـ و ِ
َف رسوؿ َِّ
اح ٍد".
اَّلل َ " 
ط َ َ
َْ َ
َ
 أ َّ َ ُ َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)109/1كتاب الطيارة )71( ،باب الذم يطكؼ عمىنسائو في غسؿ كاحد ،حديث رقـ.)776(:
 كالبخارم في صحيحو( )67( ،)34/7كتاب النكاح )102( ،باب مف طاؼ عمى نسائوفي غسؿ كاحد ،حديث رقـ ،)5215(:مف طريؽ قتادة عف أنس ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )1( ،)156/1كتاب الطيارة )170( ،باب اتياف النساء قبؿ إحداثالغسؿ ،حديث رقـ ،)263(:مف طريؽ حميد الطكيؿ عف أنس ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده( ،)160/3مف طريؽ فضيؿ الجحدرم (أبي كامؿ) عف حماد_ بو،بمفظ متقارب.
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)65/6حديث رقـ ،)3314(:مف طريؽ إبراىيـ بف الحجاج عفحماد_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو( )8( ،)7/4كتاب الطيارة )7( ،باب أحكاـ الجنب ،حديثرقـ ،)1206(:مف طريؽ حميد عف أنس ،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو( ،)204/1كتاب الطيارة ،باب الرجؿ يطكؼ عمى لسانو إذا حممنو أكإمائو بغسؿ كاحد ،مف طريؽ حميد عف أنس ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1سميماف بف حرب بف بجيؿ الكاشحي ،كثقو ابف خراش ،كالنسائي ،كقاؿ أبك حاتـ عنو:
كتابا قط ،ذكره ابف حباف في
إماـ ال يدلس ،كيتكمـ في الرجاؿ ،كالفقو ،ما رأيت في يده ن
الثقات ،كقاؿ ابف حجر عنو :ثقة إماـ حافظ ،تكفي عاـ 224ى(.)1
 -2حماد بف سممة بف دينار ،ثقة عابد ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)4
البناني :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)7
 -3ثابت ي
 -4أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
) (1التاريخ ( ،)8/4كالجرح ( ،)108/4كالثقات البف حباف( ،)276/8كالكماؿ( ،)384/11كالسير (،)330/10
كالتقريب(.)425/
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الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث بياف أف مف طاؼ عمى نسائو ،أم جامعيف في غسؿ كاحد ،أراد بو أنو
لـ يغتسؿ لكؿ جماع بغسؿ عمى حدة( ،)1كقاؿ الجميكر عف ىذا الحديث :بأنو كاف قبؿ كجكب
القسـ بيف نسائو ،كعند قدكمو مف السفر(.)2

) (1انظر إلى :عمدة القارم (.)286/20
) (2انظر إلى :فيض القدير (.)228/5
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اف ،ع ْف عب ِد َِّ
َخبرَنا عبي ُد َِّ
اَّلل ْب ِف ِدي َن ٍ
ار،
وسىَ ،ع ْف ُس ْف َي َ َ َ ْ
الحديث الثالث واألربعوف :أ ْ َ َ ُ َ ْ
اَّلل ْب ُف ُم َ
()1
اَّلل عمَي ِو ،رسوؿ َِّ
ضو ُ ِ
ع ِف اب ِف عمر ر ِ
اؿ:
ض َي َّ
َؿ ُع َم ُر ِر ْ َ
َ ْ ُ ََ َ
اَّلل  فَقَ َ
اف َّ َ ْ َ ُ َ
اؿَ :سأ َ
اَّللُ َع ْن ُي َما ،قَ َ
ص ِ
ِ
ِ َّ ِ
ضأَ ،ثُ َّـ َي ْرقُ َد".
َف " َي ْغ ِس َؿ َذ َك َرهُ َوَيتََو َّ
َم َرهُ أ ْ
تُ ُ
يبني ا ْل َج َن َاب ُة م َف الم ْيؿ؟ فَأ َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)109/1كتاب الطيارة )73( ،الجنب إذا أراد أف يناـ،حديث رقـ.)779(:
 كالبخارم في صحيحو ( )5( ،)65/1كتاب الغسؿ )27( ،باب الجنب يتكضأ ثـ يناـ،حديث رقـ ،)290(:مف طريؽ مالؾ عف عبد هللا بف دينار -بو  ،بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )3( ،)143/كتاب الحيض )6( ،باب جكاز نكـ الجنب كاستحبابالكضكء ،حديث رقـ ،)306(:مف طريؽ مالؾ عف بف دينار_ بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )1( ،)48/كتاب الطيارة )86( ،باب في الجنب يناـ ،حديثرقـ )221(:مف طريؽ مالؾ عف بف دينار_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )1( ،)153/1كتاب الطيارة )167( ،باب كضكء الجنب كغسؿذكره إذا أراد أف يناـ ،حديث رقـ ،)260(:مف طريؽ مالؾ عف بف دينار_ بو ،بمفظ
متقارب.
 كابف ماجو في سننو( )1( ،)193/كتاب الطيارة كسننيا )99( ،باب مف قاؿ ال يناـالجنب حتى يتكضأ كضكءه لمصبلة ،حديث رقـ ،)585(:مف طريؽ نافع عف ابف عمر،
بمفظ مختمؼ.
 كمالؾ في مكطئو ( )2( ،)65/2كتاب الطيارة )148( ،باب كضكء الجنب إذا أراد أفيناـ أك يطعـ قبؿ أف يغتسؿ ،حديث رقـ ،)147(:مف طريؽ نافع عف ابف عمر ،بمفظ
متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)116/2مف طريؽ الفضؿ بف دكيف عف سفياف بو بمفظو. كعبد الرزاؽ في مصنفو ( ،)279/1كتاب الطيارة ،باب الرجؿ يناـ كىك جنب أك يطعـأك يشرب ،حديث رقـ ،)1077(:مف طريؽ نافع عف ابف عمر ،بمفظ مختمؼ.

) (1عمر بف الخطاب القرشي ،الفاركؽ ،أمير المؤمنيف ،استشيد عاـ 23ىػ .انظر إلى :التقريب (.)412/
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 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )1( ،)63/1كتاب الطيارة )79( ،باب في الجنب يريد أفيأكؿ أك يناـ ،حديث رقـ ،)682(:مف طريؽ نافع عف ابف عمر ،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)312/7كتاب الطيارة ،باب الجنب يريد النكـ فيغسؿ فرجوكيتكضأ ،مف طريؽ مالؾ عف بف دينار_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالبغكم في شرح السنة ( ،)32/2كتاب الغسؿ ،باب الجنب إذا أراد النكـ أك األكؿتكضأ ،حديث رقـ ،)263(:مف طريؽ مالؾ عف بف دينار_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )8( ،)12/4كتاب الطيارة )7( ،باب أحكاـ الجنب ،حديثرقـ ،)1212(:مف طريؽ شعبة عف بف دينار_ بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1عبيد هللا بف مكسى :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)1
 -2سفياف بف سعيد الثكرم :ثقة ،إماـ ،فقيو ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)38
 -3عبد هللا بف دينار ،القرشي العدكم ،مكلى ابف عمر :كثقو العجمي ،كأبك حاتـ ،كابف
معيف ،كأبك زرعة ،كالنسائي ،كذكره ابف حباف في ثقاتو ،كقاؿ اإلماـ أحمد :ثقة مستقيـ
الحديث ،كقاؿ ابف حجر :ثقة ،تكفي عاـ 127ى(.)1
 -4عبد هللا بف عمر بف الخطاب ،صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)3
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث مف أراد أف يناـ كىك جنب تكضأ كضكءه لمصبلة ،كليس المعنى أنو
تكضأ ألداء الصبلة ،كىنا يجكز تقديـ الكضكء عمى غسؿ الذكر؛ ألنو ليس بكضكء يرفع الحدث،
كانما ىك لمتعبد ،كقاؿ ابف دقيؽ العيد :جاء الحديث بصيغة األمر ،كذىب الجميكر إلى أنو
لبلستحباب ،كقاؿ مالؾ ،كالشافعي :ال يجكز لمجنب أف يناـ قبؿ أف يتكضأ(.)2

) (1التاريخ ( ،)81/5كالثقات لمعجمي( ،)27/2كالجرح ( ،)46/5كالثقات البف حباف ( ،)10/5كالكماؿ
( ،)471/14كالتقريب(.)302/

) (2انظر إلى :فتح البارم البف حجر (.)394-392/1
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ِ
اؽ ب ِف عب ِد َِّ
الحديث الرابع واألربعوف :أَ ْخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُف َك ِث ٍ
اَّلل ْب ِف
يرَ ،ع ِف ْاأل َْو َزاع ِّيَ ،ع ْف ِإ ْس َح َ ْ َ ْ
وؿ َِّ
س  ،قَاؿَ :د َخمَ ْت َعمَى ر ُس ِ
أَِبي طَ ْم َح َةَ ،ع ْف أََن ٍ
اَّلل  أ ُُّـ ُسمَ ْيٍـ(َ )1و ِع ْن َدهُ أ ُُّـ َسمَ َم َة( ،)2فَقَالَ ْت:
َ
َ
اؾ يا أ َُّـ سمَيٍـ فَ ِ ِ
ِ
ا ْلم أرَةُ تَرى ِفي م َن ِ
اء،
ام َيا َما َي َرى َّ
َ
ُ ْ
الر ُج ُؿ؟ فَقَالَ ْت أ ُُّـ َسمَ َم َة :تَ ِرَب ْت َي َد َ
ض ْحت ال ّن َس َ
َْ َ
َ
)
3
(
ِ
َِّ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِِ
ِ
َّ
يياِ ،إ َذا
َؿ َع َّما َي ْعن َ
اؿ الن ِب ُّي ُ م ْنتَص ًار أل ُّـ ُسمَ ْيـَ " :ب ْؿ أَ ْنت تَ ِرَب ْت َي َداؾ  ،إ َّف َخ ْي َرُك َّف التي تَ ْسأ ُ
فَقَ َ
ِ
ِ ِ
ِ
اؿَ " :ن َع ْـ فَأ ََّنى ُي ْش ِب ُي ُي َّف ا ْل َولَ ُد؟ ِإ َّن َما ُى َّف
اء َف ْمتَ ْغتَس ْؿ" قَالَ ْت أ ُُّـ َسمَ َم َةَ ،ولِم ّن َساء َم ٌ
َأرَت ا ْل َم َ
اء؟ قَ َ
ِ
الر َج ِ
ؽ(ِّ )4
اؿ".
َشقَائ ُ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)110/1كتاب الطيارة )76( ،باب المرأة ترل فيمناميا ما يرل الرجؿ ،حديث رقـ.)787(:
 كمسمـ في صحيحو ( )3( ،)144/كتاب الحيض )7( ،باب كجكب الغسؿ عمى المرأةبخركج المني منيا ،حديث رقـ ،)310(:مف طريؽ عكرمة بف عمار عف إسحؽ_ بو،
بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )1( ،)121/1كتاب الطيارة )131( ،باب المرأة ترل في مناميا مايرل الرجؿ ،حديث رقـ ،)195(:مف طريؽ قتادة عف أنس ،بمفظ مختمؼ.
 كعبد الرزاؽ في مصنفو ( ،)284/1كتاب الطيارة ،باب احتبلـ المرأة ،حديثرقـ ،)1096(:مف طريؽ الثكرم عف أنس ،بمفظ مختمؼ.
الشاىد:
أـ سممة

(رضي هللا عنيا):

 أخرج مسمـ حديثيا في ( )3( ،)144/كتاب الحيض )7( ،باب كجكب الغسؿ عمى المرأةبخركج المني منيا ،حديث رقـ.)313(:

) (1أـ يسميـ بنت ممحاف األنصارية أـ أنس بف مالؾ .انظر إلى :الكماؿ(.)365/35
) (2أـ سممة ىند بنت أمية بف المغيرة أـ المؤمنيف زكج النبي  ،تكفيت عاـ 62ىػ ،انظر إلى:
التقريب(.)754/
) (3تربت يداؾ :ترب أم افتقر حتى لصؽ بالتراب؛ كىك ىنا ليس دعاء ،إنما تقاؿ عند إنكار الشيء أك الزجر
عنو أك استعظامو أك الترغيب بػو _بتصرؼ يسير_  .انظر إلى :النياية(.)184/1

) (4شقائؽ الرجاؿ :نظائر كأمثاؿ الرجاؿ في األخبلؽ كالطباع .انظر إلى :المصدر السابؽ(.)492/2
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رجاؿ السند:
 -1محمد بف كثير بف أبي عطاء الثقفي ،أبك يكسؼ الصنعاني ،ضعفو اإلماـ أحمد ،كفي
الثقات البف حباف قاؿ عنو" :يخطئ كيغرب( ،")1كفي الكامؿ

()2

قاؿ عنو ابف عدم:

"محمد بف كثير لو ركايات عف معمر كاألكزاعي خاصة أحاديث عداد مما ال يتابع أحد
صالحا ،كقاؿ أبك داكد :لـ يكف
عميو" ،كثقو ابف معيف ،كقاؿ عنو أبك حاتـ :كاف رجبلن
ن
يفيـ الحديث ،كقاؿ الذىبي عنو :صدكؽ اختمط بآخرة ،كزاد :مختمؼ فيو ،كقاؿ ابف
حجر :صدكؽ كثير الغمط ،تكفي عاـ 216ى( ،)3قاؿ الباحث :ىك كما قاؿ فيو ابف
حجر.
 -2عبد الرحمف بف عمرك األكزاعي ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)41(:
 -3إسحؽ بف عبد هللا بف أبي طمحة :زيد بف سيؿ األنصارم ،كثقو العجمي ،كأبك حاتـ،
كالنسائي ،كأبك زرعة ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ الذىبي ،كابف حجر عنو :ثقة
حجة(.)4
 -4أنس بف مالؾ ،صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف فيو محمد بف كثير صدكؽ كثير الخطأ.
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث دليؿ عمى أف النساء ليس كميف يحتممف ،كفيو دليؿ عمى كجكب الغسؿ
عمى المرأة باإلنزاؿ(.)5

).)70/9( (1

).)254/6( (2
) (3سؤاالت ابف الجنيد ( ،)357/كالعمؿ ألحمد ( ،)251/3كالضعفاء لمعقيمي( ،)128/4كالجرح(،)69/8
كالضعفاء البف الجكزم( ،)94/3كالكماؿ ( ،)329/26كالكاشؼ( ،)212/2كالمغني( ،)257/2كالتقريب
(.)504/
) (4التاريخ ( ،)393/1كالثقات لمعجمي( ،)219/1كالجرح( ،)226/2كالثقات البف حباف(،)23/4

كالكماؿ( ،)444/2كالكاشؼ ( ،)237/1كالتقريب(.)101/
) (5انظر إلى :عمدة القارم (.)351-350/3
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ٍِ
اؽ ،ع ْف فَ ِ
اط َم َة ِب ْن ِت
الحديث الخامس واألربعوف :أ ْ
َخ َب َرَنا أ ْ
َح َم ُد ْب ُف َخالدَ ،ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُف ِإ ْس َح َ َ
ِ
ِ
َّتيا أَسماء ِب ْن ِت أَِبي ب ْك ٍر ر ِ
ِ
وؿ
ض َي َّ
اَّللُ َع ْن َيا ،قَالَ ْتَ :س ِم ْع ُ
ا ْل ُم ْنذ ِرَ ،ع ْف َجد َ ْ َ َ
ت ْ
َ َ
َؿ َر ُس َ
ام َأرَةً َوى َي تَ ْسأ ُ
يو دما فَح ِّك ِ
يضيا؟ قَاؿِ" :إ ْف أرَي ِت ِف ِ
ِ ِ
َِّ
يو( ،)1ثُ َّـ
اَّلل َ :ك ْي َ
ً ُ
َْ
تصنعُ ِب ْ
ؼ ْ
ثوبيا ِإ َذا طَ ُي َر ْت َم ْف َمح َ
َ
ِ ِ ()2
ض ِحي(ِ )3في س ِائ ِر ثَوِب ِؾ ،ثُ َّـ صمِّي ِف ِ
يو".
اق ُْرص
يو  ،ثُ َّـ ا ْن َ
ْ
َ
َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( /)111/1كتاب الطيارة )83( ،باب دـ الحيض يصيبالثكب ،حديث رقـ.)795(:
 كالبخارم في صحيحو ( )4( ،)55/1كتاب الكضكء )63( ،باب غسؿ الدـ ،حديثأيضا ( ،)69/1حديث رقـ ،)307(:مف طريؽ ىشاـ بف عركة عف فاطمة
رقـ ،)227(:ك ن
_بو ،بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )2( ،)139/كتاب الطيارة )33( ،باب نجاسة الدـ ككيفية غسمو،حديث رقـ ،)291(:مف طريؽ ىشاـ عف فاطمة_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )1( ،)254/1كتاب الطيارة )104( ،باب غسؿ دـ الحيض مفالثكب ،حديث رقـ ،)138(:مف طريؽ ىشاـ عف فاطمة_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )1( ،)170/1كتاب الطيارة )185( ،باب دـ الحيض يصيبأيضا ( ،)195/1حديث رقـ ،)394(:مف طريؽ ىشاـ عف
الثكب ،حديث رقـ ،)292(:ك ن
فاطمة_ بو  ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو ( )1( ،)206/كتاب الطيارة كسننيا )118( ،باب دـ الحيض يصيبالثكب ،حديث رقـ ،)629(:مف طريؽ ىشاـ عف فاطمة_ بو ،بمفظ متقارب.
 كمالؾ في مكطئو ( )2( ،)82/2كتاب الصبلة )192( ،باب جامع الحيضة ،حديثرقـ ،)196(:مف طريؽ عركة بف الزبير عف فاطمة_ بو ،بمفظ متقارب.
 -كأحمد في مسنده ( ،)345/6مف طريؽ ىشاـ عف فاطمة_ بو ،بمفظ متقارب.

) (1حكيو :ىك حت كتقشير الشيء كازالتو .انظر إلى :النياية (.)337/1
) (2اقرصيو :الدلؾ بأطراؼ األصابع كاألظفار ،مع صب الماء عميو حتى يذىب أثره .انظر إلى :المصدر
السابؽ (.)40/4

) (3انضحي :ىك رش الماء لمغسؿ كاإلزالة .انظر إلى :المصدر نفسو (.)69/5
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 كعبد الرزاؽ في مصنفو ( )2( ،)319/1كتاب الحيض ،باب دـ الحيضة تصيبالثكب ،حديث رقـ ،)1223(:مف طريؽ ىشاـ عف فاطمة_بو ،بمفظ متقارب.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )1( ،)540/1كتاب الطيارات )112( ،باب المرأة يصيبثيابيا مف دـ حيضيا ،حديث رقـ ،)1015(:مف طريؽ ىشاـ عف فاطمة_ بو ،بمفظ
متقارب.
 كابف خزيمة في صحيحو ( )1( ،)140/1كتاب الكضكء )209( ،باب الدليؿ عمى أفالنضح المأمكر بػو ىك نضح ما لـ يصيب الدـ مف الثكب ،حديث رقـ ،)276(:مف
طريؽ عمر بف عمي عف محمد بف إسحؽ_ بو  ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف ( )8( ،)241/4كتاب الطيارة )20( ،باب تطيير النجاسة ،حديثرقـ ،)1396(:مف طريؽ ىشاـ عف فاطمة_ بو  ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1أحمد بف خالد :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)17
 -2محمد بف إسحؽ :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)17
 -3فاطمة بنت المنذر بف الزبير بف العكاـ ،زكجة ىشاـ بف عركة ،كجدتيا أسماء بنت أبي
بكر ،تابعية ثقة(.)1
قديما بمكة ،مف كبار الصحابيات ،سميت بذات
 -4أسماء بنت أبي بكر الصديؽ ،أسممت ن
النطاقيف ،تزكجيا الزبير بف العكاـ ،كىاجرت المدينة كىي حامؿ بعبد هللا بف الزبير،
ركت عف النبي  تكفيت عاـ 73ى(.)2
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى أحمد بف خالد ،كمحمد بف إسحاؽ
الصدكقيف .

) (1الثقات لمعجمي ( ،)458/2كالثقات البف حباف ( ،)301/5كالكماؿ ( ،)265/35كالكاشؼ (،)515/2

كالتقريب(.)752/

) (2الطبقات( ،)435/10كاالستيعاب ( ،)871/كأسد الغابة ( )9/6كالكماؿ ( ،)123/35كالتقريب(.)743/
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التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث إذا لـ يكف لممرأة إال ثكب كاحد ،تحيض فيو ،فمف المعمكـ أنيا تصمي
فيو ،لكف بعد تطييره ،إذا أصابو دـ الحيض ،كالمعنى أم تدلؾ مكضع الدـ بأطراؼ أصابعيا؛
ليتحمؿ بذلؾ كيخرج ،ثـ ترش ىذا المكضع الذم لـ تر فيو أثر الدـ ،كلكف شكت فيو ،قاؿ
القرطبي :النضح ىك :الرش؛ ألف غسؿ الدـ استفيد مف قكلو تقرصو بالماء ،كأما النضح فيك لما
شكت فيو مف الثكب ،كقاؿ الخطابي :فيو دليؿ عمى أف النجاسات ،إنما تزاؿ بالماء؛ ألف جميع
النجاسات بمثابة الدـ ،ال فرؽ بينو ،كبينيا ،كبيذا قاؿ الجميكر(.)1

) (1انظر إلى :عكف المعبكد (.)25-24/2
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َخبرَنا جعفَر ب ُف عو ٍف ،ح َّدثََنا ِى َشاـ ب ُف عروةَ ،ع ْف أَِب ِ
يوَ ،ع ْف
ُ ْ ُْ َ َ
َ
الحديث السادس واألربعوف :أ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
ِ
وؿ َِّ
اَّلل ع ْنيا ،قَالَ ْت :جاء ْت فَ ِ
ِ
ش(ِ ،)1إلَى ر ُس ِ
ت أَِبي ُح َب ْي ٍ
اَّلل  فَقَالَ ْتَ :يا
اط َم ُة ِب ْن ُ
َعائ َش َة َرض َي َّ ُ َ َ
َ َ
َ
()2
ِ
رسوؿ َِّ ِ
ؽ( ،)3فَِإ َذا
اض فَ َال أَ ْط ُي ُر ،أَفَأ ََدعُ َّ
اؿَ" :ال ِإ َّن َما َذلِ ِؾ ع ْر ٌ
ُستَ َح ُ
ام َأرَةٌ أ ْ
اَّللِ ،إ ّني ْ
الص َالةَ؟ قَ َ
َُ َ
)
5
(
)
4
(
ِ
ِ
ِِ
صمِّي".
ض ُة  ،فَ َد ِعي َّ
أَق َْبمَت ا ْل َح ْي َ
َّـَ ،و َ
الص َالةََ ،وِا َذا أ َْد َب َر ْت  ،فَا ْغسمي َع ْنؾ الد َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)112/1كتاب الطيارة )84( ،باب في غسؿالمستحاضة ،حديث رقـ.)797(:
 كالبخارم في صحيحو ( )4( ،)55/1كتاب الكضكء )63( ،باب غسؿ الدـ ،حديثرقـ ،)228(:مف طريؽ محمد بف خازـ أبي معاكية عف ىشاـ_ بو ،بزيادة عند البخارم،
أيضا أخرجو في ( )6( ،)68/1كتاب الحيض )8( ،باب االستحاضة،
كليس بحيض" ك ن
أيضا أخرجو ( )26( ،)73/1باب
حديث رقـ ،)306(:مف طريؽ مالؾ عف ىشاـ –بو ،ك ن
عرض االستحاضة ،حديث رقـ ،)331(:مف طريؽ زىير عف ىشاـ_ بو ،بألفاظ

متقاربة.
 كمسمـ في صحيحو ( )3( ،)150/كتاب الحيض )14( ،باب المستحاضة كغسمياكصبلتيا ،حديث رقـ ،)333(:مف طريؽ ككيع عف ىشاـ_ بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )1( ،)55/كتاب الطيارة )108( ،باب أف الحيضة إذا أدبرت التدع الصبلة ،حديث رقـ ،)282(:مف طريؽ زىير عف ىشاـ_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )1( ،)217/1كتاب الطيارة )93( ،باب في المستحاضة ،حديثرقـ ،)125(:مف طريؽ أبي معاكية عف ىشاـ _بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )1( ،)131/1كتاب الطيارة )135( ،باب ذكر األقراء ،حديثرقـ ،)212(:مف طريؽ أبي معاكية عف ىشاـ_ بو ،بمفظ متقارب.

) (1فاطمة بنت أبي حبيش ،كاسمو قيس بف المطمب األسدية ،صحابية .انظر إلى :التقريب (.)751/
) (2أيستحاض :المستحاضة ىي التي يسيؿ دميا في أياـ معمكمة .انظر إلى :تاج العركس (.)313/18
)ً (3عرؽ :بكسر العيف ،ىك مجرل الدـ في الجسد .انظر إلى :الكسيط(.)596/
) (4الحيضة :ىك الدـ نفسو .انظر إلى :تاج العركس(.)313/18
) (5أدبرت :انقضت .انظر إلى :النياية (.)442/2
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 كابف ماجو في سننو ( )1( ،)203/كتاب الطيارة كسننيا )115( ،باب ما جاء فيالمستحاضة التي قد عدت أياـ أقرائيا قبؿ أف يستمر ،حديث رقـ ،)621(:مف طريؽ
ككيع عف ىشاـ_ بو  ،بمفظ متقارب.
 كمالؾ في مكطئو ( )2( ،)83/2كتاب الصبلة )197( ،باب المستحاضة ،حديثرقـ ،)198(:مف طريؽ مالؾ عف ىشاـ_بو ،بمفظ متقارب.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )1( ،)118/1كتاب الطيارات )157( ،باب المستحاضةكيؼ تصنع؟ حديث رقـ ،)1344(:مف طريؽ ككيع عف ىشاـ _بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)458/7حديث رقـ ،)4486(:مف طريؽ حماد عف ىشاـ_ بو،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)320/1كتاب الحيض ،باب أقؿ الحيض ،مف طريؽ مالؾ عفىشاـ_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )8( ،)183/4كتاب الطيارة )18( ،باب الحيض،كاالستحاضة ،حديث رقـ ،)1350(:مف طريؽ مالؾ عف ىشاـ_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالطبراني في المعجـ األكسط ( ،)307/4حديث رقـ ،)4281(:مف طريؽ أيكب عفىشاـ_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالطبراني في المعجـ الكبير ( ،)357/24حديث رقـ ،)888(:مف طريؽ ابف جريج عفىشاـ_ بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1جعفر بف عكف ،صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)18
 -2ىشاـ بف عركة بف الزبير ،ثقة  ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)18
 -3عركة بف الزبير ،ثقة ،ثبت ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)18
 -4عائشة رضي هللا عنيا ،أـ المؤمنيف ،تقدمت ترجمتيا في حديث رقـ (.)40
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الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف فيو جعفر بف عكف صدكؽ ،كبالمتابعة التامة مف:
محمد بف حازـ (أبي معاكية) ( ،)1كمالؾ( ،)2كزىير بف معاكية( ،)3كككيع( ،)4كأيكب بف أبي
تميمة( ،)5كعبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج( ،)6كجميعيـ ثقات ،يرتقي الحديث إلى الصحيح
لغيره.
التعميؽ عمى الحديث:
ىذا الحديث حجة لمالؾ ،كالشافعي في أف المستحاضة إذا ميزت دـ الحيض ،مف دـ
االستحاضة أنيا تعتبر الدـ ،كتعمؿ عمى إقبالو كادباره ،فإذا أقبمت الحيضة تركت الصبلة ،كاذا
أدبرت اغتسمت كصمت ،كقاؿ أبك حنيفة :إنما تعمؿ عمى عدد الميالي كاألياـ ،كاذا لـ تميز دـ
الحيض مف دـ االستحاضة فإنيا تترؾ الصبلة عدد أياـ حيضتيا المعركفة إف كاف ليا أياـ ،كاف
لـ تكف ليا أياـ فعدة عشرة أياـ ،الذم ىك عند أبي حنيفة أكثر الحيض ،ثـ تككف مستحاضة،
تصكـ كتصمي ،ثـ ال تزاؿ تفعؿ ذلؾ في كؿ شير ،كىذا قكؿ الككفييف ،ككافقيـ الشافعي(.)7

) (1انظر إلى :التقريب (.)475/
) (2انظر إلى :المصدر السابؽ (.)516/
) (3انظر إلى :المصدر نفسو (.)218/
) (4انظر إلى :المصدر نفسو (.)581/
) (5انظر إلى :المصدر نفسو (.)117/
) (6انظر إلى :المصدر نفسو (.)363/
) (7انظر إلى :شرح صحيح البخارم ( ،)426-425/1كالبحر المحيط(. )147/3
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ِ
َخ َب َرَنا َخالِ ُد ْب ُف َم ْخمٍَدَ ،ح َّدثََنا َمالِ ُؾ ْب ُف أََن ٍ
اؿ:
الحديث السابع واألربعوف :أ ْ
سَ ،ع ْف َزْيد ْب ِف أ ْ
َسمَ َـ ،قَ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
سأَؿ رجؿ( )1رسوؿ َِّ
اؿ" :لِتَ ُش َّد َعمَ ْي َيا
ام َأرَتي َو ِى َي َحائ ٌ
اؿَ :ما َيح ُّؿ لي م َف ْ
ض؟ ،قَ َ
اَّلل فَقَ َ
َ َ ٌَُ َُ َ
()2
َع َال َىا".
ِإ َزَارَىا  ،ثُ َّـ َشأْ َن َؾ ِبأ ْ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)134/1كتاب الطيارة )107( ،باب مباشرة الحائض،حديث رقـ.)1068(:
 كمالؾ في مكطئو ( ،)78/2كتاب الطيارة )183( ،باب ما يحؿ لمرجؿ مف امرأتو كىيحائض ،حديث رقـ ،)184(:عف مالؾ_بو ،بمفظو.
 كالبييقي في سننو ( ،)191/7كتاب النكاح ،باب اتياف الحائض ،مف طريؽ ابف بكيرعف مالؾ _بو ،بمفظو.
الشاىد:
 -1عائشة رضي هللا عنيا
 أخرج النسائي حديثيا في ( )1( ،)180/1كتاب الطيارة )159( ،باب مباشرة الحائض،حديث رقـ ،)275(:كمالؾ في ( ،)79/2كتاب كقكت الصبلة )183( ،باب ما يحؿ
لمرجؿ مف امرأتو ،حديث رقـ ،)186(:كالدارمي في ( )1( ،)134/1كتاب الطيارة،
( )107باب مباشرة الحائض ،حديث رقـ ،)1069(:كالبييقي في ( ،)191/7كتاب
النكاح ،باب اتياف الحائض ،بألفاظ متقاربة .
رجاؿ السند:
()3

 -1خالد بف مخمد القطكاني

البجمي ،الككفي أبك الييثـ ،كثقو العجمي كابف شاىيف ،كذكره ابف

حباف في الثقات( ،)4كقاؿ أبك حاتـ عنو" :ال يحتج بػو كيكتب حديثو"( ،)5كاتيـ بالتشيع مف
قبؿ ابف سعد ،كأبك داكد ،كالعجمي ،كالذىبي ،كابف حجر ،كقاؿ عنو الجكزجاني" :كاف

) (1عبدهللا بف سعد األنصارم ،كيقاؿ :القرشي ،عـ حراـ بف حكيـ ،انظر إلى :شرح الزرقاني(.)103/1
) (2إزار :لحاؼ .المصباح المنير (.)712/2
) (3القطكاني :بفتح القاؼ ،كالطاء ،كالكاك نسبة إلى قطكاف ،كىك مكضع بالككفة .انظر إلى :األنساب(.)525/4
).)224/8( (4

) (5الجرح (.)354/3
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شتاما ،معمنان بسكء مذىبو( ،")1كقاؿ اإلماـ أحمد في عممو(":)2لو أحاديث مناكير" ،كمف
ن
()4
()3
أجميا أدرجو العقيمي في الضعفاءالكبير " ،كقاؿ ابف عدم" :ال بأس بػو " ،ككذلؾ قاؿ
ابف معيف ،كقاؿ عنو ابف حجر :صدكؽ ،تكفي عاـ 213ى ،كقيؿ :بعدىا(.)5
قاؿ الباحث :
ىك مف شيكخ البخارم ،ثقة في حديثو ،إال أنو مفرط في التشيع ،أما التشيع ،فقد قاؿ ابف
حجر في مقدمة الفتح(" :)6إذا كاف ثبت األخذ كاألداء ال يضر ال سيما لـ يكف داعية إلى بدعتو"،
أما المناكير :فقد تتبعيا ابف عدم مف حديثو في كاممو ،كليس فييا شيء تفرد بػو إال ما أخرجو
كليا"...
لو البخارم ،كىك حديث أبي ىريرة " :مف عادل لي ن

()7

الحديث ،كقاؿ ابف عدم بعد

أف ساؽ لو ىذه األحاديث" :لـ أجد في كتبو أنكر مما ذكرتو ،فمعمو تكىـ منو ،أك حمؿ عمى

الحفظ"(.)8
 -2مالؾ بف أنس ،أبك عبد هللا المدني الفقيو ،ثقو ،فقيو ،مأمكف ،كرع ،ثبت إماـ دارة
اليجرة ،قاؿ الشافعي" :إذا جاء األثر فمالؾ النجـ"( ،)9تكفي عاـ 179ىػ (.)10
 -3زيد بف أسمـ القرشي العدكم ،أبك أسامة ،كيقاؿ :أبك عبد هللا ،كثقو اإلماـ أحمد ،كأبك
حاتـ ،كأبك زرعة ،كابف عدم ،كابف سعد ،كالنسائي ،كابف خراش ،كذكره ابف حباف في
ثقاتو( ،)11كقاؿ عنو ابف حجر :ثقة ،عالـ ،ككاف يرسؿ ،كقد عده مف المرتبة األكلى في
طبقات المدلسيف(.)12
) (1أحكاؿ الرجاؿ (.)131/
).)18/2( (2
).)15/2( (3

) (4الكامؿ (.)36/3
) (5الطبقات ( ،)530/8كالتاريخ ( ،)174/3كالثقات لمعجمي( ،)332/1كسؤاالت أبي عبيد اآلجرم(،)103/
كالضعفاء البف الجكزم ( ،)250/1كالكماؿ ( ،)163/8كالمغني ( ،)301/1كالميزاف ( ،)640/1كالتقريب
()190/

).)400/1( (6
) (7انظر إلى :صحيح البخارم ( )81( ،)105/8كتاب الرقاؽ )38( ،باب التكاضع ،حديث رقـ.)6502(:
) (8انظر إلى :الكامؿ (.)36/3
) (9انظر إلى :الكماؿ (.)91/27
) (10الطبقات ( ،)570/7كحمية األكلياء ( ،)316/6كالتقريب (.)516/
).)246/4( (11

نادرا".
) (12حيث قاؿ ابف حجر في طبقات المدلسيف (" :)21/األكلى مف لـ يكصؼ بالتدليس إال ن
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كفي الجرح( )1قاؿ حماد بف زيد" :قدمت المدينة ،كزيد بف أسمـ حي فسألت عبيد هللا بف
ٌ
بأسا ،إال أنو يفسر القرآف برأيو" ،تكفي عاـ
عمر إف الناس يتكممكف فيو؟ فقاؿ" :ما أعمـ بو ن

136ى(.)2

الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى خالد بف مخمد الصدكؽ ،أما عمة االنقطاع
القادحة فقد زالت بكصمو ،حيث كصمو الطبراني في معجمو الكبير( ،)3فقد قاؿ" :ركاه زيد بف أسمـ
()4

عف عطاء بف يسار

عف ابف عباس "...الحديث ،كبالمتابعة التامة (لخالد) مف يحيى بف

بكير( ،)5الثقة ،يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.
التعميؽ عمى الحديث:
اختمؼ العمماء في مباشرة الحائض ،فأجاز مالؾ ،كأبك حنيفة ،كالشافعي في أصح
األقكاؿ ما فكؽ اإلزار ،أم ليستمتع بيا بما دكف الفرج ،كالمحيض في المغة :قد يككف مكضع
الحيضة ،كىك الفرج ،فيككف قكلو تعالى :فاعتزلوا النساء في المحيض

()6

مكافؽ لحديث أنس

 ":اصنعكا كؿ شيء إال النكاح( ،")7كىذا ىك الذم صح عمف جاء عنو في ذلؾ شيء مف
الصحابة ،أما مؤاكمة الحائض ،كمضاجعتيا ،كقبمتيا فأمر مجمع عميو(.)8

ٍ
وفَ ،ع ْف ُم َح َّم ِد ْب ِف َع ْم ٍروَ ،ع ْف
الحديث الثامف واألربعوف :أ ْ
َخ َب َرَنا َي ْعمَى ْب ُف ُع َب ْيدَ ،وَي ِز ُ
يد ْب ُف َى ُار َ
ٍ ()9
وؿ َِّ
أَِبي سمَم َة ،ع ْف أُِـ سمَم َة ر ِ
ت م َع ر ُس ِ
ت
اَّلل ِ في لِ َح
ض َي َّ
اؼ  ،فَ َو َج ْد ُ
اَّللُ َع ْن َيا ،قَالَ ْتُ :ك ْن ُ َ َ
َ َ َ ّ َ َ َ
)
10
(
ِ
ِ
ِ
ت ،فَقَاؿ رسوؿ َِّ
اء.
تَ :و َج ْد ُ
اَّلل َ " :ما لَ ِؾ ،أََن ِف ْست ؟" ُق ْم ُ
اء ،فَقُ ْم ُ
ت َما تَ ِج ُد ال ّن َس ُ
َما تَ ِج ُد ال ّن َس ُ
َ َُ ُ
).)555/3( (1
) (2العمؿ ألحمد ( ،)409/1كالتاريخ ( ،)387/3كأبك زرعة كجيكده في السنة ( ،)870/كالمراسيؿ البف أبي

حاتـ ( ،)63/كالكامؿ ( ،)208/3كالكماؿ ( ،)12/10كجامع التحصيؿ ( ،)178/كالتقريب (.)222/
) ،)314/10( (3حديث رقـ.)10765(:

) (4عطاء بف يسار اليبللي ،أبك محمد المدني ،ثقة فاضؿ ،صاحب مكاعظ ،تكفي عاـ 94ى كقيؿ :بعد ذلؾ.
انظر إلى :التقريب (.)392/

) (5انظر إلى :التقريب (.)592/
) (6البقرة  :آية (.)222
) (7انظر إلى :صحيح مسمـ ( )3( ،)142/كتاب الحيض )2( ،باب االضطجاع مع الحائض في لحاؼ كاحد،
حديث رقـ.)302(:
) (8انظر إلى :شرح ابف ماجو – لمغمطام (.)888-887/

) (9المحاؼ :ىك غطاء مف القطف يتغطى بو النائـ .انظر إلى :المعجـ الكسيط (.)818/
) (10أنفست :أم أحضت .انظر إلى :النياية (.)95/5
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ِ
ِ
وؿ
ب َّ
ت ِم ْف َشأْني ،ثُ َّـ َر َج ْع ُ
َصمَ ْح ُ
آد َـ" قَالَ ْت :فَقُ ْم ُ
اَّللُ َعمَى َب َنات َ
اؿَ " :ذ َ
ت فَأ ْ
اؾ َما َكتَ َ
اؿ َر ُس ُ
ت قَ َ
قَ َ
اَّلل ْ " :اد ُخمِي ِفي المِّح ِ
َِّ
ت.
اؼ" فَ َد َخ ْم ُ
َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)135/1كتاب الطيارة )107( ،باب مباشرة الحائض،حديث رقـ.)1080(:
 كالبخارم في صحيحو ( )6( ،)72/1كتاب الحيض )22( ،باب مف أخذ ثياب الحيضسكل ثياب الطير ،حديث رقـ ،)323(:مف طريؽ زينب بنت أبي سممة عف أـ سممة،
بمفظ مختمؼ.
 كابف ماجو في سننو ( )1( ،)209/كتاب الطيارة كسننيا )121( ،باب ما لمرجؿ مفامرأتو إذا كانت حائضة ،حديث رقـ ،)637(:مف طريؽ محمد بف بشر عف بف عمرك
_بو  ،بمفظ متقارب.
 كعبد الرزاؽ في مصنفو ( ،)322/1كتاب الحيض ،باب مباشرة الحيض ،حديثرقـ ،)1235(:مف طريؽ يحيى بف أبي كثير عف أبي سممة بو بمفظ متقارب.
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)446/12حديث رقـ ،)7015(:مف طريؽ محمد بف عبيد عفابف عمرك_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالطبراني في المعجـ الكبير ( ،)263/23حديث رقـ ،)555(:مف طريؽ محمد بف بشرعف بف عمرك _بو  ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1يعمى بف عبيد الطنافسي ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)2
 -2يزيد بف ىاركف ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)20
 -3محمد بف عمرك بف عمقمة ،صدكؽ لو أكىاـ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)26
 -4أبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ ()26
 -5أـ سممة ىند بنت أبي أمية بف المغيرة ،أـ المؤمنيف ،كزكج النبي  ،كانت قبؿ النبي 
زكج أبي سممة ،تكفيت عاـ 62ىػ ،كصمى عمييا أبك ىريرة (.)1
الحكـ عمى الحديث:

) (1أسد الغابة ( ،)289/6كالكماؿ ( ،)317/35كاإلصابة ( ،)203/8كالتقريب (.)754/
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الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف فيو محمد بف عمرك صدكؽ لو أكىاـ ،كبالمتابعة
()1

القاصرة عند البخارم مف زينب
()2

كثير الثقة

بنت أبي سممة ،كالتامة عند عبد الرزاؽ مف يحيى بف أبي

لمحمد ،يرتقي الحديث إلى الحسف لغيره.

التعميؽ عمى الحديث:
ىذا الحديث يدؿ عمى أف الحيض مكتكب عمى بنات آدـ فمف بعدىف مف البنات ،كىك
مف أصؿ خمقتيف الذم فيو صبلحيف(.)3

) (1انظر إلى :التقريب (.)747/

) (2انظر إلى :المصدر السابؽ (.)596/
) (3انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)411/1

173

اد ْب ُف َسمَ َم َةَ ،ع ْف ثَا ِب ٍتَ ،ع ْف
اف ْب ُف َح ْر ٍبَ ،ح َّدثََنا َح َّم ُ
الحديث التاسع واألربعوف :أَ ْخ َب َرَنا ُسمَ ْي َم ُ
اض ِت ا ْلم أرَةُ ِفي ِيـ لَـ ي َؤ ِ
أََن ٍ
وىاَ ،ولَ ْـ ُي َش ِ
وىا ِم َف
س  ، أ َّ
وىاَ ،وأ ْ
َخ َر ُج َ
ارُب َ
اكمُ َ
َف ا ْل َي ُي ُ
ود َكا ُنوا ِإ َذا َح َ
ْ ْ ُ
َْ
ا ْلبي ِت ،ولَـ تَ ُك ْف معيـ ِفي ا ْلبي ِ
وت .فَ ُس ِئؿ َّ
اَّللُ تَ َعالَى َ وَي ْسأَلُوَن َؾ َع ِف
الن ِب ُّي َ ع ْف َذلِ َؾ فَأَ ْن َز َؿ َّ
ُُ
َ َ ُْ
َْ َ ْ
َ
)
1
(
َف ي َؤ ِ
يض ُقؿ ُىو أَ ًذى" فَأَمرُىـ رسوؿ َِّ
ِ
َف ُي َش ِ
َف َي ُك َّف َم َع ُي ْـ
وى َّفَ ،وأ ْ
ارُب ُ
وى َّفَ ،وأ ْ
اكمُ ُ
اَّلل  أ َّ ُ
ا ْل َمح ِ ْ َ
ََ ْ َ ُ ُ
ِ
ِ
ِفي ا ْلبي ِ
ٍ
ع َش ْي ًئا ِم ْف
يد َى َذا أ ْ
وتَ ،وأ ْ
َف َي َد َ
ودَ :ما ُي ِر ُ
اح" .فَقَالَت ا ْل َي ُي َ
َف َي ْف َعمُوا ُك َّؿ َش ْيء َما َخ َال ال ّن َك َ
ُُ
()3
()2
ِ ِ
ض ْي ٍر ِ ،إلَى ر ُس ِ
وؿ َّ
اَّللُ  فَأ ْ
اء َع َّب ُ
ُس ْي ُد ْب ُف ُح َ
َخ َب َراهُ
اد ْب ُف ِب ْش ٍر َ ،وأ َ
أ َْم ِرَنا ِإَّال َخالَفَ َنا فيو .فَ َج َ
َ
ِ
وؿ َِّ
ِب َذلِ َؾ وقَ َاال :يا رسوؿ َِّ
يض؟ فَتَم َّعر(َ )4و ْج ُو ر ُس ِ
اَّلل ،أَفَ َال َن ْن ِك ُح ُي َّف ِفي ا ْل َم ِح ِ
يدا
اَّلل  تَ َم ُّع ًار َشد ً
َ
َ
َ َ
َ َُ َ
)
5
(
ِ
ث رسوؿ َِّ
َّ َّ
اَّلل 
اما ،فَ َخ َر َجا ،فَ ْ
استَ ْق َبمَتْ ُي َما َىديَّ ُة لَ َب ٍف ،فَ َب َع َ َ ُ ُ
َحتَّى ظَ َننا أَن ُو قد َو َج َد َعمَ ْي ِي َما ،فَقَ َ
ِفي آثَ ِ
ض ْب َعمَ ْي ِي َما".
َّى َما فَ َسقَ ُ
ارِى َما فَ َرد ُ
اى َما ،فَ َعمِ ْم َنا أ ََّن ُو لَ ْـ َي ْغ َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)135/1كتاب الطيارة )107( ،باب مباشرة الحائض،حديث رقـ.)1089(:
 كمسمـ في صحيحو( )3( ،)142/كتاب الحيض )3( ،باب جكاز غسؿ الحائض رأسزكجيا كترجيمو كطيارة سؤرىا كاالتكاء في حجرىا كقراءة القرآف فيو ،حديث رقـ،)302(:
مف طريؽ عبد الرحمف بف ميدم عف حماد بف سممة_ بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في ( )1( ،)52/كتاب الطيارة )102( ،باب في مؤاكمة الحائض كمجامعتيا،أيضا في ( )12( ،)245/2كتاب النكاح )46( ،باب إتياف
حديث رقـ ،)258(:كأخرجو ن
الحائض كمباشرتيا ،حديث رقـ ،)2165(:مف طريؽ مكسى ابف إسماعيؿ عف حماد بف
سممة_ بو ،بألفاظ متقاربة.
 كالترمذم في سننو ( )48( ،)215-214/5كتاب تفسير القرآف )3( ،باب مف سكرةالبقرة ،حديث رقـ ،)2977(:مف طريؽ عبد بف حميد عف سميماف_ بو ،بمفظ متقارب.
) (1سكرة البقرة /آيو (.)222
) (2عباد بف بشر بف قيظي ،صحابي أسمـ عمى يد مصعب بف عمير ،كاف مف فضبلء الصحابة ،شيد مع
النبي  المشاىد كميا ،قتؿ يكـ اليمامة كعمره  40سنة .انظر إلى :أسد الغابة (.)45/3
أحدا كما بعدىا ،تكفي عاـ 20ىػ .انظر
) (3أيسيد بف حضير األنصارم ،بضـ اليمزة ،شيد العقبة الثانية كبد انر ك ن
إلى :المصدر السابؽ(.)111/1

) (4فتمعر :أم تغير لكنو ككجيو مف الغضب .انظر إلى :لساف العرب (.)4231/6
) (5كجد عمييما :غضب عمييما كعتب .انظر إلى :المعجـ الكسيط(.)1013/
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 كالنسائي في سننو ( )3( ،)205/1كتاب الحيض كاالستحاضة )8( ،باب ما يناؿ مفالحائض كتأكيؿ قكلو تعالى  :كيسألكنؾ عف المحيض ،...حديث رقـ ،)367(:مف
طريؽ إسحؽ بف إبراىيـ عف سميماف_ بو  ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)132/3مف طريؽ بف الميدم عف حماد بف سممة_ بو ،بمفظمتقارب.
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)238/6حديث رقـ ،)3533(:مف طريؽ بف الميدم عف حمادبف سممة_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )8( ،)195/4كتاب الطيارة )18( ،باب الحيضكاالستحاضة ،حديث رقـ ،)1362(:مف طريؽ محمد بف إباف الكاسطي عف حماد بف
سممة _بو  ،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)313/1كتاب الحيض ،باب الرجؿ يصيب مف الحائض ما دكفالجماع ،مف طريؽ مكسى بف إسماعيؿ عف حماد بف سممة_ بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1سمماف بف حرب :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)42
 -2حماد بف سممة ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)4
البناني :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)7
 -3ثابت ي
 -4أنس بف مالؾ صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا االسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
يستفاد مف ىذا الحديث فكائد:
األكلى  :جكاز مؤاكمة الحائض ،كالمشاربة ،كالمجالسة كاالستمتاع بيا مف كؿ كجو غير الكطء.
الثانية :كراىية إتياف خبر إلى مسمـ فيو ما يكرىو أك يسكؤه.
الثالثة :جكاز قبكؿ اليدية.
طعاما يستحب إطعامو لمف حضره ،أك يفرقو عمى أصحابو أك
الرابعة :استحباب تفريؽ اليدية ،فإف كاف
ن
جيرانو(.)1

) (1انظر إلى :شرح أبي داكد – لمعيني (.)18/2
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ِ ِ
ِ
ِ ِ َّ ِ ِ
يَ ،ع ْف َع ْب ِد
يؿ ُّ
الحديث الخمسوف :أ ْ
الس ِّد ُّ
َخ َب َرَنا أ َُبو ا ْل َوليد الط َيالس ُّيَ ،ح َّدثََنا َزائ َدةَُ ،ح َّدثََنا إ ْس َماع ُ
ِِ
اَّلل َ ك َ ِ
َف رسوؿ َِّ
اَّلل ا ْلب ِي ِي ،قَاؿ :ح َّدثَتْ ِني ع ِائ َش ُة( )1ر ِ
ِ
اؿ
ض َي َّ
َ
َ َ
َ
اف في ا ْل َم ْسجد فَقَ َ
اَّللُ َع ْن َيا ،أ َّ َ ُ َ
َّ َ ّ
()2
ِ
اري ِةَ " :ن ِ ِ
ِ
اؿ:
َف َي ْب ُس َ
اد أ ْ
صِمّ َي َعمَ ْي َيا ،فَقَالَ ْتِ :إنَّ َيا َحائ ٌ
اولِيني ا ْل ُخ ْم َرةَ " قَالَ ْت :أ ََر َ
ل ْم َج ِ َ
ط َيا َوُي َ
ض ،فَقَ َ
س ِفي َي ِد َىا".
"ِإ َّف ِح َ
يض َيا لَ ْي َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)137/1كتاب الطيارة )108( ،باب الحائض تمشطزكجيا ،حديث رقـ.)1101(:
 كابف ماجو في سننو ( )1( ،)207/كتاب الطيارة كسننيا )120( ،باب الحائض تتناكؿالشيء مف المسجد ،حديث رقـ ( ،)632مف طريؽ أبي إسحؽ عف عبد هللا البيي_ بو،
بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)106/6مف طريؽ أبي سعيد عبد الرحمف البصرم ،عف زائدة_بو،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو( )8( ،)190/4كتاب الطيارة )18( ،باب الحيضكاالستحاضة ،حديث رقـ( ،)1356مف طريؽ أبي خميفة عف أبي الكليد_ بو ،بمفظو.
الشواىد:
 -1عائشة (رضي هللا عنيا)
 أخرج مسمـ حديثيا في صحيحو ( )3( ،)141/1كتاب الحيض )3( ،باب جكاز غسؿالحائض رأس زكجيا كترجيمو ،...حديث رقـ ،)298(:بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )1( ،)52/كتاب الطيارة )103( ،باب في الحائض تناكؿ مفالمسجد ،حديث رقـ ،)261(:بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )1( ،)241/1كتاب الطيارة )101( ،باب الحائض تتناكؿ الشيءمف المسجد ،حديث رقـ ،)134(:بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )1( ،)160/1كتاب الطيارة )173( ،باب استخداـ الحائض،حديث رقـ ،)271(:بمفظ متقارب.

) (1عائشة بنت أبي بكر الصديؽ ،أـ المؤمنيف ،كزكجة النبي  ،تكفيت عاـ 57ى ،فرضي هللا عنيا،

كأرضاىا.

الخ ٍمرة :السجادة الصغيرة .انظر إلى :الفائؽ (.)395/1
) (2ي
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 كعبدالرازؽ في مصنفو ( ،)327/1كتاب الحيض ،باب ترجيؿ الحائض ،حديثرقـ ،)1258(:بمفظ متقارب.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)360/2كتاب الصبلة )649( ،باب الحائض تتناكؿالشيء مف المسجد ،حديث رقـ ،)7490(:بمفظ متقارب.
 كأبك يعمى في مسنده( ،)460/7حديث رقـ ،)4488(:بمفظ متقارب. كالبييقي في سننو( ،)292/1كتاب الطيارة ،باب ليست الحيضة في اليد كالمؤمف الينجس ،بمفظ متقارب.
 -2ابف عمر 
 أخرج ابف أبي شيبة حديثو في مصنفو ( )3( ،)360/2كتاب الصبلة )649( ،بابالحائض تتناكؿ الشيء مف المسجد ،حديث رقـ ،)7496(:بمفظ متقارب.
 -3أبك ىريرة 
 أخرج مسمـ حديثو في صحيحو ( )3( ،)141/كتاب الحيض )3( ،باب جكاز غسؿالحائض رأس زكجيا كترجيمو  ،...حديث رقـ ،)299(:بمفظ متقارب.
 كالبييقي م سننو ( ،)292/1كتاب الطيارة ،باب ليست الحيضة في اليد كالمؤمف الينجس ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1ىشاـ بف عبد الممؾ الباىمي ،أبك الكليد الطيالسي ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ
(.)31
 -2زائدة بف قدامة الثقفي ،أبك الصمت الككفي ،كثقو العجمي ،كأبك حاتـ ،كالنسائي ،كذكره
ابف حباف في ثقاتو ،كقاؿ اإلماـ أحمد :المتثبتكف في الحديث أربعة :سفياف ،كشعبة،
كزىير ،كزائدة ،كقاؿ أبك زرعة :صدكؽ مف أىؿ العمـ ،كقاؿ ابف حجر :ثقة ثبت،
صاحب سنة ،تكفي عاـ 160ىػ كقيؿ بعدىا(.)1
 -3إسماعيؿ بف عبد الرحمف بف أبي كريمة السدم ،كثقو العجمي ،كأحمد بف حنبؿ ،كقاؿ
أحدا يذكر السدم إال بخير ،كما
ابف المديني ن
نقبل عف القطاف" :ال بأس بػو ما سمعت ن

) (1التاريخ ( ،)432/2كالثقات لمعجمي ( ،)367/1كالجرح ( ،)613/3كالثقات البف حباف( ،)339/6كالكماؿ
( ،)273/9كالكاشؼ ( ،)400/1كالتذكره ( ،)215/1كالتيذيب ( ،)620/1كالتقريب(.)213/
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تركو أحد( .")1كقاؿ ابف عدم في كتابو الكامؿ(" :)2لو أحاديث يركييا عنو عدة شيكخ،
كىك عندم مستقيـ الحديث ،صدكؽ ،ال بأس بػو".
ذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ النسائي :صالح ،كقاؿ في مكضع آخر :ليس بػو بأس،
ضعفو يحيى بف معيف ،كالعقيمي ،كقاؿ فيو :كاف يتناكؿ الشيخيف ،كقاؿ أبك زرعة :ليف،
كقاؿ أبك حاتـ :يكتب حديثو كال يحتج بػو ،كلـ يحكـ فيو الذىبي في كتبو إال أنو قاؿ في
الكاشؼ(" :)3حسف الحديث" ،كقاؿ ابف حجر :صدكؽ ييـ ،كرمي بالتشيع ،تكفي عاـ
127ىػ(.)4
 -4عبد هللا الب ًيي ،بكسر الياء ،كتشديد التحتانية ،كقيؿ :إنو عبد هللا بف يسار ،كالبيي لقب،
أبك محمد مكلى مصعب بف عمير .قاؿ ابف أبي حاتـ عف أبيو :نفس البيي ال يحتج
معركؼ،
بحديثو ىك مضطرب الحديث ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ ابف سعد :ثقة
ه

شيئا ،إنما
قميؿ الحديث ،كسئؿ اإلماـ أحمد ،ىؿ سمع مف عائشة؟ قاؿ :ما أرل في ىذا ن
يركم عف عركة ،كقاؿ في حديث زائدة عف السدم ،عف البيي قاؿ :حدثتني عائشة ،كاف
عبد الرحمف بف ميدم قد سمعو مف زائدة فكاف يدع فيو حدثتني عائشة ،كينكره ،يعني
ينكر لفظة حدثتني ،كقاؿ العبلئي :أخرج مسمـ لمبيي عف عائشة ،ككاف ذلؾ عمى
قاعدتو ،كقاؿ ابف حجر :صدكؽ يخطئ(.)5
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف فيو إسماعيؿ السدم صدكؽ ييـ ،كعبد هللا البيي
()6

صدكؽ يخطئ ،كبالمتابعة التامة مف أبي إسحاؽ السبيعي

الثقة المكثر العابد ،إلسماعيؿ

السدم ،يرتقي الحديث إلى الحسف لغيره.
التعميؽ عمى الحديث:
) (1الجرح (.)184/2
).)276/1( (2
).)247/1( (3
) (4أبك زرعة كجيكده في السنة( ،)795/كالثقات لمعجمي( ،)227/1كالضعفاء لمعقيمي ( ،)87/1كالثقات البف
حباف ( ،)20/4كالكماؿ ( ،)132/3كمف تكمـ فيو كىك مكثؽ ( ،)107/كالتيذيب ( ،)158/1كالتقريب (.)108/
) (5الطبقات ( ،)302/7كالتاريخ الكبير ( ،)56/5كالمراسيؿ ألبي حاتـ ( ،)115/كعمؿ الحديث (،)48/2
كالثقات البف حباف ( ،)48/5كعمؿ الدارقطني ( ،)364/14كالكماؿ ( ،)341/16كجامع التحصيؿ (،)218/

كالتقريب (.)330/

) (6انظر إلى :التقريب (.)423/
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مكضعا لمحيض ال يتعمؽ بو حكـ
في ىذا الحديث بياف بأف كؿ مكضع ال يككف
ن
الحيض ،كبيذا رفع هللا عنا اإلصر الذم كاف عمى بني إسرائيؿ في ذلؾ ،حيث إف المرأة منيف
كانت إذا حاضت أخرجكىا مف البيت ،كلـ يؤاكمكىا ،كلـ يشاربكىا ،فسئؿ عف ذلؾ النبي ،
فأنزؿ هللا تعالى  يسألونؾ عف المحيض قؿ ىو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ،)1(فقاؿ
النبي " جالسكىف في البيكت ،كاصنعكا كؿ شيء إال النكاح"(.)2

) (1سكرة البقرة ،آية (.)222
) (2انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)418/1
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َخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُف
الحديث الواحد والخمسوف :أ ْ
اس ر ِ
اؿ
ض َي َّ
َع ِف ْاب ِف َع َّب ٍ َ
اؿ :قَ َ
اَّللُ َع ْن ُي َما ،قَ َ
ِ
ِ
َّؽ ِب ِنص ِ
ؼ ِدي َن ٍ
ار".
ام َأرَت ِو َو ِى َي َحائ ٌ
صد ُ ْ
ض"َ :يتَ َ
ْ
تخريج الحديث:

اف ،ع ْف ُخصي ٍ
ؼَ ،ع ْف ِم ْق َسٍـ،
وس َ
ؼَ ،و َح َّدثََنا ُس ْف َي ُ َ
َْ
ُي ُ
َّ
صمَّى هللاُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َـ ِفي الَِّذي َيقَعُ(َ )1عمَى
الن ِب ُّي َ

 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)140/1كتاب الطيارة )112( ،باب مف قاؿ :عميوالكفارة ،حديث رقـ.)1145(:
 كأبك داكد في سننو ( )1( ،)53/كتاب الطيارة )105( ،باب إتياف الحائض ،حديث رقـ( ،)264مف طريؽ عبد الحميد العدكم عف مقسـ _بو ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )1( ،)244/1كتاب الطيارة )103( ،باب ما جاء في الكفارة فيذلؾ ،حديث رقـ ،)136(:مف طريؽ شريؾ عف خصيؼ_ بو  ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو( )1( ،)168/1كتاب الطيارة )182( ،باب ما يجب عمى مف أتىحميمتو في حاؿ حيضيا بعد عممو بنيي هللا عف كطئيا ،حديث رقـ ،)288(:مف طريؽ
عبد الحميد عف مقسـ_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )1( ،)213/كتاب الطيارة كسننيا )129( ،باب مف كقع عمىامرأتو كىي حائض ،حديث رقـ ،)650(:مف طريؽ عبد الكريـ الجزرم عف مقسـ_بو،
بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)272/1مف طريؽ شريؾ عف خصيؼ_ بو ،بمفظ متقارب. كابف أبي شيبة في مصنفو ( )7( ،)88/3كتاب األيماف كالنذكر كالكفارات )36( ،بابيقع عمى المرأة كىي حائض ما عميو؟ ،حديث رقـ ،)12371(:مف طريؽ شريؾ بف عبد
هللا عف خصيؼ_ بو ،بمفظ متقارب.
حائضا ،مف
 كالبييقي في سننو ( ،)318/1كتاب الحيض ،باب كفارة مف أتى امرأتون
طريؽ شريؾ عف خصيؼ_ بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1محمد بف يكسؼ الضبي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)12
 -2سفياف بف عيينة :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
) (1يقع عمى امرأتو :أم يجامعيا كىي حائض .انظر إلى :شرح أبي داكد لمعيني (.)25/2
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الج ىزرم ،كثقو ابف معيف ،كأبك زرعة ،كالعجمي ،كضعفو اإلماـ
 -3يخصيؼ بف عبد الرحمف ى
أحمد ،كالنسائي ،كالقطاف ،كذكره ابف حباف في المجركحيف( ،)1كقاؿ عنو" :كاف يخطئ
كثي انر" .كقاؿ ابف عدم في الكامؿ(" :)2إذا حدث عنو ثقة فبل بأس بػو" .تكمـ أبك حاتـ في
سكء حفظو ،ككذلؾ الذىبي كقاؿ ابف حجر :صدكؽ سيئ الحفظ ،خمط بأخرة ،تكفي عاـ
137ىػ( ،)3قاؿ الباحث :صدكؽ في نفسو ،لكنو يخطئ في حديثو ،فاجتنب حديثو يحيى
بف سعيد ،كضعفو اإلماـ أحمد كنسبو ابف حجر إلى االختبلط ،كأنصفو ابف حباف في
قبكؿ ركاياتو إذا حدث عف الثقات.

ً -4مقسـ بف يب ٍجرة ،كيقاؿ ابف ىن ٍجدة ،أبك القاسـ ،مكلى ابف عباس ،كثقو العجمي،
كالدارقطني ،كقاؿ أبك حاتـ :صالح الحديث ال بأس بػو ،كضعفو ابف سعد ،كابف حزـ،
كقاؿ ابف حجر عنو :صدكؽ ككاف يرسؿ ،كذكر لو أحاديث فييا اضطراب أك مخالفة
ركاىا عف الحكـ بف عيينة ،كقاؿ اإلماـ أحمد :لـ يسمع الحكـ ذلؾ مف مقسـ ،ركل لو
الجماعة سكل مسمـ ،كليس لو عند البخارم سكل حديث كاحد ،قاؿ عنو ابف حجر :ىذا
الحديث ىك مف غرائب الصحيح ،تكفي عاـ 101ى(.)4
قاؿ الباحث :إنو كثؽ ،كتضعيؼ ابف حزـ ،كابف سعد مبيـ ،أما اإلرساؿ ،فقد قاؿ عبد

الرحمف بف أبي حاتـ :سألت أبي عف حديث ًمقسـ عف ابف عباس عف النبي  :في

الذم يأتي امرأتو كىي حائض؟ قاؿ أبي :اختمفت الركاية :فمنيـ مف يركيو عف مقسـ

عف ابف عباس مكقكفان ،كمنيـ مف يركيو عف ًمقسـ عف النبي  مرسبلن .كقاؿ أبك داكد:
الركاية الصحيحة مف طريؽ يحيى القطاف عف شعبة عف الحكـ عف عبد الحميد بف عبد

الرحمف عف ًمقسـ عف ابف عباس عف النبي  :في الذم يأتي امرأتو كىي حائض ،...
كزيادة عبد الحميد بف عبد الرحمف في السند ىي التي جعمت أبا حاتـ يقكؿ :إف الحكـ لـ

).)287/1( (1
).)69/3( (2
) (3العمؿ ألحمد ( ،)484/2كالثقات لمعجمي ( ،)335/1كالضعفاء لمنسائي ( ،)98/كالضعفاء لمعقيمي (،)31/2
كالجرح ( ،)403/3كالكماؿ ( ،)257/8كالضعفاء البف الجكزم ( ، )254/1كالكاشؼ ( ،)373/1كالمغني
( ،)306/1كالميزاف ( ،)653/1كالتقريب (.)193/

) (4الثقات لمعجمي ( ،)296/2كالجرح ( ،)414/8كرجاؿ صحيح البخارم ( ،)733/2كالكماؿ ()461/28
كالكاشؼ ( ،)290/2كالتقريب (.)545/
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يسمعو مف مقسـ .فالحديث ىنا عف ًمقسـ مرفكع ،فتقدـ عمى المرسؿ()1؛ ألنيا زيادة ثقة
 ،كالزيادة مف الثقة مقبكلة.
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف فيو يخصيفان الجزرم صدكؽ سيء الحفظ اختمط بأخرة

 ،كبالمتابعة القاصرة مف عبد الحميد العدكم( ،)2كعبد الكريـ الجزرم( ،)3الثقتيف لو ،يرتقي
الحديث إلى الحسف لغيره.
التعميؽ عمى الحديث:

عمدا حراـ باالتفاؽ ،كلكف لك كطئ ،قاؿ أبك حنيفة ،كمالؾ،
إف كطء الحائض في الفرج ن
كالشافعي ،كأحمد :يستغفر هللا ،كيتكب إليو ،كال شيء عميو ،لكف يستحب عند الشافعي أف
يتصدؽ بدينار إف كطئ في إقباؿ الدـ ،كبنصفو في إدباره ،أم إف كاف أكؿ الحيض ،كآخره(.)4

) (1انظر إلى :العمؿ البف ابي حاتـ (.)581/1
) (2انظر إلى :التقريب (.)334/

) (3انظر إلى :المصدر السابؽ(.)361/
) (4انظر إلى :مرقاة المفاتيح (.)234/2
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َحم ُد ب ُف عب ِد َِّ
سَ ،ح َّدثََنا َمالِ ٌؾَ ،ع ْف ُم َح َّم ِد ْب ِف ا ْل ُم ْن َك ِد ِر،
الحديث الثاني والخمسوف :أ ْ
َخ َب َرَنا أ ْ َ ْ َ ْ
اَّلل ْب ِف ُيوُن َ
ع ْف جا ِب ِر ب ِف عب ِد َِّ
صِ
ي" ،أ َّ
َف ا ْل َي ُي َ
ود قَالُوا ِل ْم ُم ْس ِم ِم َ
اء َولَ ُدهُ
َ َ ْ َْ
ام َأرَتَ ُو َو ِى َي ُم ْد ِب َرةٌَ ،ج َ
اَّلل ْاألَ ْن َ
يفَ :م ْف أَتَى ْ
ارِّ
()2( )1
.
ث لَ ُك ْـ فَأْتُوا َح ْرثَ ُك ْـ أ ََّنى ِش ْئتُ ْـ
َح َو َؿ ،فَأَْن َز َؿ َّ
اؤ ُك ْـ َح ْر ٌ
اَّللُ تَ َعالَى ِ ن َس ُ
أْ

تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)143/1كتاب الطيارة )113( ،إتياف النساء فيأدبارىف ،حديث رقـ.)1168(:
 كالبخارم في صحيحو ( )65( ،)29/6كتاب تفسير القرآف )39( ،باب نساؤكـ حرثلكـ فأتكا حرثكـ أنى شئتـ ،حديث رقـ ،)4528(:مف طريؽ سفياف بف عيينة عف ابف
المنكدر_ بو ،بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )16( ،)569/كتاب النكاح )19( ،باب جكاز جماعو امرأتو فيقبميا ككمف كرائيا مف غير تعرض لمدبر ،حديث رقـ ،)1435(:مف طريؽ سفياف بف
عيينة عف ابف المنكدر_ بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )12( ،)245/كتاب النكاح )46( ،باب في جامع النكاح ،حديثرقـ ،)2163(:مف طريؽ سفياف بف عيينة عف ابف المنكدر_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )48( ،)215/5كتاب تفسير القرآف )3( ،باب مف سكرة البقرة،حديث رقـ ،)2978(:مف طريؽ سفياف بف عيينة عف ابف المنكدر_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )9( ،)620/كتاب النكاح )29( ،باب النيي عف إتياف النساء فيأدبارىف ،حديث رقـ ،)1925(:مف طريؽ سفياف بف عيينة عف ابف المنكدر_ بو ،بمفظ
متقارب.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )9( ،)199/9كتاب النكاح )109( ،باب في قكلو تعالى:نساؤكـ حرث لكـ  ،...حديث رقـ ،)16927(:مف طريؽ سفياف بف عيينة عف ابف
المنكدر_ بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)21/4حديث رقـ ،)2024(:مف طريؽ سفياف بف عيينة عفابف المنكدر_ بو  ،بمفظ متقارب.
) (1سكرة البقرة  /آية (.)223

احدا ،كىك مكضع الحرث كىك القبؿ،
) (2تفسير اآلية :أم جامعكىف مف أم ىشؽ أردتـ ،بعد أف يككف المأتي ك ن
بتصرؼ يسير انظر إلى :تفسير الكشاؼ – لمزمخشرم (.)434/1
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 كالطبراني في المعجـ األكسط ( ،)340/8حديث رقـ ،)8806(:مف طريؽ أبي حازـعف ابف المنكدر _بو ،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)194/7كتاب النكاح ،باب إتياف النساء في أدبارىف ،مف طريؽشعبة عف ابف المنكدر_ بو  ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )14( ،)474/9كتاب النكاح )8( ،باب معاشرة الزكجيف،حديث رقـ ،)4166(:مف طريؽ الزىرم عف ابف المنكدر_ بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1أحمد بف عبد هللا بف يكنس بف قيس التميمي ،أبك عبد هللا الككفي ،كلد عاـ 133ق،
كثقو العجمي ،كأبك حاتـ ،كالنسائي ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ
نقبل عف اإلماـ أحمد :شيخ اإلسبلـ ،تكفي عاـ 227ىػ بالككفة(.)1
الذىبي ن

 -2مالؾ بف أنس ،ثقة ،فقيو ،إماـ دار اليجرة  ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)47
 -3محمد بف المنكدر القرشي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)12
 -4جابر بف عبد هللا األنصارم :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)1
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
اتفؽ العمماء عمى تحريـ كطء المرأة في دبرىا ،كعند اإلماـ أبي حنيفة أف مف أتى امرأتو
في المحؿ المكركه فبل حد عميو ،كبيذا أبيح الكطء في الفرج عمى أم كجو كاف(.)2

) (1التاريخ ( ،)5/2كالثقات لمعجمي ( ،)193/1كالجرح ( ،)57/2كالثقات البف حباف ( ،)9/8كالكماؿ
( ،)375/1كالكاشؼ ( ،)198/1كالتيذيب ( ،)32/1كالتقريب (.)81/

) (2انظر إلى :عمدة القارم ( ،)157/18كغمز عيكف البصائر(. )431_430/3
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ِِ
َخبرَنا ا ْلمعمَّى بف أ ٍ
ؼَ ،ع ْف
ص ْي ٌ
َسدَ ،ح َّدثََنا َع ْب ُد ا ْل َواحدَ ،ح َّدثََنا ُخ َ
َُ ْ ُ َ
الحديث الثالث والخمسوف :أ ْ َ َ
ِ
ِ
ٍِ
ارِى َّف .فَسأَلُوا رسوؿ َِّ
اء ِفي ا ْل َم ِح ِ
يض َوَيأْتُوَن ُي َّف ِفي أ َْد َب ِ
اَّلل 
اؿَ :كا ُنوا َي ْجتَن ُب َ
َ
وف ال ّن َس َ
َُ َ
ُم َجاىد ،قَ َ
()1
(ِ )2
اَّللُ تَ َعالَىَ  :وَي ْسأَلُوَن َؾ َع ِف ا ْل َم ِح ِ
اء ِفي
َع ْف َذلِ َؾ ،فَأَ ْن َز َؿ َّ
يض ُق ْؿ ُى َو أَ ًذى فَ ْ
اعتَ ِزلُوا ال ّن َس َ
اَّللِ ،)3(
ا ْل َم ِح ِ
"في ا ْلفَ ْر ِج َوَال
وى َّف َحتَّى َي ْط ُي ْر َف فَِإ َذا تَ َ
وى َّف ِم ْف َح ْي ُ
ط َّي ْر َف فَأْتُ ُ
يض َوَال تَ ْق َرُب ُ
َم َرُك ُـ َّ ُ
ث أَ
تَ ْع ُدوهُ".
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)144/1كتاب الطيارة )114( ،باب مف أتى امرأتو فيأيضا أخرجو في ( ،)143/1حديث رقـ ،)1171(:مف
دبرىا ،حديث رقـ ،)1180(:ك ن
طريؽ عثماف بف األسكد عف مجاىد ،بمفظ مختمؼ.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )9( ،)203/9كتاب النكاح )110( ،باب قكلو تعالى:فأتكىف مف حيث أمركـ هللا ،حديث رقـ ،)16945(:مف طريؽ عثماف بف األسكد عف
مجاىد ،بمفظ مختمؼ.
 كالطبرم في التفسير ( ،)375/4حديث رقـ ،)4237(:مف طريؽ ابف أبي نجيح عفمجاىد ،بمفظ مختمؼ.
رجاؿ السند:
معمما ،كثقو
الم ىعمى بف أسد العمي( ،)4أبك الييثـ البصرم ،أخك بيز بف أسد ،كاف
-1
ن
ي ٌ
العجمي كقاؿ عنو :شيخ كيس ،ذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ أبك حاتـ :ثقة ،لـ
يخطئ إال في حديث كاحد ،كقاؿ ابف حجر :ثقة ثبت ،تكفي بالبصرة في رمضاف عاـ
218ى(.)5
 -2عبد الكاحد بف زياد العبدم ،أبك بشر ،كثقو ابف سعد ،كالعجمي ،كابف معيف ،كأبك حاتـ،
كأبك زرعة ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ النسائي :ليس بػو بأس ،كلينو
) (1أذل :أم ضرر .انظر إلى :معجـ المغة العربية (.)80/1
) (2اعتزلكا :ابتعدكا .انظر إلى :المصدر السابؽ(.)1494/2
) (3سكرة البقرة  /آية (.)222
) (4العمي :بفتح الميممة ،كتشديد الميـ ،نسبة إلى العـ ،كىك بطف مف تميـ .انظر إلى :األنساب (.)242/4

) (5التاريخ ( ،)395/7كالثقات لمعجمي ( )289/2كالجرح ( ،)334/8كالثقات البف حباف ( ،)182/9كالكماؿ
( ،)282/28كالتقريب (.)540/
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القطاف .كسئؿ ابف معيف ،مف أثبت أصحاب األعمش؟ قاؿ :بعد سفياف ،كشعبة ،أبك
معاكية الضرير ،كبعده عبد الكاحد بف زياد ،كفي ركاية أخرل البف معيف قاؿ :ليس
بشيء ،كقاؿ أبك داكد الطيالسي :عمد إلى أحاديث كاف يرسميا األعمش فكصميا
كميا"( .)1تكفي عاـ 176ى ،كقيؿ بعدىا(.)2
 -3يخصيؼ بف عبد الرحمف الجزرم :صدكؽ سيء الحفظ اختمط بأخرة ،تقدمت ترجمتو في
حديث رقـ (.)51

 -4مجاىد بف جبر المكي ،كقيؿ :جبير ،كاألكؿ أصح ،أبك الحجاج القرشي ،المخزكمي(،)3
كثقو العجمي ،كابف معيف ،كأبك زرعة ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ ابف حجر :ثقة
إماـ في التفسير كفي العمـ ،تكفي عاـ  101أك  102أك  103أك 104ى كعمره 83
سنة(.)4
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف فيو يخصيؼ بف عبد الرحمف الجزرم صدكؽ سيء الحفظ،

خمط بأخرة ،كبالمتابعة القاصرة مف عثماف بف األسكد( ،)5كعبد هللا بف أبي نجيح( ،)6الثقتيف،
يرتقي الحديث إلى الحسف لغيره.
التعميؽ عمى الحديث:

كح ٌرـ كطء الحائض في فرجيا؛ ألف
اتفؽ الجميكر عمى تحريـ مجامعة النساء في أدبارىف ،كما ي
بو أذل ،كىك دـ الحيض ،فالدبر أكلى في التحريـ( .)7كيبيف عميو الصبلة كالسبلـ كيفية
اعتزاليف ،أن و أراد الجماع نفسو ،ال المؤاكمة ،كال المشاربة ،كال المجالسة ،كال المضاجعة في ثكب

) (1الضعفاء البف الجكزم (.)155/2
) (2التاريخ الكبير ( ،)59/6كالثقات لمعجمي ( ،)107/2كالجرح ( ،)20/6كالثقات البف حباف (،)123/7
كالكامؿ ( )300/5كالكماؿ ( ،)450/18كالمغني ( ،)581/1كالتقريب (.)367/

) (3المخزكمي :بفتح الميـ ،كسككف الخاء ،كضـ الزام ،ىذه النسبة إلى قبيمتيف :إحداىما تنسب إلى بني مخزكـ
بف عمرك ،كمخزكـ قريش .انظر إلى :األنساب (.)225/5
) (4الطبقات ( ،)27/8كالتاريخ ( ،)411/7كالثقات لمعجمي ( ،)265/2كالجرح ( ،)319/8كالثقات البف حباف
( ،)419/5كالكماؿ ( ،)228/27كالتقريب (.)520/
) (5انظر إلى :التقريب (.)382/

) (6انظر إلى :المصدر السابؽ (.)326/
) (7انظر إلى :فيض القدير (.)272/2
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كاحد كنحك ذلؾ؛ ألف المرأة في بني اسرائيؿ كانت إذا حاضت أخرجكىا مف البيت كلـ يؤاكمكىا،
كلـ يشاربكىا ،فسئؿ النبي  عف ذلؾ ،فأنزؿ هللا تعالى :يسألونؾ عف المحيض.)1(...

) (1انظر إلى :شرح صحيح البخارم ( ،)418/1عمـ أصكؿ الفقو( .)71/
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َخبرَنا عبي ُد َِّ
وسىَ ،ع ِف ْاب ِف أَِبي لَ ْيمَىَ ،ع ْف أَِبي ُّ
الزَب ْي ِرَ ،ع ْف
الحديث الرابع والخمسوف :أ ْ َ َ ُ َ ْ
اَّلل ْب ُف ُم َ
()1
ِ
ِ
ِ ِ
ْسا"(.)2
اؿُ " :ك َّنا َن ْمشي في ا ْل َم ْس ِجد َوَن ْح ُف ُج ُن ٌ
ب َال َن َرى ِب َذل َؾ َبأ ً
َجا ِب ٍر  ،قَ َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )1( ،)147/1كتاب الطيارة )117( ،باب مركر الجنب فيالمسجد ،حديث رقـ.)1208(:
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )1( ،)144/2الطيارة )179( ،باب الجنب يمر فيالمسجد قبؿ أف يغتسؿ ،حديث رقـ ،)1560(:مف طريؽ يىشيـ عف أبي الزبير_ بو،
بمفظ متقارب.
 كابف خزيمة في صحيحو ( )2( ،)286/2كتاب الصبلة )604( ،باب الرخصة فيمركر الجنب في المسجد مف غير جمكس فيو ،حديث رقـ ،)1331(:مف طريؽ يىشيـ

عف أبي الزبير_ بو ،بمفظ متقارب.

مار كال يقيـ
 كالبييقي في سننو ( ،)443/2كتاب الصبلة ،باب الجنب يمر في المسجد نافيو ،مف طريؽ يىشيـ عف أبي الزبير_ بو ،بمفظ متقارب.

شاىدا الحديث:

 -1أنس بف مالؾ .
 أخرج الدارمي حديثو في سننو ( )1( ،)146/1كتاب الطيارة )117( ،باب مركر الجنبفي المسجد ،حديث رقـ ،)1205(:بمفظ متقارب.
مار كال يقيـ
 كالبييقي في سننو ( ،)443/2كتاب الصبلة ،باب الجنب يمر في المسجد نافيو ،بمفظ متقارب.
 -2عبد هللا بف مسعكد
 أخرج عبد الرزاؽ حديثو في مصنفو ( ،)412/1كتاب الصبلة ،باب الجنب يدخؿالمسجد ،حديث رقـ ،)1613(:بمفظ مختمؼ.
مار كال يقيـ
 كالبييقي في سننو ( ،)443/2كتاب الصبلة ،باب الجنب يمر في المسجد نافيو ،بمفظ مختمؼ.
الجنب :بضـ الجيـ ،أم البعد ،كيقاؿ :مشتؽ مف الذم يجامع أىمو؛ ألنو يبعد عـ يقرب منو غيره ،مف
) (1ي
الصبلة ،كالمسجد .انظر إلى :معجـ مقاييس المغة (.)483/1
بأسا :أم حرنجا ،أك إثمان ،أك خكفان .انظر إلى :الصحاح (.)906/
) (2ن
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رجاؿ السند:
 -1عبيد هللا بف مكسى ،بف أبي المختار ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)1
 -2محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمي األنصارم ،أبك عبد الرحمف الككفي ،ضعفو اإلماـ
أحمد ،كابف معيف ،كابف حباف ،كالدارقطني ،كالقطاف ،أيتيـ بأنو سيء الحفظ ،قاؿ شعبة:
أحدا أسكأ حفظنا مف أبف أبي ليمى ،كقاؿ اإلماـ أحمد :سيء الحفظ ،مضطرب
ما رأيت ن
الحديث ،كقاؿ أبك حاتـ :محمو الصدؽ ،كاف سيء الحفظ ،كقاؿ ابف حباف في كتابو
المجركحيف(" :)1ردمء الحفظ ،كثير الكىـ ،فاحش الخطأ ،يركم الشيء عف التكىـ ،فكثر
المناكير في ركايتو ،فاستحؽ الترؾ" ،كقاؿ أبك زرعة :رجؿ شريؼ ،كقاؿ الذىبي:
جدا ،تكفي عاـ
صدكؽ إماـ ،سيء الحفظ ،كقاؿ ابف حجر :صدكؽ سيء الحفظ ن
148ى(.)2
 -3محمد بف مسمـ بف تدرس ،أبك الزبير المكي ،صدكؽ إال أنو يدلس ،تقدمت ترجمتو في
حديث رقـ (.)1
 -4جابر بف عبد هللا األنصارم ،صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)1
الحكـ عمى الحديث:
جدا ،كبالمتابعة
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف فيو ابف ابي ليمي صدكؽ سيء الحفظ ن
القاصرة مف يىشيـ الكاسطي( ،)3الثقة الثبت لو ،كبشاىديو  ،يرتقي الحديث إلى الحسف لغيره.
التعميؽ عمى الحديث:

النيي عف قرباف مكضع الصبلة –كىك المسجد -في حاؿ الجنابة ،إال أف يككف عابر
()5
جنبا إال عابرم سبيؿ حتى
سبيؿ( ،)4أم
ان
مجتاز بو مف غير لبث فيو  ،بدليؿ قكلو تعالى :كال ن
تغتسمكا.)6(

).)244/2( (1
) (2العمؿ ألحمد ( ،)411/1أبك زرعة الرازم كجيكده في السنة ( ،)727/الثقات لمعجمي ( ،)243/2كالضعفاء
لمنسائي ( ،)214/كالضعفاء لمعقيمي ( ،)98/4كالجرح ( ،)322/7كالمراسيؿ البف أبي حاتـ ( ،)185/كالكامؿ

( ،)183/6كتاريخ أسماء الضعفاء ( ،)169/كالضعفاء البف الجكزم ( ،)76/3كالكماؿ ( ،)622/25كالمغني
( ،)227/2كالتقريب (.)493/
) (3التقريب (.)574/
) (4اانظ إلى :البحر المحيط في أصكؿ الفقو(.)183/4
) (5انظر إلى :فتح البارم البف حجر (.)320/1
) (6النساء :آية (.)43
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كتاب الصالة
ٍ
شَ ،ع ْف أبي سفياف،
الحديث الخامس والخمسوف :أ ْ
َع َم ُ
َخ َب َرَنا َي ْعمَى ْب ُف ُع َب ْيدَ ،ح َّدثََنا ْاأل ْ
ات ا ْلم ْكتُوب ِ
الصمَو ِ
جا ِب ٍر  ،قَاؿ :قَاؿ رسوؿ َِّ
ار َعذ ٍ
اتَ ،ك َمثَ ِؿ َن َي ٍر َج ٍ
ْب َعمَى
َ
َ َ
اَّلل َ " :مثَ ُؿ َّ َ
َ َ َُ ُ
أَح ِد ُكـ ،ي ْغتَ ِسؿ ِم ْنو ُك َّؿ يوٍـ َخمس م َّر ٍ
ات".
َ ْ َ ُ ُ
َْ
ْ َ َ
تخريج الحديث:

َع ْف
َب ِ
اب

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)148/1كتاب الصبلة )1( ،باب فضؿ الصمكات،حديث رقـ.)1216(:
 كمسمـ في صحيحو( )5( ،)263/كتاب المساجد )51( ،باب المشي إلى الصبلة تمحيبػو الخطايا كترفع بو الدرجات ،حديث رقـ ،)668(:مف طريؽ أبي معاكية عف األعمش
_بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)305/3مف طريؽ محمد بف فضيؿ عف األعمش_ بو ،بمفظمتقارب.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)16/2كتاب صبلة التطكع كاإلمامة )676( ،بابفيما تي ىك ٍفر بػو الذنكب ،حديث رقـ ،)7650(:مف طريؽ أبي معاكية عف األعمش_ بو،
بنقص كممة "عذب".

 كأبك يعمى في مسنده ( ،)445/3حديث رقـ )1941(:مف طريؽ محمد بف خازـ عفاألعمش_ بو  ،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)89/3كتاب الصبلة ،باب فضؿ المشي إلى المسجد لمصبلة ،مفطريؽ أبي معاكية عف األعمش _بو ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)13/5كتاب الصبلة )9( ،باب فضؿ الصمكاتالخمس ،حديث رقـ ،)1725(:مف طريؽ زنجكيو عف يعمى بف عبيد_ بو ،بمفظ متقارب.
الشاىد:
 -1أبك ىريرة 
 أخرج أحمد حديثو في مسنده ( ،)426/2بمفظ متقارب. كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)389/2كتاب الصبلة )676( ،باب فيما تي ىكفر بوالذنكب ،حديث رقـ ،)7733(:بمفظ متقارب.

