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أ

إهــــداء

اهدي مثرة هذا البحث

إىل روح أمي وأبي رمحهما اهلل

جسر احلب الصاعد بي للجنة ,رضاكم ِوديان من نهر الرضا
إىل روح أخوي وأختي وابن أخي رمحهما اهلل
إىل زوجتي املخلصة

التي وقفت جبانبي طوال مدة البحث وصربت علي
ً ً
إىل إخوتي وأخواتي تقديرا ووفاء
إىل أبنائي فلذات كبدي وقرة عيني يف دنيتي
ً
إليهم مجيعا أهد ي مثرة هذا اجلهد املتواضع

ً
سائال العلي القدير أن يتقبله مني وجيعله يف ميزان حسناتي وحسنات من
وقف جبانبي إلجناح هذا اجلهد

ب

شكر وتقدير

ان اْل ِح ْك َمةَ أ ِ
ي
َن ا ْش ُك ْر لِلَّ ِه َو َم ْن َي ْش ُك ْر فَِإنَّ َما َي ْش ُك ُر لِ َن ْف ِس ِه َو َم ْن َكفَ َر فَِإ َّن اللَّهَ َغنِ ٌّ
َ ولَقَ ْد آتَْي َنا لُ ْق َم َ
َح ِميد  لقمان ( )21فنسأل اهلل تعالى أن يزيدنا من فضله ،وأن يجعلنا من الشاكرين ،وانطالقاً
ش ُك ُر
من قول النبي  « :الَ َي ْ
الحمد هلل الذي أنعم علينا

َّ
ش ُكر َّ
اس ».
الن َ
الل َه َم ْن الَ َي ْ ُ
بنعم كثيرة من هذه النعم نعمة العلم والذي جعل من أمة محمد 
()1

علماء أجالء يضيئون منارة العلم ويخرجوا من طلبة العلم ومن هؤالء العلماء الدكتور محمد

علي إلتمام
مصطفى نجم الذي أمدني من علمه وجهده وأعطاني من وقته الكثير وصبر
ّ
وانجاحه ،كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ الدكتور /علي رشيد النجار"أبو رشيد"  ،والدكتور
رياض األسطل "أبو محمود" .

والشكر موصول إلى المناقشين األستاذ الدكتور/علي رشيد النجار"أبو رشيد" واألستاذ

الدكتور/نافذ حماد .

والشكر موصول إلى رئيس الجامعة وعميد الدراسات العليا وعميد كلية التربية ورئيس قسم
الدراسات اإلسالمية وكل العاملين بجامعة األزهر ،وفَّقَهُم اهلل جميعاً لخدمة أبناء شعبهم واألمة
اإلسالمية  ،وسدد خطاهم إلى ما يحب ويرضى.

كما أتقدم بخالص الشكر والحب والتقدير والعرفان إلى والدي ووالدتي (رحمها اهلل)

وأسكنهما فسيح جناته ،معلناً بفضلهما مق اًر بالتقصير في حقهما ،وان الكلمات ال تتسق للثناء

عليهما ،فجزاهما اهلل عني الجزاء األوفى ،وأسأل اهلل العلي القدير أن يكون في ميزان حسناتهم

وينفعهم بثواب هذا العلم في قبورهم ويوم القيامة وأن ينفع أيضاً واألخوين واألخت وابن األخ

(رحمهما اهلل جميعاً) .

وال يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر إلى زوجتي الفاضلة -أم العبد -حفظها اهلل ،التي

ومِّرها ،فصبرت واحتسبت فجزاها اهلل عني خير الجزاء .
رضيت حياة طالب العلم بحلوها ُ
وال يفوتني أن أشكر َّ
إنجاح هذا العمل ،من إخواني الطلبة ،وأصدقائي،
أسهم في
كل من
ِ
َ
وزمالئي في العمل ،فأسأل اهلل العلي العظيم أن يكون هذا الجهد في ميزان حسناتهم جميعاً وينفع

به .

) - (1سنن أبو داود ( )54( ،)425كتاب األدب )11( ،باب في شكر المعروف (.)5111
ج

مقدمة

الحمد هلل الذي ال تحصى أيادي كرمه وانعامه  ،الذي من على من شاء بتوفيقه  ،وسلك

به أهل الهداية واالستقامة  ،ونور بأنواره أهل الحق بصيرته  ،وظهر من شبه الباطل سريرته .

وأشهد أن ال إله إال اهلل الملك األحد الفرد الصمد  ،األول بال ابتداء  ،اآلخر بال انتهاء  ،إذا أراد

أن يقول للشيء كن فيكون  ،وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله  ،وصفيه من خلقه وخليله ،
بلغ الرسالة وأدى األمانة  ،ونصح األمة  ،وكشف الغمة  ،وجاهد في اهلل حق جهاده وعبده حتى

أتاه اليقين  ،أما وبعد .

الذ ْكر وِا َّنا لَ ُه لَح ِ
فلقد حفظ اهلل كتابه العظيم بأمره   :إِ َّنا َن ْح ُن َن َّزْل َنا ِّ
ون )1( وكذلك
افظُ َ
َ
َ َ
حفظ السنة النبوية من الضياع  ،والسنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع

اإلسالمي  ،فهي مبينة للقرآن  ،مخصصة لعام  ،ومقيدةً لمطلقه  ،مفصلة لمجمله  ،كما ذكر
َنزْل َنا إِلَ ْي َك ِّ
الذ ْك َر لِتَُب ِّي َن ِل َّلن ِ
اس َما ُنِّز َل إِلَ ْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم
ذلك القرآن العظيم في قوله تعالى َ  :وأ َ
()2
ثم اختار اهلل طائفة لصفوته ،وهداهم
َيتَفَ َّك ُر َ
ون . قال ابن حبان في مقدمة صحيحه ّ ..." :

السنن واآلثار ،فزّين قلوبهم باإليمان ،وأنطق
لزوم طاعته ،من اتّباع سبل األبرار ،في لزوم ّ
الر َح ِل واألسفار ،وفراق
نبيه بالدؤوب في ِّ
ألسنتهم بالبيان من كشف أعالم دينه ،واتّباع سنن ّ

فتجرد القوم للحديث
األهل واألوطار ،في جمع ّ
السنن ،ورفض األهواء ،والتّفقّه فيها بترك اآلراءّ ،
وطلبوه ،ورحلوا فيه وكتبوه  ،وسألوا عنه وأحكموه  ،وذاكروا به ونشروه  ،وتفقهوا فيه وأصلوه ،
وفرعوا عليه وبذلوه  ،وبينوا المرسل من المتصل والموقوف من المنفصل  ...والغريب من

المشهور  ...والعدول من المجروحين والضعفاء من المتروكين  ،وكيفية المعمول والكشف عن
المجهول  ...والتدليس وما فيه من التلبيس  ،حتى حفظ اهلل بهم الدين على المسلمين  ،وصانه
الدجى  ،فهم ورثة
النوازل مصابيح ّ
عن ثلب القادحين  ،وجعلهم عند التنازع أئمة الهدى  ،وفي ّ
األنبياء ،ومأنس األصفياء  ،وملجأ األتقياء  ،ومركز األولياء  ،فله الحمد على قدره وقضائه

وتفضله بعطائه وبره ونعمائه ومنه بآالئه (" )3

ولما كان الحديث النبوي يتكون من سند ومتن  ،اهتم العلماء بهما أيما اهتمام  ،ولعل

دون المتقدمون بعضه وتوجها ابن الصالح بتسطير خمسة وستين نوعاً
أنواع علوم الحديث التي ّ
عدت عمدة ومرجعاً لكل من جاء بعده  ،إنما وجدة من أجل الحفاظ على الحديث النبوي بسنده
ومتنه  .ولذلك قامت دراسات كثير وفيرة بعضها يخص السند وبعضها يخص المتن ؛ ألن كالً

( )1سورة الحجر آية (. )9

( )2سورة النحل آية (. )44
()3صحيح ابن حبان (. )111 -111/1

د

منهما يعد قسماً لآلخر ال قسيماً  .ومن البحوث والدراسات المهمه التي تتعلق بالسند معرفة

اإلسناد العالي والنازل  ،الذي عده ابن الصالح في مقدمته الشهيره النوع التاسع والعشرين ،

فاإلسناد العالي يعد قسيماً للنازل  ،ويقدم عليه في أغلب األحيان  ،وهو من األمور الرئيسة التي
شرعت من أجله الرحلة عند المحدثين ؛ ألنهم سنة محبوبة  ،وللقرب من رسول اهلل  رتبة

مطلوبة  ،ولذلك اعتنى أهل الحديث بتخريج عواليهم وأعاله  ،وأرفعها في الدرجة وأسناها ،
فخرجوا الثالثيات  ،ثم الرباعيات  ،ثم الخماسيات  ،ثم السداسيات  ،ثم السباعيات  ،ثم الثمانيات

 ،ثم التساعيات  ،ثم العشاريات  ،ونحوه .

ومن هنا جاء اختياري لهذا الموضوع الذي يتعلق باإلسناد العالي  ،ويعد جزءاً من سالسالت

رسائل تبناها قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة األزهر – غزة  ،اهتمت بتخريج أحاديث الرباعيات
– التي يوجد في سند كل حديث منها

أربعة رواة – في بعض الكتب الحديثية  ،وكان حظي منها أن أقوم بجمع رباعيات اإلمام

الدارمي من كتاب السير حتى نهاية كتاب فضائل القرآن تشمل األحاديث المرفوعة والموقوفة ،

وقد جمعتها وأحصيتها  ،فوجدت عددها مائة وواحد وأربعون حديثاً .

وسأتناول في المقدمة تعريف بعض المصطلحات الخاصة بالحديث ومنها :

الحديث المرفوع :

" وهو ما أضيف إلى النبي  من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو ِخلقية" (. )1

الحديث الموقوف :

وهو :ما يروي عن الصحابة ( )من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها فيوقف عليهم وال يتجاوز به

إلى الرسول (. )2

تعريف اإلسناد العالي :

قال السيوطي نقالً عن ابن حزم  " :نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي  مع اإلتصال (." )3

وقال ابن الصالح :أصل اإلسناد أوالً خاصية فاضلة من خصائص هذه األمة  ،وسنة بالغة

من السنن المؤكدة ،وقال ابن الصالح نقالً عن عبد اهلل بن المبارك أنه قال " :اإلسناد من الدين

لوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء" ،وطلب العلو فيه سنة أيضاً ،ولذلك استحبت الرحلة فيه،)4( ...

( )1مقدمة ابن الصالح (. )01/
( )2النكت على مقدمة ابن الصالح (. )414/1

( )3تدريب الراوي في شرح تقريب النووي (. )431/4
( )4علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصالح (. )410/

ه

وقال أحمد بن حنبل " :طلب اإلسناد العالي سنة عمن سلف

()1

" .وقد روينا أن يحيى بن معين

قيل له في مرضه الذي مات فيه  :ما تشتهي ؟ قال  " :بيت خال واسناد عال ".

()2

.

تعريف النازلي

هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر َي ِرُد به ذلك الحديث بعدد أقل (. )3

تعريف الرباعيات :

هي األحاديث التي يكون في سند كل واحد منها أربعة رواة  ،بين صاحب الكتاب وبين النبي 

وتعد أسانيدها عالية بالنسبة للخماسيات  ،ونازلة بالنسبة للثالثيات

أوالً أهمية الموضوع :

()4

.

 – 1االهتمام بالسنة النبوية باعتبارها المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي .
 – 4كشف ودراسة األسانيد والمتون ومعرفة األحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة .
 – 3ضبط ألفاظها األحاديث .

 – 4معالجة جانب من جوانب األحاديث بجمع رباعيات اإلمام الدارمي.

 -0يعد هذا العمل نوعاً من أنواع التصنيف والفهرسة العلمية التي تساعد في إثراء مكتبة
الحديث وتقديم خدمة للسنة النبوية .

ثانيا  :أسباب اختيار الموضوع :

 – 1جمع رباعيات أحاديث اإلمام الدارمي والكشف عن صحيحها وحسنها وضعيفها .
 – 4بيان أهمية سنن الدارمي بين الكتب التسعة .

 – 3الكشف عن العلل الواقعة في أحاديث سنن الدارمي .
 -4الرغبة الشديدة في خدمة السنة النبوية .

 – 0أهمية دراسة األحاديث النبوية لطلبة العلم الشرعي .

 -6معرفة المرتبة الحديثية في اإلسناد العالي والنازل عند اإلمام الدارمي رحمه اهلل . .

ثالثاً  :أهداف البحث :

يهدف البحث لتحقيق األهداف اآلتية :

 -1معرفة مكانة اإلمام الدارمي بين أئمة السنة .

()1المصدر السابق والصفحة  ،المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي لمحمد بن إبراهيم بن جماعة
(. )96/
()2مقدمة ابن الصالح( ،)410/الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث البن كثير (. )440/4
( )3مقدمة ابن الصالح (. )441/
()4الرسالة المستطرفة (. )99/

و

 – 4جمع رباعيات سنن الدارمي وتخريجها ودراستها والحكم عليها .
 – 3التعرف إلى منهج اإلمام الدارمي في جمع األحاديث .

 – 4أن يضيف جديداً إلى المكتبة اإلسالمية من خالل دراسة رباعيات اإلمام الدارمي .

رابعاً  :منهجي في البحث :

أتبعت طريقة اإلمام الدارمي في ترتيب األحاديث المرفوعة والموقوفة  ،وذلك بجمع

األحاديث وترتيبها على الكتب واألبواب  ،وتخريجها  ،ودراسة المتن والسند والحكم عليها ،
والتعليق عليها عند الحاجة .

ب  -منهجي في تخريج األحاديث ودراستها :

 -1اعتمدت في جمع األحاديث على سنن الدارمي – طبعة دار الحديث بالقاهرة.
 -4ضبطت الحديث سنداً ومتناً.

 -3وضحت الكلمات الغريبة من كتب غريب الحديث  ،وشروحه  ،وكتب اللغة  ،والتعريف
باألماكن والبقاع من كتب معاجم البلدان.

 -4خرجته من سنن الدارمي في الحاشية .
 -0خرجت الحديث تخريجاً عاماً .

 -6اعتمدت في تخريج األحاديث على كتب التخريج المعتبرة  ،مستعيناً بأهم مصادر السنة من
صحاح وسنن ومسانيد ومعاجم .

 -7عند تخريج الحديث ذكرت المصنف واسم الكتاب الذي ذكر فيه الحديث والباب والجزء
والصفحة ورقم الحديث إن وجد .

 -8قمت بتخريج الحديث من مصادره مع ذكرها في الحاشية .

 -9بعد تخريج الحديث قمت بإراد المتابعات والشواهد للحديث إن وجدت  ،ومقارناً بين متن الدارمي
ومتون من روى الحديث  ،مبيناً إن كان بلفظه أو بنحوه أو بألفاظ متقاربة  ،أو بجزء من الحديث
بلفظه  ،أو بجزء من الحديث بنحوه  ،وبنحوه  ،مبيناً الزيادة أو النقص مقارنة بمتن الدارمي .

 -11ترجمت لكل راو بذكر اسم الراوي وكنيته ونسبه ووفاته وأقوال العلماء فيه جرحاً وتعديالً ،
معتمداً على الكتب المتخصصة في هذا الشأن .

 -11اعتمدت غالباً في ترجمة رواة الحديث المتفق على توثيقهم أو تضعيفهم على قول اإلمامين

الذهبي وابن حجر في تعديل الرواة أو جرجهم ،أما المختلف فيه فترجمته ترجمة وافية  ،مع االعتماد
غالباً على قول اإلمام ابن حجر فيه  ،وذكرت في الحاشية بعض الكتب التي ترجمت له.

 -14ترجمت للصحابي ترجمه مختصرة مكتفياً بذكر اسمه ونسبه ووفاته  ،والكتب التي ورد فيها

أسماء الصحابة في الحاشية .

ز

 -13بينت الدرجة الحديث  ،مستأنساً بحكم الترمذي إن وجد  ،وان كان الحديث حسناً لذاته أو كان
فيه علة أدت إلى ضعفه وظفت المتابعات بنوعيها والشواهد لترقيته إن كانت بشروطها وضوابطها .

 -14علقت على الحديث معتمداً على كتب الشروح الحديث غالباً  ،وقد أعلق من تلقاء نفسي
أحياناً قليلة  ،إن لم أقف على تعليق  ،أو إن لم يكن كافياً .

الصعوبات التي واجهتها :

العثور على بعض المصادر الحديثية كان من أهم الصعوبات التي واجهتني خالل البحث ،

فما زالت مكتباتنا العامة والخاصة في حاجة ماسة للتزود بالكثير من المصادر والمراجع الحديثية
وغيرها

هيكلية البحث

المقدمة

وتحتوي مقدمة البحث على تعريف الحديث المرفوع والموقوف  ،وتعريف اإلسناد العالي

والنازل والرباعيات  ،أهمية الموضوع  ،وأسباب اختياره  ،وأهدافه ،والمنهج في البحث  ،ومنهجي

في تخريج األحاديث ودراستها  ،والصعوبات التي يواجهها الطالب.

الفصل األول

ترجمة لإلمام الدارمي وفيه ثالث مباحث:
المبحث األول وفيه مطلبان-:
المطلب األول :اسمه و نسبته وكنيته وعصره.

المطلب الثاني :شيوخه وتالميذه وثناء العلماء عليه.
المبحث الثاني وفيه مطلبان -:
المطلب األول  :صفاته  ,رحالته العلمية  ,وأهم كتبه .

المطلب الثاني :مكانته العلمية ,مكانة مسند الدارمي بين الكتب التسعة وتسميته

المبحث الثالث وفيه مطلبان -:
المطلب األول  :أقواله في الرجال  ,العلل من خلل سننه .
المطلب الثاني  :الحكم على الحديث  ,آ ارؤه الفقهية  ,تفسير الكلمات الغريبة من
خالل سننه .

الفصل الثاني  :تخريج رباعيات الدارمي ودراستها من بداية كتاب السير حتى أخر
كتاب فضائل القرآن وفيه مبحثان -:
ح

المبحث األول  :تخريج األحاديث الرباعية المرفوعة ودراستها .
المبحث الثاني  :تخريج األحاديث الرباعية الموقوفة ودراستها.
الخاتمة :

واشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل الرسالة ،وتوصياتي للباحثين .
الفهارس العامة  ,واشتملت على :
 -فهرس اآليات .

 فهرس األحاديث . -فهرس األعالم .

 -فهرس المراجع .

ط

الفصل األول
ترجمة لإلمام الدارمي وفيه ثالث مباحث:

المبحث األول وفيه مطلبان-:

المطلب األول :اسمه و نسبته وكنيته وعصره.
المطلب الثاني :شيوخه وتالميذه وثناء العلماء عليه.
المبحث الثاني وفيه مطلبان -:

المطلب األول  :صفاته  ,رحالته العلمية  ,وأهم كتبه .
المطلب الثاني :مكانته العلمية ,مكانة مسند الدارمي بين الكتب التسعة وتسميته
المبحث الثالث وفيه مطلبان -:
المطلب األول  :أقواله في الرجال  ,العلل من خلل سننه .
المطلب الثاني  :الحكم على الحديث  ,آ ارؤه الفقهية  ,تفسير الكلمات الغريبة من
خالل سننه .
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المطلب األول اسمه ونسبه وكنيته:

اإلمااام الحااافظ شاايم اإلسااالم بساامرقند( ،)1أبااو محمااد عبااد اهلل باان عبااد الاارحمن باان الفضاال

بن بهرام بان عباد اهلل بان َد ِارم بان مالاك بان حنظلاة بان زياد منااة بان تمايم ،فهاو دارماي()2تميماي
( ،)4من أهل سمرقند .ولد أبو محمد الدارمي سنة إحادى وثماانين ومائاة فاي العاام الاذي تاوفي فياه

()3

عبااد اهلل باان المبااارك ( ،)5وتااوفي ساانة خمااس وخمسااين ومااائتين ماان الهج ارة ،عاان خمااس وساابعين

سانة( ،)6وقاال إساحاق بان أحمااد بان خلاف البخااري :كناا عنااد محماد بان إساماعيل البخااري  ،فااورد
عليه كتاب فيه نعي عبد اهلل بن عبد الرحمن ،فنكس رأسه ،ثم رفاع واساترجع وجعال تسايل دموعاه

على خديه ،ثم أنشأ يقول:

ِ
َحب ِ
بق تُفجع باأل ِ
َّة ِكلِّهم
اء َنفس َك ال أ ََبا لَ َك أ َ
إن تَ َ َ
وفََن ُ
َفجعُ
قال إسحاق بن أحمد :وما سمعناه ينشد شع اًر إال ما يجيء في الحديث(.)7

عصره:

ومن ثم يكون اإلمام الدارمي قد عاش واحداً وخمسين عاماً من عماره فاي النصاف الثااني

م اان العص اار العباس ااي األول (434 –134ه ا ا)  ،ث اام ع اااش بقي ااة عما اره ف ااي الس اانوات األول ااى م اان

العصر العباسي الثاني (347-434ها).

وماان الجاادير بالااذكر أن المعلومااات ال اواردة عاان اإلمااام الاادارمي ناازرة يساايرة ،إذ لاام يتاارجم

للدارمي أحد قبل الخطيب في تاريخه  ،49/11وكل من ترجم له بعاده تاأثر باه ونقال عناه .ومهماا
يكن من أمر ،فقد كان لنشأته في سمرقند أثر كبير على شخصيته ،حياث ترعارع فاي جاو طبيعاي

وبيئة جميلة ،فنال كثي اًر من الهادوء واالتازان والروياة والحلام ،وصافاء الفكار ،وبعاد النظار ،فأصابح

مفك اًر كأحسن ما يكون المفكرون ،وكان لنشأته الدينية أثر بالغ في زهده وتقواه ،حياث تعاالى عان
( )1سمرقند بفتح أوله وثانيه ويقال لها بالعربية سمران بلد معروف مشهور قيل إنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر وهو
قصبة الصغد مبنية .معجم البلدان (.)142/3

( )2بفتح الدال المهملة وكسر الراء  ،وهذه النسبة إلى بني دارم  .األنساب (.)444/1

( )3قبيلة تميم ،قبيلة عربية درجت على تربية أوالدها تربية إسالمية عروبية .وبرز فيها عدد من أمراء البيان ومن أشهرهم
الفرزدق  ،معجم قبائل العرب القديمة والحديثة (.)211/2

( )4تهذيب الكمال (.)122-124/22انظر للتوسع في ترجمته إلى :الثقات البن حبان( ،)314/8تاريم دمشق
( ،)324/12شرح علل الترمذي البن رجب ( ، )118/2تاريم اإلسالم ( ، )222/22النجوم الزاهرة في ملوك مصر

والقاهرة ( ، )34/3تهذيب التهذيب ( ، )122- 128/2شذرات الذهب ( ، )234/1سير أعالم النبالء (- 114/21

 ، )131رجال صحيح مسلم ( ، )322/2القند في ذكر علماء سمرقند (.)221/

( )5تذكرة الحفاظ (. )232/1

( )6تذكر الحفاظ ( ، )231/1شذارت الذهب (. )234/1
( )7تهذيب الكمال (. )122/22
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شااهوات الاابطن ،وجااافى شااهوات الغري ازة ،وازدرى الشااغف بااالغنى والجاااه ،فهاناات عليااه الاادنيا ،ولاام

يشتغل بغير العلم وبخاصة في مجالي الحديث والتفسير.

قااال المااؤرخ المجااري فااامبري وهااو يصااف ساامرقند" :ظلاات بخااارى مركااز الثقافااة القديمااة

وفنون العلم هي وسامرقند التاي ذاع صايتها بماا حبتهاا الطبيعاة مان جماال وفتناة"( ،)1وقاال بارتولاد
بأنها " :ظلت من حيث المكانة وعدد السكان أولى مدن ما وراء النهر قاطبة حتى في الفتارة التاي

كانت فيها ُبخارى عاصمة للبالد ،كما حدث فاي عهاد الساامانيين ،وقاد نالات سامرقند هاذه المكاناة

لموضااعها االسااتراتيجي الفريااد ،عنااد ملتقااى الطاارق التجاريااة الكباارى القادمااة ماان الهنااد (مااارة باابلم)

ومن إيران (مارة بمرو) ومن أراضي الترك ،وذلك باإلضاافة إلاى ماا امتاازت باه المنطقاة المحيطاة
بهااا ماان خصااب ووف ارة خي ارات ،جعاال ماان الميسااور لعاادد هائاال ماان السااكان أن يجتمع اوا فااي بقعااة

واحااادة"( ،)2ووصا اافها ابااان المناااذر الشااايباني فقا ااال" :كأنها ااا الساااماء للخض ا ارة ،وقص ااورها الكواكا ااب
لإلشراق ،ونهرها المجرة لالعتراض ،وسورها الشمس لإلطباق"(.)3

وقااد كاناات ساامرقند مرك ا اًز ماان م اركااز العلاام ،واشااتهرت بصااناعة ورق الكتابااة ذي الجااودة

الفائقة  ،وقال السمعاني في صناعة الكاغد" :وهاو ال يعمال فاي المشارق إال بسامرقند "( ،)4ولكاون

سمرقند تقع على ثغور الابالد اإلساالمية الشارقية ،فقاد كانات عرضاة للهجاوم مان شاتى الطاامعين،

المطوعة الذين كانوا يأتون من بقاع العالم اإلسالمي تطوعاً للجهااد
مما تطلب حمايتها بالمقاتلين
َّ

فااي تلااك الثغااور  ،وقااد دفااع هااذا األماار بعضااهم للمبالغااة فااي ماادح ساامرقند لاادورها فااي الاادفاع عاان
ثغااور المساالمين .وماان الجاادير بالااذكر أن الاادارمي أمضااى معظاام حياتااه فااي ساامرقند رغاام انشااغاله

بكثرة األسفار ،والرحالت العلمية في مشاارق الخالفاة ومغاربهاا علاى الساواء  ،وقاد أظهار الادارمي
ِ
اي عليهااا ،فااأبى ،فااألح الساالطان عليااه حتااى يقلااده ،فقضااى
علاام الحااديث واآلثااار بساامرقند ،و ْ
استُ ْقضا َ
قضية واحدة ،ثم استعفى ،فأعفي(.)5
كان الدارمي أحد الرحالين في الحديث( ،)6جاب عواصم العالم اإلساالمي فاي عصاره بعاد

أن أحاااط بكاال التيااارات الفكريااة فااي مسااقط أرسااه :فازار خ ارسااان وساامع فيهااا ماان عثمااان باان بجلااة،
ومحمااد باان سااالم ،وبقيااة هااذه الطبقااة .وزار العاراقين وساامع ماان عبيااد اهلل باان موسااى ،وأبااي نعاايم،
وروح باان عبااادة ،وعباادان ،وهااذه الطبقااة .وذهااب إلااى مصاار وفيهااا ساامع سااعيد باان أبااي ماريم ،وأبااا

( )1تاريخ بخارى (. )741/
( )2تاريخ تركستان (. )711/
( )3المقدمة (. )33 /
( )4األنساب (. )71 / 5
( )5سير أعالم النبالء (. )221/4
( )6المرجع السابق الجزء والصفحة .
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صااالح ،وغيرهمااا .ورحاال إلااى الحجاااز فساامع ماان المقاار  ،والحمياادي ،واباان أبااي أويااس ،وطبقااتهم.
وعرج على الشام فسمع من محمد بن يوسف الفريابي ،وأبي اليمان ،وأبي مسهر ،وطبقتهم.

لقد جمع معارف العصر وتمثلها فأصبح بالورع والتقوى آية ،وفي الفقه والعلم بح ار زاخرا،

وأصبح للزهد منارة .قد أصبح الدارمي (رحمه اهلل) قبلة لكثير من أهل العلم ،أحصى من تالمذتاه
الحااافظ الماازي أربعااين تلميااذا ،ويكفيااه فخا ار أن مساالما روى عنااه فااي صااحيحه ،وأن البخاااري شاايم

الدنيا روى عنه في غير الصحيح.

كاناات الاابالد اإلسااالمية عنااد والدة الاادارمي تعاايش فت ارة الص اراع علااى الحكاام بااين األمااين

والمأمون ،وفي غاياة التمازق والتاوزع باين األماراء وقاادة الحركاات الدينياة الطاامعين فاي االنفصاال

السياس ااي ع اان جس اام الدول ااة الت ااي كان اات ق ااد دخل اات ف ااي صا اراع عني ااف ب ااين األخ ااوين :األم ااين،

والمأمون .لقد كان الجزء األوسط والغربي من الخالفة يشهد تمزقاً إداريااً وسياساياً غيار معهاود(،)1
وقااد طااال هااذا التماازق مدينااة بغااداد عاصاامة الخالفااة نفسااها؛ نظ ا اًر النشااغال األمااين بحاارب أتباااع
المأمون ،ثم مقتله وبروز بعض أبناء البيت العباسي ،ومحاولتهم اقتطاع جزء مان أماالك الخالفاة

التي أصبحت نهباً للطامعين والطامحين السياسيين.

خرسااان
وكااان الجاازَء الوحيا َاد الباااقي علااى خضااوعه النساابي للنظااام العباسااي هااو منطقتااا ا
وايران) ،(2وكان المأمون قد استقر في مرو ،ون أن يكون له كبير سيطرة على ما تحت يده؛ نظ اًر
للنفااوذ الواسااع الااذي كااان يتمتااع بااه كبياار وز ارئااه ،الفضاال باان سااهل ،الااذي كااان مطلااق اليااد فااي

تصا اريف أح ااول م ااا تح اات ي ااد الم ااأمون م اان بل اادان وأراض ف ااي بع ااض نا اواحي الج اازء الشا ارقي م اان

الخالفة(.)3

وقااد شااهد مطلااع عصاار المااأمون عاادداً ماان الثااورات التااي كااان بعضااها يعااود ألبناااء البياات

العباسي نفسه ،مثل ثورة إبراهيم بن المهدي في بغاداد ( 413- 198ه ا) ،وبعضاها يعاود للعلاويين

مثا ا اال حركا ا ااة ابا ا اان طباطبا ا ااا العلا ا ااوي وأتباعا ا ااه ،الا ا ااذي خا ا اارج فا ا ااي الكوفا ا ااة والبص ا ا ارة ،فيما ا ااا با ا ااين

سنتي(199و411ها) ،حيث انتهت حركة التمرد على ياد هرثماة بان أعاين( .)4ومان الجادير بالاذكر
أن حركات العلاويين ،بفاروعهم األربعاة :الفااطميين ،والعلوياة ،والطالبياة ،والهاشامية

()5

تازامن مولاد

خرسااان .وهااي الثااورة التااي فتحاات عينااه علااى
الاادارمي مااع قيااام ثااورة الخااارجي حمازة باان أتاارك فااي ا
( )1لمزيد من التفاصيل ،انظر :تاريم اليعقوبي (. )441 – 442/1

()2الحياة السياسية واإلدارية واالجتماعيةوالثقافية في عصر الخليفة المأمون ،بِِديوي ،خالد محمد ،رسالة ماجستير ،كلية
البنات ،جامعة عين شمس ،القاهرة (. )24- 2/

( )3بديوي ،المرجع السابق(.)22/

( )4لمزيد من التفاصيل ،انظر :تاريم الرسل والملوك (. )231- 232/8
( )5دولة بني العباس(. )123/2
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الص اراع المااذهبي وساااهمت فااي اتجاهااه المااذهبي ،حيااث دفعتااه إلااى اختيااار مااذهب أهاال الس اانة
والجماعااة ،وال غاارو فااي ذلااك ،فقااد كاناات ساامرقند فااي عص اره تحاات واليااة أبناااء األس ارة السااامانية
الساانية التابعااة للخلفاااء العباساايين فااي بغااداد ،وكااان علااى مقربااة منهااا أبناااء األس ارة الطاهريااة التااي

بالء حسناً في التصدي للخوارج( ،)1ولبعض الحركات الشيعية وغيرها من الحركات الهدامة،
أبلت ً
التي وجدت طريقها للجناح الشرقي من الخالفة.
وفي عام 414ها  819 /م ،تولى أبناء أسد بن سامان سمرقند ،بأمر من الخليفة المأمون

العباسي ،وظلت منذ ذلاك الحاين فاي أيادي بيات ساامان ،دون أن تتاأثر بفاتن الطاهرياة والصافارية

حين ولد الدارمي كانات الدولاة العباساية تحات خالفاة الرشايد ،وكاان الرشايد قاد قسام والياات الدولاة
اإلسالمية بين أبنائه الثالثة  ،حيث جعل البنه األمين والية العراق والشام وما جاورها غربااً حتاى

خرساان وماا جاورهاا شارقاً " الجنااح الشارقي للخالفاة"( ،)2تحات
أقصى باالد المغارب ،وجعال والياة ا
حكم المأمون ،بينما جعل والية الجزيرة والثغور(.)3

وشا َّ
اب الاادارمي علااى حاادثين عظيمااين :أولهمااا هااو تحااول الخليفااة الرشاايد عاان وز ارئااه ماان

البرامكااة  ،حي ااث فت ااك به اام س اانة 186ه ا ا ( ،)4ومم ااا ال شااك في ااه أن م ااا أص اااب البرامك ااة عل ااى ي ااد
الخليف ااة ،ق ااد أث ااار تس اااؤالت كب اارى ع اان م اادى ج اادوى وأم اان االقتااراب م اان دار الخالف ااة واالشا اتغال

اء أكان ذلك فاي خدماة الخلفااء ،أم فاي التمارد علايهم ،أماا ثانيهماا فهاو الصاراع باين
بالسياسة ،سو ً
األمين والمأمون ،وهو الصراع الذي أشعل فتيل العاداء باين السانة والشايعة مان جهاة وباين العارب
والفرس من جهة أخرى ،حيث مال العرب السنة مع األمين ،فاي حاين ماال الفارس  -وأكثارهم مان

الشيعة  -مع المأمون .ثم عاصر الصراع بين المعتصم وابن أخيه العباس .ثم شاخ على عصار
نفوذ األتراك الذين قويت شوكتهم في أواخر عصر المعتصم ،وهو النفوذ الذي زاد التوتر بين دار

الخالفة وبين العرب والفرس على السواء.

ومهمااا يكاان ماان أماار فااإن دور العنصاار العربااي فااي الخالفااة العباسااية قااد ت ارجااع مااع بدايااة

عصاار المااأمون الااذي اعتمااد علااى العناصاار الفارسااية ،ثاام اسااتمر فااي تراجعااه فااي عهااد المعتصاام

الذي آثر االستعانة بالعناصر التركية على حساب الفاريقين :العرباي والفارساي معااً ،ولعال هاذا ماا
يفس اار تمس ااك اإلم ااام ال اادارمي العرب ااي بالم ااذهب الس ااني أس ااوة ببقي ااة الع اارب ،أينم ااا كان اات ما اواطن

إقامتهم ،والذين كانوا قد استبعدوا طوعاً أو كرهاً عان معااقرة األنشاطة السياساية ،وهاو األمار الاذي
صرفهم إلى ميدان العلم الذي ال يحال فيه بين الفرقاء والمتنافسين.

( )1الكامل في التاريم (. )222- 224/1

( )2تاريم الرسل والملوك ( . )142-144/8والكامل في التاريم(. )211 /1
( )3الكامل في التاريم (. )212/1

( )4المرجع السابق (. )228 – 222 /1

4

ومما ال شك فيه أن تلك التحوالت والصراعات قد أثرت على استقرار الحياة السياسية في

الدولة العباسية ،وبخاصة في الجناح الشرقي للخالفة ،حيث انصرف الطامحون والنابهون ورجال
الفكر واألدب إلى أحد أمرين :االنصراف إلى المذهبياة السياساية وماؤازرة هاذا الجنااح أو ذاك مان
األجنحااة المتصااارعة س اواء بااين أبناااء البياات العباسااي نفسااه ،أم بينااه وبااين معارضاايه ماان الشاايعة
والعل ااويين والخا اوارج اإلباض ااية والص اافرية ،أو االنصا اراف إل ااى طل ااب العل اام واالنخا اراط ف ااي م اادارج

العلماء ،والترفع عن المهاترات السياسية والزهد في طلب الجاه والمكاسب الدنيوية الرخيصة  ،وقد

كان الخيار الثاني هو خيار اإلمام الدارمي بغير شك ،حيث ترك الصراع السياسي جانباً واشاتغل
بالعلم وأعطاه كل وقته وجهده وكل أسفاره ورحالته التي طوف خاللها في مختلاف أصاقاع الدولاة

اإلسالمية ،بحثاً عن العلم النافع وتعزي اًز لجهود علماء أهل السنة والجماعاة ،حياث تارك أثا اًر كبيا اًر
في بحر العلم اإلسالمي سواء أكاان عالمااً أم معلمااً ،وحسابه أناه أخاذ مان اإلماام أباي حنيفاة تقاواه

ومذهبه السلفي وسهولة مأخذه ،وتحرجه من القطع بالتحريم واإلباحاة ،وأناه تارك أثا اًر واضاحاً فاي

اثنااين ،همااا أكباار علماااء الحااديث ،واألكثاار اعت ارفااً بااين مختلااف العلماااء علااى ماار العصااور ،وهمااا
اإلمامان الجليالن :البخاري ،ومسلم.

وكان المأمون قد اتخاذ علاي الرضاا  -وهاو مان كباار أئماة الشايعة االثناي عشارية  -وليااً

للعهد ،وأمر بطرح السواد وهو "الشعار العباسي" ،ولبس الخضرة وهو "شاعار العلاويين" ،ومان هناا
أثار ذلك االختيار ،وهذا التحول ،حفيظة بقية أبناء البيت العباساي ،وساائر أهال السانة ،وبخاصاة

فااي بغااداد ،فثاااروا عليااه وبااايعوا إباراهيم باان المهاادي ساانة 414ه ا( ،)1ورغاام أن المااأمون أحاابط هااذه
المحاولة إال أنه اضطر ألن ينقل والية العهد ألخيه المعتصم(.)2

المطلب الثاني  -شيوخه وتالميذه وثناء العلماء عليه:
شيوخه:

أحمد بن عبد الرحمن بن بكار البساري ،وبشار بان ثابات البازار ،وخالاد بان مخلاد ،وخليفاة

بن خياط ،وروح بن أسلم ،وسعيد بان عاامر الضابعي ،وساليمان بان حارب ،وعباد الصامد بان عباد

الوارث ،وأبو المغيرة عبد القدوس بان الحجااج الخاوالني ،وعبادان بان عثماان الماروزي ،وعفاان بان

مسلم ،وعلي بن عبد الحميد ،وعمر بن حفص بن غياث  ،ومحمد بان كثيار المصيصاي ،ومحماد
ابن يوسف الفريابي ،ومخلد بن مالك الرازي الجمال ،وأباو الولياد هشاام بان عباد الملاك الطيالساي،
والهيثم بان جميال ،ووضااح بان يحياى النهشالي ،ويحياى بان يحياى النيساابوري ،ويزياد بان هاارون،
ويعلى بن عبيد الطنافسي ،ويوسف بن يعقوب الصفار(.)3

( )1تاريخ الرسل والملوك ) . )444- 445 - 541- 541 /1
( )2المصدر السابق (.)996/1
( )3تهذيب الكمال (. )414 -411 /10
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تالميذه:

مسلم ،وأبو داود ،والترمذي ،وعبد اهلل بن أحمد بن حنبل ،وعبد اهلل بن محمد بن صالح

السمرقندي ،وعبيد اهلل بن عبد الكريم الرازي ،وعبيد اهلل بن واصل البخاري ،وعمر بن محمد بن
بجير ،وسعيد عمرو بن الحسن الجزري ،وعيسى بن عمر بن العباس السمرقندي ،وأبو حاتم
محمد بن إدريس الرازي ،ومحمد بن إسماعيل البخاري ،ومحمد بن يحيى الذهلي( .)1ومن أشهر

تالميذه مسلم صاحب كتاب صحيح مسلم ،وأبو داود صاحب كتاب السنن ،والترمذي صاحب
كتاب السنن.

ثناء العلماء عليه:

قال أبو الفضل السمرقندي ،قال :كنت عند أحمد بن حنبل فذكر عبد اهلل بن عبد

الرحمن ،فقال :هو ذاك السيد ،ثم قال :عرض علي الكفر ،فلم أقبل ،وعرض عليه الدنيا فلم يقبل

( ،)2وقال أبو حاتم عنه :ثقة صدوق( ،)3وقال نعيم بن ناعم :سمعت محمد بن عبد اهلل بن نمير
يقول :غلبنا عبد اهلل بن عبد الرحمن بالحفظ والورع( ،)4وقال ابن حبان :إنه أحد الحفاظ المتقنين
وأهل الورع في الدين ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث ،وأظهر السنة في بلده ودعا الناس

إليها وذب عن حريمها وقمع من خالفها( ،)5وقال الخطيب البغدادي نقالً عن إسحاق بن إب ارهيم

الوراق عن محمد بن عبد اهلل بن المبارك يقول :يا أهل خراسان ما دام عبد اهلل بن عبد الرحمن
بين أظهركم فال تشتغلوا بغيره( ،)6وقال الخطيب نقالً عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي سعيد األشج

يقول :عبد اهلل بن عبد الرحمن إمامناً( ،)7وقال الذهبي :كان من أوعية العلم ،يجتهد وال يقلد(،)8

وذكر المزي قول محمد بن بشار بندار فقال :حفاظ الدنيا أربعة ،أبو زرعة بالري ،ومسلم بن
الحجاج بنيسابور ،وعبد اهلل بن عبد الرحمن بسمرقند ،ومحمد بن إسماعيل ببخارى( ،)9وقال

صاحب الزهرة :روى عنه مسلم ثالثة وسبعين حديثاً( ،)10وقال الدارقطني :ثقة مشهور(،)11
( )1المرجع السابق (.)121/22
( )2بحر الدم (. )88/

( )3الجرح و التعديل (. )22/2
( )4تاريم بغداد (.) 31/24

( )5الثقات البن حبان (.)314/8
( )6تاريم بغداد (.) 31/24

( )7المرجع السابق الجزء والصفحة.

( )8تاريم اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم (.)284/22
( )9تهذيب الكمال (.)124/22

( )10إكمال التهذيب في أسماء الرجال (.)31/8
( )11علل الدارقطني (. )340/4
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وقال ابن حجر :أبو محمد الدارمي الحافظ صاحب المسند ،ثقة فاضل متقن(.)1

المبحث الثاني:
المطلب األول :صفاته ورحالته العلمية وأهم كتبه.
صفاته:

يعد اإلمام الدارمي أحد الرحالين في الحديث ،الموصوفين بجمعه وحفظه ،واإلتقان له،

وكان على غاية من العقل ،وفي نهاية الفضل والصدق والزهد والورع والعفة  ،ويضرب به المثل

في الديانة والحلم والرزانة واالجتهاد والعبادة(.)2

ورحالته العلمية:

ارتحل اإلمام الدارمي (رحمه اهلل) إلى خراسان ،وأخذ عن علمائها ،ومنهم :عمان بن

جبلة ،ومحمد بن سالم ،وغيرهما من علماء خراسان ،والى العراق ،وأخذ عن علمائها ،ومنهم:
عبداهلل بن موسى ،وأبو نعيم ،وروح بن عبادة ،وعبدان ،وغيرهم من علماء العراق ،والى مصر

وأخذ عن :سعيد بن مريم ،وأبي صالح ،وغيرهما من علماء مصر ،والحجاز وأخذ عن:

الحميدي ،وغيره من علماء الحجاز ،ثم بالد الشام ،وأخذ عن :محمد بن يوسف ،وأبي معمر،
وأبي اليمان ،وأبي مسهر ،وغيرهم من علماء بالد الشام(.)3

مصنفاته:

 – 1الثالثيات في الحديث.
 – 4السنة في الحديث.

 – 3كتاب المستحاضة المتحيرة.

 – 4المسند في الحديث الذي يعرف بسنن الدارمي.
 -0تصنيف التفسير.

 -6تصنيف الجامع(. )4

المطلب الثاني مكانته العلمية ومكانة مسند الدارمي بين الكتب التسعة وتسميته:
مكانته العلمية:

إنه عالم شامم في معرفة الحديث رواية ،ودراية ،وجمعاً بين األدلة وترجيحاً لألقوى،

وعالم بالناسم والمنسوخ من الحديث ،فقيه دقيق النظر نافذ البصيرة باللغة العربية وغريبها
( )1التقريب (. )018/

( )2تاريم بغداد (. )26/14

( )3مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي (. )51/1
( )4هداية العارفين في أسماء المؤلفين و آثار المصنفين ضمن كتاب كشف الظنون (.)141/0

1

وتركيبها ،ومجتهد ضليع بارع في تعيين المبهمات ،وتبيين المراد من ذلك ،وعالم من علماء

الجرح والتعديل ومعرفة الرجال ،وواسع االطالع على مذاهب المتقدمين(.)1

مكانة مسند الدارمي بين الكتب التسعة وتسميته :

قال السيوطي نقالً عن الحافظ ابن حجر " :أما كتاب السنن المسمى بمسند الدارمي فإنه

ليس دون السنن في المرتبة ،بل لو ضم إلى الخامس لكان أولى من ابن ماجه؛ فإنه منه أمثل

منه بكثير( ،")2وقد عده ابن الصالح في المسانيد فوهم في ذلك؛ ألنه مرتب على األبواب ال على
المسانيد( ،)3وقال العراقي :واشتهر تسميته بالمسند كما سمى البخاري كتابه :المسند الجامع ،إال

أن مسند الدرامي يكثر من األحاديث المرسلة والمنقطعة والمعضلة والمقطوعة( ،)4وقال السيوطي:

" وقد يطلق المسند عندهم على كتاب مرتب على األبواب أو الحروف أو الكلمات ال على
الصحابة؛ لكون أحاديثه مسندة ومرفوعة أو أسندت ورفعت إلى النبي  - كصحيح البخاري

فإنه يسمى بالمسند الصحيح ،وكذا صحيح مسلم ،وكسنن الدارمي فإنها تسمى مسند الدارمي،
على ما فيها من األحاديث المرسلة والمنقطعة والمعضلة ،على أن له مسنداً على الصحابة(.")5

المبحث الثالث:

المطلب األول :أقواله في الرجال والعلل من خالل سننه.

وقد تكلم اإلمام الدارمي في الرجال ,و من ذلك قوله:

عن عبد الكريم بن أبي المخارق :هو عبد الكريم بن أبي المخارق شبه متروك(.)6

وعن أبي معاذ :اسمه عطاء بن أبي ميمونة (.)7

وعن يعقوب :هو ابن القعقاع بن األعلم األزدي أبو الحسن الخراساني قاضي مرو(.)8
وعن أبي يوسف :هو أبو يوسف شيم مكي(.)9

وعن أبي العنبس :واسمه سعيد بن كثير بن عبيد(.)10

( )1فتح المنان (. )66/1

( )2تدريب الراوي (. )165/2

( )3المرجع السابق الجزء والصفحة .
( )4المرجع السابق الجزء والصفحة .
( )5الرسالة المستطرفة (. )63/1
( )6سنن الدارمي (. )146/1

( )7المرجع السابق (.)163/1
( )8المرجع السابق (.)418/1

( )9المرجع السابق الجزء والصفحة .
( )10المرجع السابق (.)449/1
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وعن عبد الحميد بن زيد بن عبد الرحمن :كان والياً لعمر بن عبد العزيز(.)1

وسئل عن علي بن طلق له صحبة ؟ قال :نعم(.)2
وعن هالل بن حميد أ َُرى أبو حميد الوزان (.)3
وعن أبو الحوراء :واسمه ربيعة بن شيبان(.)4

وسئل عن عبد الرحمن بن معاذ له صحبه ؟ قال :نعم(.)5

وقوله  :إن أبا نعيم كان يقول :عبد اهلل بن رفاعة ،هو إسماعيل بن عبيد بن رفاعة(.)6
وعن أبي عامر :هو عبد اهلل بن جابر من حجر األزد هو شيم (.)7
وعن سليمان :هو التيمي(.)8

وعن عثمان بن سعد :ضعيف(.)9

وعن أبي جعفر :رجل من األنصار(.)10

والرجل من أصحاب بدر :هو علي بن أبي طالب(.)11

والذي يرويه الشعبي :هو يرويه عن علي بن أبي طالب(.)12
وعن المغيرة بن سبيع :منهم من يقول :المغيرة بن سميع(.)13

وعن أبي عقيل :اسمه زهرة بن معبد  ،زعموا أنه من اإلبدال(.)14

وعن ابن أبي نهيك :هو عبيد ابن أبي نهيك(.)15

( )1المرجع السابق (.)401/1
( )2المرجع السابق (.)408/1
( )3المرجع السابق (.)343/1
( )4المرجع السابق (.)413/1
( )5المرجع السابق (.)019/1
( )6المرجع السابق (.)116/4

( )7تهذيب الكمال ( ، 149/34المرجع السابق (.)106/4
( )8المرجع السابق (.)161/4
( )9المرجع السابق (.)169/4

( )10المرجع السابق (.)191/4
( )11المرجع السابق (.)410/4
( )12المرجع السابق (.)444/4
( )13المرجع السابق (.)344/4
( )14المرجع السابق (.)334/4
( )15المرجع السابق (.)344/4
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أقوال اإلمام الدارمي في علل الحديث  ,حيث قال -:

وما أظنه سمعه جرير من عاصم(.)1

وأخاف أن يكون ذا خطأ  ،وأخاف أن يكون من حديث ليث ،وال أعرفه من حديث عبد الملك(.)2
وان عبد اهلل بن أبي بصير عن أَبي عن أُبي عن النبي  وقال  :سمعته من أُبي(.)3

وعن حديث  :في الحديث خطأ  ،وقال الصحيح  " :إنه كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه ،
ويسبح تسبيحة" (.)4

ومنهم من يقول :عبد اهلل بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح(.)5

وغير حماد :ثمامة عن أنس ،مكان أبي هريرة ،وقوم يقولون :عن القعقاع ،عن أبي هريرة(.)6
وسقط علي من الحديث فما تابعهم بعد فحسن(.)7
ورواه ابن المبارك ووكيع " :أو حامل "(.)8

وان علي بن المديني أنكر هذا الحديث ،وقال :ليس عندنا هذا الحديث بالبصرة عن حميد(.)9
عن حديث :في الحديث طول(.)10

عمر بن عبد العزيز لم يلق عقبة بن عامر(.)11

سفيان لم يسمع من ابن أبي نجيح؛ هذا الحديث(.)12
اسقط عبد اهلل بن مسعود من سند الحديث (.)13
الصواب عندي ما قال زكريا في اإلسناد(.)14

أرجو أن يكون حميد سمع من عبد اهلل بن مغفل(.)15
( )1المرجع السابق (.)117/1
( )2المرجع السابق (.)448/1
( )3المرجع السابق (.)311/1
( )4المرجع السابق (.)467/1
( )5المرجع السابق (.)019/1
( )6المرجع السابق (.)071/1
( )7المرجع السابق (.)619/1
( )8المرجع السابق (.)0/4
( )9المرجع السابق (.)6/4

( )10المرجع السابق (.)17/4
( )11المرجع السابق (.)61/4
( )12المرجع السابق (.)79/4
( )13المرجع السابق (.)88/4

( )14المرجع السابق الجزء الصفحة .
( )15المرجع السابق (.)111/4
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الناس يقولون :عن نافع ،عن سليمان بن يسار(.)1
القول قول زيد بن ثابت(.)2

همام لم يسمع من عمرو ،و بينهما قتادة(.)3

مكان سالم راشد بن سعد(.)4

المطلب الثاني  :حكمه على بعض األحاديث  ,وآ ارؤه الفقهية  ,وتفسيره الكلمات

الغريبة من خالل سننه :

له أقوال في الحكم على األحاديث  ,وقوله :
عن حديث الثوري أصح(.)5

كان أحمد بن حنبل يثبت حديث عمرو بن مرة ،وأنا أذهب إلى حديث يزيد بن أبي الجعد(.)6

قال أبو محمد :ال أعلم أحداً رفعه غير حماد قيل ألبي محمد :صح هذا قال :أي(.)7
حديث عبيد بن حنين أصح(.)8

سقط علي من سند الحديث فما تبعهم بعد  ،فالحديث حسن(. )9
وعن حديث :الحديث حسن(.)10
وعن حديث :هو حسن(.)11

( )1المرجع السابق (.)100/4
( )2المرجع السابق (.)444/4
( )3المرجع السابق (.)488/4
( )4المرجع السابق (.)337/4
( )5المرجع السابق (.)471/1
( )6المرجع السابق (.)310/1
( )7المرجع السابق (.)331/1
( )8المرجع السابق (.)071/1
( )9المرجع السابق (.)619/1

( )10المرجع السابق (.)494/4
( )11المرجع السابق (.)343/4
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آ ارؤه الفقهية ومنها:

حكم الرجل يبول وهو واقف قال :ال أعلم فيه كراهية(.)1

سئل عن المسح على الخف والعمامة ؟ قال نأخذ به(.)2

سئل عن وضوء النائم ؟ قال :إذا نام قائماً ليس عليه وضوء(.)3

سئل عن الوضوء مما مست النار قيل :له تأخذ به ؟ قال  :ال(.)4

سئل عن الكبيرة التي يآئسة ترى الدم؟ قال :توضأ ،وتصلي ،واذا طلقت تعتد باألشهر(.)5
سئل عن الجنب يق أر آية آية ؟ قال :ال يعجبني(.)6

وسئل عن إتيان الرجل في محاش النساء ؟ قال :حرام(.)7

وعن عطاء في المرأة الحائض تضع في عنقها التعويذ أو الكتاب قال :إن كان في أديم فلتنزعه،
وان كان في قصبة مصاغة من فضة قال ال بأس ،إن شاءت وضعت ،وان شاءت لم تفعل ،قيل

لعبد اهلل :تقول بهذا ؟ قال نعم(.)8

وسئل عن استبراء األمة إن لم تكن تحيض؟ قال :ثالثة أشهر أوثق ،وشهر يكفي(.)9
وسئل عن الجهر ببسم اهلل الرحمن الرحيم؟ قال ال أرى الجهر بها(.)10

وسئل عن اإلمام يصلي بالقوم و هو أنشز من أصحابه؟ قال رخصة لإلمام أن يكون أرفع من
أصحابه ،وقدر العمل في الصالة أيضاً(.)11

وسئل عن صالة الرجل خلف الصف وحده؟ قال :يعيد صالته(.)12
وسئل عمن قال إذا رفع رأسه من الركوع :سمع اهلل لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات
واألرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ،قيل لعبد اهلل :أتأخذ به ،قال :ال،

وقيل له :تقول هذا في الفريضة قال :عسى ،وقال :كله طيب(.)13
( )1المرجع السابق (.)161/1
( )2المرجع السابق (.)174/1
( )3المرجع السابق (.)179/1
( )4المرجع السابق (.)181/1
( )5المرجع السابق (.)414/1
( )6المرجع السابق (.)434/1
( )7المرجع السابق (.)407/1
( )8المرجع السابق (.)463/1
( )9المرجع السابق (.)464/1

( )10المرجع السابق (.)487/1
( )11المرجع السابق (.)490/1
( )12المرجع السابق (.)310/1
( )13المرجع السابق ( )314/1
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وسئل عن القول بين السجدتين؟ قال :ربما قلت ،و ربما سكت(.)1

وسئل عن السنة فيمن سبق ببعض الصالة؟ قال :في القضاء بقول أهل الكوفة أن يجعل ما فاته
من الصالة قضاء( ،)2أي أن ما يدركه المأموم من صالة اإلمام يعد آخر صالة المأموم أولها.

وسئل عن الرجل ال يدري أثالثاً صلى أم أربعاً فليقم فليصل ركعة ،ثم يسجد بعد ذلك سجدتين؟

قال :آخذ به(.)3

وسئل عن الرجل يدخل واإلمام يخطب ؟ قال :فليصل ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما(.)4

وسئل عن رجل دخل المسجد يوم الجمعة ورسول اهلل  يخطب ؟ قال :أصليت قال :ال ،قال:
فصل ركعتين قال :أبو محمد أقول به(.)5

وسئل عن الصالة بعد الجمعة ؟ قال :أُصلي بعد الجمعة ركعتين ،أو أربعاً(.)6

وسئل عن القنوت بعد الركوع في صالة الفجر؟ قال :آخذ به ،و ال أرى أن آخذ به إال في

الحرب(.)7

وسئل عن تعجيل الزكاة ؟ قال :آخذ به ،وال أرى في تعجيل الزكاة بأساً(.)8

وسئل عن الصاع في كل شيء من الطعام؟ قال :أرى صاعاً من كل شيء(.)9

وسئل عن الرخصة للمسافر في اإلفطار؟ قال :إن شاء صام ،وان شاء أفطر(.)10
وسئل عن فيمن أكل ناسياً؟ قال :أهل الحجاز يقولون :يقضي ،وأنا أقول :ال يقضي(.)11
وسئل إذا قاء الصائم يفطر؟ قال :إذا استقاء يفطر  ،إذا قاء ال(.)12

وسئل عن الحجامة تفطر؟ قال :أنا أتقي الحجامة في رمضان(.)13
وسئل عن الكحل للصائم؟ قال :ال أرى بالكحل بأساً(.)14
( )1المرجع السابق (.)318/1
( )2المرجع السابق (.)344/1
( )3المرجع السابق (.)384/1
( )4المرجع السابق (.)411/1
( )5المرجع السابق (.)411/1
( )6المرجع السابق (.)417/1
( )7المرجع السابق (.)410/1
( )8المرجع السابق (.)447/1
( )9المرجع السابق (.)436/1

( )10المرجع السابق (.)403/1
( )11المرجع السابق (.)408/1
( )12المرجع السابق (.)409/1
( )13المرجع السابق (.)461/1
( )14المرجع السابق (.)461/1
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وسئل عن َّمن أكل أو شرب وهو صائم صوم التطوع أو القضاء؟ قال :إن شاء قضى ،وان شاء

لم يقض( .)1وسئل عن الحج عن الحي؟ قال :نعم(.)2

وسئل البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة؟ قال :نعم(.)3

وكان قتادة يصف الدم فيقول :إذا ذبحت العقيقة يؤخذ صوفه فيستقبل بها أوداج الذبيحة ،ثم
توضع على يافوخ الصبي ،حتى إذا سال شبه الخيط غسل رأسه ،ثم حلق بعده ،قال عفان :عن

أبان بهذا الحديث قال" :ويسمي" وقال أبو محمد  :وال أراه واجباً(.)4
وسئل يؤكل الجنين بعد ذبح أمه؟ قال :نعم(.)5
وسئل عن الثعالب إذا دبغت؟ قال :أكرهها(.)6

وسئل عن شهادة المرأة الواحدة على الرضاع ؟ قال :نأخذ به(.)7
وسئل عن َّمن كسر شيئاً فعليه مثله؟ قال :نقول بهذا(.)8
وسئل عن المزارعة في الثلث والربع؟ قال :آخذ به(.)9

وسئل عن الشفعة إذا باعها صاحبه ولم يؤذنه فهو أحق بها؟ قال نعم(.)10
قال شريح :إذا أصاب الغالم في وصيته جازت وانما أوصى لذي حق ؟ قال  :أنا أقول به(.)11

أقوال الدارمي ( رحمه اهلل ) في تفسير معاني الكلمات :

حيث قال :والناقة الصفي هي الكثيرة األلبان(.)12
ووكيع يعني شديد(.)13

والسمت تعني الطريق(.)14

( )1المرجع السابق (.)464/1
( )2المرجع السابق (.)493/1
( )3المرجع السابق (.)041/1
( )4المرجع السابق (.)046/1
( )5المرجع السابق (.)001/1
( )6المرجع السابق (.)004/1
( )7المرجع السابق (.)646/1
( )8المرجع السابق (.)137/4
( )9المرجع السابق (.)144/4

( )10المرجع السابق (.)148/4
( )11المرجع السابق (.)311/4
( )12المرجع السابق (.)6/1

( )13المرجع السابق (.)31/1
( )14المرجع السابق (.)67/1
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ونومة تعني غافل عن الشر ،والمذاييع البذر تعني كثير الكالم(.)1

ومعنى الحديث رقم ( )214يعني عن أيام رسول اهلل  ليس السنن و الفرائض(.)2
وفي الحديث رقم ( )913يعني السواك(.)3

واألقراء يعني الحيض(.)4

وفأمرهن يجزين يعني أنهن ال يقضين(.)5
والشبق يعني يشتهي(.)6

وفليشد يده يعني على فيه(.)7
والبردان يعني الغداة والعصر(.)8
وال لذي مرة سوي تعني قوياً(.)9

ومكس يعني عشا اًر(.)10
ويخرقها يعني ِ
بالغ َيب ِة(.)11
وسرر هذا الشهر يعني آخره(.)12
والكلب العقور يعني األسود(.)13

والعنود يعني الجذع من المعز(.)14
ويهديه يعني يهدي هاهنا وهاهنا(.)15

والغيلة تعني أن يجامعها وهي ترضع(.)16

( )1المرجع السابق (.)78/1
( )2المرجع السابق (.)84/1

( )3المرجع السابق (.)160/1
( )4المرجع السابق (.)444/1
( )5المرجع السابق (.)434/1
( )6المرجع السابق (.)448/1
( )7المرجع السابق (.)341/1
( )8المرجع السابق (.)307/1
( )9المرجع السابق (.)448/1

( )10المرجع السابق (.)437/1
( )11المرجع السابق (.)461/1
( )12المرجع السابق (.)464/1
( )13المرجع السابق (.)489/1
( )14المرجع السابق (.)041/1
( )15المرجع السابق (.)076/1
( )16المرجع السابق (.)634/1
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واغتبط تعني قتل من غير علة(.)1
وانهش يعني أعجبه(.)2

اإلسالل تعني السرقة(.)3

وحلوان الكاهن يعني ما يعطى على كهانته(.)4

وانما الربا في الدين معناه درهم بدرهمين(.)5

وضياعاً يعني عياالً  ،و فألدع يعني ادعوني له أقض عنه(.)6
والعافية تعني الطير(.)7

والمكامعة تعني المضاجعة(.)8
وأسلم أي استسلم يعني ذل(.)9
والخامة تعني الضعيف(.)10

ويبتئر تعني يدجر(.)11

ويعنون بال ُك ِ
بر ما كان أقرب بأب أو أم(.)12
وأجزناه يعني في الحياة(.)13
والجامح يعني الفرس الجموح(.)14

ويزخ يعني يدفع(.)15

والضئيل يعني الدقيق  ،والشخيت يعني المهزول ،والضليع يعني جيد األضالع  ،والخبج يعني الريح(.)16
( )1المرجع السابق (.)41/4
( )2المرجع السابق (.)73/4
( )3المرجع السابق (.)96/4

( )4المرجع السابق (.)146/4
( )5المرجع السابق (.)131/4
( )6المرجع السابق (.)136/4
( )7المرجع السابق (.)141/4
( )8المرجع السابق (.)106/4
( )9المرجع السابق (.)189/4

( )10المرجع السابق (.)194/4
( )11المرجع السابق (.)418/4
( )12المرجع السابق (.)409/4
( )13المرجع السابق (.)484/4
( )14المرجع السابق (.)486/4
( )15المرجع السابق (.)317/4
( )16المرجع السابق (.)341/4
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واألغداق يعني األغصان(.)1

ومحبرة تعني مزينة(.)2

مذهبه وعقيدته:
أما عقيدته فهي عقيدة اإلمام أحمد وغيره من أهل الحديث وأهل السنة والجماعة  ،فقد عقد باباً في

فضائل القرآن أورد فيه جملة من األحاديث واآلثار التي استدل بها اإلمام أحمد والبخاري وغيرهما على

أن القرآن كالم اهلل غير مخلوق

()3

" وامتحن في مسألة القرآن الكريم فلم يجب(.)4

أشهر طبعات المسند:

طبع الكتاب عدة طبعات أهمها:
 -1طبعة على الحجر في كوانبور سنة 1921ها ،ثم في حيدر آباد سنة 1132ها ،ثم في دهلي
1111ها على هامش المنتقى للمجد ،وكلها بدون تحقيق .

 -4طبعة بتحقيق محمد أحمد دهمان ،صدرت عن دار إحياء السنة النبوية بالقاهرة ،سنة 1131ها.

 -3طبعة بتخريج وتعليق وتحقيق عبد اهلل هاشم يماني المدني ،صدرت عن دار إحياء السنة النبوية

تصوير عن طبعة صادرة بفيصل آباد سنة 1333ها.
ًا
بالقاهرة،
فواز أحمد زمرلي ،وخالد السبع ،صدرت عن دار الكتاب العربي ببيروت ،سنة
 -4طبعة بتحقيق ّ
1331ها.

 -0طبعة بتحقيق وشرح وتعليق مصطفى ديب البغا ،صدرت عن دار القلم بدمشق ،سنة 1319ها.

 -6طبعة بتحقيق حسين سليم أسد ،وصدرت عن دار المغني بالرياض ،ودار ابن حزم ببيروت ،سنة
1391ها.

 -1طبعة بتحقيق أبي عاصم نبيل بن هاشم الغمري ،سماه :فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي
المكية.
أبي محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن ،عن دار البشائر والدار
ّ

 -8سنن الدارمي لألمام الحافظ عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي 181ه –  922ه حققه
وأخرج أحاديثه األستاذ سيد إبراهيم واألستاذ علي محمد علي و ضبط أصوله وفهرسه الدكتور

مصطفى الذهبي – دار الحديث القاهرة.

 -2مسند األمام الدارمي المعروف سنن الدارمي تأليف األمام الحافظ عبد اهلل بن عبد الرحمن

بن الفضل بن بهرام الدارمي 181ه –  922ه تحقيق حسين سليم أسد الداراني دار

المغني للنشر والتوزيع.

( )1المرجع السابق (.)344/4
( )2المرجع السابق (.)340/4

( )3انظر فتح المنان (.)89/1

( )4انظر  :شرح العلل البن رجب (.)449/1
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الفصل الثاني
المبحث األول :األحاديث المرفوعة
( )41كتاب السير

الحديث األول

( )6باب ال تتمنوا لقاء العدو

الر ْح َم ِن ْب ُن ِزَي ٍاد َع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه
يد َح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
قال الدارمي رحمه اهلل أ ْ
َخ َب َرَنا َع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن َي ِز َ
ِ
اء اْل َع ُد ِّو َو َسلُوا اللَّهَ اْل َع ِاف َيةَ،
يد َع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن َع ْم ٍرو أ َّ
ول اللَّ ِه  قَ َ
س َ
ْب ِن َي ِز َ
ال ":الَ تَتَ َمنَّ ْوا لقَ َ
َن َر ُ
()2
()1
ِ
َّم ِت (")3
وه ْم فَاثُْبتُوا َوأَ ْكثُِروا ِذ ْك َر اللَّ ِه فَِإ ْن أ ْ
فَِإ ْن لَقيتُ ُم ُ
َجلَُبوا َو َ
ض ُّجوا فَ َعلَ ْي ُك ْم بِالص ْ

تخريج الحديث:

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( -)071/5كتاب الجهاد  -باب كيف يصنع بالذي يغل برقم

( )8509من طريق الثوري عن عبد الرحمن بن زياد ،بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )56( - )57/6كتاب الجهاد والسير )32( -باب الصبر عند

القتال -برقم ( ،)2933وفي ( )002( - )053/6باب  -برقم ( ،)2865وفي (-)088/6

( )056باب ال تتمنوا لقاء العدو  -برقم ( ،) 3125جميعهم عن عبد اهلل بن أبي أوفى ،جزء من
الحديث بلفظه  -برقم ( ،)3126عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )32( - )0362/3كتاب الجهاد والسير  )6(-باب كراهية تمني لقاء العدو

واألمر بالصبر عند اللقاء  -برقم ( ،)08عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بنحوه ،وبرقم ( ،)21عن
عبد اهلل بن أبي أوفى ،جز ء من الحديث بلفظه.

وأبي داود في سننه ( )05( - )398/2كتاب الجهاد  )98( -باب في كراهية تمني لقاء العدو -

برقم ( ،)2630عن عبد اهلل بن أبي أوفى ،جزء من الحديث بلفظه.

وعبد الرزاق في مصنفه ( - )249/5كتاب الجهاد – باب كيف يصنع بالذي يغل  -برقم

( ،)8504عن عبد اهلل بن أبي أوفى ،جزء من الحديث بلفظه.

والبيهقي في سننه الكبرى ( )57( - )76/8كتاب السير  )63( -باب تحريم الفرار من الزحف

وصبر - ...برقم ( ،)09541عن عبد اهلل بن أبي أوفى ،جزء من الحديث بلفظه.
( )1أي تجمعوا وتألبوا  .النهاية في غريب الحديث (.)275/0

( )2الضجيج والصياح عند المكروه والجزع  .المرجع السابق (.)71/2

( )3أخرجه الدارمي في سننه ( )07( - )77/2كتاب السير  )6( -باب ال تتمنوا لقاء العدو  -برقم ( ، )2441عن عبد اهلل بن
عمرو .
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والبغوي في شرح السنة ( - )38/00كتاب الجهاد  -باب الصبر عند لقاء العدو والدعاء -

برقم ( ،)2698عن عبد اهلل بن أبي أوفى ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة الرواة:

عبد اهلل بن يزيد القرشي العدوي ,أبو عبد الرحمن المقرئ )1(.ذكره ابن حبان في الثقات وقال:
مات سنة ثالث عشرة ومائتين( ،)2ووثقه الذهبي( ،)3وابن حجر(.)4

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أبو خالد األفريقي قاضيها)5(.ضعفه يحيى بن معين( ،)6وعلي بن
المديني( ،)7وأحمد( ،)8والبخاري( ،)9والنسائي( ،)10وابن حبان وقال :مات سنة ست وخمسين
ومائة(،)11كما ضعفه الدارقطني( ،)12وابن حجر( ،)13وقال أبو حاتم :يكتب حديثه واليحتج به(.)14

الحُبلي المصري( .)15وثقه الذهبي( ،)16وابن حجر
عبد اهلل بن يزيد المعافري ،أبو عبد الرحمن ُ
 ،وقال :مات سنة مائة(.)17
عبد اهلل بن عمرو العاص بن هاشم ,أبو عبد الرحمن  صحابي جليل،قال ابن الجوزي:

مات سنة ثالث وستين هجري(.)18

( )1تهذيب الكمال (. )341/16

( )2الثقات إلبن حبان (.)344/8
( )3الكاشف (.)619/1

( )4التقريب البن حجر(  . )331/انظر إلى ترجمته في  :الطبقات الكبرى البن سعد ( ، )011/0تاريم ابن معين برواية
عثمان الدارمي (. )144/

( )5تهذيب الكمال (.)114/17

( )6تاريم ابن معين برواية الدوري (.)344/4

( )7سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني ( .)106/
( )8بحر الدم (.)90/

( )9الضعفاء الصغير  ،إلمام الحافظ محمد بن اسماعيل البخاري (.)419/
( )10الضعفاء والمتروكون أحمد بن على بن شعيب النسائي (.)108/

( )11المجروحون من المحدثين و الضعفاء و المتروكين البن حبان (.)01/4
( )12الضعفاء والمتروكون للدارقطني (. )473/
( )13التقريب (. )049/

( )14الجرح والتعديل (. )434/0
( )15تهذيب الكمال (. )306/03
( )16الكاشف ()044/2

( )17التقريب ( . )549/انظر إلى ترجمته في  :الطبقات الكبرى البن سعد ( ،)710/9تاريم ابن معين برواية الدارمي
( )14/معرفة الثقات (.)66/4

()18صفوة الصفوة ( ، )655/0تهذيب التهذيب ( . )404/4انظر إلى ترجمته في  :االستيعاب (. )856/3
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درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد ضعيف؛ ألن مدار الحديث على عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف،

وليس له متابع ،و لكن للمتن شواهد يرتقي بها إلى الحسن لغيره.

التعليق على الحديث:

يحمل الحديث على أمور :منها النهي عن طلب شر األعداء ،إذا لقيتم فاصبروا ،أي

على البالء .قال النووي :إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة اإلعجاب ،واالتكال
على النفس ،والوثوق بالقوة ،وهذا يخالف الحزم واالحتياط ،وقال بعضهم :النهي في صورة

خاصة وهي إذا شك في المصلحة في القتال ويمكن حصول ضرر ،واال فالقتال كله فضيلة

وطاعة ،واألول هو الصحيح( .)1ومنها الثبات عند لقائه ،وذكر اهلل والدعاء ،وعدم الفرار من
وه ُم ْاأل َْد َبار
ين َكفَُروا َز ْحفًا فَ َال تَُولُّ ُ
آم ُنوا إِ َذا لَ ِقيتُ ُم الَِّذ َ
ُّها الَِّذ َ
المعركة؛ وذلك لقوله تعالى ﴿ َيا أَي َ
ين َ
ِ ٍ
َوم ْن ُي َولِّ ِهم َي ْوم ِئ ٍذ ُد ُبرهُ إَِّال متَ َحِّرفًا لِ ِقتَ ٍ
ض ٍب ِم َن اللَّ ِه َو َمأ َْواهُ َج َه َّن ُم
اء ِب َغ َ
ال أ َْو ُمتَ َح ِّي ًاز إِلَى ف َئة فَقَ ْد َب َ
َ
ُ
ْ َ
َ
()2
ِ
ير﴾ .
َوِب ْئ َ
س ا ْل َمص ُ

( )1انظر إلى  :مرقاة المفاتيح شرح المصابيح (. )438/7
( )2سورة األنفال اآليات (. )06 -05
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الحديث الثاني

( )9باب اإلغارة على العدو

َّاج ْب ُن ِم ْن َه ٍ
َن َّ
سلَ َم َةَ ,ع ْن ثَا ِب ٍتَ ,ع ْن أََن ٍ
ان
س " :أ َّ
الَ ,ح َّدثََنا َح َّم ُ
أ ْخ َب َرَنا َحج ُ
الن ِب َّى َ ك َ
اد ْب ُن َ
ِ
ِ ِ
َغار(")1
ان َي ْستَ ِمعُ فَِإ ْن َس ِم َع أَ َذاناً أ َْم َس َكَ ،وِا ْن لَ ْم َي ْس َم ْع أَ َذاناً أ َ
صالَة اْلفَ ْج ِرَ ،و َك َ
ُيغ ُير ع ْن َد َ

تخريج الحديث

أخرجه البخاري في صحيحه ( )21( -)241/1كتاب الجهاد والسير )241(-باب دعاء

النبي  الناس إلى النبوة وأن ال يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً  -برقم ( )1243من طريق عبد اهلل

بن محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن حميد عن أنس ،جزء من الحديث بلفظه.
ومسلم في صحيحه ()4( -)299/0كتاب الصالة  )6( -باب اإلمساك عن ِ
الغارة علي قوم

في دار الكفر إذا سمع فيهم األذان  -برقم ( ،)8من طريق يحيى بن سعيد عن حماد بن سلمة،

جزء من الحديث بلفظه.

وأبي داود في سننه ( )05( - )471/3كتاب الجهاد )80( -باب في دعاء المشركين  -برقم

( )2627من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة ،جزء من الحديث بلفظه

.

والترمذي في جامعه ( )22( - )563/3كتاب السير  )49( -باب في وصيته  ما جاء

في القتال  -برقم ( )0609من طريق عفان عن حماد بن سلمة ،جزء من الحديث بلفظه

.

وأحمد بن حنبل في مسنده ( )032/3من طريق عبد الرحمن عن حماد بن سلمة ،جزء من

الحديث بلفظه  ،وفي ( - )058 /3من طريق عبد اهلل عن أبي عن سليمان عن إسماعيل عن

حميد عن أنس بن مالك ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )228/3من طريق يونس عن حماد بن

سلمة ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )41( -)61/11كتاب السير )13(-باب الخروج وكيفية الجهاد-

برقم ( )4703من طريق هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة الرواة:
حجاج بن المنهال األنماطي ,أبو محمد السلمي موالهم( .)2ذكره ابن حبان في الثقات وقال:

مات سنة سبع عشرة ومائتين( ،)3ووثقه الذهبي( ،)4وابن حجر(.)5

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )17(-)79/4كتاب السير )9( -باب اإلغارة على العدو -برقم ( ،)4440عن أنس .

( )2تهذيب الكمال ( . )407/0انظر إلى ترجمته في  :الطبقات الكبرى ( ، )314/9العلل ومعرفة الرجال (، )341/4
معرفة الثقات ( ، )486/1الجرح و التعديل (. )167/3

( )3الثقات البن حبان (.)414/8
( )4الكاشف (. )131/1
( )5التقريب (.)103/
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حماد بن سلمة بن دينار البصري ,أبو سلمة بن صخرة مولي ربيعه بن مالك بن حنضله بن

أبي تميم( .)1وذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة سبع وستين ومائة( ،)2ووثقه الذهبي(،)3
وابن حجر وزاد عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة (.)4

ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري ( .)5وثقه ابن حبان وقال :مات سنة سبع وعشرين(،)6
ووثقه الذهبي( ،)7وابن حجر(.)8

أنس بن مالك بن النضر النجاري األنصاري ,أبو حمزة المدني  ،صحابي جليل ،قال ابن

حجر :مات سنة اثنتين وتسعين(.)9

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

( )1تهذيب الكمال ( .)403/7انظر إلى ترجمته في  :الطبقات الكبرى ( ، )314/9العلل لعلي بن المديني ( ، )74/بحر
الدم ( ، )40/معرفةالثقات ( ، )319/1الجرح و التعديل (. )141/3

( )2الثقات البن حبان (.)416/6
( )3الكاشف (. )404/1
()4التقريب (. )43 /1

( )5تهذيب الكمال(.)344/4انظر إلى ترجمته في :الطبقات الكبرى ( ،)434/7معرفة الثقات ( ، )409/1الجرح والتعديل
(.)449/4

( )6الثقات ابن حبان (. ) 89/4
( )7الكاشف (. )171/1
( )8التقريب (. )140/

( )9تهذيب الكمال ( . )303/3انظر إلى ترجمته في  :أسد الغابة ( ، )79/1اإلصابة في تمييز الصحابة (. )149/1
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التعليق على الحديث:

يبين الحديث أن الدعاء إلى اإلسالم مشروع قبل القتال ،وأن األذان يبين حالهم ،وأن

الدماء تحقن باألذان؛ ألن األذان فيه إقرار بالتوحيد والنبوة ،و هو شعار اإلسالم ،وحتى يتبين

حالهم باألذان إن كانوا مسلمين أو غير مسلمين ،وهذا لمن بلغته الدعوة ،ولذلك يجوز قتال
الكفار الذين بلغتهم الدعوة ولم يسلموا ،كما يبين الحديث وقت اإلغارة على األعداء( .)1وقال

المباركفوري نقالً عن القاضي عياض " :أي كان يتثبت فيه ويحتاط في االغارة؛ حذ اًر عن أن

يكون فيهم مؤمن ،فيغير عليه غافالً عنه جاهالً بحاله( .")2وقال الخطابي" :فيه من الفقه أن
إظهار شعار اإلسالم في القتال وعند شن الغارة يحقن به الدم ،وليس كذلك حال السالمة
والطمأنينة التي يتسع فيها معرفة األمور على حقائقها واستيفاء الشروط الالزمة فيها(.")3

( )1انظر إلى  :عمدة القار (.)261/15
( )2تحفة األحوذي (.)446/0

( )3معالم السنن ألبي سليمان الخطابي (. )13/4
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الحديث الثالث

( )01باب في القتال على قول ال إله إال اهلل

اشم ْب ُن ا ْلقَ ِ
ِ
ش ْع َب ُةَ ,ع ِن ُّ
الن ْع َم ِ
س ْب َن أَِبى
أْ
س ِالٍم قَ َ
اسِمَ ,ح َّدثََنا ُ
س ِم ْع ُ
ت أ َْو َ
الَ :
ان ْب ِن َ
َخ َب َرَنا َه ُ
ِ
ِ
ال :و ُك ْن ُ ِ
ِ ِ
ت رس َ َّ ِ ِ
أ َْو ٍ
َحد
س الثَّقَ ِف َّى ,قَ َ
َس َف ِل اْلقُبَّة لَ ْي َس فيهَا أ َ
ت فى أ ْ
ال ":أَتَْي ُ َ ُ
ول الله  فى َوْفد ثَقيف قَ َ َ
َّ َّ
إِالَّ َّ
ب فَا ْقتُْلهُ ثَُّم قَ َ
النبِ ُّى َ نائِم إِ ْذ أَتَاهُ َرُجل فَ َس َّارهُ فَقَ َ
ال :ا ْذ َه ْ
ال :أَلَ ْي َس َي ْشهَ ُد أ ْ
َن الَ ِإلَهَ ِإال اللهُ
ال :إِِّنى أ ِ
ال ُش ْع َبةُ :وأَ ُش ُّ
َن أُقَاتِ َل َّ
اس َحتَّى َيقُولُوا:
الَ :بلَى ،قَ َ
ك ُم َح َّمداً َر ُسو ُل اللَّ ِه  -قَ َ
قَ َ
ُم ْر ُ
ت أْ
الن َ
َ
َّ
ِ
الَ :و ُه َو
اؤ ُه ْم َوأ َْم َوالُهُ ْم إِالَّ بِ َحقِّهَاَ ،و ِح َس ُابهُ ْم َعلَى اللَّ ِه ،قَ َ
وها َح ُرَم ْ
الَ إِلَهَ إِال اللَّهُ ،فَِإ َذا قَالُ َ
ت َعلَ َّى د َم ُ
ات حتَّى قَتَ َل َخ ْير إِ ْنسان بِالطَّائِ ِ
ف(.")1
الَِّذى قَتَ َل أ ََبا َم ْس ُعود ،قَ َ
الَ :و َما َم َ َ
َ َ

تخريج الحديث:

أخرجه النسائي في سننه ( )37(-)79/7كتاب تحريم الدم -برقم( )3981من طريق سماك

بن حرب عن النعمان بن سالم بنحوه ،وفي( -)81/7برقم( )3984من طريق محمد عن شعبة،

بنحوه .وفي (-)81/7برقم( )3983من طريق حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم ،بنحوه.

وابن ماجه في سننه ( )36( - )1490/4كتاب الفتن  )1( -باب الكف عن من قال ال إله

إال اهلل  -برقم ( )3949من طريق حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم ،بنحوه.

وأحمد في مسنده ( )8/4من طريق محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج بنحوه ،ومن

طريق حاتم بن أبي صغيرة النعمان بن سالم ،بنحوه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( - )143/11كتاب ( )41الحدود  -باب ( )100فيما يحقن فيه

الدم ويرفع به الرجل القتل برقم ( )49041من طريق حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم،
بنحوه.

والطيالسي في مسنده ( )1416( – )334/4من طريق أبي داود عن شعبة ،بنحوه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )8( - )644/1كتاب الصالة  )48( -باب فضل استقبال

القبلة يستقبل بأطراف رجليه قالها أبو حميد عن النبي - برقم (  )394عن أنس بألفاظ
ِ
يموا
متقاربة ،وفي ( )44(-)341/3كتاب الزكاة  )1( -باب وجوب الزكاة وقوله تعالىَ ﴿ :وأَق ُ
الص َالةَ َوآتُوا َّ
الزَكاةَ -)2(﴾...برقم ( )1399عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة ،وفي (- )144/6
َّ
( )06كتاب الجهاد والسير )114( -باب دعاء النبي  الناس إلى اإلسالم والنبوة وأال يتخذ
( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )17(- )79/4كتابالسير  )11( -باب في القتال على قول ال إله إال اهلل  -برقم ()4446
عن أوس ابن أبي أوس الثقفي.

( )2سورة البقرة أية (.)43
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َن ُي ْؤِت َيهُ اللَّ ُه ا ْل ِكتَاب َوا ْل ُح ْك َم
ان لِ َب َ
ش ٍر أ ْ
بعضهم بعض أرباب من دون اهلل وقوله تعالىَ ﴿ :ما َك َ
ون اللَّ ِه ولَ ِك ْن ُكوُنوا رب ِ
َو ُّ
ول لِ َّلن ِ
ادا لِي ِم ْن ُد ِ
ون
الن ُب َّوةَ ثُ َّم َيقُ َ
اس ُكوُنوا ِع َب ً
ين ِب َما ُك ْنتُ ْم تُ َعلِّ ُم َ
َّان ِّي َ
َ
َ
ِ
ون ﴾( -)1برقم ( )4946عن أبي هريرة بنحوه ،وفي ()88( - )334/14
س َ
ا ْلكتَ َ
اب َوِب َما ُك ْنتُ ْم تَ ْد ُر ُ
كتاب استبانة المرتدين والمعاندين وقتالهم  )3( -باب قتل من أبى قبول الفرائض ما نسبوا إلى

الردة  -برقم ( )6944عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة ،وفي ( )96(- )314/13كتاب االعتصام
بالكتاب والسنة )4(-باب االقتداء بسنن رسول اهلل -برقم ( - )7484برقم ( )7480عن أبي

هريرة بألفاظ متقاربة.

ومسلم في صحيحه ()1( - )01/1كتاب اإليمان  )8( -باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا

ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ...برقم ( ،)34و في ( - )04/1برقم

( - )33وبرقم ( - )34برقم ( )30جميعهم عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وأبي داود في سننه ( )9( - )1/4كتاب الزكاة  )1( -باب وجوب الزكاة  -برقم ( ،)1008

وفي( )347/4عن أُبي ،بألفاظ متقاربة.

والترمذي في جامعه( )41(-)3/0كتاب اإليمان)1(-باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى

يقولوا ال إله إال اهلل  -برقم ( )4616عن أبي هريرة ،بألفاظ متقاربة.

وابن ماجه في سننه ()1( - )47/1كتاب المقدمة  )9( -باب في اإليمان  -برقم ( ) 71

عن أبي هريرة بنحوه.

والنسائي في سننه ()43( - )14/0كتاب الزكاة  )3( -باب مانع الزكاة  -برقم ( )4443

عن أبي هريرة ،بألفاظ متقاربة.

وأحمد في مسنده ( )11/1عن أبو بكر ،بألفاظ متقاربة.

والدارقطني في سننه ( - )434/1كتاب الصالة  -باب تحريم دماء وأموال الذين يشهدون

بشهادتين ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة  -برقم ( )894عن أبي هريرة بنحوه.

ترجمة الرواة

هاشم بن القاسم أبو النضر الليثي البغدادي ,خراساني( .)2ذكره ابن حبان في الثقات وقال:

مات سنة ستين ومائتين( ،)3ووثقه الذهبي( ، )4وابن

حجر (.)5

( )1سورة آل عمران آية (.)79

( )2تهذيب الكمال (.)131/31

( )3الثقات ابن حبان (.)443/9
( )4الكاشف (.)334/4

( )5التقريب (.)071/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ،)337/9تاريم ابن معين برواية الدوري (،)484/1
معرفة الثقات (.)343/4
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شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي األزدي .أبو بسطام الواسطي ،مولى عبدة بن األغر(،)1
وثقه ابن حبان وقال :مات سنة ستين ومائة( ،)2وثقه الذهبي( ،)3وابن حجر(.)4

النعمان بن سالم الطائفي

(.)5

وثقه الذهبي( ،)6وابن حجر وقال مات بعد المائة(.)7

أوس بن أبي أوس واسمه حذيفة الثقفي  له صحبة وقال ابن األثير :مات سنة تسع

وخمسين(.)8

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال ابن دقيق" :أنه وقف العصمة على مجموع الشهادتين واقام الصالة وايتاء الزكاة.

واألمر بالقتال إلى هذه الغاية فقد وهل وسها ألنه فرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه فإن
المقاتلة مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين وال يلزم من إباحة المقاتلة على الصالة إذا قوتل

عليها إباحة القتل عليها من الممتنع عن فعلها إذا لم يقاتل ،وال إشكال بأن قوماً لو تركوا الصالة

ونصبوا القتال عليها أنهم يقاتلون إنما النظر والخالف فيما إذا تركوا إنسان من غير نصب قتال
هل يقتل أم ال؟ فتأمل الفرق بين المقاتلة على الصالة والقتل عليها وأنه ال يلزم من إباحة المقاتلة

عليها إباحة القتل عليها(.")9

( )1تهذيب الكمال (.)566/12
( )2الثقات البن حبان (.)446/6
( )3الكاشف (.)480/1

( )4التقريب ( . )466/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ،)481/9سؤاالت اآلجري ألبي داود (، )90/
معرفةالثقات (.)406/1

( )5تهذيب الكمال (.)448/49
( )6الكاشف (. )343/4

( )7التقريب (  . )064/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الجرح والتعديل ( ،)440/8تهذيب التهذيب (. )414/11
( )8أسد الغابة (. )195/1

( )9إحكام األحكام شرح عمدة األحكام (.)943/
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الحديث الرابع

( )41باب في حفر الخندق

ح َّدثََنا أَبو ا ْلوِل ِ
ال:
اق قَ َ
يدَ ,ح َّدثََنا ُ
س َح َ
َ
ش ْع َب ُةَ ,ح َّدثََنا أ َُبو إِ ْ
ُ َ
ِ
َح َز ِ
ابَ ،وقَ ْد َو َارى
" َك َ
اب َي ْوَم األ ْ
سو ُل اللَّه َ ي ْن ُق ُل َم َع َنا التَُّر َ
ان َر ُ
صلَّْي َنا فَأ َْن ِزلَ ْن َس ِك َينةً
ت َما ْ
"اللَّهُ َّم لَ ْوالَ أ َْن َ
ص َّد ْق َناَ ،والَ َ
اهتَ َد ْي َنا َوالَ تَ َ
ِ
ص ْوتَهُ(")1
األُولَى قَ ْد َب َغ ْوا َعلَْي َنا َوِا ْن أ ََر ُادوا فتَْنةً أ ََب ْي َناَ ،وَي ْرفَعُ بِهَا َ

اء
س ِم ْع ُ
ت ا ْل َب َر َ
َ
اض
اب َب َي َ
التَُّر ُ
علَْي َنا وثَب ِ
ِّت األَ ْق َد َام إِ ْن الَقَْي َنا إِ َّن
َ َ

ْب َن َع ِ
از ٍب َيقُو ُل:
إِبِطَ ْي ِه َو ُه َو َيقُو ُل:

تخريج الحديث :

أخرجه البخاري في صحيحه ( )41( - )41/9كتاب الجهاد والسير )35( -باب حفر

الخندق برقم ( )2139من طريق أبي الوليد عن شعبة ،جزء من الحديث بلفظه ،و برقم ()2136
من طريق حفص بن عمر عن شعبة بنقص كلمة يرفع بها صوته ،وفي ()191( - )244/9

باب الرجز ورفع الصوت في حفر الخندق فيه سهل وأنس عن النبي - ...برقم ( )3435من
طريق أبي األحوص عن أبي إسحاق ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )95( - )566/6كتاب

المغازي  )26( -باب غزوة الخندق وهي األحزاب - ...برقم ( )5145من طريق مسلم بن
إبراهيم عن شعبة ،جزء من الحديث بلفظه .وفي ( - )514/6برقم ( )5149من طريق يوسف

عن أبي إسحاق ،جزء من الحديث بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )32( -)1534/3كتاب الجهاد  )55( -باب غزوة األحزاب وهي

الخندق – برقم ( )124من طريق محمد بن جعفر عن شعبة كلمة إبطيه بدل منها كلمة بطنه.

وأحمد في مسنده ( )212/5من طريق عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق ،جزء من الحديث

بلفظه.

والنسائي في سننه الكبرى ()43( - )169/6كتاب عمل اليوم والليلة  )191( -باب الحد

وفي السفر -برقم ( )14264من طريق عبد الحميد بن محمد عن مخلد عن يونس عن أبيه،

جزء من الحديث بلفظه.

والبغوي في شرح السنة ( -)363/12كتاب اإلستئذان  -باب الرجز والسفر -برقم ()3543

من طريق جرير ابن حازم عن أبي إسحاق ،بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )16( - )426/1كتاب األدب  )112( -باب الرخصة في

الشعر  -برقم ( )29463من طريق أبي األحوص عن أبي إسحاق ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )21( - )366/14كتاب السير )1( -باب في الخالفة واإلمارة

 -برقم (  )5434من طريق أبي خليفة عن أبي الوليد ،بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه  )16( -كتاب السير )16( -باب في حفر الخندق  -برقم ( )2544عن البراء بت عازب.
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والطيالسي في مسنده ( - )19/2برقم ( )656من طريق أبي داود عن شعبة ،جزء من

الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )95( - )494/6كتاب المغازي  )31( -باب غزوة خيبر -

برقم ( )5169عن سلمة ابن األكوع ،جزء من الحديث بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )32( - )1526/3كتاب الجهاد )53( -باب غزوة خيبر  -برقم

( - )123برقم ( )125عن ابن األكوع ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة الرواة:

هشام بن عبد الملك الباهلي موالهم أبو الوليد الطيالسي

البصري(،)1

ذكره ابن حبان في

الثقات وقال :مات سنة سبع وعشرين ومائتين( ،)2وذكر الذهبي ثوثيق أبي زرعة له( ،)3ووثقه ابن

حجر(.)4

شعبة ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)21

عمرو بن عبد اهلل بن عبيد السبيعي( )5الهمداني ,الكوفي( ,)6و قال النسائي عنه :مدلس(،)7

وذكره ابن حبان في الثقات و قال :مات سنة سبع وعشرين ومائة ،وكان مدلساً( ،)8ووثقه

الذهبي( ،)9وابن حجر ،وقال مكثر عابد ،اختلط بأخرة( ،)10وقال العالئي :أحد أئمة التابعين
المتفق على االحتجاج به؛ ولذلك فإن سماع شعبة منه قبل االختالط(.)11

البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مالك بن األوس األنصاري ،يكنى أبا عمرو 

صحابي جليل .وقال ابن األثير :مات سنة اثنتين وسبعين(.)12
( )1تهذيب الكمال (.)229/34

( )2الثقات البن حبان (.)461/6
( )3الكاشف (.)336/2

( )4التقريب (  . )463/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )344/6بحر الدم (  ، )195/معرفة الثقات
العجلي ( ، )334/2الجرح والتعديل ( ، )94/6تهذيب التهذيب (.)53/11

( )5هذه النسبة إلى سبيع  ،وهو بطن من همدان  .األنساب للسمعاني (.)211/3
( )6تهذيب الكمال (.)142/22

( )7تسمية مشيخة النسائي (.)115/
( )8الثقات البن حبان (.)166/4

( )9المغني في الضعفاء (. )519/2

( )10التقريب (  . )523/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :معرفة الثقات ( ، )166/2الجرح والتعديل ( ، )252/9تعريف
أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ( .)52/

( )11المختلطون للعالئي ( .)63/

( )12تهذيب الكمال ( . )34/5انظر للتوسع في ترجمته إلى  :أسد الغابة ( ، )146/1معرفة الصحابة (.)315/1
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درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات ،وتدليس أبي إسحاق ليس فيه شيء؛ ألنه

صرح بالسماع ،وسماع شعبة منه قبل اختالطه.