رجاؿ السند:
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 -1يعمى بف عبيد الطنافسي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)2
 -2سميماف بف ميراف األسدم األعمش :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)27
 -3طمحة بف نافع القرشي الكاسطي ،أبك سفياف :قاؿ العجمي :جائز الحديث كليس بالقكم،
كقاؿ اإلماـ أحمد كالنسائي :ليس بو بأس ،كقاؿ ابف معيف :ال شيء ،كقاؿ سفياف بف
عيينة :حديث أبي سفياف عف جابر إنما ىي صحيفة ،كقاؿ ابف عدم :أبك سفياف ركل
عف جابر أحاديث صالحة ،كقاؿ ابف حجر :صدكؽ( ،)1كقد عده مف المرتبة الثالثة في
()2

طبقات المدلسيف

 -4جابر بف عبد هللا :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)1
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى طمحة الكاسطي (أبي سفياف) كىك
صدكؽ(.)3
التعميؽ عمى الحديث:
يدؿ ىذا الحديث عمى أف كؿ صبلة تيكفر ذنكب ما بينيا كبيف الصبلة األخرل ،فمف
ترؾ صبلة إلى كقت صبلة أخرل لغير عذر ،كجمع بينيما فبل يك ًفٌراف ما مضى مف الذنكب،
كتمثيمو بالنير الجارم مبالغة في ذىاب َّ
الدرف الذم غسؿ فيو ،فبل يبقى لو فيو أثر ،بخبلؼ

الماء الراكد؛ فإف الدرف الذم غسؿ فيو يمكث في الماء ،فكذلؾ الصمكات ،كمما عمؿ خطيئة ،ثـ
صمى صبلة فدعا ،كاستغفر غفر لو ما كاف قبميا(.)4

) (1العمؿ ألحمد ( ،)475/2كالتاريخ ( ،)346/4كالثقات لمعجمي ( ،)481/1كالضعفاء لمعقيمي (،)224/2
كالمراسيؿ البف أبي حاتـ ( )100/1كالجرح ( ،)475/4كالثقات البف حباف ( ،)393/4كالكامؿ (،)113/4

كالضعفاء البف الجكزم ( ،)66/2كالكماؿ ( ،)438/13كالمغني ( ،)452/1كالمدلسكف ( ،)61/كالتقريب
(.)283/
) (2حيث قاؿ ابف حجر في طبقات المدلسيف ( :)39/الثالثة" :الذيف ال يحتج بحديثيـ إال بما صرحكا فيو
بالسماع".

) (3انظر إلى :التقريب (.)283/
) (4انظر إلى :فتح البارم البف رجب (.)226-224/40
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ِ
الزْى ِرِي ،أ ْ ِ
س
الحديث السادس والخمسوف :أ ْ
َخ َب َرَنا ا ْل َح َك ُـ ْب ُف َناف ٍع ،أ ْنبأََنا ُش َع ْي ٌ
َخ َب َرني أََن ُ
بَ ،ع ِف ُّ ّ
َف َّ
يف َاز َغ ِت(َّ )1
ص َالةَ الظُّ ْي ِر".
ْب ُف َمالِ ٍؾ ،أ َّ
الن ِب َّي َ " خ َر َج ِح َ
صمَّى ِب ِي ْـ َ
س فَ َ
الش ْم ُ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)152/1كتاب الصبلة )13( ،باب كقت الظير ،حديثرقـ.)1238(:
 كالبخارم في صحيحو ( )9( ،)113/1كتاب مكاقيت الصبلة )11( ،باب كقت الظيرعند الزكاؿ ،حديث رقـ ،)540(:مف طريؽ أبك اليماف عف شعيب_ بو ،جزء مف الحديث
بمفظو ،كفي ( )96االعتصاـ بالكتاب كالسنة ( )3( ،)95/9باب ما يكره مف كثرة السؤاؿ
كتكمؼ ما ال يعنيو ،حديث رقـ ،)7294(:مف طريؽ أبي اليماف عف شعيب _بو  ،جزء
مف الحديث بمفظو.
 كمسمـ في صحيحو ( )43( ،)960/كتاب الفضائؿ )37( ،باب تكقيره  كترؾ إكثارسؤالو عما ال ضركرة إليو ،حديث رقـ ،)2359(:مف طريؽ ابف شياب عف أنس ،جزء
مف الحديث بمفظو.
 كالترمذم في سننو ( )3( ،)294/1كتاب الصبلة )118( ،باب ما جاء في التعجيؿبالظير ،حديث رقـ ،)156(:مف طريؽ معمر عف الزىرم_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )6( ،)268/1كتاب المكاقيت )2( ،باب أكؿ كقت الظير ،حديثرقـ ،)495(:مف طريؽ الزبيدم عف الزىرم _بو ،بمفظو.
 كأحمد في مسنده ( ،)162/3مف طريؽ معمر عف الزىرم_ بو ،بمفظ متقارب. كعبد الرزاؽ في مصنفو ( ،)541/1كتاب الصبلة ،باب كقت الظير ،حديثرقـ ،)2046(:عف طريؽ معمر عف الزىرم _بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)286/6حديث رقـ ،)3601(:مف طريؽ معمر عف الزىرم_بو ،جزء مف الحديث بمفظو.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)369/4كتاب الصبلة )3( ،باب مكاقيت الصبلة،حديث رقـ ،)1502(:مف طريؽ معمر عف الزىرم_ بو ،بمفظ متقارب.

) (1زاغت :مالت كزالت .انظر إلى :تيذيب المغة (.)163/8
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رجاؿ السند:
 -1الحكـ بف نافع الحمصي ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)10
 -2شعيب ابف أبي حمزة القرشي ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)10
 -3محمد بف مسمـ بف شياب الزىرم،ثقة ،فقيو،حافظ،متفؽ عمى جبللتو ،تقدمت ترجمتو في
حديث رقـ (.)10
 -4أنس بف مالؾ ،صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
أجمع العمماء عمى أف أكؿ كقت الظير زكاؿ الشمس ،كقاؿ الطحاكم :ذىب قكـ إلى
تعجيؿ الظير في الزماف كمو في أكؿ كقتيا ،كحكـ الظير أف يعجؿ في سائر الزماف لمف أراد
األخذ باألفضؿ؛ ألف الرسكؿ كاف يعجميا في أكثر أمره

()1

 ،كما فيو أف النبي إذا ارتحؿ

أخرالظير إلى كقت العصر ثـ نزؿ فجمع بينيما،فإف زاغت الشمس قبؿ أف
قبؿ أف تزيغ الشمس ٌ
يرتحؿ صمى الظير ثـ ركب(.)2

) (1انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)162-160/2
) (2انظر إلى :المكافقات(.)256/3
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َخبرَنا عبي ُد َِّ
اَّلل
الحديث السابع والخمسوف :أ ْ َ َ ُ َ ْ
اف "ي ِ
َف رسوؿ َِّ
أََن ٍ
ص َر،
صمّي ا ْل َع ْ
اَّلل َ ك َ ُ َ
س ،أ َّ َ ُ َ
ُم ْرتَ ِف َع ٌة".
تخريج الحديث:

وسىَ ،ع ِف ْاب ِف أَِبي ِذ ْئ ٍبَ ،ع ِف ُّ
يَ ،ع ْف
ْب ُف ُم َ
الزْى ِرِّ
ِ (ِ )1
َّ ِ
ييا َو َّ
س
ثُ َّـ َيذ َ
ب ِإلَى ا ْل َع َوالي فَ َيأْت َ
ب الذاى ُ
ْى ُ
الش ْم ُ

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)152/1كتاب الصبلة )15( ،باب كقت العصر،حديث رقـ.)1240(:
 كالبخارم في صحيحو ( )9( ،)115/1كتاب مكاقيت الصبلة )13( ،باب كقت العصر،حديث رقـ ،)550(:مف طريؽ شعيب عف الزىرم بو بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )5( ،)246/كتاب المساجد )34( ،باب استحباب التبكيربالعصر ،حديث رقـ ،)621(:مف طريؽ ابف شياب عف أنس ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)69/كتاب الصبلة )5( ،باب كقت صبلة العصر ،حديثرقـ ،)404 (:مف طريؽ ابف شياب عف أنس ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )6( ،)274/1كتاب المكاقيت )8( ،باب تعجيؿ العصر ،حديثرقـ ،)506(:مف طريؽ مالؾ عف الزىرم_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )2( ،)223/كتاب الصبلة )5( ،باب كقت صبلة العصر ،حديثرقـ ،)682(:مف طريؽ ابف شياب عف أنس ،بمفظ متقارب.
 كمالؾ في مكطئو ( )1( ،)12/1كتاب كقت الصبلة )2( ،باب كقت الصبلة ،حديثرقـ ،)14(:مف طريؽ ابف شياب عف أنس ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)161/3مف طريؽ معمر عف الزىرم_ بو ،بمفظ متقارب . كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)288/1كتاب الصبلة )98( ،باب مف كاف يعجؿالعصر ،حديث رقـ ،)3305(:مف طريؽ ابف شياب عف انس ،بمفظ متقارب.
كأبك يعمى في مسنده ( ،)288/6حديث رقـ ،)3604(:مف طريؽ معمر عف الزىرم –

-

بو ،بمفظ متقارب.

) (1العكالي :ما فكؽ نجد إلى أرض تيامة إلى ما كراء مكة كقرل بظاىر المدينة .انظر إلى :القامكس المحيط
(.)358/4
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 كالبييقي في سننو ( ،)646/1كتاب الصبلة ،باب تعجيؿ صبلة العصر ،مف طريؽ ابفشياب عف أنس ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)385/4كتاب الصبلة )3( ،باب مكاقيت الصبلة،حديث رقـ ،)1518(:مف طريؽ ابف شياب عف انس ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1عبيد هللا بف مكسى :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)1
 -2ابف أبي ذئب :محمد بف عبد الرحمف بف المغيرة بف أبي ذئب القرشي ،ذكره ابف حباف
في ثقاتو ،ككثقو اإلماـ أحمد ،كابف معيف ،كالنسائي ،كالكاقدم ،كالذىبي ،كابف حجر ،قاؿ
يعقكب بف شيبة السدكسي :صدكؽ ،غير أف ركايتو عف الزىرم خاصة تكمـ الناس فييا،
فطعف بعضيـ فييا باالضطراب ،كذكر بعضيـ أف سماعو منو عرض ،كسئؿ :كاف
عرضا كيؼ ىي؟ قاؿ :متقاربة(.)1
كانت
ن
 -3محمد بف مسمـ بف شياب الزىرم :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)10
 -4أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ ()6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
ىذا الحديث يدؿ عمى تعجيؿ العصر( ،)2كأنو السنة ،كاختمفكا في أكؿ كقت العصر،
فقاؿ :مالؾ ،كالثكرم ،كأبك يكسؼ ،كأحمد ،كاسحاؽ :أكؿ كقت العصر إذا صار ظؿ كؿ شيء
مثمو ،كقاؿ الشافعي :أكلو إذا جاكز الظؿ كؿ شيء مثمو بشيء ما حتى ينفصؿ مف آخر كقت
الظير ،كقاؿ أبك حنيفة :أكؿ كقتو أف يصير ظؿ قامتيف بعد الزكاؿ ،كمف صمى العصر قبؿ
ذلؾ لـ يجز ،فخالفو أصحابو ،كالحديث يدؿ عمى تعجيميا(.)3

) (1التاريخ ( ،)152/1كالثقات البف حباف ( ،)390/7كالكماؿ ( ،)630/25كالكاشؼ ( ،)194/2كجامع
التحصيؿ ( ،)266/كالتقريب (.)493/

) (2انظر إلى :اإلحكاـ البف حزـ(.)74/2
) (3انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)172/2
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ِ
ِ
ِ ِ
يسى،
الحديث الثامف والخمسوف :أ ْ
َخ َب َرَنا ِإ ْس َح ُ
ص ْف َو ُ
اف ْب ُف ع َ
يـ ا ْل َح ْنظَم ُّيَ ،ح َّدثََنا َ
اؽ ُى َو ْاب ُف إ ْب َراى َ
ٍ
الن ِب ُّي " ي ِ
اف َّ
ب
َع ْف َي ِز َ
اؿَ :ك َ
ب َس َ
اع َة تَ ْغ ُر ُ
صمّي ا ْل َم ْغ ِر َ
ُ َ
يد ْب ِف أَِبي ُع َب ْيدَ ،ع ْف َسمَ َم َة ْب ِف ْاألَ ْك َوِع ،قَ َ

اب َح ِ
َّ
اج ُب َيا(.")1
س ِإ َذا َغ َ
الش ْم ُ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )3( ،)152/1كتاب الصبلة )16( ،باب كقت المغرب،حديث رقـ (.)1241
 كالبخارم في صحيحو ( )9( ،)117/1كتاب مكاقيت الصبلة )18( ،باب كقت المغرب،حديث رقـ ،)561(:مف طريؽ المكي بف إبراىيـ بف يزيد_ بو ،بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )5( ،)250/كتاب المساجد كمكاضع الصبلة )38( ،باب بياف أفأكؿ كقت المغرب عند غركب الشمس ،حديث رقـ ،)636(:مف طريؽ حاتـ بف إسماعيؿ
عف يزيد ف أبي عبيد_بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)70/كتاب الصبلة )6( ،باب كقت المغرب ،حديثرقـ ،)417(:مف طريؽ عمرك بف عمي عف صفكاف بف عيسى_ بو ،بمفظو.
 كابف ماجو في سننو ( )2( ،)225/كتاب الصبلة )7( ،باب كقت صبلة المغرب ،حديثرقـ ،)688(:مف طريؽ المغيرة بف عبد الرحمف عف يزيد _بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( )51/4مف طريؽ صفكاف _بو ،بمفظو. كالطبراني في المعجـ الكبير ( ،)31/7حديث رقـ ،)6289(:مف طريؽ حاتـ عف يزيد-بو ،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)655/1كتاب الصبلة ،باب تعجيؿ صبلة المغرب ،مف طريؽحاتـ عف يزيد_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)389/4كتاب الصبلة )3( ،باب مكاقيت الصبلة،حديث رقـ ( ،)1523مف طريؽ حاتـ بف إسماعيؿ عف يزيد -بو ،بمفظ متقارب.

رجاؿ السند:
مجاز أم قرنيا .انظر إلى :تاج العركس (.)241/2
نا
) (1حاجبيا:
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 -1إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد الحنظمي ،المعركؼ بابف راىكية المركزم ،قاؿ اإلماـ أحمد:
مثؿ إسحؽ يسئؿ عنو إسحؽ عندنا مف أئمة المسمميف ،ككذلؾ قاؿ أبك حاتـ ،ذكره ابف
حباف في ثقاتو ،كقاؿ عنو ابف حجر :ثقة حافظ مجتيد قريف أحمد بف حنبؿ ،تكفي عاـ
238ىػ(.)1
 -2صفكاف بف عيسى الزىرم ،أبك محمد ،كثقو العجمي ،كبف سعد ،كالذىبي ،كابف حجر،
قاؿ عنو أبك حاتـ :صالح الحديث ،كذكره ابف حباف في ثقاتو ،استشيد بو البخارم في
الصحيح كركل لو في األدب ،تكفي عاـ 200ى(.)2
 -3يزيد بف أبي عبيد ،أبك خالد األسممي ،مكلى سممة بف األككع ،كثقو العجمي ،كابف معيف،
كأبك داكد ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في ثقاتو ،كقاؿ الذىبي :صدكؽ ،تكفي عاـ
100ى(.)3
 -4سممة بف األككع األسممي ،مف أصحاب رسكؿ هللا  شيد مؤتة ،كىك أحد مف بايع
تحت الشجرة ،تكفي عاـ 74ى(.)4
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
يستفاد مف ىذا الحديث أف أكؿ كقت المغرب ،حيف تغرب الشمس  ،بؿ اعتبر آخر كقت
المغرب غيبكبة الشفؽ األحمر( ،)5كىذا إجماع مف أىؿ العمـ ،كقاؿ الشافعي :ال عبرة ببقاء

) (1الجرح ( ،)206/2كالثقات البف حباف ( ،)115/8كالكماؿ ( ،)373/2كالكاشؼ ( ،)233/1كالسير
( ،)358/11كالتقريب (.)99/

) (2التاريخ ( ،)309/4كالثقات لمعجمي( ،)468/1كالجرح ( ،)425/4كالثقات البف حباف ( ،)321/8كالكماؿ
( ،)208/13كالكاشؼ ( ،)504/1كالتقريب(.)277/
) (3التاريخ ( ،)348/8كالثقات لمعجمي ( ،)366/2كالجرح ( )280/9كالثقات البف حباف ( ،)535/5كالكماؿ
( ،)206/32كالكاشؼ ( ،)388/2كالتقريب (.)603/

) (4الطبقات ( ،)210/5كالثقات لمعجمي( ،)420/1كاالستيعاب( ،)305/كأسد الغابة(،)271/2

كالكاشؼ( ،)454/1كالسير ( ،)326/3كالتقريب(.)248/
) (5انظر إلى :البحر المحيط في أصكؿ الفقو(.)135/2

197

الحمرة الشديدة في السماء بعد سقكط قرص الشمس كغيبكبتو عف األبصار ،كقد أجمع العمماء
عمى أف تعجيؿ المغرب في أكؿ كقتيا أفضؿ(.)1

) (1انظر إلى :فتح البارم البف رجب (.)355-352/4
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يد ْب ُف
الحديث التاسع والخمسوف :أ ْ
َخ َب َرَنا َس ِع ُ
ِ
رسوؿ َِّ
اـ
اؿَ " :م ْف َنس َي َ
اَّلل  قَ َ
َُ َ
ص َالةً أ َْو َن َ

الص َالةَ لِ ِذ ْك ِري(")1
َ وأ َِقِـ َّ
تخريج الحديث:

()2

ٍ
عِ
ادةََ ،ع ْف أََن ٍ
َف
س ،أ َّ
ام ٍرَ ،ع ْف َس ِعيدَ ،ع ْف قَتَ َ
َ
وؿ
صمِّ َيا ِإ َذا َذ َك َرَىاِ ،إ َّف َّ
َع ْن َياَ ،ف ْم ُي َ
اَّللَ تَ َعالَى َيقُ ُ

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)155/1كتاب الصبلة )26( ،باب مف ناـ عف صبلةأك نسييا ،حديث رقـ.)1261(:
 كالبخارم في صحيحو ( )9( /)122/1كتاب مكاقيت الصبلة )37( ،باب مف نسيصبلة فميصؿ إذا ذكر كال يعيد إال تمؾ الصبلة ،حديث رقـ ،)597(:مف طريؽ ىماـ
عف قتادة بو بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )5( ،)270/كتاب المساجد كمكاضع الصبلة )55( ،باب قضاءالصبلة الغائبة كاستحباب تعجيؿ قضائيا ،حديث رقـ )684(:مف طريؽ ىماـ عف
قتادة_ بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)72/كتاب الصبلة )11( ،باب مف ناـ عف الصبلة أكنسييا ،حديث رقـ )442(:مف طريؽ ىماـ عف قتادة_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)335/1كتاب الصبلة )131( ،باب الرجؿ ينسى الصبلة،حديث رقـ ،)178(:مف طريؽ أبي عكانة عف قتادة _بو ،جزء مف الحديث بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )6( ،)319/1كتاب المكاقيت )52( ،باب فيمف نسى الصبلة،حديث رقـ )612(:مف طريؽ ابي عكانة عف قتادة_ بو  ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )2( ،)227/كتاب الصبلة )10( ،باب مف ناـ عف الصبلة أكنسييا ،حديث رقـ )696(:مف طريؽ أبي عكانة عف قتادة _بو  ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)184/3مف طريؽ المثنى بف سعيد عف قتادة_ بو ،بمفظ متقارب. كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)411/1كتاب الصبلة )287( ،باب الرجؿ ينسىالصبلة أك يناـ عنيا ،حديث رقـ ،)4770(:مف طريؽ أيكب أبي العبلء عف قتادة _بو،
بمفظ متقارب.
) (1سكرة طو /اآليو (.)14

) (2لذكرم :أم أقـ الصبلة لتذكرني فييا .انظر إلى :تفسير القرآف البف الكثير (.)317/9
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 كأبك يعمى في مسنده ( ،)409/5حديث رقـ ،)3086(:مف طريؽ يزيد بف ىاركف عفسعيد بف أبي عركبة_بو  ،كفي ( ،)465/5حديث رقـ ،)3192(:مف طريؽ المثنى بف
سعيد عف قتادة_ بو ،بألفاظ متقاربة.
 كالبييقي في سننو ( ،)309/2كتاب الصبلة ،باب ال تفريط عمى مف ناـ عف صبلة أكنسييا كذىب كقتيا كعميو قضاؤىا ،...مف طريؽ ىماـ عف قتادة_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)423/4كتاب الصبلة )3( ،باب مكاقيت الصبلة،حديث رقـ ،)1556(:مف طريؽ شعبة عف قتادة _بو ،جزء مف الحديث ،بمفظو.
 كأبك عكانة ( )4( ،)13/2كتاب الصبلة )20( ،باب حظر الصبلة كميا أك إيجابتأخيرىا كميا إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز ،...حديث رقـ،)890(:مف طريؽ محمد
بف إسحاؽ عف سعيد بف عامر_ بو ،بنقص كممة "أك ناـ عنيا".
شاىد:
أبك ىريرة 
 أخرج مسمـ حديثو في ( )5( ،)268/كتاب المساجد كمكاضع الصبلة )55( ،باب قضاءالصبلة الفائتة كاستحباب تعجيؿ قضائيا ،حديث رقـ ،)680(:جزء مف الحديث بمفظ
متقارب.
 كأبك داكد في ( )2( ،)72/كتاب الصبلة )11( ،باب مف ناـ عف الصبلة أك نسييا،حديث رقـ ،)435(:بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )6( ،)323/1كتاب المكاقيت )54( ،باب إعادة مف ناـ عفالصبلة لكقتيا مف الغد ،حديث رقـ ،)619(:بدكف " أك ناـ عنيا".
 كابف ماجو في ( )1( ،)227/كتاب الصبلة )10( ،باب مف ناـ عف الصبلة أك نسييا،حديث رقـ ،)697(:جزء مف الحديث بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1سعيد بف عامر الضبعي ،أبك محمد البصرم ،كثقو العجمي ،كقاؿ :رجؿ صالح مف خيار
صالحا
الناس ،كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ ،كفي مكضع آخر قاؿ عنو :كاف سعيد بف عامر رجبلن
ن
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ككاف في حديثو بعض الغمط ،ذكره ابف حباف في ثقاتو ،ككثقو ابف معيف ،كقاؿ محمد بف سعد:
صالحا ،كقاؿ الذىبي :أحد األعبلـ ،كقاؿ ابف حجر :ثقة صالح ،تكفى عاـ 208ى(.)1
كاف ثقة
ن
 -2سعيد بف أبي عركبة :ميراف العدكم اليشكرم ،كثقو العجمي ،كاإلماـ أحمد ،كابف معيف ،كأبك
زرعة ،كأبك حاتـ ،كابف حباف ،كابف عدم ،كابف الجكزم ،كالذىبي ،كابف حجر ،كزاد:حافظ،
كقالكا :إنو أثبت الناس في قتادة ،ككاف كثير التدليس ،كقد عده ابف حجر في طبقات المدلسيف
مف المرتبة الثانية( ،)2كاختمط بعد اليزيمة سنة ،142كساء حفظو بآخرة ،كأف مف سمع منو قبؿ
االختبلط فإف ذلؾ صحيح حجة ،كمف سمع منو بعد االختبلط فذلؾ ما ال يعتمد عميو ،تكفي عاـ
156ى(.)3
 -3قتادة بف دعامة السدكسي ،كثقو العجمي كقاؿ عنو :كاف يقكؿ بشيء مف القدر كال يدعكا
إليو ،أكثر اإلماـ أحمد مف اإلطناب في ذكره كنشر عممو ،كقاؿ عنو :ما أعمـ قتادة ركل عف
أحد مف أصحاب النبي  إال عف أنس .ذكره ابف حباف في ثقاتو كقاؿ عنو :كاف مف عمماء
مدلسا ،ككذلؾ كصفو النسائي ،ككثقو ابف معيف كالذىبي كابف حجر
الناس بالقرآف كالفقو ككاف
ن
كعده في طبقات المدلسيف مف المرتبة الثالث( ،)4تكفي عاـ 100ىػ(.)5
 -4أنس بف مالؾ :صاحبي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6

) (1التاريخ ( ،)502/3كالثقات لمعجمي ( ،)402/1كالجرح ( ،)48/4ك الثقات البف حباف ( ،)264/8كالكماؿ
( ،)510/10كالكاشؼ ( ،)439/1كالتقريب (.)237/

) (2حيث قاؿ في طبقات المدلسيف (" :)31/الثانية :مف احتمؿ االئمة تدليسو كأخرجكا لو في الصحيح؛ إلمامتو
كقمو تدليسو كالثكرم ،أك كاف ال يدلس إال عف ثقة كأبف عيينة".

) (3العمؿ ألحمد ( ،)163/1كالتاريخ ( ،)505/3كالثقات لمعجمي ( ،)403/1كالجرح ( ،)65/4كالثقات البف
حباف ( ،)360/6كالكامؿ ( ،)393/3كالضعفاء البف الجكزم ( ،)323/1كالركاة الثقات المتكمـ فييـ (،)97/
كالكاشؼ ( ،)441/1كالمغني ( ،)381/1ك المختمطكف ( )41/كاالغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط
( ،)139/كالتقريب (.)239/

) (4حيث قاؿ في طبقات المدلسيف (" :)43/الثالثة :مف أكثر مف التدليس فمـ يحتج األئمة مف أحاديثيـ إال بما
صرحكا فيو بالسماع".

) (5التاريخ ( ،)185/7كالثقات لمعجمي ( ،)215/2كالمراسيؿ ألبف أبي حاتـ ( )168/كالجرح (،)133/7
كالثقات البف حباف ( ،)321/5كالكماؿ ( ،)498/23كالكاشؼ ( ،)134/2كجامع التحصيؿ (،)254/

كالمدلسكف ( ،)79/كالتبييف البف العجمي ( ،)46/كالتقريب (.)453/
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الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات ،كعمة االختبلط القادحة ،قد زالت بسماع
سعيد بف عامر مف سعيد بف أبي عركبة قبؿ اختبلطو.
التعميؽ عمى الحديث:
اء أتركيا بعذر كنكـ أك نسياف أـ
مف نسي صبلة فميصميا ،فيو كجكب قضاء الفائتة سك ه
بغير عذر ،كىك رأم جميكر العمماء ،كأما قكلو " فميصميا إذا ذكرىا" فمحمكؿ عمى
االستحباب؛ فإنو يجكز تأخير قضاء الفائتة بعذر عمى الصحيح( ،)1كقد قاؿ أبك حنيفة :إذا ترؾ
صبلة ثـ صمى شير كىك ذاكر ليا فميس عميو اإل قضاء الفائتة  ،كقد سقط كجكب الترتيب
عمبلن عند كثرة الصمكات فبل يمزمو اإل قضاء المترككة(.)2

) (1انظر إلى :شرح النككم عمى مسمـ (.)183/5
) (2انظر إلى :أصكؿ السرخسي(.)116/1
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ِ
َخبرَنا أَبو ع ِ
َّ
اصٍـَ ،ع ِف ْاب ِف ُج َرْي ٍجَ ،ح َّدثََنا أ َُبو ُّ
وؿ:
الحديث الستوف :أ ْ َ َ ُ َ
الزَب ْي ِر ،أَن ُوَ :سم َع َجا ِب ًراَ ،يقُ ُ
أَو قَاؿ جا ِبر قَاؿ :رسوؿ َِّ
الص َال ِة"
الش ْرِؾ أ َْو َب ْي َف ا ْل ُك ْف ِر ِإَّال تَْر ُؾ َّ
س َب ْي َف ا ْل َع ْب ِد َوَب ْي َف ِّ
ْ َ َ
اَّلل " :لَ ْي َ
َ َُ ُ
َف يقَاؿِ :ب ِو ُك ْفر ولَـ ي ِ
ِ
قَاؿ أَبو مح َّم ٍد :ا ْلعب ُد ِإ َذا تَرَكيا ِم ْف َغي ِر عذ ٍ ِ َّ ٍ
ؼ
ص ْ
ْ ُ
َ ُ َُ
َْ
ٌ َ ْ َ
َ َ
ْر َوعمةَ ،ال ُب َّد م ْف أ ْ ُ َ
ِبا ْل ُك ْف ِر.
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)156/1كتاب الصبلة )29( ،باب في تارؾ الصبلة،حديث رقـ.)1265(:
 كمسمـ في صحيحو ( )1( ،)61/كتاب اإليماف )35( ،باب بياف إطبلؽ اسـ الكفر عمىمف ترؾ الصبلة ،حديث رقـ ،)82(:مف طريؽ أبي سفياف عف جابر ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )39( ،)510/كتاب السنة )15( ،باب الدليؿ عمى زيادة اإليمافكنقصانو ،حديث رقـ ،)4678(:مف طريؽ أبي سفياف عف أبي الزبير_ بو ،بمفظ
متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )41( ،)13/5كتاب اإليماف )9( ،باب ما جاء في ترؾ الصبلة،حديث رقـ ،)2619 (:مف طريؽ أبي سفياف عف جابر ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )5( ،)251/1كتاب الصبلة )8( ،باب الحكـ عمى تارؾ الصبلة،حديث رقـ ،)463(:مف طريؽ محمد بف ربيعة عف ابف جريج_ بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد ،في مسنده ( ،)370/3مف طريؽ أبي سفياف عف جابر ،بمفظ متقارب. كعبد الرزاؽ في مصنفو ( ،)124/3كتاب الصبلة ،باب مف ترؾ الصبلة ،حديثرقـ ،)5007(:مف طريؽ عمر بف زيد عف أبي الزبير_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )25( ،)612/15كتاب اإليماف كالرؤيا )6( ،باب ،حديثرقـ ،)31033(:مف طريؽ سفياف عف أبي الزبير_بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)318/3حديث رقـ ،)1783(:مف طريؽ عمرك بف دينار عفجابر ،بمفظ متقارب.
 كالطبراني في المعجـ الصغير (،)231/1حديث رقـ ،)374(:مف طريؽ عمرك بف دينارعف جابر ،بمفظ متقارب.
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 كالبييقي في سننو ( )8( ،)366/3كتاب صبلة االستسقاء )37( ،باب ما جاء فيعمدا مف غير عذر ،مف طريؽ الحسف بف سيؿ عف أبي عاصـ
تكفير مف ترؾ الصبلة ن
_بو ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)304/4كتاب الصبلة )2( ،باب الكعيد عمى ترؾالصبلة ،حديث رقـ ،)1453(:مف طريؽ أبي سفياف عف جابر ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1الضحاؾ بف مخمد بف مسمـ الشيباني ،أبك عاصـ النبيؿ البصرم ،كثقو محمد بف سعد،
كالعجمي ،كابف معيف ،كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ ،كقاؿ ابف
حجر :ثقة ثبت ،تكفي عاـ 212ىػ أك بعدىا(.)1
 -2عبد الممؾ بف عبد العزيز بف يج ىريح األمكم( ،)2أبك خالد كثقو ابف سعد ،كأبك زرعة،
كالعجمي ،كاإلماـ أحمد ،كابف معيف ،كابف حجر ،كزاد :فقيو فاضؿ ،كقاؿ عنو أبك حاتـ:
"صالح الحديث"( ،)3كصفو النسائي ،كالدارقطني بالتدليس ،كقد عده ابف حجر مف
المرتبة الثالثة في طبقات المدلسيف( ،)4تكفي عاـ 150ىػ(.)5
 -3محمد بف مسمـ أبك الزبير :صدكؽ يدلس ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)1
 -4جابر بف عبد هللا  :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)1
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف فيو محمد بف مسمـ بف تدرس (أبا الزبير) صدكؽ إال
أنو مدلس ،كبالمتابعة القاصرة مف عمرك بف دينار البصرم الثقة الثبت( ،)6كطمحة بف نافع

) (1التاريخ ( ،)336/4كالثقات لمعجمي ( ،)472/1كالجرح ( ،)463/4كالثقات البف حباف ( ،)483/6كتاريخ
دمشؽ ( ،)356/24كالكماؿ ( ،)281/13كالتقريب (.)280/
) (2األ ىيمكل :بضـ األلؼ ،كفتح الميـ ،ككسر الكاك – ىذه النسبة إلى أمية ،انظر إلى :األنساب(.)209/1
) (3الجرح (.)356/5
) (4حيث قاؿ ابف حجر في طبقات المدلسيف (" :)41/الثالثة :مف أكثر مف التدليس فمـ يحتج األئمة مف
أحاديثيـ إال بػما صرحكا فيو بالسماع".
) (5الطبقات ( ،)53/8كالتاريخ ( ،)422/5كالثقات لمعجمي ( ،)104/2كأبك زرعة كجيكده في السنة (،)905/
كالمراسيؿ ألبف أبي حاتـ ( ،)133/كالثقات البف حباف ( ،)93/7كتاريخ بغداد ( ،)142/12كالكماؿ

( ،)338/18كالتقريب (.)363/

) (6انظر إلى :التقريب (.)421/
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()1

الكاسطي (أبي سفياف) الصدكؽ

لو ،يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره ،كما أف أبا الزبير صرح

بالسماع عند الدارمي كعبد الرزاؽ( ،)2فانتفت عمة تدليسو.
التعميؽ عمى الحديث:
تياكنا فبل يكفر باإلجماع ،كمف
جحكدا كفر باإلجماع ،كمف تركيا
مف ترؾ الصبلة
ن
ن
عمدا مف غير جحكد ،فيذا قد اختمفكا فيو ،فذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ إلى أف تاركيا
تركيا ن
عمدا مف غير عذر كافر ،كقاؿ الشافعي :ييقتؿ كما ييقتؿ الكافر كال يخرج مف الممة ،كيدفف في
ن

مقابر المسمميف .أما أبك حنيفة فقاؿ :تارؾ الصبلة ال يكفر كال ييقتؿ ،كلكف يحبس كيضرب حتى
يصمي(.)3

) (1انظر إلى :المصدر السابؽ (.)283/

) (2انظر إلى :مصنؼ عبد الرزاؽ ( ،)124/3حديث رقـ.)5007(:
) (3انظر إلى :معالـ السنف (.)314-313/4
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اف ب ُف ِب َال ٍؿ ،ع ْف عب ِد َِّ
اَّلل ْب ِف
الحديث الواحد والستوف :أ ْ
َخ َب َرَنا َي ْح َيى ْب ُف َح َّس َ
َ َْ
افَ ،ح َّدثََنا ُسمَ ْي َم ُ ْ
ٍ ()1
ِ
ِ
ِ
ارَ ،ع ِف ْاب ِف ُعمر ،قَاؿَ :ب ْي َنما َّ
ِدي َن ٍ
اؿ(:)2
ص َالة ا ْلفَ ْج ِر في قُ َباء إذ َج َ
اس في َ
الن ُ
ََ
اء ُى ْـ َر ُج ٌؿ فَقَ َ
َ
َ
()3
آف ،وأ ِ
ِ
"ِإ َّف رسوؿ َِّ
جو َّ
الن ِ
اس
استَ ْق ِبمُ َ
ُم َر أ ْ
اف ُو ُ
وىا َو َك َ
َف َي ْستَ ْق ِب َؿ ا ْل َك ْع َب َة ،فَ ْ
اَّلل  أُْن ِز َؿ َعمَ ْيو ا ْلقُ ْر ُ َ
َُ َ
ِإلَى َّ ِ
َّيوا ِإلَى ا ْل َك ْع َب ِة".
الشاـ ،فَ ْ
استَ َد ُاروا ،فَ َوج ُ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)156/1كتاب الصبلة )30( ،باب تحكيؿ القبمة مفبيت المقدس إلى الكعبة ،حديث رقـ.)1266(:
 كالبخارم في صحيحو ( )65( ،)22/6كتاب تفسير القرآف )16( ،باب قكلو تعالى:ولئف أتيت الذيف أوتوا الكتاب بكؿ آية ما تبعوا قبمتؾ ،)4( حديث رقـ ،)4490(:مف
طريؽ خالد بف مخمد عف سميماف بف ببلؿ_ بو ،كأيضان أخرجو في ()95( ،)87/9
كتاب أخبار اآلحاد )1( ،باب ما جاء في إجازة خبر الكاحد الصدكؽ في اآلذاف كالصبلة
كالصكـ كالفرائض كاألحكاـ ،حديث رقـ ،)7251(:مف طريؽ مالؾ عف ابف دينار_ بو،
بألفاظ متقاربة.
 كمسمـ في صحيحو ( )5( ،)213/كتاب المساجد كمكاضع الصبلة )2( ،باب تحكيؿالقبمة ،مف القدس إلى الكعبة ،حديث رقـ ،)526(:مف طريؽ مالؾ عف ابف دينار_ بو،
بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )5( ،)265/1كتاب الصبلة )24( ،باب استبانة الخطأ بعداالجتياد ،حديث رقـ ،)492(:مف طريؽ مالؾ عف ابف دينار_ بو ،بمفظ متقارب.
 كمالؾ في مكطئو ( )4( ،)273/2كتاب القبمة )665( ،باب ما جاء في القبمة ،حديثرقـ ،)211(:مف طريؽ مالؾ عف ابف دينار_ بو ،بمفظ متقارب.
 -كأحمد في مسنده ( ،)15/2مف طريؽ سفياف عف ابف دينار_ بو ،بمفظ متقارب.

مياجرا .انظر إلى تعريؼ
) (1قيباء :بضـ القاؼ ،أكؿ مسجد بني في اإلسبلـ ،بناه النبي  عند قدكمو لممدينة
ن
باألماكف (.)201/2
) (2رجؿ :ىك عباد بف بشر األنصارم  .انظر إلى :صحيح البخارم (.)89/1

) (3فاستقبمكىا :إما بكسر الباء عمى األمر ،أك بفتحيا عمى الخبر .انظر إلى :مشارؽ األنكار(.)171/2
( )4البقرة :آية (.)145
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 كابف خزيمة في صحيحو ( )2( ،)225/1كتاب الصبلة )67( ،باب الدليؿ عمى أفالقبمة إنما ىي الكعبة ال جميع المسجد الحراـ ،...حديث رقـ ،)435(:مف طريؽ مالؾ
عف ابف دينار_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)2/2كتاب الصبلة ،باب تحكيؿ القبمة مف بيت المقدس إلىالكعبة ،مف طريؽ مالؾ عف ابف دينار_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)616/4كتاب الصبلة )8( ،باب شركط الصبلة ،حديثرقـ ،)1715(:مف طريؽ مالؾ عف ابف دينار_ بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1يحيى بف حساف التنيسي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)32
 -2سميماف بف ببلؿ القرشي التميمي ،أبك محمد ،كثقو ابف سعد ،كابف معيف ،كالذىبي ،كابف
حجر ،كذكره ابف حباف في ثقاتو ،كقاؿ ابك حاتـ :متقارب ،كقاؿ اإلماـ أحمد :ال بأس بو
تكفي عاـ 177ى(.)1
 -3عبد هللا بف دينار القرشي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)43
 -4عبد هللا بف عمر  :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)3
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
المخبر ىك
ىذا الحديث فيو دليؿ عمى قبكؿ خبر الكاحد ،كالعمؿ بما صرح بو منو ،ك ي
عباد بف بشر األنصارم  لمصحابة بتغيير القبمة التي كانكا عمييا ،فاستعممكا خبره كقضكا بػو،
كلـ ينكر رسكؿ هللا  ذلؾ عمييـ .كبياف أف الصبلة كانت إلى غير الكعبة ،كال خبلؼ بيف
العمماء أنيا كانت إلى بيت المقدس ،فصرؼ النبي  عف الصبلة إلى بيت المقدس ،كأيمر
بالصبلة إلى الكعبة التي كاف يحب  -عميو الصبلة كالسبلـ  -أف ييحكؿ إلييا ،فأنزؿ هللا قكلو
تعالى :قد نرى تقمب وجيؾ في السماء فمنولينؾ قبمة ترضاىا ،)2(كأجمع العمماء عمى أف
القبمة التي أمر هللا النبي  ،كعباده بالتكجو إلييا ،ىي الكعبة بمكة ،ككاجب عمى مف شاىدىا

) (1انظر إلى :الجرح ( ،)103/4كالثقات البف حباف ( ،)388/6كالكماؿ ( ،)372/11كالكاشؼ (،)457/1

كالتقريب.)250/( :

) (2سكرة البقرة :آية (.)144
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استقباليا ،كمف غاب عنيا تكجو في صبلتو نحكىا بما قدر عميو( ،)1كفيو دليؿ عمى جكاز العمؿ
بالمنسكخ ريثما يتـ العمـ بالناسخ.

) (1انظر إلى :االستذكار (.)188/7
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ِ
ِ ِ
ِ
اـَ ،ع ْف
الحديث الثاني والستوف :أ ْ
يـ ،ثََنا ى َش ٌ
َخ َب َرَنا ُم ْسم ُـ ْب ُف إ ْب َراى َ
()2
()1
اف(َ ،)3كا ُنوا ي ْفتَِتح َ ِ
اءةَ ِب
َ ،وأ ََبا َب ْك ٍر َ ،و ُع َم َر َ ،و ُعثْ َم َ
َ ُ
وف ا ْلق َر َ
قَاؿ أَبو مح َّم ٍدِ :بي َذا َنقُوؿ ،وَال أَرى ا ْلجير ِب ِبسِـ َِّ
الر ِح ِيـ".
الر ْح َم ِف َّ
اَّلل َّ
َ ُ َُ
َ َْ ْ
َ
ُ َ َ
تخريج الحديث:

َف َّ
ادةََ ،ع ْف أََن ٍ
الن ِب َّي
س " ،أ َّ
قَتَ َ
( )4
ِِ
يف
ب ا ْل َعالَ ِم َ
ا ْل َح ْم ُد ََّّلل َر ِّ

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)157/1كتاب الصبلة )34( ،باب كراىية الجير ببسـهللا الرحمف الرحيـ ،حديث رقـ.)1272(:
 كالبخارم في صحيحو ( )10( ،)149/1كتاب اآلذاف )89( ،باب ما يقكؿ بعد التكبير،حديث رقـ )743(:مف طريؽ شعبة عف قتادة_ بو ،بدكف (عثماف).
 كمسمـ في صحيحو ( )4( ،)171/كتاب الصبلة )13( ،باب حجة مف قاؿ :ال يجيربالبسممة ،حديث رقـ ،)399(:مف طريؽ شعبة عف قتادة _بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)105/كتاب الصبلة )122( ،باب مف لـ ير الجير بػ"بسـهللا الرحمف الرحيـ" ،حديث رقـ ،)782(:بالسند نفسو الذم عند الدارمي ،بمفظو.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)15/2كتاب الصبلة )182( ،باب في افتتاح القراءة بػ"الحمد هلل رب العالميف" حديث رقـ ،)246(:مف طريؽ أبي عكانة عف قتادة _بو ،بمفظ
متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )11( ،)470/2كتاب االفتتاح )20( ،باب البداءة بفاتحة الكتابقبؿ السكرة ،حديث رقـ ،)902(:مف طريؽ أبي عكانة عف قتادة_ بو  ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)267/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )4( ،باب افتتاحالقراءة ،حديث رقـ ،)813 (:مف طريؽ أبي عكانة عف قتادة _بو  ،بمفظ متقارب.
 -كأحمد في مسنده ( ،)114/3مف طريؽ يحيى القطاف عف ىشاـ _بو ،بمفظو.

) (1أبك بكر ابف أبي قحافة الصديؽ ،خميفة النبي  ،مات سنة ثبلث عشرة .انظر إلى :التقريب (.)313/
) (2عمر بف الخطاب القرشي ،الفاركؽ ،استشيد عاـ ثبلثة كعشريف .انظر إلى :المصدر السابؽ(.)412/
) (3عثماف بف عفاف ،ذك النكريف ،أحد الخمفاء الراشديف ،استشيد سنة خمس كثبلثيف .انظر إلى :المصدر نفسو
(.)385/

) (4سكرة الفاتحة  :اآليو (.)2
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 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)375/3كتاب الصبلة )195( ،باب مف كاف اليجير ببسـ هللا الرحمف الرحيـ ،حديث رقـ ،)4168(:مف طريؽ ككيع عف ىشاـ_ بو،
بمفظ متقارب.
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)375/5حديث رقـ ،)3031(:مف طريؽ معمر عف قتادة_ بو،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)50/2كتاب الصبلة ،باب مف قاؿ ال يجير بيا ،مف طريؽاألكزاعي عف قتادة -بو ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)104/5كتاب الصبلة )10( ،باب صفة الصبلة،حديث رقـ ،)1800(:مف طريؽ حماد بف سممة عف قتادة_ بو ،بمفظو.
رجاؿ السند:
 -1مسمـ بف إبراىيـ األزدم الفراىيدم( ،)1أبك عمرك البصرم ،كثقو العجمي ،كابف معيف ،كابف
سعد ،كأبك حاتـ ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات ،تكفي عاـ 222ى ،بالبصرة(.)2
 -2ىشاـ بف أبي عبد هللا :سنبر الدستكائي ،أبك بكر البصرم ،كثقو أبك داكد ،كابف سعد ،كابف
المديني ،كأبك زرعة ،كاإلماـ أحمد ،كأبك حاتـ ،كابف حجر ،كقاؿ شعبة :كاف ىشاـ أحفظ
مني عف قتادة ،كقاؿ ابف معيف :كاف يحيى القطاف إذا سمع الحديث مف ىشاـ ال يبالي
أف ال يسمعو مف غيره ،تكفي عاـ 154ى(.)3
 -3قتادة بف دعامة السدكسي :ثقة مدلس ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)59
 -4أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ كالعمة ىي عنعنة قتادة – كمدار الحديث عميو  -الذم
عده ابف حجر مف المرتبة الثالثة في طبقات المدلسيف( ،)4قد زالت بإخراج حديثو في الصحيحيف

) (1الفراىيدم :بضـ الفاء ،كفراىيد بطف مف األزد .انظر إلى :األنساب (.)357/4
) (2الثقات لمعجمي ( ،)276/2كالجرح ( ،)181/8كالثقات البف حباف ( ،)157/9كالكماؿ (،)487/27
كالتيذيب ( ،)64/4كالتقريب (.)529/
) (3الجرح ( ،)59/9كالكماؿ ( ،)215/30كالسير ( ،)149/7كالميزاف ( ،)300/4كالتقريب (.)573/

) (4حيث قاؿ في طبقات المدلسيف (" :)43الثالثة :مف أكثر مف التدليس فمـ يحتج األئمة مف أحاديثيـ إال بما
صرحكا فيو بالسماع".
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عمى شرطييما ،كما كأنو صرح بالتحديث عند البييقي( ،)1كقاؿ الترمذم" :حديث حسف
صحيح"(.)2
التعميؽ عمى الحديث:
حديث أنس ىذا حجة لمف قاؿ :ال يق أر بسـ هللا الرحمف الرحيـ في الصبلة في أكؿ فاتحة
الكتاب ،كىك قكؿ مالؾ ،كاألكزاعي ،كقاؿ أبك حنيفة ،كأصحابو ،كالثكرم ،كالشافعي كأحمد،
كاسحاؽ :ىي آية مف فاتحة الكتاب

()3

 ،كما قاؿ الفقياء :مف ترؾ قراءة فاتحة الكتاب مسيئ ،

دكف مف ترؾ قراءة سكرة غيرىا(.)4

) (1انظر إلى :سنف البييقي( ، )50/2كتاب الصبلة ،باب مف قاؿ ال يجير بيا .كتصريحو ىذا بالسماع يعد
فائدة مف فكائد تخريج الحديث.
) ،)15/2( (2حديث رقـ.)246(:

) (3انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)362/2
عتمد في أصكؿ الفقو(.)370/1
الم ى
) (4انظر إلى :ي
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وف ،أَنبأنا ُم َح َّم ُد ْب ُف َع ْم ٍروَ ،ع ْف
الحديث الثالث والستوف :أ ْ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُف َى ُار َ
أَِبي ُىريرةَ ،قَاؿ :قَاؿ رسوؿ َِّ
ض ِ
ِ
اؿ ا ْلقَ ِ
وب َعمَ ْي ِي ْـ
ارئُ َ غ ْي ِر ا ْل َم ْغ ُ
َ َْ
اَّلل " :إ َذا قَ َ
َ َُ ُ
َ
َىؿ َّ ِ ِ
يف ،فَوافَ َ ِ
ِ
َّـ ِم ْف َذ ْن ِب ِو".
اؿ َم ْف َخ ْمفَ ُو :آم َ َ
ؽ َذل َؾ أ ْ َ
فَقَ َ
الس َماءُ ،غف َر لَ ُو َما تَقَد َ
تخريج الحديث:

أَِبي َسمَ َم َةَ ،ع ْف
()1
يف
َوَال الضَّالِّ َ

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)157/1كتاب الصبلة )38( ،باب في فضؿ التأميف،أيضا أخرجو في حديث رقـ ،)1278(:مف طريؽ الزىرم عف
حديث رقـ ،)1277(:ك ن
أبي سممة_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالبخارم في صحيحو ( )10( ،)156/1كتاب اآلذاف )111( ،باب جير المأمكـأيضا أخرجو في ( )65( ،)17/6كتاب تفسير القرآف،
بالتأميف ،حديث رقـ ،)782(:ك ن
( )2باب غير المغضكب عمييـ كال الضاليف ،حديث رقـ ،)4475(:مف طريؽ أبي
صالح عف أبي ىريرة ،بألفاظ متقاربة.
 كمسمـ في صحيحو ( )4( ،)175/كتاب الصبلة )18( ،باب التسميع ،كالتحميد،كالتأميف ،حديث رقـ ،)410(:مف طريؽ أبي صالح عف أبي ىريرة ،بزيادة كممة "قكلو
قكؿ" ،عند مسمـ في المتف.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)199/كتاب الصبلة )168( ،باب التأميف كراء اإلماـ،حديث رقـ ( ،)935مف طريؽ أبي صالح عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)30/2كتاب الصبلة )185( ،باب ما جاء في فضؿالتأميف ،حديث رقـ ،)250(:مف طريؽ الزىرم عف أبي سممة_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )11( ،)482/2كتاب اإلفتتاح )33( ،باب جير اإلماـ بآميف،حديث رقـ ،)925(:مف طريؽ الزىرم عف أبي سممة_ بو  ،كحديث رقـ ،)927(:مف
طريؽ سعيد بف المسيب عف أبي ىريرة ،بألفاظ متقاربة.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)277/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )14( ،باب الجيربآميف ،حديث رقـ ،)851(:مف طريؽ سعيد بف المسيب عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
 كمالؾ في مكطئو ( )3( ،)119/2كتاب الصبلة )287( ،باب ما جاء بالتأميف خمؼالسماف عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
اإلماـ ،حديث رقـ ،)290(:مف طريؽ أبي صالح َّ
) (1سكرة الفاتحة :اآلية (.)7
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 كأحمد في مسنده ( ،)449/2بالسند نفسو الذم عند الدارمي ،بمفظو. كعبد الرزاؽ في مصنفو ( ،)97/2كتاب الصبلة ،باب آميف ،حديث رقـ ،)2644(:مفطريؽ سعيد بف المسيب عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)309/5كتاب الصبلة )716( ،باب ما ذكركا فيآميف ،كمف كاف يقكليا ،حديث رقـ ،)8041(:مف طريؽ سعيد بف المسيب عف أبي
ىريرة ،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)55/2كتاب الصبلة ،باب التأميف ،مف طريؽ أبي صالح عف أبيىريرة ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)106/5كتاب الصبلة )10( ،باب صفة الصبلة،حديث رقـ ،)1804(:مف طريؽ سعيد بف المسيب عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1يزيد بف ىاركف الكاسطي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)20
 -2محمد بف عمرك بف عمقمة الميثي :صدكؽ لو أكىاـ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ
(.)26
 -3أبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ القرشي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)26
 -4أبك ىريرة  :صحابي جميؿ :تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)11
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد ،ألف فيو محمد بف عمرك صدكؽ لو أكىاـ ،كبالمتابعة
القاصرة عند الدارمي نفسو كالترمذم مف محمد بف مسمـ الزىرم الفقيو الحافظ( ،)1يرتقي الحديث
إلى الحسف لغيره.
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث استحباب التأميف عقب الفاتحة لئلماـ  ،كالمأمكـ ،كيسف لئلماـ كالمنفرد
الجير بالتأميف ككذا لممأمكـ ،كقاؿ الجميكر :يؤمف اإلماـ ،كالمأمكـ في الصبلة السرية ،كقاؿ
مالؾ :ال يؤمف اإلماـ في الجيرية ،كقاؿ أبك حنيفة :ال يجير بالتأميف ،كقكلو  ": مف كافؽ
) (1انظر إلى :التقريب ()506/
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قكلو قكؿ أىؿ السماء" ،أم إذا قاليا الحاضركف مف الحفظة قاليا مف فكقيـ حتى ينتيي إلى أىؿ
السماء(.)1

) (1انظر إلى :شرح النككم عمى مسمـ ( ، )130/4كاإلحكاـ البف حزـ(.)168/6
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اَّلل بف عب ِد ا ْلم ِج ِ
ِ
يدَ ،ح َّدثََنا مالِ ٌؾَ ،ع ِف ْاب ِف ِش َي ٍ
ابَ ،ع ْف
الحديث الرابع والستوف :أ ْ
َ
َخ َب َرَنا ُع َب ْي ُد َّ ْ ُ َ ْ َ
()3( ِ )2
()1
ِ
َف رسوؿ َِّ
أََن ٍ
ص َالةً
ع َع ْن ُو ،فَ ُج ِح َ
ص ِر َ
اَّلل َ رك َ
صمَّى َ
ش شقُّ ُو ْاأل َْي َم ُف ،فَ َ
ب فَ َر ًسا فَ ُ
س  ،أ َّ َ ُ َ
()4
ِمف َّ ِ
ِ
ِ َّ
ِ ِ
اـ لِ ُي ْؤتَ َّـ
ص َر َ
َ
وساَ ،فمَ َّما ا ْن َ
صمَّ ْي َنا َم َع ُو ُجمُ ً
س ،فَ َ
الصمَ َوات َو ُى َو َجال ٌ
ؼ ،قَ َ
اؿ " :إن َما ُجع َؿ ْاإل َم ُ
ِب ِو ،فَ َال تَ ْختَمِفُوا عمَي ِو ،فَِإ َذا صمَّى قَ ِائما ،فَ ُّ ِ
اماَ ،وِا َذا َرَك َع فَ ْارَك ُعواَ ،وِا َذا َرفَ َع ،فَ ْارفَ ُعواَ ،وِا َذا
َْ
َ
َ
صموا ق َي ً
ً
ِ
ِ
قَاؿ :س ِمع َّ ِ
وف".
صمُّوا قُ ُع ً
َج َم ُع َ
ودا أ ْ
َ َ َ
صمَّى قَاع ًدا ،فَ َ
اَّللُ ل َم ْف َحم َدهُ ،فَقُولُواَ :ربَّ َنا َولَ َؾ ا ْل َح ْم ُدَ ،وِا ْف َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)159/1كتاب الصبلة )44( ،باب فيمف يصمي خمؼاإلماـ كاإلماـ جالس ،حديث رقـ.)1287(:
 كالبخارم في صحيحو ( )10( ،)147/1كتاب اآلذاف )82( ،باب إيجاب التكبيركافتتاح الصبلة ،حديث رقـ ،)732(:مف طريؽ شعيب عف الزىرم_ بو ،بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )4( ،)176/كتاب الصبلة )19( ،باب ائتماـ المأمكـ باإلماـ،حديث رقـ ،)411(:مف طريؽ سفياف بف عيينة عف الزىرم_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابك داكد في سننو ( )2( ،)88/كتاب الصبلة )68( ،باب اإلماـ يصمي مف قعكد،حديث رقـ )601(:مف طريؽ القعنبي عف مالؾ_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)194/2كتاب الصبلة )267( ،باب ما جاء إذا صمى اإلماـقعكدا ،حديث رقـ ،)361(:مف طريؽ الميث عف الزىرم_ بو ،بمفظ
قاعدا فصمكا
ن
ن
متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )10( ،)434/2كتابة اإلمامة )40( ،باب االئتماـ باإلماـ يصميقاعدا ،حديث رقـ ،)831(:مف طريؽ قتيبة عف مالؾ_ بو ،بمفظ متقارب.
ن
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)392/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )144( ،باب ماجاء في إنما جعؿ اإلماـ ليؤتـ بو ،حديث رقـ ،)1238(:مف طريؽ سفياف عف الزىرم
_بو ،بمفظ متقارب.

صرع :سقط عف ظيرىا .انظر إلى :النياية (.)24/3
) (1ي
) (2جحش :أصابو خدش في الجمد ،أك أكبر مف ذلؾ .انظر إلى :المصدر السابؽ (.)241/1
) (3شقو :ناحيتو .انظر إلى :الصحاح (.)354/

) (4يؤتـ بػو :أم ييقتدل بػو .انظر إلى :المصباح المنير (.)32/1
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 كمالؾ في مكطئو ( )3( ،)185/2كتاب الصبلة )455( ،باب صبلة اإلماـ كىكجالس ،حديث رقـ ،)446(:مف طريؽ يحي عف مالؾ_ بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)110/3مف طريؽ سفياف عف الزىرم -بو ،بمفظ متقارب. كأبك يعمى في مسند ( ،)256/6حديث رقـ ،)3558(:مف طريؽ سفياف عف الزىرم_بو ،بمفظ متقارب.
الشواىد:
 -1عائشة (رضي هللا عنيا)
 أخرج مسمـ حديثيا في ( )4( ،)177/كتاب الصبلة )19( ،باب ائتماـ المأمكـ باإلماـ،حديث رقـ ،)412(:بمفظ متقارب.
قاعدا،
 كالنسائي في ( )10( ،)436/2كتاب اإلمامة )40( ،باب االئتماـ باإلماـ يصمي نحديث رقـ ،)833(:بمفظ متقارب.

 كابف ماجو في ( )5( ،)392/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )144( ،باب ما جاء فيإنما جعؿ اإلماـ ليؤتـ بو حديث رقـ ،)1237(:بمفظ متقارب.
 كمالؾ في ( )3( ،)186/2كتاب الصبلة )445( ،باب صبلة اإلماـ كىك جالس ،حديثرقـ ،)447(:بمفظ متقارب.
 كابف حباف في ( )9( ،)462/5كتاب الصبلة )14( ،باب فرض متابعة اإلماـ ،حديثرقـ ،)2104(:بمفظ متقارب.
 -2أبك ىريرة 
 أخرج البخارم حديثو في ( )10( ،)147/1كتاب اآلذاف )82( ،باب إيجاب التكبيركافتتاح الصبلة ،حديث رقـ ،)734(:بمفظ متقارب.
 كمسمـ في ( )4( ،)176/كتاب الصبلة ،)19( ،باب ائتماـ المأمكـ باإلماـ ،حديثرقـ ،)414(:بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في ( )2( ،)88/كتاب الصبلة )68( ،باب اإلماـ يصمي مف قعكد ،حديثرقـ ،)603(:بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في ( )5( ،)392/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )144( ،باب ما جاء فيإنما جعؿ اإلماـ ليؤتـ بػو ،حديث رقـ ،)1239(:بمفظ متقارب.
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 -3جابر األنصارم 
 أخرج حديثو مسمـ في ( )4( ،)177/كتاب الصبلة )19( ،باب ائتماـ المأمكـ باإلماـ،حديث رقـ ،)413(:بمفظ مختمؼ.
 كأبك داكد في ( )2( ،)88/كتاب الصبلة )68( ،باب اإلماـ يصمي مف قعكد ،حديثرقـ ،)602(:بمفظ مختمؼ.
 كابف ماجو في ( )5( ،)392/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )144( ،باب ما جاء فيإنما جعؿ اإلماـ ليؤتـ بو ،حديث رقـ ،)1240(:بمفظ مختمؼ.
رجاؿ السند:
 -1عبيد هللا بف عبد المجيد الحنفي ،أبك عمي البصرم ،كثقو العجمي ،كالدارقطني ،ابف
قانع ،كالذىبي ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ أبك حاتـ :ليس بػو بأس ،كضعفو
العقيمي ،كركل عف ابف معيف أنو قاؿ" :ليس بشيء"( ،)1كقاؿ ابف حجر :صدكؽ ،لـ
يثبت أف يحيى ابف معيف ضعفو ،بؿ قاؿ فيو ابف معيف" :ليس بو بأس( ،")2كقاؿ الذىبي
()3
بأسا" ،تكفي عاـ
في الميزاف " :ذكره العقيمي في كتابو ،كساؽ لو حديثنا ال أرل بػو ن
209ى(.)4

 -2مالؾ بف أنس :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)47
 -3محمد بف مسمـ ابف شياب الزىرم :ثقة،فقيو،متفؽ عمى جبللتو ،تقدمت ترجمتو في
حديث رقـ (.)10
 -4أنس بف مالؾ ،صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6

) (1الضعفاء لمعقيمي (.)123/3
) (2انظر إلى :الجرح (.)324/5
).)13/3( (3

) (4التاريخ ( ،)391/5كالثقات لمعجمي( ،)112/2كالثقات البف حباف ( ،)404/8كالكماؿ (،)104/19
كالكاشؼ ( ،)683/1مف تكمـ فيو كىك مكثؽ ( ،)362/كالتيذيب ( ،)20/3كالتقريب (.)3736/
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الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف فيو عبيد هللا بف عبد المجيد صدكؽ ،كبالمتابعة التامة
مف عبد هللا بف سممة القعنبي( ،)1كقتيبة بف سعيد الثقفي( ،)2كيحيى بف سعيد القطاف( ،)3الثقات
لو ،كبالشكاىد يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث ،تحرم مكافقة اإلماـ في الجماعة ،فبل يختمؼ عمى اإلماـ في القرآف
معا أك بعده ،فقاؿ مالؾ :يفعؿ
كالعمؿ ،كلكف اختمؼ العمماء ىؿ يككف عمؿ المأمكـ كاإلماـ ن
المأمكـ مع اإلماـ إال في اإلحراـ ،كالقياـ مف اثنتيف كالسبلـ ،فبل يفعمو إال بعده ،كقاؿ أبك حنيفة:
يكبر في اإلحراـ مع اإلماـ ،كقاؿ الشافعي كأبك يكسؼ :ال يكبر المأمكـ حتى يفرغ اإلماـ مف
التكبير(.)4

) (1انظر إلى :التقريب (.)323/
) (2انظر إلى :المصدر السابؽ (.)454/
) (3انظر إلى :المصدر نفسو (.)591/

) (4انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)310/2
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ِ ِ
يـَ ،ع ْف َع ْب ِد ا ْل َع ِز ِ
يز ْب ِف أَِبي
إ ْب َراى َ
ِ
س َعمَى
صمَّى هللاُ َعمَ ْيو َو َسمَّ َـ َ
"جمَ َ
َ

ِ ِ
يؿ ْب ُف
الحديث الخامس والستوف :أ ْ
َخ َب َرَنا أ َُبو َم ْع َم ٍر إ ْس َماع ُ
ٍ
ت رسوؿ َِّ
ِ
ِ
َح ٍِ
اَّلل
اؿَ :أر َْي ُ َ ُ َ
ازـَ ،ع ْف أَِبيوَ ،ع ْف َس ْيؿ ْب ِف َس ْعد ،قَ َ
ِ
ا ْل ِم ْن َب ِر فَ َكبَّر ،فَ َكبَّر َّ
ْس ُو فَ َن َز َؿ ا ْلقَ ْيقََرى( )1فَ َس َج َد
اس َخ ْمفَ ُو ،ثُ َّـ َرَك َع َو ُى َو َعمَى ا ْلم ْن َب ِر ،ثُ َّـ َرفَ َع َأر َ
الن ُ
َ
َ
ٍ ِ ِ
ِِ
اد حتَّى فَر َ ِ ِ
ِ
ِ
ص ٌة لِ ْ ِ
َف
ْل َم ِاـ أ ْ
َص ِؿ ا ْلم ْن َب ِر ،ثُ َّـ َع َ َ
في أ ْ
اؿ أ َُبو ُم َح َّمد" :في َذل َؾ ُر ْخ َ
غ م ْف آخ ِر َ
َ
ص َال تو" قَ َ
ِ
ضا"
َص َحا ِب ِو َوقَ ْد ُر َى َذا ا ْل َع َم ِؿ ِفي َّ
َي ُك َ
الص َال ِة أ َْي ً
وف أ َْرفَ َع م ْف أ ْ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)160/1كتاب الصبلة )45( ،باب اإلماـ يصمي بالقكـ()2

كىك أنشز

مف أصحابو ،حديث رقـ.)1289(:

 كالبخارم في صحيحو ( )8( ،)85/1كتاب الصبلة )18( ،باب الصبلة في السطكحكالمنبر كالخشب ،حديث رقـ ،)377(:مف طريؽ سفياف عف أبي حازـ _بو ،بمفظ
متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )5( ،)219/كتاب المساجد )10( ،باب جكاز الخطكة كالخطكتيففي الصبلة ،حديث رقـ ،)544(:مف طريؽ يحيى بف يحيى عف عبد العزيز_ بو  ،بمفظ
متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)134/كتاب الصبلة )215( ،باب في اتخاذ المنبر ،حديثرقـ ،)1080(:مف طريؽ يعقكب القارئ عف أبي حازـ_ بو  ،بمفظ مختمؼ.
 كالنسائي في سننو ( )8( ،)390/2كتاب المساجد )45( ،باب الصبلة عمى المنبر،حديث رقـ ،)738(:مف طريؽ يعقكب القارئ عف أبي حازـ_ بو  ،جزء مف الحديث بمفظ
متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)455/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )199( ،باب ماجاء في بدء شأف المنبر ،حديث رقـ ،)1416(:مف طريؽ سفياف عف أبي حازـ _بو،
بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)339/5مف طريؽ إسحاؽ بف عيسى عف عبد العزيز_ بو ،بمفظمتقارب.
) (1القى ٍيقى ىرل :أم الرجكع إلى الخمؼ .انظر إلى :الفائؽ (.)336/1
) (2أنشز :ىك ما ارتفع مف األرض .انظر إلى :النياية ( .)55/5كالمراد ىنا أف يككف مكاف اإلماـ أعمى مف
المأمكـ.
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 كابف خزيمة في صحيحو ( )3( ،)12/3كتاب اإلمامة في الصبلة )42( ،باب الرخصةفي قياـ اإلماـ عمى مكاف أرفع مف مكاف المأمكميف لتعميـ الناس الصبلة ،حديث
رقـ ،)1521(:مف طريؽ يعقكب بف إبراىيـ الدكرقي عف عبد العزيز_ بو ،بمفظ مختمؼ.
رجاؿ السند:
 -1إسماعيؿ بف إبراىيـ بف معمر اليذلي ،أبك معمر القطيعي ،كثقو ابف معيف ،كابف سعد،
كالذىبي ،كابف حجر ،كقاؿ عنو أبك حاتـ :صدكؽ ،كذكره ابف حباف في الثقات ،تكفي
عاـ 236ى(.)1
 -2عبد العزيز بف أبي حازـ ،اسـ أبيو :سممة بف دينار المخزكمي ،كثقو العجمي كابف
معيف ،كزاد :صدكؽ ،ليس بػو بأس ،ككذلؾ قاؿ النسائي ،كذكره ابف حباف في الثقات،
كقاؿ أبك حاتـ :صالح الحديث ،كقاؿ اإلماـ أحمد :لـ يكف يعرؼ يطمب الحديث ،إال
كتب أبيو فإنيـ يقكلكف أنو سمعيا ،ككتب سميماف بف ببلؿ

()2

صارت إليو كفي مكضع

آخر قاؿ عنو :أرجك أنو ال بأس بػو ،كقاؿ ابف حجر :صدكؽ ،تكفي عاـ 184ىػ(.)3
 -3سممة بف دينار ،أبك حازـ ،ثقة  ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)5
 -4سيؿ بف سعد الساعدم ،صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)5
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف فيو عبد العزيز بف أبي حازـ صدكؽ ،كبالمتابعة
القاصرة مف سفياف بف عيينة( ،)4كيعقكب بف عبد الرحمف القارئ( ،)5الثقتيف لو ،يرتقي الحديث
إلى الصحيح لغيره.
التعميؽ عمى الحديث:

) (1الجرح ( ،)157/2كالثقات البف حباف (،)31/1كالكماؿ ( ،)19/3الكاشؼ ( ،)243/1كالميزاف (،)220/1

كالتقريب (.)105/

) (2سميماف بف ببلؿ التيمي ،أبك محمد ،ثقة  ،تكفي عاـ 177ق .انظر إلى :التقريب (.)250/
) (3سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد بف حنبؿ ( ،)221/1كالتاريخ الكبير ( ،)25/6كالثقات لمعجمي (،)96/2
كالضعفاء لمعقيمي ( ،)10/3كالجرح ( ،)382/5كالثقات البف حباف ( ،)117/7كالكماؿ ( ،)120/18كالكاشؼ
( ،)654/1كالمغني ( ،)561/1كالتقريب (.)356/
) (4انظر إلى :التقريب (.)245/

) (5انظر إلى :المصدر نفسو (.)608/
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في ىذا الحديث استحباب اتخاذ المنبر ،كاستحباب ككف الخطيب عمى مرتفع كمنبر ،أك
غيره ،كذلؾ لتعميـ أفعاؿ الصبلة ،بخبلؼ ما إذا كاف عمى األرض ،فإنو ال يراه إال بعضيـ ممف
قرب منو ،كما يدؿ الحديث عمى جكاز الفعؿ اليسير في الصبلة كالخطكة ،أك الخطكتيف ،فإنيا
ال تبطؿ بيما الصبلة ،كلكف األ ٌٍكلىى تركو إال لحاجة ،كما فعؿ النبي  ،كما أنو عميو الصبلة
كالسبلـ رجع القيقرل ،كىك المشي إلى الخمؼ؛ لئبل يستدبر القبمة(.)1

) (1انظر إلى :شرح النككم عمى مسمـ ( ،)35-34/5كاإلحكاـ البف حزـ (.)172/5
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تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)160/1كتاب الصبلة )46( ،باب ما أمر اإلماـ مفالتخفيؼ في الصبلة ،حديث رقـ.)1290(:
 كالبخارم في صحيحو ( )10( ،)142/1كتاب اآلذاف ( )61باب تخفيؼ اإلماـ فيالقياـ ،كاتماـ الرككع كالسجكد ،حديث رقـ ،)702(:مف طريؽ زىير عف إسماعيؿ_ بو،
أيضا في ( )78( ،)27/8كتاب األدب )75( ،باب ما يجكز في
بمفظ متقارب ،ك ن
الغضب كالشدة ألمر هللا ،حديث رقـ ،)6110(:مف طريؽ يحيى عف إسماعيؿ_ بو،
بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )4( ،)195/كتاب الصبلة )37( ،باب أمر األئمة بتخفيؼالصبلة في تماـ ،حديث رقـ ،)466(:مف طريؽ يىشيـ عف إسماعيؿ _بو ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)315/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )48( ،باب مف َّأـقكـ فميخفؼ ،حديث رقـ ،)984(:مف طريؽ عبد هللا بف ينمير عف إسماعيؿ_ بو ،بمفظ
متقارب.

 كأحمد في مسنده ( ،)273/5مف طريؽ يحيى القطاف عف إسماعيؿ _بو ،بمفظ متقارب. كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)497/3كتاب الصبلة )276( ،باب التخفيؼ فيالصبلة مف كاف يخففيا ،حديث رقـ ،)4691(:مف طريؽ ككيع عف إسماعيؿ_ بو ،بمفظ
متقارب.
) (1رجؿ :غبلـ مف األنصار ،لـ أقؼ عمى اسمو .انظر إلى :فتح البارم البف حجر (.)198/2
) (2الغداة :صبلة الصبح .انظر إلى :المصباح المنير (.)452/1
) (3فبلف :ىك أبي بف كعب األنصارم .انظر إلى :فتح البارم البف حجر (.)198/2
فر كذىب .انظر إلى :النياية (.)92/5
) (4يمنًفٌريف :ىنفىر ينفي انر ،إذا َّ
) (5فميتجكز :أم يخفؼ .انظر إلى :تاج العركس(.)78/15
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 كابف أبي خزيمة في صحيحو ( )3( ،)48/3كتاب اإلمامة )111( ،باب النيي عفتطكيؿ اإلماـ الصبلة مخافة تنفير المأمكميف ،حديث رقـ ،)1605(:مف طريؽ ككيع
عف إسماعيؿ_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)508/5كتاب الصبلة )14( ،باب فرض متابعة اإلماـحديث رقـ ،)3137(:مف طريؽ ككيع عف إسماعيؿ_ بو ،بمفظ متقارب.
شاىدا الحديث:
 -1أبك ىريرة 
 أخرج البخارم حديثو في ( )10( ،)142/1كتاب اآلذاف )62( ،باب إذا صمى لنفسوفميطكؿ ما شاء ،حديث رقـ ،)703(:بمفظ متقارب.
 كمسمـ في ( )4( ،)195/كتاب الصبلة )37( ،باب أمر األئمة بتخفيؼ الصبلة فيتماـ ،حديث رقـ ،)467(:بمفظ متقارب.
 كابف أبي شيبة في ( )3( ،)496/3كتاب الصبلة )276( ،باب التخفيؼ في الصبلة مفكاف يخففيا ،حديث رقـ ،)4690(:بمفظ متقارب.
 -2عثماف بف أبي العاص الثقفي 
 أخرج مسمـ حديثو في ( )4( ،)195/كتاب الصبلة )37( ،باب أمر األئمة بتخفيؼالصبلة في تماـ ،حديث رقـ ،)468(:بمفظ متقارب.
 كابف أبي شيبة في ( )3( ،)498/3كتاب الصبلة )276( ،باب التخفيؼ في الصبلة مفكاف يخففيا ،حديث رقـ ،)4693(:بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1جعفر بف عكف القرشي :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)18
 -2إسماعيؿ بف أبي خالد :ىرمز ،كيقاؿ :سعد ،كيقاؿ :األحمسي( ،)1أبك عبد هللا الككفي،
كثقو العجمي ،كابف معيف ،كأبك حاتـ ،كالنسائي ،كعبد الرحمف بف ميدم ،كيعقكب بف
شيبة ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات ،تكفي عاـ 146ىػ(.)2

ىح ىمسي :بفتح األلؼ ،كسككف الحاء ،كفتح الميـ ،ىذه النسبة إلى أحمس ،كىي طائفة مف بجيمة نزلكا
) (1األ ٍ
الككفة ،انظر إلى :األنساب (.)91/1

) (2الثقات البف حباف ( ،)224/1كالجرح ( ،)174/2كالثقات البف حباف ( ،)19/4كالكماؿ ( ،)69/3كالتقريب
(.)107/
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()1

 -3قيس بف أبي حازـ :حصيف البجمي

األحمسي ،أبك عبد هللا ،كثقو العجمي ،كابف معيف،

كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ ابف المديني :قاؿ لي يحيى القطاف :قيس منكر
()2

الحديث ،فرد الذىبي في الميزاف

بقكلو" :أجمعكا عمى االحتجاج بػو ،كمف تكمـ فيو فقد

صحابيا" .كقاؿ إسماعيؿ بف أبي خالد :كاف
آذل نفسو ،فيك ثقة حجة ،كاد أف يككف
ن
ثبتنا ،كقد كبر حتى جاكز المائة فخرؼ كذىب عقمو ،كقاؿ ابف حجر :ثقة مخضرـ،
()3
قيسا ذكر حديثنا فيو الركاية
كيقاؿ لو رؤية ،كذكره ابف حجر في التيذيب بقكلو" :إف ن
التي فييا أنو رأل النبي  يخطب ككاف حينئذ ابف سبع أك و
ثماف ،كلك ثبتت لكاف

صحابيا ببل خبلؼ" .تكفي عاـ 90ىػ  ،أك قبميا(.)4
ن
قاؿ الباحث :ىك ثقة ،أدرؾ الجاىمية ،كالمشيكر عند الجميكر أنو لـ ير النبي  ،كأما
قيؿ في اختبلطو ،فالركاية عنو في الصحيحيف إنما ىي قبؿ التغير كاالختبلط.
 -4عبدهللا بف مسعكد األنصارم :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)14

الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف فيو جعفر بف عكف صدكؽ ،كبالمتابعة التامة مف زىير
()5
كىشيـ بف بشير( ،)6كعبد هللا بف نمير( ،)7كككيع بف الجراح( ،)1كجميعيـ ثقات
بف معاكية  ،ي
لجعفر ،يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.

) (1البجمي :بفتح الباء كالجيـ ،ىذه النسبة إلى قبيمة بجيمة .انظر إلى :األنساب (.)284/1
).)392/3( (2
).)444/3( (3
) (4التاريخ ( ،)145/7كالثقات لمعجمي ( ،)220/2كالجرح ( ،)102/7كالثقات البف حباف ( ،)307/5كتاريخ
بغداد ( ،)464/14كتاريخ دمشؽ ( ،)445/49كالكماؿ ( ،)10/24كالمختمطكف ( ،)99/كجامع التحصيؿ
( ،)257/كاإلصابة ( ،)277/5كالتقريب (.)456/
) (5انظر إلى :التقريب (.)218/

) (6انظر إلى :المصدر السابؽ (.)574/
) (7انظر إلى :المصدر نفسو (.)327/
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التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث ما يدؿ عمى أف اإلماـ مأمكر بالتخفيؼ؛ خشية اإلطالة عمى مف خمفو،
فإنو ال يخمك بعضيـ مف عذر كالضعيؼ كالكبير كذم الحاجة ،كالتخفيؼ أمر نسبي ،كالمأمكر
بو األئمة ىك الذم كاف يفعمو النبي  إذا أـ الناس ،كيككف في القياـ مع إتماـ الرككع كالسجكد،
كفي قكلو" :فميتجكز" ليس المقصكد فييا األمر بالتجكز المؤدم إلى فساد الصبلة؛ ألف األمر ىك
إتماـ جميع األركاف ،كانما ذكر التخفيؼ في القياـ؛ ألنو مظنة التطكيؿ.
كما في الحديث جكاز الغضب في التعميـ لممصمحة إذا لـ يترتب عمى ذلؾ مفسدة(.)2

) (1انظر إلى :المصدر نفسو (.)581/
) (2انظر إلى :فتح البارم البف حجر ( ، )221-217/6كعمدة القارمء (،)352/5كالمكافقات(.)528/1
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اشـ ب ُف ا ْلقَ ِ
ِ
ت أََن ًسا،
الحديث السابع والستوف :أ ْ
اؿَ :س ِم ْع ُ
اسِـَ ،ح َّدثََنا ُش ْع َب ُةَ ،ع ْف قَتَ َ
َخ َب َرَنا َى ُ ْ
ادةَ ،قَ َ
ؼ(َّ )1
اف َّ
الن ِ
َخ َّ
ص َالةً ِفي تَ َم ٍاـ(.")2
الن ِب ُّي " أ َ
وؿ َك َ
اس َ
َيقُ ُ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)160/1كتاب الصبلة )46( ،باب ما أمر اإلماـ مفالتخفيؼ في الصبلة ،حديث رقـ.)1291(:
 كالبخارم في صحيحو ( )10( ،)143/1كتاب اآلذاف )63( ،باب مف شكا إمامو إذاطكؿ ،حديث رقـ ،)706(:مف طريؽ عبد العزيز عف أنس ،بمفظ مختمؼ.
 كمسمـ في صحيحو ( )4( ،)196/كتاب الصبلة )37( ،باب أمر األئمة بتخفيؼالصبلة في تماـ ،حديث رقـ ،)469(:مف طريؽ أبي عكانة عف قتادة_ بو ،بمفظو.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)463/1كتاب الصبلة )175( ،باب إذا أـ أحدكـ الناسفميخفؼ ،حديث رقـ ،)237(:مف طريؽ أبي عكانة عف قتادة_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)315/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )48( ،باب مف أـقكـ فميخفؼ ،حديث رقـ ،)985(:مف طريؽ عبد العزيز عف أنس ،بمفظ مختمؼ.
 كأحمد في مسنده ( ،)170/3مف طريؽ سعيد عف قتادة_ بو ،بمفظو. كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)498/3كتاب الصبلة )276( ،باب التخفيؼ فيالصبلة ،حديث رقـ ،)4694(:مف طريؽ ىشاـ الدستكائي عف قتادة_ بو ،بمفظو.
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)239/5حديث رقـ ،)2852(:مف طريؽ أبي عكانة عف قتادة_بو ،بمفظو.
 كابف خزيمة في صحيحو ( )3( ،)48/3كتاب اإلمامة )110( ،باب تخفيؼ اإلماـالصبلة مع اإلتماـ ،حديث رقـ ،)1604(:مف طريؽ أبي عكانة عف قتادة_ بو  ،بمفظو.
 كالبييقي في سننو ( ،)115/3كتاب الصبلة ،باب عمى اإلماـ مف التخفيؼ ،مف طريؽأبي عكانة عف قتادة_ بو ،بمفظو.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)165/5كتاب الصبلة )10( ،صفة الصبلة ،حديثرقـ ،)1856(:مف طريؽ يحيى بف سعيد األنصارم ،عف أنس ،بمفظو.
) (1أخؼ :عكس الثقؿ ،كىك الخفيؼ .انظر إلى :معجـ مقاييس المغة (.)154/2
) (2تماـ :أتـ الشيء :أم أكممو .انظر إلى :الزاىر (.)140/2
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رجاؿ اإلسناد:
 -1ىاشـ بف القاسـ الميثي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)36
 -2شعبة بف الحجاج :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)30
 -3قتادة بف دعامة :ثقة  ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)59
 -4أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات ،كقد تكبع قتادة متابعة قاصرة مف  :عبد
العزيز بف صييب( ،)1كأبي عكانة( ،)2كسعيد بف أبي عركبة( ،)3كىشاـ الدستكائي( ،)4كجميعيـ
ثقات ،كما أف قتادة الذم يدلس قد صرح بالسماع مف أنس( ،)5كقاؿ الترمذم عف الحديث:
"حديث حسف صحيح"(.)6
التعميؽ عمى الحديث:
يستفاد مف ىذا الحديث ،استحباب التخفيؼ في الصبلة لئلماـ ،في األقكاؿ فقط ،مع
إتماـ األفعاؿ مف رككع ،كسجكد كنحكه()7؛ ألف النبي  قاؿ لمذم لـ يتـ رككعو ،كال سجكده:
"ارجع فصؿ فإنؾ لـ تصؿ"( ،)8كتخفيؼ اإلماـ المطمكب نسبي كليس مطمقنا ،كما يظف بعض

الناس؛ ألف الصحابة  كاف بعضيـ يقكؿ كما أخرج أحمد في مسنده(" :)9كاف النبي  يأمرنا
منا بالصافات"  ،أم بسكرة الصافات.
ليؤ ٌ
بالتخفيؼ ،كاف كاف ي

) (1انظر إلى :التقريب (.)357/
) (2انظر إلى :المصدر السابؽ (.)580/
) (3انظر إلى :المصدر نفسو (.)239/
) (4انظر إلى :المصدر نفسو (.)573/
) (5انظر إلى :أحمد في مسنده ( ،)173/3كأبك يعمى في مسنده ( ،)400/5حديث رقـ.)3068(:
) ،)463/1( (6حديث رقـ.)237(:
) (7انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)334/2
) (8انظر إلى الحديث كامبلن في :سنف أبي داكد ( )2( ،)112/1كتاب الصبلة )150( ،باب مف ال يقيـ صمبو
في الرككع كالسجكد ،حديث رقـ.)856(:

).)26/2( (9
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يد ب ُف ع ِ
ِ
ِ
ِِ
ادةَ،
ام ٍرَ ،ع ْف ُش ْع َب َةَ ،ع ْف قَتَ َ
الحديث الثامف والستوفَ :ح َّدثََنا َىاش ُـ ْب ُف ا ْلقَاسـَ ،و َسع ُ ْ َ
()1
الصفُ ِ
س ،قَاؿ :قَاؿ رسوؿ َِّ
َع ْف أََن ٍ
الص َال ِة".
وؼ ِم ْف تَ َم ِاـ َّ
صفُوفَ ُك ْـ ،فَِإ َّف تَ ْس ِوَي َة ُّ
اَّلل َ " :س ُّووا ُ
َ َ َُ ُ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)160/1كتاب الصبلة )48( ،باب في إقامة الصفكؼ،حديث رقـ.)1294(:
 كمسمـ في صحيحو ( )4( ،)185/كتاب الصبلة )28( ،باب تسكية الصفكؼ كاقامتيا،حديث رقـ ،)433(:مف طريؽ محمد بف جعفر عف شعبة_ بو  ،بمفظو.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)94/كتاب الصبلة )93( ،باب تسكية الصؼ ،حديثرقـ ،)668(:مف طريؽ سميماف بف حرب عف شعبة_ بو ،بمفظو.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)317/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )50( ،باب إقامةالصفكؼ ،حديث رقـ ،)993(:مف طريؽ بشر بف عمر عف شعبة_ بو ،بمفظو.
 كأحمد في مسنده ( ،)177/3مف طريؽ محمد بف جعفر عف شعبة_ بو ،بمفظو. كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)213/3كتاب الصبلة )130( ،باب ما قالكا فيإقامة الصؼ ،حديث رقـ ،)3548(:مف طريؽ ككيع عف شعبة_ بو ،بمفظ مختمؼ.
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)354/5حديث رقـ ،)2997(:مف طريؽ ابف جعفر عف شعبة_بو  ،بمفظو.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)545/5كتاب الصبلة )14( ،باب فرض متابعة اإلماـ،حديث رقـ ،)2171(:مف طريؽ خالد بف الحارث عف شعبة _بو  ،بمفظ متقارب.
شاىد الحديث:
أبك ىريرة 
 أخرج مسمـ حديثو في ( )4( ،)185/كتاب الصبلة )28( ،باب تسكية الصفكؼكاقامتيا ،حديث رقـ ،)435(:بمفظ مختمؼ.
رجاؿ السند:
 -1ىاشـ بف القاسـ الميثي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)36
) (1سككا :أم تراصكا بينكـ في الصبلة ،ال تتخممكـ الشياطيف .انظر إلى :لساف العرب (.)810/9
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 -2سعيد بف عامر الضبعي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)59
 -3شعبة بف الحجاج :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)30
 -4قتادة بف دعامة :ثقة مدلس ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)59
 -5أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات ،كعمة عنعنة قتادة الذم يدلس قد زالت
بإخراج حديثو في صحيح مسمـ ،كما كصرح قتادة بالتحديث عند أبي عكانة(.)1
التعميؽ عمى الحديث:
()2

ىذا الحديث يدؿ عمى أف إقامة الصفكؼ كتسكيتيا

سنة مندكب إلييا؛ ألف إقامة

أيضا عمى أف إقامة
الصفكؼ مف حسف الصبلة؛ ألف حسف الشيء زيادة عمى تمامو ،كدؿ ن
الصبلة قد تقع عمى َّ
السنة كما تقع عمى الفريضة(.)3

) (1انظر إلى :مسند أبي عكانة ( )1( ،)379/1كتاب اإليماف )15( ،باب إيجاب قيامة الصفكؼ ،حديث
رقـ ،)1372(:كتصريحو ىذا يعد مف فكائد التخريج.