التعليق على الحديث:

إن مشاركة القائد في القتال واإلعداد للحرب مع الجنود ،يشجع الجنود ،ويرفع من معنوياتهم،

وعلى القائد تحفيز الجنود بالكالم والتخفيف عنهم ،وخاصة أن غزوة األحزاب كانت غزوة

عصيبة على المسلمين؛ ألن الكفار اجتمعوا و تألبوا على المسلمين في هذه الغزوة ،ووصف اهلل
آمنُوا ا ْذ ُك ُروا ِن ْع َم َة اللَّ ِه َعلَ ْي ُك ْم إِ ْذ
ُّها الَِّذ َ
حال المسلمين في هذه الغزوة فقال تعالىَ ﴿ :يا أَي َ
ين َ
ون ب ِ
اءو ُك ْم
ص ًا
يحا َو ُج ُن ً
ودا لَ ْم تََر ْو َها َو َك َ
ان اللَّ ُه ِب َما تَ ْع َملُ َ َ
س ْل َنا َعلَ ْي ِه ْم ِر ً
ير إِ ْذ َج ُ
اءتْ ُك ْم ُج ُنود فَأ َْر َ
َج َ
ِ
َس َف َل ِم ْن ُك ْم ،)1(﴾ ...وقال ابن بطال نقالً عن المهلب بن أبى صفرة :فيه ابتذال
م ْن فَ ْوِق ُك ْم َو ِم ْن أ ْ
اإلمام وتوليه المهنة فى التحصين على المسلمين لينشط الناس بذلك على العمل ،ولذلك ارتجز
خطر من ابتذالهم
ًا
هذا الرجز ليذكرهم ما يعملون ولمن يعملون ذلك ،ويعرفهم أن األمر أعظم
وتعبهم ،وقال علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال :أنه ال بأس برفع الصوت فى أعمال

قاطعا دونها(".)2
الطاعات إذا لم يكن مضعفًا عنها وال
ً

( )1سورة األحزاب (آيات . )11-6

( )2شرح صحيح البخارى  -البن بطال (.)163/4
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الحديث الخامس

( )21باب كيف دخل النبي مكة ؟
َمالِكَ ,ع ِن ُّ
ى,
الزْه ِر ِّ
ال:
اءهُ َرُجل ،فَقَ َ
َج َ

َخ َب َرَنا َع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن َخ ِال ِد ْب ِن َح ِ
ازٍمَ ,ح َّدثََنا
أْ
ِِ ِ
َّ
ام اْلفَتْ ِح َو َعلَى َأرْسه م ْغفَرَ ،فلَ َّما َن َزَعهُ
َمكةَ َع َ
ِّ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه  :ا ْقتُلُوهُ(")1
َستَ ِار اْل َك ْع َب ِة ،فَقَ َ
ُمتَ َعلق بِأ ْ

َن َّ
َع ْن أََن ٍ
الن ِب َّىَ د َخ َل
س " :أ َّ
ول اللَّ ِه َه َذا ْاب ُن َخطَل
َيا َر ُس َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه( )21( -)64/5كتاب الصيد )11( -باب دخول الحرم ومكة

بغير إحرام -برقم ( )1159من طريق عبد اهلل بن يوسف عن مالك بلفظه ،و في (-)211/9

()49كتاب الجهاد والسير  )196( -باب قتل األسير وقتل الصبر -برقم (  )3455من طريق

إسماعيل عن مالك بلفظه ،وفي ( )95( - )951/6كتاب المغازي  )51( -باب أين ركز النبي

الراية يوم الفتح ؟  -برقم (  )5219من طريق يحيى بن قزعة عن مالك بألفاظ متقاربة ،وفي

( )66( - )324/14كتاب اللباس  )16( -باب المغفر -برقم (  )4141من طريق أبي الوليد
عن مالك جزء من الحديث بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )14( - )664/2كتاب الحج  )15( -باب جواز دخول مكة بغير

إحرام  -برقم ( )544من طريق قتيبة عن مالك جزء من الحديث بلفظه.

وأبي داود في سننه ()14( - )514/2كتاب الجهاد  )116( -باب قتل األسير وال يحرص

علية اإلسالم  -برقم ( )2914من طريق القعنبي عن مالك ،جزء من الحديث بلفظه.

والنسائي في سننه ()25(-)244/4كتاب الحج )146(-باب دخول مكة بغير إحرام  -برقم

( )2196من طريق قتيبة عن مالك ،جزء من الحديث بلفظة  -برقم ( )2191من طريق سفيان
عن مالك جزء من الحديث بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )25( - )631/2كتاب الجهاد – باب ( )11السالح  -برقم

( )2144من طريق هشام بن عمار وسويد بن سعيد عن مالك جزء من الحديث بلفظة.

والدارمي في سننه ( )4( - )435/1كتاب مناسك  )11( -باب في دخول مكة بغير إحرام

بغير - ...برقم ( )1631من طريق عبد اهلل بن خالد بن حازم عن مالك بن أنس بلفظه.

ومالك في الموطأ ( )9( - )493/1كتاب الحج  )11( -باب جامع الحج  -برقم( )1261من

طريق مالك ،بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )195/3من طريق عبد الرزاق عن مالك ،بلفظه ،وفي ( )231/3

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )16( - )13/2كتاب السير  )24( -باب كيف دخل النبي مكة ؟  -برقم ( )2549عن
أنس بن مالك.
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من طريق إسحاق بن عيسى عن مالك ،بلفظه.

وعبد الرزاق في مصنفه ( - )366/4كتاب المغازي  -باب فتح مكة  -برقم ()6654

من طريق عبد الرزاق عن مالك ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

عبد اهلل بن خالد بن حازم الرملي( ,)1ذكره ابن حبان في الثقات( ،)2وقال أبو حاتم :شيم(.)3

مالك بن أنس بن مالك أبو عبد اهلل المدني إمام دار الهجرة وعداده في بني تيم بن مرة من

قريش( ،)4ووثقه ابن حبان ،وقال:مات سنة تسع وسبعين ومائة ( ،)5كما وثقة ابن حجر(.)6

محمد بن مسلم بن عبيد اهلل بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري( ,)7و ذكر الذهبي
ثوثيق علي بن المديني له(،)8
ووثقه ابن حجر وقال :مات سنة خمس وعشرين ومائة(.)9

أنس بن مالك صحابي تقدمت ترجمته صفحة(. )22

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد ،وبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.

التعليق على الحديث:

فيه جواز دخول مكة مغطى الرأس ،إذا كان في غير إحرام ،وفيه جواز قتل الكافر المحارب

في الكعبة؛ ألن النبي  أمر بقتل ابن خطل ،وكان متعلقاً بستار الكعبة ،وقال ابن دقيق العيد:
وظاهر كون المغفر على رأسه يقتضي ذلك ولكنه محتمل أن يكون لعذر ،وأخذ من هذا أن

المريد لدخول مكة إذا كان محارباً يباح له دخولها بغير إحرام لحاجة المحارب إلى التستر بما
يقيه وقع السالح ،و فيه واباحة النبي  لقتل ابن خطل قد يتسم به في مسألة إباحة قتل

الملتجئ إلى الحرم(.)10
( )1الجرح والتعديل(.)40/0

( )2الثقات البن حبان(.)301/8
( )3الجرح والتعديل (.)40/0
( )4تهذيب الكمال (.)91/41

( )5الثقات ابن حبان (.)409/7

( )6التقريب( . )016/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :بحر الدم (  ، )140 /الجرح و التعديل (.)416/8
( )7تهذيب الكمال (.)419/46

( )8سير أعالم النبالء (. )336 /0

( )9التقريب (  . )016/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ،)439/7تاريم ابن معين برواية الدارمي ()44/
 ،معرفة الثقات للعجلي ( ، )403/4الجرح و التعديل ( ، )74/8الثقات ابن حبان (.)349/0

( )10إحكام األحكام شرح عمدة األحكام – البن دقيق العيد (.)404/
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الحديث السادس:

َخ َب َرَنا
أْ
َّ
النبِ ِّى ِ م ْن

( )12باب في قبيعة سيف رسول اهلل

الَ " :كان قَبِيعةُ س ْي ِ
أ َُبو ُّ
ادةََ ,ع ْن أََن ٍ
ير ْب ُن َح ِ
الن ْع َم ِ
ف
س قَ َ
ازٍمَ ,ع ْن قَتَ َ
َ َ َ
انَ ,ح َّدثََنا َج ِر ُ
ِفضَّة(" )1

تخريج الحديث:

أخرجه أبو داود في سننه ( )14( - )363/2كتاب الجهاد  )95( -باب في السيف يحلي -

برقم ( )2413من طريق مسلم بن إبراهيم عن جرير بن حازم ،بلفظه.

والترمذي في جامعه ( )35( - )241/5كتاب الجهاد)19(-باب ما جاء في السيوف وحليتها

 -برقم ( )1961من طريق وهب بن جرير بن حازم عن جرير بن حازم ،بلفظه.

والنسائي في سننه ()51( - )216/1كتاب الزينة  )124(-باب حلية السيف  -برقم

( )4365من طريق عمرو بن عاصم عن همام وجرير ،جزء من الحديث بلفظه.

والبيهقي في السنن الكبرى ( )14( - )153/5كتاب الزكاة  )69( -باب ما ورد فيما

يجوز للرجل  -برقم( )6124من طريق سهل بن بكار عن جرير بن حازم ،بلفظه.

والبغوي في شرح السنة ( - )366/14كتاب الجهاد السير -باب السيف وحليته  -برقم

( )2944من طريق وهب بن جرير بن حازم عن جرير بن حازم ،بلفظه.

والنسائي في السنن االكبرى ( )42( - )591/1كتاب الزينة  )61( -باب حلية السيف  -برقم

( )6626من طريق عمرو بن عاصم عن همام و جرير ،جزء من الحديث

بلفظه.

شواهد الحديث:

عند الترمذي في جامعه ( )25( - )293/3كتاب الجهاد )19( -باب ما جاء في السيوف

وحليتها  -برقم ( )1969عن سعد بن مزيدة ،بلفظ مختلف.
والنسائي في سننه ( )51(- )216/1كتاب الزينة  )124(-باب حلية السيف  -برقم

( )4363عن أبي أمامة بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )191 /4عن أبي ذر ،بلفظ مختلف.
والنسائي في السنن االكبرى ( - )42( )591/1كتاب الزينة  )61( -باب حلية السيف -

برقم ( )6626عن أبي أمامة بلفظه.

والطبراني في المعجم الكبير( -)111/11برقم ()11241عن ابن عباس جزء من الحديث

بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ()16( - )15/2كتاب السير )21(-باب في قبيعة سيف رسول اهلل  - برقم ( )2546عن
أنس بن مالك.
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ترجمة رواة الحديث:

محمد بن الفضل السدوسي ,أبو النعمان البصري المعروف بعارم( ،)1وثقه الذهبي( ،)2وابن حجر وقال:

مات بعد المائتين( ،)3وقال ابن حبان :اختلط في آخر عمره وتغير حتى كان ال يدرى ما يحدث به ،فوقع
المناكير الكثيرة في روايته ،فما روى عنه القدماء قبل اختالطه إذا علم أن سماعهم عنه كان قبل تغيره،

وأما رواية المتأخرين عنه فيجب التنكب عنها على األحوال ،واذا لم يعلم التمييز بين سماع المتقدمين
والمتأخرين منه يترك الكل وال يحتج بشئ منه( ،)4و قال الذهبي في رده على قول ابن حبان فيه تغير

حتى كان ال يدرى ما يحدث به فوقع المناكير الكثيرة في روايته ،وان ابن حبان ال يستطيع أن يأتي

بحديث واحد منكر(.)5

جرير بن حازم بن زيد بن عبد اهلل بن شجاع األزدي ،أبو النضر البصري(،)6ذكره ابن حبان في

الثقات ،وذكر أنه كان يخطىء؛ ألن أكثر ما كان يحدث من حفظه ،وقال :مات سنة سبعين ومائة(،)7
ووثقه الذهبي( ،)8وابن حجر ،وقال :في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه( ،)9وقال:

أحمد

(،)10

وأبو حاتم صدوق( ،)11وذكر المزي قول النسائي عنه صدوق( ،)12وقال ابن عدي :صدوق،

وذكر ضعفه في روايته عن قتادة (.)13

(،)15

()14
قتادة بن دعامة بن قتادة بن سدوس ,البصري  .ابن حبان في الثقات ،وزاد أنه مدلساً

( )1تهذيب الكمال (.)487/46

( )2الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم ( .)164/

( )3التقريب ( . )446/انظر للتوسع في ترجمته إلى :معرفة الثقات للعجلي ( ، ) 4/2شرح علل الترمذي البن رجب

( ، )261/1الجرح والتعديل ( ، )46/1الثقات آلبن حبان( ، )4/2سؤاالت السلمي للدارقطني ( ، )312/رجال صحيح
مسلم ( ، )242/2التاريم الكبير (.)241/1

( )4المجروحون البن حبان (.)494/4
( )5ميزان االعتدال (.)7/4

( )6تهذيب الكمال (.)049/4

( )7الثقات البن حبان (. )144/6
( )8الكاشف (. )91/1

( )9التقريب ( .)138/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ، )478/7تاريم ابن معين برواية الدوري ()110/4
 ،شرح علل الترمذي البن رجب ( ، )644/4الكامل في ضعفاء الرجال ( ،)144 / 4سنن الدارقطني ( ، )193/1
أسماء الثقات البن شاهين (.)06/

( )10العلل في معرفة الرجال (. )38/4
( )11الجرح و التعديل (.)010/4
( )12تهذيب الكمال (.)049/4

( )13الكامل في الضعفاء (. )131/4
( )14تهذيب الكمال (.)498/43

( )15الثقات البن حبان (. )341/0
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ووثقه الذهبي( ،)1وابن حجر وزاد ثبت (.)2

أنس بن مالك صحابي تقدمت ترجمته صفحة(. )22

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن رواته ثقات .

 .التعليق على الحديث:

قال البغوي" :وفيه دليل على جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة(." )3

( )1لسان الميزان ( .)341/7

( )2التقريب ( . )543/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ، )226/6بحر الدم ( ،)126/معرفة الثقات
(.)214/2

( )3شرح السنة للبغوي (.)398/11
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الحديث السابع:

( )22باب حد الصبي متى يقتل

انَ ,ع ْن َع ْب ِد
أْ
وس َ
س ْف َي َ
فَ ,ع ْن ُ
َخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ُي ُ
ت َّ
ض َنا َعلَى َّ
الش َع َر قُتِ َل،
النبِ ِّى َ ي ْو َمئِذ ،فَ َم ْن أ َْن َب َ
" ُع ِر ْ
َّ
الش ْع َرَ ،فلَ ْم َي ْقتُلُونِى؛ َي ْعنِى َي ْوَم قَُرْيظَةَ (" )1

ا ْل َملِ ِك ْب ِن ُع َم ْي ٍرَ ,ع ْن َع ِط َّي َة ا ْلقَُر ِظ ِّى
ت أ ََنا ِم َّم ْن لَ ْم
َو َم ْن لَ ْم ُي ْنبِ ْ
ت تُِر َك ،فَ ُك ْن ُ

ال:
قَ َ
ُي ْنبِ ِت

تخريج الحديث:

عند أبي داود في سننه ( )36( - )132/5كتاب الحدود )11( -باب في الغالم يصيب الحد

 -برقم ( )5549من طريق محمد بن كثير عن سفيان بمعناه .

والترمذي في جامعه ( )22( _ )154/5كتاب السير  )26( -باب ما جاء في النزول على

الحكم  -برقم( )1415من طريق وكيع عن سفيان ،بألفاظ متقاربة.

والنسائي في سننه ( )26(- )144/9كتاب الطالق  )24( -باب متى يقع طالق الصبي -

برقم ( )3431من طريق محمد بن منصور عن سفيان بلفظ مختلف ،وفي ()59( - )94/8

كتاب السارق  )16( -باب حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد
 -برقم ( )5611من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمير نحوه.

وابن ماجه في سننه ( )24( - )156/2كتاب الحدود  )5( -باب من ال يجب علية الحد-

برقم ( )2451من طريق وكيع عن سفيان جزء من الحديث بلفظة.

وأحمد في مسنده ( )311/4من طريق هشيم بن بشير عن عبد الملك بن عمير بنحوه .وفي

(  )312/4من طريق أحمد بن حنبل عن سفيان ،جزء من الحديث بلفظة.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( -)315/12كتاب( )31السير  -باب ( )64من ينهى عن

قتله في دار الحرب برقم( )33669من طريق وكيع عن سفيان ،جزء من الحديث بلفظه.

والبيهقي في سننه الكبرى ()19(- )41/9كتاب الحجر )4(-باب بلوغ اإلنبات -برقم

( )11951من طريق ابن كثير عن سفيان ،جزء من الحديث،بلفظه  -برقم()11956من طريق
شعبة عن عبد الملك،جزء من الحديث بنحوه.

والطيالسي في مسنده ( - )913/2برقم ( )1314من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمير،

جزء من الحديث بلفظه

والطبراني في المعجم الكبير ( – )193/16برقم ( )15119من طريق أبي نعيم عن سفيان

الثوري ،جزء من الحديث بلفظه ،برقم ( ،)15116برقم ( ،)15111كالهما من طريق شعبة عن
( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )16( -)19/2كتاب السير )29( -باب حد الصبي متى يقتل  -برقم ( )2595عن عطية
ابن القرظي .
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عبد الملك بن عمير ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( - )195/16برقم ( )15116من طريق

الحميدي عن سفيان ،بنحوه ،برقم ( )15121من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير،
بنحوه ،برقم ( )15124من طريق شريك عن عبد الملك بن عمير ،بنحوه ،برقم ( )15129من

طريق هشيم عن عبد الملك بن عمير ،بنحوه.

وابن حبان في صحيحه ()21( - )143/11كتاب السير  )13( -باب الخروج وكيفيته

الجهاد  -برقم ( )5614من طريق هشيم عن عبد الملك بن عمير ،بنحوه ،برقم (  )5611من
طريق جرير عن عبد الملك بن عمير ،جزء من الحديث بلفظه  -برقم ( )5612من طريق

إسحاق بن إبراهيم عن سفيان ،جزء من الحديث بلفظه.

وعبد الرزاق في مصنفه ( - )166/14كتاب اللقطة  -باب ذكر ال قطع على من لم يحتلم

 -برقم ( )11652من طريق معمر عن عبد الملك بن عمير ،بنحوه.

ترجمة رواة الحديث:

محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي موالهم أبو عبد اهلل الفريابي(،)2( ،)1ذكره ابن حبان

في الثقات وقال :مات سنة اثنتي عشرة ومائتين(،)3

وذكر الذهبي توثيق النسائي ،وأبو زرعة له( ،)4ووثقه ابن حجر وقال :أخطأ في شيء من حديث

سفيان(.)5

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري( ،)6أبو عبد اهلل( ،)7وثقه ابن حبان وقال :مات سنة إحدى

وستين ومائة( ،)8ووثقه ابن حجر ،وقال :ربما دلس( ،)9وعده العالئي من المرتبة الثانية وقال

عنه:احتمل األئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيحين( ،)10وذكر النسائي أنه مدلس(.)11

( )1النسبة إلى فارياب بليدة بنواحي بلم مدينة مشهورة بخراسان ،خرج منها جماعة من المحدثين واألئمة  .األنساب
للسمعاني (.)321/4

( )2تهذيب الكمال(. )23/12

( )3الثقات البن حبان (. )22/2

( )4سير أعالم النبالء (. )221 /24

( )5التقريب ( )222/انظر للتوسع في ترجمته إلى :معرفة الثقات ( ، )122/1الجرح والتعديل (  ،)222/8الكامل في
الضعفاء (.)132/1

()6هذا نسبة إلى بطن من همدان وبطن من تميم  .األنساب للسمعاني ( . )222/2
( )7تهذيب الكمال (. )324/28

( )8الثقات ألبن حبان (.)414/6

( )9التقريب ( . )444/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ، )371/6تاريم ابن معين برواية الدوري ()74/1
 ،بحر الدم ( ، )60/معرفة الثقات للعجلي ( ، )417 /1الجرح والتعديل (. )440/4

( )10جامع التحصيل في أحكام المراسيل (. )114/

()11تسمية مشايم أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي وذكر المدلسين (. )110/
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عبد الملك بن عمير بن سويد بن جارية القرشي القبطي( .)1ذكره ابن حبان في الثقات ،وزاد
أنه مدلس ،وقال :مات عن مائة سنة وثالث سنين( ،)2كما وثقه الذهبي( ،)3وابن حجر وقال :ربما

دلس

(،)4

وضعفه أحمد( ،)5وأبو حاتم ،وزاد تغير حفظه قبل موته( ،)6وذكر ابن الجوزي تضعيف

يحيى بن معين له( ،)7وذكر الذهبي قول النسائي عنه بأنه ال بأس به(،)8وقال العالئي :أحد

التابعين احتج به الشيخان وغيرهما ،وذكر عن بعض الحفاظ أن اختالطه احتمل ألنه لم يأت
فيه بحديث منكر فهو من القسم األول الذي يحتج بحديث(،)9قال أبو زرعة :عنه مدلس

(،)10

العالئي :مدلس ،لكن ال يحتج بتدليسه إال إذا صرح بالسماع(.)11

عطية القرظي له صحبة ،وقال كنت فيمن حكم عليهم سعد بن معاذ فشكوا في

قال

فتركوني(.)12

درحة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ وتدليس عبد الملك بن عمير ال شيئ فيه ألنه صرح بالسماع في

رواية أبي داود  ،والبيهقي في السنن الكبرى .

التعليق على الحديث:

يبين لنا الحديث؛ أنه اليجوز قتل الصبي الكافر قبل أن يبلغ ،و أن من عالمات البلوغ التي

بينها لنا الحديث هو إنبات الشعر يقول الترمذي" :والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم

يرون اإلنبات بلوغا إن لم يعرف احتالمه وال سنه ،وهو قول أحمد و إسحاق "(.)13

( )1تهذيب الكمال ( .)371/18

( )2الثقات البن حبان (. )17/0

( )3المغني في الضعفاء ()417/4

( )4التقريب ( . )364/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :معرفة الثقات ( ، )141/4علل الترمذي البن رحب (. )141/1
( )5بحر الدم (. )114/

( )6الجرح و التعديل (.)361/0

( )7المتروكون إلبن الجوزي (. )101/ 4
( )8الكاشف (. )996/1

( )9المختلطون ( . )69/
( )10المدلسون ألبي زرعة ( . )71/

( )11جامع التحصيل في أحكام المراسيل (. )114/

( )12هذه النسبة إلى قريظة .األنساب للسمعاني ( .)564/5انظر للتوسع في ترجمته إلى  :تهذيب الكمال (، )107/41
اإلصابة في تمييز الصحابة (. )014/4

( )13المرجع السابق الجزء والصفحة.
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الحديث الثامن

( )43باب في سهام العبيد و الصبيان

َخبرَنا إِسم ِ
اعي ُل ْب ُن َخلِ ٍ
َخ َب َرَنا َح ْفصَ ,ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َزْي ٍدَ ,ع ْن ُع َم ْي ٍر َم ْولَى آ ِبى اللَّ ْحِم
يل ,أ ْ
أ ْ ََ ْ َ
َعطَانِى
َعطَانِى َر ُسو ُل اللَّ ِه ِ م ْن ُخ ْرثِ ِّى( ،)1اْل َمتَ ِ
قَ َ
اعَ ،وأ ْ
ت َخ ْي َب َر َ -وأ ََنا َع ْبد َم ْملُوك  -فَأ ْ
الَ " :ش ِه ْد ُ
ال :تََقلَّ ْد بِهَ َذا (")2
َس ْيفاً ،فَقَ َ

تخريج الحديث:

أخرجه أبي داود في سننه ( )14( - )526/2كتاب الجهاد  )151( -باب المرأة والعبد

يحذيان من الغنيمة – برقم ( )2634من طريق بشر بن الفضل عن محمد بن زيد ،جزء من
الحديث بلفظه.

والترمذي في جامعه ( )22( - )126/5كتاب السير )6( -باب هل يسهم للعبد  -برقم

( )1446من طريق بشر بن الفضل عن محمد بن زيد ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )25( -)642/2كتاب الجهاد  )36(-باب العبيد والنساء يشهدون مع

المسلمين -برقم ( )2144من طريق هشام بن زيد عن محمد بن زيد ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد بن حنبل في مسنده ( )223/4من طريق بشر بن المفضل عن محمد بن زيد جزء

من الحديث بلفظه.

والحاكم في مستدرك ( - )131/2كتاب قسم الصبي  -باب إعطاء الفارس سهمين واعطاء

الرجل سهماً  -من طريق بشر بن الفضل عن محمد بن زيد ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ()21( - )192/11كتاب السير  )15( -باب الغنائم وقسمتها -

برقم ( )5131من طريق أبي خيثمة عن حفص بن غياث ،جزء من الحديث بلفظه.

وعبد الرزاق في مصنفه ( )221/4كتاب الجهاد  -باب سهم العبد  -برقم ( )6545من

طريق محمد بن زيد ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )31( - )549/12كتاب السير  )149( -باب العبد أيسهم له

شيء إذ شهد الفتح  -برقم ( ) 33111من طريق حفص بن غياث جزء من الحديث بلفظه ،برقم
( )3312من طريق محمد بن زيد جزء من الحديث بلفظه.

والطبراني في المعجم الكبير ( - )96/16برقم ( )13116من طريق هشام بن سعد عن

محمد بن زيد ،جزء من الحديث بلفظه ،برقم ( )13124من طريق ابن لهيعة عن محمد بن زيد،

( )1أثاث البيت و متاعه  .النهاية في غريب الحديث (.)16/2

( )2أخرجه الدارمي في سننه ( )16( - )64/2كتاب السير )34( -باب في سهام العبيد و الصبيان  -برقم ( )2564عن
عمير مولى آبي اللحم .
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جزء من الحديث بلفظه ،برقم ( )13121من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن زيد،

جزء من الحديث بلفظه.

والطيالسي في مسنده ( - )451/2برقم ( )1311من طريق عبد اهلل بن عقبة عن محمد بن

زيد ،جزء من الحديث بلفظه.

والبيهقي في السنن الكبرى ( )46( - )31/6كتاب السير  )53( -باب شهود من ال فرض

عليه برقم( )11315من طريق فضيل بن سليمان وبشر بن المفضل عن محمد بن زيد ،جزء من

الحديث بلفظه.

والنسائي في السنن الكبرى( )52(-)62/6كتاب الطب )35(-باب ذكر ما-...برقم ()6563

من طريق قتيبة عن بشر بن محمد عن عمير مولى أبي اللحم ،جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه أحمد في مسنده ( )351/5عن أبي ليلى ،بنحوه.
والبيهقي في السنن الكبرى ()42( - )165/1كتاب قتال أهل البغي  )53( -باب أمانة

المرأة المسلمة  -برقم ( )16295عن ابن عباس ،بنحوه.

ترجمة رواة الحديث:

إسماعيل بن الخليل الخزاز ,أبو عبد اهلل الكوفي( ,)1ذكره ابن حبان في الثقات وقال:
ومات سنة خمس وعشرين ومائتين( ،)2ووثقه الذهبي( ،)3وابن حجر(.)4

حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي ,أبو عمر الكوفي وقاضيها ،وولي القضاء

ببغداد( ،)5ذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات ست وتسعين ومائة( ،)6وذكر الذهبي توثيق

يعقوب بن شيبة له وذلك إذا حدث من كتابه وكان يتقى بعض حفظه( ،)7كما وثقه ابن حجر

وقال :تغير حفظه قليالً في اآلخر( ،)8وقال العالئي :هو أحد رجال الصحيحين ،وقال :ووثقه
وثبته يعقوب بن شيبة ،وأبو زرعة ،إذا حدث من كتابه(.)9

( )1تهذيب الكمال (. )14/3

( )2الثقات البن حبان (. )66/1
( )3الكاشف (. )254/1

( )4التقريب (  )146/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :معرفة الثقات للعجلي ( ، )225/1الجرح و التعديل (.)196/6
( )5تهذيب الكمال (.)08/7

( )6الثقات البن حبان (. )244/9
( )7الكاشف (. )343/1

( )8التقريب(. )163/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )414/1تاريم ابن معين برواية الدوري ()261/1
 ،معرفة الثقات للعجلي ( ، )314/1الجرح و التعديل ( )114/3سنن الدارقطني (. )96/4

( )9المختلطون ( . )25/
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محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان القرشي التيمي الجدعاني المدني(،)1
ذكره ابن حبان في كتاب الثقات

(،)2

ووثقه الذهبي

(،)3

وابن حجر(.)4

عمير مولى آبي اللحم الغفاري صحابي يكنى أبا عبد اهلل ،له صحبة 

(.)5

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

يبين لنا الحديث أنه يجوز إعطاء المملوك من المتاع؛ ولكن ال يأخذ نصيب الحر .قال

رض ُم له بشيء.
الترمذي " :العمل على هذا عند بعض أهل العلم ال يسهم للمملوك ،ولكن ُي َ
وهو قول الثوري و الشافعي وأحمد واسحاق"(.)6

( )1تهذيب الكمال (.)234/24

( )2الثقات البن حبان (.)395/4
( )3الكاشف (. )162/2

( )4التقريب (  )566/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :تاريم ابن معين برواية الدارمي (  ،)190/بحر الدم ( ، )136/
معرفة الثقات للعجلي ( ، )231/2الجرح والتعديل (.)406/7

( )5تهذيب الكمال ( . )363/22انظر للتوسع في ترجمته إلى  :اإلصابة في تمييز الصحابة (.)31/4
( )6السنن الترمذي

(.)126/5
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( )10باب في أن النفل إلى اإلمام

الحديث التاسع:
َخبرَنا َخ ِال ُد ْب ُن م ْخلٍَد ,ح َّدثََنا مالِك ,ع ْن َن ِ
اف ٍعَ ,ع ِن ْاب ِن
َ
َ
أ ْ ََ
َ
َ
س ِرَّيةً ِفيها ْابن عمر فَ َغنِموا إِبِالً َكثِيرةً ،فَ َك َان ْ ِ
امهُ ُم اثَْن ْى
َ
َ
َ ُ ُ ََ
ت سهَ ُ
ُ
َوُن ِّفلُوا(َ )1ب ِعي اًر َب ِعي اًر(" )2

سو ُل اللَّ ِه 
الَ " :ب َع َ
ُع َم َر قَ َ
ث َر ُ
ِ
َح َد َع َش َر َب ِعي اًر،
َع َش َر َبعي اًر ،أ َْو أ َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه( )07( -)498/6كتاب فرض الخمس )10(-باب من الدليل

على أن الخمس لتوائب المسلمين  -برقم ( )3134من طريق عبد اهلل بن يوسف عن مالك،

بزيادة قبل نجد ،وفي ( )64( -)717/7كتاب المغازي )07( -باب من السرية التي قبل نجد -

برقم (  )4338من طريق أيوب عن نافع ،بنحوه.

ومسلم في صحيحه ( )34( -)1368/3كتاب الجهاد والسير  )14( -باب األنفال  -برقم

( )30من طريق يحيى عن مالك ،بألفاظ متقاربة ،برقم ( )36من طريق الليث عن نافع ،بألفاظ
متقاربة ،برقم ( )37من طريق عبيد اهلل بن عمر ،بألفاظ متقاربة.

وأبي داود في سننه ()10( - )31/3كتاب الجهاد  )107( -باب في نفل السرية تخرج من

المعسكر  -برقم ( )4743من طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافع ،بنحوه ،برقم ( )4740من

طريق محمد بن إسحاق عن نافع ،بنحوه ،و في ( - )34/3برقم ( )4746من طريق الليث عن

نافع ،بنحوه ،برقم ( )4747من طريق عبيد اهلل عن نافع ،بنحوه.

والترمذي في جامعه ( )44( – )144/4كتاب السير – ( )6باب في سهم الخيل – برقم

( )1004من طريق عبيد اهلل عن نافع ،بنحوه.

وابن ماجه في سننه ( )44( – )904/4كتاب الجهاد – ( )36باب قسمة الغنائم – برقم

( )4804من طريق عبيد اهلل عن نافع ،بنحوه.

ومالك في الموطأ ( )41( - )401/4كتاب الجهاد  )6( -باب جامع النفل في الغزو  -برقم

( )97من طريق يحيى عن مالك ،بنحوه.

وأحمد في مسنده ( )11/4من طريق عن أيوب عن نافع ،بنحوه ،وفي ( )00/4من طريق

عبيد اهلل عن نافع ،بنحوه ،وفي ( )64/4من طريق عبد الرحمن عن مالك ،بنحوه ،وفي ()81/4

من طريق عبيد اهلل بن عمر عن نافع ،بنحوه ،وفي ( )114/4من طريق إسحاق عن مالك،
( )1جمع نفل  :الزيادة  .النهاية في غريب الحديث ()99/0ز

( )2أخرجه الدارمي في سننه ( )17( - )93/4كتاب السير  )41( -باب في أن النفل إلى اإلمام  -برقم ( )4481عن عبد
ابن عمر .
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بنحوه ،وفي ( )101/4من طريق أيوب عن نافع ،بنحوه ،وفي ( )106/0من طريق حماد عن مالك،

بنحوه.

وابن حبان في صحيحه ( )41( - )164/11كتاب السير  )14( -باب الغنائم وتقسيمها  -برقم
( )4833من طريق أحمد بن أبي بكر عن مالك ،بلفظه ،برقم ( )4834من طريق الليث ابن سعد عن
نافع ،بنحوه.

والبزار في مسنده ( -)141/14برقم ( )0603من طريق عبيد اهلل بن األخنس عن نافع ،بنحوه.
والبيهقي في السنن الكبرى ( )37( - )314/6كتاب قسم الفئ والغنيمة  )11( -باب الوجة الثاني
من النفل  -برقم ( )13174من طريق يحي بن يحي عن مالك ،بنحوه.
وابن أبي شيبة في مصنفه ( )39( - )406/14كتاب المغازي  )34(-باب ما ذكر في نجد وما نقل
عنها -برقم ( )38141من طريق عبيد اهلل بن عمر عن نافع ،بزيادة كلمتي إلى نجد.

وعبد الرزاق في مصنفه ( - )191/0كتاب الجهاد  -باب النفل  -برقم ( )9330من طريق

أيوب عن نافع ،بنحوه ،برقم ( )9336من طريق عبيد اهلل بن عمر عن نافع ،بنحوه.

والبغوي في شرح السنة ( - )111/11كتاب السير والجهاد  -باب التنفيل  -برقم ()4746

من طريق أبي مصعب عن مالك ،بنحوه.

ترجمة الرواة:

خالد بن مخلد القطواني أبو الهيثم البجلي موالهم الكوفي ,وقطوان(,)1موضع بالكوفة( ،)2وثقه

العجلي( ،)3وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال كان يكره أن يقال له القطواني( ،)4وقال أبو
داود عنه :صدوق ،لكنه تشيع( ،)5وقال يحيى بن معين :ليس به

بأس(،)6

وقال أبو حاتم :يكتب

حديثه( ،)7وقال ابن عدي ال بأس به ،وزاد من المكثرين في محدثي الكوفة ( ،)8قال الذهبي()9وابن

( )1موضع بالكوفة ،ولعله اسم رجل أو قبيلة نزلت هذه الموضع ،فنسب الموضع إليهم .األنساب للسمعاني . )040/4( .
( )2تهذيب الكمال (.)163/8
( )3معرفة الثقات (.)331/1

( )4الثقات البن حبان (. )444/8

( )5سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني ( .)98/
( )6تاريم ابن معين برواية الدارمي ( . )113/
( )7الجرح و التعديل (. )304/3

( )8الكامل في الضعفاء الرجال (. )30/3
( )9المغني في الضعفاء (. )313/1
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حجر عنه :صدوق ،وزاد تشيع ،وله أفراد( ،)1وضعفه ابن سعد( ،)2و قال أحمد بن حنبل :له

أحاديث مناكير(.)3

مالك بن أنس ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة(. )42

نافع مولى عبد اهلل بن عمر أبو عبد اهلل المدني ,قيل :إن أصله من المغرب ،وقيل :من

نيسابور( ،)4وذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة سبع عشرة ومائة( ،)5ووثقه الذهبي( ،)6وابن

حجر(.)7

عبد اهلل بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي,صحابي جليل ،استصغره النبي  في بدر و أحد،
وأجازه و هو ابن خمس عشرة سنة ،وقتله الحجاج عندما أمر عبد الملك بن مروان أن يقتدي

ال أن يضربه بحربة مسمومة فقتله ،سنة
الحجاج به في أداء الحج ،فشق ذلك على الحجاج ،فأمر رج ً
ثالث وسبعين(.)8

درجة الحديث:

وهذا الحديث حسن بهذااإلسناد؛ ألن خالداً صدوق ،وبالمتابعات يرتقي إلى الصحيح لغيره.

قال الترمذي عقب تخريجه" :حديث حسن صحيح(" )9

التعليق على الحديث:
وقال الترمذي :والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم وهو قول سفيان

الثوري األوزاعي ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحاق قالوا للفارس ثالثة أسهم سهم له

وسهما لفرسه وللراجل سهم( ،)10وقال العيني نقالً عن الخطابي ":التنفيل عطية يخص بها اإلمام ،من

أبلى بالء حسناً ،واحتج بهذا الحديث سعيد بن المسيب والحسن البصري واألوزاعي وأحمد واسحاق في
جواز التنفيل بعد سهامهم قالوا :هذا ابن عمر يخبر أنهم قد نفلوا بعد سهامهم بعي ار بعي ار فلم ينكر

ذلك النبي "

()11

( )1التقريب ( . )191/

( )2الطبقات الكبرى (. )416/6
( )3بحر الدم ( . )48/

( )4التهذيب الكمال (. )498/49
( )5الثقات البن حبان (.)467/0
( )6الكاشف (.)310/4

( )7التقريب ( . )009/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )444/7تاريم ابن معين برواية الدارمي
( ، )149/معرفة الثقات للعجلي ( ، )311/4الجرح و التعديل (.)401/8

( )8أسد الغابة ( ، )447/3انظر للتوسع في ترجمته إلى :اإلصابة في تمييز الصحابة (.)347/4
( )9جامع الترمذي (.)144/4

( )10المرجع السابق الجزء والصفحة.
( )11عمدة القار (. )84/10

55

الحديث العاشر

( )11باب من قتل قتيالً فله سلبه

َّاج ْب ُن ِم ْن َه ٍ
ط ْل َح َة,
اق ْب ُن َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن أَِبى َ
ْ
س َح ُ
الَ ,ح َّدثََنا َح َّم ُ
أخ َب َرَنا َحج ُ
سلَ َم َةَ ,ح َّدثََنا إِ ْ
اد ْب ُن َ
()1
ِ ِ
َن َّ
َع ْن أََن ِ
ين،
س ْب ِن َم ِال ٍك أ َّ
الَ :م ْن قَتَ َل َك ِاف ًار َفَلهُ َسلَُبه  ،فَقَتَ َل أَُبو َ
الن ِب َّى  قَ َ
طْل َحةَ َي ْو َمئذ ع ْش ِر َ
َسالََبهُ ْم(")2
َوأ َ
َخ َذ أ ْ

تخريج الحديث:

أخرجه أبو داود في سننه ( )10( - )43/3كتاب الجهاد  )147( -باب في السلب يعطى القاتل -
برقم ( )4741من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة ،بنحوه.
وأحمد في مسنده (  )114 /3من طريق يحيى بن سعيد عن حماد بن سلمة به بنقص أخذ أسالبهم،
وفي( )143/3من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة ،بنحوه ،وفي( )191/من طريق بهز بن
أسد أبي األسود العمي عن حماد بن سلمة به بمعناه .وفي ( )198/3من طريق أبي أيوب اإلفريقي
عن إسحاق بن عبد اهلل بن أبي طلحة ،بمعناه،و في ( )479/3من طريق عفان عن حماد بن سلمة،

بنحوه.

والبيهقي في سننه الكبرى ( )37( - )316/6كتاب قسم الفئ والغنيمة  )9( -باب السلب للقاتل
( )13141من طريق أبي داود عن حجاج بن منهال ،بنحوه ،برقم ( )13144من طريق أبي أيوب
اإلفريقي عن إسحاق بن عبد اهلل بن أبي طلحة ،بنحوه.

والطيالسي في مسنده( )4194 (-)003/3من طريق أبي داود عن حماد بن سلمة ،بمعناه.
وابن أبي شيبة في مصنفه ( )41( - )369/14كتاب السير  )93( -باب من جعل السلب للقاتل-
برقم ( )33706من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة ،بنحوه ،وفي ()39( - )044/14كتاب
المغازي  )37( -باب غزوة حنين وما جاء فيها  -برقم (  )38143من طريق يزيد بن هارون عن
حماد بن سلمة ،بنحوه.

وابن حبان في صحيحه ( )41( - )166/11كتاب السير  )14( -باب الغنائم وقسمتها  -برقم
( )4836من طريق عبيد اهلل بن عمر عن حماد بن سلمة ،بنحوه ،وفي ( - )169/11برقم ( )4838من
طريق عبد الواحد بن غياث عن حماد بن سلمة ،بنحوه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )07(- )311/6كتاب فرض الخمس  )18( -باب ما لم
يخمس األسالب -برقم ( )3144عن أبي قتادة ،بنحوه.
1
أحد ِ
ودابَّة وغيرها  .النهاية في غريب
الق ْرَنين في الحرب من ِق ْرنِه مما يكون عليه ومعه ِم ْن ِسالح وثِياب َ
( ) ما يأخذه ُ
الحديث (.)387/4

( )2أخرجه الدارمي في سننه ( )17( - )94/4كتاب السير  )44( -باب من قتل قتيالً فله سلبه  -برقم ( )4484عن أنس
بن مالك .
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ترجمة رواة الحديث:

حجاج بن منهال ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة(.)24
حماد بن سلمة ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة(. )24

إسحاق بن عبد اهلل بن أبي طلحة ,واسمه زيد بن سهل األنصاري النجاري المدني( ،)1ووثقه
ابن حبان و قال :مات سنة أربع وثالثين ومائة( ،)2ووثقه ابن حجر(.)3
أنس بن مالك ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة(. )22

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

يبين الحديث لنا أن من قتل قتيالً من أهل الشرك فله سلبه ،حتى لو كان السلب كثي ارً فهو

من حق المقاتل المسلم الذي قتل المشرك .و السلب هو سالحه ،و ماله الذي يحمله ،و خيله أو
جمله ،و نحو ذلك .وفي هذا تشجيع من النبي  أو القائد للجنود وحثهم وحضهم على الجهاد

في سبيل اهلل ،وليس هناك مانع أن يكون هناك نوع من الجائزة على هامش ذلك.
واختلف الفقهاء في حكم السلب على أقوال منها:

اتفق مالك والثوري وأبو حنيفة على أن السلب من غنيمة الجيش ،حكمه كحكم سائر الغنيمة،
إال أن يقول األمير :من قتل قتيالً فله سلبه ،فيكون حينئذ له .وقال :األوزاعي والليث والشافعي
وأحمد واسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ،السلب للقاتل على كل حال ،قال ذلك األمير ،أو لم يقله،

إال أن الشافعي قال :إنما يكون السلب للقاتل ،إذا قتل قتيله مقبالً عليه ،وأما إذا قتله وهو مدبر
عنه ،فال سلب له .وقال األوزاعي ومكحول :السلب مغنم ،ويخمس.وقال :الشافعي يخمس كل

شيء من الغنيمة؛ إال السلب؛ فإنه ال يخمس ،وهذا قول أحمد بن حنبل والطبري :واحتجوا بقول
عمر بن الخطاب" :كنا ال نخمس السلب على عهد رسول اهلل .)4(" 

( )1تهذيب الكمال (. )444/4

( )2الثقات البن حبان (. )44/4

( )3التقريب ( . )141/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )565/6معرفة الثقات للعجلي ()216/1
،الجرح والتعديل ( ، )229/2تاريم أسماء الثقات البن شاهين ( . )39 /

( )4انظر إلى  :التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد (.)447/43
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الحديث الحادي عشر

( )35باب في قبول هدايا المشركين

انَ ,ع ْن ثَا ِب ٍتَ ,ع ْن أََن ِ
س ْب ِن َمالِ ٍك أ َّ
َن َمِل َكِ :ذى
َخ َب َرَنا َع ْم ُرو ْب ُن َع ْو ٍن ,أ ْ
أْ
َخ َب َرَنا ُع َم َارةُ ْب ُن َاز َذ َ
ِ
َخ َذها بِثَالَثَة وثَالَثِ ِ
ين َناقَةً ،فَقَبِلَهَا(")1
َي َزن أ ْ
َه َدى إِلَى النَّبِ ِّى ُ حلَّةً أ َ َ
ين َبعي اًر ،أ َْو ثَالَث َوثَالَث َ
َ
َ

تخريج الحديث:

عند أبي داود في سننه ()33( -)79/4كتاب اللباس )6( -باب في لبس الصوف والشعر

برقم ( )4136من طريق عمرو بن عون به بلفظه.

وأحمد في مسنده (  )441/3من طريق أحمد بن حنبل عن عمارة بن زاذان ،بلفظه.

والطبراني في المعجم األوسط ( - )300/8برقم (  )8808من طريق أسد بن موسى عن

عمارة بن زاذان ،بلفظه.

وأبي يعلى في مسنده ( – )144/6برقم (  )3418من طريق إسحاق بن منصور السلولي

عن عمارة بن زاذان ،بنحوه.

والحاكم في مستدركه ( - )187/4كتاب اللباس  -باب كان األنبياء يستحبون أن يلبسوا

الصوف  -من طريق إسحاق بن منصور السلولي عن عمارة بن زاذان ،بنحوه.

ترجمة الرواة:

عمرو بن عون بن أوس بن الجعد السلمي ,أبو عثمان الواسطي ،مولى أبي العجفاء ( .)2وذكره
ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة خمس وعشرين ومائتين( ،)3ووثقه ابن حجر(.)4

عمارة بن زاذان الصيدالني ,أبو سلمة البصري( ،)5وثقه يحيى بن معين( ،)6وأحمد(،)7

والعجلي( ،)8وذكره ابن حبان في الثقات( ،)9ووثقه يعقوب بن

سفيان(،)10

وأبو زرعة( ،)11وقال ابن

( )1أخرجه الدارمي في سننه( )17(- )98/4كتاب السير )03( -باب في قبول  -...برقم ( )0494عن أنس بن مالك .
( )2تهذيب الكمال (. )177/44

( )3الثقات البن حبان (. )480/8

( )4التقريب ( . )430/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :معرفة الثقات للعجلي ( ، )181/4الجرح و التعديل (، )404/6
تهذيب التهذيب ()76/8

( )5تهذيب الكمال (.)443/41

( )6تاريم ابن معين برواية الدارمي ( .)144/
( )7العلل في معرفة الرجال (.)314/1
( )8معرفة الثقات للعجلي (.)164/4
( )9الثقات البن حبان (. )463/7
( )10المعرفة و التاريم (.)118/4
( )11الجرح والتعديل (. )360/6
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عدي :ال بأس به وزاد أنه يكتب حديثه( ،)1وقال ابن حجر عنه :صدوق ،وزاد كثير

الخطأ(،)2وضعفه أبو داود( ،)3وأبو حاتم في المتن( ،)4كما ضعفه الدارقطني ( ،)5وذكر ابن حجر
تضعيف ابن عمار ،والساجي له(.)6

ثابت البناني ثقة تقدمت ترجمته صفحة(. )24

أنس بن مالك صحابي تقدمت ترجمته صفحة(. )22

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

أفرد العيني باب بعنوان :في قبول الهدية ،وبين أن النبي  لم يقبل الهدية مطلقاً من

المشركين ،بل رد على بعض المشركين هداياهم ،ومنهم حكيم بن حزام ،وعامر بن مالك ،وعبد
اهلل بن عياض ،وكذلك قبل الهدية من المشركين ،ومنهم النجاشي ،والمقوقس ،وملك أيلة ،وأكيدر

 ،وملك الروم ،وملك ذي بذن وغيرهم … وبين العيني سبب رد الهدية فقال :إنما رد هديته
ليغيظه بردها فيحمله ذلك على اإلسالم ،وقيل :ردها ألن للهدية موضعاً من القلب ،وال يجوز أن
يميل بقلبه إلى مشرك ،فردها قطعاً لسبب الميل ،وليس ذلك مناقضاً لقبول هدية النجاشي
والمقوقس وأكيدر ألنهم أهل كتاب(.)7

()1الكامل في الضعفاء (. )81/0
( )2التقريب ( .)419/

( )3سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني ( .)444/
( )4الجرح والتعديل (. )360/6
( )5سؤاالت البرقاني ( . )03/

( )6تهذيب التهذيب (.)360/7

( )7انظر :عمدة القار (.)437/13
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( )24باب في النهي عن قتل المعاهد

الحديث الثاني عشر
طفَ ِان ُّى,
ش ٍن ا ْل َغ َ
يدَ ,ح َّدثََنا ُع َي ْي َن ُة ْب ُن َع ْب ِد َّ
أْ
الر ْح َم ِن ْب ِن َج ْو َ
َخ َب َرَنا َع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن َي ِز َ
اهداً ِفى َغ ْي ِر ُك ْن ِهه(َ )1ح َّرَم اللَّهُ َعلَ ْي ِه
َع ْن أَِبى َب ْك َرةَ أ َّ
ول اللَّ ِه  قَ َ
س َ
الَ ":م ْن قَتَ َل ُم َع َ
َن َر ُ

تخريج الحديث

ع ْن أَِب ِ
يه,
َ
اْل َجَّنةَ(")2

أخرجه أبو داود في سننه ( )14( - )31/3كتاب الجهاد  )194(-باب الوفاء للمعاهد

وحرمة ذمته  -برقم ( )2692من طريق وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن ،بلفظه.

والنسائي في سننه ( )10( - )44/8كتاب القسامة  )10( -باب تعظيم قتل المعاهد -

برقم ( )4747من طريق خالد عن عيينة بن عبد الرحمن ،بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )36 /0من طريق وكيع وأبي عبد الرحمن عن عيينة بن عبد الرحمن

بلفظه .ومن طريق عبد اهلل عن أبي عن وكيع عن سفيان عن يونس بن عبيد عن الحكم بن
األعرج عن األشعث عن أبي بكرة ،جزء من الحديث بلفظه ،و في ( )38 /0من طريق عبد اهلل
بن أحمد عن أبيه عن إسماعيل عن يونس بن عبيد عن الحكم بن األعرج عن األشعث عن أبي

بكرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )21( - )254/11كتاب السير)24( -باب الذمي والجزية -

برقم ( )5112من طريق الفضل بن الحباب عن مسدد بن مسرهد عن يزيد بن زريع عن يونس
بن عبيد عن الحكم بن األعرج عن األشعث بن ثرملة عن أبي بكرة  ،جزء من الحديث بلفظه.

والنسائي في السنن الكبرى ( )36( - )334/9كتاب القسامة  )11( -باب تعظيم قتل

المعاهد  -برقم ( )9623من طريق خالد عن عيينة ،بلفظه ،برقم ( )9625الحسين بن حريث
عن إسماعيل عن يونس عن الحكم بن األعرج عن األشعث عن أبي بكرة ،بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ()24( - )312/15كتاب الديات  )166( -باب في قتل

المعاهد  -وبرقم ( )21424من طريق وكيع عن عيينة عبد الرحمن بن جوشن ،بلفظه.

والبيهقي في السنن الكبرى ( )01( - )138/8كتاب القسامة  )11( -باب ما جاء في إثم

من قتل ذمياً بغير جرم يوجب القتل  -برقم ( )16946من طريق أبي الحسين بن بشران عن

إسماعيل بن محمد الصفار عن أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن

الحسن ،جزء من الحديث بلفظه.

( )1قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله  .النهاية في غريب الحديث(.)366/5

( )2أخرجه الدارمي في سننه ()16( - )142/2كتاب السير  )91( -باب في النهي عن قتل المعاهد  -برقم ( )2445عن
أبي بكرة .
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شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ()08( - )341/6كتاب الجزية والموادعة  )0( -باب إثم قتل

معاهداً بغير جرم  -برقم ( )3166عن عبد اهلل بن عمرو ،جزء من الحديث بلفظه.

والترمذي في جامعه ()14( - )41/4كتاب الديات )13( -باب فيمن يقتل نفساً معاهده -

برقم (  )1413عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

والنسائي في سننه ( )54( - )24/1كتاب القسامة  )14( -باب تعظيم قتل المعاهد  -برقم

( )5644عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،بنحوه.

وابن ماجه في سننه ()41( - )896/4كتاب الديات )34( -باب من قتل معاهداً  -برقم

( )4686عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )119/2عن عمرو بن عبد اهلل ،بنحوه.

ترجمة الرواة:

أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن يزيد المقرئ ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة(.)21

عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني الجوشني( ،)1أبو مالك البصري( ،)2وثقه ابن سعد(،)3

والعجلي( ،)4وذكره ابن حبان في الثقات( ،)5وابن شاهين في الثقات( ،)6وذكر الذهبي توثيق

النسائي له( ،)7وقال ابن معين( ،)8وأحمد بن حنبل( )9وأبو حاتم :ليس به بأس ،وزاد أبو حاتم
صالح الحديث( ،)10وقال ابن حجر :صدوق(.)11

عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني( ،)12وذكره ابن حبان في كتاب الثقات( ،)13ووثقه ابن حجر(.)14
( )1هذه النسبة إلى جهتين إحداهما إلى جوشن وظني أنها بطن من غطفان " .اللباب في تهذيب األنساب (. )311/1
( )2تهذيب الكمال (. )77/43

( )3الطبقات الكبرى (. )474/7

( )4معرفة الثقات للعجلي (. )411/4
( )5الثقات البن حبان (.)311/7

( )6تاريم أسماء الثقات البن شاهين ( . )179/
( )7ميزان االعتدال ( )349 /3

( )8تاريم ابن معين برواية الدوري ()116/4
( )9بحر الدم ( . )144/

( )10الجرح و التعديل (. )31/7
( )11التقريب ( . )441/

( )12تهذيب الكمال (. )34/17

( )13الثقات البن حبان (. )84/0

( )14التقريب( .)388/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :معرفة الثقات ( ،)74/4الجرح والتعديل ( ، )441/0تاريم أسماء
الثقات (.)179/
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أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن عالج بن أبي سلمة .صحابي جليل ،إنما قيل
له :أبو بكرة ،ألنه تدلى إلى النبي  ببكرة من حصن الطائف ،وأعتقه رسول اهلل  يومئذ،
وكان نادى منادي رسول اهلل  يومئذ أن من نزل إليه من عبيد أهل الطائف فهو حر ،وقال ابن

حجر :توفي سنة إحدى وخمسين(.)1

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد حسن؛ ألن عيينة بن عبد الرحمن صدوق.

التعليق على الحديث:

قال العيني" :في الحديث بيان إثم من قتل معاهداً ،أي ذمياً بغير جرم ،أي بغير ذنب ،أراد

إذاً قتله بغير حق( ،)2وحرم اهلل عليه الجنة ،ما دام ملطخا بذنبه ذلك ،فإذا طهر بالنار صار إلى

ديار األبرار"وقال المناوي نقالً عن القاضي عياض" :حرم اهلل عليه الجنة ليس فيه ما يدل على
الدوام واإلقناط الكلي فضالً عن القطع " وقال غيره :هذا التحريم مخصوص بزمان ما ،لقيام
األدلة على أن من مات مسلماً ال يخلد في النار وان ارتكب كل كبيرة ومات على اإلصرار(" )3

( )1اإلصابة في تمييز الصحابة ( . )467/6انظر للتوسع في ترجمته إلى  :أسماء من يعرف بكنيته (. )34/
( )2عمدة القار (. )141/10
( )3فيض القدير (. )194/6
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الحديث الثالث عشر:

( )46باب في صلح النبي  يوم الحديبة

اق ع ِن ا ْلبر ِ
اء ْب ِن َع ِ
ال" :
أْ
از ٍب قَ َ
س َرِائ َ
وس َ
س َح َ َ
يل َح َّدثََنا أ َُبو إِ ْ
ف َع ْن إِ ْ
َخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ُي ُ
ََ
اه ْم َعلَى
اعتَ َم َر َر ُسو ُل اللَّ ِه ِ فى ِذى اْلقَ ْع َد ِة فَأ ََبى أ ْ
ْ
اض ُ
َن َي َد ُعوهُ أ ْ
َه ُل َم َّكةَ أ ْ
َن َي ْد ُخ َل َم َّكةَ َحتَّى قَ َ
أ ِ
اضى َعلَ ْي ِه ُم َح َّمد َر ُسو ُل اللَّ ِه  ،قَالُوا :الَ ُن ِق ُّر بِهَ َذا ،لَ ْو
ْ
يم ثَالَثَةَ أَيَّامَ ،فلَ َّما َكتَُبوا َه َذا َما قَ َ
َن ُيق َ
ال :أ ََنا َر ُسو ُل اللَّ ِهَ ،وأ ََنا
ت ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْبِد اللَّ ِه ،فَقَ َ
َن ْعلَ ُم أََّن َك َر ُسو ُل اللَّ ِه َما َم َن ْع َن َ
اك َش ْيئاًَ ،ولَ ِك ْن أ َْن َ
مح َّم ُد ْبن ع ْبِد اللَّه ،فَقَ َ ِ ِ
َخ َذ َر ُسو ُل
ام ُح ُم َح َّمد َر ُسو ُل اللَّ ِه فَ َق َ
ال :الَ َواللَّ ِه الَ أ َْم ُحوهُ أ ََبداً ،فَأ َ
ُ َ
َُ
ال ل َعل ٍّى ْ
اللَّ ِه  اْل ِكتَاب  -ولَْيس ي ْح ِسن ي ْكتُب  -فَ َكتَب م َكان رس ِ َّ ِ
اضى َعلَْي ِه ُم َح َّم ُد
ول الله َ :ه َذا َما قَ َ
َ َ َ ُ ُ َ ُ
َ َ َ َُ
اب ،وأَن الَ ي ْخ ِرج ِمن أ ْ ِ
ْبن ع ْبِد اللَّ ِه ،أَن الَ ي ْد ُخ َل م َّكةَ بِ ِسالَح إِالَّ الس َّْي َ ِ ِ
َن
َحداً أ ََر َاد أ ْ
ف فى اْلق َر ِ َ ْ ُ َ ْ
َهلهَا أ َ
ْ َ
ُ َ
َ
يتْبعه ،والَ يم َنع أَحداً ِمن أَصحابِ ِه أَر َاد أ ِ
َج ُل أَتَ ْوا َعلِيًّا فَقَالُواُ :ق ْل
َ ْ
ضى األ َ
يم بِهَاَ ،فلَ َّما َد َخلَهَا َو َم َ
ْ َْ
َ ََ ُ َ َْ َ َ
َن ُيق َ
()1
لِ ِ
َج ُل "
ضى األ َ
صاحبِ َك َفْل َي ْخ ُرْج َعَّنا فَقَ ْد َم َ
َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ()04( - )308/0كتاب الصلح )6( -باب كيف يكتب هذا ما

صالح فالن بن فالن فالن بن فالن "إال ينسبه إلى قبيلته أو نسبه"  -برقم (  )4698من طريق

شعبة عن أبي إسحاق ،جزء من الحديث بلفظه ،برقم ( )4699من طريق عبيد اهلل بن موسى
عن إسرائيل ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ()08( - )300/6كتاب الجزية والموادعة )19( -

باب المصلحة على ثالثة أيام أو وقت معلوم  -برقم ( )3184من طريق يوسف بن أبي إسحاق

عن أبي إسحاق ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )64( - )619/7كتاب المغازي )43( -

باب عمرة القضاء ذكره أنس عن النبي  -برقم ( )4401من طريق عبيد اهلل بن موسى عن

إسرائيل جزء من الحديث بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )34( - )1419/3كتاب الجهاد والسير  )34( -باب صلح الحديبية

في الحديبية  -برقم ( )91من طريق شعبة عن أبي إسحاق ،جزء من الحديث بلفظه ،برقم ()91
طريق شعبة عن أبي إسحاق جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( - )1411/3برقم ( )94طريق

زكريا عن أبي إسحاق ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده (  )491/4من طريق شعبة عن أبي إسحاق جزء من الحديث بلفظه .وفي

( )494/4من طريق الحجاج عن أبي إسحاق بلفظ مختلف ،وفي ( )498/4من طريق حجين
عن إسرائيل ،بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )17( - )114/4كتاب السير  )64( -باب في صلح النبي  يوم الحديبة  -برقم
( )4017عن البراء.
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وابن حبان في صحيحه ( )41( - )414/11كتاب السير  )18( -باب الموادعة والمهادنة

 -برقم ( )4869من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق ،جزء من الحديث بلفظه.

والبيهقي في سننه الكبرى ( )49(- )0/8كتاب النفقات  )14( -باب الخالة أحق بالحضانة

 -...برقم ( )16186من طريق عبيد اهلل بن موسى عن إسرائيل ،جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

عند البخاري في صحيحه ( )64( - )611/7كتاب المغازي  -باب ( )43عمرة القضاء

ذكره أنس عن النبي  - برقم ( )4404عن عبد اهلل بن عمر ،بمعناه .

ومسلم في صحيحه ( )34( - )1411/3كتاب الجهاد والسير  )34( -باب صلح الحديبية

في الحديبية  -برقم ( )93عن أنس بن مالك ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة رواة:

محمد بن يوسف الفريابي ثقة تقدمت ترجمته صفحة(.)41

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي ,أبو يوسف الكوفي( ،)1وذكره ابن حبان

في الثقات وقال :مات سنة اثنتين وستين ومائة( ،)2ووثقه الذهبي( ،)3وابن حجر(.)4
عمرو بن عبد اهلل بن عبيد السبيعي ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة ()21

البراء بن عازب ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)22

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال النووي نقالً عن القاضي عياض" :وفيه دليل على أنه يكتفى في ذلك باالسم الشهور من

غير زيادة ،خالفاً لمن قال :البد من أربعة المذكور وأبيه وجده ونسبه .وفيه أن لإلمام أن يعقد

الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين وان كان ال يظهر ذلك لبعض الناس في باد الرأي ،وفيه
احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها أو لتحصيل مصلحة أعظم منها إذا لم يمكن ذلك إال

بذلك(." )5

( )1تهذيب الكمال (.)010/4

( )2الثقات البن حبان (.)79/6
( )3تذكرة الحفاظ (.)108/1

( )4التقريب( . )114/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )374/6بحر الدم (  ، )41/معرفة الثقات
للعجلي ( ، )444/1الجرح و التعديل (. )331/4

( )5المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (. )130/14
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( )66باب في نزول أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ

الحديث الرابع عشر:

ِ ِ
س ْع ٍد َع ْن أَِبى ُّ
َح َم ُد ْب ُن َع ْب ِد اللَّ ِه َح َّدثََنا لَ ْي ُ
أْ
َخ َب َرَنا أ ْ
الزَب ْي ِر َع ْن َجا ِب ِر ْب ِن َع ْبد اللَّه "أََّنهُ
ث ْب ُن َ
َح َز ِ
ط ُعوا أَ ْب َحلَهُ( ،)1فَ َح َس َمهُ(َ )2ر ُسو ُل اللَّ ِه صلى  بِالَّن ِار
اب َس ْع ُد ْب ُن ُم َعاذ فَقَ َ
قَ َ
الُ :رِم َى َي ْوَم األ ْ
ال :اللَّهُ َّم الَ تُ ْخ ِرْج َن ْف ِسى َحتَّى
ت َي ُدهَُ ،فلَ َّما َأرَى َذلِ َك قَ َ
ت َي ُدهُ فََن َزفَهُ ،فَ َح َس َمهُ أ ْ
ُخ َرى فَ ْانتَفَ َخ ْ
فَ ْانتَفَ َخ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ط َرةً َحتَّى َن َزلُوا َعلَى ُح ْكِم َس ْعد ،فَأ َْر َس َل
استَ ْم َس َك ِع ْرقُهُ ،فَ َما قَطَ َر قَ ْ
تُق َّر َع ْينى م ْن َبنى قَُرْيظَةَ ،فَ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون ،فَقَا َل َر ُسو ُل اللَّ ِه
إِلَ ْيه فَ َح َك َم أ ْ
ين بِ ِه ُم اْل ُم ْسل ُم َ
اؤ ُه ْم َوَذ َرِاريُّهُ ْمَ ،ي ْستَع ُ
َن ُي ْقتَ َل ِر َجالُهُ ْمَ ،وتُ ْستَ ْح َيى ن َس ُ
(. )3
ات "
ت ُح ْك َم اللَّ ِه ِفي ِه ْمَ ،و َك ُانوا أ َْرَب َع ِم َائةَ ،فلَ َّما فُ ِر َ
غ ِم ْن قَ ْتلِ ِه ُم ْانفَتَ َ
ق ِع ْرقُهُ فَ َم َ
َص ْب َ
 :أ َ

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه ( )36( - )1631/5كتاب السالم  )29( -باب لكل داء دواء

واستحباب التداوي  -برقم ( )2241من طريق أحمد بن يونس عن زهير عن أبي الزبير عن
جابر ،بمعناه.

والترمذي في جامعه ( )44( - )144/4كتاب السير  )49( -باب النزول على الحكم  -برقم

( )1084من طريق قتيبة عن الليث بن سعد ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد بن حنبل في مسنده ( )301/3من طريق حجين ويونس عن الليث ،باأللفاظ متقاربة.

وابن حبان في صحيحه ( )41(-)116/11كتاب السير )13(-باب الخروج وكيفية الجهاد-

برقم ( )4784من طريق يزيد بن موهب عن الليث بن سعد ،باأللفاظ متقاربة.

والنسائي في السنن الكبرى ( )01(- )04/8كتاب السير )73( -باب إذا نزلوا على حكم

رجل  -برقم ( )8646من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد ،جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )06( - )411/6كتاب الجهاد والسير  )168( -باب إذا نزل

العدو على حكم رجل  -برقم (  )3143عن أبي سعيد الخدري ،جزء من الحديث بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )34( - )1388/3كتاب الجهاد والسير  )44( -باب جواز قتال من

نقض العهد  -برقم ( )64عن أبي سعيد الخدري ،جزء من الحديث بلفظه.

( )1عرق في بطن الذراع  .النهاية في غريب الحديث . )441/1( -
( )2قطع الدم عنه بالكي  -المرجع السابق . )961/1( -

( )3أخرجه الدارمي في سننه ( )17( - )110/4كتاب السير )66( -باب في نزول أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ -
برقم ( )4019عن جابر .
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وأبي داود في سننه ( )44( - )044/4كتاب األدب  )106( -باب ما جاء في القيام  -برقم

( )0417عن أبي سعيد الخدري ،بنحوه

وأحمد بن حنبل في مسنده ( )149/4عن عبد اهلل بن عمر ،بلفظ مختلف.

وابن حبان في صحيحه ()61(- )496/10كتاب إخباره  عن مناقب الصحابة رجالهم

ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان اهلل عليهم  -باب ذكر سعد بن معاذ األنصاري  -برقم ()7146
عن أبي سعيد الخدري ،بنحوه.

والبغوي في سننه ( - )17/14كتاب الفضائل  -باب عمرة الحديبية وبيعة الرضوان  -برقم

(  )3813عن عبد اهلل بن عمر ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة الرواة:

أحمد بن عبد اهلل بن يونس بن عبد اهلل بن قيس التميمي ,اليربوعي أبو عبد اهلل الكوفي

()1

ذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة سبع وعشرين ومائتين

(،)2

وقال الذهبي :حجة حافظ(،)3

ووثقه ابن حجر(.)4

الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ,أبو الحارث المصري ,مولى عبد الرحمن بن خالد بن
مسافر( .)5وثقه ابن حبان و قال :مات سنة خمس وسبعين ومائة( ،)6كما وثقه ابن حجر(.)7

محمد بن مسلم بن تدرس القرشي األسدي ,أبو الزبير المكي ,مولى حكيم بن حزام( .)8وثقه

العجلي( ،)9ويحيى بن معين( ،)10وعلي بن المديني( ،)11وذكره ابن حبان في الثقات( ،)12وثقه ابن
عدي(،)13
( )1تهذيب الكمال (. )370/1

( )2الثقات البن حبان (. )9/8

( )3سير أعالم النبالء (. )407/11

( )4التقريب ( . )81/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقاث الكبرى ( ، )410/6بحر الدم (  ، )11/معرفة الثقات
( ، )193/1الجرح والتعديل (.)07/4

( )5تهذيب الكمال (. )400/44

( )6الثقات البن حبان (.)361/7

( )7التقريب ( . )464/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )017/7تاريم ابن معين برواية الدارمي
( ، )196/بحر الدم ( ،)133/معرفة الثقات (. )400/4

( )8تهذيب الكمال (.)410/46

( )9معرفة الثقات للعجلي (.)403/4

( )10تاريم ابن معين برواية الدارمي (.)197/

( )11سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني (.)87/
( )12الثقات البن حبان (.)304/0

( )13الكامل في الضعفاء (.)146/6
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وذكر المزي توثيق النسائي له( ،)1ووثقه الذهبي وزاد كان مدلساً( ،)2و قال ابن حجر :صدوق إال

أنه يدلس ،مات سنة ست وعشرين ومائة( ،)3وضعفه أبو حاتم()4وابن عيينة وشعبة وابن جريح(،)5
وقال النسائي( )6والعالئي()7وأبو زرعة( )8وابن حجر()9والسيوطي ( :)10مدلس.

جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن الخزرج األنصاري ،أبو عبد اهلل ،صحابي

جليل  ،ومات سنة سبع وسبعين(.)11

درجة الحديث:

حسن بهذا اإلسناد؛ ألن أبا الزبير صدوق.

التعليق على الحديث:

"في الحديث دليل على أنه يجوز نزول العدو على حكم رجل من المسلمين ،ويلزمهم ما

أسر واسترقاق .وقال ابن إسحاق :فخندقوا لهم خنادق ،فضربت
حكم به عليهم من قتل أو اً

أعناقهم فجرى الدم في الخندق ،وقسم أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين ،وأسهم للخيل
فكان أول يوم وقعت فيه السهمان ،لها وعند ابن سعد من مرسل حميد بن بالل أن سعد بن معاذ

حكم أيضاً ،أن تكون دورهم للمهاجرين دون األنصار فالمه األنصار ،فقال :إني أحببت أن
يستغنوا عن دوركم"(.)12

( )1تهذيب الكمال (.)419/46
( )2الكاشف (. )416/4
( )3التقريب ( . )016/

( )4الجرح و التعديل (. )70/8

( )5الضعفاء البن الجوزي (. )111/3
( )6مشيخة النسائي (. )110/

( )7جامع التحصيل في أحكام المراسيل (. )111/1
( )8المدلسون ألبي زرعة (. )88/

( )9أسماء المدلسين للسيوطي (.)91/

( )10تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ( .)40/

( )11تهذيب الكمال ( . )444/4انظر للتوسع في ترجمته إلى  :اإلصابة في تمييز الصحابة (. )434/1
( )12تحفة األحوذي (.)410/0
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( )12باب في قول النبي  "لوال الهجرة لكنت ام أر من األنصار"

الحديث الخامس عشر

ال :قَا َل
ون أ ْ
أْ
سلَ َم َة َع ْن أَِبى ُه َرْي َرةَ قَ َ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُن َه ُار َ
َخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْم ٍرو َع ْن أَِبى َ
ِ
ص ِار (")1
َر ُسو ُل اللَّ ِه  " :لَ ْوالَ اْل ِه ْج َرةُ لَ ُك ْن ُ
ام َرءاً م َن األ َْن َ
ت ْ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )63( - )131/7كتاب مناقب األنصار  )4( -باب قول

النبي  لوال الهجرة لكنت ام أر من األنصار -برقم ( )3779من طريق محمد بن بشار عن

شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ()94( - )469/13كتاب
ش ِد ٍ
َن لِي ِب ُك ْم قُ َّوةً أ َْو ِ
يد﴾(-)2
ال لَ ْو أ َّ
التمنى  )9( -باب من اللو وقوله تعالى﴿:قَ َ
آوي إِلَى ُرْك ٍن َ
برقم ( )7444من طريق أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن األعرج ،جزء من الحديث
بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )411/4من طريق عبد اهلل عن أبي عن محمد بن جعفر عن شعبة عن

محمد بن زياد عن أبي هريرة جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )414/4من طريق عبد اهلل عن
أبي عن عفان عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة جزء من الحديث بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )61( - )409/16كتاب إخباره  عن مناقب الصحابة- ...

باب ( )4فضل الصحابة والتابعين  -برقم ( )7469من طريق عبد اهلل بن محمد عن إسحاق بن

إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وأبي يعلي في مسنده ( - )410/11برقم (  )6318من طريق وهب بن بقية عن خالد عن

عبد الرحمن عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة ،بنحوه.

والنسائي في السننه الكبرى ( )48( - )376/7كتاب المناقب  )64( -باب ذكر قول النبي

 " لوال الهجرة لكنت إم أر من األنصار"  -برقم ( )8461من طريق محمد بن بشار عن محمد
عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

والبغوي في سننه ( - )171/14كتاب فضائل الصحابة  -باب فضل األنصار  -برقم

( )3971من طريق محمد بن يحيى عن يزيد بن هارون ،جزء من الحديث بلفظه.

وعبد الرزاق في مصنفه( -)09/11كتاب الجامع -باب في فضائل األنصار-برقم ()19917

من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )17( - )11/4كتاب السير  )71( -باب في قول النبي  "لوال الهجرة لكنت ام أر من
األنصار"  -برقم ( )4014عن أبي هريرة.

( )2سورة هود آية (. )81/
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شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )94(- )471/13كتاب التمنى  )9(-باب من اللو وقوله
َن لِي -)1(...برقم ( ) 7440عن عبد اهلل بن زيد ،جزء من الحديث بلفظه.
ال لَ ْو أ َّ
تعالى قَ َ
ومسلم في صحيحه ()14( - )738/4كتاب الزكاة  )46(-باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على
اإلسالم ونصر من قوى إيمانه  -برقم ( )139عن عبد اهلل بن زيد ،جزء من الحديث بلفظه .

ترجمة رواة:

يزيد بن هارون بن زاذي أبو خالد الواسطي أصله من بخارى( .)3(،)2وذكره ابن حبان في الثقات

وقال :مات سنة ست ومائتين( ،)4ووثقه الذهبي

(،)5

وابن حجر ،وزاد متقن عابد(.)6

محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ,أبو عبد اهلل( ،)7وثقه ابن المديني( ،)8و ابن حبان

وقال :مات سنة خمس وأربعين ومائة(،)9وضعفه ابن سعد( ،)10وأحمد( ،)11والجوزجاني أبو
(،)12

إسحاق

وقال أبو حاتم :صالح الحديث يكتب حديثه ،وهو شيم ( ،)13وقال ابن عدي :أرجو

أنه ال بأس به ( ،)14وذكر ابن حجر قول النسائي عنه :ليس به بأس( ،)15وقال الذهبي :حسن

الحديث

(

1

(،)16

وقال ابن حجر :صدوق له أوهام

(.)17

) سورة هود آية (. )14

( ) من أعظم مدن ما وراء النهر  .معجم البلدان (.)303/1
2

( )3تهذيب الكمال (. )461/34

( )4الثقات البن حبان (.)634/7

( )5سير أعالم النبالء (.)360/9

( )6التقريب ( . )616/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )316/9بحر الدم (  ، )177/معرفة الثقات
للعجلي ( ، )368/4رجال صحيح مسلم ( ، )360/4الجرح و التعديل ( )390/9تاريم بغداد (. )341/14

( )7تهذيب الكمال (. )413/46

( )8سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني ( . )94/
( )9الثقات البن حبان (. )377/7
( )10الطبقات الكبرى (. )049/7
( )11بحر الدم ( . )144/

( )12أحوال الرجال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني أبو إسحاق (.)443/1
( )13الجرح و التعديل (.)31/8

( )14الكامل في الضعفاء (.)444/6
( )15تهذيب التهذيب (. )334/9

( )16ميزان اإلعندال (. )673 /3
( )17التقريب ( . )499/
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أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي( ،)1ووثقه الذهبي وقال :مات سنة أربع ومائة(،)2
ووثقه ابن حجر(.)3

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر بن كعب الدوسي صحابي جليل،مات سنة تسع وخمسين(.)4

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد حسن؛ ألن محمد بن عمرو صدوق ،وبالمتابعات والشواهد يرتقي إلى

الصحيح

لغيره.

التعليق على الحديث:

قال المباركفوري نقالً عن الخطابي" :أراد بهذا الكالم لوال الهجرة لكنت إم أر من األنصار

تألف األنصار وتطييب قلوبهم والثناء عليهم في دينهم حتى رضي أن يكاون واحاداً مانهم لاوال ماا

يمنعااه ماان الهجارة التااي ال يجااوز تبااديلها ،ونساابة اإلنسااان علااى وجااوه الوالديااة كالقرشااية ،والبالديااة
كالكوفيااة واالعتقاديااة كالساانية ،والصااناعية كالصاايرفية وال شااك أنااه لاام ياارد ب اه االنتقااال عاان نسااب
آبائه إذ ذاك ممتنع قطعا ،وكيف؟ وأنه أفضال مانهم نساباً وأكارمهم أصاال ًً .قاال الخطاابي :وفياه
وجااه آخاار ،وهااو أن العاارب كاناات تعظاام شااأن الخؤولااة ،وتكاااد تلحقهااا بالعمومااة ،وكاناات أم عبااد

المطلب امرأة من بني النجاار ،فقاد يكاون ذهاب هاذا الماذهب إن كاان أراد باه نسابة الاوالدة .وقيال:

أراد بااذلك حساان موافقتااه إياااهم ،وتاارجيحهم فااي ذلااك علااى غياارهم ،لمااا شاااهد ماانهم حساان الوفاااء
بالعهااد ،وحساان الج اوار ،ومااا أراد بااذلك وجااوب متابعتااه إياااهم ،فااإن متابعتااه حااق علااى كاال مااؤمن
ومؤمنة؛ ألنه هو المتبوع المطاع ال التابع المطيع"(.)5

( )1تهذيب الكمال (.)371/33

( )2العبر في خبر من غبر (.)83/1

( )3التقريب ( )640/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ،)106/7معرفة الثقات (، )410/4الجرح والتعديل
( ، )94/0الثقات البن حبان (. )1/0

( )4اإلصابة في تمييز الصحابة(.)440/7انظر للتوسع في ترجمته إلى :تهذيب الكمال(،)366/34أسد الغابة (.)409/3
( )5تحفة األحوذي (. )411/11
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( )77باب من حمل علينا السالح فليس منا

الحديث السادس عشر
ار ح َّدثََنا إِياس ْب ُن سلَم َة ع ْن أَِب ِ
ِ
ِ
يه َع ِن َّ
ال:
أْ
الن ِب ِّى  قَ َ
َ َ َ
َخ َب َرَنا أ َُبو ا ْل َولِيد َح َّدثََنا ع ْك ِرَم ُة ْب ُن َع َّم ٍ َ
َ ُ
()1
السالَ َح َفلَْي َس ِمَّنا "
" َم ْن َس َّل َعلَْي َنا ِّ

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه()1( -)98/1كتاب اإليمان )44( -باب قول النبي من حمل علينا

السالح فليس منا -برقم( )164من طريق مصعب بن المقدام عن عكرمة بن عمار ،بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )46/4من طريق بهز عن عكرمة بن عمار بلفظه .وفي ( )04/4من طريق

أيوب بن عتبة عن إياس بن سلمة ،بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ()41(-)141/11كتاب الحدود  )104( -باب في الرجل يضرب

الرجل بالسيف ،ويرفع عليه السالح  -برقم ( )49033من طريق مصعب بن المقداد عن عكرمة
بن عمار ،بلفظه.

والطبراني في المعجم الكبير ( )41/7برقم ( )6466من طريق أيوب بن عتبة اليمامي عن

إياس بن سلمة بن األكوع بلفظ حمل بدل سل.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه()87( -)434/14كتاب الديات )4(-باب قوله تعالى﴿ َو َم ْن
الناس ج ِميعا ولَقَ ْد جاءتْهم رسلُ َنا ِبا ْلب ِّي َن ِ
ات ثُ َّم إِ َّن َك ِثي ًار ِم ْن ُه ْم َب ْع َد َذلِ َك ِفي
َح َي َ
اها فَ َكأ ََّن َما أ ْ
أْ
َ
َ َ ُْ ُ ُ
َح َيا َّ َ َ ً َ

ْاأل َْر ِ
ون﴾(-)2برقم ( )6874عن عبد اهلل بن عمر ،بلفظ حمل بدل سل.
س ِرفُ َ
ض لَ ُم ْ
ومسلم في صحيحه ( )1( - )1/98كتاب اإليمان  )44( -باب قول النبي" :من حمل
علينا السالح فليس منا" -برقم ( )161عن عبد اهلل بن عمر.

وأبي داود في سننه ( )10( -)336/4كتاب الجهاد  )74( -باب في النبل يدخل به المسجد

 -برقم ( ،)4088عن جابر بن عبد اهلل ،بنحوه.

والترمذي في جامعه ( )10( - )09/4كتاب الحدود  )46( -باب شهر السالح  -برقم

( )1409عن أبي موسى ،بلفظ حمل بدل سل.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )17( - )119/4كتاب السير  )77( -باب من حمل علينا السالح فليس منا  -برقم
( )4041عن ابن األكوع .

( )2سورة المائدة (آية . )34/
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والنسائي في سننه ( )37( - )117/7كتاب التحريم  )46( -باب من شهر سيفه ثم وضعه

في وجه الناس  -برقم ( )4111عبد اهلل بن عمر ،بلفظ حمل بدل سل.

وابن ماجه في سننه ()36( - )1311/4كتاب الفتن  )11( -باب إذا التقى بسيفهما  -برقم

( )3963عن أنس بن مالك ،بنحوه.

وأحمد في مسنده ( ،)3/4بلفظ حمل بدل سل ،وفي ( ،)03/4وفي ( )94/4كالهما عن عبد

اهلل بن عمر ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )41( - )448/11كتاب السير  )3( -باب طاعة األئمة برقم

( )4088عن عبد اهلل بن عمر ،بلفظ حمل بدل سل.

ترجمة الرواة:

أبو الوليد الطيالسي ,ثقة تقدمت ترجمته صقحة(.)22

عكرمة بن عمار العجلي ,أبو عمار اليمامي البصري( .)1وثقه يحيى بن معين( ،)2وعلي بن
المديني( ،)3والعجلي( ،)4وأبو داود( ،)5والترمذي( ،)6وذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة
(،)10

تسع وخمسين ومائة( ،)7وذكره ابن شاهين في الثقات( ،)8كما وثقه الدارقطني( ،)9والذهبي

وقال

أبو حاتم :صدوق ،ربما وهم في حديثه( ،)11وذكر الذهبي قول النسائي ليس به بأس( ،)12وقال
ابن عدي :هو مستقيم الحديث؛ إذا روى عن ثقة( ،)13وقال ابن حجر :صدوق( ،)14وقال

العالئي( ،)15وأبو زرعة

(.)16

( )1تهذيب الكمال (. )407/41

( )2تاريم ابن معين برواية الدارمي (.)143/4

( )3سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني ( . )133/
( )4معرفة الثقات للعجلي (. )144/4

( )5سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني ( . )464/
( )6شرح علل الترمذي البن رجب (. )641/4
( )7الثقات البن حبان (. )433 /0

( )8تاريم أسماء الثقات البن شاهين ( . )178/
( )9سؤاالت البرقاني للدارقطني ( . )00/
( )10الكاشف (. )33/4

( )11الجرح والتعديل (.)11/7

( )12سير أعالم النبالء (. )130/7

( )13الكامل في الضعفاء (. )476/0
( )14التقريب ( . )396/

( )15جامع التحصيل في أحكام المراسيل ( .)118/
( )16المدلسون ألبي زرعة ( . )73/
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والسيوطي()1عنه :مدلس،وقال أحمد :مضطرب الحديث عن غير إياس

()2

ا

إياس بن سلمة بن األكوع األسلمي ,أبو سلمة ,ويقال أبو بكر المدني( .)3ذكره ابن حبان في

كتاب الثقات وقال :مات سنة تسع عشرة ومائة( ،)4ووثقه ابن حجر(.)5

سلمة بن عمرو بن األكوع .صحابي جليل  شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة وبايع رسول اهلل

 ثالث مرات في أول الناس وفي أوسطهم وفي آخرهم وبايعه يومئذ على الموت ،وشارك في
سبع غزوات ،و كان ممن سكن المدينة ،وبعد مقتل عثمان انتقل فسكن الربذة .قال ابن

حجر :مات في المدينة سنة أربع وسبعين(.)6

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد حسن؛ ألن عكرمة صدوق ،وبمتابعة أيوب عند أحمد والطبراني التامة،

وشواهده ،يرتقي إلى الصحيح لغيره.

التعليق على الحديث:

يبين الحديث عدم جواز حمل السالح في وجه المسلم ،وهذا يدل على حرمة دم المسلم .قال

ابن دقيق":و معنى " فليس منا " أي ليس على هدينا وسنتنا ومنهجنا اإليماني الصحيح ،و ليس
المراد أنه ال يعد مؤمناً ،إال إذا استحل ذلك فإنه يكون خارجاً من الملة" ،كما قال ابن دقيق" :

فيه دليل على تحريم قتال المسلمين وتغليظ األمر فيه"(.)7

( )1أسماء المدلسين للسيوطي ( . )74/
( )2بحر الدم ( .)111/

( )3تهذيب الكمال (.)414/3

( )4الثقات البن حبان (.)30/4

( )5التقريب ( . )116/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )448/0تاريم ابن معين برواية الدارمي ()68/
 ،معرفة الثقات(.)439/1

( )6تهذيب الكمال ( .)311/11انظر للتوسع في ترجمته إلى :االستيعاب ( ،)193/1أسد الغابة ( ، )460/1اإلصابة في
معرفة الصحابة ()101/3

( )7إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ()711/
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( )28باب في مولى القوم وابن أختهم منهم

الحديث السابع عشر:
َن َّ
ت لِ ُم َع ِ
الن ِب َّى  قَا َل
ان أََنس َي ْذ ُك ُر أ َّ
ْ
ش ْع َب ُة قَ َ
أخ َب َرَنا أ َُبو ُن َع ْيٍم َح َّدثََنا ُ
ال ُق ْل ُ
اوَي َة ْب ِن قَُّرةَ أَ َك َ
لِ ُّلن ْع َم ِ
الَ :ن َع ْم (" )1
ُخ ِت اْلقَ ْوِم ِم ْنهُ ْم قَ َ
ان ْب ِن ُمقَِّر ٍنْ " :اب ُن أ ْ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ()80( - )00/14كتاب الفرائض  )44( -باب مولى القوم من

أنفسهم ،وابن األخت منهم  -برقم ( )6761من طريق أدم عن شعبة ،بنحوه ،وفي (- )06/14
برقم ( )67641من طريق أبي الوليد عن شعبة عن قتادة ،جزء من الحديث بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )14(– )730/4كتاب الزكاة – ( )46باب إعطاء المؤلفة -...برقم

( )133من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس جزء من الحديث بلفظه.

والترمذي في جامعه ( )01( – )714/0كتاب المناقب – ( )66باب في فضل األنصار

وقريش  -برقم ( )3911من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس جزء من

الحديث بلفظه.

والنسائي في سننه ( )43( - )116/0كتاب الزكاة )96( -باب ابن أخت القوم منهم  -برقم

( )4611من طريق وكيع عن شعبة ،بلفظه ،برقم( )4611من طريق وكيع عن شعبة ،بلفظه.
وأحمد في مسنده ( )119/3من طريق وكيع

شعبة عن قتادة عن أنس ،بلفظه ،وفي

( )181/3من طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس ،وفي ( )174/3من طريق محمد بن

جعفر عن شعبة وحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ()173/3
من طريق بهز عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك ،بلفظه ،وفي ( )444/3من طريق هاشم

عن شعبة ،بلفظه ،وفي ( )431/3من طريق أبي قطن عن شعبة ،بلفظه ،وفي ( )470/3محمد

بن جعفر عن شعبة وحجاج عن قتادة عن أنس ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )477/3من

طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )41( - )303/11كتاب السير  )1( -باب الخالفة واإلمارة -

برقم ( )4011من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك عن شعبة عن قتادة عن أنس ،جزء من

الحديث بلفظه ،وفي ( )61( - )469/10كتاب إخباره  عن مناقب الصحابة )4( - ...باب

فضل الصحابة والتابعين  -برقم ( )7468من طريق محمد بن عبد الرحمن عن يحيى بن أيوب
عن إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس ،جزء من الحديث بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )17( - )111/4كتاب السير  )84( -باب في مولى القوم وابن أختهم منهم  -برقم
( )4047عن أنس بن مالك .
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وأبي يعلى في مسنده ( - )470/0برقم ( )3417من طريق بهز بن أسد عن شعبة عن قتادة

عن أنس بن مالك ،بألفاظ متقاربة ،وفي ( - )174/7برقم ( )4148من طريق وكيع عن شعبة،

جزء من الحديث بلفظه.

وابن أبي شيبة ( )19( - )61/9كتاب األدب  )183( -باب من قال ابن أخت القوم منهم

 -برقم ( )47113من طريق وكيع عن شعبة ،بألفاظ متقاربة ،برقم ( )47114من طريق وكيع

عن شعبة ،بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي األحول(.)1ذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة تسع

عشرة ومائتين( ،)2ووثقه الذهبي( ،)3وابن حجر(.)4
شعبة ثقة ,تقدمت ترجمته صقحة(.)21

معاوية بن قرة بن إياس بن هالل بن رئاب المزني ,أبو إياس البصري(.)5ذكره ابن حبان في

الثقات وقال :مات سنة ثالث عشرة ومائة( ،)6ووثقه الذهبي( ،)7وابن حجر(.)8

أنس بن مالك ,صحابي تقدمت ترجمته صقحة(.)22

درجة الحدبث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال ابن يطال ":أما ابن أخت القوم منهم ،فمحمول عند أهل المدينة أن يكون ابن أختهم من

عصبتهم ،وعند أهل العراق الذين يورثون ذوى األرحام ابن أخت القوم منهم يرثهم ويرثونه"(.)9

( )1تهذيب الكمال (. )198/43

( )2الثقات البن حبان (.)319/7
( )3مشاهير العلماء ( . )470/

( )4التقريب ( )559/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )544/9بحر الدم (  ، )129/معرفة الثقات
( ، )244/4رجال مسلم ( ، )132/2سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني (  ، )66/الجرح و التعديل
( ، )192/6تاريم أسماء الثقات ( . )119/
( )5تهذيب الكمال (. )411/48

( )6الثقات البن حبان (.)414/0
()7الكاشف (.)477/4

( )8التقريب( )038/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )419/9معرفة الثقات ( ، )484/4الجرح والتعديل
(.)379/8

( )9شرح صحيح البخارى البن بطال (. )377/8
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( )02كتاب البيوع

( )0باب في الحالل بين و الحرام بين

الحديث الثامن عشر:
ت ُّ
َخ َب َرَنا أ َُبو ُن َع ْيٍم َح َّدثََنا َزَك ِريَّا َع ِن َّ
ان ْب َن َب ِش ٍ
سو َل
أْ
الش ْع ِب ِّى قَ َ
س ِم ْع ُ
س ِم ْع ُ
الن ْع َم َ
ت َر ُ
ير َيقُو ُل َ
ال َ
الن ِ
اللَّ ِه َ يقُو ُل " :اْل َحالَ ُل َبيِّنَ ،واْل َح َرُام َبيِّنَ ،وَب ْي َنهُ َما ُمتَ َشابِهَات الَ َي ْعلَ ُمهَا َكثِير ِم َن َّ
اس ،فَ َم ِن
الر ِ
الشبه ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ ِِ
اتَّقَى ُّ ِ
ُّ
اعى َي ْرَعى َح ْو َل
ات َوقَ َع ِفى اْل َح َرِامَ ،ك َّ
الشُبهَات ْ
استَْب َأَر لع ْرضه َودينهَ ،و َم ْن َوقَ َع فى ُ َ
اْل ِحمى فَي ِ
َن ُي َو ِاق َعهَُ ،وِا َّن لِ ُك ِّل َملِك ِح ًمى ،أَالَ َوِا َّن ِح َمى اللَّ ِه َم َح ِارُمهُ ،أَالَ َوِا َّن ِفى اْل َج َسِد
وش ُ
ك أْ
َ ُ
()1
ُّ
ب "
صلَ َح اْل َج َس ُد ُكلُّهَُ ،وِا َذا فَ َس َد ْ
صلَ َح ْ
ُم ْ
ت فَ َس َد اْل َج َس ُد ُكلهُ ،أَالَ َوِه َى اْل َقْل ُ
ت َ
ض َغةً إِ َذا َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )4(-)108/1كتاب اإليمان  )39( -باب فضل من

استب أر لدينه وعرضه  -برقم ( )04من طريق أبي نعيم ،بلفظه ،وفي ( )4( -)340/4كتاب

البيوع  -باب ( )4الحالل بين والحرام بين -...برقم ( )4101من طريق أبي فروة عن الشعبي،
بنحوه.

ومسلم في صحيحه ( )44( - )1419/3كتاب المساقاة  )41( -باب أخذ الحالل وترك

الشبهات  -برقم ( )117من طريق محمد بن عبد اهلل بن نمير الهمداني عن زكريا ،جزء من
الحديث بلفظه.

وأبي داود في سننه ( )43( - )447/3كتاب البيوع  )3( -باب اجتناب الشبهات  -برقم

( )3331من طريق ابن عون عن عامر الشعبي ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي (- )448/3
برقم ( )3334من طريق عيسى عن زكريا ،جزء من الحديث بلفظه.

والترمذي في جامعه ()14( - )011/3كتاب البيوع  )1( -باب في ترك الشبهات  -برقم

( )1410من طريق مجالد عن عامر الشعبي ،جزء من الحديث بلفظه.

والنسائي في سننه ( )44( - )441/7كتاب البيوع  )4( -باب اجتناب الشبهات في الكسب

 -برقم ( )4403من طريق ابن عون عن عامر الشعبي ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )36( - )1318/4كتاب الفتن  )14( -باب الوقوف عند الشبهات -

برقم ( )3984من طريق ابن المبارك عن عامر الشعبي ،جزء من الحديث بألفاظ متقاربة.

وأحمد في مسنده( ،)469/4وفي ( ،)471/4وفي( )474/4جميعهم من طريق مجالد عن

عامر الشعبي ،جزء من الحديث بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )18( - )113/4كتاب البيوع  )1( -باب في الحالل بين والحرام بين  -برقم ()4031
عن النعمان بن بشير .
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ترجمة الرواة:

أبو نعيم الفضل بن دكين ,ثقة تقدمت ترجمته صقحة(.)21

زكريا بن أبي زائدة واسمه خالد بن ميمون ( .)1ذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة تسع وأربعين

ومائة( ،)2ووثقه الذهبي وزاد يدلس عن الشعبي(،)3ووثقه ابن حجر ،وقال :كان يدلس( ،)4وذكره ابن حجر
في المدلسين ،وعده من المرتبة الثانية ممن احتمل تألئمة تدليسه(.)5

عامر بن شراحيل بن عبد اهلل بن شراحيل الشعبي( ،)6أبو عمرو الكوفي( .)7ذكره ابن حبان في الثقات
وقال :مات سنة تسع ومائة( ،)8ووثقه الذهبي( ،)9و ابن حجر(.)10

النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن الجالس بن الخزرج األنصاري الخزرجي ،أبو عبد اهلل المدني،

ولد على رأس أربعة عشر شه اًر من الهجرة ،وهو أول مولود ولد في األنصار بعد قدوم رسول اهلل 

المدينة( .)11قال ابن األثير :مات سنة أربع وستين في ذي الحجة(.)12

درجة الحديث:
الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات ،و تدليس زكريا ليس به شيء.

التعليق على الحديث:

قال ابن دقيق ":هذا أحد األحاديث العظام التي عدت من أصول الدين ،وهو أصل كبير في الورع
وترك المتشابهات في الدين ،والشبهات لها مثارات منها :االشتباه في الدليل الدال على التحريم أو
التحليل أو تعارض األمارات والحجج وقد عظم الشارع أمر القلب لصدور األفعال االختيارية عنه وعما

يقوم به من االعتقادات والعلوم،ورتب األمر فيه على المضغة ،والمراد المتعلق بها ،وال شك أن صالح

جميع األعمال باعتبار العلم أو االعتقاد بالمفاسد والمصالح(.")13

( )1تهذيب الكمال (. )309/9

( )2الثقات البن حبان (. )334/6
( )3الكاشف (. )410/1

( )4التقريب ( . )416/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )300/6تاريم ابن معين برواية الدوري ()04/4
 ،علل معرفة الرجال ( ،)338/4معرفة الثقات (.)37/1

( )5تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ( . )48/

( )6هذه النسبة إلى " شعب " وهو بطن من همدان  .األنساب للسمعاني ( . )434/3
( )7تهذيب الكمال (. )48/14

( )8الثقات البن حبان (. )180/0
( )9لسان الميزان (. )019/7

( )10التقريب (  . )487/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :معرفة الثقات للعجلي ( ، )14/4الجرح و التعديل ()343/6
( )11تهذيب الكمال (. )114/49
( )12أسد الغابة (. )66/3

( )13إحكام األحكام شرح عمدة األحكام (. )661/
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الحديث التاسع عشر

( )3باب في التشديد في أكل الربا

يد ْب ِن أَِبى س ِع ٍ
حدثنا أحمد بن عبد اهلل بن يونس حدثنا ْاب ُن أَِبى ِذ ْئ ٍب ع ْن س ِع ِ
ى
يد ا ْل َم ْق ُب ِر ِّ
َ
َ َ
ال ":لََيأْتَِي َّن َعلَى النَّ ِ
ال
َع ْن أَِبى ُه َرْي َرةَ أ َّ
َخ َذ اْل َم َ
ول اللَّ ِه  قَ َ
س َ
اس َزَمان الَ ُي َبالِى اْل َم ْرُء بِ َما أ َ
َن َر ُ
بِ َحالَل أ َْم بِ َح َرام(")1

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )34( - )303/4كتاب البيوع )7( -باب من لم يبالي من

حيث كسب المال  -يرقم ( )4109من طريق آدم عن ابن أبي ذئب ،جزء من الحديث بلفظه ،و
َض َعافًا
آم ُنوا َال تَأْ ُكلُوا ِّ
الرَبا أ ْ
ُّها الَِّذ َ
في ( )43(- )374/4باب قوله تعالىَ ﴿:يا أَي َ
ين َ
اعفَ ًة- )2(﴾...برقم ( )4183من طريق آدم عن ابن أبي ذئب بزيادة كلمة أمن في الحديث.
ُم َ
ض َ
والنسائي في سننه ( )44( -)443/7كتاب البيوع  )4( -باب اجتناب الشبهات في الكسب

 -برقم ( )4404من طريق محمد بن عبد الرحمن عن سعيد القبري ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده( )430/4من طريق يحيى عن ابن أبي ذوئب بزيادة كلمة من في الحديث.

والبغوي في شرح السنة ( -)17/8كتاب البيوع  -باب اإلتقاء عن الشبهات  -برقم ()4133

من طريق أسد بن موسى عن ابن أبي ذئب جاء بكلمة أو بل بدل كلمة أم.

والبيهقي في سننه الكبرى ( )13( - )464/0كتاب البيوع  )4( -باب طلب الحالل – برقم

( )11710من طريق بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب ،بلفظه.

والبزار في مسنده ( -)148/10برقم ( )8470من طريق مالك عن سعيد المقبري ،جزء من

الحديث بلفظه.

ترجمة الرواة:

أحمد بن يونس ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة(. )32

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب أبو الحارث المدني( .)3ذكره ابن
(.)6

حبان في الثقات ،وقال :مات سنة تسع وخمسين ومئة( ،)4وثقه الذهبي( ،)5وابن حجر

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )18( -)110/4كتاب البيوع  )0( -باب في التشديد  -...برقم ( )4036عن أبي هريرة .
( )2سورة أل عمران آية (. )232
( )3تهذيب الكمال (. )634/40

( )4الثقات البن حبان (.)391/7
( )5ميزان االعتدال (. )641/3

( )6التقريب (  . )493/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )413 /1تاريم ابن معين برواية الدارمي
( ، )46/بحر الدم (  ، )141/الجرح و التعديل ( ، )314/7سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي (. )87/
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سعيد بن أبي سعيد واسمه كيسان المقبري( ،)1أبو سعد المدني( .)2ذكره ابن حبان في كتاب
الثقات وقال :مات سنة ثالث وعشرين ومائة( ،)3ووثقه الذهبي ،وزاد على من قال أنه أختلط

فقال :ماروى شيئاً في مدة اختالطه ،وكذلك ال يوجد له شئ منكر(،)4ووثقه ابن حجر ،قال :تغير
قبل موته بأربع سنين( ،)5وقال العالئي :أنه من المشهور في رجال الصحيحين .قال شعبة :ساء
بعد ما كبر ،وقال محمد بن سعد :ثقة لكنه اختلط قبل موته بأربع سنين

(.)6

أبي هريرة ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة(.)21

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال المناوي " :أخبر بهذا تحر اًز من فتنة المال "أمن حالل" يأخذ "أم من حرام" وجه الذم من

جهة هذه التسوية بين األمرين ،واال فأخذ المال من الحالل غير مذموم من حيث هو ،وهذا من

معجزاته؛ فإنه إخبار عن أمر غيبي وقد وقع على وفق ما أخبر(.")7

( )1وهذه نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاو ار لها المقبري  .األنساب للسمعاني (. )361/0
( )2تهذيب الكمال (. )468/11

( )3الثقات البن حبان (. )484/4
( )4سير أعالم النبالء ()416/0

( )5التقريب (. )436/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )444/7تاريم ابن معين برواية الدارمي ()173/
 ،معرفة الثقات(. )399/1

( )6المختلطون ( . )39/

( )7فيض القدير شرح جامع الصغير (. )346/0
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الحديث عشرون:

( )05باب النهي عن أن يسعر في المسلمين

ادةَ َع ْن أََن ٍ
الَ " :غالَ
أخ َب َرَنا َع ْم ُرو ْب ُن َع ْو ٍن أ ْ
ْ
س قَ َ
سلَ َم َة َع ْن ُح َم ْي ٍد َوثَا ِب ٍت َوقَتَ َ
َخ َب َرَنا َح َّم ُ
اد ْب ُن َ
الناس :يا رس َ َّ ِ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه
ِّع ُر فَ َسع ِّْر لََنا ،فَقَ َ
ِّع ُر َعلَى َع ْهِد النَّبِ ِّى  ،فَقَ َ
ول اللهَ ،غالَ الس ْ
الس ْ
ال َّ ُ َ َ ُ
ق اْلقَابِض اْلب ِ
َحد
اسطُ َّ
الرِاز ُ
 ،إِ َّن اللَّهَ ُه َو اْل َخالِ ُ
ق اْل ُم َسع ُِّرَ ،وِاِّنى أ َْرُجو أ ْ
َن أَْلقَى َربِّى َولَ ْي َس أ َ
ُ َ
ظلَ َمة ظَلَ ْمتُهَا إِيَّاهُ بِ َدمَ ،والَ َمال(.")1
طلُُبنِى بِ َم ْ
ِم ْن ُك ْم َي ْ

تخريج الحديث:

أخرجه أبو داود في سننه( )44( -)486/3كتاب اإلجارة)10( -باب في التسعير -برقم

( )3404من طريق عفان عن حماد بن سلمة ،بألفاظ متقاربة.

والترمذي في جامعه ()14( - )610/3كتاب البيوع )73( -باب التسعير  -برقم ()1314

من طريق الحجاج بن منهال عن حماد بن سلمة ،بألفاظ متقاربة.

وابن ماجه في سننه ()14( - )744/4كتاب التجارات  )47( -باب من كره أن يسعر -

برقم ( )4411من طريق الحجاج بن منهال عن حماد بن سلمة  ،بألفاظ متقاربة.

وأحمد في مسنده ( )106/3من طريق سريج ويونس بن محمد عن حماد بن سلمة ،بألفاظ

متقاربة .وفي ( )486/3من طريق عفان عن حماد بن سلمة ،بألفاظ متقاربة.

وابن حبان في صحيحه ( )34( - )317/11كتاب البيوع  )4( -باب التسعير واإلحتكار -

برقم ( )4930من طريق خالد بن هدبة عن حماد بن سلمة ،بألفاظ متقاربة.

وأبي يعلى في مسنده ( - )161/0برقم ( )4774من طريق محمد بن عباد المكي عن أبي

سعيد مولى بني هشام عن مبارك عن الحسن ،بألفاظ متقاربة ،وفي ( - )440/0برقم ()4861
من طريق عبد الواحد عن حماد بن سلمة ،بألفاظ متقاربة ،وفي ( - )444/6برقم ( )3831من

طريق إبراهيم بن الحجاج عن حماد ،بألفاظ متقاربة.

والبيهقي في سننه الكبرى ( )14( - )49/6كتاب البيوع  )146(-باب التسعير  -برقم

( )11474من طريق الحجاج بن منهال وعفان بن مسلم ،بألفاظ متقاربة.

والبزار في مسنده ( - )469/13برقم ( )7461من طريق عبد الواحد بن عتاب عن حماد بن

مسلمة ،بنحوه.

شواهد الحديث:

أخرجه أبو داود في سننه ( )44( -)486/3كتاب اإلجارة  )10( -باب في التسعير  -برقم

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )18( - )118/4كتاب البيوع  )13( -باب النهي عن أن يسعر في المسلمين  -برقم
( )4040عن أنس بن مالك.
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( )3404عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن ماجه في سننه ()14( - )744/4كتاب التجارات  )47( -باب من كره أن يسعر -

برقم ( )4411عن أبي سعيد الخدري ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده (  ) 80/3عن أبي سعيد الخدري ،بنحوه.

ترجمة رواة الحديث:

عمرو بن عون ثقة تقدمت ترجمته صفحة(. )11

حماد بن سلمة ثقة تقدمت ترجمته صفحة(.)24

حميد بن هالل بن هبيرة العدوي ,أبو نصر البصري( .)1ووثقه الذهبي( ،)2ابن حجر و قال :مات

بعد المائة(.)3

ثابت البناني ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة()24

قتادة بن دعامة ,ثقة تقدمت ترجمت صفحة(.)41

أنس بن مالك  ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة(.)22

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

وقال المباركفوري " :وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة،

ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم .والتسعير حجر عليهم .واإلمام مأمور برعاية مصلحة
المسلمين ،وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع

بتوفير الثمن ،واذا تقابل األمران وجب تمكين الفريقين من االجتهاد ألنفسهم ،والزام صاحب
آم ُنوا َال تَأْ ُكلُوا أ َْم َوالَ ُك ْم َب ْي َن ُك ْم
ُّها الَِّذ َ
السلعة أن يبيع بما ال يرضى به مناف لقوله تعالىَ  :يا أَي َ
ين َ
ِبا ْلب ِ
ون ِت َج َارةً َع ْن تََر ٍ
اض  .)4( ...والى هذا ذهب جمهور العلماء ،وروي عن مالك
اط ِل إَِّال أ ْ
َن تَ ُك َ
َ

أنه يجوز لإلمام التسعير .وفي وجه للشافعي جوز التسعير في حالة غال السعر(.")5

( )1تهذيب الكمال ()413/7

( )2ميزان االعتدال (. )616/1

( )3التقريب ( . )184/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )431/9سؤاالت ابن الجنيد ( ، )338/سؤاالت
أبي داود لإلمام أحمد ابن حنبل ( ، )334/معرفة الثقات ( ، )340/1الجرح و التعديل ( ، )431/3الثقات البن حبان

( ، )147/4تاريم أسماء الثقات (. )71/

( )4سورة النساء آية (. )49

( )5تحفة األحوذي (. )043/4
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( )80باب في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صالحها

الحديث الحادي والعشرون
َخ َب َرَنا َخالِ ُد ْب ُن َم ْخلٍَد َح َّدثََنا َمالِك
أْ
ِّ
صالَ ُحهَا َنهَى اْل َبائِ َع
الث َم ِار َحتَّى َي ْب ُد َو َ

تخريج الحديث:

ع ْن َن ِ
الَ ":نهَى َر ُسو ُل اللَّ ِه َ ع ْن َب ْي ِع
اف ٍع َع ِن ْاب ِن ُع َم َر قَ َ
َ
ى(")1
َواْل ُم ْشتَِر َ

أخرجه البخاري في صحيحه( )44( -)449/3كتاب الزكاة )08( -باب من باع ثماره أو نخله أو
أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر - ...برقم ( )1486من طريق حجاج عن شعبة عن عبد اهلل بن
دينار عن عبد اهلل بن عمر ،جزء من الحديث بلفظه ،و في ( )34( - )460/4كتاب البيوع )84( -

باب بيع المزابنة وهي بيع الثمار بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيت العرايا قال أنس نهى النبي عن المزابنة
والمحاقلة  -برقم ( )4183من طريق يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن
عبد اهلل عن عبد اهلل بن عمر ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( - )483/4باب ( )87إذا باع الثمار قبل
أن يبدو صالحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع  -برقم ( )4199من طريق الليث عن يونس عن ابن
شهاب عن سالم بن عبد اهلل عن عبد اهلل بن عمر ،بلفظ مختلف ،وفي ( )30( - )046/4كتاب السلم
 ( )4باب السلم في النخل  -برقم ( )4448من طريق أبي الوليد عن شعبة عن عمرو عن أبيالبختري عن عبد اهلل بن عمر ،بنحوه ،برقم ( )4401من طريق محمد بن بشار عن غندر عن شعبة
عن عمرو عن أبي البختري عن عبد اهلل بن عمر ،بنحوه.

ومسلم في صحيحه ( )41( - )1160/3كتاب البيوع  )13( -باب النهي عن بيع الثمار -...برقم
( )49من طريق يحيى بن يحيى عن مالك ،جزء من الحديث بلفظه ،برقم ( )01من طريق أيوب عن
نافع ،بنحوه ،وفي ( - )1166/3برقم ( )01من طريق يحيى بن سعيد عن نافع ،بنحوه ،برقم ( )04من
طريق يحيى ابن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن عبد اهلل بن دينار عن ابن

عمر ،بنحوه ،وفي ( - )1167/3برقم ( )07من طريق يحيى بن يحيى عن سفيان عن الزهري عن ابن

نمير وزهير بن حرب عن سفيان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ،بنحوه.

وأبي داود في سننه ( )43( - )409/3كتاب البيوع  )43( -باب في بيع الثمار -...برقم ()3369
من طريق عبد اهلل بن مسلمة عن مالك ،بلفظه ،برقم ( )3371من طريق أيوب عن نافع ،بلفظه.

والترمذي في جامعه ()14( - )049/3كتاب البيوع  )10( -باب ما جاء في كراهية بيع

الثمار قبل أن يبدو صالحها  -برقم ( )1446من طريق أيوب عن نافع بنحوه.

والنسائي في سننه ( )44( -)464/7كتاب البيوع  )48( -باب الثمار قبل أن يبدو

( )1أخرجه الدارمي في سننه ()18( - )141/4كتاب البيوع  )41( -باب في التهي عن بيع الثمار حتى يبدو صالحها -
برقم ( )4000عن ابن عمر.
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صالحها  -برقم ( )4019من طريق الليث عن نافع ،جزء من الحديث بنحوه ،برقم ()4041

من طريق قتيبة بن سعيد عن سفيان عن الزهري عن سالم عن عبد اهلل بن عمر ،جزء من

الحديث بلفظه ،وفي ( -)463/7برقم ( )4044من طريق عبد الحميد بن محمد عن مخلد بن

يزيد عن حنظلة عن طاوس عن عبد اهلل بن عمر ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )14( - )746/4كتاب التجارات  )34( -باب النهي عن بيع الثمار

قبل أن -...برقم ( )4414من طريق الليث بن سعد عن نافع ،جزء من الحدث بلفظه.

ومالك في موطأ ( )17( - )138/4كتاب البيوع  )8( -باب النهي عن بيع الثمار قبل أن

يبدو صالحها  -برقم ( )1817من طريق يحيى بن يحيى عن مالك ،بلفظه

وأحمد في مسنده ( )7/4من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك ،جزء من الحديث

بلفظه ،وفي ( )37/4من طريق عبد اهلل عن أبي عن سفيان عن عبد اهلل بن دينار عن عبد اهلل

ابن عمر ،جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه( )34(-)477/4كتاب البيوع )80( -باب الثمار قبل أن يبدو

صالحها -برقم ( )4193عن زيد بن ثابت ،بنحوه ،وفي ( -)478/4برقم ()4190عن أنس.

ومسلم في صحيحه ( )41( - )1167/3كتاب البيوع  )13( -باب النهي عن بيع

الثمار -...برقم ( - )03برقم ( )04كهما عن جابر ،بنجوه ،برقم ( )00عن ابن عباس ،بنحوه.

ترجمة رواة الحديث:

خالد بن مخلد ,صدوق تقدمت ترجمته صفحة(.)11
مالك بن أنس ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة(.)42
نافع ,ثقة تقدمت ترجمته .صفحة(.)13

عبد اهلل ابن عمر ,صحابي تقدمت ترجمت صفحة(.)13

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد حسن؛ ألن خالداً صدوق ،وبالمتابعات والشواهد يرتقي إلى الصحيح لغيره.

التعليق على الحديث:

قال أبو عيسى" :العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم كرهوا بيع

الثمار قبل أن يبدو صالحها وهو قول والشافعي وأحمد واسحق(.")1

( )1المرجع السابق الجزء والصفحة .
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الحديث الثاني والعشرون

( )88باب الجائجة

َخ َب َرَنا ْاب ُن ُج َرْي ٍج َع ْن أَِبى ُّ
ال" :
الزَب ْي ِر َع ْن َجا ِب ٍر أ َّ
ان ْب ُن ُع َم َر أ ْ
أْ
ول اللَّ ِه  قَ َ
س َ
َخ َب َرَنا ُعثْ َم ُ
َن َر ُ
()1
ال أ ِ
ق؟(")2
َخ َ
ْخ ُذ َم َ
يك بِ َغ ْي ِر َح ّ
ْخ َذ َّن ِم ْنهُ َش ْيئاً ،بِ َم تَأ ُ
َص َابتْهُ َجائِ َحة فَالَ َيأ ُ
َم ِن ْابتَ َ
اع ثَ َم َرةً فَأ َ

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه ()44( - )1191/3كتاب المساقاة )3( -باب وضع الجوائح-

برقم ( )14من طريق ابن وهب عن ابن جريج ،جزء من الحديث بلفظه.

والنسائي في سننه( )44( -)464/7كتاب البيوع )31( -باب وضع الجوائح  -برقم

( )4047من طريق حجاج عن ابن جريج ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي( -)460/7برقم
( )4048من طريق ثور بن يزيد عن ابن جريج ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن ماجه في سننه( )14( -)747/4كتاب التجارات )33( -باب بيع الثمار سنين الجائحة

 -برقم ( )4419من طريق ثور بن يزيد عن ابن جريج ،جزء من الحديث بلفظه.

والدارقطني في سننه ( - )434/3كتاب البيوع  -باب الصلح  -برقم ( )4918من طريق

ابن وهب عن ابن جريج بنحوه  -برقم ( )4919من طريق حجاج عن ابن جريج ،بنحوه.

وابن حبان في صحيحه ( )34( - )411/11كتاب البيوع  )8( -باب في الجائحة  -برقم

( )0134من طريق حجاج عن ابن جريج ،جزء من الحديث بلفظه.

والنسائي في السنن الكبرى ( )31( - )31/6كتاب البيوع )48( -باب وضع الجوائح  -برقم

( )6173من طريق حجاج عن ابن جريج ،بنحوه  -برقم ( )6174من طريق ثور بن بن زيد عن
ابن جريج ،بنحوه.

شواهد الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )44( - )483/4كتاب البيوع  )87( -باب إذا باع الثمار قبل أن
يبدو صالحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع  -برقم ( )4198عن أنس ،بنحوه.
ومسلم في صحيحه ()44( - )1191/3كتاب المساقاة  )3( -باب وضع الجوائح  -برقم ( )10عن

أنس بنحوه.

( )1اآلفة التي تهلك الثمار واألموال و تستأصلها  ،وكل مصيبة عظيمة اآلفَةُ التي تُهلِك الثّمار واألموال وتَستَ ِ
أصلُها .
ْ
ْ
ْ
النهاية في غريب الحديث(.)135/1
( )2أخرجه الدارمي في سننه ( )18( - )144/4كتاب البيوع  )44( -باب الجائجة  -برقم ( )4006عن جابر.
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ترجمة رواة الحديث:

عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط العبدي ,أبو عبد اهلل البصري( .)1ذكره ابن حبان في كتاب
الثقات وقال :مات سنة تسع ومائتين( ،)2ووثقه الذهبي( ،)3وابن حجر(.)4

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي األموي ,أبو الوليد ,وأبو خالد المكي(.)5وثقه

الذهبي قال :لكنه مدلس( ،)6كما وثقه ابن حجر قال :وكان يدلس ويرسل( ،)7وقال العالئي

()8

والنسائي( ،)9وأبو زرعة( ،)10والسيوطي()11عنه :مدلس ،وعده ابن حجر من المرتبة الثالثة في

التدليس ،الذي التقبل روايته إال إذا صرح بالسماع(.)12

محمد بن مسلم هو أبو الزبير المكي ،صدوق تقدمت ترجمته صفحة(.)33

جابر بن عبد اهلل األنصاري ,صحابي تقدمت ترجمته .صفحة(.)33

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد ضعيف؛ ألن الحديث فيه علتان هما :تدليس ابن جريج ،وأبو الزبير

صدوق ،وبالشواهد يرتقي إلى الحسن لغيره.

التعليق على الحديث:

وقال الصنعاني ":وفي الحديث دليل على أن الثمار التي على رؤوس الشجر إذا باعها

المالك وأصابتها جائحة أن يكون تلفها من مال البائع ،وأنه ال يستحق على المشتري في ذلك

شيئاً .وظاهر الحديث فيما باعه منهي عنه وأنه وقع البيع بعد بدو الصالح؛ ألنه منهي عن بيعه
قبل بدوه ،ويحتمل وروده أي حديث وضع الجوائح قبل النهي"(.)13

( )1تهذيب الكمال (. )461/19

( )2الثقات البن حبان (. )401/8
( )3الكاشف (. )11/4

( )4التقريب (. )380/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )498/9تاريم ابن معين برواية الدارمي ()183/
 ،بحر الدم.

( )5تهذيب الكمال (. )338/18

( )6من تكلم فيه وهو موثق (. )140/

( )7التقريب ( . )363/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )03/8تاريم ابن معين برواية الدارمي()143/
 ،بحر الدم ( ، )114/معرفة الثقات ( ، )113 /4تاريم الثقات البن شاهين (.)108/

( )8جامع التحصيل في أحكام المرسيل (. )431/
( )9مشيخة النسائي (. )116/

( )10المدلسون ألبي زرعة (. )71/
( )11أسماء المدلسين (. )71/

( )12تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (.)41/
( )13سبل السالم للصنعاني (. )114/3

65

( )83باب النهي عن بيع الطعام قبل القبض

الحديث الثالث والعشرون
َخبرَنا َخالِ ُد ْب ُن م ْخلٍَد ح َّدثََنا مالِك ع ْن َن ِ
اف ٍع َع ِن ْاب ِن ُع َم َر َعن َّ
النبِ ِّى  قَ َ
الَ " :م ِن ْابتَاعَ
َ
َ
أ ْ ََ
َ
َ
ضهُ (")1
َ
ط َعاماً فَالَ َيبِ ْعهُ َحتَّى َي ْقبِ َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )44( -)410/4كتاب البيوع  )01( -باب الكيل على البائع
ون ﴾( -)2برقم ( )4146من طريق عبد
وه ْم أ َْو َو َزُن ُ
والمعطي قوله تعالىَ ﴿ :وِا َذا َكالُ ُ
وه ْم ُي ْخ ِس ُر َ
اهلل بن يوسف عن مالك ،يستوفيه بدل يقبضه ،و في ( )04( - )419/4باب ما يذكر في بيع

الطعام والحكرة  -برقم ( )4133من طريق أبي الوليد عن شعبة عن عبد اهلل بن دينار عن ابن
عمر ،بلفظه )00( - )441/4( ،باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك  -برقم

( )4136من طريق عبد اهلل بن مسلمة عن مالك ،جزء من الحديث بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )41( - )1109/3كتاب البيوع  )8( -باب بطالن بيع المبيع قبل

القبض  -برقم ( )49من طريق يحيى بن يحيى عن مالك ،يستوفيه بدل يقبضه.

وأبي داود في سننه ( )44( - )499/3كتاب اإلجارة  )31( -باب في بيع الطعام قبل أن

يستوفى  -برقم ( )3494من طريق عبد اهلل بن مسلمة عن مالك ،يستوفيه بدل يقبضه.

والنسائي في سننه ( )44( - )480/7كتاب البيوع  )00( -باب بيع الطعام قبل أن يستوفى

 -برقم ( )4090من طريق عن ابن القاسم عن مالك ،يستوفيه بدل يقبضه ،برقم ( )4096من

طريق بن القاسم عن مالك عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر ،بلفظه ،وفي ()06( - )486/7
باب النهي عن بيع ما اشترى من طعام بكيل حتى يستوفى  -برقم( )4614من طريق سليمان

بن داود والحارث بن مسكين عن بن وهب عن عمرو بن الحارث عن المنذر بن عبيد عن
القاسم بن محمد عن ابن عمر ،بنحوه.

وابن ماجه في سننه ( )14( - )749/4كتاب التجارات  )37( -باب النهي عن بيع الطعام

قبل -...برقم ( )4446من طريق سويد بن سعيد عن مالك ،يستوفيه بدل يقبضه.

ومالك في موطأ ( )17( - )167/4كتاب البيوع  )19( -باب العينة وما يشبهها  -برقم

( )1863من طريق يحي بن سعيد عن مالك ،يستوفيه بدل يقبضه ،برقم ( )1864من طريق
مالك عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )18( - )143/4كتاب البيوع  )40( -باب النهي عن بيع الطعام قبل القبض  -برقم
( )4009عن ابن عمر.

( )2سورة المطففين آية (. )3
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وأحمد في مسنده ( )44/4من طريق عبيد اهلل عن نافع ،يستوفيه بدل ،يقبضه ،وفي

( )46/4من طريق عبد اهلل عن أبي عن يزيد عن شعبة عن عبد اهلل بن دينار عن عبد اهلل بن
عمر ،اشترى بدل ،ابتاع وفي ( )09/4من طريق عبد اهلل عن أبي عن وكيع وعبد الرحمن عن سفيان
عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه ،وفي ( )73/4من طريق عبد اهلل عن أبي عن عفان عن عبد العزيز بن
مسلم عن عبد اهلل بن دينار عن عبد اهلل بن عمر ،اشترى بدل ابتاع .وفي ( )79/4من طريق عبد اهلل

عن أبي عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد اهلل بن دينار عن عبد اهلل بن عمر ،بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )44( - )306/11كتاب البيوع  )0( -باب البيع المنهي عنه -

برقم ( )4981من طريق محمد بن عبد الرحمن السامي عن يحيى بن أيوب المقابري عن

إسماعيل بن جعفر عن عبد اهلل بن دينار عن عبد اهلل بن عمر ،جزء من الحديث بلفظه.

والنسائي في سننه الكبرى( )31(- )04/6كتاب البيوع  )06(-باب بيع الطعام قبل أن-...

برقم ( )6143من طريق أبي القاسم عن مالك ،يستوفيه بدل يقبضه بلفظه.

شواهد الحديث:
أخرجه أبو داود في سننه ( )44( -)311/3كتاب اإلجارة  )31( -باب في بيع الطعام قبل أن
يستوفى  -برقم ( )3499عن ابن عباس ،جزء من الحديث بلفظه.
والترمذي في جامعه ( )14( - )086/3كتاب البيوع  )06( -باب ما جاء في كراهية بيع الطعام
حتى يستوفيه  -برقم ( )1419عن ابن عباس يستوفيه بدل يقبضه

ترجمة رواة الحديث:

خالد بن مخلد ,صدوق تقدمت ترجمته صفحة(.)11
مالك بن أنس ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة(.)42

نافع ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة(.)13

عبد اهلل ابن عمر ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة(.)13

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد حسن؛ ألن خالداً صدوق ،وبالمتابعات والشواهد يرتقي إلى الصحيح لغيره

التعليق على الحديث:

وقال أبو عيسى":والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه

المشتري ،وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئاً مما ال يكال وال يوزن مما ال يؤكل وال
يشرب أن يبيعه قبل أن يستوفيه وانما التشديد عند أهل العلم في الطعام وهو قول أحمد
واسحاق"(.)1

( )1جامع الترمذي (. )419/3
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( )55باب ال يبيع على بيع أخيه

الحديث الاربع والعشرون:
َخبرَنا َخ ِال ُد ْب ُن م ْخلٍَد ح َّدثََنا مالِك ع ْن َن ِ
سو ُل اللَّ ِه  " :الَ
ال :قَ َ
اف ٍع َع ِن ْاب ِن ُع َم َر قَ َ
َ
َ
ال َر ُ
أ ْ ََ
َ
َ
()2( )1
اج ُشوا "
ض ُك ْم َعلَى َب ْي ِع َب ْعض َوالَ تَلَقَّ ُوا ِّ
السلَ َع َحتَّى ُي ْه َب َ
َس َو َ
اق َوالَ تََن َ
َيبعُ َب ْع ُ
ط بِهَا األ ْ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )34( - )446/4كتاب البيوع  )08( -باب ال يبيع على بيع

أخيه وال يسوم على سوم أخيه حتى يأن له أو يترك  -برقم ( )4139من طريق إسماعيل عن

مالك ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )61(- )449/4باب النجش ومن قال ال يجوز هذا البيع
 -برقم ( )4144من طريق عبد اهلل بن مسلمة عن مالك ،جزء من الحديث بلفظه ،و في

( )71( - )404/4باب النهي عن تلقي الركبان أن بيعه مردودا؛ألن صاحبه عاص آثم إذا كان
به عالماً وهو خداع في البيع والخداع ال يجوز  -برقم ( )4160من طريق عبد اهلل بن يوسف
عن مالك ،جزء من الحديث بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )16( - )1134/4كتاب النكاح  )6( -باب تحريم الخطبة على خطبة

أخيه حتى يأذن أو يترك  -برقم ( )49من طريق الليث عن نافع ،جزء من الحديث بلفظه.

وأبي داود في سننه ( )14( - )189/4كتاب النكاح  )18( -باب أن يخطب الرجل على

خطبة أخيه  -برقم ( )4183من طريق عبيد اهلل عن نافع ،جزء من الحديث بلفظه.

والترمذي في جامعه ( )14( - )087/3كتاب البيوع  )07( -باب ما جاء في النهي عن...

 -برقم ( )1494من طريق الليث بن سعد عن نافع ،جزء من الحديث بلفظه.

والنسائي في سننه ( )44( - )406/7كتاب البيوع  )17( -باب بيع الحاضر لباد  -برقم

( )4497من طريق كثير بن فرقد عن نافع ،بنحوه ،وفي ( )41( - )408/7باب بيع الرجل على
بيع أخيه  -برقم ( )4013من طريق قتيبة بن سعيد عن مالك والليث عن نافع بنحوه ،برقم

( )4014من طريق عبيد اهلل عن نافع بنحوه.

وابن ماجه في سننه ( )14( - )733/4كتاب التجارات  )13( -باب ال يبيع الرجل على

بيع أخيه - ...برقم ( )4171من طريق سويد بن سعيد عن مالك ،جزء من الحديث بلفظه.

والدارمي في سننه ( )11( - )617/1كتاب النكاح  )7( -باب النهي عن خطبة الرجل على

خطبة أخيه  -برقم ( )4176من طريق عبيد اهلل عن نافع جزء من الحديث بلفظه.

( )1هو أن يمدح السلعة لينفقها و يروجها  .النهاية في غريب الحديث (. )22/2

( )2أخرجه الدارمي في سننه ( )28( - )211/1كتاب البيوع  )33( -باب ال يبيع  - ...برقم ( )1212عن بن عمر.
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ومالك في المؤطأ ( )17( - )410/4كتاب البيوع  )40( -باب ما نهى عنه من المساومة

والمبايعة  -برقم ( )1994من طريق يحي بن سعيد عن مالك ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )7/4من طريق عبد الرحمن عن مالك ،بنحوه ،وفي ( )10/4من طريق

عبيد اهلل عن نافع بنحوه ،وفي ( )41/4من طريق عبيد اهلل عن نافع ،بنحوه ،وفي من طريق

عبيد اهلل عن نافع ،بنحوه ،وفي ( )44/4من طريق عبيد اهلل عن نافع ،بنحوه ،وفي ( )63/4من

طريق عبد الرحمن عن نافع ،جزء من الحديث بلفظه.

والدارقطني في سننه ( -)394/3كتاب البييوع  -برقم ( )4846من طريق عبد اهلل بن محمد

بن عبد العزيز عن كامل بن طلحة عن عبد اهلل بن لهيعة عن عبيد اهلل بن أبي جعفر عن زيد

بن أسلم عن عبد اهلل بن عمر ،بنحوه.

وعبد الرزاق في مصنفه ( - )199/8كتاب البيوع  -باب ال يبيع لحاضر لباد  -برقم

( )14868من طريق عبد اهلل بن عمر عن نافع ،بنحوه.

والبغوي شرح السنة ( - )117/8كتاب البيوع  -باب بيع المصراه وغيره  -برقم ( )4193من

طريق أبي مصعب عن مالك ،جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

عند البخاري في صحيحه ( )04( - )384/0كتاب الشروط  )8( -باب ما ال يجوز من

الشروط في النكاح -برقم ( )4743عن أبي هريرة ،بنحوه.

ومسلم في صحيحه ( )16( - )1134/4كتاب النكاح  )6( -باب تحريم الخطبة على خطبة

أخيه حتى يأذن أو يترك  -برقم ( )01عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة الرواة:

خالد بن مخلد ,صدوق تقدمت ترجمته صفحة(.)14
مالك بن أنس ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة(.)42

نافع ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة(.)13

عبد اهلل ابن عمر ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة(.)13

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد حسن؛ ألن خالداً صدوق ،وبالمتابعات التامة والشواهد يرتقي إلى

الصحيح لغيره.
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التعليق على الحديث:

وأما قوله" :وال يبع بعضكم على بيع بعض" فقد فسر في مذهب الشافعي بأن يشتري شيئاً

فيدعوه غيره إلى الفسم ليبيعه خي اًر منه بأرخص وفي معناه :الشراء على الشراء ،وهو أن يدعوا
البائع إلى الفسم ليشتريه منه بأكثر ،وهاتان الصورتان إنما تتصوران فيما إذا كان البيع في حالة

الجواز وقبل اللزوم ،وتصرف بعض الفقهاء في هذا النهي وخصصه بما إذا لم يكن في الصورة
غبن فاحش ،فإن كان المشتري مغبوناً فيدعوه إلى الفسم ويشتريه منه أكثر .تلقي الركبان من

البيوع المنهي عنها لما يتعلق به من الضرر وهو أن يتلقى طائفة يحملون متاعاً فيشتريه منهم
قبل أن يقدموا البلد فيعرفوا األسعار .والكالم فيه في ثالثة مواضع :أحدها :التحريم فإن كان

عالماً بالنهي قاصداً للتلقي :فهو حرام وان خرج لشغل آخر فرآهم مقبلين فاشترى :ففي إثمه

وجهان للشافعية أظهرهما :التأثيم .الموضوع الثاني :صحة البيع أو فساده وهو عند الشافعي:

صحيح وان كان آثما ،وعند غيره من العلماء :يبطل ومستنده :أن النهي للفساد ،ومستند

الشافعي :أن النهي ال يرجع إلى نفس لعقد وال يخل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه وانما
هو ألجل اإلضرار بالركبان وذلك ال يقدح في نفس البيع .والموضع :الثالث :إثبات الخيار فحيث

ال غرور للركبان بحيث يكونون عالمين بالسعر فال خيار وان لم يكونوا كذلك فان اشترى منهم
بأرخص من السعر فلهم الخيار(.)1

( )1انظر  :إحكام األحكام شرح عمدة األحكام (. )043/
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( )56باب في النهي عن بيع الوالء

الحديث الخامس والعشرون
َخ َب َرَنا َخالِ ُد ْب ُن َم ْخلٍَد َح َّدثََنا َمالِك َع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن ِدي َن ٍ
ال َنهَى َر ُسو ُل اللَّ ِه
أْ
ار َع ِن ْاب ِن ُع َم َر قَ َ
()1
ِ
ب(" )2
َ ع ْن َب ْي ِع اْل َوالَ ِء َو َع ْن ِه َبتِ ِه .قَ َ
ال َع ْب ُد اللَّه :األ َْم ُر َعلَى َه َذا الَ ُي َباعُ َوالَ ُي َ
وه ُ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )49( - )199/0كتاب العتق  )11( -باب النهي عن بيع

الوال وهبته  -برقم ( )4030من طريق شعبة عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه ،وفي (- )48/14

( )08كتاب الفرائض  -باب ( )41إثم من تب أر من موالية  -برقم ( )6706من طريق سفيان عن
عبد اهلل بن دينار ،بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )41( - )1140/4كتاب العتق  )3( -باب النهي عن بيع الوالء

وهبته  -برقم ( )16من طريق سليمان بن بالل عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه.

وأبي داود في سننه ( )19( - )87/3كتاب الفرائض  )14( -باب في بيع الوالء  -برقم

( )4941من طريق شعبة عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه.

والترمذي في جامعه ( )14( - )037/3كتاب البيوع  )41( -باب ما جاء في كراهية بيع

الوالء وهبته  -برقم ( )1436من طريق سفيان و شعبة عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه.

والنسائي في سننه ( )44( - )316/7كتاب البيوع  )87( -باب بيع الوالء  -برقم ()4607

من طريق عبيد اهلل عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )43( - )918/4كتاب الفرائض  )10( -باب النهي عن بيع الوالء

وعن هبته  -برقم ( )4747من طريق شعبة وسفيان عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )9/4من طريق سفيان عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه ،و في ( )79/4من

طريق شعبة عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه.

شواهد الحديث:

عند البخاري في صحيحه ( )49( - )199/0كتاب العتق  )11( -باب النهي عن بيع الوال

وهبته  -برقم ( )4036بلفظه.

ترجمة الرواة:

خالد بن مخلد صدوق تقدمت ترجمته صفحة(. )14
( )1والء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه  .النهاية في غريب الحديث (.)011/0

( )2أخرجه الدارمي في سننه ( )18( - )147/4كتاب البيوع  )36( -باب في النهي عن بيع الوالء  -برقم ( ) 4074عن
عبد اهلل بن عمر.
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مالك بن أنس ثقة تقدمت ترجمته صفحة(. )42

عبد اهلل بن دينار القرشي العدوي( .)1ذكره ابن حبان في الثقات و قال :مات سنة سبع وعشرين
ومائه( ،)2ووثقه الذهبي(،)3ابن حجر(.)4

عبد اهلل بن عمر صحابي تقدمت ترجمته صفحة(.)14

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن خالداً صدوق،وبالمتابعات والشواهد يرتقي إلى الصحيح

لغيره.

التعليق على الحديث:

قال النووي":فيه تحريم بيع الوالء وهبته وأنهما ال يصحان وأنه ال ينتقل الوالء عن مستحقة

بل هو لحمة كلحمة النسب وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف وأجاز بعض السلف

نقله ولعلهم لم يبلغهم الحديث(")5

( )1تهذيب الكمال (. )471/14

( )2الثقات البن حبان (. )11/0

( )3سير أعالم النبالء (. )400/0

( )4التقريب ( . )314/انظرللتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( . )310/7تاريم ابن معين برواية الدارمي ()101/
 .بحر الدم (  . )80/معرفة الثقات ( . )46/4الجرح و التعديل (. )47/0

( )5المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (. )148/11
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الحديث السادس والعشرون
اشم ْب ُن ا ْلقَ ِ
ِ
ال
أْ
اسِم قَ َ
َخ َب َرَنا َه ُ
ِ
صِ
ق َرُجل
ار َّ
ى قَ َ
َعتَ َ
ال " :أ ْ
اللَّه األَ ْن َ
ام أ ََّو َل"(.)2
َجابِرَ :وِاَّن َما َم َ
ات َع َ

( )41باب بيع المدبر
ش ْع َب ُة َع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ِدي َن ٍ
تَ :جا ِب َر ْب َن َع ْب ِد
ار قَ َ
َح َّدثََنا ُ
س ِم ْع ُ
ال َ
()1
َّ ِ
ِ
اعهُ ،قَا َل
ِمَّنا َع ْبداً لَهُ َع ْن ُدُبر قَ َ
ال :فَ َد َعا بِه َر ُسو ُل الله  فََب َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه( )44(-)447/4كتاب البيوع )09(-باب بيع المزايدة  -برقم

( )4141من طريق بشر بن محمد عن عبد اهلل عن الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح
عن جابر ،بنحوه،و في ( )43( - )78/0كتاب االستقراض  )16( -باب من باع مال المفلس
أو المعدوم وقسمه بين الغرماء أو أعطه حتى ينفق على نفسه  -برقم ( )4413من طريق مسدد

عن يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر ،بنحوه ،و في ()197/0

 )49( -كتاب العتق  )9( -باب بيع المدبر  -برقم ( )4034من طريق آدم بن أبي إياس عن

شعبة ،بلفظه ،وفي ( )84( - )669/11كتاب كفارات األيمان  )7( -باب عتق المدبر وأم الولد
والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا  -برقم ( )6716من طريق حماد بن زيد عن عمرو ،بنحوه،

وفي ( )93( - )414/13كتاب األحكام  )34( -باب بيع اإلمام على الناس أموالهم وضياعهم
وقد باع النبي مدب اًر من نعيم بن النحام  -برقم ( )7186من طريق ابن نمير عن محمد بن بشر
عن إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر ،بنحوه.

ومسلم في صحيحه ( )14( - )694/4كتاب الزكاة  )13( -باب االبتداء في النفقة بالنفس

ثم أهله ثم القرابة  -برقم ( )41من طريق قتيبة بن سعيد عن ليث عن محمد بن رمح عن الليث
عن أبي الزبير عن جابر ،جزء من الحديث بنحوه.

وأبي داود في سننه ( )31(- )48/4كتاب العتق  )9( -باب بيع المدبر -برقم ( )3907من

طريق أحمد بن حنبل عن هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء واسماعيل بن أبي

خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بألفاظ متقاربة ،وفي ( -)49/4برقم ( )3909من
طريق أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر ،باأللفاظ

متقاربة.

والنسائي في سننه ( )43( - )69/0كتاب الزكاة  )61( -باب في الصدقات أفضل  -برقم

( )4046من طريق قتيبة عن الليث عن أبي الزببر عن جابر ،بنحوه ،وفي ()44( - )414/7
( )1عتق العبد بعد موت سيده  .النهاية في غريب الحديث(.)249/2

( )2أخرجه الدارمي في سننه ( )11( -)121/2كتاب البيوع  )36( -باب بيع المدبر -برقم ( )2463عن جابر.
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كتاب البيوع  )84( -باب بيع المدبر  -برقم ( )4604من طريق قتيبة عن الليث عن أبي الزبير
عن جابر ،بنحوه ،برقم ( )4603من طريق زياد بن أيوب عن إسماعيل عن أيوب عن أبي

الزبير ،بنحوه ،برقم ( )4604من طريق محمود بن غيالن عن وكيع عن سفيان وابن أبي خالد
عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر ،بنحوه.

وابن ماجه في سننه ( )19( - )841/4كتاب العتق  )1( -باب المدبر  -برقم ()4014

من طريق محمد بن عبد اهلل بن نمير وعلي بن محمد عن وكيع عن إسماعيل ابن أبي خلد عن
سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر ،بنحوه ،برقم ( )4013من طريق سفيان بن عيينة عن

عمرو بن دينار ،بنحوه ،برقم ( )4014من طريق عثمان بن أبي شيبة عن علي بن ظبيان عن

عبيد اهلل عن نافع عن جابر ،بنحوه .

وأحمد في مسنده ( )494/3من طريق عبد اهلل بن أحمد بن حنبل عن أبي عن عبد الرزاق

عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهلل ،بنحوه ،و في ( )311/3من طريق

عبد اهلل عن أبي عن وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن عن
جابر ،بنحوه ،وكذلك من طريق عبد اهلل عن أبي عن وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر

بن عبد اهلل ،بنحوه ،وكذلك من طريق عبد اهلل عن أبي عن وكيع عن بن أبي خالد وسفيان عن

سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد اهلل ،جزء من الحديث بلفظه.

وعبد الرزاق في مصنفه ( - )139/9كتاب المدبر  -باب بيع المدبر  -برقم ( )16664من

طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار ،بنحوه.

وأبي يعلى في مسنده ( - )467/3برقم ( )1984من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن

دينار ،بنحوه.

والطيالسي في مسنده ( - )470/3برقم ( )1817من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن

دينار ،بنحوه.

ترجمة الرواة:

هاشم بن القاسم ,أبو النضر الليثي البغدادي( .)1ذكره ابن حبان في الثقات و قال :سنة ستين
ومائتين( ،)2ووثقه الذهبي( ،)3و ابن حجر(.)4

شعبة ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة(. )21
( )1تهذيب الكمال (. )131/31

( )2الثقات البن حبان (. )443/9
( )3الكاشف (.)334/4

( )4التقريب ( . )071/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )337/9تاريم ابن معين برواية الدوري
( ، )484/1بحر الدم ( ، )163/معرفة الثقات للعجلي (. )343/4
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الج َم ِّحي( .)2( )1ذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات
عمرو بن دينار المكي ,أبو محمد األثرم ُ

سنة ست وعشرين ومائة( ،)3ووثقه الذهبي( ،)4وابن حجر(.)5

جابر بن عبد اهلل األنصاري ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة(.)33

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال ابن دقيق العيد":ختلف العلماء في بيع المدبر .ومن منع من بيعه مطلقاً :فالحديث حجة

عليه؛ ألن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي،وقد دل الحديث على بيع المدبر بصريحه ،فهو
يناقض المنع من بيع كل مدبر وأما من أجاز بيع المدبر في صورة من الصور :فإذا احتج عليه

بهذا الحديث من يرى جواز بيع كل مدبر يقول :أنا أقول به في صورة كذا والواقعة واقعة حال ال
عموم لها ،فيجوز أن يكون في الصورة التي أقول بجواز بيعه فيها فال تقوم على الحجة في المنع

من بيعه في غيرها ،كما يقول مالك في جواز بيعه في الدين على التفصيل المذكور في مذهبه

ومذهب الشافعي :جواز بيعه مطلقا واهلل أعلم(.")6

( )1نسبة إلى بني جمح  .األنساب للسمعاني (. )80/4
( )2تهذيب الكمال (. )0/44

( )3الثقات البن حبان (. )167/0
( )4تذكرة الحفاظ (. )86/1

( )5التقريب ( .)441/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ،)41/8بحر الدم( ،)117/معرفة الثقات(، )170/4
الجرح والتعديل (. )431/6

( )6إحكام األحكام شرح عمدة األحكام (. )718/
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( )41باب صاع المدينة ومدها

الحديث السابع والعشرون:
ِ
ِ
ِ
ٍ
ط ْل َح َة َع ْن
اق ْب ِن َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن أَِبى َ
أْ
س َح َ
َخ َب َرَنا أ َُبو ُم َح َّمد ا ْل َح َنف ُّى ا ْل َم َدن ُّى َح َّدثََنا َمالك َع ْن إِ ْ
ِ ِ ()2
ِ ()1
ِ
ِ ِ
َّ
أََن ِ
صاعه ْم
س ْب ِن َمالِ ٍك أ َّ
ول اللَّ ِه  قَ َ
س َ
ال " :اللهُ َّم َب ِار ْك لَهُ ْم فى م ْك َيال ِه ْم َوَب ِار ْك لَهُ ْم فى َ
َن َر ُ
َو ُم ِّد ِه ْم(َ ،)3ي ْعنِى اْل َمِد َينةَ(" )4

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )34( - )418/4كتاب البيوع  )03( -باب بركة صاعة

النبي ومده فيه عائشة  -برقم ( )4131من طريق عبد اهلل بن مسلمة عن مالك ،بنحوه ،و في

()06( - )116/6كتاب الجهاد والسير  )71( -باب فضل الخدمة في الغزو  -برقم ()4889

من طريق عبد العزيز بن عبد اهلل عن محمد بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو بن حنطب عن

أنس بن مالك ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )84( - )666/11كتاب كفارات األيمان )0( -
باب صاع المدينة ومد النبي وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرناً بعد قرن  -برقم

( )6714من طريق عبد اهلل بن يوسف عن مالك متقارب األلفاظ ،و في ()96( - )360/13

كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة  )16( -باب ما ذكر النبي  وحض على اتفاق أهل العلم وما

أجمع عليها الحرمان مكة والمدينة وما كان به من مشاهد النبي  والمهاجرين واألنصار

ومصلى النبي والمنبر والقبر  -برقم ( )7331من طريق عبد اهلل بن مسلمة عن مالك ،بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )10( - )993/4كتاب الحج  )80( -باب فضل المدينة ودعاء النبي

 فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها  -برقم ( )464من

طريق عن يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وبن حجر جميعا عن إسماعيل عن بن أيوب عن
إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد اهلل بن حنطب عن أنس بن
مالك ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( - )994/4برقم ( )460من طريق قتيبة بن سعيد عن
مالك بن أنس ،بنقص كلمة المدينة.

( )1فهو الصاع الذي يتعلق به وجوب الزكاة  ،والصاع يساوي ألفان ومائة واثنان وسبعون غرام  .النهاية في غريب
الحديث (.)514/5

( )2يمد الرجل يديه فيمأل كفيه طعاماً  ،و هو رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي و أهل الحجاز  ،وهو رطالن عند أبي
حنيفة  ،أهل العراق  ،يساوي ثمان مائة وخمس عشر غرام والمد عند غبرهم يساوي خمس مائة وثالث وأربعون غرام

 .المرجع السابق (. )951/5

( )3هو مكيال يسع أربعة أمداد  .المرجع السابق (.)123/3

( )4أخرجه الدارمي في سننه ( )11(- )121/2كتاب البيوع )36( -باب صاع المدينة ومدها -برقم ( )2464عن أنس .
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وأحمد في مسنده ( )109 /3عبد اهلل عن أبي عن سليمان بن داود الشامي عن إسماعيل

عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس ،بنحوه.

ومالك في موطأ ( )31( - )409/4كتاب الجامع  )1( -باب الدعاء للمدينة وأهلها  -برقم

( )4091من طريق يحيى عن مالك بن أنس ،بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ()13( - )61/9كتاب الحج  )4( -باب فضائل المدينة  -برقم

( )3740من طريق أحمد بن أبي بكر عن مالك ،بنحوه.

والنسائي في السنن الكبرى ( )8( - )404/4كتاب المناسك  )311( -باب مكيال أهل

المدينة  -برقم ( )4400من طريق قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس ،بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )34( - )418/4كتاب البيوع  )03( -باب بركة صاعة

النبي ومده فيه عائشة  -برقم ( )4149عن عبد اهلل بن زيد ،بنحوه.

ومسلم في صحيحه ( )10( - )991/4كتاب الحج  )80( -باب فضل المدينة ودعاء النبي

 فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها  -برقم ( )404عن
عبد اهلل بن زيد بن عاصم ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

حبيب بن أبي حبيب و يقال رزيق ,ويقال مرزوق الحنفي ,أبو محمد الحنفي المدني( ،)1قال

أحمد ليس بثقة( ،)2فقال أبو حاتم :متروك الحديث( ،)3وقال ابن عدي :يضع الحديث ،وال يحتشم
حبيب في وضع الحدث على الثقات وأمره بين في الكذابين( ،)4وقال ابن حبان :كان يورق
بالمدينة على الشيوخ  ،ويروى عن الثقات الموضوعات كان يدخل عليهم ما ليس من

أحاديثهم( ،)5قال ابن حجر :متروك ،وقال :مات سنة ثماني عشرة ومائتين(.)6
مالك بن أنس ثقة تقدمت ترجمته صفحة(. )13

إسحاق بن عبد اهلل بن أبي طلحة ثقة تقدمت ترجمته صفحة(.)13
أنس بن مالك صحابي تقدمت ترجمته صفحة()22

( )1تهذيب الكمال ()367/0
( )2بحر الدم (. )379/

( )3الجرح والتعديل (. )111/3

( )4الكامل في ضعفاء الرجال (.)414/4
( )5المجروحون (.)460/1
( )6التقريب(. )101/
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درجة الحديث:

الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن أبا محمد الحنفي ضعيف ،وبالمتابعات والشواهد يرتقي

إلى الحسن لغيره.

التعليق على الحديث:

قال النووي نقالً عن القاضي عياض " :البركة هنا بمعنى النمو والزيادة ،وتكون بمعنى

الثبات واللزوم ،قال فقيل يحتمل أن تكون هذه البركة دينية وهي ما تتعلق بهذه المقادير من

حقوق اهلل في الزكاة والكفارات فتكون بمعنى الثبات والبقاء لها كبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة

وثباتها ،ويحتمل أن تكون دنيوية من تكثير الكيل والقدر بهذه االكيال حتى يكفى منه ما ال يكفى
من غيره في غير المدينة ،أو ترجع البركة إلى التصرف بها في التجارة وأرباحها والى كثرة ما
يكال بها من غالتها وثمارها ،أو تكون الزيادة فيما يكال بها؛ التساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه

لما فتح اهلل عليهم ووسع من فضله لهم وملكهم من بالد الخصب والريف بالشام والعراق ومصر

وغيرها ،حتى كثر الحمل إلى المدينة واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه ،فزاد

مدهم وصار هاشمياً مثل مد النبى  مرتين أو مرة ونصفا وفي هذا كله ظهور إجابة دعوته 
وقبولها هذا " )1(...ثم قال النووي "والظاهر من هذا كله أن البركة في نفس المكيل في المدينة
بحيث يكفى المد فيها لمن ال يكفيه في غيرها(.)2

( )1المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (. )152/6
( )2المرجع السابق الجزء و الصفحة.
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الحديث الثامن والعشرون:

( )11باب الرهن

شام َع ْن ِع ْك ِرَم َة َع ِن ْاب ِن َعب ٍ
ال":تُُوفِّ َي َر ُسو ُل اللَّ ِه 
أْ
َّاس قَ َ
ون َح َّدثََنا ِه َ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُن َه ُار َ
ِ
ونة ِع ْن َد رُجل ِم َن اْل َيه ِ
صاعاً ِم ْن َش ِعير(")1
َوِا َّن ِد ْرَعهُ لَ َم ْرُه َ
ود بِثَالَث َ
ين َ
ُ
َ

تخريج الحديث:

أخرجه الترمذي في جامعه ( )14( - )019/3كتاب البيوع  )7( -باب ما جاء في الرخصة

في الشراء إلى أجل  -برقم ( )1414من طريق ابن أبي عدي و عثمان بن أبي عمر عن هشام
بن حسان به بنحوه.

والنسائي في سننه ( )44( - )313/7كتاب البيوع  )83( -باب مبايعة أهل الكتاب  -برقم

( )4601من طريق سفيان بن حبيب عن هشام ،جزء من الحديث بلفظة.

وابن ماجه في سننه ( )16( - )810/4كتاب الرهون  )1( -باب حدثنا أبو بكر بن أبي

شيبة  -برقم ( )4439من طريق هالل بن خباب عن عكرمة ،جزء من الحديث بلفظة.

وأحمد في مسنده ( )436/1من طريق أحمد حنبل عن يزيد بن هارون ،جزء من الحديث

بلفظة ،وفي ( )361/1من طريق محمد بن جعفر عن هشام ،جزء من الحديث بلفظة.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )13( - )18/6كتاب البيوع واألقضية  )6( -باب في الرهن

في السلم  -برقم ( )41389من طريق يزيد بن هارون ،جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )06( - )146/6كتاب الجهاد  )89( -باب ما قيل في درع

النبي  والقميص في الحرب - ...برقم ( )4916عن عائشة ،يهودي بدل كلمة رجل.

ومسلم في صحيحه ( )44( - )1446/3كتاب المساقاة  )44( -باب الرهن وجوازه في

الحضر والسفر  -برقم ( )1613عن عائشة ،جزء من الحديث بنحوه.

ترجمة الرواة:

يزيد بن هارون ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)32

هشام بن حسان األزدي القردوسي( ،)2أبو عبد اهلل البصري(.)3ذكره ابن حبان في الثقات ،قال:

مات سنة سبع وأربعين ومائة(،)4
( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )11( - )131/2كتاب البيوع  )55( -باب الرهن  -برقم ( )2412عن ابن عباس.
( )2هذه النسبة إلى درب القراديس بالبصرة  .األنساب للسمعاني (.)469/4
( )3تهذيب الكمال (.)181/31

( )4الثقات البن حبان (.)067/7
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ووثقه الذهبي( ،)1وابن حجر(.)2

عكرمة القرشي الهاشمي ,أبو عبد اهلل المدني مولى ابن عباس( .)3ذكره ابن حبان في الثقات
وقال :مات سنة سبع ومائة( ،)4ووثقه الذهبي( ،)5وابن حجر ،وزاد لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر،
وال تثبت عنه بدعة(.)6

عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو العباس المدني ،ابن عم رسول،

وكان يسمى البحر ،لسعة علمه ،ويسمى حبر األمة ،من كبار الصحابة(.)7

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

فيه دليل على جواز الشراء بالنسيئة  ،وجواز الرهن بالديون  ،وجواز الرهن في الحضر ،وان

كان الكتاب قيد بالسفر وبيان الكتاب يطلب من السنة  ،وفيه دليل على جواز المعاملة مع أهل

الذمة  ،وان كان مالهم ال يخلو عن الربا وثمن الخمر  ،ألنه يعرض عما فعلوه فيما بينهم على
اعتقادهم  ،أما بيع السالح من أهل الحرب فال يجوز ويكره من البغاة ،وكره عمران بن حصين

بيع السالح في الفتنة(.)8

( )1ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ( .)186/

( )2التقريب (  . )074/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )471/9سؤاالت اآلجري ألبي داود (، )479/
تاريم ابن معين برواية الدارمي (  ، )441/معرفة الثقات (. )348/4

( )3تهذيب الكمال (. )460/41

( )4الثقات البن حبان (. )431/ 0
( )5الكاشف (. )33/4

( )6التقريب ( .)397/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :تاريم ابن معين برواية الدارمي ( ،)110/معرفة الثقات (. )140/4
( )7تهذيب الكمال(.)100/10انظر للتوسع في ترجمته إلى :أسد الغابة(،)631/1اإلصابة في تمييز الصحابة(. )91/4
( )8انظر  :شرح السنة (. )184/8
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( )16باب حسن القضاء

الحديث التاسع و العشرون
ش ْع َب ُة َع ْن ُم َح ِ
ت َجا ِب ارً :أ َّ
ول اللَّ ِه َ ":وَزَن
يد ْب ُن ا َّلرِب ِ
أْ
َن َر ُس َ
ار ٍب قَ َ
يع َح َّدثََنا ُ
س ِم ْع ُ
س ِع ُ
ال َ
َخ َب َرَنا َ
لَهم َدر ِ
اه َم فَأ َْر َج َحهَا (.")1
ُْ َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )34( - )384/4كتاب البيوع  )34( -باب شراء الدواب

والحمر ،واذا اشترى دابة أو جمالً وهو عليه هل يكون ذلك قبضاً قبل أن ينزل  -برقم ()4197
من طريق محمد بن بشار عن عبد الوهاب عن عبيد اهلل عن وهب بن كيسان عن جابر ،جزء

من الحديث بنحوه ،وفي ( )01( - )466/0كتاب الهبة  )43( -باب الهبة المقبوضة وغير
المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة ،وقد وهب النبي  أصحابه -...برقم ( ) 4613من

طريق مسعر عن محارب بن دثار ،جزء من الحديث بلفظه  -برقم ( )4614من طريق غندر
عن شعبة ،بنحوه.

ومسلم في صحيحه ( )6( - )490/1كتاب صالة المسافرين و قصرها  )11(-باب

استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صالتهما وأنها مشروعة في جميع األوقات
 -برقم ( )71من طريق سفيان عن محارب بن دثار ،بنحوه.

وأبي داود في سننه ( )43( - )403/3كتاب البيوع  )11( -باب في حسن القضاة  -برقم

( )3349من طريق مسعر عن محارب بن دثار ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )14( - )748/4كتاب التجارات  )34( -باب الرجحان في الوزن -

برقم ( )4444من طريق عبد الصمد عن شعبة ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )499/3من طريق محمد بن جعفر عن شعبة ،بنحوه ،وفي ( )314/3من

طريق وكيع عن شعبة جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )314/3من طريق مسعر عن محارب بن

دثار ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )61( - )449/14كتاب التاريم  )0( -باب المعجزات  -برقم

( )6018من طريق الخليل بن محمد بن الخليل عن أبي موسى عن عبد الوهاب عن عبيد اهلل
بن عمر عن وهب بن كيسان عن جابر ،جزء من الحديث بلفظه.

وعبد ابن حميد في مسنده  - )334/ ( -برقم ( )1199من طريق مسعر عن محارب

بن دثار ،جزء من الحديث بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )18( - )134/4كتاب البيوع  )46( -باب حسن القضاء  -برقم ( )4084عن جابر.
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وابن أبي شيبة في مصنفه ( )13( - )086/6كتاب البيوع و األقضية  )474( -باب

الرجحان في الوزن  -برقم ( )44040من طريق وكيع عن شعبة جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه النسائي في سننه ( )44( - )448/7كتاب البيوع  )04( -باب الرجحان في الوزن -

برقم ( )4094عن سويد بن قيس ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )14( - )748/4كتاب التجارات  )34( -باب الرجحان في الوزن -

برقم ( )4441عن سويد بن قيس ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة الرواة:

سعيد بن الربيع الحرشي

()1

العامري ،أبو زيد الهروي البصري(.)2ذكره بن حبان في الثقات وقال:

مات سنة إحدى عشرة ومائتين( ،)3وثقه الذهبي( ،)4وابن حجر(.)5
شعبة بن الحجاج ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)21

محارب بن دثار بن كردوس السدوسي ,أبو دثار( ،)6ذكره بن حبان فبي الثقات و قال :مات

سنة ثمان ومائة ( ،)7ووثقه الذهبي( ،)8وابن حجر(.)9

جابر بن عبد اهلل ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)33

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

( )1هذه النسبة إلى بني الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن قيس ،وأكثرهم نزلوا البصرة  .األنساب
للسمعاني (. )414/4

( )2تهذيب الكمال (. )449/11

( )3الثقات البن حبان (.)460/8
( )4الكاشف (. )430/1

( )5التقريب ( . )430/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :العلل ومعرفة الرجال ( ، )99/4جامع الترمذي ( ، )388/0معرفة
الثقات للعجلي (.)397/1

( )6تهذيب الكمال (. )400/47

( )7الثقات البن حبان (.)404/0
( )8المغني (. )044/4

( )9التقريب ( . )041/العلل و معرفة الرجال ( ، )477/4معرفة الثقات ( ، )466/4الجرح و التعديل ( . )416/8أسماء
الثقات البن شاهين ( . )434/
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الحديث الثالثون

( )11باب الرجحان في الوزن

ِ ِ
س َوْي ِد ْب ِن قَ ْي ٍ
ت
س قَ َ
وس َ
س ْف َي َ
الَ ":جلَ ْب ُ
ان َع ْن س َماك ْب ِن َح ْر ٍب َع ْن ُ
ف َع ْن ُ
أَ ْخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ُي ُ
يل أ َِو
أ ََنا َو َم ْخ َرَمةُ اْل َع ْبِد ُّ
ى َب ًّاز ِم َن اْل َب ْح َرْي ِن إِلَى َم َّكةَ فَأَتَ َانا َر ُسو ُل اللَّ ِه َ ي ْم ِشى فَ َس َاو َم َنا بِ َس َرِاو َ
َج ِر فَقَا َل لِْل َوَّز ِ
ب َي ْم ِشى قَالُوا َه َذا َر ُسو ُل
ا ْشتََرى ِمَّنا َس َرِاوي َل َوثََّم َوَّزان َي ِزُن بِاأل ْ
ان ِزْن َوأ َْرِج ْحَ ،فلَ َّما َذ َه َ
اللَّ ِه .)1(" 

تخريج الحديث:

أخرجه أبو داود في سننه ( )43( - )401/3كتاب البيوع  )7( -باب الرجحان في الميزان

والوزن باألجر برقم ( )3338من طريق معاذ عن سفيان ،جزء من الحديث بلفظه.

والترمذي في جامعه ( )14( - )098/3كتاب البيوع  )66( -باب في ما جاء في الرجحان

في الوزن  -برقم ( )1310من طريق وكيع عن سفيان ،بنحوه.

والنسائي في سننه ( )14( – )484/7كتاب البيوع – ( )04باب الرجحان في الوزن – برقم

( )4094من طريق عبد الرحمن عن سفيان ،بنحوه.

وابن ماجه في سننه ( )14( - )748/4كتاب التجارات  )34( -باب الرجحان في الوزن -

برقم ( )4441من طريق وكيع عن سفيان ،بنحوه.

وأحمد في مسنده ( )304/4من طريق وكيع عن سفيان ،بنحوه.

والحاكم في مستدرك ( - )31/4كتاب البيوع  -باب زن وأرجح من طريق أحمد بن محمد

ابن عيسى عن أبي حذيفة عن سفيان ،بنحوه.

وابن حبان في صحيحه ( )41( - )048/11كتاب اإلجارة  -برقم ( )0147من طريق وكيع

عن سفيان ،بنحوه

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )13( - )086/6كتاب البيوع واألقضية  )474( -باب

الرجحان في الوزن  -برقم ( )44044من طريق وكيع عن سفيان الثوري ،بنحوه.

وعبد الرزاق في مصنفه ( - )68/8كتاب البيوع  -باب المكيال والميزان  -برقم ()14341

من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري ،بنحوه.

والطيالسي في مسنده( -)016/4برقم ( )1488من طريق قيس عن سماك ،بنحوه.

والطبراني في المعجم الكبير ( - )89/7برقم ( )6481من طريق أبي عبد الرحمن المقريء

عن سفيان ،بنحوه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )11( - )132/2كتاب البيوع  )56( -باب الرجحان في الوزن  -برقم ( )2414عن سويد
ابن قيس .
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والبيهقي في السنن الكبرى ( )13(-)34/6كتاب البيوع  )103( -باب المعطي يرجح في

الوزن والوزان يوزن بأجر -برقم ( )11011من طريق أبي عبد الرحمن القر عن سفيان ،بنحوه

والبغوي في شرح السنة( - )6/14كتاب اللباس  -باب الجبة  -برقم ( )3171من طريق

وكيع عن سفيان ،بنحوه.

وللحديث شواهد نوردها على النحو التالي:

أخرجه النسائي في سننه ( )14( - )484/7كتاب البيوع  )04( -باب الرجحان في الوزن

 -برقم ( )4093عن أبي صفوان ،بنحوه.

ومسند أحمد ( )304/4عن مالك أبي صفوان بن عميرة ،بنحوه.

ومسند أبي يعلى ( - )44/11برقم ( )4164عن أبي هريرة ،بنحوه.

والبيهقي في السنن الكبرى ( )13( - )33/6كتاب البيوع  )103( -باب المعطي يرجح في

الوزن والوزان يوزن بأجر  -برقم ( )11014عن مالك أبي صفوان بن عميرة بنحوه.

ترجمة الرواة:

محمد بن يوسف ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)41

سفيان الثوري ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)41

سماك بن حرب بن أوس الذهلي( .)1وثقه أبو حاتم( ،)2وذكره ابن حبان في الثقات ،وزاد كان

يخطئ كثي اًر( ،)3وكما وثقه الذهبي زاد ساء حفظه( ،)4قال يحيى بن معين :هو أحب إلي من

(،)7

إبراهيم بن مهاجر( ،)5وقال العجلي :كان جائز الحديث( ،)6وقال ابن عدي:صدوق ال بأس به

وذكر المزي قول النسائي عنه :ليس به بأس ،وفي حديثه شيء( ،)8وقال ابن حجر :صدوق ،وقد
تغير بأخرة ،فكان ربما تلقن( ،)9وضعفه أحمد( ،)10وذكره العالئي في المختلطين(.)11

( )1هذه النسبة إلى قبيلة معروفة وهو ذهل بن ثعلبة  .األنساب (. )18/3
( )2الجرح و التعديل (. )481/4

( )3الثقات البن حبان (. )339/4
( )4الكاشف (. )460/1

( )5تاريم يحيى بن معين برواية الدوري (. )388/1
( )6معرفة الثقات للعجلي (. )436/1

( )7الكامل في ضعفاء الرجال (. )464/3
( )8تهذيب الكمال (. )141/14
( )9التقريب ( . )400/

( )10بحر الدم ( . )71/

( )11المختلطون ( . )49/
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سويد بن قيس العبدي أبو مرحب ,صحابي جليل (.)1

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن سماك بن حرب صدوق.وبالشواهد يرتقي إلى الصحيح

لغيره ،وسماع سفيان منه قبل .

التعليق على الحديث:

قال أبو عيسى :وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن(.)2

( )1أسد الغابة (. )339/4انظر للتوسع في ترجمته إلى  :اإلصابة في تمييز الصحابة (. )103/3
( )2سنن الترمذي (.)098/3
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الحديث الحادي والثالثون

( )78باب النهي عن المخابرة

اق َح َّدثََنا أ َُبو ُّ
س ِم َع َجا ِب ارً َيقُو ُلُ " :كَّنا
أْ
س َح َ
س ِن َع ْن َزَك ِريَّا ْب ِن إِ ْ
الزَب ْي ِر أَنَّ ُه َ
َخ َب َرَنا أ َُبو ا ْل َح َ
َن َي ْنه َانا ر ُسو ُل اللَّ ِه َ ع ِن اْل َخ ْبر()1بِ َس َنتَْي ِن أَو ثَالَث َعلَى الثُّلُ ِث ،و َّ
ط ِرَ ،و َش ْىء ِم َن
الش ْ
قَْب َل أ ْ َ َ
ْ
َ
فَقَ َ
َن َي ْح ُرثَهَا َفْل َي ْم َن ْحهَا أ َ
ال لََنا َر ُسو ُل اللَّ ِه َ :م ْن َك َان ْ
ت لَهُ أ َْرض َفْل َي ْح ُرثْهَا؛ فَِإ ْن َك ِرهَ أ ْ
َخاهُ ،فَِإ ْن َك ِرهَ
َخاهُ َفْل َي َد ْعهَا(")2
َن َي ْم َن َحهَا أ َ
أْ
ُن َخابُِر
التِّْب ِن،

تخريج الحديث

أخرجه البخاري في صحيحه ( )41( - )46/0كتاب الحرث والمزارعة  )18( -باب ما كان من

أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة  -برقم ( )4341من طريق عبيد اهلل بن
موسى عن األوزاعي عن عطاء عن جابر ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي( )01(-)487/0كتاب

الهبة )30(-باب فضل المنيحة  -برقم ( )4634من طريق محمد بن يوسف عن األوزاعي عن
عطاء عن جابر ،جزء من الحديث بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )41( - )1176/3كتاب البيوع  )17( -باب كراء األرض  -برقم ()88

من طريق عبد بن حميد عن محمد بن الفضل عن مهدي بن ميمون عن مطر الوراق عن عطاء
عن جابر -برقم ( )89من طريق الحكم بن موسى عن هقل ابن زياد عن األوزعي عن عطاء
عن جابر -برقم ( )91من طريق ابن نمير عن أبي عن الملك عن عطاء عن جابر ،و في

( - )1177/3برقم ( )93من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن عمرو عن جابر،

برقم ( )94من طريق حجاج بن الشاعر عن عبيد اهلل بن عبد المجيد عن سليم بن حبان عن

سعيد بن ميناء عن جابر -برقم ( )90من طريق زهير عن أبي الزبير -برقم ( )96من طريق
هشام بن سعد عن أبي الزبير -وفي( -)1178/3برقم ( )97من طريق محمد بن المثنى عن
يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن سليمان عن أبي سفيان عن جابر ،جميعهم ،بنحوه.

وابن ماجه في سننه ( )16( - )819/4كتاب الرهون  )7( -باب المزارعة بالثلث والربع -

برقم ( )4401من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن
عطا عن جابر ،جزء من الحديث بلفظه .وفي ( )8( - )841/4باب إكراء األرض  -برقم

( )4404من طريق عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن ضمرة بن ربيعة
عن ابن شوذب عن مطرف عن عطاء عن جابر ،جزء من الحديث بلفظه.

( )1النصيب على المزارعة  .النهاية في غريب الحديث (. )11/4

( )2أخرجه الدارمي في سننه ()18( - )144/4كتاب البيوع  )74( -باب النهي عن المخابرة  -برقم ( )4610عن جابر
بن عبد اهلل .
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وأحمد في مسنده ( )314/3من طريق عبد اهلل عن أبي عن يحيى عن عبد الملك عن عطاء

عن جابر ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )314/3من طريق عبد اهلل عن أبي عن إسحاق عن

عبد الملك عن عطاء عن جابر ،بنحوه ،وفي ( )314/3من طريق زهير عن أبي الزبير ،جزء

من الحديث بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ()44( - )094/11كتاب المزارعة – برقم ( )0189من طريق عبد

اهلل بن محمد عن عبد الرحمن عن الوليد عن عطاء عن جابر ،جزء من الحديث بلفظه.

والبيهقي في السنن الكبرى ( )49( - )131/6كتاب المزارعة  )3( -باب المنهي عنه وأنه

مقصور على كراء أرض ،وبعض ما يخرج منها دون غيره من يجوز أن يكون عوضاً في البيوع
 -برقم ( )14147من طريق هشام بن سعد عن أبي الزبير ،جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

عند البخاري ( )41( - )16/0كتاب الحرث والمزارعة  )11( -باب  -برقم ( )4331عن

ابن عباس ،بنحوه.

ومسلم في صحيحه( )41( -)1178/3كتاب البيوع )17(-باب كراء األرض -برقم ()114

عن أبي هريرة ،بنحوه

ترجمة الرواة:

أحمد بن عبد اهلل بن مسلم,أبو الحسن الحراني القرشي األموي(.)1وثقه أبو حاتم ،وأبوزرعة(،)2
وذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة ثالثين ومائتين( ،)3كما وثقه ابن حجر(.)4

زكريا بن إسحاق المكي( .)5وثقه الذهبي( ،)6وقال :مات بعد السنة خمسين ومائة( ،)7كما وثقه

ابن حجر(.)8

محمد بن مسلم هو أبو الزبير ,صدوق تقدمت ترجمته صفحة (.)33

جابر بن عبد اهلل ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (. )31
( )1تهذيب الكمال (. )368/1

( )2الجرح و التعديل (. )07/4

( )3الثقات إلبن حبان (.)10/8
( )4التقريب ( . )81/

( )5تهذيب الكمال (.)306/9
( )6الكاشف . )410/1

( )7تاريم اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم (. )361/9

( )8التقريب ( . )410/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )00/8سؤاالت اآلجري ألبي داود ( ، )174/
العلل في معرفة الرجال ( ، )461/3الثقات البن حبان ( ، )336/6أسماء الثقات البن شاهين ( . )94/
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درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد حسن؛ ألن أبا الزبير صدوق وبالمتابعات والشواهد يرتقي إلى الصحيح

لغيره.

التعليق على الحديث:

قال العيني نقالً عن ابن بطال" :اختلف العلماء في كراء األرض بشرط والثلث والربع فأجاز

ذلك علي وابن مسعود وسعد والزبير وأسامة وابن عمر ومعاذ وخباب ،وهو قول ابن المسيب

وطاوس وابن أبي ليلى واألوزاعي والثوري وأبي يوسف ومحمد وأحمد ،وهؤالء أجازوا المزارعة

والمساقاة ،وكرهت ذلك طائفة روي عن ابن عباس وابن عمر وعكرمة والنخعي وهو قول مالك
وأبي حنيفة والليث والشافعي وأبي ثور ،قالوا :ال تجوز المزارعة وهي كراء األرض بجزء منها

ويجوز عندهم المساقاة ،ومنعها أبو حنيفة وزفر فقاال :ال تجوز المزارعة وال المساقاة بوجه من
الوجوه ،وقالوا :المزارعة منسوخة بالنهي عن كراء األرض بما يخرج وهي إجارة مجهولة؛ ألنه قد

ال تخرج األرض شيئاً ،وادعوا أن المساقاة منسوخة بالنهي عن المزابنة(.")1

( )1عمدة القار (. )436/14
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الحديث الثاني والثالثون :
َخ َب َرَنا أ َُبو ُن َع ْيٍم َح َّدثََنا ُزَه ْير َع ْن أَِبى ُّ
الَ " :نهَى َر ُسو ُل اللَّ ِه َ ع ْن َب ْي ِع
أْ
الزَب ْي ِر َع ْن َجا ِب ٍر قَ َ
ض اْلب ْيض ِ
اء َس َنتَْي ِن أ َْو ثَالَثاً (")1
األ َْر ِ َ َ

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه ( )41( -)1178/3كتاب البيع )17( -باب كراء األرض  -برقم

( )111من طريق يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة ،بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )338 /3من طريق حسن وموسى بن داود عن زهير بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( - )333/11كتاب ( )44البيوع  -باب ( )0البيع المنهي عنه -

برقم ( )4907من طريق ابن جريج عن أبو الزبير ،بنحوه .

وأبو عوانة في مسنده ( )17( - )317/3كتاب البيوع  )83(-بيع المعاومة  -برقم ()0193

من طريق الصغاني عن الحسن بن موسى األشيب عن أبي خيثمة ،بلفظه.

ترجمة الرواة:

أبو نعيم الفضل بن دكين ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)21

زهير بن معاوية بن خديج بن الرحيل بن زهير بن خيثمة الجعفي ,أبو خيثمة الكوفي(.)2
(،)3

وثقه ابن حبان قال :مات سنة أربع وسبعين ومائة

كما وثقه الذهبي( ،)4و ابن حجر

(.)5

محمد بن مسلم هو أبو الزبير ,صدوق ,تقدمت ترجمته صفحة (.)33

جابر بن عبد اهلل ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)33

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد حسن؛ ألن مداره على أبي الزبير صدوق وليس له متابع.

التعليق على الحديث:

النهي في الحديث يفيد الكراهة ،عن بيع األرض البيضاء التي ليس فيها شجر إلى مده

معلومه؛ ألن في البيع األبدية وانتقال الملكية للمشتري ،و ليس لفترة محدودة.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )18( – )140/4كتاب البيوع – ( )74باب النهي عن بيع األرض سنين  -برقم ()4617
عن جابر بن عبد اهلل .

( )2تهذيب الكمال (. )441/9

( )3الثقات إلبن حبان (. )337/6
( )4الكاشف (. )418/1

( )5التقريب( .)418/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ،)498/8تاريم ابن معين برواية الدوري (، )541/1
العلل ومعرفة الرجال ( ،)611/4معرفة الثقات( ،)337/1الجرح والتعديل ( ،)089/3أسماء الثقات (. )91/
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الحديث الثالث والثالثون:

( )25باب في الشفعة

ط ٍ
اء
َخ َب َرَنا َي ْعلَى َح َّدثََنا َع ْب ُد ا ْل َملِ ِك َع ْن َع َ
أْ
ظر بِها وِان َكان ص ِ
ط ِريقُهما و ِ
احُبهَا
احداً قَ َ
الُ :ي ْنتَ َ ُ َ َ ْ َ َ
َ َُ َ

تخريج الحديث:

ع ْن جا ِب ٍر ع ِن النَّبِ ِّى ِ فى ُّ ِ
ان
َ
َ َ
الش ْف َعة إِ َذا َك َ
َغائِباً(")1

أخرجه أبي داود في سننه( -)317/3كتاب()44اإلجارة  -باب ( )9في الشفعة  -برقم

( )3041من طريق هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد اهلل جزء
من الحديث بلفظه.

والترمذي في جامعه ( )13( - )601/3كتاب األحكام  )34( -باب ما جاء في الشفعة

للغائب  -برقم ( )1369من طريق خالد بن عبد اهلل الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان،
جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )313/3من طريق هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان ،جزء من

الحديث بلفظه.

والنسائي في سننه الكبرى ( )31(-)90/6كتاب البيوع  )111(-باب ذكر الشفع وأحكامها -

برقم ( )6464من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان ،جزء من الحديث
بلفظه.

والبيهقي في سننه الكبرى ( )40( - )116/6كتاب الشفعة  )4( -باب الشفعة بالجوار -

برقم ( )11917من طريق إسحاق بن يوسف األزرق عن عبد الملك ،بنحوه.

والطبراني في المعجم األوسط ( - )331/0برقم ( )0461من طريق القاسم بن معن عن

عبد الملك بنحوه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )13( - )308/6كتاب البيوع واألقضية  )109( -باب في

الشفعة تكون للغائب أم ال؟ -برقم ( )41711من طريق علي بن مسهر عن عبد الملك ،بنحوه.

وعبد الرزاق في مصنفه ( - )81/8كتاب البيوع  -باب الشفعة للغائب  -برقم ()14396

من طريق عبد الرزاق عن عبد الملك ،بنحوه.

والطيالسي في مسنده ( - )407/3برقم ( )1784من طريق هشيم عن عبد الملك بن أبي

سليمان ،جزء من الحديث بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ()18( - )148/4كتاب البيوع  )83( -باب في الشفعة  -برقم ( )4647عن جابر.
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ترجمة الرواة:

يعلى بن عبيد بن أبي أمية اإليادي موالهم ,أبو يوسف الطنافسي الكوفي( .)1وثقه ابن حبان و
قال :مات سنة تسع ومائتين( ،)2ووثقه الذهبي( ،)3و ابن حجر(.)4

عبد الملك بن أبي سليمان ,أبو عبد اهلل الكوفي(.)5وثقه ابن سعد( ،)6كما وثقه أحمد(،)7

والعجلي( ،)8وابن حبان( ،)9والذهبي( ،)10وذكر الذهبي توثيق النسائي له( ،)11وقال ابن حجر:

صدوق له أوهام ،مات سنة خمس وأربعين ومائة(.)12

عطاء بن أبي رباح ,واسمه أسلم القرشي الفهري ,أبو محمد المكي( .)13وثقه ابن حبان وقال:

مات سنة أربع عشرة ومائة( ،)14ووثقه الذهبي ،وزاد فقيها  ،عالماً  ،كثير الحديث(،)15كما وثقه
ابن حجر وقال :كان كثير اإلرسال ،وقيل :إنه تغير بأخرة ولم يكثر ذلك منه(.)16

جابر بن عبد اهلل ,صحابي جليل تقدمت ترجمته صفحة (.)33

درجة الحديث:

وقال أبو عيسى " :هذا حديث غريب وال نعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي

سليمان عن عطاء عن جابر ،وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا

الحديث ،وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث ال نعلم تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا
( )1تهذيب الكمال ()389/34

( )2الثقات البن حبان ()603/7
( )3الكاشف (. )379/4

( )4التقريب ( .)619/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ،)041/8بحر الدم ( ،)179/معرفة الثقات
(. )374/4

( )5تهذيب الكمال (. )343/18

( )6الطبقات الكبرى (. )469/8

( )7العلل ومعرفة الرجال ()411/1

( )8معرفة الثقات للعجلي (. )113/4
( )9الثقات البن حبان (. )97/7

( )10المغني في الضعفاء ()086/1
( )11تذكرة الحفاظ (. )117/1
( )12التقريب (. )363/

( )13تهذيب الكمال (.)69/41

( )14الثقات البن حبان (. )198/0
( )15سير أعالم النبالء (. )78/0

( )16التقريب ( . )391/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )49/8تاريم ابن معين برواية الدارمي ()07/
 ،معرفة الثقات ( ، )130/4الجرح و التعديل (. )331/6
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الحديث ،وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث وروي عن ابن
المبارك عن سفيان الثوري قال :عبد الملك بن أبي سليمان ميزان يعني في العلم(.")1

ونقل الجوزي قول أحمد بن حنبل" :عن الحديث الذي يرويه عبد الملك بن أبي سليمان فقال عنه

منكر الحديث ،وكذلك نقل قول يحيى عنه فقال :لم يحدث به إال عبد الملك ،وقد أنكر الناس
عليه حديث الشفعة للغائب(.")2

التعليق على الحديث:

قال أبو عيسى الترمذي " :على هذا عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وان كان غائبا،

فإذا قدم فله الشفعة وان تطاول ذلك(.")3

( )1جامع الترمذي (.)601/3

( )2الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)101/4
( )3جامع الترمذي ()601/3
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( )09كتاب االستئذان

( )8باب كيف االستئذان؟

الحديث الاربع والثالثون:
ت َجا ِب َر ْب َن َع ْب ِد اللَّ ِه
الرِب ِ
يد ْب ُن َّ
أْ
ش ْع َب ُة َع ْن ُم َح َّم ِد ْب ِن ا ْل ُم ْن َك ِد ِر قَ َ
يع َح َّدثََنا ُ
س ِم ْع ُ
س ِع ُ
ال َ
َخ َب َرَنا َ
ت رس َ َّ ِ
ال :أ ََنا أ ََنا فَ َك ِرهَ َذلِ َك (")1
ت :أ ََنا فَقَ َ
ت َب َابهُ فَقَ َ
قَ َ
الَ :م ْن َذا فَ ُقْل ُ
ض َرْب ُ
ول الله َ ف َ
ال :أَتَْي ُ َ ُ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )79(-)41/11كتاب االستئذان  )17(-باب إذا قال من...

 -برقم ( )6401من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك عن شعبة ،جزء من الحديث بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )31( - )1966/3كتاب األدب  )8( -باب كراهة قول المستأذن أنا

إذا قيل من هذا  -برقم ( )38من طريق عبد اهلل بن إدريس عن شعبة ،جزء من الحديث بلفظه
 -برقم ( )39من طريق وكيع عن شعبة ،جزء من الحديث بلفظه.

وأبي داود في سننه ( )44( - )014/4كتاب األدب  )139( -باب الرجل يستأذن بالدق -

برقم ( )0189من طريق بشر عن شعبة ،بنقص كلمة ذاك.

والترمذي في جامعه ( )43( - )60/0كتاب االستئذان  )18(-باب ما جاء في التسليم قبل

االستئذان  -برقم ( )4711من طريق ابن المبارك عن شعبة ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )33( - )1444/4كتاب األدب  )17( -باب االستئذان  -برقم

( )3719من طريق وكيع عن شعبة ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )341/3من طريق يحيى عن شعبة ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي

( )363/3من طريق عفان عن شعبة ،جزء من الحديث بلفظه.

والبيهقي في سننه الكبرى ( )06( - )341/8كتاب األشربة والحد فيه  )39( -باب ما جاء

فس كيفية االستئذان -برقم ( )18146من طريق أبي الوليد عن شعبة ،جزء من الحديث بلفظه.

والطيالسي في مسنده ( - )481/3برقم ( )1816من طريق أبي داود عن شعبة ،جزء من

الحديث بلفظه

والبغوي في شرح السنة ( - )487/14كتاب االستئذان  -باب كراهية أن يقول أنا  -برقم

( )3343من طريق علي بن الجعد عن شعبة ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

سعيد بن الربيع ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)14
( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )19( - )149/4كتاب االستئذان  )4( -باب كيف االستئذان ؟  -برقم ( )4631عن جابر
بن عبد اهلل .
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شعبة بن الحجاج  ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)21

محمد بن المنكدر بن عبد اهلل بن بن مرة القرشي التيمي ,أبو عبد اهلل( .)1وثقه الذهبي(،)2

وابن حجر وقال :مات سنة ثالثين مائة(.)3

جابر بن عبد اهلل ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)33

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال البغوي" :يحتمل أن تكون كراهيته من أجل تركه االستئذان بالسالم  ،ويحتمل أن يكون

من أجل أن قوله  " :من هذا " كان استكشافا لإلبهام  ،وقوله " :أنا " لم يكن يزول به اإلشكال
واإلبهام؛ ألن المكاني تكون بياناً عند المشاهدة  ،ال مع المعاينة فكان وجه الجواب أن يقول :أنا
جابر ليقع به التعريف  ،ويزول اإلشكال(.")4

( )1تهذيب الكمال (.)410/46
( )2تذكرة الحفاظ (. )90/1

( )3التقريب ( .)018/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )441/7تاريم ابن معين برواية الدارمي ()411/
 ،معرفة الثقات ( ، )404/4الجرح و التعديل (. )98/8

( )4شرح السنة (.)488/14
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( )4باب النهي أن يطرق الرجل أهله ليالً

الحديث الخامس والثالثون:

ب ْب َن ِدثَ ٍ
ت ُم َح ِ
ار َي ْذ ُك ُر َع ْن َجا ِب ِر ْب ِن َع ْب ِد
ْ
ان قَ َ
وس َ
س ِم ْع ُ
س ْف َي ُ
ار َ
ال َ
ف َح َّدثََنا ُ
أخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ُي ُ
ِ
ال
ق َّ
َن َي ْ
َهلَهُ لَ ْيالً ،أ َْو ُي َخ ِّوَنهُ ْم أ َْو َيْلتَ ِم َس َعثََراتِ ِه ْم ،قَ َ
اللَّ ِه قَ َ
ط ُر َ
الرُج ُل أ ْ
الَ " :نهَى َر ُسو ُل اللَّه  أ ْ
ان :قَ ْولُهُ ،أ َْو ُي َخ ِّوَنهُ ْم أ َْو َيْلتَ ِم َس َعثََراتِ ِه ْم َما أ َْد ِرى َش ْىء قَالَهُ ُم َح ِارب ،أ َْو َش ْىء ُه َو ِفى
ُس ْف َي ُ
ِ ِ "()1
اْل َحديث

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )46( - )766/3كتاب العمرة )16( -باب ال يطرق أهله

إذا بلغ المدينة  -برقم ( )1811من طريق شعبة عن محارب بن دثار ،جزء من الحديث بلفظه.

ومسلم في صحيحه( )33(-)1048/3كتاب اإلمارة )06( -باب كراهة الطروق وهو

الدخول ليال لمن ورد من سفر -برقم ( )181من طريق محمد بن بشار عن محمد يعني بن
جعفر عن شعبة عن عاصم عن الشعبي عن جابر ،بنحوه ،برقم ( )184من طريق محمد بن

المثنى عن عبد الصمد عن شعبة عن سيار عن عامر عن جابر ،بنحوه ،وفي (- )1048/3

برقم ( )183من طريق محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عاصم عن الشعبي

عن جابر ،بنحوه ،برقم ( )184من طريق وكيع عن سفيان ،بلفظه ،برقم ( )180من طريق شعبة
عن محارب بن دثار ،بنحوه.

وأبي داود في سننه ( )10( - )40/3كتاب الجهاد  )170( -باب في الطروق  -برقم

( )4778من طريق شعبة عن محارب بن دثار ،جزء من الحديث بلفظه ،برقم ( )4779من

طريق عثمان عن جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر ،جزء من الحديث بلفظه ،برقم

( )4781من طريق أحمد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر ،بنحوه

والترمذي في جامعه ( )43( - )66/0كتاب االستئذان  )19( -باب ما جاء في كراهية

طروق الرجل أهله ليالً  -برقم ( )4714من طريق أحمد بن منيع عن سفيان بن عيينة عن

األسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر ،بنحوه.

وأحمد في مسنده ( )314/3من طريق وكيع عن سفيان ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي

( )318/3من طريق عبد اهلل عن أبي عن سفيان عن األسود عن نبيح عن جابر ،بنحوه ،وفي

( )311/3من طريق عبد اهلل عن أبي عن نصر بن باب عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر،
جزء من الحديث بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )16( - )144/2كتاب االستئذن  )3( -باب النهي أن يطرق الرجل أهله ليالً  -برقم
( )2931عن جابر بن عبد اهلل.

145

وابن حبان في صحيحه ()9( - )448/6كتاب الصالة  )46( -باب المسافر  -يرقم ()4713

من طريق الفضل بن الحباب عن محمد بن كثير عن شعبة عن األسود بن قيس عن نبيح العنزي،
جزء من الحديث بلفظه.
والنسائي في سننه الكبرى ( )04( - )401/8كتاب الزينة  )48( -باب النهي عن التماس- ...
برقم ( )9196من طريق أبي نعيم عن سفيان الثوري ،جزء من الحديث بلفظه.
والطيالسي في مسنده ( - )334/3برقم ( )1890من طريق يونس عن أبي داود عن شعبة عن

سيار عن الشعبي عن جابر جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:
عند البخاري في صحيحه ( )46( - )766/3كتاب العمرة  )10( -باب الدخول بالعشي  -برقم
( )1811عن أنس ،بنحوه.