) (2تسكية الصؼ :ىكالتراص ،كسد الخمؿ بيف المصميف ،كتسكية مناكبيـ.انظر إلى :قكاعد الفقو( .)228/
) (3انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)347/2
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اصٍـ ،ع ِف اب ِف ع ْج َال َف ،ع ْف أَِب ِ
َخبرَنا أَبو ع ِ
يوَ ،ع ْف أَِبي ُى َرْي َرةََ ،ع ِف
َ
َ ْ َ
الحديث التاسع والستوف :أ ْ َ َ ُ َ
اء ِ
وؼ ال ِّنس ِ
آخرَىا ،و َخير صفُ ِ
ِ
"خير صفُ ِ
الر َج ِ
َّ
وؼ ِّ
آخ ُرَىاَ ،و َش ُّرَىا
َ
اؿ أ ََّولُ َياَ ،و َش ُّرَىا ُ َ ْ ُ ُ
اؿُ ُ ْ َ :
الن ِب ِّي  قَ َ
أ ََّولُ َيا".
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)161/1كتاب الصبلة )52( ،باب أم صفكؼ النساءأفضؿ ،حديث رقـ.)1300(:
 كمسمـ في صحيحو ( )4( ،)186/كتاب الصبلة )28( ،باب تسكية الصفكؼ ،حديثرقـ ،)440(:مف طريؽ ذككاف أبي صالح عف أبي ىريرة ،بمفظو.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)95/كتاب الصبلة )97( ،باب صؼ النساء ككراىية التأخيرعف الصؼ األكؿ ،حديث رقـ ،)678(:مف طريؽ ذككاف عف أبي ىريرة ،بمفظو.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)435/1كتاب الصبلة )166( ،باب في فضؿ الصؼاألكؿ ،حديث رقـ ،)224(:مف طريؽ ذككاف عف أبي ىريرة ،بمفظو.
 كالنسائي في سننو ( )10( ،)429/2كتاب اإلمامة )32( ،باب خير صفكؼ النساءكشر صفكؼ الرجاؿ ،حديث رقـ ،)819(:مف طريؽ ذككاف عف أبي ىريرة ،بمفظو.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)319/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )52( ،باب صفكؼالنساء ،حديث رقـ ،)1000 (:مف طريؽ ذككاف عف أبي ىريرة ،بمفظو.
 كأحمد في مسنده ( ،)340/2مف طريؽ ليث عف محمد بف عجبلف ،بو بمفظو. كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)205/5كتاب الصبلة )674( ،باب مف قاؿ خيرصفكؼ النساء آخرىا ،حديث رقـ ،)7711(:مف طريؽ ذككاف عف أبي ىريرة ،بمفظ
متقارب.
الشواىد:
 -1عمر بف الخطاب 
 أخرج الطبراني حديثو في األكسط ( ،)157/1حديث رقـ ،)493(:بمفظو. -2عبد هللا بف عباس 
 أخرج البزار حديثو في ( ،)367/11حديث رقـ ،)5194(:بمفظو. كالطبراني في األكسط ( ،)45/3حديث رقـ ،)2425(:بمفظو. كالطبراني في الكبير( ،)203/11حديث رقـ ،)11497(:بفظو.231

 -3جابر بف عبد هللا 
 أخرج ابف ماجو حديثو في ( )5( ،)320/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )52( ،بابصفكؼ النساء ،حديث رقـ ،)1001(:بمفظ متقارب.
 كابف أبي شيبة في ( )3( ،)228/3كتاب الصبلة )151( ،باب فضؿ الصؼ المقدـ،حديث رقـ ،)3834(:بمفظ متقارب.
 -4أنس بف مالؾ 
 أخرج البزار حديثو في ( ،)387/13حديث رقـ ،)7073(:بمفظو. -5أبك سعيد الخدرم 
 أخرج أحمد حديثو في ( ،)16/3بمفظ متقارب. كابف أبي شيبة في ( )3( ،)289/3كتاب الصبلة )151( ،باب فضؿ الصؼ المقدـ،حديث رقـ ،)3837(:بمفظ متقارب.
 كأبك يعمى في ( ،)354/2حديث رقـ ،)1102(:بمفظ متقارب.رجاؿ السند:
 -1الضحاؾ بف مخمد أبك عاصـ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)60(:
 _2محمد بف عجبلف القرشي ،أبك عبد هللا المدني .
ركل عف /أبيو عجبلف  ،كعبد هللا بف دينار.
ركل عنو /أبك عاصـ الضحاؾ بف مخمد ،كالسفيانيف ،كابراىيـ المقدسي"(.)1
كثقو العجمي ،كابف عيينة ،كابف معيف ،كأبك زرعة ،كاإلماـ أحمد ،كأبك حاتـ ،كالنسائي،
كيعقكب بف شيبة .قاؿ عنو يحيى القطاف" :مضطرب الحديث"( ،)2كذكره ابف حباف في
()3

ثقاتو

كقاؿ" :قد سمع سعيد المقبرم( ")4مف أبي ىريرة ،كسمع عف أبيو ،عف أبي ىريرة،

فاختمط عمى ابف عجبلف صحيفتو فجعميا كميا عف أبي ىريرة ،كالصحيفة كميا في نفسيا

) (1انظر إلى :الكماؿ(..)104/26
) (2انظر إلى :المغني (.)640/2
).)387/7( (3

) (4سعيد كيساف المقبرم ،ثقة ،تكفي عاـ 20ىػ .انظر إلى :التقريب (.)236/
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صحيحة" .كقد عده ابف حجر مف المرتبة الثالثة في طبقات المدلسيف( ،)1كقاؿ عنو:
صدكؽ ،تكفي عاـ 148ى(.)2
 -3عجبلف المدني ،مكلى فاطمة بنت عتبة بف ربيعة القرشي ،كالد محمد بف عجبلف ،كقيؿ
الم ٍش ىم ًع ٌؿ
مكلى ي
ركل عف/أبك ىريرة ، ركل عنو/محمد بف أبي ذئب(.)4
()3

كيقاؿ :مكلى حكيـ ،أك مكلى حماس.

ذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ عنو أبك حاتـ :يعتبر بو كقاؿ ابف حجر ،كالنسائي:
ليس بػو بأس (.)5
 -4أبك ىريرة  صحابي الجميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ)11(:

الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف فيو محمد بف عجبلف صدكؽ ،كأباه عجبلف ال بأس بو،
()6

كبالمتابعة القاصرة مف :أبي صالح ذككاف السماف

الثقة ،لعجبلف ،يرتقي الحديث إلى الصحيح

لغيره .

) (1حيث قاؿ عنو في طبقات المدلسيف (": )44/الثالثة :مف أكثر مف التدليس فمـ يحتج بو األئمة مف أحاديثيـ
إال بما صرحكا فيو بالسماع".

) (2العمؿ ألحمد ( ،)19/2كأبك زرعة كجيكده في السنة ( ،)932/كالتاريخ ( ،)196/1كالثقات لمعجمي

( ،)248/2كالضعفاء لمعقيمي ( ،)118/4كالجرح ( ،)49/8كالمراسيؿ ألبف أبي حاتـ ( ،)194/كالكماؿ
( ،)101/26كالميزاف ( ،)644/3كالمدلسكف ( ،)85/كالتقريب (.)496/
3
الم ٍش ىم ًع ٌؿ :بضـ الميـ ،كسككف الشيف ،كفتح الميـ ككسر العيف ،قيؿ :ىك السريع الماضي ،انظر إلى :النياية
)( ي
(.)335/4
) (4اانظ ارلى :الكماؿ(.)517/19

) (5الثقات البف حباف ( ، )278/5كالكماؿ ( ،)517/19كالتيذيب ( ،)83/3كالتقريب (.)387/
) (6انظر إلى :التقريب (.)203/

232

التعميؽ عمى الحديث:
قكلو " : خير صفكؼ الرجاؿ أكليا"؛ ذلؾ الختصاصو بكماؿ األكصاؼ ،كالضبط
عف اإلماـ ،كالتبميغ عنو ،كشرىا آخرىا"؛ التصالو بأكؿ صفكؼ النساء ،كقربو منيف ،كالمراد أف
أجرا ،كاآلخر أقميا ثك نابا ،كخير صفكؼ النساء آخرىا؛ لبعده عف مخالطة الرجاؿ،
األكؿ أكثرىا ن
كقربيـ ،كتعمؽ القمب بيـ عند رؤية حركاتيـ ،كسماع كبلميـ .كىذا الكبلـ عمى عمكمو إف
صميف مع الرجاؿ ،فإف تميزف فيف كالرجاؿ خير صفكفيف أكليا ،كشرىا آخرىا(.)1

) (1انظر إلى :فيض القدير (.)487/3
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ِ
ٍِ
اؿ
الحديث السبعوف :أ ْ
اؿ :قَ َ
َخ َب َرَنا أ َُبو َعاصـَ ،ع ِف ْاب ِف َع ْج َال َفَ ،ع ْف أَِبيوَ ،ع ْف أَِبي ُى َرْي َرةَ ،قَ َ
()2
()1
رسوؿ َِّ
صمِّي ِب َّ
الن ِ
اس ثُ َّـ
آم َر ِفتْ َي ِاني فَ َي ْج َم ُعوا َح َ
ت أْ
اَّلل " :لَقَ ْد َى َم ْم ُ
آم َر َر ُج ًال ُي َ
ط ًبا  ،فَ ُ
َف ُ
َُ ُ
()5
)
4
(
)
3
(
وف ع ْف َى ِذ ِه َّ ِ
اف َع ْرقًا
أَ
ُخالِ َ
ُح ِّر َ
ؽ َعمَ ْي ِي ْـ ُب ُيوتَ ُي ْـ ،لَ ْو َك َ
ؼ ِإلَى أَق َْو ٍاـ َيتَ َخمَّفُ َ
الص َالة ،فَأ َ
َ
َس ِمي ًنا ،أ َْو ُم َع َّرقَ َي ِف
تخريج الحديث:

()6

()7
وف َما ِفي ِي َماَ ،ألَتَ ْو ُى َما َولَ ْو َح ْب ًوا(.")8
لَ َش ِي ُد ُ
وى َما َ ،ولَ ْو َي ْعمَ ُم َ

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)162/1كتاب الصبلة )54( ،باب فيمف يتخمؼ عفالصبلة ،حديث رقـ.)1306(:
 كالبخارم في صحيحو ( )10( ،)131/1كتاب اآلذاف )29( ،باب كجكب صبلةالجماعة ،حديث رقـ ،)644(:مف طريؽ األعرج عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )5( ،)256/كتاب المساجد )42( ،باب فضؿ صبلة الجماعةكبياف التشديد في التخمؼ عنيا ،حديث رقـ ،)651(:مف طريؽ األعرج عف أبي ىريرة،
بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)83/كتاب الصبلة )46( ،باب التشديد في ترؾ الجماعة،حديث رقـ ،)549(:مف طريؽ يزيد بف األصـ عف أبي ىريرة ،بمفظ مختمؼ.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)422/1كتاب الصبلة )162( ،باب ما جاء فيمف سمعالنداء فبل يجيب ،حديث رقـ ،)217(:مف طريؽ يزيد بف األصـ عف أبي ىريرة ،بمفظ
مختمؼ.
 كالنسائي في سننو ( )10( ،)442/2كتاب اإلمامة )49( ،باب التشديد في التخمؼ عفالجماعة ،حديث رقـ ،)847(:مف طريؽ األعرج عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
1
ىـ باألمر ،إذا عزـ عمى القياـ بو ،كلـ يفعمو .انظر إلى :المعجـ الكسيط (.)995/
) ( ىممتَّ :

) (2الحطب :ما أعد مف الشجر تكقد بو النار .انظر إلى :المحكـ (.)245/3

) (3أخالؼ :أم آتييـ مف خمفيـ ،عمى غفمة ،أك يككف بمعنى أتخمؼ عف الصبلة بمعاقبتيـ .انظر إلى :النياية
(.)68/2

) (4تخمؼ :تأخر .المصدر السابؽ (.)67/2

5
الع ٍرؽ :بالفتح ،ىك العظـ الذم أخذ عنو المحـ .انظر إلى :المصدر نفسو (.)220/3
)( ٌ
) (6المعرؽ :قميؿ المحـ .انظر إلى :المعجـ الكسيط (.)596/

) (7لشيدكىما :أم صبلتي العشاء ،كالفجر .انظر إلى :صحيح مسمـ (.)255/1

) (8حبكان :أم يمشي عمى يديو كرجميو كالطفؿ .انظر إلى :تاج العركس (.)392/37
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 كابف ماجو في سننو ( )4( ،)259/كتاب المساجد كالجماعات )17( ،باب التغميظ فيالتخمؼ عف الجماعة ،حديث رقـ ،)791(:مف طريؽ أبي صالح عف أبي ىريرة ،جزء
مف الحديث بمفظ متقارب.
ضؿ صبلة الجماعة
 كمالؾ في مكطئو ( )3( ،)177/2كتاب الصبلة )424( ،باب فى ٍعمى صبلة الفرد ،حديث رقـ ،)427(:مف طريؽ األعرج عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.

 كأحمد في مسنده ( ،)376/2مف طريؽ يحيى المازني عف ابف عجبلف_بو ،بمفظمتقارب.
 كالطبراني في األكسط ( ،)134/5حديث رقـ ،)4877(:مف طريؽ األعرج عف أبيىريرة ،بمفظ متقارب.
شاىدا الحديث:
 -1عبد هللا بف مسعكد 
 أخرج البزار حديثو في ( ،)22/5حديث رقـ ،)1579(:بمفظ متقارب. كالطبراني في األكسط ( ،)113/2حديث رقـ ،)1423(:بمفظ مختمؼ. -2أسامة بف زيد 
 أخرج ابف ماجو حديثو في ( )4( ،)260/كتاب المساجد كالجماعات )17( ،باب التغميظفي التخمؼ عف الجماعة ،حديث رقـ ،)795(:بمفظ مختمؼ.
رجاؿ السند:
 -1أبك عاصـ الضحاؾ بف مخمد :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)60(:
 -2محمد بف عجبلف :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)69(:
 -3عجبلف المدني :ال بأس بػو ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)69(:
 -4أبك ىريرة :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)11(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف فيو محمد بف عجبلف صدكؽ ،كأباه عجبلف ال بأس
بػو ،كبالمتابعة القاصرة مف :عبد الرحمف األعرج( ،)1كيزيد بف األصـ( ،)2كأبي صالح ذككاف(،)3

) (1انظر إلى :التقريب (.)341/

) (2انظر إلى :المصدر السابؽ (.)599/
) (3انظر إلى :التقريب (.)203/
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كجميعيـ ثقات لعجبلف المدني ،يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره ،كقاؿ الترمذم عنو" :حديث
حسف صحيح"(.)1
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث دليؿ عمى تأكيد الجماعة ،كعظيـ أمرىا .كقاؿ الجميكر عنيا :ليست
فرض عيف ،كاختمفكا ىؿ ىي سنة ،أـ فرض كفاية؟ كالمختار عند الشافعية :أنيا فرض كفاية،
كعند اإلماـ أحمد ،كاألكزاعي ،كعطاء كابف المنذر ،كابف خزيمة :أنيا كاجبة ،كقد سماىا بعضيـ
ىـ بتحريقيـ لمتخمؼ عنيا ،ىي العشاء.
سنة مؤكدة ،كقد جاء في ركاية :أف ىذه الصبلة التي ٌ
كفي ركاية :إنيا الجمعة ،كفي ركاية :إنيـ يتخمفكف عف الصبلة مطمقنا ،ككمو صحيح ،كال منافاة
بيف ذلؾ(.)2

) -)422/1( (1حديث رقـ.)217(:

) (2انظر إلى :شرح أبي داكد لمعيني ( ،)20/3كاإلحكاـ لآلمدم(.)274/2
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َخ َب َرَنا
الحديث الواحد والسبعوف :أ ْ
أَِبي ُىريرةَ ،قَاؿ :قَاؿ رسوؿ َِّ
اَّلل
َ َْ
َ َُ ُ
َ
تَ ِف َال ٍت"(.)2

وف ،أ ْنبأََنا ُم َح َّم ُد ْب ُف َع ْم ٍروَ ،ع ْف أَِبي َسمَ َم َةَ ،ع ْف
َي ِز ُ
يد ْب ُف َى ُار َ
اج َد َِّ
"َ :ال تَم َنعوا ِإماء(ِ )1
اَّلل م َس ِ
اَّللَ ،وْل َي ْخ ُر ْج َف ِإ َذا َخ َر ْج َف
ْ ُ َ َ
َّ َ

تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)162/1كتاب الصبلة )57( ،باب النيي عف منعالنساء عف المساجد ككيؼ يخرجف إذا خرجف ،حديث رقـ.)1311(:
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)85/كتاب الصبلة )52( ،باب ما جاء في خركج النساء إلىالمسجد ،حديث رقـ ،)565(:مف طريؽ حماد بف سممة عف محمد بف عمرك_ بو ،بمفظ
متقارب.
أيضا في (،)528/2
 كأحمد في مسنده ( ،)438/2مف طريؽ يحيى عف ابف عمرك بو ك نمف طريؽ محمد الطنافسي عف ابف عمرك_ بو ،بدكف (إذا خرجف).
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)199/5كتاب الصبلة )672( ،باب مف رخصلمنساء في الخركج لممسجد ،حديث رقـ ،)7691(:مف طريؽ عبده بف سميماف عف ابف
عمرك_ بو ،بمفظو.
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)321/10حديث رقـ ،)5915(:مف طريؽ يزيد عف يزريع عفابف عمرك_ بو ،بدكف (إذا خرجف).

 كالبييقي في سننو ( ،)134/3كتاب الصبلة ،باب المرأة تشيد المسجد لمصبلة ال تمسطيبا ،مف طريؽ معاذ العنبرم عف ابف عمرك_ بو ،بمفظو.
ن
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)592/5كتاب الصبلة )14( ،باب فرض متابعة اإلماـ،حديث رقـ ،)2214(:مف طريؽ يحيى القطاف عف ابف عمرك _بو ،بمفظ متقارب.
الشواىد:
 -1عائشة (رضي هللا عنيا)
 -أخرج أحمد حديثيا في مسنده ( ،)69/6بمفظ متقارب.

) (1إماء :أم النساء .انظر إلى :النياية (.)369/2
) (2تفبلت :أم تاركات لمطيب .انظر إلى :تاج العركس (.)136/28
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 -2عبد هللا بف عمر 
 أخرج الطبراني حديثو في المعجـ األكسط ( ،)363/3حديث رقـ ،)3411(:بمفظمتقارب.
 -3زيد بف خالد الجيني 
 أخرج أحمد حديثو في ( ،)192/5كالبزار في مسنده ( ،)230/9حديث رقـ،)3772(:كالطبراني في المعجـ الكبير ( ،)248/5حديث رقـ ،)5239(:بألفاظ متقاربة.
رجاؿ السند:
 -1يزيد بف ىاركف :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)20
 -2محمد بف عمرك بف عمقمة :صدكؽ لو أكىاـ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)26
 -3أبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)26
 -4أبك ىريرة :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)11
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف فيو محمد بف عمرك صدكؽ.
التعميؽ عمى الحديث:
استدؿ بعض أىؿ العمـ بعمكـ قكلو عميو الصبلة كالسبلـ" :ال تمنعكا إماء هللا مساجد
هللا" ،عمى أنو ليس لمزكج منع زكجتو مف الخركج إلى المساجد ،كاف كاف صبلة المرأة في بيتيا
أفضؿ مف صبلتيا في المسجد ،كمع ىذا فمك استأذنت لمصبلة إلى المسجد فبل تمنع ،بؿ تؤذف،
لكف ال مطمقنا بؿ بشركط كىي :أف يخرجف تفبلت ،أم غير متطيبات؛ لئبل يحركف الرجاؿ
بطيبيف ،كال متزينات ،كال ذات خبلخؿ يسمع صكتيا ،كال ثياب فاخرة ،كغير ذلؾ

()1

مف أنكاع

الزينة المعاصرة ،التي تغرم الرجاؿ أكثر مف ذم قبؿ.

) (1انظر إلى :شرح أبي داكد لمعيني ( ،)51/3كعكف المعبكد ( ،)273/2كتحفة األحكذم (.)162/3
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اف بف عيينة ،وسميماف بف كثير،
الحديث الثاني والسبعوف :أ ْ
َخ َب َرَنا يحيى بف حسافَ ،ح َّدثََنا ُس ْف َي ُ
ع ْف الزىري ،ع ْف أنس بف مالؾ :أف رسوؿ َِّ
الص َالةُ،
ا
اَّلل  قاؿ ِ" :إ َذا
اء َوأقيمت َّ
َ
َ
حضر ْل َع َش ُ
َُ ُ
فَاب َدءوا ِبا ْلع َش ِ
اء".
َ
ْ ُ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)163/1كتاب الصبلة )58( ،باب إذا حضر العشاءكأقيمت الصبلة ،حديث رقـ.)1314(:
 كالبخارم في صحيحو ( )70( ،)83/7كتاب األطعمة )58( ،باب إذا حضر العشاء فبليعجؿ عف عشائو ،حديث رقـ ،)5463(:مف طريؽ أبي قبلبة عف أنس ،بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )5( ،)222/كتاب المساجد )16( ،باب كراىية الصبلة بحضرةالطعاـ ،حديث رقـ ،)557(:مف طريؽ زىير بف حرب عف ابف عيينة_ بو ،بمفظو.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)184/2كتاب الصبلة )262( ،باب إذا حضر العشاءكأقيمت الصبلة فابدءكا بالعشاء ،حديث رقـ ،)353(:مف طريؽ قتيبة عف ابف عيينة_
بو ،بمفظو.
 كالنسائي في سننو ( )10( ،)446/2كتاب اإلمامة )51( ،باب العذر في ترؾ الجماعة،حديث رقـ ،)852(:مف طريؽ محمد بف منصكر عف ابف عيينة_ بو ،بمفظو.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)301/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )34( ،باب حضرتالصبلة ككضع العشاء ،حديث رقـ ،)933(:مف طريؽ ىشاـ بف عمار عف ابف عيينة_
بو  ،بمفظو.
 كأحمد في مسنده ( ،)230/3مف طريؽ أبي قبلبة عف أنس ،بمفظو. كعبد الرزاؽ في مصنفو ( ،)574/1كتاب الصبلة ،باب إذا قرب العشاء كنكدم لمصبلة،حديث رقـ ،)2183(:مف معمر عف الزىرم_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف ابي شيبة في مصنفو ( )3( ،)298/5كتاب الصبلة )711( ،باب الصبلة كالعشاءيحض ارف بأييما يبدأ ،حديث رقـ ،)8000(:مف طريؽ سفياف بف حسيف عف الزىرم_
بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)183/5حديث رقـ ،)2796(:مف طريؽ أبي قبلبة عف أنس،بمفظو.
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 كأبك عكانة في مسنده ( )1( ،)359/1كتاب اإليماف )5( ،باب بياف العذر كالعمؿ التيتسقط صاحبيا حضكر الجماعة ،...حديث رقـ ،)1289(:مف طريؽ عقيؿ عف الزىرم_
بو ،بمفظ مختمؼ.
 كالطبراني في المعجـ األكسط ( ،)246/2حديث رقـ ،)1880(:مف طريؽ مالؾ بف أنسعف الزىرم_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)72/3كتاب الصبلة ،باب ترؾ الجماعة بحضرة الطعاـ كنفسوإليو شديدة التكقاف ،مف طريؽ عبدهللا المخرمي عف ابف عيينة_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )40( ،)9/12كتاب األطعمة )1( ،باب آداب األكؿ ،حديثرقـ ،)5209(:مف طريؽ أبي قبلبة عف أنس ،بمفظ متقارب.
شاىدا الحديث:
 -1عائشة (رضي هللا عنيا)
 أخرج البخارم حديثيا في ( )10( ،)135/1كتاب اآلذاف )42( ،باب إذا حضر الطعاـكأقيمت الصبلة ،حديث رقـ ،)671(:بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)301/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )34( ،باب إذاحضرت الصبلة ككضع العشاء ،حديث رقـ ،)935(:بمفظو.
 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)163/1كتاب الصبلة )58( ،باب إذا حضر العشاءكأقيمت الصبلة ،حديث رقـ ،)1313(:بمفظ متقارب.
 عبد الرزاؽ في ( ،)574/1كتاب الصبلة ،باب إذا قرب العشاء كنكدم لمصبلة ،حديثرقـ ،)2184(:بمفظ متقارب.
 كابف أبي شيبة في ( )3( ،)295/5كتاب الصبلة )711( ،باب الصبلة كالعشاءيحضراف بأييما يبدأ ،حديث رقـ ،)7995(:بمفظ متقارب.
 كأبك يعمى في ( ،)407/7حديث رقـ ،)4431(:بمفظ متقارب. -2عبد هللا بف عمر
 أخرج البخارم حديثو في ( )10( ،)135/1كتاب اآلذاف )42( ،باب إذا حضر الطعاـكأقيمت الصبلة ،حديث رقـ ،)673(:بمفظ مختمؼ.
 كمسمـ في ( )5( ،)223/كتاب المساجد )16( ،باب كراىية الصبلة بحضرة الطعاـ،حديث رقـ ،)559(:بمفظ مختمؼ.

241

 كالترمذم في ( )2( ،)186/2كتاب الصبلة )262( ،باب إذا حضر العشاء كاقيمتالصبلة ،حديث رقـ ،)354(:بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في ( )5( ،)301/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )34( ،باب حضرتالصبلة ككضع العشاء ،حديث رقـ ،)934(:بمفظ متقارب.
 كابف أبي شيبة في ( )3( ،)297/5كتاب الصبلة )711( ،باب الصبلة كالعشاءيحضراف بأييما يبدأ ،حديث رقـ ،)7998(:بمفظ مختمؼ.
 كالطبراني في المعجـ األكسط ( ،)197/3حديث رقـ ،)2911(:كفي المعجـ الصغير( ،)207/2حديث رقـ ،)1039(:بمفظ متقارب.
 كالبييقي في ( ،)73/3كتاب الصبلة ،باب ترؾ الجماعة بحضرة الطعاـ ،بمفظ متقارب.رجاؿ السند:
 -1يحيى بف حساف التنيسي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)32
 -2سفياف بف عيينة :ثقة ،فقيو ،إماـ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ ()6
 -3سميماف بف كثير العبدم البصرم ،أبك داكد ،احتج بػو األئمة مثؿ :العجمي ،كأبي حاتـ،
كالنسائي ،كاإلماـ أحمد ،كالذىبي إال في الزىرم فقد تكمـ فيو عنو ،كقاؿ العقيمي في
كتابو الضعفاء( :)1مضطرب الحديث عف الزىرم ،كفي غيره أثبت" .كقاؿ ابف حباف في
()2
كثيرا ،أما ركايتو عف الزىرم فقد اختمط عميو صحيفتو ،فبل
المجركحيف " :كاف يخطئ ن
يحتج بشيء ينفرد بو عف الثقات ،كيعتبر بما كافؽ األثبات في الركايات" .كقاؿ ابف

عدم" :كلو عف الزىرم أحاديث صالحة ،كىك ال بأس بو( ."،)3ضعفو ابف معيف ،كفي
مكضع آخر قاؿ :لـ يكف بو بأس ،كقاؿ الذىبي في الكاشؼ(" :)4صكيمح" ،كقاؿ في
المغني(" :)5ثقة جميؿ" ،كقاؿ ابف حجر :ال بأس بو في غير الزىرم ،تكفي عاـ 133ىػ.
()6

).)137/2( (1
).)334/1( (2
) (3انظر إلى :الكامؿ (.)289/3
).)463/1( (4
))406/1( (5

) (6سؤاالت ابف الجنيد البف معيف ( ،)462/كالتاريخ الكبير ( ،)33/4كالثقات لمعجمي ( ،)431/1كالضعفاء
البف الجكزم ( ،)23/2كالكماؿ ( ،)56/12كمف تكمـ فيو كىك مكثؽ ( ،)245/كالتقريب (.)254/
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 -4محمد بف مسمـ الزىرم :ثقة،حافظ ،متفؽ عمى جبللتو ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ
(.)10
 -5أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى سميماف العبدم ،كىك البأس بو،
()2
()1
كعقيؿ بف خالد( ،)3كمالؾ بف
كبالمتابعة التامة لو مف :معمر بف راشد  ،كسفياف بف حسيف  ،ي
أنس( ،)4كجميعيـ ثقات ،يرتقي الحديث إلى الحسف لغيره .

التعميؽ عمى الحديث:
ىذا الحديث فيو ترغيب في تجريد النفس عف الشكاغؿ الدنيكية أثناء الصبلة ،كاألكؿ
كالشرب كنحكه ،كقد اختمؼ الجميكر في ىذا األمر عمى أنو لمندب ،كقيؿ لمكجكب ،كبو قالت
الظاىرية ،كقالكا :ال يجكز ألحد حضر طعامو بيف يديو ،كسمع اإلقامة أف يبدأ بالصبلة قبؿ
العشاء ،فإف فعؿ فصبلتو باطمة ،كالجميكر عمى الصحة ،كعمى عدـ اإلقامة؛ لما فيو مف
اشتغاؿ القمب ،كذىاب كماؿ الخشكع ،كىذه الكراىة إذا صمى كفي الكقت سعة ،فإف ضاؽ بحيث
لك أكؿ خرج الكقت فبل يجكز تأخير الصبلة(.)5

) (1انظر إلى :التقريب( .)541/
) (2انظر إلى :المصدر السابؽ( .)244/
) (3انظر إلى :المصدر نفسو( .)396/
) (4انظر إلى :المصدر نفسو( .)516/
) (5انظر إلى :عمده القارئ (.)288/5
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افَ ،ع ْف أ َُب ِّي ْب ِف
الحديث الثالث والسبعوف :أ ْ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
وفَ ،ح َّدثََنا التَّْي ِم ُّيَ ،ع ْف أَِبي ُعثْ َم َ
يد ْب ُف َى ُار َ
ِ
ِ ِ
ٍ
صمِّي ا ْل ِق ْبمَ ِة أ َْب َع َد َم ْن ًِزال ِم َف ا ْل َم ْس ِج ِد ِم ْن ُو،
اؿَ :ك َ
اف َر ُج ٌؿ ِبا ْل َمدي َن ِة َال أ ْ
مم ْف ُي َ
َعمَ ُـ ِبا ْل َمدي َنة َ
َك ْعب ،قَ َ
ِ ()1
و َكاف يصمي َّ ِ
ِ
وؿ َِّ
ات معَ ر ُس ِ
ضاء
ت ِح َم ًا
ار تَْرَك ُب ُو ِفي َّ
يؿ لَ ُو :لَ ِو ْابتَ ْع َ
الرْم َ
َ َ َ
الصمَ َو َ َ
اَّلل  فَق َ
)
2
(
ِِ
اء؟ قَاؿ :و َِّ
والظَّ ْمم ِ
ُخ ِبر َّ
َف َم ْن ِزلِي ِبمِ ْز ِ
الن ِب ُّي ِ ب َذلِ َؾ ،فَ َسأَلَ ُو َع ْف
اَّلل َما َي ُس ُّرِني أ َّ
َ َ
ؽ ا ْل َم ْسجد .فَأ ْ َ
َ َ
ِ ()6
)
5
(
)
4
(
)
3
(
ِ
ِ
ِ
طاي  ،ور ُج ِ
َىميَ ،واِق َْبالي
وؿ َّ
وعي ِإلَى أ ْ
اَّللَ ،ك ْي َما ُي ْكتَ َ
َُ
اؿَ :يا َر ُس َ
َذل َؾ فَقَ َ
ب أَثَ ِري َو ُخ َ َ
()8
اري(،)7أَو َكما قَاؿ فَقَاؿ رسوؿ َِّ
َوِا ْد َب ِ
َج َم َع"
اؾ
َّ
احتَ َس ْب َ
َعطَ َ
اَّلل " :أَ ْنطَ َ
ت أْ
اؾ َما ْ
اَّللُ َذلِ َؾ ُكمَّ ُوَ ،وأ ْ
ْ َ َ َ َُ ُ

اؿ.
أ َْو َك َما قَ َ
تخريج الحديث:

الخطا إلى
 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)163/1كتاب الصبلة )60( ،باب فضؿ يالمساجد ،حديث رقـ.)1317(:

الخطا إلى
 كمسمـ في صحيحو ( )5( ،)262/كتاب المساجد )50( ،باب فضؿ كثرة يالمسجد ،حديث رقـ ،)663(:مف طريؽ ىع ٍبثر عف التيمي_ بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)84/كتاب الصبلة )48( ،باب ما جاء في فضؿ المشي إلىالصبلة ،حديث رقـ ،)557(:مف طريؽ زىير عف التيمي_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )4( ،)257/كتاب المساجد كالجماعات )15( ،باب األبعدفاألبعد مف المسجد أعظـ ،حديث رقـ ،)783(:مف طريؽ عاصـ األحكؿ عف أبي
عثماف_ بو  ،بمفظ مختمؼ.
 -كأحمد في مسنده ( ،)133/5مف طريؽ يحيى بف سعيد عف التيمي_ بو  ،بمفظ متقارب.

مض ،ىي شدة حػر األرض مف كقع الشمس .انظر إلى :الفائؽ (.)86/2
الر ي
) (1الرمضاءٌ :
) (2بمزؽ :إلتصاؽ الشيء بالشيء .انظر إلى :لساف العرب (.)4027/44
) (3كيما :كممة كظيفية ،بمعنى فيما .انظر إلى :معجـ المغة العربية المعاصرة (.)980/3
) (4أثرم :اآلثار ،ما يبقى مف عبلمات لمقدـ عمى األرض .انظر إلى :النياية (.)23/1
) (5خطام :الخطكة يبعد ما بيف القدميف في المشي .انظر إلى :المصدر السابؽ (.)51/2
) (6إقبالي :قربي .انظر إلى :المصباح المنير (.)669/2
كلى ،كرجع كأعرض .انظر إلى :المحكـ (.)459/10
) (7إدبارم :أدبرَّ ،

ت ،كال م ً
نطي لما ىمنعت":
) (8أنطاؾ هللا :أم أعطاؾ هللا ،قاؿ ابف األثير" :كفي حديث الدعاء :ال مانع لما أنطى ٍي ى
ي
ىك لغة أىؿ اليمف في أعطى .انظر إلى :النياية (.)76/5
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 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)296/4كتاب الصبلة ،)467( ،باب القرب مفالمسجد افضؿ أـ البعد؟ ،حديث رقـ ،)6063(:نفس السند الذم عند الدارمي ،بمفظ
متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)389/5كتاب الصبلة )12( ،باب اإلمامة كالجماعة،حديث رقـ ،)2041(:مف طريؽ جرير عف التيمي_ بو ،بمفظ متقارب.

رجاؿ السند:
 -1يزيد بف ىاركف :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)20
 -2سميماف بف طرخاف التيمي ،أبك المعتمر البصرم ،كثقو العجمي ،كابف سعد ،كاإلماـ
أحمد ،كابف معيف ،كالنسائي ،كابف المديني ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ شعبة :ما
أحدا أصدؽ مف سميماف التيمي ،كاف إذا حدث عف النبي  تغير لكنو ،كصفو
رأيت ن
النسائي بالتدليس ،كقاؿ عنو ابف حجر :ثقة ،كعده مف الطبقة الثانية في طبقات
المدلسيف( ،)1تكفي عاـ 143ى(.)2
 -3عبد الرحمف بف مؿ ،أبك عثماف النيدم :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)37
بدرا ،كالعقبة الثانية،
-4
أبي بف كعب بف قيس بف عبيد األنصارم ،صحابي جميؿ ،شيد ن
ٌ
كاف ممف جمع القرآف عمى عيد النبي  ،تكفي عاـ 19ى ،كقيؿ 32ى ،بالمدينة(.)3
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
ىذا الحديث يدؿ عمى أنو ييثاب عمى المشي في رجكعو مف المسجد إلى منزلو ،كأف
الدار القريبة مف المسجد أفضؿ مف الدار البعيدة ،لكف المشي مف الدار البعيدة أفضؿ(.)4
) (1حيث قاؿ في طبقات المدلسيف ( " :)33/الثانية :مف احتمؿ تدليسو كأخرجكا لو في الصحيح؛ إلمامتو كقمة
تدليسو في جنب ما ركل ،أك كاف ال يدلس إال عف ثقة".
) (2الثقات لمعجمي ( ،)430/1كرجاؿ مسمـ ( ،)263/1كالكماؿ ( ،)5/12كجامع التحصيؿ ( ،)188/كالتقريب
(.)252/

) (3الطبقات ( ،)462/3كاالستيعاب ( ،)42/كأسد الغابة ( ،)61/1كالكماؿ ( ،)262/2كالتقريب (.)96/
) (4انظر إلى :فتح البارم البف رجب (.)32-31/6
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ْب ِف َع ْب ِد
ص َن َعتْ ُو،
َ

ِ
ِ
َخبرَنا عبي ُد َِّ
اؽ
اَّلل ْب ُف َع ْبد ا ْل َم ِجيدَ ،ح َّدثََنا َمالِ ٌؾَ ،ع ْف ِإ ْس َح َ
الحديث الرابع والسبعوف :أ ْ َ َ ُ َ ْ
َف جدَّتَ ُو( )1ممَي َك َة(َ )2دع ْت رسوؿ َِّ
ٍِ
َِّ
اَّلل ْب ِف أَِبي طَ ْم َح َةَ ،ع ْف أََن ِ
اَّلل  لِطَ َع ٍاـ
س ْب ِف َمالؾ ،أ َّ َ
ُْ
َ َُ َ
ِ ()3
ِ
فَأ ََكؿ ،ثُ َّـ قَاؿ" :قُوموا فَِِل ِ
اس َوَّد ِم ْف طُ ِ
ت إِلَى َحص ٍ
وؿ َما
س :فَقُ ْم ُ
ير لَ َنا قَد ْ
اؿ أََن ٌ
َ
ُصمّ َي ِب ُك ْـ" قَ َ
ُ
َ
َ
ِ ()6
)
5
(
)
4
(
اء فَقَاـ عمَي ِو رسوؿ َِّ
ض ْحتُ ُو ِبم ٍ
وز
اءهَُ ،وا ْل َع ُج ُ
صفَ ْف ُ
س  ،فَ َن َ
يـ َو َر َ
اَّلل َ ،و َ
لُِب َ
َ َْ َُ ُ
َ
ت أََنا َوا ْل َيت ُ
ؼ.
ص َر َ
صمَّى لَ َنا َرْك َعتَ ْي ِف ،ثَُّـ ا ْن َ
اء َنا ،فَ َ
َو َر َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)164/1كتاب الصبلة )61( ،باب في صبلة الرجؿخمؼ الصؼ كحده ،حديث رقـ.)1320(:
 كالبخارم في صحيحو ( )8( ،)86/1كتاب الصبلة )20( ،باب الصبلة عمى الحصير،حديث رقـ ،)380(:مف طريؽ عبد هللا بف يكسؼ عف مالؾ_ بو  ،بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )5( ،)259/كتاب المساجد )48( ،باب جكاز الجماعة فيالنافمة ،كالصبلة عمى الحصير ،...حديث رقـ ،)658(:مف طريؽ يحيى بف يحيى عف
مالؾ_ بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)89/كتاب الصبلة  )70( ،باب إذا كانكا ثبلثة كيؼيقكمكف ،حديث رقـ ،)612(:مف طريؽ القعنبي عف مالؾ_ بو  ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)454/1كتاب الصبلة )173( ،باب الرجؿ يصمي كمعوالرجاؿ كالنساء ،حديث رقـ ،)234(:مف طريؽ ىم ٍعف عف مالؾ _ بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )10( ،)420/2كتاب اإلمامة )19( ،باب إذا كانكا ثبلثة كامرأة،حديث رقـ ،)800(:مف طريؽ قتيبة بف سعيد عف مالؾ_ بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)149/3مف طريؽ إسحؽ الطباع عف مالؾ_ بو ،بمفظ متقارب.) (1جدتو :الضمير في "جدتو" ،عائد عمى إسحاؽ بف عبد هللا .انظر إلى :أحكاـ األحكاـ (.)222/
) (2يممًيكة :بضـ الميـ ،ككسر البلـ ،ىي أـ سميـ بنت ممحاف األنصارية ،أـ أنس ،صحابية فاضمة ،تكفيت في
خبلفة عثماف .انظر إلى :التقريب (.)757/
) (3الحصير :ما يفرش عمى األرض .انظر إلى :تاج العركس (.)30/11
) (4مف طكؿ ما ليبس :ما افترش كانبسط .انظر إلى :المحكـ (.)175/3

) (5فنضحتو :النضح ،ما انتضح مف الماء كالنشر ،كىك ما انتشر منو .انظر إلى :غريب الحديث لمخطابي
()130/3

ض ىم ٍي ىرةي بف أبي ضميرة ،مكلى رسكؿ هللا  .انظر الي :فتح البارم البف حجر (.)490/1
) (6اليتيـ :ىك ي
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 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)582/5كتاب الصبلة )14( ،باب فرض متابعة اإلماـ،حديث رقـ ،)2205(:مف طريؽ أحمد بف أبي بكر عف مالؾ_ بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1عبيد هللا بف عبد المجيد :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)64
 -2مالؾ بف أنس :ثقة،إماـ دار اليجرة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)47
 -3إسحؽ بف عبد هللا بف أبي طمحة :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)44
 -4أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف فيو عبيد هللا بف عبد المجيد صدكؽ ،كبالمتابعة التامة
مف :عبد هللا التنيسي( ،)1كيحيى بف يحيى التميمي( ،)2كعبد هللا القعنبي( ،)3كمعف بف عيسى
األشجعي( ،)4كقتيبة بف سعيد الثقفي( ،)5كجميعيـ ثقات ،كمف إسحاؽ بف عيسى الطباع(،)6
كأحمد بف أبي بكر القاسـ( ،)7الصدكقيف لعبيد هللا ،يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره ،كقد قاؿ
عنو الترمذم" :حديث حسف صحيح"(.)8
التعميؽ عمى الحديث:
()9

ال خبلؼ بيف الفقياء في جكاز الصبلة عمى الحصير ،كنضح

أنس لمحصير إنما كاف

ميف ،ال لنجاسة كانت فيو ،كىذا قكؿ إسماعيؿ بف إسحاؽ ،كالنضح طيارة لما يشؾ فيو ،لتطيب
ىلي ى
النفس عميو .كفي الحديث جكاز اإلمامة في النافمة ،كفيو إجابة الطعاـ إلى غير الكليمة(.)10

) (1انظر إلى :التقريب (.)330/
) (2انظر إلى :المصدر السابؽ (.)598/
) (3انظر إلى :المصدر نفسو (.)323/
) (4انظر إلى :المصدر نفسو (.)542/
) (5انظر إلى :المصدر نفسو (.)454/
) (6انظر إلى :المصدر نفسو (.)102
) (7انظر إلى :المصدر نفسو (.)78/
) ،)454/1( (8حديث رقـ.)234(:

) (9النضح :يطمؽ عمى الغسؿ الخفيؼ.قكاعد الفقو( .)528/
) (10انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)44/2
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ِ
اد ب ُف سمَم َة ،ع ْف ِسم ِ
ِِ
اؾ ْب ِف
الحديث الخامس والسبعوف :أ ْ
َخ َب َرَنا أ َُبو ا ْل َولِيد الطَّ َيالس ُّيَ ،ح َّدثََنا َح َّم ُ ْ َ َ َ
َ
السم ِ
ِ
َف َّ
اء َوالطَّ ِ
ار ِ
ؽ"(،)1
َح ْر ٍبَ ،ع ْف َجا ِب ِر ْب ِف َس ُم َرةَ ،أ َّ
الن ِب َّي َ ك َ
اف " َي ْق َأرُ في الظُّ ْي ِر َوا ْل َع ْ
ص ِر ِبػ " َّ َ
اء َذ ِ
السم ِ
وج(.")2
ات ا ْل ُب ُر ِ
َو" َّ َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)164/1كتاب الصبلة )62( ،باب قدر القراءة فيالظير ،حديث رقـ.)1321(:
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)107/كتاب الصبلة )127( ،باب قدر القراءة في صبلةالظير كالعصر ،حديث رقـ ،)805(:مف طريؽ مكسى بف إسماعيؿ عف حماد_ بو،
بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)110/2كتاب الصبلة )229( ،باب ما جاء في القراءة فيالظير كالعصر ،حديث رقـ ،)307(:مف طريؽ يزيد بف ىاركف عف حماد_ بو  ،بمفظ
متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )11( /)506/2كتاب االفتتاح )60( ،باب القراءة في الركعتيفاألكلييف مف صبلة ،حديث رقـ ،)978(:مف طريؽ عبد الرحمف عف حماد _بو ،بمفظ
متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)106/5مف طريؽ ىب ٍيز عف حماد بو بمفظ متقارب. كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)229/3كتاب الصبلة )133( ،باب في العصرقدركـ يقاـ فيو؟ حديث رقـ ،)3606(:مف طريؽ أبي داكد عف حماد_ بو  ،بمفظو.
 كالطبراني في األكسط ( ،)175/4حديث رقـ ،)3904(:مف طريؽ أبي داكد عف حماد_بو  ،بمفظو.
 كالطبراني في الكبير ( ،)232/2حديث رقـ ،)1966(:مف طريؽ يى ٍدبة بف خالد عفحماد_ بو ،بمفظ متقارب.

 كالبييقي في سننو ( ،)391/2كتاب الصبلة ،باب قدر القراءة في الظير كالعصر ،مفالس ً
الحيني عف حماد_بو ،بمفظو.
طريؽ أبي زكريا َّ

) (1سكرة الطارؽ :اآلية رقـ (.)1
) (2سكرة البركج :اآلية رقـ (.)1
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 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)135/5كتاب الصبلة )10( ،باب صفة الصبلة،حديث رقـ )1827(:مف طريؽ أبي داكد عف حماد_ بو ،بمفظو.
رجاؿ السند:
 -1أبك الكليد الطيالسي ىشاـ الباىمي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)31
 -2حماد بف سممة :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)4
 -3سماؾ بف حرب بف أكس البكرم ،أبك المغيرة الككفي ،كثقو ابف معيف ،كأبك حاتـ ،كقاؿ
()1
أيضا :مضطرب الحديث،
اإلماـ أحمد :أصمح حديثنا مف عبد الممؾ بف عمير  ،كقاؿ ن
كقاؿ العجمي في كتابو الثقات(" :)2جائز الحديث ،إال أنو في حديث عكرمة( ،)3ربما

كصؿ الشيء عف ابف عباس ،ككاف الثكرم يضعفو بعض الضعؼ ،كلـ يرغب عنو
()5

()4
كثيرا" كفي الميزاف
أحد" .كذكره ابف حباف في ثقاتو  ،كقاؿ عنو" :يخطئ ن
المديني" :ركايتو عف عكرمة مضطربة ،فسفياف ،كشعبة ،يجعمكنيا عف عكرمة ،كأبك

قاؿ ابف

األحكص( ،)6كاسرائيؿ( ،)7يجعمكنيا عف عكرمة ،عف ابف عباس" قاؿ الذىبي عنو:
صدكؽ ،كزاد :سيء الحفظ ،كقاؿ ابف حجر :صدكؽ ،ركايتو عف عكرمة خاصة
مضطربة ،كقد تغير بآخرة ،فكاف ربما تمقف ،كقاؿ ابف المبارؾ :ضعيؼ الحديث ،فرد
قديما ،مثؿ شعبة ،كسفياف ،فحديثيـ عنو صحيح
يعقكب بف شيبة ،مف سمع مف سماؾ ن
مستقيـ ،كالذم قالو ابف المبارؾ ،فمف سمع منو بآخره ،كقاؿ جرير بف عبدالحميد :أتيتو
قائما ،فرجعت كلـ أسألو عف شيء ،قمت :خرؼ ،قاؿ النسائي" :إذا انفرد
فرأيتو يبكؿ ن
بأصؿ لـ يكف حجة؛ ألنو كاف يمقف فيتمقف"(.)8
قاؿ الباحث :كىذا محمكؿ عمى أنو بعد االختبلط ،بدليؿ إخراج مسمـ حديثو في الصحيح ،فقد
احتج بػو في ركايتو عف جابر بف سمرة( ،)9فالظاىر أف الرجؿ ثقة ،محتج بػو ،صالح في غير
) (1عبد الممؾ بف عمير المخمي ،ثقة ،تغير بأخرة ،تكفي عاـ 136ى .انظر إلى التقريب (.)364/
).)436/1( (2

) (3عكرمة بف خالد بف العاص المخزكمي ،ثقة .انظر إلى :التقريب (.)396/
).)339/4( (4
).)233/2( (5
) (6سبلـ ابف سميـ الحنفي ،أبك األحكص الككفي ،ثقة ،تكفى عاـ 179ق .انظر إلى :التقريب(.)261/
) (7إسرائيؿ بف يكنس السبيعي ،ثقة ،تكفي عاـ 160ى ،انظر إلى :المصدر السابؽ(.)104/
) (8التيذيب (.)114/2

) (9صحيح مسمـ ( )4( ،)192/كتاب الصبلة )35( ،باب القراءة في الصبح ،حديث رقـ.)460 ،458(:
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عكرمة ،حيث قاؿ ابف عدم في الكامؿ(" :)1لسماؾ بف حرب حديث كثير مستقيـ ،كقد حدث عنو
األئمة ،كأحاديثو حساف عمف ركل عنو ،كىك صدكؽ ال بأس بو" ،تكفي عاـ 123ى(.)2
 -4جابر بف سمرة بف جنادة ،أبك عبد هللا ،صحابي فاضؿ ،ركل عف النبي  أحاديث
كثيرة ،تكفي بعد عاـ  70ىػ ،بالككفة(.)3
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف فيو سماؾ بف حرب صدكؽ.

).)460/3( (1
) (2التاريخ ( ،)173/4كالضعفاء لمعقيمي ( ،)178/2كالجرح ( ،)279/4كالمراسيؿ البف أبي حاتـ (،)85/
كالضعفاء البف الجكزم ( ،)26/2كالكماؿ ( ،)115/12كالكاشؼ ( ،)465/1كالمغني ( ،)410/1كالمختمطكف
( ،)49/كجامع التحصيؿ ( ،)191/كالتقريب (.)255/

) (3الجرح ( ،)493/2كاالستيعاب ( ،)116/كتاريخ دمشؽ ( ،)199/11كأسد الغابة ( ،)304/1كالكماؿ
( ، )437/4كالتقريب (.)136/
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يد ب ُف ع ِ
ِ
ام ٍرَ ،ع ْف ُش ْع َب َةَ ،ع ْف َع ْم ِرو ْب ِف ِدي َن ٍ
ارَ ،ع ْف
الحديث السادس والسبعوف :أ ْ
َخ َب َرَنا َسع ُ ْ َ
()1
اَّلل  ثُ َّـ يأ ِْتي قَوم ُو فَي ِ
وؿ َِّ
جا ِب ِر ب ِف عب ِد َِّ
صمِّي م َع ر ُس ِ
اء
اَّلل ،أ َّ
َف ُم َعا ًذا َك َ
َ ْ َْ
َ
صمّي ِب ِي ْـ ،فَ َج َ
َْ ُ َ
اف ُي َ َ َ
)
3
(
)
2
(
ِ
َذ َ ٍ
صِ
ب ،فََبمَ َغ ُو أَ َّف
صمَّى ،ثُ َّـ َذ َى َ
ار فَ َ
اء َر ُج ٌؿ م َف ْاألَ ْن َ
صمَّى ا ْل َعتَ َم َة َ ،وقَ َأرَ ا ْل َبقَ َرةَ ،فَ َج َ
ات لَ ْيمَة فَ َ
اَّلل  فَقَاؿ رسوؿ َِّ
وؿ َِّ
م َعا ًذا َي َناؿ ِم ْن ُو( ،)4فَ َش َكا َذلِ َؾ ِإلَى ر ُس ِ
اَّلل  لِ ُم َع ٍاذ« :فَ ِات ًنا ،فَ ِات ًنا ،فَ ِات ًنا،
َ
َ َُ ُ
ُ
ُ
()6
()5
ٍ
ِ
ِ
أ َْو فَتَّا ًنا ،فَتَّا ًنا ،فَتَّا ًنا " ثُ َّـ أَمرهُ ِب ُسورتَْي ِف م ْف َو َسط ا ْلمفَ َّ ِ
اؿ أ َُبو ُم َح َّمدَ :نأْ ُخ ُذ ِب َي َذا".
َ
ََ
صؿ قَ َ
ُ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)165/1كتاب الصبلة )65( ،باب قدر القراءة فيالعشاء ،حديث رقـ.)1329(:
 كالبخارم في صحيحو ( )10( ،)141/1كتاب اآلذاف )60( ،باب إذا طكيؿ اإلماـ،ككاف لمرجؿ حاجة ،فخرج فصمى ،حديث رقـ ،)701(:مف طريؽ غندر عف شعبة_ بو،
بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )4( ،)194/كتاب الصبلة )36( ،باب القراءة في العشاء ،حديثرقـ ،)465(:مف طريؽ أبي الزبير عف جابر ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)106/كتاب الصبلة )124( ،باب في تخفيؼ الصبلة،حديث رقـ ،)790(:مف طريؽ سفياف عف عمرك_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )10( ،)433/2كتاب اإلمامة )39( ،باب خركج الرجؿ مف صبلةاإلماـ ،كفراغو مف صبلتو في ناحية المسجد ،حديث رقـ ،)830(:مف طريؽ أبي صالح
عف جابر ،بمفظ متقارب.

) (1معاذ بف جبؿ األنصارم ،صحابي كاف عالمان بالحبلؿ كالحراـ ،تكفي عاـ 18ىػ ،بالشاـ ،انظر إلى :التقريب
(.)535/

) (2العتمة :صبلة المغرب ،كقيؿ :صبلة العشاء .انظر إلى :شرح أبي داكد لمعيني (.)448/3
) (3رجؿ :قيؿ :حزـ بف أبي كعب ،كقيؿ :حراـ بف ممحاف ،كقيؿ :رجؿ مف بني سممة ،اسمو سميـ .انظر إلى:
عمدة القارمء (.)348/5
) (4يناؿ منو :يذكره ،كيتعرض بو باإليذاء ،كيصيبو ،قيؿ :قاؿ :إنو منافؽ .انظر الى :المصدر السابؽ
(.)348/5

) (5فتاف :أم يمنفر عف الديف كتصد الناس عف الجماعة .انظر إلى :المصدر نفسو (.)348/5
) (6كسط المفصؿ :قيؿ مف سكرة ككرت إلى الضحى .انظر إلى :المصدر نفسو (.)349/5
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 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)315/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )48( ،باب مف َّأـالقكـ فميخفؼ ،حديث رقـ ،)986(:مف طريؽ أبي الزبير عف جابر ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)299/3مف طريؽ محارب بف دثار عف جابر ،بمفظ متقارب. كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( /)498/3كتاب الصبلة )276( ،باب التخفيؼ فيالصبلة مف كاف يخففيا ،حديث رقـ ،)4692(:مف طريؽ محارب بف دثار عف جابر،
بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)159/6كتاب الصبلة )17( ،باب إعادة الصبلة،حديث رقـ ،)2400(:مف طريؽ سفياف عف عمرك_ بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1سعيد بف عامر الضبعي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)59
 -2شعبة بف الحجاج :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)30
 -3عمرك بف دينار المكي ،أبك محمد األثرـ( ،)1كثقو العجمي ،كابف عيينة ،كيحيى القطاف،
كأبك حاتـ ،كأبك زرعة ،كاإلماـ أحمد ،كالنسائي ،كشعبة ،كابف حجر ،كقد عده مف المرتبة
األكلى في طبقات المدلسيف( ،)2كذكره ابف حباف في الثقات ،تكفي عاـ 126ىػ(.)3
 -4جابر بف عبد هللا األنصارم ،صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ ()1
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
في الحديث مسائؿ عدة ال بد مف بيانيا:
أوًال:

يجكز أف يستدؿ بيذا الحديث عمى جكاز الخركج مف إمامة اإلماـ إذا فعؿ في صبلتو ما
ساىيا
ال يجكز؛ ألنيـ إف انتظركه كىك جاىؿ ،أك عامد ،فسدت عميو ،كعمييـ ،كاف كاف
ن

لزميـ سجكد السيك معو.

) (1األثرـ :بفتح األلؼ ،كسككف الثاء ،كفتح الراء ،ىذه النسبة لمف كانت سنو مفتتة .انظر إلى :األنساب
(.)83/1
نادرا ،كيحيى بف سعيد
) (2حيث قاؿ في طبقات المدلسيف ( " :)22/األكلى :مف لـ يكصؼ بالتدليس إال ن
األنصارم".

) (3التاريخ ( ،)328/6كالثقات لمعجمي ( ،)175/2كالجرح ( ،)231/6كالثقات البف حباف ( ،)167/5كالكماؿ
( ،)5/22كجامع التحصيؿ ( ،)243/كالتقريب (.)421/

251

عاصيا ،كمخالفة العاصي جائزة؛
ثانيا :إف أمر الرسكؿ  بالتخفيؼ كاف لمف طكؿ بالناس
ً
ن
ألنو ال طاعة إال في معركؼ ،كقد احتج أصحاب الشافعي بأف النبي  لـ ينكر عمى
الرجؿ الذم خرج مف صبلة معاذ كال أمره باإلعادة ،كاختمفكا فيمف دخؿ مع إماـ في
منفردا؟ قاؿ الشافعي :يجكز لو أف
صبلة فصمى بعضيا ىؿ يجكز لو أف يخرج منيا فيتـ
ن
باقيا
يخرج منيا بعذر ،أك بغير عذر .كقاؿ أبك حنيفة :ال يجكز لو؛ ألف اإلماـ إذا كاف ن
في الصبلة ،فإف الصبلة متعمقة بو ،كبالتالي تعمقت صبلتيـ بصبلتو فمـ تجز مخالفتو

باختيار المأمكميف الخركج منيا لغير عذر؛ ألنو يؤدم إلى شتات الجماعة ،كاذا دخؿ
اإلنساف في طاعة كجب عميو المضي فييا إال أف يط أر عميو عذر.
ثالثًا:

ينبغي لؤلئمة التخفيؼ في القياـ مع إكماؿ الرككع كالسجكد؛ مراعاة لحاؿ المأمكميف(.)1

ابعا :أرل جماعة مثؿ :الشافعي ،كاإلماـ أحمد ،كعطاء كغيرىـ أنو يجكز لمرجؿ أف يصمي
رً
نافمة ،كيأتـ بو فييا مف يصمي الفريضة ،كاحتجكا بظاىر الحديث ،كقالت طائفة أخرل
كمنيا :مالؾ ،كأبك حنيفة ،كالزىرم ،كربيعة ،ال يجكز ألحد أف يصمي فريضة خمؼ مف
يصمي نافمة ،كمف خالفت نيتو اإلماـ في شيء مف الصبلة لـ يعتد بيا.
كيحتمؿ أف يككف ىذا الحديث في أكؿ اإلسبلـ كقت كانت الفريضة تصمى مرتيف ،حتى
نيى عف ذلؾ عميو الصبلة كالسبلـ(.)2
()3
بناء عمى أف معاذان كاف
بالمتنفؿ
المفترض ي
قاؿ الباحث :يستدؿ بيذا الحديث صحة اقتداء ي
ن
ينكم باألكلى الفرض ،كبالثانية النفؿ( ،)4كما أف الشككل في حقٌو ال تعد غيبة كجرح المجركحيف

مف الركاة ،بؿ تعد مف الغيبة الجائزة.

) (1انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)334/2
) (2انظر إلى :المصدر السابؽ(.)337/2

) (3انظر إلى :األشباه كالنظائر(.)268/2
) (4انظر إلى :فتح البارم البف حجر (.)195/2
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افَ ،ع ْف ِزَي ِاد ْب ِف ِع َالقَ َةَ ،ع ْف قُ ْط َب َة ْب ِف
الحديث السابع والسبعوف :أ ْ
يص ُةَ ،ح َّدثََنا ُس ْف َي ُ
َخ َب َرَنا قَ ِب َ
( )2
ِ ٍ ()1
ٍِ
الرْك َع ِة ْاألُولَى َ و َّ
ت َّ
الن ِب َّي َ " ي ْق َأرُ ِفي ا ْلفَ ْج ِر ِفي َّ
اؿَ :س ِم ْع ُ
الن ْخ َؿ َباسقَات لَ َيا طَ ْمعٌ
َمالؾ ،قَ َ
َن ِ
يد(.")4()3
ضٌ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)165/1كتاب الصبلة )66( ،باب قدر القراءة فيالفجر ،حديث رقـ.)1331(:
 كمسمـ في صحيحو ( )4( ،)192/كتاب الصبلة )35( ،باب القراءة في الصبح ،حديثرقـ ،)457(:مف طريؽ زىير بف حرب عف ابف عيينة_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)108/2كتاب الصبلة )228( ،باب القراءة في الصبح،حديث رقـ ،)306(:مف طريؽ ككيع عف سفياف ابف عيينة_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )11( ،)495/2كتاب االفتتاح )43( ،باب القراءة في الصبح بػ ؽ،حديث رقـ ،)949(:مف طريؽ شعبة عف زياد_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)268/كتاب إقامة الصبلة )5( ،باب القراءة في صبلةالفجر ،حديث رقـ ،)816(:مف طريؽ شريؾ عف سفياف ابف عيينة_ بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)322/4مف طريؽ مسعر عف زياد_ بو  ،بمفظ متقارب. كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)217/3كتاب الصبلة )131( ،باب ما يق أر فيصبلة الفجر ،حديث رقـ ،)3561(:مف طريؽ شريؾ عف زياد_ بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)231/12حديث رقـ ،)6841(:مف طريؽ ىاركف بف معركؼعف سفياف بف عيينة_ بو ،بمفظ متقارب.
 ابف خزيمة في صحيحو ( )2( ،)264/1كتاب الصبلة ،)113( ،باب القراءة في صبلحالصبح ،حديث رقـ ،)527(:مف طريؽ أحمد بف عبدة عف ابف عيينة _بو ،بمفظ
متقارب.
) (1باسقات :الباسؽ ،ما طاؿ مف الفركع .انظر إلى :لساف العرب (.)284/3
) (2طمع :أم كعاء ،كغبلؼ يشبو الككز فيو حب منضكد ،فيو مادة أخصاب النخمة .انظر إلى :معجـ المغة
العربية المعاصر (.)1410/2

) (3نضيد :أم مرتب ،كضع بعضو عمى بعض .انظر إلى :لساف العرب (.)4453/6
) (4سكرة ؽ :آية (.)10
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 كالطبراني في المعجـ الكبير ( ،)17/19حديث رقـ ،)26(:مف طريؽ عبد الرزاؽ عفالثكرم_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)389/2كتاب الصبلة ،باب قدر القراءة في صبلة الصبح ،مفطريؽ أبي عكانة عف زياد _بو ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)120/5كتاب الصبلة )10( ،باب صفة الصبلة،حديث رقـ ،)1814(:مف طريؽ شعبة عف زياد_بو ،بمفظ متقارب.
الشاىد:
جابر بف سمرة 
 أخرج مسمـ حديثو في ( )4( ،)192/كتاب الصبلة )35( ،باب القراءة في الصبح،حديث رقـ ،)458(:بمفظ متقارب.
 كابف أبي شيبة في ( )3( ،)218/3كتاب الصبلة )131( ،باب ما يق أر في صبلةالفجر ،حديث رقـ ،)3563(:بمفظ متقارب.
 كأبك يعمى في ( ،)453/13حديث رقـ ،)7459(:بمفظ مختمؼ. كالطبراني في المعجـ الكبير ( ،)227/2حديث رقـ ،)1938(:بمفظ مختمؼ.رجاؿ السند:
 -1قبيصة بف عقبة بف محمد السكائي( ،)1أبك عامر الككفي ،كثقو األئمة كالعجمي ،كابف
حباف ،كابف معيف ،كالذىبي ،ككصؼ بالحفظ ،إال في الثكرم ،فمختمؼ فيو ،فقاؿ ابف
معيف :ثقة ،إال في حديث الثكرم ليس بذاؾ القكم ،فإنو سمع منو كىك صغير ،كجاء في
()2

سؤاالت اآلجرم

عف أبي داكد" :أف قبيصة كاف ال يحفظ ثـ حفظ بعد" ،كقاؿ اإلماـ

صغيرا ،كفي مكضع آخر قاؿ :رجؿ صالح،
أحمد :كاف كثير الغمط ال يضبط؛ ألنو كاف
ن
()3
أحدا مف المحدثيف يأتي
ثقة ،ال بأس بو ،كفي الجرح قاؿ أبك حاتـ" :صدكؽ ،لـ أر ن

السكائي :بضـ السيف الميممة ،كفتح الكاك ،كسككف األلؼ ،كفي آخرىا ياء ميمكزة ،ىذه النسبة إلى بني
) (1ي
سكاءة بف عامر .انظر إلى :األنساب (.)330/3
).)299/1( (2
).)126/7( (3
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بالحديث عمى لفظ كاحد ال يغيره سكل قبيصة" ،كقاؿ النسائي :ليس بػو بأس ،كقاؿ ابف
خراش :صدكؽ ،كقاؿ ابف حجر :صدكؽ ،ربما خالؼ ،تكفي عاـ 215ىػ(.)1
قاؿ الباحث :الحاصؿ ،أنو ثقة ،تيكمـ في حفظو مف جية الثكرم؛ كذلؾ لصغر سنو ،كفي

الميزاف

()2

قاؿ قبيصة" :جالست الثكرم كأنا ابف ست عشرة سنة".

 -2سفياف بف سعيد الثكرم :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)38
 -3زياد بف عبلقة بف مالؾ الثعمبي( ،)3أبك مالؾ الككفي ،كثقو العجمي ،كابف معيف ،كاإلماـ
أحمد ،كالنسائي ،كابف حجر ،كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ الحديث ،كذكره ابف حباف في
ثقاتو ،تكفي عاـ 135ىػ(.)4
 -4قطبة بف مالؾ الثعمبي ،صحابي جميؿ ،ركل عف النبي  ،سكف الككفة ،كىك عـ زياد
بف عبلقة الثعمبي(.)5
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف فيو قبيصة بف عقبة صدكؽ ،كبالمتابعة التامة مف عبد
الرزاؽ بف ىماـ الحميرم( ،)6الثقة لو ،يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.
التعميؽ عمى الحديث:
قاؿ مالؾ ،كالثكرم ،كالشافعي ،كأحمد ،كاسحاؽ :المستحب أف يق أر في الفجر بطكاؿ
المفصؿ؛ كذلؾ مراعاة ألحكاؿ المصميف ،مف ضعفيـ ،كقكتيـ ،كما يؤثركنو مف التخفيؼ،
كاإلطالة(.)7

) (1التاريخ ( ،)177/7كالثقات لمعجمي ( ،)215/2كالثقات البف حباف ( ،)21/9كتاريخ الثقات (،)193/1
كتاريخ بغداد ( ،)493/14كالكماؿ ( ،)481/23كالكاشؼ ( ،)133/2كالمغني ( ،)119/2كالتيذيب (،)426/3
كالتقريب (.)453/
).)384/3( (2

) (3بفتح الثاء ،كسككف العيف الميممة ،ىذه النسبة إلى القبائؿ كالى الصنعة .انظر إلى :األنساب (.)505/1
) (4سؤاالت أبك داكد لئلماـ أحمد ( ،)301/كالتاريخ ( ،)364/3كالثقات لمعجمي ( ،)373/1كالجرح (،)540/3
كالمراسيؿ ( ،)61/كالثقات البف حباف ( ،)258/4كالكماؿ ( ،)498/9كالتقريب (.)220/
) (5معرفة الصحابة ( ،)2343/كاالستيعاب ( ،)619/كالكماؿ ( ،)608/23كاإلصابة ( ،)243/5كالتقريب
(.)455/

) (6انظر إلى :التقريب (.)354/
) (7انظر إلى :فتح البارم البف رجب ( ،)57/7كاألشباه كالنظائر(.)232/1
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ي ،ع ِف ا ْلوِل ِ
ٍ
ِ
يد ْب ِف َس ِري ٍعَ ،ع ْف َع ْم ِرو
الحديث الثامف والسبعوف :أ ْ
َخ َب َرَنا أ َُبو ُن َع ْيـَ ،ح َّدثََنا ا ْل َم ْس ُعود ُّ َ َ
ِ
ب ِف حري ٍث ،أ ََّن ُو س ِمع رسوؿ َِّ
الص ْب ِح ِإ َذا َّ
س ُك ِّو َر ْت(َ ")2( )1فمَ َّما
ص َال ِة ُّ
ْ َُ ْ
الش ْم ُ
اَّلل َ " ي ْق َأرُ في َ
َ َ َُ َ
)
4
(
)
3
(
ِ
ت أَقُ ِ
ِ
ِِ
س"
س َ ج َع ْم ُ
وؿ في َن ْفسيَ :ما المَّْي ُؿ ِإ َذا َع ْس َع َ
ا ْنتَ َيى ِإلَى َىذه ْاْل َيةَ  :والمَّْي ِؿ ِإ َذا َع ْس َع َ
ُ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)165/1كتاب الصبلة )66( ،باب قدر القراءة فيالفجر ،حديث رقـ.)1332(:
 كمسمـ في صحيحو ( )4( ،)192/كتاب الصبلة )35( ،باب القراءة في الصبح ،حديثرقـ ،)456(:مف طريؽ مسعر عف الكليد_ بو  ،جزء مف الحديث بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )11( ،)495/2كتاب االفتتاح )44( ،باب القراءة في الصبح "بػإذا الشمس ككرت" ،حديث رقـ ،)950(:مف طريؽ ككيع عف المسعكدم_ بو ،بمفظ
مختمؼ.
 كأحمد في مسنده ( ،)306/4مف طريؽ ككيع عف المسعكدم -بو ،بمفظ متقارب. كأبك يعمى في مسنده ( ،)44/3حديث رقـ ،)1461(:مف طريؽ مسعر عف الكليد بفسريع_ بو ،بمفظ مختمؼ.
رجاؿ السند:
 -1الفضؿ بف دكيف أبك نعيـ  :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)8
 -2عبد الرحمف بف عبد هللا المسعكدم  :صدكؽ اختمط  ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ
(.)5
 -3الكليد بف سريع الككفي ،مكلى آؿ عمرك بف حريث المخزكمي ،ركل لو مسمـ كالنسائي،
قاؿ ابف حجر :صدكؽ(.)5
) (1ككرت :أم يغ ٌكرت ،كاضمحمت ،كذىب ضكءىا .انظر إلى :تاج العركس (.)81/14
) (2سكرة التككير :آية (.)1
) (3عسعس الميؿ :إذا اقبؿ بظبلمو ،كاذا أدبر .انظر إلى :لساف العرب (.)2941/4
) (4سكرة التككير :آية (.)17
) (5العمؿ ألحمد ( ،)340/2كالتاريخ ( ،)144/8كالجرح ( ،)6/9كالثقات البف حباف ( ،)491/5كرجاؿ صحيح

مسمـ ،)301/2( ،كتاريخ دمشؽ ( ،)130/63كالكماؿ ( ،)14/31كالكاشؼ ( ،)351/2كالتيذيب (،)316/4
كالتقريب (.)582/
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 -4عمرك بف حريث بف عمرك بف مخزكـ القرشي المخزكمي( ،)1أبك سعيد الككفي صحابي
صغير ،مف أصحاب النبي  ،كاف عمره لما تكفي النبي  اثنتي عشرة سنة مسح
النبي عمى رأسو كدعا لو بالبركة ،شيد القادسية ،تكفي عاـ 85ق(.)2
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف المسعكدم صدكؽ قد اختمط ،كاالختبلط عمة قادحة،
إال أنيا قد زالت بسماع أبي نعيـ منو قبؿ اختبلطو ،فقد قاؿ عبد هللا بف أحمد بف حنبؿ" :سمعت
أيضا ،كانما اختمط المسعكدم
أبي يقكؿ :سماع ككيع مف المسعكدم بالككفة قديـ ،كأبك نعيـ ن
ببغداد ،كمف سمع منو بالبصرة كالككفة فسماعو جيد( ،")3كما أف المسعكدم قد تكبع متابعة تامة
()4

مف مسعر بف كداـ

الثقة ،كبذلؾ يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.

) (1المخزكمي :بفتح الميـ ،كسككف الخاء ،كضـ الزام ،ىذه النسبة إلى قبيمتيف :إحداىما تنسب إلى بني مخزكـ
بف عمرك ،كمخزكـ قريش .انظر إلى :األنساب (.)225/5
) (2الطبقات ( ،)146/8كالثقات لمعجمي ( ،)174/2كالجرح ( ،)226/6كمعرفة الصحابة ( ،)2001/كأسد
الغابة ( ،)711/2كالكماؿ ( ،)850/21كالتقريب (.)420/

) (3تاريخ بغداد (.)481/11

) (4انظر إلى :التقريب (.)528/
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َخبرَنا عب ُد َِّ
وبَ ،ح َّدثَِني
اَّلل ْب ُف َي ِز َ
الحديث التاسع والسبعوف :أ ْ َ َ َ ْ
وسى ْب ُف أ َُّي َ
يد ا ْل ُم ْق ِرئَُ ،ح َّدثََنا ُم َ
ِ
ِ
ِ
اسِـ َرِّب َؾ
اؿَ :س ِم ْع ُ
وؿ لَ َّما َن َزلَ ْت فَ َس ِّب ْح ِب ْ
َع ّمي ِإ َي ُ
ت ُع ْق َب َة ْب َف َعام ٍرَ ،يقُ ُ
اس ْب ُف َعام ٍر ،قَ َ
ا ْلع ِظ ِيـ )1(قَاؿ لَ َنا رسوؿ َِّ
وىا ِفي رُك ِ
َعمَى()2
"اج َعمُ َ
اس َـ َرِّب َؾ ْاأل ْ
اَّلل ْ 
وع ُك ْـ" َفمَ َّما َن َزلَ ْت َ س ِّب ِح ْ
َ
ُ
َُ ُ
َ
وىا ِفي س ُج ِ
ود ُك ْـ".
"اج َعمُ َ
اؿْ :
ُ
قَ َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)166/1كتاب الصبلة )69( ،باب ما يقاؿ في الرككع،حديث رقـ.)1340(:
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)113/كتاب الصبلة )147( ،باب ما يقكؿ الرجؿ في رككعوكسجكده ،حديث رقـ ،)869(:مف طريؽ ابف المبارؾ عف مكسى_ بو ،بمفظو.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)287/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )20( ،باب التسبيحفي الرككع كالسجكد ،حديث رقـ ،)887(:مف طريؽ ابف المبارؾ عف مكسى_ بو،
بمفظو.
 كأحمد في مسنده ( ،)155/4مف طريؽ أبي عبد الرحمف عف مكسى بو بمفظو. كأبك يعمى في مسنده ( ،)279/3حديث رقـ ،)1738(:مف طريؽ أبي خيثمة عف عبدهللا المقرئ_ بو ،بمفظو.
 كابف خزيمة في صحيحو ( )2( /)303/1كتاب الصبلة )151( ،باب األمر بتعظيـالرب عز كجؿ في الرككع ،حديث رقـ ،)600(:مف طريؽ محمد بف المثنى عف عبد هللا
المقرئ_ بو ،جزء مف الحديث بمفظو.
 كالبييقي في سننو ( ،)86/2كتاب الصبلة ،باب القكؿ في الرككع ،مف طريؽ يعقكب بفسفياف عف عبد هللا المقرئ_ بو ،بمفظو.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)225/5كتاب الصبلة )10( ،باب صفة الصبلة،حديث رقـ ،)1898(:مف طريؽ حباف بف مكسى عف عبد المقرئ _بو ،بمفظو.
رجاؿ السند:
 -1عبد هللا بف يزيد المقرئ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)5

) (1سكرة الكاقعة :اآلية (.)74
) (2سكرة األعمى :اآلية (.)1
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 -2مكسى بف أيكب بف عامر الغافقي(.)1
ركل عف/عمو إياس بف عامرالغافقي  ،كعقبة بف عامر.
ركل عنو /عبد هللا بف يزيد المقرئ  ،كعبد هللا بف البارؾ المركزم(.)2
كثقة ابف معيف ،كأبك داكد ،كاإلماـ أحمد ،كابف المديني ،كزاد :أنا أنكر مف أحاديثو
أحاديث ركاىا عف عمو()3؛ كاف يرفعيا ،كقاؿ العجمي :ال بأس بو ،كذكره ابف حباف في
الثقات ،ككثقو الذىبي ،كقاؿ ابف حجر عنو :مقبكؿ ،تكفي عاـ 153ى(.)4
قاؿ الباحث :إف أقؿ ما يقاؿ فيو :إنو صدكؽ كحديثو حسف.
 -3إياس بف عامر الغافقي المصرم ،عـ مكسى بف أيكب .
ركل عف /عقبة بف عامر الجيني  ،كعمي بف أبي طالب.
()5

ركل عنو /ابف أخيو مكسى بف أيكب الغافقي

.

كاف مف شيعة عمي ،كالكافديف عميو مف أىؿ مصر ،كشيد معو مشاىده ،ذكره ابف حباف
في ثقاتو ،كقاؿ العجمي :ال بأس بو ،كأكرده ابف أبي حاتـ في الجرح( ،)6كلـ يذكر فيو
جرحا كال تعديبلن( ،)7كصحح ابف خزيمة حديثو ىذا ،ككذا الحاكـ ،كتعقبو الذىبي بقكلو:
ن
()9
()8
"إياس ليس بالمعركؼ " كقاؿ ابف حجر :صدكؽ .

) (1الغافقي :فتح الغيف المعجمة ،ككسر الفاء ،كالقاؼ ،نسبة إلى غافؽ ،كىك اسـ حصف باألندلس .انظر إلى:
األنساب (.)276/4

) (2انظر إلى :الكماؿ(.)32/29
) (3إياس بف عامر الغافقي.
) (4سؤاالت ابف أبي شيبة لممديني ( ،)160/كسؤاالت أبي داكد ألحمد ( ،)243/كالثقات لمعجمي (،)303/2
كالضعفاء لمعقيمي ( ،)154/4كالجرح ( ،)449/8كالثقات البف حباف( ،)449/7كالكماؿ( ،)31/29كالكاشؼ

( ،)302/2كالمغني( ،)331/2كالتقريب (.)549/
) (5انظر إلى :الكماؿ(.)404/3
).)281/2( (6

) (7كسككتو عف الراكم يعني تكثيقو كما ىك معمكـ.
) (8انظر إلى :التيذيب (.)196/1

) (9التاريخ ( ،)441/1كالثقات لمعجمي ( ،)239/1كالجرح ( ،)281/2كالثقات البف حباف ( ،)35/4كالكماؿ
( ،)404/3كالتيذيب ( ،)196/1كالتقريب (.)116/
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 -4عقبة بف عامر الجيني ،اختمؼ في كنيتو عمى سبعة أقكاؿ ،أشيرىا أنو أبك حماد،
صحابي جميؿ ،كاف مف أحسف الناس صكتنا بالقرآف ،شيد صفيف مع معاكية ،كتكفي في
خبلفتو ،عاـ 58ىػ(.)1

الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف فيو مكسى بف أيكب ،كىك مقبكؿ .
التعميؽ عمى الحديث:
بيف ىذا الحديث أف مف ترؾ التسبيح في الرككع كالسجكد فصبلتو تامة ،كىذا قكؿ
الككفييف ،كاألكزاعي ،كالشافعي ،كأبي ثكر .فمك كجب في الرككع كالسجكد ذكر معيف فبل تجزئ
الصبلة دكنو ،كلبيف ذلؾ النبي  ألمتو؛ ألنو قد بيف ليـ فركض الصبلة كسننيا ،كاذا ثبت أف
نفس التسبيح ليس بكاجب ،فتعينو ،كالعدكؿ عنو إلى ما في معناه جائز(.)2

) (1الجرح ( ،)313/6كاالستيعاب ( ،)561/كتاريخ دمشؽ ( ،)486/40كأسد الغابة ( ،)550/3كالكماؿ
( ،)202/20كالتقريب (.)395/

) (2انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)414/2
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اىيـ ،ح َّدثََنا أَبو ع ِ
ِ
اف،
الحديث الثمانوف :أ ْ
ام ٍر ا ْل َعقَِد ُّ
َخ َب َرَنا إِ ْس َح ُ
يَ ،ح َّدثََنا ُفمَ ْي ُح ْب ُف ُسمَ ْي َم َ
ُ َ
اؽ ْب ُف ِإ ْب َر َ َ
()1
ٍ
َع ْف َع َّب ِ
ُس ْي ٍد(َ ، )2وأ َُبو ُح َم ْي ٍد(َ ،)3و َس ْي ُؿ ْب ُف
اؿْ :
اجتَ َم َع ُم َح َّم ُد ْب ُف َم ْسمَ َم َة َ ،وأ َُبو أ َ
اس ْب ِف َس ْيؿ ،قَ َ
ٍ
وؿ َِّ
سع ٍد( ،)4فَ َذ َكروا ص َالةَ رسو ِؿ َِّ
ص َال ِة ر ُس ِ
اَّلل ِ ،إ َّف
اؿ أ َُبو ُح َم ْيد :أََنا أ ْ
َْ
َعمَ ُم ُك ْـ ِب َ
َُ
َ
َ
ُ
اَّلل  ،قَ َ
رسوؿ َِّ
ض َع َي َد ْي ِو َعمَى
اـ فَ َك َّب َر َو َرفَ َع َي َد ْي ِو ،ثُ َّـ َرفَ َع َي َد ْي ِو ِح َ
يف َك َّب َر لِ ُّمرُكوِع ،ثُ َّـ َرَك َع َو َو َ
َُ َ
اَّلل " قَ َ
)
7
(
)
6
(
)
5
(
ِ
ْس ُوَ ،ولَ ْـ
ض َعمَ ْي ِي َماَ ،و َوتََر َي َد ْي ِو فَ َنح ُ
ُرْك َبتَ ْي ِو َكأ ََّن ُو قَا ِب ٌ
ص ِّو ْب َأر َ
َّاى َما َع ْف َج ْن َب ْيوَ ،ولَ ْـ ُي َ
ُي ْق ِن ْع ُو"(.)8
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)166/1كتاب الصبلة )70( ،باب التجافي في الرككع،حديث رقـ.)1342(:
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)100/كتاب الصبلة )116( ،باب افتتاح الصبلة حديثرقـ ،)734(:مف طريؽ عبد الممؾ بف عمرك عف فميح_ بو  ،جزء مف الحديث بمفظ
متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)45/2كتاب الصبلة )193( ،باب أنو يجافي يديو عف جنبوفي الرككع ،حديث رقـ ،)260(:مف طريؽ يبندار عف أبي عامر العقدم_ بو ،بمفظ
متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)280/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )15( ،باب رفعاليديف إذا ركع ك إذا رفع رأسو مف الرككع ،حديث رقـ ،)863(:مف طريؽ محمد بف
بشار عف أبي عامر_ بو ،بمفظ متقارب.
) (1محمد بف سممة األنصارم ،صحابي تكفي عاـ 40ى بالمدينة .انظر إلى :التقريب (.)507/
بدرا ،تكفي عاـ 30ى .انظر إلى :المصدر السابؽ
) (2مالؾ بف ربيعة ،أبك أسيد الساعدم ،صحابي جميؿ ،شيد ن
(.)517/
أحدا ،تكفي عاـ 60ى .انظر إلى :المصدر نفسو
) (3المنذر بف سعد ،أبك حميد الساعدم ،صحابي جميؿ ،شيد ن
(.)546/
) (4سيؿ بف سعد الساعدم ،صحابي جميؿ ،تكفي عاـ 88ى .انظر إلى :المصدر نفسو (.)257/
) (5قابض عمييما :أم ممسكيا .انظر إلى تاج العركس (.)470/26
) (6ككتر يديو :أم عكجيما .انظر إلى معجـ مقاييس المغة (.)84/6
) (7فنحاىما :أزاليما عف مكضعيما .انظر إلى :المحكـ (.)105/9

) (8يقنعو :أم ال يرفع رأسو .انظر إلى :غريب الحديث لمخطابي (.)128/1
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 كابف خزيمة في صحيحو ( )2( ،)298/1كتاب الصبلة )144( ،باب االعتداؿ فيالرككع كالتجافي ككضع اليديف عمى الركبتيف ،حديث رقـ ،)589(:مف طريؽ أبي داكد
عف فميح_بو  ،جزء مف الحديث بمفظو متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)112/2كتاب الصبلة ،باب أيف يضع يديو في السجكد ،...مفطريؽ عبد الممؾ بف عمرك بف فميح_ بو ،بمفظ مختمؼ.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)188/5كتاب الصبلة )10( ،باب صفة الصبلة،حديث رقـ ،)1871(:مف طريؽ محمد بف بشار عف أبي عامر_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالبغكم في شرح السنة ( )4( ،)93/3كتاب الصبلة ،باب ىيئة الرككع ،حديثرقـ ،)614(:مف طريؽ بندار عف أبي عامر_ بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1إسحاؽ بف إبراىيـ الحنظمي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)58
 -2عبد الممؾ بف عمرك القيسي ،أبك عامر العقدم البصرم ،كثقو العجمي ،كابف معيف،
كالنسائي ،كالذىبي ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في ثقاتو ،كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ،
تكفي عاـ  204أك 205ى(.)1
 -3يفميح بف سميماف بف أبي المغيرة ،كقيؿ :اسمو عبد الممؾ ،كفميح لقب غمب عميو ،أبك
يحيى المدني.

ركل عف /أبك حازـ سممة بف دينار ،كعباس بف سيؿ.
ركل عنو /إسحاؽ بف عيسى بف الطباع  ،كأبك عامر العقدم(.)2
ضعفو ابف معيف ،كالنسائي ،كأبك داكد ،كابف المديني ،كأبك زرعة ،كذكره العقيمي في
كتابو الضعفاء( .)3كقاؿ ابف عدم" :لفميح أحاديث صالحة ،يركم عنو كثير ،كىك عندم
ال بأس بػو( .")4كقاؿ الحاكـ" :اتفاؽ الشيخيف عميو يقكم أمره( ")5كقاؿ الذىبي

) (1التاريخ ( ،)425/5كالثقات لمعجمي ( ،)104/2كالجرح ( ،)359/5كالثقات البف حباف ( ،)388/8كالكماؿ
( ،)364/18كالكاشؼ ( ،)667/1كالتقريب (.)364/
) (2انظر إلى :الكماؿ(.)319_318/23
).)466/3( (3

) (4الكامؿ (.)30/6
) (5انظر إلى :التيذيب (.)403/3
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()1
فميحا في غير ما حديث ،"..ثـ ساؽ أحاديث لو عنده،
في الميزاف " اعتمد البخارم ن
كمع ذلؾ لـ يحكـ عميو الذىبي في المغني كالميزاف كالكاشؼ ،كقاؿ ابف حجر :صدكؽ

كثير الخطأ ،تكفي عاـ 168ىػ(.)2
 -4عباس بف سيؿ بف سعد األنصارم الساعدم ،كثقو ابف معيف ،كالنسائي ،كابف سعد،
كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ ابف حجر :ثقة ،تكفي عاـ 120ىػ ،كقيؿ قبؿ ذلؾ(.)3
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى فميح بف سميماف ،كىك صدكؽ كثير
الخطأ ،كليس لو متابع ،كاف اتفؽ عميو الشيخاف ،إال أنو قد ضعفو معظـ األئمة ،كحديثو فقط في
الصحيحيف مقبكؿ؛ لتحرم صاحبي الصحيح ،أما خارج الصحيح فالظاىر أف حديثو ال يبمغ
درجة الحسف.
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث دليؿ عمى كجكب كقكع جميع تكبيرة اإلحراـ في القياـ ،كبعد قراءة
ساجدا،
الفاتحة ،كالسكرة ،يركع ،ثـ يعتدؿ فبل يقنع رأسو ،كال يصكبو ،ثـ ييكم إلى األرض
ن
فيجافي يديو عف جنبو ،كيفتح أصابع رجميو ،ثـ يرفع رأسو كيثني رجمو اليسرل فيقعد عمييا ،ثـ

أخر رجمو
ينيض ،كيصنع في الركعة الثانية مثؿ ذلؾ ،حتى إذا كانت السجدة التي فييا التسميـ ٌ

متكركا عمى شقو األيسر ،ثـ سمـ ،كىذه كانت صفة صبلتو .)4(
اليسر ،كقعد
ن

).)365/3( (1
) (2الطبقات ( ،)594/7كسؤاالت ابف الجنيد ( ،)473/كسؤاالت ابف أبي شيبة ( ،)117/كأبك زرعة كجيكده
في السنة ( ،)366/كضعفاء النسائي ( ،)197/كالجرح ( ،)84/7كتاريخ أسماء الضعفاء ( ،)156/كالكماؿ
( ،)317/23كالمغني ( ،)109/2كالتقريب (.)448/
) (3التاريخ ( ،)3/7كالجرح ( ،)210/6كالثقات البف حباف ( ،)258/5كالكماؿ ( ،)212/14كالسير (،)261/5

كالتقريب (.)293/

) (4انظر إلى :مرقاة المفاتيح ( ، )477-475/2كالمغني البف قدامة.)136/02
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َخبرَنا عبي ُد َِّ
اَّلل ْب ُف
الحديث الواحد والثمانوف :أ ْ َ َ ُ َ ْ
َّ
َّ
اؿَ " :وِا َذا قَ َ ِ
أََن ٍ
اـ:
سَ ،ع ِف الن ِب ِّي  أَن ُو قَ َ
اؿ ْاإل َم ُ
تخريج الحديث:

عب ِد ا ْلم ِج ِ
يدَ ،ح َّدثََنا مالِ ٌؾَ ،ع ِف ْاب ِف ِش َي ٍ
ابَ ،ع ْف
َ
َْ َ
اَّللُ لِ َم ْف َح ِم َدهُ ،فَقُولُواَ :ربَّ َنا َولَ َؾ ا ْل َح ْم ُد ".
َس ِم َع َّ

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)167/1كتاب الصبلة )71( ،باب القكؿ بعد رفعالرأس مف الرككع ،حديث رقـ.)1345(:
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)2841/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )18( ،باب مايقكؿ إذا رفع رأسو مف الرككع ،حديث رقـ ،)876(:مف طريؽ سفياف عف الزىرم_ بو،
بمفظو.
 كأحمد في مسنده ( ،)162/3مف طريؽ معمر عف الزىرم _بو  ،بمفظو. كعبد الرزاؽ في مصنفو ( ،)165/2كتاب الصبلة ،باب ما يقكؿ إذا رفع رأسو مفالرككع ،حديث رقـ ،)2909(:مف طريؽ معمر عف الزىرم –بو ،بمفظو.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)456/2كتاب الصبلة )21( ،باب في اإلماـ إذا رفعرأسو مف الرككع ،ماذا يقكؿ مف خمفو؟ حديث رقـ ،)2608(:مف طريؽ ابف عيينو عف
الزىرم _بو ،بمفظو.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)234/5كتاب الصبلة )10( ،باب صفة الصبلة،حديث رقـ ،)1908(:مف طريؽ سفياف عف الزىرم_ بو ،بمفظو.
الشواىد:
 -1أبك ىريرة 
 أخرج ابف ماجو حديثو في ( )5( ،)284/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )18( ،باب مايقكؿ إذا رفع رأسو مف الرككع ،حديث رقـ ،)875(:بمفظو.
 كعبد الرزاؽ في ( ،)167/2كتاب الصبلة ،باب ما يقكؿ إذا رفع رأسو مف الرككع،حديث رقـ ،)2916(:بمفظو.
 كابف أبي شيبة ( )3( ،)457/2كتاب الصبلة )21( ،باب في اإلماـ إذا رفع أرسو مفالرككع ماذا يقكؿ مف خمفو؟ حديث رقـ ،)2611(:بمفظو.
 -2أبك سعيد الخدرم 
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 اخرج ابف ماجو حديثو في ( )5( ،)284/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )18( ،باب مايقكؿ إذا رفع رأسو مف الرككع ،حديث رقـ ،)877(:بمفظ متقارب.
 كابف أبي شيبة في ( )3( ،)458/2كتاب الصبلة )21( ،باب في اإلماـ إذا رفع راسومف الرككع ،ماذا يقكؿ مف خمفو؟ ،حديث رقـ ،)2614(:بمفظ متقارب.
 -3أبك مكسى األشعرم 
 أخرج عبد الرزاؽ حديثو في ( ،)166/2كتاب الصبلة ،باب ما يقكؿ إذا رفع راسو مفالرككع ،حديث رقـ ،)2913(:بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1عبيد هللا بف عبد المجيد :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)64
 -2مالؾ بف أنس :ثقة،إماـ دار اليجرة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)47
 -3ابف شياب الزىرم :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)10
 -4أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى عبيد هللا بف عبد المجيد كىك صدكؽ.
التعميؽ عمى الحديث:
ىذا الحديث حجة لقكؿ مالؾ ،كالميث ،كأبي حنيفة ،أف المأمكـ يقتصر عمى أف يقكؿ:
ربنا كلؾ الحمد ،دكف أف يقكؿ :سمع هللا لمف حمده ،إال أف الشافعي خالفيـ في المأمكـ ،فقاؿ:
يقكؿ :سمع هللا لمف حمده ربنا كلؾ الحمد ،كاإلماـ سكاء(.)1

) (1انظر إلى :شرح صحيح البخارم ( ،)316 – 313/2كالمغني البف قدامة(.)136/2
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وف ،أَ ْن َبأََنا ُم َح َّم ُد ْب ُف َع ْم ٍروَ ،ع ْف أَِبي َسمَ َم َةَ ،ع ْف
الحديث الثاني والثمانوف :أ ْ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُف َى ُار َ
أَِبي ُىريرةَ ،قَاؿ :قَاؿ رسوؿ َِّ
ِ َّ
ِ ِ
اـ لِ ُي ْؤتَ َّـ ِب ِو ،فَِإ َذا َك َّب َر ،فَ َك ِّب ُرواَ ،وِا َذا َرَك َع،
َ َْ
َ َُ ُ
َ
اَّلل " :إن َما ُجع َؿ ْاإل َم ُ
اَّللُ لِ َم ْف َح ِم َدهُ ،فَقُولُوا :المَّ ُي َّـ َرَّب َنا لَ َؾ ا ْل َح ْم ُدَ ،وِا َذا
اؿَ :س ِم َع َّ
فَ ْارَك ُعواَ ،وِا َذا َس َج َد ،فَ ْ
اس ُج ُدواَ ،وِا َذا قَ َ
ِ
صمَّى قَ ِائما ،فَ ُّ ِ
وف".
َج َم ُع َ
وسا أ ْ
صمُّوا ُجمُ ً
صمَّى َجال ًسا ،فَ َ
اماَ ،وِا َذا َ
َ
َ
صموا ق َي ً
ً
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)167/1كتاب الصبلة )71( ،باب القكؿ بعد رفعالرأس مف الرككع ،حديث رقـ.)1346(:
 كالبخارم في صحيحو ( )10( ،)147/1كتاب اآلذاف )82( ،باب إيجاب التكبيركافتتاح الصبلة ،حديث رقـ ،)734(:مف طريؽ األعرج عف أبي ىريرة ،بدكف (كاذا صمى
قائما ،فصمكا قياما).
ن
 كمسمـ في صحيحو ( )4( ،)177/كتاب الصبلة )19( ،باب ائتماـ المأمكـ باإلماـ،حديث رقـ ،)414(:مف طريؽ األعرج عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)88/كتاب الصبلة )68( ،باب اإلماـ يصمي مف قعكد،حديث رقـ ،)603(:مف طريؽ أبي صالح عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )11( ،)480/2كتاب االفتتاح )30( ،باب تأكيؿ قكلو تعالى :واذاقرئ القرآف فاستمعوا لو  ،)1( ...حديث رقـ ،)921(:مف طريؽ أبي صالح عف أبي
ىريرة ،جزء مف الحديث بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)276/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )13( ،باب إذا ق أراإلماـ فأنصتكا ،حديث رقـ ،)846(:مف طريؽ أبي صالح عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)411/2مف طريؽ محمد بف جعفر عف محمد بف عمرك_ بو ،بمفظمتقارب.
جالسا ،حديث
 كعبد الرزاؽ في مصنفو ( ،)461/2كتاب الصبلة ،باب ىؿ يؤـ الرجؿن
رقـ ،)4082(:مف طريؽ ىماـ بف منبو عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)61/5كتاب الصبلة )615( ،باب في اإلماـ يصميجالسا ،حديث رقـ ،)7214(:مف طريؽ أبي صالح عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
ن
) (1األعراؼ اآلية (.)204
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 كأبك يعمى في مسنده ( ،)212/11حديث رقـ ،)6326(:مف طريؽ األعرج عف أبيىريرة ،بمفظ متقارب.
الشواىد:
 -1عائشة رضي هللا عنيا
 اخرج البخارم حديثيا في ( )10( ،)139/1كتاب اآلذاف )51( ،باب إنما جعؿ اإلماـليؤتـ بو حديث رقـ.)688(:
 كمسمـ في ( )4( ،)177/كتاب الصبلة )19( ،باب ائتماـ المأمكـ باإلماـ ،حديثرقـ.)412(:
 كابك داكد في ( )2( ،)89/كتاب الصبلة )68( ،باب اإلماـ يصمي مف قعكد ،حديثرقـ.)605(:
 كأحمد في مسنده (.)51/6جالسا،
 كابف أبي شيبة في ( )3( ،)95/5كتاب الصبلة )615( ،باب في اإلماـ يصمين
حديث رقـ.)7212(:

 كابف خزيمة في ( )3( ،)52/3كتاب اإلمامة )119( ،باب أمر المأمكـ بالجمكس بعدقاعدا ،حديث رقـ.)1614(:
قائما إذا صمى اإلماـ ن
افتتاحو الصبلة ن
قاعدا ،حديث رقـ،)851(:
 كالبغكم في ( ،)421/3كتاب الصبلة ،باب إذا صمى اإلماـ نبألفاظ متقاربة.

 -2جابر بف عبد هللا 
 أخرج أحمد حديثو في مسنده ( ،)300/3بمفظ متقارب. كابك يعمى في ( ،)411/3حديث رقـ ،)1896(:بمفظ مختمؼ. كابف حباف في ( )9( ،)478/5كتاب الصبلة )14( ،باب فرض متابعة اإلماـ ،حديثرقـ ،)2114(:بمفظ متقارب.
 -3أنس بف مالؾ 
 أخرج البخارم حديثو في ( )10( ،)139/1كتاب اآلذاف )51( ،باب إنما جعؿ اإلماـليؤتـ بػو حديث رقـ.)689(:
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قاعدا،
 كالنسائي في ( )10( ،)434/2كتاب اإلمامة )40( ،باب االئتماـ باإلماـ يصمي نحديث رقـ.)832(:

 كابف حباف في ( )9( ،)462/5كتاب الصبلة )14( ،باب فرض متابعة اإلماـ ،حديثرقـ ،)2103(:بألفاظ متقاربة.
رجاؿ السند:
 -1يزيد بف ىاركف :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)20
 -2محمد بف عمرك بف عمقمة :صدكؽ لو أكىاـ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)26
 -3أبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)26
 -4أبك ىريرة ،صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)11
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف مداره محمد بف عمر كىك صدكؽ لو أكىاـ،
كبالمتابعة القاصرة مف عبد الرحمف األعرج( ،)1كىماـ بف منبو( ،)2كذككاف أبي صالح(،)3
كجميعيـ ثقات لمحمد ،يرتقي الحديث إلى الحسف لغيره .
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث أف االئتماـ يقتضي متابعة المأمكـ إلمامو في أحكاؿ الصبلة فتنتفي
المقارنة ،كالمسابقة ،كالمخالفة( ،)4كقد استدؿ اإلماـ أحمد ،كاسحاؽ ابف رىكيو ،كابف حزـ،
قعكدا ،كقاؿ مالؾ :ال تجكز صبلة القادر عمى
قاعدا يصمي خمفو ن
كاألكزاعي ،أف اإلماـ إذا صمى ن
قاعدا ،كقاؿ الشافعي كأبك حنيفة كالثكرم :ال يجكز لمقادر عمى
قائما كال
ن
القياـ خمؼ القاعد ال ن

قائما(.)5
القياـ أف يصمي خمؼ القاعد إال ن

) (1انظر إلى :التقريب (.)341/
) (2انظر إلى :المصدر السابؽ (.)574/
) (3انظر إلى :المصدر نفسو (.)203/
) (4انظر إلى :فتح البارم البف حجر (.)174/2

) (5انظر إلى :شرح أبي داكد لمعيني ( ،)113-110/3كفتح البارم البف حجر ( ،)176-175/2كالمغني البف
قدامة(.)257/2
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ٍ
ِ
ِ
ِِ
اؿ:
الحديث الثالث والثمانوفَ :ح َّدثََنا َىاش ُـ ْب ُف ا ْلقَاسـَ ،ح َّدثََنا ُش ْع َب ُةَ ،ع ْف ُم َح َّمد ْب ِف ِزَياد ،قَ َ
()1
ت أَبا ُىريرةَ ،يقُوؿ :قَاؿ رسوؿ َِّ
ِ
َح ُد ُك ْـ ِ -إ َذا
َح ُد ُك ْـ  -أ َْو أََال َي ْخ َشى أ َ
َما َي ْخ َشى أ َ
اَّلل " :أ َ
َسم ْع ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ ُ
ْس ُو قَ ْب َؿ ِْ
ورةَ ِح َم ٍ
ْس ِح َم ٍ
ار؟."-
َف َي ْج َع َؿ َّ
اإل َم ِاـ ،أ ْ
ورتَ ُو ُ
ار  -أ َْو ُ
ْس ُو َأر َ
اَّللُ َأر َ
َرفَ َع َأر َ
ص َ
ص َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)167/1كتاب الصبلة )72( ،باب النيي عف مبادرةاألئمة بالرككع كالسجكد ،حديث رقـ.)1351(:
 كالبخارم في صحيحو ( )10( ،)140/1كتاب اآلذاف )53( ،باب إثـ مف رفع رأسو قبؿاإلماـ ،حديث رقـ ،)691(:مف طريؽ حجاج عف شعبة_ بو ،بزيادة كممة (أك يجعؿ هللا
صكرتو )...في المتف عند البخارم.
 كمسمـ في صحيحو ( )4( ،)183/كتاب الصبلة )25( ،باب تحريـ سبؽ اإلماـ برككعأك سجكد كنحكىما ،حديث رقـ ،)427(:مف طريؽ حماد بف زيد عف محمد بف زياد_
بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)90/كتاب الصبلة )75( ،باب التشديد فيمف يرفع قبمىاإلماـ اك يضع قبمو ،حديث رقـ ،)623(:مف طريؽ حفص بف عمر عف شعبة_ بو،
بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )6( ،)475/2كتاب السفر )409( ،باب التشديد في الذم يرفعرأسو قبؿ اإلماـ ،حديث رقـ ،)582(:مف طريؽ حماد عف محمد بف زياد _بو ،بمفظ
متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )10( ،)431/2كتاب اإلمامة )38( ،باب مبادرة اإلماـ ،حديثرقـ ،)828(:مف طريؽ حماد عف محمد_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)308/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )41( ،باب النييأف يسبؽ اإلماـ بالرككع كالسجكد ،حديث رقـ ،)961(:مف طريؽ حماد عف محمد_ بو ،
بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)504/2مف طريؽ يزيد عف شعبة_ بو ،بمفظ متقارب. كابف أبي شيبة ( )3( ،)64/5كتاب الصبلة )616( ،باب مف قاؿ :ائتـ باإلماـ ،حديثرقـ ،)7224(:مف طريؽ حماد بف سممة عف محمد_ بو ،بمفظ متقارب.
) (1يخشى :يخاؼ .انظر إلى :النياية (.)75/5
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 كأبك يعمى في مسنده ( ،)119/1حديث رقـ ،)122(:مف طريؽ شعيب عف محمد_ بو،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)59/6كتاب الصبلة )16( ،باب ما يكره لممصمي ،كماال يكره ،حديث رقـ ،)2282(:مف طريؽ حماد عف محمد_ بو  ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1ىاشـ بف القاسـ الميثي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)36
 -2شعبة بف الحجاج :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)30
 -3محمد بف زياد القرشي الجمحي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)36
 -4أبك ىريرة  :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)11
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
فيو دليؿ صريح عمى تحريـ تعمد رفع المأمكـ رأسو قبؿ اإلماـ في رككعو كسجكده؛ فإنو
تكعده بالمسخ ،كىك مف أشد العقكبات ،كانما اختص الحمار بالذكر؛ ألف الحمار مف أبمد
الحيكانات كأجيميا ،كقد اختمؼ العمماء فيمف تعمد رفع رأسو قبؿ إمامو ،ىؿ تبطؿ صبلتو أـ ال؟
فقاؿ أكثر الفقياء :بعدـ بطبلنيا ،كعميو أف يعكد؛ ليرفع بعد إمامو(.)1

) (1انظر إلى ،فتح البارم البف رجب ( ،)167-166/6كالمغني البف قدامة(.)210/2
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َخبرَنا أَبو ا ْلولِ ِ
يد الطَّ َيالِ ِس ُّيَ ،ح َّدثََنا َزِائ َدةَُ ،ح َّدثََنا ا ْل ُم ْختَ ُار ْب ُف ُف ْم ُف ٍؿ،
الحديث الرابع والثمانوف :أ ْ َ َ ُ َ
َف َّ
َع ْف أََن ِ
الرُكوِع
س ْب ِف َمالِ ٍؾ ،أ َّ
الن ِب َّي َ حثَّ ُي ْـ َعمَى َّ
اف َي ُؤ ُّم ُي ْـ ِب ُّ
اى ْـ أ ْ
الص َال ِة َوَن َي ُ
َف َي ْس ِبقُوهُ ِإ َذا َك َ
ِِ
اكـ ِم ْف َخ ْم ِفي وأَم ِ
صر ِاف ِو ِم َف َّ ِ
ِ
الس ُج ِ
امي"(.)1
َو ُّ
ود َوأ ْ
َف َي ْن َ
اؿ" :إ ّني أ ََر ُ ْ
ص ِرفُوا قَْب َؿ ا ْن َ
َ َ
الص َالةَ ،وقَ َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)168/1كتاب الصبلة )72( ،باب النيي عف مبادرةاألئمة بالرككع كالسجكد ،حديث رقـ.)1352(:
 كمسمـ في صحيحو ( )4( ،)183/كتاب الصبلة )25( ،باب تحريـ سبؽ اإلماـ بالرككعأك سجكد كنحكىما ،حديث رقـ ،)426(:مف طريؽ عمي بف مسير عف المختار_ بو
،جزء مف الحديث بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)90/كتاب الصبلة )76( ،باب فيمف ينصرؼ قبؿ اإلماـ،المرىبي عف زائدة_ بو ،بمفظ متقارب.
حديث رقـ ،)624(:مف طريؽ حفص ي
 كالنسائي في سننو( )13( ،)92/3كتاب السيك )102( ،باب النيي عف مبادرة اإلماـباالنصراؼ ،حديث رقـ ،)1362(:مف طريؽ عمي بف مسير عف المختار_ بو ،بمفظ
متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)240/3مف طريؽ أبي سيعد عف زائدة_ بو  ،بمفظ متقارب. كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)67/5كتاب الصبلة )616( ،باب مف قاؿ :ائتـباإلماـ ،حديث رقـ ،)7233 (:مف طريؽ عمي بف مسير عف المختار_ بو ،بمفظ
متقارب.
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)41/7حديث رقـ ،)3952(:مف طريؽ عمي بف مسير عفالمختار_ بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1أبك الكليد الطيالسي ،ىشاـ بف عبد الممؾ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)31
 -2زائدة بف قدامة الثقفي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)50

) (1ىذا الحديث مختصر مف الحديث الثابت عف ،عمي بف مسير ،عف المختار بف فمفؿ ،عف أنس ،في النيي
عف سبؽ المأمكـ اإلماـ بالرككع كالسجكد ،كالقياـ كاالنصراؼ ،كاقتصر بعضيـ عمى الشطر األكؿ منو .انظر

إلى :سنف البييقي ( ،)91/2كتاب الصبلة ،باب يركع برككع اإلماـ ،كيرفع برفعو. ...
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 -3مختار بف يفٍم يفؿ القرشي المخزكمي ،الككفي ،كثقو العجمي ،كابف معيف ،كأبك حاتـ،

بأسا ،ال أعمـ
كالنسائي ،كالذىبي ،كاسحاؽ بف منصكر ،كقاؿ اإلماـ أحمد" :ال أعمـ بو ن
()1
كثيرا ،كقاؿ
خيرا" كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :عداده في أىؿ الككفة يخطئ ن
إال ن
أبك داكد :ليس بو بأس ،كقاؿ ابف حجر :صدكؽ لو أكىاـ( ،)2كذكر الذىبي في

السير( ،)3أنو عاش إلى حدكد سنة أربعيف كمائة(.)4
 -4أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى مختار بف فمفؿ كىك صدكؽ لو أكىاـ.
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث تذكير ،ككعظ ،لممصميف ،كتنبيو عمى أنو  ال يخفى عميو رككعيـ
مستدبر ليـ ،كليس األمر كذلؾ؛ ألنو كاف يرل مف خمفو
نا
كسجكدىـ ،يظنكف أنو ال يراىـ؛ لككنو
مثؿ ما يرل مف األماـ ،كىذه خصيصة مف خصائص النبي  ،كىذا قكؿ الجميكر(.)5

) (1انظر إلى :العمؿ ألحمد (.)504/2
) (2قاؿ ابف حجر :فمفؿ :بفائيف مضمكمتيف ،كالميف األكلى ساكنة .انظر إلى :التقريب (.)523/
).)123/6( (3
) (4كبلـ ابف معيف في الرجاؿ ( ،)35/كالثقات لمعجمي ( ،)267/2كالجرح ( ،)310/8كالثقات البف حباف
( ،)429/5كالكماؿ ( ،)319/27كالكاشؼ ( ،)248/2كالميزاف ( ،)80/4كالتيذيب ( ،)38/4كالتقريب
(.)523/

) (5انظر إلى :عمدة القارمء (.)232/4
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اشـ ب ُف ا ْلقَ ِ
ِ
يع ،قَ َاالَ :ح َّدثََنا ُش ْع َب ُةَ ،ع ْف
الرِب ِ
يد ْب ُف َّ
اسِـَ ،و َس ِع ُ
الحديث الخامس والثمانوفْ :خ َب َرَنا َى ُ ْ
ت أََنس ب َف مالِ ٍؾ ،يقُوؿ ،قَاؿ رسوؿ َِّ
ِ
الس ُج ِ
ودَ ،وَال
الرُكوِع َو ُّ
"اعتَِدلُوا ِفي ُّ
قَتَ َ
اَّلل ْ :
َ ُ َ َُ ُ
اؿَ :سم ْع ُ َ ْ َ
ادةَ ،قَ َ
ِ
اع ْي ِو ِب َساطَ ا ْل َك ْم ِب".
َح ُد ُك ْـ ذ َر َ
َي ْب ُس ْط أ َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)168/1كتاب الصبلة )75( ،باب النيي عف االفتراشكنقرة الغراب ،حديث رقـ.)1357(:
 كالبخارم في صحيحو ( )10( ،)164/1كتاب اآلذاف )141( ،باب ال يفترش ذراعيوفي السجكد ،حديث رقـ ،)822(:مف طريؽ محمد بف جعفر عف شعبة_ بو  ،بمفظ
متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )4( ،)203/كتاب الصبلة )45( ،باب االعتداؿ في السجكد،...حديث رقـ ،)493(:مف طريؽ ككيع عف شعبة -بو ،بدكف (في الرككع).
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)116/كتاب الصبلة )154( ،باب صفة السجكد ،حديثرقـ ،)897(:مف طريؽ مسمـ بف إبراىيـ عف شعبة _بو ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)66/2كتاب الصبلة )205( ،باب االعتداؿ في السجكد،حديث رقـ ،)276(:مف طريؽ أبي داكد عف شعبة_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )11( ،)526/2كتاب االفتتاح )89( ،باب االعتداؿ في الرككع،حديث رقـ ،)1027(:مف طريؽ حماد بف سممة عف قتادة_ بو ،بدكف (بساط).
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)288/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )21( ،باباالعتداؿ في السجكد ،حديث رقـ ،)892(:مف طريؽ سعيد عف قتادة_بو  ،بمفظ
متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)177/3مف طريؽ حجاج عف شعبة _بو ،بدكف (في الرككع).رجاؿ السند:
 -1ىاشـ بف القاسـ الميثي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)36
 -2سعيد بف الربيع العامرم :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)39
 -3شعبة بف الحجاج :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)30
 -4قتادة بف دعامة :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)59
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 -5أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات ،كعمة عنعنة قتادة الذم يدلس قد زالت
بتصريحو بالسماع في ىذا الحديث.
التعميؽ عمى الحديث:
قاؿ ابف دقيؽ العيد" :لعؿ المراد باالعتداؿ ىنا كضع ىيئة السجكد عمى كفؽ األمر؛ ألف
االعتداؿ الحسي المطمكب في الرككع ال يتأتى ىنا ،فإنو ىناؾ استكاء الظير كالعنؽ ،كالمطمكب
ىنا ارتفاع األسافؿ عمى األعالي( ،")1كلعؿ الحكمة في ىذا :أنو أكثر تكاضعان ،كأبمغ في تمكيف
الجبية كاألنؼ مف األرض ،كأبعد مف ىيئات الكسالى ،فإف المنبسط يشبو الكمب ،كيشعر حالو
تكبا لنيي التنزيو،
بالتياكف بالصبلة ،كقمة االعتناء بيا كاإلقباؿ عمييا ،فمك تركو كاف يم ن
سيئا ،مر ن
(.)2
كصبلتو صحيحو

) (1انظر إلى :فتح البارم البف حجر (.)302/2
) (2انظر إلى :شرح أبي داكد لمعيني ( ،)118/4كالمغني البف قدامة(.)201/2
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َصِّـ،
الحديث السادس والثمانوف :أ ْ
افَ ،ح َّدثََنا َي ِز ُ
َخ َب َرَنا أ َُبو ُن َع ْيٍـَ ،ح َّدثََنا َج ْعفَُر ْب ُف ُب ْرقَ َ
يد ْب ُف ْاأل َ
ع ْف ميموَن َة ِب ْن ِت ا ْلح ِ ِ
اف َّ
صمَّى هللاُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َـ «ِإ َذا َس َج َد َجافَى(َ ،)1حتَّى َي َرى
ارث ،قَالَ ْتَ :ك َ
َ
الن ِب ُّي َ
َ َْ ُ
ِ ()2
ض َح ِإ ِبطَ ْيو ".
َم ْف َخ ْمفَ ُوَ ،و َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)170/1كتاب الصبلة )79( ،باب التجافي فيالسجكد ،حديث رقـ.)1365(:
 كمسمـ في صحيحو ( )4( ،)203/كتاب الصبلة )46( ،باب ما يجمع صفة كما يفتتحبػو كيختـ بػو ،حديث رقـ ،)497(:مف طريؽ ككيع عف جعفر_ بو ،بمفظو.
 كأبك دكاد في سننو ( )2( ،)116/كتاب الصبلة )154( ،باب صفة السجكد ،حديثرقـ ،)898(:مف طريؽ عبيد هللا بف عبد هللا عف يزيد بف األصـ _بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )12( ،)581/2كتاب التطبيؽ )88( ،باب كيؼ الجمكس بيفالسجدتيف ،حديث رقـ ،)1146(:مف طريؽ عبيد هللا بف عبد هللا عف يزيد_ بو ،بمفظ
مختمؼ.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)285/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )19( ،باب السجكد،حديث رقـ ( ،)880مف طريؽ عبيد هللا بف عبد هللا عف يزيد _بو  ،بمفظ مختمؼ .
 كأحمد في مسنده ( ،)332/6مف طريؽ ككيع عف جعفر_بو  ،بمفظ متقارب. كابف أبي شيبة ( )3( ،)468/2كتاب الصبلة ،)28( ،باب التجافي في السجكد ،حديثرقـ ،)2655(:مف طريؽ ككيع عف جعفر_ بو  ،بمفظ متقارب.
 كأبك يعمى في مسنده ( )19/13حديث رقـ ،)7102(:مف طريؽ ككيع عف جعفر_ بو،بمفظ متقارب.
الشواىد:
 -1أحمر بف جزء السدكسي 

) (1جافي :أم أبعد عضديو عف ابطيو .انظر إلى :النياية (.)90/2
) (2كضح :أم البياض الذم تحت اإلبط .انظر إلى :المصدر السابؽ (.)195/5
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 أخرج أبك داكد حديثو في ( )2( ،)116/كتاب الصبلة )154( ،باب صفة السجكد،حديث رقـ ،)900 (:كابف أبي شيبة في ( )3( ،)470/2الصبلة )28( ،باب التجافي
في السجكد ،حديث رقـ ،)2656(:بألفاظ متقاربة.
 -2أبك حميد الساعدم 
 أخرج النسائي حديثو في ( )12( ،)558/2كتاب التطبيؽ )48( ،باب فتح أصابعالرجميف في السجكد ،حديث رقـ ،)1100(:كالبييقي في ( )3( ،)116/2كتاب الصبلة،
( )216باب ينصب قدميو كيستقبؿ بأطراؼ أصابعيما القبمة ،بألفاظ مختمفة.
 -3جابر بف عبد هللا 
 أخرج أحمد حديثو في ( ،)43/2كعبد الرزاؽ في ( ،)168/2كتاب الصبلة ،بابالسجكد ،حديث رقـ ،)2922(:كابف خزيمة في ( )2( ،)326/1كتاب الصبلة)188( ،
باب التجافي في السجكد ،حديث رقـ ،)649(:كالطبراني في المعجـ األكسط (،)223/3
حديث رقـ ،)2983(:كالمعجـ الصغير( ،)172/1حديث رقـ،)271(:كالمعجـ
الكبير( ،)183/2حديث رقـ ،)1745(:بألفاظ متقاربة.
رجاؿ السند:
 -1أبك نعيـ الفضؿ بف دكيف :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)8
 -2جعفر بف يبرقاف –بضـ المكحدة كسككف الراء ،بعدىا قاؼ – الكبلبي( ،)1أبك عبد هللا
الجزرم ،كثقو ابف معيف ،كاإلماـ أحمد ،كابف نمير اليمداني ،كأبك نعيـ ،كابف سعد ،كابف
عدم ،كأبك حاتـ ،كالعجمي ،كالنسائي ،كالثكرم ،كابف حباف ،كالذىبي ،كضعفكه في حديثو
()2

عف الزىرم

خاصة ،حيث قاؿ اإلماـ أحمد :قدـ جعفر الككفة كليس معو كتب ،فكاف

يحدث مف حفظو فيغمط إذا حدث عف غير الزىرم فبل بأس ،ثـ قاؿ :في حديثو عف
الزىرم يخطئ .كفي سؤاالت ابف الجنيد

()3

قاؿ ابف معيف" :ثقة فيما ركل عف غير

الزىرم ،كأما ما ركل عف الزىرم فيك ضعيؼ" ،كقاؿ الدارقطني في عممو(" :)4في حفظو
) (1الكبلبي :بكسر الكاؼ ،بعدىا الـ ألؼ ،كفي آخرىا الباء المكحدة ،نسبة إلى عدة مف قبائؿ العرب .انظر
إلى :األنساب (.)116/5
) (2محمد بف مسمـ الزىرم ،أبك شياب ،فقيو حافظ ،متفؽ عمى إتقانو ،تكفي عاـ 125ىػ .انظر إلى :التقريب
(.)506/

).)385/( (3
).)21/3( (4
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بعض الكىـ ،كخاصة في أحاديثو عف الزىرم" .كقاؿ أبك حاتـ في الجرح( ": :)1إذا حدث
ع ف غير الزىرم فبل بأس ،كزاد :في الزىرم يخطئ ،كىك محمو الصدؽ ،يكتب حديثو"،
كقاؿ ابف حجر :صدكؽ ييـ في حديث الزىرم ،تكفي عاـ  150ىػ ،كقيؿ 154ىػ كىك
ذاىب إلى بيت المقدس(.)2
 -3يزيد بف األصـ العامرم البكائي( ،)3أبك عكؼ الككفي أمو برزة بنت الحارث أخت ميمكنة
زكج النبي  ،كثقة العجمي ،كأبك زرعة ،كالنسائي ،كاإلماـ أحمد ،كالذىبي  ،كابف حجر،
كذكره ابف حباف في ثقاتو ،قيؿ :لو رؤية مف النبي  كلكف لـ يثبت ذلؾ ،فذكر الحافظ
ابف حجر في التيذيب( ،)4أنو مات سنة ثبلث أك أربع كمائة ،كىذا قاطع عمى أنو كلد
بعد النبي  بدىر ،فبل يصح لو صحبة .كذكر العبلئي في جامع التحصيؿ( ،)5أنو
تابعي كحديثو مرسؿ .تكفي عاـ103ىػ(.)6
 -4ميمكنة بنت الحارث العامرية اليبللية ،أـ المؤمنيف ،صحابية ،زكج النبي  كاف اسميا
برة فسماىا النبي  ميمكنة ،اشتيرت بالكرع كالصبلح ،تكفيت عاـ 51ى عمى الصحيح
بيف مكة كالمدينة(.)7
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.

التعميؽ عمى الحديث:
).)474/2( (1
) (2العمؿ ألحمد ( ،)103/3كضعفاء العقيمي ( ،)184/1كالمراسيؿ البف أبي حاتـ ( ،)26/كعمؿ الحديث البف
أبي حاتـ ( ،)128/3كالثقات لمعجمي ( ،)268/1كالثقات البف حباف ( ،)136/6كالكامؿ ( ،)140/2كالكماؿ
( ،)11/5كجامع التحصيؿ ( ،)154كالتقريب (.)140/

) (3البكائي :فتح الباء المنقكطة ،كتشديد الكاؼ ،نسبة إلى بني البكاء .انظر إلى :األنساب (.)382/1
).)405/4( (4
).)300/( (5
) (6التاريخ ( ،)318/8كالثقات لمعجمي ( ،)360/2كالجرح ( ،)252/9كالثقات البف حباف ( ،)531/5كالكماؿ
( ،)83/32كالكاشؼ ( ،)380/2كالتقريب (.)599/

) (7االستيعاب ( ،)936/كأسد الغابة ( ،)272//6كالكماؿ ( ،)312/35كاإلصابة ( ،)191/8كالتقريب
(.)753/

277

في ىذا الحديث استحباب التجافي في السجكد قاؿ بػو جميكر العمماء()1؛ ألف الحؽ عمى
المصمي أف يجافي عف جنبيو ،كيعمي صدره عف األرض ،كال يفترش ذراعيو؛ كذلؾ أنو إذا
افترشيما لـ يبد كضح إبطيو ،كما كاف يبدك مف رسكؿ هللا  كبيذا قاؿ اإلماـ الطبرم(،)2

) (1انظر إلى :فتح البارم البف حجر ( ،)244/7كالمغني البف قدامة(.)176/2
) (2انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)436/2
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ؽ ،ع ْف عب ِد َِّ
ِ
اؿُ :ك َّنا ِإ َذا
َع َم ُ
الحديث السابع والثمانوفَ :ح َّدثََنا َي ْعمَىَ ،ح َّدثََنا ْاأل ْ
شَ ،ع ْف َشقي ٍ َ َ ْ
اَّلل ،قَ َ
()1
الس َالـ عمَى َِّ
وؿ َِّ
ِ
ؼ ر ُس ِ
َ َّ
الس َال ُـ
يؿ َّ ،
اَّلل قَ ْب َؿ ِع َب ِاد ِهَّ ،
اَّلل ُ ،ق ْم َناَ ُ َّ :
صم ْي َنا َخ ْم َ َ
الس َال ُـ َعمَى ج ْب ِر َ
()4
ِ ()3
ِ ()2
ِ
وؿ
يؿ َّ ،
يؿ َّ ،
َعمَى ِم َ
اؿ :فَأَق َْب َؿ َعمَ ْي َنا َر ُس ُ
الس َال ُـ َعمَى فَُال ٍف َوفَُال ٍف  .قَ َ
الس َال ُـ َعمَى إ ْس َراف َ
يكائ َ
()5
ات(َِِّ )6
َِّ
َّلل،
اؿِ " :إ َّف َّ
الس َال ُـ  ،فَِإ َذا َجمَ ْستُ ْـ ِفي َّ
اَّللَ تَ َعالَى ُى َو َّ
الص َال ِة فَقُولُوا :التَّ ِح َّي ُ
اَّلل  فَقَ َ
()8
()7
الن ِب ُّي ور ْحم ُة َِّ
الس َالـ َعمَ ْي َؾ أ َُّي َيا َّ
الس َال ُـ َعمَ ْي َنا َو َعمَى ِع َب ِاد
اَّلل َوَب َرَكاتُ ُوَّ ،
َو َّ
ات َوالطَّ ِّي َب ُ
الصمَ َو ُ
ََ َ
ات ُ َّ ،
السم ِ
وىا أَصاب ْت ُك َّؿ عب ٍد ِ ِ
َِّ
اء َو ْاأل َْر ِ
َف َال ِإلَ َو
اَّلل َّ
ض-أْ
َش َي ُد أ ْ
الصالِ ِح َ
يف ،فَِإ َّن ُك ْـ ِإ َذا ُق ْمتُ ُم َ َ َ
َْ َ
صال ٍح في َّ َ
ِ
اء".
َش َي ُد أ َّ
ِإَّال َّ
اَّللُ َ -وأ ْ
َف ُم َح َّم ًدا َع ْب ُدهُ َو َر ُسولُ ُو ،ثُ َّـ ل َيتَ َخ َّي ْر َما َش َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)171/1كتاب الصبلة )84( ،باب في التشيد ،حديثرقـ.)1375(:
 كالبخارم في صحيحو ( )10( ،)166/1كتاب اآلذاف )148( ،باب التشيد في اآلخرة،حديث رقـ ،)831(:مف طريؽ أبي نعيـ عف األعمش_ بو ،بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )4( ،)172/كتاب الصبلة )16( ،باب التشيد في الصبلة ،حديثرقـ ،)402(:مف طريؽ منصكر عف شقيؽ_ بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)122/كتاب الصبلة )178( ،باب التشيد ،حديثرقـ ،)968(:مف طريؽ يحيى عف األعمش_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)81/2كتاب الصبلة ،)215( ،باب ما جاء في التشيد،حديث رقـ ،)289(:مف طريؽ األسكد بف يزيد عف عبد هللا بف مسعكد_ بو ،بمفظ
متقارب.
) (1جبريؿ :ىك الكحي ،الركح األميف .انظر إلى :النياية (.)272/2
) (2ميكائيؿ :ىك ممؾ يقكـ بكظيفة أرزاؽ العباد .انظر إلى :الببلغة العربية أسسيا (.)70/2

) (3إسرافيؿ :ىك الممؾ الذم ينفخ الصكر لبعث المكتى إلى الحشر انظر إلى :النياية (.)60/3
) (4فبلف كفبلف :يعدكف أسماء بعض المبلئكة ،انظر إلى :صحيح البخارم ( ،)166/1حديث رقـ.)831(:
) (5السبلـ :السالـ مف جميع العيكب ،كالنقائص ،لكماليا في ذاتو ،كصفاتو ،كأفعالو .تفسير أسماء هللا لمسعدم
(.)208/
) (6التحيات :السبلـ هلل ،كالممؾ ،كالبقاء .انظر إلى النياية (.)183/1

) (7الصمكات :األدعية التي يراد بيا تعظيـ هللا .انظر إلى :المصدر السابؽ (.)50/3
) (8الطيبات :الكبلـ الطيب  ،كالدعاء هلل .انظر إلى :المصدر نفسو (.)148/3
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 كالنسائي في سننو ( )12( ،)590/2كتاب التطبيؽ ،)100( ،باب التشيد األكؿ ،حديثرقـ ،)1167(:مف طريؽ عمقمة عف ابف مسعكد_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)290/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )24( ،باب ما جاءفي التشيد ،حديث رقـ ،)899(:مف طريؽ يحيى بف سعيد عف األعمش_ بو ،بمفظ
متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)427 – 382/1مف طريؽ أبي معاكية عف األعمش_ بو ،بمفظمتقارب.
رجاؿ السند:
 -1يعمى بف عبيد اإليادم  :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)2
 -2سميماف األعمش :ثقة ،حافظ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)27
 -3شقيؽ بف سممة األسدم :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)28
 -4عبد هللا بف مسعكد :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)14
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث أمكر منيا :أكنال جكاز الكبلـ في الصبلة إذا كاف مف شأنيا ،مثؿ

الصبلة عمى النبي  فيك مف الكبلـ الذم يرجى نفعو ،كتعـ بركتو ،كقاؿ مالؾ ،كالشافعي :إف

()1
ثانيا :ذىب مالؾ ،كاألكزاعي ،كالككفيكف إلى أف
مف تكمـ في صبلتو
ساىيا لـ تفسد صبلتو  .ن
ن
التشيد اآلخر ليس بفرض ،كقاؿ الشافعي ،كأحمد :ىك فرض ،كاحتج الشافعي بقكؿ النبي :

"فقكلكا :التحيات هلل ،"...كقالكا :كأمره عمى الكجكب ،فجاكبيـ أىؿ المقالة األكلى فقالكا :ليس كؿ
أمره عمى الكجكب ،كىذا األمر عمى الندب .ثالثنا :أجمع جميع المتقدميف كالمتأخريف مف عمماء

األمة عمى أف الصبلة عمى النبي عميو السبلـ في التشيد غير كاجبة ،كشذ الشافعي في ذلؾ
ً
يصؿ عمى النبي في التشيد األخير ،كقبؿ السبلـ فصبلتو فاسدة(.)2
فقاؿ :مف لـ

) (1انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)192/3
) (2انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)447-446/2
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وف ،أَ ْن َبأََنا
الحديث الثامف والثمانوف :أ ْ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُف َى ُار َ
ِ
بف ا ْلح ِ ِ
ِ
اف َّ
س
ارثَ ،ع ْف َعائ َش َة ،قَالَ ْتَ :ما َك َ
ُْ َ
الن ِب ُّي َ ي ْجم ُ
ت َيا َذا ا ْل َج َال ِؿ َو ِْ
اإل ْك َرِاـ".
الس َال ُـَ ،و ِم ْن َؾ َّ
ت َّ
الس َال ُـ ،تََب َارْك َ
أَ ْن َ

اصـ ،ع ْف أَِبي ا ْلولِ ِ
يد ُىو عب ُد َِّ
ِ
اَّلل
َع ٌ َ
َ َْ
َ
َب ْع َد َّ ِ َِّ
وؿ" :المَّ ُي َّـ
الص َالة إال قَ ْد َر َما َيقُ ُ

تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)172/1كتاب الصبلة )88( ،باب القكؿ بعد السبلـ،حديث رقـ.)1383(:
 كمسمـ في صحيحو ( )5( ،)235/كتاب المساجد )26( ،باب استحباب الذكر بعدالصبلة كبياف صفتو ،حديث رقـ ،)592(:مف طريؽ أبي معاكية عف عاصـ_ بو،
بمفظو.
 كأبك داكد في سننو ( )8( ،)180/كتاب الكتر )25( ،باب ما يقكؿ الرجؿ إذا سمـ،حديث رقـ ،)1512(:مف طريؽ خالد الحذاء عف عبد هللا بف الحارث بو بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)95/2كتاب الصبلة )224( ،باب ما يقكؿ إذا سمـ ،حديثرقـ ،)298(:مف طريؽ أبي معاكية عف عاصـ -بو ،بدكف (بعد الصبلة).
 كالنسائي في سننو ( )13( ،)78/3كتاب السيك )82( ،باب الذكر بعد االستغفار،حديث رقـ ،)133(:مف طريؽ شعبة عف عاصـ_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)298/كتاب اقامة الصبلة كالسنة فييا )32( ،باب ما يقاؿبعد التسميـ ،حديث رقـ ،)924(:مف طريؽ عبد الكاحد بف زياد عف عاصـ _بو ،بدكف
(بعد الصبلة).
 كأحمد في مسنده ( ،)235/6نفس السند الذم عند الدارمي ،بمفظو. كعبد الرزاؽ في مصنفو ( ،)236/2كتاب الصبلة ،باب التسبيح كالقكؿ كراء الصبلة،حديث رقـ ،)3197(:مف طريؽ ابف عيينة عف عاصـ _بو ،بمفظ متقارب.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)64/3كتاب الصبلة )76( ،باب مف كاف يستحبإذا سمـ أف يقكؿ أك ينحرؼ ،حديث رقـ ،)3102(:مف طريؽ أبي معاكية عف عاصـ_
بو ،بدكف (بعد الصبلة).
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)167/8حديث رقـ ،)4721(:مف طريؽ خالد عف ابفالحارث_ بو ،بمفظ متقارب.
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 كالبييقي في سننو ( ،)183/2كتاب الصبلة ،باب مف استحب أف يذكر هللا في مكثو،مف طريؽ إبراىيـ بف عبد هللا عف يزيد بف ىاركف _بو ،بمفظو.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)340/5كتاب الصبلة )11( ،باب في القنكت ،حديثرقـ ،)2000(:مف طريؽ مركاف بف معاكية عف عاصـ_ بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1يزيد بف ىاركف :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)20
 -2عاصـ بف سميماف األحكؿ ،أبك عبد الرحمف البصرم ،كثقو ابف سعد ،كالعجمي ،كاإلماـ
أحمد ،كابف معيف ،كأبك زرعة ،كابف المديني ،كذكره ابف حباف في الثقات .كقاؿ أبك
حاتـ :صالح الحديث ،كقاؿ ابف عدم في الكامؿ(" :)1ىك عندم ال بأس بػو" ،كقاؿ ابف
حجر :ثقة ،تكفي بعد عاـ 140ى(.)2
 -3عبد هللا بف الحارث األنصارم ،أبك الكليد األنصارم ،زكج أخت محمد بف سيريف ،كثقو
أبك زرعة ،كالنسائي ،كالذىبي ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ أبك حاتـ:
يكتب حديثو ،كفي الطبقات( :)3قاؿ ابف سعد" :كاف قميؿ الحديث" ركل عف النبي ،
()4
قطعا"(.)5
فذكر العبلئي في جامع التحصيؿ " :ىك تابعي ببل خبلؼ ،فحديثو مرسؿ ن

 -4عائشة ،أـ المؤمنيف رضي هللا عنيا ،تقدمت ترجمتيا في حديث رقـ (.)40
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:

يعا ،فإما أف يقكـ ،كاما أف
بيف ىذا الحديث أف النبي  كاف إذا قضى الصبلة انتفؿ سر ن
ينحرؼ ،كذىب جميكر العمماء إلى أف اإلماـ ال يتطكع حتى يتحكؿ مف مكانو ،أك يفصؿ بينيما
بكبلـ ،ككره أكثر العمماء مكث اإلماـ في مصبله بعد السبلـ ،إال أف يككف مكثو لعمة ،مثؿ
).)235/5( (1
) (2الطبقات ( ،)255/9كالثقات لمعجمي ( ،)8/2كالجرح( ،)343/6كالثقات البف حباف ( ،)237/5كمشاىير
عمماء األمصار ( ،)123/كالكماؿ ( ،)485/13كالتقريب (.)285/
).)239/9( (3
).)208/( (4

) (5الجرح ( ،)31/5كالثقات البف حباف ( ،)26/5كالكماؿ ( ،)400/14كالميزاف ( ،)415/2كالتقريب (.)299/
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انصراؼ النساء قبؿ أف يدركيف الرجاؿ كىذا قكؿ :الشافعي ،كأحمد ،كذىب جماعة مف الفقياء
إلى أف اإلماـ إذا سمـ ،فإف مف صمى خمفو مف المأمكميف يجكز ليـ القياـ قبؿ قيامو(.)1

) (1انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)462-461/2
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افَ ،ع ْف َع ْب ِد ا ْل َمِم ِؾ ْب ِف ُع َم ْي ٍر،
الحديث التاسع والثمانوف :أ ْ
وس َ
ؼَ ،ح َّدثََنا ُس ْف َي ُ
َخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُف ُي ُ
( )2
َع ْف َوَّرٍادَ ،ك ِات ِب ا ْلم ِغيرِة ْب ِف ُش ْع َب َة( ،)1قَاؿ :أ َْممَى َعمَ َّي ا ْلم ِغيرةُ ْب ُف ُش ْع َب َة ِفي ِكتَ ٍ
اب ِإلَى ُم َع ِ
اوَي َة
ُ َ
ُ َ
َ
()3
ٍ
ٍ
ِ
َف رسوؿ َِّ
يؾ لَ ُو ،لَ ُو
وبة"َ :ال ِإلَ َو ِإَّال َّ
اَّللُ َو ْح َدهُ َال َش ِر َ
اَّلل َ ك َ
ص َالة َم ْكتُ َ
وؿ في ُد ُب ِر ُك ِّؿ َ
اف َيقُ ُ
أ َّ َ ُ َ
ِ
ٍ ِ
ِ
ت،
تَ ،وَال ُم ْع ِط َي لِ َما َم َن ْع َ
َعطَ ْي َ
ير ،المَّ ُي َّـ َال َمان َع لِ َما أ ْ
ا ْل ُم ْم ُؾ َولَ ُو ا ْل َح ْم ُدَ ،و ُى َو َعمَى ُك ّؿ َش ْيء قَد ٌ
َوَال َي ْنفَعُ َذا ا ْل َج ِّد ِم ْن َؾ ا ْل َج ُّد(.")4
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)173/1كتاب الصبلة )88( ،باب القكؿ بعد السبلـ،حديث رقـ.)1385(:
 كالبخارم في صحيحو ( )10( ،)168/1كتاب اآلذاف )155( ،باب الذكر بعد الصبلة،حديث رقـ ،)844(:بنفس السند نفسو الذم عند الدارمي ،بمفظو.
 كمسمـ في صحيحو ( )5( ،)236/كتاب المساجد )26( ،باب استحباب الذكر بعدالصبلة كبياف صفتو ،حديث رقـ ،)593(:مف طريؽ عبدة بف أبي ليبابة عف عبد الممؾ_

بو ،بمفظ متقارب.

 كأبك داكد في سننو ( )8( ،)179/كتاب الكتر )25( ،باب ما يقكؿ الرجؿ إذا سمـ،كراد ،بمفظ متقارب.
حديث رقـ ،)1505(:مف طريؽ المسيب بف رافع عف َّ
 كالنسائي في سننو ( )13( ،)80/3كتاب السيك )85( ،باب القكؿ عند انقضاء الصبلة،كراد ،بمفظ متقارب.
حديث رقـ ،)1341(:مف طريؽ المسيب أبي العبلء عف َّ
كراد  ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)245/4مف طريؽ عبدة بف أبي لبابة عف َّ كالطبراني في المعجـ الكبير ( ،)388/20حديث رقـ ،)914(:مف طريؽ إبراىيـ الرمادمأيضا في ( ،)395/20حديث رقـ ،)937(:مف طريؽ
عف ابف عيينة ،بمفظ متقارب ،ك ن
كراد  ،بمفظ متقارب.
رجاء بف حيكة عف َّ

) (1المغيرة بف شعبة الثقفي ،صحابي جميؿ ،تكفي عاـ 150ىػ .انظر إلى :التقريب (.)543/
) (2معاكية بف أبي سفياف األمكم ،أبك عبد الرحمف ،صحابي جميؿ ،تكفي عاـ 160ىػ .انظر إلى :التقريب
(.)537/
) (3يديبر :بضـ الداء كالباء ،أم آخر أكقات الشيء .انظر إلى :النياية (.)97/2
) (4ال ينفع ذا الجد منؾ الجد :الجد :أم الغنى كالحظ – كالمعنى -أم ال ينفع ذا الغنى منؾ غناه ،كانما ينفعو
اإليماف ،كالطاعة .انظر إلى :المصدر السابؽ (.)244/1
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 كالبييقي في سننو ( ،)185/2كتاب الصبلة ،باب جير اإلماـ بالذكر إذا أحب أفكرد ،بمفظ متقارب.
يتعمـ ،مف طريؽ المسيب بف رافع عف َّا
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)345/5كتاب الصبلة )11( ،باب في القنكت ،حديثكراد ،بمفظ متقارب.
رقـ ،)2005(:مف طريؽ المسيب بف رافع عف َّ
رجاؿ السند:
 -1محمد بف يكسؼ بف كاقد الضبي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)12
 -2سفياف بف عيينة :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
 -3عبد الممؾ بف عمير بف سكيد المخمي( ،)1أبك عمرك الككفي ،كثقو العجمي ،كابف معيف،
كالنسائي ،كابف نمير اليمداني ،كالذىبي ،كذكره ابف حباف في الثقات ،طيعف في حفظو،

()2
جدا مع قمة حديثو"،
فقد ضعفو أحمد بف حنبؿ في عممو  ،كقاؿ" :مضطرب الحديث ن
كقاؿ أبك حاتـ في الجرح(" :)3ليس بحافظ ىك صالح ،تغير حفظو قبؿ مكتو" ،قاؿ
( )4

بعضيـ :اختمط ،كقاؿ بعضيـ :لـ يختمط كلكف ساء حفظو ،فرد الذىبي في الميزاف

بقكلو" :كالرجؿ مف نظراء السبيعي أبي إسحؽ ،كسعيد المقبرم لما كقعكا في ىرـ
الشيخكخة نقص حفظيـ كساءت أذىانيـ ،كلـ يختمطكا ،كحديثيـ في كتب اإلسبلـ كميا،
ككاف عبد الممؾ ممف جاكز المائة" .كقاؿ ابف حجر :ثقة فصيح عالـ ،تغير حفظو كربما
دلس ،كقد عده ابف حجرمف المرتبة الثالثة في طبقات المدلسيف( ،)5تكفي عاـ 136ى(.)6
قاؿ الباحث :ىك ثقة ،ساء حفظو بسبب الكبر ،فكبلـ الذىبي في الميزاف أفاد أف عبد
الممؾ حصؿ لو تغير قبؿ مكتو ،بأف ساء حفظو كضبطو؛ كذلؾ بسبب تقدـ العمر بو،
كليس فيو أنو اختمط.
) (1المخمي :بفتح البلـ المشددة ،كسككف الخاء ،نسبة إلى لخـ ،قبيمة مف اليمف ،انظر إلى :األنساب
(.)132/5
).)177/1( (2
).)361/5( (3
).)661/2(. (4
) (5حيث قاؿ في تعريؼ أىؿ التقديس (" :)41/الثانية :مف أكثر مف التدليس فمـ يحتج األئمة في أحاديثيـ إال
بػػما صرحكا فيو بالسماع"
) (6التاريخ ( ،)427/5كالثقات لمعجمي ( ،)104/2كالمراسيؿ البف أبي حاتـ ( ،)132/كالثقات البف حباف

( ،)117/5كالضعفاء البف الجكزم ( ،)151/2كالكماؿ ( ،)370/18كالمغني ( ،)576/1كالمختمطكف (،)76/
كجامع التحصيؿ ( ،)108/كالمدلسكف ( ،)70/كالتقريب (.)364/
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كراد الثقفي ،أبك سعيد ،كيقاؿ :أبك الكرد الككفي ،مكلى المغيرة بف شعبة ككاتبو ،اتفقكا
َّ -4
عمى تكثيقو كجبللتو ،ركل لو البخارم كمسمـ ،كذكره ابف حباف في ثقاتو ،كقاؿ الذىبي
كابف حجر :ثقة(.)1
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف عبد الممؾ بف عمير المدلس تغير حفظو ،كقد عنعف،
كىي عمة قادحة ،إال أف ىاتيف العمتيف قد زالتا بتصريح عبد الممؾ بالسماع( ،)2كباحتجاج
الشيخيف في صحيحيما بمثؿ ىؤالء الثقات الذيف تغيركا في الكبر ،فإف ذلؾ يحمؿ عمى ركايتيـ
()3

قبؿ التغير كاالختبلط غالبان ،كىك ما أشار إليو ابف الصبلح في مقدمتو

بقكلو" :كاعمـ :أف مف

محتجا بركايتو في الصحيحيف ،أك أحدىما ،فإنا نعرؼ عمى الجممة ،أف ذلؾ
كاف مف ىذا القبيؿ
ن
فضبل عمى أف عبد الممؾ بف عمير
مما تميز ككاف مأخكنذا عنو قبؿ االختبلط كهللا أعمـ" ،ىذا
ن
قد تكبع متابعة قاصرة مف :المسيب بف رافع الكاىمي( ،)4كعبدة بف أبي لبابة األسدم( ،)5كعامر

الشعبي( ،)6كجميعيـ ثقات .أما سفياف بف عيينة الفقيو المكثر مف التدليس ،فقد أخرجكا لو في
الصحيح؛ إلمامتو ،ككاف ال يدلس إال عف ثقة.
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث الحض عمى التسبيح ،كالتحميد في أدبار الصمكات( ،)7كاثبات خمؽ هللا
تعالى جميع أعماؿ العباد؛ ألنو ال مانع ،كال معطي عمى الحقيقة بفعؿ المنع ،كالعطاء سكاه
تعالى ،كقكلو " :ال ينفع ذا الجد منؾ الجد" ،قاؿ الطبرم" :ال ينفع ذا الحظ في الدنيا مف الماؿ،

) (1التاريخ ( ،)185/8كالجرح ( ،)48/9كالثقات البف حباف ( ،)498/5كرجاؿ مسمـ ( ،)312/2كتاريخ دمشؽ
( ،)423/62كتيذيب األسماء ( ،)143/2كالكماؿ ( ،)431/30كالكاشؼ ( ،)348/2كالتيذيب (،)306/4

كالتقريب .)580/

) (2انظر إلى :المعجـ الكبير لمطبراني ( ،)388/20حديث رقـ.)914(:
).)412/( (3
) (4انظر إلى :التقريب (.)532/
) (5انظر إلى :المصدر السابؽ (.)369/
) (6انظر إلى :المصدر السابؽ (.)287/
) (7انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)94/10
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كالكلد منؾ حظو في اآلخرة؛ ألنو إنما ينفع في اآلخرة عند هللا العمؿ الصالح ال الماؿ،
كالبنكف( ")1كما قاؿ تعالى :الماؿ والبنوف زينة الحياة الدنيا.)2(

) (1انظر إلى :صحيح البخارم (.)321/10
) (2سكرة الكيؼ :آية (.)46
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اَّلل بف موسى ،ع ْف ِإسرِائيؿ ،ع ِف ُّ ِ
ِ
ت أََن ًسا،
الحديث التسعوف :أ ْ
اؿَ :س ِم ْع ُ
َْ َ َ
َ
َخ َب َرَنا ُع َب ْي ُد َّ ْ ُ ُ َ
ي ،قَ َ
الس ّد ِّ
ؼ ع ْف ي ِم ِ
ت رسوؿ َِّ
ين ِو"(.)1
وؿ َأ
ص ِر ُ َ َ
اَّلل َ ي ْن َ
"ر َْي ُ َ ُ َ
َيقُ ُ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)173/1كتاب الصبلة )89( ،باب عمى أم شقيوأيضا حديث رقـ ،)1388(:مف طريؽ
ينصرؼ مف الصبلة ،حديث رقـ ،)1387(:ك ن
سفياف الثكرم عف السدم_ بو ،بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )6( ،)492/كتاب صبلة المسافريف )7( ،باب جكاز االنصراؼمف الصبلة عف اليميف كالشماؿ ،حديث رقـ ،)708(:مف طريؽ سفياف الثكرم عف
السدم_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )13( ،)90/3كتاب السيك )100( ،باب االنصراؼ مف الصبلةحديث رقـ ،)1358(:مف طريؽ أبي عكانة الكضاح اليشكرم عف السدم_ بو ،بمفظ
متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)217/3مف طريؽ حسف عف السدم_ بو ،بمفظ متقارب. كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)74/3كتاب الصبلة )78( ،باب في الرجؿ إذا سمـينصرؼ عف يمينو ،أك عف يساره ،حديث رقـ ،)3127(:مف طريؽ سفياف الثكرم عف
السدم_ بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)101/7حديث رقـ ،)4043(:مف طريؽ سفياف الثكرم عفالسدم_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)295/2كتاب الصبلة ،باب انصراؼ المصمي ،مف طريؽ سفيافالثكرم عف السدم _بو ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )90( ،)336/5كتاب الصبلة )11( ،باب في القنكت ،حديثرقـ ،)1996(:مف طريؽ سفياف الثكرم عف السدم_بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1عبيد هللا بف مكسى :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)1

) (1يعني في الصبلة .انظر إلى :سنف الدارمي ( ،)173/1حديث رقـ.)1388(:
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 -2إسرائيؿ بف يكنس بف أبي إسحاؽ السبيعي اليمداني ،أبك يكسؼ الككفي ،كثقو العجمي،
كابف عدم ،كابف سعد ،كابف معيف ،كأبك حاتـ ،كاإلماـ أحمد ،كالذىبي ،كابف حجر،
كذكره ابف حباف في ثقاتو .تكمـ فيو بعض األئمة ببل حجة ،فمنيـ عمي ابف المديني
الذم ضعفو ،كابف حزـ ،كقاؿ القطاف :كاف إسرائيؿ ال يحفظ ،ثـ حفظ بعد ،كقاؿ اإلماـ
أحمد :إسرائيؿ عف أبي إسحؽ

()1

فيو ليف ،سمع منو بآخرة ،كفي ركاية أخرل قاؿ:

صاحب كتاب ،إذا حدث مف كتابو ال يغادر ،فرد أبك حاتـ :إسرائيؿ مف أتقف أصحاب
أبي إسحؽ ،كقاؿ الذىبي :إسرائيؿ اعتمده البخارم ،كمسمـ في األصكؿ ،كىك في الثبت
كاألسطكانة ،فبل يمتفت إلى تضعيؼ مف ضعفو .تكفي عاـ 160ىػ كقيؿ بعدىا(.)2
 -3إسماعيؿ بف عبد الرحمف السدم :صدكؽ ييـ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)50
 -4أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى السدم كىك صدكؽ ييـ.
التعميؽ عمى الحديث:
يستحب لمشخص أف ينصرؼ

()3

في جية حاجتو سكاء كانت عف يمينو ،أك شمالو ،فإف

استكت الجيتاف في الحاجة ،كعدميا فاليميف أفضؿ(.)4

) (1أبك إسحؽ السبيعي ،ثقة عابد ،شاخ كنسي كلـ يختمط ،تكفي عاـ 129ق .انظر إلى :التقريب (.)423/
) (2الطبقات ( ،)495/8كالتاريخ ( ،)56/2كالثقات لمعجمي ( ،)222/1كالضعفاء لمعقيمي ( ،)131/1كالثقات
البف حباف ( ،)79/6كالكامؿ ( ،)421/1كالكماؿ ( ،)515/2كالميزاف ( ،)208/1كالتيذيب ( ،)133/1كالتقريب
(.)104/
) (3االنصراؼ :ىك قياـ المصمي ،كذىابو مف مكضع صبلتو إلى حاجتو .انظر إلى :فتح البارم البف رجب
(.)446/7

) (4انظر إلى :شرح النككم عمى مسمـ (.)220/5
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اصٍـ ،ع ْف عب ِد ا ْلح ِم ِ
َخبرَنا أَبو ع ِ
يد ْب ِف َج ْعفَ ٍرَ ،ح َّدثَِني ُم َح َّم ُد ْب ُف
َ َْ َ
الحديث الواحد والتسعوف :أ ْ َ َ ُ َ
الس ِ
ِ
اع ِد َّ ِ
عم ِرو ب ِف ع َ ٍ
اب َّ
َص َح ِ
َح ُد ُى ْـ أ َُبو
ت أ ََبا ُح َم ْي ٍد َّ
اؿَ :س ِم ْع ُ
الن ِب ِّي  أ َ
َْ ْ َ
ي ،في َع َش َرٍة م ْف أ ْ
طاء ،قَ َ
()2
()1
وؿ َِّ
ص َال ِة ر ُس ِ
ت أَ ْكثََرَنا لَ ُو تََب َع ًة َ ،وَال أَق َْد َم َنا
اَّلل  فَقَالُوا :لِ َـ؟ فَ َما ُك ْن َ
قَتَ َ
اؿ :أََنا أ ْ
َعمَ ُم ُك ْـ ِب َ َ
ادةَ  ،قَ َ
اف رسوؿ َِّ
ِ
الص َال ِةَ ،رفَ َع َي َد ْي ِو
اـ ِإلَى َّ
اع ِر ْ
اؿَ :بمَى .قَالُوا :فَ ْ
لَ ُو ُ
اؿَ :ك َ َ ُ ُ
ض .قَ َ
ص ْح َب ًة؟ قَ َ
اَّلل " إ َذا قَ َ
ِِِ
حتَّى يح ِاذي(ِ )3ب ِيما م ْن ِكبي ِو( ،)4ثُ َّـ ي َك ِبر حتَّى يقََّر ُك ُّؿ ع ٍْ ِ
َ
ظـ في َم ْوضعو ،ثُ َّـ َي ْق َأرُ ،ثُ َّـ ُي َك ِّب ُر َوَي ْرفَعُ
َ َ َْ
ُ ُّ َ َ
َ َُ َ
)
5
(
ِ
ِ
احتَ ْي ِو َعمَى ُرْك َبتَْي ِو َحتَّى َي ْر ِج َع ُك ُّؿ َع ْظٍـ ِإلَى
ي ِب ِي َما َم ْن ِك َب ْي ِو ،ثُ َّـ َي ْرَكعُ َوَي َ
ضعُ َر َ
َي َد ْيو َحتَّى ُي َحاذ َ
ِ
ض ِع ِو ،وَال يص ِوب أرْس ُو( )6وَال ي ْق ِنع( ،)7ثُ َّـ يرفَع أرْس ُو فَيقُوؿ :س ِمع َّ ِ
مو ِ
اَّللُ ل َم ْف َحم َدهُ ،ثُ َّـ َي ْرفَعُ
َْ ُ َ َ َ ُ َ َ
َ ُ ُ
َْ
َ ُ َّ ُ َ َ
اصٍـ أ ََّن ُو قَاؿ :حتَّى ير ِجع ُك ُّؿ ع ْظٍـ ِإلَى مو ِ
ي َدي ِو حتَّى يح ِاذي ِب ِيما م ْن ِكبي ِو  -يظُ ُّف أَبو ع ِ
ض ِع ِو
َ
ُ َ
َ َ َْ َ
َ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ
َْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّللُ أَ ْك َب ُر ،ثُ َّـ َي ْي ِوي ِإلَى ْاأل َْر ِ
وؿَّ :
ض فَ ُي َجافي َي َد ْيو َع ْف َج ْن َب ْيو ،ثُ َّـ َي ْس ُج ُد ،ثُ َّـ َي ْرفَعُ
ُم ْعتَدًال  -ثُ َّـ َيقُ ُ
ِ
َصا ِبعَ ِر ْجمَ ْي ِو ِإ َذا َس َج َد ،ثُ َّـ َي ُع ُ
ود فَ َي ْس ُج ُد ،ثُ َّـ َي ْرفَعُ
ْس ُو فَ َيثْني ِر ْجمَ ُو ا ْل ُي ْس َرى فَ َي ْق ُع ُد َعمَ ْي َياَ ،وَي ْفتَ ُح أ َ
َأر َ
اَّلل أَ ْكبر ويثِْني ِر ْجمَ ُو ا ْليسرى فَي ْقع ُد عمَييا معتَِدًال حتَّى ير ِجع ُك ُّؿ ع ْظٍـ ِإلَى مو ِ
ض ِع ِو
َ
َ َْ َ
َْ
ُ َْ َ ُ َ ْ َ ُْ
وؿَ َ ُ َ ُ َّ :
َأر َ
ْس ُو فَ َيقُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ْج َدتَ ْي ِفَ ،ك َّب َر َو َرفَ َع َي َد ْي ِو
اـ ِم َف َّ
ص َنعُ ِفي َّ
الرْك َع ِة ْاأل ْ
وـ فَ َي ْ
ُخ َرى م ْث َؿ َذل َؾ .فَإ َذا قَ َ
ُم ْعتَدًال ،ثُ َّـ َيقُ ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
اح َّ ِ
ص َال ِت ِو َحتَّى
ي ِب ِي َما َم ْن ِك َب ْي ِو َك َما فَ َع َؿ ِع ْن َد اف ِْتتَ ِ
الص َالة ،ثُ َّـ َي ْ
ص َنعُ م ْث َؿ َذل َؾ في َبق َّية َ
َحتَّى ُي َحاذ َ
الس ْج َدةُ أ َِو ا ْلقَع َدةُ الَِّتي ي ُك ُ ِ
ييا التَّ ْسمِيـ ،أ َّ
س ُمتََوِّرًكا(َ )8عمَى
ِإ َذا َكا َن ِت َّ
ْ
وف ف َ
َ
َخ َر ِر ْجمَ ُو ا ْل ُي ْس َرى َو َجمَ َ
ُ
وؿ َِّ
ِ ِِ
ص َالةُ ر ُس ِ
اَّلل ."
ص َدق َ
اؿ :قَالُواَ :
ْتَ ،ى َك َذا َكا َن ْت َ َ
شقّو ْاأل َْي َس ِر " قَ َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)174/1كتاب الصبلة )92( ،باب صفة صبلة رسكؿهللا  ،حديث رقـ.)1392(:

) (1أبك قتادة األنصارم :الحارث بف ربعي ،صحابي جميؿ ،تكفي عاـ 38ق ،كقيؿ 54ق .انظر إلى :التقريب
(.)666/
) (2تبعة :تبع الشيء :أم سار في أثره .انظر إلى :تاج العركس (.)372/20
) (3يحاذم :أم يقابؿ .انظر إلى :المصدر السابؽ (.)198/2
) (4منكبيو :كتفيو .انظر إلى :المعجـ الكسيط (.)950/
) (5راحتيو ،الراحة :أم الكؼ .انظر إلى :المصدر السابؽ (.)380/
) (6يصكب رأسو :أم يخفضو كيميمو إلى األرض .انظر إلى :الفائؽ (.)283/2
) (7يقنع :اإلقناع :رفع الرأس .انظر الى  :النياية (.)113/4

) (8تكرؾ :أم اعتمد عمى كركو ،فكضع كركو اليمنى عمى رجمو اليمنى في الصبلة .انظر إلى :المعجـ الكسيط
(.)1027/
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 كالبخارم في صحيحو ( )10( ،)165/1كتاب اآلذاف )145( ،باب سنة الجمكس فيالتشيد ،حديث رقـ ،)828(:مف طريؽ محمد بف عمرك بف حمحمة عف ابف عطاء_بو،
بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)99/كتاب الصبلة )116( ،باب افتتاح الصبلة ،حديثرقـ ،)730(:مف طريؽ أحمد بف حنبؿ عف عبد الحميد بف جعفر_ بو ،بمفظو.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)105/2كتاب الصبلة )226( ،باب ما جاء في كصؼالصبلة ،حديث رقـ ،)304(:مف طريؽ القطاف عف عبد الحميد_ بو  ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)337/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )72( ،باب إتماـالصبلة ،حديث رقـ ،)1061(:مف طريؽ محمد بف بشار عف أبي عاصـ_ بو ،بمفظو.
 كأحمد في مسنده( ،)424/5مف طريؽ يحيى القطاف عف عبد الحميد بو بمفظ متقارب. كالبزار في مسنده ( ،)162/9حديث رقـ ،)3711(:مف طريؽ القطاف عف عبد الحميد_بو ،بمفظ متقارب.
 كابف خزيمة في صحيحو ( ،)337/1حديث رقـ )2(:كتاب الصبلة )202( ،باب السنةفي الجمكس بيف السجدتيف ،حديث رقـ ،)677(:مف طريؽ عبد الممؾ المسمعي عف
عبد الحميد_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو( ،)72/2كتاب الصبلة ،باب رفع اليديف عند الرككع كعند رفع الرأسأيضا باب السجكد عمى
منو ،مف طريؽ أبي الحسف عف أبي عاصـ_ بو ،بمفظو ،ك ن
الكفيف كالركبتيف ،مف طريؽ محمد بف عمرك بف حمحمة عف ابف عطاء _بو  ،بمفظ
متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)178/5كتاب الصبلة )10( ،باب صفة الصبلة،حديث رقـ ،)1865(:مف طريؽ القطاف عف عبد الحميد_ بو  ،بمفظ متقارب.
 كالبغكم في شرح السنة ( ،)11/3كتاب الصبلة ،باب صفة الصبلة ،حديثرقـ ،)555(:مف طريؽ القطاف عف عبد الحميد_ بو  ،بمفظ متقارب.
شاىدا الحديث:
 -1أبك ىريرة 
 أخرج البزار حديثو في مسنده ( ،)210/16حديث رقـ ،)9352(:بمفظ مختمؼ. -2مالؾ بف الحكيرث 
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 أخرج ابف حباف حديثو في ( )9( ،)262/5كتاب الصبلة )10( ،باب صفة الصبلة،حديث رقـ ،)1935(:بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1أبك عاصـ الضحاؾ بف مخمد :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)60
 -2عبد الحميد بف جعفر بف عبد هللا األنصارم ،أبك الفضؿ .كثقو اإلماـ أحمد ،كابف معيف،
كابف المديني ،كابف سعد ،كالذىبي في الكاشؼ( ،)1كقاؿ في المغني(" :)2صدكؽ" ،كقاؿ
()3

أبك حاتـ :محمو الصدؽ ،كذكره ابف حباف في ثقاتو

كقاؿ :ربما أخطأ ،كفي الكامؿ

( )4

قاؿ ابف عدم" :أرجك أنو ال بأس بػو ،كىك ممكف يكتب حديثو" .كاف الثكرم يضعفو.
قيؿ تضعيفو لو بسبب القدر( ،)5كقيؿ :بسبب خركجو مع محمد بف عبد هللا( ،)6كقاؿ ابف
حجر :صدكؽ ربما كىـ ،تكفي عاـ 153ىػ(.)7
كثيرا ،كرؤيتو لمقدر ال تؤثر في عدالتو،
قاؿ الباحث :الظاىر مف تعبير األئمة ،لـ ييـ ن
بدليؿ تكثيؽ ابف معيف لو مع قكلو " :كاف يرل القدر"( ،)8فيك محتج بركايتو.
 -3محمد بف عمرك بف عطاء القرشي العامرم ،أبك عبد هللا المدني .كثقو أبك زرعة ،كأبك
حاتـ ،كالنسائي ،كابف سعد ،كالذىبي ،كابف حجر كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ أبك
حاتـ :صالح الحديث .إال أف القطاف ضعفو تكفي عاـ 120ى تقر نيبا(.)9
).)614/1( (1
).)526/1( (2
).)122/7( (3
).)319/5( (4

) (5كاف الثكرم يرل اعتزاؿ الفتنة؛ لما يترتب عمى ذلؾ مف تفريؽ بيف المسمميف .انظر إلى :سؤاالت أبي عبيد
اآلجرم ألبي داكد (.)94/
) (6عبد هللا بف محمد بف حسف الياشمي ،يمقب بالنفس الزكية ،كاف قد خرج عمى المنصكر بالمدينة فقتؿ ،تكفي
عاـ 145ىػ .انظر إلى :التقريب (.)487/

) (7سؤاالت ابف الجنيد البف معيف ( ،)308/كسؤاالت ابف أبي شيبة لممديني ( ،)100/كالعمؿ ألحمد
( ،)153/3كالتاريخ ( ،)51/6كسؤاالت اآلجرم ( ،)94/كالضعفاء لمعقيمي ( ،)43/3كالجرح (،)10/6
كالمراسيؿ البف أبي حاتـ ( ،)134/كالضعفاء البف الجكزم ( ،)84/2كالكماؿ ( ،)416/16كالميزاف (،)539/2
كالتقريب (.)333/
) (8انظر إلى :التيذيب (.)473/2

) (9التاريخ ( ،)189/1كالثقات البف حباف ( ،)368/5كالكماؿ ( ،)210/26كالكاشؼ ( ،)206/2كالتقريب
(.)499/
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قاؿ الباحث :ىك ثقة ،كتضعيؼ القطاف لو مف غير سبب ال يمتفت إليو ،مع تكثيؽ غيره مف
قادحا أك
األئمة لو .كثمرة عدـ قبكؿ الجرح إال
مفسرا ،ىك السبيؿ إلى معرفة ما إذا كاف الجرح ن
ن
ال ،كىذا ما قالو ابف الصبلح في مقدمتو( " :)1التعديؿ مقبكؿ مف غير ذكر سببو عمى المذىب
مفسر مبيف السبب" ،أم في ىذا كأمثالو.
نا
الصحيح الجميؿ ،كأما الجرح فإنو ال يقبؿ إال
 -4أبك حميد الساعدم األنصارم :المنذر بف سعد بف المنذر ،اختمؼ في اسمو فقيؿ :عبد
الرحمف بف عمرك ،صحابي مف فقياء أصحاب النبي  ،ركل عنو عدة أحاديث شيد
أحد كما بعدىا ،تكفي في آخر خبلفة معاكية عاـ 60ىػ(.)2
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف فيو عبد الحميد بف جعفر صدكؽ ربما كىـ ،كبالمتابعة
()3

القاصرة مف ،محمد بف عمرك بف حمحمة

الثقة لو ،يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.

كفي الحديث عمة أخرل ىي اإلرساؿ  ،كقد سأؿ ابف أبي حاتـ أباه عف حديث عبد
الحميد ىذا؟ فقاؿ :أصمو صحيح ،كركاية العباس بف سيؿ عف أبي حميد مرسمة( ،)4كمراد أبي
مرسبل" :عدـ سماع محمد بف عمرك بف عطاء ليذا الحديث مف أبي
حاتـ بقكلو" :فصار الحديث
ن

حميد؛ يكضحو قكؿ ابف رجب في فتح البارم(" :)5كأنكر آخركف سماع محمد بف عمرك بف عطاء

ليذا الحديث مف أبي حميد ،كقالكا :كبينيما رجؿ ،كممف قاؿ ذلؾ :أبك حاتـ الرازم ،كالطحاكم
()7

( .)6كفي البدر المنير

قاؿ ابف الممقف" :صرح البخارم بسماع ابف عمرك مف أبي حميد.

فسماع محمد بف عمرك بف عطاء مف أبي حميد كالنفر مف الصحابة الذيف معو ،كفي ىذا
جالسا معيـ ،كىذا تصريح بالسماع مف أبي حميد( .)8كظير بيذا أف أصح
الحديث أنو كاف
ن
الركايات ليذا الحديث ،ركاية الف حمحمة عف ابف عطاء التي اعتمد عمييا البخارم( ،)9كركاية عبد
).)117/( (1
) (2التاريخ ( ،)87/9كاالستيعاب ( ،)790/كأسد الغابة ( ،)78/5كالكماؿ ( ،)264/33كالسير (،)481/2
كالتقريب (.)546/

) (3انظر إلى :التقريب (.)499/
) (4انظر إلى :عمؿ الحديث البف أبي حاتـ (.)389/2
).)305/7( (5
) (6انظر إلى :شرح معاني اآلثار (.)259/1
).)509/3( (7

) (8انظر إلى :فتح البارم البف رجب (.)303/7
) ،)165/1( (9حديث رقـ.)828(:
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الحميد المتابعة ليا ،كفميح بف سميماف عف عباس بف سيؿ ،كبذلؾ يككف قد زاؿ اإلرساؿ كتـ
كصمو ،كقاؿ الترمذم في سننو(" :)1حديث حسف صحيح".

) ،)105/2( (1حديث رقـ.)304(:
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ِ
َسمَ َـ،
الحديث الثاني والتسعوف :أ ْ
افَ ،ح َّدثََنا ُس ْف َي ُ
َخ َب َرَنا َي ْح َيى ْب ُف َح َّس َ
اف ْب ُف ُع َي ْي َن َةَ ،ع ْف َزْيد ْب ِف أ ْ
()2
الن ِب َّي َ " د َخؿ مس ِج َد ب ِني عم ِرو ب ِف عو ٍ
ؼ( ،)1فَ َد َخؿ َّ
َف َّ
وف
َع ِف ْاب ِف ُع َم َر ،أ َّ
اس ُي َسمِّ ُم َ
َ ْ ْ َْ
َ َْ
َ
الن ُ
َ
()3
عمَي ِو و ُىو ِفي َّ ِ
َش َار ِب َي ِد ِه".
اؿَ :ى َك َذاَ ،وأ َ
ص َي ْي ًبا َ :ك ْي َ
اؿ :فَ َسأَْل ُ
ؼ َك َ
ت ُ
َْ َ َ
اف َي ُرُّد َعمَ ْي ِي ْـ؟ قَ َ
الص َالة .قَ َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)176/1كتاب الصبلة )94( ،باب كيؼ يرد السبلـفي الصبلة ،حديث رقـ.)1398(:
 كالنسائي في سننو ( )13( ،)9/3كتاب السيك )6( ،باب رد السبلـ باإلشارة فيالصبلة ،حديث رقـ ،)1186(:مف طريؽ محمد مكي عف ابف عيينة_ بو ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)325/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )59( ،باب المصمييسمـ عميو كيؼ يرد ،حديث رقـ ،)1017(:مف طريؽ عمى الطنافسي عف ابف عيينة_
بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)10/2عف ابف عيينة_ بو ،بمفظ متقارب. كالبزار في مسنده ( ،)194/4حديث رقـ ،)1353(:مف طريؽ نافع عف ابف عمر_ بو،بمفظ متقارب.
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)15/10حديث رقـ ،)5643(:مف طريؽ ابي خيثمة عف ابفعيينة_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالطبراني في المعجـ الكبير ( ،)30/8حديث رقـ ،)7291(:مف طريؽ عبد الرزاؽ عفابف عيينة_ بيك بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)33/6كتاب الصبلة )16( ،باب ما يكره لممصمي ،كماال يكره ،حديث رقـ ،)2258(:مف طريؽ إبراىيـ الرمادم عف ابف عيينة_ بو ،بمفظ
متقارب.
رجاؿ السند:
) (1يعني :مسجد قباء .انظر إلى :صحيح بف حباف ( ،)33/6حديث رقـ.)2258(:
) (2رجاؿ مف األنصار .انظر إلى :سنف ابف ماجو ( ،)325/5حديث رقـ.)1017(:

) (3صييب بف سناف بف خالد بف عمرك ،أبك يحيى ،صحابي جميؿ ،تكفي عاـ 38ىػ .انظر إلى :التقريب
(.)278/
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 -1يحيى بف حساف التنيسي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)32(:
 -2سفياف بف عيينة :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)6(:
 -3زيد بف أسمـ القرشي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)47(:
 -4عبد هللا بف عمر :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)3(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
متكمما ،كاختمفكا ىؿ يرد باإلشارة ،فكرىتو
أجمع العمماء عمى أف المصمي ال يرد السبلـ
ن
طائفة ،كىك قكؿ :أبي حنيفة ،كالشافعي ،كأحمد ،كاسحاؽ ،كاختمؼ فيو قكؿ مالؾ ،فمرة كرىو،
مشير بيده ،كرأسو ،كقد ثبتت اإلشارة عف الرسكؿ  في الصبلة في آثار
نا
كمرة أجازه ،كقاؿ :يرد
كثيرة ،فبل معنى لقكؿ مف أنكر رد السبلـ باإلشارة(.)1

) (1انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)207/3
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اد ْب ُف َزْي ٍدَ ،ع ْف أَِبي َح ِ
ازٍـَ ،ع ْف
افَ ،ح َّدثََنا َح َّم ُ
الحديث الثالث والتسعوفَ :ح َّدثََنا َي ْح َيى ْب ُف َح َّس َ
()1
ٍ
ِ
َف رسوؿ َِّ
ِ
ص َال ِت ُك ْـَ ،ف ْم ُي َس ِّب ِح(ِّ )2
اؿ،
اؿِ" :إ َذا َن َاب ُك ْـ َش ْي ٌء في َ
الر َج ُ
اَّلل  قَ َ
َس ْيؿ ْب ِف َس ْعد ،أ َّ َ ُ َ
وْلتُ ِ (ِ )3
اء(.")4
صفّ ِح ال ّن َس ُ
َ َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)176/1كتاب الصبلة )95( ،باب التسبيح لمرجاؿكالتصفيؽ لمنساء ،حديث رقـ ،)1400(:كحديث ( )1401بمفظو.
 كالبخارم في صحيحو ( )20( ،)63/2كتاب العمؿ في الصبلة )5( ،باب التصفيؽلمنساء ،حديث رقـ ،)1204(:مف طريؽ سفياف عف أبي حازـ _بو  ،بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )4( ،)181/كتاب الصبلة )22( ،باب تقديـ الجماعة ،...حديثرقـ ،)421(:مف طريؽ مالؾ عف أبي حازـ_ بو ،جزء مف الحديث ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)119/كتاب الصبلة )169( ،باب التصفيؽ في الصبلة،حديث رقـ ،)940(:مف طريؽ مالؾ عف أبي حازـ_ بو ،جزء مف الحديث بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )10( ،)417/2كتاب اإلمامة )15( ،باب استخبلؼ اإلماـ إذاغاب ،حديث رقـ ،)792(:مف طريؽ أحمد بف عبده عف حماد بف زيد_ بو ،جزء مف
الحديث بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)330/كتاب إقامة الصبلة كالنسبة فييا )65( ،باب التسبيحلمرجاؿ في الصبلة كالتصفيؽ لمنساء ،حديث رقـ ،)1035(:مف طريؽ ابف عيينة عف
أبي حازـ_ بو  ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)332/5مف طريؽ عفاف عف حماد بف زيد_ بو  ،جزء مف الحديثبمفظو.