ومسلم في صحيحه ()33( - )1048/3كتاب اإلمارة  -باب ( )06كراهة الطروق وهو الدخول ليال لمن ورد من

سفر  -برقم ( )181عن أنس بن مالك ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده( )170/1عن سعد بن أبي وقاص ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

محمد بن يوسف ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)41

سفيان الثوري ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)41

محارب بن دثار ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)14

جابر بن عبد اهلل ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)33

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:
قال المباركفوري نقالُ عن النووي" :م عنى هذه الروايات كلها أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على

امرأته ليالً بغتة ،فأما من كان سفره قريباً تتوقع امرأته إتيانه ليالً فال بأس كما قال في إحدى هذه
الروايات إذا أطال الرجل الغيبة ،واذا كان في قفل عظيم أو عسكر ونحوهم واشتهر قدومهم ووصولهم

وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم وأنهم اآلن داخلون فال بأس بقدومه متى شاء؛ لزوال المعنى الذي

نهي بسببه فإن المراد أن يتأهبوا وقد حصل ذلك ولم يقدم بغتة ،ويؤيد ما ذكرناه ما جاء في الحديث

ال أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ،فهذا تصريح فيما قلناه
اآلخر أمهلوا حتى ندخل لي ً

وهو مفروض في أنهم أرادوا الدخول في أوائل النهار بغته فأمرهم بالصبر إلى آخر النهار ليبلغ خبر

قدومهم إلى المدينة وتتأهب النساء وغيرهن(." )1
( )1تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي (. )493/7
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الحديث السادس والثالثون:
ِ ِ
ٍ
ِ
ال :لَ َّما قَِد َم
أْ
سالٍَم قَ َ
س ِع ُ
يد ْب ُن َعام ٍر َع ْن َع ْوف َع ْن ُزَرَارةَ ْب ِن أ َْوفَى َع ْن َع ْبد اللَّه ْب ِن َ
َخ َب َرَنا َ
ال :فَ َخر ْج ُ ِ
ِ
َّ ِ
استَ ْش َرفَهُ َّ
يم ْن َخ َرَجَ ،فلَ َّما
اس ،فَقَالُوا :قَِد َم َر ُسو ُل اللَّ ِه  ،قَ َ
َر ُسو ُل الله  اْل َمد َينةَ ْ
الن ُ
َ
تفَ
ِ َّ
ان أ ََّو َل َما َس ِم ْعتُهُ َيقُو ُلَ :يا أَيُّهَا َّ
ت أ َّ
اس أَ ْف ُشوا
ت َو ْجهَهُ َع َرْف ُ
َأرَْي ُ
َن َو ْجهَهُ لَ ْي َس بِ َو ْجه َكذاب ،فَ َك َ
الن ُ
َّ
ِ
السالَم ،وأَ ْ ِ
صلُّوا َو َّ
اس ،نَِيام تَ ْد ُخلُوا اْل َجَّنةَ بِ َسالَم(")1
الن ُ
امَ ،و َ
امَ ،وصلُوا األ َْر َح َ
طع ُموا الط َع َ
َّ َ َ

تخريج الحديث:

أخرجه الترمذي في جامعه ( )38( -)601/4كتاب صفة القيامة والرقائق والورع  )44(-باب –
برقم( )4480من طريق يحي بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة ،بنقص عبارة وصلوا األرحام.

وابن ماجه في سننه ( )0( - )443/1كتاب إقامة الصالة والسنة فيها  )174( -باب ما

جاء في قيام الليل  -برقم ( )1334من طريق يحيى بن سعيد وابن عدي وعبد الوهاب ومحمد

ابن جعفر عن عوف بن أبي جميلة ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )49( - )1183/4كتاب
األطعمة  )1( -باب إطعام الطعام – برقم ( )3401من طريق أبي أسامة عن عوف ،بلفظه.

والدارمي في سننه ()3( - )369/1كتاب الصالة  )106( -باب فضل صالة الليل – برقم
( )1461من طريق سعيد بن عامر ،بلفظه.
وأحمد في مسنده ( )401/0من طريق محمد بن جعفر عن عوف بن أبي جميلة ،بلفظه.
وابن أبي شيبة في مصنفه ()19( - )348/8كتاب األدب  )7( -باب ما قالوا في البر وصلة
الرحم  -برقم ( )40898من طريق أبي أسامة عن عوف بن أبي جميلة ،بلفظه .و في (- )90/14
( )37كتاب األوائل  )1( -باب أول ما فعل ومن فعله -برقم ( )36997من طريق أبي أسامة عن
عوف بن أبي جميلة ،بلفظه.

والبغوي في شرح السنة ( - )41/4باب الركعتين بعد  -برقم ( )946من طريق النضر بن

شميل عن عوف بن أبي جميلة ،بلفظه.

وعبد بن حميد في مسنده (  - )181/برقم ( )496من طريق سعيد بن عامر ،بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه مسلم في صجيجه ( )1( - )60/1كتاب اإليمان  )14( -باب بيان تفاضل

اإلسالم وأي أموره أفضل  -برقم ( )63عن عبد اهلل بن عمرو ،جزء من الحديث بنحوه.

ترجمة الراوة:

سعيد بن عامر الضبعي ,أبو محمد البصري(.)2
( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )19( - )101/4كتاب االستئذان  )4( -باب في إفشاء السالم  -برقم ( )4634عن عبد
اهلل بن سالم .

( )2تهذيب الكمال (. )011/11
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وثقه ابن سعد( ،)1ويحيى بن معين( ،)2والعجلي( ،)3وذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة

ثمان ومائتين( ،)4ووثقه ابن حجر( )5وقال أبو حاتم :صدوق(.)6

عوف بن أبي جميلة العبدي الهجري ,أبو سهل البصري المعروف باألعرابي( .)7ذكره ابن حبان

في الثقات وقال :مات سنة ست وأربعين( ،)8ووثقه الذهبي( ،)9وابن حجر(.)10
زرارة بن أوفى العامري الحرشي

()11

أبو حاجب البصري قاضي البصرة( .)12وثقه بن سعد(.)13

والعجلي( ،)14وذكر أبو حاتم توثيق يحيى بن معين له

(،)15

مات سنة ثالث وتسعين( ،)16وذكر المزي توثيق النسائي له

وذكره ابن حبان في الثقات وقال:

(،)17

(.)18

كما وثقه ابن حجر

عبد اهلل بن سالم بن الحارث اإلسرائيلي ,أبو يوسف األنصاري ،وشهد له الرسول  بالجنة
ِ ِِ
وأنزل اهلل تعالى فيه و َش ِه َد َش ِ
استَ ْك َب ْرتُ ْم( )19وكان إسالمه
اهد ِم ْن َبنِي إِ ْس َرائِ َ
آم َن َو ْ
يل َعلَى م ْثله فَ َ
َ
()20
لما قدم النبي  المدينة مهاج اًر .

درجة الحديث:

بهذا اإلسناد الحديث صحيح؛ ألن رواته ثقات.

( )1الطبقات الكبرى ( . )497/9
( )2تاريم ابن معين برواية الدارمي ( . )147/
( )3معرفة الثقات (. )411/1

( )4الثقات البن حبان (. )464/8
( )5التقريب ( . )337/

( )6الجرح والتعديل (.)48/4

( )7تهذيب الكمال (.)437/44

( )8الثقات البن حبان (. )496/7

( )9ذكر من تكلم بما ال يوجب ردهم ( . )148/

( )10التقريب (  . )433/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )407/9تاريم ابن معين برواية الدوري
( ، )448/4العلل و معرفة الرجال ( ، )411/1الجرح و التعديل (. )10/7

( )11هذه النسبة إلى بني الحريش بن كعب بن ربيعة ،وأكثرهم نزلوا البصرة ،ومنها تفرقت إلى البالد .األنساب(. )414/4
( )12تهذيب الكمال (.)339/9

( )13الطبقات الكبرى (. )101/9
( )14معرفة الثقات (. )371/1

()15الجرح و التعديل (. )614/3

( )16الثقات البن حبان (.)466/4
( )17تهذيب الكمال (.)341/9
( )18التقريب ( .)410/

( )19سورة األحقاف آية (.)11

( )20تهذيب الكمال ( . )74/10أسد الغابة (.)619/1
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التعليق على الحديث:

قال العيني نقالً عن الخطابي" :جعل أفضلها إطعام الطعام الذي هو قوام األبدان ،ثم جعل

خير األقوال في البر واإلكرام إفشاء السالم الذي يعم وال يخص من عرف ومن لم يعرف؛ حتى

يكون خالصا هلل تعالى بريئاً من حظ النفس والتصنع ألنه شعار اإلسالم ،فحق كل مسلم فيه

شائع ،ورد في حديث :إن السالم في آخر الزمان للمعرفة يكون ،ومنها ما قيل جاء في الجواب:
ههنا إن الخير أن تطعم الطعام( ،")1وقال العيني" :هذه الكلمات جامعة لخصال اإليمان كلها؛
ألنها إما مالية أو بدنية فاإلنفاق إشارة إلى المالية المتضمنة للوثوق باهلل تعالى والزيادة في الدنيا

وقصر األمل ونحو ذلك والبدنية إما مع اهلل تعالى أي التعظيم ألمر اهلل تعالى وهو اإلنصاف،

أو مع الناس وهو الشفقة على خلق اهلل تعالى وهو بذل السالم الذي يتضمن مكارم األخالق
حاب(." )2
والتواضع وعدم االحتقار ويحصل به التآلف والتَ ّ

( )1عمدة القار (.)440/1
( )2مرجع سابق(. )310/1
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( )1باب في رد السالم على أهل الكتاب

الحديث السابع و الثالثون:
َخ َب َرَنا َخالِ ُد ْب ُن َم ْخلٍَد َح َّدثََنا
أْ
َّ
َح ُد ُه ْم
اللَّ ِه  " إِ َّن اْل َيهُ َ
ود إِ َذا َسل َم أ َ

تخريج الحديث:

َمالِك َع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن ِدي َن ٍ
سو ُل
ار َع ِن ْاب ِن ُع َم َر قَ َ
ال :قَا َل َر ُ
ِ
َّام (َ )1علَ ْي َكُ ،ق ْل َعلَ ْي َك (.")2
فَإَّن َما َيقُو ُل :الس ُ

أخرجه البخاري في صحيحه ( )79( - )49/11كتاب االستئذان  )44( -باب كيف يرد

السالم على أهل الذمة – برقم ( )6407من طريق عبد اهلل بن يوسف عن مالك ،جزء من

الحديث بلفظه ،و في ( )88( - )341/14استتابة المرتدين و المعاندين وقتالهم )4( -باب إذا
عرض الذمي وغيره بسباب النبي ولم يصرح نحوه قوله السام عليك – برقم ( )6948من طريق

عبد اهلل بن يوسف عن مالك ،جزء من الحديث بلفظه.

ومسلم في صحيحه ()36( - )1649/5كتاب السالم )5( -باب النهي عن ابتداء أهل

الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم  -برقم ( )8من طربق إسماعيل بن جعفر عن عبد اهلل بن
دينار ،جزء من الحديث بلفظه  -برقم ( )6من طريق سفيان عن عبد اهلل بن دينار ،جزء من
الحديث بلفظه.

وأبي داود في سننه( )44(-)019/4كتاب األدب )149(-باب في السالم على أهل الذمة –

برقم ( )0418من طريق عبد العزيز بن مسلم عن عبد اهلل بن دينار ،جزء من الحديث بلفظه.

والترمذي في جامعه ( )44( -)100/4كتاب السير )41( -باب التسليم على أهل الكتاب

 -برقم ( )1613من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد اهلل بن دينار ،بزيادة كلمة عليكم.

ومالك في مؤطا ( )03( - )961/4كتاب السالم )4( -باب ما جاء في السالم على

اليهودي والنصراني  -برقم ( )1743من طريق مالك ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )9/4من طريق سفيان عن عبد اهلل بن دينار ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ()44( - )411/13كتاب األدب  )67( -باب في رد السالم

على أهل الذمة  -برقم ( )4647من طريق سفيان عن عبد اهلل بن دينار ،بنحوه.

وعبد الرزاق في مصنفه ( - )11/6كتاب أهل الكتاب  -باب رد السالم على أهل الكتاب -

برقم ( )9841من طريق سفيان الثوري عن عبد اهلل بن دينار ،جزء من الحديث بلفظه.

( )1الموت  .النهاية في غريب الحديث (. )1139/4

( )2أخرجه الدارمي في سننه ( )16( - )141/2كتاب االستئذان  )6( -باب في رد السالم على أهل الكتاب  -برقم
( )2934عن عبد اهلل بن عمر .

146

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )79( - )49/11كتاب اإلستئذان  )44( -باب كيف يرد

السالم على أهل الذمة  -برقم ( )6406عن عائشة ،بنحوه ،برقم ( )6408عن أنس ،بنحوه.

ومسلم في صحيحه ( )39( - )1716/4كتاب السالم  )4( -باب النهي عن ابتداء أهل

الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم  -برقم ( )6عن أنس ،بنحوه ،برقم ( )7عن أنس ،بنحوه.

ترجمة رواة الحديث:

خالد بن مخلد ,صدوق تقدمت ترجمته صفحة (. )14
مالك بن أنس  ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)42

عبد اهلل بن دينار ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)24

عبد اهلل ابن عمر ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)13

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد حسن؛ ألن خالد بن مخلد صدوق ،وبالمتابعات التامة يرتقي إلى

الصحيح لغيره.

التعليق على الحديث:

قال النووي":اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا لكن اليقال لهم وعليكم

السالم ،بل يقال عليكم فقط أو وعليكم(.")1

( )1المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (.)155/15
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( )82باب ال يتناجى اثنان دون صاحبهما

الحديث الثامن والثالثون

ِ
َع َم ِ
سو ُل اللَّ ِه
أْ
ال قَ َ
ش َع ْن أَِبى َو ِائ ٍل َع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه قَ َ
وسى َع ِن األ ْ
ال َر ُ
َخ َب َرَنا ُع َب ْي ُد اللَّه ْب ُن ُم َ
ان ُدون ص ِ
احبِ ِه َما؛ فَِإ َّن َذلِ َك ُي ْح ِزُنهُ (")1
 " :إِ َذا ُك ْنتُ ْم ثَالَثَةً فَالَ َي ْنتا ِجى اثَْن ِ َ َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )79( -)96/1كتاب االستئذان  )46( -باب إذا أكثر من

ثالثة فال بأس بالمساورة والمناجاة – برقم ( )6491من طريق منصور عن أبي وائل ،بألفاظ

متقاربة.

ومسلم في صحيحه ( )39( - )1718/4كتاب السالم )10( -باب تحريم مناجاة االثنين
دون الثالث ،بغير رضاه  -برقم ( )37من طريق منصور عن أبي وائل ،جزء من الحديث بنحوه ،برقم
( )38من طريق أبي معاوية عن األعمش ،بلفظه.
وأبي داود في سننه ( )44( - )414/4كتاب األدب  )49( -باب في التناجي  -برقم ( )4803من طريق

عيسى بن يونس عن األعمش ،جزء من الحديث بلفظه.

والترمذي في جامعه ( )44( - )148/0كتاب األدب  )09( -باب ما جاء ال يتناجى اثنان دون الثالث -
برقم ( )4840من طريق سفيان عن األعمش ،جزء من الحديث بلفظه.
وابن ماجه في سننه ( )33( - )144/4كتاب األدب  )01( -باب ال يتناجى اثنان دون الثالث -

برقم ( )3770من طريق أبي معاوية ووكيع عن األعمش ،بلفظه.

وأحمد ( )370/1من طريق أبي إسحاق عن األعمش ،بلفظه ،وفي ( )440/1من طريق أبي معاوية عن

األعمش ،بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )6( - )344/4كتاب البر والصلة  )13( -باب الصحبة والمجالسة – برقم
( )083من طريق منصور عن أبي وائل ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة الرواة:

عبيد اهلل بن موسى بن أبي المختار أبو محمد الكوفي( .)2ذكره ابن حبان في الثقات و قال:
مات سنة ثالث عشرة ومائتين( ،)3ووثقه الذهبي( ،)4وابن حجر(.)5

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )19( - )161/4كتاب االستئذان  )48( -باب ال يتناجى اثنان دون صاحبهما  -برقم
( )4607عن ابن مسعود .

( )2تهذيب الكمال (.)164/19

( )3الثقات البن حبان (.)104/7
( )4الكاشف (.)687/1

( )5التقريب ( .)370/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )044/8تاريم ابن معين برواية الدوري
( ، )344/3معرفة الثقات (.)114/4
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سليمان بن مهران األسدي الكاهلي

()1

موالهم ،أبو محمد الكوفي األعمش( .)2وذكره ابن حبان في

الثقات وقال عنه :مدلسا وقال :مات سنة ثمان وأربعين ومائة( ،)3ووثقه الذهبي( ،)4وابن حجر وزاد حافظ
عارف بالقراءات  ،لكنه يدلس( ،)5قال العالئي(،)6والنسائي( ،)7وابن حجر( )8مدلس من المرتبة الثانية .

شقيق بن سلمة أبو وائل األسدي أسد خزيمة ( .)9وذكره ابن حبان في الثقات ( ،)10ووثقه ابن

حجر وزاد مخضرم

()11

وقال ابن حجر :توفي سنة تسع وسبعين (.)12
(.)13

عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن مخزوم

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال البغوي نقالً عن أبي سليمان الخطابي" :إنما يحزنه ذلك ألحد معنيين  ،أحدهما :أن

ربما يتوهم أن نجواهما لتبييت رأي فيه ،أو دسيس غائلة له .وآلخر:أن ذلك من أجل االختصاص
يحزن صاحبه.وقال أبو عبيد بن حرب :هذا في السفر ،وفي الموضع الذي ال
بالكرامة ،وهو
ُ
يأمن الرجل فيه صاحبه على نفسه ،فأما في الحضر ،وبين ظهراني العمارة  ،فال بأس به ،واهلل

أعلم(." )14

( )1هذه النسبة إلى بني كاهل  .األنساب للسمعاني (.)43/0
( )2تهذيب الكمال (.)78/14

( )3الثقات البن حبان (.)314/3

( )4الرواة المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم ( .)110/

( )5التقريب ( )404/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )461/8بحر الدم (  ، )69/معرفة الثقات
( ، )434/1الجرح و التعديل (. )146/4

( )6جامع التحصيل في أحكام المراسيل (. )189/
( )7مشيخة النسائي (. )117/

( )8تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (. )3 /
( )9تهذيب الكمال (.)048/14

( )10الثقات البن حبان (.)304/4

( )11التقريب ( . )468/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )444/8معرفة الثقات للعجلي (. )409/1
( )12تهذيب التهذيب (. )318/4

( )13تهذيب الكمال ( ، )144/16أسد الغابة ( ، )478/3االصابة في تمييز الصحابة (. )149/4
( )14شرح السنة (. )91/13
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الحديث التاسع و ثال ثون:
ِ ِ
س ر ُجالَ ِن ِع ْن َد َّ
ان َع ْن أََن ٍ
الن ِب ِّى
الَ :ع َ
أْ
س قَ َ
سلَ ْي َم َ
َخ َب َرَنا أ ْ
َح َم ُد ْب ُن َع ْبد اللَّه َح َّدثََنا ُزَه ْير َع ْن ُ
طَ َ
ول اللَّ ِهَ ،ش َّم َّ
ت َه َذا َولَ ْم تُ َش ِّم ِت
يل لَهَُ :يا َر ُس َ
اآلخ َر فَِق َ
َح َد ُه َما َولَ ْم ُي َش ِّم ِت َ
ت أ َْو َس َّم َ
 "فَ َش َّم َ
ت أَ
ِ (.)1
ان ُه َو التَّْيم ُّى
ال :إِ َّن َه َذا َح ِم َد اللَّهَ َوِا َّن َه َذا لَ ْم َي ْح َمِد اللَّهَ " قَ َ
اآلخ َر ،فَقَ َ
َ
ال أَُبو ُم َح َّمد ُسلَ ْي َم ُ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )78( - )711/11كتاب األدب  )143( -باب الحمد

للعاطس  -برقم ( )6441من طريق سفيان عن سليمان ،جزء من الحديث بلفظه ،و في

( )147( - )714/11باب ال يشمت العاطس إذا لم يحمد  -برقم ( )6440من طريق شعبة عن
سليمان التيمي ،جزء من الحديث بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )43( - )2262/5كتاب الزهد و الرقائق  )6( -باب تشميت

العاطس وك ارهة التثاؤب برقم ( )43من طريق حفص بن غياث عن سليمان التيمي ،بألفاظ
متقاربة.

وأبي داود في سننه ( )44( - )468/4كتاب األدب  )194( -باب قسمين يعطس وال

يحمد اهلل  -برقم ( )0141من طريق سفيان عن سليمان التيمي جزء من الحديث بلفظه.

والترمذي في جامعه ( )44( - )84/0كتاب األدب  )4(-باب ما جاء في إيجاب تشميت

العاطس  -برقم ( )4744من طريق سفيان عن سليمان التيمي ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )33( - )1443/4كتاب األدب  )41(-باب تشميت العاطس -

برقم( )3713من طريق يزيد بن هارون عن سفيان و سليمان التيمي ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )111/3من طريق معتمر بن سليمان عن أبي سليمان التيمي ،جزء من

الحديث بلفظه ،وفي ( )117/3من طريق يحي عن سليمان التيمي ،جزء من الحديث بلفظه،
وفي ( )176/3من طريق إسماعيل عن سليمان التيمي ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )6( - )363/4كتاب البر واإلحسان  )10( -باب في تسميت

العاطس  -برقم ( )611من طريق معاذ بن معاذ و جرير بن عبد الحميد عن سليمان التيمي،
جزء من الحديث بلفظه.

وأبي يعلى في مسنده ( - )113/7برقم ( )4161من طريق معاذ بن معاذ و جرير عن

سليمان التيمي ،جزء من الحديث بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )19( - )161/4كتاب االستئذان  )31( -باب إذا لم يحمد اهلل ال يشمته  -برقم ()4661
عن أنس بن مالك .
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وابن أبي شيبة في مصنفه ()19( - )490/8كتاب األدب  )116( -باب في تشميت

العاطس من قال ال يشمت حتى يحمد اهلل  -برقم ( )46490من طريق يزيد بن هارون عن

سليمان التيمي ،بلفظه.

ترجمة الرواة:

أحمد بن عبد اهلل بن يونس ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)31

زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)12

سليمان األعمش ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)441

أنس بن مالك ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)22

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ إلن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال البغوي" :في الحديث بيان أن العاطس إذا لم يحمد اهلل ال يستحق التشميت ،حكي أن

رجالً عطس عند األوزاعي  ،فلم يحمد اهلل  ،فقال األوزاعي :كيف تقول إذا عطست؟ فقال :أقول

الحمد هلل  ،فقال يرحمك اهلل .فأراد األوزاعي أن يستخرج منه الحمد؛ ليستحق التشميت .وقال
يحيى بن أبي كثير عن بعضهم :حق على الرجل إذا عطس أن يحمد اهلل  ،وأن يرفع بذلك

صوته  ،وأن يسمع من عنده  ،وحق عليهم أن يشمتوه .قال مكحول :كنت إلى جنب ابن عمر ،
فعطس رجل من ناحية المسجد  ،فقال :يرحمك اهلل إن كنت حمدت اهلل .وقال الشعبي :إذا

سمعت الرجل يعطس من وراء جدار  ،فحمد اهلل  ،فشمته .وقال إبراهيم :إذا عطس وليس عندك

أحد  ،فاحمد اهلل  ،ثم قل :يغفر اهلل لي ولكم  ،فإنه يشمتك من سمعك من المسلمين(." )1

( )1شرح السنة (. )313/12
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الحديث األربعون

( )42باب كم يشمت العاطس

ِ
َخبرَنا أَبو ا ْلولِ ِ
َخ َب َرَنا ِع ْك ِرَم ُة ُ -ه َو ْاب ُن َع َّم ٍ
ال َح َّدثَِنى
يد أ ْ
سلَ َم َة قَ َ
ار  -قَ َ
اس ْب ُن َ
ال َح َّدثَنى إِ َي ُ
أ ْ ََ ُ َ
الَ ":عطَ َس َرُجل ِع ْن َد َّ
الرُج ُل َم ْزُكوم(.")1
الَّ :
ُخ َرى فَقَ َ
النبِ ِّى  فَقَ َ
أَِبى قَ َ
الَ :ي ْر َح ُم َك اللَّهُ ،ثَُّم َعطَ َس أ ْ

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه( )43(-)2262/5كتاب الزهد والرقائق )6(-باب تشميت العاطس

وكراهة التثاؤب برقم( )44من طريق هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار ،بألفاظ متقاربة.

وأبي داود في سننه ( )44( - )467/4كتاب األدب  )111( -باب كم مرة يشمت

العاطس  -برقم ( )0139من طريق ابن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار ،بنقص كلمة أخرى.

والترمذي في جامعه ( )44( - )84/0كتاب األدب  )0( -باب كم يشمت العاطس  -برقم

( )4743من طريق عبد اهلل عن سلمة بن األكوع ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )33( - )1443/4كتاب األدب  )41( -باب تشميت العاطس -

( )3714من طريق وكيع عن عكرمة بن عمار ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )46/4من طريق بهز عن عكرمة بن عمار ،بلفظه ،و في ()01/4

من طريق يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمار ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )6( - )360/4كتاب البر واإلحسان  )10( -باب في تشميت

العاطس  -برقم ( )613من طريق أبي خليفة عن أبي الوليد الطيالسي ،بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه( )19(-)497/8كتاب األدب )117(-باب كم يشمت العاطس-

برقم ( )46013من طريق زيد بن الحباب عن عكرمة ،جزء من الحديث بلفظه.

والنسائي في سننه الكبرى ()03( -)94/9كتاب عمل اليوم و الليلة  )84( -باب كم مرة

يشمت  -برقم ( )9981من طريق سليم بن أخضر عن عكرمة ،جزء من الحديث بلفظه.

والبغوي في شرح السنة ( - )313/14كتاب االستئذان  -باب ترك تشميت من لم يحمد اهلل

 -برقم ( )3340من طريق هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار ،بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )78( - )719/11كتاب األدب  )146( -باب إذا عطس

كيف يشمت  -برقم ( )6444عن أبي هريرة ،بنحوه.

وأبي داود في سننه ( )44( - )467/4كتاب األدب  )111( -باب كم مرة يشمت

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )16( - )191/2كتاب االستئذان  )32( -باب كم يشمت العاطس  -برقم ( )2991عن
سلمة بن األكوع .

114

العاطس  -برقم ( )0136عن أبي هريرة ،بنحوه.

والترمذي في جامعه – ()44( - )80/0كتاب األدب  )0( -باب كم يشمت العاطس -

برقم ( )4744عن أبي طلحة ،بنحوه.

ترجمة رواة الحديث:

هشام بن عبد الملك هو أبو الوليد ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)22

عكرمة بن عمار ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)24

إياس بن سلمة ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)24

سلمة بن األكوع ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)24

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال البغوي" :وسئل إبراهيم عن الرجل به زكام  ،فعطس م ار اًر  ،قال :أنا أشمته ثالثاً ثم

أتركه  ،وعن الحسن مثله .وقال مجاهد :نشمته مرة إذا عطس م ار اًر كما إذا ق أر سجدة  ،ثم قرأها

الثانية  ،لم يسجد(.")1

( )1شرح السنة (.)315/12
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( )42باب ما جاء أن ذروة كل بعير شيطاناً

الحديث الحادي واألربعون
ِ
ام َة ْب ِن َزْي ٍد َع ْن ُم َح َّم ِد ْب ِن َح ْم َزةَ ْب ِن َع ْم ٍرو
أْ
وسى َع ْن أ َ
َخ َب َرَنا ُع َب ْي ُد اللَّه ْب ُن ُم َ
ُس َ
ال وقَ ْد ِ
سو ُل اللَّ ِه َ " :علَى
ت أَِبى َيقُو ُل قَ َ
ول اللَّ ِه  قَ َ
س َ
س ِم ْع ُ
صح َ
ال َر ُ
ال َ
ب أ َُبوهُ َر ُ
َ
قَ َ َ
ِ
ِ
اجاتِ ُك ْم(")1
وها فَ َس ُّموا اللَّهَ َوالَ تُقَ ِّ
َبعير َش ْيطَان ،فَِإ َذا َرك ْبتُ ُم َ
ص ُروا َع ْن َح َ

َسلَ ِم ِّى
األ ْ
ِذ ْرَوِة ُك ِّل

تخريج الحديث:

أخرجه أحمد في مسنده ( )494/3من طريق عبد اهلل وعلي بن إسحاق عن عبيد اهلل بن

موسى به بنقص كلمة ذروة

وابن خزيمة في صحيحه ( - )143/4كتاب المناسك  )491( -باب إباحة الحمل على

الدواب المركوبة في السير طلباً لقضاء الجوائج إذا ذكر اسم اهلل عليها عند الركوب  -برقم

( )4046من طريق زيد بن الحباب عن أسامة بن زيد  ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )9( - )614/4كتاب الصالة  )8( -باب شروط الصالة  -برقم

( ،)1713وفي ( )46( -)411/6باب السفر  -برقم ( ،)4694جميعهم من طريق ابن وهب عن
أسامة ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )43( - )391/11كتاب الدعاء  )117( -باب في الرجل

يركب الدابة والبعير ما يدعو -برقم (  )31341من طريق وكيع عن أسامة بن زيد ،جزء من

الحديث بلفظه.

والطبراني في المعجم الكبير ( - )176/3برقم ( )4993من طريق ابن وهب عن أسامة بن

زيد ،لهو بدل ذروة.

والنسائي في سننه الكبرى ( )03(- )188/9كتاب عمل اليوم والليلة  )107(-باب ماذا يقول

إذا ركب  -برقم ( )11460من طريق العباس بن عبد العظيم عن عبيد اهلل بن موسى ،بلفظه.

والهيثمي في مجمع الزوائد ( )32( - )312/9كتاب األدب  )54( -باب ما يقول إذا ركب -

برقم ( )2444من طريق أسامة بن زيد عن محمد بن حمزة بن عمرو األسلمي ،بلفظه.

للحديث شاهد نورده على النحو التالي:

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )43( - )347/10كتاب الدعاء  )117( -باب في الرجل يركب

الدابة والبعير ما يدعو به  -برقم ( )31344عن عبد الرحمن بن أبي عميرة ،جزء من الحديث
بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )16( - )195/2كتاب االستئذان  )31( -باب ما جاء أن ذروة كل بعير شيطاناً  -برقم
( )2996عن حمزة بن عمرو.
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وابن حجر في المطالب العالية ( )41( - )349/9كتاب الجهاد  )16( -باب الرفق بالدواب -

برقم ( )1979عن عبد الرحمن بن أبى عميرة ،بنحوه.

ترجمة رواة الحديث:

عبيد اهلل بن موسى سبقة ترجمته صفحة (.)444

(،)3

أسامة بن زيد الليثي(.)1وثقه ابن المديني( ،)2وابن معين

والعجلي( ،)4وذكره ابن حبان في

الثقات قال :مات سنة ثالث وخمسين ومائة( ،)5وقال ابن عدي :وأرجو أنه ال بأس به( ،)6وقال

الذهبي( ،)7وابن حجر :صدوق يهم( ،)8وضعفه ابن سعد( ،)9وأحمد ( ،)10وأبو حاتم

()11

.

محمد بن حمزة بن عمرو األسلمي حجازي(.)12ذكره ابن حبان في الثقات( ،)13وقال الذهبي:

وثق ،وقال ابن حجر :مقبول ( ،)14توفي بعد المائة (.)15

حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث األسلمي .صحابي جليل قال ابن حبان :مات سنة إحدى
(.)16

وستين

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد ضعيف؛ ألن مداره على محمد بن حمزة مقبول وال متابع له ،وبشاهده

يرتقي إلى الحسن لغيره.

( )1تهذيب الكمال (. )348/4

( )2سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني ( . )98/
( )3تاريم ابن معين برواية الدوري (. )116/1
( )4معرفة الثقات للعجلي ()416/1
( )5الثقات البن حبان ()74/6

( )6الكامل في الضعفاء (. )394/1
( )7المغني في الضعفاء ( . )144/
( )8التقريب ( . )98/

( )9الطبقات الكبرى (. )001/7

( )10سؤاالت أبي داود ألحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم ( . )417/
( )11الجرح والتعديل (. )484/4
( )12تهذيب الكمال (. )96/40

( )13الثقات البن حبان (. )307/0
( )14التقريب ( . )470/

( )15تهذيب التهذيب (. )111/9

( )16تهذيب الكمال ( ، )334/7انظر للتوسع في ترجمته إلى  :مشاهير علماء األمصار ( . )36/
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التعليق على الحديث:

قال المناوي":أي على أعلى سنامه شيطان فامتهنوهن بالركوب ،لتلين وتذل ،وقد يكون

بها نار من جهة الخلقة يطفئها الركوب؛ ألن المؤمن إذا ركب حمد اهلل وسبحه ،قال تعالى:
ِ
ِ
ستَُووا َعلَى ظُ ُه ِ
استََوْيتُ ْم َعلَ ْي ِه ،)1(...فكأنه قال :سكنوا هذا
ورِه ثُ َّم تَ ْذ ُك ُروا ن ْع َم َة َرِّب ُك ْم إِ َذا ْ
لتَ ْ
الكبر بالركوب المقرون بذكر اهلل المنفر للشيطان (فإنما يحمل اهلل تعالى) يعني كيف يعجب
اإلنسان بحملها الحامل هو اهلل فمن تحقق ذلك يرى من العجب فكيف يمكن ركوب الجن
ومزاحمة الشيطان ومقاربة النار لوال أن اهلل هو الذي يحمل بفضله فيطفئ النار ويسخر الجن

ويقمع الشيطان فسبحان المنعم المنان ،قال في البحر :إن معناه أن اإلبل خلقت من الجن واذا
ِ
يس
كانت من جنس الجن جاز كونها هي من مراكبها والشيطان من الجن قال تعالى   :إَِّال إِ ْبل َ
ان ِم َن ا ْل ِج ِّن   (2 ...فهما من جنس واحد ويجوز كون الخبر بمعنى العز والفخر والكبر
َك َ
والعجب؛ ألنها من أجل أموال العرب ومن كثرت عنده لم يؤمن عليه اإلعجاب والعجب سبب

الكبر وهو صفة الشيطان فالمعنى على ظهر كل بعير سبب يتولد منه الكبر(." )3

( )1سورة الزخرف آية (. )31
( )2سورة الكهف آية (. )01

( )3فيض القدير (. )344/4
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( )14باب ما يقول إذا ودع رجالً

الحديث الثاني واألربعون:
ِ
ِ ِ
َخبرَنا م ِ
سى
س ِن ا ْل َع ْب ِد ُّ
ى قَ َ
س ِع ُ
أ ْ ََ ُ ْ
ال َح َّدثَنى ُمو َ
يد ْب ُن أَِبى َك ْع ٍب أ َُبو ا ْل َح َ
يم َح َّدثََنا َ
سل ُم ْب ُن إ ْب َراه َ
ى َع ْن أََن ِ
اء َرُجل إِلَى َّ
ال لَهَُ :يا َنبِ َّى اللَّ ِه إِِّنى
س َرةَ ا ْل َع ْب ِد ُّ
النبِ ِّى  فَقَ َ
س ا ْب ِن َمالِ ٍك قَ َ
الَ " :ج َ
ْب ُن َم ْي َ
ال لَهُِ :فى ِح ْف ِظ اللَّ ِه
َخ َذ بَِيِد ِه فَقَ َ
ال لَهَُ :متَى؟ قَ َ
يد السَّفَ َر ،فَقَ َ
اء اللَّهُ ،قَا َل :فَأَتَاهُ فَأ َ
أ ُِر ُ
ال َغداً إِ ْن َش َ
ِ
ِِ
َّ
ت(َ " )1ش َّ
ك
ت أ َْو أ َْي َن َما تََو َّخ ْي َ
َّه َ
َوِفى َك َنفه َزَّوَد َك اللهُ التَّ ْق َوى َو َغفَ َر لَ َك َذ ْن َب َك َوَوجَّهَ َك لْل َخ ْي ِر أ َْي َن َما تََوج ْ
َس ِعيد ِفى إِ ْح َدى اْل َكلِ َمتَْي ِن(" )2

تخريج الحديث:

أخرجه الترمذي في جامعه()49( -)011/0كتاب الدعوات  )40( -باب  -برقم ()3444

من طريق عبد اهلل بن أبي زياد عن سيار عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بنحوه.

وابن خزيمة في صحيحه ( - )638/4كتاب المناسك  -باب ( )479دعاء المرء ألخية

المسلم عند إرادة السفر – برقم ( )4034من طريق عبد اهلل بن الحكم عن سيار بن حاتم عن
جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس ،بنحوه.

والحاكم في مستدركه ( - )97/4كتاب الجهاد  -باب سنة التوديع لمن يرد السفر والدعاء له

من طريق محمد بن يعقوب عن الخضر بن أبان الهشمي عن سيار بن حاتم عن جعفر بن

سليمان عن ثابت عن أنس ،بنحوه.

والبزار في مسنده ( - )340/13برقم ( )6933من طريق عن سهل بن بحر عن يحيى بن

إسماعيل الواسطي عن سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس ،بنحوه .

والضياء في األحاديث المختارة ( - )441/4برقم ( )1097من طريق محمد بن أبي عبد اهلل عن

سعد الخير بن محمد بن سهل األنصاري عن عبد الرحمن بن حمد الدوني عن أحمد بن الحسين عن

أحمد بن إسحاق عن ابن منيع عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن إسماعيل عن سيار بن حاتم عن
جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس ،بنحوه ،وفي ( - )444/4برقم ( )1098من طريق عن عبد اهلل

بن مسلم عن إسماعيل بن أحمد عن أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن محمد بن عمرو عن

عيسى بن عبد اهلل عن يزيد بن عمر عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس ،بنحوه.

شواهد الحديث:

عند الطبراني في المعجم األوسط ( - )433/1برقم ( )1147عن ابن عمر ،بنحوه.
والطبراني في المعجم الكبير ( - )494/14برقم ( )13101عن ابن عمر ،بنحوه.

( )1قصدت إليه  ،و تعمدت فعله  ،و تحريت فيه  .النهاية في غريب الحديث (.)394/4

( )2أخرجه الدارمي في سننه ( )16( - )194/2كتاب االستئذان  )51( -باب ما يقول إذا ودع رجالً  -برقم ()2961
عن أنس بن مالك
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ترجمة رواة الحديث:

مسلم بن إبراهيم األزدي الفراهيدي( )1موالهم ,أبو عمرو البصري( )2وثقه ابن حبان وقال :مات

سنة اثنتين وعشرين ومائتين

(،)3

ووثقه الذهبي(،)4و ابن

حجر(.)5

سعيد بن أبي كعب أبو الحسن العبدي( .)6ذكره ابن حبان في الثقات( .)7وقال عنه أبي حاتم

شيم(.)8
موسى بن ميسرة العبدي بصري( .)9وثقه الذهبي( ،)10وقال عنه ابن حجر :مستور( ،)11مات بعد
المائة(.)12

أنس بن مالك ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)22

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد ضعيف؛ ألن موسى بن ميسرة لم يعرف حاله ،وبالمتابعة التامة من

ثابت عن أنس يرتقي إلى الحسن لغيره.

التعليق على الحديث:

يبين لنا الحديث كيف نودع المسافر عند سفره ،و أيضاً نوصي المسافر بتقوى اهلل(.)13

( )1نسبة إلى فراهيد بطن من األزد  .األنساب للسمعاني (. )307/4
( )2تهذيب الكمال (. )487/47

( )3الثقات إلبن حبان (. )107/9

( )4سير أعالم النبالء (. )314/11

( )5التقريب ( .)049/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ،)310/9معرفة الثقات ( ،)476/4الجرح والتعديل
(. )181/8

( )6الجرح و التعديل (. )07/4

( )7الثقات إلبن حبان (. )371/6
( )8الجرح والتعديل (. )07/4

( )9تهذيب الكمال ()107/49
()10الكاشف (. )318/4

( )11من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق  ،التقريب (. )24/
( )12التقريب (. )004/

( )13جامع الترمذي (. )444/4
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الحديث الثالث واألربعون:

( )12باب في الدعاء إذا سافر ,و إذا قدم

َخبرَنا ع ِ
ش ْع َب ُةَ -ع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن
أْ
َح َو ُل ف َاوثَبَّتَِنى ُ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُن َه ُار َ
اصمُ -ه َو األ ْ
ون أ ْ َ َ َ
ِ ()1
ال :اللَّه َّم إِِّنى أَعوُذ بِ َك ِمن و ْعثَ ِ
س ْر ِج ٍ
اء السَّفَ ِرَ ،و َك َآبة
ان النَّبِ ُّى  إِ َذا َسافَ َر قَ َ
ُ
س قَالَ :ك َ
َ
ُ
ْ َ
ِ
َه ِل ،واْلم ِ
ِ
اْلم ْن َقلَ ِب( ،)2واْل َحور(َ )3ب ْع َد اْل َكوِر( ،)4وَد ْعوِة اْلم ْ ِ
ال(")5
ظلُومَ ،و ُسوء اْل َم ْنظَ ِر فى األ ْ َ َ
َ َ َ
ْ
َ ْ
ُ

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيح ( )14(-)666/2كتاب الحج )64(-باب ما يقول إذا ركب إلى
 -...برقم ( )529من طريق إسماعيل بن علية عن عاصم األحول ،بألفاظ متقاربة.
والترمذي في جامعه ( )49( - )497/0كتاب الدعوات  )44( -باب ما يقول إذا خرج مساف اًر –

برقم ( )3439من طريق أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد عن عاصم األحول ،جزء من الحديث بلفظه.

والنسائي في سننه ( )01( - )474/8كتاب اإلستعاذة  )41( -باب اإلستعاذة من الحور بعد
الكور – برقم ( )0498من طريق أزهر بن جميل عن خالد بن الحرث عن شعبة عن عاصم عن ابن
سرجس ،جزء من الحديث بلفظه

وابن ماجه في سننه ( )33( - )1479/4كتاب الدعاء  )41( -باب ما يدعو به الرجل إذا سافر -برقم
( )3888من طريق عبد الرحمن بن سليمان وأبي معاوية عن عاصم ،جزء من الحديث بلفظه.
وأحمد في مسنده ( )84/0من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عاصم ،بلفظه.
والبيهقي في سننه الكبرى ( )14( - )401/0كتاب الحج  )308( -باب الدعاء إذا سافر  -برقم
( )11614من طريق عبد الواحد بن زياد عن عاصم األحول ،جزء من الحديث بلفظه.
وعبد الرزاق في مصنفه ( - )104/0كتاب المناسك  -باب القول عند السفر  -برقم ()9431

عن معمر عن عاصم عن عبد اهلل بن سرجس ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن خزيمة في صحيحه ( - )138/4كتاب المناسك  )481( -باب الدعاء عند الخروج
إلى السفر – برقم ( )4033عن حماد بن زيد عن عاصم وهو بن سليمان األحول جزء من
الحديث بلفظه.

والبغوي في شرح السنة ( - )136/0كتاب الدعوات  -باب ما يقول إذا خرج إلى السفر

 برقم ( )1341عن معمر عن عاصم األحول ،جزء من الحديث بلفظه.( )1تغير النفس باالنكسار من شدة الهم و الحزن .النهاية في غريب الحديث (.)233/5
( )2االنقالب إلى الوطن  ،أو الرجوع المطلق .المرجع السابق (.)141/5
( )3الرجوع إلى النقص .المرجع السابق (.)1466/1
( )4الزيادة .المرجع السابق (.)314/5

( )5أخرجه الدارمي في سننه ( )16(-)194/2كتاب االستئذان  )52(-باب في الدعاء إذا سافر  ،واذا قدم  -برقم
( )2962عن ابن سرجس.
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شواهد الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه( )14(-)661/2كتاب الحج  )64( -باب ما يقول إذا ركب إلى

سفر الحج وغيره  -برقم ( )524عن ابن عمر ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة الرواة:

يزيد بن هارون ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)32

شعبة بن الحجاج ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)21

عاصم بن سليمان األحول( ،)1أبو عبد الرحمن البصري ،مولى بني تميم( .)2وذكره ابن حبان في

الثقات وقال :مات سنة إحدى وأربعين ومائة( ،)3وثقه الذهبي( ،)4وابن حجر(.)5
عبد اهلل بن سرجس المزني .ومات سنة نيف وثمانين بالبصرة(.)6

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

وقال البغوي" :وعثاء السفر شدته ومشقته ،وأصله من الوعث وهو أرض فيها رمل تسوخ فيها

األرجل ،ويشق فيها المشي .وقوله :وكآبة المنقلب معناه :أن ينقلب من سفره كئيبا حزينا ،غير مقضي
الحاجة ،أو منكوبا ذهب ماله ،أو أصابته آفة في سفره ،أو يجد أهله أصابتهم آفة أو مرض ،أو يفقد

بعضهم .وقوله :والحور بعد الكور أي :من التفرق بعد االجتماع ،يقال :كار العمامة :إذا لفها ،وحارها،
إذا نقضها ،وقيل :معناه :أن تفسد أمورنا بعد استقامتها ،كنقض العمامة ،ويروى :بعد الكون بالنون،

َن
يقال :حار بعدما كان ،يريد :كان على حالة جميلة ،فحار عن ذلك ،أي :رجع ،قال اهلل تعالى :إَِّن ُه َ
ظ َّن أ ْ
ان ِب ِه ب ِ
ير( )7أي :لن يرجع ،وقيل :الحور :النقصان ،والكور :الزيادة .وقال أبو
ص ًا
ور َبلَى إِ َّن َربَّهُ َك َ
َ
لَ ْن َي ُح َ

عيسى :يروى الحور بعد الكور أيض ًا ومعنى قوله الحور بعد الكون أو الكور وكالهما له وجه إنما هو

الرجوع من اإليمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية إنما يعني الرجوع من شيء إلى شيء من

الشر(.")8

( )1هذا من الحول في العين واشتهر به جماعة  -األنساب للسمعاني (.)94/1
( )2تهذيب الكمال ()486/13

( )3الثقات البن حبان (.)437/0

( )4المغني في الضعفاء (.)468/1

( )5التقريب(.)480/انظر للتوسع في ترجمته  ،الطبقات الكبرى( ،)400/9سؤاالت محمد بن عثمان لعلي بن المديني
( ،)140/العلل ومعرفة الرجال عن أحمد رواية المروذي وغيره( ،)34/معرفة الثقات( ،)8/4الجرح والتعديل (.)344/6

( )6أسد الغابة ( ،)101/3انظر للتوسع في ترجمته:اإلصابة في تمييز الصحابة( ،)116/4سير أعالم النبالء (.)446/3
( )7سورة اإلنشقاق آية (.)10-14
( )8شرح السنة (.)136/4
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( )12باب ال تسافر المرأة إال معها محرم

الحديث الرابع واألربعون

صالِ ٍح َع ْن
أْ
َع َم ُ
َخ َب َرَنا َي ْعلَى َح َّدثََنا األ ْ
ش َع ْن أَِبى َ
َّ
تُس ِاف ِر اْلم أرَةُ سفَ اًر ثَالَثَةَ أَيَّام فَ ِ
وها أ َْو
صاعداً إِال َو َم َعهَا أَُب َ
َ
َْ َ
َ

تخريج الحديث:

أَِبى س ِع ٍ
ال
ال قَ َ
يد قَ َ
َ
وها أ َْو َزْو ُجهَا أ َْو
أُ
َخ َ

سو ُل اللَّ ِه  " :الَ
َر ُ
ُذو َم ْح َرم ِم ْنهَا(")1

أخرجه البخاري في صحيحه ( )41(- )86/3كتاب فضل الصالة في مكة والمدنية )6( -

باب مسجد بيت المقدس  -برقم ( )1197من طريق أبي الوليد عن شعبة عن عبد الملك بن

عمير عن قزع مولى زياد عن أبي سعيد الخدري ،بنحوه ،و في ( )48( - )87/4كتاب جزاء

الصيد )46( -باب حج النساء  -برقم ( )1864من طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن عبد

الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي(- )483/4

( )31كتاب الصوم  )67( -باب صوم يوم النحر  -برقم ( )1990من طريق حجاج بن منهال
عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري ،جزء من الحديث بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )14( - )664/2كتاب الحج  )65( -باب سفر المرأة مع محرم إلى

حج وغيره  -برقم ( )514من طريق قتيبة بن سعيد عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن
قتيبة عن جرير عن عبد الملك عن قزعة عن أبي سعيد ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي

( - )976/4برقم ( )416من طريق محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد
الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري ،جزء من الحديث بلفظه ،برقم ( )418من

طريق أبو غسان المسمعي عن محمد بن بشار عن معاذ بن هشام عن أبي عن قتادة عن قزعة

عن أبي سعيد الخدري،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )977/4من طريق أبو معاوية عن

األعمش ،جزء من الحديث بلفظه.

وأبي داود في سننه ( )11( - )74/4كتاب المناسك  )4( -باب في المرأة تحج من غير

محرم  -برقم ( )1748من طريق أبو معاوية ووكيع عن األعمش ،بلفظه .

والترمذي في جامعه ( )11( - )474/3كتاب الرضاع  )10( -باب ما جاء في كراهية

أن تسافر المرأة وحدها  -برقم ( )1169من طريق أبي معاوية عن األعمش ،بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )40( - )968/4كتاب المناسك  )7( -باب في المرأة تحج من غير

ولي  -برقم ( )4898من طريق وكيع عن األعمش ،بنقص كلمة منها.

وأحمد في مسنده ( )7/3من طريق عبد اهلل عن أبي عن سفيان عن عبد الملك يعني بن عمرو عن
( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )16( - )196/2كتاب االستئذان )59( -باب ال تسافر المرأة - ...برقم ( )2961عن أبي
سعيد بن الخدري.
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قزعة عن أبي سعيد الخدري ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )34/3من طريق عبد اهلل عن أبي عن
محمد بن جعفر وعفان عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري ،بنحوه.

وابن حبان في صحيحه ( )9( - )433/6كتاب الصالة  )47( -باب في سفر المرأة  -برقم
( )4718من طريق سفيان الثوري عن األعمش عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري ،جزء من الحديث
بلفظه ،برقم ( )4719من طريق وكيع عن األعمش ،جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

ومسلم في صحيح ( )14( - )664/2كتاب الحج  )65( -باب سفر المرأة مع محرم إلى حج

وغيره  -برقم ( ،)513بنحوه  -برقم ( ،)414كالهما عن عبد اهلل بن عمر ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

يعلى بن عبيد  ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)411

سليمان بن مران األعمش ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)442

ذكوان ,أبو صالح السمان الزيات المدني ,مولى جويرية بنت األحمس الغطفاني( ،)1ذكره ابن
حبان في الثقات وقال :مات سنة إحدى ومائة( ،)2ووثقه الذهبي( ،)3وابن حجر(.)4

سعد بن مالك بن سنان األنصاري ,أبو سعيد الخدري ,وتوفي سنة أربع وسبعين(.)5

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:
قال أبو عيسى" :والعمل على هذا عند أهل العلم ،يكرهون للمرأة أن تسافر إال مع ذي محرم.

واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ،ولم يكن لها محرم ،هل تحج ؟ فقال بعض أهل العلم ال

يجب عليها أن تحج؛ ألن المحرم من السبيل لقول اهلل عز و جلَ  :ولِلَّ ِه َعلَى َّ
الن ِ
اس ِح ُّج ا ْل َب ْي ِت َم ِن
استَطَ َ ِ
يال  ،)6(فقالوا :إذا لم يكون لها محرم ،فال تستطيع إليه سبيالً وهو قول سفيان
س ِب ً
ْ
اع إِلَ ْيه َ

الثوري وأهل الكوفة ،وقال بعض أهل العلم :إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج ،وهو

قول مالك و الشافعي(.")7

( )1تهذيب الكمال (.)013/8

( )2الثقات البن حبان (.)441/4
( )3الكاشف (.)386/1

( )4التقريب( .)413/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى( ،)496/7سؤاالت بن عثمان بن أبي شيبة لعلي
(،)116/تاريم ابن معين برواية الدارمي ( ،)440/بحر الدم( ،)04/معرفة الثقات(،)340/1الجرح والتعديل (.)401/3

( )5تهذيب الكمال ( .)490/11انظر للتوسع في ترجمته إلى :أسد الغابة ( ، )4411اإلستيعاب (.)486/
( )6سورة آل عمران آية (.)66
( )7جامع الترمذي (.)562/3

124

( )11باب إن الواحد في السفر شيطان

الحديث الخامس واألربعون:
َخ َبرَنا ا ْل َه ْيثَم ْب ُن َج ِم ٍ
يلَ ,ح َّدثََنا
أْ َ
ُ
النبِ ُّى  " لَ ْو َي ْعلَ ُم َّ
ال َّ
اس َما
ال :قَ َ
قَ َ
الن ُ

تخريج الحديث:

ع ِ
اصم ُه َو
َ
ِفى اْل َو ْح َد ِة،

ى ,ع ْن أَِب ِ
ٍ
يهَ ,ع ِن ْاب ِن ُع َم َر
ْاب ُن ُم َح َّمد ا ْل ُع َم ِر ُّ َ
لَم يس ِر ر ِ
اكب بِلَْيل َو ْح َدهُ أ ََبداً(")1
ْ َْ َ

أخرجه البخاري في صحيحه ()06( -)176/6كتاب الجهاد والسير )130( -باب السير وحده

 -برقم ( )4998من طريق أبي الوليد عن عاصم بن محمد ،جزء من الحديث بلفظه.

والترمذي في جامعه ( )44( - )193/4كتاب الجهاد  )4( -باب ما جاء في كراهية أن

يسافر الرجل وحده  -برقم ( )1673من طريق سفيان بن عيينة عن عاصم بن محمد ،جزء من

الحديث بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )33( - )1439/4كتاب األدب  )40( -باب كراهية الوحدة  -برقم

( )3768من طريق وكيع عن عاصم بن محمد ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )43/4من طريق محمد بن عبيد عن عاصم ،جزء من الحديث بلفظه،

وفي ( )44/4من طريق وكيع عن عاصم بن محمد ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )61/4من
طريق وكيع عن عاصم بن محمد ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )86/4من طريق عاصم بن

محمد ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )91/4من طريق سفيان بن عيينة عن عاصم ،جزء من
الحديث بلفظه.

والبيهقي في سننه الكبرى ( )14( - )407/0كتاب الحج  )377( -باب كراهية السفر وحده

 -برقم ( )11648من طريق أبي نعيم عن عاصم بن محمد بن زيد ،ما بدل لم.

وابن حبان في صحيحه ()9( - )441/6كتاب الصالة  )46( -باب المسافر  -برقم

( )4714من طريق وكيع عن عاصم بن محمد ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )31( - )041/14كتاب السير  )181( -باب من كره للرجل

أن يسافر وحده  -برقم ( )34347من طريق وكيع عن عاصم بن محمد بن زيد ،ما بدل لم.

وابن خزيمة في صحيحه ( - )101/4كتاب المناسك  )011( -باب النهي عن السير

الوحدة بالليل -برقم ( )4069من طريق بشر بن المفضل عن عاصم بن محمد بن زيد ،بلفظه.

والبغوي في شرح السنة ( - )41/11كتاب السير و الجهاد  -باب كراهية السفر وحده -

برقم ( )4674من طريق سفيان بن عيينة عن عاصم بن محمد ،جزء من الحديث بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )22( -)191/2كتاب اإلستئذان  )56(-باب إن الواحد في السفر شيطان  -برقم ()2966
عن ابن عمر.
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ترجمة رواة الحديث:

الهيثم بن جميل البغدادي ,أبو سهل( .)1ذكره ابن حبان في الثقات وقال :توفي سنة أربع عشرة
(،)2

ومائتين

ووثقه الذهبي( ،)3وابن حجر(.)4

عاصم بن محمد بن زيد بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب العمري المدني( .)5وثقه أحمد(،)6

والترمذي(،)7وأبو حاتم( ،)8وذكره ابن حبان في الثقات( ،)9ووثقه ابن حجر(.)10

محمد بن زيد بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب القرشي ( ،)11وذكره ابن حبان في الثقات(،)12
وثقه ابن حجر قال :مات بعد المائة(.)13

عبد اهلل ابن عمر ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)14

درجة الحديث:

الحديث بهذا إلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

وقال المباركفوري "المعنى لو يعلم الناس ما أعلم ما في الوحدة من اآلفات التي تحصل من

ذلك "ما سار راكب بليل يعني وحده" وقال نقالً عن الطيبي :وكان من حق الظاهر أن يقال :ما
سار أحد وحده فقيده بالراكب والليل؛ ألن الخطر بالليل أكثر فإن انبعاث الشر فيه أكثر والتحرز

منه أصعب ،ومنه قولهم :الليل أخفى للويل وقولهم :اعذر الليل؛ ألنه إذا أظلم كثر فيه العذر ال
سيما إذا كان راكبا فإن له خوف وجل المركوب من النفور من أدنى شيء والتهوي في الوحدة

بخالف الراجل(." )14
( )1تهذيب الكمال (.)360/31

( )2الثقات البن حبان (.)436/9
( )3الكاشف (.)436/4

( )4التقريب ( .)077/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( .)496/9العلل ومعرفة الرجال ( ، )371/3معرفة
الثقات (.)330/4

( )5تهذيب الكمال (.)044/13

( )6العلل ومعرفة الرجال (.)371/3

( )7شرح علل الترمذي البن رجب (.)479/1
( )8الجرح و التعديل (.)301/6

( )9الثقات البن حبان (.)406/7
( )10التقريب ( .)486/

( )11تهذيب الكمال (.)440/40

( )12الثقات إلبن حبان (.)360/0
( )13التقريب ( .)479/

( )14تحفة األحوذي (.)318/0
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الحديث السادس واألربعون
َخبرَنا أَبو ا ْلولِ ِ
اء ْب َن َع ِ
از ٍب َيقُو ُل إِ َّن
ش ْع َب ُة قَ َ
يد َح َّدثََنا ُ
س ِم ْع ُ
س َح َ
ال َح َّدثََنا أ َُبو إِ ْ
ت ا ْل َب َر َ
اق قَا َل َ
أ ْ ََ ُ َ
ول " اللَّه َّم أَسلَم ُ ِ
رس َ َّ ِ
ت َو ْج ِهى
َن َيقُ َ
َم َر َرُجالً إِ َذا أ َ
َّه ُ
َخ َذ َم ْ
ض َج َعهُ أ ْ
َ ُ
ت َن ْفسى إِلَ ْي َك َوَوج ْ
ُ ْ ْ
ول الله  أ َ
ك
ْت ظَ ْه ِرى إِلَ ْي َك َرْغ َبةً َوَرْه َبةً إِلَ ْي َك الَ َمْل َجأَ َوالَ َم ْن َجا ِم ْن َك إِال إِلَ ْي َ
ت أ َْم ِرى ِإلَ ْي َك َوأَْل َجأ ُ
ضُ
ِإلَ ْي َك َوفَ َّو ْ
ط َرِة(")1
ات َعلَى اْل ِف ْ
ت َوَنبِي َ
ات َم َ
ت فَِإ ْن َم َ
ِّك الَِّذى أ َْر َسْل َ
ت بِ ِكتَابِ َك الَِّذى أ َْن َزْل َ
آم ْن ُ
َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )49( - )447/1كتاب الوضوء  )70( -باب فضل ما من

بات على الوضوء  -برقم ( )447من طريق محمد بن مقاتل عن عبد اهلل عن سفيان عن

منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب ،بألفاظ متقاربة ،و في ()81( - )140/11

كتاب الدعوات  )6( -باب إذا بات طاه اًر وفضله  -برقم ( )64311من طريق مسدد عن

معتمر عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي

()7(-)131/11باب ما يقول إذا نام  -برقم ( )6313من طريق سعيد بن الربيع و محمد بن

عرعرة عن شعبة ،بألفاظ متقاربة ،و في ( )9( - )134/11باب النوم على الشق األيمن  -برقم

( )6310من طريق مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن العالء بن مسيب عن أبي عن البراء ابن
عازب ،بألفاظ متقاربة ،و في ( - )047/13كتاب
ون َو َكفَى
تعالى ...﴿:أ ْن َزلَ ُه ِب ِع ْل ِم ِه َوا ْل َم َال ِئ َك ُة َي ْ
ش َه ُد َ
َب ْي َن ُه َّن )3(﴾...بين السماء السابعة واألرض السابعة -
عن أبي إسحاق الهمذاني ،بألفاظ متقاربة

( )97التوحيد  -باب ( )34قول اهلل
يداَ ...﴿ -)2(﴾...ن َّز ُل ْاأل َْم ُر
ِباللَّ ِه َ
ش ِه ً
برقم ( )7488من طريق أبي األحوص

ومسلم في صحيحه ( - )4181/4كتاب ( )47العلم  -باب ( )17ما يقول عند النوم وأخذ
المضجع  -برقم ( )06من طريق عثمان بن أبي شيبة واسحاق بن إبراهيم عن عثمان عن إسحاق عن
عثمان عن جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب ،بألفاظ متقاربة.

وأبي داود في سننه ( )44(- )471/4كتاب األدب  )117( -باب ما يقال عند النوم -

برقم ( )0148من طريق مسدد عن المعتمر عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن
عازب ،جزء من الحديث بلفظه.

والترمذي في جامعه ()49( - )468/0كتاب الدعوات  )16( -باب الدعاء إذا أوى إلى

فراشه  -برقم ( )3394من طريق سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق ،جزء من الحديث بلفظه.
( )1أخرجه الدارمي في سننه ()22( - )196/2كتاب اإلستئذان  )41( -باب الدعاء عند المنام  -برقم ( )2913عن
البراء بن عازب.

( )2سورة النساء آية (.)166
( )3سورة الطالق آية (.)14

121

وابن ماجه في سننه ( )34( - )1470/4كتاب الدعاء  )10( -باب ما يدعو به إذا أوى إلى
فراشه -برقم( )3876من طريق سفيان عن أبي إسحاق الهمذاني ،جزء من الحديث بلفظه.
وأحمد في مسنده ( )480/4من طريق عفان عن شعبة ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ()491/4

من طريق عبد اهلل عن أبي عن وكيع عن فطر عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب ،جزء من
الحديث بلفظه.
وابن حبان في صحيحه ( )43( - )337/14كتاب الزينة والتطيب  )1( -باب آداب النوم  -برقم
( )0047من طريق أبي الوليد و محمد بن كثير عن شعبة ،بلفظه.
وابن أبي شيبة في مصنفه ( )19( - )71/9كتاب األدب  )191( -باب ما يقول الرجل إذا نام واذا
استيقظ  -برقم ( )47101من طريق سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهمذاني ،جزء من الحديث
بلفظه ،وفي ( - )73/9برقم ( )47107من طريق غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعد بن
عبيدة عن البراء ،جزء من الحديث بلفظه

والطيالسي في مسنده ( - )83/4برقم ( )743من طريق أبيداود قاتل عن شعبة ،بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه ( )47( - )4183/4كتاب العلم  )17( -باب ما يقول عند النوم

وأخذ المضجع  -برقم ( )61عن عبد اهلل بن عمر ،بنحوه ،وفي ( - )2415/5برقم ( )95عن

أبي هريرة ،بنحوه.

ترجمة رواة الحديث:

هشام بن عبد الملك هو أبو الوليد ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)21
شعبة بن حجاج  ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)21

أبو إسحاق الهمداني ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)34
البراء بن عازب ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)22

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات ،وتدليس أبي إسحاق ليس فيه شيئ؛ ألنه صرح

بالسماع.

التعليق على الحديث:

قال النووي " :إن المراد من الحديث تعليم األمة الدعاء(.")1وقال ابن بطال :ذكر اهلل

مستحب عند النوم؛ ليكون الذكر آخر فعله ،وهذا معنى قوله  " :واجعلهن آخر ما تقول " أى
ال تتكلم بعدهن بشىء من أحاديث الدنيا ،وليكن هذا الذكر خاتمة عملك

()2

( )1المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (.)36/16
( )2شرح صحيح البخارى ا البن بطال (.)13/14
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( )32باب تسموا باسمي و ال تكنوا بكنيتي

الحديث السابع واألربعون:
يد ْب ُن ع ِ
ش ٍام َع ْن ُم َح َّم ِد ْب ِن ِس ِ
سو ُل اللَّ ِه 
أْ
ال قَ َ
ين َع ْن أَِبى ُه َرْي َرةَ قَ َ
ام ٍر َع ْن ِه َ
س ِع ُ
ير َ
َ
ال َر ُ
َخ َب َرَنا َ
اس ِمى َوالَ تَ َكَّن ْوا بِ ُك ْن َيتِى (")1
" تَ َس َّم ْوا بِ ْ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )2( - )242/1كتاب العلم  )31(-باب إثم من كذب على

النبي  -برقم ( )114من طريق موسى عن أبي عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن
أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )91( - )963/9كتاب المناقب  )24( -باب كنية

النبي  -برقم ( )3436من طريق أيوب عن محمد بن سيرين ،سموا بدل تسموا.

ومسلم ( )31( -)1913/3كتاب األدب  )1( -باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما

يستحب من األسماء  -برقم ( )1من طريق أيوب عن محمد بن سيرين ،بلفظه.

وأبي داود في سننه ( )44( - )446/4كتاب األدب  )74( -باب الرجل يكنى بأبي القاسم

 -برقم ( )4967من طريق أيوب السختياني عن محمد بن سرين ،بلفظه.

والترمذي في جامعه ()44(-)136/0كتاب األدب  )68( -باب ما جاء في كراهية الجمع

بين اسم النبي وكنيته  -برقم ( )4841من طريق قتيبة عن الليث عن ابن عجالن عن أبيه عن

أبي هريرة ،بنحوه.

وابن ماجه في سننه ( )33( - )1431/4كتاب األدب  )33( -باب الجمع بين اسم النبي

وكنيته  -برقم ( )3730من طريق أيوب السختياني عن محمد بن سرين ،بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )448/4من طريق أيوب السختياني عن محمد بن سرين ،بلفظه ،وأيضاً

من طريق أيوب السختياني عن محمد بن سرين ،بلفظه ،وفي ( )461/4من طريق أيوب

السختياني عن محمد بن سرين ،بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )44( - )149/13كتاب الحظر واإلباحة  )41( -باب األسماء

والكنى  -برقم ( )0814من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب
عن حيوة بن شريح عن أبي يونس عن أبي هريرة ،بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )34( - )418/4كتاب البيوع  -باب ما ذكر في األسواق...

 برقم ( ،)4141برقم ( ،)4141جزء من الحديث بلفظه  ،وفي ( )91( - )963/9كتاب( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )16( - )163/2كتاب االستئذان  )41( -باب تسموا باسمي و ال تكنوا بكنيتي  -برقم
( )2963عن أبي هريرة.
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المناقب  )24( -باب كنية النبي  -برقم ( ،)3436جميعهم عن أنس بن مالك ،سموا بدل
تسموا  -برقم ( )3431عن جابر ،بلفظه.

ومسلم ( )31( - )1912/3كتاب األدب  )1( -باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان

ما يستحب من األسماء  -برقم ( )1عن أنس بن مالك .بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

سعيد بن عامر الضبعي ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)412
هشام بن حسان األزدي ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)22

محمد بن سيرين األنصاري ,أبو بكر بن أبي عمرة البصري( .)1ذكره ابن حبان في الثقات و

قال :مات سنة عشرة ومائة( ،)2ووثقه الذهبي( ،)3و ابن حجر(.)4
أبو هريرة ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة

(.)32

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال أبو عيسى ":قد كره بعض أهل العلم أن يجمع الرجل بين اسم النبي  وكنيته ،وقد فعل

ذلك بعضهم"وقال أبو عيسى :وفي هذا الحديث ما يدل على كراهية أن يكنى أبا القاسم (.")5

( )1تهذيب الكمال ()344/40

( )2الثقات البن حبان (.)348/0
( )3الكاشف (.)178/4

( )4التقريب ( .)483/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ،)194/9تاريم ابن معين برواية الدارمي (،)434/
بحر الدم ( ، )138/معرفة الثقات ( ،)441/4الجرح والتعديل ( ،)481/0تاريم الثقات البن شاهين (.)14/

( )5المرجع السابق (.)136/0
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الحديث الثامن واألربعون:
َخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َك ِث ٍ
ير
أْ
ب األَسم ِ
ِ
اء إِلَى
اللَّه  " أ َ
َح ُّ ْ َ

تخريج الحديث:

( )61باب ما يستحب من األسماء
َخ َب َرَنا َع َب ْي ُد
أْ
اللَّ ِه َع ْب ُد اللَّ ِه

اللَّ ِه ْب ُن عمر ع ْن َن ِ
سو ُل
ال قَ َ
اف ٍع َع ِن ْاب ِن ُع َم َر قَ َ
ُ ََ َ
ال َر ُ
الر ْح َم ِن(" )1
َو َع ْب ُد َّ

أخرجه مسلم في صحيحه ( )31( - )1912/3كتاب األدب  )1( -باب النهي عن التكني

بأبي القاسم -...برقم ( )4من طريق عباد بن عباد عن عبيد اهلل بن عمر بألفاظ متقاربة.

وأبي داود في سننه ( - )443/4كتاب ( )44األدب  -باب ( )69تغير األسماء  -برقم

( )4901من طريق عباد بن عباد عن عبيد اهلل بن عمر ،بلفظه.

والترمذي في جامعه ( )44( - )134/0كتاب األدب  )64( -باب ما جاء ما يستحب من

األسماء  -برقم ( )4833من طريق عبد اهلل بن عثمان عن نافع ،بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )33( - )1449/4كتاب األدب  )31( -باب ما يستحب من

األسماء  -برقم ( )3748من طريق طريق خالد بن مخلد عن عبيد اهلل بن عمر ،بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )44/4من طريق المري عن نافع ،جزء من الحديث بلفظه ،و في

( )148/4من طريق عبد اهلل عن نافع ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )19( - )479/8كتاب األدب  )94( -باب ما يستحب من

األسماء  -برقم ( )46431من طريق خالد بن مخلد عن عبيد اهلل بن عمر ،بلفظه.

والبزار في مسند ( )107/14برقم ( )0706من طريق المعتمر بن سليمان عن عبيد اهلل بن

عمر ،جزء من الحديث بلفظه.

والبيهقي في سننه الكبرى ( )61( - )316/9كتاب الضحايا  )04( -باب ما يستحب أن

يسمى به  -برقم ( )19784من طريق عباد بن عباد عن عبيد اهلل بن عمر وأخوه عن عبد اهلل

بن عمر ،بلفظه.

وللحديث شاهد نورده على النحو التالي:

أخرجه أبو داود في سننه ( )44( - )443/4كتاب األدب  )69( -باب تغير األسماء -

برقم ( )4904عن أبي وهب الجشمي ،جزء من الحديث بلفظه.

والنسائي في سننه ( )48( - )418/6كتاب الخيل  )3( -باب ما يستحب من شية الخيل

 -برقم ( )3060عن أبي وهب الجشمي ،جزء من الحديث بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي قي سننه ()19( - )174/4كتاب االستئذان  )61( -باب ما يستحب من األسماء  -برقم ( )4690عن
بن عمر.
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ترجمة رواة الحديث:
محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي موالهم ,أبو يوسف الصنعاني( .)1وثقه ابن سعد( ،)2وضعفه

أحمد( ،)3والبخاري( ،)4وقال ابن معين :صدوق( ،)5وقال الذهبي :حسن الحديث( ،)6وقال ابن حجر:
صدوق كثير الغلط (.)7

عبيد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العمري(.)8ذكره ابن حبان في

الثقات ،وأثنى عليه وعلى علمه وقال :مات سنة خمس وأربعين ومائة(،)9ووثقه الذهبي( ،)10وابن حجر(.)11
نافع مولى عبد اهلل بن عمر ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)11
عبد اهلل بن عمر ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)14

درجة الحديث:

الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن محمد بن كثير صدوق كثير الغلط ،وبالمتابعة يرتقي إلى الحسن

لغيره.

التعليق على الحديث:

قال ابن ماجه ":أحب األسماء إلى اهلل عز و جل عبد اهلل وعبد الرحمن أي وأمثالهما .مما فيه

إضافة العبد إلى اهلل تعالى ،لما فيه من االعتراف بالعبودية وتعظيمه تعالى بالربوبية ،وال شك أن وصف
العبد بالعبودية وتعظيمه تعالى بالربوبية يتضمن اإلشعار بالذل في حضرته ،ولذلك ذكرهم اهلل تعالى في
ِ ِ
َس َرفُوا َعلَى أَْنفُ ِس ِه ْم َال تَ ْق َنطُوا ِم ْن َر ْح َم ِة
ي الَّ ِذ َ
ين أ ْ
مواضع الرحمة باسم العباد .فقال تعالىُ  :ق ْل َيا ع َباد َ
اللَّ ِه .)12( ...وقد ذكر اهلل تعالى نبيه  في أشرف المواضع في كتابه باسم عبد اهلل .فقال وأنه  لَ َّما
ام َع ْب ُد اللَّ ِه.)14( )13( ...
قَ َ
( )1تهذيب الكمال (.)349/46

( )2الطبقات الكبرى (.)490/9

( )3علل في معرفة الرجال (.)401/3

( )4الضعفاء والمتروكون للبخاري ( )111/

( )5سؤاالت أبي إسحاق إبراهيم بن الجنيد لإلمام يحيى بن معين ( )137/
( )6العبر في خبر من غبر (.)494/1
( )7التقريب ( .)014/

( )8تهذيب الكمال ()144/19

( )9الثقات البن حبان (.)149/7
( )10الكاشف (.)680/1

( )11التقريب (  . ) 363 /انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى (  ، )431/6تاريخ ابن معين برواية الدارمي (  ، )99/بحر
الدم (  ، ) 144 /معرفة الثقات للعجلي (  ، ) 112/2الجرح والتعديل ( ، )326/4أسماء الثقات (. )195/

( )12سورة الزمر آية (.)03

( )13سورة الجن آية (.)74

( )14سنن ابن ماجه (.)1449/4
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الحديث التاسع وأربعون:

( )22باب في الذي يكذب ليضحك به القوم

َخبرَنا به ُز ْب ُن ح ِك ٍيم ع ْن أَِب ِ
يه َع ْن
أْ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْبن َه ُار َ
َ
َ
ون أ ْ َ َ َ ْ
ث فَي ْكِذب لِي ْ ِ ِ
َِِّ
ضح َك بِه اْلقَ ْوَم َوْيل لَهُ َوْيل لَهُ
َيقُو ُل " َوْيل للذى ُي َح ِّد ُ َ ُ ُ

جد ِ
ول اللَّ ِه 
س َ
ِّه قَ َ
س ِم ْع ُ
َ
ت َر ُ
ال َ
(")1

تخريج الحديث

أخرجه أبو داود في سننه ( )44( - )404/4كتاب األدب  )88( -باب في التشديد في الكذب -
برقم ( )4994من طريق يحيى عن بهز بن حكيم ،بلفظه.
والترمذي في جامعه ()37( - )007/4كتاب الزهد  )11( -باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس
 برقم ( )4310من طريق يحيى بن سعيد عن بهز بن حكيم ،بلفظه.وأحمد في مسنده ( )4/0من طريق معمر عن بهز بن حكيم ،بلفظه ،وفي( )0/0من طريق يحيى
بن سعيد عن بهز بن حكيم ،بلفظه ،وفي ( )7/0من طريق أحمد بن حنبل عن يزيد بن هارون ،بلفظه.
والطبراني في المعجم الكبير ( - )413/19برقم ( )16641من طريق محمد بن عبد اهلل األنصاري
عن بهز بن حكيم ،بلفظه ،وفي ( - )414/19برقم ( )16641من طريق سفيان عن بهز بن حكيم،
بلفظه ،برقم ( )16643من طريق جرير بن حازم عن بهز بن حكيم ،بلفظه.
والحاكم في مستدركه ( - )46/1كتاب اإليمان  -باب إن الرجل ليتكلم بالكلمة ،...من طريق

الحسن بن مكرم البزار ومحمد بن مسلمة الواسطي عن يزيد بن هارون ،بلفظه.

والبيهقي في سننه الكبرى ( )60( - )196/11كتاب الشهادة  )41( -باب ما كان منكشف الكذب
 برقم ( )41346من طريق سفيان عن بهز بن حكيم ،بلفظه.والنسائي في سننه الكبرى ( )04( - )74/11كتاب التفسير  )3( -باب وقوله تعالىَ ﴿ :وقَ ْد
َن إِ َذا س ِمعتُم ِ ِ
َنَّز َل َعلَ ْي ُك ْم ِفي ا ْل ِكتَ ِ
وضوا
اب أ ْ
ستَ ْه َأزُ ِب َها فَ َال تَ ْق ُع ُدوا َم َع ُه ْم َحتَّى َي ُخ ُ
َ ْ ْ َ
آيات اللَّه ُي ْكفَ ُر ِب َها َوُي ْ
ِفي ح ِد ٍ
يث َغ ْي ِرِه﴾( -)2برقم ( )11161من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم ،بلفظه ،وفي
َ

( )83(-)347/11باب سورة المطففين-برقم ( )11091من طريق عبد اهلل عن بهز بن حكيم ،بلفظه.

والبغوي في شرح السنة ( - )319/14كتاب الرقاق  -باب حفظ اللسان  -برقم ( )4131من طريق

عبد اهلل بن مبارك عن بهز بن حكيم ،بلفظه.

وللحديث شاهد نورده على النحو التالي:

أخرجه أحمد في مسنده ( )38/3عن أبي سعيد الخدري ،بنحوه.
والبغوي في شرح السنة (-)319/14كتاب الرقاق  -باب حفظ اللسان  -برقم ()4131عن أبي

هريرة ،بنحوه.

()1أخرجه الدارمي في سنن ( )16( - )169/2كتاب االستئذان )99(-باب في الذي يكذب ليضحك -...برقم ()2642
عن معاوية ابن حيدة

( )2سورة النساء آية (.)141
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ترجمة رواة الحديث:

يزيد بن هارون ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)32
بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري( .)1وثقه علي( ،)2وابن معين( ،)3وابن شاهين(،)4

والدارقطني( ،)5وقال أبو حاتم :هو شيم يكتب حديثه وال يحتج به ،وقال أبو زرعة :صالح ولكنه ليس

بالمشهور( ،)6وقال ابن عدي :أرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فال بأس بحديثه ( ،)7و قال الذهبي :صدوق
فيه لين وحديثه حسن(،)8وقال ابن حجر :صدوق وقال :مات قبل مائة وستين ( ،)9وضعفه ابن حبان(.)10
حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري( .)11ووثقه العجلي( ،)12والنووي( ،)13وذكره بن حبان في الثقات(،)14

وقال ابن حجر صدوق :مات بعد المائة (.)15

معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر القشيري ،صحابي(.)16

درجة الحديث:
الحديث بهذا اإلسناد حسن؛ ألن مداره على بهز وأبيه حكيم وهما صدوقان وال متابع لهما،
وبالشاهدين يرتقي إلى الصحيح لغيره.

التعليق على الحديث:

قال المناوي ":وذلك ألن الكذب وحده رأس كل مذموم وجماع كل فضيحة فإذا انضم إليه استجالب
الضحك الذي يميت القلب ويجلب النسيان ويورث الرعونة كان أقبح القبائح ،ومن ثم قال الحكماء :إيراد

المضحكات على سبيل السخف نهاية القباحة

()17

( )1تهذيب الكمال (.)409/4
( )2علل المديني ( .)89/

( )3تاريم ابن معين برواية الدارمي ( .)84/
( )4تاريم الثقات إلشاهين ( .)49/

( )5سؤاالت السلمي للدارقطني ( .)7/
( )6الجرح والتعديل (.)441/4

( )7الكامل في ضعفاء الرجال (.)12/1
( )8المغني في الضعفاء ()193/1
( )9التقريب ( .)148/

( )10المجروحون البن حبان (.)194/1
( )11تهذيب الكمال (. )414/7

( )12معرفة الثقات للعجلي (.)317/1

( )13تهذيب األسماء واللغات (.)167/1
( )14الثقات البن حبان (.)467/7
( )15التقريب ( .)177/

( )16أسد الغابة ( .)431/4انظر للتوسع في ترجمته إلى :االستيعاب في معرفة الصحابة ( .)674/
( ) 17فيض القدير شرح الجامع الصغير ( .)391/3
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الحديث الخمسون

ِ
سو ُل اللَّ ِه
وسىَ ,ح َّدثََنا َح ْن َ
أْ
ال :قَ َ
سالٍِمَ ,ع ِن ْاب ِن ُع َم َر قَ َ
ال َر ُ
ظلَ ُةَ ,ع ْن َ
َخ َب َرَنا ُع َب ْي ُد اللَّه ْب ُن ُم َ
ِ
ِ
فأ ِ
ِ
ئ ِش ْع اًر(")1
 " أل ْ
ئ َج ْو ُ َ
َحد ُك ْم قَ ْيحاً أ َْو َدماً َخ ْير م ْن أَ ْن َي ْمتَل َ
َن َي ْمتَل َ

تخريج الحديث:

أخرجه أحمد في مسنده ( )32/1من طريق سليمان عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي

بألفاظ متقاربة ،وفي ( )21/1من طريق محمد بن بكر عن حنظلة ،بنحوه.

والطبراني في المعجم الكبير ( - )328/21برقم ( )23112من طريق أبي عبيدة سالم بن

عبد اهلل ،بزيادة كلمة حتى يريه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )28( - )132/24كتاب األدب  )21( -باب ما يكره أن

يكون أن الغالب على اإلنسان الشعر حتى يصدوه عن ذكر اهلل والعلم والقرآن  -برقم ()1222

عن أبي هريرة ،بزيادة كلمة يريه.

ومسلم في صحيحه ( )42( - )2212/4كتاب الشعر  -برقم ( )2عن أبي هريرة ،بنحوه،

برقم ( )8عن سعد بنحوه  -برقم ( )2عن أبي سعيد الخدري ،جزء من الحديث بنحوه.

وأبي داود في سننه ( )41( - )414/4كتاب األدب  )22( -باب ما جاء في الشعر -

برقم ( )2422عن أبي هريرة ،بنقص كلمة دم.

والترمذي في جامعه ()44( - )244/2كتاب األدب )22( -باب ما جاء ألن يمتلئ

جوف أحدكم قيحاً خير من أن يمتلئ شع اًر -برقم ( )1822عن أبي هريرة ،بزيادة كلمة يريه.

وابن ماجه في سننه ( )33( - )2131/1كتاب األدب  )41( -باب ما كره من الشعر -

برقم ( )3222عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه ،و في ( - )2132/1برقم ( )3214عن
سعد بن أبي وقاص ،بزيادة كلمة يريه.

وأحمد في مسنده ( ،)222/2بنقص كلمة دم وبزيادة كلمة يريه ،عن سعد بن أبي وقاص،

جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

عبيد اهلل بن موسى ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)444

حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية القرشي الجمحي المكي(.)2

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )16( - )161/2كتاب االستئذان  )96( -باب ألن يمتلئ جوف أحدكم  -برقم ()2644
عن عبد اهلل بن عمر.

( )2تهذيب الكمال (.)444/7
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وذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة اثنين وخمسين ومائة( ،)1ووثقه الذهبي( ،)2وابن

حجر(.)3

سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ,أبو عمر( .)4ذكره ابن حبان في

الثقات( ،)5ووثقه الذهبي( ،)6وقال ابن حجر"ثبتاً عابداً مات في آخر مائة وست هجري على
الصحيح"(.)7

عبد اهلل بن عمر ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)14

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح ،ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال ابن عبد البر ":فأحسن ما قيل في تأويله واهلل أعلم؛ أنه الذي قد غلب الشعر عليه

فامتأل صدره منه دون علم سواه وال شيء من الذكر غيره ،ممن يخوض به في الباطل ويسلك به

مسالك ال تحمد له ،كالمكثر من الهذر واللغط والغيبة وقبيح القول وال يذكر اهلل كثي اًر ،وهذا كله

مما اجتمع العلماء على معنى ما قلت منه ،ولهذا قلنا فيما روي عن ابن سيرين والشعبي ومن
قال بقولهما من العلماء الشعر كالم فحسنه حسن وقبيحه قبيح :إنه قول صحيح (")8

( )1الثقات البن حبان ()440/6
( )2الكاشف (.)341/1

( )3التقريب (  .)183/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الكاشف ( ،)308/1الطبقات الكبرى ( ،)00/8سؤاالت محمد بن
عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني ( ، )97/العلل ومعرفة الرجال ( ،)046/4الجرح والتعديل ( ، )441/3الكامل في
الضعفاء (.)441/4

( )4تهذيب الكمال ()140/11

( )5الثقات إلبن حبان (.)310/4
( )6الكاشف (.، )444/1

( )7التقريب(، )446/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ، )199/7تاريم ابن معين ( ، )149/معرفة الثقات
(.)383/1

( )8التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد (.)196/44
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( )81كتاب الرقاق

( )8باب في الصحة والفراغ

الحديث الحادي والخمسون:
اهيم ح َّدثََنا ع ْب ُد اللَّ ِه ُ -هو ْاب ُن ِ ٍ
ِ
ِّث َع ِن ْاب ِن
س ِم َع أ ََباهُ ُي َحد ُ
أْ
َ
َخ َب َرَنا ا ْل َم ِّك ُّى ْب ُن إِ ْب َر َ َ
سعيد  -أ ََّن ُه َ
َ
َ
َعب ٍ
غ نِ ْع َمتَ ِ
ان ِم ْن نِ َعِم اللَّ ِه َم ْغُبون ِفي ِه َما َكثِير ِم َن
سو ُل اللَّ ِه  " إِ َّن ِّ
ال قَ َ
َّاس قَ َ
الص َّحةَ َواْلفَ َار َ
ال َر ُ
الن ِ
َّ
اس(")1

تخريج الحديث:

أخرجه الترمذي في جامعه ( )32( -)224/4كتاب الزهد  )2( -باب الصحة و الفراغ نعمتان مغبون

فيهما كثير من الناس -برقم ( )1344من طريق عبد اهلل بن المبارك عن عبد اهلل بن سعيد ،بنحوه.
وأحمد في مسنده ( )344/2من طريق وكيع عن عبد اهلل بن سعيد ،بنحوه.
والطبراني في المعجم الكبير ( -)321/24برقم ( )24848من طريق إسماعيل عن عبد اهلل بن سعيد،
بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )31( - )134/23كتاب الزهد  )1( -باب ما ذكر عن النبي في

الزهد  -برقم ( )3228من طريق وكيع عن عبد اهلل بن سعيد ،بنحوه.
والبغوي في شرح السنة ( - )113/24كتاب الرقاق  -برقم ( )4414من طريق عبد اهلل بن

المبارك والفضل بن موسى عن عبد اهلل بن سعيد ،بنحوه.

ترجمة الرواة:

(.)2

مكي بن إبراهيم بن بشير ابن فرقد ,أبو السكن البلخي

مات سنة خمس عشرة ومائتين( ،)3ووثقه ابن حجر(.)4

ذكره ابن حبان في الثقات و قال:

عبد اهلل بن سعيد بن أبي هند الفزاري ,أبو بكر المدني مولى بني شمخ من فزارة (.)5
وثقه ابن سعد( ،)6وابن معين( ،)7وأحمد( ،)8وأبو داود(،)9

( )1أخرجه الدارمي في سننه( )41(-)179/4كتاب الرقاق )4(-باب في الصحة والفراغ -برقم ( )4717عن ابن عباس.
( )2تهذيب الكمال (.)478/48

( )3الثقات البن حبان (.)046/7

( )4التقريب (  .)040/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ، )377/9معرفة الثقات( ، )469/4موسوعة أقوال
الدارقطني في رجال الحديث وعلله ( ، )663/4اإلرشاد في معرفة علماء الحديث (.)474/

( )5تهذيب الكمال (.)37/10

( )6الطبقات الكبرى (.)049/7

( )7تاريم ابن معين برواية الدارمي ( .)144/
( )8العلل ومعرفة الرجال (.)411/1
( )9سؤاالت اآلجري ( .)413/
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والعجلي( ،)1وذكره ابن حبان في الثقات و قال :مات سنة سبع وأربعين ومائة( ،)2ووثقه الذهبي( ،)3وقال

ابن حجر :صدوق ربما وهم( ،)4وضعفه أبو حاتم ،وأبو زرعة (.)5

سعيد بن أبي هند الفزاري مولى سمرة بن جندب( .)6وثقه الذهبي( ،)7وابن حجر(.)8

عبد اهلل بن عباس ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)88

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن مداره على عبد اهلل بن سعيد وهو صدوق.

التعليق على الحديث:

قال ابن بطال" :قال بعض العلماء :إنما أراد  بقوله " :الصحة والفراغ نعمتان " تنبيه

أمته على مقدار عظيم نعمة اهلل على عباده فى الصحة والكفاية؛ ألن المرء ال يكون فارًغا حتى يكون
مكيفًا مؤنة العيش فى الدنيا ،فمن أنعم اهلل عليه بهما فليحذر أن يغبنهما ،ومما يستعان به على دفع
الغبن أن يعلم العبد أن اهلل تعالى خلق الخلق من غير ضرورة إليهم ،وبدأهم بالنعم الجليلة من غير

فمن عليهم بصحة األجسام وسالمة العقول ،وتضمن أرزاقهم وضاعف لهم الحسنات
استحقاق منهم لهاّ ،
ولم يضاعف عليهم السيئات وأمرهم أن يعبدوه ويعتبروا بما ابتدأهم به من النعم الظاهرة والباطنة،
ويشكروه عليها بأحرف يسيرة ،وجعل مدة طاعتهم فى الدنيا منقضية بانقضاءأعمارهم ،وجعل جزاءهم

دائما فى جنات ال انقضاء لها مع ما ذخر لمن أطاعه مما ال عين رأت وال أذن سمعت
على ذلك
ً
خلودا ً
وال خطر على قلب بشر ،فمن أنعم النظر فى هذا كان حرًيا أال يذهب عنه وقت من صحته وفراغه إال
وينفقه فى طاعة ربه ،ويشكره على عظيم مواهبه واالعتراف بالتقصير عن بلوغ كنه تأدية ذلك ،فمن لم

يكن هكذا وغفل وسها عن التزام ما ذكرنا ،ومرت أيامه عنه فى سهو ولهو وعجز عن القيام بما لزمه

لربه تعالى فقد غبن أيامه ،وسوف يندم حيث ال ينفعه الندم ،وقد روى الترمذى ،عن أبى هريرة قال :قال
محسنا ندم أال
رسول اهلل  ":ما من أحد يموت إال ندم ،قالوا :وما ندامته يا رسول اهلل ؟ قال :إن كان
ً
مسيئا ندم أال يكون نزع (.)10( ")9
يكون ازداد ،وان كان
ً

( ) معرفة الثقات (.)31/4
1

( ) الثقات البن حبان (.)14/7
2

( ) الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم ( .)117/
3

( ) التقريب (.)316/
4

( ) الجرح و التعديل (.)71/0
5

( ) تهذيب الكمال (.)93/11
6

( ) الكاشف (.)440/1
7

( ) التقريب ( .)444/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ، )446/7معرفة الثقات ( ، )410/1الثقات البن حبان
8

(.)484/4
( ) المرجع السابق (.)613/4
9

( ) شرح صحيح البخارى البن بطال (.)159/14
10
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الحديث الثاني والخمسون:
َخ َب َرَنا أ َُبو ُن َع ْيٍم َح َّدثََنا َزَك ِريَّا َع ِن َّ
سو ُل
أْ
ت َع ْب َد اللَّ ِه ْب َن َع ْم ٍرو َيقُو ُل قَ َ
الش ْع ِب ِّى قَ َ
س ِم ْع ُ
ال َر ُ
ال َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون ِم ْن لِ َسانِ ِه َوَيِد ِه (")1
اللَّه  " اْل ُم ْسل ُم َم ْن َسل َم اْل ُم ْسل ُم َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )1(- )12/2كتاب اإليمان )4(-باب المسلم من سلم

المسلمين من لسانه ويده  -برقم ( )24من طريق عبد اهلل ابن أبي السفر و إسماعيل ابن أبي
خالد عن عامر بن الشعبي ،جزء من الحديث بلفظه

ومسلم في صحيحه ( )2( - )12/2كتاب اإليمان  )24(-باب بيان تفاضل اإلسالم وأي

أموره أفضل  -برقم ( )14من طريق أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد اهلل عن ابن وهب عن
عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص،

جزء من الحديث بلفظه.

وأبي داود في سننه ( )22( - )321/1كتاب الجهاد  )1( -باب في الهجرة هل إنقطعت

 -برقم ( )1483من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عامر ،جزء من الحديث بلفظه.

والنسائي في سننه ( )42( - )242/8كتاب اإليمان و الورع وشرائعه )2( -باب صفة

المسلم  -برقم ( )4221من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عامر ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )224/1من طريق عبد اهلل بن أحمد عن أبي عن محمد بن جعفر عن

شعبة بن الحكم عن سيف عن رشيد الهجري عن رجل قال لعبد اهلل ،بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )2( - )414/2كتاب اإليمان  )4( -باب طرق اإليمان  -برقم

( )221من طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن أبي شيببة في مصنفه ( )22( - )14/2كتاب األدب  )281( -باب كف اللسان -

برقم ( )12418من طريق غندار عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اهلل بن الحارث عن أبي
كثير عن ابن عمرو ،جزء من الحديث بلفظه.

وعبد بن حميد في مسنده (  - )231/برقم ( )331من طريق عبد اهلل بن يزيد عن عبد

الرحمن بن زياد ابن أنعم عن عبد اهلل بن يزيد عن عبد اهلل بن عمرو ،جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )1( - )12/1كتاب اإليمان  )2( -باب اإلنتهاء عن

المعاصي  -برقم ( )22عن أبي موسى األشعري ،بنحوه.
( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )24( - )113/2كتاب الرقاق  )1( -باب في حفظ اليد  -برقم ( )2619عن
عبد اهلل بن عمرو.
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ومسلم في صحيحه ()2( - )12/2كتاب اإليمان  )24( -باب بيان تفاضل اإلسالم وأي

أموره أفضل  -برقم ( )12عن جابر بن عبد اهلل ،بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

الفضل بن ديكين هو أبو نعيم ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)21
زكريا بن زائدة ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)22

عامر الشعبي ,ثقة مشهور فقه  ,فاضل تقدمت ترجمته صفحة (.)22

عبد اهلل بن عمرو ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)21

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال البغوي":أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق اهلل تعالى وأداء حقوق المسلمين،

والكف عن أعراضهم(.")1

( )1شرح السنة (.)21/1
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( )42باب في التوبة

الحديث الثالث والخمسون
اهيم ,ح َّدثََنا علِ ُّى ْب ُن مسع َدةَ ا ْلب ِ
ِ
ح َّدثََنا م ِ
ادةَُ ,ع ْن أََن ٍ
ال
ال :قَ َ
س قَ َ
اهلِ ُّىَ ,ح َّدثََنا قَتَ َ
َ
َ
سل ُم ْب ُن إِ ْب َر َ َ
َ
ُْ
َ َْ
()1
َّ
َّ ِ
ون "
سو ُل اللَّ ِه ُ " :ك ُّل َبنِى َ
ين التََّّو ُاب َ
آد َم َخطاءَ ،و َخ ْي ُر اْل َخطائ َ
َر ُ

تخريج الحديث:

أخرجه الترمذي في جامعه ( )38( - )122/4كتاب صفة القيامة والرقائق والورع )42( -

باب  -برقم ( )1422من طريق زيد بن حباب عن علي بن مسعدة الباهلي ،بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )32( - )2414/1كتاب الزهد  )34( -باب ذكر التوبة  -برقم

( )4122من طريق زيد بن حباب عن علي بن مسعدة الباهلي ،بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )228/3من طريق من طريق زيد بن حباب عن علي بن مسعدة ،جزء

من الحديث بلفظه.