) (1نابكـ :نزؿ بكـ أمر كأصابكـ .انظر إلى :المعجـ الكسيط (.)961/

) (2يسبح :التسبيح :التنزيو كالتقديس هلل – كالمعنى -أف يقكلكا" :سبحاف هللا" .انظر إلى :النياية (.)331/2
) (3تصفح :مثؿ التصفيؽ ،كىك ضرب الكؼ عمى الكؼ األخرل .انظر إلى :تاج العركس (.)546/6

) (4ىذا طرؼ مف حديث طكيؿ ،أخرجو أصحاب السنف بسند صحيح ،مف طريؽ حماد بف زيد ...بو .انظر
إلى :صحيح البخارم ( )10( ،)137/1كتاب األذاف )48( ،باب مف دخؿ ليؤـ الناس ،...حديث رقـ.)684(:
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 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)95/5كتاب الصبلة )629( ،باب مف قاؿ :التسبيحلمرجاؿ ،كالتصفيؽ لمنساء ،حديث رقـ ،)7332(:مف طريؽ عبد الحميد المدني عف أبي
حازـ_ بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)519/13حديث رقـ ،)7524(:مف طريؽ خمؼ البزار عفحماد بف زيد _ بو ،جزء مف الحديث بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)39/6كتاب الصبلة )16( ،باب ما يكره لممصمي ،كماال يكره ،حديث رقـ ،)2261(:مف طريؽ خمؼ البزار عف حماد بف زيد_ بو ،جزء مف
الحديث بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1يحيى بف حساف التنيسي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)32(:
 -2حماد بف زيد األزدم :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)8(:
 -3أبك حازـ سممة بف دينار :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)5(:
 -4سيؿ بف سعد الساعدم :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)5(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث أف التصفيؽ سنة النساء في الصبلة؛ لحاجة تعرض غير مفسدة
صبلتيا ما لـ يطؿ .كفيو أف سنة الرجاؿ عندما ينكبيـ شيء في الصبلة التسبيح ،كفيو أف
مفسدا لصبلتو(.)1
المأمكـ إذا سبح يريد إعبلـ اإلماـ لـ يكف ذلؾ
ن

) (1انظر إلى :معالـ السنف (.)232/1
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يد ْب ُف
الحديث الرابع والتسعوف :أ ْ
َخ َب َرَنا َس ِع ُ
رج ًال( )1قَاؿ :يا رسوؿ َِّ
الر ُج ُؿ
صمِّي َّ
َُ
اَّلل ،أ َُي َ
َ َ َُ َ
لِ ُكمِّ ُك ْـ ثَْوَب ِ
اف -؟".
تخريج الحديث:

عِ
ام ٍرَ ،ع ْف ِى َش ٍاـَ ،ع ْف
َ
ِِ
ِ
َّ ِ
اؿ:
في الث ْوب ا ْل َواحد؟ قَ َ

َف
ُم َح َّم ٍدَ ،ع ْف أَِبي ُى َرْي َرةَ ،أ َّ
"أ ََو ُكمُّ ُك ْـ َي ِج ُد ثَْوَب ْي ِف  -أ َْو

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)177/1كتاب الصبلة )99( ،باب الصبلة في الثكبالكاحد ،حديث رقـ.)1406(:
 كالبخارم في صحيحو ( )8( ،)81/1كتاب الصبلة )4( ،باب الصبلة في الثكب الكاحدممتحفنا بػو ،حديث رقـ ،)358(:مف طريؽ ابف المسيب عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.

 كمسمـ في صحيحو ( )4( ،)209/كتاب الصبلة )52( ،باب الصبلة في ثكب كاحدكصفو لبسو ،حديث رقـ ،)515(:مف طريؽ أيكب عف ابف سيريف_ بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)90/كتاب الصبلة )77( ،باب يج َّماع أثكاب ما يصمي فيو،حديث رقـ ،)625(:مف طريؽ ابف المسيب عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )9( ،)403/2كتاب القبمة )14( ،باب الصبلة في الثكب الكاحد،حديث رقـ ،)762(:مف طريؽ ابف المسيب عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)333/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )69( ،باب الصبلةفي الثكب الكاحد ،حديث رقـ ،)1047(:مف طريؽ ابف المسيب عف أبي ىريرة ،بمفظ
متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)498/2مف طريؽ يزيد بف ىاركف عف ىشاـ_ بو ،بمفظ متقارب. كابف أبي شيبة ( )3( ،)94/3كتاب الصبلة )87( ،باب في الصبلة في الثكب الكاحد،حديث رقـ ،)3182(:مف طريؽ عاصـ عف ابف سيريف_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالطبراني في المعجـ األكسط ( ،)126/7حديث رقـ ،)7058(:مف طريؽ أبي العكاـالقطاف عف ابف سيريف_ بو ،بمفظو.
رجاؿ السند:
) (1قيؿ :ابف مسعكد؛ ألنو اختمؼ ىك كأبي بف كعب  -رضي هللا عنيما  -في ذلؾ .انظر إلى :عمدة القارمء
(.)109/4
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 -1سعيد بف عامر الضبعي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ)59(:
 -2ىشاـ بف حساف األزدم القردكسي( ،)1أبك عبد هللا البصرم ،كثقو العجمي ،كابف المديني،
كقاؿ ابف معيف :ال بأس بػو ،كفي ركاية أخرل قاؿ عنو :ثقة ،كقاؿ أبك حاتـ صدكؽ ،يكتب
()3

حديثو( ،)2تكمـ بعضيـ في ركايتو عف الحسف
()5

فمما سئؿ أبك داكد

كعطاء( .)4فقد كاف القطاف يضعفو في الحسف،

عنو قاؿ" :إنما يتكممكف في حديثو عف الحسف كعطاء؛ ألنو كاف يرسؿ،

ككانكا يركف أنو أخذ كتب حكشب( .")6كقاؿ جرير بف حازـ :قاعدت الحسف سبع سنيف ما رأيت
ىشاما عنده ،قيؿ لو :قد حدث عف الحسف بأشياء فمف تراه أخذىا؟ قاؿ :مف حكشب أراه .كقاؿ
ن
عظيما بركايتو عف الحسف ،قمت :لـ؟ قاؿ:
نعيـ بف حماد :سمعت ابف عيينة يقكؿ :أتي ىشاـ
ن

()7
تاما ،كقد بمغنا عف نعيـ بف حماد
ألنو كاف
ن
صغيرا ،فرد الذىبي في الميزاف " :بؿ كاف رجبلن ن
أيضا عف ابف عيينة قاؿ :كاف ىشاـ أعمـ الناس بحديث الحسف" .كقاؿ سعيد بف عامر :سمعت
ن

ىشاـ يقكؿ :جاكزت الحسف عشر سنيف .كقاؿ ابف حجر :ثقة ،مف أثبت الناس في ابف سيريف،

كعده مف المرتبة الثالثة في طبقات المدلسيف( .)8تكفي عاـ 147ى ،كقيؿ148 :ى(.)9
 -3محمد بف سيريف األنصارم ،أبك بكر بف أبي عمرة البصرم ،مكلى أنس بف مالؾ ،كثقو ابف
معيف ،كاإلماـ أحمد ،كالعجمي ،كابف سعد ،كأبك زرعة ،كقاؿ أبك داكد عندما سئؿ عنو" :كاف ابف
سيريف يرسؿ كجمساؤه يعممكف أنو لـ يسمع مف ابف عمر إال حديثيف كأرسؿ نحكا مف ثبلثيف

) (1القردكسي :بضـ القاؼ ،كسككف الراء ،كضـ الداؿ .نسبة لدرب القراديس بالبصرة ،انظر إلى :األنساب
( ،)469/4كالقردسة الصبلبة  ،كالشدة ،كمنو سمي قردكس .انظر إلى :تاج العركس (.)362/16

) (2قاؿ الذىبي" :قد عممت باالستقراء التاـ أف أبا حاتـ إذا قاؿ في رجؿ يكتب حديثو ،أم عنده ليس حجة".
انظر :السير (.)360/6

) (3الحسف بف يسار البصرم ،ثقو فقيو ،تكفي عاـ 110ى .انظر إلى :التقريب (.)160/

) (4عطاء بف أبي رباح ،ثقة فقيو فاضؿ ،تكفي عاـ 114ى .انظر إلى :المصدر السابق (.)391/
) (5سؤاالت أبي عبيداآلجرم ألبي داكد (.)284/1

) (6حكشب بف مسمـ الثقفي ،صدكؽ .انظر إلى :التقريب (.)184/
).)296/4( (7

) (8حيث قاؿ في تعريؼ التقديس (" :)47/الثالثة :مف أكثر مف التدليس فمـ يحتج األئمة مف أحاديثيـ إال بما
صرحكا فيو بالسماع".

) (9كبلـ ابف معيف في الرجاؿ ( ،)33/كالثقات لمعجمي( ،)428/2كالضعفاء لمعقيمي ( ،)334/4كالجرح

( ،)55/9كالكامؿ ( ،)112/7كالكماؿ ( ،)181/30كالمغني ( ،)368/2كجامع التحصيؿ ( ،)293/كالتقريب
( ،)572/كأسماء المدلسيف (.)98/
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حديثنا"( .)1كقاؿ أبك حاتـ :لـ يدرؾ أبا بكر  .)2(كقاؿ الدارقطني في عممو(" :)3يتكقؼ عف رفع

تكقيا" .كقاؿ ابف حجر :ثقة ثبت ،كبير القدر ،كاف ال يرل الركاية بالمعنى ،تكفي عاـ
الحديث ن
110ى(.)4

 -4أبك ىريرة :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)11(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات ،كعنعنة ىشاـ بف حساف المدلس ،قد
زالت بتصريحو بالسماع مف ابف سيريف(.)5
التعميؽ عمى الحديث:
قديما ،فمك
الحديث فيو إشارة إلى جكاز الصبلة في الثكب الكاحد ،كشرع ذلؾ لقمة الثياب ن
لـ يشرع ىذا الحكـ لشؽ ذلؾ عمى كثير؛ كذلؾ لفقر بعضيـ فبل يجد ثكبيف ،كلكف لما كثرت
الثياب أمر عمر بف الخطاب  بالصبلة في ثكبيف( .)6كقد كاف ذلؾ خشية انكشاؼ العكرة في
الصبلة  ،األمر الذم سيأدم إلى بطبلنيا ؛ ألف ستر العكرة شرط مف شركط صحة الصبلة.

) (1انظر إلى :الكماؿ (.)346/25

) (2انظر إلى :المراسيؿ البف أبي حاتـ (.)188/
).)29/10( (3

) (4الطبقات ( ،)192/9كأبك زرعة كجيكده في السنة ( ،)929/التاريخ ( ،)90/1كالثقات لمعجمي (،)240/2
كالجرح ( ،)280/7كالثقات البف حباف ( ،)348/5كالكاشؼ ( ،)178/2كالتقريب (.)483/

) (5انظر إلى :سنف الدارقطني ( )3( ،)27/2كتاب الصبلة ،باب الصبلة في الثكب الكاحد ،حديث
رقـ.)1091(:

) (6انظر إلى :فتح البارم البف رجب (.)385/2
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وف ،أَ ْن َبأََنا ُم َح َّم ُد ْب ُف َع ْم ٍروَ ،ع ْف أَِبي َسمَ َم َة،
الحديث الخامس والتسعوف :أ ْ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُف َى ُار َ
َف ي ْحتَِبي( )1أَح ُد ُكـ ِفي الثَّو ِب ا ْلو ِ
ِ
ع ْف أَِبي ُىريرةَ ،قَاؿَ " :نيى رسوؿ َِّ
ِ
اح ِد
َ
ْ
َ
َ ْ
َ َْ
َ َ َُ ُ
اَّلل َ ع ْف ل ْب َستَْيف :أ ْ َ َ
ِ ()2
اء َشيء ،وع ِف َّ ِ
السم ِ
ِِ
اش ِتم ِ
اؿ ا ْل َي ُيود ".
ٌْ ََ
لَ ْي َ
الص َّماء ْ َ
س َب ْي َف فَ ْرجو َوَب ْي َف َّ َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)177/1كتاب الصبلة )100( ،باب النيي عف اشتماؿالصماء ،حديث رقـ.)1408(:
 كالبخارم في صحيحو ( )8( ،)82/1كتاب الصبلة )10( ،باب ما يستر العكرة ،حديثرقـ ،)368(:مف طريؽ األعرج عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )25( ،)235/4كتاب المباس )24( ،باب النيي عف اشتماؿالصماء ،حديث رقـ ،)1758(:مف طريؽ أبي صالح عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )32( ،)1179/كتاب المباس )3( ،باب ما نيى عنو مف المباس،حديث رقـ ،)3560(:مف طريؽ حفص بف عاصـ عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)432/2مف طريؽ يحيى عف ابف عمرك_ بو ،بمفظ متقارب. كابف أبي شيبة في مصنفو ( )18( ،)609/12كتاب المباس )72( ،باب ما كره مفالمباس ،حديث رقـ ،)25726(:مف طريؽ حفص عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)507/10حديث رقـ ،)6124(:مف طريؽ عبد الكىاب عف ابفعمرك_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)224/2كتاب الصبلة ،باب كجكب ستر العكرة لمصبلة مف طريؽحفص بف عاصـ عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )42( ،)244/12كتاب المباس كأدبو )10( ،باب الزجر عفاشتماؿ الصماء ،كعف االحتباء في الثكب الكاحد ،حديث رقـ ،)5426(:مف طريؽ عبدة
بف سميماف عف ابف عمرك_ بو ،بمفظ متقارب.

) (1يحتبي :االحتباء :ىك أف يضـ اإلنساف رجميو إلى بطنو بثكب يجمعيما بو مع ظيره ،كيشده عميو .انظر
إلى :النياية (.)335/1

2
جانبا ،كقيؿ لو صماء؛ ألنو يسد عمى يديو كرجميو
) ( اشتماؿ الصماء :ىك أف يتجمؿ الرجؿ بثكبو ،كال يرفع مف ن
المنافذ كميا كالصخرة .انظر إلى :المصدر السابؽ (.)54/3
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الشواىد:
 -1عائشة (رضي هللا عنيا)
 أخرج ابف ماجو حديثيا في ( )32( ،)1179/كتاب المباس )3( ،باب ما نيى عنو مفالمباس ،حديث رقـ ،)3561(:بمفظ متقارب.
 كابف أبي شيبة ( )18( ،)610/12كتاب المباس )72( ،باب ما كره مف المباس ،حديثرقـ ،)25727(:بمفظ مختمؼ.
 -2أبك سعيد الخدرم 
 أخرج البخارم حديثو في ( )8( ،)82/1كتاب الصبلة )10( ،باب ما يستر العكرة،حديث رقـ ،)367(:بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في ( )14( ،)274/كتاب الصكـ )49( ،باب صكـ العيديف ،حديثرقـ ،)2417(:بمفظ مختمؼ.
 كالنسائي في ( )48( ،)599/8كتاب الزينة )106( ،باب النيي عف اشتماؿ الصماء،حديث رقـ ،)5355(:كابف ماجو في ( )32( ،)1179/كتاب المباس )3( ،باب ما نيى
عنو مف المباس ،حديث رقـ ،)3559(:بألفاظ متقاربة.
 -3جابر بف عبد هلل 
 أخرج مسمـ حديثو في ( )37( ،)870/كتاب المباس كالزينة )20( ،باب اشتماؿ الصماءفي ثكب كاحد ،حديث رقـ ،)2099(:كأبك داكد في ( )31( ،)446/كتاب المباس،
( )22باب في لبسو الصماء ،حديث رقـ ،)4081(:كالترمذم في ( )44( ،)96/5كتاب
األدب )20( ،باب ما جاء في الكراىية في ذلؾ حديث رقـ ،)2767(:كالنسائي في
( )48( ،)600/8كتاب الزينة )107( ،باب النيي عف االحتباء م ثكب كاحد ،حديث
رقـ ،)5357(:بألفاظ متقاربة.
رجاؿ السند:
 -1يزيد بف ىاركف :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)20(:
 -2محمد بف عمرك بف عمقمة :صدكؽ لو أكىاـ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)26(:
 -3أبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)26(:
 -4أبك ىريرة :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)11(:
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الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف فيو محمد بف عمرك صدكؽ لو أكىاـ.
التعميؽ عمى الحديث:
االشتماؿ الذم أنكره الرسكؿ ،ىك اشتماؿ الصماء المنيي عنو كىك أف يجمؿ الرجؿ نفسو
شيئا مف جكانبو ،كال يمكنو إخراج يديو إال مف أسفمو ،فيخاؼ أف تبدك عكرتو مف
بثكبو ال يرفع ن

ذلؾ( .)1أما التكشيح كسمي االضطباع كىك نكع مف اإلشماؿ فيك مباح في الصبلة كغيرىا؛ ألنو
يمكنو إخراج يديو لمسجكد ،كغيره ،دكف كشؼ عكرتو(.)2

) (1انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)24/2

) (2انظر إلى :المنتقى شرح المكطأ (.)249/1
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ِ
ِ
يد ،وعب ُد َِّ
َخبرَنا عبي ُد َِّ
اَّلل ْب ُف َم ْسمَ َم َة ،قَ َاالَ :ح َّدثََنا
اَّلل ْب ُف َع ْبد ا ْل َم ِج َ َ ْ
الحديث السادس والتسعوف :أ ْ َ َ ُ َ ْ
الن ِب َّي " صمَّى عمَى ح ِ
اؽ ب ِف عب ِد َِّ
ِ
َف َّ
اَّلل ْب ِف أَِبي طَ ْم َح َةَ ،ع ْف أََن ٍ
صٍ
ير(.")1
س ،أ َّ
َ َ
َمال ٌؾَ ،ع ْف ِإ ْس َح َ ْ َ ْ
َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)177/1كتاب الصبلة )101( ،باب الصبلة عمىالخمرة( ،)2حديث رقـ.)1410(:
 كأحمد في مسنده ( ،)179/3مف طريؽ العمرم عف إسحؽ_ بو ،بمفظو. كعبد الرزاؽ في مصنفو ( ،)394/1كتاب الصبلة ،باب الصبلة عمى الخمرة كالبسط،حديث رقـ ،)1539(:مالؾ_ بو ،بمفظو.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)342/3كتاب الصبلة )179( ،باب الصبلة عمىالحصر ،حديث رقـ ،)4051(:مف طريؽ العمرم عف إسحؽ_ بو ،بمفظو.
 كالبزار في مسنده ( ،)283/13حديث رقـ ،)6852(:مف طريؽ ثابت عف أنس ،بمفظو. كالطبراني في المعجـ األكسط ( ،)232/5حديث رقـ ،)5173(:مف طريؽ ثابت عفأنس ،بمفظ متقارب.
الشواىد:
 -1عائشة (رضي هللا عنيا)
 أخرج الطبراني حديثيا في المعجـ األكسط ( ،)312/2حديث رقـ ،)2075(:بمفظمتقارب.
 -2عبد هللا بف عباس 
 أخرج أحمد حديثو في مسنده ( )308/1بمفظ متقارب. كأخرج الطبراني حديثو في المعجـ الكبير ( ،)86/11حديث رقـ ،)11129(:بمفظو. -3أبك سعيد الخدرم 
 أخرج مسمـ حديثو في ( )4( ،)210/كتاب الصبلة )52( ،باب الصبلة في ثكب كاحدكصفة لبسو ،حديث رقـ ،)519(:بمفظ متقارب ،كالترمذم في ( )2( ،)153/2كتاب
) (1الحصير :ىك الذم يبسط في البيكت .انظر إلى :النياية (.)395/1

) (2الخمرة :ىي مقدار ما يصنع الرجؿ عميو كجيو في سجكده مف حصير مف النبات .انظر إلى :المصدر
السابؽ (.)77/2
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الصبلة )247( ،باب الصبلة عمى حصير ،حديث رقـ ،)332(:بمفظو ،كابف ماجو
( )5( ،)328/كتاب اقامة الصبلة كالسنة فييا )63( ،باب الصبلة عمى الخمرة ،حديث
رقـ ،)1029(:بمفظ متقارب .كابف أبي شيبة ( )3( ،)339/3كتاب الصبلة)179( ،
باب الصبلة عمى الحصر ،حديث رقـ ،)4044(:بمفظو.
رجاؿ السند:
 -1عبيد هللا بف عبد المجيد :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)64(:
 -2عبد هللا بف مسممة بف قعنب القى ٍع ىنبي( ،)1أبك عبد الرحمف ،كثقو ابف معيف ،كابف المديني،
كأبك حاتـ ،كابف سعد ،كالعجمي ،كزاد :رجؿ صالح ،ق أر مالؾ عميو نصؼ المكطأ ،كق أر ىك عمى

مالؾ النصؼ الباقي ،ذكره ابف حباف في ثقاتو ،كقاؿ أبك زرعة عنو :ما كتبت عف أحد أجؿ في
عيني منو ،كقاؿ ابف حجر :ثقة ،عابد ،تكفي عاـ 221ق بمكة(.)2
 -3مالؾ بف أنس :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)47(:
 -4إسحاؽ بف عبد هللا بف أبي طمحة :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)44(:
 -5أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)6(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف فيو عبيد هللا بف عبد المجيد صدكؽ.

) (1القىعنبي :بفتح القاؼ كسككف العيف ،كفتح النكف .المشيكر بيا أبك عبد الرحمف عبدهللا القعنبي .انظر إلى:
األنساب (.)531/4
) (2التاريخ ( ،)212/5كالثقات لمعجمي ( ،)61/2كالجرح ( ،)181/5كالثقات البف حباف ( ،)353/8كالكماؿ
( ،)136/16كالسير ( ،)257/10كالتقريب (.)323/
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يد ْب ُف
اف ْب ُف ُع َم َر ،أَ ْنبأََنا ُش ْع َب ُةَ ،ع ْف أَِبي َم ْسمَ َم َة ُى َو َس ِع ُ
الحديث السابع والتسعوفَ :ح َّدثََنا ُعثْ َم ُ
ِ ()1
اَّلل " ي ِ ِ
اف رسوؿ َِّ
ٍِ
اؿَ :ن َع ْـ".
يد ْاأل َْزِد ُّ
اؿَ :سأَْل ُ
َي ِز َ
ُ َ
ت أََن َ
صمّي في َن ْعمَ ْيو  ،قَ َ
س ْب َف َمالؾ ،أ ََك َ َ ُ ُ
ي ،قَ َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)177/1كتاب الصبلة )103( ،باب الصبلة فيالنعميف ،حديث رقـ.)1413(:
 كالبخارم في صحيحو ( )8( ،)86/1كتاب الصبلة )24( ،باب الصبلة في النعاؿ،حديث رقـ ،)386(:مف طريؽ آدـ بف أبي إياس عف شعبة_ بو  ،بمفظو.
 كمسمـ في صحيحو ( )5( ،)222/كتاب المساجد )14( ،باب جكاز الصبلة فيالنعميف ،حديث رقـ ،)555(:مف طريؽ بشر بف المفضؿ عف أبي مسممة_بو ،كممة
(النعميف) بدؿ نعمو.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)249/2كتاب الصبلة )293( ،باب الصبلة في النعاؿ،حديث رقـ ،)400(:مف طريؽ إسماعيؿ بف ابراىيـ عف أبي مسمـ_ بو ،بمفظو.
 كالنسائي في ( )9( ،)408/2كتاب القبمة )24( ،باب الصبلة في النعميف ،حديثبدال مف في
رقـ ،)774(:مف طريؽ يزيد بف يزريع عف أبي مسممة_ بو ،كممة (النعميف ن
نعميو).

 كأحمد في مسنده ( ،)100/3مف طريؽ غساف بف يمضر عف أبي سممة_ بو ،بمفظو. كأبك يعمى في مسنده ( ،)304/7حديث رقـ ،)4342(:مف طريؽ عبيد بف سعيد عفشعبة_ بو ،بمفظو.
رجاؿ السند:
 -1عثماف بف عمر بف فارس العبدم :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)3(:
 -2شعبة بف الحجاج :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)30(:

) (1نعميو :النعؿ :أم الحذاء .انظر إلى :النياية (.)357/1
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 -3سعيد بف يزيد بف مسممة األزدم ،أبك مسممة البصرم ،كثقو العجمي ،كالنسائي ،كابف معيف،
كالذىبي ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ أبك حاتـ :صالح(.)1
 -4أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)6(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
معنى ىذا الحديث عند العمماء :إذا لـ يكف في النعميف نجاسة فبل بأس بالصبلة فييما،
فإف كاف فييما نجاسة فميمسحيما كليصمي فييما(.)2

) (1الثقات لمعجمي ( ،)407/1كالجرح ( ،)73/4كالثقات البف حباف ( ،)280/4كالكماؿ ( ،)114/11كالكاشؼ
( ،)446/1كالتقريب (.)242/

) (2انظر إلى :شرح صحيح البخارم ( ،)49/2كالمغني البف قدامة(.)480/2
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ِ
ِِ
ت
َس ِم ْع َ
ت لِقَتَ َ
اؿُ :ق ْم ُ
ادةَ ،أ َ
الحديث الثامف والتسعوفَ :ح َّدثََنا َىاش ُـ ْب ُف ا ْلقَاسـَ ،ح َّدثََنا ُش ْع َب ُة ،قَ َ
()2
()1
أََن ًساَ ،يقُوؿ َع ِف َّ
اؿَ " :ن َع ْـَ ،و َكفَّ َارتُ َيا(َ )3د ْف ُن َيا".
اؽ ِفي ا ْل َم ْس ِج ِد َخ ِط َ
الن ِب ِّي " :ا ْل ُب َز ُ
يئ ٌة؟ " قَ َ
ُ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)180/1كتاب الصبلة )116( ،باب كراىية البزاؽ فيالمسجد ،حديث رقـ.)1431(:
 كالبخارم في صحيحو ( )8( ،)91/1كتاب الصبلة )37( ،باب كفارة البزاؽ فيالمسجد ،حديث رقـ ،)415(:مف طريؽ آدـ عف شعبة _بو ،بدكف (نعـ).
 كمسمـ في صحيحو ( )5( ،)221/كتاب المساجد )13( ،باب النيي عف البصاؽ فيالمسجد في الصبلة ،حديث رقـ ،)552(:مف طريؽ أبي عكانة عف قتادة _بو ،بدكف
(نعـ).
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)75/كتاب الصبلة )22( ،باب كراىية البزاؽ في المسجد،حديث رقـ ،)475(:مف طريؽ أبي عكانة عف قتادة_ بو ،بدكف (نعـ).
 كالترمذم في سننو ( )6( ،)461/2كتاب السفر )401( ،باب كراىية البزاؽ فيالمسجد ،حديث رقـ ،)572(:مف طريؽ أبي عكانة عف قتادة_ بو ،بدكف (نعـ).
 كأحمد في مسنده ( ،)232/3مف طريؽ محمد بف يزيد عف شعبة_ بو  ،بدكف (نعـ). كأبك يعمى في مسنده ( ،)7/6حديث رقـ ،)3222(:مف طريؽ أبي داكد عف شعبة_ بو ،بدكف (نعـ).
 كالبغكم في شرح السنة ( )5( ،)380/2كتاب الصبلة ،باب كراىية البزاؽ في المسجدكنحك القبمة ،حديث رقـ ،)488(:مف طريؽ عمي بف الجعد عف شعبة _بو ،بدكف (نعـ).
 كالبييقي في سننو ( ،)291/2كتاب الصبلة ،باب البزاؽ في المسجد خطيئة ككفارتيادفنيا ،مف طريؽ آدـ عف شعبة _بو ،بدكف (نعـ).

رجاؿ السند:
) (1البزاؽ :ىك الريؽ السائؿ .انظر إلى :النياية (.)228/2
) (2خطيئة :أم ذنب .انظر إلى :تاج العركس (.)213/1

) (3كفارتيا :محكىا كسترىا .انظر إلى :النياية (.)189/4
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 -1ىاشـ بف القاسـ الميثي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)36(:
 -2شعبة بف الحجاج :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)30(:
 -3قتادة بف دعامة :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)59(:
 -4أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)6(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات ،كعمة عنعنة قتادة المدلس ،قد زالت
بتصريحو بالسماع في ىذا الحديث.
التعميؽ عمى الحديث:
ىذا الحديث داؿ عمى كراىة أف يبصؽ المصمي في القبمة التي يصمي إلييا سكاء كاف
في المسجد أك ال ،فإف كاف في المسجد تأكدت الكراىة بأف البزاؽ في المسجد خطيئة( ،)1ككجب
كفارتيا ،كىك األمر بدفنيا؛ خكفنا مف أف تصيب جمد مؤمف أك ثكبو فتؤذيو(.)2

) (1انظر إلى :فتح البارم البف رجب (.)106/3
) (2انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)70/2
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اؿ:
الحديث التاسع والتسعوف :أ ْ
َخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُف ا ْل ُم َب َارِؾَ ،ح َّدثََنا ُس ْف َي ُ
اف ْب ُف ُع َي ْي َن َة ،قَ َ
ِ
ت جا ِبر ب َف عب ِد َِّ
ار ،أ ِ
اَّللَ ،يقُوؿ :م َّر ر ُجؿ َي ْح ِمؿ َن ْب ًال( ،)1فَقَاؿ لَ ُو َّ
الن ِب ُّي
َسم ْع َ َ َ ْ َ ْ
ْب ِف دي َن ٍ َ
َ
ُ
ُ َ َ ٌ
()2
اؿَ :ن َع ْـ".
ُن ُ
صولَ َيا ؟" .قَ َ
تخريج الحديث:

ت لِ َع ْم ِرو
ُق ْم ُ
" :أ َْم ِس ْؾ

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)181/1كتاب الصبلة )119( ،باب النيي عف حمؿالسبلح في المسجد ،حديث رقـ.)1438(:
 كالبخارم في صحيحو ( )8( ،)98/1كتاب الصبلة )66( ،باب يأخذ بنصكؿ النبؿ إذامر في المسجد ،حديث رقـ ،)451(:مف طريؽ قتيبة بف سعيد عف ابف عيينة_ بو ،بمفظ
متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )45( ،)1051/كتاب البر كالصمة )34( ،باب أمر مف َّمربالسبلح في مسجد ...أف يمسؾ نصكليا ،حديث رقـ ،)2614(:مف طريؽ أبي بكر عف
ابف عيينة_ بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )15( ،)293/كتاب الجياد )65( ،باب في النبؿ يدخؿ بوالمسجد ،حديث رقـ ،)2586(:مف طريؽ أبي الزبير عف جابر ،بمفظ مختمؼ.
 كالنسائي في سننو ( )8( ،)380/2كتاب المساجد )26( ،باب إظيار السبلح فيالمسجد ،حديث رقـ ،)717(:مف طريؽ محمد بف منصكر عف ابف عيينة_ بو ،بمفظ
متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )33( ،)1241/كتاب األدب )51( ،باب مف كاف معو سياـفميأخذ بنصاليا ،حديث رقـ ،)3777(:مف طريؽ ىشاـ بف عمرك عف ابف عيينة_ بو،
بمفظ متقارب.
 -كأحمد في مسنده ( ،)308/3ابف عيينة_ بو ،بمفظ متقارب.

)َّ (1
النٍبؿ :السياـ العربية .انظر إلى :القامكس المحيط (.)53/4
) (2نصكليا :النصكؿًٌ :سناف السيـ .انظر إلى :المصباح المنير (.)836/2
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رجاؿ السند:
()1

 -1محمد بف المبارؾ بف يعمى القرشي ،أبك عبد هللا الصكرم

القبلنسي( ،)2كثقو العجمي ،كأبك

حاتـ ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ مركاف بف محمد :ليس فينا مثمو ،كقاؿ ابف
معيف :شيخ الشاـ ،تكفي عاـ 215ىػ(.)3
 -2سفياف بف عيينة :ثقة ،فاضؿ ،حافظ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)6(:
 -3عمرك بف دينار المكي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)76(:
 -4جابر بف عبد هللا :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)1(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
مسمما مف حيث
عمة عدـ إشيار السبلح سكاء في المسجد أك السكؽ؛ خشية أف تصيب
ن
ال يشعر صاحبيا( ،)4فتأدم إلى جرحو أك إصابتو أك قتمو أك إيذائو.

1
الصكرم :بضـ الصاد ،كسككف الكاك ،ىذه النسبة إلى مدنية صكر مف ببلد ساحؿ الشاـ .انظر إلى:
)( ي
األنساب ( ،)564/3كالمباب (.)250/2

) (2القبلنسي :بفتح القاؼ ،كالبلـ ألؼ بعدىما النكف المكسكرة .نسبة لعمؿ القمنسكة .انظر األنساب (.)67/3

) (3الثقات لمعجمي ( ،)252/2كالجرح ( ،)104/8كالثقات البف حباف ( ،)71/9كالكماؿ ( ،)354/26كالتيذيب
( ،)686/3كالتقريب (.)504/

) (4انظر إلى :فتح البارم البف رجب (.)326/3
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وف ،أَ ْن َبأََنا ُم َح َّم ُد ْب ُف َع ْم ٍروَ ،ع ْف أَِبي َسمَ َم َةَ ،ع ْف أَِبي
الحديث المائة :أ ْ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُف َى ُار َ
اَّلل َ " :ال تََزاؿ ا ْلم َال ِئ َك ُة تُصمِّي عمَى ا ْلعب ِد ،ما َد ِ
ُىريرةَ ،قَاؿ :قَاؿ رسوؿ َِّ
ص َّالهُ الَِّذي
َ
اـ في ُم َ
َ
َ َْ
ُ َ
َ َ َُ ُ
َْ َ َ
)
2
(
)
1
(
ِ
ي ِ ِ ِ
وؿ :المَّ ُي َّـ ا ْغ ِف ْر لَ ُو ،المَّ ُي َّـ ْار َح ْم ُو ".
ُ َ
صمّي فيو َما لَ ْـ َيقُ ْـ أ َْو ُي ْحد ْث  ،تَقُ ُ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)181/1كتاب الصبلة )122( ،باب فضؿ مف جمسفي المسجد ينتظر الصبلة ،حديث رقـ.)1443(:
 كالبخارم في صحيحو ( )8( ،)96/1كتاب الصبلة )61( ،باب الحدث في المسجد،حديث رقـ ،)445(:مف طريؽ األعرج عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )5( ،)261/كتاب المساجد )49( ،باب فضؿ صبلة الجماعةكانتظار الصبلة ،حديث رقـ ،)649(:مف طريؽ ابف سيريف عف أبي ىررة ،بمفظ
متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)75/كتاب الصبلة )20( ،باب فضؿ القعكد في المسجد،حديث رقـ ،)469(:مف طريؽ األعرج عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)150/2كتاب الصبلة )245( ،باب في القعكد في المسجدكانتظار الصبلة مف الفضؿ ،حديث رقـ ،)330(:مف طريؽ ىماـ بف منبو عف أبي
ىريرة ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )8( ،)387/2كتاب المساجد )40( ،باب الترغيب في الجمكس فيالمسجد كانتظار الصبلة ،حديث رقـ ،)732(:مف طريؽ األعرج عف أبي ىريرة ،بمفظ
متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )4( ،)262/كتاب المساجد )19( ،باب الزكـ المسجد كانتظارالصبلة ،حديث رقـ ،)799(:مف طريؽ أبي صالح عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)502/2بنفس السند الذم عند الدارمي ،بمفظو. كأبك يعمى في مسنده ( ،)350/11حديث رقـ ،)6463(:مف طريؽ عبد الرحمف عفأبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
) (1ىيقي ٍـ :أم يغيب ،كينصرؼ .انظر إلى :تاج العركس (.)179/2
) (2الحدث :ما ينقض الكضكء ،كيمنع مف الصبلة ،كخركج الريح .انظر إلى :المحكـ (.)270/5
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 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)48/5كتاب الصبلة )9( ،باب فضؿ الصمكاتالخمس ،حديث رقـ ،)1753(:مف طريؽ األعرج عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
الشواىد:
 -1عمي بف أبي طالب 
 أخرج أحمد حديثو في مسنده ( ،)391/2بمفظ متقارب. -2أبك سعيد الخدرم 
 أخرج أحمد حديثو في مسنده ( ،)402/8بمفظ متقارب.رجاؿ السند:
 -1يزيد بف ىاركف :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)20(:
 -2محمد بف عمرك بف عمقمة :صدكؽ لو أكىاـ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)26(:
 -3أبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)26(:
 -4أبك ىريرة :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)11(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف فيو محمد بف عمرك صدكؽ لو أكىاـ.
التعميؽ عمى الحديث:
يبيف ىذا الحديث أف مف كاف كثير الذنكب ،كأراد أف يحطيا هللا عنو بغير تعب فميغتنـ
مبلزمة مكاف مصبله بعد الصبلة؛ ليستكثر مف دعاء المبلئكة كاستغفارىـ لو ،فيك مرجك إجابتو
لقكلو تعالى  :وال يشفعوف إال لمف ارتضى ،)1(ككؿ ذلؾ إذا لـ ييحدث في المسجد؛ ألف
الحدث خطيئة ييحرـ بيا المحدث استغفار المبلئكة ،كدعاءىـ المرجك بركتو(.)2

) (1سكرة األنبياء  :اآلية (.)28

) (2انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)95/2
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ِ ِ َّ ِ ِ
ِ
اؿ:
الحديث مائة وواحد :أ ْ
َخ َب َرَنا أ َُبو ا ْل َوليد الط َيالس ُّيَ ،ح َّدثََنا ُش ْع َب ُةَ ،ع ِف ا ْل َح َكـ ْب ِف ُعتَ ْي َب َة ،قَ َ
()2
اَّلل ِ إلَى ا ْلب ْطح ِ
ت أَبا جحيفَ َة ،يقُوؿَ « :خرج رسوؿ َِّ
ِ
اء(ِ )1با ْل َي ِ
صمَّى الظُّ ْي َر
َ َ
َسم ْع ُ َ ُ َ ْ
اج َرِة فَ َ
ََ َُ ُ
َ ُ
ص َر َرْك َعتَ ْي ِفَ ،وَب ْي َف َي َد ْي ِو َع َن َزةٌ(َ ،)3وِا َّف الظُّ ُع َف( )4لَتَ ُم ُّر َب ْي َف َي َد ْي ِو» ".
َرْك َعتَ ْي ِفَ ،وا ْل َع ْ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)182/1كتاب الصبلة )124( ،باب الصبلة إلىسترة( ،)5حديث رقـ (.)1445
 كالبخارم في صحيحو ( )8( ،)106/1كتاب الصبلة )94( ،باب السترة بمكة كغيرىا،حديث رقـ ،)501(:مف طريؽ سميماف بف حرب عف _شعبة ،بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )4( ،)205/كتاب الصبلة  )47( ،باب سترة المصمي ،حديثرقـ ،)503(:مف طريؽ محمد بف جعفر عف شعبة _بو ،بدكف (كاف الظعف لتمر بيف
يديو).
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)95/كتاب الصبلة )101( ،ما يستر المصمي ،حديثرقـ ،)688(:مف طريؽ عكف عف أبي جحيفة ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)375/1كتاب الصبلة )144( ،باب إدخاؿ اإلصبع فياألذف عند اآلذاف ،مف طريؽ عكف عف أبيو أبي جحيفة ،بمفظ مختمؼ.
 كالنسائي في سننو ( )5( ،)254/1كتاب الصبلة )12( ،صبلة الظير في السفر،حديث رقـ ،)469(:مف طريؽ محمد بف جعفر عف شعبة_ بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)307/4مف طريؽ عفاف بف مسمـ عف شعبة_ بو ،بمفظ متقارب.رجاؿ السند:
 -1ىشاـ الباىمي أبك الكليد الطيالسي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)31
 -2شعبة بف الحجاج :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)30

) (1البطحاء :أصمو المسيؿ الكاسع فيو دقاؽ الحصى ،كىي بيف مكة كمنى .انظر إلى :معجـ البمداف
(.)446/1
) (2الياجرة :كقت شدة الحر ،كسميت بالياجرة ألنيا تيجر البرد .انظر إلى :الزاىر (.)403/1
) (3عنزة :عصا أقصر مف الرمح .انظر إلى :المعجـ الكسيط (.)631/
) (4الظعف :جمع كاحدة ،ظغينة :كىي المرأة التي عمى اليكدج (مركب تركبو النساء عمى الجماؿ) .انظر إلى:
الفائؽ (.)377/2

الستٍرة :ما ينصب المصمي أمامو مف سكط أك عصا .انظر إلى :المصباح المنير (.)362/1
) (5ي
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 -3الحكـ بف يعتىٍي ىبة الكندم( ،)1أبك محمد الككفي ،كثقو العجمي ،كابف معيف ،كأبك حاتـ،
كالنسائي ،كابف سعد ،كابف الميدم ،كزاد كلكف يختمؼ -يعني -حديثو ،كذكره ابف حباف
في الثقات ،كقاؿ الذىبي :فقيو ،كقيؿ ألبي داكد" :مف لقي الحكـ مف أصحاب النبي ؟
قاؿ :قد رأل زيد بف أرقـ ،كعبد هللا بف أبي أكفى ،كليس لو عنيما ركاية(.")2
قاؿ الباحث :ظاىر النص يفيد أف الحكـ لـ يمؽ إال ىذيف الصحابييف ،كالكاقع غير ذلؾ؛ ألف
()3

()4

كمسمـ

كغيرىما ،كقاؿ ابف

أيضا ،كصرح بذلؾ البخارم
الحكـ لقي أبا جحيفة كسمع منو ن
حجر :ثقة ،ثبت ،فقيو ،إال أنو ربما دلس ،كقد عده مف المرتبة الثانية في طبقات المدلسيف(،)5
تكفي عاـ 113ى(.)6
 -4كىب بف عبد هللا ،أبك يج ىح ٍيفة السكائي( ،)7مف صغار الصحابة ،قيؿ :تكفي النبي  كىك
لـ يبمغ الحمـ ،كلكنو سمع فيو كركل عنو ،سكف الككفة كجعمو عمي بف أبي طالب عمى
بيت الماؿ بالككفة ،كشيد معو مشاىده كميا ،كاف يسمى كىب الخير ،تكفي عاـ
74ى(.)8
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.

)ً (1
الك ٍندم :بكسر الكاؼ كسككف النكف ،نسبة إلى كندة ،قبيمة مف اليمف .انظر إلى :األنساب (.)104/5
) (2سؤاالت اآلجرم ألبي داكد (.)163/
) (3انظر إلى :صحيح البخارم ( ،)106/1حديث رقـ.)501(:
) (4انظر إلى ،)205/1( :حديث رقـ.)503(:
) (5حيث قاؿ في تعريفو أىؿ التقديس (" :)30/الثانية :مف أخرج لو األئمة في الصحيح؛ إلمامتو كقمة تدليسو،
أك كاف ال يدلس إال عف ثقة".

) (6الثقات لمعجمي ( ،)312/1كالجرح ( ،)124/3كالثقات البف حباف ( ،)144/4كالكماؿ ( ،)114/7كالكاشؼ
( ،)344/1كجامع التحصيؿ ( ،)106/كالمدلسكف ( ،)46/كالتيذيب ( ،)466/1كالتقريب ( ،)175/كأسماء
المدلسيف (.)44/
السكائي :بضـ السيف كفتح الكاك نسبة إلى بني سكاءة بف صعصعة .انظر إلى :األنساب (.)330/3
) (7ي
) (8معرفة الصحابة ( ،)2722/كاالستيعاب ( ،)750/كأسد الغابة ( ،)684/4كالكماؿ ( ،)133/31كالتقريب
(.)585/
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التعميؽ عمى الحديث:
الحديث فيو دليؿ عمى قصر الصبلة

()1

كجمعيا في السفر ،كفيو مشركعية السترة ،قاؿ

بعض العمماءكمنيـ الشافعي ،كاإلماـ أحمد ،كعطاء :سترة اإلماـ سترة لمف خمفو بإجماع العمماء.
كالسترة عند العمماء :سنة مندكب إلييا ،ممكـ تاركو(.)2

) (1انظر إلى :المغني البف قدامة(.)105/3
) (2انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)128/2
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اَّلل بف عب ِد ا ْلم ِج ِ
ِ
يدَ ،ح َّدثََنا مالِ ٌؾَ ،ع ْف أَِبي َّ
ض ِرَ ،م ْولَى
الحديث مائة واثناف :أ ْ
الن ْ
َ
َخ َب َرَنا ُع َب ْي ُد َّ ْ ُ َ ْ َ
()1
َف بسر بف س ِع ٍ
عمرو ب ِف عبي ِد َِّ
َخ َب َرهُ أَ َّف َزْي َد ْب َف َخالِ ٍد ا ْل ُج َي ِن َّي( ،)2أ َْر َسمَ ُو
يد ،أ ْ
ُ َ َ ْ ُ َْ
اَّلل ْب ِف َم ْع َم ٍر  ،أ َّ ُ ْ َ ْ َ َ
)
3
(
ار بي َف ي َد ِي ا ْلم ِ
اَّلل  يقُ ِ
وؿ َِّ
ِإلَى أَِبي ُج َي ْيٍـ َ ،ي ْسأَلُ ُو ما َذا َس ِم َع ِم ْف ر ُس ِ
اؿ:
وؿ في ا ْل َم ِّ َ ْ َ
ُ َ
َ
صمّي ،فَقَ َ
َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
أَبو جييٍـ ،قَاؿ رسوؿ َِّ
َف
اف أ ْ
صمّيَ ،ما َذا َعمَ ْيو في َذل َؾ ،لَ َك َ
ُ ُ َْ
اَّلل " :لَ ْو َي ْعمَ ُـ ا ْل َم ُّار َب ْي َف َي َد ِي ا ْل ُم َ
َ َُ ُ
ِ
َف َيم َّر َب ْي َف َي َد ْي ِو" قَاؿ أ َُبو َّ
يف َي ْو ًما أ َْو َش ْي ًار أ َْو
َي ِق َ
الن ْ
ض ِرَ :ال أ َْد ِري أ َْرَب ِع َ
ؼ أ َْرَب ِع َ
َ
يف َخ ْير لَ ُو م ْف أ ْ ُ
َس َن ًة.
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)183/1كتاب الصبلة )120( ،باب كراىية المركربيف يدم المصمي ،حديث رقـ.)1453(:
 كالبخارم في صحيحو ( )8( ،)108/1كتاب الصبلة )101( ،باب إثـ المار بيف يدمالمصمي ،حديث رقـ ،)510(:مف طريؽ عبد هللا بف يكسؼ عف مالؾ_ بو ،بمفظ
متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )4( ،)207/كتاب الصبلة )48( ،باب منع المار بيف يدمالمصمي ،حديث رقـ ،)507(:مف طريؽ يحيى بف يحيى عف مالؾ_ بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)97/كتاب الصبلة )108( ،باب ما ينيى عنو مف المركربيف يدم المصمي ،حديث رقـ ،)701(:مف طريؽ القى ٍع ىنبًي عف مالؾ_ بو  ،بمفظو.

 كالترمذم في سننو ( )2( ،)158/2كتاب الصبلة )251( ،كراىية المركر بيف يدمالمصمي ،حديث رقـ ( ،)336مف طريؽ ىم ٍعف عف مالؾ_ بو ،بمفظو.
 كالنسائي في سننو ( )9( ،)399/2كتاب القبمة )8( ،باب التشديد في المركر بيف يدمالمصمي كبيف سترتو ،حديث رقـ ،)755(:مف طريؽ قتيبة عف مالؾ_ بو ،بدكف :قاؿ
مالؾ أبك النضر" :ال أدرم."....

) (1عمر بف عثماف بف عبيد هللا بف معمر المدني ،صدكؽ ،كلي قضاء البصرة ،تكفي بالمدينة عاـ 166ىػ.
انظر إلى :التقريب (.)415/
) (2زيد بف خالد الجيني ،أبك عبد الرحمف ،صحابي جميؿ ،تكفي عاـ  68أك 78ىػ بالككفة .انظر إلى :المصدر
السابؽ (.)223/

) (3أبك جييـ بف الحارث بف الصمة األنصارم ،صحابي جميؿ ،عاش إلى خبلفة معاكية .انظر إلى :المصدر
نفسو (.)629/

318

 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)304/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )37( ،باب المركربيف يدم المصمي ،حديث رقـ ،)945(:مف طريؽ ابف عيينة عف أبي النضر -بو ،بمفظ
متقارب.
 كمالؾ في مكطئو ( )3( ،)215/2كتاب الصبلة )524( ،باب التشديد في أف يمر أحدبيف يدم المصمي ،حديث رقـ ،)162(:مالؾ _بو  ،بمفظو.
 كأحمد في مسنده ( ،)169/4مف طريؽ مالؾ_ بو  ،بمفظو. كالطبراني في الكبير ( ،)247/5حديث رقـ ،)5236(:مف طريؽ ابف عيينة عف أبيالنضر_ بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1عبيد هللا بف عبد المجيد :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)64
 -2مالؾ بف أنس :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)47
 -3سالـ بف أبي أمية القرشي التيمي ،أبك النضر المدني ،كثقو العجمي ،كاإلماـ أحمد ،كابف
معيف ،كابف سعد ،كابف عيينة ،كالذىبي ،كذكره ابف حباف في الثقات .كقاؿ أبك حاتـ:
رجؿ صالح ،حسف الحديث ،كزاد :ركايتو عف عثماف بف أبي العاص مرسمة ،كقاؿ ابف
حجر :ثقة ثبت كاف يرسؿ ،تكفي عاـ 129ىػ(.)1
()2

 -4يبسر

بف سعيد المدني العابد ،مكلى ابف الحضرمي ،كثقو العجمي ،كابف معيف،

كالنسائي ،كابف سعد ،كابف حجر ،كقاؿ أبك حاتـ" :ال ييسأؿ عف مثمو( ")3كذكره ابف حباف
في ثقاتو ،تكفي عاـ 100ىػ(.)4

) (1سؤاالت ابف الجنيد ( ،)323/كالتاريخ ( ،)111/4كالثقات لمعجمي ( ،)384/1كالجرح ( ،)179/4كالمراسيؿ
البف أبي حاتـ ( ،)81/كالثقات البف حباف ( ،)407//6كالكماؿ ( ،)127/10كالكاشؼ( ،)421/1كجامع
التحصيؿ ( ،)180/كالتقريب (.)226/
) (2يب ٍسر :بضـ أكلو ،كسككف السيف الميممة .انظر إلى :األنساب (.)349/1
) (3انظر إلى :الجرح (.)423/2

) (4التاريخ ( ،)123/2كالثقات لمعجمي ( ،)245/1كالجرح ( ،)423/2كالثقات البف حباف ( ،)78/4كالكماؿ
( ،)72/4كالتقريب (.)122/
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الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف فيو عبيد هللا بف عبد المجيد صدكؽ ،كبالمتابعة التامة
مف :عبد هللا بف يكسؼ التنيسي( ،)1كيحيى بف يحيى النيسابكرم( ،)2كعبدهللا بف مسممة
القى ٍعنبي( ،)3ك ىم ٍعف األشجعي( ،)4كقتيبة بف سعيد الثقفي( ،)5الثقات لو ،يرتقي الحديث إلى الصحيح
لغيره .
التعميؽ عمى الحديث:
قكلو " :لك يعمـ المار ماذا عميو" يدؿ عمى أف اإلثـ إنما يككف عمى مف عمـ بالنيي
كارتكبو مستخفنا بو ،كمتى لـ يعمـ بالنيي فبل إثـ عميو ،كحديث عمر بف الخطاب  الذم

أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو( " :)6لك يعمـ المار بيف يدم المصمي ماذا عميو كاف يقكـ حكنال
خير لو مف ذلؾ ،إذا لـ يكف بيف يدم المصمي يسترة" ،يدؿ أف األربعيف التي في حديث أبي
نا
عاما(.)7
جييـ ىي أربعكف ن

) (1انظر إلى :التقريب (.)330/
) (2انظر إلى :المصدر السابؽ (.)598/
) (3انظر إلى :المصدر نفسو (.)323/
) (4انظر إلى :المصدر نفسو (.)542/
) (5انظر إلى :المصدر نفسو (.)454/

) ،)20/2( (6كتاب الصبلة ،باب المار بيف يدم المصمي ،حديث رقـ.)2324(:
) (7انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)138/2
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وفَ ،ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُف َع ْم ٍروَ ،ع ْف أَِبي
الحديث مائة وثالثة :أ ْ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُف َى ُار َ
ُىريرةَ ،قَاؿ :قَاؿ رسوؿ َِّ
الر َحاؿ(ِ )1إَّال ِإلَى ثََال ثَ ِة م َس ِ
اج َد،
َ َْ
َ
اَّلل "َ :ال تُ َش ُّد ِّ ُ
َ َُ ُ
َ
()2
ِ
ِ
ْصى".
َو َم ْس ِجدي َى َذا َو َم ْس ِجد ْاألَق َ
تخريج الحديث:

َسمَ َم َةَ ،ع ْف أَِبي
َم ْس ِج ِد ا ْل َك ْع َب ِة،

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)183/1كتاب الصبلة )132( ،باب ال تشد الرحاؿ إالإلى ثبلث مساجد ،حديث رقـ.)1457(:
 كالبخارم في صحيحو ( )20( ،)60/2كتاب العمؿ في الصبلة ( ،)1باب فضؿ الصبلةفي مسجد مكة كالمدينة ،حديث رقـ ،)1189(:مف طريؽ سعيد عف أبي ىريرة ،بمفظ
متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )15( ،)547/كتاب الحج )95( ،باب ال تشد الرحاؿ إال إلىثبلثة مساجد ،حديث رقـ ،)1397(:مف طريؽ سعيد عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )11( ،)232/كتاب المناسؾ )95( ،باب في إتياف المدينة ،حديثرقـ ،)2033(:مف طريؽ سعيد بف المسيب عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )8( ،)368/2كتاب المساجد )10( ،باب ما تشد الرحاؿ إليو مفالمساجد ،حديث رقـ ،)699(:مف طريؽ سعيد عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)452/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )196( ،بابالصبلة في مسجد بيت المقدس ،حديث رقـ ،)1409(:مف طريؽ سعيد عف أبي ىريرة،
بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)234/2مف طريؽ سعيد عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب. كعبد الرزاؽ في مصنفو ( ،)132/5كتاب المناسؾ ،باب ما تشد إليو الرحاؿ كالصبلةفي مسجد قباء ،حديث رقـ ،)9158(:مف طريؽ ابف المسيب عف أبي ىريرة ،بمفظ
متقارب.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )8( ،)720/8كتاب الحج )459( ،باب فيما تشد إليوالرحاؿ ،حديث رقـ ،)15785(:مف طريؽ ابف المسيب عف أبي ىريرة ،بمفظ متقارب.
) (1تشد الرحاؿ :شد رحالو :أم تييأ لمسفر .انظر إلى المعجـ الكسيط (.)475/

) (2المسجد النبكم في المدينة المنكرة .كىك مسجد رسكؿ هللا  انظر إلى :سنف البييقي ( ،)82/2كتاب
النذكر ،باب مف نذر المشي إلى مسجد المدينة أك مسجد بيت المقدس.
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 كأبك يعمى في مسنده ( ،)283/10حديث رقـ ،)5880(:مف طريؽ سعيد عف أبيىريرة ،بمفظ متقارب.
 كالطحاكم في مشكؿ اآلثار ( )85( ،)57/2باب المساجد التي ال تشد الرحاؿ إالإلييا ،...حديث رقـ ،)586(:مف طريؽ يحيى بف أبي كثير عف أبي سممة _بو ،بمفظ
متقارب.
الشواىد:
 -1أبك سعيد الخدرم 
 أخرج البخارم حديثو في ( )20( ،)61/2كتاب العمؿ في الصبلة )6( ،باب مسجد بيتالمقدس ،حديث رقـ .)1197(:كالترمذم في ( )2( ،)148/2كتاب الصبلة)243( ،
باب أم المساجد أفضؿ ،حديث رقـ ،)326(:كأحمد في ( ،)64/3كعبد الرزاؽ في
مصنفو ( ،)132/5كتاب المناسؾ ،باب ما تشد إليو الرحاؿ كالصبلة في مسجد قباء،
حديث رقـ .)9159(:كابف أبي شيبة ( )8( ،)721/8كتاب الحج )459( ،باب فيما
تشد إليو الرحاؿ ،حديث رقـ .)15790(:كأبك يعمى ( ،)393/2حديث رقـ.)1167(:
كالطبراني في األكسط ( ،)346/2حديث رقـ ،)2187(:بألفاظ متقاربة.
 -2عبد هللا بف عمرك بف العاص 
 أخرج ابف ماجو حديث في )5( ،)452/(:كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )196( ،بابالصبلة في مسجد بيت المقدس ،حديث رقـ ،)1410(:بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1يزيد بف ىاركف :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)20
 -2محمد بف عمرك بف عمقمة :صدكؽ لو أكىاـ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)26
 -3أبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)26
 -4أبك ىريرة ،صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)11

الحكـ عمى الحديث:
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الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف فيو محمد بف عمرك صدكؽ لو أكىاـ ،كبالمتابعة
االقاصرة عند الطحاكم مف يحيى بف أبي كثير الطائي الثقة الثبت

()1

لو ،يرتقي الحديث إلى

الحسف لغيره.
التعميؽ عمى الحديث:
إف هللا تعالى قد خص ىذه المساجد الثبلثة في ىذا الحديث بشد الرحاؿ إلييا؛ ألنيا
مساجد األنبياء ،كقد أمرنا باالقتداء بيـ ،قاؿ تعالى :فبيداىـ اقتده.)2(

) (1انظر إلى :التقريب (.)596/
) (2سكرة األنعاـ /اآلية رقـ (.)90
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يو ،ع ْف عب ِد َِّ
الحديث مائة وأربعة :ح َّدثََنا مح َّم ُد ب ُف ُك َناس َة ،ع ْف ِى َش ِاـ ب ِف عروةَ ،ع ْف أَِب ِ
اَّلل ْب ِف
ْ ُْ َ َ
َ َ
َ
َ َْ
َُ ْ
)
1
(
ِ
َّ
ميب َدأْ ِبا ْل َخ َال ِء".
ض َر ِت َّ
اد َّ
الص َالةُ َوأ ََر َ
اؿِ" :إ َذا َح َ
الر ُج ُؿ ا ْل َخ َال َء َف ْ
ْاأل َْرقَـَ ،ع ِف الن ِب ِّي  قَ َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)184/1كتاب الصبلة )137( ،باب النيي عف دفعاألخبثيف( ،)2في الصبلة ،حديث رقـ.)1463(:
( )3

 كأبك داكد في سننو ( )1( ،)34/كتاب الطيارة )43( ،باب أيصمي الرجؿ كىك حاقفحديث رقـ ،)88(:مف طريؽ زىير عف ىشاـ _بو ،بمفظ متقارب.

 كالترمذم في سننو ( )1( ،)262/1كتاب الطيارة ،)108( ،باب إذا أقيمت الصبلةككجد أحدكـ الخبلء فميبدأ بالخبلء ،حديث رقـ ،)142(:مف طريؽ أبي معاكية عف ىشاـ
–بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )10( ،)445/2كتاب اإلمامة )51( ،باب العذر في ترؾ الجماعة،حديث رقـ ،)851(:مف طريؽ مالؾ عف ىشاـ _بو  ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )1( ،)202/كتاب الطيارة )114( ،باب في النيي لمحاقف أفيصمي ،حديث رقـ ،)616(:مف طريؽ ابف عيينة عف ىشاـ _بو  ،بمفظ متقارب.
 كمالؾ في مكطئو ( )3( ،)222/2كتاب النداء لمصبلة )549( ،باب النيي عف الصبلةكاإلنساف يريد الحاجة ،حديث رقـ ،)166(:مف طريؽ مالؾ_ بو  ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)483/3مف طريؽ يحيى القطاف عف ىشاـ _بو ،بمفظ متقارب. كعبد الرزاؽ في مصنفو ( ،)450/1كتاب الصبلة ،باب مدافعة البكؿ ،كالغائط فيالصبلة ،حديث رقـ،)1759(:مف طريؽ معمر عف ىشاـ_ بو  ،بمفظ متقارب.
 كالطبراني في المعجـ الكبير ( ،)196/13حديث رقـ ،)466(:مف طريؽ أبي األسكدعف عركة_ بو ،بمفظ متقارب.
 ابف حباف في صحيحو ( )9( ،)427/5كتاب الصبلة )13( ،باب فرض الجماعة،كاألعذار التي تبيح تركيا ،حديث رقـ ،)2071(:مف طريؽ مالؾ عف ىشاـ_ بو  ،بمفظ
متقارب.
) (1الخبلء :مكاف قضاء الحاجة ،مف بكؿ كغائط .انظر إلى :النياية (.)75/2
) (2األخبثاف :البكؿ كالغائط .انظر إلى :تيذيب المغة (.)339/7

) (3حاقف :ىك الذم حبس بكلو كجمعو .انظر إلى :المصباح المنير (.)199/1
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رجاؿ السند:
 -1محمد بف عبد هللا األسدم ،أبك يحيى المعركؼ بابف يكناسة( ،)1كثقو العجمي ،كابف
معيف ،كذكره ابف حباف في ثقاتو ،كقاؿ أبك حاتـ الرازم :يكتب حديثو ،كال يحتج بو كقاؿ

ابف حجر :صدكؽ ،تكفي عاـ 207ىػ(.)2
 -2ىشاـ بف عركة :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)18
 -3عركة بف الزبير :ثقة ،فقيو ،جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)18
 -4عبد هللا بف األرقـ القرشي ،الزىرم ،صحابي جميؿ ،أسمـ عاـ الفتح ،ركل عف النبي ،
ككتب لو ،كألبي بكر ،كلعمر ،ككاف عمى بيت ماؿ عمر ،تكفي في خبلفة عثماف(.)3
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف فيو محمد بف يكناسة صدكؽ ،كبالمتابعة التامة لو مف

زىير بف محمد التميمي( ،)4كأبي معاكية الضرير( ،)5كمالؾ بف أنس( ،)6كابف عيينة( ،)7كيحيى
القطاف( ،)8كمعمر األزدم( ،)9الثقات لو ،يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره ،أما عمة االنقطاع،

فقد قاؿ أبك داكد في سننو(" :)10ركل كىيب بف خالد( ،)11كشعيب بف إسحاؽ( ،)12كأبك ضمرة(،)13
ىذا الحديث عف ىشاـ بف عركة ،عف أبيو ،عف رجؿ حدثو عف ابف األرقـ ،كاألكثر الذيف رككه
) (1يكناسة :بضـ الكاؼ ،كفتح النكف ،نسبة إلى محمة بالككفة ،يباع بيا الدكاب .انظر إلى :األنساب (.)97/5
) (2الثقات لمعجمي ( ،)252/2كالجرح ( ،)300/7كالثقات البف حباف ( ،)443/7كالضعفاء البف الجكزم
( ،)95/3كالكماؿ ( ،)492/25كالكاشؼ ( ،)187/2كالتقريب (.)488/
) (3االستيعاب ( ،)381/كأسد الغابة ( ،)68/3كالكماؿ ( ،)301/14كاإلصابة ( ،)32/4كالتيذيب (،)146/5

كالتقريب (.)295/

انظرلى :التقريب (.)217/
ا
)(4
) (5انظ ارلى  :المصدر السابؽ (.)475/
) (6انظ ارلى :المصدر نفسو (.)516/
) (7انظ ارلى :المصدر نفسو (.)245/
) (8انظ ارلى :المصدر نفسو (.)591/
) (9انظ ارلى :المصدر نفسو (.)541/
) ،)34/1( (10حديث رقـ.)88(:
) (11كىيب بف خالد الباىمي  ،أبكبكر ،ثقة ،تكفي عاـ 165ىػ .انظ ارلى :التقريب (.)586/

) (12شعيب بف إسحاؽ األمكم ،ثقة ،تكفي عاـ189ىػ .انظر إلى :المصدر السابؽ (.)266/
) (13أبك ضمرة :أنس بف عياض المدني ،ثقة ،تكفي عاـ 118ىػ .انظر إلى :التقريب (.)115/
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عف ىشاـ ،قالكا :كما قاؿ زىير" .كركاية كىيب ىذه ،كصميا الطحاكم( ،)1كبيا أعؿ الحديث؛ ألنو
قاؿ عقبيا" :كفيو ما قد دؿ عمى فساد إسناد ىذا الحديث مف أصمو؛ ألنو أدخؿ فيو بيف عركة،
رجبل مجيكنال ال يعرؼ" .كقاؿ الترمذم في العمؿ الكبير
كابف األرقـ ،ن

()2

عف البخارم" :ىذا أشبو

عندم".

قاؿ الباحث :في ركاية معمر األزدم

()3

ما يشعر أف عركة سمع الحديث مف عبد هللا األرقـ ،فإف

لفظو  :كنا مع عبد هللا بف األرقـ الزىرم فأقيمت الصبلة  ...الخ .فيذا يشيد مف ىذه الركاية أنيا
متصمة ،لتصريح عركة بالسماع مف عبد هللا بف األرقـ .كالظاىر أف عركة ركل ىذا الحديث أكنال
عف رجؿ عف ابف األرقـ ،ثـ ركاه عف ابف األرقـ مباشرة( .)4كالترمذم عندما نقؿ إعبلؿ البخارم

لمحديث لـ يأخذ ىك بو بؿ صحح الحديث بقكلو" :حديث حسف صحيح( ")5كقاؿ :ىذا الحديث
ركاه مالؾ كغير كاحد مف الثقات عف ىشاـ ،عف أبيو ،عف ابف األرقـ ،لـ يذكركا فيو عف رجؿ.
كقاؿ الحاكـ في المستدرؾ(" :)6ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف" ككافقو الذىبي ،كبذلؾ
زالت عمة االنقطاع.

) (1مشكؿ اآلثار (.)242/5
).)61/1( (2
) (3عبد الرزاؽ في مصنفو ( ،)450/1حديث رقـ.)1759(:
) (4انظر إلى :صحيح أبي داكد (.)153/1

) (5سنف الترمذم( ،)262/1حديث رقـ.)142(:
).)168/1( (6
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َخبرَنا ح ْفص ب ُف عمر ا ْلحو ِ
ار أَِبي ا ْل ِم ْن َي ِ
ض ُّيَ ،ح َّدثََنا ُش ْع َب ُةَ ،ع ْف َس َّي ٍ
اؿ
الحديث مائة وخمسة :أ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ
الن ِب ُّي " ي ْكره النَّوـ قَبؿ ا ْل ِع َش ِ
ِ ِ
اف َّ
يث َب ْع َد َىا".
اءَ ،وا ْل َح ِد َ
اؿَ :ك َ
ّ
َ َُ ْ َ ْ َ
الرَياح ِّيَ ،ع ْف أَِبي َب ْرَزةَ ،قَ َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)185/1كتاب الصبلة )139( ،باب النيي عف النكـقبؿ العشاء ،كالحديث بعدىا ،حديث رقـ.)1465(:
 كالبخارم في صحيحو ( )9( ،)118/1كتاب مكاقيت الصبلة )23( ،باب ما يكره مفالنكـ قبؿ العشاء ،حديث رقـ ،)568(:مف طريؽ خالد الحذاء عف أبي المنياؿ_ بو،
بمفظو.
 كمسمـ في صحيحو ( )5( ،)254/كتاب المساجد )40( ،باب استحباب التبكير بالصبحفي أكؿ كقتيا ،...حديث رقـ ،)647(:مف طريؽ حماد بف سممة عف أبي المنياؿ_ بو،
جزء مف الحديث بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )40( ،)527/كتاب األدب )23( ،باب النيي عف السمر بعدالعشاء ،حديث رقـ ،)4849(:مف طريؽ عكؼ عف أبي المنياؿ_ بو ،بدكف (العشاء).
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)312/1كتاب الصبلة )125( ،باب كراىية النكـ قبؿالعشاء ،حديث رقـ ،)168(:مف طريؽ عكؼ عف أبي المنياؿ_ بو  ،بمفظو.
 كالنسائي في سننو ( )6( ،)267/1كتاب المكاقيت )2( ،باب أكؿ كقت الظير ،حديثرقـ ،)494(:مف طريؽ خالد عف شعبة_بو ،بمفظ مختمؼ.
 كابف ماجو في سننو ( )2( ،)229/كتاب الصبلة )12( ،باب النيي عف النكـ قبؿصبلة العشاء كعف الحديث بعدىا ،حديث رقـ ،)701(:مف طريؽ عكؼ بف أبي
المنياؿ -بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)421//4مف طريؽ خالد عف أبي المنياؿ_بو ،بزيادة عند أحمد(كال يحب).
 كعبد الرزاؽ في مصنفو ( ،)561/1كتاب الصبلة ،باب النكـ قبميا كالسير بعدىا،حديث رقـ ،)2131(:مف طريؽ عكؼ عف أبي المنياؿ_ بو  ،بمفظ متقارب.
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 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)458/4كتاب الصبلة ،)563( ،باب مف كره السمربعد العتمة ،حديث رقـ ،)6570(:مف طريؽ عكؼ عف أبي المنياؿ_ بو ،بدكف
(العشاء).
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)417/13حديث رقـ ،)7422(:مف طريؽ عكؼ عف أبيالمنياؿ_ بو ،جزء مف الحديث بمفظو.
رجاؿ السند:
 -1حفص بف عمر بف الحارث األزدم ،أبك عمر الحكضي

()1

البصرم ،كثقو اإلماـ أحمد

كيعقكب بف شيبة ،كعبيد هللا بف جرير بف جبمة ،كالذىبي ،كابف حجر كزاد :عيب بأخذ
األجرة عف الحديث .كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ متقف ،تكفي عاـ 225ىػ(.)2
 -2شعبة بف الحجاج :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)30
 -3سيار بف سبلمة الرياحي( ،)3أبك المنياؿ البصرم ،كثقو العجمي ،كابف معيف ،كالنسائي،
كالذىبي ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ ،صالح
الحديث .تكفي عاـ 129ق(.)4
 -4نضمة بف عبيد بف عابد ،أبك ىب ٍرىزةى األسممي ،صحابي جميؿ ،جميؿ بكنيتو ،أسمـ قبؿ

الفتح ،كغ از سبع غزكات ثـ نزؿ البصرة ،كغ از خراساف كمات بيا بعد سنة 65ىػ عمى

الصحيح(.)5
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث كاف رسكؿ هللا  يكره النكـ قبؿ العشاء؛ لئبل يستغرؽ في النكـ ،فيفكتو
قطعا لمذريعة .كاختمؼ السمؼ في النكـ قبميا،
كقتيا المستحب ،كربما فاتو كقتيا كمو ،فمنع ذلؾ ن
) (1الحكضي :بفتح الحاء ،كسككف الكاك ،نسبة إلى الحكض .انظر إلى :األنساب (.)289/2
) (2التاريخ ( ،)366/2كالجرح ( ،)182/3كالكماؿ ( ،)26/7كالكاشؼ ( ،)341/1كالتقريب (.)172/
) (3الرياحي :بكسر الراء كفتح الياء ،نسبة إلى قبيمة كىي رياح بطف مف تميـ بف مر .انظر إلى :األنساب
(.)111/3
) (4التاريخ ( ،)160/4كالثقات لمعجمي ( ،)445/1كالجرح ( ،)254/4كالثقات البف حباف ( ،)335/4كالكماؿ
( ،)308/12كالكاشؼ ( ،)475/1كالكافي بالكفيات ( ،)36/16كالتقريب (.)261/

) (5االستيعاب ( ،)719/كأسد الغابة ( ،)31/5كالكماؿ ( ،)407/29كالسير ( ،)40/3كالتقريب (.)563/

328

فكرىت طائفة ذلؾ العمؿ كمنيـ مالؾ كالككفييكف ،كرخصت فيو طائفة ،كقالت بػو مثؿ بعض
الككفييف ،كاحتج ليـ الطحاكم ،كقاؿ" :إنما كره النكـ قبميا لمف خشي عميو فكت كقتيا ،أك فكت
الجماعة فييا"(.)1

) (1انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)194/2
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ِ
ب ْب ُف َج ِر ٍ
اؿ:
الحديث مائة وستة :أ ْ
اؿَ :س ِم ْع ُ
َخ َب َرَنا َو ْى ُ
يرَ ،ح َّدثََنا ُم َ
ت أَِبي ،قَ َ
وسى ْب ُف َعم ٍّي ،قَ َ
ثس ٍ
اف رسوؿ َِّ
ِ
َف
صمِّ َي ِفي ِي َّف أ َْو أ ْ
اَّلل َ ي ْن َيا َنا أ ْ
َس ِم ْع ُ
اؿ" :ثََال ُ َ َ
َف ُن َ
اعات َك َ َ ُ ُ
ت ُع ْق َب َة ْب َف َعام ٍر ،قَ َ
()1
ِ
َّ
طمُعُ َّ
س َب ِ
يرِة(َ )2حتَّى
يف تَ ْ
از َغ ًة َحتَّى تَْرتَ ِف َعَ ،و ِح َ
َن ْق ُب َر ِفي ِي َّف َم ْوتَا َناِ ،ح َ
الش ْم ُ
وـ قَائ ُـ الظ ِي َ
يف َيقُ ُ
ِ
س ِل ْم ُغر ِ
ؼ(َّ )3
يؿ َّ
ب".
ض َّي ُ
سَ ،و ِح َ
يف تَ َ
وب َحتَّى تَ ْغ ُر َ
الش ْم ُ
الش ْم ُ
ُ
تَم َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)185/1كتاب الصبلة ،)142( ،باب أم ساعة يكرهفييا الصبلة ،حديث رقـ.)1468(:
 كمسمـ في صحيحو( )6( ،)322/كتاب صبلة المسافريف كقصرىا )51( ،باب األكقاتالتي نيى عف الصبلة فييا ،حديث رقـ ،)831(:مف طريؽ عبد هللا بف كىب عف مكسى
بف عمي_ بو ،بمفظو.
 كأبك داكد في سننو ( )20( ،)360/كتاب الجنائز )15( ،باب الدفف عند طمكع الشمسكعند غركبيا ،حديث رقـ ،)3192(:مف طريؽ ككيع عف مكسى بف عمي_بو ،بدكف
(الشمس).
 كالترمذم في سننو ( )8( ،)339/3كتاب الجنائز )41( ،باب كراىية الصبلة عمىالجنازة عند طمكع الشمس كغركبيا ،حديث رقـ ،)1030(:مف طريؽ ككيع عف مكسى_
بو  ،بدكف (الشمس).
 كالنسائي في سننو ( )6( ،)297/1كتاب المكاقيت )31( ،باب الساعات التي ينيي عفالصبلة فييا ،حديث رقـ ،)559(:مف طريؽ ابف المبارؾ عف مكسى_بو ،بمفظو.
 كابف ماجو في سننو ( )6( ،)486/كتاب الجنائز )30( ،باب ما جاء في األكقات التيال يصمي فييا عمى الميت كال يدفف ،حديث رقـ ،)1519(:مف طريؽ ابف المبارؾ عف
مكسى _بو ،بدكف (الشمس).
 -كأحمد في مسنده ( ،)152/4مف طريؽ ككيع عف مكسى _بو  ،بمفظو.

) (1بازغة :البزكغ :ىك الطمكع .انظر إلى :النياية (.)125/1
) (2يقكـ قائـ الظييرة :أم قياـ الشمس كقت الزكاؿ – كالمعنى -أف الشمس إذا بمغت كسط السماء أبطأت حركة
الظؿ إلى أف تزكؿ .انظر إلى :النياية (.)125/4

) (3تضيؼ :تغرب ،أك تدنك .انظر إلى :تاج العركس (.)62/24
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 كابف أبي شيبة ( )3( ،)122/5كتاب الصبلة )642( ،باب مف كاف ينيي عف الصبلةعند طمكع الشمس كعند غركبيا ،حديث رقـ ،)7435(:مف طريؽ ككيع عف مكسى_ بو،
بمفظ متقارب.
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)292/3حديث رقـ ،)1755(:مف طريؽ ككيع عف مكسى_ بو ،بدكف (الشمس).
 كالبغكم في شرح السنة ( ،)327/3كتاب الصبلة ،باب األكقات التي ينيي عف الصبلةفييا ،حديث رقـ ( ،)778مف طريؽ ابف كىب عف مكسى -بو  ،بمفظو.
شاىد الحديث:
 -1أبك ىريرة 
 أخرج البزار حديثو في ( ،)228/17حديث رقـ .)9894(:كالطبراني في األكسط( ،)53/5حديث رقـ ،)4650(:جزء مف الحديث بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1كىب بف جرير بف حازـ بف زيد األزدم ،أبك العباس البصرم ،كثقة ابف سعد ،كالعجمي ،كاإلماـ
أحمد ،كابف معيف ،كالذىبي ،كابف حجر ،كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ ،كقاؿ النسائي :ليس بو بأس،
ذكره ابف حباف في ثقاتو كقاؿ عنو" :كاف يخطئ( .")1لـ يتكمـ فيو أحد إال في ركايتو عف
شعبة( ،)2فقد قاؿ عبد هللا بف اإلماـ أحمد في العمؿ(" :)3سمعت أبي يقكؿ :قاؿ عبد الرحمف بف
ميدم :ىا ىنا قكـ يحدثكف عف شعبة ما رأيتيـ ،قمت لو :مف يعني بيذا؟ قاؿ :كىب بف جرير.

قاؿ أبي :ما يرئًي كىب عند شعبة ،كلكف كاف صاحب سنة" .كقد ركل ىذا القكؿ ينحكه العقيمي
ى
في الضعفاء( )4عف عبد هللا عف أبيو .قاؿ كىب بف جرير" :كتب لي أبي إلى شعبة ،فكنت
أجيء فأسألو( ،)5تكفي عاـ 206ى(.)6

) (1انظر إلى.)228/9( :
) (2شعبة بف الحجاج ،إماـ ثقة حافظ ،تكفي عاـ 160ق .انظر إلى :التقريب (.)266/
).)313/2( (3
).)324/4( (4
) (5انظر إلى :العمؿ لئلماـ أحمد (.)313/2

) (6التاريخ ( ،)169/8كالثقات لمعجمي ( ،)344/2كالجرح ( ،)28/9كالكامؿ ( ،)68/7كالكماؿ (،)121/31
كالكاشؼ ( ،)356/2كالتقريب (.)585/
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 -2مكسى بف عمي بف رباح المخمي( ،)1أبك عبد الرحمف المصرم ،كلد عاـ 89ى أك90ى،
كثقو ابف سعد ،كابف معيف ،كالعجمي ،كاإلماـ أحمد ،كالنسائي ،كابف المديني ،كالذىبي
ذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ عبد الرحمف ابف أبي حاتـ الرازم :سألت أبي عف
صالحا ،ككاف يتقف حديثو ال يزيد كال ينقص ،صالح
رجبل
مكسى بف عمي فقاؿ" :كاف ن
ن
الحديث ،ككاف مف ثقات المصرييف( .")2كقاؿ ابف حجر :صدكؽ ربما أخطأ .تكفي عاـ
163ى باإلسكندرية(.)3
()4

 -3عمي بف رباح بف قصير بف القيشب

المخمي ،أبك عبد هللا المصرم ،كثقو العجمي،

كابف سعد ،كالنسائي ،كذكره ابف حباف في الثقات .كقاؿ اإلماـ أحمد ":ما عممت إال
خير( ")5كقاؿ أبك زرعة" :عمي بف رباح عف أبي بكر كعمي  مرسؿ"( .)6قاؿ ابف
نا
حجر :ثقة ،تكفي عاـ 114ى ،قيؿ117 :ى(.)7
 -4عقبة بف عامر :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)79
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف فيو مكسى بف عمي صدكؽ ربما أخطأ.
التعميؽ عمى الحديث:
اختمؼ الناس في جكاز الصبلة عمى الجنازة ،كالدفف في ىذه الساعات الثبلث( ،)8فذىب
أكثر أىؿ العمـ ،كمنيـ أبك حنيفة كأصحابو ،كأحمد ،كغيرىـ إلى كراىية الصبلة عمى الجنائز في
) (1المَّخمي :بفتح البلـ المشددة ،كسككف الخاء ،نسبة إلى لخـ في اليمف .انظر إلى :األنساب (.)132/5
) (2انظر إلى :الجرح (.)153/8

) (3سؤاالت ابف الجنيد ( ،)309/كسؤاالت ابف أبي شيبة ( ،)99/كالعمؿ ألحمد ( ،)208/2كالتاريخ (،)289/7
كالثقات لمعدلي ( ،)305/2كالثقات البف حباف ( ،)453/7كالكماؿ ( ،)122/29كالكاشؼ ( ،)306/2كالميزاف
( ،)215/4كالتيذيب ( ،)184/4كالتقريب (.)553/
) (4القٌ ًش ٍيب :بفتح القاؼ ،ككسر الشيف كسككف الياء ،ىذه النسبة إلى بني قشيب ،كالمنتسب إلييا :أبك عبدهللا
عمي بف رباح المخمي القشيبي .انظر إلى :األنساب (.)501/4
) (5الجرح (.)186/6
) (6جامع التحصيؿ (.)240/
) (7التاريخ ( ،)274/6كالثقات لمعجمي ( ،)153/2كالمراسيؿ البف أبي حاتـ ( ،)140/كالثقات البف حباف
( ،)161/5كالكماؿ (  ،)428/20كالتقريب (.)401/
) (8انظر إلى :المغني البف قدامة(.)513/2
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األكقات التي تكره فييا الصبلة ،ككاف الشافعي يرل الصبلة عمى الجنائز أم ساعة شاء مف ليؿ
أك نيار ،ككذلؾ الدفف أم كقت كاف مف ليؿ أك نيار ،كقكؿ الجماعة أكلى لمكافقة الحديث(.)1

) (1انظر إلى :شرح أبي داكد لمعيني (.)131/6
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اصٍـ ،ع ْف مالِ ٍؾ ،ع ْف َن ِ
َخبرَنا أَبو ع ِ
َف َّ
الن ِب َّي
اف ٍعَ ،ع ِف ْاب ِف ُع َم َر ،أ َّ
َ
الحديث مائة وسبعة :أ ْ َ َ ُ َ
َ َ
صمِّي قَ ْب َؿ الظُّ ْي ِر َرْك َعتَ ْي ِفَ ،وَب ْع َد الظُّ ْي ِر َرْك َعتَ ْي ِفَ ،وَب ْع َد ا ْل َم ْغ ِر ِب َرْك َعتَ ْي ِف ِفي َب ْي ِت ِوَ ،وَب ْع َد
" ُي َ
َرْك َعتَ ْي ِفَ ،وَب ْع َد ا ْل ُج ُم َع ِة َرْك َعتَ ْي ِف ِفي َب ْي ِت ِو".
تخريج الحديث:

اف
َ ك َ
ا ْل ِع َش ِ
اء

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)186/1كتاب الصبلة )144( ،باب في صبلة السنة،حديث رقـ.)1473(:
 كالبخارم في صحيحو ( )11( ،)13/2كتاب الجمعة )39( ،باب الصبلة بعد الجمعةكقبميا ،حديث رقـ ،)937(:مف طريؽ عبد هللا بف يكسؼ عف مالؾ _بو  ،بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )7( ،)339/كتاب الجمعة )18( ،باب الصبلة بعد الجمعة،حديث رقـ ،)882(:مف طريؽ يحيى بف يحيى عف مالؾ _بو  ،جزء مف الحديث بمفظ
متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )5( ،)153/كتاب التطكع )1( ،باب حديث رقـ ( ،)1252مفطريؽ القعنبي عف مالؾ_ بو ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)298/2كتاب الصبلة )320( ،باب ما جاء أنو يصمييا فيالبيت ،حديث رقـ ،)433(:مف طريؽ أيكب عف نافع _بو  ،جزء مف الحديث بمفظ
متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )10( ،)455/2كتاب اإلمامة )64( ،باب الصبلة بعد الظير،حديث رقـ ،)872(:مف طريؽ قتيبة بف سعيد عف مالؾ_ بو ،بمفظ متقارب.
 كمالؾ في مكطئو ( )3( ،)231/2كتاب الصبلة )575( ،باب العمؿ في جامع الصبلة،حديث رقـ ،)174(:مف طريؽ يحيى عف مالؾ_ بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)63/2مف طريؽ عبد الرحمف عف مالؾ_ بو ،بدكف (الظير). كعبد الرزاؽ في مصنفو ( ،)64/3كتاب الصبلة ،باب التطكع قبؿ الصبلة كبعدىا،حديث رقـ ،)4809(:مف طريؽ ابف جريج عف ابف نافع_ بو ،بمفظ متقارب .

رجاؿ السند:
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 -1الضحاؾ بف مخمد أبك عاصـ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)60
 -2مالؾ بف أنس :ثقة ،حجة ،إماـ دار اليجرة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)47
 -3نافع أبك عبد هللا المدني ،مكلى ابف عمر ،ثقة ،ثبت ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ
(.)3
 -4عبد هللا بف عمر بف الخطاب ،صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ (.)3
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
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ي ،ع ْف عب ِد َِّ
اَّلل ْب ِف ُب َرْي َدةََ ،ع ْف َع ْب ِد
الحديث مائة وثمانية :أ ْ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُف َى ُار َ
وف ،أَ ْن َبأََنا ا ْل ُج َرْي ِر ُّ َ َ ْ
()2
()1
اَّلل ب ِف م َغ َّف ٍؿ ،قَاؿ :قَاؿ رسوؿ َِّ
ِ
ص َالةٌَ ،ب ْي َف
اَّلل َ " :ب ْي َف ُك ِّؿ أَ َذا َن ْي ِف
ص َالةٌ َ ،ب ْي َف ُك ِّؿ أَ َذا َن ْي ِف َ
َ
َ َ َُ ُ
َّ ْ ُ
ِ
اء".
ص َالةٌ ل َم ْف َش َ
ُك ِّؿ أَ َذا َن ْي ِف َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)187/1كتاب الصبلة ،)145( ،باب الركعتيف قبؿالمغرب ،حديث رقـ.)1476(:
 كالبخارم في صحيحو ( )10( ،)127/1كتاب اآلذاف )14( ،باب كـ بيف اآلذافكاإلقامة ،كمف ينتظر اإلقامة ،حديث رقـ ،)624(:مف طريؽ خالد عف الجريرم –بو،
أيضا أخرجو في ( )16باب بيف كؿ أذانيف صبلة لمف شاء ،حديث
بمفظ متقارب ،ك ن
رقـ ،)627(:مف طريؽ كيمس بف الحسف عف عبد هللا بف بريدة –بو ،بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )6( ،)325/كتاب صبلة المسافريف كقصرىا )56( ،باب بيف كؿأذانيف صبلة ،حديث رقـ ،)838(:مف طريؽ كيمس عف ابف بريدة –بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )5( ،)156/2كتاب التطكع )11( ،باب الصبلة قبؿ المغرب،مي ىَة عف الجريرم –بو ،بمفظو.
حديث رقـ ،)1283(:مف طريؽ ابف يع َّ
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)351/كتاب الصبلة )136( ،باب الصبلة قبؿ المغرب،حديث رقـ ،)185(:مف طريؽ كيمس بف الحسف عف عبد هللا بف بريدة –بو ،جزء مف
الحديث بمفظو.
 كالنسائي في سننو ( )7( ،)357/2كتاب اآلذاف )39( ،باب الصبلة بيف اآلذافكاإلقامة ،حديث رقـ ،)680(:مف طريؽ كيمس عف ابف بريدة –بو ،بمفظو.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)368/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )110( ،باب ماجاء في الركعتيف قبؿ المغرب ،حديث رقـ ،)1162(:مف طريؽ كيمس عف ابف بريدة –
بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)86/4مف طريؽ كيمس عف ابف بريدة –بو ،بمفظو.) (1أذانيف :ىما األذاف كاإلقامة .انظر إلى :تاج العركس (.)171/34

) (2صبلة :أم نافمة ،كليذا قاؿ" :لمف شاء" أم يريد السنف الركاتب التي تصمى قبؿ الفرض .انظر إلى :النياية
(.)34/1
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 كابف ابي شيبة ( )3( ،)128/5كتاب الصبلة )645( ،باب مف كاف يصمي ركعتيف قبؿالمغرب ،حديث رقـ ،)7461(:مف طريؽ كيمس عف ابف بريدة –بو ،بمفظو.
 كالبييقي في سننو ( ،)474/2كتاب الصبلة )565( ،باب مف جعؿ قبؿ صبلة المغربركعتيف ،مف طريؽ السعدم عف يزيد بف ىاركف –بو ،بمفظو.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)426/4كتاب الصبلة )4( ،باب في األكقات المنييعنيا ،حديث رقـ ،)1559(:مف طريؽ كيمس عف ابف بريدة –بو ،بمفظ متقارب.
 كالبغكم في شرح السنة ( ،)293/2كتاب الصبلة ،باب الصبلة بيف األذاف كاإلقامة،حديث رقـ ،)430(:مف طريؽ كيمس عف ابف بريدة –بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1يزيد بف ىاركف :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)20( :
الج ىر ً
يرم( ،)1أبك مسعكد البصرم  ،كثقو ابف سعد ،كابف معيف ،كاإلماـ
 -2سعيد بف إياس ي

أحمد ،كالذىبي ،كالعجمي ،كزاد" :اختمط في آخر عمره ،ركل عنو في االختبلط ،يزيد بف
ىاركف ،كابف المبارؾ( ،)2كابف أبي عدم( ،)3ككؿ مف ركل عنو مف ىؤالء فيك مختمط،
إنما الصحيح عنو :حماد بف سممة ،كاسماعيؿ بف عميَّة ،كعبد األعمى( ،)4مف أصحيـ
()5

صحيح"(،)6

سماعا ،سمع منو قبؿ أف يختمط بثماف سنيف ،كسفياف الثكرم ،كشعبة
ن
كقاؿ أبك عبيد اآلجرم في سؤاالتو( )7ألبي داكد" :سمعت أبك داكد يقكؿ :أركاىـ عف
()8

الجريرم إسماعيؿ بف عمية ،ككؿ مف أدرؾ أيكب

فسماعو عف الجريرم جيد" .كقاؿ

قديما فيك صالح ،كىك حسف
أبك حاتـ عنو :تغير حفظو قبؿ مكتو فمف كتب عنو ن
الج ىريرم :بضـ الجيـ ،كفتح الراء ،الجميؿ بيا أبك مسعكد سعيد بف إياس الجريرم .انظر إلى :األنساب
) (1ي
(.)53/3
) (2عبد هللا بف المبارؾ الحنظمي ،ثقة ثبت عالـ ،تكفي عاـ 181ىػ .انظر إلى :التقريب (.)320/

) (3محمد بف إبراىيـ ابف أبي عدم ،ثقة ،تكفي عاـ  194ىػ .انظر إلى :المصدر السابؽ (.)465/
) (4عبد األعمى بف عبد األعمى البصرم  ،ثقة ،تكفي عاـ 189ىػ .انظر إلى :المصدر نفسو (.)331/
) (5شعبة بف الحجاج ،ثقة ،تكفي عاـ 160ىػ .انظر إلى :المصدر نفسو (.)266/
) (6انظر إلى :الثقات لمعجمي (.)394/1
).)303/( (7

) (8أيكب ابف أبي تيمة كيساف السختياني ،ثقة حجة مف كبار الفقياء العباد ،تكفي عاـ 131ىػ .انظر إلى:
التقريب (.)117/
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()1

الحديث ،كذكره النسائي في كتابو الضعفاء

كقاؿ عنو" :مف سمع منو بعد االختبلط

فميس بشيء" .كقد ضعفو يحيى القطاف ،كسمع منو كىك مختمط كلـ يرك عنو ،كقاؿ
لعيسى بف يكنس( :)2أسمعت مف الجريرم كىك مختمط؟ قاؿ :نعـ ،قاؿ :ال ترك عنو.
كقاؿ ابف عدم" :ال أكذب هللا ما سمعت مف الجريرم إال بعد ما اختمط ،كىك مستقيـ
الحديث ،كحديثو حجة مف سمع منو قبؿ االختبلط"( .)3كقاؿ ابف حجر :ثقة ،اختمط قبؿ
مكتو بثبلث سنيف .تكفي عاـ 144ق(.)4
كيرد بعده.
قاؿ الباحث :ىك ثقة ،يحتج بحديثو قبؿ االختبلط ،ي
 -3عبد هللا بف بريدة األسممي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)23(:
 -4عبد هللا بف مغفؿ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)23(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث " بيف كؿ أذانيف صبلة لمف شاء" قاؿ بعض الفقياء :أما كـ بيف
األذانيف ،كاإلقامة في الصمكات كميا ،فبل ح ٌد في ذلؾ أكثر مف اجتماع الناس ،كتمكف دخكؿ

الكقت(.)5

).)127/( (1
) (2عيسى بف يكنس ابف أبي إسحؽ السبيعي ،ثقة ،تكفي عاـ  187أك 191ى .انظر إلى :التقريب (.)441/
) (3انظر إلى :الكامؿ (.)392/3
) (4التاريخ ( ،)456/3كالجرح ( ،)2/4كالثقات البف حباف ( ،)351/6كالضعفاء البف الجكزم (،)314/1

كالكماؿ ( ،)338/10كالمغني ( ،)370/1كالميزاف ( ،)127/2كالمختمطكف ( ،)16/كالتقريب (.)233/
) (5انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)252/2
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ِ
ت
الرِب ِ
يد ْب ُف َّ
الحديث مائة وتسعة :أ ْ
اؿَ :س ِم ْع ُ
َخ َب َرَنا َس ِع ُ
يعَ ،ح َّدثََنا ُش ْع َب ُةَ ،ع ْف َع ْم ِرو ْب ِف َعام ٍر ،قَ َ
()1
ِ
وؿ َِّ
ِ ِ
ص َال ِة ا ْلم ْغ ِر ِب َعمَى َع ْي ِد ر ُس ِ
اب
اؿَ :ك َ
وـ لُ َب ُ
اف "ا ْل ُم َؤّذ ُف ُي َؤّذ ُف ل َ
َ
َ
أََن ًسا  ،قَ َ
اَّلل  فَ َيقُ ُ
()2
ِ
ِ
اري( )3حتَّى ي ْخرج رسوؿ َِّ
وؿ َِّ
اب ر ُس ِ
أ ْ ِ
اؿَ :وَق َّؿ
وف
َّ
اَّلل  فَ َي ْبتَد ُر َ
َص َح َ
اَّلل َ و ُى ْـ َك َذل َؾ» قَ َ
الس َو ِ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ
ث".
اف َي ْم َب ُ
َما َك َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)187/1كتاب الصبلة ،)145( ،باب الركعتيف قبؿالمغرب ،حديث رقـ.)1477(:
 كالبخارم في صحيحو ( )10( ،)127/1كتاب اآلذاف )14( ،باب كـ بيف اآلذافكاإلقامة ،كمف ينتظر اإلقامة ،حديث رقـ ،)625(:مف طريؽ غندر عف شعبة – بو،
بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )6( ،)325/كتاب صبلة المسافريف كقصرىا )55( ،باباستحباب ركعتيف قبؿ صبلة المغرب ،حديث رقـ ،)837(:مف طريؽ أنس ،بمفظ
مختمؼ.
 كالنسائي في سننو ( )7( ،)357/2كتاب اآلذاف )39( ،باب الصبلة بيف اآلذافكاإلقامة ،حديث رقـ ،)681(:مف طريؽ أبي عامر عف شعبة –بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)280/3مف طريؽ محمد بف جعفر عف شعبة –بو ،بمفظ متقارب. كالبييقي في سننو ( ،)19/2كتاب الصبلة ،باب كـ بيف اآلذاف كاإلقامة ،مف طريؽمحمد بف جعفر عف شعبة –بو ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)458/4كتاب الصبلة )4( ،باب األكقات المنيي عنيا،حديث رقـ ( ،)1589مف طريؽ محمد بف جعفر عف شعبة –بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1سعيد بف الربيع العامرم :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)39(:
 -2شعبة بف الحجاج :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)30(:
) (1لباب :لب كؿ شيء :أم خالصة كخياره .انظر إلى :المحكـ (.)366/10

) (2يبتدركف :ابتدر القكـ أمرا :أم تسارعكا إليو ،أييـ يسبؽ ،فيغمب عميو .انظر إلى :تاج العركس (.)138/10
) (3السكارم :جمع سارية كىي االسطكانة .انظر إلى :النياية (.)365/2
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 -3عمرك بف عامر األنصارم :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)38(:
 -4أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)6(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
()1

الصبلة بيف السكارم

جائزة ،كانما يكره أف يككف الصؼ يقطعو أسطكانة إذا صمكا

جماعة؛ خشية أف يمر أحد بيف يديو ،كاف كاف اإلماـ سترة لمف خمفو ،كيستحب أف تككف
األسطكانة خمؼ الصؼ أك أمامو ،ليستتر بيا المصمي في الجماعة(.)2

) (1السكارم :ىي االسطكانة ،يريد إذا كاف في صبلة الجماعة؛ ألجؿ انقطاع الصؼ .انظر إلى :النياية
(.)365/2

) (2انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)134/2
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ِ
ٍ
يد ب ُف ع ِ
ِ
اف
الحديث مائة وعشرة :أ ْ
ام ٍرَ ،ع ْف ِى َش ٍاـَ ،ع ْف ُم َح َّمدَ ،ع ْف َعائ َش َة ،قَالَ ْتَ :ك َ
َخ َب َرَنا َسع ُ ْ َ
( )2
()1
اَّلل  " ي ْخ ِفي ما ي ْق أرُ ِفي ِيما ،وَذ َكر ْت ُ قؿ يا أَيُّيا ا ْل َك ِ
رسوؿ َِّ
َح ٌد
وفَ ، و ُ ق ْؿ ُى َو َّ
اف ُر َ
اَّللُ أ َ
ْ َ َ
ُ
َ َ َ
َ ََ
َُ ُ
يدِ :في َرْك َعتَ ِي ا ْلفَ ْج ِر".
اؿ َس ِع ٌ
" قَ َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)187/1كتاب الصبلة ،)146( ،باب القراءة فيركعتي الفجر ،حديث رقـ.)1478(:
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)363/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )102( ،باب ماجاء فيما يق أر في الركعتيف قبؿ الفجر ،حديث رقـ ،)1150(:مف طريؽ عبد هللا بف
شقيؽ عف عائشة ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)225/6مف طريؽ عبد الرزاؽ عف ىشاـ –بو ،بمفظ متقارب. كعبد الرزاؽ في مصنفو ( )59/3كتاب الصبلة ،باب القراءة في ركعتي الفجر ،حديثرقـ ،)4788(:مف طريؽ عبد الرزاؽ عف ىشاـ –بو ،بمفظ متقارب.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)372/4كتاب الصبلة ،)513( ،باب ما يق أر بوفييما ،حديث رقـ ،)6395(:مف طريؽ ابف إدريس عف ىشاـ –بو ،بمفظ متقارب.
 كالطبراني في األكسط ( ،)256/5حديث رقـ ،)5247(:مف طريؽ ابف شقيؽ عفعائشة ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)214/6كتاب الصبلة )19( ،باب النكافؿ ،حديثرقـ ،)2461(:مف طريؽ ابف شقيؽ عف عائشة ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1سعيد بف عامر الضبعي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)59(:
 -2ىشاـ بف حساف القردكسي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)94(:
 -3محمد ابف سيريف :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)94(:
 -4عائشة رضي هللا عنيا :أـ المؤمنيف ،تقدمت ترجمتيا في حديث رقـ.)40(:

) (1سكرة الكافركف /آية (.)1
) (2سكرة اإلخبلص /آية (.)1
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الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد ؛ ألف عمتو القادحة االنقطاع ،حيث إف ابف سيريف لـ
يسمع مف عائشة (.)1
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث استحباب التخفيؼ في سنة الفجر ،كىك مذىب مالؾ ،كالشافعي ،كقاؿ
النخعي ،كاختاره الطحاكم :ال بأس بإطالتيا ،كاستحب مالؾ االقتصار عمى الفاتحة(.)2

) (1انظر إلى :مسند أحمد (.)184/6
) (2انظر إلى :عمدة القارمء (.)206/5
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ير ،ح َّدثََنا ِى َشاـ الدَّستُو ِائ ُّي ،ع ْف ا ْلقَ ِ
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َ
ْب ُف َج ِر ٍ َ
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وف َب ْع َد طُمُوِع َّ
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ب
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ِ
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ٍ
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رسوؿ َِّ
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"ص َالةُ ْاأل ََّوا ِب َ
ض ْت ا ْلف َ
اَّلل َ :
َ
ص ُ
َُ ُ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)189/1كتاب الصبلة ،)153( ،باب في صبلةاألكابيف ،حديث رقـ.)1494(:
 كمسمـ في صحيحو ( )6( ،)295/كتاب صبلة المسافريف كقصرىا )19( ،باب صبلةاألكابيف حيث تركض الفصاؿ ،حديث رقـ ،)748(:مف طريؽ أيكب عف القاسـ بف
عكؼ –بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)366/4مف طريؽ ككيع عف ىشاـ –بو ،بمفظ متقارب. كعبد الرزاؽ في مصنفو ( )3( ،)69/3كتاب الصبلة ،باب التطكع قبؿ الصبلة كبعدىا،حديث رقـ ،)4832(:مف طريؽ أيكب عف القاسـ –بو ،بمفظ متقارب.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)258/5كتاب الصبلة )699( ،باب مف كافيصمييا ،حديث رقـ ،)7869(:مف طريؽ ككيع عف ىشاـ –بو ،بمفظ متقارب.
 كالطبراني في األكسط ( ،)378/2حديث رقـ ،)2279(:مف طريؽ أيكب عف القاسـ –بو ،جزء مف الحديث بمفظو.
 كالطبراني في الكبير ( ،)207/5حديث رقـ ،)5110(:مف طريؽ قتادة عف القاسـ –بو،جزء مف الحديث بمفظو.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)280/6كتاب الصبلة )19( ،باب النكافؿ ،حديثرقـ ،)2539(:مف طريؽ أيكب عف القاسـ –بو ،بمفظ متقارب.
 كالبغكم في شرح السنة ( ،)145/4كتاب الصبلة ،باب كقت صبلة الضحى ،حديثرقـ ،)1010(:مف طريؽ قتادة عف القاسـ –بو ،بمفظ متقارب.
) (1األكابيف :جمع أكاب :ىك المطيع الذم يرجع إلى هللا بالتكبة كالطاعة .انظر إلى :النياية (.)79/1
) (2رمضت :رمض الشيء :اشتد حره .انظر إلى :الفائؽ (.)86/2
)ً (3
الفصاؿ :جمع فىصيًؿ ،كلد الناقة إذا فصؿ عف أمو .انظر إلى :تاج العركس ( .)164/30كمعنى (رمضت

الفصاؿ) ىي أف تحمى الرماؿ مف شدة الحر فتبرؾ الفصاؿ؛ مف شدة حرىا ،كاحراقيا أخفافيا .انظر إلى :النياية

(.)264/2
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رجاؿ السند:
 -1كىب بف جرير األزدم :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)106(:
 -2ىشاـ الدستكائي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)62(:
 -3القاسـ بف عكؼ الشيباني البكرم ،العكفي ،ضعفو النسائي ،كشعبة ،حيث ذكر العقيمي
في كتابو الضعفاء( :)1أف ابف المديني قاؿ :قمت ليحيى بف سعيد القطاف ،تحفظ حديث
()4

قتادة( :)2إف ىذه الحشكش محتضرة()3؟ قاؿ :ال .فقمت لو :إنما كاف شعبة

يحدثو عف

قتادة عف النضر بف أنس( ،)5عف زيد بف أرقـ ،ككاف ابف أبي عركبة يحدثو عف قتادة
عف القاسـ بف عكؼ عف زيد بف أرقـ ،فقاؿ يحيى :شعبة لك عمـ أنو عف القاسـ بف
عكؼ لـ يحممو ،قمت :لـ؟ قاؿ :إنو تركو كقد رآه .كنقؿ الترمذم في العمؿ الكبير( ،)6أنو
جميعا
سأؿ البخارم عف ذلؾ ،أم الركايات عندؾ أصح؟ قاؿ :لعؿ قتادة سمع منيما
ن

ً
يقض في ىذا بشيء .أما الذىبي في الميزاف( ،)7رجح ركاية شعبة ىذه،
عف زيد ،كلـ
فإنو بعد أف نقؿ عف ابف عدم قكلو" :اشتير القاسـ بف عكؼ بحديث الحشكش
محتضرة ،عف زيد كىك ممف يكتب حديثو( ،")8قاؿ" :كاألصح حديث قتادة عف النضر بف
أنس بدؿ القاسـ بف عكؼ عف زيد" ،كقاؿ أبك حاتـ عنو" :مضطرب الحديث ،كمحمو
عندم الصدؽ"( ،)9كقاؿ عنو ابف حجر :صدكؽ يغرب(.)10
).)477/3( (1
) (2قتادة بف دعامة ،ثقة ،تكفي عاـ  .100انظر إلى :التقريب (.)453/
) (3الحشكش محتضرة :الحشكش :أم مكاضع الغائط ،كمحتضرة ،أم تحضرىا الشياطيف .انظر إلى :تاج
العركس ( .)234/5كالحديث أخرجو ابف ماجو في سننو ( ،)108/حديث رقـ.)296(:

) (4شعبة بف الحجاج ،ثقة أمير المؤمنيف في الحديث ،تكفي عاـ 160ىػ ،انظر إلى :التقريب (.)266/
) (5النضر بف أنس بف مالؾ األنصارم ،ثقة ،تكفي سنة بضع كمائة .انظر إلى :المصدرالسابؽ (.)561/
).)22/1( (6
).)376/3( (7
) (8الكامؿ (.)37/6

) (9الجرح (.)115/7
) (10التاريخ ( ،)166/7كالكماؿ ( ،)305/5كالكاشؼ ( ،)129/2كالتيذيب ( ،)416/3كالتقريب (.)451/
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 -4زيد بف أرقـ بف زيد األنصارم الخزرجي( ،)1أبك عمرك .صحابي جميؿ ،ركل عف النبي
()2

 كغ از معو سبع عشرة غزكة ،كقيؿ :أكليا الخندؽ ،أنزؿ هللا تصديقو في قصتو

مع

عبد هللا بف أبي المنافؽ في سكرة المنافقيف( ،)3سكف الككفة ،كمات بيا عاـ  66أك
ٌ
68ى(.)4
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف فيو القاسـ بف عكؼ صدكؽ يغرب.
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث بياف فضيمة صبلة الضحى كقت اشتداد الحر ،كاف كانت تجكز مف
طمكع الشمس إلى زكالو( ،)5حيث ذكر رسكؿ هللا أف األكاب ىك الذم يحافظ عمى صبلة
الضحى ،كأعمميـ أف تأخيرىا إلى شدة الحر ىي صبلة األكابيف ،كاف كاف لـ ينييـ عف
صبلتيا عند اإلشراؽ(.)6

) (1الخزرجي :بفتح الخاء ،كسككف الزام ،كفتح الراء ،ىذه النسبة إلى الخزرج كىك بطف مف األنصار .انظر
إلى :األنساب (.)359/2
) (2انظر إلى :تفسير القرآف – البف كثير (.)11-10/14
) (3سكرة المنافقكف /اآلية (.)8
) (4االستيعاب ( ،)248/كأسد الغابة ( ،)124/2كالكماؿ ( ،)10/10كالسير ( ،)165/3كالتقريب (.)222/
) (5انظر إلى :شرح النككم عمى مسمـ (.)30/6
) (6انظر إلى :عمدة القارمء (.)349/7
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َ
َ
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ْ َ
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ِ
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اَّلل َ ع ْف َ ِ َّ ِ
َح ُد ُك ُـ
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َ َ ٌَُ َُ َ
ِ
ِ
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َف ْم ُي َ

اؿ:
ُع َم َر قَ َ
الص ْب َح(،)2
ُّ

تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)189/1كتاب الصبلة ،)155( ،باب في صبلة الميؿ،حديث رقـ.)1496(:
 كالبخارم في صحيحو( )19( ،)51/2كتاب التيجد بالميؿ )10( ،باب كيؼ كاف صبلةالنبي  ،حديث رقـ ( ،)1137مف طريؽ عبد هللا بف عمر ،بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )6( ،)295/كتاب صبلة المسافريف كقصرىا )20( ،باب صبلةالميؿ مثنى مثنى ،كالكتر ركعة مف آخر الميؿ ،حديث رقـ ،)749(:مف طريؽ يحيى بف
يحيى عف مالؾ –بو ،بمفظو.
 كأبك داكد في سننو ( )5( ،)160/كتاب التطكع )23( ،باب صبلة الميؿ مثنى مثنى،حديث رقـ ،)1326 (:مف طريؽ القعنبي عف مالؾ –بو ،بمفظو.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)300/2كتاب الصبلة )323( ،باب صبلة الميؿ مثنى مثنى،حديث رقـ ،)437(:مف طريؽ الميث عف نافع –بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )20( ،)259/3كتاب قياـ الميؿ )35( ،باب كيؼ الكتر بكاحدة،حديث رقـ ،)1693(:مف طريؽ ابف القاسـ عف مالؾ –بو ،بمفظو.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)418/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )171( ،باب صبلةالميؿ ركعتيف ،حديث رقـ ،)1320(:مف طريؽ طاككس عف ابف عمر ،بمفظ متقارب.
 كمالؾ في مكطئو ( )3( ،)168/2كتاب الصبلة )398( ،باب األمر بالكتر ،حديثرقـ ،)122(:مف طريؽ يحيى عف مالؾ –بو ،بمفظو.
 كأحمد في مسنده ( ،)5/2مف طريؽ أيكب عف نافع –بو ،بمفظو. كعبد الرزاؽ في مصنفو ( ،)29/3كتاب الصبلة ،باب أخر صبلة الميؿ ،حديثرقـ ،)4681(:عف طريؽ سالـ عف ابف عمر ،بمفظ متقارب.

) (1مثنى مثنى :أم ركعتاف ركعتاف .انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)577/2
) (2أخشى الصبح :أم خاؼ طمكع الفجر .انظر إلى :المصدر السابؽ(.)578/2
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 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)183/6الصبلة )18( ،باب الكتر ،حديثرقـ ،)2426(:مف طريؽ عبد هللا بف دينار عف ابف عمر ،بمفظ متقارب.
 كالبغكم في شرح السنة ( ،)73/4كتاب الصبلة ،باب صبلة الميؿ مثنى مثنى كالكتربكاحدة ،حديث رقـ ،)954(:مف طريؽ أبي مصعب عف مالؾ –بو ،بمفظو.
رجاؿ السند:
 -1خالد بف مخمد :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)47(:
 -2مالؾ بف أنس :ثقة ،إماـ دار اليجرة،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)47(:
 -3نافع مكلى ابف عمر :ثقة ،ثبت ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)3(:
 -4عبد هللا بف عمر :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)3(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف فيو خالد بف مخمد صدكؽ ،كبالمتابعة التامة مف :يحيى
ابف يحيى النيسابكرم (أبي زكريا( ،))1كعبد هللا بف مسممة القعنبي( ،)2كعبد الرحمف بف القاسـ
المصرم( ،)3كجميعيـ ثقات ،كأحمد بف أبي بكر (أبي مصعب) ( ،)4الصدكؽ الفقيو لو ،يرتقي
الحديث إلى الصحيح لغيره.
التعميؽ عمى الحديث:
الحديث دليؿ عمى مشركعية نافمة الميؿ ،كتككف مثنى مثنى ،أم يصمى كؿ ركعتيف
بتشيد كسبلـ ،سكل ركعو الكتر فإنيا كاحدة ،كاليو ذىب جماىير العمماء(.)5

) (1انظر إلى :التقريب (.)590/
) (2انظر إلى :المصدر السابؽ (.)323/
) (3انظر إلى :المصدر نفسو (.)348/
) (4انظر إلى :المصدر نفسو (.)78/
) (5انظر إلى :سبؿ السبلـ (.)15/2
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ام ٍر ،ع ْف عو ٍ
يد ب ُف ع ِ
ِ
ؼَ ،ع ْف ُزَرَارةَ ْب ِف أ َْوفَىَ ،ع ْف َع ْب ِد
الحديث مائة وثالثة عشر :أ ْ
َخ َب َرَنا َسع ُ ْ َ
َ َْ
()1
ِ
الناس فَقَالُوا :قَِدـ رسوؿ َِّ
اَّلل ب ِف س َالـ قَاؿ :لَ َّما قَِدـ رسوؿ َِّ
ِ
اَّلل ،قَِد َـ
استَ ْش َرفَ ُو
اَّلل  ا ْل َمدي َن َة ْ
َّ ُ
َ َُ ُ
َ َُ ُ
َّ ْ َ َ َ
اَّلل ،قاؿ :فَ َخر ْج ُ ِ
رسوؿ َِّ
س ِب َو ْج ِو َك َّذ ٍ
اب،
ْت أ َّ
ت َو ْج َي ُوَ ،ع َرف ُ
يم ْف َخ َر َجَ ،فمَ َّما َأر َْي ُ
َف َو ْج َي ُو لَ ْي َ
َ
ت ف َ
َُ ُ
)
2
(
الس َالـ  ،وأَ ْط ِعموا الطَّعاـ ،و ِ
اف أ ََّوؿ ما َس ِم ْعتُ ُو َيقُوؿَ « :يا أ َُّي َيا َّ
صمُوا
اس ،أَف ُ
َو َك َ
ََ َ
الن ُ
َ ُ
ُ
ُ َ
ْشوا َّ َ
()3
الن ِ
اـ ،تَ ْد ُخمُوا ا ْل َج َّن َة ِب َس َالٍـ".
صمُّوا َو َّ ُ
اـ َ ،و َ
اس ن َي ٌ
ْاألَ ْر َح َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)189/1كتاب الصبلة ،)155( ،باب في صبلة الميؿ،حديث رقـ.)1497(:
 كالترمذم في سننو ( )38( ،)652/4كتاب صفة القيامة )42( ،باب ،حديثرقـ ،)2485(:مف طريؽ يحيى بف سعيد عف عكؼ –بو ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجة في سننو ( )5( ،)423/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )174( ،باب قياـالميؿ ،حديث رقـ ،)1334(:مف طريؽ محمد بف جعفر عف عكؼ –بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)451/5مف طريؽ محمد بف جعفر عف عكؼ –بو ،بمفظ متقارب. كابف أبي شيبة في مصنفو ( )37( ،)544/19كتاب األكائؿ )1( ،باب أكؿ ما فعؿكمف فعمو ،حديث رقـ ،)36997(:مف طريؽ أبي أسامة عف عكؼ –بو ،بمفظ متقارب.
 كالطبراني في األكسط ( ،)313/5حديث رقـ ،)5410(:مف طريؽ عبد هللا بف سبلـ،بمفظ متقارب.
 كالطبراني في الكبير ( ،)159/13حديث رقـ ،)385(:مف طريؽ معاذ القرشي عفعكؼ –بو ،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)502/2كتاب الصبلة ،باب الترغيب في قياـ الميؿ ،مف طريؽمعاذ البصرم عف عكؼ –بو ،بمفظ متقارب.
 كالبغكم في شرح السنة ( ،)40/4كتاب الصبلة ،باب التحريض عمى قياـ الميؿ ،حديثرقـ ،)926(:عف طريؽ النضر بف شميؿ عف عكؼ –بو ،بمفظ متقارب.
) (1استشرفو الناس :أم رفعكا رؤكسيـ كأبصارىـ .انظر إلى :لساف العرب (.)2244/4
) (2أفشكا السبلـ :أم أظيركه بكثرة .انظر إلى :العجـ الكسيط (.)690/

) (3صمكا األرحاـ :الكصؿ :ضد اليجراف .كصؿ األرحاـ :كناية عف اإلحساف إلى األقارب .انظر إلى :النياية
(.)191/5
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رجاؿ السند:
 -1سعيد بف عامر الضبعي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)59(:
 -2عكؼ بف أبي جميمة اليجرم :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)14(:
 -3يز اررة بف أكفى العامرم الحرشي( ،)1كثقو العجمي ،كابف معيف ،كالنسائي ،كابف سعد ،كابف
حجر ،كذكره ابف حباف في ثقاتو ،تكفي عاـ 93ىػ(.)2

 -4عبدهللا بف سبلـ بف الحارث اإلسرائيمي ،أبك يكسؼ ،صحابي جميؿ ،قيؿ :كاف اسمو في
الجاىمية الحصيف ،فمما أسمـ سماه النبي  عبد هللا ،كشيد لو بالجنة ،تكفي عاـ
43ىػ(.)3
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات ،كعندما سأؿ عبد الرحمف أباه أبا حاتـ،
ىؿ سمع ز اررة مف عبد هللا بف سبلـ؟ قاؿ أبك حاتـ :ما أيراه كلكف يدخؿ في المسند( .)4فمقد ثبت
سماع ز اررة مف ابف سبلـ تبصريحو بالتحديث عند ابف ماجو( ،)5كابف أبي شيبة( ،)6كقد قاؿ
الترمذم في سننو(" :)7حديث حسف صحيح" ،كقاؿ الحاكـ في المستدرؾ(" :)8ىذا حديث صحيح
عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه".

التعميؽ عمى الحديث:

) (1الحرشي :بفتح الحاء كالراء ،ىذه النسبة إلى بني الحريش بف كعب .انظر إلى :األنساب (.)202/2
) (2التاريخ ( ،)438/3كالثقات لمعجمي ( ،)370/1كالجرح ( ،)603/3كالثقات البف حباف ( ،)466/4كالكماؿ
( ،)339/9كجامع التحصيؿ ( ،)176/كالتقريب (.)215/

) (3االستيعاب ( ،)437/كأسد الغابة ( ،)160/3كالكماؿ ( ،)74/15كالكاشؼ ( ،)560/1كالسير (،)413/2
كالتقريب (.)307/
) (4المراسيؿ البف ابي حاتـ (.)63/
) (5انظر إلى :سنف ابف ماجو ( ،)1083/2حديث رقـ.)3251(:
) (6انظر إلى :مصنؼ ابف أبي شيبة ( ،)554/19حديث رقـ.)36997(:
) ،)652/4( (7حديث رقـ.)2485(:
).)14/3( (8
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ىذا الحديث مكافؽ لقكلو تعالى :وعباد الرحمف الذي يمشوف عمى األرض ىوناً واذا

خاطبيـ الجاىموف قالوا سالما ،)1(فإفشاء السبلـ إشارة إلى قكلو تعالى :واذا خاطبيـ
الجاىموف قالو سالماً ،كاطعاـ الطعاـ إلى قكلو تعالى  :والذيف إذا أنفقوا لـ يسرفوا...

()2

وقياما ،)3(كقكلو يدخمكف الجنة
،كصبلة الميؿ إلى قكلو تعالى :والذيف يبيتوف لربيـ سجدوا
ً
مكافؽ لقكلو تعالى :أولئؾ يجزوف الغرفة بػما صبروا ويمقوف فييا تحية وسالماً.)4(

) (1سكرة الفرقاف  /اآلية (.)63
) (2نفس السكرة  /اآلية (.)67
) (3نفس السكرة  /اآلية (.)64
) (4نفس السكرة  /اآلية (.)75
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ِ
وف ْب ِف ِرَئ ٍ
الحديث مائة وأربعة عشرَ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُف َك ِث ٍ
ابَ ،ع ِف
يرَ ،ع ْف ْاأل َْو َزاع ِّيَ ،ع ْف َى ُار َ
ِ
َح َن ِ
ؼ ْب ِف قَ ْي ٍ
َخ ُر ُج
ع َو ُّ
ؽ ،فَِإ َذا َر ُج ٌؿ ُي ْك ِث ُر ُّ
تَ :ال أ ْ
ودُ ،ق ْم ُ
الس ُج َ
الرُكو َ
ت َم ْس ِج َد د َم ْش َ
اؿَ :د َخ ْم ُ
ْاأل ْ
س قَ َ
ت :يا عب َد َِّ
َعمَى َش ْف ٍع
ص ِر ُ
اَّلل ،أ َ
ؼ ،أ َْـ َعمَى ِوتْ ٍر؟ َفمَ َّما فَ َرغَُ ،ق ْم ُ َ َ ْ
َحتَّى أَ ْنظُ َر أ ََي ْد ِري َى َذا َعمَى َش ْف ٍع َي ْن َ
ِ
ت َخمِيمِي
َؾ َال أ َْد ِري ،فَِإ َّف َّ
اؿِ :إ ّني َس ِم ْع ُ
ص َرف َ
اؿِ :إ ْف أ ُ
تَ ْد ِري ا ْن َ
اَّللَ َي ْد ِري ،ثُ َّـ قَ َ
ْت ،أ َْـ َعمَى ِوتْ ٍر؟ فَقَ َ
اسِـ  يقُوؿ" :ما ِم ْف عب ٍد يسج ُد َِِّ
أَبا ا ْلقَ ِ
اَّللُ ِب َيا َد َر َج ًةَ ،و َحطَّ َع ْن ُو ِب َيا
َّلل َس ْج َدةً ِإَّال َرفَ َع ُو َّ
َْ َ ْ ُ
َ
َ ُ َ
)
2
(
)
1
(
اص َر ْت ِإلَ َّي َن ْف ِسي".
ت َر ِح َم َؾ َّ
َخ ِط َ
تَ :م ْف أَ ْن َ
يئ ًة"ُ ،ق ْم ُ
اؿ :فَتَقَ َ
اؿ :أََنا أ َُبو َذ ٍّر  ،قَ َ
اَّللُ؟ قَ َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)189/1كتاب الصبلة )157( ،باب فضؿ مف سجدهلل سجدة ،حديث رقـ.)1498(:
 كأحمد في مسنده ( ،)164/5مف طريؽ عبد الرزاؽ عف األكزاعي –بو ،بمفظ متقارب. كعبد الرزاؽ في مصنفو ( )327/2كتاب الصبلة ،باب السيك في سجدتي السيك فيالتطكع ،حديث رقـ ،)3561(:مف طريؽ األكزاعي –بو ،بمفظ متقارب.
 كالبزار في مسنده ( ،)345/9حديث رقـ ،)3903(:مف طريؽ محمد بف يكسؼ عفاألكزاعي –بو ،جزء مف الحديث بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)489/2كتاب الصبلة ،باب مف أجاز أف يصمي ببل عقد عدد،مف طريؽ أبي المغيرة عف األكزاعي –بو ،بزيادة عند البييقي (مما كقع في نفسي عميو).
الشواىد:
 -1عائشة رضً هللا عنها.
 أخرج ابف ابي شيبة حديثيا في ( )3( ،)486/3كتاب الصبلة )272( ،باب الرجؿ يرفعرأسو قبؿ اإلماـ مف قاؿ يعكد ،حديث رقـ ،)4663(:كالبييقي في ( ،)322/2كتاب
الصبلة ،باب مف لـ ير كجكب سجدة التبلكة ،بألفاظ متقاربة.
 -2ثوبان (مولى الرسول .)

) (1أبك ذر الغفارم :يحندب بف يجنادة ،صحابي جميؿ ،تكفي عاـ 32ىػ .انظر إلى :التقريب (.)638/
) (2تقاصرت :أم تضاءلت كتصاغرت .انظر إلى :معجـ المغة العربية المعاصر (.)1821/3
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 أخرج مسمـ حديثو في ( )4( ،)201/1كتاب الصبلة )43( ،باب فضؿ السجكد كالحثعميو ،حديث رقـ ،)488(:كالترمذم في ( )2( ،)230/2كتاب الصبلة )286( ،باب
كثرة الرككع كالسجكد ،حديث رقـ ،)388(:بألفاظ مختمفة.
 -3عبادة بن الصامت .
 أخرج الطبراني حديثو في المعجـ األكسط ( ،)266/1حديث رقـ ،)867(:جزء مفالحديث بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1محمد بف كثير الصنعاني :صدكؽ كثير الخطأ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)44(:
 -2عبد الرحمف بف عمر األكزاعي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)41(:
 -3ىاركف بف ًرىئاب التميمي األسيدم ،أبك بكر البصرم ،كثقو العجمي ،كاإلماـ أحمد ،كابف
معيف ،كالنسائي ،كالذىبي ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في ثقاتو(.)1

 -4األحنؼ بف قيس بف معاكية التميمي السعدم ،أبك بحر البصرم ،أسمـ عمى عيد النبي
 كدعا لو ،كلـ يتفؽ لو رؤيتو ،كلـ يمقو ،كأدرؾ عمر فمف دكنو ،كثقو العجمي ،كابف
سعد ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في ثقاتو ،تكفي عاـ  ،67أك 72ىػ بالككفة(.)2
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف فيو محمد بف كثير صدكؽ كثير الخطأ ،كبالمتابعة
التامة مف :عبد الرزاؽ بف ىماـ( ،)3كمحمد بف يكسؼ الفريابي( ،)4كعبد القدكس بف الحجاج (أبي
المغيرة( ))5الثقات لو ،يرتقي الحديث إلى الحسف لغيره.
التعميؽ عمى الحديث:
) (1التاريخ ( ،)219/8كالثقات لمعجمي ( ،)322/2كالجرح ( ،)89/9كالثقات البف حباف ( ،)508/5كالكماؿ
( ،)82/30كالكاشؼ ( ،)329/2كالسيرة ( ،)263/5كجامع التحصيؿ ( ،)292/كالتقريب (.)568/

) (2العمؿ البف المديني ( ،)57/كالعمؿ لئلماـ أحمد ( ،)521/2كالتاريخ (،)50/2كالثقات لمعجمي (،)212/1
كالجرح ( ،)322/2كالثقات البف حباف ( ،)55/4كالكماؿ ( ،)282/2كجامع التحصيؿ ( ،)143/كالتقريب
(.)96/
) (3انظر إلى :التقريب (.)354/

) (4انظر إلى :المصدر السابؽ (.)515/
) (5انظر إلى :المصدر نفسو (.)360/
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"ما مف عبد يسجد هلل سجدة" أم في الصبلة ،إال رفعو هللا بيا درجة ،كىذا الحديث قد
احتج بو مف فضؿ إطالة السجكد عمى إطالة القياـ ،كبأف السجكد يقع مف المخمكقات كميا
عمكييا ،كسفمييا ،كبأف الساجد أذؿ ما يككف لربو ،كأخضع لو ،كذلؾ أشرؼ حاالت العبد ،كبأف
السجكد سر العبكدية(.)1

) (1انظر إلى :فيض القدير (.)486/5
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وف ،أَ ْن َبأََنا ُم َح َّم ُد ْب ُف َع ْم ٍروَ ،ع ْف أَِبي َسمَ َم َة،
الحديث مائة وخمسة عشر :أ ْ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُف َى ُار َ
الد ْنيا(ُ )1ك َّؿ لَيمَ ٍة لِ ِنص ِ
اَّلل تَعالَى ِإلَى َّ ِ
ع ْف أَِبي ُىريرةَ قَاؿ :قَاؿ رسوؿ َِّ
ؼ
َ
ْ
ْ
الس َماء ُّ َ
اَّلل َ " :ي ْن ِز ُؿ َّ ُ َ
َ َْ َ َ َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
يب لَ ُو؟ َم ْف َذا الَِّذي
وؿَ :م ْف َذا الَّذي َي ْد ُعوِني فَأ ْ
َستَ ِج َ
الم ْيؿ ْاْلخ ِر ،أ َْو لثُمُث الم ْيؿ ْاْلخ ِر ،فَ َيقُ ُ
ِ
ِ
يسأَلُِني فَأ ْ ِ
ِِ
ؼ ا ْلقَ ِ
ارئُ ِم ْف
ص ِر َ
َْ
ُعط َي ُو؟ َم ْف َذا الَّذي َي ْستَ ْغف ُرني فَأَ ْغف َر لَ ُو؟ َحتَّى َي ْطمُ َع ا ْلفَ ْج ُر ،أ َْو َي ْن َ
ص َال ِة ا ْلفَ ْج ِر".
َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)193/1كتاب الصبلة )168( ،باب ينزؿ هللا إلىالسماء الدنيا ،حديث رقـ.)1515(:
 كالبخارم في صحيحو ( )19( ،)53/2كتاب التيجد )14( ،باب الدعاء كالصبلة مفآخر الميؿ ،حديث رقـ ،)1145(:مف طريؽ ابف شياب عف أبي سممة –بو ،بمفظ
متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )6( ،)298/كتاب صبلة المسافريف كقصرىا )24( ،باب الترغيبفي الدعاء كالذكر في آخر الميؿ كاإلجابة فيو ،حديث رقـ ،)758(:مف طريؽ ابف شياب
عف أبي سممة –بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )5( ،)159/كتاب التطكع )21( ،باب أم الميؿ أفضؿ؟ ،حديثرقـ ،)1315(:مف طريؽ ابف شياب عف أبي سممة –بو ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )49( ،)526/5كتاب الدعكات )79( ،باب ،حديث رقـ،)3498(:مف طريؽ ابف شياب عف أبي سممة –بو ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)435/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )182( ،باب فيأم ساعات الميؿ أفضؿ؟ ،حديث رقـ ،)1366(:مف طريؽ ابف شياب عف أبي سممة –
بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)504/2بالسند نفسو الذم عند الدارمي ،كممة(الصبح)بدؿ(الفجر). كابف حباف في صحيحو ( )7( ،)199/3كتاب الرقائؽ )9( ،باب األدعية ،حديثرقـ ،)920(:مف طريؽ ابف شياب عف أبي سممة –بو ،بمفظ متقارب.

) (1السماء الدنيا :أم األكلى ،كسميت الدنيا لقربيا مف أىؿ األرض .انظر إلى :صحيح البخارم (،)53/2
حديث رقـ.)1145(:
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 كالبغكم في شرح السنة ( ،)65/4كتاب النكافؿ ،باب إحياء آخر الميؿ كفضمو ،حديثرقـ ،)948(:مف طريؽ ابف شياب عف أبي سممة –بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1يزيد بف ىاركف :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)20(:
 -2محمد بف عمرك بف عمقمة :صدكؽ لو أكىاـ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)26(:
 -3أبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)26(:
 -4أبك ىريرة  :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)11(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف فيو محمد بف عمرك صدكؽ لو أكىاـ ،كبالمتابعة
()1

القاصرة مف محمد بف مسمـ الزىرم

الثقة لو ،يرتقي الحديث إلى الحسف لغيره.

التعميؽ عمى الحديث:
خصو هللا بالنزكؿ فيو نزكالن
بيف الحديث أف ثمث الميؿ األخير كقت شريؼ مرغب فيو ٌ
يميؽ بجبللو كعظمتو ببل كيؼ  ،كتفضؿ عمى عبادة بإجابة مف دعا فيو ،كاعطاء مف سألو ،إذ
ىك كقت خمكة كغفمة كاستغراؽ في النكـ ،كمفارقة ذلؾ صعب عمى العباد ،فمف آثر القياـ لمناجاة
ربو كالتضرع إليو في غفراف ذنكبو ،في ىذا الكقت الشاؽ ،فذلؾ دليؿ عمى خمكص نيتو كصحة
رغبتو فيما عند ربو ،فضمنت لو اإلجابة التي ىي مقركنة باإلخبلص كصدؽ النية في الدعاء،
فمذلؾ نبو هللا عباده عمى الدعاء في ىذا الكقت الذم تخمك فيو النفس مف خكاطر الدنيا(.)2

) (1انظر إلى :التقريب (.)506/
) (2انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)90-89/10
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وف ،أَ ْن َبأََنا ُم َح َّم ُد ْب ُف َع ْم ٍروَ ،ع ْف أَِبي َسمَ َم َةَ ،ع ْف
الحديث مائة وستة عشر :أ ْ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُف َى ُار َ
أَِبي ُىريرةَ قَاؿ :قَاؿ رسوؿ َِّ
اَّللُ( )1لِ َشي ٍءَ ،كِإذ ِْن ِو لِ َن ِب ٍي َيتَ َغ َّنى ِبا ْلقُ ْر ِ
آف(َ )2ي ْج َي ُر
"ما أ َِذ َف َّ
اَّلل َ :
َ َْ َ َ َ ُ ُ
ْ
ّ
ِب ِو".
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)194/1كتاب الصبلة )171( ،باب التغني بالقرآف،أيضا حديث رقـ ( ،)1528مف طريؽ الزىرم عف أبي سممة –
حديث رقـ ،)1525(:ك ن
بو ،بدكف كممة (يجير بو).
 كالبخارم في صحيحو ( )66( ،)191/6كتاب فضائؿ القرآف )19( ،باب مف لـ يتغفبالقرآف ،حديث رقـ ،)5024(:مف طريؽ الزىرم عف أبي مسممة –بو ،بدكف كممة
(يجير بو).
 كمسمـ في صحيحو ( )6( ،)311/كتاب صبلة المسافريف كقصرىا )3( ،باب استحبابتحسيف الصكت بالقرآف ،حديث رقـ ،)792(:مف طريؽ يحيى بف أبي كثير عف أبي
سممة –بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )8( ،)176/كتاب الكتر )20( ،باب استحباب الترتيؿ في القراءة،حديث رقـ ،)1473(:مف طريؽ محمد بف إبراىيـ عف أبي سممة –بو ،بزيادة (حسف
الصكت) عند أبي داكد.
 كالنسائي في سننو ( )11( ،)522/2كتاب االفتتاح )83( ،باب تزييف القرآف بالصكت،حديث رقـ ،)1016(:مف طريؽ محمد بف إبراىيـ عف أبي سممة –بو ،بزيادة (حسف
الصكت) عند النسائي.
 كأحمد في مسنده ( ،)450/2بالسند نفسو الذم عند الدارمي ،بمفظو. كعبد الرزاؽ في مصنفو ( ،)481/2كتاب الصبلة ،باب النائـ كالسكراف كالقراءة عمىالغناء ،حديث رقـ ،)4166(:مف طريؽ الزىرم عف أبي سممة –بو ،بدكف كممة (يجير
بو).

) (1ما أذف هللا :ما استمع هللا لشيء .انظر إلى :النياية (.)33/1
) (2يتغنى بالقرآف :تحسيف القراءة كترقيقيا .انظر إلى :المصدر السابؽ (.)391/3
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 كأبك يعمى في مسنده ( ،)369/10حديث رقـ ،)5959(:مف طريؽ الزىرم عف أبيسممة –بو ،بدكف كممة (يجير بو).
 كابف حباف في صحيحو ( )7( ،)30/3كتاب الرقائؽ )7( ،باب قراءة القرآف ،حديثرقـ ،)752(:مف طريؽ حماد بف سممة عف ابف عمرك –بو ،بمفظ متقارب.
 كالبغكم في شرح السنة ( ،)484/4كتاب فضائؿ القرآف ،باب التغني بالقرآف ،حديثرقـ ،)1217(:مف طريؽ إسماعيؿ بف جعفر عف ابف عمرك بو بدكف كممة (يجير بو).
شاىدالحديث :
 -1البراء بف عازب .
 أخرج عبد الرزاؽ حديثو في ( ،)483/2كتاب الصبلة ،باب النائـ كالسكراف كالقراءة عمىالغناء ،حديث رقـ ،)4172(:بمفظ مختمؼ.
رجاؿ السند:
 -1يزيد بف ىاركف :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)20(:
 -2محمد بف عمرك بف عمقمة :صدكؽ لو أكىاـ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)26(:
 -3أبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)26(:
 -4أبك ىريرة :صحاب جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)11(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف فيو محمد بف عمرك صدكؽ لو أكىاـ ،كبالمتابعة
القاصرة مف محمد بف مسمـ الزىرم( ،)1كيحيى بف أبي كثير( ،)2كمحمد بف إبراىيـ التيمي(،)3
الثقات لو ،يرتقي الحديث إلى الحسف لغيره.

) (1انظر إلى :التقريب (.)506/

) (2انظر إلى :المصدر السابؽ (.)596/
) (3انظر إلى :المصدر نفسو (.)465/
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التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث بياف أف هللا ما استمع لشيء كاستماعو لنبي ،كمعنى أذف في المغة:
االستماع( .)1كفيو قكلو تعالى :وأذنت لربيا وحقت ،)2(كال يجكز أف تحمؿ ىنا عمى االستماع
بمعنى اإلصغاء ،فإنو يستحيؿ عمى هللا ذلؾ ،بؿ ىك مجاز كمعناه الكناية عف تقريبو كاجزاؿ
ثكابو  ،كاألصح ما ذىب إليو السمؼ الصالح أف هللا يسمع حقيقة ببل كيؼ  .كفي تفسير التغني
الكاردة في الحديث بمعنى "االستغناء" ىك ما ذىب إليو ابف عيينة ،كنقؿ ذلؾ عنو البخارم عقب
الحديث " "5402في فضائؿ القرآف )19( ،باب مف لـ يتغف بالقرآف ،كقكلو تعالى :أولـ يكفيـ
أنا أنزلنا عميؾ الكتاب يتمى عمييـ ،)3(قاؿ ابف حجر :أشار البخارم في ىذه اآلية إلى ترجيح
تفسير ابف عيينة ،ثـ قاؿ :ذكر الطبرم عف الشافعي أنو سئؿ عف تأكيؿ ابف عيينة التغني
باالستغناء ،فمـ يرتضو ،كقاؿ :لك أراد االستغناء لقاؿ :لـ يستغف ،كانما أراد تحسيف الصكت(.)4
حسنا فميحسنو ما
كالذم يتحصؿ مف األدلة أف حسف الصكت مطمكب ،فإف لـ يكف
ن

استطاع.

) (1انظر إلى :الفائؽ (.)32/1
) (2سكرة االنشقاؽ  /اآلية رقـ (.)2

) (3سكرة العنكبكت  /اآلية رقـ (.)51
) (4انظر إلى :فتح البارم البف حجر (.)70/9
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وف ،أَ ْن َبأََنا ْاب ُف َع ْو ٍفَ ،ع ْف ُم َح َّم ٍدَ ،ع ْف أَِبي
الحديث مائة وسبعة عشر :أ ْ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُف َى ُار َ
ُىريرةَ قَاؿ :صمَّى رسوؿ َِّ
َّ
ص َال تَ ِي ا ْل َع ِش ِي( ،)1فَ َ َّ
اـ ِإلَى
اَّلل ِ إ ْح َدى َ
َ َْ َ َ َ ُ ُ
صمى َرْك َعتَ ْي ِف ،ثُ َّـ َسم َـ َوقَ َ
ّ
ِ
ض َع َكفَّ ْي ِو
يد َوأ َا
اؿَ :ي ِز ُ
َر َنا ْاب ُف َع ْو ٍف َ -و َو َ
ض ٍة ِفي ا ْل َم ْس ِجد ،فَ َو َ
َخ َش َب ٍة ُم ْعتَ ِر َ
ض َع َي َدهُ َعمَ ْي َيا  -قَ َ
ِ
اؿ:
َصا ِب َع ُو ا ْل ُع ْم َيا ِفي ُّ
اى َما َعمَى َ
ظ ْي ِر ْاأل ْ
ِإ ْح َد ُ
اـ َكأ ََّن ُو َغ ْ
ض َب ُ
ُخ َرىَ ،وأ َْد َخ َؿ أ َ
اف ،قَ َ
الس ْفمَى َواض ًعا َوقَ َ
الص َالةُ( ،)3قُ ِ
وف :قُ ِ
اف(ِ )2م َف َّ
الن ِ
الص َالةَُ ،وِفي ا ْلقَ ْوِـ
ص َر ِت َّ
ص َر ِت َّ
فَ َخ َر َج َّ
اسَ ،و َج َعمُوا َيقُولُ َ
الس َر َع ُ
()6
()5
()4
َّ
ِ
ِ
اؿَ :يا
يؿ ا ْل َي َد ْي ِفُ ،ي َس َّمى ُذا ا ْل َي َد ْي ِف  ،فَقَ َ
أ َُبو َب ْك ٍر َو ُع َم ُر َفمَ ْـ َيتَ َكم َماَ ،وفي ا ْلقَ ْوـ َر ُج ٌؿ طَ ِو ُ
يت وَال قُ ِ
ِ
ِ
رسوؿ َِّ
اؿ« :أ ََو
ص َر ِت َّ
يت َّ
اَّلل ،أََن ِس َ
اؿَ « :ما َنس ُ َ
الص َالةُ» ،فَقَ َ
الص َالةَ أ َْـ قُص َر ْت؟ فَقَ َ
َُ َ
ِ
ْس ُو فَ َك َّب َر
اؿ :فَ َر َج َع فَأَتَ َّـ َما َب ِق َي ثُ َّـ َسمَّ َـ َو َك َّب َر فَ َس َج َد طَ ِو ً
يال ،ثُ َّـ َرفَ َع َأر َ
َك َذل َؾ؟» ،قَالُواَ :ن َع ْـ ،قَ َ
ِ
ؼ".
ص َر َ
ْس ُو َوا ْن َ
َو َس َج َد مثْ َؿ َما َس َج َد ،ثُ َّـ َرفَعَ َأر َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)195/1كتاب الصبلة )175( ،باب في سجدتيالسيك مف الزيادة ،حديث رقـ.)1533(:
 كالبخارم في صحيحو ( )8( ،)103/1كتاب الصبلة )88( ،باب تشبيؾ األصابع فيالمسجد كغيره ،حديث رقـ ،)482(:مف طريؽ النضر بف شميؿ عف ابف عكف –بو،
أيضا أخرجو في ( )22( ،)68/2كتاب السيك )5( ،باب مف يكبر في سجدتي السيك،
ك ن
حديث رقـ ،)1229(:مف طريؽ يزيد بف إبراىيـ عف محمد –بو ،بألفاظ متقاربة.
 كمسمـ في صحيحو ( )5( ،)229/كتاب المساجد )19( ،باب السيك في الصبلةكالسجكد لو ،حديث رقـ ،)573(:مف طريؽ أيكب عف ابف سيريف –بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)126/كتاب الصبلة )189( ،باب السيك في السجدتيف،حديث رقـ ،)1008(:مف طريؽ أيكب عف ابف سيريف –بو ،بمفظ متقارب.
) (1العشي :إما الظير أك العصر ،قاؿ ابف سيريف :سماىا أبك ىريرة كلكف نسيت أنا ،كأكثر عممي أنيا العصر.
انظر إلى :صحيح البخارم ( ،)103/1حديث رقـ.)482(:

) (2السرعاف مف الناس :أكائؿ الناس الذيف يتسارعكف إلى الشيء .انظر إلى :النياية (.)361/2
) (3قي ً
صرت الصبلة :بمعنى النقص .انظر إلى :المصدر السابؽ (.)70/4
) (4أبك بكر الصديؽ ،خميفة النبي  ،مات عاـ 13ىػ .انظر إلى :التقريب (.)313/

) (5عمر بف الخطاب ،الفاركؽ ،استشيد عاـ 23ىػ .انظر إلى :المصدر السابؽ (.)412/

) (6ذك اليديف :ىك الخرباؽ بف عمرك كىك مف بني سميـ ،كلقب بذم اليديف :ألنو كاف في يديو طكؿ .انظر
إلى :تيذيب األسماء (.)185/1
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 كالترمذم في سننو ( )2( ،)247/2كتاب الصبلة )292( ،باب ما جاء في الرجؿ يسمـفي الركعتيف مف الظير كالعصر ،حديث رقـ ،)399(:مف طريؽ أيكب السختياني عف
محمد –بو ،جزء مف الحديث بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )13( ،)24/3كتاب السيك )22( ،باب ما يفعؿ مف سمـ مفناسيا كتمكـ ،حديث رقـ ،)1223(:مف طريؽ يزيد ابف زريع عف ابف عكف –بو،
كرعتيف ن
بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)234/2مف طريؽ محمد بف أبي عدم عف ابف عكف –بو ،بمفظمتقارب.
رجاؿ السند:
 -1يزيد بف ىاركف :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)20(:
 -2عبد هللا بف عكف بف أرطباف المزني ،أبك عكف البصرم ،كثقو أبك حاتـ ،كابف معيف،
كابف سعد ،كالعجمي ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات ،تكفي عاـ 150ى(.)1
 -3محمد بف سيريف :ثقة ،ثبت ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)94(:
 -4أبك ىريرة  :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)11(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.

التعميؽ عمى الحديث:
ماشيا أنو ال
ساىيا أك
في ىذا الحديث مف الفقو أنو لك انحرؼ عف القبمة في صبلتو
ن
ن
يخرجو ذلؾ عف صبلتو؛ ألف رسكؿ هللا  قاـ إلى خشبة معترضة ككضع يده عمييا ،كخرج
سيكا ،فدؿ أف السيك ال ينقض
الناس كقالكا :قصرت الصبلة ،فمـ ينقض ذلؾ صبلتيـ؛ ألنو كاف ن

) (1الجرح ( ،)130/5كالثقات البف حباف ( ،)3/7كالكماؿ ( ،)394/15كالكاشؼ ( ،)582/1كالتقريب
(.)317/
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الصبلة ،كاختمؼ العمماء في الذم يسيك م ار انر في الصبلة ،فقاؿ أكثر أىؿ العمـ :يجزئو لجميع

ذلؾ سجدتاف(.)1

) (1انظر إلى :شرح صحيح البخارم ( ،)225/3كالمغني البف قدامة(.)418/2
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افَ ،ع ْف ُم َح َّم ِد ْب ِف ا ْل ُم ْن َك ِد ِر،
الحديث مائة وثمانية عشر :أ ْ
وس َ
ؼَ ،ح َّدثََنا ُس ْف َي ُ
َخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُف ُي ُ
ِ ()1
ِ ِ
ٍِ
"صمَّ ْي َنا الظُّ ْير معَ َّ
َع ْف أََن ِ
صمَّ ْي َنا َم َعوُ ِب ِذي ا ْل ُحمَ ْيفَة
الن ِب ِّي ِ با ْل َمدي َنة أ َْرَب ًعاَ ،و َ
اؿَ :
َ َ
س ْب ِف َمالؾ قَ َ
َرْك َعتَ ْي ِف".
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)197/1كتاب الصبلة )179( ،باب قصر الصبلة فيالسفر ،حديث رقـ.)1544(:
 كالبخارم في صحيحو ( )18( ،)43/2كتاب تقصير الصبلة )5( ،باب يقصر إذا خرجمف مكضعو كخرج عمي بف أبي طالب فقصر ،...حديث رقـ ،)1089(:مف طريؽ أبي
نعيـ عف سفياف –بو ،بدكف (صمينا).
 كمسمـ في صحيحو ( )6( ،)273/كتاب صبلة المسافريف كقصرىا )1( ،باب صبلةالمسافريف كقصرىا ،حديث رقـ ،)690(:مف طريؽ سعيد بف منصكر عف سفياف –بو،
بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو( )4( ،)146/أبكاب السفر )2( ،باب متى يقصر المسافر؟ ،حديثرقـ ،)1202(:مف طريؽ زىير بف حرب عف سفياف –بو ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)431/2كتاب السفر )391( ،باب التقصير في السفر،حديث رقـ ،)546(:مف طريؽ قتيبة عف سفياف –بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )5( ،)257/1كتاب الصبلة ( )17باب صبلة العصر في السفر،حديث رقـ ،)476(:مف طريؽ أبي قبلبة عف أنس ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)186/3مف طريؽ أبي قبلبة عف أنس ،بمفظ متقارب. كعبد الرزاؽ في مصنفو ( ،)528/2كتاب الصبلة ،باب المسافر متى يقصر إذا خرجمسافرا؟ ،حديث رقـ ،)4316(:مف طريؽ إبراىيـ بف ميسرة عف ابف المنكدر –بو ،بمفظ
ن
متقارب.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)353/5كتاب الصبلة ،)737( ،باب في مسيرة كـيقصر الصبلة ،حديث رقـ ،)8200(:مف طريؽ ككيع عف سفياف –بو ،بمفظ متقارب.

الحميفة :بضـ الحاء ،كفتح البلـ ،كىك ميقات أىؿ المدينة ،كمف مر بو مف غيرىـ ،كىك بقرب المدينة.
) (1ذك ي
انظر إلى :معجـ البمداف (.)295/2
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 كأبك يعمى في مسنده ( ،)193/5حديث رقـ ،)2811(:مف طريؽ أبي قبلبة عف أنس،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1محمد بف يكسؼ الفريابي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)12(:
 -2سفياف ابف عيينة :ثقة ،حافظ ،حجة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)6(:
 -3محمد بف المنكدر :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)12(:
 -4أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)6(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث بياف تقصير الصبلة بنية السفر ،كاف لـ يبمغ إلى مكضع المشقة منو؛
ألنو قصر بذم الحميفة ،كىك حجة لمالؾ كمف كافقو أف المسافر إذا خرج عف بيكت المصر لزمو
تقصير الصبلة( .)1كالقصر ىكأال يتـ الصبلة ألجؿ السفر ،كيصمي ذات األربع ركعتيف ،أم أف
يصمي الظير ركعتيف ،ككذلؾ العصر ،كالعشاء ،فأما المغرب ،كالفجر فبل قصر فييما ،كالقصر
ال يككف إال في السفر ،كىذا ترخيص مف الشرع ،قاؿ تعالى :فميس عميكـ جناح أف تقصروا
مف الصالة.)2(

) (1انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)220-219/4
) (2سكرة النساء /اآلية (.)101

363

افَ ،ع ْف َي ْح َيى ُى َو ْاب ُف أَِبي
وس َ
ؼَ ،ح َّدثََنا ُس ْف َي ُ
الحديث مائة وتسعة عشرَ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُف ُي ُ
()1
ِ
ٍِ
"خر ْج َنا م َع َّ
اؽَ ،ع ْف أََن ِ
اـ
ِإ ْس َح َ
الن ِب ِّي  ،فَ َج َع َؿ َي ْق ُ
اؿَ َ :
َ
س ْب ِف َمالؾ قَ َ
ص ُر َحتَّى قَد ْم َنا َم َّك َة ،فَأَقَ َ
ِبيا ع َشرةَ أ ََّي ٍاـ ي ْقصر حتَّى رجع وَذلِؾ ِفي حج ِ
َّت ِو".
َ ُُ َ َ َ َ َ َ
َ
َ َ َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)197/1كتاب الصبلة )180( ،باب فيمف أراد أف يقيـببمدة كـ يقيـ حتى يقصر الصبلة ،حديث رقـ.)1547(:
 كالبخارم في صحيحو ( )18( ،)42/2كتاب تقصير الصبلة )1( ،باب ما جاء فيالتقصير ككـ يقيـ حتى يقصر ،حديث رقـ،)1081(:مف طريؽ عبد الكارث عف يحيى –
بو ،بمفظ مختمؼ.
 كمسمـ في صحيحو ( )6( ،)274/كتاب صبلة المسافريف كقصرىا )1( ،باب صبلةالمسافريف كقصرىا ،حديث رقـ ،)693(:مف طريؽ يىشيـ عف يحيى –بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )4( ،)149/كتاب صبلة السفر )10( ،باب متى يتـ المسافر،حديث رقـ ،)1233(:مف طريؽ كىيب عف يحيى _بو  ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )15( ،)137/3كتاب التقصير )4( ،باب المقاـ الذم يقصر بمثموالصبلة ،حديث رقـ ،)1451(:مف طريؽ يزيد عف يحيى –بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)282/3مف طريؽ عبد األعمى عف يحيى –بو ،بمفظ متقارب. كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)379/5كتاب الصبلة ،)743( ،باب في المسافريطيؿ المقاـ في المصر ،حديث رقـ ،)8281(:مف طريؽ ككيع عف سفياف –بو ،بمفظ
متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)148/3كتاب الصبلة ،باب مف أجمع إقامة أربع أتـ ،مف طريؽالفضؿ بف دكيف عف سفياف –بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1محمد بف يكسؼ الفريابي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)12(:
 -2سفياف الثكرم :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)38(:
) (1يقصر الصبلة :بمعنى النقص .انظر إلى :النياية (.)70/4
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 -3يحيى بف أبي إسحؽ الحضرمي ،كثقو العجمي ،كابف معيف ،كمحمد بف سعد ،كالنسائي،
كالذىبي ،كذكره ابف حباف في الثقات .كركل عبد هللا بف أحمد بف حنبؿ عف أبيو قاؿ:
()1

"في حديثو بعض"

يعني الضعؼ" ،كقاؿ ابف حجر :صدكؽ ربما أخطأ ،تكفي عاـ

136ىػ(.)2
 -4أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)6(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات ،كالكبلـ الذم قيؿ في يحي بف أبي
إسحاؽ مردكد؛ كذلؾ إلخراج البخارم لو ىذا الحديث.
التعميؽ عمى الحديث:
اختمفت الركايات في مقاـ النبي  بمكة عاـ الفتح ،فركم أف النبي  أقاـ سبع عشرة
بمكة يقصر الصبلة ،كركاية أنو أقاـ خمس عشرة يكـ .كىذا العدد جعمو الشافعي حدان في القصر
لمف كاف في حرب يخاؼ عمى نفسو العدك .ككذلؾ كاف حاؿ النبي  أياـ مقامو بمكة عاـ
الفتح ،فأما في حاؿ األمف فإف الحد في ذلؾ عنده أربعة أياـ ،كذىب في ذلؾ إلى مقاـ الرسكؿ
في حجو بمكة كذلؾ أنو دخؿ يكـ األحد كخرج يكـ الخميس كؿ ذلؾ يقصر الصبلة فكاف مقامو
أربعة أياـ(.)3

) (1انظر إلى :العمؿ ألحمد (.)399/1
) (2الطبقات ( ،)453/9كالثقات لمعجمي ( ،)347/2كالثقات البف حباف ( ،)524/5كالكماؿ (،)200/31

كالكاشؼ ( ،)361/2كالميزاف ( ،)361/4كالتقريب (.)587/
) (3انظر إلى :معالـ السنف (.)268-267/1
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ِ ِ
سَ ،ع ْف أَِبي م ْسع ٍ
ودَ ،ع ْف ر ُس ِ
يؿَ ،ع ْف قَ ْي ٍ
وؿ
َ ُ
َ
الحديث مائة وعشروفَ :ح َّدثََنا َي ْعمَىَ ،ع ْف إ ْس َماع َ
الشمس وا ْلقَمر لَيسا ي ْن َك ِسفَ ِ (ِ ِ )1
ِ
َِّ
َح ٍد ِم َف َّ
الن ِ
آيتَ ِ
اف(ِ )2م ْف
اف ل َم ْوت أ َ
اسَ ،ولَك َّن ُي َما َ
اؿِ" :إ َّف َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
اَّلل  قَ َ
آي ِ
ات َِّ
صمُّوا".
اَّلل ،فَِإ َذا َأر َْيتُ ُم ُ
َ
وموا فَ َ
وى َما فَقُ ُ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)199/1كتاب الصبلة )187( ،باب الصبلة عندالكسكؼ ،حديث رقـ.)1562(:
 كالبخارم في صحيحو ( )16( ،)34/2كتاب الكسكؼ )1( ،باب الصبلة في كسكؼالشمس ،حديث رقـ ،)1041(:مف طريؽ إبراىيـ بف حميد عف إسماعيؿ –بو ،بمفظو.
ايضا أخرجو في ( )59( ،)108/4كتاب بدء الخمؽ )4( ،باب صفة الشمس كالقمر
ك ن
بحسباف ،حديث رقـ ،)3204(:مف طريؽ يحيى بف إسماعيؿ –بو ،بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )10( ،)354/كتاب الخسكؼ )5( ،باب ذكر النداء بصبلةالكسكؼ الصبلة جامعة ،حديث رقـ ،)911(:مف طريؽ معتمر عف إسماعيؿ –بو،
بمفظو.
 كالنسائي في سننو ( )16( ،)143/3كتاب الكسكؼ )4( ،باب األمر بالصبلة عندكسكؼ القمر ،حديث رقـ ،)1461(:مف طريؽ يحيى عف إسماعيؿ –بو ،بمفظو.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)400/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )152( ،باب ماجاء في صبلة الكسكؼ ،حديث رقـ ،)1261(:مف طريؽ عبد هللا بف نمير عف
إسماعيؿ –بو ،بدكف كممة (كلكنيا آيتاف مف آيات هللا).
 كأحمد في مسنده ( ،)122/4مف طريؽ يزيد بف ىاركف عف إسماعيؿ –بو ،بمفظو.رجاؿ السند:
 -1يعمى بف عبد الطنافسي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)2(:
 -2إسماعيؿ بف أبي خالد :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)66(:
 -3قيس بف أبي حازـ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)66(:
 -4عبد هللا بف مسعكد :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)14(:
) (1كسؼ الشمس كالقمر :أم ذىب ضكءىما .انظر إلى :المحكـ (.)724/6
) (2آيتاف :اآلية :ىي العبلمة .انظر إلى :النياية (.)88/1
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الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
انكسفت الشمس عمى عيد رسكؿ هللا  يكـ مات ابنو إبراىيـ( ،)1فقاؿ الناس :إنما
كسفت الشمس لمكت إبراىيـ ،فخرج النبي  فزنعا يجر ثكبو حتى أتى المسجد فمـ يزؿ يصمي
حتى انجمت( ،)2فمما انجمت قاؿ :إف الناس يزعمكف أف الشمس كالقمر ال ينكسفاف إال لمكت
عظيـ مف العظماء كذكر ىذا الحديث ،ففيو إبطاؿ ما كاف أىؿ الجاىمية يعتقدكنو مف تأثير
الككاكب في األرض .كما كبيف أنو ال كقت لصبلة الكسكؼ معيف ألف الصبلة يعمقت برؤيتو،
كىي ممكنة في كؿ كقت مف النيار ،كقد اتفؽ الفقياء عمى أنيا ال تقضى بعد االنجبلء( ،)3كفيو
دليؿ لمشافعي كجميع فقياء أصحاب الحديث في استحباب الصبلة لكسكؼ القمر عمى ىيئة
صبلة كسكؼ الشمس(.)4

شير ،كدفف
) (1إبراىيـ ابف النبي  ،كلد مارية القبطية ،كلد سنة 8ى ،كتكفي عاـ 10ى ،كقيؿ عمره  18ان
بالبقيع .انظر إلى :االستيعاب (.)39/1

) (2انجمت :انكشفت كخرجت مف الكسكؼ .انظر إلى :تاج العركس (.)363/37
) (3انظر إلى :فتح البارم البف حجر (.)528/2
) (4انظر إلى :شرح النككم (.)218/6
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َخ َب َرَنا
الحديث مائة وواحد وعشروف :أ ْ
()1
قَالَ ْتِ َ :
صمَّى َّ
الن ِب ُّي
س  ،فَ َ
"خ َسفَت ال َّش ْم ُ
َرْك َع ٍة َرْك َعتَ ْي ِف"(.)2

مالِؾ ،ع ْف يحيى ب ِف س ِع ٍ
يدَ ،ع ْف َع ْم َرةََ ،ع ْف َع ِائ َش َة
َ ٌ َ َ َْ ْ َ
ِ
صمَّى َرْك َعتَ ْي ِفِ ،في ُك ِّؿ
صمَّى هللاُ َعمَ ْيو َو َسمَّ َـ ،فَ َح َك ْت أَنَّ ُو َ
َ

تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)200/1كتاب الصبلة )187( ،باب الصبلة عندالكسكؼ ،حديث رقـ.)1567(:
 كالبخارم في صحيحو ( )16( ،)40/2كتاب الكسكؼ )18( ،باب الركعة األكلى فيالكسكؼ أطكؿ ،حديث رقـ ،)1064(:مف طريؽ سفياف عف يحيى –بو ،بمفظ مختمؼ.
 كمسمـ في صحيحو ( )10( ،)350/كتاب الكسكؼ )1( ،باب صبلة الكسكؼ ،حديثرقـ ،)901(:مف طريؽ عركة عف عائشة ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )16( ،)145/3كتاب الكسكؼ )6( ،باب األمر بالنداء لصبلةالكسكؼ ،حديث رقـ ،)1464(:مف طريؽ عركة عف عائشة ،بمفظ مختمؼ.
رجاؿ السند:
 -1مالؾ بف أنس :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)47(:
 -2يحيى بف سعيد بف قيس األنصارم ،أبك سعيد المدني ،كثقو العجمي ،كابف سعد ،كاإلماـ
أحمد ،كأبك زرعة ،كابف معيف ،كأبك حاتـ ،كالنسائي ،كالذىبي ،كابف حجر ،تكفي عاـ
144ىػ أك بعدىا(.)3
 -3عمرة بنت عبد الرحمف بف سعد األنصارية ،عالمة ،فقيية ،تربية عائشة رضي هللا عنيا،
كتمميذتيا ،قيؿ ألبييا صحبة ،كجدىا سعد مف قدماء الصحابة ،تكفيت عاـ 98ق ،كقيؿ
106ىػ(.)4
) (1خسفت الشمس :أم ساءت ،كذىب نكرىا .انظر إلى :لساف العرب (.)1157/9
) (2ىذا جزء مف حديث طكيؿ فيو صفة صبلة الكسكؼ .انظر إلى :صحيح البخارم ( )16( ،)39/2كتاب
صبلة في كسكؼ الشمس )9( ،باب صبلة الكسكؼ جماعة ،حديث رقـ.)1052(:
) (3الثقات لمعجمي ( ،)352/2كالكماؿ ( ،)346/31كالكاشؼ ( ،)366/2كالتقريب (.)591/

) (4الطبقات ( ،)445/10كالثقات لمعجمي ( ،)456/2كالثقات البف حباف ( ،)288/5كالكماؿ (،)241/35
كالسير ( ،)507/4كالتقريب (.)750/
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 -4عائشة رضي هللا عنيا :أـ المؤمنيف ،تقدمت ترجمتيا في حديث رقـ.)40(:

الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
الكسكؼ جماعةن ،كاليو ذىب الشافعي ،ك
صمَّي
ي
في ىذا الحديث بياف أف مف السنة أف يي ى
كحدانا كفي خسكؼ الشمس جماعة(.)1
أحمد بف حنبؿ ،كعند مالؾ يصمكف لكسكؼ القمر
ن
كالظاىر مف ىذا الحديث أنو مجمؿ ال ذكر فيو لصفة الصبلة ،كالراجح أنو ينبغي أف تككف

صبلة الكسكؼ إلى أف تنجمي الشمس ،كفيو أف صبلة الكسكؼ ال أذاف ليا كال إقامة ،كانما
يي ىنادل ليا بالصبلة جامعة عند باب المسجد ،كال خبلؼ في ذلؾ بيف العمماء ،كقاؿ الشافعي

كالطبرم :يخطب بعد صبلة الكسكؼ ،كاحتجكا عمى ذلؾ بأف النبي  إنما خطب الناس؛ ألنيـ

قالكا :إف الشمس كالقمر قد ينكسفاف لمكت أحدىـ كىك ابف النبي  ،فعرفيـ أف الشمس كالقمر
ال ينكسفاف لمكت أحد كال لحياتو ،كأمرىـ بالصبلة كالدعاء.
كفي ىذا الحديث رد قكؿ مف زعـ مف العمماء أف الكسكؼ لمشمس كالخسكؼ لمقمر،
فالكسكؼ كالخسكؼ مقكالف في الشمس كالقمر(.)2
عمبل.
كأصح ما في أحاديث صبلة الكسكؼ ما ذكره البخارم ،كبو قاؿ أىؿ المدينة ن

) (1انظر إلى :معالـ السنف (.)256/1
) (2انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)36-34/3
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َخبرَنا َخالِ ُد ب ُف م ْخمٍَد ،ح َّدثََنا مالِ ٌؾ ،ع ْف َن ِ
اف ٍعَ ،ع ْف ْاب ِف ُع َم َر
َ
َ
الحديث مائة واثناف وعشروف :أ ْ َ َ
َ
ْ َ
قَاؿ :قَاؿ رسوؿ َِّ
َح ُد ُك ُـ ا ْل ُج ُم َع َةَ ،ف ْم َي ْغتَ ِس ْؿ".
اء أ َ
اَّلل ِ" :إ َذا َج َ
َ َ َُ ُ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)201/1كتاب الصبلة )190( ،باب الغسؿ يكـالجمعة ،حديث رقـ.)1573(:
 كالبخارم في صحيحو ( )11( ،)2/2كتاب الجمعة )2( ،باب فضؿ الغسؿ يكـالجمعة ،...حديث رقـ ،)877(:مف طريؽ عبدهللا بف يكسؼ عف مالؾ_ بو ،بمفظو.
 كمسمـ في صحيحو ( )7( ،)328/كتاب الجمعة )1( ،باب كجكب غسؿ الجمعة،حديث رقـ ،)844(:مف طريؽ ليث عف نافع –بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو( )14( ،)117/3كتاب الجمعة )25( ،باب حض اإلماـ في خطبتوعمى الغسؿ يكـ الجمعة ،حديث رقـ ،)1404(:مف طريؽ الحكـ عف نافع –بو ،بمفظ
متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)346/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )80( ،باب ما جاءفي الغسؿ يكـ الجمعة ،حديث رقـ ،)1088(:مف طريؽ أبي إسحاؽ عف نافع –بو ،بمفظ
متقارب.
 كمالؾ في مكطئو ( )3( ،)141/2كتاب الصبلة )333( ،باب العمؿ في غسؿ يكـالجمعة ،حديث رقـ ،)103(:مف طريؽ مالؾ –بو ،بمفظو.
 كأحمد في مسنده ( ،)3/2مف طريؽ عبيد هللا بف عمر عف نافع –بو ،بمفظو. كعبد الر ازؽ في مصنفو ( )4( ،)194/3كتاب الجمعة ،باب الغسؿ يكـ الجمعة كالطيبكالسكاؾ ،حديث رقـ ،)5290(:مف طريؽ سالـ عف ابف عمر ،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو ( )1( ،)293/1كتاب الطيارة ،باب الغسؿ لمجمعة ،مف طريؽ ابفكىب عف مالؾ –بو ،بمفظو.
رجاؿ السند:
 -1خالد بف مخمد :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)47(:
 -2مالؾ بف أنس :ثقة ،ثبت ،إماـ دار اليجرة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)47(:
 -3نافع أبك عبد هللا المدني :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)3(:
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 -4عبد هللا بف عمر  :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)3(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حس ف بيذا اإلسناد؛ ألف فيو خالد بف مخمد صدكؽ ،كبالمتابعة التامة لو مف:
عبد هللا بف يكسؼ( ،)1كعبد هللا بف كىب ،الثقتيف(،)2يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.
التعميؽ عمى الحديث:
اختمؼ الناس في كجكب الغسؿ يكـ الجمعة ،كذىب عامة الفقياء إلى أنو سنة ،كليس
بفرض كما قالت الظاىرية ،كلـ تختمؼ األمة في أف صبلتو مجزية إذا لـ يغتسؿ ،كفي ىذا
الحديث داللة عمى أف غسؿ يكـ الجمعة غير كاجب(.)3
قاؿ الباحث :كفي حديث أبي سعيد الخدرم أف رسكؿ هللا  قاؿ" :غسؿ يكـ الجمعة كاجب عمى
()4

كؿ محتمـ"

كاجب معناه كجكب االستحباب دكف كجكب الفرض كالمزكـ ،كيشيد لصحة ىذا
()5

التأكيؿ حديث عمر

 في ىذا المقاـ.

) (1انظر إلى :التقريب (.)330/
) (2انظر إلى :المصدر السابؽ (.)328/
) (3انظر إلى :معالـ السنف ( ،)106/1كالمغني البف قدامة(.)278/1
) (4انظر إلى :صحيح البخارم ( )11( ،)3/2كتاب الجمعة )2( ،باب فضؿ الغسؿ يكـ الجمعة ،...حديث
رقـ.)879(:

) (5سنف أبي داكد ( )1( ،)63/كتاب الطيارة )127( ،باب في الغسؿ يكـ الجمعة ،حديث رقـ.)340(:
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َخبرَنا عبي ُد َِّ
وسىَ ،ع ْف ْاب ِف أَِبي ِذ ْئ ٍبَ ،ع ْف ُم ْسمِِـ ْب ِف
الحديث مائة وثالثة وعشروف :أ ْ َ َ ُ َ ْ
اَّلل ْب ُف ُم َ
ٍ
صمِّي معَ َّ
ُج ْن ُد ٍبَ ،ع ْف ُّ
الن ِب ِّي  ا ْل ُج ُم َع َة ،ثُ َّـ َن ْر ِجعُ فَ ُن َب ِاد ُر ال ِظّ َّؿ ِفي
اؿُ :
"ك َّنا ُن َ
َ
الزَب ْي ِر ْب ِف ا ْل َع َّواـ قَ َ
ِ (ِ )1
اضع أَق َْد ِ
ِ
ٍ
ام َنا".
أُطُـ َبني َغ ْنـ ،فَ َما ُى َو ِإَّال َم َو ُ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)202/1كتاب الصبلة )194( ،باب في كقت الجمعة،حديث رقـ.)1582(:
 كأحمد في مسنده ( ،)46/3مف طريؽ يحيى بف آدـ عف ابف أبي ذئب –بو ،بمفظمتقارب.
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)41/2حديث رقـ ،)680(:مف طريؽ يزيد بف ىاركف عف ابفأبي ذئب –بو ،بمفظ متقارب.
 كابف خزيمة في صحيحو ( )3( ،)169/3كتاب الجمعة )120( ،باب استحباب التبكيربالجمعة ،حديث رقـ ،)1840(:مف طريؽ أبي داكد عف ابف أبي ذئب –بو ،بمفظ
متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)191/3كتاب الجمعة ،باب استحباب التعجيؿ بصبلة الجمعة إذادخؿ كقتيا ،مف طريؽ أبي داكد عف ابف أبي ذئب –بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1عبيد هللا بف مكسى :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)1(:
 -2محمد بف عبد الرحمف بف المغيرة بف الحارث بف أبي ذئب ،ثقة ،تقدمت ترجمتو في
حديث رقـ.)57(:
 -3مسمـ بف جندب اليذلي( ،)2أبك عبد هللا المدني ،القارئ ،كثقو العجمي ،كالذىبي ،كابف
حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كاف يقضي بغير رزؽ ككاف معمـ عمر بف عبد
العزيز ،ككاف عمر يثني عميو ،كعمى فصاحتو بالقرآف تكفي عاـ 106ىػ(.)3
) (1األطـ :الحصف ،كالبيت المرتفع .انظر إلى :البحث المغكم عند العرب (.)259/
) (2اليذلي :بضـ الياء ،كفتح الذاؿ ،ىذه النسبة إلى ىذيؿ .انظر إلى :األنساب (.)631/5

) (3التاريخ ( ،)258/7كالثقات لمعجمي ( ،)277/2كالجرح ( ،)182/8كالثقات البف حباف ( ،)393/5كالكماؿ
( ،)495/27كالكاشؼ ( ،)258/2كالتيذيب ( ،)66/4كالتقريب (.)529/
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 -4الزبير بف العكاـ بف خكيمد بف أسد القرشي ،األسدم ،أبك عبد هللا المدني .أمو صفية
بنت عبد المطمب بف ىاشـ عمة النبي  ،كاف إسبلمو بعد أبي بكر  بيسير ،شيد
بدرا ،كالمشاىد كميا ،صحاب رسكؿ هللا  كىك أكؿ مف سؿ سيفنا في سبيؿ هللا ،تكفي
ن
()1
عاـ 36ى .
الحكـ عمى الحديث:
الحديث رجالو ثقات ،إال أف عمتو القادحة االنقطاع؛ ألف مسمـ بف جندب أرسؿ عف
الزبير ،فقد قاؿ ابف خزيمة في صحيحو(" :)2مسمـ ىذا ال أدرم أسمع مف الزبير أـ ال" ،كليذا
يككف الحديث ضعيفان بيذا اإلسناد.