وأبي يعلى في مسنده ( - )342/2برقم ( )1211من طريق زيد بن حباب عن علي بن

مسعدة الباهلي ،بلفظه.

وعبد بن حميد في مسنده (  - )314/برقم ( )2222من طريق زيد بن حباب عن علي بن

مسعدة ،بلفظه.

والحاكم في مستدركه (- )144/4كتاب التوبة واإلنابة  -باب خير الخطائين التوابين  -من

طريق زيد بن حباب عن علي بن المسعدة ،بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ()32( - )282/23كتاب ذكر رحمة اهلل  )2( -باب ما ذكر في

سعة رحمة اهلل  -برقم ( )32322من طريق من طريق زيد بن حباب عن علي بن مسعدة

الباهلي ،بلفظه.

ترجمة الرواة:

مسلم بن إبراهيم ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)424

علي بن مسعدة الباهلي أبو حبيب البصري( .)2ضعفه أبو داود( ،)3وابن حبان( ،)4وابن عدي(،)5
وذكر المزي تضعيف النسائي له(،)6

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )24( -)119/2كتاب الرقاق )11( -باب في التوبة  -برقم ( )2626عن أنس ابن مالك.
( )2تهذيب الكمال (.)131/41

( )3سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني ( .)310/
( )4المجروحين البن حبان (.)111/4
( )5الكامل في الضعفاء (.)417/0
( )6تهذيب الكمال (.)234/12
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كما ضعفه الذهبي( ،)1وذكر ابن حجر تضعيف البخاري له( ،)2وقال ابن معين()3وأبو حاتم :ليس
به بأس( ،)4وقال ابن حجر :صدوق له أوهام (.)5

قتادة بن دعامة ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)41

أنس بن مالك ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)22

درجة الحديث:

الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن علي بن مسعدة الباهلي ضعيف.

التعليق على الحديث:

قال الصنعاني" :دال على أنه ال يخلوا من الخطيئة إنسان ،لما جبل عليه هذا النوع من

الضعف وعدم االنقياد لمواله في فعل ما إليه دعاه وترك ما عنه نهاه ،ولكنه تعالى بلطفه فتح

باب التوبة لعباده وأخبر أن خير الخطائين التوابون المكثرون للتوبة على قدر كثرة الخطأ ،وفي

الحديث أدلة على أن العبد إذا عصى اهلل وتاب تاب اهلل عليه ،وال يزال كذلك ولن يهلك على اهلل

إال هالك(.")6

( )1الكاشف (.)42/1

( )2تهذيب التهذيب (.)334/2

( )3تاريم ابن معين رواية الدوري (.)213/1
( )4الجرح والتعديل (.)142/1
( )5التقريب (.)442/

( )6سبل السالم (.)213/4
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الحديث الرابع و الخمسون:

( )41باب هلل أفرح بتوبة العبد

اد ْب ُن سلَم َة ع ْن ِسم ِ
اك ْب ِن َح ْر ٍب َع ِن ُّ
َخ َبرَنا َّ
الن ْع َم ِ
ان ُ -ه َو
ض ُر ْب ُن ُ
ش َم ْي ٍل َح َّدثََنا َح َّم ُ
الن ْ
َ َ َ
أْ َ
َ
ْاب ُن َب ِش ٍ
ت َش َج َرة
سو ُل اللَّ ِه َ " سافَ َر َرُجل ِفى أ َْرض تَُنوفَة فَقَ َ
س ِم َع ُه َيقُو ُل قَ َ
ال تَ ْح َ
ال َر ُ
ير  -أََّن ُه َ
ت رِ
ِ
احلَتُهُ فَ َعالَ َش َرفاً َفلَ ْم َي َر َش ْيئاً ثَُّم َعالَ َش َرفاً
امهُ فَ ْ
استَْيقَظَ َوقَ ْد َذ َه َب ْ َ
َو َم َعهُ َراحلَتُهُ َعلَ ْيهَا َز ُادهُ َوطَ َع ُ
ِ
ِ
ال  -فَاْلتَفَ َ ِ
امهَا فَ َما ُه َو بِأَ َش َّد
َفلَ ْم َي َر َش ْيئاً ثَُّم َعالَ َش َرفاً َفلَ ْم َي َر َش ْيئاً  -قَ َ
ت فَإ َذا ُه َو بهَا تَ ُج ُّر خطَ َ
ِ ِِ
ِ َّ ِ
اب إِلَ ْي ِه(")1
فَ َرحاً بِهَا م َن الله بِتَ ْوَبة َع ْبده إِ َذا تَ َ

تخريج الحديث:

أخرحه مسلم في صحيحه ( )42( - )1243/4كتاب التوبة  )2( -باب الحض على

التوبة والفرح بها  -برقم ( )2من طريق أبي يونس عن سماك ،بنحوه.

وأحمد في مسنده ( )123/4من طريق حسن وبهز عن حماد بن سلمة ،بنحوه ،و في

( )122/4من طريق شريك عن سماك بن حرب ،بنحوه.

والطيالسي في مسنده ( - )241/1برقم( )832من طريق أبي داود عن حماد بن سلمة،

بنحوه.

شواهد الحديث:

ُّها
أخرجه البخاري في صحيحه ()84( -)222/22كتاب الدعوات  )4( -باب التوبة ﴿ َيا أَي َ
ِ
وحا)2(﴾...الصادقة الصالحة  -برقم ( )1348عن ابن
الَِّذ َ
ص ً
آم ُنوا تُ ُ
وبوا إِلَى اللَّه تَ ْوَب ًة َن ُ
ين َ
مسعود ،بنحوه  -برقم ( )1342عن أنس،بنحوه

ومسلم في صحيحه ( )42(- )1243/4كتاب التوبة  )2(-باب الحض على التوبة والفرح

بها  -برقم ( ،)2برقم ( ،)1كالهما عن أبي هريرة ،بنحوه ،وفي ( -)1243/4برقم ( - )3برقم

(،)4عن ابن مسعود ،بنحوه.

ترجمة رواة:

النضر بن شميل بن خرشة بن زيد بن كلثوم( .)3ذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة
ثالث ومائتين( ،)4ووثقه الذهبي( ،)5وابن حجر(.)6

( )1أخرجه الدارمي في سننه( )24(-)116/2كتاب الرقاق)16(-باب هلل أفرح بتوبة العبد -برقم ( )2621عن النعمان.
( )2سورة التحريم آية (.)8

( )3تهذيب الكمال (.)381/49

( )4الثقات البن حبان (.)212/6
( )5الكاشف ()324/2

( )6التقريب( .)492/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ،)377/9تاريم ابن معين برواية الدارمي ()216/

155

حماد بن سلمة بن دينار البصري ,أبو سلمة ,مولى ربيعة بن مالك(.)1وثقه ابن حبان و قال:
مات في سنة سبع وستين ومائة( ،)2ووثقه الذهبي( ،)3وابن حجر وقال :تغير حفظه بأخرة

(.)4

سماك بن حرب ,صدوق تقدمت ترجمته صفحة (.)39

النعمان بن بشير ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)46

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن سماك بن حرب صدوق.

التعليق على الحديث:

وقال البغوي نقالً عن الخطابي " :قوله :هلل أفرح " معناه :أرضى بالتوبة وأقبل لها ،والفرح

الذي يتعارفه الناس في نعوت بني آدم غير جائز على اهلل عز وجل ،إنما معناه الرضى ،كقوله
ون  )5(أي :راضون ،وكذلك فسر الضحك الوارد في
عز وجلُ  :ك ُّل ِح ْز ٍب ِب َما لَ َد ْي ِه ْم فَ ِر ُح َ
الحديث في صفات اهلل سبحانه وتعالى بالرضى ،وكذلك االستبشار قد جاء في الحديث ،ومعناه
عندهم :الرضى .والمتقدمون من أهل الحديث فهموا من هذه األحاديث ما وقع الترغيب فيه من
األعمال واإلخبار عن فضل اهلل عز وجل ،وأثبتوا هذه الصفات هلل عز وجل ،ولم يشتغلوا
بتفسيرها مع اعتقادهم أن اهلل سبحانه وتعالى منزه عن صفات المخلوقين(.")6

( )1تهذيب الكمال (.)403/7

( )2الثقات البن حيان (.)416/6
( )3الكاشف (.)349/1

( )4التقريب ( .)178/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( .)484/9تاريم ابن معين برواية الدوري
(.)444/4معرفة الثقات ( ، )319/1الجرح و التعديل (.)141/3

( )5سورة المؤمنون آية (.)04
( )6شرح السنة (.)88/0
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الحديث الخامس والخمسون
َخبرَنا أَبو ا ْلولِ ِ
س َع ِن َّ
س َع ْن أََن ٍ
وسى ْب ِن أََن ٍ
ال ":لَ ْو
الن ِب ِّى  قَ َ
يد َح َّدثََنا ُ
ش ْع َب ُة َع ْن ُم َ
أ ْ ََ ُ َ
ض ِح ْكتُ ْم َقلِيالً َولََب َك ْيتُ ْم َكثِي اًر (")1
ون َما أ ْ
َعلَ ُم لَ َ
تَ ْعلَ ُم َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )12( - )248/8كتاب التفسير )21( -باب قال تعالىَ ﴿ :يا
آن تُْب َد
سأَلُوا َع ْن أَ ْ
ين ُي َن َّز ُل ا ْلقُ ْر ُ
سأَلُوا َع ْن َها ِح َ
ُّها الَِّذ َ
س ْؤ ُك ْم َوِا ْن تَ ْ
آم ُنوا َال تَ ْ
أَي َ
اء إِ ْن تُْب َد لَ ُك ْم تَ ُ
ش َي َ
ين َ
لَ ُك ْم َعفَا اللَّ ُه َع ْن َها َواللَّ ُه َغفُور َحلِيم ﴾( -)2برقم ( )4112من طريق الوليد بن عبد الرحمن
الجارودي عن شعبة ،جزء من الحديث بلفظه ،و في ( )82( - )314/22كتاب الرقاق )1( -
باب قول النبي  لو تلعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كثي اًر  -برقم ( )1481من طريق

سليمان بن حرب عن شعبة ،بلفظه .

ومسلم في صحيحه ( )4( - )314/2كتاب الصالة  )12( -باب تحريم سبق اإلمام

بركوع أو سجود ونحوهما  -برقم ( )221من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر واللفظ
ألبي بكر عن ابن حجر عن أبي بكر عن علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس ،جزء

من الحديث بلفظه ،وفي ( )43( - )2831/4كتاب الفضائل )32( -باب توقيره النبي  وترك
إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه أو ال يتعلق به تكليف وما ال يقع ونحو ذلك  -برقم ( )234من

طريق عن النضر بن شميل عن شعبة ،جزء من الحديث بنحوه.

والنسائي في سننه ( )22( - )83/3كتاب االفتتاح  )24( -باب النهي عن مبادرة اإلمام

واإلنصراف من الصالة  -برقم ( )2313من طريق علي بن حجر عن علي بن مسهر عن

المختار بن فلفل عن أنس ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )32( - )2441/1كتاب الزهد  )22( -باب الحزن والبكاء  -برقم

( )4222من طريق محمد بن المثنى عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن قتادة عن
أنس بن مالك ،بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )241/3من طريق عبد اهلل عن أبي عن محمد بن فضيل عن المختار

بن فلفل عن أنس بن مالك ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )284/3عبد اهلل عن أبي عن وكيع
عن أبو العميس عن أبي طلحة األسدي عن أنس بن مالك ،بلفظه ،وفي ( )223/3من طريق

عبد اهلل عن أبي عن بهز عن همام عن قتادة عن أنس بن مالك ،بلفظه ،وفي ( )122/3من

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )24( - )116/2كتاب الرقاق  )24( -باب لو تعلمون ما أعلم  -برقم ( )2634عن أنس
بن مالك.

( )2سورة المائدة آية (.)111
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طريق عبد اهلل عن أبي عن عفان عن همام عن قتادة عن أنس ،بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )44( - )242/23كتاب الحظر واإلباحة  )22( -باب المزاح

والضحك  -برقم ( )2221من طريق يحيى بن القطان عن شعبة عن قتادة ،بلفظه .

وابن خزيمة في صحيحه ( - )42/3كتاب اإلمامة في الصالة  )248( -باب النهي عن

مبادرة المأموم اإلمام بالقيام والقعود  -برقم ( )2141من طريق أبي طاهر عن أبي بكر عن

هارون بن إسحاق الهمداني عن ابن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس ابن مالك ،جزء من

الحديث بلفظه.

وأبي يعلى في مسنده ( - )428/2برقم ( )3242من طريق زهير عن عفان عن همام عن

قتادة عن أنس ابن مالك ،بلفظه.

والطيالسي في مسنده ( - )242/3برقم ( )1284من طريق أبي داود عن شعبة ،بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )31( - )141/23كتاب الزهد  )1( -باب ما ذكر عن نبينا

في الزهد -برقم ( )32234من طريق عفان عن شعبة ،بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )21( - )123/1كتاب الكسوف  )1( -باب الصدقة في

الكسوف  -برقم ( )2444عن عائشة ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة الرواة:
هشام بن عبد الملك هو أبو الوليد ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)13
شعبة بن حجاج  ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)11
موسى بن أنس بن مالك االنصاري(.)1ذكره ابن حبان في الثقات(،)2ووثقه الذهبي( ،)3وابن حجر(.)4
أنس بن مالك ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)11

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:
قال ابن بطال " :هذا دليل على أنهم كانوا مقبلين على اللهو واللعب ،وكذلك كانت عادة األنصار

قديما يحبون الغناء واللهو والضحك(.")5
ً
( )1تهذيب الكمال (.)31/49

( )2الثقات البن حبان (.)411/0
( )3الكاشف (.)314/4

( ) التقريب ( .)049/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ،)191/9معرفة الثقات ( ،)313/4الجرح والتعديل (.)133/8
4

( )5شرح صحيح البخاري إلبن بطال (. )35/3
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( )23باب لو تعلمون ما أعلم

الحديث السادس والخمسون:
س َع ِن َّ
ادةُ َع ْن أََن ٍ
َعلَ ُم
ان َح َّدثََنا َه َّمام َح َّدثََنا قَتَ َ
َح َّدثََنا َعفَّ ُ
ون َما أ ْ
الن ِب ِّى  قال " :لَ ْو تَ ْعلَ ُم َ
ض ِح ْكتُ ْم َقلِيالً َولََب َك ْيتُ ْم َكثِي اًر(")1
لَ َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )12( - )248/8كتاب التفسير )21( -باب قال تعالىَ ﴿ :يا
آن تُْب َد
سأَلُوا َع ْن أَ ْ
ين ُي َن َّز ُل ا ْلقُ ْر ُ
سأَلُوا َع ْن َها ِح َ
ُّها الَِّذ َ
س ْؤ ُك ْم َوِا ْن تَ ْ
آم ُنوا َال تَ ْ
أَي َ
اء إِ ْن تُْب َد لَ ُك ْم تَ ُ
ش َي َ
ين َ
لَ ُك ْم َعفَا اللَّ ُه َع ْن َها َواللَّ ُه َغفُور َحلِيم ﴾( -)2برقم ( )4112من طريق منذر بن الوليد عن شعبة
عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ()82( - )314/22

كتاب الرقاق  )1( -باب قول النبي  لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كثي اًر  -برقم

( )1481من طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن موسى بن أنس عن أنس ،بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )4( - )314/2كتاب الصالة  )12( -باب تحريم سبق اإلمام

بركوع أو سجود ونحوهما  -برقم ( )221من طريق أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر واللفظ
ألبي بكر عن ابن حجر عن أبي بكر عن علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس ،جزء

من الحديث بلفظه ،وفي ( )43( - )2831/4كتاب الفضائل )32( -باب توقيره  وترك إكثار
سؤاله عما ال ضرورة إليه أو ال يتعلق به تكليف - ...برقم ( )234من طريق محمود بن غيالن
ومحمد بن قدامة السلمي ويحيى بن محمد اللؤلؤي عن محمود عن النضر بن شميل عن النضر
عن شعبة عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك ،جزء من الحديث بنحوه.

والنسائي في سننه ( )22( - )83/3كتاب االفتتاح  )24( -باب النهي عن مبادرة اإلمام

واإلنصراف من الصالة  -برقم ( )2313من طريق علي بن حجر عن علي بن مسهر عن
المختار بن فلفل عن أنس ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )32( - )2441/1كتاب الزهد  )22( -باب الحزن والبكاء  -برقم

( )4222من طريق عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام ،بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )44( - )242/23كتاب الحظر واإلباحة  )22( -باب المزاح

والضحك  -برقم ( )2221من طريق عن شعبة عن قتادة ،بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )241/3من طريق عبد اهلل عن أبي عن محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل

عن أنس بن مالك ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )224/3من طريق عبد اهلل عن أبي عن أسود بن

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )24( - )116/2كتاب الرقاق  )24( -باب لو تعلمون ما أعلم  -برقم ( )2639عن أنس
بن مالك.

( )2سورة المائدة آية (.)111
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عامر عن زهير عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )284/3عبد
اهلل عن أبي عن وكيع عن أبي العميس عن أبي طلحة األسدي عن أنس بن مالك ،بلفظه.

وابن خزيمة في صحيحه ( - )42/3كتاب اإلمامة في الصالة  )248( -باب النهي عن مبادرة

المأموم -...برقم ( )2141من طريق أبو طاهر عن أبو بكر عن هارون بن إسحاق الهمداني عن ابن
فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس ابن مالك ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )22( - )18/2كتاب األدب  )282( -باب في الحديث للناس
واإلقبال عليهم  -برقم ( )12444من طريق جعفر بن عون عن أبي العميس عن طلحة عن أنس ابن

مالك ،جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )82( - )322/22كتاب الرقاق  )1( -باب قول النبي  لو

تلعلمون ما أعلم لضحكتم - ...برقم ( )1482عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة الرواة:

عفان بن مسلم بن عبد اهلل الصفار ,أبو عثمان البصري( .)1ذكره ابن حبان في الثقات وقال:
مات سنة عشرين ومائتين( ،)2ووثقه الذهبي( ،)3و ابن حجر(.)4

همام بن يحيى بن دينار العوذي()5المحلمي ,أبو عبد اهلل( .)6ذكره ابن حبان في الثقات وقال:
مات سنة ثالث وستين ومائة (،)7ووثقه الذهبي( ،)8وابن حجر ربما وهم(.)9

قتادة بن دعامة  ,ثقة ثبت تقدمت ترجمته صفحة (.)96
أنس بن مالك صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)11

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات .

( )1تهذيب الكمال (.)211/14

( )2الثقات البن حبان (.)211/8
( )3الكاشف (.)12/1

( )4التقريب ( .)323/انظر للتوسع في ترجمته :الطبقات الكبرى ( ، )338/2معرفة الثقات ( ، )244/1تاريم ابن معين
برواية الدارمي ( ، )84/الجرح و التعديل ( ، )34/2المختلطون ( .)81/

( )5هذه النسبة إلى بني عوذ وهو بطن من االزد .األنساب للسمعاني (.)121/4
( )6تهذيب الكمال (.)341/34

( )7الثقات البن حبان (.)281/2

( )8المتكلم فيهم بما اليوجب ردهم ( .)221/

()9التقريب ( )224/انظر للتوسع في ترجمته :بحر الدم (  ، )212/معرفة الثقات للعجلي ( ، )334/1الجرح و التعديل
( )248/2سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني ( .)13/
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الحديث السابع والخمسون

( )14باب في هوان الدنيا على اهلل

َن َّ
مر
سلَ َم َةَ ,ع ْن أَِبى ا ْل ُم َهِّزِمَ ,ع ْن أَِبى ُه َرْي َرةَ أ َّ
الن ِب َّى َّ " 
أْ
َخ َب َرَنا َحجَّاجَ ,ح َّدثََنا َح َّم ُ
اد ْب ُن َ
الَ :واللَّ ِه لَ ُّلد ْن َيا
َهلِهَا ؟ قَالُواَ :ن َع ْم .قَ َ
َهلُهَا قَ َ
اء قَ ْد أ ْ
ال :تَُرْو َن َهِذ ِه َهي َِّنةً َعلَى أ ْ
َخ َر َجهَا أ ْ
بِ َس ْخلَة َج ْرَب َ
َهلِهَا(")1
َه َو ُن َعلَى اللَّ ِه ِم ْن َهِذ ِه َعلَى أ ْ
أْ

تخريج الحديث:

أخرجه أحمد في مسنده ( )338/1من طريق يونس عن حماد بن سلمة بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه( -)1121/4كتاب ( )23الزهد والرقائق -برقم ( )1عن جابر بنحوه.

والترمذي في جامعه ( )32(- )214/4كتاب الزهد )23(-باب ما جاء في هوان الدنيا على

اهلل -برقم ( )1314عن سهل بن سعد بنحوه  -برقم ( )1312عن المستورد بن شداد بنحوه.

والنسائي في سننه ( )2( -)22/1كتاب األذان )12( -باب أذان الراعي -برقم ()112

عن عبد اهلل ابن ربيعة بنحوه.

وابن ماجه في سننه ( )32( - )2321/1كتاب الزهد  )3( -باب مثل الدنيا – برقم

( )4248عن المستورد بن شداد ،بنحوه  ،وفي ( -)2322/1برقم ( )4224عن سهل بن سعد،

بنحوه ،برقم ( )4222عن المستورد بن شداد ،بنحوه.

وأحمد في مسنده ( )312/2عن ابن عباس ،بنحوه ،وفي ( )312/3عن جابر ،بنحوه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )31(- )142/23كتاب الزهد  )1( -باب ما ذكر عن نبينا  في
الزهد ،برقم ( )32234عن ابن عباس ،بنحوه .

وأبي يعلى في مسنده ( -)413/4برقم ( )1223عن ابن عباس ،جزء من الحديث بلفظه.

والبزار في مسنده ( - )24/24برقم ( )4113عن أبي الدرداء ،بنحوه.

والبغوي في شرح السنة (- )112/24كتاب الرقاق  -باب هون الدنيا على اهلل  -برقم

( )4412عن المستورد بن شداد ،بنحوه.

ترجمة الرواة:
حجاج بن منهال ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)19
حماد بن سلمة ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)19

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )14( - )224/1كتاب الرقاق  )11( -باب في هوان الدنيا على اهلل  -برقم ( )1232عن
أبي هريرة.
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أبو المهزم يزيد بن سفيان( .)1ضعفه علي بن المديني( ،)2و ذكر البخاري تضعيف شعبة له
( ،)3وكما ضعفه أحمد بن حنبل( ،)4والنسائي( ،)5وأبو حاتم ،وأبو زرعة ( ،)6وابن حبان وقال:

ماتسنة ست وثالثين ومائة (،)7وكما ضعفه ابن عدي( ،)8وذكر المزي تضعيف يحيى بن معين

( ،)9كما ضعفه ابن حجر(.)10

أبو هريرة ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)68

درجة الحديث:

الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن أبا المهزم ضعيف ،وبالشواهد يرتقي إلى الحسن لغيره.

التعليق على الحديث:

يبين لنا الحديث أن الدنيا و ما فيها ال تساوي عند اهلل ذلك السخلة الجرباء التي تخلّى

عنها أهلها ،وكذلك ضرب لنا الرسول  مثل الدنيا وأنها ال تزن عند اهلل جناح بعوضة ،وذلك

فيما يرويه سهل بن سعد قال :قال رسول اهلل  " :لو كانت الدنيا تعدل عند اهلل جناح بعوضة
ما سقى كاف ارً من شربة ماء" ,وهذا يدلل على أن الدنيا فانيه ،ومن خدمها استخدمته ،ومن

استخدمه خدمته.

( )1تهذيب الكمال (.)318/34

( )2سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني(.)42/
( )3الضعفاء الصغير ()232/
( )4بحر الدم (.)284/

( )5الضعفاء و المتروكون للنسائي (.)134/
( )6الجرح التعديل (.)112/2

( )7المجروحين إلبن حبان (.)22/3
( )8الكامل في الضعفاء (.)112/2
( )9تهذيب الكمال (.)318/34
( )10التقريب ( .)121/
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( )18باب ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه

الحديث الثامن و الخمسون:

ال رسو ُل ِ
اهلل  " :الَ
ون أ ْ
أْ
ادةَ عن أََنس قَ َ
َخ َب َرَنا ُ
ش ْع َب ُة َع ْن قَتَ َ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُن َه ُار َ
ال :قَ َ َ ُ
َخ ِ
ب أل ِ
يه َما ُي ِح ُّ
َح ُد ُك ْم َحتَّى ُي ِح َّ
ب لِ َن ْف ِس ِه (")1
ُي ْؤ ِم ُن أ َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )2( - )22/2كتاب اإليمان  )2( -باب من اإليمان أن

يحب ألخيه ما يحب لنفسه  -برقم ( )23من طريق يحيى عن شعبة ،بلفظه .

ومسلم في صحيحه ( )2( - )12/2كتاب اإليمان  )22( -باب الدليل على أن من خصال

اإليمان أن يحب ألخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير -برقم ( )42من طريق محمد بن جعفر
عن شعبة ،بلفظه .

والترمذي في جامعه ( )38( - )112/4كتاب صفة القيامة والرقاق والورع  )22( -باب -

برقم ( )1222من طريق عبد اهلل بن المبارك عن شعبة ،بلفظه.

والنسائي في سننه ( )42( - )222/8كتاب اإليمان وشرائعه  )22( -باب عالمة اإليمان

 -برقم ( )2421من طريق بشر عن شعبة ،بلفظه ،برقم ( )2422من طريق حسين بن العلم

عن قتادة ،بزيادة من الخير ،وفي ( - )212/8باب ( )33عالمة المؤمن  -برقم ( )2432من

طريق عبد اهلل عن شعبة بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )2( - )11/2كتاب المقدمة  )2( -باب في اإليمان  -برقم ()11

من طريق محمد ابن جعفر عن شعبة ،بزيادة جاره.

وأحمد في مسنده ( )221/3من طريق محمد بن جعفر عن شعبة ،بزيادة لجاره ،وفي ( )141/3من

طريق حسين المعلم عن قتادة ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )122من طريق همام عن قتادة ،بألفاظ

متقاربة ،وفي ( )121/3من طريق محمد بن جعفر عن شعبة بزيادة لجاره ،وفي ( )128/3من طريق
روح عن شعبة ،بلفظه.
وابن حبان في صحيحه ( )2( -)424/2كتاب اإليمان  )2( -باب ما جاء في صفات المؤمنين -

برقم ( )134من طريق معاذ العنبري عن شعبة ،بلفظه ،برقم ( )132من طريق حسين بن المعلم عن
قتادة ،بنحوه.

وأبي يعلي في مسنده ( -)312/2برقم ( )1224من طريق معاذ العنبري عن شعبة ،بلفظه.
والطيالسي في مسنده ( - )422/3برقم ( )1221من طريق همام عن قتادة ،بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

يزيد بن هارون ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)68

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )14(- )222/1كتاب الرقاق  )18(-باب ال يؤمن أحدكم -...برقم ( )1244عن أنس.
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شعبة بن حجاج  ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)11
قتادة بن دعامة  ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)96

أنس بن مالك ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)11

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ؛ ألن رواته ثقات .

التعليق على الحديث:

قال النووي " :قال العلماء رحمهم اهلل " :معناه ال يؤمن االيمان التام ،واال فأصل اإليمان

يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة ،والمراد يحب ألخيه من الطاعات واألشياء المباحات .قال

النووي :نقالً عن الشيم أبو عمرو بن الصالح وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك ،إذ
معناه ال يكمل إيمان أحدكم حتى يحب ألخيه في اإلسالم مثل ما يحب لنفسه ،والقيام بذلك

يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة ال يزاحمه فيها بحيث ال تنقص النعمة على أخيه

شيئاً من النعمة عليه ،وذلك سهل على القلب السليم ،وانما يعسر على القلب الدغل عافانا اهلل
واخواننا أجمعين (")1

()1المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (.)21/1
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الحديث التاسع والخمسون:

اشم ْب ُن ا ْلقَ ِ
ِ
س َع ِن َّ
ادةَ َع ْن أََن ٍ
الن ِب ِّى
أْ
اسِم قَاالَ َح َّدثََنا ُ
ش ْع َب ُة َع ْن قَتَ َ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُن َه ُار َ
ون َو َه ُ
اس أ ْ ِ
الن ِ
ب إِلَ ْي ِه ِم ْن َوالِِد ِه َوَولَِد ِه َو َّ
َح َّ
ين(")1
 قَ َ
ون أ َ
ال " الَ ُي ْؤ ِم ُن أ َ
َج َمع َ
َح ُد ُك ْم َحتَّى أَ ُك َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )1( - )21/2كتاب اإليمان  )8( -باب حب الرسول من

اإليمان  -برقم ( )22من طريق يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب،
ومن طريق أخرى بنفس الرقم أدم عن شعبة بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )2( - )11/2كتاب اإليمان  )22( -باب خصال من اتصف بهن وجد

حالوة اإليمان – برقم ( )12من طريق إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن محمد
بن بشار عن الثقفي عن ابن أبي عمر عن عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قالبة عن أنس ،جزء من
الحديث بنحوه ،برقم ( )18من طريق محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر ،جزء من الحديث

بنحوه ،و في ( )21( - )12/2باب الدليل على وجوب محبة رسول اهلل  أكثر من األهل والولد والوالد
والناس أجمعين و إطالق عدم اإليمان على من لم يحبه هذه المحبه  -برقم ( )12من طريق زهير بن
حرب عن إسماعيل بن علية عن شيبان بن أبي شيبة عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس ،جزء

من الحديث بلفظه ،برقم ( )24من طريق محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر ،جزء من

الحديث بألفاظ متقاربة.

والنسائي في سننه ( )42( - )224/8كتاب اإليمان وشرائعه  )22( -باب عالمة اإليمان  -برقم
( )2423من طريق بشر بن الفضل عن شعبة ،بلفظه ،وفي ( - )222/8برقم ( )2424من طريق
الحسين بن حريث عن إسماعيل عن عبد العزيز عن عمران بن موسى عن عبد الوارث عن عبد العزيز
عن أنس ،بنحوه.

وابن ماجه في سننه ( )2( - )11/2كتاب المقدمة  )2( -باب في اإليمان  -برقم ( )12من طريق

محمد بن جعفر عن شعبة ،بلفظه.
وأحمد في مسنده ( )222/3من طريق محمد بن جعفر عن شعبة وحجاج بلفظه .و في ()142/3

من طريق روح عن شعبة ،جزء من الحديث بلفظه ،و في ( )122/3من طريق محمد بن جعفر عن
شعبة وحجاج ،بلفظه ،و في ( )128/3من طريق روح عن شعبة ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )2( - )442/2كتاب اإليمان  )4( -باب فرض اإليمان – برقم

( )222من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة ،بلفظه.
وأبي يعلى في مسنده ( - )332/1برقم ( )3442من طريق زهير عن يزيد بن هارون ،بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )14( - )222/1كتاب الرقاق  )18( -باب ال يؤمن أحدكم حتى - ...برقم ( )1242عن
أنس بن مالك.
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والبزار في مسنده ( - )422/23برقم ( )2232من طريق محمد بن جعفر عن شعبة ،بلفظه ،برقم
( )2244من طريق محمد بن جعفر عن شعبة ،بنجوه.

والبغوي في شرح السنة ( - )24/2كتاب اإليمان  -باب حالوة اإليمان وحب اهلل سبحانه وتعالى

ورسوله  -برقم ( )11من طريق آدم عن شعبة ،بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )1( - )21/2كتاب اإليمان  )8( -باب حب الرسول من

اإليمان  -برقم ( )24عن أبي هريرة ،بألفاظ متقاربة.

والنسائي في سننه ( )42( - )222/8كتاب اإليمان وشرائعه  )22( -باب عالمة اإليمان

 -برقم ( )2422عن أبي هريرة ،بنقص والناس أجمعين.

ترجمة الرواة:

يزيد بن هارون ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)68

هاشم بن القاسم ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)14

شعبة بن الحجاج  ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)11

قتادة بن دعامة  ,ثقة ثبت تقدمت ترجمته صفحة (.)96

أنس بن مالك صحابي تقدمت ترجمته .صفحة (.)11

درجة الحديث:

الحديث الصحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال السيوطي نقالً عن الخطابي ":أراد به حب االختيار ال حب الطبع ألن حب االنسان

نفسه وأهله طبع وال سبيل إلى قلبه قال فمعناه ال يصدق في إيمانه حتى يفنى في طاعتي نفسه
ويؤثر رضاي على هواه وان كان فيه هالكه قال السيوطي نقالً عن عياض وغيره المحبة ثالثة

أقسام :القسم األول محبة إجالل واعظام كمحبة الوالد ،والقسم الثاني محبة شفقة ورحمة كمحبة
الولد ،والقسم الثالث ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس ،فجمع  أقسام المحبة في
محبته (")1

( )1الديباج على مسلم للسيوطي (.)14/2
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الحديث الستون:

( )93باب انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً

ول اللَّ ِه  قَ َ ِ
َخ َب َرَنا أ َُبو ُن َع ْيٍم َح َّدثََنا ُزَه ْير َع ْن أَِبى ُّ
الزَب ْي ِر َع ْن َجا ِب ٍر أ َّ
ص ِر َّ
أْ
س َ
الر ُج ُل أ َ
َخاهُ
ال " :لَيْن ُ
َن َر ُ
ظلُوماً ،فَِإن َكان َ ِ
ص ْرهُ(")1
ان َم ْ
ظالِماً أ َْو َم ْ
َ
ص َرة َوِا ْن َك َ
ْ َ
ظالماً َفْلَيْنهَهُ ،فَِإَّنهُ لَهُ ُن ْ
ظلُوماً َفْلَيْن ُ

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه ( )42( - )2228/4كتاب البر و الصلة و اآلدب  )21( -باب نصر

األخ ظالما أو مظلوماً  -برقم ( )11من طريق عبد اهلل بن يونس عن زهير ،جزء من الحديث بلفظه.
وأحمد في مسنده ( )313/3من طريق يحيى بن آدم وأبو النضر عن زهير ،بنحوه.

والبغوي في شرح السنة ( - )22/23كتاب االستئذان  -باب نصرة اإلخوان ( )3222من طريق

علي بن الجعد عن زهير ،بنحوه.

والبيهقي في السنن الكبرى ( )14(-)232/24كتاب األدب القاضي )24(-باب القاضي يكف كل

واحد من الخصمين عن عرض صاحبه -برقم( )14222من طريق أحمد بن يونس عن زهير ،بنحوه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )41( - )222/2كتاب الظالم والغضب  )4( -باب أعن أخاك

ظالماً أو مظلوماً  -برقم ( - )1443برقم ( )1444عن أنس بنحوه.

وأحمد في مسنده ( ،)22/3وفي ( ،)142/3كالهما عن أنس ،بنحوه.

ترجمة رواة الحديث:

الفضل بن دكين  ,أبو نعيم ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)46
زهير بن معاوية ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)38
محمد بن مسلم  ,أبو الزبير ,صدوق تقدمت ترجمته صفحة (.)66

جابر بن عبد اهلل ,صحابي تقدمت ترجمة صفحة (.)66

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن أبا الزبير صدوق.

التعليق على الحديث:

قال المناوي :هذا من بليغ الكالم الذي لم ينسج على منواله ،أو للتنويع والتقسيم ،وسمي رد المظالم

نص ًار؛ ألن النصر هو العون ومنع الظالم عون له على مصلحته ،والظالم مقهور مع نفسه األمارة ،وهي
في تلك الحالة عاتية عليه ،فرده عون له على قهرها ونصرة له عليها(")2

( )1أخرجه الدارمي في سننه()14(-)222/1كتاب الرقاق)32(-باب انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً -برقم( )1223عن جابر.
( )2فيض القدير شرح الجامع الصغير(.)328/2
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الحديث الحادي والستون:

( )64باب الدين النصيحة

ش ِام ْب ِن سع ٍد ,ع ْن َزْي ِد ْب ِن أَسلَم وَن ِ
ال:
أْ
اف ٍعَ ,ع ِن ْاب ِن ُع َم َر قَ َ
َخ َب َرَنا َج ْعفَُر ْب ُن َع ْو ٍنَ ,ع ْن ِه َ
َْ َ
ْ َ َ
ِ
سو ُل اللَّ ِه ِّ " 
ال :لِلَّ ِهَ ،ولِ َر ُسولِ ِه،
ول اللَّ ِه ؟ قَ َ
الُ :قْل َنا :لِ َم ْن َيا َر ُس َ
يحةُ قَ َ
قَ َ
ين النَّص َ
الد ُ
ال :لَ َنا َر ُ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
امتِ ِه ْم (")1
ينَ ،و َع َّ
َولِكتَابِهَ ،وألَئ َّمة اْل ُم ْسلم َ

تخريج الحديث:

لم أقف للحديث على متابعات .
شواهد الحديث:

عند مسلم في صحيحه( )2(-)24/2كتاب اإليمان )13(-باب بيان أن الدين النصيحة  -برقم

( )22عن تميم الداري ،بألفاظ متقاربة ،وفي ( -)22/2برقم ()22عن جرير ،جزء من الحديث بنحوه.

وأبي داود في سننه ( )41( - )442/4كتاب األدب )12( -باب في النصيحة  -برقم ()4241

عن تميم الداري ،بألفاظ متقاربة.
والترمذي في جامعه ( )18( - )314/4كتاب البر والصلة  )22( -باب ما جاء في النصيحة -

برقم ( )2211عن أبي هريرة ،بلفظه ،ولكن بتكرار "الدين النصيحة "ثالث مرار.

والنسائي في سننه ( )32(- )221/2كتاب البيعة  )32( -باب النصيحة لإلمام  -برقم (،)4222

بنحوه ،برقم ( ،)4228كالهما عن تميم الداري ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( - )222/2برقم
( ،)4222بألفاظ متقاربة ،برقم ( ،)4144كالهما عن أبي هريرة ،بلفظه.

وابن ماجه في سننه()2( -)84/2كتاب المقدمة  )28(-باب من بلغ علماً -برقم ( )134عن زيد

بن ثابت ،بنحوه.

وأحمد في مسنده ( )322/2عن عبداهلل ابن عباس ،بألفاظ متقاربة ،وفي ( )122/1عن أبي هريرة،

بألفاظ متقاربة ،وفي ( )142/4عن تميم الداري ،بألفاظ متقاربة ،وأيضاً عن تميم الداري ،بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ()12( - )432/24كتاب السير  )3( -باب طاعة األئمة ،)4224( -

برقم ( ،)4222كالهما عن تميم الداري ،بألفاظ متقاربة.

وأبي يعلى في مسنده ( - )122/4برقم ( )1321عن ابن عباس ،ما عدا عامة عامتهم .

والبزار في مسنده ( - )344/22برقم ( )8242عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة الرواة:

جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث القرشي المخزومي ,أبو عون الكوفي(.)2

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )14( -)222/1كتاب الرقاق )44( -باب الدين النصيحة -برقم ( )1224عن ابن عمر.
( )2تهذيب الكمال (.)24/2
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وثقه ابن سعد( ،)1ويحيى بن معين( ،)2والعجلي( ،)3وذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة سبع

ومائتين( ،)4وذكره ابن شاهين في الثقات ( ،)5ووثقه الذهبي( ،)6وقال أحمد( ،)7وأبو حاتم :ليس به بأس

 ،وقال ابن حجر :صدوق

(.)9

هشام بن سعد المدني ,أبو عباد(.)10ضعفه ابن سعد( ،)11وعلي بن المديني( ،)12وأحمد(،)13

والنسائي( ،)14وأبو زرعة واهي الحديث( ،)15وضعفه أبو حاتم( ،)16وقال ابن حبان:كان ممن بقلب

األسانيد ،وهو ال يفهم ،ويسند الموقوفات من حيث ال يعلم ،فلما كثر مخالفته االثبات فيما يروى عن

الثقات ،بطل االحتجاج به ،وان اعتبر بما وافق الثقات من حديثه ،فال ضير( ،)17وضعفه ابن

عدي( ،)18وقال العجلي :جائز الحديث وحسن الحديث( ،)19وقال الذهبي حسن الحديث ( ،)20وقال ابن

حجر :صدوق له أوهام ورمي بالتشيع( )21وقال :مات سنة ستين ومائة أو قبلها(.)22

زيد بن أسلم القرشي العدوي ,أبو عبد اهلل المدني الفقيه ,مولى عمر بن الخطاب(.)23

( )1الطبقات الكبرى (.)222/8

( )2تاريم يحيى بن معين برواية الدارمي ( )82/
( )3معرفة الثقات للعجلي ()124/2
( )4الثقات البن حبان (.)242/1

( )5تاريم الثقات البن شاهين ( .)21/
()6الكاشف (.)122/2

( )7العلل ومعرفة الرجال ()244/3
( )8الجرح و التعديل (.)482/1
( )9التقريب ( .)242/

( )10تهذيب الكمال (.)142/34
( )11الطبقات الكبرى (.)221/2

( )12سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني ( .)241/
( )13بحر الدم ( .)214/

( )14الضعفاء والمتروكين ( .)111/

( )15أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤاالت البرذعي (.)322/1
( )16الجرح والتعديل (.)12/2

( )17المجروحين البن حبان ()82/3

( )18الكامل في الضعفاء (.)242/2

( )19معرفة الثقات للعجلي (.)318/1
( )20الكاشف (.)331/1
( )21التقريب ( .)221/

( )22تهذيب التهذيب (.)32/22
( )23تهذيب الكمال (.)21/24
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()8

وثقه ابن سعد

(،)1

وأحمد بن حنبل( ،)2وأبو حاتم ،وأبو زرعة( ،)3وابن عدي( ،)4وذكره ابن حبان في

الثقات وقال :مات سنة ست وثالثين ومائة ( ،)5وذكره ابن شاهين في الثقات( ،)6وثقه ابن حجر ،وزاد

عالم وكان يرسل( ،)7وقال يحيى بن معين :قد سمع زيد بن أسلم من بن عمر ،ولم يسمع زيد بن أسلم

من جابر(.)8

نافع مولى عبد اهلل بن عمر ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)66
عبد اهلل بن عمر ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)69

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن هشام بن سعد صدوق حسن الحديث.

التعليق على الحديث:

وقال السيوطي نقالً عن العلماء" :إن هذا الحديث ربع اإلسالم ،وقالوا أن النصيحة هلل،

معناها اإليمان به ،ووصفه بما يجب له وتنزيهه عما ال يليق به ،واتيان طاعته ،وتارك معاصايه،
وماواالة ماان أطاعااه ،ومعاااداة ماان عصاااه ،وجهاااد ماان كفاار بااه ،واإلعتاراف بنعمااه والشااكر عليهااا،
واالخالص في جميع االمور ،والدعاء إلى جمياع األوصااف الماذكورة ،والتلطاف فاي جمياع النااس
عليها وحقيقة هذه االوصاف المذكورة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه ،فإن اهلل غني عان نصاح

الناصااح .والنصاايحة لكتابااه ،معناهااا اإليمااان بأنااه كالمااه تعااالى ،وتنزيلااه ال يشاابهه شاائ ماان كااالم

الخلااق ،وال يقاادر علااى مثلااه أحااد ،ثاام تعظيمااه ،وتالوتااه حااق تالوتااه ،وتحسااينها بالخشااوع عناادها،
واقامااة حروفااه فااي الااتالوة ،والااذب عنااه لتأوياال المح ارفين وطعاان الطاااعنين ،والتصااديق بمااا فيااه،
والوقوف مع أحكاماه ،وتفهام علوماه ،واالعتباار بمواعظاه ،والتفكار فاي عجائباه ،والعمال بمحكماه،
والتسااليم لمتشااابهه ،والبحااث عاان عمومااه وخصوصااه وناسااخه ومنسااوخه ،ونشاار علومااه ،والاادعاء

إليه ،والى ما ذكرناا مان نصايحته ،والنصايحة لرساوله  تصاديقه فاي الرساالة واإليماان بجمياع ماا

جاااء بااه ،وطاعتااه فااي أم اره ونهيااه ،ونص ارته حيااا وميتااا ،وم اواالة ماان وااله ،ومعاااداة ماان عاااداه،
واعظام حقه ،وتوقيره ،و إحيااء طريقتاه وسانته ،وباث دعوتاه ،ونشار شاريعته ،ونفاي التهماة عنهاا،
( )1الطبقات الكبرى (.)242/2

( )2علل معرفة الرجال (.)442/2
( )3الجرح و التعديل (.)222/3

( )4الكامل في الضعفاء (.)148/3
( )5الثقات البن حبان (.)446/4

( )6أسماء الثقات (.)22/
( )7التقريب ()281/

( )8تاريم ابن معين رواية الدوري (.)212/2
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واسااتثارة علومهااا ،والتفقااه فااي معانيهااا ،والاادعاء إليهااا ،والتلطااف فااي تعلمهااا وتعليمهااا ،واعظامهااا

واجاللهااا والتااأدب عنااد قراءتهااا ،واإلمساااك عاان الكااالم فيهااا بغياار علاام ،واجااالل أهلهااا إلنتسااابهم
إليها ،والتخلق بأخالقه ،والتأدب بآدابه ،ومحبة أهل بيته وأصاحابه ،ومجانباة مان ابتادع فاي سانته

أو تع اارض إلح ااد م اان أص ااحابه ونح ااو ذل ااك .والنص اايحة ألئم ااة المس االمين مع اااونتهم عل ااى الح ااق،
وطاعتهم فيه وأمرهم باه ،وتاذكيرهم برفاق ولطاف ،واعالمهام بماا غفلاوا عناه مان حقاوق المسالمين،

وتا اارك الخا ااروج علا اايهم ،وتا ااألف قلا ااوب النا اااس لطا اااعتهم والصا ااالة خلفها اام ،والجها اااد معها اام ،وأداء

الصدقات لهم ،وأن ال يطروا بالثناء الكاذب ،وأن يدعى لهم بالصالح هذا علاى أن الماراد باالئماة
الا اوالة ،وقي اال ه اام العلم اااء فنص اايحتهم قب ااول م ااا رووه وتقلي اادهم ف ااي االحك ااام واحس ااان الظ اان به اام،
والنصيحة للعامة إرشادهم لمصاالحهم فاي آخارتهم ودنيااهم وكاف االذى عانهم وتعلايمهم ماا جهلاوه

وستر عوراتهم وسد خالتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق والشفقة عليهم وتوقير"

( )1الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج (.)21/2
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(.)1

( )66باب في قول النبي "بعثت أنا والساعة كهاتين

الحديث الثاني والستون:

سَ ,ع ِن َّ
َّاحَ ,ع ْن أََن ٍ
ب ْب ُن َج ِر ٍ
ال" :
ش ْع َب ُةَ ,ع ْن أَِبى التَّي ِ
أْ
الن ِب ِّى  قَ َ
يرَ ,ح َّدثََنا ُ
َخ َب َرَنا َو ْه ُ
َّاح ِة َواْل ُو ْسطَى (" )1
ُب ِعثْ ُ
َّاعةُ َكهَاتَْي ِنَ .وأ َش َار َو ْهب بِالسَّب َ
ت أ ََنا َوالس َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ()82( - )324/22كتاب الرقاق  )32( -باب قول النبي

بعثت أنا والساعة كهاتين  -برقم ( )1244من طريق عبد اهلل بن محمد الجعفي عن وهب بن
جرير ،جزء من الحديث بلفظه.

ومسلم في صحيحه( )21(-)1118/4كتاب الفتن وأشراط الساعة )12(-باب قرب الساعة-

برقم( )233من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك ،جزء من الحديث

 ،وفي ( -)1112/4برقم( )234من طريق خالد ابن الحارث عن شعبة ،بنحوه ،برقم ()232
من طريق أبي غسان عن معتمر عن أبيه عن معبد عن أنس ،بألفاظ متقاربة.

والترمذي في جامعه ( )34( - )421/4كتاب الفتن  )32( -باب ما جاء في قول النبي 

بعثت أنا والساعة كهاتين يعني السبابة والوسطى  -برقم ( )1124عن أبي داود عن شعبة،
السبابة بدل كلمة السباحة.

وأحمد في مسنده ( )213/3من طريق يزيد بن هارون عن شعبة ،جزء من الحديث بلفظه،

وفي ( )234/3من طريق محمد بن جعفر عن شعبة ،جزء من الحديث بلفظه ،و في ()232/3
من طريق محمد بن جعفر عن شعبة ،بلفظه .وفي ( )223/3من طريق عبد اهلل عن أبي عن

بهز عن أبان عن قتادة عن أنس ،بنحوه ،وفي ( )128/3من طريق عبد اهلل عن أبي عن روح
عن سعيد عن قتادة عن أنس ،بنحوه ،وفي ( )111/3من طريق هاشم عن شعبة ،السبابة بدل

كلمة السباحة ،وفي ( )132/3من طريق عبد اهلل عن أبي عن يعقوب عن أبي عن ابن إسحاق
عن زياد بن أبي زياد مولى بن عباس عن أنس بن مالك ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي

( )124/3من طريق محمد بن جعفر عن شعبة وحجاج عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك،
بنحوه ،وفي ( ،)128/3وفي ( )128/3من طريق هاشم عن شعبة عن أبي التياح وقتادة وحمزة

الضبي بألفاظ متقاربة ،وأيضاً من طريق عبد اهلل عن أبي عن عفان عن أبان يعني العطار عن
قتادة عن أنس ،جزء من الحديث بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )14( - )222/1كتاب الرقاق  )42( -باب في قول النبي "بعثت أنا والساعة كهاتين" -
برقم ( )1222عن أنس
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وابن حبان في صحيحه ( )14( -)22/22كتاب التاريم  )24( -باب إخباره صلى 

عما يكون في أمته من الفتن والحوادث  -برقم ( )1144من طريق عصام بن يزيد عن شعبة،
جزء من الحديث بلفظه.

وأبي يعلى في مسنده ( - )343/2برقم ( )1212من طريق حرمي بن عمارة عن شعبة عن

قتادة ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( - )322/2برقم ( )1222من طريق محمد بن جعفر عن

شعبة عن قتادة ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( - )443/2برقم ( )3241من طريق حرمي بن
عمارة عن شعبة عن قتادة ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( - )12/1برقم ( )3213من طريق

أبي داود عن شعبة عن قتادة ،جزء من الحديث بلفظه ،برقم ( )3214من طريق وهب بن جرير
عن شعبة عن قتادة وأبي التياح ،جزء من الحديث بلفظه.

والبزار في مسنده ( - )424/23برقم ( )2232من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن

قتادة ،جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )18( - )443/2كتاب الطالق  )12( -باب اللعان  -برقم
( )2342عن سهل بن سعد الساعدي ،جزء من الحديث بلفظه.

ومسلم في صحيحه( )2(-)221/1كتاب الجمعة )23(-باب تخفيف الصالة والخطبة -برقم

( )43عن جابر بن عبد اهلل ،جزء من الحديث بنحوه.

والترمذي في جامعه ( )34(-)421/4كتاب الفتن )32(-باب ما جاء في قول النبي 

بعثت أنا والساعة كهاتين يعني السبابة والوسطى -برقم ( )1123عن المستورد بن شداد ،بنحوه.
وابن ماجه في سننه ( )31(-)2342/1كتاب الفتن )12(-باب أشراط الساعة  -برقم

( )4444عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة الرواة:

وهب بن جرير بن حازم بن زيد بن عبد اهلل بن شجاع األزدي ,أبو العباس البصري( .)1ذكره

ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة ست أو سبع ومائتين وكان يخطىء( ،)2ووثقه الذهبي(،)3
(.)4

وابن حجر

شعبة بن الحجاج ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)11
()1تهذيب الكمال (.)212/32

()2الثقات البن حبان (.)118/2
()3الكاشف ()321/1

()4التقريب (  .)282/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ، )122/2علل معرفة الرجال ( ، )321/1معرفة
الثقات (.)344/1

192

يزيد بن حميد ,أبوالتياح الضبعي()1البصري( .)2وذكره ابن حبان في الثقات و قال :مات سنة
(.)5

ثمان وعشرين ومائة ( ،)3ووثقه الذهبي( ،)4وابن حجر

أنس بن مالك ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)11

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال المناوي نقالً عن القاضي عياض" :يحتمل أنه تمثيل لمقارنتها وأنه ليس إصبع أخرى

بينهم كما ال شئ بينه وبين الساعة ،ويحتمل أنه تقريب لما بينهما في المدة،وأن التفاوت بينهما

كنسبة التفاوت بين األصبعين تقريباً ال تحديداً (.")6

()1هذه نسبة إلى ضبيعة بن قيس بن ثعلبة .األنساب (.)8/4
( )2تهذيب الكمال (. )242/31

( )3الثقات البن حبان (.)234/2
( )4الكاشف (.)382/1

( )5التفريب ( .)144/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ، )132/2بحرالدم ( ، )222/معرفة الثقات
( ، )312/1الجرح و التعديل ( ، )121/8المؤتلف والمختلف للدارقطني (.)324/2

( )6فيض القدير شرح جامع الصغير (.)221/1
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الحديث الثالث والستون

( )92باب إذا لم يحمد اهلل ال يشمته

يه ,ع ْن جد ِ
َخبرَنا به ُز ْب ُن ح ِك ٍيم ,ع ْن أَِب ِ
َخ َبرَنا َّ
ول اللَّ ِه
س َ
ِّه قَ َ
ض ُر ْب ُن ُ
س ِم ْع ُ
الن ْ
َ َ
َ
َ
ش َم ْي ٍل ,أ ْ َ َ َ ْ
ت َر ُ
الَ :
أْ َ
ُمةً أ َْنتُم ِ
ِ
آخ ُرَها َوأَ ْك َرُمهَا َعلَى اللَّ ِه (" )1
ين أ َّ
َ يقُو ُل " :إَِّن ُك ْم َوفَّْيتُ ْم َس ْبع َ
ْ

تخريج الحديث:

أخرجه الترمذي في سننه ( )48( - )111/2كتاب تفسير القرآن  )4( -باب من سورة أل

عمران  -برقم ( )3442من طريق معمر عن بهز بن حكيم ،بألفاظ متقاربة.

وابن ماجه في سننه ( )32(-)2433/1كتاب الزهد  )34( -باب صفة أمة محمد -برقم

( )4182من طريق ابن شوذب عن بهز بن حكيم ،بنحوه ،برقم ( )4188من طريق إسماعيل
بن علية عن بهز بن حكيم ،خيرها بدل أخرها.

وأحمد في مسنده ( )442/4من طريق الجريري عن حكيم بن معاوية ،بألفاظ متقاربة ،وفي

( )3/2من طريق الجريري عن حكيم بن معاوية ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )2/2من
طريق يحيى عن بهز بن حكيم ،جزء من الحديث بلفظه.

والحاكم في مستدركه ( - )84/4كتاب معرفة الصحابة  -باب فضائل هذه األمة على سائر

االمم من طريق معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية ،جزء من الحديث بلفظه.

وعبد بن حميد في مسنده (  - )222/برقم ( )442من طريق يزيد بن هارون عن بهز ابن

حكيم ،بلفظه ،وفي ( - )221/برقم ( )422من طريق الجريري عن حكيم بن معاوية ،بلفظه.

والنسائي في سننه الكبرى ( )24( - )134/24كتاب التفسير  )122( -باب قوله تعالى:
﴿ا ْليوم َن ْخ ِتم علَى أَفْو ِ
ون ﴾( - )2برقم
اه ِه ْم َوتُ َكلِّ ُم َنا أ َْي ِدي ِه ْم َوتَ ْ
ش َه ُد أ َْر ُجلُ ُه ْم ِب َما َكا ُنوا َي ْك ِس ُب َ
ُ َ
َ
َْ َ
( )22312من طريق عمرو بن دينار ،جزء من الحديث بلفظه.
والبيهقي في سننه الكبرى( )22( - )2/2كتاب السير )2( -باب مبتدأ الخلق)28221( -

من طريق يزيد بن هارون عن بهز ابن حكيم بألفاظ متقاربة.

والطبراني في المعجم األوسط ( -)222/1برقم ( )2422من طريق ابن شوذب عن بهز بن

حكيم ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( - )122/1برقم ( )1441من طريق سويد بن حجير
عن حكيم بن معاوية ،جزء من الحديث بلفظه.

والطبراني في المعجم الكبير ( - )422/22برقم ( )21181من طريق سفيان الثوري عن

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )14( - )212/1كتاب الرقاق  )32( -باب إذا لم يحمد اهلل ال يشمته  -برقم ()1114
عن معاوية بن حيدة.

( )2سورة يس آية (.)12
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بهز بن حكيم ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( - )411/22برقم ( )21123من طريق عدي بن

الفضل عن بهز بن حكيم ،خيرها بدل أخرها ،وفي ( - )414/22برقم ( )21244من طريق

سعيد الجريري عن بهز بن حكيم ،بلفظه ،وفي ( - )411/22برقم ( )21242من طريق سويد
عن حكيم بن معاوية ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( - )412/22برقم ( )21248من طريق
عمرو بن دينار عن حكيم بن معاوية ،جزء من الحديث بلفظه.

للحديث شاهد نورده على النحو التالي:

أخرجه عبد الرزاق مصنفه ( - )341/22باب األمراء  -برقم ( )14214عن أبي سعيد

الخدري ،جزء من الحديث بلفظه

والبغوي في شرح السنة ( - )132/24كتاب الرقاق  -باب التجافي عن الدنيا  -برقم

( )4432عن أبي سعيد الخدري ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:
النضر بن شميل ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)266
بهز بن حكيم ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)296
حكيم بن معاوية ,صدوق تقدمت ترجمته صفحة (.)296
معاوية بن حيدة ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)291

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن مدار الحديث على حكيم بن معاوية وهو صدوق.

التعليق على الحديث:

قال السيوطي " :المراد بالسبعين التكثير ال التحديد وفيتم علة للخيرية؛ ألن المراد به الختم،

فكما أن نبيكم خاتم األنبياء جامع ما تفرق من الكماالت ،كذلك أنتم مع األمم السالفة كذا (" )1

( )1شرح سنن ابن ماجه (.)322/
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الحديث الرابع والستون

ادةََ ,ع ْن أََن ٍ
ول اللَّ ِه
أْ
َس َمعُ َر ُس َ
س قَ َ
ونَ ,ح َّدثََنا ُ
ش ْع َب ُةَ ,ع ْن قَتَ َ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُن َه ُار َ
الُ " :ك ْن ُ
تأْ
ِ
آد َم َو ِاد َي ِ
ان ِم ْن َمال
الب ِن َ
ان ْ
 فَالَ أ َْد ِرى أَ َش ْىء أ ُْن ِز َل َعلَ ْيه أ َْم َش ْىء َيقُولُهَُ ،و ُه َو َيقُو ُل " لَ ْو َك َ
ف اب ِن َ َّ
َّ
اب (" )1
الَ ْبتَ َغى إِلَ ْي ِه َما ثَالِثاًَ ،والَ َي ْمألُ َج ْو َ ْ
وب اللهُ َعلَى َم ْن تَ َ
ابَ ،وَيتُ ُ
آد َم إِال التَُّر ُ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )82( - )181/22كتاب الرقاق  )24( -باب ما يتقى من

فتنة المال  -برقم ( )1432من طريق عبد العزيز بن عبد اهلل عن إبراهيم بن سعد عن صالح عن
ابن شهاب عن أنس ،بألفاظ متقاربة.

ومسلم في صحيحه ( )21( - )212/1كتاب الزكاة  )32( -باب لو أن البن آدم واديين

البتغى ثالثاً  -برقم ( )221من طريق أبي عوانة عن قتادة ،بنقص كلمة إليهما ،برقم ( )222حرملة
بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس ،بألفاظ متقاربة.

والترمذي في جامعه ( )32( - )212/4كتاب الزهد  )12( -باب ما جاء لو كان إلبن أدم

واديان من مال اليبتغي ثالثاً  -برقم ( )1332من طريق عبد اهلل بن أبي زياد عن يعقوب بن إبراهيم
بن سعد عن أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أنس ،بألفاظ متقاربة.

وأحمد في مسنده ( )218/3من طريق عبد اهلل بن أحمد عن أبي عن حجاج عن ليث بن سعد

عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس ،بألفاظ متقاربة ،وفي ( )221/3من طريق محمد بن جعفر عن
شعبة ،بنقص كلمة إليهما ،وفي ( )221/3من طريق أبان بن يزيد عن قتادة ،بنقص كلمة إليهما،
وفي ( )228/3من طريق علي بن مسعدة الباهلي عن قتادة ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي

( )131/3من طريق عبد اهلل عن أبي عن يعقوب عن أبي عن صالح عن ابن شهاب ،بألفاظ
متقاربة.

وابن حبان في صحيحه ( )22( - )18/8كتاب الزكاة  )1( -باب ما جاء في الحرص وما

يتعلق به  -برقم ( )3132من طريق ابن قتيبة عن حرملة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب

عن أنس بن مالك ،بألفاظ متقاربة ،برقم ( )3131من طريق سليمان عن قتادة ،بلفظه.

وأبي يعلى في مسنده ( - )143/2برقم ( )1828من طريق أبو عوانة عن قتادة ،بلفظه ،وفي

( - )312/2برقم ( )1222من طريق حرمي بن عمارة عن شعبة ،بألفاظ متقاربة ،وفي (- )321/2
برقم ( )3413من طريق شيبان عن قتادة ،بلفظه.

والبزار في مسنده ( )422/23من طريق محمد بن جعفر عن شعبة ،بألفاظ متقاربة ،وفي
( )3438/23من طريق أبي عوانة عن قتادة ،بلفظه.
( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )24( - )245/2كتاب الرقاق  )94( -باب لو كان البن آدم واديان من مال  -برقم
( )2661عن أنس ابن مالك.
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والطيالسي في مسنده ( - )481/3برقم ( )1422من طريق أبي داود عن شعبة ،بألفاظ متقاربة.
وعبد الرزاق في مصنفه ( - )431/24كتاب أهل الكتابين  -باب حب المال  -برقم ()22114

من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس ،جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

عند البخاري في صحيحه ( )82( - )181/22كتاب الرقاق  )24( -باب ما يتقى من

فتنة المال  -برقم ( ،)1431بلفظه  -برقم ( ،)1432كالهما عن ابن عباس ،بألفاظ متقاربة.

ومسلم في صحيحه ( )21( - )212/1كتاب الزكاة  )32( -باب لو أن البن آدم واديين

البتغى ثالثاً  -برقم ( )228عن ابن عباس بنحوه.

ترجمة رواة الحديث:

يزيد بن هارون ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)68

شعبة بن حجاج  ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)11
قتادة دعامة  ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)96

أنس بن مالك ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)11

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات .

التعليق على الحديث:

قال المباركفوري " :وفيها إشارة إلى ذم اإلستكثار من جمع المال وتمني ذلك والحرص عليه،

لإلشارة إلى أن الذي يترك ذلك يطلق عليه أنه تاب ،ويحتمل أن يكون تاب بالمعنى اللغوي وهو

مطلق الرجوع أي رجع عن ذلك الفعل والتمني ،وقال المباركفوري نقالً عن الطيبي" :أن بني آدم

مجبولون على حب المال والسعي في طلبه ،وأن ال يشبع منه إال من عصمه اهلل ووفقه إلزالة

هذه الجبلة عن نفسه وقليل ما هم فوضع قوله ويتوب اهلل على من تاب موضعه إشعا ار بأن هذه

الجبلة المركوزة مذمومة جارية مجرى الذنب وأن إزالتها ممكنة بتوفيق اهلل وتسديده (." )1

( )1تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ()134/1
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( )12باب في البر و األثم

الحديث الخامس والستون:
ال ح َّدثَِنى ي ْحيى ْب ُن جا ِب ٍر ا ْلقَ ِ
ِ
اضى
أْ
ص ْف َو ُ
َ
َ َ
ان ُ -ه َو ْاب ُن َع ْم ٍرو  -قَ َ َ
يرِة َح َّدثََنا َ
َخ َب َرَنا أ َُبو ا ْل ُمغ َ
قوِ
اإلثِْم فَقَ َ ِ
ول اللَّ ِه َ " ع ِن اْلبِِّر و ِ
َع ِن َّ
ِ
الن َّو ِ
اإلثْ ُم
س َ
ان قَ َ
سأَْل ُ
س ْم َع َ
ت َر ُ
ال َ
اس ْب ِن َ
ال :اْلب ُّر ُح ْس ُن اْل ُخلُ َ
َ
اس (" )1
َما َح َ
اك ِفى َن ْف ِس َك َو َك ِرْه َ
ت أْ
َن َي ْعلَ َمهُ النَّ ُ

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه ( )42(-)2284/4كتاب البر والصلة واآلداب )2(-باب تفسير

البر واإلثم -برقم( )24من طريق محمد بن حاتم بن ميمون عن بن مهدي عن معاوية بن صالح
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان ،بألفاظ متقاربة ،برقم ()22

من طريق هارون بن سعيد عن عبد اهلل بن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن
جبير بن نفير عن أبيه عن نواس بن سمعان ،بألفاظ متقاربة.

والترمذي في جامعه ( )32( - )222/4كتاب الزهد  )21( -باب ما جاء في البر اإلثم -

برقم ( )1382من طريق موسى بن عبد الرحمن الكندي عن زيد بن حباب عن معاوية بن صالح
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن النواس بن سمعان ،بألفاظ متقاربة.
وأحمد في مسنده ( )281/4من طريق عبد اهلل عن أبي عن عبد الرحمن بن مهدي عن

معاوية يعني بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن النواس ،بلفظه ،و أيضاً من

طريق أحمد عن عبد القدوس أبي المغيرة الخوالني ،بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )1(-)213/1كتاب البر والصلة )3(-باب اإلخالص وأعمال

السر -برقم ( )322من طريق أحمد بن مكرم عن ابن المديني عن زيد بن الحباب عن معاوية
ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن النواس ،بألفاظ متقاربة.

وابن أبي شيبة في مصنفه( )22(-)331/8كتاب األدب )1(-باب ما ذكر في حسن الخلق

 برقم ( )12844من طريق زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بننفير الحضرمي عن أبيه عن النواس بن سمعان ،يطلع بدل يعلمه.

والبغوي في شرح السنة (-)21/23كتاب االستئذان -باب حسن الخلق-برقم ( )3424من طريق

أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري عن أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن محمد بن أبي طاهر عن
أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفي عن الحسن بن علي بن عفان عن زيد بن الحباب،
عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي ،عن أبيه عن النواس بن

سمعان ،يطلع بدل يعلمه

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )14( - )148/1كتاب الرقاق  )22( -باب في البر واألثم  -برقم ( )1282عن النواس
بن سمعان.
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ترجمة رواة الحديث:

ِ
الحمصي( .)1ذكره ابن حبان في الثقات وقال:
عبد القدوس بن الحجاج الخوالني أبو المغيرة الشامي
مات سنة اثنتي عشرة ومائتين( ،)2ووثقه الذهبي( ،)3وابن حجر

(.)4

صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي( ،)5أبو عمرو الحمصي السكسكي( .)6ذكره ابن حبان في الثقات

وقال :مات سنة خمس وخمسين ومائة ( ،)7قال الذهبي :وثقوه ( ،)8ووثقه ابن حجر(.)9

يحيى بن جابر الطائي ,أبو عمرو الحمصي قاضي حمص( .)10وثقه العجلي( ،)11وذكره ابن حبان في

الثقات( ،)12وثقه ابن حجر( ،)13وقال أبو حاتم :صالح الحديث( ،)14وقال الذهبي :صدوق  ،وقال :مات
سنة ست وعشرين ومائة

(.)15

النواس بن سمعان العامري الكالبي ،توفي سنة خمسين للهجرة

(.)16

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن يحيى الطائي صدوق ،بالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.

التعليق على الحديث:
وقال النووي نقالً عن العلماء ":البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة

والعشرة وبمعنى الطاعة ،وهذه االمور هي مجامع حسن الخلق ومعنى حاك في صدرك أي تحرك فيه

وتردد ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنباً (." )17

( )1تهذيب الكمال ()132/28

( )2الثقات البن حبان (.)422/8
( )3الكاشف ()114/2

( )4التقريب ( .)314/انظر للتوسع في ترجمته إلى :معرفة الثقات ( ، )244/1سؤاالت السلمي للدارقطني (.)22/

( )5هذه النسبة إلى السكاسك ،وهو بطن من األزد ،ووادي السكاسك موضع باألردن .األنساب للسمعاني (.)112/3
( )6تهذيب الكمال ()141/23

( )7الثقات البن حبان (.)412/1
( )8الكاشف (.)243/2

( )9التقريب ( .)122/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ، )421/2سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل
في جرح الرواة وتعديلهم ( ، )122/معرفة الثقات ( ، )412/2الجرح و التعديل (. )411/4

( )10تهذيب الكمال (.)142/32

( )11معرفة الثقات للعجلي (.)342/1
( )12الثقات البن حبان (.)211/2
( )13التقريب ( .)211/

( )14الجرح و التعديل (.)23/2
( )15الكاشف (.)311/1

( )16أسد الغابة ( .)222/4انظر للتوسع في ترجمته إلى :الوافي بالوفيات (.)248/12
( )17المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (.)224/21

196

( )16باب في اعدل بين الرعية

الحديث السادس والستون:
َن عب ْي َد اللَّ ِه ْب َن ِزي ٍاد ع َ ِ
سٍ
ار
أْ
َخ َب َرَنا أ َُبو ُن َع ْيٍم َح َّدثََنا أ َُبو األَ ْ
َ َ
س ِن أ َّ ُ َ
اد َم ْعق َل ْب َن َي َ
ش َه ِب َع ِن ا ْل َح َ
ِ
يث ِ
ال لَ ُه مع ِقل إِ ِّنى مح ِّدثُ َك ِبح ِد ٍ
ات ِف ِ
ِفى مر ِ
س ِ
ول اللَّ ِه " لَ ْو
يه فَقَ َ
ض ِه الَِّذى َم َ
َ
َُ
َْ
سم ْعتُ ُه م ْن َر ُ
َ
ََ
ول اللَّ ِه  يقُو ُل :ما ِمن ع ْبد يستَرِع ِ
ت أ َّ
يه اللَّهُ َرِعَّيةً
ت َر ُس َ
َن بِى َح َياةً َما َح َّدثْتُ َك ِإَّنى َس ِم ْع ُ
َعلِ ْم ُ
َ
َ ْ َ َْْ
وت َو ُه َو َغ ٌّ
اش لِ َرِعيَّتِ ِه إِالَّ َح َّرَم اللَّهُ َعلَْي ِه اْل َجَّنةَ(" )1
وت َي ْوَم َي ُم ُ
َي ُم ُ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )23( – )221/23كتاب األحكام – ( )8باب من استرعي

رعية فلم ينصح – برقم ( )2224من طريق أبي نعيم ،بنحوه – برقم ( )2222من طريق هشام
عن الحسن البصري ،بألفاظ متقاربة.

ومسلم في صحيحه ( )2( – )212/2كتاب اإليمان – باب ( )13استحقاق الوالي الغاش

لرعيته النار – برقم ( )112من طريق شيبان بن فروخ عن أبي األشهب ،بلفظه – برقم ()118

من طريق يونس عن الحسن ،بألفاظ متقاربة – برقم ( )112من طريق هشام عن الحسن بنمعناه
– برقم ( )112من طريق أبي غسان المسمعي ومحمد بن المثنى واسحاق بن إبراهيم عن

إسحاق عن اآلخران عن معاذ بن هشام عن أبي عن قتادة عن أبي المليح عن معقل بنحوه ،وفي
( )33( – )2414/3كتاب اإلمارة – ( )2باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر – ...برقم

( )12من طريق شيبان بن فروخ عن أبي األشهب ،بلفظه – برقم ( )11من طريق أبي غسان

المسمعي واسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن إسحاق عن اآلخران عن معاذ بن هشام عن
أبي عن قتادة عن أبي المليح عن معقل بن يسار ،بألفاظ متقاربة.
وأحمد في مسنده ( )12/2من طريق عن يونس عن الحسن

وابن حبان صحيحه ()12( – )341/24كتاب السير – ()2باب في الخالفة واإلمارة – برقم

( )4422من طريق شيبان بن أبي شيبة عن أبي األشهب جعفر بن حيان العطاردي ،بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )44( – )134/22كتاب الفتن – ( )3باب ما ذكر في عثمان

وغيره من الفتن – برقم ( )38822من طريق ابن نمير عن ابن أبي خالد عن إسماعيل األودي
عن بنت معفل بن يسار عن معقل بن يسار ،بنحوه

وعبد الرزاق في مصنفه ( – )322/22كتاب الجامع – باب اإلمام راع – برقم ()14122

من طريق عن معمر عن غير واحد عن الحسن ،بنحوه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )14( – )124/1كتاب الرقاق – ( )22باب في اعدل بين الرعية – برقم ( )1221عن
معقل بن يسار.
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والبيهقي في السنن الكبرى ( )21( – )212/8كتاب قتال أهل البغي – ( )24ما على

السلطان –...برقم( )22481من طريق يحيى بن أبي بكير عن ابن األشهب ،بألفاظ متقاربة.
والطبراني في المعجم الكبير( – )142/14برقم ( )22134من طريق ابن الجعد عن أبي

االشهب ،بألفاظ متقاربة.

والطيالسي في مسنده ( – )141/1برقم ( )222من طريق أبي داود عن ابن فضالة وعباد

بن راشد وابن األشهب ،جزء من الحديث بلفظه.

وعبد بن الحميد في مسنده ( – )223/برقم ( )442من طريق ابن حسان عن الحسن ،جزء

من الحديث بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

الفضل بن دكين هو أبو نعيم ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)46

جعفر بن حيان السعدي البصري الخراز األعمى العطاردي( .)1وذكره ابن حبان في الثقات وقال:

مات سنة خمس وستين ومائة ( ،)2ووثقه الذهبي( ،)3ابن حجر(.)4

(.)5

الحسن بن أبي الحسن واسمه يسار البصري أبو سعيد مولى زيد بن ثابت

وذكره ابن حبان

في الثقات سنة عشر ومائة( ،)6وقال الذهبي :حافظ عالمة من بحور العلم فقيه النفس كبير

الشأن عديم النظير مليح التذكير بليغ الموعظة رأس في أنواع الخير( ،)7ووثقة ابن حجر وقال

عننه :فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثي اًر ويدلس

(.)8

معقل بن يسار بن معبر بن حراق بن كعب المزني يكنى أبا عبد اهلل .قال ابن عبد البر توفي
(.)9

في آخر خالفة معاوية

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

( )1تهذيب الكمال (.)13/2

( )2الثقات البن حبان (.)232/1
( )3الكاشف ()124/2

( )4التقريب ( .)244/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ، )124/2سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة
لعلي بن المديني ( ، )12/بحر الدم ( ، )34/معرفة الثقات (.)118/2

( )5تهذيب الكمال (.)2/1

( )6الثقات البن حبان (.)213/4
( )7تذكرة الحفاظ (.)22/2

( )8التقريب (.)214/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ، )222/2معرفة الثقات (.)121/2

( )9االستيعاب في معرفة االصحابة ( .)124/انظر للتوسع في ترجمته إلى :االصابة في تمييز الصحابة ( )211/1أسد
الغابة (.)421/1
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التعليق على الحديث:

قال النووي ":أما فقه الحديث فقوله  حرم اهلل عليه الجنة فيه التأويالن المتقدمان فى

نظائره أحدهما أنه محمول على المستحل والثانى حرم عليه دخولها مع الفائزين السابقين ومعنى

التحريم هنا المنع .قال النووي نقالً عن القاضي عياض :معناه بين فى التحذير من غش

المسلمين لمن قلده اهلل تعالى شيئا من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم فى دينهم أو

دنياهم فاذا خان فيما اؤتمن عليه فلم ينصح فيما قلده اما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم

وأخذهم به واما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل متصد ال دخال داخلة

فيها أو تحريف لمعانيها أو اهمال حدودهم أو تضييع حقوقهم أو ترك حماية حوزتهم ومجاهدة

عدوهم أو ترك سيرة العدل فيهم فقد غشهم قال القاضي وقد نبه  على أن ذلك من الكبائر

الموبقة المبعدة عن الجنة" قال النووي :وأما قول معقل رضى اهلل عنه لعبيد اهلل بن زياد " لو

علمت أن لى حياة ما حدثتك" قال النووي نقالً عن القاضي عياض :إنما فعل هذا ألنه علم قبل
هذا أنه ممن ال ينفعه الوعظ كما ظهر منه مع غيره ثم خاف معقل من كتمان الحديث ورأى

تبليغه أو فعله ألنه خافه لو ذكره فى حياته لما يهيج عليه هذا الحديث ويثبته فى قلوب الناس

من سوء حاله (. )1

( )1المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (.)211/1
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( )81باب في الشفاعة

الحديث السابع والستون:
ىَ ,ع ْن ُع ْق َب َة
َخ َب َرِنى ُد َخ ْين ا ْل َح ْج ِر ُّ
يدَ ,ح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
الر ْح َم ِن ْب ُن ِزَي ٍاد ,أ ْ
أْ
َخ َب َرَنا َع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن َي ِز َ
ِ
ت رس َ ِ
الِ :
ِ
ِ
َّ
ضى
ين ،فَقَ َ
ين َواآلخ ِر َ
ول اللَّه َ يقُو ُل " :إِ َذا َج َم َع اللهُ األ ََّولِ َ
سم ْع ُ َ ُ
ْب ِن َعام ٍر ا ْل ُج َهن ِّى قَ َ َ
غ ِمن اْلقَ ِ
ون:
ون :قَ ْد قَ َ
َ
ضى َب ْي َن َنا َرب َُّنا ،فَ َم ْن َي ْشفَعُ لََنا إِلَى َرب َِّنا ؟ فََيقُولُ َ
ضاء ،قَا َل اْل ُم ْؤ ِمُن َ
َب ْي َنهُ ْم َوفَ َر َ َ
آد ُم:
ون ،قَ ْم فَا ْشفَ ْع لََنا إِلَى َرب َِّنا .فََيقُو ُل َ
ْانطَلِقُوا إِلَى َ
آد َم ،فَِإ َّن اللَّهَ َخلَقَهُ بَِيِد ِه َو َكلَّ َمهُ ،فََيأْتُ َ
ونهُ فََيقُولُ َ
اهيم ،فَيأْتُ ِ ِ
ِ
ُّ
ُّ
وسى
وسى ،فََيأْتُ َ
ون نُوحاً فََي ُدلهُ ْم َعلَى إِ ْب َر َ َ َ
َعلَ ْي ُك ْم بُِنوح ،فََيأْتُ َ
ون ُم َ
يم فََي ُدلهُ ْم َعلَى ُم َ
ون إ ْب َراه َ
فَي ُدلُّهم علَى ِعيسى ،فَيأْتُ ِ
يسى فََيقُو ُل :أ َُدلُّ ُك ْم َعلَى َّ
ال :فََيأْتُونِى ،فََي ْأ َذ ُن اللَّهُ -
النبِ ِّى األ ُِّم ِّى ،قَ َ
َ ُْ َ
َ َ
ون ع َ
َ
عز وجل  -لِى أَن أَقُ ِ ِ
َحد قَطَُّ ،حتَّى آتِ َى َربِّى فَُي َشفِّ َعنِى،
ور َم ْجلِ ِسى أَ ْ
ب ِريح َش َّمهَا أ َ
ط َي َ
وم إلَ ْيه فََيثُ ُ
ْ َ
ِ
ْسى إِلَى ظُفُ ِر قَ َد ِمى ،فَيقُو ُل اْل َك ِافر ِ ِ
وي ْجع َل لِى ُنو اًر ِمن َشع ِر أر ِ
يس ،قَ ْد َو َج َد
َ
ُ َ
ون ع ْن َد َذل َك ِإلْبل َ
ََ َ
ْ ْ َ
ور
َضلَْلتََنا ،قَ َ
ت فَا ْشفَ ْع لََنا إِلَى َرب َ
تأ ْ
ِّك ،فَِإنَّك أ َْن َ
ون َم ْن َي ْشفَعُ لَهُ ْم ،فَقُ ْم أ َْن َ
اْل ُم ْؤ ِمُن َ
وم فََيثُ ُ
ال :فََيقُ ُ
ان لَ َّما قُ ِ
ِ
ال َّ
ض َي
الش ْي َ
َحد قَطُّ ،ثَُّم َي ْعظُ ُم ِل َجهََّن َم ،فََيقُو ُل ِع ْن َد َذِل َكَ ﴿ :وقَ َ
ط ُ
َم ْجل ُسهُ أ َْنتَ َن ِريح َش َّمهَا أ َ
ِ
َخلَ ْفتُ ُكم وما َك َ ِ
طٍ
َن
ْاأل َْم ُر إِ َّن اللَّ َه َو َع َد ُك ْم َو ْع َد ا ْل َح ِّ
س ْل َ
ان إَِّال أ ْ
ان ل َي َعلَ ْي ُك ْم م ْن ُ
ق َو َو َع ْدتُ ُك ْم فَأ ْ ْ َ َ
َدعوتُ ُكم فَاستَج ْبتُم لِي فَ َال تَلُوموِني ولُوموا أَ ْنفُس ُكم ما أََنا ِبم ِ
ص ِر ِخ َّي إِ ِّني
ص ِرخ ُك ْم َو َما أَ ْنتُ ْم ِب ُم ْ
ُ ْ
َْ ْ ْ َ ْ
َ ْ َ
َ ُ
ُ
()2( )1
ش َرْكتُ ُم ِ
ين لَ ُه ْم َع َذاب أَِليم ﴾ "
ت ِب َما أَ ْ
َكفَ ْر ُ
ون ِم ْن قَْب ُل إِ َّن الظَّالِ ِم َ

تخريج الحديث:

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( - )314/22برقم ( )24224من طريق ابن نعيم عن

دخين الحجري ،بنحوه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )12( - )128/8كتاب التفسير ُ ﴿ )2( -ذِّريَّ َة َم ْن َح َم ْل َنا َم َع
ور ﴾( -)3برقم ( )4221عن أبي هريرة ،بنحوه ،و في (- )214/23
ش ُك ًا
ُن ٍ
ان َع ْب ًدا َ
وح إِنَّ ُه َك َ

( )22كتاب التوحيد  )31( -باب كالم الرب عز وجل يوم القيامة مع األنبياء و غيرهم  -برقم
(  )2224عن أنس بن مالك ،بنحوه.

ومسلم في صحيحه ( )2( - )284/2كتاب اإليمان  )84( -باب أدنى أهل الجنة منزلة

فيها  -برقم ( ،)311و في ( - )281/2برقم ( ،)311كالهما عن أنس ،بنحوه ،و في

( - )284/2برقم ( )312عن أبي هريرة ،بنحوه
( )1سورة إبراهيم آية (.)11

( )2أخرجه الدارمي في سننه ( )14( - )124/1كتاب الرقاق  )81( -باب في الشفاعة  -برقم ( )1844عن عقبة بن
عامر الجهنيى.

( )3سورة اإلسراء آية (.)3
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والترمذي في جامعه ( )38( - )111/4كتاب صفة القيامة والرقائق والورع  )24( -باب ماجاء
في الشفاعة  -برقم ( )1434عن أبي هريرة ،بنحوه.

وأحمد في مسنده ( )4/2عن أبي بكر ،بنحوه ،وفي ( ،)122/2عن ابن عباس ،بنحوه.

وابن حبان في صحيحه ( )14( - )322/24كتاب التاريم  )4( -باب الحوض والشفاعة  -برقم

( )1414عن أنس بنحوه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )34( - )444/22كتاب الفضائل  )2( -باب ماأعطي اهلل محمد-
برقم ( )31331عن أبي هريرة ،بنحوه.

وأبي يعلى في مسنده ( - )21/2برقم ( )21عن أبي بكر ،بنحوه.

واسحاق بن راهويه في مسنده ( - )112/2برقم ( )284عن أبي هريرة ،بنحوه.
والطيالسي في مسنده ( - )444/3برقم ( )1211عن أنس بن مالك ،بنحوه.

والبزار في مسنده ( - )242/2برقم ( )21عن أبي بكر ،بنحوه.

ترجمة رواة الحديث:

عبد اهلل بن يزيد ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)14

عبد الرحمن بن زياد ,ضعيف تقدمت ترجمته صفحة (.)14

دخين بن عامر الحجري ,أبو ليلى المصري( .)1وثقه الذهبي وقال :قتل سنة مائة( ،)2وكما وثقه

ابن حجر(.)3

عقبة بن عامر الجهنى ابن عامر بن عبس أبو حماد ،مات في سنة ثمان وخمسين(.)4

درجة الحديث:

الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن عبد الرحمن بن زياد ضعيف ،وبالمتابعة يرتقي إلى

الحسن لغيره.

التعليق على الحديث:

يبين لنا الحديث أن من كرامة النبي ،وتفضيله على األنبياء جميعهم ،أنه فضل بالشفاعة،

وذلك في حديث جابر قال :إن رسول اهلل  قال " :أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي :نصرت

بالرعب مسيرة شهر ,وجعلت لي األرض مسجداً وطهو ارً فأيما رجل أدركته الصالة فليصل ,وأحلت لي

المغانم و لم تحل ألحد قبلي ,وأعطيت الشفاعة ,وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس

عامة (.")5

( )1تهذيب الكمال (.)421/8
( )2الكاشف (.)383/2
( )3التقريب ( .)142/

( )4الجرح والتعديل( .)323/1انظر للتوسع في ترجمته إلى :األصابة في تميز الصحابة( ،)124/4أسد الغابة (.)242/3
( )5صحيح البخاري (. )24/2
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( )86باب يدخل الجنة سبعون ألفاً من أمتي بغير حساب

الحديث الثامن والستون:
ح َّدثََنا أَبو ا ْلولِ ِ
ِّث َع ِن
ت :أ ََبا ُه َرْي َرةَ ُي َحد ُ
ش ْع َب ُةَ ,ع ْن ُم َح َّم ِد ْب ِن ِزَي ٍاد قَ َ
يدَ ,ح َّدثََنا ُ
س ِم ْع ُ
َ
ال َ
ُ َ
َّ
ول اللَّ ِه،
ون أَْلفاً ِم ْن أ َّ
ال ُع َّكا َشةُ َيا َر ُس َ
ُمتِى بِ َغ ْي ِر ِح َساب ،فَقَ َ
الن ِب ِّى  أ ََّن ُه قَ َ
الَ " :ي ْد ُخ ُل اْل َجَّنةَ َس ْب ُع َ
الَ :س َبقَ َك بِهَا ُع َّكا َشةُ(")1
آخ ُرْ :ادعُ اللَّهَ لي ،فَقَ َ
َن َي ْج َعلَنِى ِم ْنهُ ْم ،فَ َد َعا فَقَ َ
ال َ
ْادعُ اللَّهَ أ ْ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )22( - )312/24كتاب الطب  )28( -باب البرود والحبر

والشملة  -برقم ( )2822من طريق أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب

عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه ،و في( )82( - )423/22كتاب الرقاق  )24( -باب

يدخل الجنة سبعون ألف بغير حساب  -برقم ( )1241من طريق معاذ بن أسد عن عبداهلل عن
يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )2( - )228/2كتاب اإليمان  )24( -باب الدليل على دخول

طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب والعذاب  -برقم ( )312من طريق الربيع بن مسلم عن
محمد بن زياد ،بألفاظ متقاربة ،برقم ( )312من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه ،و في ()228/2
 -برقم ( )324من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن حيوة عن أبي يونس عن أبي

هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

والدارمي في سننه ()14( - )111/1كتاب الرقاق  )244( -باب في أول زمرة يدخلون

الجنة  -برقم ( )1813من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي
هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )341/1من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد ،وفي ()322/1

طريق عبد اهلل عن أبيه عن حسن عن ابن لهيعة عن أبي يونس ،وفي ( )444/1من طريق عبد
اهلل عن أبي عن إبراهيم بن إسحاق عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن

المسيب عن أبيه ،وجميعهم بألفاظ متقاربة.

وابن حبان في صحيحه ( )12( - )112/21كتاب خباره  عن مناقب الصحابة رجالهم

ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان اهلل عليهم  )2( -باب فضل األمة  -برقم ()2144من طريق

محمد بن جعفر عن شعبة ،بألفاظ متقاربة.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )14( - )122/1كتاب الرقاق  )84( -باب يدخل الجنة سبعون ألفاً - ...برقم ()1842
عن أبي هريرة.
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وابن أبي شيبة في مصنفه ( )34( -)481/22كتاب الفضائل )2( -باب ما أعطى اهلل

محمد  - برقم ( )31322من طريق أبي معاوية عن إسحاق بن عبد اهلل بن أبي فروة عن
سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة،جزء من الحديث بلفظه.

والبزار في مسنده ( - )134/24برقم ( )2222من طريق محمد بن مسكين عن عبداهلل بن

صالح عن المفضل بن زياد عن الصدفي معاوية بن صالح عن الزهري عن سعيد بن المسيب

عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )21( - )282/24كتاب الطب  )22( -باب من اكتوى أو كوى
غيره وفضل من لم يكتوى  -برقم ( ،)2242وفي ( )41( - )142/24باب من لم يرق  -برقم
( )2221جميعهم عن ابن عباس جزء من الحديث بلفظه.
ومسلم في صحيحه ( )2( - )222/2كتاب اإليمان  )84( -باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها -

برقم ( )321عن جابر ،جزء من الحديث بنحوه.

ترجمة رواة الحديث:
هشام بن عبد الملك هو أبو الوليد ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)13
شعبة بن حجاج  ,ثقة تقدمت ترجمته ترجمته صفحة (.)13
محمد بن زياد القرشي,أبو الحارث المدني(.)1وثقه الذهبي( ،)2وابن حجر وقال :ربما أرسل

(.)3

أبو هريرة ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)68

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال النووي" :فيه عظم ما أكرم اهلل سبحانه وتعالى به النبي  وأمته زادها اهلل فضالً وشرفاً .قال

ال عن القاضي عياض :وأما "قوله  للرجل الثاني سبقك بها عكاشة" إن الرجل الثاني لم يكن
النووي نق ً
ممن يستحق تلك المنزلة ،وال كان بصفة أهلها بخالف عكاشة ،وقيل بل كان منافقا فأجابه النبي 

بكالم محتمل ولم ير صلى اهلل عليه و سلم التصريح له بأنك لست منهم لما كان  عليه من حسن

ال عن
العشرة وقيل قد يكون سبق عكاشة بوحى أنه يجاب فيه ولم يحصل ذلك لآلخر" " .قال النووي نق ً

الخطيب البغدادي في كتابه في األسماء المبهمة أنه قال :إن هذا الرجل هو سعد بن عبادة  فإن صح هذا

بطل قول من زعم أنه منافق واألظهر المختار هو القول األخير(." )4
( )1تهذيب الكمال (.)122/12
( )2الكاشف (.)221/1

( )3التقريب(.)422/انظر للتوسع في ترجمته إلى :تاريم ابن معين برواية الدارمي(، )222/الثقات البن حبان (.)321/2
( )4المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (.)82/3
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الحديث التاسع والستون:

شعب ُة ,ع ْن ِسم ٍ
اكَ ,ع ِن ُّ
ان ْب ِن َب ِش ٍ
الن ْع َم ِ
ول
ان ْب ُن ُع َم َر ,أ ْ
س َ
ير قَ َ
س ِم ْع ُ
َح َّدثََنا ُعثْ َم ُ
َخ َب َرَنا ُ ْ َ َ
ت َر ُ
الَ :
َ
ِ
الن َار ،أ َْن َذ ْرتُ ُك ُم َّ
ال " :أ َْن َذ ْرتُ ُك ُم النَّ َار ،أ َْن َذ ْرتُ ُك ُم َّ
ان
الن َار ،فَ َما َز َ
ب ,فَقَ َ
اللَّه َ ي ْخطُ ُ
ال َيقُولُهَا َحتَّى لَ ْو َك َ
()1
ت علَ ْي ِه ِع ْن َد ِر ْجلِ ِ
ق ،وحتَّى سقَطَ ْ ِ
ِفى مقَ ِ
يه(" )2
امى َه َذا لَ َس ِم َعهُ أ ْ
يصة َك َان ْ َ
َه ُل السُّو ِ َ َ
ت َخم َ
َ
َ

تخريج الحديث:

أخرجه أحمد في مسنده ( )118/4من طريق سليمان بن داود عن شعبة ،جزء من الحديث بلفظه،
وفي ( )121/4من طريق محمد بن جعفر عن شعبة ،بألفاظ متقاربة.

والحاكم في مستدركه ( - )182/2كتاب الجمعة  -باب سالم الخطيب وقت قراءة الخطبة من

طريق محمد بن جعفر عن شعبة ،بألفاظ متقاربة.
وابن حبان في صحيحه ( )2( - )422/1كتاب الرقاق  )4(-باب الخوف والتقوى  -برقم ()144
من طريق معاذ عن شعبة ،بألفاظ متقاربة.
وابن أبي سيبة في مصنفه ( )34( - )228/23كتاب صفة الجنة والنار  )1(-باب ما ذكر فيما

أعد اهلل إلهل النار وشدته  )32123( -من طريق أبي األحوص عن سماك بن حرب ،بألفاظ متقاربة.
والطيالسي في مسنده( -)242/1برقم()812من طريق أبو داود عن شعبة ،جزء من الحديث بلفظه.
والبزار في مسنده ( -)283/8برقم( )3124من طريق محمد بن جعفر عن شعبة ،جزء من الحديث

بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

عثمان بن عمر ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)19
شعبة بن حجاج ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)11
سماك بن حرب ,صدوق تقدمت ترجمته صفحة (.)39
النعمان بن بشير ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)46

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن سماك بن حرب صدوق .

التعليق على الحديث:

ويبين لنا الحديث مدى خوف النبي  على أمته ،حيث كان على المنبر ،فأنذرهم من النار ،ومن

شدة خوفه على أمته ،ارتفع صوته واشتد ،حتى سقطت خميصته عن كتفيه ،وهذا دليل على مدى خوف
النبي  على أمته ورحمته بهم.