) (1االستيعاب ( ،)261/كأسد الغابة ( ،)97/2كالكماؿ ( ،)319/9كالسير ( ،)41/1كالتقريب (.)214/

) (2انظر إلى :صحيح ابف خزيمة ( )3( ،)169/3كتاب الجمعة )102( ،باب استحباب التبكير بالجمعة،
حديث رقـ.)1840(:
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اف
الحديث مائة وأربعة وعشروف :أ ْ
َخ َب َرَنا َعفَّ ُ
ِ
ث ،ع ْف أَِب ِ
يو
اس ْب َف َسمَ َم َة ْب ِف ْاألَ ْك َوِع ُي َح ّد ُ َ
ِإ َي َ
س لِ ْم ِحيطَ ِ
اف فَ ْي ٌء(َ )1ن ْستَظَ ُّؿ ِب ِو".
ص ِر ُ
ؼ َولَ ْي َ
َن ْن َ

ْب ُف ُم ْسمٍِـَ ،ح َّدثََنا
صمِّي
اؿُ :
"كنَّا ُن َ
قَ َ

يعمَى بف ا ْلح ِ ِ
ت
اؿَ :س ِم ْع ُ
َْ ْ ُ َ
ارث قَ َ
وؿ َِّ
م َع ر ُس ِ
اَّلل  ا ْل ُج ُم َع َة ثُ َّـ
َ َ

تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)202/1كتاب الصبلة )194( ،باب في كقت الجمعة،حديث رقـ.)1583(:
 كالبخارم في صحيحو ( )64( ،)125/5كتاب المغازم )35( ،باب غزكة الحديبية،حديث رقـ ،)4168(:مف طريؽ يحيى المحاربي عف يعمى بف الحارث –بو ،بمفظو.
 كمسمـ في صحيحو ( )7( ،)333/كتاب الجمعة )9( ،باب صبلة الجمعة حيف تزكؿالشمس ،حديث رقـ ،)860(:مف طريؽ ىشاـ بف عبد الممؾ عف يعمى –بو ،بمفظو.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)134/كتاب الصبلة )218( ،باب في كقت الجمعة ،حديثرقـ ،)1085(:مف طريؽ أحمد بف يكسف عف يعمى –بو ،بدكف كممة (نستظؿ بو).
 كالنسائي في سننو ( )14( ،)111/3كتاب الجمعة )14( ،باب كقت الجمعة ،حديثرقـ ،)1390(:مف طريؽ عبد الرحمف عف يعمى –بو ،بمفظو.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)350/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )84( ،باب ما جاءفي كقػت الجمعة ،حديث رقـ ،)1100(:مف طريؽ عبد الرحمف بف ميدم عف يعمى –
بو ،بمفظو.
 كأحمد في مسنده ( ،)46/4مف طريؽ عبد الرحمف بف ميدم عف يعمى – بو ،بمفظو.رجاؿ السند:
 -1عفاف بف مسمـ الباىمي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)13(:
 -2يعمى بف الحارث بف حرب المحاربي ،أبك حرب  ،الككفي .كثقو ابف معيف ،كابف
المديني ،كالنسائي ،كيعقكب بف شيبة ،كالذىبي ،كابف حجر ،تكفي عاـ 168ى(.)2

الفيء :ىك ما بعد الزكاؿ مف الظؿ .انظر إلى :الصحاح (.)63/
)(1
ي
) (2التاريخ ( ،)418/8كالجرح ( ،)304/9كالثقات البف حباف ( ،)653/7كالكماؿ ( ،)381/32كالكاشؼ
( ،)397/2كالتقريب (.)609/
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 -3إياس بف سممة بف األككع األسممي .كثقو العجمي ،كابف معيف ،كالنسائي ،كابف سعد،
كابف حجر ،كذكره ابف حباف في ثقاتو ،تكفي عاـ 119ى(.)1
 -4سممة بف األككع :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)58(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
ىذا الحديث ظاىر في تعجيؿ صبلة الجمعة ،كقاؿ مالؾ ،كأبك حنيفة ،كالشافعي
كجماىير العمماء مف الصحابة كالتابعيف فمف بعدىـ :ال تجكز الجمعة إال بعد زكاؿ الشمس ،كلـ
فجكزىا قبؿ الزكاؿ ،كحمؿ الجميكر ىذا الحديث كنحكه
ا
يخالؼ في ىذا إال اإلماـ أحمد ،كاسحاؽ
عمى المبالغة في تعجيميا(.)2

) (1الثقات لمعجمي ( ،)239/1كالجرح ( ،)279/2كالثقات البف حباف ( ،)35/4كالكماؿ ( ،)403/3كالكاشؼ
( ،)258/1كالتيذيب ( ،)388/1كالتقريب (.)166/

) (2انظر إلى :شرح النككم عمى مسمـ (.)149-148/6
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اشـ ب ُف ا ْلقَ ِ
ِ
اسِـَ ،ح َّدثََنا ُش ْع َب ُةَ ،ع ْف َع ْم ِرو ْب ِف ِدي َن ٍ
ار
الحديث مائة وخمسة وعشروفَ :ح َّدثََنا َى ُ ْ
ت جا ِبر ب َف عب ِد َِّ
ِ
َّ
ِ
ب  -أ َْو
اَّلل ُي َح ِّد ُ
اء أ َ
اؿَ :سم ْع ُ َ َ ْ َ ْ
اـ َي ْخطُ ُ
اؿِ" :إ َذا َج َ
ثَ ،ع ِف الن ِب ِّي  قَ َ
قَ َ
َح ُد ُك ْـ َو ْاإل َم ُ
ص ِّؿ َرْك َعتَْي ِف".
قَ ْد َخ َر َج َ -ف ْم ُي َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)202/1كتاب الصبلة )196( ،باب فيمف دخؿالمسجد يكـ الجمعة كاإلماـ يخطب ،حديث رقـ.)1588(:
 كالبخارم في صحيحو ( )19( ،)56/2كتاب التيجد )25( ،باب ما جاء في التطكعمثنى مثنى ،حديث رقـ ،)1166(:مف طريؽ آدـ بف أبي إياس عف شعبة – بو ،بمفظو.
 كمسمـ في صحيحو ( )7( ،)337/كتاب الجمعة )14( ،باب التحية كاإلماـ يخطب،حديث رقـ ،)875(:مف طريؽ محمد بف جعفر عف شعبة – بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي ( )2( ،)275/2كتاب الصبلة ،)736( ،باب الصبلة يكـ الجمعة ،لمف جاءكقد خرج اإلماـ ،حديث رقـ ،)1715(:مف طريؽ خالد بف الحارث عف شعبة – بو،
بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)369/3مف طريؽ محمد بف جعفر عف شعبة – بو ،بدكف كممة(يخطب).
رجاؿ السند:
 -1ىاشـ بف القاسـ الميثي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)36(:
 -2شعبة بف الحجاج :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)30(:
 -3عمرك بف دينار :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)76(:
 -4جابر بف عبد هللا :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)1(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
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التعميؽ عمى الحديث:
في الحديث ما يدؿ عمى مشركعية تحية المسجد حاؿ الخطبة ،كالى ذلؾ ذىب الشافعي
ك أحمد ،كاسحاؽ ،كفقياء المحدثيف ،إلى أنو إذا دخؿ المصمي الجامع يكـ الجمعة كاإلماـ
يخطب ،استحب لو أف يصمي ركعتيف تحية المسجد ،كيكره الجمكس قبؿ أف يصمييا ،كأنو
يستحب أف يتجكز فييما؛ ليستمع لمخطبة .أما مالؾ ،كأبك حنيفة ،كالثكرم ،كجميكر السمؼ مف
الصحابة كالتابعيف فقالكا :ال يصمييما ،كحجتيـ األمر باإلنصات لئلماـ(.)1

) (1انظر إلى :شرح أبي داكد لمعيني (.)459/4
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ؼَ ،ح َّدثََنا ْاب ُف ُع َي ْي َن َةَ ،ع ْف َع ْم ِرو ْب ِف ِدي َن ٍ
ار
وس َ
الحديث مائة وستة وعشروف :أَ ْخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُف ُي ُ
اَّلل يقُوؿَ :د َخؿ رجؿ( )1ا ْلمس ِج َد يوـ ا ْلجمع ِة ورسوؿ َِّ
ِ ِ
ب،
اؿَ :س ِم ْع ُ
اَّلل َ ي ْخطُ ُ
َ ْ َْ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ
َ ٌَُ
ت َجا ِب َر ْب َف َع ْبد َّ َ ُ
قَ َ
ت؟" ،قَاؿَ :ال ،قَاؿ" :فَ َ ِ
وؿ ِب ِو".
َصمَّ ْي َ
اؿ" :أ َ
اؿ أ َُبو ُم َح َّمد "أَقُ ُ
ص ّؿ َرْك َعتَْي ِف" قَ َ
َ
َ
فَقَ َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)203/1كتاب الصبلة )198( ،باب الكبلـ فيالخطبة ،حديث رقـ.)1592(:
 كالبخارم في صحيحو ( )11( ،)12/2كتاب الجمعة )33( ،باب مف جاء كاإلماـيخطب صمى ركعتيف خفيفتيف ،حديث رقـ ،)931(:مف طريؽ عمي بف عبد هللا عف
سفياف – بو ،بمفظو.
 كمسمـ في صحيحو ( )7( ،)337/كتاب الجمعة )14( ،باب التحية كاإلماـ يخطب،حديث رقـ ،)875(:مف طريؽ إسحؽ عف سفياف –بو ،بمفظو.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)136/كتاب الصبلة )231( ،باب إذا دخؿ الرجؿ ،كاإلماـيخطب ،حديث رقـ ،)1115(:مف طريؽ حماد بف سممة عف عمرك – بو ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)353/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )87( ،باب ما جاءفيمف دخؿ المسجد ،كاإلماـ يخطب ،حديث رقـ ،)1112(:مف طريؽ ىشاـ بف عمار
عف سفياف – بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)308/3عف سفياف – بو ،بمفظو. كأبك يعمى في مسنده ( ،)464/3حديث رقـ ،)1969(:مف طريؽ عمرك عف سفياف –بو ،بمفظو.
رجاؿ السند:
 -1محمد يف يكسؼ الفريابي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)12(:
 -2سفياف ابف عيينة :ثقة،ثبت ،حافظ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)6(:
 -3عمرك بف دينار :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)76(:
 -4جابر بف عبد هللا :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)1(:
الغطىفاني .انظر إلى :أسد الغابة (.)289/2
) (1رجؿ :يسكيؾ بف عمرك ى
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الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
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الحديث مائة وسبعة وعشروف :ح َّدثََنا مح َّمد بف س ِع ٍ
يد،
َ
َُ ُ ُْ َ
َجا ِب ِر ْب ِف َسمرةَ قَاؿَّ َ :
ت م َع َّ
ص َال تُ ُو
الن ِب ِّي  ،فَ َكا َن ْت َ
"صم ْي ُ َ
َُ َ
تخريج الحديث:

ص ،ع ْف ِسم ٍ
اؾَ ،ع ْف
َح َّدثََنا أ َُبو ْاأل ْ
َح َو ِ َ
َ
()1
ص ًدا".
ص ًدا َو ُخ ْط َبتُ ُو قَ ْ
قَ ْ

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)203/1كتاب الصبلة )199( ،باب في قصرالخطبة ،حديث رقـ.)1594(:
 كمسمـ في صحيحو ( )7( ،)334/كتاب الجمعة )13( ،باب تخفيؼ الصبلة كالخطبة،حديث رقـ ،)866(:مف طريؽ بف أبي شيبة عف أبي األحكص –بو ،بمفظو.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)381/2كتاب الصبلة )364( ،باب ما جاء في قصدالخطبة ،حديث رقـ ،)507(:مف طريؽ قتيبة عف أبي األحكص –بو ،بمفظو.
 كالنسائي في سننو ( )2( ،)308/2كتاب الصبلة )782( ،باب القصد في الخطبة،حديث رقـ ،)1800(:مف طريؽ قتيبة عف أبي األحكص –بو ،بمفظو.
 كأحمد في مسنده ( ،)91/5مف طريؽ أبي يعمى المكصمي عف أبي األحكص –بو،بمفظو.
رجاؿ السند:
 -1محمد بف سعيد بف سميماف بف عبد هللا الككفي( ،)2أبك جعفر ابف االصبياني( ،)3كثقو
النسائي ،كيعقكب بف شيبة ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ عنو أبك
ظا ،يحدث مف حفظو ،كال يقبؿ التمقيف ،كال يق أر مف كتب الناس ،كلـ أر
حاتـ" :كاف حاف ن
بالككفة أتقف حفظنا منو( ")4تكفي عاـ 220ى(.)5

) (1القصد :االعتداؿ ،كالكسط بيف طرفيف .انظر إلى :النياية (.)67/4

) (2الككفي :بضـ الكاؼ .ىذه النسبة إلى بمدة بالعراؽ ،بنيت زمف عمر بف الخطاب ،كخرج منيا جماعة مف
قديما كحديثنا .انظر إلى :األنساب (.)109/5
العمماء ،كالمحدثيف ،ن
) (3األصبياني :بكسر األلؼ ،أك فتحيا ،كسككف الصاد ،كفتح الباء ،كالياء ،ىذه النسبة إلى أشير بمدة
بالجباؿ .انظر إلى :المصدر السابؽ (.)175/1
) (4الجرح (.)265/7

) (5التاريخ ( ،)95/1كالثقات البف حباف ( ،)63/9كالكماؿ ( ،)272/25كالكاشؼ ( ،)175/2كالتقريب
(.)480/
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 -2سبلـ بف سميـ الحنفي( ،)1أبك األحكص الككفي .كثقو العجمي ،كزاد :كاف صاحب سنة،
كاتباع ،كابف معيف ،كأبك زرعة ،كالنسائي ،كالذىبي ،كابف حجر ،كزاد :صاحب حديث،
كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ ابف أبي حاتـ :صدكؽ ،تكفي عاـ 179ى(.)2
 -3سماؾ بف حرب :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)75(:
 -4جابر بف سمرة :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)75(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى سماؾ بف حرب الصدكؽ.
التعميؽ عمى الحديث:
قصدا ،أم متكسطة بيف اإلفراط ،كالتفريط ،مف
في ىذا الحديث ،كانت صبلتو 
ن
التقصير كالتطكيؿ ،فيأتي بمكمبلتيا ،كمسنكنيا مف غير طكؿ ،كال قصر.
قصدا ،قاؿ الطيبي" :القصد في األصؿ ىك االستقامة في الطريقة ،ثـ
ككانت خطبتو 
ن
استعير لمتكسط في األمكر"( ،)3كألف النبي  أكتي مف جكامع الكمـ ،كاف يجمع المعاني الكثيرة
في األلفاظ اليسيرة ،كلـ يبالغ في اإليجاز؛ ألنو بصدد البياف ،فالببلغة في المكعظة مستحسنة؛
ألنيا أقرب إلى قبكؿ القمكب ،كاستجبلبيا ،كالببلغة ىي التكصؿ إلى إفياـ المعاني المقصكدة،
كايصاليا إلى قمكب السامعيف بأحسف صكرة ،مف األلفاظ الدالة عمييا ،ككاف  يقصر الخطبة،
كال يطيميا ،ككاف يبمغ ،كيكجز(.)4

) (1الحنفي :بفتح الحاء كالنكف ،ىذه النسبة إلى اإلماـ أبي حنيفة ،المتكفى عاـ 150ق ،كىـ قكـ نزلكا اليمامة،
أسممكا زمف أبي بكر الصديؽ .انظر إلى :األنساب (.)280/2
) (2الثقات لمعجمي ( ،)444/1كالجرح ( ،)260/4كالثقات البف حباف ( ،)417/6كالكماؿ ( ،)285/12كالتذكرة
( ،)250/1كالتقريب (.)261/

) (3انظر إلى :مرقاة المفاتيح (.)450/3
) (4انظر إلى :شرح النككم عمى مسمـ ( ،)159/6كدليؿ الفالحيف (.)393/2
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ٍ
ص ،ع ْف ِسم ٍ
اؾَ ،ع ْف
الحديث مائة وثماف وعشروف :أ ْ
َخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُف َس ِعيدَ ،ح َّدثََنا أ َُبو ْاأل ْ
َح َو ِ َ
َ
"كا َن ْت لِ َّمن ِب ِي ُ خ ْطبتَ ِ ِ
آف َوُي َذ ِّكر َّ
اس".
اؿَ :
س َب ْي َن ُي َما َي ْق َأرُ ا ْلقُ ْر َ
َ
الن َ
اف َي ْجم ُ
ُ
َجا ِب ِر ْب ِف َس ُم َرةَ قَ َ
ّ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)203/1كتاب الصبلة )200( ،باب القعكد بيفالخطبتيف ،حديث رقـ.)1596(:
 كمسمـ في صحيحو ( )7( ،)333/كتاب الجمعة )10( ،باب ذكر الخطبتيف قبؿ الصبلةكما فييما مف الجمسة ،حديث رقـ ،)862(:مف طريؽ يحيى بف يحيى عف أبي األحكص
–بو ،بمفظو.
قائما ،حديث
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)135/كتاب الصبلة )221( ،باب الخطبة نرقـ ،)1094(:مف طريؽ عثماف بف أبي شيبة عف أبي األحكص –بو ،بمفظو.
 كأحمد في مسنده ( ،)86/5مف طريؽ أبي عمي المكصمي عف أبي األحكص –بو،بمفظو.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)73/4كتاب الصبلة )345( ،باب مف كاف يخطبقائما ،حديث رقـ ،)5220(:عف أبي األحكص –بو ،بمفظو.
ن
 كالبييقي في سننو ( ،)210/3كتاب الجمعة ،باب ما يستدؿ بو عمى أنو يعظيـ فيشيئا مف القرآف ،مف طريؽ يحيى بف يحيى عف أبي
خطبتو كيكصييـ بتقكل هللا ،كيق أر ن

األحكص –بو ،بمفظو.
رجاؿ السند:

 -1محمد بف سعيد :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)127(:
 -2سبلـ بف سميـ ،أبك األحكص :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)127(:
 -3سماؾ بف حرب :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)75(:
 -4جابر بف سمرة :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)75(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى سماؾ بف حرب الصدكؽ.
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التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث دليؿ لمذىب الشافعي كاألكثريف أف خطبة الجمعة ال تصح مف القادر
قاعدا ،كليس القياـ بكاجب ،كقاؿ
قائما في الخطبتيف ،أما أبك حنيفة فقاؿ :يصح ن
عمى القياـ إال ن
مالؾ :ىك كاجب لك تركو أساء ،كصحت الجمعة .كقاؿ أبك حنيفة ،كمالؾ ،كالجميكر :الجمكس
بيف الخطبتيف سنة ليس بكاجب ،كال شرط ،كمذىب الشافعي أنو فرض ،كشرط لصحة الخطبة،
كدليميـ أنو ثبت عف رسكؿ هللا  ،كقكلو "يق أر القرآف كيذكر الناس" فيو دليؿ لمشافعي عمى أنو
يشترط في الخطبة الكعظ كالقرآف(.)1

) (1انظر إلى :شرح النككم عمي مسمـ (.)150-149/6
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ص ْي ِف ْب ِف َع ْب ِد
وس َ
ؼَ ،ح َّدثََنا ُس ْف َي ُ
افَ ،ع ْف ُح َ
الحديث مائة وتسعة وعشروفَ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُف ُي ُ
()1
اف َر ِاف ًعا َي َد ْي ِو َي ْد ُعو َعمَى ا ْل ِم ْن َب ِر(َ )2ي ْوَـ
َّ
اؿَ :أرَى ِب ْشر ْب َف َم ْرَو َ
الر ْح َم ِفَ ،ع ْف ُع َم َارةَ ْب ِف ُرَوْي َب َة قَ َ
)
3
(
ِ
ت رسوؿ َِّ
ِ
ُص ُب ِع ِو ِإَّال َى َك َذا،
وؿ ِبأ ْ
اَّلل َ عمَى ا ْلم ْن َب ِر َو َما َيقُ ُ
اؿ" :لَقَ ْد َأر َْي ُ َ ُ َ
اؿ :فَ َسبَّ ُو َوقَ َ
ا ْل ُج ُم َعة ،قَ َ
الس َّباب ِة(ِ )4ع ْن َد ا ْل َخ ِ
اص َرِة(.")5
َوأ َ
َش َار ِب َّ َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)203/1كتاب الصبلة )102( ،كيؼ يشير اإلماـ فيالخطبة ،حديث رقـ.)1598(:
 كمسمـ في صحيحو ( )7( ،)336/كتاب الجمعة )13( ،باب تخفيؼ الصبلة كالخطبة،حديث رقـ ،)874(:مف طريؽ عبدهللا بف إدريس عف حصيف –بو ،بمفظ مختمؼ.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)135/كتاب الصبلة )224( ،باب رفع اليديف عمى المنبر،حديث رقـ ،)1104(:مف طريؽ زائدة عف حصيف – بو ،بمفظ متقارب.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)391/2كتاب الصبلة )371( ،باب كراىية رفع األيدم عمىالمنبر ،حديث رقـ ،)515(:مف طريؽ يىشيـ عف حصيف –بو ،بمفظ متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )2( ،)279/2كتاب الصبلة )744( ،باب اإلشارة في الخطبة،حديث رقـ ،)1727(:مف طريؽ ككيع عف سفياف – بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)136/4مف طريؽ ككيع عف سفياف –بو ،بمفظ متقارب. كالبغكم في شرح السنة ( ،)255/4كتاب الصبلة ،باب كراىية رفع اليديف في الخطبة،حديث رقـ ،)1079(:مف طريؽ يىشيـ عف حصيف – بو ،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)210/3كتاب الجمعة ،باب ما يستدؿ عمى أنو يدعك في خطبتو،مف طريؽ شعبة عف حصيف – بو ،بمفظ متقارب.

) (1بشر بف مركاف بف الحكـ بف أبي العاص ،القرشي .تكفي عاـ 73ىػ بالبصرة .انظر إلى :تاريخ دمشؽ
(.)253/10
) (2المنبر :نبر الشيء :أم رفعو .انظر إلى :المعجـ الكسيط (.)897/
) (3فسبو :السب :أم الشتـ .انظر إلى :المصدر السابؽ (.)411/

) (4السبابة :اإلصبع التي تمي اإلبياـ .انظر إلى :تاج العركس (.)35/3
) (5الخاصرة :ىي القرب ،كسميت لقربيا مف الجنب .انظر إلى :المحكـ (.)391/6
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رجاؿ السند:
 -1محمد بف يكسؼ الفريابي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)12(:
 -2سفياف الثكرم :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)38(:
 -3يحصيف بف عبد الرحمف السممي ،أبك اليذيؿ الككفي ،كثقو العجمي ،كزاد :ثبت ،كاإلماـ
أحمد ،كزاد :مأمكف ،مف كبار أصحاب الحديث ،كابف معيف ،كأبك حاتـ ،كأبك زرعة،
كزاد :يحتج بو ،كالذىبي ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات ،إال أنو تغير حفظو
في اآلخر ،كقاؿ بذلؾ :أبك حاتـ ،كزاد :صدكؽ ،كالنسائي ،كابف معيف ،كيزيد بف
ىاركف ،كالذىبي ،كابف حجر ،كأنكر ابف المديني بأنو اختمط كتغير ،كقاؿ" :حديثو كاحد،
كىك صحيح ،ساء حفظو ،كىك عمى ذلؾ ثقة"( ،)1كقاؿ ابف عدم في الكامؿ(" ،)2أرجك
أنو ال بأس بو" .تكفي عاـ 136ى(.)3
كعمر كنسي( ،)4كاال فيك مف
تغير نا
قاؿ الباحث :قد يككف تغير نا
يسير في آخرتو ،بسبب أنو شاخ َّ
الثقات.
 -4عمارة بف يرىكٍي ىبة الثقفي( ،)5أبك زىير الككفي ،لو صحبة ،ركل عف النبي  ،كعمي بف
أبي طالب  ،كسكف الككفة تكفي عاـ 70ىػ(.)6
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.

) (1انظر إلى :الضعفاء لمعقيمي ( ،)314/1كالتيذيب (.)441/1
).)397/2( (2

) (3العمؿ لئلماـ أحمد ( ،)235/1كالتاريخ ( ،)7/3كالثقات لمعجمي ( ،)305/1كأبك زرعة كجيكده في السنة
( ،)858/كسؤاالت اآلجرم ( ،)183/1كالجرح ( ،)193/3كالثقات البف حباف ( ،)210/6كالضعفاء البف
الجكزم ( ،)219/1كالكماؿ ( ،)519/6كالكاشؼ ( ،)338/1كالميزاف ( ،)552/1كالمختمطكف ( ،)21/كالتقريب
(.)170/
) (4انظر إلى :المغني (.)262/1

) (5الثقفي :بفتح الثاء ،كالقاؼ ،كالفاء ،ىذه النسبة إلى ثقيؼ .انظر إلى :األنساب (.)508/1
) (6أسد الغابة ( ،)635/3كالكماؿ ( ،)242/21كاإلصابة ( ،)477/4كالتقريب (.)409/
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التعميؽ عمى الحديث:
()1

في ىذا الحديث ال يؤخذ بمنع رفع اليديف في الدعاء؛ لثبكت األخبار بمشركعيتيا

فقد

ثبت عف النبي  رفع األيدم في الدعاء مطمقنا( ،)2كقاؿ الطبرم :إف كؿ ىذه اآلثار المركية عنو
عميو الصبلة كالسبلـ متفقة غير مختمفة المعاني ،فأما الدعاء باإلشارة باألصبع الكاحدة ،ىك

اإلخبلص ،كاالبتياؿ رفعيما ،كجائز أف يككف ذلؾ كاف مف النبي ؛ الختبلؼ أحكاؿ الدعاء،
إعبلما منو بسعة األمر في ذلؾ( .)3قاؿ ابف حجر :سميت بالسبابة؛ ألنو كاف
كجائز أف يككف
ن
أيضا مسبحة؛ ألنو يشار بيا إلى التكحيد ،كالتنزيو(،)4
يشار بيا عند المخاصمة كالسب ،كسميت ن
كقاؿ العمماء :خصت السبابة باإلشارة؛ التصاليا بنياط القمب ،فتحريكيا سبب لحضكره(.)5

) (1انظر إلى :فتح البارم البف حجر (.)143/11
) (2انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)104/10
) (3انظر إلى :المصدر السابؽ (.)103/10
) (4انظر إلى :مرقاة المفاتيح (.)575/2
) (5انظر إلى :سبؿ السبلـ (.)540/1
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َّاج ْب ُف ِم ْن َي ٍ
اد ْب ُف َسمَ َم َةَ ،ع ْف َع َّم ِ
ار ْب ِف أَِبي
اؿَ ،ح َّدثََنا َح َّم ُ
الحديث مائة وثالثوفَ :ح َّدثََنا َحج ُ
َف َّ
ارَ ،ع ْف ْاب ِف َع َّب ٍ
َع َّم ٍ
َف َيتَّ ِخ َذ ا ْل ِم ْن َب َرَ ،فمَ َّما اتَّ َخ َذ
اس ،أ َّ
ب ِإ َلى ِجذ ٍ
ْع قَ ْب َؿ أ ْ
الن ِب َّي َ ك َ
اف َي ْخطُ ُ
َحتَ ِ
ض ْن ُو لَ َح َّف ِإلَى َي ْوِـ
اؿ" :لَ ْو لَ ْـ أ ْ
احتَ َ
ا ْل ِم ْن َب َر تَ َح َّو َؿ ِإلَ ْي ِو َح َّف ا ْل ِجذْعُ ،فَ ْ
ض َن ُو ،فَ َس َك َفَ ،وقَ َ
ِ
ام ِة(.")1
ا ْلق َي َ
تخريج الحديث:

 الحديث سبؽ تخريجو في حديث رقـ (.)4رجاؿ السند:
 -1حجاج بف منياؿ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)4(:
 -2حماد بف سممة :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)4(:
 -3عمار بف أبي عمار :صدكؽ ربما أخطأ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)4(:
 -4عبد هللا بف عباس :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)4(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى عمار بف أبي عمار الصدكؽ.

) (1أخرجو الدارمي في ( )2( ،)204/1كتاب الصبلة )202( ،باب مقاـ اإلماـ إذا خطب ،حديث
رقـ.)1600(:
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الحديث مائة وواحد وثالثوف :ح َّدثََنا عب ُد َِّ
يدَ ،ح َّدثََنا ا ْلم ْسع ِ
يَ ،ع ْف أَِبي َح ِ
ازٍـَ ،ع ْف
ود ُّ
اَّلل ْب ُف َي ِز َ
َ
َْ
َ ُ
َس ْي ِؿ ْب ِف َس ْع ٍد قَاؿ :لَ َّما َكثُر َّ
وف ِْ
اس ِبا ْل َم ِدي َن ِةَ ،ج َع َؿ َّ
يء َوا ْلقَ ْوُـ َي ِج ُ
وف ،فََال َي َك ُ
اد َ
يئ َ
الر ُج ُؿ َي ِج ُ
الن ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّللِ ،إ َّف َّ
اَّلل َ حتَّى َي ْرج ُعوا م ْف ع ْنده ،فَقَاؿ لَ ُو َّ
اس
وؿ َّ
َي ْس َم ُعوف َك َال َـ َر ُسوؿ َّ
الن َ
الن ُ
اسَ :يا َر ُس َ
َ
ِ
اؿ" :فَ َما ِش ْئتُ ْـ" ،فَأ َْر ِس ْؿ ِإلَى ُغ َالٍـ
يء ،فَ َال َي َك ُ
قَ ْد َكثُُرواَ ،وِا َّف ا ْل َجائ َي َي ِج ُ
اد َي ْس َمعُ َك َال َم َؾ ،قَ َ
()2
َّار ،وِالَى طَرفَ ِ
ِ ٍ(ِ )1
صِ
وؿ
اء ا ْل َغ َاب ِة ،فَ َج َعمُوا لَ ُو ِـ ِِ ْرقَاتَ ْي ِف أ َْو ثََال ثًا ،فَ َك َ
ارَ ،نج ٍ َ
ال ْم َأرَة م َف ْاألَ ْن َ
ْ
اف َر ُس ُ
اَّلل  يجمِس عمَي ِو وي ْخطُب عمَي ِوَ ،فمَ َّما فَعمُوا َذلِؾ ح َّن ِت ا ْل َخ َشب ُة الَِّتي َكاف يقُ ِ
َِّ
اـ
َ َ
َ ْ ُ َ ْ ََ ُ َ ْ
َ
َ
وـ ع ْن َد َىا ،فَقَ َ
َ َ ُ
رسوؿ َِّ
ض َع َي َدهُ َعمَ ْي َيا فَ َس َك َن ْت(.")3
اَّلل ِ إلَ ْي َيا ،فَ َو َ
َُ ُ
تخريج الحديث:
 الحديث سبؽ تخريجو في حديث رقـ (.)5رجاؿ السند:
 -1عبد هللا بف يزيد :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)5(:
 -2عبدالرحمف بف مسعكد المسعكدم :صدكؽ اختمط ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)5(:
 -3سممة بف دينار ،أبك حازـ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)5(:
 -4سيؿ بف سعد الساعدم :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)5(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف المسعكدم صدكؽ اختمط ،كرجحنا في حديث رقـ ()5
أف عبدهللا بف يزيد كاف قد سمع منو قبؿ اختبلطو.

) (1امرأة مف األنصار :قاؿ سممة بف دينار(أبك حازـ) :سماىا سيؿ ،كنسيت اسميا .انظر إلى :مسند ابف الجعد
( ،)1053/1حديث رقـ.)3043(:
) (2مرقاة :بكسر الميـ ،كفتحيا ،كىي الدرجة ،أك مكضع الرقي ،كالصعكد .انظر إلى :معجـ المغة العربية
المعاصر (.)931/2

) (3أخرجو الدارمي في ( )2( ،)204/1كتاب الصبلة )202( ،باب مقاـ اإلماـ إذا خطب ،حديث
رقـ.)1602(:
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الحديث مائة واثناف وثالثوفَ :ح َّدثََنا َي ْعمَىَ ،ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد
أَِبي ا ْلجع ِد الضَّم ِرِي قَاؿ :قَاؿ رسوؿ َِّ
"م ْف تََر َؾ
َْ
اَّلل َ :
َ َُ ُ
ْ ّ َ
َق ْم ِب ِو".

افَ ،ع ْف
ْب ُف َع ْم ٍروَ ،ع ْف َع ِب َ
يدةَ ْب ِف ُس ْف َي َ
()1
اَّللُ(َ )2ع َمى
ط َب َع َّ
ا ْل ُج ُم َع َة تَ َي ُاوًنا ِب َيا َ

تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)205/1كتاب الصبلة )205( ،باب فيمف يترؾالجمعة مف غير عذر ،حديث رقـ.)1608(:
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)131/كتاب الصبلة )204( ،باب التشديد في ترؾ الجمعة،حديث رقـ ،)1052(:مف طريؽ يحيى بف سعيد عف محمد بف عمرك – بو ،بزيادة كممة
(ثبلث).
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)373/2كتاب الصبلة )359( ،باب ما جاء في ترؾ الجمعةمف غير عذر ،حديث رقـ ،)500(:مف طريؽ عيسى بف يكنس عف ابف عمرك – بو،
بزيادة (ثبلث مرات).
 كالنسائي في سننو ( )2( ،)258/2كتاب الصبلة )720( ،باب التشديد في التخمؼ عفالجمعة ،حديث رقـ ،)1668(:مف طريؽ يحيى بف سعيد عف ابف عمرك – بو ،بزيادة
(ثبلث).
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)357/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )93( ،باب فيمفترؾ الجمعة مف غير عذر ،حديث رقـ ،)1125(:مف طريؽ يزيد بف ىاركف عف ابف
عمرك – بو ،بزيادة (ثبلث مرات).
 كأحمد في مسنده ( ،)424/3مف طريؽ يحيى بف سعيد عف ابف عمرك –بو ،بزيادة(ثبلث).
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)116/4كتاب الصبلة )400( ،باب في تفريطالجمعة كتركيا ،حديث رقـ ،)5576(:مف طريؽ محمد بف بشر عف بف عمرك –بو،
بزيادة (ثبلث مرات).

) (1تياكف :استخؼ بيا .انظر إلى :تاج العركس (.)486/12
) (2طبع هللا :أم ختـ عميو ،كغشاه ،كمنعو ألطافو .انظر إلى :النياية (.)112/3
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 كأبك يعمى في مسنده ( ،)175/3حديث رقـ ،)1600(:مف طريؽ يزيد بف ىاركف عفابف عمرك –بو ،بزيادة (ثبلث مرات).
رجاؿ السند:
 -1يعمى بف عبيد الطنافسي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)2(:
 -2محمد بف عمرك بف عمقمة :صدكؽ لو أكىاـ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)26(:
 -3عبيدة بف سفياف بف الحارث بف الحضرمي( ،)1اسمو :عبد هللا بف عمار بف أكبر
الحضرمي .كثقو العجمي ،كالنسائي ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ ابف
سعد في طبقاتو(" :)2شيخ قميؿ الحديث"(.)3
 -4أبك الجعد الضمرم( ،)4قيؿ اسمو :أدرع ،كقيؿ :عمرك بف بكر ،كقيؿ :جنادة ،صحابي
ركل عف النبي  في التغميظ عمى تارؾ الجمعة ثبلثنا" ،بعثو النبي  لتجييش قكمو

لغزكة فتح .تكفي يكـ الجمؿ(.)5
الحكـ عمى الحديث:

الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى محمد بف عمرك كىك صدكؽ لو أكىاـ .
التعميؽ عمى الحديث:
تياكنا بيا ،كالمراد ىنا بالتياكف
في ىذا الحديث مف ترؾ الجمعة كاكتفى بالظير
ن

التكاسؿ ،كعدـ الجد في أدائيا ،كقمة االىتماـ بأمرىا ،ال استخفافنا بيا؛ ألف االستخفاؼ بفرائض

هللا تعالى كفر ،كىك معصية عظيمة تقتضي إلى الطبع كالختـ عمى قمبو ،قاؿ القاضي عياض:

كبيرا ،فقيؿ :ىك انعداـ المطؼ ،كأسباب الخير ،كقيؿ :ىك
"اختمؼ المتكممكف في ىذا اختبلفنا ن

) (1الحضرمي :بفتح الحاء ،كسككف الضاد ،كفتح الراء .ىذه النسبة إلى حضرمكت ،كىي مف ببلد اليمف مف
أقصاىا .انظر إلى :األنساب (.)230/2

).)195/5( (2
) (3التاريخ ( ،)82/6كالثقات لمعجمي ( ،)124/2كالجرح ( ،)91/6كالثقات البف حباف ( ،)140/5كالكماؿ
( ،)264/19كالتقريب (.)379/
) (4الضمرم :بفتح الضاد ،كسككف الميـ ،ككسر الراء ،ىذه النسبة إلى بنك ضمرة رىط عمرك بف أمية الضمرم
صاحب رسكؿ هللا  .انظر إلى :األنساب (.)20/4

) (5االستيعاب ( ،)788/كالكماؿ ( ،)188/33كالكاشؼ ( ،)416/2كاإلصابة ( ،)31/7كالتقريب (.)628/
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خمؽ الكفر في صدكرىـ ،كىك قكؿ أكثر أىؿ السنة ،كقيؿ :ىك عبلمة جعميا هللا تعالى في
قمكبيـ"(.)1

) (1انظر إلى :شرح سنف ابف ماجو لمسيكطي.)79/( -
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الحديث مائة وثال ثة
َّ
صمَّى هللاُ َعمَ ْي ِو
الن ِب َّي َ
تخريج الحديث:

َخ َب َرَنا أ َُبو
وثالثوف :أ ْ
صمِّي َب ْع َد
َو َسمَّ َـ َك َ
اف ُي َ

اصٍـ ،ع ْف مالِ ٍؾ ،ع ْف َن ِ
ع ِ
َف
اف ٍعَ ،ع ْف ْاب ِف ُع َم َر« ،أ َّ
َ
َ
َ َ
ا ْل ُج ُم َع ِة َرْك َعتَْي ِف ِفي َب ْي ِت ِو".

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)205/1كتاب الصبلة )207( ،باب ما جاء فيالصبلة بعد الجمعة ،حديث رقـ.)1610(:
 كمسمـ في صحيحو ( )7( ،)339/كتاب الجمعة )18( ،باب الصبلة بعد الجمعة،حديث رقـ ،)882(:مف طريؽ يحيى بف يحيى عف مالؾ –بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)138/كتاب الصبلة )238( ،باب الصبلة بعد الجمعة،حديث رقـ ،)1132(:مف طريؽ سالـ بف أبي الجعد عف ابف عمر –بو ،بمفظو.
 كأحمد في مسنده ( ،)35/2مف طريؽ أيكب عف نافع –بو ،بمفظو. كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)128/4كتاب الصبلة )381( ،باب مف كافيستحب لئلماـ يكـ الجمعة إذا سمـ أف يدخؿ ،حديث رقـ ،)5463(:مف طريؽ محمد بف
إسحؽ عف نافع –بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1أبك عاصـ الضحاؾ بف مخمد :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)60(:
 -2مالؾ بف أنس :ثقة ،إماـ دار اليجرة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)47(:
 -3نافع ،مكلى ابف عمر :ثقة ،ثبت ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)3(:
 -4عبد هللا بف عمر :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)3(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
اختمؼ العمماء في الصبلة بعد الجمعة ،فقالت طائفة :يصمي بعدىا ركعتيف في بيتو
كالتطكع بعد الظير ،كقالت طائفة :يصمي بعدىا ركعتيف ثـ أربع ،كىك قكؿ :عطاء ،كالثكرم،
بعا ال يفصؿ بينيف بسبلـ ،كىك قكؿ :أبي حنيفة،
كأبي يكسؼ ،كقالت طائفة :يصمي بعدىا أر ن
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كاسحاؽ .كقد أجاز مالؾ الصبلة بعد الجمعة في المسجد لمناس ،كلـ يجزه لؤلئمة؛ خشية أف
يظف أنيا كاجبة ،كقاؿ الشافعي :ما أكثر المصمي بعد الجمعة مف التطكع فيك أحب إلى(.)1

) (1انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)526-525/2
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َخ َب َرَنا َج ْعفَُر ْب ُف َع ْو ٍفَ ،ح َّدثََنا
الحديث مائة وأربعة وثالثوف :أ ْ
َف رسوؿ َِّ
رِ
ث
ض َي َّ
ص َال تُ ُو ِم َف المَّْي ِؿ ثََال َ
اَّلل َ كا َن ْت َ
َ
اَّللُ َع ْن َيا" ،أ َّ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
س في َشيء م َف ا ْل َخ ْم ِ
س في ْاْلخ َرِة ،فَ ُي َسمّ َـ".
س َحتَّى َي ْجم َ
َال َي ْجم ُ
ْ
تخريج الحديث:

ِى َشاـ ،ع ْف أَِب ِ
يوَ ،ع ْف َع ِائ َش َة
ٌ َ
َع ْش َرةَ َرْك َع ًة ُيوِت ُر ِم ْن َيا ِب َخ ْم ٍ
س،

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)206/1كتاب الصبلة )210( ،باب كـ الكتر؟ حديثرقـ.)1618(:
 كالبخارم في صحيحو ( )19( ،)57/2كتاب التيجد بالميؿ )28( ،باب ما يق أر فيركعتي الفجر ،حديث رقـ ،)1170(:مف طريؽ مالؾ عف ىشاـ –بو ،جزء مف الحديث
بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )6( ،)291/كتاب الصبلة )17( ،باب صبلة النبي  كعددركعات النبي  في الميؿ ،...حديث رقـ ،)737 (:مف طريؽ عبدهللا ابف نمير عف
ىشاـ –بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )5( ،)161/كتاب التطكع )26( ،باب في صبلة الميؿ ،حديثرقـ ،)1338(:مف طريؽ كىيب بف خالد عف ىشاـ –بو ،بمفظو.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)321/2كتاب الصبلة )337( ،باب ما جاء في الكتربخمس ،حديث رقـ ،)459(:مف طريؽ ابف نمير عف ىشاـ –بو ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)432/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )181( ،باب ماجاء في كـ يصمي بالميؿ؟ حديث رقـ ( ،)1359مف طريؽ عبدة بف سميماف عف ىشاـ
–بو ،جزء مف الحديث بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)161/6مف طريؽ حماد بف زيد عف ىشاـ –بو ،بمفظ متقارب. كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)192/6كتاب الصبلة )18( ،باب الكتر ،حديثرقـ ،)2437(:مف طريؽ عبدة بف سميماف عف ىشاـ –بو ،بمفظو.
رجاؿ السند:
 -1جعفر بف عكف :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)18(:
 -2ىشاـ بف عركة :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)18(:
 -3عركة بف الزبير :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)18(:
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 -4عائشة رضي هللا عنيا :أـ المؤمنيف ،تقدمت ترجمتيا في حديث رقـ.)40(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى جعفر بف عكف الصدكؽ ،كبالمتابعة التامة
لو مف  :عبد هللا بف نمير( ،)1ككىيب الباىمي( ،)2كحماد بف زيد( ،)3كعبدة بف سميماف( ،)4كمالؾ
ابف أنس( ،)5كجميعيـ ثقات ،يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره ،كقد قاؿ الترمذم في سننو(:)6
"حديث حسف صحيح".
التعميؽ عمى الحديث:
مختصا بركعة ،كال بإحدل عشرة ،كال بثبلث
في ىذا الحديث دليؿ عمى أف الكتر ليس
ن
عشرة ،بؿ يجكز ذلؾ ،كما بينو ،كأنو يجكز جمع ركعات بتسميمة كاحدة ،كبيذا أخذ الشافعي ،كاال
فاألفضؿ التسميـ مف كؿ ركعتيف ،كىك الجميؿ مف فعؿ رسكؿ هللا  كأمره بصبلة الميؿ مثنى
مثنى(.)7

) (1انظر إلى :التقريب (.)327/
) (2انظر إلى :المصدر السابؽ (.)586/
) (3انظر إلى :المصدر نفسو (.)178/
) (4انظر إلى :المصدر نفسو (.)369/
) (5انظر إلى :المصدر نفسو (.)516/
) ،)321/2( (6حديث رقـ.)459(:

) (7انظر إلى :شرح النككم عمى مسمـ (.)20/6
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َخبرَنا َخالِ ُد ب ُف م ْخمٍَد ،ح َّدثََنا م ِال ٌؾ ،ع ْف َن ِ
اف ٍعَ ،ع ْف ا ْب ِف ُع َم َر
َ
َ
الحديث مائة وخمسة وثالثوف :أ ْ َ َ
َ
ْ َ
ِ ()3
()2
قَاؿ :سأَؿ رجؿ( )1رسوؿ َِّ
اَّلل َ ع ْف َ ِ َّ ِ
َح ُد ُك ُـ
"مثْ َنى َمثْ َنى  ،فَِإ َذا َخش َي أ َ
اؿَ :
ص َالة الم ْيؿ ،فَقَ َ
َ َ َ ٌَُ َُ َ
ِ ()4
ِ
صمَّى".
ُّ
ص ِّؿ َرْك َع ًة َواح َدةً تُوت ُر َما قَ ْد َ
الص ْب َحَ ،ف ْم ُي َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)207/1كتاب الصبلة )210( ،باب كـ الكتر؟ حديثرقـ.)1621(:
 كالبخارم في صحيحو ( )8( ،)102/1كتاب الصبلة )84( ،باب الحمؽ ،كالجمكس فيالمسجد ،حديث رقـ ،)473(:مف طريؽ أيكب عف نافع –بو ،بمفظ متقارب.
 كمسمػـ في صحيحو ( )6( ،)295/كتاب الصبلة )20( ،باب صبلة الميؿ مثنى مثنى ،...حديث رقـ ،)749(:مف طريؽ يحيى بف يحيى عف مالؾ –بو ،بمفظو.
 كأبك داكد في سننو ( )5( ،)160/كتاب التطكع )23( ،باب صبلة الميؿ مثنى مثنى،حديث رقـ ،)1326(:مف طريؽ القعنبي عف مالؾ –بو ،بمفظو.
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)300/2كتاب الصبلة )323( ،باب أف صبلة الميؿ مثنىمثنى ،حديث رقـ ،)437(:مف طريؽ الميث عف نافع –بو ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)418/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )171( ،باب فيصبلة الميؿ ركعتيف ،حديث رقـ ،)1320(:مف طريؽ طاككس عف ابف عمر –بو ،بمفظ
متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)5/2مف طريؽ أيكب عف نافع –بو ،بمفظ متقارب.رجاؿ السند:
 -1خالد بف مخمد :صدكؽ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)47(:
 -2مالؾ بف أنس :ثقة ،إماـ دار اليجرة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)47(:
 -3نافع مكلى ابف عمر :ثقة ،ثبت ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ)3(:
) (1رجؿ مف البادية لـ أقؼ عمى اسمو .انظر إلى :المعجـ األكسط ( ،)249/4حديث رقـ.)4110(:
) (2مثنى مثنى :أم ركعتاف ركعتاف بتشيد كتسميـ .انظر إلى :النياية (.)225/1
) (3خشي :خاؼ .انظر إلى :تاج العركس (.)549/37

) (4الكتر :الفرد ،كىك الركعة الكاحدة .انظر إلى :لساف العرب (.)4758/5
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 -4عبد هللا بف عمر :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)3(:

الحكـ عمى الحديث:
الحديث حسف بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى خالد بف مخمد الصدكؽ ،كبالمتابعة التامة لو
مف :يحيى بف يحيى النيسابكرم( ،)1كعبد هللا بف مسممة القعنبي( ،)2الثقتيف ،يرتقي الحديث إلى
الصحيح لغيره ،كقد قاؿ الترمذم في سننو( :)3حديث حسف صحيح".
التعميؽ عمى الحديث:
اختمؼ العمماء في صبلة الكتر ،فقالت طائفة :الكتر ركعة ،كبو قاؿ :عطاء ،كمالؾ،
كالشافعي ،كأحمد ،كاسحاؽ ،كأبك ثكر ،كقالت طائفة :يكتر بثبلث ركعات ،ال يفصؿ بينيف
بسبلـ ،كاليو ذىب الككفيكف ،كالثكرم ،كقاؿ األكزاعي :إف شاء فصؿ بينيف بسبلـ ،كاف شاء لـ
أيضا ،أف آخر كقت الكتر ،انفجار الصبح ،كقاؿ مالؾ ،كالشافعي ،كأحمد:
يفصؿ ،كفي الحديث ن
كقت الكتر ما لـ ييصؿ الصبح ،كقاؿ أبك حنيفة :عميو قضاء الكتر كاف صمى الصبح(.)4

) (1انظر إلى :التقريب (.)598/
) (2انظر إلى :المصدر السابؽ (.)323/
) ،)300/2( (3حديث رقـ.)437(:

) (4انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)578-575/2
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ِ
َخ َبرَنا أ َُبو ُّ
الن ْع َم ِ
اؿ:
ت ْب ُف َي ِز َ
افَ ،ح َّدثََنا ثَا ِب ُ
الحديث مائة وستة وثالثوف :أ ْ َ
يدَ ،ح َّدثََنا َعاص ٌـ قَ َ
ِ ()1
ٍِ
ت َب ْع َد
اؿ :قَ ْب َؿ ُّ
تِ :إ َّف فَُال ًنا َ
يز َع َـ أ ََّن َؾ ُق ْم َ
اؿ :فَ ُق ْم ُ
َسأَْل ُ
ت أََن َ
الرُكوِع .قَ َ
س ْب َف َمالؾ َع ِف ا ْلقُ ُنوت فَقَ َ
()2
َف َّ
وي ْد ُعو َعمَى َح ٍّي ِم ْف َب ِني
َّث «أ َّ
ت َش ْي ًار َب ْع َد ُّ
ُّ
ب ،ثُ َّـ َحد َ
الن ِب َّي  قَ َن َ
الرُكوِع َ ،
اؿَ :ك َذ َ
الرُكوِع ،قَ َ
ُسمَ ْيٍـ(.")3
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)208/1كتاب الصبلة )216( ،باب القنكت بعدالرككع ،حديث رقـ.)1633(:
 كالبخارم في صحيحو ( )58( ،)100/4كتاب الجزية كالمكادعة )8( ،باب دعاء اإلماـعيدا ،حديث رقـ ،)3170(:بنفس السند الذم عند الدارمي ،بمفظ
عمى مف نكث
ن
متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )5( ،)266/كتاب المساجد )54( ،باب استحباب القنكت فيجميع الصبلة؛ إذا نزلت بالمسمميف نازلة ،حديث رقـ ،)677(:مف طريؽ أبي معاكية
الضرير عف عاصـ –بو ،بمفظ متقارب.
 كأبك يعمى في مسنده ( ،)90/7حديث رقـ ،)4026(:مف طريؽ أبي معاكية عف عاصـ– بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1محمد بف الفضؿ ،أبك النعماف :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)8(:

) (1القنكت :العبادة ،كالدعاء هلل في حاؿ القياـ .انظر إلى :تاج العركس (.)45/5
) (2ركاة القنكت بعد الرككع أكثر كأحفظ ،فيك أكلى ،كعمى ىذا درج الخمفاء الراشدكف في أشير الركايات عنيـ،
كأكثرىا .انظر إلى :سنف البييقي ( ،)208/2كتاب الصبلة ،باب الدليؿ عمى أنو يقنت بعد الرككع.
جبل لحاجة ،يقاؿ ليـ :القراء ،فعرض ليـ حياف مف بني يسميـ ،رعؿ ،كذككاف ،عند
) (3بعث رسكؿ هللا سبعيف ر ن
بئر معكنة ،فقاؿ القكـ :كهللا ما إياكـ أردنا ،إنما نحف مختاركف في حاجة لرسكؿ هللا  ،فقتمكىـ فدعا رسكؿ هللا
شير في صبلة الغداة .انظر إلى :مسند أبي يعمى ( ،)20/7حديث رقـ.)3916(:
عمييـ نا
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 -2ثابت بف يزيد األحكؿ ،أبك زيد البصرم ،كثقو ابف معيف ،كأبك داكد ،كأبك حاتـ ،كالذىبي،
كابف حجر ،كزاد :ثبت ،كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ عنو أبك زرعة ،كالنسائي :ال
بأس بو ،تكفي عاـ 169ى(.)1
 -3عاصـ األحكؿ :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)88(:
 -4أنس بف مالؾ :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)6(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات.
التعميؽ عمى الحديث:
اختمؼ العمماء في القنكت ،فقالت طائفة :القنكت قبؿ الرككع ،كقالت أخرل :القنكت بعد
الرككع ،كقيؿ :يقنت في الصكات كميا عند حاجة المسمميف إلى الدعاء ،كقيؿ :ال قنكت في شيء
مف الصمكات المكتكبة ،كالصحيح أنو إذا نابت المسمميف نائبة نظيرة التي نزلت بالمسمميف
حسنا عمى ما فعمو النبي  ،حتى يكشؼ عنيـ،
بمصابيـ بمف قتؿ ببئر معكنة ،فيككف القنكت ن
فبذلؾ األمة مخيرة في العمؿ بأم شاءكا مف العمؿ بالقنكت ،أك تركو(.)2

) (1التاريخ ( ،)172/2كأبك زرعة كجيكده في السنة ( ،)852/كالجرح ( ،)460/2كالثقات البف حباف
( ،)123/6كالكاشؼ ( ،)283/1كالتقريب (.)133/

) (2انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)586-584/2
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اف ،ح َّدثََنا ع ْقب ُة ب ُف ْاألَصِـ ،ح َّدثََنا عب ُد َِّ
اَّلل
الحديث مائة وسبعة وثالثوف :أ ْ
َّ َ
َخ َب َرَنا َي ْح َيى ْب ُف َح َّس َ َ
َْ
ُ َ ْ
َف رسوؿ َِّ
ِ
اف َي ْوُـ
اف َي ْط َع ُـ َي ْوَـ ا ْل ِف ْط ِر قَ ْب َؿ أ ْ
اف ِإ َذا َك َ
َف َي ْخ ُر َج""َ ،و َك َ
اَّلل َ ك َ
ْب ُف ُب َرْي َدةََ ،ع ْف أَِبيو" ،أ َّ َ ُ َ
ِ
َّ
يح ِت ِو".
الن ْح ِر لَ ْـ َي ْط َع ْـ َحتَّى َي ْر ِج َع ،فَ َيأ ُْك َؿ م ْف َذ ِب َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)210/1كتاب الصبلة )217( ،باب في األكؿ قبؿالخركج يكـ العيد ،حديث رقـ.)1637(:
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)426/2كتاب الصبلة )390( ،باب في األكؿ يكـ الفطرالم ًيرم عف عبد هللا بف بريدة
قبؿ الخركج ،حديث رقـ ،)542(:مف طريؽ ثىىكاب بف يعتٍىبة ى
–بو ،بمفظ متقارب.

 كابف ماجو في سننو ( )7( ،)558/كتاب الصياـ )49( ،باب األكؿ يكـ الفطر قبؿ أفيخرج ،حديث رقـ ،)1756(:مف طريؽ ثكاب الميرم عف عبد هللا بف بريدة –بو ،بمفظ
متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)352/5مف طريؽ ثكاب الميرم عف ابف بريدة_بو  ،بمفظ متقارب. كابف خزيمة في صحيحو ( )2( ،)341/2كتاب الصبلة )668( ،باب استحباب األكؿيكـ الفطر قبؿ الخركج إلى المصمى ،...حديث رقـ ،)1426(:مف طريؽ ثكاب الميرم
عف ابف بريدة –بو ،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)283/3كتاب صبلة العيديف ،باب يترؾ األكؿ يكـ النحر حتىيرجع ،مف طريؽ ثكاب الميرم عف ابف بريدة –بو ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)52/7كتاب الصبلة )31( ،باب العيديف ،حديثرقـ ،)2812(:مف طريؽ ثكاب الميرم عف ابف بريدة –بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1يحيى بف حساف التنيسي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)32(:
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 -2عقبة بف عبد هللا األصـ ،الرفاعي( ،)1العبدم( ،)2البصرم( ،)3ضعفو ابف معيف ،كأبك
حاتـ ،كالنسائي ،كأبك داكد ،كعمر بف عمي الفبلس ،كالساجي ،كابف شاىيف ،كابف حجر،
كزاد :ربما يدلس( ،)4كابف حباف ،كقاؿ عنو" :ينفرد بالمناكير عف المشاىير حتى يشيد
ليا بالكضع( ،")5كقاؿ عنو ابف عدم في الكامؿ()6بعد أف ساؽ لو مجمكعة مف
األحاديث" :كبعض أحاديثو مستقيمة كبعضيا مما ال يتابع عميو" ،كذكره العقيمي في
كتابو الضعفاء( ،)7تكفي عاـ 166ى(.)8
 -3عبد هللا بف بريدة :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)23(:
الحصيب بف عبد هللا األسممي( ،)9أبك عبد هللا ،كيقاؿ :أبك الحصيب .صحابي
 -4بريدة بف ي
مياجر ىك كمف معو ،ثـ شيد مع النبي  الحديبية،
نا
جميؿ ،أسمـ حيف مر بو النبي 
كبيعة الرضكاف ،كاف مف ساكني المدينة ثـ تحكؿ إلى البصرة كأقاـ بمرك حتى مات بيا

عاـ 63ى(.)10

) (1الرفاعي :بكسر الراء ،كفتح الفاء ،كالجميؿ بيذه النسبة أبك ىشاـ محمد بف يزيد الرفاعي مف أىؿ الككفة.
انظر إلى :األنساب (.)79/3
) (2العبدم :بفتح العيف ،كسككف الباء ،ىذه النسبة إلى عبد القيس ،كالمنتسب إليو مخير بيف أف يقكؿ عبدم أك
عبقسي .انظر إلى :المصدر السابؽ (.)135/4

) (3البصرم :بفتح الباء ،كسككف الصاد ،ىذه النسبة إلى البصرة .انظر إلى :المصدر نفسو (.)363/1
) (4فقد ذكره ابف حجر في ممحؽ بأسماء مف كصؼ بالتدليس .انظر إلى :طبقات المدلسيف (.)65/
) (5انظر إلى :المجركحيف (.)199/2
).)278/5( (6
).)353/3( (7
) (8التاريخ ( ،)441/6كالضعفاء لمنسائي ( ،)183/كالجرح ( ،)314/6كتاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف
( ،)147/كالضعفاء البف الجكزم ( ،)181/2كالكماؿ ( ،)205/20كالتيذيب ( ،)124/3كالتقريب (.)495/
) (9األسممي :بفتح األلؼ ،كسككف السيف ،كفتح البلـ ،ككسر الميـ ،ىذه النسبة إلى أسمـ بف أقصى ،كىما
إخكاف خزاعة ،كأسمـ .انظر إلى :األنساب (.)151/1

) (10االستيعاب ( ،)94/كأسد الغابة ( ،)209/1كالكماؿ ( ،)53/4كالسير ( ،)469/2كالتقريب (.)121/
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الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى عقبة بف األصـ الضعيؼ ،كبالمتابعة
القاصرة لو مف ،ثكاب الميرم( ،)1المقبكؿ( ،)2يرتقي الحديث إلى الحسف لغيره ،كقاؿ الترمذم في
سننو(" :)3حديث غريب" لـ يرك ىذا الحديث عف عبد هللا بف بريدة إال عقبة بف األصـ ،كثكاب
الميرم(.)4
التعميؽ عمى الحديث:
تأسيا
في ىذا الحديث األكؿ يكـ الفطر قبؿ الخركج ،كىي سنة مستحبة عند العمماء ن

بالنبي ؛ كذلؾ ليظير المخالفة لرمضاف ،فبل يظف ظاف أف الصياـ يمزـ يكـ الفطر إلى أف
تصمي صبلة العيد ،كالدليؿ عمى ذلؾ أنو  لـ يكف يأمر باألكؿ قبؿ الغدك إلى المصمي في
األضحى ،أما يكـ النحر ،فإنو ال يستحب فيو األكؿ قبؿ الغدك إلى الصبلة ،كال ينيي عنو؛ ألنو
ليس قبمو صياـ يحتاج إلى فصمو(.)5

) (1ذكر أنو قميؿ الحديث ،كلـ يجرح بنكع يسقط بو حديثو .انظر إلى :المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ
( ،)294/1كتاب صبلة العيديف.
) (2انظر إلى :التقريب (.)134/
) ،)426/2( (3حديث رقـ.)542(:

) (4انظر إلى المعجـ األكسط ( ،)253/3حديث رقـ.)3065(:
) (5انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)553-552/2
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ٍ
ِِ
اؿ:
الحديث مائة وثمانية وثالثوف :أ ْ
َخ َب َرَنا َي ْعمَىَ ،ح َّدثََنا َع ْب ُد ا ْل َممؾَ ،ع ْف َعطَاءَ ،ع ْف َجا ِب ٍر قَ َ
اَّلل ِ في يوِـ ِع ٍ
وؿ َِّ
الص َالةَ م َع ر ُس ِ
ِ
الص َال ِة قَ ْب َؿ ا ْل ُخ ْط َب ِة ِب َغ ْي ِر أَ َذ ٍ
ام ٍة".
يد ،فَ َب َدأَ ِب َّ
ت َّ
َ
"ش ِي ْد ُ
َْ
َ َ
اف َوَال إقَ َ
تخريج الحديث:
 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)210/1كتاب الصبلة )218( ،باب صبلة العيديف ببلأذاف ،كال إقامة ،كالصبلة قبؿ الخطبة ،حديث رقـ.)1639(:
 كالبخارم في صحيحو ( )13( ،)18/2كتاب العيديف )7( ،باب المشي ،كالرككب إلىالعيد ،حديث رقـ ،)958(:مف طريؽ ىشاـ الصنعاني عف ابف جريج –بو ،بمفظ
متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )8( ،)341/كتاب صبلة العيديف ،حديث رقـ ،)885(:مف طريؽعبد الرزاؽ عف ابف يجريج –بو ،جزء مف الحديث بمفظ متقارب.
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)139/كتاب الصبلة )242( ،باب الخطبة يكـ العيد ،حديثرقـ ،)1141(:مف طريؽ محمد بف بكر عف ابف جريج –بو ،جزء مف الحديث بمفظ
متقارب.
 كالنسائي في سننو ( )2( ،)298/2كتاب الصبلة )767( ،باب ترؾ األذاف لمعيديف،حديث رقـ ،)1774(:مف طريؽ عبدالممؾ بف أبي سميماف عف عطاء –بو ،بمفظ
متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)381/3مف طريؽ عبد الممؾ بف أبي سميماف عف عطاء –بو،بمفظو.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)201/4كتاب الصبلة )419( ،باب مف قاؿ :ليسفي العيديف أذاف ،كال إقامة ،حديث رقـ ،)5704(:مف طريؽ ابف أبي ليمى عف عطاء –
بو ،بمفظ متقارب.
 كالدارقطني في سننو ( ،)384/2كتاب العيديف ،حديث رقـ ،)1724(:مف طريؽ يحيىبف سعيد عف عبد الممؾ –بو ،بمفظو.
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رجاؿ السند:
 -1يعمى بف عبيد الطنافسي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)2(:
 -2عبد الممؾ بف عبد العزيز بف يجريج :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)60(:
 -3عطاء بف أبي رباح :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)41(:

 -4جابر بف عبد هللا :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)1(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات ،كقد صرح ابف يجريج المدلس بالتحديث
عند البخارم( ،)1كمسمـ( ،)2كأبي داكد( ،)3كىذا التصريح ببل شؾ يعد مف فكائد التخريج .
التعميؽ عمى الحديث:
قديما
في ىذا الحديث دليؿ عمى أف الصبلة تككف قبؿ الخطبة ،كىذا إجماع مف العمماء ن

كحديثنا؛ لعمؿ النبي  ،كأبي بكر ،كعمر ،كعثماف  بذلؾ ،كما أف سنة صبلة العيديف أال
يؤذف ليا ،كال يقاـ ،كىك قكؿ جميكر الفقياء ،كقاؿ الشعبي ،كالحكـ ،كابف سيريف :األذاف يكـ
األضحى ،كيكـ الفطر بدعة(.)4

) (1انظر إلى :صحيح البخارم ( ،)18/2حديث رقـ.)958(:
) (2انظر إلى :صحيح مسمـ ( ،)341/حديث رقـ.)885(:

) (3انظر إلى :سنف أبي داكد ( ،)139/حديث رقـ.)1141(:
) (4انظر إلى :شرح صحيح البخارم (.)556/2
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َخبرَنا يعمَى ب ُف عبي ٍد ،ح َّدثََنا عب ُد ا ْلممِ ِؾ ،ع ْف عطَ ٍ
اءَ ،ع ْف َجا ِب ٍر
َ َ
الحديث مائة وتسعة وثالثوف :أ ْ َ َ َ ْ ْ ُ َ ْ َ
َْ َ
اَّلل ِ في يوِـ ِع ٍ
ِ
يد ،فَب َدأَ ِب َّ ِ
وؿ َِّ
الص َالةَ م َع ر ُس ِ
اـ ُمتََو ِّك ًئا
ت َّ
اؿَ :ش ِي ْد ُ
َْ
َ
َ َ
قَ َ
الص َالة قَ ْب َؿ ا ْل ُخ ْط َبة ،ثُ َّـ قَ َ
عمَى(ِ )1ب َال ٍؿ( ،)2حتَّى أَتَى ال ِّنساء فَوعظَي َّف( ،)3وَذ َّكرُى َّف ،وأَمرُى َّف ِبتَ ْقوى َِّ
ْف"
ص َّدق َ
َ
َ
َ َ ََ ُ
اؿ" :تَ َ
َ
َ ََ
َ َ
اَّلل .قَ َ
)
6
(
)
5
(
)
4
(
فَ َذ َكر َشي ًئا ِم ْف أَم ِر جي َّنـ ،فَقَ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اء ا ْل َخد َّْي ِف فَقَالَ ْتِ :ل َـ َيا
َ ْ
ام َأرَةٌ م ْف َسفمَة ال ّن َساء َس ْف َع ُ
امت ْ
َ
ْ ََ َ
ِ ()9
()8
ِ ()7
ِ
ِ
َّ
َّ
ْف م ْف
يف
وؿ َّ
ير " .فَ َج َع ْم َف َيأْ ُخذ َ
اؿ"ِ :أل ََّن ُك َّف تُ ْفش َ
الش َكاةَ َوالم ْع َفَ ،وتَ ْكفُ ْر َف ا ْل َعش َ
اَّلل؟ قَ َ
َر ُس َ
()10
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْف ِب ِو".
ص َّدق َ
ُحم ِّي ِي َّف َوأَق َْراط ِي َّف َو َخ َواتيم ِي َّف َي ْط َر ْح َن ُو في ثَْو ِب ِب َال ٍؿَ ،يتَ َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)211/1كتاب الصبلة )224( ،باب الحث عمىالصدقة يكـ العيد ،حديث رقـ.)1647(:
 كالبخارم في صحيحو ( )13( ،)21/2كتاب العيديف )19( ،باب مكعظة اإلماـ النساءيكـ العيد ،حديث رقـ ،)978(:مف طريؽ عبد الرزاؽ عف عبد الممؾ ابف جريج –بو،
بمفظ متقارب.
 كمسمـ في صحيحو ( )8( ،)341/كتاب صبلة العيديف ،حديث رقـ ،)885(:مف طريؽعبد الممؾ بف أبي سميماف عف عطاء –بو ،بمفظ متقارب.

متككئا :تككأ ،تحمؿ كاعتمد .انظر إلى :تاج العركس (.)499/1
)(1
ن

) (2ببلؿ بف رباح القرشي ،المؤذف ،صحابي جميؿ ،تكفي عاـ 17ى أك 18ى أك20ى .انظر إلى :التقريب
(.)129/
) (3فكعظيف :الكاعظ :الناصح .انظر إلى :تاج العركس (.)290/20
) (4قاؿ الحافظ" :لـ أقؼ عمى تسمية ىذه المرأة ،إال أنو يختمج في خاطرم أنيا أسماء بنت يزيد بف السكف،
التي تعرؼ بخطيبة النساء" .فتح البارم البف حجر(.)468/2

) (5السفمة :نقيض العبلء ،كىك الدكف مف الناس .انظر إلى :معجـ مقاييس المغة (.)78/3
) (6سفعاء الخديف :لكنو أسكد مشرنبا بحمرة .انظر إلى :لساف العرب(.)2027/8
) (7تفشيف :تكثرف ،كتنشرف ،انظر إلى :تاج العركس (.)237/39
) (8الشكاة :الشككل ،كالذـ ،كالعيب .انظر إلى :النياية (.)497/2
) (9العشير :الزكج ،انظر إلى :المصدر السابؽ (.)241/3

) (10أقراطيف :القرط ،ىك نكع مف حمي األذف .انظر إلى :المصدر نفسو (.)41/4
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 كالنسائي في سننو ( )2( ،)306/2كتاب الصبلة )779( ،باب قياـ اإلماـ في الخطبةمتككئان عمى اإلنساف ،حديث رقـ ،)1797(:مف طريؽ عبد الممؾ بف أبي سميماف عف
عطاء –بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)318/3مف طريؽ يحيى عف عبد الممؾ –بو ،بمفظ متقارب. كابف خزيمة في صحيحو ( )2( ،)357/2كتاب الصبلة )699( ،باب ذكر عظة اإلماـالنساء ،...حديث رقـ ،)1460(:مف طريؽ عبد الممؾ بف أبي سميماف عف عطاء –بو،
بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)296/3كتاب صبلة العيديف ،باب يبدأ بالصبلة قبؿ الخطبة ،مفطريؽ عبد الممؾ بف أبي سميماف عف عطاء –بو ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1يعمى بف عبيد الطنافسي :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)2(:
 -2عبد الممؾ ابف جريج :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)60(:
 -3عطاء بف أبي رباح :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)41(:
 -4جابر بف عبد هللا :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)1(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو ثقات ،كقد صرح عبد الممؾ بف يجريج المدلس
بالتحديث عند البخارم( ،)1كىذا التصريح ببل شؾ يعد مف فكائد التخريج.
التعميؽ عمى الحديث:
في ىذا الحديث فكائد منيا:
 -1مشركعية كعظ النساء ،كتعميميف أحكاـ اإلسبلـ.
 -2حثيف عمى الصدقة ،كتخصيصيف بذلؾ في مجمس منفرد.
 -3إف الصدقة مف دكافع العذاب؛ ألنو  أمرىف بالصدقة ،ثـ عمؿ بأنيف أكثر أىؿ النار؛
لما يقع منيف مف كفراف النعـ  -كىككفرعممي اليخرج مف الممة  ، -كغير ذلؾ.

) (1انظر إلى :صحيح البخارم ( ،)21/2حديث رقـ.)978(:
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أما إعطاء المرأة مف ماليا بإذف زكجيا أك بغير إذنو ،فيك مختمؼ فيو :فقاؿ الميث :ال يجكز
ليا ذلؾ مطمقنا ،ال في الثمث ،كال فيما دكنو ،إال في الشيء التافو ،كقاؿ طاكس ،كمالؾ :إنو
يجكز ليا أف تعطي ماليا بغير إذنو في الثمث ال فيما فكقو فبل يجكز إال بإذنو ،كذىب الجميكر

إلى أنو يجكز ليا مطمقنا مف غير إذف مف الزكج إذا لـ تكف سفيية ،فإف كانت سفيية لـ ىي يجز(.)1

) (1انظر إلى :نيؿ األكطار (.)327/7

417

ِ ِ
ِ
َخبرَنا عبي ُد َِّ
يرِةَ ،ع ْف
يؿَ ،ع ْف ُعثْ َم َ
الحديث مائة وأربعوف :أ ْ َ َ ُ َ ْ
اَّلل ْب ُف ُم َ
اف ْب ِف ا ْل ُمغ َ
وسىَ ،ع ْف إ ْس َرائ َ
()2
()1
ِ
ت م َع َّ
ت ُم َع ِ
ِإ َي ِ
يد ْي ِف
َؿ َزْي َد ْب َف أ َْرقَ َـ  :أ َ
الن ِب ِّي  ع َ
اؿَ :ش ِي ْد ُ
َش ِي ْد َ َ
اوَي َة َي ْسأ ُ
اس ْب ِف أَِبي َرْممَ َة قَ َ
ِ
يد ،ثُ َّـ ر َّخ (ِ )3
ِ
ٍ
اؿ:
اؿ :فَ َك ْي َ
صمَّى ا ْل ِع َ
ْ
َ َ
اؿَ :
ؼ َ
ص في ا ْل ُج ُم َعة ،فَقَ َ
ص َن َع؟ قَ َ
اؿَ :ن َع ْـ .قَ َ
اجتَ َم َعا في َي ْوـ؟ قَ َ
َف ي ِ
ص ِّؿ".
صمّ َيَ ،ف ْم ُي َ
اء أ ْ ُ َ
"م ْف َش َ
َ
تخريج الحديث:

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)211/1كتاب الصبلة )225( ،باب إذا اجتمع عيداففي يكـ ،حديث رقـ.)1649(:
 كأبك داكد في سننو ( )2( ،)133/كتاب الصبلة )211( ،باب إذا كافؽ يكـ الجمعة يكـعيد ،حديث رقـ ،)1070(:مف طريؽ محمد بف كثير عف إسرائيؿ –بو ،بمفظو.
 كالنسائي في سننو ( )2( ،)310/2كتاب الصبلة )788( ،باب اجتماع العيديف ،حديثرقـ ،)1806(:مف طريؽ عبد الرحمف بف ميدم عف إسرائيؿ –بو ،جزء مف الحديث
بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)415/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )166( ،باب ماجاء فيما إذا اجتمع العيداف في يكـ ،حديث رقـ ،)1310(:مف طريؽ محمد الزبيرم عف
إسرائيؿ –بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)372/4مف طريؽ عبد الرحمف بف ميدم عف إسرائيؿ –بو ،بمفظمتقارب.
 كابف أبي شيبة في مصنفو ( )3( ،)244/4كتاب الصبلة )437( ،باب العيديفيجتمعاف يجزئ أحدىما عف اآلخر ،حديث رقـ ،)5896(:مف طريؽ عبد هللا بف نمير
عف إسرائيؿ –بو ،بمفظو.
 كالطبراني في المعجـ الكبير ( ،)209/5حديث رقـ ،)5120(:مف طريؽ محمد بف كثيرعف إسرائيؿ –بو ،بمفظو.

) (1معاكية بف أبي سفياف األمكم ،صحابي جميؿ ،أسمـ قبؿ الفتح ،تكفي عاـ 60ى ،بدمشؽ .انظر إلى:
التقريب (.)537/
) (2زيد بف أرقـ األنصارم ،الخزرجي ،صحابي جميؿ ،أكؿ مشاىده الخندؽ ،تكفي عاـ 66ى أك 68ى .انظر
إلى :المصدر السابؽ (.)222/

) (3رخص :سيؿ ،كيسر ،كأذف .انظر إلى :المعجـ الكسيط (.)336/
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 كالبييقي في سننو ( ،)317/3كتاب صبلة العيديف ،باب اجتماع العيديف بأف يكافؽ يكـالعيد يكـ الجمعة ،مف طريؽ أبي داكد الطيالسي عف إس ارئيؿ –بو ،بمفظو.
شاىدا الحديث:
 -1أبك ىريرة .
 أخرج أبك داكد حديثو في سننو ( )2( ،)133/كتاب الصبلة )211( ،باب إذا كافؽ يكـالجمعة يكـ عيد ،حديث رقـ ،)1073(:بمفظ مختمؼ.
 -2عبد هللا بف عمر .
 أخرج ابف ماجو حديثو في سننو ( )5( ،)416/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا)166( ،باب إذا اجتمع العيداف في يكـ ،حديث رقـ ،)1312(:بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
 -1عبيد هللا بف مكسى :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)1(:
 -2إسرائيؿ بف يكنس اليمداني :ثقة ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)90(:
 -3عثماف بف المغيرة الثقفي( ،)1كىك عثماف بف أبي زرعة ،أبك المغيرة الككفي ،األعشى،
كثقو العجمي ،كابف معيف ،كالنسائي ،كاإلماـ أحمد ،كأبك حاتـ ،كيعقكب بف شيبة ،كابف
شاىيف ،كالذىبي ،كابف حجر( ،)2كذكره ابف حباف في الثقات(.)3

()4
 -4إياس بف أبي رممة َّ
احدا(،)5
الشامي  .ركل لو أبك داكد ،كالنسائي ،كابف ماجو حديثنا ك ن

قاؿ عنو ابف حجر :مجيكؿ ،لـ يكثقو غير ابف حباف ،كقاؿ محمد بف إدريس ابف

المنذر :إياس مجيكؿ ،كقاؿ ابف القطاف :ىك كما قاؿ(.)6

) (1الثقفي :بفتح الثاء ،كالقاؼ ،كالفاء ،ىذه النسبة إلى ثقيؼ بف منبو .انظر إلى :األنساب (.)508/1

) (2التاريخ ( ،)248/6كالثقات لمعجمي ( ،)131/2كالجرح ( ،)167/6كتاريخ أسماء الثقات ( ،)139/كالكماؿ
( ،)497/19كالكاشؼ ( ،)13/2كالمغني ( ،)608/1كالتقريب (.)387/
).)193/7( (3

)َّ (4
الشامي :بتشديد الشيف ،كفتحيا ،كأخرىا ميـ ،ىذه النسبة إلى الشاـ .انظر إلى :األنساب (.)387/3
) (5ىك ىذا الحديث الذم بيف أيدينا ،كذكرناه برقـ (.)1649

) (6التاريخ ( ،)438/1كالجرح ( ،)278/2كالثقات البف حباف ( ،)36/4كالكماؿ ( ،)402/3كالكاشؼ
( ،)258/1كالميزاف ( ،)282/1كالتيذيب ( ،)196/1كالتقريب (.)116/
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الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ لجيالة إياس بف أبي رممة الشامي ،كقد ذكره الذىبي في
()1
مجيكؿ" ،كقد
إياسا
الميزاف  ،كأشار إلى ىذا الحديث كقاؿ :قاؿ ابف المنذر :ال يثبت ىذا؛ فإف ن
ي
صححو الحاكـ( )2كقاؿ " :لو شاىد عمى شرط مسمـ"( ،)3ككافقو الذىبي.

التعميؽ عمى الحديث:
يستدؿ بيذا الحديث عمى أف العيد إذا اتفؽ يكـ الجمعة ،سقط حضكر الجمعة عمف
صمى العيد إال اإلماـ ،فإنيا ال تسقط عنو ،كمف قاؿ بسقكطيا :الشعبي ،كاألكزاعي ،كقالت عامة
الفقياء :ال تسقط الجمعة؛ لكجكبيا ،فمـ تسقط إحداىما باألخرل ،كالظير مع العيد؛ ألنيما
صبلتاف كاجبتاف(.)4

).)282/1( (1
) (2انظر إلى :المستدرؾ عمى الصحيحيف ( ،)288/1كتاب الجمعة.
مسمما ركل لبقية بف الكليد في المتابعة ،كمثمو ال يقاؿ في حديثو :عمى شرط مسمـ ،عمى أف كؿ
) (3أم أف
ن
الذم لو في مسمـ حديث كاحد .انظر إلى :مصنؼ ابف أبي شيبة ( ،)245/4حديث رقـ.)5896(:
) (4انظر إلى :شرح أبي داكد لمعيني (.)397/4
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الص ْم ِت،
َخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُف َّ
الحديث مائة وواحد وأربعوف :أ ْ
الن ِب َّي َ كاف ِإ َذا َخرج ِإلَى ا ْل ِع ِ
َف َّ
يد َر َج َع
َع ْف أَِبي ُى َرْي َرةَ" ،أ َّ
َ
ََ
تخريج الحديث:

ح َّدثََنا ُفمَيح ،ع ْف س ِع ِ
يد ْب ِف ا ْل َح ِ
ار ِث،
َ
ٌْ َ َ
ِفي طَ ِري ٍ
آخ َر".
ؽ َ

 أخرجو الدارمي في سننو ( )2( ،)212/1كتاب الصبلة )226( ،باب الرجكع مفالمصمى مف غير الطريؽ الذم خرج منو ،حديث رقـ.)1650(:
 كالترمذم في سننو ( )2( ،)424/2كتاب الصبلة )389( ،باب خركج النبي  إلىالعيد في طريؽ كرجكعو مف طريؽ آخر ،حديث رقـ ،)541(:بالسند نفسو الذم عند
الدارمي ،بمفظ متقارب.
 كابف ماجو في سننو ( )5( ،)412/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا )162( ،بابالخركج يكـ العيد مف طريؽ ،كالرجكع مف غيره ،حديث رقـ ،)1301(:مف طريؽ يحيى
بف كاضح عف فميح –بو ،بمفظ متقارب.
 كأحمد في مسنده ( ،)338/2مف طريؽ يكنس بف محمد عف فميح –بو ،بمفظ متقارب. كابف خزيمة في صحيحو ( ،)362/2كتاب الصبلة )707( ،باب استحباب الرجكع مفالمصمى مف غير الطريؽ الذم أتى فيو المصمي ،حديث رقـ ،)1468(:مف طريؽ
يكنس بف محمد عف فميح –بو ،بمفظ متقارب.
 كالبييقي في سننو ( ،)308/3كتاب صبلة العيديف ،باب االتياف مف طريؽ غير الطريؽالتي غدا منيا ،بالسند نفسو الذم عند الدارمي ،بمفظ متقارب.
 كابف حباف في صحيحو ( )9( ،)54/7كتاب الصبلة )3( ،باب العيديف ،حديثرقـ ،)2815(:مف طريؽ يكنس بف محمد عف فميح –بو ،بمفظ متقارب.
شاىدا الحديث:
 -1عبد هللا بف عمر 
 أخرج ابف ماجو حديثو في سننو ( )5( ،)312/كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا)162( ،باب الخركج يكـ العيد مف طريؽ ،كالرجكع مف غيره ،حديث رقـ ،)1299(:كأحمد في
مسنده ( ،)109/2بألفاظ متقاربة.
 -2جابر بف عبد هللا 
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 أخرج البييقي حديثو في سننو ( ،)308/3كتاب صبلة العيديف ،باب االتياف مف طريؽغير الطريؽ التي غدا منيا ،بمفظ متقارب.
رجاؿ السند:
()2

 -1محمد بف الصمت بف الحجاج األسدم( ،)1أبك جعفر الككفي

األصـ .كثقو أبك زرعة،

كأبك حاتـ ،كمحم د بف عبد هللا بف نمير ،كابف حجر ،كذكره ابف حباف في الثقات ،تكفي
عاـ 220ى(.)3
 -2يفميح بف سميماف :صدكؽ كثير الخطأ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)80(:

 -3سعيد بف الحارث بف أبي سعيد بف المعمى ،األنصارم( ،)4ذكره ابف حباف في الثقات،
كقاؿ ابف معيف عنو :جميؿ ،كقاؿ ابف حجر :ثقة(.)5
 -4أبك ىريرة  :صحابي جميؿ ،تقدمت ترجمتو في حديث رقـ.)11(:
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ألف مداره عمى يفميح بف سميماف ،كىك صدكؽ كثير

الخطأ ،كليس لو متابع.
التعميؽ عمى الحديث:

في ىذا الحديث ما يدؿ عمى استحباب مخالفة الطريؽ يكـ العيد في الذىاب إلى
المصمى ،كالرجكع منو ،كبيذا قاؿ جميكر الفقياء ،كزاد أبك حنيفة :فإف لـ يفعؿ فبل حرج
عميو(.)6

) (1األسدم :بفتح اليمزة ،كسككف السيف ىذه النسبة إلى األزد .انظر إلى :األنساب (.)137/1
) (2الككفي :بضـ الكاؼ ،ىذه النسبة إلى بمدة العراؽ .انظر إلى :المصدر السابؽ (.)109/5

) (3التاريخ ( ،)118/1كالجرح ( ،)288/7كالثقات البف حباف ( ،)77/9كالكماؿ ( ،)396/25كالكاشؼ
( ،)182/2كالميزاف ( ،)586/3كالتقريب (.)484/
) (4األنصارم :بفتح األلؼ ،كسككف النكف ،كفتح الصاد ،ىذه النسبة إلى األنصار ،كىـ جماعة مف الصحابة
مف أكالد األكس كالخزرج ،ناصركا النبي  .انظر إلى :األنساب (.)219/1
) (5الجرح ( ،)12/4كالثقات البف حباف ( ،)282/4كالكماؿ ( ،)379/10كالكاشؼ ( ،)433/1كالتقريب
(.)234/

) (6انظر إلى :فتح البارم البف حجر ( ،)472/2كعمدة القارمء (.)443/6

412

الخاتمة
كتشتمؿ عمى أىـ النتائج ،كالتكصيات.
أوالً :النتائج:
 -1اشتمؿ كتاب سنف الدارمي عمى ( )3538حديثان.
 -2اإلماـ الدارمي مف كبار أئمة الحديث ركاية ،كدراية.
 -3تعد الرباعيات مف األسانيد العالية عمكان نسبيان.
 -4كما يعد مكضكع الرباعيات مف أىـ المكضكعات الحديثية.
 -5إف األسانيد الرباعية مف األسانيد العالية التي كانت تشرع مف أجؿ تحصيميا رحبلت
المحدثيف.
 -5لمدارمي أحاديث صحيحية ،كأخرل حسنة ،أما كجكد األحاديث الضعيفة فيو فقميؿ ،كقد جاء
تصنيفيا عمى النحك التالي:
أ -عدد األحاديث الصحيحة بنكعييا  -الصحيح لذاتو ،كالصحيح لغيره )82( -حديثان.
ب -عدد األحاديث الحسنة بنكعييا  -الحسف لذاتو ،كالحسف لغيره )36( -حديثان.
ج -عدد األحاديث الضعيفة ( )18حديثان.
ثانياً :التوصيات:
 -1بعد أف تعالت مكجات اإلعجاب بالصحيحيف ،كغمرت كؿ الكتب ،كجب االىتماـ بخدمة
سنف الدارمي ،كدراسة جميع أحاديثيا الرباعية ،كغيرىا.
 -2إنو ينبغي اعتناء طمبة الحديث بجمع األسانيد العالية مف كؿ المصنفات؛ لبياف قيمتيا .
 -3إثراء المكتبة اإلسبلمية بعمؿ فيرسة لؤلسانيد العالية بعد دراستيا؛ ليسيؿ عمى طمبة العمـ
الرجكع إلييا؛ لئلفادة منيا.
تمت بحمد هللا وعونو
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ممخص الرسالة
مكضكع الرسالة "رباعيات اإلماـ َّ
الد ًارمي في سننو جمعان كتخريجان كدراسة" مف بداية مقدمة
ٌ
الكتاب إلى نياية كتاب الصبلة.
كاشتممت الرسالة عمى :مقدمة ،كتمييد ،كفصميف ،كخاتمة:
اشتممت المقدمة عمى :أىمية المكضكع ،كأسباب اختياره ،كأىداؼ البحث ،كمنيج البحث،
كالصعكبات التي كاجيت الباحثة.
 ترجمة اإلماـ الدارمي (-رحمو هللا) -كتناكلت فييا :اسمو ،ككنيتو ،كمكلده ،كنسبو،كرحبلتو العممية ،كأىـ شيكخو ،كتبلميذه ،كأقكاؿ العمماء فيو كثناءىـ عميو ،كمصنفاتو،
كسبب تسمية كتابو ،كمكانتو عند المحدثيف ،ككفاتو.
 الدراسة التطبيقية كاشتممت عمى:مكضكع الرسالة التي سبؽ تحديدىا مف البداية كىي :تخريج تمؾ األحاديث ،كتكضيح
غريب ألفاظيا ،كترجمة ركاتيا ،كالحكـ عمييا ،كالتعميؽ عمييا عند الحاجة.
 أنييت رسالتي بخاتمة سطرت فييا أىـ النتائج ،كالتكصيات. كضعت عددان مف الفيارس؛ ليسيؿ التعامؿ مع محتكل الرسالة.كفي الختاـ ال يسعني إال أف أسأؿ هللا باسمو األعظـ أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصان لكجيو
الكريـ ،كيدخره لنا زادان في يكـ ال ينفع فيو ماؿ ك ال بنكف ،إال مف أتى هللا بقمب سميـ ،كما أسألو
سبحانو أف يغفر زالتنا ،إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو.

والحمد هلل رب العالميف
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Abstract of message
Subject of message:Quieter's el.Imam el-Darmy in his sunan (crowd,
verification and study) from the beginning of the book to the end
of the book of Salah ( prayer ).
The message include:
 An introduction, preface, two chapters and conclusion.
 The introduction included:
 The importance of subject, the reasons of choice, the aims
of research and the difficulties which I faced.
 Translation of Imam Darmy '' may Allah has mercy him ''
 I took the name, surname, birth, lineage, voyages of
scientific, olds, his disciples views of scientists, praising it, his
works, cause of name of his book, statues of Imam when
modernists and his death.
Applied study and included:
The subjective of message already identified in summary first.
Namely:
The graduation of those conversations clarify wording that
strange, translation of narrators, study is naads, judges and
comment if necessary
I finished the letter written a conclusion the most important
findings and recommendations.
I painted a number of index to clarify how to deal with the
message pages and easy access to the contents of the message
and benefits from them.
'' Were Gods help and grace ''
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6

151

 .15ﮋﯱ ﯲ ﮊ

األنعاـ

91

324

( .16ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ

األعراؼ

214

267

 .17ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ............ﭼ

التكبة

61

118

 .18ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ

التكبة

122

32

 .19ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ

ىكد

114

147

 .21ﮋ ﭰ ﭱ ﭲﮊ

إبراىيـ

7

4

 .21ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ

الكيؼ

46

288

 .22ﮋ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ

الكيؼ

111

88

 .23ﮋ ﭟ ﭠ ﭡﮊ

طو

14

211

ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ

416

م

السورة

اآلٌة

الصفحة

رقم اآلٌة

 .24ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ

طو

114

118

 .25ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ

األنبياء

28

315

 .26ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ

المؤمنكف

118

81

 .27ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮊ

النكر

63

121

 .28ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ

الفرقاف

63

351

 .29ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ

الفرقاف

64

351

 .31ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ

الفرقاف

67

351

 .31ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ

الفرقاف

75

351

 .32ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ....ﭼ

النمؿ

19

2

 .33ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ

العنكبكت

51

359

 .34ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ

فاطر

28

114

 .35ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ

ص

51

63

 .36ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ

الحجرات

13

116

 .37ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ

ؽ

11

254

 .38ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ

الكاقعة

74

259

 .39ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﮊ

التككير

1

257

 .41ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ

التككير

17

257

 .41ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ

اإلنشقاؽ

2

359

 .42ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ

البركج

1

248

 .43ﮋ ﭑ ﭒ ﮊ

الطارؽ

1

248

 .44ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ

األعمى

1

259

 .45ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﮊ

الكافركف

1

342

 .46ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ

اإلخبلص

1

342

417

فهرس أطراف األحادٌث
المقدمــــــة
طرف الحدٌث

م

الراوي

رقم الحدٌث

الصفحة

.1

أسأيت كبى ّجَ سسْل هللا هثل السيف...