( )1ثوب خز أو صوف ُم ْعلَم  -النهاية في غريب الحديث (.)222/1
( )2أخرجه الدارمي في سننه ( )14(- )122/1كتاب الرقاق  )82( -باب في تحذير النار  -برقم ( )1821عن النعمان
بن بشير.
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الحديث السبعون:

( )34باب فيمن قال :إذا مت فأحرقوني بالنار

يه ,ع ْن جد ِ
َخبرَنا به ُز ْب ُن ح ِك ٍيم ,ع ْن أَِب ِ
َخ َبرَنا َّ
ت
ِّه قَ َ
ش َم ْي ٍل قَ َ
ض ُر ْب ُن ُ
س ِم ْع ُ
الن ْ
َ َ
َ
َ
ال ,أ ْ َ َ َ ْ
الَ :
أْ َ
ث حتَّى َذه ِ
اللَّ ِه  يقُو ُلَ " :كان ع ْبد ِمن ِعب ِاد اللَّ ِه ،و َكان الَ يِد َِّ ِ ِ
ب م ْنهُ
ََ
ين لله ديناًَ ،وِاَّنهُ لَبِ َ َ
ْ َ
َ َ
َ
َ َ ُ
وب ِقى عمر ،فَعلِم أََّنه لَم ي ْبتَئِر ِع ْن َد اللَّ ِه َخ ْي اًر ،فَ َدعا بنِ ِ
َى أَب تَ ْعلَ ُمونِى ؟ قَالُواَ :خ ْي ُرهُ َيا
ال :أ ُّ
يه فَقَ َ
َ َ
ََ ُ ْ َ ْ
ََ َ ُ ُ
ِ
َخ َذ
آم ُرُك ْم ،قَ َ
أََب َانا ،قَ َ
ال :فَأ َ
َحد ِم ْن ُك ْم َماالً ُه َو ِمِّنى إِالَّ أ َ
ال :فَِإِّنى الَ أ ََدعُ ع ْن َد أ َ
َخ ْذتُهُ أ َْو لَتَ ْف َعلُ َّن َما ُ
َما أ ََنا إِ َذا ُم ُّ
ت ُح َمماً فَ ُدقُّونِى،
ال :أ َّ
ِم ْنهُ ْم ِميثَاقاً َوَربِّى ،قَ َ
َح ِرقُونِى بِالنَّ ِارَ ،حتَّى إِ َذا ُك ْن ُ
ت فَ ُخ ُذونِى ،فَأ ْ
ِ
ال :فَفَ َعلُوا َذلِ َك بِ ِه َوَر ِّ
ان قَطُّ،
الر ِ
ثَُّم ا ْذ ُرونِى ِفى ِّ
يح ،قَ َ
ىء بِ ِه أ ْ
ين َم َ
َح َس َن َما َك َ
ب ُم َح َّمد ح َ
ات ،فَ ِج َ
ب .قَا َل :إِِّنى أَسمع َك لَر ِ
فَع ِرض علَى رب ِ
الَ :ما َح َملَ َك َعلَى َّ
الَ :خ ْش َيتُ َك َيا َر ِّ
اهباً،
الن ِار ؟ قَ َ
ِّه ،فَقَ َ
َُْ َ
ُ َ َ َ
)
1
(
قَ َ ِ
ال أَُبو ُم َح َّمد َي ْبتَئُِر َي َّد ِخ ُر.
يب َعلَ ْي ِه " قَ َ
ال :فَت َ

ول
س َ
َر ُ
ُع ُمر

تخريج الحديث:

أخرجه أحمد في مسنده ( )442/4من طريق أبو قزعة عن حكيم بن معاوية ،بنحوه ،و في

( )3/2من طريق أبي قزعة الباهلي عن حكيم بن بهز بنحوه .وفي ( )4/2من طريق يحيى

بن سعيد عن بهز بن حكيم ،بألفاظ متقاربة ،و في ( )2/2من طريق إسماعيل بهز بن حكيم،

بألفاظ متقاربة.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )14( - )124/1كتاب أحاديث األنبياء  )24( -باب ما

ذكر عن بني إسرائيل -برقم ( )3421عن حذيفة بن اليمان ،بنحوه ،وفي ( - )132/1برقم

( )3428عن أبي سعيد الخدري  ،بألفاظ متقاربة ،وفي ( - )138/1برقم ( )3482عن أبي

َن
ون أ ْ
هريرة ،بنحوه ،وفي ( )22( – )221/23كتاب التوحيد – ( )32باب قوله تعالىُ  :ي ِر ُ
يد َ
ُي َب ِّدلُوا َك َال َم اللَّ ِه  -)2(برقم ( )2248عن أبي سعيد الخدري ،بنحوه.
ومسلم في صحيحه ( )42( - )1242/4كتاب التوبة  )4( -باب سعة رحمة اهلل تعالى وأنها

سبقت غضبه  -برقم ( ،)14وفي ( - )1224/4برقم ( ،)12برقم ( ،)11جميعهم عن أبي

هريرة ،بنحوه ،وفي ( - )1222/4برقم ( )12عن أبي سعيد الخدري ،بنحوه.

والترمذي في جامعه ( )8( - )221/4كتاب الجنائز  )222( -باب أروح المؤمنين  -برقم

( )1422عن أبي هريرة ،بنحوه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )14( - )122/1كتاب الرقاق  )24( -باب فيمن قال :إذا مت فأحرقوني بالنار  -برقم
( )1823عن معاوية بن حيدة.

( )2سورة الفتح آية (.)10
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وابن ماجه في سننه ()32( - )2412/1كتاب الزهد  )3( -باب ذكر التوبة  -برقم

()4122عن أبي هريرة ،بنحوه.

وأحمد في مسنده ( 328/2عن عبد اهلل بن مسعود ،بنحوه.

ومالك في الموطأ ()21( - )144/2كتاب الجنائز )21( -باب جامع الجنائز -برقم
( )224عن أبو هريرة ،بنحوه.

وعبد الرزاق في مصنفه ( -)483/22باب الرخص والشدائد -برقم ()14248عن أبي

هريرة ،بنحوه.

وابن حبان في صحيحه ( )14( - )323/24كتاب التاريم  )4( -باب الحوض والشفاعة -

برقم ( )1421عن أبي بكر ،جزء من الحديث بلفظه.،

والبغوي في شرح السنة ( - )382/24كتاب الرقاق  -باب الرجاء وسعة رحمة اهلل  -برقم

()4284عن أبي هريرة ،بنحوه.

ترجمة رواة الحديث:

النضر بن شميل ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)266
بهز بن حكيم ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)296

حكيم بن معاوية ,صدوق تقدمت ترجمته صفحة (.)296

معاوية بن حيدة ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)291

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن حكيم بن معاوية صدوق.

التعليق على الحديث:

يبين لنا الحديث أن الخوف والخشية من اهلل ،تكون سبباً في دخول العبد الجنة ،ومغفرة

الذنوب.
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الحديث الحادي والسبعون

( )32باب دخلت امرأة النار في هرة

َخبرَنا مالِك ,ع ْن َن ِ
ِ
سو ُل اللَّ ِه " :
أْ
ال :قَ َ
اف ٍعَ ,ع ِن ْاب ِن ُع َم َر قَ َ
َ
ال َر ُ
َخ َب َرَنا ا ْل َح َك ُم ْب ُن ا ْل ُم َب َارك ,أ ْ َ َ َ
ِ
ط َع ْمتِيهَا و َسقَْيتِيهَا ،والَ أ َْن ِت أ َْر َسْلتِيهَا فَتَْأ ُك َل ِم ْن َخ َش ِ
ام َأرَة َّ
اش
يل :الَ أ َْن ِت أَ ْ
الن َار ِفى ِه َّرة ،فَِق َ
َد َخلت ْ
َ
َ
األ َْر ِ
ض(")1

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )41( - )42/2كتاب الشرب و المساقاة  )2( -باب فضل

سقي الماء  -برقم ( )1312من طريق إسماعيل عن مالك ،بنحوه ،و في ()22( - )444/1

كتاب بدء الخلق  )21( -باب خمس من الدواب فواسق - ...برقم ( )3328من طريق عبيد اهلل
بن عمر عن نافع ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )14(- )138/1كتاب أحاديث األنبياء-

( )24باب  -برقم ( )3481من طريق جويرية بنت أسماء عن نافع ،بألفاظ متقاربة.

ومسلم في صحيحه ( )42( - )1411/4كتاب البر و الصلة و اآلدب  )32( -باب تحريم

تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي ال يؤذى  -برقم ( )233من طريق جويرية بن أسماء عن

نافع ،بنحوه ،برقم ( )234من طريق عبيد اهلل بن عمر عن نافع ،بنحوه.

وابن حبان في صحيحه ( )1( - )342/1كتاب البر واإلحسان  )24( -باب الجار-

( )241من طريق عبيد اهلل بن عمر عن نافع ،بألفاظ متقاربة.

والبيهقي في السنن الكبرى ( )21( - )124/2كتاب الحج  )341( -باب كراهية قتل النملة

 -برقم ( )24313من طريق إسماعيل عن مالك ،بألفاظ متقاربة ،وفي ( )42( - )23/8كتاب

النفقات  )18(-باب نفقة الدواب  -برقم ( )21133من طريق عبد اهلل بن وهب بن مسلم
المصري عن مالك  ،بألفاظ متقاربة.

شواهد الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه ( )42( - )1413/4كتاب البر و الصلة و اآلدب  )32( -باب

تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي ال يؤذى  -برقم ( )232عن أبي هريرة ،بنحوه.

ترجمة رواة الحديث:

الحكم بن المبارك الباهلي(.)3()2ووثقه أبو عبد اهلل بن منده األصبهاني(،)4
( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )14( - )128/1كتاب الرقاق  )22( -باب دخلت امرأة النار في هرة  -برقم ()1824
عن عبد اهلل بن عمر.

( )2هذه النسبة إلى باهلة وهي باهلة بن أعصر وكان العرب يستنكفون من االنتساب إلى باهلة .األنساب(.)470/1
( )3تهذيب الكمال (.)134/7

( )4فتح الباب في الكنى واأللقاب للشيم اإلمام أبي عبد اهلل محمد بن إسحق بن منده األصبهاني ( )443/
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وذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة ثالث عشرة ومائتين(،)1كما وثقه الذهبي( ،)2وقال

ابن عدي :ال بأس به( ،)3وقال ابن حجر صدوق ربما وهم(.)4
مالك بن أنس ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)91

نافع مولى عبد اهلل بن عمر ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)66

عبد اهلل بن عمر ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)69

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن الحكم بن المبارك صدوق ،و بالمتابعة له يرتقي إلى

الصحيح لغيره.

التعليق على الحديث:

قال ابن عبد البر" :وفي هذا الحديث دليل على وجوب نفقات البهائم المملوكة على مالكيها،

وهذا ما ال خالف فيه أيضاً وال في القضاء به( ،" )5ويحث الحديث على اإلحسان إلى الحيوانات

وخاصة المملوكة؛ ألن إطعامها على المالك ،وال يجوز حبسها من غير إطعام.

( )1الثقات البن حيان (.)190/8
( )2الكاشف ()340/1

( )3الكامل في الضعفاء (.)448/3
( )4التقريب ( .)176/

( )5التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد (.)9/44
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( )97باب لموضع سوط في الجنة خير من الدنياوما فيها

الحديث الثاني و السبعون:

سلَم َةَ ,ع ْن أَِبى ُهرْيرةََ ,ع ِن َّ
الن ِب ِّى
ون ,أ ْ
أْ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُن َه ُار َ
َ َ
َخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْم ٍروَ ,ع ْن أَِبى َ َ
ال " :لَمو ِ
ضعُ َس ْوط ِفى اْل َجَّن ِة َخ ْير ِم َن ُّ
الد ْن َيا َو َما ِفيهَا َوا ْق َرُءوا إِ ْن ِش ْئتُ ْم " ﴿ :فَ َم ْن ُز ْح ِز َح َع ِن
 قَ َ
َْ
َّ
الن ِ
ار َوأ ُْد ِخ َل ا ْل َج َّن َة فَقَ ْد فَ َاز َو َما ا ْل َح َياةُ ُّ
الد ْن َيا إَِّال َمتَاعُ ا ْل ُغ ُرور(" )2(﴾)1

تخريج الحديث:

أخرجه الترمذي في جامعه ()48( - )131/2كتاب التفسير  )4( -باب من سورة أل عمران

 -برقم ( )3423من طريق سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو ،بلفظه ،و في (- )444/2

( )21باب سورة الواقعة  -برقم ( )3121من طريق عبدة بن سليمان وعبد الرحيم بن سليمان
عن محمد بن عمرو ،بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )14( - )18/21كتاب التاريم  )2(-باب بدء الخلق  -برقم

( )1228من طريق ابن قتيبة عن ابن أبي السري عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه
عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )12( - )433/21كتاب إخباره  عن مناقب

الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم )2( - ...باب وصف الجنة وأهلها  -برقم ()2422
من طريق عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو ،جزء من الحديث بلفظه.

وفي ( - )432/21برقم ( )2428من طريق عبد اهلل بن محمد بن سلم عن حرملة بن يحيى
عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وعبد الرزاق في مصنفه ( - )414/22باب الجنة وصفتها  -برقم ( )14882من طريق

عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وأبي يعلى في مسنده ( - )144/22برقم ( )1321من طريق وهب بن بقية عن خالد عن

عبد الرحمن عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

والنسائي في السنن الكبرى ( )24( - )21/24كتاب التفسير  -باب ( )14قول تعالى ﴿ :
فَم ْن ُز ْح ِز َح َع ِن َّ
الن ِ
ار َوأ ُْد ِخ َل ا ْل َج َّن َة -)3(﴾...برقم ( )22422من طريق شريك عن محمد بن
َ
عمرو بن علقمة ،جزء من الحديث بلفظه.
وابن أبي شيبة في مصنفه ( )34( - )242/23كتاب صفة الجنة والنار  )2( -باب ما

( )1سورة آل عمران اآلية (.)180

( )2أخرجه الدارمي في سننه ( )41( -)441/4كتاب الرقاق)97( -باب لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا - ...برقم
( )4841عن أبي هريرة.

( )3سورة آل عمران آية (.)180
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ذكر في صفات الجنة  -برقم ( )32242من طريق علي بن مسهر عن محمد بن عمرو بن
علقمة ،جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )21( - )248/1كتاب الجهاد والسير )23( -باب فضل

رباط يوم في سبيل اهلل  -برقم ( - 1821برقم ( ،)1822وفي ( )22( - )442/1كتاب بدء

الخلق  )8( -باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة  -برقم ( ،)3124و في (- )111/22
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض ُي ْح ِيي
( )82كتاب الرقاق  )1( -باب مثل الدنيا و األخرة ﴿ ...لَ ُه ُم ْل ُك َّ َ َ
يت َو ُه َو -)1(﴾ ...برقم ( ،)1422جميعهم عن سهل بن سعد ،جزء من الحديث بلفظه.
َوُي ِم ُ

ترجمة رواة الحديث:

يزيد بن هارون ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)68

محمد بن عمرو ,صدوق تقدمت ترجمته صفحة (.)68

أبو سلمة ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)44
أبو هريرة ,سبقة ترجمته صفحة (.)68

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن محمد بن عمرو صدوق ،وبالمتابعات يرتقي إلى الصحيح

لغيره.

التعليق على الحديث:

وقال ابن عبد البر":إنما أراد به ذم الدنيا والزهد فيها والترغيب في اآلخرة فأخبر أن اليسير

من الجنة خير من الدنيا كلها ،وأراد بذكر السوط (واهلل أعلم ) التقليل ،ال أنه أراد موضع

السوط بعينه ،بل موضع نصف سوط وربع سوط من الجنة الباقية خير من الدنيا الفانية(.")2

( )1سورة األعراف آية (.)171

( )2التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد (.)487/4
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الحديث الثالث والسبعون:

( )011باب في أول زمرة يدخلون الجنة

ال
ون ,أ ْ
أْ
ال :قَ َ
سلَ َم َةَ ,ع ْن أَِبى ُه َرْي َرةَ قَ َ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُن َه ُار َ
َخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْم ٍروَ ,ع ْن أَِبى َ
َِّ
رسو ُل اللَّ ِه  " :إِ َّن أ ََّو َل ُزمرة ي ْد ُخلُون اْلجَّنةَ ِمن أ َّ ِ
ين
ْ
َ َ
َْ َ
ورِة اْلقَ َم ِر لَْيلَةَ اْل َب ْد ِر ،ثَُّم الذ َ
ُمتى َعلَى ُ
َ ُ
صَ
ال :يا رس َ ِ
َحس ِن َكو َكب إِضاءةً ِفى الس ِ
َّ
َن
َيلُ َ
ول اللَّه ْادعُ اللَّهَ أ ْ
ام ُعكا َشةُ فَقَ َ َ َ ُ
َ َ
َ
ونهُ ْم َعلَى أ ْ َ ْ
َّماء ،فَقَ َ
ال :يا رس َ ِ
ِ
َن
َي ْج َعلَنِى ِم ْنهُ ْم ،فَقَ َ
ام َرُجل َ
ال :اللَّهُ َّم ْ
ول اللَّه ْادعُ اللَّهَ أ ْ
آخ ُر ،فَقَ َ َ َ ُ
اج َعْلهُ م ْنهُ ْم ،ثَُّم قَ َ
الَ :س َبقَ َك بِهَا ُع َّكا َشةُ(")1
َي ْج َعلَنِى ِم ْنهُ ْم ،فَقَ َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه في ( )22( - )444/1كتاب بدء الخلق  )8( -باب ما جاء في

صفة الجنة وأنها مخلوقه  -برقم ( )3142من طريق محمد بن مقاتل عن عبد اهلل عن معمر

عن هماه بن منبه عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه ،برقم ( )3141من طريق أبي اليمان

عن شعيب عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه ،و في ()441/1
 -برقم ( )3124من طريق إ براهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبي عن هالل عن عبد

الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )14( - )421/1كتاب
أحاديث األنبياء  )2( -باب خلق أدم صلوات اهلل عليه وذريته  -برقم ( )3311من طريق عبد

اهلل بن محمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي

( )82( - )423/22كتاب الرقاق  )24( -باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب /1241
 423/22من طريق أسد عن عبد اهلل عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي

هريرة ،بنحوه.

ومسلم في صحيحه ( )2( - )222/2كتاب اإليمان  )24( -باب الدليل على دخول

طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب والعذاب  -برقم ( )312من طريق عبد الرحمن بن
سالم بن عبيد اهلل الجمحي عن الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ،جزء من

الحديث بلفظه ،برقم ( )318من طريق حرملة بن يحيى عن عبد اهلل بن وهب عن يونس عن
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه ،و في (- )228/2

برقم ( )324من طريق حرملة بن يحيى عن عبد اهلل بن وهب عن حيوة عن أبي يونس عن أبي
هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )41( - )444/4كتاب الرقاق  )111( -باب في أول زمرة يدخلون الجنة  -برقم ()4843
عن أبي هريرة.

115

والترمذي في جامعه ( )32( - )128/4كتاب صفة الجنة  )2(-باب ما جاء في صفة

أهل الجنة  -برقم ( )1232من طريق سويد بن نصر عن عبد اهلل بن المبارك عن معمر عن
همام بن منبه عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )32( - )2442/1كتاب الزهد  )32( -باب صفة الجنة  -برقم ()4333

من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي

هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )134/1من طريق عبد اهلل بن أحمد عن أبيه عن إسماعيل عن أيوب

عن محمد عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )132/1من طريق عبد اهلل عن أبي
عن محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي صالح عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )12( - )431/21كتاب إخباره عن مناقب الصحابة رجالهم)2( -...

باب وصف الجنة وأهلها  -برقم ( )2414من طريق عن أبي خليفة عن إبراهيم بن بشار الرمادي عن
سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وأبي يعلى في مسنده ( - )424/24برقم ( )1484من طريق أبي خيثمة عن جرير عن

عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

والحميدي في مسنده ( - )181/1برقم ( )2222من طريق الحميدي عن سفيان عن أيوب

السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

يزيد بن هارون ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)68

محمد بن عمرو صدوق تقدمت ترجمته صفحة (.)68

أبي سلمة ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)68

أبي هريرة صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)44

درجة الحديث:
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن محمد بن عمرو صدوق ،وبالمتابعات يرتقي إلى الصحيح لغيره.

التعليق على الحديث:
قال المال علي القار  " :والظاهر أن المراد بهم األنبياء خاصة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة
البدر ،ولعل دخولها على صورة الشمس مختص بنبيناً ،ثم الذين يلونهم أي يقربون تلك الزمرة في قرب

المرتبة من األولياء والعلماء والشهداء والصلحاء كأشد أي كل واحد منهم كأشد كوكب دري في السماء،
وهو بضم الدال وتشديد الراء والياء ،أي شديد اإلنارة(." )1

( )1مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)440/16
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الحديث الرابع والسبعون:

َع َم ِ
ت َزْي َد ْب َن أ َْرقَ َم
أْ
ام َة ْب ِن ُع ْق َب َة ا ْل ُم َحلِّ ِم ِّى قَ َ
س ِم ْع ُ
َخ َب َرَنا َج ْعفَُر ْب ُن َع ْو ٍنَ ,ع ِن األ ْ
الَ :
شَ ,ع ْن ثُ َم َ
طى قُ َّوةَ ِم َائ ِة رُجل ِفى األَ ْك ِل و ُّ
الش ْر ِب
سو ُل اللَّ ِه  " :إِ َّن َّ
َه ِل اْل َجَّن ِة لَُي ْع َ
َيقُو ُل :قَ َ
الرُج َل ِم ْن أ ْ
ال َر ُ
َ
َ
ود :إِ َّن الَِّذى ي ْأ ُك ُل وي ْشرب تَ ُكون ِم ْنه اْلحاجةُ ؟ قَ َ ِ
ال رُجل ِم َن اْل َيه ِ
واْل ِجم ِ َّ ِ
يض
الَ :يف ُ
ُ ُ َ َ
ََ َ ُ
َ
ُ
اع َوالش ْه َوة ،فَقَ َ َ
َ َ
()1
ض َم َر "
ِم ْن ِجْلِد ِه َع َرق ،فَِإ َذا َب ْ
طُنهُ قَ ْد َ

تخريج الحديث:

أخرجه أحمد في مسنده ( )312/4من طريق أبي معاوية عن األعمش ،بألفاظ متقاربة ،و

في ( )322/4من طريق وكيع عن األعمش ،بلفظه.

والبزار في مسنده ( )4342( - )124/24من طريق أبي معاوية عن األعمش ،بألفاظ متقاربة.

وعبد بن حميد في مسنده ( -)223/برقم ( )113من طريق يعلى عن األعمش ،بألفاظ متقاربة.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )34( - )248/23كتاب صفة الجنة و النار  )2( -باب ما

ذكر في صفة الجنة وما فيها مما أعد ألهلها  -برقم ( )32212من طريق وكيع وعبدة بن
سليمان عن األعمش ،بلفظه.

اف
والنسائي في الكبرى ( )24( - )124/24كتاب التفسير  )2( -باب قوله الزخرف ﴿ ُي َ
ط ُ
ِ
ُّ
اب وِفيها ما تَ ْ ِ
ِ ٍ ِ
ٍ
ٍ
ون﴾( -)2برقم
يها َخالِ ُد َ
س َوتَلَذ ْاألَ ْع ُي ُن َوأَْنتُ ْم ف َ
شتَ ِهيه ْاألَ ْنفُ ُ
َعلَ ْي ِه ْم ِبص َحاف م ْن َذ َهب َوأَ ْك َو َ َ َ

( )22424من طريق علي بن مسهر عن األعمش ،بألفاظ متقاربة.

والطبري في المعجم األوسط ( - )141/1برقم ( )2211من فضيل بن عياض طريق األعمش،
بألفاظ متقاربة.

والطبري في المعجم الكبير( - )222/2برقم ( )2444من طريق علي بن مسهر عن

األعمش ،بلفظه  -برقم ( )2442من طريق يعلى بن عبيد عن األعمش ،بألفاظ متقاربة ،وفي
( - )228/2برقم ( )2441من طريق وكيع عن األعمش ،بلفظه ،برقم ( )2442من طريق أبي
معاوية عن األعمش ،بلفظه.

ترجمة الرواة:

جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث القرشي المخزومي أبو عون الكوفي( .)3وثقه ابن

سعد(،)4

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )41( - )444/4كتاب الرقاق  )114( -باب في أهل الجنة ونعيمها  -برقم ( )4840عن
زيد بن أرقم.

( )2الزخرف آية (.)71

( )3تهذيب الكمال (.)71/0

( )4الطبقات الكبرى (.)019/8
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ويحيى بن معين( ،)1والعجلي( ،)2وذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة سبع ومائتين( ،)3ووثقه

الذهبي( ،)4وقال أحمد :ليس به بأس( ،)5وقال أبو حاتم :صدوق( ،)6وقال ابن شاهين :ليس به بأس(،)7
وقال ابن حجر صدوق(.)8

سليمان بن مهران األعمش ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)221

ثمامة بن عقبة المحلمي الكوفي( .)9ووثقه الذهبي( ،)10و ابن حجر مات بعد المائة
زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن الخزرج صحابي جليل(.)12

()11

.

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن جعفر بن عون صدوق ،وبالمتابعات التامة يرتقي الحديث إلى
الصحيح لغيره ،أما األعمش الذي يدلس وقد عنعنه وال متابع له ،فهو من المرتبة الثانية الذين احتمل
األئمة تدليسهم(.)13

التعليق على الحديث:
قال المناوي "فإن كثرة األكل والشرب في الدنيا مجمع على ذمه فكيف تمدح أهل الجنة فيها بكثرته

؟ إنما كان مذموماً في الدنيا لما ينشأ عنه من الفتور والتواني والتثاقل عن فعل العبادات ،ولما ينشأ عنه
من األمراض من تخمة وقولنج وغيرهما ،ولما يكسبه كثرة األكل من الضراوة وأهل الجنة مأمونون من

ذلك كله ،وكل ما في الجنة من أكل وغيره ال يشبه شيئا مما في الدنيا إال في مجرد االسم ،فجعل اهلل

سبحانه لهم أسباباً لتصرف الطعام من الجشاء والعرق الذي يفيض  -بفتح أوله  -من جلودهم
فهذا سبب إخراجه ،وذلك سبب إنضاحه ،وقد جعل في أجوافهم من الح اررة ما يطبم الطعام ويلطفه

ويهيئه لخروجه عرقاً أو جشاء ،إلى غير ذلك من األسباب التي ال تتم المعيشة إال بها(.")14

( )1تاريم ابن معين برواية الدارمي ( .)83/

( )2العجلي معرفة الثقات للعجلي (. )471/1
( )3الثقات البن حبان (.)141/6
( )4الكاشف (.)490/1

( )5علل ومعرفة الرجال (.)114/3
( )6الجرح و التعديل (.)480/4

( )7تاريم الثقات البن شاهين ( .)06/
( )8التقريب ( .)141/

( )9تهذيب الكمال (.)418/4
( )10الكاشف (.)480/1
( )11التقريب ( .)134/

( )12اإلصابة في تمييز الصحابة ( )41/3للتوسع في ترجمته إلى :أسد الغابة (.)144/4
( )13تعريف أهل التقديس (.)33/

( )14فيض القدير شرح جامع الصغير (.)337/4
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( )412باب في أهل الجنة ونعيمها

الحديث الخامس والسبعون:
يل ألَِبى ع ِ
َخبرَنا أَبو ع ِ
َخ َب َرِنى أ َُبو ُّ
اصٍم
ال أ ْ
س ِم َع َجا ِب ارًِ .ق َ
اصٍم َع ِن ْاب ِن ُج َرْي ٍج قَ َ
َ
أ ْ ََ ُ َ
الزَب ْي ِر أ ََّن ُه َ
ِ
ِ
َع ِن َّ
ون َذلِ َك ِم ْنهُ ْم
ال َن َع ْم .قَ َ
الن ِب ِّى  قَ َ
ال " أ ْ
ون َوَي ُك ُ
ون َوالَ َيتَ َغ َّوطُ َ
ون َوالَ َي ْمتَخطُ َ
َه ُل اْل َجَّنة الَ َيُبولُ َ
ون َّ
النفَ َس(" )1
ون التَّ ْسبِ َ
يح َواْل َح ْم َد َك َما ُيْلهَ ُم َ
ون َوُيْلهَ ُم َ
ون َوَي ْش َرُب َ
اء َي ْأ ُكلُ َ
ُج َش ً

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه ( )22( – )1284/4كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها )2( -

باب في صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا  -برقم ( )28من طريق عثمان بن أبي
شيبة واسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان عن عثمان عن إسحاق عن جرير عن األعمش عن أبي
سفيان عن جابر ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )321/3من طريق عبد اهلل عن أبي عن أبي معاوية عن األعمش عن

أبي سفيان عن جابر ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )342/3من طريق ابن لهيعة عن أبي

الزبير ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )324/3من طريق عبد اهلل عن أبي عن الحكم بن نافع
عن صفوان بن عمرو عن ماعز التميمي عن جابر ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ()314/3

من طريق عبد اهلل عن أبي عن عفان عن عبد الواحد عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر،

جزء من الحديث بلفظه )383/3( ،من طريق عبد اهلل عن أبي عن روح عن ابن جريج عن أبي

الزبير عن جابر ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )12( – )411/21كتاب إخباره عن  مناقب الصحابة – ()2

باب وصف الجنة وأهلها – برقم ( )2432من طريق أبي خليفة عن محمد بن كثير العبدي عن
سفيان عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر ،جزء من الحديث بلفظه.

وأبي يعلى في مسنده ( – )428/3برقم ( )2241من طريق أبي خيثمة عن جرير عن

األعمش عن أبي سفيان عن جابر ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( – )24/4برقم ( )1421من
طريق أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي عن زهير عن جرير عن األعمش عن أبي

سفيان عن جابر بن عبد اهلل ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( – )284/4برقم ( )1124من

طريق ابن نمير عن أبي معاوية عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر ،جزء من الحديث بلفظه
والطيالسي في مسنده ( – )318/3برقم ( )2882من طريق أبي داود عن سالم عن

األعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد اهلل ،جزء من الحديث بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )24( – )223/2الرقاق – ( )142باب في أهل الجنة ونعيمها  -برقم ( )2126عن جابر
بن عبد اهلل.
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وعبد بن حميد في مسنده ( – )322/برقم ( )2434من طريق قبيصة بن عقبة عن سفيان

عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر ،جزء من الحديث بلفظه.

والبغوي في شرح السنة ( – )121/22كتاب – باب – برقم ( )4322من طريق عبد اهلل

الصالحي عن أبي سعيد محمد بن موسى الصيرفي عن أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الصفار
عن أحمد بن محمد بن عيسى البيرتي عن محمد بن كثير عن األعمش ،عن أبي سفيان عن

جابر ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك الشيباني ,أبو عاصم النبيل البصري(.)1

وذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة اثنتي عشرة ومائتين( ،)2وقال الذهبي :أجمعوا على
توثيقه( ،)3كما وثقه ابن حجر(.)4

عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)16

محمد بن مسلم هو أبو الزبير ,صدوق مدلس تقدمت ترجمته صفحة (.)66

جابر بن عبد اهلل ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)66

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن أبا الزبير صدوق  ،وبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.

التعليق على الحديث:

قال النووي :ومذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون

يتنعمون بذلك وبغيره من مالذ وأنواع نعيمها تنعما دائما الآخر له والانقطاع أبدا وان تنعمهم

بذلك على هيئة تنعم أهل الدنيا االما بينهما من التفاضل فى اللذة والنفاسة التى اليشارك نعيم

الدنيا االفى التسمية وأصل الهيئة واال فى أنهم ال يبولون وال يتغوطون وال يتمخطون وال

يبصقون(.)5

( )1تهذيب الكمال (.)182/23

( )2الثقات البن حبان (.)483/1
( )3ميزان االعتدال (.)312/1

( )4التقريب ( .)184/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )121/2تاريم ابن معين برواية الدارمي
( ، )234/العلل معرفة الرجال ( ، )222/1معرفة الثقات ( ، )421/2الجرح و التعديل (.)413/4

( )5المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (.)163/16
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( )414باب ما أعد اهلل لعباده الصالحين

الحديث السادس والسبعون:

ال
ون أ ْ
أْ
سلَ َم َة َع ْن أَِبى ُه َرْي َرةَ قَ َ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُن َه ُار َ
َخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْم ٍرو َع ْن أَِبى َ
ِِ
َع َد ْد ُ ِ ِ ِ
ت َوالَ
َت َوالَ أُ ُذن َس ِم َع ْ
ين َما الَ َع ْين َأر ْ
سو ُل اللَّ ِه َ " يقُو ُل اللَّهُ أ ْ
ت لع َبادى الصَّالح َ
َر ُ
اء ِب َما َكا ُنوا
فال تَ ْعلَ ُم َن ْفس َما أ ْ
َعلَى َقْل ِب َب َشر َوا ْق َرُءوا إِ ْن ِش ْئتُ ْم ﴿ َ
ُخ ِف َي لَ ُه ْم ِم ْن قَُّرِة أ ْ
َع ُي ٍن َج َز ً
ون ﴾(" )2()1
َي ْع َملُ َ

ال
قَ َ
َخطَ َر

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )22( - )444/1كتاب بدء الخلق  )8( -باب ما جاء في

صفة الجنة وأنها مخلوقه  -برقم ( )3141من طريق الحميدي عن سفيان عن أبي الزناد عن

األعرج عن أبي هريرة ،بلفظه ،و في ( )12( - )323/8كتاب التفسير سورة السجدة )2( -
ون ﴾( -)3برقم ()4222
﴿ال تَ ْعلَ ُم َن ْفس َما أ ْ
باب َ
اء ِب َما َكا ُنوا َي ْع َملُ َ
ُخ ِف َي لَ ُه ْم ِم ْن قَُّرِة أ ْ
َع ُي ٍن َج َز ً
من طريق علي بن عبد اهلل عن سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة ،بلفظه ،وفي

( - )324/8برقم ( )4284من طريق أبي إسحاق بن نصر عن أبي أسامة عن األعمش عن

َن
ون أ ْ
أبي صالح ،بألفاظ متقاربة ،وفي ()22( - )242/23كتاب التوحيد  )32( -باب ﴿ ُي ِر ُ
يد َ
ِ ()4
صل َو َما ُه َو ِبا ْل َه ْز ِل﴾( )5باللعب -برقم ( )2428من طريق
ُي َب ِّدلُوا َك َال َم اللَّه ﴾  ﴿ -إِ َّن ُه لَقَ ْول فَ ْ
معاذ بن أسعد عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ،بنقص اآلية.

ومسلم في صحيحه ( )22( - )1224/4كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها  -برقم ( )1من

طريق سعيد بن عمرو األشعثي وزهير بن حرب عن زهير عن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد

عن األعرج عن أبي هريرة ،بألفاظ متقاربة ،برقم ( )3من طريق هارون بن سعيد األيلي عن ابن
وهب عن مالك عن أبي الزياد عن األعرج عن أبي هريرة ،بألفاظ متقاربة ،وفي (- )1222/4

برقم ( )4من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي كريب عن أبي معاوية عن ابن نمير عن
أبي عن األعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ،بألفاظ متقاربة.

والترمذي في جامعه ( )48( - )341/2كتاب التفسير  )33( -باب من سورة السجدة  -برقم

( )3222من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة ،بألفاظ متقاربة،
( )1سورة السجدة آية (.)16

( )2أخرجه الدارمي في سننه ( )24( - )223/2كتاب الرقاق  )143( -باب ما أعد اهلل لعباده الصالحين  -برقم ()2121
عن أبي هريرة.

( )3سورة الفتح آية (.)22
( )4سورة الفتح آية (.)48

( )5سورة الطارق آية ( .)24-23
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وفي ( )21( - )444/2باب من سورة الواقعة  -برقم ( )3121من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن
محمد بن عمرو ،بألفاظ متقاربة.

وابن ماجه في سننه ( )32( - )2448/1كتاب الزهد  )32( -باب صفة الجنة  -برقم

( )4318من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن األعمش عن أبي صالح عن
أبي هريرة ،بألفاظ متقاربة.

وأحمد في مسنده( )323/1من طريق عبد اهلل عن أبي عن عبد الرزاق بن همام عن معمر عن

همام بن منبه عن أبي هريرة ،لم يذكر اآلية ،وفي ( )438/1من طريق يحي بن سعيد عن محمد بن
عمرو ،بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )1( - )222/1كتاب البر و اإلحسان  )1( -باب ما جاء في

الطاعات وثوابها  -برقم ( )312من طريق أبي خليفة عن إبراهيم بن بشار عن سفيان عن أبي

الزناد عن األعرج عن أبي هريرة ،بلفظه.

ترجمة الرواة الحديث:

يزيد بن هارون ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)68
محمد بن عمرو ,صدوق تقدمت ترجمته صفحة (. )68
أبي سلمة ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)44
أبي هريرة ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)44

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن محمد بن عمرو صدوق ،وبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح

لغيره.

التعليق على الحديث:

قال المناوي" :معناه أنه تعالى ادخر في الجنة من النعيم والخيرات واللذات ما لم يطلع

عليه أحد من الخلق بطريق من الطرق ،فذكر الرؤية والسمع ،ألن أكثر المحسوسات تدرك بهما،
واإلدراك ببقية الحواس أقل وال يكون غالباً إال بعد تقدم رؤية أو سماع ،ثم زاد أنه لم يجعل ألحد

طريقاً إلى توهمها بذكر وخطور على قلب ،فقد جلت عن أن يدركها فكر وخاطر ،واستشكاله بأن
جبريل رآها في عدة أخبار ،وأجيب بأنه تعالى خلق ذلك فيها بعد رؤيتها ،وبأن المراد عين البشر
وآذانهم ،وبأن ذلك يتجدد لهم في الجنة كل وقت ،وبأن جبريل إنما ينظر ما أعد لعامتهم" (.)1

( )1فيض القدير شرح جامع الصغير (.)474/4
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الحديث السابع والسبعون:

( )246باب في أدنى أهل الجنة منزالً

ال
ون ,أ ْ
أْ
ال :قَ َ
سلَ َم َةَ ,ع ْن أَِبى ُه َرْي َرةَ قَ َ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُن َه ُار َ
َخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْم ٍروَ ,ع ْن أَِبى َ
اك و ِم ْثلُه معه إِالَّ
َّ ِ
ِ
سو ُل اللَّ ِه  ":إِ َّن أ َْد َنى أ ْ
َه ِل اْل َجَّنة َم ْن ِزالً َم ْن َيتَ َمَّنى َعلَى الله ،فَُيقَا ُل لَهُ :لَ َك َذ َ َ ُ َ َ ُ
َر ُ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه 
ال أَُبو َس ِعيد اْل ُخ ْد ِر ُّ
ى :قَ َ
اك لَ َك َو ِم ْثلُهُ َم َعهُ قَ َ
أََّنهُ ُيلَقَّى ِس َوى َك َذا َو َك َذا ،فَُيقَا ُل لَهَُ :ذ َ
اك َو َع ْش َرةُ أ َْمثَالِه(" )1
فَُيقَا ُل لَهُ َذ َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )82( - )422/22كتاب الرقاق  )21( -باب الصراط جسر
جهنم  -برقم ( )1223من طريق أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سعيد وعطاء بن يزيد
ومن طريق أخرى محمود عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي،

بنحوه.

وأحمد في مسنده ( )122/1من طريق عبد اهلل عن أبي عن عبد الرزاق عن معمر عن

الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي ،بنحوه )232/1( ،من طريق عبد اهلل عن أبي عن حسن عن
سكين بن عبد العزيز عن األشعث الضرير عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة ،بنحوه.

وابن حبان في صحيحه ( )12( - )448/21كتاب إخباره  عن مناقب الصحابة رجالهم

 )2( - ...باب وصف الجنة أهلها  )2412( -من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة

عن ابن أبي السري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة،

بنحوه.

وأبي يعلى في مسنده ( - )344/24برقم ( )2232من طريق خالد بن عمر محمد بن

عمرو ،بنحوه.

وعبد الرزاق في مصنفه ( - )442/22باب من يخرج من النار )14821( -من طريق عبد

الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة ،بنحوه.

والبزار في مسنده ( - )211/24برقم ( )2112من طريق محمد بن مرزوق بن بكير

وعمر بن الخطاب السجستاني وابراهيم بن محمد بن سلمة عن عبد اهلل بن رجاء عن سعيد بن

سلمة عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل عن أبي هريرة ،بنحوه ،و في (- )314/24
برقم ( )2224من طريق محمد يزيد بن هارون بألفاظ متقاربة.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )14( -)1812/1كتاب الرقاق  )244( -باب في أدنى أهل الجنة منزالً  -برقم ()1812
عن أبي هريرة.
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والبيهقي في السنن الكبرى ( )11( - )24/42كتاب اإليمان  )23( -باب ما جاء في

الحلف بصفات اهلل – برقم ( )14382من طريق أبي عبد اهلل عن أبي محمد أحمد بن عبد اهلل
المزني عن علي بن محمد بن عيسى عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهرى عن سعيد بن

المسيب وعطاء بن زيد الليثي عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه ( )2( - )223/2كتاب اإليمان  )83( -باب آخر أهل النار

خروجاً  -برقم ( )348عن عن عبد اهلل بن مسعود ،بنحوه.

والترمذي في جامعه ( )48( - )342/2كتاب التفسير  )33( -باب ومن سورة السجدة -

برقم ( )3228عن المغيرة بن شعبة ،بنحوه.

وأحمد في مسنده ( ،)23/1و في ( ،)14/1كالهما عن ابن عمر ،بنحوه.

ترجمة الرواة الحديث:

يزيد بن هارون ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)68

محمد بن عمرو ,صدوق تقدمت ترجمته صفحة (.)68

أبي سلمة ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)44

أبي هريرة ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)44

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن محمد بن عمرو صدوق ،وبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح

لغيره.

التعليق على الحديث:

يبين لنا الحديث أقل أهل الجنة منزالً يوم القيامة أن يعطى من النعيم مثل الدنيا وعشرة

أمثالها.
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( )013باب في غرف الجنة

الحديث الثامن والسبعون:
ِ ِ
َخبرَنا م ِ
يمَ ,ح َّدثََنا ُو َه ْيبَ ,ح َّدثََنا أ َُبو َح ِ
ال
ال :قَ َ
س ْع ٍد قَ َ
أ ْ ََ ُ ْ
س ْه ِل ْب ِن َ
ازٍمَ ,ع ْن َ
سل ُم ْب ُن إ ْب َراه َ
ِ
ِ ِ
ِ
ب ُّ
ى ِفى
الدِّر َّ
اء ْو َن أ ْ
سو ُل اللَّ ِه  " :إِ َّن أ ْ
َه َل اْل ُغ َرف فى اْل َجَّنة َك َما تََرْو َن اْل َك ْو َك َ
َه َل اْل َجَّنة لََيتََر َ
َر ُ
السَّم ِ
اء(" )1
َ

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه ( )22( - )1222/4كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها )3( -

باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب في السماء  -برقم ( )24من طريق عقوب
بن عبد الرحمن عن أبي حازم ،بألفاظ متقاربة.

وأحمد في مسنده ( )344/2من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم ،بلفظه.
والطبري في المعجم الكبير( -)212/1برقم ( )2888من طريق سعيد بن أبي مريم عن أبي

حازم ،بلفظه ،وفي ( - )282/1برقم ( )2224من طريق أيوب بن يونس عن أبي حازم ،بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )2( - )432/2كتاب اإليمان  )4( -باب فرض اإليمان  -برقم

( )142من طريق عن مالك عن أبي حازم ،بنحوه ،وفي ( )12( - )443/21كتاب إخباره 
عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر )2(-...باب وصف الجنة وأهلها  -برقم ()2321

من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ،جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )22( - )441/1كتاب بدء الخلق  )8( -باب ما جاء في

صفة الجنة والنار وأنها مخلوقه  -برقم ( )3121عن أبي سعيد الخدري ،بألفاظ متقاربة.

ترجمة رواة الحديث:

مسلم بن إبراهيم األزدي الفراهيدي ،ثقة تقدمت ترجمته صفحة (. )212

وهيب بن خالد بن عجالن الباهلي ,أبو بكر( .)2وذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة

خمس وستين( ،)3ووثقه ابن حجر(.)4

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )41( - )444/4كتاب الرقاق  )110( -باب في غرف الجنة  -برقم ( )4831عن سهل
بن سعد.

( )2تهذيب الكمال (.)164/31

( )3الثقات البن حبان (.)061/7

()4التقريب(.)086/انظر للتوسع في ترجمته إلى:الطبقات الكبرى(.)488/9تاريم ابن معين برواية الدوري (.)418/4
سؤاالت اآلجري أبا داود (.)481معرفة الثقات ( .)340/4الجرح والتعديل (.)30/9علل ومعرفة الرجال (.)030/1
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(.)2()1

سلمة بن دينار ,أبو حازم األعرج

ذكره ابن حبان في الثقات وقال:مات سنة خمس

وثالثين( ،)3ووثقه الذهبي( ،)4و ابن حجر(.)5

سهل بن سعد بن مالك بن الخزرج الساعدي األنصاري يكنى أبا العباس صحابي جليل(.)6

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال المباركفوري" :والمعنى أن أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب درجاتهم في الفضل ،حتى

إن أهل الدرجات العلى ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم؛ لتزايد مراتب ما بين سائر أهل الجنة
العالية وما بين أرباب أهل الغرف العالية"

(.)7

( )1هذه النسبة إلى العرج .األنساب للسمعاني (.)188/1
( )2تهذيب الكمال (.)474/11

( )3الثقات البن حبان (.)316/4
( )4تذكرة الحفاظ (.)111/1

( )5التقريب ( .)447/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ، )010/9بحر الدم ( ، )66/معرفة الثقات
( ، )441/1الجرح و التعديل (.)109/4

( )6اإلصابة في معرفة الصحابة ( .)411/3انظر للتوسع في ترجمته إلى :تهذيب الكمال (.)189/14
( )7تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي (.)474/7
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الحديث التاسع والسبعون:

( )001باب في أنهار الجنة

ى َع ْن َح ِك ِيم ْب ِن
َخ َب َرَنا ا ْل ُج َرْي ِر ُّ
ال :أ ْ
أْ
ون قَ َ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُن َه ُار َ
ال ":إِ َّن ِفى اْل َج َّن ِة َب ْح َر اللََّب ِن َوَب ْح َر اْل َع َس ِل َوَب ْح َر اْل َخ ْم ِر ثَُّم
 قَ َ

تخريج الحديث:

اوي َة ع ْن أَِب ِ
ول اللَّ ِه
يه أ َّ
س َ
ُم َع ِ َ َ
َن َر ُ
ق ِم ْنهُ األ َْنهَ ُار(")1
تَ َشقَّ ُ

أخرجه بن حبان في صحيحه ( )12( - )414/21كتاب إخباره عن مناقب الصحابة

رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم  )2( -باب وصف الجنة و أهلها  -برقم ( )2442من طريق

خالد عن الجريري ،بزيادة كلمة بعد في نهاية الحديث.

وعبد بن حميد في مسنده ( -)222/برقم ( )424من طريق علي بن عاصم عن الجريري،

جزء من الحديث بلفظه.

والطبراني في الكبير( - )414/22برقم ( )21241من طريق خالد عن الجريري ،بزيادة بعد.

ترجمة الرواة:

يزيد بن هارون ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)68

سعيد بن إياس الجريري ,أبو مسعود البصري( .)2ذكره ابن حبان في الثقات وقال :لم يكن

اختالطاً فاحشاً فلذلك أدخلناه في الثقات ،وقال :مات سنة أربع وأربعين( ،)3ووثقه الذهبي( ،)4وابن

حجر( ،)5وقال العالئي :إنه من رجال الصحيحين ،وذكر العالئي أن يزيد بن هارون سمع منه
بعد اإلختالط(.)6

حكيم بن معاوية صدوق تقدمت ترجمته صفحة (.)296

معاوية بن حيدة ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)291

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد ؛ألن حكيم بن معاوية صدوق .

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )41( - )446/4كتاب الرقاق  )111( -باب في أنهار الجنة  -برقم ( )4836عن معاوية
بن حيدة القشيري.

( )2تهذيب الكمال (.)338/11

( )3الثقات البن حبان (.)301/6

( )4المغني في الضعفاء (.)384/1

( )5التقريب ( .)433/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ، )461/9تاريم ابن معين برواية الدوري (، )64/4
معرفة الثقات ( ، )394/1الكامل في الضعفاء (.)394/3

( )6المختلطون للعالئي ( .)37/
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التعليق على الحديث:

قال المناوي نقالً عن حسن بن محمد بن عبد اهلل شرف الدين المشهور بالطيبي" :يريد بالبحر مثل

دجلة والفرات ونحوهما ،وبالنهر مثل نهر معقل حيث تشقق منها جداول وخص هذه األنهار

بالذكر لكونها أفضل أشربة النوع اإلنساني ،فالماء لريهم وطهورهم ،والعسل لشفائهم ونفعهم،

واللبن لقوتهم وغذائهم ،والخمر للذتهم وسرورهم ،وقدم الماء ألنه حياة النفوس ،وثنى بالعسل ألنه

شفاء للناس ،وثلث باللبن ألنه الفطرة ،وختم بالخمر إشارة إلى أن من حرمه في الدنيا ال يحرمه

في اآلخرة"

(.)1

( )1فيض شرح الجامع الصغير (.)366/4
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الحديث الثمانون

( )008باب في أشجار الجنة

ال
ون ,أ ْ
أْ
ال :قَ َ
سلَ َم َةَ ,ع ْن أَِبى ُه َرْي َرةَ قَ َ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُن َه ُار َ
َخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْم ٍروَ ,ع ْن أَِبى َ
رسو ُل اللَّ ِه  ": إِ َّن ِفى اْلجَّن ِة َشجرةً ي ِسير َّ ِ
ط ُعهَا َوا ْق َرُءوا إِ ْن ِش ْئتُ ْم
ب ِفى ِظلِّهَا ِم َائةَ َعام الَ َي ْق َ
الراك ُ
َ
َ ُ
ََ َ ُ
()2( )1
﴿ َو ِظ ٍّل م ْم ُد ٍ
ود ﴾ "
َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )22( - )442/1كتاب بدء الخلق  )8( -باب ما جاء في

صفة الجنة وأنه مخلوقة  -برقم ( )3121من طريق محمد بن سنان عن فليح بن سليمان عن

هالل بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة ،بنقص كلمة ال يقطعها ،و في
( )12( - )248/8كتاب التفسير  )2( -باب قوله تعالىَ ﴿ :و ِظ ٍّل َم ْم ُدود ﴾  -برقم ()4882
من طريق علي بن عبد اهلل عن سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة ،بلفظه.
ومسلم في صحيحه ( )22( - )1222/4كتاب الجنة وصفة نعيمها و أهلها  )2( -باب إن

في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ال يقطعها  -برقم ( )1من طريق قتيبة بن سعيد
عنت ليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه،

برقم ( )2من طريق قتيبة بن سعيد عن المغيرة ابن عبد الرحمن الحزامى عن أبي الزناد عن

األعرج عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

والترمذي في جامعه ( )32( - )122/4كتاب صفة الجنة  )2(-باب ما جاء في صفة...

 -برقم ( )1213من طريق قتيبة عن الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ،جزء من

الحديث بلفظه ،وفي ( )32( - )444/2كتاب التفسير  )21( -باب من سورة الواقعة  -برقم
( )3121من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )32( - )2424/1كتاب الزهد  )32( -باب صفة الجنة  -برقم

( )4332من طريق عبد الرحمن بن عثمان عن محمد بن عمرو ،بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )122/1من طريق عبد اهلل عن أبي عن يزيد عن محمد عن أبي الزناد

عن األعرج عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )438/1من طريق يحيى بن سعيد
عن محمد بن عمرو ،بلفظه ،وفي ( )481/1من طريق عبد اهلل عن أبي عن سريج عن فليح
عن هالل بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة ،بنقص ال يقطعها.

( )1سورة الواقعة آية (.)34
( )2أخرجه الدارمي في سننه( )41(-)447/4كتاب الرقاق )114(-باب في أشجار الجنة -برقم ( )4838عن أبي هريرة.
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والدارمي في سننه ( )14( - )112/1كتاب الرقاق  )221( -باب في أشجار الجنة  -برقم

( )1832من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أبي الضحاك عن أبي هريرة،
جزء من الحديث بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )12( - )411/21كتاب إخباره  عن مناقب الصحابة رجالهم

ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان اهلل عليهم أجمعين  )2( -باب وصف الجنة وأهلها  -برقم

( )2422من طريق الفضل بن الحباب عن إبراهيم بن بشار عن سفيان عن أبي الزناد عن
األعرج عن أبي هريرة ،بنقص ال يقطعها.

والنسائي في الكبرى ( )24( - )181/24كتاب التفسير سورة الواقعة  )2( - 21باب قوله:

﴿وظل ممدود﴾

()2

 -برقم ( )22244من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث عن سعيد بن أبي

سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.
وابن أبي شيبة في مصنفه ( )34( - )242/23كتاب صفة الجنة والنار  )2( -باب ما

ذكر في صفة الجنة وما فيها وما أعد ألهلها  -برقم ( )32242من طريق علي بن مسهر عن

محمد بن عمرو ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة الرواة الحديث:

يزيد بن هارون ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)68

محمد بن عمرو ,صدوق تقدمت ترجمته صفحة (.)68

أبي سلمة ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)44

أبي هريرة ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)44

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن محمد بن عمرو صدوق ،وبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح

لغيره.

التعليق على الحديث:

قال النووي :والمراد بظلها كنفها وذراها وهو ما يستر أغصانها والمضمر الذى ضمر ليشتد

جريه( .)1ذكر المباكفوري قول ابن عباس عن الظل الممدود ،شجرة في الجنة على ساق قدر ما
يسير الراكب المجد في ظلها مائة عام من كل نواحيها فيخرج أهل الجنة يتحدثون في ظلها

فيشتهي بعضهم اللهو فيرسل اهلل ريحا فيحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا(." )2

( )1المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (.)212/22
( )2تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي (.)111/2
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الحديث الحادي والثمانون
شعب ُة ع ْن أَِبى الضَّح ِ
الصم ِد ْب ُن ع ْب ِد ا ْلو ِ ِ
ت أ ََبا ُه َرْي َرةَ َع ِن
أْ
َّاك قَ َ
س ِم ْع ُ
ارث َح َّدثََنا ُ ْ َ َ
َ
ال َ
َ
َخ َب َرَنا َع ْب ُد َّ َ
ال":إِ َّن ِفى اْلجَّن ِة َشجرةً ي ِسير َّ ِ
َّ
ط ُعهَا ِه َى َش َج َرةُ اْل ُخْلِد(" )1
ب ِفى ِظلِّهَا ِم َائةَ َعام الَ َي ْق َ
الن ِب ِّى  قَ َ
الراك ُ
َ
ََ َ ُ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )22( - )442/1كتاب بدء الخلق  )8( -باب ما جاء في صفة

الجنة وأنه مخلوقة  -برقم ( )3121من طريق محمد بن سنان عن فليح بن سليمان ع

هالل بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة ،بنقص كلمة ال يقطعها ،و في
( )12( - )248/8كتاب التفسير  )2( -باب قوله تعالى﴿ :وظل ممدود﴾  -برقم ( )4882من طريق
علي بن عبد اهلل عن سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )22( - )1222/4كتاب الجنة وصفة نعيمها و أهلها  )2( -باب إن

في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ال يقطعها  -برقم ( )1من طريق قتيبة بن سعيد
عن ليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه ،برقم

( )2من طريق قتيبة بن سعيد عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامى عن أبي الزناد عن األعرج
عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

والترمذي في جامعه ( )32( - )122/4كتاب صفة الجنة  )2( -باب ما جاء في صفة

شجرة الجنة  -برقم ( )1213من طريق قتيبة عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن
أبيه عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )32( - )2424/1كتاب الزهد  )32( -باب صفة الجنة  -برقم

( )4332من طريق أبي عمر الضرير عن عبد الرحمن بن عثمان عن محمد بن عمرو عن أبي
سلمة عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )122/1من طريق عبد اهلل عن أبي عن يزيد عن محمد عن أبي الزناد عن

األعرج عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )422/1من طريق محمد بن جعفر وحجاج عن
شعبة ،بلفظه ،وفي ( )411/1من طريق عبد الرحمن عن شعبة ،بنقص كلمة هي.

وابن حبان في صحيحه ( )12( - )411/21كتاب إخباره  عن مناقب الصحابة )2( - ...باب

وصف الجنة وأهلها  -برقم ( )2422من طريق الفضل بن الحباب عن إبراهيم بن بشار عن سفيان عن

أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )34( - )242/23كتاب صفة الجنة والنار  )2( -باب ما

ذكر في صفة الجنة وما فيها وما أعد ألهلها  -برقم ( )32242من طريق علي بن مسهر عن
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.
( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )14(-)112/1كتاب الرقاق )221(-باب في أشجار الجنة-برقم( )1832عن أبي هريرة.
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وعبد الرزاق في مصنفه ( - )422/22باب الجنة وصفتها  -برقم ( )14822من طريق

عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة الرواة الحديث:

عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي( .)1وثقه ابن سعد( ،)2والعجلي( ،)3وذكره ابن

حبان في الثقات و قال :مات سنة ست ومائتين( ،)4ووثقه الذهبي(،)5وقال أحمد :لم يكن به بأس(،)6
وقال ابن معين :ليس بشيء( ،)7وقال ابن حجر :صدوق ثبت في شعبة(،)8

قال أبو حاتم :شيم مجهول

(.)9

شعبة بن الحجاج  ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)11

أبو الضحاك (.)10قال الذهبي :ال يعرف ،وهو من شيوخ شعبة حياد( ،)11وقال ابن حجر :مقبول

()12

ومات بعد المائة(.)13

أبي هريرة ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)44

درجة الحديث:
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن أبا الضحاك مقبول ،وبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.

( )1تهذيب الكمال (.)66/11

( )2الطبقات الكبرى (.)341/6

( )3معرفة الثقات للعجلي (.)64/2
( )4الثقات البن حبان (.)515/1
( )5الكاشف (.)943/1
( )6بحر الدم (.)144/

( )7تاريم ابن معين برواية الدوري (.)224/1
()8التقريب ( .)349/

( )9الجرح و التعديل (.)41/9

( )10تهذيب الكمال ()533/33

( )11ميزان االعتدال (.)454/5

( )12من ليس له من الحديث إال القليل  ،ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله التقريب (.)65/
( )13التقريب ( .)941/
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الحديث الثاني والثمانون

( )229باب في العجوة

ص ٍ
ش ٍب َيقُو ُل
ون أ ْ
أْ
ور قَ َ
ش ْه َر ْب َن َح ْو َ
تَ :
س ِم ْع ُ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُن َه ُار َ
ال َ
َخ َب َرَنا َعبَّاد ْاب ُن َم ْن ُ
ُّم (" )1
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه  " :اْل َع ْج َوةُ ِم َن اْل َجَّن ِة َوِه َى ِشفَاء ِم َن الس ِّ
ت :أ ََبا ُه َرْي َرةَ َيقُو ُل :قَ َ
س ِم ْع ُ
َ

تخريج الحديث:

أخرجه الترمذي في جامعه ( )12( - )444/4كتاب الطب  )11( -باب ما جاء الكمأة والعجوة -

برقم ( )1411من طريق أبي عبيدة أحمد بن عبد اهلل ومحمود بن غيالن عن سعيد بن عامر عن محمد
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه ،في ( - )442/4برقم ( )1418من
طريق قتادة بن دعامة عن شهر بن حوشب ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )32( - )2243/1كتاب الطب  )8( -باب الكمأة والعجوة  -برقم

( )3422من طريق مطر الوراق عن شهر بن حوشب ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )342/1من طريق أبي بشر عن شهر بن حوشب جزء من الحديث بلفظه .وفي

( )342/1من طريق جعفر بن أبي وحشية عن شهر بن حوشب ،جزء من الحديث بلفظه.

وأبي يعلى في مسنده ( - )182/22برقم ( )1328من طريق أبي بشر جعفر بن إياس عن

شهر بن حوشب ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( - )121/22برقم ( )1442من طريق عقبة
األصم الرفاعي عن شهر بن حوشب ،جزء من الحديث بلفظه.

والطيالسي ( - )224/4برقم ( )1222من طريق جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب،

جزء من الحديث بلفظه.

والبزار في مسنده ( - )321/24برقم ( )2242من محمد بن بشار عن سعيد بن عامر

عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )24( - )321/2كتاب الطب  )8(-باب ما ذكروا في تمر

العجوة هو للسم وغيره  -برقم ( )13244من طريق يزيد عن عباد بن منصور ،بلفظه.

والنسائي في السنن الكبرى ( )38( - )142/1كتاب الوليمة  )11( -باب عجوة العالية -

برقم ( )1184من طريق من طريق أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب ،بلفظه ،برقم

( )1182من طريق قتادة عن شهر بن حوشب بلفظه  -برقم ( )1181من طريق عن قتادة
شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنيم ،بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )24( - )214/2كتاب األطعمة  )43( -باب العجوة  -برقم

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )14( - )112/1كتاب الرقاق  )223( -باب في العجوة  -برقم ( )1844عن أبي هريرة.
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( ،)2442وفي ( )21( - )122/24كتاب الطب  )21( -باب الدواء بالعجوة للسحر -برقم
( ، )2218برقم ( ،)2212جميعهم عن سعد بن أبي وقاص ،بنحوه.

ومسلم في صحيحه ( )31( - )2122/3كتاب األشربة  )12( -باب فضل تمر المدينة -

برقم ( - )224برقم ( )222سعد بن أبي وقاص ،بنحوه ،و في ( - )2114/3برقم ( )221عن
عائشة ،بنحوه.

ترجمة الرواة:

يزيد بن هارون ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)68

عباد بن منصور السامي( )1الناجي ,أبو سلمة البصري( .)2ضعفه ابن سعد( ،)3وابن المديني(،)4
والنسائي( ،)5وأبو حاتم وأبو زرعة( ،)6وابن حبان ،وقال :مات سنة اثنتين وخمسين ومائة

(،)7

وضعفه

الذهبي( ،)8وقال العجلي :ال بأس به يكتب حديثه ،جائز الحديث( ،)9وقال ابن عدي :يكتب حديثه(،)10
وقال ابن حجر :صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغيره بأخره( ،)11وقال يحيى :ليس بشيء(.)12

شهر بن حوشب األشعري ,أبو سعيد( .)13وثقه أحمد( ،)14ويحيى بن معين()15والعجلي(،)16

والذهبي( ،)17وقال أبو زرعة :ال بأس به( ،)18وقال ابن حجر :صدوق كثير اإلرسال واألوهام(،)19
( )1هذه النسبة إلى سامة بن لؤي بن غالب  ،األنساب للسمعاني (.)314/3
( )2تهذيب الكمال (.)106/14

( )3الطبقات الكبرى (.)469/9

( )4سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني (.)04/
( )5الضعفاء والمتروكون للنسائي (.)109/
( )6الجرح و التعديل ()86/6

( )7المجروحون البن حبان (.)160/4
( )8الكاشف(.)034/1

( )9معرفة الثقات للعجلي (.)18/4

( )10الكامل في الضعفاء (.)339/4

( )11التقريب ( .)491/

( )12تاريم ابن معين برواية الدوري (.)60/4
( )13تهذيب الكمال (.)078/14
( )14بحر الدم ( .)70/
( )15تاريم ابن معين رواية الدوري ()171/4
( )16معرفة الثقات للعجلي (.)461/1
( )17العبر في خبر من غبر(.)91/1
( )18الجرح والتعديل (.)383/4
( )19التقريب (.)469/
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وضعفه ابن سعد( ،)1والنسائي( ،)2وأبو حاتم( ،)3وابن حبان ،وقال يروى عن الثقات المعضالت،

وعن االثبات المقلوبات ،وروايته شاذ ،وال يجوز االحتجاج به وقال :مات سنة مائة( ،)4وضعفه

ابن عدي(.)5

أبي هريرة ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)44

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن عباد بن منصور وشهر بن حوشب صدوقان  ،وبالمتابعات

يرتقي إلى الصحيح لغيره.

التعليق على الحديث:

وقال المناوي نقالً عن الحليمي " :معنى كونها من الجنة أن فيها شبها من ثمار الجنة في

الطعم فلذلك صارت شفاء من السم ،ذلك أن السم قاتل وتمر الجنة خال من المضار والمفاسد
فإذا اجتمعا في جوف عدل السليم الفاسد فاندفع الضرر(." )6

( )1الطبقات الكبرى ()404/9
( )2الضعفاء والمتروكون (.)141/1
( )3الجرح والتعديل (.)383/4
( )4المجروحون (.)361/1

( )5الكامل في الضعفاء (.)32/4

( )6فيض القدير شرح الجامع الصغير (.)322/4
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( )226باب في سوق الجنة

الحديث الثالث والثمانون:
ِ
س َع ِن َّ
سلَ َم َة َع ْن ثَا ِب ٍت َع ْن أََن ٍ
يد ْب ُن َع ْب ِد ا ْل َجب ِ
ال ":إِ َّن
الن ِب ِّى  قَ َ
س ِع ُ
َّار َع ْن َح َّماد ْب ِن َ
َح َّدثََنا َ
ِ
ِ
ِ
الُ :كثْبان ِم ْن ِمسك ي ْخرجون إِلَ ْيها فَي ْجتَ ِمعون ِفيها فَي ْبع ُ َّ
ث اللهُ
فى اْل َجَّنة لَ ُسوقاً .قَالُوا َو َما ه َى قَ َ َ
ْ َ ُُ َ َ َ ُ َ َ َ َ
ِ
َهلِي ِه ْم ِم ْث َل َذلِ َك (.")1
ون أل ْ
َعلَ ْي ِه ْم ِريحاً فَتُ ْد ِخلُهُ ْم ُبُيوتَهُ ْم فََيقُو ُل لَهُ ْم أ ْ
َهلُ ُ
وه ْم لَقَد ْازَد ْدتُ ْم َب ْع َد َنا ُح ْسناً َوَيقُولُ َ

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه ( )22( – )1228 /4كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها – ()2باب في

سوق الجنة وما ينالون فيها – ...برقم ( )23من طريق سعيد بن عبد الجبار ،بنحوه.

والدارمي في سننه ( )14( – )118/1كتاب الرقاق – ( )24باب في سوق الجنة – برقم

( )1842من طريق يزيد بن هاون عن حميد عن أنس بن مالك ،بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )184/3من طريق عبد اهلل عن أبي عن عفان عن حماد بن سلمة،

بألفاظ متقاربة.

وابن حبان في صحيحه ( )12( – )444/21كتاب  عن مناقب الصحابة رجالهم

ونسائهم )2( –...صفة أهل الجنة – برقم ( )2412من طريق الحسن بن سفيان عن هدبة بن

خالد وسعيد بن عبد الجبار ،بنحوه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )34( – )241/23كتاب صفة الجنة والنار – ( )2باب ما

ذكر في صفة الجنة ،وما فيها مما أعد ألهلها – برقم ( )32248من طريق يزيد بن هاون عن
سليمان بن التميمي عن أنس بن مالك ،بألفاظ متقاربة.

وعبد الرزاق في مصنفه ( – )428/22كتاب الجامع – باب الجنة وصفته – برقم

( )14882من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأنس ،جزء من الحديث بنحوه.

والبغوي في شرح السنة ( – )111/22كتاب الفتن – باب صفة الجنة وأهلها – ...برقم

( )3482من طريق مسلم بن الحجاج عن أبي عثمان سعيد بن عبد الجبار ،بألفاظ متقاربة.

ترجمة رواة الحديث:

سعيد بن عبد الجبار بن يزيد القرشي أبو عثمان الكرابيسي البصري( .)2وذكره ابن حبان في

الثقات( ،)3وقال أبو حاتم :ثقه صدوق( ،)4ووثقه الذهبي(،)5

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )14(– )118/1كتاب الرقاق –( )224باب في سوق الجنة – برقم ( )1841عن أنس .
( )2تهذيب الكمال (.)214/24

( )3الثقات البن حبان (.)112/8
( )4الجرح والتعديل (.)44/4
( )5الكاشف (.)432/2
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وقال ابن حجر صدوق وقال مات سنة مائتين ست وثالثين(.)1

حماد بن سلمة ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)19
ثابت بن أسلم  ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)11

أنس بن مالك ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)11

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن سعيد بن عبد الجبار صدوق ،وبالمتابعات يرتقي إلى

الصحيح لغيره.

التعليق على الحديث:

قال النووي ":المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون كما يجتمع الناس فى الدنيا فى السوق ومعنى

يأتونها كل جمعة أي في مقدار كل جمعة أى أسبوع وليس هناك حقيقة أسبوع لفقد الشمس والليل

والنهار والسوق يذكر ويؤنث وهو أفصح وريح الشمال .قال النووي نقالً عن القاضي :وخص ريح

الجنة بالشمال ألنها ريح المطر عند العرب كانت تهب من جهة الشام وبها يأتى سحاب المطر
وكانوا يرجون السحابة الشامية وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة أى المحركة
ألنها تثير فى وجوههم ما تثيره من مسك أرض الجنة وغيره من نعيمها(.)2

( )1التقريب (.)138/

( )2المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (.)224/22
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الحديث الرابع والثمانون:

( )226باب حفت الجنة بالمكاره

سلَ َم َةَ ,ع ْن ثَا ِب ٍتَ ,ع ْن أََن ٍ
سو ُل اللَّ ِه
أْ
س قَ َ
ان ْب ُن َح ْر ٍبَ ,ح َّدثََنا َح َّم ُ
سلَ ْي َم ُ
ال :قَا َل َر ُ
اد ْب ُن َ
َخ َب َرَنا ُ
الشهو ِ
ُ " :حفَّ ِت اْل َجَّنةُ بِاْلم َك ِارِه و ُحفَّ ِت َّ ِ َّ
ات(")1
َ
الن ُار ب َ َ
َ

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه ( )22( - )1224/4كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها  -برقم ()2

من طريق عبد اهلل بن مسلمة بن قعنب عن حماد بن سلمة ،بلفظه.

والترمذي في جامعه ( )32( - )123/4كتاب صفة الجنة  )12( -باب ما جاء حفت

الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات  -برقم ( )1222من طريق عمرو بن عاصم عن حماد بن
سلمة عن حميد و ثابت ،بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )223/3من طريق حسن عن حماد بن سلمة ،بلفظه ،و في ()124/3

من طريق غسان بن الربيع عن حماد عن ثابت وحميد ،بلفظه ،و في ( )184/3من طريق
عفان عن حماد عن ثابت وحميد ،بلفظه.

والبزار في مسنده ( - )121/23برقم ( )1813من طريق روح بن أسلم عن حماد بن سلمة،

بلفظه ،وفي ( - )321/23برقم (  )1282من طريق روح بن أسلم عن حماد عن ثابت
وحميد ،بلفظه.

وأبي يعلى في مسنده ( - )33/1برقم ( )3122من طريق عبد الملك بن عبد العزيز عن

حماد بن سلمة بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )2( - )421/1كتاب الرفائق  )2( -باب الفقر والزهد والقناعة

 برقم ( )221من طريق هدبة بن خالد القيسي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن حميد ،بلفظه،برقم ( )228من طريق أبي نصر التمار عن حماد بن سلمة ،بلفظه.

وعبد بن حميد في مسنده (  - )322/برقم ( )2322من طريق حجاج بن منهال عن حماد

بن سلمة ،بلفظه.

والبغوي في شرح السنة ( - )341/24كتاب الرقاق  -باب اإلجتناب عن الشهوات  -برقم

( )4224من طريق عفان ،عن حماد عن ثابت وحميد ،بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )14( - )118/1كتاب الرقاق  )222( -باب حفت الجنة بالمكاره  -برقم ( )1843عن
أنس بن مالك.
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شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )82( - )314/22كتاب الر قاق  )18( -باب حجبت النار

بالشهوات  -برقم ( )1482عن أبي هريرة ،بنحوه.

وأبي داود في سننه ( )42(-)384/4كتاب السنة  )12(-باب في خلق -...برقم()4241

عن أبي هريرة ،بنحوه.

ترجمة رواة الحديث:

سليمان بن حرب بن بجيل األزدي الواشحي( ،)1أبو أيوب( .)2ذكره ابن حبان في الثقات و قال :مات

سنة أربع وعشرين ومائتين( ،)3ووثقه الذهبي( ،)4و ابن حجر(.)5
حماد بن سلمة ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)63
ثابت البناني ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)19
وأنس بن مالك ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)11

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال النووي نقالً عن العلماء" :هذا من بديع الكالم وفصيحه وجوامعه التى أوتيها  من

التمثيل الحسن ،ومعناه اليوصل الجنة إال بارتكاب المكاره ،والنار بالشهوات ،وكذلك هما

محجوبتان بهما ،فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره

وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات ،فأما المكاره فيدخل فيها االجتهاد فى العبادات والمواظبة

عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة واإلحسان إلى المسىء والصبر

عن الشهوات ونحو ذلك ،وأما الشهوات التى النار محفوفة بها فالظاهر أنها الشهوات المحرمة

كالخمر والزنا والنظر إلى األجنبية والغيبة واستعمال المالهى ونحو ذلك وأما الشهوات المباحة

فال تدخل فى هذه لكن يكره اإلكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة أو يقسى القلب أو يشغل
عن الطاعات أو يحوج إلى االعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيها(.")6

( )1النسبة إلى بني واشح ،وهم بطن من االزد ،نزلت البصرة  -األنساب للسمعاني (.)213/2
( )2تهذيب الكمال (.)384/22

( )3الثقات البن حبان (.)321/8

( )4سير أعالم النبالء (.)334/24

( )5التقريب ( .)124/للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ، )342/2الجرح والتعديل ( ، )248/4تهذيب التهذيب
(.)228/4

( )6المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (.)212/22

241

الحديث الخامس والثمانون:

ى َع ْن أَِبى ِع َي ٍ
ال :قَا َل َر ُسو ُل اللَّ ِه
َخ َب َرَنا ا ْل َه َج ِر ُّ
َخ َب َرَنا َج ْعفَُر ْب ُن َع ْو ٍن أ ْ
أْ
اض َع ْن أَِبى ُه َرْي َرةَ قَ َ
ِ
ِ
ِِ
ين ُج ْزءاً ِم ْن َن ِار َجهَنَّ َم(")1
" :إِ َّن َن َارُك ْم َهذه ُج ْزء م ْن َس ْبع َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )22( - )422/1كتاب بدء الخلق  )2( -باب صفة النار و

أنها مخلوقه  -برقم ( )3112من طريق إسماعيل بن أبي أوس عن مالك عن أبي الزناد عن
األعرج عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )22( - )1284/4كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها  )21( -باب

شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين  -برقم ( )34من طريق قتيبة بن سعيد

عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة ،بنحوه.

والترمذي في جامعه ( )44(- )242/4كتاب صفة جهنم  )2( -باب ما جاء أن ناركم

هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم  -برقم ( )1282من طريق سويد معمر عن همام بن

منبه عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )144/1من طريق عبد اهلل عن أبي عن سفيان عن أبي الزناد عن

األعرج عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه )323/1( ،من طريق عبد اهلل عن أبي عن عبد
الرزاق بن همام عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

والحميدي ( - )124/1برقم ( )2212من طريق الحميدي عن سفيان عن أبي الزناد عن

األعرج عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وعبد الرزاق في مصنفه ( - )413/22باب صفة أهل النار  -برقم ( )14822من طريق

عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )12( - )244/21كتاب إخباره  عن مناقب الصحابة-...

( )1باب صفة النار وأهلها  -برقم ( )2413من طريق الفضل بن الحباب عن إبراهيم بن بشار
عن سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

والبغوي في شرح السنة ( - )132/22كتاب الرقاق  -باب صفة النار -...برقم ()4328

من طريق أبي الحسن الشيرزي عن زاهر بن أحمد عن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد عن

أبي مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )14( - )112/1كتاب الرقاق  )228( -باب في قول النبي " ناركم هذه - " ...برقم
( )1842عن أبي هريرة.
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والبزار في مسنده ( - )324/24برقم ( )2244من طريق محمد بن بشار عن عبد

الوهاب عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

جعفر بن عون ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)264

إبراهيم بن مسلم العبدي ,أبو إسحاق الكوفي المعروف بالهجري( .)2()1وضعفه الذهبي( ،)3وقال
ابن حجر :لين الحديث رفع موقوفات ،مات بعد المائة(.)4

عمرو أو عمير بن األسود العنسي( ،)5أوعياض ,مخضرم( .)6وثقه العجلي( ،)7وابن حبان(،)8
وابن حجر وقال:مات في خالفة معاوية(.)9

أبي هريرة صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)44

درجة الحديث:

الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن إبراهيم الهجري لين الحديث ،وبالمتابعات القاصرة يرتقي

إلى الحسن لغيره.

التعليق على الحديث:

قال الزرقاني تقالً عن الغزالي ":نار الدنيا ال تناسب نار جهنم لكن لما كان أشد عذاب في

الدنيا عذاب هذه النار عرف عذاب جهنم بها وهيهات لو وجد أهل الجحيم مثل هذه النار

لخاضوها هرباً مما هم فيه(")10

( )1النسبة إلى هجر ،وهي بلدة من بالد اليمن من أقصاها وقالل هجر معروفة  -اإلنساب (.)112/2
( )2تهذيب الكمال (.)143/1
( )3الكاشف (.)112/2

( )4التقريب ( .)24/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ، )412/8الضعفاء والمتروكون للنسائي (، )12/
الضعفاء الصغير للبخاري ( ، )22/أحوال الرجال (  ، )248/الجرح والتعديل ( ، )231/1المجروحون (.)22/2

( )5هذه النسبة إلى عنس  -األنساب (.)121/4
( )6تهذيب الكمال (.)243/12

( )7معرفة الثقات للعجلي (.)221/1
( )8الثقات البن حبان (.)222/2
( )9التقريب ( .)428/

( )10شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك (.)124/4
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( )223باب في أهون أهل النار عذاباً

الحديث السادس والثمانون:
اصٍم ع ِن ْاب ِن ع ْجالَ َن ع ْن أَِب ِ
َخبرَنا أَبو ع ِ
يه َع ْن أَِبى ُهرْيرةَ َع ِن َّ
الن ِ
َه َو ُن َّ
اس
الن ِب ِّى  قَ َ
ال " :أ ْ
َ
َ
َ
أ ْ ََ ُ َ
َ َ
اغهُ(")1
َع َذاباً َم ْن لَهُ َن ْعالَ ِن َي ْغلِى ِم ْنهُ َما ِد َم ُ

تخريج الحديث:

أخرجه أحمد في مسنده ( ) 431/1من طريق عن يحيى عن ابن عجالن ،بألفاظ متقاربة،

وفي ( )438/1من طريق يحيى عن ابن عجالن ،بألفاظ متقاربة.

وابن حبان في صحيحه (  )12 ( ) 223 /21كتاب إخباره  عن مناقب الصحابة)1( - ...
باب صفة النار وأهلها  -برقم ( )2421من طريق الليث عن ابن عجالن ،بألفاظ متقاربة.

والبزار في مسنده ( - )23/22برقم ( )8313من طريق يحيى عن محمد بن عجالن،

بألفاظ متقاربة.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )22( - )412/22كتاب بدء الخلق  )22( -باب صفة

الجنة والنار  -برقم ( - )1212برقم (  ،)1211كالهما عن النعمان بن بشير ،بنحوه.

ومسلم في صحيحه ( )2( - )222/2كتاب اإليمان  )22( -باب أهون أهل النار عذابا -

برقم ( )312عن أبي سعيد الخدري ،بنحوه.

والترمذي في جامعه ( )44( - )221/4كتاب صفة جهنم )21 ( -باب  -برقم ()1144

عن النعمان ،بنحوه.

وأحمد في مسنده ( ،)124/2وفي ( ،)122/2كالهما عن ابن عباس.
والبزار في مسنده ( - )228 /8برقم ()3132عن النعمان بن بشير ،بألفاظ متقاربة.

والطيالسي في مسنده ( - )242 /1برقم () 832عن النعمان بن بشير ،بألفاظ متقاربة.

ترجمة رواة الحديث:

الضحاك بن مخلد بن الضحاك ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)283

محمد بن عجالن القرشي ,أبو عبد اهلل المدني( .)2وثقه ابن سعد( ،)3ويحيى( ،)4وأحمد(،)5

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )14( - )134/1كتاب الرقاق  )222( -باب في أهون أهل النار عذاباً  -برقم ()1848
عن أبي هريرة.

( )2تهذيب الكمال (.)242/11
( )3الطبقات الكبرى (.)142/1

( )4تاريم ابن معين برواية الدوري (.)211/2
( )5العلل معرفة الرجال (.)22/1
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(،)3

والعجلي( ،)1والنسائي( ،)2وأبوحاتم ،وأبو زرعة

وذكره ابن حبان في الثقات وقال :إنه اختلط

عليه صحيفته ،وجعلها كلها عن أبي هريرة ،وقال :مات سنة ثمان وأربعين ومائة( ،)4وذكر ابن

حجر توثيق النسائي له( ،)5وقال الذهبي( ،)6وابن حجر :عنه صدوق ،وزاد أنه اختلطت عليه
أحاديث أبي هريرة( ،)7وذكره أبو زرعة في المدلسين( ،)8وقال العالئي :مشهور بالتدليس(.)9

عجالن مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة ,والد محمد بن عجالن( .)10ذكره ابن حبان في

الثقات( ،)11ووثقه النووي( ،)12وقال أحمد :صالح الحديث( ،)13وقال ابن حجر :ال بأس به(.)14
أبي هريرة ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)44

درجة الحديث:

الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن محمد بن عجالن اختلط عليه صحيفته ،ونسب كل ما

في الصحيفة إلى أبي هريرة.

التعليق على الحديث:

قال محمد التبريزي ":أي أيسرهم عذاباً من له نعالن أي من تحت قدمه ،وشراكان أي من

فوقها من نار ،أي كائنة منها يغلي أي يفور منهما أي من النوعين وهما النعالن والشراكان

دماغه ،كما يغلي المرجل  -بكسر الميم وفتح الجيم أي قدر النحاس(" )15

( )1معرفة الثقات للعجلي (.)142/1
( )2عمل اليوم والليلة (.)222/
( )3الجرح و التعديل (.)42/8

( )4الثقات البن حبان (.)382/2
( )5تهذيب التهذيب (.)344/2

( )6ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق (.)428/
( )7التقريب (.)421/

( )8المدلسون أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العرقي ( .)81/
( )9جامع التحصيل في أحكام المراسيل (.)111/
( )10تهذيب الكمال (.)221/22

( )11الثقات البن حبان (.)122/2
( )12تهذيب األسماء و اللغات للنووي (.)347/1
( )13بحر الدم (.)191/
( )14التقريب (. )387/

( )15مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)486/16
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( )081باب ﴿ َه ْل ِم ْن م ِز ٍ
يد ﴾ ق 53
َ

الحديث السابع والثمانون
َّاج ْب ُن ِم ْن َه ٍ
ار ْب ِن أَِبى َع َّم ٍ
سلَ َم َةَ ,ع ْن َع َّم ِ
أْ
ارَ ,ع ْن أَِبى ُه َرْي َرةَ
الَ ,ح َّدثََنا َح َّم ُ
َخ َب َرَنا َحج ُ
اد ْب ُن َ
ِ
الُ " :يْلقَى ِفى َّ
أ َّ
﴿ه ْل ِم ْن َم ِزيد ﴾ ثَالَثاً
سو َل اللَّ ِه  قَ َ
الن ِار أ ْ
َهلُهَا َوتَقُو ُل ﴿ َهل م ْن َم ِزيد ﴾ َ
َن َر ُ
ِ
ط (" )1
ط قَ ْ
ط قَ ْ
ض َع قَ َد َمهُ َعلَ ْيهَا فَتُْزَوى َوتَقُو ُل قَ ْ
َحتَّى َيأْت َيهَا َربُّهَا فََي َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ()12( - )242/8كتاب التفسير  )2( -باب قوله تعالى﴿ :
ْت وتَقُو ُل َه ْل ِم ْن م ِز ٍ
ِ
ِ
ِ
يد﴾( - )2برقم ( )4842من طريق محمد بن
امتَََل َ
َي ْوَم َنقُو ُل ل َج َه َّن َم َهل ْ
َ
موسى القطان عن أبي سفيان الحميري سعيد بن يحيى بن مهدي عن عوف عن محمد عن أبي

هريرة ،بألفاظ متقاربة ،برقم () 4824من طريق عبد اهلل بن محمد عن عبد الرزاق عن معمر

عن همام عن أبي هريرة ،بنحوه ،و في ( )22( - )224/23كتاب التوحيد  )12( -باب ما جاء
ين ﴾( - )3برقم ( )2442من طريق عبيد
في قوله تعالى ﴿ :إِ َّن َر ْح َم َ
ت اللَّ ِه قَ ِريب ِم َن ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
اهلل بن سعد بن إبراهيم عن يعقوب عن صالح بن كيسان عن األعرج عن أبي هريرة ،جزء من
الحديث بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )22( - )1281/4كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها  )23( -باب

النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ،برقم ( )32من طريق محمد بن رافع عن شبابة
عن ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة ،بنحوه ،برقم ( )31من طريق ابن رافع عن
عبد الرزاق معمر عن همام عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بنحوه.

والترمذي في جامعه ( - )122/ 4كتاب ( )32صفة الجنة باب خلود أهل الجنة وأهل النار

 -برقم ( )1222من طريق قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه

عن أبي هريرة ،بنحوه ،وفي ( )121/1من طريق عبد اهلل عن أبي عن عبد الرزاق عن معمر
عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )318/1من طريق عبد اهلل عن أبي عن هيثم عن حفص بن ميسرة عن العالء

عن عبد اهلل عن أبي عن قتيبة عن عبد العزيز عن العالء عن أبيه عن أبي هريرة ،جزء من الحديث.

وعبد الرزاق في مصنفه ( -)411/22كتاب الجامع -باب صفة أهل النار -برقم ()14823

من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.
( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )41( - )431/4كتاب الرقاق  )141( -باب ﴿ َه ْل ِم ْن َم ِزيد ﴾ ق  - 3برقم ( )4849عن
أبي هريرة.
( )2سورة ق آية (.)32

( )3سورة األعراف آية (.)21
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شواهد الحديث:
عند البخاري في صحيحه ( )12( - )242/8كتاب التفسير )2( -باب قوله تعالى ﴿ َي ْوَم َنقُو ُل
لِجه َّنم َه ِل امتَََل ِ
ْت - )1(﴾ ...برقم (  ،) 4848بألفاظ متقاربة ،و في ( )83( - )141/22كتاب
ْ
ََ َ
اإليمان والنذور -باب ( )21الحلف بعزة اهلل وصفاته وكلماته  -برقم ( ،)1112بألفاظ متقاربة.

ومسلم في صحيحه ( )22( - )1288/4كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها  )23( -باب

النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء -برقم ( )32عن أنس ،جزء من الحديث بنحوه.

ترجمة رواة الحديث:

حجاج بن منهال ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)19
حماد بن سلمة ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)19

عمار بن أبي عمار ,مولى بني هاشم( .)2وثقه أحمد( ،)3وأبو داود( ،)4وأبو حاتم ،وأبو زرعة(،)5
وذكره ابن حبان في الثقات( ،)6ووثقه النووي( ،)7وقال الذهبي :اتفقوا على توثيقه( ،)8وقال ابن
(.)9

حجر :صدوق ربما أخطأ

أبو هريرة ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)68

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن عمار بن أبي عمار صدوق ،وبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح

لغيره.

التعليق على الحديث:

قال أبو عيسى :المذهب في هذا عند أهل العلم من األئمة مثل سفيان الثوري و مالك بن

أنس وابن المبارك وابن عيينة و وكيع وغيرهم أنهم رووا هذه األشياء ثم قالوا تروى هذه األحاديث
ونؤمن بها وال يقال كيف ؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه األشياء كما جاءت

ويؤمن بها وال تفسر وال تتوهم وال يقال كيف ،وهذا أمر أهل العلم الذي أختاروه وذهبوا إليه(.)10

( )1سورة ق آية (.)34

( )2تهذيب الكمال (.)228/12

( )3العلل معرفة الرجال (.)341/2

( )4سؤاالت اآلجري ألبي داود ( .)342/
( )5الجرح و التعديل (.)382/1

( )6الثقات البن حبان (.)118/2

( )7تهذيب األسماء للغات (.)32/1
( )8الكاشف (.)22/1

( )9التقريب ( .)448/

( )10سنن الترمذي (.)122/ 4
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( )12كتاب الفرائض

الحديث الثامن والثمانون:

( )1باب من ادعى إلى غير أبيه

ِِ
ش ٍبَ ,ع ِن ْاب ِن
أْ
ش ْه ِر ْب ِن َح ْو َ
امَ ,ع ْن َ
وس َ
َخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ُي ُ
فَ ,ح َّدثََنا َع ْب ُد ا ْل َحميد ْب ُن َب ْه َر َ
ِ ِ َِّ
ِِ ِ
َّ ِ
َّ
َعب ٍ
ين
ال :قَ َ
َّاس قَ َ
ُّما َرُجل َّاد َعى إِلَى َغ ْي ِر َوالده أ َْو تََولى َغ ْي َر َم َواليه الذ َ
ال َر ُ
سو ُل الله  ":أَي َ
ِ
َجم ِعين إِلَى يوِم اْل ِقي ِ
الن ِ
َعتَقُوهُ فَِإ َّن َعلَْي ِه لَ ْع َنةَ اللَّ ِه َواْل َمالَئِ َك ِة َو َّ
ص ْرف َوالَ
أْ
اس أ ْ َ َ
امة الَ ُي ْقَب ُل م ْنهُ َ
َْ َ َ
َع ْدل(")1

تخريج الحديث

أخرجه بن ماجه في سننه ( )14( -)824/1كتاب الحدود )31( -باب ادعى إلى غير أبيه

أو تولى غير مواليه -برقم ( )1142من طريق أبي بشر بكر بن خلف عن ابن أبي الضيف عن
عبد اهلل بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )342/2من طريق عبد اهلل عن أبي عن عبد الرحمن عن زهير عن

عمرو يعني بن أبي عمرو عن عكرمة جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )322/2من طريق عبد
اهلل عن أبي عن حجاج عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة

عن ابن عباس ،بنحوه ،وفي ( )328/2من طريق أبو النضر عن عبد الحميد بن بهرام ،بلفظه،

وفي ( )318/2من طريق عبد اهلل عن أبي عن عفان عن وهيب عن عبد اهلل بن عثمان بن
خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )1( - )212/1كتاب البر واإلحسان  )4( -باب حق الوالدين -

برقم ( )422من طريق أحمد بن علي عن أبي خيثمة عن عفان عن وهيب عن عبداهلل بن

عثمان عن ابن جبير عن ابن عباس ،بنحوه ،و في ( )14( -)112/24كتاب الحدود )2( -

باب الزاني وحده  -برقم ( )4422من طريق أحمد بن علي عن أبي خيثمة عن عبد الملك بن
عمرو عن زهير بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ،جزء من

الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( ) 12 ( - )112/1كتاب المناقب  )2( -باب  -برقم

( )3248عن أبي ذر ،بنحوه ،وفي ( )14( - )182/2كتاب المغازي  )21( -باب غزوة

الطائف في شوال سنة ثمان قاله موسى بن عقبة  -برقم ( )1311عن سعد وأبي بكرة ،بنحوه.

ومسلم في صحيحه( )14(-)2241/1كتاب العتق )4(-باب تحريم تولي العتيق غير مواليه

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )12( -)133/1كتاب الفرائض )1( -باب من ادعى -...برقم ( )1814عن ابن عباس.
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 -برقم ( )22عن جابر بن عبد اهلل ،بنحوه  -برقم ( )28عن أبي هريرة ،بنحوه  -برقم ()22

عن أبي هريرة ،بنحوه .وفي ( )2242/1عن علي بن أبي طالب ،جزء من الحديث بنحوه.

وأبي داود في سننه ( )41( - )424/4كتاب األدب  )214( -باب في الرجل ينتمي إلى

غير مواليه -برقم ( )2222عن سعد بن مالك ،بنحوه ،وفي ( - )321/4برقم (  )2222عن
أنس ،بنحوه .

والترمذي في جامعه ( )32( - )433/4كتاب الوصايا  )2( -باب ما جاء ال وصية لوارث

 -برقم ( )1214عن أبي إمامة ،بنحوه.

وابن ماجه في سننه ( )14( - )824/1كتاب الحدود  )31( -باب ادعى إلى غير أبيه أو

تولى غير مواليه  -برقم ( )1124عن سعداً وأبي بكرة .

والدارمي في سننه ( )22( - )221/1كتاب السير )83( -باب في الذي ينتمي إلى غير

مواليه  -برقم ( )1212عن عمرو بن خارجة ،جزء من الحديث بلفظه ،برقم ( )1234عن سعد
وأبي بكرة ،بنحوه.

وأحمد في مسنده ( )82/1عن علي بن أبي طالب ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )1(- )228/1كتاب البر واإلحسان  )4( -باب حق الوالدين -

برقم ( )422عن أبي بكرة ،بنحوه ،وفي ( -)214/1برقم ( )421عن سعد بن مالك ،بنحوه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )22( - )232/8كتاب األدب  )222( -باب ما يكره للرجل

أن ينتمي إلية وليس كذلك  -برقم ( ) 11118عن سعد وأبي بكرة ،جزء من الحديث بلفظه.
وأبي يعلى في مسنده (  - )22 /1برقم ( ) 244سعد بنحوه.

ترجمة رواة الحديث:

محمد بن يوسف ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)91

عبد الحميد بن بهرام الفزاري المدائني(،)1وثقه علي بن المديني(،)2ويحيى بن معين( ،)3وذكره ابن
حبان في الثقات( ،)4قال أحمد( ،)5والعجلي( ،)6وأبو حاتم :ال بأس به( ،)7وذكر المزي قول

( )1تهذيب الكمال (.)419/16
( )2سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني( . )74/
( )3تاريم ابن معين برواية الدوري (.)488/4
( )4الثقات البن حبان (.)141/7
( )5بحر الدم ( .)93/

( )6معرفة الثقات (.)69/4
( )7الجرح والتعديل (.)9/6
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النسائي فقال :ال بأس به

(،)1

وقال ابن عدي :ال بأس به ،وزاد إنما عابوا عليه كثرة رواياته

عن شهر بن حوشب وشهر ضعيف جداً( ،)2وقال ابن حجر :ال بأس به ،مات بعد المائة (.)3

شهر بن حوشب ,ضعيف تقدمت ترجمته صفحة (.)149

عبد اهلل بن عباس ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)88

درجة الحديث:

الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن شهر بن حوشب ضعيف ،وبالمتابعة يرتقي إلى الحسن

لغيره.

التعليق على الحديث:

قال النووي" :هذا صريح في غلظ تحريم انتماء اإلنسان إلى غير أبيه ،أو انتماء العتيق إلى

والء غير مواليه؛ لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق اإلرث والوالء والعقل وغير ذلك ،مع ما

فيه من قطيعة الرحم والعقوق (." )4

( )1تهذيب الكمال (.)414/16
( )2الكامل في الضعفاء (.)341/0
( )3التقريب (.)333/

( )4المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (.)144/9
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( )69باب بيع الوالء

الحديث التاسع والثمانون:
ٍ
ان َع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن ِدي َن ٍ
الَ ":نهَى َر ُسو ُل اللَّ ِه 
أْ
ار َع ِن ْاب ِن ُع َم َر قَ َ
س ْف َي ُ
َخ َب َرَنا أ َُبو ُن َع ْيم َح َّدثََنا ُ
َع ْن َب ْي ِع اْل َوالَ ِء َو َع ْن ِه َبتِ ِه (" )1

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه ()14( - )2244/1كتاب العتق  )3( -باب النهي عن بيع الوالء

وهبته  -برقم ( )21من طريق سليمان بن بالل عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه.

وأبي داود في سننه ( )22( - )82/3كتاب الفرئض  )24( -باب في بيع الوالء  -برقم

( )1212من طريق شعبة عن عبد اهلل بن دينار بلفظه

والترمذي في جامعه ( )21( - )232/3كتاب البيوع  )14( -باب كراهة بيع الوالء وهبته

 -برقم ( )2131من طريق شعبة عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه  -برقم ( )1211من طريق ابن

أبي عمر عن سفيان بن عيينة ،بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )13( - )228/1كتاب الفرائض  -برقم ( )1242من طريق وكيع

عن شعبة وسفيان ،بلفظه  -برقم ( )1248من طريق محمد بن عبد الملك عن يحيى بن سليم
عن عبيد اهلل بن عمر عن عبد اهلل بن عمر ،بلفظه.

والنسائي في سننه ( )44( - )341/2كتاب البيوع  )82( -باب بيع الوالء  -برقم ()4122

من طريق عبيد اهلل عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه  -برقم ( )4128من طريق مالك عن عبد اهلل
بن دينار ،بلفظه  -برقم ( )4122من طريق شعبة عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه.

والدارمي في سننه ( )12( - )122/1كتاب الفرائض – ( )23باب بيع الوالء  -برقم

( )3222من طريق شعبة عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه ،و في  -برقم ( )3222من طريق
جعفر بن عون عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد اهلل بن عمر ،بنحوه..

وأحمد في مسنده ( )2/1من طريق أحمد بن حنبل عن سفيان ،بنحوه ،وفي ( )22/1من

طريق شعبة عن عبد اهلل بن دينار بلفظه .وفي ( )242/1من طريق شعبة عن عبد اهلل بن

دينار ،بلفظه.

ومالك في المؤطأ ( - )281/1كتاب ( )38الوالء والعتق  -باب ( ) 24مصير الوالء لمن

أعتق  -برقم ( )2484من طريق مالك عن عبد اهلل بن دينار ،بزيادة قول مالك.

وابن حبان في صحيحه ( - )313/22كتاب ( )14البيوع  -باب ( )2البيع في النهي عنه

 برقم ( )4248من طريق شعبة عن عبد اهلل بن دينار بلفظه .و في ( - )312/22برقم( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )12( - )122/1كتاب الفرائض  )23( -باب بيع الوالء  -برقم ( )3221عن ابن عمر.
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( )4242من طريق زهير بن معاوية عن سفيان ،بلفظه  -برقم ( )4224من طريق عبيد اهلل بن
عمر عن عبد اهلل بن دينار ،بنحوه.

والطيالسي في مسنده ( - )444/3برقم ( )2222من طريق شعبة عن عبد اهلل بن دينار،

بلفظه.

والبزار في مسنده (  - )244/21برقم ( )2211من طريق محمد بن عبد الملك عن يحي

بن سليم عن عبيد اهلل عن ابن عمر ،بلفظه ،و في ( - )242/21برقم ( )2213من طريق

عبيد اهلل عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه ،و في ( - )124/23برقم ( )1221من طريق محمد بن
عبيد عن عبد اهلل بن دينار ،جزء من الحديث بلفظه.

والبغوي في شرح السنة ( - )323/8كتاب الفرائض  -باب باب الوالء ال يباع وال يوهب من

طريق عبد الرحيم بن منيب عن سفيان بلفظه .و في ( - )324/8برقم ( )1111من طريق

مالك عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

الفضل بن دكين أبو نعيم ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)46
سفيان الثوري  ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)91

عبد اهلل بن دينار ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)82

عبد اهلل بن عمر ,تقدمت تقدمت ترجمته صفحة (.)69

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال ابن دقيق" :الوالء حق ثبت بوصف وهو اإلعتاق فال يقبل النقل إلى الغير بوجه من

الوجوه؛ ألن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه وال يستحقه إال من قام به ذلك الوصف (." )1

( )1إحكام األحكام شرح عمدة األحكام (.)224/
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الحديث التسعون:
ِ ِ
ح َّدثََنا م ِ
َن َّ
ش ْع َب ُة َح َّدثََنا َع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن ِدي َن ٍ
الن ِب َّى :
ار َع ِن ْاب ِن ُع َم َر أ َّ
يم َح َّدثََنا ُ
َ
ُْ
سل ُم ْب ُن إ ْب َراه َ
" َنهَى َع ْن َب ْي ِع اْل َوالَ ِء َو َع ْن ِه َبتِ ِه (.")1

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه ()14( - )2244/1كتاب العتق )3( -باب النهي عن بيع الوالء

وهبته  -برقم ( )21من طريق سليمان بن بالل عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه.

وأبي داود في سننه ()22( - )82/3كتاب الفرئض  )24( -باب في بيع الوالء  -برقم

( )1212من طريق حفص بن عمرو عن شعبة ،بلفظه.

والترمذي في جامعه ( )21( - )232/3كتاب البيوع  )14( -باب كراهة بيع الوالء وهبته

 برقم ( )2131من طريق عبد الرجمن بن مهدي عن شعبة ،بلفظه  -برقم ( )1211من طريقعن سفيان بن عيينة عن ابن دينار ،بلفظه.

وابن ماجه في سننه ()13( - )228/1كتاب الفرائض  -برقم ( )1242من طريق وكيع

عن شعبة وسفيان ،بلفظه  -برقم ( )1248من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب عن
يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد اهلل بن عمر عن عبد اهلل بن عمر ،بلفظه.

والنسائي في سننه ()44( - )341/2كتاب البيوع  )82( -باب بيع الوالء  -برقم ()4122

من طريق عبيد اهلل عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه.

والدارمي في سننه ( )12( - )122/1كتاب الفرائض – ( )23باب بيع الوالء  -برقم

( )3222من طريق سفيان بن عيينة عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه ،وفي  -برقم ( )3222من
طريق جعفر بن عون عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد اهلل بن عمر ،بنحوه.

وأحمد في مسنده ( )2/1من طريق سفيان عن عبد اهلل بن دينار ،بنحوه ،في ( )22/1من

طريق محمد بن جعفر عن شعبة ،بلفظه ،وفي ( )242/1من طريق عفان عن شعبة ،بلفظه.

ومالك في المؤطأ ( )38( - )281/1كتاب الوالء والعتق  ) 24( -باب مصير الوالء لمن

أعتق  -برقم ( )2484من طريق مالك عن عبد اهلل بن دينار ،بزيادة قول مالك.

والحاكم في مستدركه ( - )124/1كتاب العتق  -باب النهي عن بيع الوالء و عن هبته

من طريق سفيان بن عيينة عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه ،و في ( - )342/4كتاب الفرئض-

باب الوالء لحمة كلحمة النسب من طريق أبي يوسف عن عبد اهلل بن دينار ،بنحوه ،وأيضاً من
طريق عبد الرحمن بن حمدان عن أبي حاتم الرازي عن محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل

بن أمية عن نافع عن ابن عمر ،بنحوه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )12( - )122/1كتاب الفرائض )23( -باب بيع الوالء  -برقم ( )3222عن ابن عمر.
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وابن حبان في صحيحه ( - )313/22كتاب ( )14البيوع  -باب ( )2البيع في النهي عنه

 -برقم ( )4248من طريق أبي الوليد والحوضي عن شعبة ،بلفظه ،وفي ( - )312/22برقم

( )4242من طريق سفيان عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه  -برقم ( )4224من طريق عبيد اهلل
بن عمر عن عبد اهلل بن دينار ،بنحوه.

والطيالسي في مسنده ( - )444/3برقم ( )2222من طريق أبي داود عن شعبة ،بلفظه.

والبزار في مسنده ( - )244/21برقم ( )2211من طريق محمد بن عبد الملك عن يحي

بن سليم عن عبيد اهلل عن ابن عمر ،بلفظه ،وفي ( - )242/21برقم ( )2213من طريق عبيد
اهلل عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه ،وفي ( - )124/23برقم ( )1221من طريق محمد بن عبيد
عن عبد اهلل بن دينار ،جزء من الحديث بلفظه.

والبغوي في شرح السنة ( - )323/8كتاب الفرائض  -باب باب الوالء ال يباع وال يوهب من

طريق سفيان عن عبد اهلل بن دينار ،بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

مسلم بن إبراهيم  ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)212
شعبة بن حجاج  ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)11

عبد اهلل بن دينار ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)82

عبد اهلل بن عمر ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)69

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال ابن دقيق" :الوالء حق ثبت بوصف وهو االعتاق فال يقبل النقل إلى الغير بوجه من

الوجوه ألن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه وال يستحقه إال من قام به ذلك الوصف (." )1

( )1إحكام األحكام شرح عمدة األحكام (.)444/
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( )22كتاب الوصايا

( )4باب من استحب الوصية

الحديث والحادي والتسعون:
َخبرَنا عب ْي ُد اللَّ ِه ,ع ْن َن ِ
ٍ
ال" :
اف ٍعَ ,ع ِن ْاب ِن ُع َم َر أ َّ
ول اللَّ ِه  قَ َ
س َ
َ
َح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ُع َب ْيد ,أ ْ َ َ ُ َ
َن َر ُ
ِ ِ ِ َّ ِ
َما َح ُّ
وبة ِع ْن َدهُ (" )1
ام ِر ُم ْسلِم َيبِ ُ
يت لَْيلَتَْي ِن َولَهُ َش ْىء ُيوصى فيه إِال َوَوصيَّتُهُ َم ْكتُ َ
ق ْ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )22( - )422/2كتاب الوصايا  )2( -باب الوصايا  -برقم

( )1238من طريق مالك عن نافع ،بلفظه.

ومسلم في صحيحه ()12( - )2142/3كتاب الوصية  -برقم ( )2من طريق يحي بن

سعيد عن عبيد اهلل باأللفاظ متقاربة ،وفي ( - )2124/1برقم ( )4من طريق هارون بن معروف
عن بن وهب عن ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن عبد اهلل بن عمر باأللفاظ متقاربة.

وأبي داود في سننه ( )28( - )22/3كتاب الوصايا  )2( -باب ما جاء في ما يؤمر به من

الوصية  -برقم ( )1814من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد اهلل ،بلفظه.

والترمذي في جامعه ( )8( - )344/3كتاب الجنائز  )2( -باب ما جاء في الحث على

الوصية  -برقم ( )224من طريق عبد اهلل بن نمير عن عبيد اهلل ،بلفظه.

والنسائي في سننه ()34( - )138/1كتاب الوصايا  )2( -باب الكراهية في تأخير

الوصية -برقم ( )3122من طريق الفضيل عن عبيد اهلل ،بلفظه ،وفي( - )132/1برقم

( )3121من طريق مالك عن نافع ،بلفظه – برقم ( )3128من طريق يونس بن عبد اهلل عن
ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه ،بنحوه.

وابن ماجه في سننه ()11( - )242/1كتاب الوصايا  )21( -باب الحث على الوصية-

برقم ( )1122من طريق ابن نمير عن عبيد اهلل بن عمر ،بلفظه ،وفي ( - )241/1برقم

( )1241من طريق روح بن عوف عن نافع ،بلفظه.

وأحمد في مسنده ( ،)24/1وفي ( )24/1كالهما من طريق أيوب عن نافع ،بلفظه ،وفي

( )22/1من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد اهلل ،بلفظه ،وفي ( )223/1من طريق مالك عن
نافع ،بلفظه  ،وفي ( )212/1من طريق عبد اهلل عن أبي عن كثير بن هشام عن جعفر بن
برقان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ،جزء من الحديث ،بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )22( - )383/23كتاب الوصية  -برقم ( )1414من طريق عبد األعلى

بن عبد األعلى عن عبيد اهلل ،بلفظه.
( )1أخرجه الدارمي في سننه( )22(-)211/2كتاب الوصايا)1(-باب من استحب الوصية-برقم()3164عن بن عمر.
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ترجمة رواة الحديث:

محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي( ,)1أبو عبد اهلل الكوفي( .)2وثقه ابن سعد( ،)3وأحمد(،)4

والعجلي( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة ثالث ومائتين( ،)6ووثقه الدارقطني

(،)7

(.)10

وابن حجر( ،)8وقال أبو حاتم صدوق ليس به بأس ( ،)9وقال الذهبي :صدوق مشهور

عبيد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي ,أبو عثمان المدني(،)11
وثقه ابن حبان وقال :مات سنة أربع وأربعين ومائة( ،)12ووثقه الذهبي( ،)13وابن حجر(.)14

نافع مولى عبد اهلل بن عمر ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)66

عبد اهلل بن عمر ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)69

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال النووي" :معنى الحديث ما الحزم واالحتياط للمسلم إال أن تكون وصيته مكتوبة عنده،

ويستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحته ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليه" .ووصيته

مكتوبة عنده" فمعناه مكتوبة وقد أشهد عليه بها ال أنه يقتصر على الكتابة ،بل ال يعمل بها وال
تنفع إال إذا كان أشهد عليه بها ،هذا مذهبنا ومذهب الجمهور (" )15

( )1هذه النسبة إلى الطنفسة .األنساب للسمعاني ()23/4
( )2تهذيب الكمال (.)24/11

( )3الطبقات الكبرى (.)214/8
( )4بحر الدم ( .)244/

( )5معرفة الثقات (.)142/1

( )6الثقات البن حبان (.)442/2

( )7سؤاالت السلمي للدارقطني ( .)184/
( )8التقريب ( .)422/

( )9الجرح و التعديل (.)22/8

( )10المغني في الضعفاء (.)121/1
( )11تهذيب الكمال (.)214/22

( )12الثقات البن حبان ()242/2
( )13الكاشف (.)128/2

( )14التقريب ( )323/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )232/2بحر الدم ( ، )242/معرفة الثقات
( ، )221/1الجرح والتعديل ( ، )312/2أسماء الثقات البن شاهين ( ، )214/تهذيب األسماء (.)323/2

( )15المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (.)24/21
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الحديث الثاني والتسعون:

( )9باب من لم يوص

ف ا ْلي ِ
ط ْلح َة ْب ِن م ٍ
ِ
ِِ
ت َع ْب َد اللَّ ِه
ام ِّى قَ َ
وس َ
سأَْل ُ
صِّر َ
ف َع ْن َمالك ْب ِن م ْغ َو ٍل َع ْن َ َ
الَ :
ُ َ
َح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ُي ُ
ِ
ت :فَ َك ْي َ ِ
الن ِ
ب َعلَى َّ
َم َر
صى َر ُسو ُل اللَّ ِه  ؟ قَ َ
ال :الَُ .قْل ُ
ف ُكت َ
ْب َن أَِبى أ َْوفَى " :أ َْو َ
اس اْل َوصَّيةُ أ َْو أ َ
َمر علَى و ِ
صي ِ
بِاْلو ِ
صى بِ ِكتَ ِ
ص ِّى
ال ُه َزْي ُل ْب ُن ُش َر ْحبِ َ
اب اللَّ ِه َوقَ َ
َّة ؟ فَقَ َ
يل :أَُبو َب ْكر َك َ
ال :أ َْو َ
ان َيتَأ َّ ُ َ َ
َ
()1
ِِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ َّ ِ
امة "
َر ُسول الله َ ،وَّد أَُبو َب ْكر أََّنهُ َو َج َد م ْن َر ُسول الله َ ع ْهداً فَ َخ َزَم أ َْنفَهُ بخ َز َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )22( - )414/ 2كتاب الوصايا  )2( -باب الوصايا  -برقم

( )1244من طريق خالد بن يحيى ،جزء من الحدبث بلفظه ،و في ( )14( - )228/ 2كتاب
المغازي )83( -باب مرض النبي ووفاته  -برقم ( )4414من طريق أبي نعيم عن مالك بن

مغول ،جزء من الحدبث بلفظه )11( - )213/ 8( ،كتاب القرآن  )28( -باب الوصية بكتاب

اهلل  -برقم ( )2411من طريق أبي نعيم عن مالك بن مغول ،جزء من الحدبث بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )12( - )2121/3كتاب الوصية  )2( -باب ترك الوصية لمن ليس

له شيء يوصى فيه برقم ( )21من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول ،جزء من

الحديث بلفظه.

والترمذي في جامعه ( )32( - )431/ 4كتاب الوصايا )4( -باب أن النبي لم يوصي -

برقم ( )1222من طريق أبي قطن عمرو بن الهيثم البغدادي عن مالك بن مغول ،جزء من

الحديث بلفظه.

والنسائي في سننه ( )34( - )144/ 1كتاب الوصايا  )1( -باب هل أوصى النبي  -برقم

( )3114من طريق خالد بن الحارث عن مالك بن مغول ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )11( - )244/ 1كتاب الوصايا باب هل أوصى رسول اهلل -برقم

( )1121من طريق وكيع عن مالك بن مغول ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )324/ 4من طريق حجاج عن مالك بن مغول ،جزء من الحديث بلفظه،

وفي ( )322/4من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي

( )382/4من طريق وكيع عن مالك ،بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )22( - )381/ 23كتاب الوصية  -برقم ( )1413من طريق

سفيان عن مالك بن مغول ،جزء من الحديث بلفظه.

()1أخرجه الدارمي في سننه()13(-)181/1كتاب الوصايا)3(-باب من لم يوص-برقم()3284عن عبد اهلل بن أبي أوفى.
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ترجمة رواة الحديث:

محمد بن يوسف ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)91

مالك بن مغول البجلي( ،)1أبو عبد اهلل الكوفي( .)2وثقه ابن حبان وقال :مات سنة تسع وخمسين
(.)5

ومائة ( ،)3ووثقه الذهبي( ،)4ابن حجر

طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب الهمداني( ،)6وثقه ابن سعد( ،)7والعجلي( ،)8وأبو حاتم (،)9
(.)11

وذكره ابن حبان الثقات وقال :مات سنة اثنتي عشرة ومائة ( ،)10ووثقه ابن حجر

عبد اهلل بن أبي أوفى األسلمي أبي معاوية ,توفي بالكوفة سنة ست وثمانين

(. )12

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال النووي":وقوله "أوصى بكتاب اهلل" أي بالعمل بما فيه ،وقد قال اهلل تعالىَ  :ما فََّر ْط َنا ِفي
ا ْل ِكتَ ِ
ش ْي ٍء )13(ومعناه أن من األشياء ما يعلم منه نصاً ومنها ما يحصل باالستنباط (.")14
اب ِم ْن َ

( )1هذه النسبة إلى قبيلة بجيلة .األنساب .للسمعاني (.)184/2
( )2تهذيب الكمال (.)228/12

( )3الثقات البن حبان (.)411/2

( )4العبر في خبر من غبر (.)222/2

( )5التقريب ( .)228/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )482/8سؤاالت اآلجري أبو داود السجستاني
( ،)222/بحر الدم ( ،)241/معرفة الثقات ( ، )112/1الجرح والتعديل ( ،)121/8تاريم أسماء الثقات (.)122/

( )6تهذيب الكمال (.)434/23
( )7الطبقات الكبرى (.)411/8
( )8معرفة الثقات (.)422/2

( )9الجرح والتعديل (.)424/4

( )10الثقات البن حبان (.)323/4
( )11التقريب ( .)138/

( )12أسد الغابة (.)21/3انظر للتوسع في ترجمته إلى  :اإلصابة في تمييز الصحابة (.)38/4
( )13سورة األنعام آية (.)38

( )14المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (.)88/22
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( )19كتاب فضائل القرآن

( )2باب فضل من ق أر القرآن

الحديث الثالث والتسعون:
ت ُع ْق َب َة ْب َن
يع َةَ ,ع ْن ِم ْ
ان ,قَ َ
س ِم ْع ُ
َح َّدثََنا َع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن َي ِز َ
اع َ
ش َر ِح ْب ِن َه َ
الَ :
يدَ ,ح َّدثََنا ْاب ُن لَ ِه َ
ِ
ت رس َ ِ
ام ٍر يقُو ُلِ :
ِ
آن ِفى إِ َهاب()1ثَُّم أُْل ِقى ِفى َّ
الن ِار َما
َع َ
ول اللَّه َ يقُو ُل ":لَ ْو ُجع َل اْلقُ ْر ُ
سم ْع ُ َ ُ
َ
َ

ق(" )2
احتََر َ
ْ

تخريج الحديث:

أخرجه أحمد في مسنده ( )222/4من طريق أبي سعيد عن ابن لهيعة بلفظه .وفي ()224/4
من طريق أبي عبدالرحمن عن ابن لهيعة ،بألفاظ متقاربة ،وفي ( )222/4من طريق الحجاج
عن ابن لهيعة ،جزء من الحديث بلفظه.

وأبي يعلى في مسنده ( - )184/ 3برقم ( )2242من طريق أبي عبد الرحمن عن ابن

لهيعة ،بلفظه.

والبغوي في شرح السنة ( - )431/ 4كتاب فضائل القرآن  -باب فضل تالوة القرآن  -برقم

( )22284من طريق أبي إسحاق بن عيسى عن ابن لهبعة ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:
عبد اهلل بن يزيد ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)14

عبد اهلل بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان الحضرمي( .)3ضعفه ابن سعد(،)4
ويحيى بن معين

(،)5

والنسائي( ،)6وأبو حاتم ،وأبو زرعة( ،)7والدارقطني( ،)8والذهبي( ،)9وقال ابن حبان:

كان شيخ ًا صالحاً ،ولكنه كان يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه ،ثم احترقت كتبه في سنة سبعين
ومائة قبل موته بأربع سنين ،وكان أصحابناً :يقولون إن سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل

العبادلة فسماعهم صحيح ،ومن سمع منه بعد احتراق كتبه فسماعه ليس بشئ ،وقال :مات سنة أربع

( )1إهاب هو الجلد قبل الدبغ  -النهاية في غريب الحديث (.)228/2

( )2أخرجه الدارمي في سننه()13( -)343/1كتاب فضائل القرآن )2(-باب فضل من ق أر القرآن-برقم( )3324عن عقبة
ابن عامر.

( )3تهذيب الكمال (.)488/22
( )4الطبقات الكبرى (.)214/2

( )5تاريم ابن معين برواية الدارمي ( .)222/
( )6الضعفاء والمتروكون ( .)238/
( )7الجرح و التعديل (.)242/2

( )8سؤاالت السلمي للدارقطني ( .)142/
( )9المغني في الضعفاء (.)224/2
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وسبعين ومائة ( ،)1وقال ابن عدي :حديثه حسن كأنه يستبان عمن روى عنه ،وهو ممن يكتب حديثه

( ،)2وقال ابن حجر صدوق ،وخلط بعد احتراق كتبه ،ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من

غيرهما ،وله في مسلم بعض شيء مقرون

(.)3

مشرح بن هاعان المعافري ,أبو المصعب المصري( .)4وثقه يحيى بن معين( ،)5والعجلي( ،)6وذكره ابن

حبان في الثقات( ،)7والذهبي( ،)8وقال ابن عدي :وأرجو أنه ال بأس به ( ،)9وقال ابن حجر :مقبول
وقال :مات سنة ثمان وعشرين ومائة ( ،)10وقال ابن حبان :إنه يروى عن عقبة بن عامر أحاديث
مناكير ال يتابع عليها ،والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات واالعتبار بما وافق الثقات

(.)11

عقبة بن عامر ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)219

درجة الحديث:

الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن مداره على عبد اهلل بن لهيعة وهو ضعيف ،وألن مشرحاً

يروي عن عقبة أحاديث مناكير ال يتابع عليها كما قال ابن حبان.

التعليق على الحديث:
قال البغوي :حكي عن أحمد بن حنبل قال :معناه " :لو كان القرآن في إهاب ،يعني :في جلد ،في

قلب رجل ،يرجى لمن القرآن محفوظ في قلبه أن ال تمسه النار" .وقال البغوي نقالً عن أبي عبد اهلل

البوشنجي :معناه" :أن من حمل القرآن وقرأه لم تمسه النار يوم القيامة" .وقال رحمه اهلل :هذا كما يروى

عن أبي أمامة قال " :احفظوا القرآن فإن اهلل ال يعذب بالنار قلباً وعى القرآن " ،وذهب بعضهم إلى أنه
كان في عصر النبي  علماً لنبوته ،كاآليات التي في عصر األنبياء ،من كالم الموتى أو الدواب

ونحوه ،ثم يعدم بعدهم ،ذكره القتيبي " .قال خباب بن األرت ":تقرب إلى اهلل ما استطعت ،فإنك لن تقرب
(.)12

إليه بشيء أحب إليه من كالمه"

( )1المجروحون (.)22/1

( )2الكامل في ضعفاء الرجال (.)223/4
( )3التقريب ( .)322/

( )4تهذيب الكمال (.)4/18

( )5تاريم ابن معين برواية الدارمي ( .)141/
( )6معرفة الثقات (.)122/1

( )7الثقات البن حبان (.)421/2
( )8الكاشف (.)112/1

( )9الكامل في ضعفاء الرجال (.)424/1
( )10التقريب ( .)231/

( )11المجروحون (.)18/3
( )12شرح السنة البغوي (.)437/4
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الحديث الرابع والتسعون

ام َر ُسو ُل
َّان َع ْن َزْي ِد ْب ِن أ َْرقَ َم قَ َ
َّان َع ْن َي ِز َ
يد ْب ِن َحي َ
َح َّدثََنا َج ْعفَُر ْب ُن َع ْو ٍن َح َّدثََنا أ َُبو َحي َ
ال " :قَ َ
الناس إَِّنما أ ََنا ب َشر ي ِ
َن َيأْتَِينِى
وش ُ
اللَّ ِه َ ي ْوماً َخ ِطيباً فَ َح ِم َد اللَّهَ َوأَثَْنى َعلَ ْي ِه ثَُّم قَ َ
ك أْ
َ ُ
الَ :يا أَيُّهَا َّ ُ َ
رسو ُل ربِّى فَأُ ِجيبه وِاِّنى تَ ِارك ِفي ُكم الثََّقلَْي ِن :أ ََّولُهما ِكتَاب اللَّ ِه ِف ِ
يه اْله َدى والنُّور فَتَم َّس ُكوا بِ ِكتَ ِ
اب اللَّ ِه
ُ
َُ َ
ُ َ ُ َ
َُ
ُ
َُ َ
(.)1
ث علَ ْي ِه ورَّغب ِف ِ
ِ
ث َم َّرات
يه ثَُّم قَ َ
َه ِل َب ْيتِى " ثَالَ َ
َه َل َب ْيتِى أُ َذ ِّك ُرُك ُم اللَّهَ ِفى أ ْ
الَ :وأ ْ
َو ُخ ُذوا بِه ،فَ َح َّ َ َ َ َ

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه ( )44( - )2823/4كتاب فضائل الصحابة  )4( -باب فضائل

علي بن أبي طالب – برقم ( )31من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان ،بألفاظ متقاربة،
وفي ( - )2824/4برقم ( )32من طريق سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان ،جزء من الحديث بنحوه.

وأحمد في مسنده ( )311/4من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن ابن حبان التيمي ،بنحوه،

وأيضاً من طريق عبد اهلل عن أحمد عن أسود بن عامر عن إسرائيل عن ابن المغيرة عن علي
بن ربيعة عن زيد بن أرقم،جزء من الحديث بلفظه.

وعبد بن حميد في مسنده (  )112( - )224/من طريق جعفر بن عون عن أبي حيان،

بألفاظ متقاربة.

والبزار في مسنده ( - )132/24برقم ( )4314من طريق سعيد بن مسروق عن يزيد بن

حبان ،بألفاظ متقاربة.

والنسائي في سننه الكبرى ( - )322/ 2كتاب المناقب )2( -باب العباس بن عبد المطلب

 -برقم ( )8222من طريق جرير عن يزيد بن حبان ،بألفاظ متقاربة.

وابن خزيمة في صحيحه ( - )11/4كتاب الزكاة – ( )348باب ذكر الدليل على أن بني

عبد المطلب هم من أل النبي الذين حرموا الصدقة ال كما قال من زعم أن النبي الذين حرموا

الصدقة أل علي وأل جعفر وأل العباس  -برقم ( )1322من طريق محمد بن الفضل عن أبي
حيان التيمي يحيى بن سعيد التيمي الرباب ،بنحوه.

وابن شيبة في مصنفه ( )14( -)242/24كتاب فضائل القرأن  )12( -باب في الوصية

بالقرأن وقراءته -برقم ( )34242من طريق مسروق عن يزيد بن حبان ،بنحوه.

والبيهقي في سننه الكبرى ( )1( - )248/1كتاب الصالة  )122( -باب بيان أهل بيته

الذين هم آله  -برقم ( )1222من طريق محمد بن عبد الوهاب عن أبي حيان ،جزء من الحديث
بلفظه ،وفي ( )38( - )34/2كتاب قسم الصدقات – ( )32باب بيان آل محمد الذين تحرم

( )1أخرجه الدارمي في سنه ( )23(- )425/2كتاب فضائل القرآن – ( )1باب فضل من ق أر القرآن – برقم ( )1133عن
زيد بن أرقم.
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عليهم الصدقة والمفروضة  -برقم ( )23122من طريق محمد بن عبد الوهاب عن جعفر بن

عون ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )14( - )223/24كتاب آداب القاضي  )14( -باب ما
يقضي به القاضي ويفتي به  -برقم ( )14831من طريق إبراهيم بن إسحاق عن جعفر بن

عون ،جزء من الحديث بلفظه.

والبغوي في شرح السنة ( -)222/24كتاب فضائل الصحابة  -باب مناقب أهل الرسول -

برقم ( )3223من طريق أبي أحمد محمد بن عبد الوهاب العبدي عن أبي حيان يحيى بن سعيد
بن حيان ،بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:
جعفر بن عون ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)264

يحيى بن سعيد بن حيان ,أبو حيان التيمي الكوف( .)1ذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة

خمس وأربعين ومائة( ،)2ووثقه الذهبي( ،)3وابن حجر
يزيد بن حيان التيمي الكوفي

(.)5

(.)4

وثقه الذهبي( ،)6وابن حجر وقال مات بعد المائة

(.)7

زيد بن أرقم ,صحابي تقدمت ترحمته صفحة (.)284

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال البغوي " :سماهما ثقلين؛ ألن األخذ بهما ،والعمل بهما ثقيل ،وقيل في تفسير قوله عز وجل:
()8
يال أي :أوامر اهلل وفرائضه ونواهيه ال تودى إال بتكلف ما يثقل ،وقيل :قوالً
سُن ْل ِقي َع َل ْي َك قَ ْوًال ثَ ِق ً
إَِّنا َ
ال ،أي :له وزن ،وسمي الجن واإلنس ثقلين؛ ألنهما فضال بالتمييز على سائر الحيوان ،وكل شيء له
ثقي ً

( )1تهذيب الكمال (.)343/31

( )2الثقات البن حبان (.)094/7
( )3الكاشف (.)366

( )4التقريب (  .)091/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )474/8تاريم ابن معين برواية الدارمي ()44/
 ،بحر الدم ( ، )114/معرفة الثقات للعجلي ( ، )304/4الجرح و التعديل (.)149/9

( )5تهذيب الكمال (.)114/34
( )6الكاشف (.)381/4
( )7التقريب ( .)611/

( )8سورة المزمل آيه (.)0
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وزن وقدر يتنافس فيه ،فهو ثقل .وقال زيد بن أرقم :أهل بيته من حرم بالصدقة بعده آل علي ،وآل

عقيل ،وآل جعفر ،وآل عباس (." )1

الحديث الخامس والتسعون:
ِ ِ
ح َّدثََنا م ِ
س ُن ْب ُن أَِبى َج ْعفَ ٍر َح َّدثََنا ُب َد ْيل َع ْن أََن ٍ
سو ُل
ال :قَ َ
س قَ َ
َ
ُْ
ال َر ُ
يم َح َّدثََنا ا ْل َح َ
سل ُم ْب ُن إ ْب َراه َ
()2
الن ِ
َه ُل اْلقُ ْر ِ
َهلِي ِن ِم َن َّ
آن "
ول اللَّ ِه َم ْن ُه ْم قَ َ
يلَ :يا َر ُس َ
اسِ ،ق َ
ال :أ ْ
اللَّ ِه  ":إِ َّن لِلَّ ِه أ ْ

تخريج الحديث:

أخرجه ابن ماجه في سننه ( )2( -)28/2كتاب المقدمة  )21( -باب فضل من يعلم القرأن وعلمه-

برقم ( )122من طريق عبد الرحمن بن بديل عن بديل بن ميسرة ،بزيادة لفظ أهل اهلل وخاصته.

وأحمد في مسنده ( )212/3من طريق عبد الرحمن بن بديل العقيلي عن بديل العقيلي ،جزء من
الحديث بلفظه ،وأيض ًا من طريق عبد الرحمن بن بديل العقيلي عن بديل بن ميسرة ،بألفاظ متقاربة ،وفي

( )141/3طريق عبد الرحمن بن بديل العقيلي عن بديل بن ميسرة ،جزء من الحديث بلفظه.

والطيالسي في مسنده ( - )282/3برقم ( )1138من طريق طريق عبد الرحمن بن بديل

العقيلي عن بديل بن ميسرة ،جزء من الحديث بلفظه.

والحاكم في مستدركه ( - )221/2كتاب فضائل القرأن  -باب قال أهل القرأن هم أهل اهلل

وخاصته من طريق عبد الرحمن بن بديل عن بديل بن ميسرة ،جزء من الحديث بلفظه.

والنسائي في سنننه الكبرى ()42( -)113/2كتاب فضائل القرأن  )11( -باب ثواب القرأن

وأهل القرأن  -برقم ( )2222عبد الرحمن بن بديل العقيلي عن بديل بن ميسرة ،زاد خاصته.

والبزار في مسنده ( -)214/23برقم ( )2312من طريق عبد الرحمن بن بديل عن بديل بن

ميسرة ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

مسلم بن إبراهيم ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)212

الحسن بن أبي جعفر الجفري( ،)3أبو سعيد األزدي( .)4ضعفه بن المديني( ،)5وأحمد(،)6
(،)7

والعجلي

( )1شرح السنة (.)228/24

( )2أخرجه الدارمي في سننه( )33(-)341/1كتاب فضائل القرأن )2(-باب فضل من ق أر القرأن -برقم( )3311عن أنس
بن مالك .

( )3الجفرة الوهدة من االرض وجمعها جفار  ،وهي ناحية البصرة تسمى جفرة خالد .األنساب ()22/1
( )4تهذيب الكمال (.)24/1

( )5سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني ( .)11/
( )6بحر الدم ( .)44/

( )7معرفة الثقات للعجلي (.)121/2

234

وضعفه أبو داود( ،)1والبخاري( ،)2والنسائي( ،)3وأبو زرعة( ،)4وأبو حاتم( ،)5وابن حبان( ،)6وذكره

الدارقطني في الضعفاء( ،)7وكذا أبو نعيم األصبهاني( ،)8وضعفه ابن حجر

(،)9

وقال ابن عدي :إنه ال

يتعمد الكذب وهو صدوق ،ولعل هذه األحاديث التي أنكرت عليه توهمها توهماً أو شبه عليه فغلط(،)10
وقال ابن سعد :مات سنة ستين ومائة

(.)11

بديل بن ميسرة العقيلي البصري( .)12ذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة ثالثين

ومائة( ،)13ووثقه الذهبي( ،)14وابن حجر

(.)15

أنس بن مالك ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)11

درجة الحديث:

الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن الحسن بن حعفر الجفري ضعيف ،وبالمتابعات التامة

يرتقي إلى الحسن لغيره.

التعليق على الحديث:

قال المناوي":أهل القرآن "أي حفظته المالزمون لتالوته العاملون بأحكامه في الدنيا ،وقيل:

أهله من بحث على أس ارره ومعانيه "عرفاء أهل الجنة" الذين ليسوا بقرء أي هم زعماؤهم وقادتهم،

وفيه أن في الجنة أئمة وعرفاء ،فاألئمة األنبياء فهم إمام القوم ،وعرفاؤهم القراء والعريف من

تحت يد اإلمام فله شعبة من السلطان ،فالعرافة هناك ألهل القرآن الذين عرفوا بتالوته وعملوا
به(." )16

( )1سؤاالت اآلجري ألبي داود( .)344/
( )2الضعفاء الصغير للبخاري ( .)31/

( )3الضعفاء و المتروكون للنسائي ( .)22/

( )4الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤاالت البرذعي ( .)221/
( )5الجرح و التعديل (.)12/3
()6المجروحون (.)132/2

( )7الضعفاء والمتروكون للدار قطني ( .)282/
( )8الضعفاء  -أبو نعيم األصبهاني ( .)23/
( )9التقريب ( .)222/

( )10الكامل في ضعفاء الرجال (.)348/1
( )11الطبقات الكبرى (.)184/2
( )12تهذيب الكمال (.)32/4

( )13الثقات البن حبان (.)222/1
( )14الكاشف (.)114/2

( )15التقريب (  .)332/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )132/2سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن
حنبل (  ، )312/معرفة الثقات ( ، )143/2الجرح و التعديل (.)418/1

( )16فيض القدير شرح الجامع الصغير (.)11/3
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الحديث السادس والتسعون:

( )1باب إذا اختلفتم بالقرأن فقوموا

َن َّ
َح َّدثََنا أ َُبو ُّ
الن ْع َم ِ
الن ِب َّى 
ان ا ْل َج ْوِن ِّى َع ْن ُج ْن ُد ٍب أ َّ
َع َوُر َع ْن أَِبى ِع ْم َر َ
ان َح َّدثََنا َه ُار ُ
ون األ ْ
ِِ
وموا(" )1
قَ َ
آن َما ا ْئتَلَ ْفتُ ْم َعلَْي ِه فَِإ َذا ْ
ال " :ا ْق َرُءوا اْلقُ ْر َ
اختَلَ ْفتُ ْم فيه فَقُ ُ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه( )11( -)841/8كتاب فضائل القرأن  )32( -باب اقرؤا

القرأن ما ائتلفت عليه قلوبكم  -برقم ( )2414من طريق أبي النعمان عن هارون األعور ،بزيادة

كلمة قلوبكم  -برقم ( )2412من طريق سالم بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني ،بألفاظ

متقاربة ،وفي ( )21( -)443/23كتاب االعتصام بالكتاب والسنة  )11( -باب كراهية الخالف
 -برقم ( )2314من طريق سالم بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني ،بزيادة كلمة قلوبكم -

برقم ( )2312من طريق همام بن منبه عن أبي عمران الجوني ،بزيادة كلمة قلوبكم.

ومسلم في صحيحه ( )42( - )1423/4كتاب العلم  )2( -باب النهي عن أتباع متشابه

القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن االختالف في القرآن  -برقم ( )3من طريق أبي قدامة

الحارث بن عبيد عن أبي عمران ،بزيادة قلوبكم ،وفي ( - )1424/4برقم ( )4من طريق همام
عن أبي عمران الجوني ،بألفاظ متقاربة.

والدارمي في سننه ( )33( -)324/1كتاب فضائل القرأن  )2( -باب إذا اختلفتم بالقرأن

فقوموا  -برقم ( )3314من طريق همام بن منبه عن أبي عمران الجوني ،بزيادة قلوبهم.

وأحمد في مسنده ( )323/4من طريق سالم بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني ،بزيادة

كلمة قلوبكم .

وابن حبان في صحيحه ()2( -)31/3كتاب الرقائق )2( -باب قراءة القرأن  -برقم ()221

 -برقم ( )222من طريق حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني ،بألفاظ متقاربة.

وأبي يعلى في مسنده ( - )82/3برقم ( )2222من طريق حماد بن زيد عن أبي عمران

الجوني ،بألفاظ متقاربة.

والبغوي في شرح السنة ( - )244/4كتاب فضائل القرأن  -برقم ( )2114من طريق حماد

ابن زيد عن أبي عمران الجوني ،بألفاظ متقاربة.

والنسائي في سننه الكبرى ( )42(-)124/2كتاب فضائل القرأن )12(-باب ِ
المراةُ في القرآن-برقم
( - )8441برقم ( )8443كالهما من طريق بن الفرافصة عن أبي عمران الجوني ،بزيادة قلوبكم.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )33( -)324/1كتاب فضائل القرآن )2( -باب إذا اختلفتم بالقرأن فقوموا  -برقم ()3322
عن جندب بن عبد اهلل.
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ترجمة رواة الحديث:
محمد بن الفضل ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)96

هارون بن موسى األزدي العتكي ,أبو موسى النحوي البصري األعور ,صاحب القراءة(.)1

وثقه أبو داود( ،)2ويحيى( ،)3وذكره ابن حبان في الثقات( ،)4وابن شاهين في الثقات( ،)5كما وثقه ابن

حجر ،وقال :إال أنه رمي بالقدر ،وقال مات بعد المائة ( ،)6وقال الذهبي :صدوق(.)7

عبد الملك بن حبيب األزدي ,أبو عمران الجوني البصري( .)8ذكره ابن حبان في الثقات وقال مات:
مات سنة ثالث وعشرين ومائة ( ،)9ووثقه الذهبي( ،)10وابن حجر

(.)11

جندب بن عبد اهلل وهو ابن سفيان ,أبو عبد اهلل البجلى العلقي ,وعلق من بجيلة(.)12

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:
قال ابن بطال" :قوله "اقرءوا ما ائتلفت قلوبكم " .فيه الحض على األلفة والتحذير من الفرقة فى

الدين ،فكأنه قال :اقرءوا القرآ ن والزموا االئتالف على ما دل عليه وقاد إليه ،فإذا اختلفتم فقوموا عنه ،أى
فإذا عرض عارض شبهة توجب المنازعة الداعية إلى الفرقة فقوموا عنه :أى فاتركوا تلك الشبهة الداعية

إلى الفرقة ،وارجعوا إلى المحكم الموجب لأللفة ،وقوموا لالختالف وعما أدى إليه ،وقاد إليه ال أنه أمر
بترك قراءة القرآن باختالف القراءات التى أباحها لهم؛ ألنه قال البن مسعود والرجل الذى أنكر

محسنا ،وانما نهاه
عليه مخالفته له فى القراء :كالكما محسن ،فدل أنه لم ينهه عما جعله فيه
ً
عن االختالف المؤدى إلى الهالك بالفرقة فى الدين(." )13

( )1تهذيب الكمال (.)221/34
( )2سؤاالت اآلجري ( .)321/

( )3تاريم ابن معين برواية الدوري ()242/1
( )4الثقات البن حبان (.)132/2
( )5أسماء الثقات ( .)142
( )6التقريب ( .)212/

( )7الكاشف (.)331/1

( )8تهذيب الكمال (.)122/28

( )9الثقات البن حبان (.)222/2

( )10سير أعالم النبالء (.)121/2

( )11التقريب ( .)311/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ،)132/2سؤاالت السلمي للدارقطني (.)123/
( )12تهذيب الكمال ( ، )232/2انظر للتوسع في ترجمته إلى  :التاريم الكبير ()112/1
( )13شرح صحيح البخارى ا البن بطال (.)184/24
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( )42باب فضل فاتحة الكتاب

الحديث السابع والتسعون:
سو ُل
َخ َب َرَنا أ َُبو َعلِ ٍّى ا ْل َح َن ِف ُّى َح َّدثَِنى ْاب ُن أَِبى ِذ ْئ ٍب َع ِن ا ْل َم ْق ُب ِر ِّ
أْ
ال :قَ َ
ى َع ْن أَِبى ُه َرْي َرةَ قَ َ
ال َر ُ
َِّ ِ
َّ ِ
آن وأ ُُّم اْل ِكتَ ِ
اب َوالس َّْبعُ اْل َمثَانِى (" )1
الله " :اْل َح ْم ُد لله أ ُُّم اْلقُ ْر ِ َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه في ( )12( -)113/8كتاب التفسير سورة الحجر  )3( -باب
اك س ْبعا ِم َن ا ْلمثَ ِاني وا ْلقُر َ ِ
يم ﴾( - )2برقم ( )4244من طريق آدم عن ابن
﴿ولَقَ ْد آتَْي َن َ َ ً
َ
َ ْ
َ
آن ا ْل َعظ َ
أبي ذئب ،جزء من الحديث بلفظه.
وأبي داود في سننه ( )8( -)244/2كتاب الوتر )22( -باب فاتحة الكتاب  -برقم

( )2422من طريق عيسى ابن يونس عن ابن أبي ذئب ،بزيادة رب العالمين.

والترمذي في جامعه ( )14( -)222/2كتاب فضائل القرأن  )2( -باب ما جاء في فضل فاتحة

الكتاب -برقم ( )1822من طريق قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه
عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )48( -)122/2كتاب التفسير القرأن )21(-باب من

سورة الحجر -برقم ( )3214من طريق عبد الحميد عن ابن أبي ذئب ،بلفظه .

والدارمي في سننه ( )33( -)328/1كتاب فضائل القرأن )21( -باب فضل الفاتحة الكتاب

 -برقم ( )3323من طريق نعيم عن عبد العزيز بن محمد عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه

عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )322/1من طريق عبد اهلل عن أبي عن سليمان بن داود عن إسماعيل

عن العالء عن أبيه عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )448/1من طريق يزيد بن

هارون عن ابن أبي ذئب ،جزء من الحديث بلفظه.

والدارقطني في سننه في ( -)81/1كتاب الصالة  -باب في الجهرببسم اهلل الرحمن الرحيم

 -برقم ( )2224من طريق نوح بن بالل عن ابن أبي ذئب جزء من الحديث بلفظه.

وأبي يعلى في مسنده ( - )312/22برقم ( )1481من طريق يحيى بن أيوب عن

إسماعيل ابن جعفر عن العالء عن أبيه عن أبي هريرة جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه في ()12( -)4/8كتاب التفسير  -باب ( )2ما جاء في فاتحة
الكتاب  -برقم ( ،)4424وفي ( - )8/8باب ( ﴿ )1يا أَيُّها الَِّذي َن آم ُنوا استَ ِج ِ ِ
س ِ
ول
ْ ُ
َ َ
يبوا للَّه َولِ َّلر ُ
َ
( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )23( - )316/2كتاب فضائل القرآن  )12( -باب فضل فاتحة الكتاب  -برقم ()3365
عن أبي هريرة.

( )2سورة الحجر آية (.)16
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()1
س ْب ًعا ِم َن
اعلَ ُموا- ﴾...برقم ( ،)4142وفي( )3(-)113/8باب﴿ َولَقَ ْد آتَْي َن َ
إِ َذا َد َعا ُك ْم ِل َما ُي ْح ِيي ُك ْم َو ْ
اك َ
ا ْلمثَ ِاني وا ْلقُر َ ِ
يم﴾(-)2برقم( ،)4243وجميعهم عن أبي سعيد بن المعلي ،جزء من الحديث بلفظه.
َ ْ
َ
آن ا ْل َعظ َ

ترجمة رواة الحديث:

عبيد اهلل بن عبد المجيد ,أبو علي الحنفي البصري( .)3وثقه ابن سعد( ،)4والعجلي( ،)5وذكره

ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة تسع ومائتين( ،)6ووثقه الذهبي( ،)7وقال يحيى :ليس به بأس(،)8

وقال أبو حاتم:صالح ليس به بأس( ،)9وقال ابن حجر:صدوق لم يثبت أن يحيى بن معين ضعفه (.)10

ابن أبي ذئب ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)48
سعيد المقبري ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)48
أبو هريرة ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)68

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن عبيد اهلل بن عبد المجيد صدوق ،وبالمتابعات التامة عند أبي

داود والترمذي يرتقي إلى الصحيح لغيره.

التعليق على الحديث:
وقال القرطبي نقالً عن البخاري ":سميت" أم الكتاب" ألنه يبتدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها

في الصالة ( .)11وقال القرطبي سميت أم القرآن؛ ألنها أوله ومتضمنة لجميع علومه ،و سميت السبع

المثاني بذلك؛ ألنها تثنى في كل ركعة ،وقيل :سميت بذلك؛ ألنها استثنيت لهذه األمة فلم تنزل على أحد

قبلها ذخ ار لها ،و سميت القرآن العظيم؛ لما تضمنها جميع علوم القرآن وذلك أنها تشتمل على الثناء
على اهلل  -عز وجل  -بأوصاف كماله وجالله وعلى األمر بالعبادات واإلخالص فيها ،واالعتراف

بالعجز عن القيام بشيء منها إال بإعانته تعالى وعلى االبتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم،
وكفاية أحوال الناكثين وعلى بيانه عاقبة الجاحدين (." )12

( )1سورة األنفال آية (.)14

( )2سورة الحجر ( آية .)82 -

( )3تهذيب الكمال (.)242/22

( )4الطبقات الكبرى (.)342/2

( )5معرفة الثقات للعجلي (.)222/1
( )6الثقات البن حبان ()444/8

( )7المغني في الضعفاء (.)141/2

( )8تاريم ابن معين برواية الدارمي ( .)228/
( )9الجرح و التعديل (.)314/2
( )10التقريب (.)323/

( )11فتح الباري (.)100/8

( )12الجامع ألحكام القرآن للقرطبي (.)224/2
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( )26باب في فضل سورة البقرة و آية الكرسي

الحديث الثامن والتسعون :
ِ
ول اللَّ ِه
س َ
ال :قَ َ
ان َح َّدثَِنى أ َْيفَعُ ْب ُن َع ْب ٍد ا ْل َكالَ ِع ُّى قَ َ
ص ْف َو ُ
ال َر ُجلَ :يا َر ُ
يرِة َح َّدثََنا َ
َح َّدثََنا أ َُبو ا ْل َمغ َ
ِ َّ
َّ
َى ُس ِ
َى َآية ِفى اْلقُ ْر ِ
ورة اْلقُ ْر ِ
ال فَأ ُّ
َعظَ ُم قَ َ
َحد .قَ َ
َعظَ ُم قَ َ
آن أ ْ
آن أ ْ
الَ :آيةُ اْل ُك ْرس ِّى اللهُ
الُ :ق ْل ُه َو اللهُ أ َ
أ ُّ َ
ِ
ب أَن تُ ِ
ِ ِ
ورِة
ال :فَ ُّ
ص َيب َك َوأ َّ
الَ إِلَهَ إِالَّ ُه َو اْل َح ُّ
ُمتَ َك قَ َ
ُّوم قَ َ
أى َآية َيا َنبِ َّى اللَّه تُح ُّ ْ
الَ :خات َمةُ ُس َ
ى اْلقَي ُ
ُمةَ لَ ْم تَتُْر ْك َخ ْي اًر ِم ْن َخ ْي ِر ُّ
الد ْن َيا
اها َهِذ ِه األ َّ
اْل َبقَ َرِة فَِإَّنهَا ِم ْن َخ َزائِ ِن َر ْح َم ِة اللَّ ِه ِم ْن تَ ْح ِت َع ْرِش ِه أ ْ
َعطَ َ
ِ (.)1
و ِ
ت َعلَ ْيه "
اآلخ َ ِرة إِالَّ ا ْشتَ َملَ ْ
َ

تخريج الحديث:

لم أقف على متابعات للحديث

شواهد الحديث:

عند ومسلم في صحيحه ( )9( – )449/1كتاب الصالة – ( )44باب فضل سورة الكهف

وآية الكرسي – برقم ()241عن أبي بن كعب ،جزء من الحديث بلفظه.

وأبو داود في سننه ( )1( – )454/1كتاب الوتر – ( )16ما جاء في آية الكرسي – برقم

( )1592عن أبي بن كعب ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )31( – )99/5كتاب حروف
القراءات – برقم( )5444عن األسقع البكري ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )41/4عن أبي السليل عن رجل من أصحاب ،جزء من الحديث بلفظه،

وفي ( )164/4عن أبي ذر ،جزء من الحديث بلفظه ،.وفي ( )294/4عن أبي أمامة ،جزء من

الحديث بلفظه.

والطيالسي في مسنده ( – )315/1برقم ( )514عن أبي ذر ،جزء من الحديث بلفظه.

وعبد بن حميد في مسنده ( – )62برقم ( )161عن أبي بن كعب ،جزء من الحديث بلفظه

والطبراني في المعجم الكبير ( – )335/1برقم ( )1443عن األسقع البكري ،جزء من

الحديث بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

عبد القدوس بن الحجاج الخوالني ,أبو المغيرة ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)243

صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)243

أيفع بن عبد الكالعي الشامي .قال البرديجي :مجهول( ،)2وقال ابن األثير نقالً عن أبي الفتح األزدي:
( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )13( - )314/1كتاب فضائل القرآن  )24( -باب في فضل سورة البقرة و آية الكرسي -
برقم ( )3384عن أبي ذر.

( )2طبقات األسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث (.)81/

239

له صحبة( ،)1وقال ابن حجر .روينا بعلو في مسند الدارمي وقد غلط فيه بعضهم فعده في الصحابة(،)2
وقال ابن حجر :تابعي صغير استدركه ،أبو موسى ،وقال نقالً عن غيره :مات سنة ست ومائة(.)3

جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار ,أبو ذر الغفاري صحابي جليل ،ومات

سنة اثنتين وثالثين(.)4

درجة الحديث:

الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن أيفع لم يعرف حاله ،وال يصح سماعه من الصحابي كما قال
ابن حجر ،إذن الحديث مرسل أو معضل بناء على قول ابن حجر(.)5

التعليق على الحديث:

قال المناوي نقالً عن القاضي" :وذلك ألن شرف اآليات لشرف مدلوالتها ورفعة قدرها

واشتمالها على الفوائد العظيمة والعوائد الخطيرة ،ثم بحسن النظم ومزيد البيان والفصاحة ،وال شك
أن أعظم المدلوالت ذات اهلل تعالى وصفاته وأشرف العلوم وأعالمها قد اًر وأرفعها منا اًر وأبقاها

ذخ اًر هو العلم اإللهي الباحث عن ذاته تقدس وصفاته الذاتية السلبية والثبوتية وما يدل عليها من
صنائعه وأفعاله ،وأن رجوع الخلق إليه وحسابهم عليه ال مرد لحكمه وال مانع من عذابه ،وهذه

اآلية باعتبار معناها وما يستفاد من مفهومها وفحواها اشتمل على جملة ذلك مفصالً أو مجمالً
على طريقة التقدير والتحقيق ال على منهج الدعوى ومحض التقليد(.")6

( )1أسد الغابة (.)282/2

( )2لسان الميزان (.)421/2

( )3اإلصابة في تمبيز الصحابة (.)244/2

( )4فتح المنان ( .)424/24أسد الغابة (.)322/2انظر للتوسع في ترجمته إلى  :تهذيب الكمال ( .)124/33االصابة
في تمييز الصحابة (.)14/2

( )5اإلصابة في تمبيز الصحابة (.)244/2

( )6فيض القدير شرح جامع الصغير (.)224/2
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الحديث التاسع والتسعون:
ح َّدثََنا أَبو ع ِ
يد
ش ْه ِر ْب ِن َح ْو َ
اصٍم َح َّدثََنا ُع َب ْي ُد اللَّ ِه ْب ُن أَِبى ِزَي ٍاد َع ْن َ
اء ِب ْن ِت َي ِز َ
ُ َ
َ
ش ٍب َع ْن أ ْ
َس َم َ
َع َ ِ
ِ
اآليتَْي ِن ﴿ اللَّ ُه الَ إِلَ َه إِالَّ ُه َو ا ْل َح ُّى
قَالَ ْت :قَ َ
اس ُم اللَّ ِه األ ْ
ظ ُم فى َهاتَْي ِن َ
سو ُل اللَّه ْ " 
ال َر ُ
()3( )2
ا ْلقَيُّوم ﴿)1(﴾...وِالَه ُكم إِلَه و ِ
احد" ﴾...
َ
َ ُ ْ
ُ

تخريج الحديث:

أخرجه أبو داود في سننه( )8(-)222/2كتاب الصالة الوتر )13( -باب الدعاء  -برقم

( )2428من طريق عيسى بن يونس عن عبيد اهلل بن زياد ،جزء من الحديث بلفظه.

والترمذي في جامعه ()42( -)222/2كتاب الصالة الدعوات  )12( -باب  -برقم

( )3428من طريق عيسى بن يونس عن عبيد اهلل بن زياد ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن ماجه في سننه ( )14( -)2112/1كتاب الصالة الدعاء  )2( -باب اسم اهلل األعظم

 -برقم ( )3822من طريق عيس بن يونس عن عبيد اهلل بن زياد ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )412/1من طريق محمد بن بكر عن عبيد اهلل بن زياد جزء من الحديث بلفظه.

والطبراني في المعجم الكبير( - )224/14برقم ( )14412من طريق أبي مسلم الكشي عن

أبي عاصم ،بألفاظ متقاربة.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )11( -)121/24كتاب الصالة الدعاء  )32( -باب في اسم

اهلل األعظم -برقم ( )12221من طريق عيسى بن يونس عن عبيد اهلل بن زياد ،بألفاظ متقاربة.
والبغوي في شرح السنة ( -)38/2كتاب الصالة الدعوات  -باب ما قيل في االسم األعظم

 -برقم ( )2112من طريق المكي بن إبراهيم عن أبي عاصم ،بألفاظ متقاربة.

للحديث شاهد نورده على النحو التالي:

عند الدارمي في سننه ( )33( -)312/1كتاب الصالة فضائل القرآن  )22( -باب في

فضل سورة البقرة وآل عمران  -برقم ( )2323عن عبد اهلل بن مسعود ،بنحوه.

( )1سورة البقرة آية (.)122
( )2سورة البقرة آية (.)213

( )3أخرجه الدارمي في سننه ( )13( - )313/1كتاب فضائل القرآن  )24( -باب فضل أول سورة البقرة - ...برقم
( )3382عن أسماء بنت يزيد.
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ترجمة رواة الحديث:

الضحاك أبو عاصم ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)232

عبيد اهلل بن أبي زياد القداح ,أبو الحصين المكي( .)1ذكره ابن حبان في المجروحين وقال:
مات سنة خمسين ومائة

(،)2

وقال الذهبي :فيه لين

(،)3

وقال ابن حجر ليس بالقوي

(.)4

شهر بن حوشب ,ضعيف تقدمت ترجمته صفحة (.)149

أسماء بنت يزيد بن السكن األنصارية ,وهي ابنة عمة معاذ بن جبل .ماتت سنة سبعين للهجرة(.)5

درجة الحديث:

شهر ضعيف وعبيد اهلل ليس بالقوي.
الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن اً

التعليق على الحديث:

قال المناوي":الخطاب عام أي المستحق منكم للعبادة واحد ال شريك له ،فصح أن يعبد
ويسمى إلهاًَ ،ال إِلَهَ إِ َّال ُه َو " تقرير للوحدانية "الرحمن الرحيم" كالحجة عليها ،فإنه لما كان مولى
النعم كلها أصولها وفروعها وما سواه إما نعمة أو منعم عليه لم يستحق العبادة أحد غيره ،وفاتحة
َّ
ِ ِ َّ
ُّوم "الحياة الحقيقية التي ال موت معها" ،القيوم"
سورة آل عمران "الم اللهُ َال إلَهَ إال ُه َو اْل َح ُّي اْلقَي ُ
الذي به قيام كل شئ وهو قائم على كل شئ (." )6

( )1تهذيب الكمال (.)44/19
( )2المجروحون (.)66/4
( )3الكاشف (.)681/1

( )4التقريب ( .)371/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الضعفاء الصغير للبخاري ( ، )76/الضعفاء و المتروكون للنسائي
( ، )141/الجرح و التعديل( ، )316/0العلل في معرفة الرجال ( ، )40/4الكامل في ضعفاء الرجال ( ، )347/4تاريم
ابن معين برواية الدارمي (.)116/

()5أسد الغابة (.)28/1انظر للتوسع في ترجمته إلى  :اإلصابة في تمييز الصحابة ( ، )21/8تهذيب الكمال ()218/32
،الوافي بالوفيات (.)34/2

( )6فيض القدير شرح الجامع الصغير (.)224/2
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الحديث المائة :

اج ِر  -ح َّدثَِنى ع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن برْي َدةَ ع ْن أَِب ِ
َح َّدثََنا أ َُبو ُن َع ْيٍم َح َّدثََنا َب ِشير ُ -ه َو ْاب ُن ا ْلم َه ِ
يه
َ
َ
َ
َُ
ُ
ِ
الُ :ك ْن ُ ِ ِ
َّ
ِ
َخ َذ َها َب َرَكة َوتَْرَكهَا َح ْس َرة
قَ َ
ورةَ اْل َبقَ َ ِرة فَِإ َّن أ ْ
ت َجالساً ع ْن َد النَّب ِّى  فَ َسم ْعتُهُ َيقُو ُل " :تَ َعل ُموا ُس َ
()1
ال " :تَعلَّموا سورةَ اْلبقَ ِرة و ِ ِ
ِ
ان فَِإَّنهُ َما
ق
م
ث
،
ة
اع
س
ت
ك
س
م
ث
،
َّ
َّ
ً
يعهَا اْل َبطَلَةُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
آل ع ْم َر َ
ُ
َ
َ
َ
َوالَ َي ْستَط ُ
َ
َ
ُ
َ
ِ َّ
احبهما يوم اْل ِقي ِ
ِ
َّ
ان( )2أ َْو ِف ْرقَ ِ
ان أ َْو َغ َي َايتَ ِ
امتَ ِ
الزْه َرَاو ِ
ان(ِ )3م ْن طَ ْير
انَ ،وِاَّنهُ َما تُظال ِن َ
امة َكأََّنهُ َما َغ َم َ
ص َ َُ َْ َ َ َ
الش ِ
احبه يوم اْل ِقي ِ ِ
ِ
الرُج ِل َّ
ين َي ْن َش ُّ
صو َّ
اح ِب ،فََيقُو ُل لَهُ:
ق َع ْنهُ اْلقَْب ُر َك َّ
امة ح َ
افَ ،وِا َّن اْلقُ ْر َ
آن َيْلقَى َ
ص َ ُ َْ َ َ َ
ََ
احب َك اْلقُر َِّ
ِ
ظمأْتُ َك ِفى اْلهو ِ
ت
َع ِرفُ َ
َسهَ ْر ُ
َه ْل تَ ْع ِرفُنِى فََيقُو ُل َما أ ْ
ص ُ
ْ ُ
اج ِرَ ،وأ ْ
ك ،فََيقُو ُل :أ ََنا َ
آن الذى أَ ْ َ
ََ
اء تِجارتِ ِه ،وِاَّن َك اْليوم ِمن ور ِ
ِ
َّ ِ ِ
طى اْل ُمْل َك بَِي ِمينِ ِهَ ،واْل ُخْل َد
اء ُك ِّل تِ َج َارة ،فَُي ْع َ
َْ َ ْ َ َ
لَْيلَ َكَ ،وِا َّن ُكل تَاجر م ْن َوَر َ َ َ
ِِ
ِ ِِ
اج اْلوقَ ِار ،وُي ْك َسى والِ َداهُ ُحلَّتَْي ِن الَ ُيقَ َّوم لَهُ َما ُّ
الد ْن َيا :فََيقُوالَ ِن :بِ َم
بِش َمالهَ ،وُي َ
ُ
َ
َ
وضعُ َعلَى َأرْسه تَ ُ َ
ُك ِس َينا ه َذا ؟ ويقَا ُل لَهما :بِأ ْ ِ ِ
اص َع ْد ِفى َد َرِج اْل َجَّن ِة َو ُغ َرِفهَا ،فَهُ َو
َ
َُ
َخذ َولَد ُك َما اْلقُ ْر َ
آن ،ثَُّم ُيقَا ُل لَهُ :ا ْق َْأر َو ْ
َُ
()4
ِ
ًّ
ان أ َْو تَْرتِيالً ".
ص ُعود َما َد َام َي ْق َأُرَ ،هذا َك َ
فى ُ

تخريج الحديث:

أخرجه ابن ماجه في سننه ( )33( - )2141/1كتاب األدب  )21( -باب ثواب القرآن -

برقم ( )3282من طريق وكيع عن بشير بن المهاجر ،بألفاظ متقاربة.

وأحمد في مسنده ( )348/2من طريق أحمد بن حنبل عن أبي نعيم ،بألفاظ متقاربة ،و في

( ،)321/2وفي ( )312/2جميعهم من طريق وكيع عن بشير بن المهاجر ،جزء من الحديث بلفظه.

والحاكم في مستدركه ( -)221/2كتاب قضائل القرأن  -باب يجيء يوم القيامة بالقرأن

كالرجل الشاب من طريق خالد بن يحيى عن بشير بن المهاجر ،بنحوه

والبزار في مسنده ( - )343/24برقم ( )4412من طريق أبي أحمد عن بشير بن المهاجر،

جزء من الحديث بلفظه

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )14( -)421/24كتاب فضائل القرأن  )11( -باب من قال يشفع

القرأن لصاحبه يوم القيامة -برقم( )34118من طريق الفضل بن دكين عن بن المهاجر ،بألفاظ متقاربة

ترجمة رواة الحديث:
الفضل بن دكين أبو نعيم ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)46

( )1السحرة  .النهاية في غريب الحديث .البن األثر (.)324/2

( )2جمع غاية و هي كل شيئ أظل اإلنسان فوق رأسه .المرجع السابق (.)214/3
( )3قطعتان .المرجع السابق (.)832/3

( )4أخرجه الدارمي في سننه ( )13( - )314/1كتاب فضئل القرآن  )24( -باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي -
برقم ( )3322عن بريدة.
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بشير بن المهاجر الغنوي الكوفي( .)1وثقه العجلي( ،)2وذكره ابن حبان في الثقات( ،)3ووثقه الذهبي

وقال :فيه شئ( ،)4وقال الذهبي :تابعي صدوق( ،)5وضعفه أحمد( ،)6والنسائي( ،)7وأبو حاتم( ،)8وابن

عدى( ،)9وضعفه العقيلي( ،)10وذكر الذهبي تضعيف الدارقطني له( ،)11وقال ابن حجر :صدوق لين
الحديث رمي باإلرجاء ،مات بعد المائة

(.)12

عبد اهلل بن بريدة بن الحصيب األسلمي ,أبو سهل المروزي القاضي( .)13ذكره ابن حبان في الثقات و

قال :مات سنة خمس عشره ومائه( .)14ووثقه الذهبي( ،)15وابن حجر

(.)16

بريدة بن الحصيب بن عبد اهلل بن عامر األسلمي ,أبو عبد اهلل صحابي .قال ابن حجر :مات سنة

ثالث وستين

(.)17

درجة الحديث:
الحديث حسن بهذ اإلسناد؛ ألن مداره على بشير بن المهاجر وهو صدوق.

التعليق على الحديث:

قال أبو عيسى":معنى هذا الحديث عن أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته ،كذا فسر بعض أهل العلم

هذا الحديث وما يشبه هذا من األحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن ،وفي حديث النواس عن النبي 
ما يدل على ما فسروا إذ قال النبي  وأهله الذين يعملون به في الدنيا ،ففي هذا داللة أنه يجيء ثواب

العمل(." )18

( )1تهذيب الكمال (.)221/4

( )2معرفة الثقات للعجلي ()142/2
( )3الثقات البن حبان (.)28/1
( )4الكاشف (.)121/2

( )5المغني في الضعفاء (.)283/2
( )6بحر الدم ( .)12/

( )7الضعفاء والمتروكون ( .)13/
( )8الجرح والتعديل (.)322/1

( )9الكامل في ضعفاء الرجال (.)12/1
( )10الضعفاء للعقيلي (.)244/2

( )11ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ( .)131/

( )12التقريب (.)212/

( )13تهذيب الكمال (.)318/24

( )14الثقات البن حبان (.)21/2
( )15تذكرة الحفاظ (.)28/2

( )16التقريب( .)122/انظر للتوسع في ترجمته إلى :معرفة الثقات (.)12/1الجرح والتعديل ( ،)23/2بحر الدم (.)12/

( )17أسد الغابة(.)148/2انظر للتوسع في ترجمته إلى :تهذيب الكمال ( ،)24/4اإلصابة في تميز الصحابة (.)222/2
( )18جامع الترمذي (.)214/2
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( )19باب فضل قل يا أيها الكافرون

الحديث الواحد بعد المائة:
ٍ
س ِن م َه ِ
اء َر ُجل َزَم َن ِزَي ٍاد
الرِب ِ
يد ْب ُن َّ
اج ٍر قَ َ
يع َح َّدثََنا ُ
س ِع ُ
ال َج َ
َح َّدثََنا أ َُبو َزْيد َ
ش ْع َب ُة َع ْن أَِبى ا ْل َح َ ُ
ِ
ِ
ِ
ان مع رس ِ
يب أ َْو
س ِم ْعتُ ُه ُي َحد ُ
ول اللَّ ِه ِ فى َم ِسير لَهُ قَ َ
ال َوُرْك َبتى تُص ُ
ِّث " :أََّنهُ َك َ َ َ َ ُ
إِلَى ا ْل ُكوفَة فَ َ
()1
تَم ُّس رْكبتَه فَس ِمع رجالً ي ْق أُر ﴿ ُق ْل يا أَيُّها ا ْل َك ِ
الَ :ب ِر َ ِم َن ِّ
الش ْرِكَ ،و َس ِمعَ َرُجالً َي ْق َأُر
ون ﴾ قَ َ
اف ُر َ
َ َ
َ ُ َ ُ َ ََُ ََ
()3
()2
الُ :غ ِف َر لَهُ "
َحد ﴾ قَ َ
﴿ ُق ْل ُه َو اللَّ ُه أ َ

تخريج الحديث:

أخرجه أحمد في مسنده ( ،)13/4وفي ( )321/2من طريق المسعودي عن مهاجر أبي

الحسن جزء من الحديث بلفظه ،وفي( )328/2من طريق شريك عن مهاجر أبو الحسن جزء من

الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

عند أبي داود في سننه ()41( -)423/4كتاب األدب – ( )242باب ما يقال عند النوم -

برقم ( )2422عن نوفل األشجعي ،جزء من الحديث بلفظه.

والترمذي في جامعه ( )42( -)424/2كتاب الدعوات – ( )11باب منه  -برقم ()3443

عن نوفل األشجعي ،جزء من الحديث بلفظه.

والدارمي في سننه ( )33( -)311/1كتاب فضائل القرأن  )33( -باب في فضل قل يا أيها

الكافرون  -برقم ( )3412عن نوفل األشجعي ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )421/2عن نوفل األشجعي ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )2( -)12/3كتاب الرقائق  )2( -باب قراءة القرأن  -برقم ()282
 -برقم ( ،)224وفي ( )43( -)334/21كتاب الزينة و التطيب  )2( -باب أداب النوم  -برقم

( ،)2212وفي ( - )332/21برقم ( ،)2211وفي ( - )324/21برقم ( )2242جميعهم عن
نوفل األشجعي ،جزء من الحديث بلفظه.

وأبي يعلى في مسنده ( - )212/1برقم ( )2221عن نوفل األشجعي ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )22( -)24/2كتاب األدب )222( -باب ماتقول الرجل إذا
استيقظ  -برقم ()22422عن نوفل األشجعي ،جزء من الحديث بلفظه.

والطبراني في المعجم األوسط(-)121/2برقم ( ،)888عن جبلة بن حارثه ،جزء من الحديث بلفظه.

( )1سورة الكافرون آية (.)2

( )2سورة اإلخالص آية (.)2

( )3أخرجه الدارمي في سننه ( )13( - )331/1كتاب فضل القرآن  )13( -باب فضل قل يا أيها الكافرون  -برقم
( )3411عن رجل زمن زياد إلى الكوفة.
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والطبراني في المعجم الكبير ( - )182/1برقم ( )1221عن جبلة بن حارثه ،جزء من الحديث
بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

أبو زيد سعيد بن الربيع ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)32

شعبة بن الحجاج ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)11
مهاجر أبو الحسن التيمي

(.)1

ووثقه الذهبي

(،)2

وابن حجر (. )3

الرجل صحابي أبهم اسمه ,وابهام الصحابي ال يضر؛ ألنهم جميعاً عدول.

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال المناوي " :أي قل يا أيها الكافرين متضمنة للبراءة من الشرك وهو عبادة األوثان؛ ألن

الجملتين األوليتين لنفي عبادة غير اهلل تعالى حاالً ،واألخيرتين لنفي العبادة ( ".)4و قال بعضهم:

"قل هو اهلل أحد إنها تضاهي كلمة التوحيد؛ لما اشتملت عليه من الجمل المثبتة والنافية مع زيادة
تعليل ،ومعنى النفي أنه الخالق الرزاق المعبود؛ ألنه ليس فوقه من يمنعه من ذلك كالوالد وال من
يساويه كالكفؤ وال من يعينه كالولد (." )5

( )1تهذيب الكمال (.)284/14
( )2الكاشف (.)122/1

( )3التقريب (  .)284/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :بحر الدم ( .)221/معرفة الثقات (.)344/1الثقات البن حبان
( ، )418/2الجرح والتعديل (.)114/8

( )4فيض القدير شرح جامع الصغير (.)122/2
( )5المرجع السابق (.)141/1
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الحديث الثاني بعد المائة:
يد
َح َّدثََنا َي ِز ُ
أل ِ
ُح ُّ
ب َهِذ ِه

َخ َب َرَنا
ون أ ْ
ْب ُن َه ُار َ
ُّورةَ ﴿ ُق ْل ُه َو
الس َ

تخريج الحديث:

ضالَةَ َح َّدثََنا ثَابِت َع ْن أ ََنس " أ َّ
َن َرُجالً قَا َل َواللَّ ِه إِِّنى
ُم َب َار ُ
ك ْب ُن فَ َ
()1
َّاها أ َْد َخلَ َك اْل َجَّنةَ (" )2
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه ُ ،حب َ
َحد ﴾  ،فَقَ َ
ُّك إِي َ
اللَّ ُه أ َ

عند البخاري في صحيحه ( )11( -)316/4كتاب اآلذان  )116(-باب الجمع بين السورتين في
الركعة  -برقم ( )774من طريق عبيد اهلل بن عمر عن ثابت ،جزء من الحديث بلفظه.

والترمذي في جامعه ( )46( -)169/0كتاب فضائل القرأن  )11( -باب سورة اإلخالص -

برقم ( )4911من طريق عبيد اهلل بن عمر عن ثابت ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )141/3من طريق أبي النضر عن مبارك بن فضالة بألفاظ متقاربة ،وفي

( )101/3من طريق حسين بن محمد عن مبارك بن فضالة ،بألفاظ متقاربة.

وابن حبان في صحيحه( )7( -)74/3كتاب الرقائق  )7( -باب قراءة القرأن  -برقم ( )794من
طريق حوثرة بن أشرس عن مبارك بن فضالة ،بألفاظ متقاربة ،وفي ( - )449/11برقم ( )794من

طريق عبيد اهلل بن عمر عن ثابت،جزء من الحديث بلفظه.

وأبي يعلى في مسنده ( - )83/6برقم ( )3330من طريق عبيد اهلل بن عمر عن ثابت،

جزء من الحديث بلفظه.

وعبد بن حميد في مسنده ( -) 391/برقم ( )1316من طريق هاشم بن القاسم عن مبارك

بن فضالة،بألفاظ متقاربة

ترجمة رواة الحديث:

يزيد بن هارون ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)68
مبارك بن فضالة بن أبي أمية القرشي العدوي ,أبو فضالة البصري(.)3ضعفه ابن سعد( ،)4وأحمد( ،)5قال

وأبو داواد :إذا حدث بالعنعنة فهو ضعيف ،واذا صرح بالسماع فهو ثبت( ،)6وضعفه النسائي(،)7
والدارقطني(،)8
( )1سورة اإلخالص (.)2

( )2أخرجه الدارمي في سننه ( )13( - )334/1كتاب فضل القرآن  )14( -باب في فضل قل هو اهلل أحد  -برقم
( )3432عن أنس بن مالك.

( )3تهذيب الكمال (.)282/12
( )4الطبقات الكبرى (.)121/2
( )5بحر الدم ( )241/

( )6سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود ( .)121/
( )7الضعفاء و المتروكون للنسائي ( .)142/
( )8سؤاالت البرقاني للدارقطني ( .)23/
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وابن عدي( ،)1وقال العجلي:ال بأس به ( ،)2وقال أبو حاتم :هو أحب إلي من الربيع بن صبيح
الذهبي :هو حسن الحديث

(،)4

(،)3

وقال

وقال ابن حجر :صدوق يدلس ويسوي( ،)5ووثقه ابن معين( ،)6وأبو زرعة،

وزاد مدلس( ،)7وذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة أربع وستين ومائة

وقال ابن حجر نقالً عن العالئي :من المرتبة الثالثة في التدليس

(،)8

(.)9

ثابت البناني ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)19

أنس بن مالك ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)11

درجة الحديث:
الحديث حسن لذاته بهذا اإلسناد؛ ألن مباركاً صدوق ،وقد زالت علة التدليس بتصريحه بالسماع عن

ثابت ،وتابعه عبيد اهلل بن عمر الثقة الثبت عن شيخه ،وبذلك يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.

التعليق على الحديث:
قال التبريزي " :إن حبك إياها أدخلك الجنة " أي أنا لك أفاضل درجات الجنة بحب العبد
لسورة اإلخالص وادخاله الجنة ثمرة محبة اهلل لعبده (." )10

( )1الكامل في ضعفاء الرجال (. )314/1
( )2معرفة الثقات للعجلي ()113/1
( )3الجرح و التعديل (.)332/8

( )4سير أعالم النبالء (.)184/2
( )5التقريب (.)222/

( )6تاريم ابن معين برواية الدوري (.)12/1
( )7الجرح و التعديل (.)332/8

( )8الثقات البن حبان (.)242/2

( )9تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ( .)44/
( )10انظر  :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)12/1
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الحديث الثالث بعد المائة:

( )16باب فضل المعوذتين

ح َّدثََنا يعلَى ح َّدثََنا إِسم ِ
اعي ُلُ -ه َو ْاب ُن أَِبى َخالِ ٍد َ -ع ْن قَ ْي ِ
س ْب ِن أَِبى َح ِ
ازٍم َع ْن ُع ْق َب َة ْب ِن
َْ َ
َ
َْ
عِ
سو ُل اللَّ ِه  :لَقَ ْد أ ُْن ِز َل َعلَ َّى َآيات لَ ْم أ ََر أ َْو لَ ْم ُي َر ِم ْثلَهُ َّنَ .ي ْعنِى اْل ُم َع ِّوَذتَْي ِن(.")1
ال :قَ َ
ام ٍر قَ َ
َ
ال َر ُ

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه ( )6( – )008/1كتاب صالة المسافرين وقصرها – ()46باب

فضل قراءة المعوذتين – برقم ( )464من طريق بيان عن قيس بن أبي حازم ،بنحوه وبرقم

( )460من طريق ابن نمير عن إسماعيل ،بألفاظ متقاربة.

وأبي داود في سننه ( )8( – )046/1كتاب الوتر – ( )1باب في المعوذتين – برقم ()1464

من طريق أحمد بن عمرو عن ابن وهب عن معاوية عن العالء بن الحارث عن القاسم عن

معاوية عن عقبة بن عامر ،بنحوه – برقم ( )1460من طريق عبد اهلل بن محمد عن محمد بن

سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبيه عن عقبة بن عامر ،بنحوه.

والترمذي في جامعه ( )46( – )171/0كتاب فضائل القرآن – ( )14باب ما جاء في

المعوذتين – برقم ( )4914من طريق يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد ،بألفاظ
متقاربة ،وفي ( )48( – )403/0كتاب تفسير القرآن – ( )93باب ومن سورة المعوذتين – برقم

( )3367من طريق يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد ،بألفاظ متقاربة.

والنسائي في سننه ()11( – )108/4كتاب االفتتاح – ( )46باب الفضل في قراءة المعوذتين

– برقم ( )904من طريق بيان عن قيس بن أبي حازم ،بنحوه.

والدارمي في سننه ()43( – )330/4كتاب فضائل القرآن – ( )40باب فضل المعوذتين –

برقم ( )3439من طريق عبد اهلل بن يزيد عن حيوة وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي
عمران عن عقبة بن عامر ،بنحوه – برقم ( )3441من طريق أحمد بن عبد اهلل عن ليث عن

ابن عجالن عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ابن عامر ،بنحوه.

وأحمد في مسنده ( )144/4من طريق حفص بن غياث عن إسماعيل ،بنحوه ،وفي

( )101/4من طريق يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد ،بألفاظ متقاربة،وفي ()101/4
من طريق بيان عن قيس بن أبي حازم ،بألفاظ متقاربة.

والطيالسي في مسنده ( – )433/4برقم ( )1196من طريق بيان عن قيس بن أبي حازم،

بألفاظ متقاربة.
( )1أخرجه الدارمي في سننه( )13( – )331/1كتاب فضائل القرآن – ( )12باب فضل المعوذتين– برقم( )3442عن
عقبة بن عامر
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وعبد الرزاق في مصنفه ( – )384/3كتاب فضائل القرآن– باب المعوذات – برقم ()6139

من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن رجل من جهينة عن عقبة بن عامر

الجهني ،بألفاظ متقاربة.

ترجمة رواة الحديث:

يعلى بن عبيد ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)244

إسماعيل بن أبي خالد موالهم ,أبو عبد اهلل الكوفي( ،)1ذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات
(.)4

سنة ست وأربعين ومائة( ،)2ووثقه الذهبي( ،)3وابن حجر

قيس بن أبي حازم واسمه حصين بن عوف أبو عبد اهلل الكوفي( ،)5ذكره ابن حبان في الثقات

قال :مات سنة ستة وثمانين( ،)6ووثقه الذهبي( ،)7وابن حجر ،وقال :مخضرم وقد جاز المائة
وتغير

(.)8

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال النووي نقالً عن القاضي عياض " :فيه حجة للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على

بعض وتفضيله على سائر كتب اهلل تعالى قال وفيه خالف للعلماء فمنع منه أبو الحسن

األشعري وأبو بكر الباقالني وجماعة من الفقهاء والعلماء؛ ألن تفضيل بعضه يقتضي نقص
المفضول وليس في كالم اهلل نقص به ،وتأول هؤالء ما ورد من إطالق أعظم وأفضل في بعض

اآليات والسور بمعنى عظيم وفاضل ،وأجاز ذلك إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء قالوا :وهو
راجع إلى عظم أجر قار ذلك وجزيل ثوابه ،والمختار جواز قول هذه اآلية أو السورة أعظم أو

أفضل بمعنى أن الثواب المتعلق بها أكثر وهو معنى الحديث (." )9
( )1تهذيب الكمال (.)12/3

( )2الثقات البن حبان (.)22 / 4
( )3تذكرة الحفاظ (.)222 /2

( )4التقريب ( .)242/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :تاريم ابن معين برواية الدارمي (  ، )12/بحر الدم (  ، )11/معرفة
الثقات للعجلي ( ، )114/2الجرح و التعديل ( ، )224/1أسماء الثقات البن شاهين (.)11/

( )5تهذيب الكمال (.)22/14

( )6الثقات البن حبان (.)342/2

( )7ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ( .)434/

( )8التقريب ( .)421/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود ( ، )223/معرفة الثقات للعجلي
( ، )114/1أسماء الثقات البن شاهين ( ، )222/المختلطون (.)22/

( )9المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (.)21/1
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الحديث الرابع بعد المائة:

( )99باب في ختم القرآن

ِ
ادةَ َع ْن ُزَرَارةَ ْب ِن أَ ْوفَى ":أ َّ
َن النَّبِ َّى 
صالِ ٍح ا ْل ُمِّر ِّ
ى َع ْن قَتَ َ
س َح ُ
َح َّدثََنا إِ ْ
يسى َع ْن َ
اق ْب ُن ع َ
ِ
ِ ِ
يل :وما اْل َح ُّ
ُّ
ب اْلقُ ْر ِ
آن
ُسئِ َل أ ُّ
ال اْل ُم ْرتَ ِح ُل قَ َ
صاح ُ
َى اْل َع َم ِل أَ ْف َ
الَ :
ض ُل قَا َل :اْل َحال اْل ُم ْرتَح ُل ،ق َ َ َ
آخ ِرِه و ِمن ِ
آن إِلَى ِ
ب ِم ْن أ ََّو ِل اْلقُ ْر ِ
آخ ِرِه إِلَى أ ََّولِ ِه ُكلَّ َما َح َّل ْارتَ َح َل (" )1
َي ْ
َ ْ
ض ِر ُ

تخريج الحديث:

لم أقف على متابعات للحديث

شواهد الحديث:

عند الترمذي في جامعه ( )47( -)197/0كتاب القراءات  )13( -باب  -برقم ()4948

عن ابن عباس ،بألفاظ متقاربة.

والطبراني في المعجم الكبير( - )168/14برقم ( )14783عن ابن عباس ،بألفاظ متقاربة.

والبزار في مسنده ( - )444/11برقم ( )0316عن ابن عباس ،بألفاظ متقاربة.

والحاكم في المستدرك ( - )068/1كتاب فضائل القرأن  -باب من ق أر القران وتعلمه وعمل

به ،وفي ( ،)069/1كالهما عن ابن عباس ،بألفاظ متقاربة.

ترجمة رواة الحديث:

إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي ,أبو يعقوب بن الطباع
وقال :مات سنة أربع وعشرين ومائتين( ،)3ووثقه الذهبي

(،)4

(.)2

ذكره ابن حبان في الثقات

وقال أبو حاتم( ،)5وابن حجر عنه:

صدوق

(.)6

صالح بن بشير بن وادع بن أبي األقعس( .)7ضعفه علي بن المديني( ،)8والبخاري( ،)9وأبو

داود(،)10
( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )13( - )341/1كتاب فضائل القرآن  )33( -باب في ختم القرآن  -برقم ( )3421عن
ز اررة بن أوفى.

( )2تهذيب الكمال (.)411/1

( )3الثقات البن حبان (.)224/8
( )4الكاشف ( .)138/2

( )5الجرح و التعديل (.)132/1
( )6التقريب ( .)241/

( )7تهذيب الكمال ( .)21/23

( )8سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني (.)21/
( )9الضعفاء الصغير للبخاري (.)14/

( )10سؤاالت اآلجري ألبي داود (.)132/
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والنسائي( ،)1وأبو حاتم( ،)2وابن حبان وقال:مات سنة اثنتين وسبعين ومائة ( ،)3وضعفه الدارقطني

( ،)4وابن عدي ( ،)5وابن حجر

(.)6

قتادة بن دعامة  ,ثقة ثبت  ,تقدمت ترجمته صفحة (.)41

زرارة بن أبي أوفى ,صحابي ,تقدمت ترجمته صفحة (.)411

درجة الحديث:

الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن صالح بن بشير ضعيف.

التعليق على الحديث:

قال المباركفوري ":أي ختم القرآن وابتدأ بأوله ولم يفصل بينهما بزمان ،وقيل :أراد بالحال

المرتحل الغازي الذي ال يقفل من غزو إال عقبه بآخر ،وقال بعض العلماء :المقصود من

الحديث السير دائما ال يفتر كما يشعر به كلمة من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله ،فقارىء
خمس آيات ونحوها عند الختم لم يحصل تلك الفضيلة ،وليس المراد االرتحال لفور الحلول؛

فالمسافر السائر ال بد أن ينزل فيقيم ليلة أو بعض ليلة أو بعض يوم أو يعرس

( )1الضعفاء و المتروكون (.)211/
( )2الجرح و التعديل (.)321/4

( )3المجرحين البن حبان (.)321/2

( )4الضعفاء والمتروكون للدارقطني (.)144/
( )5الكامل في ضعفاء الرجال (.)13/4
( )6التقريب (.)122/

( )7تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي (.)474/8
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(.)7

الحديث الخامس بعد المائة :

( )51باب التغني بالقرآن

ال:
ون أ ْ
سلَ َم َة َع ْن أَِبى ُه َرْي َرةَ قَ َ
َح َّدثََنا َي ِز ُ
يد ْب ُن َه ُار َ
َخ َب َرَنا ُم َح َّمد ُ -ه َو ْاب ُن َع ْم ٍرو َع ْن أَِبى َ
سو ُل اللَّه َ " :ما أَِذ َن اللَّهُ لِ َشىء َكأَ َذنِ ِه لِ َنبِ ٍّى َيتَ َغنَّى بِاْلقُ ْر ِ
آن َي ْجهَُر بِ ِه (" )1
قَ َ
ال َر ُ
ْ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )66( -)764/8كتاب فضائل القرآن  )19(-باب من لن
يتغنى بالقرآن وقوله ﴿ أ ََولَ ْم َي ْك ِف ِه ْم أ ََّنا أَ ْن َزْل َنا - )2( ﴾ ...برقم ( ،)0143بألفاظ متقاربة  -برقم
( ،)0144بألفاظ متقاربة ،وفي ( )97( -)036/13كتاب التوحيد  )34( -باب قوله ﴿ َوَال تَ ْنفَعُ
َّ
اع ُة - )3( ﴾ ...برقم ( )7484جميعهم من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة ،بألفاظ متقاربة،
الشفَ َ
بالقرن " ...وزينو القرأن بأصواتكم "-
آ
وفي ( )04( - )614/13باب قول النبي  " الماهر

برقم ( )7044من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ،بألفاظ متقاربة.
ومسلم في صحيحه ()040/1

)6( -كتاب صالة المسافرين وقصرها

 )34( -باب

استحباب تحسين الصوت بالقرآن  -برقم ( )434عن الزهري عن أبي سلمة ،بألفاظ متقاربة.

وأبي داود في سننه ( )8( -)048/1كتاب الوتر  )41( -باب استحباب الترتيل في القراءة-

برقم ( )1470من طريق محمد بن إبراهيم الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ،بألفاظ متقاربة
 -برقم ( )433من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ،بنحوه ،و في ( - )046/1برقم

( )434من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ،بلفظه.

والنسائي في سننه ( )11( -)179/4كتاب اإلفتتاح أو صفة الصالة  )83(-باب تزيين

القرأن بالصوت -برقم ( )1117من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ،بألفاظ متقاربة ،و

في ( - )181/4برقم ( )1118من طريق
الزهري عن أبي سلمة ،بألفاظ متقاربة.

وأحمد في مسنده ( )471/4من طريق الزهري عن أبي سلمة ،بألفاظ متقاربة ،و في

( )480/4من طريق الزهري عن أبي سلمة ،بألفاظ متقاربة.

والدارمي في سننه ( )3( -)381/1كتاب الصالة  )117( -باب التغني بالقرأن  -برقم

( )1488من طريق يزيد بن هارون ،بلفظه  -برقم ( )1491من طريق الزهري عن أبي سلمة،
( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )43( - )346/4كتاب فضائل القرآن )34( -باب التغني بالقرآن  -برقم ( )3497عن أبي
هريرة.

( )2سورة العنكبوت آية (.)22
( )3سورة سبأ آية (.)13
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بألفاظ متقاربة ،وفي ( )33( -)340/4كتاب فضائل القرآن )34( -باب التغني بالقرآن  -برقم

( - )3491برقم ( )3491من طربق ابن شهاب عن أبي سلمة ،بألفاظ متقاربة.

وابن حبان في صحيحه ( )7( -)47/3كتاب الرقائق  )7( -باب قراءة القرآن -برقم ()701

من طريق الزهري عن أبي سلمة ،وفي ( -)31/3برقم ( )704من طريق حماد بن سلمة عن

محمد بن عمرو،كالهما بألفاظ متقاربة.

ترجمة رواة الحديث:

يزيد بن هارون ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)32

محمد بن عمرو ,صدوق ,تقدمت ترجمته صفحة (.)32

أبي سلمة ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)21

أبي هريرة ,صحابي ,تقدمت ترجمته صفحة (.)21

درجة الحديث:

الحديث حسن لذاته بهذا اإلسناد؛ ألن محمد بن عمرو صدوق ،وبالمتابعات يرتقي إلى

الصحيح لغيره.

التعليق على الحديث:

قال الكالباذي ":إن اإلنسان إذا أصابه غم ،أو ضاق صدره من أمر ،فأراد أن يفرح ،أو

أصابته وحشة فأحب إزالتها عنه ،ربما يغني ،وهو أن ينغم ،ويرجع صوته لشيء من الشعر،

والزجل ،والمنظوم من الكالم ،يطلب بذلك راحة وفرحة مما هو فيه من الوحشة أو الكرب ،والغم.

واألنبياء ،والرسل ،وأفاضل األولياء ،والصديقون همومهم هم المعاد ،وكربهم كرب الدين،
ووحشتهم مما دون اهلل ،وضيق صدورهم عما يشغلهم عن اهلل ،فهم ال يتفرحون من كربهم إال

بذكر ربهم ،وال ينسلون عن غمومهم وهمومهم إال بموالهم ،فيرجعون أصواتهم بقراءة القرآن الذي

من محبوبهم بدأ ،واليه يعود ،وبخشيته من قلوبهم ،ورقة من أفواه أفئدتهم ،ويزان محبته بين
ضلوعهم وماء االشتياق يجري على خدودهم ،فتحسن لذلك أصواتهم؛ ألن حسن الصوت بالقرآن

هو قراءته على خشية من اهلل (." )1

( )1بحر الفوائد المسمى بمعاني األخيار  -للكالباذي (.)114/
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الحديث السادس بعد المائة:

ان ْب ُن عمر ع ْن مالِ ِك ْب ِن ِم ْغو ٍل ع ِن ْاب ِن برْي َدةَ ع ْن أَِب ِ
يه َع ِن َّ
ال" :
الن ِب ِّى  قَ َ
َح َّدثََنا ُعثْ َم ُ
َ
َ َ
َُ
ُ ََ َ َ
لَقَ ْد أُوتِى أَبو موسى ِم ْزما اًر ِمن م َز ِ
ير ِ
ام ِ
آل َد ُاوَد (" )1
َ ُ ُ َ
ْ َ
َ

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه ( )6( - )046/1كتاب صالة المسافرين وقصرها  )34( -باب

استحباب تحسين الصوت بالقرآن  -برقم ( )430من طريق عبد اهلل بن نمير عن مالك ،جزء
من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )349/0من طريق عثمان بن عمر ابن مغول ،جزء من الحديث بنحوه،

وفي ( )301/0من طريق أحمد عن ابن مغول ،بألفاظ متقاربة.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )66( -)794/8كتاب فضائل القرآن  )3( -باب حسن

الصوت بالقراءة للقرآن  -برقم ( )0148عن أبي موسى ،بألفاظ متقاربة.