البراء بف عازب

.2

أسسل سسْل هللا هعبر ثي ججل ّأثب هْسى إلى اليوي ...

عبد هللا بف عمر

228

.3

أقجلٌب هع سسْل هللا حتى دفعٌب...

جابر بف عبد هللا

18

49

.4

أًب أّل هي يأخز ثحلقخ...

أنس بف مالؾ

51

61

.5

أى الشسْل كبى يخطت إلى جزع فلوب اتخز الوٌجش...

عبد هللا بف عمر

31

52

.6

أى الشسْل كبى يخطت إلى جزع قجل أى يتخز...

عبد هللا بف عباس

39

53

.7

أى سسْل هللا حشم أشيبء يْم خيجش...

المقداـ بف معد

615

114

.8

أى سسْل هللا كبى يٌِى عي الحزف...

عبدهللا بف مغفؿ

454

112

.9

أى سسْل هللا هش ثوجلسيي في هسجذٍ...

عبدهللا بف عمرك

361

119

.11

إى هللا ال يقجض العلن...

عبدهللا بف عمرك

245

98

.11

أى يِْديخ هي أُل خيجش س َّوت شبح...

جابر بف عبد هللا

69

73

.12

تعلوْا العلن ّعلوٍْ الٌبس...

عبدهللا بف مسعكد

227

85

.13

حٌت الخشجخ التي كبى يقْم عٌذُب...

سيؿ بف سعد

41

58

.14

خذهت سسْل هللا فوب قبل لي :أفٍ قظ...

أنس بف مالؾ

63

67

.15

خشجت هع الٌجي في سفش...

جابر بف عبدهللا

17

44

.16

شِذتَ يْم دخل الوذيٌخ...

أنس بف مالؾ

89

83

.17

فضل العبلن على العبثذ...

مكحكؿ

297

114

.18

فلوب فتحت خيجش أُذيت لشسْل هللا شبح...

أبك ىريرة

71

77

.19

كبى سسْل هللا أصُش اللْى

أنس بف مالؾ

62

65

هب سئل الٌجي شيئب ً قظ فقبل :ال...

جابر بف عبدهللا

71

81

.21

هي طلت العلن فأدسكَ...

كاثمة بف األسقع

347

117

.22

هي كزة علي هتعوذًا...

جابر بف عبدهللا

237

92

.23

ًِى سسْل هللا عي الوحبقلخ

إبراىيـ الكتاني

275

111

.24

يب أيِب الٌبس :إيبكن...

أبك قتادة األنصارم

243

95

.21

65

71
89

418

كتاب الطهــــارة
م

الراوي

طرف الحدٌث

رقم الحدٌث

الصفحة

.25

أكثرت عميكـ في السكاؾ...

أنس بف مالؾ

714

134

.26

رجبل أصابو جرح في عيد النبي...
أف ن

عبدهللا بف عباس

775

155

.27

أف رسكؿ هللا طاؼ عمى نسائو...

أنس بف مالؾ

776

158

.28

أف رسكؿ هللا كاف في المسجد فقاؿ لمجارية...

عائشة

1111

177

.29

أف النبي كاف إذا خرج مف الخبلء...

أنس بف مالؾ

699

133

.31

أف النبي كاف إذا ذىب لحاجتو...

أنس بف مالؾ

698

131

.31

أف النبي ال يرفع ثكبو...

أنس بف مالؾ

689

123

.32

أف الييكد قالكا لممسمميف...

جابر بف عبدهللا

1168

184

.33

أف الييكد كانكا إذا حاضت المرأة فييـ ...

أنس بف مالؾ

1189

175

.34

جاء رسكؿ هللا إلى سباطة قكـ ...

حذيفة بف اليماف

691

126

.35

جاءت فاطمة بنت حبيش إلى رسكؿ هللا ...

عائشة

797

167

.36

جاءني النبي يعكدني كأنا مريض...

جابر بف عبدهللا

756

151

.37

ىد ىخمت عمى رسكؿ هللا أـ يسميـ...

أنس بف مالؾ

787

162

.38

سأؿ عمر رسكؿ هللا :تصيبني الجنابة...

عبدهللا بف عمر

779

161

.39

سمعت امرأة كىي تسأؿ رسكؿ هللا...

أسماء بنت أبي بكر 795

164

.41

قاؿ النبي في الذم يقع عمى امرأتو...

عبدهللا بف عباس

1145

181

.41

كاف الرسكؿ إذا دخؿ الخبلء...

أنس بف مالؾ

692

129

.42

كاف رسكؿ هللا يأتينا في منزلنا...

الربيع بنت معكذ

713

142

.43

كاف رسكؿ هللا يبدأ فيغسؿ يديو...

عائشة

771

153

.44

كاف رسكؿ هللا يتكضأ بالمد كيغتسؿ بالصاع...

سفينة مكلى النبي

711

136

.45

كاف رسكؿ هللا يتكضأ بالمككؾ...

أنس بف مالؾ

712

141

.46

كاف رسكؿ هللا يتكضأ لكؿ صبلة...

أنس بف مالؾ

743

149

.47

كانكا يجتنبكف النساء في المحيض...

مجاىد بف مكسى

1181

186

.48

كاف يمر بنا كالناس يتكضئكف...

أبك ىريرة

731

145

.49

كنت مع رسكؿ هللا في بعض أسفاره...

المغيرة بف شعبة

683

121

.51

كنت مع رسكؿ هللا في لحاؼ...

أـ سممة

1181

173

.51

كنت مع سمماف تحت الشجرة...

أبك عثماف النيدم

742

147

419

كتاب الطهــــارة
م

طرف الحدٌث

الراوي

رقم الحدٌث

الصفحة

.52

كنا نمشي في المسجد كنحف جنب...

جابر بف عبدهللا

1218

189

.53

لما ينيينا أف نبتدئ النبي...

أنس بف مالؾ

673

117

.54

ما يحؿ لي مف امرأتي...

زيد بف أسمـ

1168

171

421

كتــاب الصــــــالة
م

الراوي

طرف الحدٌث

رقم الحدٌث

الصفحة

.55

اجتمع محمد بف سممة كأبك أسيد كأبك حميد...

عباس بف سيؿ

1342

262

.56

إذا جاء أحدكـ الجمعة فميغتسؿ...

عبدهللا بف عمر

1573

371

.57

إذا جاء أحدكـ كاإلماـ يخطب...

جابر بف عبدهللا

1588

377

.58

إذا حضر العشاء كأقيمت...

أنس بف مالؾ

1314

241

.59

إذا حضرت الصبلة كأراد الرجؿ...

عبدهللا بف األرقـ

1463

325

.61

إذا قاؿ القارئ :غير المغضكب عمييـ...

أبك ىريرة

1277

213

.61

إذا نابكـ شيء في صبلتكـ...

سيؿ بف سعد

1411

298

.62

اعتدلكا في الرككع...

أنس بف مالؾ

1357

274

.63

أكاف رسكؿ هللا يصمي في نعميو...

أنس بف مالؾ

1413

318

.64

أما يخشى أحدكـ...

أبك ىريرة

1351

271

.65

أنا أعممكـ بصبلة رسكؿ هللا...

أبك يحميد الساعدم

1392

291

.66

رجبل قاؿ" :يا رسكؿ هللا أيصمي الرجؿ...
أف ن

أبك ىريرة

1416

311

.67

فرسا فصرع عنو...
أف رسكؿ هللا ركب ن

أنس بف مالؾ

1287

216

.68

أف رسكؿ هللا كانت صبلتو مف الميؿ...

عائشة

1618

395

.69

أف رسكؿ هللا كاف يصمي العصر...

أنس بف مالؾ

1241

195

.71

أف رسكؿ هللا كاف يطعـ يكـ الفطر قبؿ أف يخرج...

يبريدة

1637

411

.71

أف رسكؿ هللا كاف يقكؿ في دبر كؿ صبلة...

كرَّاد

1385

285

.72

إف الشمس كالقمر ليسا ينكسفاف...

عبدهللا بف مسعكد

1562

367

.73

أف معا نذا كاف يصمي مع رسكؿ هللا...

جابر بف عبدهللا

1329

251

.74

أف النبي حثيـ عمى الصبلة...

أنس بف مالؾ

1352

272

.75

أف النبي خرج حيف زاغت الشمس...

أنس بف مالؾ

1238

193

.76

أف النبي دخؿ مسجد بني عمرك بف عكؼ...

عبدهللا بف عمر

1398

296

.77

أف النبي صمى عمى حصير

أنس بف مالؾ

1411

316

.78

أف النبي كاف إذا خرج إلى العيد رجع...

أبك ىريرة

1651

312

.79

أف النبي كاف يخطب إلى جذع قبؿ أف يتخذ المنبر...

عبدهللا بف عباس

1611

388

.81

أف النبي كاف يصمي بعد الجمعة ركعتيف...

عبدهللا بف عمر

1611

393

.81

أف النبي كاف يصمي قبؿ الظير ركعتيف...

عبدهللا بف عمر

1473

335

421

كتــاب الصــــــالة
م

الراوي

طرف الحدٌث

رقم الحدٌث

الصفحة

.82

أف النبي كاف يق أر في الظير كالعصر...

جابر بف سمرة

1321

248

.83

أف النبي كأبا بكر كعمر كعثماف كانكا...

أنس بف مالؾ

1272

211

.84

إنما جعؿ اإلماـ ليؤتـ بو...

أبك ىريرة

1346

267

.85

الب ازؽ في المسجد خطيئة...

أنس بف مالؾ

1431

311

.86

بيف كؿ أذانيف صبلة...

عبدهللا بف يم ىغ َّفؿ

1476

337

.87

بينما الناس في صبلة الفجر...

عبدهللا بف عمر

1266

217

.88

ثبلث ساعات كاف رسكؿ هللا...

عقبة بف عامر

1468

331

.89

جاء رجؿ إلى النبي فقاؿ" "يا رسكؿ هللا...

عبدهللا بف مسعكد

1291

223

.91

خرج رسكؿ هللا إلى البطحاء...

أبك يج ىحيفة

1445

316

.91

خرجنا مع النبي فجعؿ يقصر...

أنس بف مالؾ

1547

365

.92

خسفت الشمس فصمى النبي...

عائشة

1567

369

.93

خير صفكؼ الرجاؿ...

أبك ىريرة

1311

231

.94

دخمت مسجد دمشؽ فإذا رجؿ...

األحنؼ بف قيس

1498

352

.95

دخؿ رجؿ المسجد يكـ الجمعة...

جابر بف عبدهللا

1592

379

.96

رأيت رسكؿ هللا جمس عمى المنبر...

سيؿ بف سعد

1289

221

.97

رأيت رسكؿ هللا ينصرؼ عف يمينو...

أنس بف مالؾ

1387

289

.98

سأؿ رجؿ رسكؿ هللا عف صبلة الميؿ...

عبدهللا بف عمر

1621

397

.99

سمع رسكؿ هللا يق أر في صبلة الصبح...

عمرك بف يحريث

1332

257

.111

سمعت النبي يق أر في الفجر...

قطبة بف مالؾ

1331

254

.111

سككا صفكفكـ...

أنس بف مالؾ

1294

229

.112

شيدت الصبلة مع رسكؿ في يكـ عيد...

جابر بف عبدهللا

1639

414

.113

شيدت الصبلة مع رسكؿ هللا في يكـ عيد فبدأ...

جابر بف عبدهللا

1647

416

.114

شيدت معاكية يسأؿ زيد بف أرقـ...

إياس بف أبي رممة

1649

419

.115

صبلة األكابيف...

زيد بف أرقـ

1494

344

.116

صمى رسكؿ هللا إحدل صبلتي العشي...

أبك ىريرة

1533

361

.117

قصدا...
صميت مع النبي فكانت صبلتو
ن

جابر بف سمرة

1594

381

.118

صمينا الظير مع النبي بالمدينة...

أنس بف مالؾ

1544

363

.119

القنكت قبؿ الرككع...

أنس بف مالؾ

1633

399

422

كتــاب الصــــــالة
م

الراوي

طرف الحدٌث

رقم الحدٌث

الصفحة

.111

قكمكا فؤلصمي بكـ...

أنس بف مالؾ

1321

246

.111

كاف رجؿ بالمدينة...

أبي بف كعب

1317

244

.112

كاف رسكؿ هللا يخفي ما يق أر فييما...

عائشة

1478

342

.113

كاف المؤذف يؤذف لصبلة المغرب...

أنس بف مالؾ

1477

341

.114

كاف النبي أخؼ الناس صبلة...

أنس بف مالؾ

1291

227

.115

كاف النبي إذا سجد جافى...

ميمكنة بف الحارث

1365

276

.116

كاف النبي يصمي المغرب ساعة...

سممة بف األككع

1241

197

.117

كاف النبي يكره النكـ قبؿ العشاء...

أبك ىب ٍرزة

1465

328

.118

كانت لمنبي خطبتاف يجمس بينيما...

جابر بف سمرة

1596

383

.119

كنا إذا صمينا خمؼ رسكؿ هللا...

عبدهللا بف عمر

1375

281

.121

كنا نصمي مع النبي الجمعة ثـ نرجع...

الزبير بف العكاـ

1582

373

.121

كنا نصمي مع النبي الجمعة ثـ ننصرؼ...

سممة بف األككع

1583

375

.122

لقد رأيت رسكؿ هللا عمى المنبر...

يعمارة بف يركيبة

1598

385

.123

لقد ىممت أف آمر...

أبك ىريرة

1316

235

.124

لما كثر الناس بالمدينة جعؿ الرجؿ يجيء...

سيؿ بف سعد

1612

389

.125

لما نزلت فسبح باسـ ربؾ العظيـ...

عقبة بف عامر

1341

259

.126

لك يعمـ المار بيف يدم المصمي...

بسر بف سعيد

1453

319

.127

ليس بيف العبد كبيف الشرؾ...

جابر بف عبدهللا

1265

214

.128

ما أذف هللا لشيء كأذنو...

أبك ىريرة

1525

357

.129

ما كاف النبي يجمس بعد الصبلة...

عائشة

1383

282

.131

مثؿ الصمكات المكتكبات...

جابر بف عبدهللا

1216

191

.131

مثنى مثنى...

عبدهللا بف عمر

1496

347

.132

مر رجؿ يحمؿ نببلن...

جابر بف عبدهللا

1438

312

.133

مف ترؾ الجمعة تياكنان بيا...

الض ًمرم
أبك جعد ًٌ

1618

391

.134

مف نسي صبلة أك ناـ عنيا...

انس بف مالؾ

1261

211

.135

نيى رسكؿ هللا عف لبستيف...

أبك ىريرة

1418

313

.136

كاذا قاؿ اإلماـ :سمع هللا لمف حمده...

أنس بف مالؾ

1345

265

.137

ال تزاؿ المبلئكة تصمي...

أبك ىريرة

1443

314

423

كتــاب الصــــــالة
طرف الحدٌث

م

الراوي

رقم الحدٌث

الصفحة

.138

ال تشد الرحاؿ إال إلى ثبلثة...

أبك ىريرة

1457

322

.139

ال تمنعكا إماء هللا...

أبك ىريرة

1311

238

.141

يا أييا الناس افشكا السبلـ...

عبدهللا بف سبلـ

1497

349

.141

ينزؿ هللا تعالى إلى السماء...

أبك ىريرة

1515

355

424

فيرس األعالـ
أوالً :الصحابة (رضي هللا عنيـ)
رقـ الحديث
115

الصفحة
329

ـ.

اسـ الصحابي

 .143أبك جحيفة السكائي
ً
الض ٍم ًرم
 .144أبك الجعد ٌ
 .145أبك حميد الساعدم

111

317

132

391

91

294

 .146أبك قتادة األنصارم

17

97

 .147أبك ىريرة

11

79

 .148أبي بف كعب

73

245

 .149األحنؼ بف قيس

113

353

 .151أنس بف مالؾ

6

63

 .151البراء بف عازب

9

72

الحصيب األسممي
 .152يب ىرٍيدة بف ي
 .153جابر بف سمرة

137

412

75

251

 .154جابر بف عبد هللا

1

47

 .155حذيفة بف اليماف

28

127

 .156الزبير بف العكاـ

123

374

 .157زيد بف أرقـ

111

346

 .158سفينة مكلى النبي 

33

138

 .159سممة بف األككع

58

198

 .161سيؿ بف سعد الساعدم

5

59

 .161عباس بف سيؿ الساعدم

81

264

 .162عبد هللا بف األرقـ

114

326

 .163عبد هللا بف سبلـ

113

351

 .164عبد هللا بف عباس

4

56

 .165عبد هللا بف عمر بف الخطاب

3

54

 .142أبك ىب ٍرىزةى األسممي

425

رقـ الحديث
18

الصفحة
99

ـ.

اسـ الصحابي

 .167عبد هللا بف مسعكد

14

87

 .168عبد هللا بف مغفؿ

23

113

 .169عقبة بف عامر الجيني

79

261

 .171عمارة بف يرىكٍي ىبة الثقفي
 .171عمرك بف يحريث المخزكمي

129

386

78

258

77

256

 .173المغيرة بف شعبة

26

122

 .174المقداـ بف معد

24

116

 .175مكحكؿ

21

115

 .176كاثمة بف األسقع

21

118

 .166عبد هللا بف عمرك بف العاص

 .172قطبة بف مالؾ

426

ثانياً :الصحابيات (رضي هللا عنيف)
اسـ الصحابية

ـ.

رقـ الحديث
45

الصفحة
165
174

.1

أسماء بنت أبي بكر

.2

أـ سممة ىند بنت أبي أمية

48

.3

الربيع بنت معكذ بف عفراء

35

144

.4

عائشة بنت أبي بكر

41

154

.5

عمرة بنت عبد الرحمف األنصارم

121

369

.6

فاطمة بنت المنذر

45

165

.7

ميمكنة بنت الحارث

86

278

427

ثالثاً :أسماء الرواة
اسـ ال اروي

ـ.

رقـ الحديث
275

درجة الراوي
ثقة

الصفحة
112

ثقة فاضؿ

82
71

.1

إبراىيـ بف يزيد الكتاني

.2

ابف المنكدر

71

.3

أبك إسحاؽ السبيعي

65

ثقة مكثر

.4

أبك سعيد المقبرم

71

ثقة

79

.5

أبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ

683

ثقة

122

.6

أبك ىاشـ الرماني

275

ثقة

112

.7

أحمد بف خالد

243

صدكؽ

95

.8

أحمد بف عبدهللا بف يكنس

1168

ثقة

185

.9

إسحاؽ بف إبراىيـ الحنظمي

1241

ثقة حافظ

198

.11

إسحاؽ بف عبدهللا بف أبي طمحة

787

ثقة حجة

163

.11

إسحاؽ بف عيسى

275

صدكؽ

111

.12

أسد بف مكسى

615

صدكؽ

115

.13

إسرائيؿ بف يكنس اليمداني

1387

ثقة

291

.14
.15

إسماعيؿ بف إبراىيـ بف يعميَّة

711

ثقة

137

إسماعيؿ بف إبراىيـ أبك معمر

1289

ثقة

221

.16

إسماعيؿ بف أبي خالد األحمسي

1291

ثقة

225

.17

إسماعيؿ بف عبد الممؾ

17

ضعيؼ

46

.18

إسماعيؿ السدم

1111

ضعيؼ

178

.19

إياس بف أبي رممة

1649

ضعيؼ

411

.21

إياس بف سممة بف األككع

1583

ثقة

376

.21

إياس بف عامر الغافقي

1341

صدكؽ

261

.22

ٍبسر بف سعيد
ثابت البناني

1453

ثقة

321

7

ثقة

66

.24

ثابت بف يزيد األحكؿ

1633

ثقة

411

.25

األجمح بف عبد هللا الكندم

18

صدكؽ

51

.23

428

اسـ ال اروي

ـ.

رقـ الحديث
1365

درجة الراوي
صدكؽ

الصفحة
277

245

صدكؽ

99

ثقة

55
116

.26
.27

جعفر بف يبرقاف
جعفر بف عكف

.28

الحجاج بف منياؿ

39

.29

الحسف بف جابر

615

ضعيؼ

.31

حصيف بف عبد الرحمف السممي

1598

ثقة

386

.31

حفص بف عمر الحكضي

1465

ثقة

329

.32

الحكـ بف يعتىٍي ىبة الكندم
الحكـ بف نافع

1445

ثقة ثبت

317

69

ثقة

74

.34

حماد بف زيد األزدم

63

ثقة ثبت

69

.35

حماد بف سممة

39

ثقة

56

.36

خالد بف مخمد

1168

صدكؽ

171

.37

خصيؼ بف عبد الرحمف الجزرم

1145

صدكؽ سيء

182

.38

الذياؿ بف حرممة

18

مف الثقات

51

.39

ربيعة بف يزيد الدمشقي

347

ثقة

118

.41

زائدة بف قدامة

1111

ثقة ثبت

178

.41

يزىاررة بف أكفى العامرم
زكريا بف عدم

1497

ثقة

351

713

ثقة

143

.43

زىير بف معاكية

65

ثقة

71

.44

زياد بف مخراؽ

228

ثقة

91

.45

زياد بف عبلقة

1331

ثقة

256

.46

زيد بف أسمـ

1168

ثقة عالـ

171

.47

سالـ أبك النضر

1453

ثقة ثبت

321

.48

سعيد بف أبي عركبة

1261

ثقة

212

.49

سعيد بف إياس الجريرم

1476

ثقة

338

.51

سعيد بف الحارث األنصارم

1651

ثقة

413

.51

سعيد بف الربيع أبك زيد

756

ثقة

152

.52

سعيد بف زيد بف درىـ

714

ضعيؼ

134

.53

سعيد بف عامر الضبعي

1261

ثقة صالح

211

.33

.42

429

اسـ ال اروي

ـ.

رقـ الحديث
1413

درجة الراوي
ثقة

الصفحة
319

ثقة حافظ ،فقيو

62
151

.54

سعيد بف يزيد األزدم أبك مسممة

.55

سفياف بف عينية

51

.56

سفياف الثكرم

743

ثقة إماـ

.57

سبلـ بف سميـ أبك األحكص

1594

ثقة ،صاحب حديث

382

.58

سممة بف دينار أبك حازـ

41

ثقة

59

.59

سميماف بف ببلؿ القرشي

1266

ثقة

218

.61

سميماف بف جابر الياجرم

227

ضعيؼ

87

.61

سميماف بف حرب

776

ثقة إماـ

158

.62

سميماف بف طرخاف التميمي

1317

ثقة

245

.63

سميماف بف كثير العبدم

1314

ال بأس بو

242

.64

سميماف بف المغيرة القيسي

673

ثقة ثقة

119

.65

سميماف بف ميراف األعمش

689

ثقة

124

.66

سماؾ بف حرب البكرم

1323

صدكؽ

249

.67

سيار أبك المنياؿ الرياحي

1465

ثقة

329

.68

شعبة بف الحجاج

698

ثقة

132

.69

شعيب بف أبي حمزة

69

ثقة

74

.71

شعيب بف الحبحاب

714

ثقة

135

.71

شقيؽ بف سممة أبك كائؿ

691

ثقة

127

.72

صفكاف بف عيسى

1241

ثقة

198

.73

الضحاؾ بف مخمد أبك عاصـ

1265

ثقة ثبت

215

.74

طمحة بف نافع القرشي

1216

صدكؽ

192

.75

عاصـ بف سميماف األحكؿ

1383

ثقة

283

.76

عبد الحميد بف جعفر األنصارم

1392

صدكؽ

239

.77

عبد الرحمف األكزاعي

775

ثقة جميؿ

156

.78

عبد الرحمف بف رافع

361

ضعيؼ

111

.79

عبد الرحمف بف زياد بف أنعـ

361

ضعيؼ

119

.81

عبد الرحمف المسعكدم

41

صدكؽ اختمط

58

.81

عبد الرحمف بف مؿ أبك عثماف النيدم

742

ثقة ثبت

148

431

اسـ ال اروي

ـ.

رقـ الحديث
689

درجة الراوي
ثقة

الصفحة
124

صدكؽ

221
131

.82

عبد السبلـ بف حرب

.83

عبد العزيز بف أبي حازـ

1289

.84

عبد العزيز بف صييب البناني

692

ثقة

.85

عبد القدكس بف الحجاج أبك المغيرة

775

ثقة

155

.86

عبد هللا بف بريدة

454

ثقة

113

.87

عبد هللا بف الحارث أبك الكليد

1383

ثقة

283

.88

عبد هللا بف دينار

779

ثقة

161

.89

عبد هللا بف صالح

71

ضعيؼ

78

.91

عبد هللا بف عبد هللا بف جبر

712

ثقة

141

.91

عبد هللا بف عكف

1533

ثقة

361

.92

عبد هللا بف محمد بف عقيؿ

713

صدكؽ

143

.93

عبد هللا بف مسممة القعنبي

1411

ثقة

317

.94

عبد هللا بف مطر أبك ريحانة

711

صدكؽ

138

.95

عبد هللا بف يزيد المقرئ

41

ثقة فاضؿ

58

.96

عبد هللا بف يسار البيي

1111

صدكؽ يخطئ

179

.97

عبد الممؾ أبك عامر العقدم

1342

ثقة

263

.98

عبد الممؾ بف عبد العزيز بف يجريج

1265

ثقة فقيو

215

1385

ثقة عالـ

286

 .111عبد الكاحد العبدم

1181

ثقة

186

 .111عبيد هللا بف عبد المجيد الحنفي

1287

صدكؽ

218

 .112عبيد هللا بف عمرك الرقي

713

ثقة فقيو

143

 .113عبيد هللا بف مكسى

17

ثقة

46

1618

ثقة

391

31

ثقة

53

 .116عثماف بف المغيرة الثقفي

1649

ثقة

411

 .117عثماف بف الييثـ

227

ثقة

86

 .118عجبلف المدني

1311

ليس بو بأس

233

 .119عركة بف الزبير

245

ثقة فقيو

99

.99

عبد الممؾ بف عمير المخمي

 .114عبيدة بف سفياف الحضرمي
 .115عثماف بف فارس

431

رقـ الحديث
775

ثقة فقيو فاضؿ

الصفحة
156

ـ.

اسـ ال اروي

 .111عطاء بف أبي ميمكنة

698

ثقة

132

 .112عفاف بف مسمـ الباىمي

89

ثقة

84

 .113عقبة بف األصـ

1637

ثقة

412

 .114عمي بف رباح المخمي

1468

ثقة

333

51

ضعيؼ

62

 .116عمي بف عبد الحميد األزدم

673

ثقة

119

 .117عمار بف أبي عمار

39

صدكؽ ربما أخطأ

56

 .118عمر بف أبي خميفة العبدم

228

ضعيؼ

91

 .119عمرك بف دينار المكي

1329

ثقة

252

 .121عمرك بف عامر األنصارم

743

ثقة

151

 .121عمرك بف عكف

689

ثقة

123

 .122عكؼ بف أبي جميمة

227

ثقة

87

 .123الفضؿ بف دكيف أبك نعيـ

65

ثقة

71

 .124فميح بف سميماف

1342

ضعيؼ

263

 .125القاسـ بف عكؼ الشيباني

1494

صدكؽ يغرب

345

 .126قبيصة بف عقبة السكائي

1331

صدكؽ

255

 .127قتادة بف دعامة

1261

ثقة

212

 .128قيس بف أبي حازـ األحمسي

1291

ثقة

225

 .129كيمس بف الحسف

454

ثقة

113

 .131الميث بف سعد

71

ثقة

79

 .131مالؾ بف أنس

1168

إماـ دار اليجرة

171

 .132مجاىد بف جبر

1181

ثقة

187

 .133محمد بف إسحاؽ

243

صدكؽ

95

 .134محمد بف زياد

731

ثقة ثبت

146

 .135محمد بف سعيد الككفي

1594

ثقة

381

 .136محمد بف سيريف

1416

ثقة ثبت

311

 .137محمد بف الصمت األسدم

1651

ثقة

413

 .111عطاء بف أبي رباح

دعاف
 .115عمي بف زيد بف يج ٍ

درجة الراوي

432

رقـ الحديث
51

درجة الراوي
ضعيؼ

الصفحة
61

ـ.

اسـ ال اروي

 .139محمد بف عبد الرحمف بف أبي ذئب

1241

ثقة

196

 .141محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمى

1218

صدكؽ سيء الحفظ

189

 .141محمد بف عجبلف

1311

صدكؽ

232

 .142محمد بف عمرك بف عطاء العامرم

1392

ثقة

293

 .143محمد بف عمرك بف عمقمة

683

ضعيؼ

122

 .144محمد بف عيسى

237

ثقة

93

 .145محمد بف الفضؿ أبك النعماف

63

ثقة ثبت

68

 .146محمد بف كثير

787

صدكؽ كثير الغمط

163

 .147محمد بف كناسة

1463

صدكؽ

326

 .148محمد بف المبارؾ

1438

ثقة

313

 .149محمد بف مسمـ أبك الزبير

17

صدكؽ

46

 .151محمد بف مسمـ الزىرم

69

فقيو

74

 .151محمد بف يكسؼ الفرياني

71

ثقة

82

 .152المختار بف فمفؿ

1352

ضعيؼ

273

 .153مركاف بف محمد

347

ثقة

117

 .154مسمـ بف إبراىيـ األزدم

1272

ثقة

211

 .155مسمـ بف جندب اليذلي

1582

ثقة

373

 .156معاذ بف العبلء

31

صدكؽ

53

 .157معاكية بف صالح

615

ضعيؼ

115

 .158معبد بف كعب بف مالؾ

243

ضعيؼ

96

 .159المعمى بف أسد
ً .161
الم ٍق ىسـ بف بجرة
 .161مكسى بف أيكب الغافقي

1181

ثقة ثبت

186

1145

صدكؽ

182

1341

ضعيؼ

261

 .162مكسى بف عمي المخمي

1468

صدكؽ ربما أخطأ

333

31

ثقة

53

1498

ثقة

353

73

ثقة

146

 .138محمد بف عباد

 .163نافع مكلى ابف عمر
 .164ىاركف بف ًرىئاب

 .165ىاشـ بف القاسـ الميثي

433

رقـ الحديث
1272

درجة الراوي
ثقة

الصفحة
211

ـ.

اسـ ال اروي

 .167ىشاـ الباىمي أبك الكليد

699

ثقة ثبت

133

 .168ىشاـ بف حساف القردكسي

1416

ثقة

311

 .169ىشاـ بف عركة

245

ثقة

99

 .171يىشيـ الكاسطي
كراد الثقفي
ٌ .171

237

ثقة

93

1385

ثقة

287

 .172الكليد بف جميؿ الكتاني

297

صدكؽ يخطئ

115

 .173الكليد بف سريع الككفي

1332

صدكؽ

258

 .174كىب بف جرير األزدم

1468

ثقة

332

 .175يحيى بف أبي إسحاؽ

1547

ثقة

366

 .176يحيى بف حساف

714

ثقة

134

 .177يحيى بف سعيد األنصارم

1567

ثقة

369

 .178يزيد بف أبي عبيد األسممي

1241

ثقة

198

 .179يزيد بف األصـ البكائي

1365

ثقة

278

 .181يزيد بف ربيعة الصنعاني

347

ضعيؼ

117

 .181يزيد بف ىاركف

297

ثقة

114

 .182يعقكب بف إبراىيـ

228

ثقة

91

 .183يعمى بف الحارث

1583

ثقة

375

18

ثقة

49

 .166ىشاـ بف أبي عبد هللا الدستكائي

 .184يعمى بف عبيد الطنافسي
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قائمة المراجع
.1

أبك زرعة الرازم –عبيد هللا بف عبد الكريـ بف يزيد الرازم ،ت 264ى -كجيكده في السنة النبكية،

مع تحقيؽ كتابو الضعفاء كأجكبتو عمى أسئمة البرذعي ،دراسة كتحقيؽ د .سعدم الياشمي ،دار

الكفاء ،كمكتبة بف القيـ ،المدينة المنكرة ،الطبعة الثانية  1419ى1989 /ـ.
.2

آثار الببلد كأخبار العباد ،لئلماـ زكريا بف محمد بف محمكد القزكيني ،دار صادر بيركت /بدكف

.3

إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ ،لئلماـ تقي الديف ابف دقيؽ العيد ،ت  712ى ،تحقيؽ أحمد

.4

اإلحكاـ في أصكؿ األحاـ  ،لئلماـ أبي محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ ،ت 456ى ،تحقيؽ

.5

اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ  ،لئلماـ عمي بف محمد اآلمدم  ،تعميؽ عبد الرزاؽ عفيفي  ،دار

.6

أحكاـ القرآف  ،ألبي بكر محمد بف عبد هللا _المعركؼ_بابف العربي،ت  543ى ،راجعو/محمد عبد

.7

كز ىجاني ،ت،259
الج ٍ
أحكاؿ الرجاؿ ،لئلماـ أبي إسحاؽ-إبراىيـ بف يعقكب بف إسحاؽ السعدم ي
تحقيؽ عبد العميـ عبد العظيـ الىب ٍستىًكم ،باكستاف ،بدكف طبعة كتاريخ.

طبعة كتاريخ.

محمد شاكر ،مكتبة السنة ،القاىرة ،الطبعة األكلى1414 ،ى1994/ـ.

أحمد محمد شاكر  ،منشكرات دار اآلفاؽ الجديدة ،بيركت/بدكف طبعة كتاريخ.
الصميعي  ،السعكدية ،الطبعة األكلى  1424ى 2113 /ـ.

القادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيركت_لبناف 1424،ى 2113/ـ،بدكف طبعة.

.8

أساس الببلغة ،لئلماـ أبي القاسـ –محمكد بف عمر بف أحمد َّ
خشرم ،ت538ى ،تحقيؽ محمد
الزىم ى

.9

االستذكار –الجامع لمذاىب فقياء األمصار ،كعمماء األقطار فيما تضمنو "المكطأ" مف معاني الرأم

باسؿ عيكف السكد ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى 1419ى1998/ـ.

كاآلثار كشرح ذلؾ كمو باإليجاز كاالختصار ،لئلماـ أبي عمر يكسؼ بف عبد هللا بف محمد النمرم

األندلسي ،ت463ى ،تحقيؽ د .عبد المعطي أميف قمف ًجي ،دار الكعي ،حمب-القاىرة ،الطبعة األكلى
1414ى1993-ـ.
.11

االستيعاب في معرفة األصحاب ،لئلماـ أبي عمر-يكسؼ بف عبد هللا بف عبد البر القرطبي النمرم،
ت463ىػ ،صححو كخرج أحاديثو :عادؿ مرشد ،دار األعبلـ ،الطبعة األكلى 1423ى2112/ـ.

.11

الغابة في معرفة الصحابة ،لعز الديف بف األثير ،أبي الحسف –عمي بف محمد الجزرم،
يسد ى
أٍ
ت631ىػ ،بدكف طبعة كتاريخ.

.12

السبكي،ت  771ى  ،تحقيؽ عادؿ
األشباه كالنظائر ،لئلماـ تاج الديف عبد الكىاب ابف عبد الكافي ٌ
أحمد عبد المكجكد ،كعمي محمدعكض  ،دار الكتب العممية ،بيركت_لبناف ،الطبعة األكلى 1411
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ى 1991/ـ .
.13

اإلصابة في تمييز الصحابة ،لئلماـ شياب الديف أبي الفضؿ أحمد بف حجر العسقبلني ،ت852ى،

.14

أصكؿ التخريج كدراسة األسانيد ،د .محمكد الطحَّاف ،المطبعة العربية حمب ،الطبعة

.15

أصكؿ السرخسي ،لئلماـ أبي بكر محمد بف أحمد بف أبي سيؿ  ،تحقيؽ/أبكالكفا األفغاني  ،لجنة

.16

األعبلـ ،لئلماـ خير الديف ً
الزركمي ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت – لبناف ،الطبعة الخامسة عشرة

.17

اإلعتصاـ  ،لمعبلمة أبي إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى المخمي الشاطبي  ،ت  791ى  ،ضبطو/أبكعبيدة

.18

االغتباط بمف رمي باالختبلط ،لئلماـ بركات الديف –أبي إسحاؽ -إبراىيـ بف محمد بف خميؿ سبط

دار الكتب العممية ،بيركت –لبناف -بدكف طبعة كتاريخ.
األكلى1398ى1978/ـ.

إحياء المعارؼ النعمانية_بحيدرآبادالركف ،اليند،بدكف طبعة كتاريخ.
2112ـ.

مشيكر بف حسف آؿ سمماف ،مكتبة التكحيد  ،بدكف طبعة كتاريخ.

ا بف العجمي ،دراسة كتحقيؽ عبلء الديف عمي رضا ،دار الحديث ،القاىرة ،الطبعة
األكلى1418ى1988/ـ.

.19

األنساب ،لئلماـ أبي سعد –عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني ت562ىػ ،تقديـ

.21

الباعث الحثيث إلى اختصار عمكـ الحديث ،لئلماـ أبي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير البصرم

كتعميؽ عبد هللا عمر الباركدم ،دار الجناف ،الطبعة األكلى 1418ى 1988-ـ ،بيركت – لبناف.

الدمشقي ،تحقيؽ أحمد محمد شاكر ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة الثانية ،بدكف
تاريخ.

.21
.22

البحث المغكم عند العرب ،د .أحمد مختار عبد الحميد عمر ،عالـ الكتب ،الطبعة الثامنة 2113ـ.

البحر َّ
البزار ،لئلماـ أبي بكر –أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ العتكي
الزَّخار المعركؼ بمسند ٌ
البزار ت292ىػ ،تحقيؽ د .محفكظ الرحمف زيف هللا ،مكتبة العمكـ كالحكـ – المدينة المنكرة ،الطبعة
األكلى 1419ى1988/ـ.

.23

البحر المحيط في أصكؿ الفقو  ،لبدر الديف محمد بف عبد الشافعي الزركشي  ،ت  794ى  ،حرره
د.عبد الستار أبك غدة  ،راجعو/الشيخ :عبد القادر عبد هللا العاني ،دار الصفكة_ القاىرة ،الطبعة

الثانية  1413ى 1992/ـ.
.24

البداية كالنياية ،لئلماـ أبي الفداء –إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي ،ت774ىػ ،تحقيؽ د .عبد

.25

الببلغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا ،لعبد الرحمف حسف ىحبَّنكة الميداني ،دار القمـ ،كالدار

هللا بف عبد المحسف التركي ،دار اليجر ،الطبعة األكلى 1417ى1997/ـ.
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الشامية ،الطبعة األكلى 1416ى1996/ـ.
.26

تاج العركس مف جكاىر القامكس ،لمحمد مرتضي الحسيني الزبيدم ،تحقيؽ د .حسف نصار،

.27

تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ ،لئلماـ شمس الديف –محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي

مطبعة حككمة الككيت1394 ،ى1974/ـ.

ت748ى ،تحقيؽ د .عمر عبد السبلـ تدمرم ،دار الكتاب العربي ،بيركت ،الطبعة الثانية
1411ى1991/ـ.

.28

تاريخ أسماء الثقات ،لمحافظ أبي حفص – عمر بف شاىيف ت385ى ،تحقيؽ صبحي السامرائي،

.29

تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف ،ألبي حفص ،عمر بف أحمد بف عثماف – المعركؼ بابف شاىيف

.31

الدار السمفية ،الطبعة األكلى 1414ى1984/ـ.

ت385ىػ ،تحقيؽ عبد الرحمف محمكد أحمد القشقىرم ،الطبعة األكلى 1419ى1989/ـ.
التاريخ األكسط ،لئلماـ أبي عبد هللا – محمد بف إسماعيؿ البخارم ت256ىػ ،تحقيؽ محمكد إبراىيـ
زايد ،دار المعرفة ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى 1416ى1986/ـ.

.31

تاريخ الخمفاء ،لئلماـ عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ت911ىػ ،تحقيؽ محمد محي الديف عبد

.32

التاريخ الكبير ،لئلماـ أبي عبد هللا – محمد بف إسماعيؿ البخارم ت256ى ،دار الكتب العممية،

الحميد ،مطبعة السعادة ،مصر ،الطبعة األكلى 1371ى1952/ـ.

بيركت – لبناف ،بدكف طبعة كتاريخ.
.33

تاريخ بغداد (مدينة السبلـ) كأخبار محدثييا ،كذكر قيطٌانيا العمماء مف غير أىميا ككاردييا ،لئلماـ
أبي بكر – أحمد بف عمي بف ثابت – الخطيب البغدادم ت463ىػ ،تحقيؽ كتعميؽ د .بشار عكاد

.34

تاريخ مدينة دمشؽ ،لئلماـ أبي القاسـ – عمي بف الحسف بف ىبة هللا بف عبد هللا الشافعي –

.35

ً
الم ًٌرم الغطفاني البغدادم ت233ى ،ركاية
تاريخ يحيى بف ىمعي ٍف ،لئلماـ يحيى بف ىمعيف بف عكف ي
أبي الفضؿ – العباس بف محمد بف حاتـ الدكرم ت271ى ،تحقيؽ عبد هللا أحمد حسف ،دار القمـ –

معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي ،الطبعة األكلى 1422ى2111/ـ.

المعركؼ بابف عساكر ت571ى ،تحقيؽ يمحب الديف – أبي سعيد عمر بف غرامة العمرم ،دار
الفكر ،الطبعة األكلى  1415ى1995/ـ.

لبناف ،بدكف طبعة كتاريخ.
.36

الصبلٌبي ،مكتبة
تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف في القرآف الكريـ ،لعمي محمد محمد ٌ
الصحابة ،كمكتبة التابعيف ،الطبعة األكلى 1422ى2111/ـ.

.37

التبييف ألسماء المدلسيف ،لسبط ابف العجمي الشافعي ،تحقيؽ يحيى شقيؽ ،دار الكتب العممية،
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بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى 1416ى1986/ـ.
.38

تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ ،لئلماـ كلي الديف أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف – أبك

.39

الخضير ،مكتبة دار
النخبة ،د .عبد الكريـ بف عبد هللا بف عبد الرحمف
تحقيؽ الرغبة في تكضيح ي
ي
المنياج ،الرياض ،الطبعة األكلى 1426ى.

.41

تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم ،لئلماـ أبي الفضؿ – عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي،

.41

تذكرة الحفاظ ،لئلماـ أبي عبد هللا – شمس الديف محمد الذىبي ت748ق ى ،دار الكتب العممية،

.42

تعجيؿ المنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربعة ،لئلماـ أبي الفضؿ – أحمد بف عمي بف محمد بف حجر

زرعة العراقي ،ت826ى ،تحقيؽ عبد هللا نكارة ،مكتبة الرشد 1999ـ ،بدكف طبعة.

ت11ى ،تحقيؽ طارؽ بف عكض هللا بف محمد ،دار العاصمة ،الطبعة األكلى 1424ق 2113/ـ.
بيركت – لبناف ،بدكف طبعة كتاريخ.

العسقبلني ،ت852ى ،تحقيؽ كدراسة ،د .إكراـ هللا إمداد الحؽ ،دار البشائر اإلسبلمية ،بيركت –
لبناف ،الطبعة األكلى 1416ى1996/ـ.

.43

التعديؿ كالتجريح لمف خرج عنو البخارم في الجامع الصحيح ،لئلماـ أبي الكليد – سميماف بف خمؼ

.44

تفسير أسماء هللا الحسنى ،ألبي عبد هللا – عبد الرحمف بف ناصر بف عبد هللا بف حمد السعدم،

.45

تفسير الطبرم – جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف ،ألبي جعفر– محمد بف جرير الطبرم،

بف سعد بف أيكب الباجي ،ت 474ى  ،تحقيؽ أحمد البزار ،بدكف طبعة كتاريخ.

ت1376ى ،تحقيؽ عبيد بف عمي العبيد ،الجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنكرة1421 ،ى ،بدكف طبعة.

ت311ى ،تحقيؽ ،محمكد محمد شاكر ،مراجعة كتخريج أحمد محمد شاكر ،مكتبة ابف تيمية،
القاىرة ،الطبعة الثانية ،بدكف تاريخ.

.46

تفسير القرآف العظيـ ،لئلماـ أبي الفداء – إسماعيؿ بف كثير الدمشقي ،ت774ى ،تحقيؽ :مصطفى
محمد ،كمحمد رشاد ،كمحمد العجماكم ،كعمي عبد الباقي ،كحسف قطب ،مؤسسة قرطبة ،كمكتبة

أكالد الشيخ لمتراث ،الطبعة األكلى 1421ى2111/ـ.
.47

عكامة ،دار
تقريب التيذيب ،لئلماـ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ،ت852ى ،قدـ لو ،محمد ٌ
الرشيد ،سكريا – حمب ،الطبعة الثالثة 1411ى1991/ـ.

.48

التقريرات السنية شرح المنظكمة البيقكنية في مصطمح الحديث ،لحسف محمد المشاط ،تحقيؽ :فكاز

.49

التمييد في تخريج الفركع عمى األصكؿ  ،لئلماـ جماؿ الديف أبي محمد عبد الرحيـ اإلسنكم ،ت

.51

تيذيب األسماء كالمغات ،لئلماـ أبي زكريا – محي الديف بف شرؼ النككم ،ت676ى ،دار الكتب

أحمد زمرلي ،دار الكتاب العربي ،بيركت – لبناف ،الطبعة الرابعة 1417ىػ1996/ـ.
772ىػ  ،تحقيؽ د .محمد حسف ىيتك ،مؤسسة الرسالة 1411ىػ 1981/ـ.
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العممية ،بيركت – لبناف ،بدكف طبعة كتاريخ.
.51

تيذيب التيذيب ،لئلماـ أبي الفضؿ – أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ،ت852ى ،اعتناء :إبراىيـ

.52

تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ،لمحافظ جماؿ الديف أبي الحجاج يكسؼ المزم ،ت742ىػ ،تحقيؽ

.53

تيذيب المغة ،ألبي منصكر –محمد بف أحمد األزىرم ،ت371ى ،تحقيؽ :عبد السبلـ محمد

.54

البستي ،ت354ى ،مؤسسة الكتب
الثقات ،لئلماـ أبي حاتـ محمد بف حباف بف أحمد التميمي ي
الثقافية ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى 1418ى1988/ـ.

.55

جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ ،لمحافظ صبلح الديف أبي سعيد بف خميؿ بف كيكمدم العبلئي،

الزيبؽ ،كعادؿ مرشد ،مؤسسة الرسالة ،بدكف طبعة كتاريخ.

عكاد معركؼ ،مؤسسة الرسالة ،بيركت -لبناف ،الطبعة الثانية1413 ،
كتعميؽ :د .بشار ٌ
ى1983/ـ.
ىاركف ،راجعو محمد عمي النجار ،الدار المصرية ،بدكف طبعة كتاريخ.

ت761ى ،تحقيؽ :حمدم عبد المجيد السمفي ،عالـ الكتب ،مكتبة النيضة العربية ،الطبعة الثانية
1417ى1986/ـ.

.56

الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ،لئلماـ أبي بكر –أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم
ت463ى ،تحقيؽ :د .محمد عجاج الخطيب ،مؤسسة الرسالة ،بدكف طبعة كتاريخ.

.57

الجرح كالتعديؿ ،لئلماـ أبي محمد –عبدالرحمف بف أبي حاتـ الرازم ت327ى ،دار الكتب العممية،
بيركت – لبناف ،الطبعة أألكلى 1371ى1952/ـ.

.58

الحضارة اإلسبلمية أسسيا ككسائميا كصكر مف تطبيقات المسمميف ليا كلمحات مف تأثيرىا في سائر
األمـ ،لعبد الرحمف بف حسف ىح ىبٌنكة الميداني ت 1425ى ،دار القمـ ،دمشؽ ،الطبعة األكلى
1418ى1998/ـ.

.59

حمية األكلياء كطبقات األصفياء ،لمحافظ أبي نعيـ – أحمد بف عبد هللا األصفياني ت431ى ،دار

.61

خريدة العجائب كفريدة الغرائب ،لسراج الديف أبي حفص عمر بف الكردم ،مطبعة مصطفى الحمبي،

.61

دليؿ الفالحيف لطرؽ رياض الصالحيف ،لمحمد بف عمي بف عبلف بف إبراىيـ البكرم الصديقي

الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى 1419ى1988/ـ.
القاىرة1341 ،ى  ،بدكف طبعة.

ت1157ى ،اعتناء ،خميؿ مأمكف شيحا ،دار المعرفة ،بيركت–لبناف ،الطبعة الرابعة 1425ى
2114/ـ.

.62

َّ
الديباج عمى صحيح يمسمـ بف الحجاج ،لمحافظ عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ت911ى،
تحقيؽ :أبك إسحاؽ الحكيني األثرم ،دار ابف عفاف ،الطبعة األكلى 1416ى1996/ـ.
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.63

ذكر اسـ كؿ صحابي ركل عف رسكؿ هللا  أم انر أك نييان كمف بعده مف التابعيف كغيرىـ ممف ال أخ
لو يكافؽ اسمو مف نقمة الحديث مف جميع األمصار ،ألبي الفتح – محمد بف الحسيف بف أحمد بف
عبد هللا المكصمي األزدم ت374ى ،تحقيؽ :أبك شاىد ضياء الحسف السمفي ،دار أبي حزـ ،الطبعة

األكلى ،بدكف تاريخ.
.64

رجاؿ صحيح البخارم –المسمى– اليداية كاإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة كالسداد ،لئلماـ أبي نصر –
أحمد بف محمد بف الحسيف الكبلباذم ت398ى ،تحقيؽ :عبد هللا الميثي ،دار المعرفة ،بيركت –

لبناف ،الطبعة األكلى 1417ى1987/ـ.
.65

منجكيو األصبياني ،ت428ى ،تحقيؽ
رجاؿ صحيح مسمـ ،لئلماـ أبي بكر – أحمد بف عمي بف ي
عبد هللا الميثي ،دار المعرفة ،بيركت – لبناف ،بدكف طبعة كتاريخ.

.66

الرسالة المستطرفة ،لمحمد بف جعفر الكتاني ،تحقيؽ محمد المنتصر الكتاني ،دار البشائر
اإلسبلمية ،بيركت ،الطبعة الرابعة 1416ى1986/ـ.

.67

الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال ييكجب ردىـ ،لئلماـ أبي عبدهللا – محمد بف أحمد الذىبي
ت748ى ،تحقيؽ :محمد إبراىيـ المكصمي ،دار البشائر اإلسبلمية ،الطبعة األكلى 1412ى

.68

المعطار في خبر األقطار ،لمحمد بف عبد المنعـ ً
الركض ً
الحميرم ،تحقيؽ :د .إحساف عباس،

.69

الركضة الندية شرح الدرر البيية ،لئلماـ أبي الطيب – صديؽ بف حسف بف عمي الحسيني

.71

الزاىر في معاني كممات الناس ،ألبي بكر – محمد بف القاسـ األنبارم ت328ى ،تحقيؽ :د .حاتـ

.71

الختمي ت261ى ،ألبي زكريا – يحيى بف
الجنيد ،أبك إسحاؽ – إبراىيـ بف عبد هللا ى
سؤاالت ابف ي
معيف ت233ى  ،تحقيؽ :د .أحمد محمد نكر سيؼ ،مكتبة الدار ،المدينة المنكرة ،الطبعة أألكلى

1992/ـ.

مكتبة لبناف ،الطبعة الثانية 1984ـ.

القنكجي ،دار الجيؿ ،بيركت – لبناف ،بدكف طبعة كتاريخ.
صالح الضامف ،مؤسسة الرسالة ،بدكف طبعة كتاريخ.

1418ى1988/ـ.
.72

سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد بف حنبؿ في جرح الركاة كتعديميـ ،تحقيؽ :د .زياد محمد منصكر،
مكتبة العمكـ كالحكـ ،المدينة المنكرة1414 ،ى ،بدكف طبعة.

.73
.74

سؤاالت أبي يعبيد اآلجرم ألبي داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ ،دراسة كتحقيؽ :محمد عمي
العمرم ،الجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنكرة1399 ،ى1979/ـ.
قاسـ ي

السممي ،ت412ى،
السممي لمدارقطني ،لئلماـ أبي عبد الرحمف – محمد بف الحسيف ي
سؤاالت ي

441

تحقيؽ :فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ كعناية د .سعد بف عبد هللا الحميد ،كد .خالد بف عبد الرحمف
.75

الجريسي ،مكتبة الممؾ فيد الكطنية ،الطبعة األكلى 1427ى.
ي
سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني – عمي بف عبد هللا بف جعفر المديني –
أبك الحسف ت234ى ،تحقيؽ :مكفؽ عبد هللا عبد القادر ،مكتبة المعارؼ – الرياض ،سنة 1414ى،
بدكف طبعة.

.76

سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ ،لمحافظ ابف حجر العسقبلني ت852ى ،تصنيؼ اإلماـ محمد بف

إسماعيؿ الصنعاني ت1182ى ،تعميؽ الشيخ محمد ناصر الديف األلباني ت1421ى ،مكتبة

المعارؼ – الرياض ،الطبعة األكلى 1427ى2116/ـ.
.77

سنف ابف ماجة ،لئلماـ أبي عبد هللا – محمد بف يزيد القىزكيني – الشيير بابف ماجو ت273ى،
تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،مطبعة دار إحياء الكتب العربية ،بدكف طبعة كتاريخ.

.78

سنف أبي داكد ،لئلماـ أبي داكد – سميماف بف األشعث السجستاني ،ت275ى ،اعتنى بو فريؽ بيت

.79

سنف الترمذم ،لئلماـ أبي عيسى – محمد بف عيسى بف ىسكرة الترمذم ،ت279ى ،تحقيؽ كشرح:
أحمد محمد شاكر ،مكتبة مصطفى البابي الحمبي ،بدكف طبعة كتاريخ.

.81

سنف الدارقطني ،لئلماـ عمي بف عمر الدارقطني ،ت385ى ،تحقيؽ كتعميؽ :شعيب األرنؤكط،

األفكار الدكلية ،بدكف طبعة كتاريخ.

كحسف شمبي ،كعبد المطيؼ حرز هللا ،كأحمد برىكـ ،مؤسسة الرسالة ،بيركت – لبناف ،الطبعة

األكلى 1424ى2114/ـ.
.81

سنف الدارمي ،لئلماـ الحافظ أبك محمد – عبد هللا بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بيراـ الدارمي،
ت255ى ،طبعة ابف الحزـ ،بيركت ،الطبعة األكلى 1423ى2112/ـ.

.82

السنف الكبرل ،لئلماـ أبي بكر – أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي ت458ى ،مطبعة مجمس دائرة
المعارؼ – اليند ،الطبعة األكلى 1347ى.

.83

السنف الكبرل ،لئلماـ أبي عبد الرحمف – أحمد بف شعيب النسائي ت313ى ،قدـ لو د .عبد هللا بف

عبد المحسف التركي ،أشرؼ عميو شعيب األرنؤككط ،حققو كخرج أحاديتو حسف عبد المنعـ شمبي،

مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى 1421ى2111/ـ.
.84

سير أعبلـ النببلء ،لئلماـ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ت748ى ،تحقيؽ :شعيب
األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى 1411ى1981/ـ ،الطبعة الثانية 1412ق1982/ـ.

.85

شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ،البف العماد ،اإلماـ شياب الديف أبي الفبلح عبد الحي بف أحمد
بف محمد العكرم الحنبمي الدمشقي ت1189ى ،أشرؼ عمى تحقيقو :عبد القادر األرناؤكط ،كحققو/

محمكد األرناؤكط ،دار بف كثير ،دمشؽ – بيركت ،الطبعة األكلى 1416ى1986/ـ.
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.86

شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ ،لمحمد بف عبد الباقي بف يكسؼ الزرقاني ،ت 1122ى،
كبيامشو صحيح سنف المصطفى  ،جمع إماـ المحدثيف اإلماـ –أبي داكد -سميماف بف األشعث

السجستاني ،دار الكتب العممية ،بيركت1411 ،ى ،بدكف طبعة.
.87

شرح السنة ،لئلماـ الحسيف بف مسعكد البغكم ت516ى ،تحقيؽ كتعميؽ كتخريج شعيب األرناؤكط،

.88

شرح سنف ابف ماجو ،لئلماـ عبلء الديف ىمغمطام بف قميج بف عبد هللا الحنفي ت762ى ،تحقيؽ:
كامؿ عكيضو ،مكتبة نزار مصطفى البار ،المممكة العربية السعكدية – مكة ،الطبعة األكلى

.89

شرح سنف أبي داكد ،لئلماـ أبي محمد – محمكد بف أحمد بف مكسى بدر الديف العيني ت855ى،

كمحمد زىير الشاكيش ،المكتب اإلسبلمي ،بيركت ،الطبعة الثانية 1413ى1983/ـ.

1419ى1999/ـ.

تحقيؽ :أبك المنذر – خالد إبراىيـ المصرم ،مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة األكلى
1421ى1999/ـ.

.91

شرح سنف الترمذم ،لعبد الكريـ بف عبد هللا بف عبد الرحمف بف حمد الخضير ،بدكف طبعة كتاريخ.

.91

شرح صحيح البخارم ،ألبف بطٌاؿ – أبي الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ ،ضبطو كعمؽ عميو:

.92

شرح عمؿ الترمذم ،لئلماـ عبد الرحمف بف أحمد بف رجب الحنبمي ت795ى تحقيؽ نكر الديف

.93

شرح الكككب المنير _المسمى بمختصر التحرير أك المختبر المبتكر شرح المختصر في أصكؿ

أبك تميـ – ياسر بف إبراىيـ ،مكتبة الرشد ،الرياض ،بدكف طبعة كتاريخ.
عنتر ،دار المبلح ،بدكف طبعة كتاريخ.

الفقو  ،لمعبلمة/محمد بف أحمد بف عبد العزيز الحنبمي المعركؼ بابف النجار ،ت 972ىػ  ،تحقيؽ
د .محمد الزحيمي  ،د .نزيو حماد،مكتبة العبيكاف_الرياض1413،ىػ 1993/ـ.

.94

شرح يمشكؿ اآلثار ،لئلماـ أبي جعفر – أحمد بف محمد بف سبلمة الطٌحاكم ت321ى ،تحقيؽ:
شعيب األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى 1415ى1994/ـ.

.95

شرح معاني اآلثار ،لئلماـ أبي جعفر – أحمد بف محمد بف سبلمة الطٌحاكم ت321ى ،تحقيؽ:

.96

ًٌ
اآلجرم ت361ى ،تحقيؽ :د .عبد هللا بف عمر
الشريعة ،ألبي بكر – محمد بف الحسيف بف عبد هللا
بف سميماف الدميجي ،دار الكطف ،السعكدية ،الرياض ،الطبعة الثانية 1421ى1999/ـ.

.97

صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف ،تأليؼ األمير عبلء الديف عمي بف بمباف الفارسي ت739ى،

.98

صحيح ابف يخزيمة ،لئلماـ أبي بكر – محمد بف إسحاؽ بف خزيمة السممي النيسابكرم ت311ى،

محمد زىرم النجار ،كمحمد سيد جاد الحؽ ،عالـ الكتب ،الطبعة األكلى 1414ى1994/ـ.

تحقيؽ :شعيب األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية 1414ى1993/ـ.

تحقيؽ :د .محمد مصطفى األعظمي ،المكتب اإلسبلمي1411 ،ى1981/ـ ،بدكف طبعة.
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.99

صحيح البخارم  ،لئلماـ أبي عبد هللا – محمد بف إسماعيؿ البخارم ت256ى ،اعتنى بو محمد
زىير بف ناصر الناصر ،دار طكؽ النجاة ،الطبعة األكلى 1422ى.

.111

صحيح سنف أبي داكد ،لئلماـ سميماف بف األشعث السجستاني ت275ى ،تأليؼ اإلماـ محمد ناصر
الديف األلباني ت1421ى ،دار غراس ،الككيت ،الطبعة األكلى 1423ى2112/ـ.

.111

الحجاج القي ىشيرم النيسابكرم ت261ى ،اعتنى بو أبك
صحيح مسمـ ،لئلماـ أبي الحسف – مسمـ بف
ٌ
صييب الكرمي ،بيت األفكار الدكلية1419 ،ى1998/ـ ،بدكف طبعة.

.112

صحيح مسمـ بشرح النككم ،لئلماـ أبي زكريا – يحيى بف شرؼ النككم ،دار إحياء التراث العربي،

.113

صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد ،لئلماـ محمد ناصر الديف األلباني ت1421ى ،مركز نكر اإلسبلـ

.114

الضعفاء الكبير ،لئلماـ أبي جعفر – محمد بف عمرك بف مكسى بف حماد العقيمي ت322ى،

بيركت ،الطبعة الثانية 1392ى.

– االسكندرية ،بدكف طبعة كتاريخ.

تحقيؽ :د .عبد المعطي أميف قمعجي ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى ،بدكف

تاريخ.
.115

الضعفاء كالمتركككف ،لئلماـ جماؿ الديف – أبي الفرج – عبد الرحمف بف عمي بف محمد ابف
الجكزم ت579ى ،تحقيؽ :أبك الفداء – عبد هللا القاضي ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف،

الطبعة األكلى 1416ى1986/ـ.
.116

الضعفاء كالمتركككف ،لئلماـ أبي الحسف – عمي بف عمر الدارقطني ت385ق ،تحقيؽ :مكفؽ بف

.117

الضعفاء كالمتركككف ،لئلماـ أبي عبد الرحمف – أحمد بف شعيب النسائي ت313ى ،تحقيؽ :بكراف

.118

الضكء البلمع ،تأليؼ شمس الديف محمد بف عبد الرحمف السخاكم ،دار مكتبة الحياة ،بيركت –

.119

الطبقات الكبير ،لئلماـ محمد بف سعد بف منيع الزىرم ت231ى ،تحقيؽ :د .عمي محمد عمر،

.111

طبقات المدلسيف أك تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس ،لمحافظ ابف حجر

عبد هللا بف عبد القادر ،مكتبة المعارؼ ،الرياض ،الطبعة األكلى 1414ى1984/ـ.

الضناكم ،ككماؿ يكسؼ الحكت ،مؤسسة الكتب الثقافية ،الطبعة األكلى 1415ى1985/ـ.
لبناف ،بدكف تاريخ.

مكتبة الخانجي – القاىرة ،الطبعة األكلى 1421ق2111/ـ.

العسقبلني ،تحقيؽ :عاصـ بف عبد هللا القريكتي ،مكتبة المنار ،األردف –الزرقاء ،بدكف طبعة
كتاريخ.

.111

العبر في خبر مف غبر ،لئلماـ الحافظ الذىبي ت748ى ،تحقيؽ محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ،
دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى 1415ى1985/ـ.
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.112

الفراء البغدادم الحنبمي  ،ت 458ىػ
ي
الع ٌدة في أصكؿ الفقو ،لمقاضي أبي يعمى محمد بف الحسيف ٌ
،تحقيؽ د .أحمد المباركي  ،السعكدية_الرياض ،الطبعة األكلى 1411ىػ 1981/ـ  ،الطبعة الثانية

.113

عمؿ الترمذم الكبير ،رتبو عمى كتب الجامع أبك طالب القاضي ،تحقيؽ صبحي السامرائي ،كأبك

1411ىػ 1991/ـ.

المعاطي النكرم ،كمحمكد خميؿ الصعيدم ،عالـ الكتب ،كمكتبة النيضة العربية ،بيركت ،الطبعة
األكلى 1419ى1989/ـ.

.114

العمؿ ،لمحافظ أبي محمد – عبد الرحمف بف أبي حاتـ محمد بف إدريس الرازم ت327ى ،تحقيؽ:

.115

العمؿ ،لئلماـ عمي بف عبد هللا بف جعفر السعدم المديني ت234ى ،تحقيؽ :محمد مصطفى

الجريسي،
الحميد ،كد .خالد بف عبد الرحمف ي
فريؽ مف الباحثيف ،بإشراؼ كعناية د .سعد بف عبد هللا ي
مكتبة الممؾ فيد – الرياض ،الطبعة األكلى1427 ،ى2116/ـ.
األعظمي ،المكتب اإلسبلمي ،الطبعة الثانية 1981ـ.

.116

العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية ،لئلماـ أبي الحسف – عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم
الدارقطني ت385ى ،تحقيؽ :محفكظ الرحمف زيف هللا السمفي ،دار طيبة ،الرياض ،الطبعة األكلى

1415ى1985/ـ.
.117

العمؿ كمعرفة الرجاؿ ،لئلماـ أحمد بف محمد بف حنبؿ ت241ى ،تحقيؽ :د .كصي هللا بف محمد

.118

الكىاب خبلؼ  ،ت 1956ىػ  ،مكتبة الدعكة اإلسبلمية  ،بدكف طبعة
عمـ أصكؿ الفقو  ،لعبد ٌ
كتاريخ.

.119

عمكـ الحديث ،المعركؼ بمقدمة ابف الصبلح ،لئلماـ أبي عمرك – عثماف بف عبد الرحمف الجميؿ

عباس ،دار الخاني ،الرياض ،الطبعة الثانية 1422ى2111/ـ.

بابف الصبلح ت643ى ،كشرحو التقييد كاإليضاح لما أطمؽ كأغمؽ مف مقدمة ابف الصبلح ،لئلماـ
زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف العراقي ت816ى ،تعميؽ محمد بف راغب الطباخ الحمبي ،الطبعة

األكلى 1351ى1931/ـ.
.121

عمدة القارئ شرح صحيح البخارم ،لئلماـ بدر الديف أبي محمد محمكد بف أحمد العيني ت855ى،
ضبطو عبد هللا محمكد محمد عمر ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى

1421ى2111/ـ.
.121

عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد ،لمعبلمة أبي الطيب – محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم ،تحقيؽ:

.122

غريب الحديث ،لئلماـ أبي إسحاؽ – إبراىيـ بف إسحاؽ الحربي ت285ى ،تحقيؽ :د .سميماف

عبد الرحمف محمد عثماف ،المكتبة السمفية ،المدينة ،الطبعة الثانية1388ى1968/ـ.
إبراىيـ محمد العايد ،جامعة أـ القرل – مكة المكرمة ،الطبعة األكلى 1415ى.
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.123

البستي ،ت388ى،
غريب الحديث ،لئلماـ أبي سميماف – حمد بف محمد بف إبراىيـ الخطابي ي
تحقيؽ :عبد الكريـ إبراىيـ العزباكم ،جامعة أـ القرل ،مكة ،الطبعة الثانية1422ى2111/ـ.

.124

غمزعيكف البصائر شرح كتاب األشباه كالنظائر ،لزيف الديف العابديف إبراىيـ الشيير بابف نجـ
المصرم  ،شرح/السيد أحمد بف محمد الحمكم ،دار الكتب العممية  ،بيركت_لبناف،الطبعة األكلى

1415ىػ 1985/ـ.
.125

الفائؽ في غريب الحديث ،لمعبلمة جار هللا محمكد بف عمر الزمخشرم ت538ى ،تحقيؽ :عمي

.126

فتح البارم ،بشرح صحيح البخارم ،لئلماـ أحمد بف حجر العسقبلني ،ت852ى ،تحقيؽ :عبد

محمكد البجاكم ،كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار الفكر ،بيركت – لبناف1414 ،ى1993/ـ.

العزيز بف عبد هللا بف باز ،ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي ،دار المعرفة؛ بيركت – لبناف ،بدكف طبعة

كتاريخ.
.127

فتح البارم ،شرح صحيح البخارم ،لئلماـ زيف الديف أبي الفرج بف رجب الحنبمي ت795ى ،تحقيؽ:

محمكد عبد المقصكد ،كمجدم الشافعي ،كابراىيـ القاضي ،كالسيد المرسي ،كمحمد المنقكش،
كصبلح المصراتي ،كعبلء ٌىماـ ،كصبرم الشافعي ،مكتبة الغرباء األثرية ،الطبعة األكلى
1417ى1996/ـ.

.128

فتح المغيث ،شرح ألفية الحديث لمعراقي ،تأليؼ اإلماـ شمس الديف محمد بف عبد الرحمف السخاكم

ت912ى ،تحقيؽ :عبد الرحمف محمد عثماف ،المكتبة السمفية ،المدينة ،الطبعة الثانية
1388ى1968/ـ.

.129

الفقو اإلسبلمي كأدلتو ،تأليؼ د .كىبة الزحيمي  ،دار الفكر ،الطبعة الثانية 1415ى1985/ـ.

.131

فيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسبلت ،لمحمد عبد الحي بف محمد

الحسيني اإلدريسي – المعركؼ بعبد الحي الكتاني ت1382ى ،تحقيؽ :إحساف عباس ،دار الغرب

اإلسبلمي ،بيركت ،الطبعة الثانية 1982ـ.
.131

فيض القدير شرح الجامع الصغير ،لمعبلمة محمد المدعك بعبد الرؤكؼ المناكم ،دار المعرفة،

.132

القامكس المحيط ،لمعبلمة مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزابادم الشيرازم ،ت817ى ،الييئة

.133

قكاعد الفقو  ،لمحمد عميـ اإلحساف المجددم البركتى  ،كراتشي 1417 ،ىػ 1986/ـ،بدكف طبعة.

.134

الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة ،لئلماـ شمس الديف أبي عبد هللا – محمد بف أحمد

بيركت – لبناف ،الطبعة الثانية 1391ى1972/ـ.
العامة المصرية لمكتاب 1399ى1979/ـ.

الذىبي ت748ى ،كحاشيتو لئلماـ برىاف الديف أبي الكفاء – إبراىيـ بف محمد سبط ابف العجمي

الحمبي ت841ى ،تقديـ كتعميؽ :محمد ٌعكامة ،كتخريج أحمد محمد نمر الخطيب ،دار القبمة لمثقافة
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اإلسبلمية – جدة ،كمؤسسة عمكـ القرآف – جدة ،الطبعة األكلى 1413ى1992/ـ.
.135

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ،لئلماـ أبي أحمد – عبد هلل بف عدم الجرجاني ،ت365ى ،دار الفكر،

.136

كتاب المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف ،لئلماـ محمد بف حباف بف احمد أبي حاتـ

.137

العبلئي ،تحقيؽ كتعميؽ ،د .رفعت فكزم عبد
كتاب المختمطيف ،لئلماـ صبلح الديف أبك سعيد ى
المطمب ،كعمي عبد الباسط مزيد مكتبة الخانجي – القاىرة ،بدكف طبعة كتاريخ.

.138

كتاب المعتمد في أصكؿ الفقو  ،ألبي الحسيف محمد بف عمي بف الطيب البصرم المعتزلي  ،ت

بيركت – لبناف ،الطبعة الثالثة ،بدكف تاريخ.

البستي ،ت354ى ،تحقيؽ :محمكد إبراىيـ زايد ،دار المعرفة ،بيركت – لبناف،
التميمي ي
1412ى1992/ـ.

1144ىػ  ،اعتنى بو/محمد حميد هللا _بتعاكف محمد بكر ك حسف حنفي  ،دمشؽ 1384ىػ
1964/ـ ،بدكف طبعة.

.139

الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،لمعبلمة جار هللا أبي القاسـ
– محمكد بف عمر الزمخشرم ،تحقيؽ :عادؿ عبد المكجكد ،كعمي محمد معكض ،مكتبة العبيكاف،

الطبعة األكلى 1418ى1998/ـ.
.141

كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف ،لمصطفى بف عبد هللا الجميؿ باسـ حاجي خميفة

.141

كيؼ نستفيد مف الكتب الحديثية الستة ،لعبد المحسف بف حمد بف عبد المحسف بف عبد هللا بف حمد

.142

المباب في تيذيب األنساب ،لعز الديف ابف األثير الجزرم ،مكتبة المثنى – بغداد ،بدكف طبعة

.143

لساف العرب ،لمحمد بف مكرـ بف منظكر األفريقي المصرم ،دار صادر ،بيركت ،الطبعة األكلى،

.144

لساف الميزاف ،لئلماـ أحمد بف حجر العسقبلني ت852ى ،اعتنى بو عبد الفتاح أبك َّ
غدة ،دار

.145

ماذا خسر العالـ بانحطاط المسمميف ،لعمي أبك الحسف بف عبد الحي بف فخر الديف الندكم

.146

مجمع الزكائد كمنبع الفكائد ،لمحافظ نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي ت817ى ،تحقيؽ :عبد هللا

.147

محض الصكاب في فضائؿ أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب ،لئلماـ يكسؼ بف الحسف بف عبد

ت1167ى ،مكتبة المثنى ،بغداد1941 ،ـ ،بدكف طبعة.

العباد بدر ،دار المغني ،السعكدية – الرياض ،الطبعة األكلى 1423ى2112/ـ.
كتاريخ.

بدكف تاريخ.

البشائر اإلسبلمية ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى 1423ى2112/ـ.
ت1421ى ،مكتبة اإليماف ،المنصكرة – مصر ،بدكف طبعة كتاريخ.

محمد الدركيش ،دار الفكر ،بيركت – لبناف1414 ،ى1994/ـ ،بدكف طبعة.
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اليادم الدمشقي الصالحي – المعركؼ بابف المبرد ،ت919ى ،دراسة كتحقيؽ :د .عبد العزيز بف
محمد بف عبد المحسف الفريح ،الجامعة اإلسبلمية ،المدينة ،الطبعة أألكلى 1421ى2111/ـ.
.148

محؾ النظر في المنطؽ ،لئلماـ أبي حامد – محمد بف محمد الغزالي ت515ى ،تحقيؽ :أحمد فريد
المزيدم ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،بدكف طبعة كتاريخ.

.149

المحيط األعظـ ،ألبي الحسف – عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي – المعركؼ بابف
المحكـ ك ي
ي
سيده ت458ى ،تحقيؽ :د .عبد الحميد ىنداكم ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى

.151

مختار الصحاح ،لمحمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم ت666ى ،تحقيؽ :محمكد خاطر ،مكتبة

1421ى2111/ـ.

لبناف – بيركت ،الطبعة الجديدة 1415ى1995/ـ.
.151

المدلسكف ،لئلماـ أبي يزرعة – أحمد بف عبد الرحيـ العرقي ،تحقيؽ :د .رفعت عبد المطمب ،ك أ.د.
نافذ حسيف حماد ،دار الكفاء ،الطبعة األكلى 1415ى1995/ـ.

.152

المراسيؿ ،لئلماـ أبي محمد – عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي الرازم ابف أبي
حاتـ ت 327ى ،تحقيؽ :شكر هللا نعمة هللا قكجاني ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،الطبعة األكلى

.1397
.153

مرقاة المفاتيح ،لمعبلمة عمي بف سمطاف محمد القىارم ت1114ى ،تحقيؽ :جماؿ عيتاني ،داغر

.154

الم ىستدرؾ عمى الصحيحيف ،لئلماـ أبي عبد هللا الحاكـ النيسابكرم ،كبذيمو التمخيص لمحافظ الذىبي،
ٍ
إشراؼ د .يكسؼ عبد الرحمف المرىعشمي ،دار المعرفة ،بيركت -لبناف ،بدكف طبعة ك تاريخ.

الكتب العممية ،بيركت-لبناف ،الطبعة األكلى 1422ى2111/ـ.

.155

يمسند ابف الجعد ،لئلماـ أبي الحسف -عمي بف الجعد بف يعبيد الجكىرم ،ت231ى ،جمعو اإلماـ
الب ىغكم ت317ى ،تحقيؽ ك دراسة :د .عبد الميدم بف عبد القادر بف
أبك القاسـ -عبد هللا بف محمد ى

.156

يمسند أبي داكد الطيالسي ،لئلماـ سميماف بد داكد الجاركد ،ت214ى ،تحقيؽ :د .محمد بف عبد
المحسف التركي ،بالتعاكف مع مركز البحكث كالدراسات العربية كاإلسبلمية بدار ىجر ،بدكف طبعة

عبد اليادم ،مكتبة الفبلح ،الككيت ،الطبعة األكلى 1415ى1985 /ـ.

كتاريخ.
.157

يمسند أبي ىعكانة ،لئلماـ أبي عكانة –يعقكب بف إسحاؽ األسفرائني ت316ى ،تحقيؽ :أيمف بف
عارؼ الدمشقي ،دار المعرفة ،بيركت -لبناف ،الطبعة األكلى 1419ى1998/ـ.

.158

يمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني -أبك عبد هللا ت 241ى ،مؤسسة قرطبة ،القاىرة ،بدكف طبعة
كتاريخ.

.159

اليحصبي
ىمشارؽ األنكار عمى صحاح األثار ،لئلماـ أبي الفضؿ -عياض بف مكسى بف عياض ى
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السبتي ت544ى ،المكتبة العتيقة -تكنس ،كدار التراث -القاىرة ،بدكف طبعة كتاريخ.
َّ
.161

البستي ت354ى ،تعميؽ
مشاىير عمماء األمصار ،لئلماـ أبي حاتـ-محمد بف أحمد بف حباف ي
الشكرم ،دار الكتب العممية ،بيركت -لبناف ،الطبعة األكلى 1416ى/
مجدم بف منصكر بف سيد ٌ

.161

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -لمرافعي ،تأليؼ أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي

1995ـ.

ت 771ى ،صححو الشيخ حمزة فتح هللا ،كراجعو محمد حسنيف الغمراكم ،المطبعة األميرية-
القاىرة ،الطبعة الخامسة 1992ـ.

.162

المصنؼ ،البف أبي شيبة ،لئلماـ أبي بكر – عبد هللا بف محمد بف أبي شيبة العبسي الككفي ت
ي
عكامو ،شركة دار القبمة ،كمؤسسة عمكـ القرآف ،الطبعة األكلى
235ى ،تحقيؽ كتخريج :محمد َّ

.163

ىماـ الصنعاني ت211ى ،تحقيؽ كتخريج :حبيب
المصنؼ ،لئلماـ أبي بكر -عبد الرازؽ بف َّ

.164

معالـ السنف ،شرح سنف أبي داكد ،ألبي سميماف -حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي-

.165

المعجـ األكسط ،لمحافظ أبي القاسـ -سميماف بف أ حمد الطبراني ت 361ى ،تحقيؽ :طارؽ عكض

.166

معجـ البمداف ،لشياب الديف أبي عبد هللا ياقكت بف عبد هللا الحمكم ت626ى ،دار صادر ،بيركت

.167

المعجـ الكبير ،لمحافظ أبي القاسـ -سميماف بف أحمد الطبراني ت361ى ،تحيقيؽ كتخريج :حمدم

.168

معجـ المغة العربية المعاصر ،تأليؼ د .أحمد مختار عبد الحميد عمر ت1424ى ،عالـ الكتب،

.169

معجـ لغة الفقياء ،تأليؼ محمد ركاس قمعجي ،كصامد صادؽ قنيبي ،دار النفائس ،الطبعة الثانية

.171

معجـ مقاييس المغة ،ألبي الحسيف -أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني ت395ى ،تحقيؽ :عبد

.171

المعجـ الكسيط ،إلبراىيـ مصطفى ،كأحمد الزيات ،ك حامد عبد القادر ،ك محمد النجار ،مكتبة

1427ى2116 /ـ ،قامت بطباعتو كاخراجو دار قرطبة ،بيركت -لبناف.
الرحمف األعظمي ،المجمس العممي ،الطبعة األكلى 1391ى1972/ـ.

المعركؼ بالخطابي ت388ى ،المطبعة العممية ،حمب ،الطبعة األكلى 1351ى1932/ـ.

هللا محمد ،كعبد المحسف إبراىيـ الحسيني ،دار الحرميف -القاىرة1415 ،ى1995/ـ ،بدكف طبعة.

1397ى1997/ـ ،بدكف طبعة.

عبد المجيد السمفي ،مكتبة ابف تيمية ،القاىرة ،بدكف طبعة كتاريخ.

الطبعة األكلى 1429ى2118 /ـ.
1418ى1988/ـ.

السبلـ محمد ىاركف ،دار الفكر1399،ى1979/ـ ،بدكف طبعة.

الشركؽ الدكلية ،مجمع المغة العربية ،مصر ،الطبعة الرابعة 1425ى2114/ـ.
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.172

معرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ كالحديث كمف الضعفاء كذكر مناىجيـ كأخبارىـ ،لئلماـ أبي
الحسف -أحمد بف عبد هللا بف صالح العجمي ت 261ى ،بترتيب اإلماميف :نكر الديف أبي الحسف
عمي بف أبي بكر بف سميماف الييثمي ت 817ى ،كتقي الديف أبي الحسف عمي بف عبد الكافي

السبكي ت756ى ،مع زيادات لئلماـ شياب الديف أبي الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني
ي
ت852ى ،دراسة كتحقيؽ :عبد العميـ عبد العظيـ البستكم ،بدكف طبعة كتاريخ.
.173

معرفة الصحابة ،ألبي نعيـ األصبياني -أحمد بف عبد هللا بف أحمد بف إسحاؽ بف ميراف
األصبياني ت431ى ،تحقيؽ عادؿ بف يكسؼ العزازم دار الكطف ،الطبعة األكلى

1419ى1998/ـ.
.174

معرفة عمكـ الحديث ،لئلماـ الحاكـ أبي عبد هللا -محمد بف عبد هللا الحافظ النيسابكرم ،تحقيؽ:
أ.د .السيد معظـ حسيف ،دار الكتب العممية ،بيركت -لبناف ،المكتبة العممية ،المدينة ،الطبعة الثانية

1397ى1977/ـ.
.175

كفؽ الديف أبي محمد عبد هللا بف أحمد بف قدامة المقدسي ،ت 621ىػ  ،تحقيؽ د .عبد
لم ٌ
المغني  ،ي
هللا التركي  ،كد .عبد الفتاح الحمك ،دار عالـ الكتب _الرياض  ،الطبعة األكلى 1416ىػ 1986/ـ ،
الطبعة الثانية 1417ىػ 1997/ـ.

.176

المغني في الضعفاء ،لئلماـ محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ت748ى ،مكتبو نكر الديف عنتر،
إدارة إحياء التراث اإلسبلمي ،قطر ،بدكف طبعة كتاريخ.

.177

مقدمة تحفة األحكذم شرح جامع الترمذم ،لئلماـ أبي العمي -محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ
المباركفكرم ت1353ى ،ضبطو ك صححو عبد الرحمف محمد عثماف ،دار الفكر ،بدكف طبعة
كتاريخ.

.178

مناىج البحث في العمكـ السياسة ،المؤلؼ د .محمد محمكد ربيع ،مكتبة الفبلح ،الككيت ،الطبعة

.179

المنتقى شرح المكطأ ،ألبي الكليد -سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي الباجي

.181

مف تكمـ فيو كىك يمكثَّؽ أك صالح الحديث ،لمحافظ محمد بف أحمد الذىبي ت748ى ،تحقيؽ كدراسة
عبد هللا بف ضيؼ هللا الرحيمي ،مكتبة الممؾ فيد الكطنية ،الطبعة األكلى 1426ى2115/ـ.

.181

مف كبلـ أبي زكريا -يحيى بف معيف -في الرجاؿ ،ركاية أبي خالد الدقاؽ يزيد بف الييثـ بف

الثانية1417ى1987/ـ.

ت474ى ،مطبعة السعادة -بجكار محافظة مصر ،الطبعة األكلى 1332ى.

طيماف البادم ،تحقيؽ :د .أحمد محمد نكر سيؼ ،دار المأمكف لمتراث ،دمشؽ ،بيركت ،بدكف

طباعة كتاريخ.
.182

المكافقات  ،ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى الشاطبي  ،ت 791ىػ  ،تقديـ الشيخ  /بكر بف عبد هللا
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أبك زيد  ،تعميؽ /أبك عبيدة آؿ سمماف ،دار ابف عفاف_السعكدية  ،الطبعة األكلى 1417ىػ
1997/ـ.
.183

المكسكعة الفقيية الككيتية ،صادرة عف ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية -الككيت ،مف
1414ى1427/ى ،بدكف طبعة.

.184

مكطأ اإلماـ مالؾ ،لئلماـ ممؾ بف أنس ،أبك عبد هللا األصبحي ،تحقيؽ محمد مصطفى األعظمي،
مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف ،الطبعة األكلى 1425ى2114/ـ.

.185

ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ،لئلماـ أبي عبد هللا -محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ت 748ى،

.186

نزىة النظر في تكضيح ينخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر ،لئلماـ أحمد بف محمد بف حجر
العسقبلني ت852ى ،تحقيؽ نكر الديف عنتر ،مطبعة الصباح ،دمشؽ ،الطبعة األكلى

تحقيؽ عمي محمد البجاكم ،دار المعرفة ،بيركت -لبناف ،بدكف طبعة كتاريخ.

1413ى1992/ـ ،كالطبعة الثانية1414ى1993/ـ ،كالطبعة الثالثة 1412ى2111/ـ.
.187

الن ىكت عمى كتاب ابف الصبلح ،لمحافظ أحمد بف محمد حجر العسقبلني ت852ى ،تحقيؽ كدراسة:
ٌ
د .ربيع بف ىادم عمير ،دار الراية ،الطبعة الثالثة1415 ،ى1994/ـ.

.188

النياية في غريب الحديث ك األثر ،لئلماـ مجد الديف أبي السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم -ابف
األثير -ت616ى ،تحقيؽ :محمكد محمد الطناحي ،كطاىر أحمد الزاكم ،دار إحياء التراث العربي،
بيركت -لبناف ،بدكف طبعة كتاريخ.

.189

الشككاني ت1251ى ،تحقيؽ :أبك
نيؿ األكطار مف أسرار منتقى األخبار ،لمحمد بف عمي بف محمد ٌ
معاذ -طارؽ بف عكض هللا بف محمد ،دار ابف القيـ ،كدار ابف عفاف ،الطبعة األكلى
1426ى2115/ـ.

.191

الكافي بالكفيات ،تأليؼ صبلح الديف خميؿ بف ايبؾ الصفدم ،ت 764ى ،تحقيؽ أحمد األرنؤكط،
كتركي مصطفى ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت -لبناف ،الطبعة األكلى 1421ى2111 /ـ.

.191

اليكاقيت ك الدرر شرح شرح نخبة الفكر ،تأليؼ محمد عبد الرؤكؼ المناكم ت 1131ى ،تحقيؽ

كتعميؽ :أبك عبد هللا ربيع بف محمد السعكدم ،مكتبة الرشد ،الرياض ،بدكف طبعة كتاريخ.
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