والترمذي في جامعه ( )01( -)693/0كتاب المناقب  )06( -باب مناقب أبي موسى

األشعري  -برقم ( )3800عن أبي موسى ،بألفاظ متقاربة.

والنسائي في سننه( )11(-)181/4كتاب اإلفتتاح أو صفة الصالة)83(-باب تزيين القرآن بالصوت
 -برقم ( )1119عن أبي هريرة ،وفي ( -)181/4برقم ( )1141عن عائشة ،جميعهم بألفاظ متقاربة.

ترجمة رواة الحديث:

عثمان بن عمر ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)14
مالك بن مغول ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)223
عبد اهلل بن بريدة ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)214

بريدة األسلمي ,صحابي ,تقدمت ترحمته صفحة (.)211

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد ،ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

وقال النووي نقالً عن العلماء " :المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن ،وأصل الزمر الغناء ،وآل

داود هو داود نفسه ،وآل فالن قد يطلق على نفسه ،وكان داود  حسن الصوت جداً (." )2

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )13(- )314/1كتاب فضائل القرآن )34( -باب التغني بالقرآن -برقم ( )3428عن
بريدة األسلمي.

( )2المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (.)84/1
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الحديث السابع بعد المائة:

ِ
الَ " :د َخ َل
أْ
سلَ َم َة َع ْن أَِبى ُه َرْي َرةَ قَ َ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُن َه ُار َ
ون َع ْن ُم َح َّمد ْب ِن َع ْم ٍرو َع ْن أَِبى َ
ِ ِ
ِ
ال :لَقَ ْد أُوتِ َى َه َذا ِم ْن
يل َع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن قَ ْيس :قَ َ
الَ :م ْن َه َذاِ ،ق َ
اءةَ َرُجل فَقَ َ
سو ُل اللَّه  فَ َسم َع ق َر َ
َر ُ
م َز ِ
ير ِ
ام ِ
آل َد ُاوَد (" )1
َ

تخريج الحديث:

أخرجه النسائي في سننه ( )11( -)181/4كتاب االفتتاح أو صفة الصالة  )83( -باب
تزيين القرآن-...برقم ( )1119من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة ،جزء من الحديث بلفظه.
وابن ماجه في سننه ( )0( -)440/0كتاب إقامة الصالة والسنة فيها  )176( -باب في حسن
الصوت بالقرآن  -برقم ( )1341من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة ،بلفظه.
وأحمد في مسنده ( )304/4محمد بن عمرو عن أبي سلمة ،جزء من الحديث بلفظه.
وابن حبان في صحيحه ( )61( -)167/16كتاب إخباره  عن مناقب الصحابة - ...برقم
( )7196من طريق ابن شهاب عن سلمة بن عبد الرحمن ،بألفاظ متقاربة.
وابن أبي شيبة في مصنفه ( )44( -)463/11كتاب فضائل القرأن  )4( -باب في حسن الصوت
بالقرآن  -برقم ( )31007من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة ،بلفظه.

والبغوي في شرح السنة ( - )488/4كتاب فضائل القرأن  -باب التغني بالقرأن  -برقم

( )1419من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة ،بلفظه. .

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )66( -)794/8كتاب فضائل القران  )3( -باب حسن

الصوت بالقراءة للقرآن  -برقم ( )0148عن أبي موسى ،جزء من الحديث بلفظه

ترجمة رواة الحديث:
يزيد بن هارون ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)32
محمد بن عمرو ,صدوق ,تقدمت ترجمته صفحة (.)32
أبو سلمة ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)21
أبي هريرة ,صحابي ,تقدمت ترجمته صفحة (.)21

درجة الحديث

الحديث حسن لذاته بهذا اإلسناد؛ ألن محمد بن عمرو صدوق ،وبالمتابعات والشواهد يرتقي إلى

الصحيح لغيره.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )13( - )314/1كتاب فضائل القرآن  )34( -باب التغني بالقرآن  -برقم ( )3422عن
أبي هريرة.
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المبحث الثاني
األحاديث الموقوفة
( )21كتاب السير

( )61باب في أكل الطعام قبل أن تقسم الغنيمة

الحديث الثامن بعد المائة :
ِ
ِ
يرِة َ -ع ْن ُح َم ْي ٍد َع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن
أْ
سلَ ْي َم ُ
َخ َب َرَنا َع ْب ُد اللَّه ْب ُن َم ْ
س َل َم َة َح َّدثََنا ُ
ان ُ -ه َو ْاب ُن ا ْل ُمغ َ
ُع ِطى ِم ْن
ال :فَأَتَْيتُهُ فَاْلتََزْمتُهُ ،قَ َ
الُ " :دلِّ َى ِج َراب ِم ْن َش ْحم َي ْوَم َخ ْي َب َر ،قَ َ
ُم َغ َّف ٍل قَ َ
ت :الَ أ ْ
ال :ثَُّم ُقْل ُ
ِ
َحداً اْل َي ْوَم َش ْيئاً ،فَاْلتَفَ ُّ
ون ُح َم ْيد
ت ،فَِإ َذا َر ُسو ُل اللَّ ِه َ ي ْبتَ ِس ُم إِلَ َّى ،قَ َ
ال َع ْب ُد اللَّه أ َْرُجو أ ْ
َه َذا أ َ
َن َي ُك َ
َس ِم َع ِم ْن َع ْبِد اللَّ ِه (.")1

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه( )07( -)341/6كتاب فرض الخمس )41(-باب ما يصيب

الطعام في أرض الحرب -برقم ( )3103من طريق شعبة بن الحجاج عن حميد ،بنحوه.

ومسلم في صحيحه ( - )1393/3كتاب ( )34الجهاد والسير )40( -باب جواز األكل من طعام
الغنيمة في دار الحرب  -برقم ( )74من طريق شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة ،جزء من
الحديث بلفظه  -برقم ( )73من طريق محمد بن شيبان بن فروخ عن سليمان ابن المغيرة ،بنحوه.
وأبي داود في سننه ( )10( - )18/3كتاب الجهاد  )137( -باب في إباحة الطعام في أرض العدو  -برقم

( )4714من طريق موسى بن إسماعيل والقعنبي عن سليمان بن المغيرة ،بلفظه.

والنسائي في سننه ( )43( - )436/7كتاب الضحايا  )38( -باب ذبائح اليهود  -برقم ()4430

من طريق يحي بن سعيد عن سليمان بن المغيرة به ،بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )86/4من طريق يحيى بن سعيد وبهز عن سليمان بن المغيرة به ،بلفظه ،وفي
( )00/0من طريق عفان عن حميد بن هالل ،بنحوه.

ترجمة الرواة:
عبد اهلل بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ,أبو عبد الرحمن المدني ,نزيل البصرة( .)2ذكره ابن

حبان في الثقات و قال :مات سنة إحدى وعشرين ومائتين( ،)3ووثقه ابن حجر(.)4

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )22( - )244/1كتاب السير  )22(-باب في أكل الطعام قبل أن تقسم الغنيمة  -برقم
( )1244عن عبد اهلل بن مغفل.

( )2تهذيب الكمال (.)231/21

( )3الثقات البن حبان (.)323/8

( )4التقريب (  .)313/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )343/2معرفة الثقات ( ، )12/1الجرح و
التعديل (.)282/2
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سليمان بن المغيرة القيسي( ،)1أبو سعيد البصري( .)2ذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة خمس

وستين ومائة ( ،)3ووثقه ابن حجر

(.)4

حميد بن هالل ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)11
عبد اهلل بن مغفل المزني ,أبو سعيد ,صحابي ،قال ابن حجر :مات سنة إحدى وستين

(.)5

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا األسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال النووي":وفي هذا إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب " ،وقال نقالً عن القاضي عياض":

أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب ،فيأكلون منه قدر
حاجاتهم ،ويجوز بإذن اإلمام وبغير إذنه ،ولم يشترط أحد من العلماء استئذانه إال الزهري ،وجمهورهم
على أنه ال يجوز أن يخرج معه منه شيئاً إلى عمارة دار اإلسالم فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم .وقال
األوزاعي ال يلزمه .وأجمعوا على أنه ال يجوز بيع شيء منه في دار الحرب وال غيرها ،فإن بيع منه
شيء لغير الغانمين كان بدله غنيمته .ويجوز أن يركب دوابهم ويلبس ثيابهم ويستعمل سالحهم في حال

الحرب باإلجماع ،وال يفتقر إلى إذن اإلمام ،وشرط األوزاعي إذنه وخالف الباقين ،وفي هذا الحديث دليل
لجواز أكل شحوم ذبائح اليهود وان كانت شحومها محرمة عليهم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي
وجماهير العلماء ،قال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور :ال كراهة فيها ،وقال مالك :هي مكروهة ،وقال

أشهب وابن القاسم المالكيان وبعض أصحاب أحمد :هي محرمة ،وحكى هذا أيضا عن مالك ،واحتج
ين أُوتُوا ا ْل ِكتَ ِ
ام ُك ْم ِح ٌّل لَ ُه ْم )6(...قال
ام الَّ ِذ َ
َ
اب ح ٌّل لَ ُك ْم َوطَ َع ُ
الشافعي والجمهور بقوله تعالىَ ... :وطَ َع ُ
المفسرون :المراد به الذبائح ولم يستثن منها شيئاً ال لحماً وال شحماً وال غيره .وفيه حل ذبائح أهل
الكتاب وهو مجمع عليه ولم يخالف إال الشيعة ،ومذهبنا ومذهب الجمهور إباحتها سواء سموا اهلل تعالى

عليها أم ال ،وقال قوم " ال يحل إال أن يسموا اهلل تعالى فأما إذا ذبحوا على اسم المسيح أو كنيسة
ونحوها فال تحل تلك الذبيحة عندنا وبه قال جماهير العلماء واهلل أعلم(.")7

( )1القيسي :هذه النسبة إلى جماعة اسمهم قيس  -األنساب للسمعاني (.)222/4
( )2تهذيب الكمال ()12/21

( )3الثقات البن حبان (.)314/1

( )4التقريب ( .)124/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ، )184/2تاريم ابن معين برواية الدوري
( ، )142/1بحر الدم ( .)12/

( )5تهذيب الكمال ( .)232/21انظر للتوسع في ترجمته إلى  :أسد الغابة ( ، )122 - 124/3اإلصابة في تمييز
الصحابة (.)231/4

( )6سورة المائدة آية (.)2

()7المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (.)241/21
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( )28باب في بيعة أن اليفروا

الحديث التاسع بعد المائة:

س ْع ٍد َع ْن أَِبى ُّ
الزَب ْي ِر َع ْن
َح َم ُد ْب ُن َع ْب ِد اللَّ ِه َح َّدثََنا لَ ْي ُ
أْ
َخ َب َرَنا أ ْ
ث ْب ُن َ
ال " ُكَّنا يوم اْلح َد ْيبِي ِة أَْلفاً وأَربع ِم َائة فَبايع َناه وعمر ِ
ت َّ
الش َج َرِة
قَ َ
آخذ بَِيِد ِه تَ ْح َ
َْ َ ُ َ
َ َْ َ
َ َ ْ ُ َ ُ َُ
َن الَ َن ِف َّر َولَ ْم ُن َبايِ ْعهُ َعلَى اْل َم ْو ِت(" )1
َعلَى أ ْ

َجا ِب ِر ْب ِن َع ْب ِد اللَّ ِه أ ََّن ُه
َوِه َى َس ُم َرة َوقَ َ
ال َب َاي ْع َناهُ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ()60( – )449/8كتاب التفسير – ()0باب ...إِ ْذ ُي َبا ِي ُعوَن َك
ت َّ
الش َج َرِة –  )2( ...برقم ()4841من طريق قتيبة بن سعيد عن سفيان عن عمرو بن مرة
تَ ْح َ
عن جابر بن عبد اهلل ،جزء من الحديث بلفظه.

ومسلم في صحيحه ()33( – )1483/3كتاب – ( )18باب استحباب مبايعة اإلمام الجيش

عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة – برقم ( )67من طريق محمد بن رمح عن

الليث ،بلفظه – برقم ( )68من طريق سفيان عن أبي الزبير ،جزء من الحديث بلفظه – ()69
من طريق ابن جريج عن أبي الزبير ،جزء من الحديث بلفظه.

والترمذي في جامعه ( )44( – )149/4كتاب السير – ( )34باب ما جاء في بيعة النبي –

برقم ( )1091من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد عن عيسى بن يونس عن األوزاعي عن يحيى

ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد اهلل ،بألفاظ متقاربة ،وفي ( – )101/4برقم

( )1094من طريق من طريق سفيان عن أبي الزبير ،جزء من الحديث بلفظه.

والنسائي في سننه ( )39( – )141/7كتاب البيعة – ( )7باب البيعة على أن ال نفر –

برقم ( )4108من طريق سفيان عن أبي الزبير ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )494/3من طريق عبد اهلل عن أبي عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة

عن أبي بشر عن سليمان ابن قيس عن جابر بن عبد اهلل ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي

( )300/3من طريق يونس بن محمد وحجين عن الليث ،بلفظه ،وفي ( )381/3من طريق
سفيان عن أبي الزبير ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )396/3من طريق موسى بن عقبة عن

أبي الزبير ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )41( – )431/11كتاب السير – ( )18باب الموادعة والمهادنة

– برقم ( )4870من طريق يزيد بن موهب عن الليث ،بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )22( – )83/1السير– ( )28باب في بيعة أن اليفروا  -برقم ( )1424عن جابر.
( )2سورة الفتح آية (.)28
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وأبي يعلى في مسنده ( – )369/3برقم ( )1838من طريق سفيان عن أبي الزبير ،وفي

( )441/3من طريق أبي خيثمة عن جرير عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد اهلل.

شواهد الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه ()33( – )1483/3كتاب – ( )18باب استحباب مبايعة اإلمام

الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة – برقم ( )67عن معقل بن يسار،

جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

أحمد بن عبد اهلل ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)11
الليث بن سعد ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)32

أبو الزبير ,صدوق ,تقدمت ترجمته صفحة (.)432

جابر بن عبد اهلل ,صحابي ,تقدمت ترجمته صفحة (.)33

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن أبا الزبير صدوق ،وبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.

التعليق على الحديث:

قال النووي" :فالبيعة على أن ال نفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل ،وهو معنى

البيعة على الموت أى نصبر وان آل بنا ذلك إلى الموت ،ال أن الموت مقصود فى نفسه ،وكذا
البيعة على الجهاد أى والصبر فيه(." )1

( )1المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (.)3/23
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( )23كتاب االستئذان

( )28باب في النهي عن الطيب إذا خرجت

الحديث العاشر بعد المائة :

َخبرَنا أَبو ع ِ
اصٍم َع ْن ثَا ِب ِت ْب ِن ُع َم َارةَ َع ْن ُغ َن ْيِم ْب ِن قَ ْي ٍ
ام َأرَة
أ ْ ََ ُ َ
س َع ْن أَِبى ُم َ
ُّما ْ
وسى قَا َل " :أَي َ
ِ
ت ثَُّم َخرج ْ ِ
ض
يحهَا فَ ِه َى َزانَِية َو ُك ُّل َع ْين َزانِى " قَ َ
استَ ْعطَ َر ْ
ال أَُبو َعاصم َي ْرفَ ُعهُ َب ْع ُ
وج َد ِر ُ
ت لُي َ
ََ
ْ

َص َحابَِنا
أ ْ

(.)1

تخريج الحديث:

أخرجه أبو داود في سننه ( )44( – )4148/4كتاب الترجل – ( )7باب ما جاء في المرأة

تطيب للخروج – برقم ( )4170من طريق يحيى عن ثابت بن عمارة ،بنحوه.

والترمذي في جامعه ( )44( – ) 116/0كتاب األدب – ( )30باب كراهية خروج المرأة

متعطرة – برقم ( )4786من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ثابت ،بنحوه.

والنسائي في سننه ( )48( – )103/8كتاب الزينة – ( )30باب ما يكرة للنساء من الطيب –

برقم ( )0146من طريق خالد عن ثابت بن عمارة ،بنحوه.

وأحمد في مسنده ( )411/4من طريق يحيى بن سعيد عن ثابت ،بنحوه ،وفي ( )413/4من

طريق مروان بن معاوية عن ثابت ،وفي ( )418/4من طريق عبد الواحد وروح بن عبادة عن

ثابت ،كالهما بألفاظ متقاربة.

وابن حبان في صحيحه ( )41( – )471/11كتاب الحدود – ( )1باب الزنى وحده – برقم

( )4444من طريق النضر بن شميل عن ثابت بن عمارة ،بنحوه.

والبيهقي في السنن الكبرى ( )4( – )446/3كتاب الجمعة – ( )111باب ما يكره للنساء من

الطيب عند الخروج وما يشتهر به  -برقم (  ) 6188من طريق النضر بن شميل عن ثابت بن

عمارة ،بلفظه.

والبزار في مسنده ( – )47/8برقم ( )3133من طريق محمد بن أبي عدي عن ثابت بن

عمارة ،بنحوه  -وبرقم ( )3134من طريق محمد بن أبي عدي عن ثابت بن عمارة ،جزء من

الحديث بنحوه.

والحاكم في مستدركه (  – ) 396 / 4كتاب التفسير – باب ممانعة التعطر للمرأة إذا تريد

المرور على الناس ،من طريق روح بن عبادة عن ثابت ،بنحوه.

وعبد الحميد في مسنده ( –)197/1برقم( )007من طريق روح بن عبادة عن ثابت ،بنحوه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه  )22( - )132/1( -كتاب االستئذان  )28( -باب في النهي عن الطيب إذا خرجت  -برقم
( )1141عن أبي موسى.
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وابن أبي شيبة في مصنفه ( )19( – )46/9كتاب األدب – ( )107باب من كرة للمرأة أن

تطيب إذا خرجت جرم – برقم ( )46863من طريق وكيع عن ثابت بن عمارة ،بنحوه.

ترجمة رواة الحديث

الضحاك أبو عاصم ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)414

ثابت بن عمارة الحنفي ,أبو مالك البصري( ،)1ووثقه أبو داود( ،)2ويحيى( ،)3وذكره ابن حبان في

الثقات وقال :مات سنة تسع وأربعين ومائة( ،)4ووثقه الدارقطني( ،)5وقال أحمد :ليس به بأس(،)6
وقال أبو حاتم :ليس عندي بالمتين(،)7وقال الذهبي(،)8وابن حجر :صدوق فيه لين(.)9

غنيم بن قيس المازني ,أبو العنبر( .)10ذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة تسعين(،)11
ووثقه ابن

حجر(.)12

أبو موسى األشعري ,صحابي ,تقدمت ترجمته صفحة (.)241

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال المناوي ":فقد هيجت شهوة الرجال بعطرها وحملتهم على النظر إليها ،فكل من ينظر

إليها فقد زنى بعينه ويحصل لها إثم؛ ألنها حملته على النظر إليها وشوشت قلبه فإذن هي سبب

زناه بالعين(." )13

( )1تهذيب الكمال (.)312/4

( )2سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني (.)342/
( )3تاريم ابن معين برواية الدوري (.)122/1
( )4الثقات البن حبان (.)212/1

( )5سؤاالت البرقاني للدارقطني (.)22/
( )6علل ومعرفة الرجال (.)142/1
( )7الجرح والتعديل (.)422/1
( )8الكاشف (.)181/2
( )9التقريب (.)231/

( )10تهذيب الكمال (.)214/13

( )11الثقات البن حبان ()123/2
( )12التقريب (.)343/

( )13فيض القدير شرح جامع الصغير (.)18/2
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( )12كتاب الفرائض

الحديث الحادي عشر بعد المائة:

( )2باب في تعليم الفرائض

َخبرَنا ع ِ
ال ُعمر ْب ُن ا ْل َخطَّ ِ
اصم َع ْن ُم َوِّر ٍ
اب" :
أْ
ق ا ْل ِع ْجلِ ِّى قَ َ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُن َه ُار َ
ون أ ْ َ َ َ
الََ :ق َ َ ُ
ِ
َّ
َّ
آن(")1
ض َواللَّ ْح َن َو ُّ
تَ َعل ُموا اْلفَ َرائ َ
ون اْلقُ ْر َ
الس َن َن َك َما تَ َعل ُم َ

تخريج الحديث:

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( )49( - )434/11كتاب الفرائض  )1( -باب ما قالوا في

تعليم الفرائض – برقم ( )31681من طريق أبي معاوية ووكيع عن األعمش عن إبراهيم عن

عمر بن الخطاب ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( - )436/11برقم ( )31691من طريق أبي

معاوية عن عاصم ،جزء من الحديث بلفظه.

والبيهقي في سننه الكبرى ( )34( - )419/6كتاب الفرائض  -باب الحث على تعليم

الفرائض  -برقم ( )14038من طريق أبي عوانة عن عاصم ،بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه الترمذي في جامعه()31(-)413/4كتاب الفرائض)4(-باب ما جاء في تعليم الفرائض

 -برقم ( )4191عن أبي هريرة ،بنحوه.

وابن ماجه في سننه ()43( - )918 /4كتاب الفرائض – ( )1باب الحث على تعليم

الفرائض -برقم (  ) 4719عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

والدارمي في سننه ( )41( - )431/4كتاب الفرائض  )1( -باب في تعليم الفرائض  -برقم

( )4801عن عبد اهلل بن مسعود ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( ،)434/4برقم ( )4806عن
أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وأبي يعلى في مسنده ( -)441/8برقم ( )0148عن ابن مسعود ،جزء من الحديث بلفظه.

والدارقطني في سننه ( - )117/0كتاب الفرائض  -برقم ( )4109عن أبي هريرة ،جزء من

الحدبث بلفظه ،وفي ( - )143/0برقم ( ) 4113عن ا بن مسعود ،جزء من الحديث بلفظه.

والطيالسي في مسنده ( - )318 /1برقم ()413عن ابن مسعود ،جزء من الحديث بلفظه.

والنسائي في سننه الكبرى ( )31(- )97/6كتاب الفرائض )1(-باب األمر بتعليم الفرائض-

برقم ( - )6471برقم ( )6474كالهما عن عبد اهلل بن مسعود ،جزء من الحديث بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه )12( - )132/1( -كتاب الفرائض  )2( -باب في تعليم الفرائض  -برقم ( )1824عن
عمر بن الخطاب.
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ترجمة رواة الحديث:

يزيد بن هارون ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)32

عاصم األحول ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)423

مورق العجلي ,أبو المعتمر البصري( .)1ذكره ابن حبان في كتاب الثقات و قال :مات سنة

خمس ومائة

(،)2

ووثقه الذهبي

(،)3

وابن حجر

(.)4

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عدي القرشي العدوي ,أبو حفص ،استشهد سنة ثالثة وعشرين

للهجرة(.)5

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

يحث الحديث على التعليم وخص بالذكر تعليم الفرائض واللحن و السنن .وقال المناوي في

التيسير" :وان العلم سيقبض أي بموت أهله وتظهر الفتن حتى يختلف االثنان في الفريضة فال

يجدان من يفصل بينهما هو علم الفرائض .وقيل المراد بالفرائض هنا علم المواريث .وقيل ما

افترض اهلل تعالى على عباده بقرينة ذكر القرآن(.")6

( )1تهذيب الكمال (.)21/12

( )2الثقات البن حبان (.)4/2
( )3الكاشف (.)344/1

( )4التقريب (.)242/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )121/2معرفة الثقات ( ، )343/1بحر الدم
(.)228/

( )5أسد الغابة ( .)122/3انظر للتوسع في ترجمته إلى  :اإلصابة في تمييز الصحابة ( ، )122/4االستيعاب (.)442/
( )6التيسير بشرح الجامع الصغير (.)221/2
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الحديث الثاني عشر بعد المائة:

( )2باب في تعليم الفرائض

َخبرَنا ي ْحيى ع ْن س ِع ٍ
اث اْل َج ِّد َحتَّى إِ َذا
يد أ َّ
أْ
ب ِم َير َ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُن َه ُار َ
ان َكتَ َ
َن ُع َم َر " َك َ
ون أ ْ َ َ َ َ َ َ
ال ستَرون أرْي ُكم ِف ِ
ِِ
ِ
يه (" )1
طُع َن َد َعا به فَ َم َحاهُ ثَُّم قَ َ َ َ ْ َ َ َ ْ

تخريج الحديث:

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( )49( – )341/11كتاب الفرائض – ( )61باب اختالفهم في
أمر الجد – برقم ( )31941من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب ،جزء من الحديث بنحوه.
عبد الرزاق في مصنفه ( – )311/11كتاب الفرائض – باب الكاللة – برقم ( )19183من طريق

الزهري عن سعيد بن المسيب ،جزء من الحديث ،بنحوه.

ترجمة رواة الحديث:
يزيد بن هارون ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)32
يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة األنصاري(.)2وذكره ابن حبان في الثقات وقال:
مات سنة ثالث أو أربع وأربعين ومائة( ،)3ووثقه الذهبي( ،)4وابن حجر(.)5
سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي( .)6ووثقه الذهبي( ،)7وابن حجر ،واتفقوا على أن مرسالته

أصح المراسيل وقال :مات بعد التسعين(.)8

عمر بن الخطاب ,صحابي جليل ,تقدمت ترجمته صفحة (.)221

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:
ذكر البغوي قول علي " :من سره أن يتقحم جراثيم جهنم ،فليقض بين الجد واإلخوة " .قال عبيدة:

إني ألحفظ في الجد ثمانين قضية مختلفة" (.)9

( )1سنن الدارمي ( )12(-)132/1كتاب الفرائض  )2(-باب في تعليم الفرائض -برقم ( )1822عن عمر بن الخطاب.
( )2تهذيب الكمال (.)341/32

( )3الثقات البن حبان (.)212/2
( )4الكاشف (.)111/1

( )5التقريب ( )222/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )228/2تاريم ابن معين برواية الدارمي ()41/
 ،بحر الدم (  ، )221/معرفة الثقات ( ، )321/1الجرح و التعديل (.)242/2

( )6تهذيب الكمال (.)12/22
( )7الكاشف (.)442/2

( )8التقريب ( )142/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )243/2تاريم ابن معين برواية الدارمي (، )43/
بحر الدم ( )14/معرفة الثقات ( )442/2الجرح و التعديل ( )12/4الثقات البن حبان (.)123/4

( )9شرح السنة (.)344/8
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( )19كتاب فضائل القرآن

الحديث الثالث عشر بعد المائة:

( )2باب فضل من ق أر القرآن

ِ ِ
َح َو ِ
صَ ,ع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه
يم ُ -ه َو ا ْل َه َج ِر ُّ
ى َ -ع ْن أَِبى األ ْ
َح َّدثََنا َج ْعفَُر ْب ُن َع ْو ٍن َح َّدثََنا إ ْب َراه ُ
ِِ
َّ ِ َّ ِ
آن َحْب ُل اللَّ ِه َو ُّ
ور
قَ َ
استَطَ ْعتُ ْم إِ َّن َه َذا اْلقُ ْر َ
ال" :إِ َّن َه َذا اْلقُ ْر َ
آن َمأ ُْد َبةُ الله فَتَ َعل ُموا م ْن َمأ ُْد َبته َما ْ
الن ُ
ِ
ِ
الن ِافع ِعصمة لِمن تَمس َ ِ
ين و ِّ
ِ
ب َوالَ َي ْع َو ُّج فَُيقَ َّوُم َوال
َّك بِه َوَن َجاة ل َم ِن اتََّب َعهُ الَ َي ِزيغُ فََي ْستَ ْعت ُ
الشفَ ُ
اء َّ ُ ْ َ َ ْ َ
اْل ُمب ُ َ
تَْنقَ ِ
َّ
ْج ُرُك ْم َعلَى تِالَ َوتِ ِه بِ ُك ِّل َح ْرف َع ْش َر
ق َع ْن َكثَْرِة َّ
ضى َع َجائُِبهُ َوالَ َي ْخلَ ُ
الرِّد فَ ْاتلُوهُ فَِإ َّن اللهَ َيأ ُ
َما إِِّنى الَ أَقُو ُل الم َولَ ِك ْن بِأَِلف َوالَم َو ِميم (")1
َح َس َنات أ َ

تخريج الحديث:

أخرجه الترمذي في جامعه ( )46( - )170/0كتاب فضائل القرآن عن الرسول )16( -

باب ماجاء فيمن ق أر حفاً من القرآن ما له من األجر  -برقم ( )4911من طريق محمد بن بشار

عن أبي بكر الحنفي عن الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى عن محمد بن كعب القرظي
عن عبد اهلل بن مسعود ،جزء من الحديث بلفظه.

والدارمي في سننه ( )43( - )314/ 4كتاب فضائل القرآن  )1( -باب فضل من ق أر القرآن

 -برقم ( )3317من طريق أبي إسحاق عن أبي األحوص ،جزء من الحديث بلفظه  -برقم

( )3318من طريق عطاء بن السائب عن أبي األحوص ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي
( - )310/4برقم ( )3317من طريق جعفر بن عون عن األعمش عن أبي وائل عن عبد اهلل
بن مسعود ،جزء من الحديث بلفظه.

والحاكم في مستدركه ( - )000/1كتاب فضائل القرآن  -باب القرآن مأدبة اهلل بأجركم

على تالوته كل حرف عشر حسنات من طريق صالح بن عمر عن إبراهيم الهجري ،جزء من

الحديث بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )44( - )461/11كتاب فضائل القرآن  )3( -باب ثواب من

ق أر حروف القرآن -برقم ( )31004من طربق مروان بن معاوية عن عبد الملك بن أبجر عن
المنهال بن عمرو عن قيس بن سكن عن عبد اهلل بن مسعود ،جزء من الحديث بلفظه ،و في

( - )464/11برقم ( )31004من طربق عطاء بن السائب  -برقم ( )31000من طريق محمد

بن بشير عن مسعر عن سليمان الطبي عن إبراهيم عن علقمة أو األسود عن عبد اهلل بن

مسعود ،بنحوه ،وفي( )16( - )484/11باب في التمسك بالقرآن  -برقم ( )31631من طريق
( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )13( - )343/2كتاب فضائل القرآن  )2( -باب فضل من ق أر القرآن  -برقم ()3322
عن عبد اهلل بن مسعود.
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أبي معاوية عن إبراهيم الهجري ،متقاربة بألفاظ ،و في ( )16( - )484/11باب في التمسك

بالقرآن  -برقم ( )31634من طريق عبد الملك بن ميسرة عن أبي األحوص ،جزء من الحديث

بلفظه.

وعبد الرزاق في مصنفه ( - )367/3كتاب الفضائل القرآن  -باب تعليم القرآن وفضله -

برقم ( )0993من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة ،جزء من

الحديث بلفظه.

والطبراني في المعجم الكبير ( - )149/9برقم ( )8661من طريق أبي إسحاق عن أبي

األحوص ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( - )131/9برقم ( )8660من طريق سفيان بن عيينة
عن إبراهيم الهجري ،بألفاظ متقاربة .

ترجمة رواة الحديث
جعفر بن عون ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)432
إبراهيم الهجري ضعيف تقدمت ترجمته صفحة (.)241
عوف بن مالك بن نضلة األشجعي ,أبو األحوص الكوفي(.)1وثقه ابن حجر وقال :مات بعد المائة(.)2

عبد اهلل بن مسعود ,صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)444

درجة الحديث:
الحديث بهذا اإلسناد ضعيف؛ ألن إبراهيم الهجري ضعيف وبالمتابعة يرتقي إلى الحسن لغيره.

التعليق على الحديث:

قال المناوي" :شبه القرآن بصنيع صنعه اهلل للناس لهم فيه خير ومنافع( ." )3قال المباركفوري ":والحكم

القوي والحبل مستعار للوصل ولكل ما يتوصل به إلى شيء( ،" )4قال المناوي " :أي الضياء الذي

يستغنى به إلى سلوك الهدى ،و شفاء من األمراض الروحانية كاالعتقادات الفاسدة في اإللهيات والنبوة
والمعاد وكاألخالق المذمومة .وفيه أوضح بيان إلنواعها وحث على اجتنابها ومن األمراض الجسمانية
بالتبرك بقراءته عليها لكن مع اإلخالص وفراغ القلب من األغيار واقباله على اهلل بكليته وعدم تناول

الحرام وعدم اآلثام واستيالء الغفلة على القلب فقراءة من هذا حاله مبر لألمراض وان أعيت األطباء

()5

" ،ويدعو إلى التمسك بالقرآن ،والعمل بمقتضاه؛ ألن فيه النجاة في الدنيا واألخرة ،ويحث على تالوته
لما يترتب على تالوته من األجر العظيم.

( )1تهذيب الكمال (.)442/11

( )2التقريب ( .)433/انظر للتوسع في ترجمته إلى الطبقات الكبرى ( .)281/1تاريم ابن معين برواية الدوري ()343/1
بحر الدم ( .)284/معرفة الثقات ( .)221/1الثقات البن حبان (.)122/2

( )3فيض القدير بشرح جامع الصغير (.)241/1

( )4تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي (.)114/8
( )5فيض القدير بشرح جامع الصغير (.)231/4

295

الحديث الرابع عشر بعد المائة:
ت ع ِّمى إِياس ْب َن ع ِ
يد ح َّدثََنا موسى ْب ُن أَيُّوب قَا َل ِ
ِ
َخ َذ
ام ٍر َيقُو ُل أ َ
َ
سم ْع ُ َ
َ
َح َّدثََنا َع ْب ُد اللَّه ْب ُن َي ِز َ َ
َ َ
َ
ُ َ
ال و ِ
َِّ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ص ْنف
َعلِ ُّى ِب َي ِدى ثُ َّم قَ َ
ال":إَِّن َك إِ ْن َب ِق َ
يت َس َي ْق َأُر اْلقُ ْر َ
آن ثَالَثَةُ أ ْ
َص َناف فَص ْنف لله َوص ْنف لْلج َد َ
ِ
ب بِ ِه أ َْد َر َك(")1
ل ُّلد ْن َيا َو َم ْن طَلَ َ

تخريج الحديث:

لم أقف على متابعات للحديث

شواهد الحديث:

أخرجه أحمد في مسنده ( )38/3عن أبي سعيد الخدري ،بمعناه.

وابن أبي شيبة في مصنفه( )44( –)481/11فضائل القرآن–()10من كره أن يتأكل

بالقرآن– برقم ()31643عن عمر بن الخطاب،بمعناه .

وابن حبان في صحيحه ( )7( – )34/3الرقاق – ( )7باب قراءة القرآن – برقم ( )700عن

أبي سعيد الخدري ،بمعناه.

والحاكم في مستدركه ( - )374/4كتاب التفسير – باب سيهلك من أمتي أهل الكتاب- ...

وفي ( ،)047/4كالهما عن أبي سعيد الخدري ،بمعناه.

وأبي يعلى في مسنده ( – )141/4برقم ( )4197عن جابر بن عبد اهلل ،بمعناه.

والطبراني في المعجم الكبير ( – )416/6برقم ( – )6141برقم ( ،)6144كالهما عن سهل

بن سعد ،بمعناه.

وعبد بن حميد ( – )171/1برقم ( )466عن سهل بن سعد ،بمعناه.

ترجمة رواة الحديث:

عبد اهلل بن يزيد ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)21
موسى بن أيوب بن عامر الغافقي

()2

المناري المصري( .)3وثقه ابن المديني ،وأنكر عليه روايته

عن عمه( ،)4ووثقه يحيى بن معين(،)5

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )43( - )317/4كتاب فضائل القرآن  )1( -باب فضل من ق أر القرآن  -برقم
( )3312عن علي بن أبي طالب.

( )2هذه النسبة إلى غافق وهي حصن في األندلس انظر إلى  :معجم البلدان ( )283/4لياقوت بن عبد اهلل الحموي.
األنساب (.)121/4

( )3تهذيب الكمال (.)31/2

( )4سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني ( .)214/
( )5تاريم ابن معين برواية الدوري ( .)331/1
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وذكره ابن حبان في الثقات( ،)1ووثقه الذهبي( ،)2وقال ابن حجر :مقبول( ،)3وقال أحمد :شيم(،)4

قال ابن حجر :مات سنة ثالث وخمسين ومائة(.)5

إياس بن عامر الغافقي المصري( .)6ذكره ابن حبان في الثقات

(،)7

وقال العجلي :ال بأس به(،)8

وقال ابن حجر :صدوق(.)9

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي(.)10

درجة الحديث:
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن إياس بن عامر صدوق.

التعليق على الحديث:

وقال ابن حبان نقالً عن بشير بن أبي عمرو الخوالني أن الوليد بن قيس التجيبي " :ما هؤالء

الثالثة قال :المنافق كافر به والفاجر يتأكل به والمؤمن يؤمن به(.")11

( )1الثقات البن حبان (.)442/2
( )2الكاشف (.)343/1
( )3التقريب ( .)242/

( )4سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم ( .)143/
( )5تهذيب التهذيب ()122/24
( )6تهذيب الكمال (.)444/3

( )7الثقات البن حبان (.)33/4

( )8معرفة الثقات للعجلي (.)132/2
( )9التقريب ( .)221/

( )10أسد الغابة ( ، )282 - 281/3انظر للتوسع في ترجمته إلى  :اإلصابة في تمييز الصحابة (.)112/4
( )11صحيح ابن حبان (.)31/3
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الحديث الخامس عشر بعد المائة:

( )6باب في تعاهد القرآن

ب ْب ُن َج ِر ٍ
ت ُع ْق َب َة
ت أَِبى قَ َ
وسى َ -ي ْع ِنى ْاب َن ُعلَ ٍّى  -قَ َ
س ِم ْع ُ
س ِم ْع ُ
َح َّدثََنا َو ْه ُ
ال َ
ال َ
ير َح َّدثََنا ُم َ
ِ
َّ ِ
ِ
اه ُدوهُ َوتَ َغنَّ ْوا بِ ِه َوا ْقتَُنوهُ فَ َوالَِّذى َن ْف ِسى بَِيِد ِه أ َْو فَ َوالَِّذى َن ْف ُس
اب اللَّه َوتَ َع َ
ْب َن َعام ٍر َيقُو ُل " :تَ َعل ُموا كتَ َ
ُم َح َّمد بَِيِد ِه لَهُو أَ َش ُّد تََفلُّتاً ِم َن اْل َم َخ ِ
اض ِفى اْل ُع ُق ِل(")1
َ

تخريج الحديث:

أخرجه الدارمي في سننه ( )33( -)314/4كتاب فضائل القرآن  )4( -باب في تعاهد القرآن

 -برقم ( )3349من طريق عبد اهلل بن صالح عن موسى بن علي ،بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )146/4من طريق عبد اهلل ين المبارك عن موسى بن علي ،بنقص

واقتنوه ،وفي ( )101/4من طريق عبد اهلل عن أبي عن عبد اهلل بن يزيد عن قباث بن رزين عن

ابن رباح عن عقبة بن عامر ،بألفاظ متقاربة ،وفي ( )103/4من طريق عبد اهلل عن أبي عن
هاشم عن ليث عن قباث عن ابن رباح عن عقبة بن عامر ،بألفاظ متقاربة.

وابن حبان في صحيحه ( )4( - )340/1كتاب العلم – باب األمر باقتناء القرآن مع تعليمه

 -برقم ( )119من طريق زيد بن حبان ن موسى بن علي بن رباح ،بنحوه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )3( - )011/4كتاب الصالة  )784( -باب ما أمربه من

تعاهد القرآن  -برقم ( )8661من طريق زيد بن الحباب عن علي بن رباح ،بنحوه ،وفي

( )44( - )477/11كتاب فضائل القرآن  )13( -باب في تعاهد القرآن  -برقم ( )31613من
طريق زيد بن الحباب عن علي بن رباح ،بألفاظ متقاربة.

والنسائي في سننه الكبرى ( )47( - )460/7كتاب فضائل القرآن )48( -باب األمر بتعليم

القرآن والعمل به  -برقم ( )7981من طريق زيد بن الحباب عن علي بن رباح ،جزء من الحديث
بلفظه ،وفي ( )48( - )466/7باب األمر بتعليم القرآن والعمل به  -برقم ( ،)7981جزء من

الحديث بلفظه.

وأبي يعلى في مسنده ( - )481/3برقم ( )1741من طريق قباث بن رزين المصري عن

علي بن رباح ،بنحوه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )66( - )776/8كتاب فضائل القرآن  )43( -باب استذكار

القرآن وتعاهده  -برقم ( )0131عن ابن عمر ،بنحوه ،وبرقم ( )0134عن ابن مسعود ،بنحوه،
وبرقم ( )0133عن أبي موسى ،بنحوه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه  )13(-كتاب فضائل القرآن )4(-باب في تعاهد القرآن -برقم ( )3348عن عقبة بن عامر.
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ومسلم في صحيحه ( )6( - )043/1كتاب صالة المسافرين وقصرها  )32( -باب فضائل

القرآن وما يتعلق به  -برقم ( )229عن عبد اهلل بن عمر ،بنحوه.
وأحمد في مسنده( )443/1عن ابن مسعود ،بنحوه.

ترجمة رواة الحديث:
وهب بن جرير ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)422
موسى بن علي بن رباح اللخمي ,أبو عبد الرحمن المصري

(.)1

وثقه بن المديني علي( ،)2وأحمد(،)3

ويحيى بن معين( ،)4والعجلي( ،)5وأبو حاتم( ،)6وذكره ابن حبان في الثقات( ،)7ووثقه الذهبي( ،)8وقال ابن
حجر :صدوق ربما أخطأ ،مات سنة مائة وثالث وستين

(.)9

علي بن رباح بن قصير بن القشيب( ،)10أبو عبد اهلل( .)11وثقه الذهبي وقال مات سنة أربع عشرة

ومائة( ،)12كما وثقه ابن حجر(.)13

عقبة بن عامر صحابي تقدمت ترجمته صفحة (.)414

درجة الحديث:

الحديث صحيح اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال المناوي":أي تعلموا كتاب اهلل القرآن أي احفظوه وتفهموه وتعاهدوه واقتنوه أي الزموه وتغنوا به
أي اقرأوه بتحزين وترقيق ،وليس المراد قراءته باأللحان والنغمات ،فوالذي نفسي بيده بقدرته وتصرفه لهو

أشد تفلتاً أي ذهاباً من المخاض أي النوق الحوامل في العقل،وعقلت البعير حبسته وخص ضرب المثل
بها؛ ألنها إذا انفلتت ال تكاد تلحق(.")14

( )1تهذيب الكمال (.)211/12

( )2سؤاالت علي بن المديني ( .)22/
( )3بحر الدم ( .)222/

( )4سؤاالت الجنيد (.)342/

( )5معرفة الثقات للعجلي (.)342/1
( )6الجرح و التعديل (.)224/8

( )7الثقات البن حبان ()424/2
( )8الكاشف (.)341/1
( )9التقريب ( .)223/

( )10هذه النسبة إلى بني قشيب ،وهو بطن من أزد  ،من لخم .األنساب (.)242/4
( )11تهذيب الكمال (.)412/14

( )12سير أعالم النبالء (.)421/2

( )13التقريب ( .)442/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )228/2معرفة الثقات ( ، )223/1الثقات
البن حبان ( ، )212/2الجرح و التعديل (.)114/8

( )14فيض القدير بشرح جامع الصغير (.)122/3

291

الحديث السادس عشر بعد المائة:
َخبرَنا يعلَى ْب ُن عب ْي ٍد ح َّدثََنا إِسم ِ
اعي ُل َع ْن قَ ْي ٍ
س َع ْن َج ِر ِ
ول
ت َر ُس َ
ير ْب ِن َع ْب ِد اللَّ ِه قَ َ
الَ " :ب َاي ْع ُ
َُ َ
أ ْ ََ َ ْ
َْ
الصالَ ِة وِايتَ ِ
َّ ِ
ِ ِ
اء َّ
الزَك ِاة َو ُّ
ص ِح لِ ُك ِّل ُم ْسلِم"(.)1
الن ْ
الله َ علَى إقَام َّ َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )4( - )174/1كتاب اإليمان  )44( -باب قول النبي الدين
ِِ
سولِ ِه َما َعلَى
ص ُحوا للَّه َو َر ُ
النصيحة هلل ولرسوله وإلئمة المسلمين وعامتهم ،قوله تعالى ﴿ :إِ َذا َن َ
ا ْلم ْح ِس ِن َ ِ
س ِب ٍ
يل َواللَّ ُه َغفُور َر ِحيم ﴾( -)2برقم ( )07من طريق يحي عن إسماعيل ،بلفظه
ين م ْن َ
ُ

 -برقم ( )08من طريق أبي النعمان عن أبي عوانة عن زياد بن عالقة عن جرير بن عبد اهلل،

جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )9( - )8/4كتاب مواقيت الصالة  )3( -باب البيعة على إقامة

الصالة  -برقم ( )044من طريق يحيى عن إسماعيل ،بلفظه ،و في ( )44( - )346/3كتاب

ِ
الص َالةَ َوآتَُوا َّ
اموا َّ
الزَكاةَ
الزكاة –( )4باب البيعة على إيتاء الزكاة قوله تعالى ﴿فَإ ْن تَ ُابوا َوأَقَ ُ
ص ُل ْاْلي ِ
فَِإ ْخ َوا ُن ُك ْم ِفي الد ِ
ون ﴾( - )3برقم ( )1411من طريق نمير عن
ِّين َوُنفَ ِّ
ات لِقَ ْوٍم َي ْعلَ ُم َ
َ
إسماعيل بلفظه ،وفي ( )04( - )369/0كتاب الشروط  )1( -باب ما يجوز من الشروط في
اإلسالم واألحكام والمبايعة  -برقم ( )4714من طريق أبي نعيم عن سفيان عن زياد بن عالقة
عن جرير بن عبد اهلل  ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( - )371/0برقم ( )4710من طريق

يحيى عن إسماعيل بلفظه ،وفي ( )44( - )447/4كتاب البيوع  )68( -باب هل يبيع حاضر
لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه قول النبي  "إذا استنصح أخاه فلينصح له ورخص فيه

عطاء" -برقم ( )4107من طريق سفيان عن إسماعيل ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي

( )93( -)431/13كتاب األحكام  )43( -باب كيف يبايع اإلمام الناس  -برقم ( )7414من
طريق يعقوب بن إبراهيم عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير بن عبد اهلل ،جزء من

الحديث بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )1( - )70/1كتاب اإليمان  )43( -باب بيان أن الدين النصيحة -

برقم ( )97من طريق عبد اهلل بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد بلفظه  -برقم ( )98من طريق

أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير عن سفيان عن زياد بن عالقة عن جرير بن
عبد اهلل ،جزء من الحديث بلفظه  -برقم ( )99من طريق سريج بن يونس ويعقوب الدورقي عن

هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير ،جزء من الحديث بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ()28( -)222/1كتاب البيوع  )2(-في النصيحة -برقم ( )1244عن جرير بن عبد اهلل.

( )2سورة التوبة أية (.)19
( )3سورة التوبة آية (.)11
296

وأبي داود في سننه ( )44( - )444/4كتاب األدب  )67( -باب في النصيحة  -برقم

( )4947من طريق عمرو بن عون عن خالد عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن
عمرو بن جرير عن جرير بن عبد اهلل ،جزء من الحديث بلفظه.

والترمذي في جامعه ( )48( - )344/4كتاب البر والصلة  )17( -باب ما جاء في

النصيحة  -برقم ( )1940من طريق يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد ،بلفظه.

والنسائي في سننه ( )39( - )141/7كتاب البيعة  )6( -باب البيعة والنصح لكل مسلم -

برقم ( )4106من طريق محمد بن عبد اهلل بن يزيد عن سفيان عن زياد بن عالقة عن جرير بن

عبد اهلل ،جزء من الحديث بلفظه  -برقم ( )4107من طريق يعقوب بن إبراهيم عن بن علية عن

يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد اهلل،جزء من

الحديث بلفظه ،وفي ( )17( - )147/7باب البيعة على فراق المشرك  -برقم ( )4170من

طريق بشر بن خالد عن غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن جرير ،بزيادة وعلى
فراق المشرك ،وفي( )44(-)104/7باب البيعة فيما يستطيع اإلنسان -برقم ( )4189من طريق
يعقوب بن إبراهيم عن هشيم عن سيارعن الشعبي عن جرير بن عبد اهلل ،بلفظ مختلف

وأحمد في مسنده ( )307/4من طريق عبد اهلل عن أبي عن عفان عن أبي عوانة عن

زياد بن عالقة عن جرير بن عبد اهلل ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )308/4من طريق عبد

اهلل عن أبي عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك ابن حرب عن عبيد اهلل بن جرير عن

جرير بن عبد اهلل  ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )361/4من طريق عبد اهلل عن أبي عن عبد

الرزاق عن سفيان عن األعمش عن أبي وائل عن جرير بن عبد اهلل ،جزء من الحديث بلفظه،
وكذلك من طريق شعبة عن إسماعيل ،بلفظه ،وفي ( )361/4من طريق عبد اهلل عن أبي عن

محمد بن جعفر عن شعبة عن زياد بن عالقة ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )364/4من

طريق عبد اهلل عن أبي عن سفيان عن مجالد عن الشعبي عن جرير بن عبد اهلل  ،بزيادة السمع

والطاعة ،وفي ( )360/4من طريق عبد اهلل عن أبي عن يحيى بن آدم عن أبي األحوص عن

األعمش عن أبي وائل عن أبي جميلة عن جرير بن عبد اهلل ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي
( )360/4من طريق يحيى بن سعيد عن إسماعيل ،بلفظه ،وكذلك من طريق يحيى بن سعيد
عن إسماعيل ،بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )41( - )411/11كتاب السير  )4( -باب بيعة األئمة وما

يستحب لهم  -برقم ( )4040من طريق يحيى بن سعيد عن إسماعيل ،بلفظه ،وفي ()414/11
 -برقم ( )4046من طريق أبي خليفة عن مسدد بن مسرهد عن عبد الوارث عن يونس بن عبيد

عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد اهلل ،بنحوه.
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وابن أبي شيبة في مصنفه ( )11( - )303/11كتاب الجهاد  )1( -باب ما ذكر في فضل

الجهاد  -برقم ( )19878من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي بكر بن عمرو بن
عتية عن جرير،جزء من الحديث بلفظه.

وعبد الرزاق في مصنفه ( - )4/6كتاب أهل البيت  -باب فضل بيعة النبي  -برقم

( )9819من طريق عبد الرزاق عن الثورى وبن عيينة عن زياد بن عالقة عن جرير بن عبد
اهلل ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

يعلى بن عبيد  ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)411

إسماعيل بن أبي خالد ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)212
قيس بن أبي حازم  ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)211

جرير بن عبد اهلل بن جابر بن قيس صاحب النبي ،مات سنة إحدى،وقيل أربع وخمسين(.)1

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال ابن بطال نقالً عن المهلب " :مبايعة الرسول لجرير على إقام الصالة وايتاء الزكاة

ألنهما دعامة اإلسالم ،وهما أول الفرائض بعد توحيد اهلل واإلقرار برسوله ،وذكر النصح لكل

مسلم بعدهما ،يدل أن قوم جرير كانوا أهل غدر ،فعلمهم ما بهم إليه أشد حاجة ،كما أمر وفد
عبد القيس بالنهى عن الظروف ،ولم يذكر لهم النصح لكل مسلم ،إذ علم أنهم فى األغلب ال

ُيخاف منهم من ترك النصح ما يخاف على قوم جرير ،وكان جرير وفد من اليمن من عند قومه
وفيه،عن ابن عمر قال :قال الرسول":إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه( ،" )2فبايعه بهذا ورجع إلى قومه
معلما(." )3
ً

( )1تهذيب الكمال ( .)233/4انظر للتوسع في ترجمته إلى  :االستيعاب لمعرفة الصحابة ( ، )24/2اإلصاية في تمييز
الصحابة (.)422/2

( )2شرح البخاري البن بطال  -إنظر (.)103/4
( )3سنن ابن ماجه (.)1443/4
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( )80كتاب الفرائض

( )5باب في زوج وأبوين وامرأة وأبوين

الحديث السابع عشر بعد المائة:
ِ
ِ
َخبرَنا عب ْي ُد اللَّ ِه ْب ُن موسى ,ع ِن ْاب ِن أَِبى لَ ْيلَى ,ع ْن ع ِ
ام ٍر َّ
ام َأرَة
َ َ
َ
أ ْ ََ ُ َ
ُ َ
الش ْع ِب ِّىَ ,ع ْن َعل ٍّى " فى ْ
ث ما َب ِقى ،وما َب ِقى َفلِأل ِ
ِ
َب(.")1
الِ :م ْن أ َْرَب َعة لِْل َم ْأرَِة ُّ
َوأ ََب َوْي ِن قَ َ
الرُبعَُ ،ولأل ُِّم ثُلُ ُ َ َ َ َ َ

تخريج الحديث:

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( )49( - )438 /11كتاب الفرائض  )3( -باب في امرأة
وأبوين من كم هي -برقم ( ) 31699من طريق علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى ،جزء من

الحديث بلفظه ،وفي ( - )439 /11برقم ( )31714من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى ،جزء
من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه الدارمي في سننه ( )31( - )434/4كتاب الفرائض  )3( -باب في زوج وأبوين

وامرأة وأبوين  -برقم ( )4867عن عثمان ،بألفاظ متقاربة ،و في ( - )430/4برقم ( )4874عن

عبد اهلل ،جزء من الحديث بلفظه ،و في ( - )436/4برقم ( )4877عن علي ،جزء من الحديث

بلفظه.

والبيهقي في سننه الكبرى ( )34( - )447/6كتاب الفرائض  )16( -باب فرض األم  -برقم

(  ،)14667وفي ( - )448/6برقم ( )14668كالهما عن عبد اهلل بن مسعود ،جزء من الحديث
بلفظه  -برقم ( )14669عن عثمان بن عفان بألفاظ متقاربة  -برقم ( )14674عن عمرو وعبد

اهلل بن مسعود ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )49( -)441/11كتاب الفرائض  )3( -باب في امرأة وأبوين

من كم هي  -برقم ( ،)31714جاء بكلمة زوجة بدل كلمة امرأة  -برقم ( ،)31718كالهما عن
عبد اهلل بن مسعود ،بألفاظ متقاربة.

وعبد الرزاق في مصنفه ( - )404 /11كتاب الفرائض  -برقم (  ) 19110عن عبد اهلل ابن

مسعود ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

عبيد اهلل بن موسى ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)222

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )41( - )430/4كتاب الفرائض )3( -باب في زوج وأبوين وامرأة وأبوين  -برقم ()4871
عن علي بن أبي طالب.
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محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري ,أبو عبد الرحمن الكوفي(.)1وضعفه أحمد(،)2
ويحيى بن معين( ،)3وضعفه أبو زرعة( ،)4وأبو حاتم ،وزاد يكتب حديثه وال يحتج به( ،)5كما

ضعفه ابن حبان وقال :مات سنة ثمان وأربعين ومائة(،)6وقال الترمذي :صدوق ،ال يتهم بتعمد

الكذب ،ولكنه سيء حفظه جداً( ،)7وقال ابن عدي :مع سوء حفظه يكتب حديثه( .)8وقال الذهبي:

صدوق إمام ،سيء الحفظ( ،)9وقال ابن حجر :صدوق سيء الحفظ جداً ( ،)10وثقه العجلي ،وزاد
كان فقيهاً صاحب سنة صدوقاً جائز الحديث (.)11

عامر الشعبي ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)22

علي بن أبي طالب ,صحابي ,تقدمت ترجمته صفحة (.)223

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد ضعيف؛ ألن محمد بن عبد الرحمن ضعيف.

التعليق على الحديث:

يبين لنا الحديث نصيب الزوجة واألبوين إذا مات عنهم الرجل و لم يكن له ولد ،فجعل
الرُبعُ ِم َّما تََرْكتُ ْم إِ ْن لَ ْم َي ُك ْن لَ ُك ْم َولَد ،)12(﴾ ...و األم الثلث ﴿...
للزوجة الربع ﴿ ...و لَ ُه َّن ُّ
ث ،)13(﴾...والباقي لألب.
ُم ِه الثُّلُ ُ
َو َو ِرثَ ُه أ ََب َواهُ فََِل ِّ

( )1تهذيب الكمال (.)111/12

( )2العلل في معرفة الرجال (.)422/2

( )3تاريم ابن معين برواية الدارمي ( .)22/

( )4أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤاالت البرذعي (.)421/1
( )5الجرح و التعديل (.)313/2
( )6المجروحون (.)144/1

( )7شرح علل الترمذي البن رجب (.)212/2
( )8الكامل في الضعفاء (.)282/1
( )9المغني في الضعفاء ()142/1
( )10التقريب (.)423/

( )11معرفة الثقات (.)143/1
( )12سورة النساء آية (.)21
( )13سورة النساء آية (.)22

263

( )14باب قول علي وزيد في الجدات

الحديث الثامن عشر بعد المائة:

ثَ ,ع ِن
ش َع ُ
أْ
ونَ ,ح َّدثََنا األَ ْ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُن َه ُار َ
ث ج َّدات ج َّدتَا أَبِ ِ
ُم ِه
يه أ ُُّم أ ِّ
اء َوِر َ
اْل َج َّد ُ
َ
ث ثَالَ ُ َ
ات َس َو ً
َّه ُم لِ َذ ِوى اْلقُ ْرَبى (." )1
فَالس ْ

َّ
الش ْع ِب ِّىَ ,ع ْن
وأ ُُّم أَبِ ِ
يه َو َج َّدةُ
َ

َعلِ ٍّى َو َزْي ٍد قَاالَ " :إِ َذا َك َان ِت
ب
أ ِّ
ُم ِه فَِإ ْن َك َان ْ
ت ِإ ْح َد ُ
اه َّن أَ ْق َر َ

تخريج الحديث:

الفرئض  )92(-باب في الجدات،
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه()26(-)323/11كتاب ا

كم يرث منهن ؟  -برقم ( )31626عن عبد اهلل بن مسعود ،بنحوه.

والبيهقي في السنن الكبرى ()35( - )239/9كتاب الفرائض )26( -باب توريث ثالث

جدات متحاذيات أو أكثر  -برقم ( )12624من طريق محمد بن أبي ليلى عن الشعبي بنحوه

وبرقم ( )14747من طريق أبي سعيد عن أبي عبد اهلل بن يعقوب عن محمد بن نصر عن
شيبان عن حماد عن حميد وداود عن زيد بن ثابت ،بنحوه ،وفي  )34( -باب توريث القربى من

الجدات دون البعيد  -برقم ( )14734من طريق محمد بن أبي ليلى عن الشعبي ،بنحوه  -برقم

( )14733من طريق محمد بن أبي ليلى عن الشعبي ،بنحوه ،وفي ( - )236/5برقم ()14734
من طريق محمد بن سالم عن الشعبي ،بنحوه  -برقم ( )12635من طريق أبي سعيد بن أبي
عمرو عن ابن يعقوب عن محمد بن نصر عن حسين بن األسود عن يحيى بن آدم عن عن

شريك عن األعمش عن إبراهيم عن علي و زيد بن ثابت ،بنحوه.

وعبد الرزاق في مصنفه ( -)269/14كتاب الفرائض  -باب فرض الجدات  -برقم

( )16416من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد ابن المسيب عن زيد بن ثابت،

بنحوه  -برقم ( )16411عبد الرزاق عن الثوري عن فطر عن شيم عن زيد بن ثابت ،بنحوه -

برقم ( )16416من طريق الحجاج بن أرطاة عن الشعبي عن زيد بن ثابت ،بنحوه  -برقم

( )16466من طريق أبي سهل عن الشعبي عن علي بن أبي طالب و زيد بن ثابت ،بنحوه.

والدارقطني في سننه ( - )192/4كتاب الفرئض  -باب ميراث الجدات  -برقم ()5136

من طريق أبي بكر عن بحر عن ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن أبي الزناد عن عن

خارجة بن زيد عن أبيه ،بنحوه.

ترجمة رواة الحديث:

يزيد بن هارون ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)32

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )12( - )141/1كتاب الفرائض – ( )14باب قول علي وزيد في الجدات  -برقم ()1244
عن علي و زيد.
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األشعث ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)431

عامر الشعبي ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)22

علي بن أبي طالب ,صحابي,تقدمت ترجمته صفحة (.)223

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

وقال ابن عبد البر ":كان األوزاعي ال يورث أكثر من ثالث جدات واحدة من قبل األم واإلثنين

من قبل األب وهو قول أحمد بن حنبل ،وأما علي بن أبي طالب فكان قوله في الجدات كقول زيد
بن ثابت ،إال أنه كان يورث الدنيا من قبل األب أو من قبل األم وال يشرك معها من ليس في
قعدها وبه يقول الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور ،وأما عبد اهلل بن مسعود وابن عباس فكانا

يورثان الجدات األربع وهو قول الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد(.)1

()1التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد (.)22/22
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( )16باب في ميراث ابن المالعنة

الحديث التاسع عشر بعد المائة :
َخبرَنا عب ْي ُد اللَّ ِه ْب ُن موسى ع ِن ْاب ِن أَِبى لَ ْيلَى ع ْن ع ِ
ام ٍر َع ْن َعلِ ٍّى َو َع ْب ِد اللَّ ِه " ِفى ْاب ِن
َ َ
ُ َ َ
أ ْ ََ ُ َ
ِ
ُم ِه (." )1
ص َبةُ أ ِّ
ص َبتُهُ َع َ
اْل ُمالَ َع َنة قَاالَ َع َ

تخريج الحديث:

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( )49( – ) 339/11كتاب الفرائض – ( )69في ابن

المالعنة إذا ماتت أمه من يرثه من عصبته  -برقم ( )31979من طريق وكيع عن ابن أبي

ليلى ،بلفظة ،وفي ( )77( – )348/11باب ولد الزنا عن ميراثه – برقم ( )34118من طريق
محمد بن سالم عن الشعبي ،جزء من الحديث بلفظه.

وعبد الرزاق في مصنفه ( -)144/7كتاب الفرائض – باب إدعاء المرأة الولد – برقم

( )14481من طريق الحسن ابن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي ،بمثله ،وفي
( - )140/7برقم ( )14484من طريق عبد الرزاق عن صاحب له عن ابن أبي ليلى ،بنحوه.

والطبراني في المعجم الكبير ( – )330/9برقم ( )9663من طريق عبد الرزاق عن صاحب له

عن ابن أبي ليلى ،بلفظة.

ترجمة رواة الحديث:
عبيد اهلل بن موسى ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)444
دخين ابن أبي ليلى ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)412
عامر الشعبي ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)22
علي بن أبي طالب ,صحابي ,تقدمت ترجمته صفحة (.)223
عبد اهلل بن مسعود ,صحابي ,تقدمت ترجمته صفحة (.)444

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:
وقال ابن عبد البر" :اختلف العلماء في ميراث ولد المالعنة ،فقال قائلون :أمه عصبته وممن قال
ذلك عبداهلل بن مسعود وجماعة قال ابن مسعود :أمه عصبته ،فإن لم تكن فعصبتها ،وقال آخرون:
عصبته عصبة أمه :قال ذلك جماعة ،واليه ذهب أحمد بن حنبل قال :ابن المالعنة ترثه أمه

وعصبتها(.")2

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )12( – )142/1كتاب الفرائض – ( )14باب في ميراث ابن المالعنة – برقم
()1211عن علي وعبد اهلل.

( )2التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد (.)41/22
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الحديث العشرون بعد المائة :
ِ
وسى ْب ِن ُع َب ْي َدةَ,
أْ
وسىَ ,ع ْن ُم َ
َخ َب َرَنا ُع َب ْي ُد اللَّه ْب ُن ُم َ
ق َب ْي َنهُ َما َولَ ْم َي ْجتَ ِم َعا َوُد ِع َى اْل َولَ ُد أل ُِّم ِه ُيقَا ُل ْاب ُن
تَالَ َع َنا فُِّر َ
َد َعاهُ لِ ِزْن َية ُجلِ َد(")1

ع ْن َن ِ
اف ٍع,
َ
فُالََنةَ ِه َى

ال " :إِ َذا
َع ِن ْاب ِن ُع َم َر قَ َ
ص َبتُهُ َي ِرثُهَا َوتَِرثُهُ َو َم ْن
َع َ

تخريج الحديث:

ِ
َن
س ُة أ َّ
أخرجه البخاري في صحيحه( )60( -)341/8كتاب التفسير )4( -باب قوله ﴿َ ...وا ْل َخام َ
ت اللَّ ِه َعلَ ْي ِه -)2(﴾ ...برقم ( ،)4784وفي( )68( - )446/9كتاب الطالق  -باب ( )34التفريق
لَ ْع َن َ
بين المتالعنين  -برقم ( - )0313برقم (،)0314كالهما من طريق عبيد اهلل عن نافع ،بنحوه .و في

( - )448/9باب ( )30يلحق الولد بالمالعنة  -برقم ( )0310من طريق مالك عن نافع ،بنحوه.
ومسلم في صحيحه ( )19( - )1134/4كتاب اللعان  -برقم ( )8من طريق مالك عن نافع ،بنحوه.
وأبي داود في سننه ( )13( - )440/4كتاب الطالق  )47( -باب في اللعان -برقم ( )4461من

طريق مالك عن نافع ،بنحوه.

والترمذي في سننه ( )11( - )018/3كتاب الطالق  )44(-باب ما جاء في اللعان  -برقم
( )1413من طريق مالك عن نافع ،بألفاظ متقاربة.
والنسائي في سننه ( )47( - )178/6كتاب الطالق  )40( -باب في الولد باللعان والحاقه بأمه-
برقم ( )3477من طريق مالك عن نافع ،بنحوه.
وابن ماجه في سننه ( )47( - )669/1كتاب الطالق  )47( -باب اللعان  -برقم ( )4169من

طريق مالك عن نافع ،بنحوه.

وأحمد في مسنده ( )07/1من طريق عبد اهلل عن أبي عن سفيان عن أيوب عن سعيد عن ابن
عمر ،بنحوه ،وفي ( )7/4من طريق مالك عن نافع ،بنحوه،
ومالك في الموطأ ( )49( - )067/4كتاب الطالق  )13( -باب ما جاء في اللعان  -برقم
( )1178من طريق مالك عن نافع ،جزء من الحديث بنحوه.
والدارمي في سننه ( )11( - )638/1كتاب النكاح  )39( -باب في اللعان  -برقم ( )4434من

طريق مالك عن نافع ،بنحوه.

ترجمة رواة الحديث:

عبيد اهلل بن موسى ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)444

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )12( - )142/1كتاب الفرائض  )14( -باب في ميراث ابن المالعنة  -برقم ()1212
عن ابن عمر.

( )2سورة النور آية (.)2
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موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمرو بن الحارث الربذي( )1أبو عبد العزيز المدني( .)2ضعفه
علي بن المديني( ،)3وأحمد( ،)4ويحيى ابن معين( ،)5وأبو حاتم وأبو زرعة( ،)6والنسائي( ،)7وابن

حبان وقال :مات سنة ثالث وخمسين ومائة( ،)8وضعفه الدرقطني( ،)9وابن عدي( ،)10وابن حجر
وزاد :في عبد اهلل بن دينار وكان عابد(.)11

نافع  ,ثقة ,تقدمت ترجمته

عبد اهلل بن عمر ,صحابي ,تقدمت ترجمته صفحة (.)14

درجة الحديث:

الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن موسى بن عبيدة ضعيف ،وبمن تابع موسى وبشواهده

يرتقي إلى الحسن لغيره ،وصحيح عند من رواه من غير طريق موسى.

التعليق على الحديث:

وقال أبو عيسى" :والعمل على هذا عند أهل العلم

()12

" قال ابن بطال :وأما قول ابن عمر:

وألحق الولد بالمرأة ،فمعلوم أن األم ال ينتفى عنها ولدها؛ ألنها ولدته ومعناه أنه لما انتفى عن

أبيه بلعانها ألحقه بأمه خاصة ،كأنه ال أب له ،فال يرث أباه وال يرثه أبوه وال أحد ينسبه ،وانما
ينسب إلى عصبة أمه ،وعلى هذا علماء األمصار ،وقيل :بل ألحقه بأمه ،فجعل أمه له كأبيه

وأمه(.")13

( )1هذه النسبة إلى الربذة وهي من قرى المدينة على طريق الحجاز .األنساب للسمعاني(.)42/3
( )2تهذيب الكمال (.)244/12

( )3سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني ( .)214/
( )4بحر الدم ( )222/

( )5تاريم ابن معين برواية الدارمي ( .)222/
( )6الجرح و التعديل (.)221/8

( )7الضعفاء و المتروكين للنسائي ( .)113/
( )8المجروحون (.)134/1

( )9الضعفاء والمتروكون للدارقطني ( .)311/
( )10الكامل في ضعفاء الرجال (.)331/1
( )11التقريب ( .)221/

( )12المرجع السابق الجزء الصفحة .

( )13شرح صحيح البخاري .البن بطال (.)428/2
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( )64باب ميراث السائبة

الحديث الحادي والعشرون بعد المائة:

َّدقَةُ َوالسَّائَِبةُ
ون أ ْ
أْ
ال قَ َ
ان قَ َ
ال ُع َم ُر ":الص َ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
ان َع ْن أَِبى ُعثْ َم َ
سلَ ْي َم ُ
يد ْب ُن َه ُار َ
َخ َب َرَنا ُ
لِ َي ْو ِم ِه َما (.")1

تخريج الحديث:

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( )49( - )368/11كتاب الفرئض  )80( -باب في

الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه  -برقم ( )34181من طريق ابن علية عن سليمان

التميمي ،بلفظه.

وعبد الرزاق في مصنفه ( - )47/9كتاب الوالء  -باب ميراث السائبة  -برقم ( )16449من

طريق سفيان الثوري عن سليمان التميمي ،جزء من الحديث بلفظه ،و في ( - )118/9كتاب

الصدفة  -باب هل يعود الرجل في صدقته برقم ( )16074من طريق عاصم بن سليمان عن
أبي عثمان ،جزء من الحديث بلفظه - ،برقم ( )16070من طريق سفيان الثوري عن سليمان

التميمي ،جزء من الحديث بلفظه.

والبيهقي في السنن الكبرى ( )68( - )311/11كتاب الوالء  )9( -باب من استحب من

السلف التنزه عن ميراث السائبة وان كان مباحاً  -برقم ( )44116من طريق يحيى بن أبي

طالب عن يزيد بن هارون ،بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

يزيد بن هارون ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)32

سليمان بن طرخان التيمي( ،)2أبو المعتمر البصري( .)3وثقه ابن سعد( ،)4ويحيى بن معين(،)5
والعجلي( ،)6وابن حبان وقال :مات سنة ثالث وأربعين ومائة(،)7ووثقه ابن حجر( ،)8وقال العالئي:

كان فاضالً وصفه النسائي وغيره بالتدليس(.)9

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )12( - )121/1كتاب الفرائض )41( -باب ميراث السائبة  -برقم ( )3222عن عمر بن
الخطاب.

( )2وهذه النسبة إلى تيم  ،وهو بطن من غافق ممن كان بمصر األنساب (.)428/2
( )3تهذيب الكمال (.)2/21

( )4الطبقات الكبرى (.)121/2

( )5تاريم ابن معين برواية الدارمي ( .)42/
( )6معرفة الثقات (.)434/2

( )7الثقات البن حبان (.)344/4
( )8التقريب ( .)121/

( )9تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ( .)33/
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عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي أبو عثمان النهدي()1الكوفي( .)2ذكره ابن حبان في
الثقات وقال :مات سنة مائة(،)3ووثقه الذهبي ،وزاد إماماً ثبتاً( ،)4ووثقه ابن حجر ،وزاد كان يعرف
بكنيته مخضرم(.)5

عمر بن الخطاب صحابي جليل ,تقدمت ,ترجمته صفحة (.)221

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال ابن عبد البر" :في الصدقة والسائبة ال يتصرف في شيء منهما(.")6

( )1هذه النسبة إلى بني نهد .األنساب ()241/2
( )2تهذيب الكمال ()412/22

( )3الثقات البن حبان ()22/2
( )4تاريم اإلسالم ()232/1

( )5التقريب ( )301/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ، )97/9العلل لعلي المديني (.)64/
( )6التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد (.)24/3
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الحديث الثاني والعشرون بعد المائة :

ثَ ,ع ْن أَِبى ُّ
ال" :إِ َذا
ش َع ُ
ون ,أ ْ
أْ
َخ َب َرَنا األَ ْ
الزَب ْي ِرَ ,ع ْن َجا ِب ِر ْب ِن َع ْب ِد اللَّ ِه قَ َ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُن َه ُار َ
صلِّ َى َعلَ ْيه (" )1
استَهَ َّل َّ
الصبِ ُّى ُوِّر َ
ْ
ث َو ُ

تخريج الحديث:

أخرجه الترمذي في جامعه ( )8( - )301/3كتاب الجنائز )43( -باب ما جاء في ترك

الصالة على الجنين حتى يستهل  -برقم ( )1134من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي

الزبير ،بنحوه.

وابن ماجه في سننه ( )6( - )481/1كتاب الجنائز )46( -باب ما جاء في الصالة على

الطفل  -برقم ( )1018من طريق الربيع بن بدر عن أبي الزبير ،بألفاظ متقاربة ،و في
( )43( - )919/4كتاب الفرائض( )17باب إذا استهل المولود وورث -برقم ( )4701من
طريق الربيع بن بدر عن أبي الزبير ،بألفاظ متقاربة.

والدارمي في سننه ()41( - )474/4كتاب الفرائض  )47(-باب ميراث الصبي -برقم

( )3131من طريق يعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابربن عبد اهلل ،بنحوه.

والحاكم في مستدركه ( - )363/1كتاب الجنائز -باب إذا استهل الصبي وورث وصلي

عليه من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير ،بلفظه ،وفي ( - )348/4كتاب

الفرائض  -باب إذا استهل الصبي وورث وصلي عليه من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي

الزبير ،بلفظه ،وفي ( - )349/4كتاب الفرائض  -باب إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه
من طريق سفيان عن أبي الزبير ،بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )04( - )394/13كتاب الفرائض -برقم (  )6134من طريق

سفيان عن أبي الزبير ،بألفاظ متقاربة.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )6( - )319/3كتاب الجنائز – ( )114باب من قال ال يصلى

عليه حتى يستهل صارخاً  -برقم (،)11744بنحوه ،وفي ( )49( - )384/11كتاب الفرائض-

()93باب في المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه  -برقم ( )34134من طريق أسباط بن
محمد عن األشعث ،جزء من الحديث بلفظه.

والنسائي في سننه الكبرى( )31(- )117/6كتاب الفرائض – ( )10باب توريث المولود إذا

استهل  -برقم ( )6344من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير ،بلفظه  -برقم ( )6340من
طريق ابن جريج عن أبي الزبير ،بنحوه

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )12(-)123/1كتاب الفرائض )42( -باب ميراث الصبي -برقم ( )3211عن جابر.
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وعبد الرزاق في مصنفه (- )031/3كتاب الجنائز  -باب الصالة على الصغير والسقط

وميراثه  -برقم (  )6614عن المغيرة بن شعبة عن أبي الزبير ،بنحوه  ،وفي ( - )033/3كتاب

الجنائز -باب الصالة على الصغير والسقط وميراثه  -برقم (  )6618من طريق ابن جريج عن
أبي الزبير ،بنحوه.

شواهد الحديث:

أخرجه أبو داود في سننه ( )19( - )87/3كتاب الفرائض  )10( -باب في المولود يستهل

ثم يموت  -برقم ( )4944عن أبي هريرة ،بنحوه.

ترجمة رواة الحديث:

يزيد بن هارون ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)32

األشعث بن سوار ,ضعيف ,تقدمت ترجمته صفحة (.)431

أبو الزبير ,صدوق ,تقدمت ترجمته صفحة (.)432

جابر بن عبد اهلل ,صحابي ,تقدمت ترجمته صفحة (.)33

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد ضعيف؛ ألن أشعث بن سوار ضعيف ،وأبا الزبير صدوق ،وبالمتابعة

يرتقي إلى الحسن لغيره.

التعليق على الحديث:

وقال أبو عيسى" :وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا :ال يصلى على الطفل حتى

يستهل وهو قول سفيان الثوري و الشافعي( .")1وقال التبريزي" :فإن خرج حياً ثم مات يورث منه،

سواء استهل أو لم يستهل بعد أن وجدت فيه إمارة الحياة من عطاس أو تنفس أو حركة دالة

على الحياة سوى اختالج الخارج عن المضيق ،وهو قول الثوري واألوزاعي والشافعي وأصحاب
أبى حنيفة رحمهم اهلل .وذهب قوم إلى أنه ال يورث منه ما لم يستهل واحتجوا بهذا الحديث

واالستهالل رفع الصوت والمراد منه عند اآلخرين وجوداً أمارة الحياة وعبر عنها باالستهالل،
ألنه يستهل حالة االنفصال في األغلب وبه يعرف حياته(.")2

( )1جامع الترمذي (.)324/3

( )2مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)3/24
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( )61باب ميراث الصبي

الحديث الثالث والعشرون بعد المائة:

ط ٍ
صلِّ َى
اق َع ْن َع َ
اء َع ْن َجا ِب ٍر قَ َ
استَهَ َّل اْل َم ْولُ ُ
س َح َ
ال"إِ َذا ْ
َح َّدثََنا َي ْعلَى َح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن إِ ْ
ود ُ
ث(")1
َعلَ ْي ِه َوُوِر َ

تخريج الحديث:

أخرجه الترمذي في جامعه ( )8( - )301/3كتاب الجنائز  )43( -باب ما جاء في ترك

الصالة على الجنين حتى يستهل -برقم ( )1134من طريق أبي عمار الحسين بن حريث عن

محمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير عن جابر،بنحوه.

وابن ماجه في سننه( )6(-)481/1كتاب الجنائز )46(-باب ما جاء في الصالة على الطفل

 -برقم ( )1018من طريق هشام بن عمار عن الربيع بن بدر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد

اهلل ،بنحوه ،وفي ( )43( - )919/4كتاب الفرائض )17 ( -باب إذا استهل المولود وورث -برقم

( )4701من طريق هشام بن عمار عن الربيع بن بدر عن أبي الزبير عن جابر ،بنحوه.

والدارمي في سننه ( )41( - )473/4كتاب الفرائض )47( -باب ميراث الصبي -برقم

( )3146من طريق يزيد ابن هارون عن األشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اهلل ،بنحوه.

والحاكم في مستدركه (- )363/1كتاب الجنائز  -باب إذا استهل الصبي وورث وصلي

عليه من طريق عبد اهلل ابن الحسين القاضي عن الحارث بن أبي أسامة عن يزيد بن هارون

عن إسماعيل المكي عن أبي الزبير عن جابر ،بنحوه ،وفي ( -)348/4كتاب الفرائض -باب

إذا استهل الصبي وورث وصلي عليه من طريق أبي بكر بن أبي نصر عن عبد اهلل ابن روح

عن شبابة بن سوار عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر ،بنحوه ،وفي ( )349/4من

طريق عبد اهلل بن الكندي عن إسحاق بن يوسف عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بنحوه.

وابن حبان في صحيحه ( )04( - )394/13كتاب الفرائض -برقم (  )6134من طريق

عمران بن موسى بن مجاشع عن محمد بن أحمد بن أبي خلف القطيعي عن إسحاق األزرق عن
سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر ،بنحوه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )6( - )319/3كتاب الجنائز – ()114باب من قال ال يصلى

عليه حتى يستهل صارخاً  -برقم (،)11744و في ( )49( - )384/11كتاب الفرائض )93( -
باب في المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه  -برقم ( ،)34134كالهما من طريق أسباط

بن محمد عن األشعث عن أبي الزبير عن جابر ،بنحوه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )12( - )124/1كتاب الفرائض  )42( -باب ميراث الصبي  -برقم ( )3234عن جابر.
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وعبد الرزاق في مصنفه ( - )033/3كتاب الجنائز  -باب الصالة على الصغير والسقط

وميراثه -برقم ( )6618من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ،بنحوه.

والبيهقي في السنن الكبرى ( )9( - )8/4كتاب الجنائز  )77( -باب السقط يغسل ويكفن

ويصلى عليه  -برقم ( )7131من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق ،بلفظه - ،برقم

( ) 7131من طريق إسماعيل المكي عن أبي الزبير ،بلفظه -،برقم ( ) 7134من طريق
األوزاعي عن أبي الزبير ،جزء من الحديث بلفظه  )7133( -من طريق سفيان الثوري عن أبي

الزبير ،جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه أبو داود في سننه ( )19( - )87/3كتاب الفرائض  )10( -باب في المولود يستهل

ثم يموت  -برقم ( )4944عن أبي هريرة ،بنحوه.

وابن ماجه في سننه ( )6( - )481/1كتاب الجنائز  )46( -باب ما جاء في الصالة على

الطفل -برقم ( )1017عن المغيرة بن شعبة ،بنحوه.

والدارمي في سننه ( )41( - )473/4كتاب الفرائض  )47( -باب ميراث الصبي -برقم

( ،)3147بألفاظ متقاربة -برقم ( )3148كالهما عن ابن عباس ،بنحوه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )6( - )319/3كتاب الجنائز )114( -باب من قال ال يصلى

عليه حتى يستهل صارخاً  -برقم (-)11749برقم( ،)11731كالهما عن سويد بن غفلة ،بنحوه.

وعبد الرزاق في مصنفه ( - )031/3كتاب الجنائز  -باب الصالة على الصغير والسقط

وميراثه  -برقم ( )6099عن ابن عمر ،بنحوه.

والطيالسي في مسنده ( - )78/4برقم ( )737عن المغيرة بن شعبة ،بلفظه.

والبيهقي في السنن الكبرى ( )9( - )8/4كتاب الجنائز )77( -باب السقط يغسل ويكفن

ويصلى عليه  -برقم ( )7149عن المغيرة بن شعبة ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

يعلى بن عبيد ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)411

محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المدني ,أبو بكر( .)1وثقه يحيى بن معين وزاد ليس

بحجة( ،)2ووثقه العجلي

(،)3

وذكره ابن حبان في الثقات و قال :مات سنة اثنتين وخمسين ومائة(،)4

( )1تهذيب الكمال (.)441/14

( )2تاريم ابن معين برواية الدوري (.)211/2
( )3معرفة الثقات (.)131/1

( )4الثقات البن حبان (.)384/2
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وذكره ابن شاهين في الثقات( ،)1وقال علي :صالح وسط( ،)2وقال أحمد :هو حسن الحديث ولكنة

إذا جمع عن رجلين ،قلت كيف ؟ قال :يحدث عن الزهري ورجل آخر ،فيحمل حديث هذا علي
هذا( ،)3وقال أبو حاتم :يكتب حديثه ،وقال أبو زرعة :صدوق( ،)4وابن عدي ،وقال :فتشت على

أحاديثه ،فلم أجد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف ،وربما أخطأ أو وهم في الشيء
بعد الشيء ،كما يخطئ غيره ،ولم يتخلف عنه في الرواية عنه الثقات واألئمة( ،)5وقال الذهبي:

صدوق( ،)6وقال ابن حجر :صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر( ،)7وقال العالئي :مشهور

بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم ،وصفه بذلك أحمد والدارقطني وغيرهما(،)8
وضعفه النسائي( ،)9وقال أبي زرعة :عنه مدلس وكان يدلس عن الضعفاء(.)10

عطاء بن أبي رباح ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)411

جابر بن عبد اهلل ,صحابي ,تقدمت ترجمته صفحة (.)33

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد ضعيف؛ ألن محمد بن إسحاق بن يسار مدلس ،وبالمتابعة يرتقي إلى

الحسن لغيره.

( )1أسماء الثقات البن شاهين ( .)24/

( )2سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني ( .)82/

( )3العلل ومعرفة الرجال عن أحمد بن حنبل رواية المروذي وغيره (.)12/
( )4الجرح و التعديل (.)221/2

( )5الكامل في ضعفاء الرجال (.)221/1
( )6الكاشف (.)221/1
( )7التقريب ( .)412/

( )8معرفة أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ( .)48/
( )9الضعفاء و المتروكون للنسائي ( .)122/
( )10المدلسون ألبي زرعة ( .)82/

214

( )63باب في الحر يتزوج األمة

الحديث الرابع والعشرون بعد المائة:

ون ح َّدثََنا ي ْحيى ع ْن س ِع ٍ
َمةً فَقَ ْد أ ََر َّ
ق
يد أ َّ
أْ
َن ُع َم َر قَ َ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
يد ْب ُن َه ُار َ َ
َ َ َ َ
ُّما ُحٍّر تََزَّو َج أ َ
ال " :أَي َ
َعتَ َ ِ
ِ
ال أَُبو ُم َح َّمدَ :ي ْعنِى اْلولَ َد (")1
صفَهُ " .قَ َ
ُّما َع ْبد تََزَّو َج ُح َّرةً فَقَ ْد أ ْ
قن ْ
ن ْ
صفَهُ َوأَي َ

تخريج الحديث:

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( - )468/7كتاب الطالق  -باب نكاح األمة على الحرة  -برقم

( )13113من طريق عن معمر عن يحيى بن سعيد ،بألفاظ متقاربة.

ابن أبي شيبة في مصنفه ( )9( - )147/4كتاب النكاح  )19( -باب الحر يتزوج األمة من

كرهة  -برقم ( )16316من طريق عبد اهلل بن إدريس عن يحي بن سعيد ،بألفاظ متقاربة.

ترجمة رواة الحديث:

يزيد بن هارون ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)32

يحيى بن سعيد بن قيس ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)221

سعيد بن المسيب ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)222

عمر بن الخطاب ,صحابي جليل ,تقدمت ترجمته صفحة (.)222

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

يبين لنا الحديث ،أن الحر إذا تزوج األمة رق نصف الولد و كذلك العبد إذا تزوج الحرة يكون

حر نصفه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )12( - )124/1كتاب الفرائض  )42( -باب في الحر يتزوج األمة  -برقم ( )3232عن
عمر بن الخطاب.
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الحديث الخامس والعشرون بعد المائة:
ط ٍ
ت ْاب َن َعب ٍ
َّاس َيقُو ُل " :الَ ُي َباعُ اْل َوالَ ُء َوالَ
َح َّدثََنا َي ْعلَى َح َّدثََنا َع ْب ُد ا ْل َمِل ِك َع ْن َع َ
اء قَ َ
س ِم ْع ُ
ال َ
ق(")1
َعتَ َ
ب َواْل َوالَ ُء لِ َم ْن أ ْ
ُي َ
وه ُ

تخريج الحديث:

أخرجه الدارمي في سننه ()31( - )478/4كتاب الفرائض )03(-باب بيع الوالء  -برقم

( )3161من طريق ابن جريج ،جزء من الحديث بلفظه.

وأحمد في مسنده ()481/1من طريق عبد اهلل عن أبى عن عفان عن همام بن منبه عن

قتادة عن عكرمة عن ابن عباس،جزء من الحديث بلفظه )361/1( ،من طريق عبد اهلل عن أبي
عن بهز عن همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن حبان في صحيحه( )19( - )041/11كتاب الهبة  -برقم ( )0141من طريق عمر بن

محمد بجير الهمداني عن تميم بن المنتصر عن إسحاق األزرق عن شريك عن سماك عن
عكرمة عن ابن عباس ،جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )44( - )434/3كتاب الزكاة  )61( -باب الصدقة على

موالي أزواج النبي  -برقم ( ،)1493عن عائشة ،جزء من الحديث بلفظه .

ومسلم في صحيحه ( )41( - )1141/4كتاب  )4( -باب الوالء لمن أعتق  -برقم (- )0

برقم ( )6عن عائشة ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:
يعلى بن عبيد  ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)12
عبد الملك بن أبي سليمان ,صدوق  ,تقدمت ترجمته صفحة (.)411
عطاء بن أبي رباح  ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)411
عبد اهلل بن عباس ,صحابي ,تقدمت ترجمته صفحة (.)22

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد حسن ألن عبد الملك صدوق؛ وبالمتابعات يرتقي إلى الصحيح لغيره.

التعليق على الحديث:

قال أبو عيسى":والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم" .يبين لنا الحديث أنه ال يجوز بيع الوالء ،وال

هبته؛ ألن الوالء يعد سبب ًا من أسباب الميراث ،مثله مثل النسب ،ويكون الوالء لمن أعتق(.)2
( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )12( - )122/1كتاب  )23( -باب بيع الوالء  -برقم ( )3221عن عبد اهلل بن عباس.
( )2جامع الترمذي ()232/3
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( )11كتاب الوصايا

( )66باب إذا أوصى بشيء في سبيل اهلل

الحديث السادس والعشرون بعد المائة:
ى ع ْن َن ِ
ِ
ِ
اف ٍع َع ِن ْاب ِن ُع َم َر " أ َّ
َن ُع َم َر
سلَ َم َة َح َّدثََنا َع ْب ُد اللَّه ا ْل ُع َم ِر ُّ َ
َح َّدثََنا َع ْب ُد اللَّه ْب ُن َم ْ
ِ
ين(")1
صةَ أ ُِّم اْل ُم ْؤ ِمن َ
صى إِلَى َح ْف َ
أ َْو َ

تخريج الحديث:

أخرجه الدارقطني في سننه ( )330/0كتاب الحبس – باب كيف يكتب الحبس  -برقم

( )4414من طريق عبد اهلل بن عون عن نافع ،جزء من الحديث بلفظه.

والبيهقي في السنن الكبرى ( )31( – )161/6كتاب الوقف – ( )31باب جواز الصدقة

المحرمة وان لم تقبض – برقم ( )14449من طريق عبد اهلل بن عون عن نافع ،جزء من الحديث
بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

عبد اهلل بن مسلمة ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)231

عبيد اهلل العمري ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)444
نافع ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)13

عبد اهلل بن عمر ,صحابي ,تقدمت ترجمته صفحة (.)14

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )11( - )342/1كتاب الوصايا  )42( -باب إذا أوصى بشيء في سبيل اهلل  -برقم
( )3122عن عبد اهلل بن عمر.
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الحديث السابع والعشرون بعد المائة:
ِ
وسى ْب ِن ُع َب ْي َدةََ ,ع ْن َو ِاق ِد ْب ِن ُم َح َّم ِد
أْ
وسىَ ,ع ْن ُم َ
َخ َب َرَنا ُع َب ْي ُد اللَّه ْب ُن ُم َ
َل اْلو ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ ِِ ِ
اللَّ ِه ْب ِن ُع َم َر " :أ َّ
ص ُّى َع ْن
َن َرُجالً أ َْو َ
صى ب َماله فى َسبيل الله ،فَ َسأ َ َ
الَ :ح ُّ
اج َب ْي ِت اللَّ ِه(")1
الَ :و َم ْن ُع َّما ُل اللَّ ِه ؟ قَ َ
ال اللَّ ِه .قَ َ
َع ِط ِه ُع َّم َ
أْ

ْب ِن َزْي ٍدَ ,ع ْن َع ْب ِد
ال:
َذلِ َك ُع َم َر ،فَقَ َ

تخريج الحديث:

أخرجه الدارمي في سننه ( )33( - )311/4كتاب الوصايا  )40( -باب إذا أوصى بشيء

في سبيل اهلل  -برقم ( )3314من طريق الحكم بن المبارك عن عبد العزيز بن محمد عن موسى
بن عقبة ،بلفظ مختلف.

ترجمة رواة الحديث:

عبيد اهلل بن موسى ,ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)444

موسى بن عبيدة ,ضعيف تقدمت ترجمته صفحة (.)212

واقد بن محمد بن زيد بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي( .)2وثقه الذهبي(،)3
وابن حجر(.)4

عبد اهلل بن عمر ,صحابي ,تقدمت ترجمته صفحة (.)14

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد ضعيف؛ ألن موسى بن عبيدة ضعيف.

التعليق على الحديث:

وقال ابن بطال" :قال ابن عباس ،وابن عمر :فى سبيل اهلل الحجاج ،وال بأس أن يأخذوا

من الزكاة .وقال محمد بن الحسن :من أوصى بثلث ماله فى سبيل اهلل ،فللوصى أن يجعله فى

الحاج المنقطع به ،واحتج بأن رجالً وقف ناقة له فى سبيل اهلل ،فأرادت امرأته أن تحج وتركبها،

فسألت النبى  فقال" :اركبيها ،فإن الحج من سبيل اهلل " فدل أن سبل اهلل كلها داخلة فى عموم
اللفظ(.")5

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )11( - )342/1كتاب الوصايا  )42( -باب إذا أوصى بشيء في سبيل اهلل  -برقم
( )3122عن عبد اهلل بن عمر.

( )2تهذيب الكمال (.)424/34
( )3الكاشف (.)342/1

( )4التقريب ( .)222/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :تاريم ابن معين برواية الدارمي ( ، )114/العلل في معرفة الرجال
( ، )241/1الجرح والتعديل ( ، )33/2الثقات البن حبان (.)214/2

( )5شرح البخاري البن بطال (.)422/3
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( )19كتاب فضائل القرآن

( )2باب فضل من ق أر القرآن

الحديث الثامن والعشرون وبعد المائة:

ط
ال َع ْب ُد اللَّ ِه" :إِ َّن َه َذا ِّ
الص َار َ
َح َّدثََنا َج ْعفَُر ْب ُن َع ْو ٍن أ ْ
ال :قَ َ
ش َع ْن أَِبى َو ِائ ٍل قَ َ
َع َم ُ
َخ َب َرَنا األ ْ
اعتَ ِ
ادون يا ع ْب َد اللَّ ِه ه َذا ِّ
م ْحتَضر تَ ْحضره َّ ِ
ص ُموا بِ َحْب ِل اللَّ ِه فَِإ َّن َحْب َل اللَّ ِه
الط ِر ُ
يق .فَ ْ
َ
ين ُي َن ُ َ َ َ
ُ َ
الش َياط ُ
ُ ُُ
()1
آن ".
اْلقُ ْر ُ

تخريج الحديث:

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( - )414/9برقم ( )9101من طريق منصور عن أبي

وائل بل يقولون بدل ينادون  -برقم ( )9101من طريق جامع بن أبي راشد عن أبي وائل ،جزء
من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه الدارمي في سننه ( )33( -)316/4كتاب فضائل القرآن  )1( -باب فضل من ق أر

القرآن  -برقم ( )3341عن أبي أمامة ،بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:
جعفر بن عون ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)432
األعمش ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)441
شقيق أبي وائل ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)441
عبد اهلل بن مسعود ,صحابي ,تقدمت ترجمته صفحة (.)444

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

وقال المناوي" :هو الوصلة التي يوثق عليها فيستمسك بها من أراد الرقي والعروج إلى معارج

القدس وجوار الحق كأنه قيل ما السبب الموصل إلى اهلل الذي في السماء سلطانه فقال :هو

التمسك بالقرآن والسبب في أصل اللغة هو الحبل (" )2يبين لنا الحديث ويحذ اًر من الشياطين،
ويدعو إلى التمسك بالقرآن والعمل بمقتضاه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( – )342/1كتاب فضائل القرآن – باب ( )2فضل من ق أر القرآن – برقم ( )3321عن عبد
اهلل بن مسعود.

( )2فيض القدير شرح الجامع الصغير (.)248/4
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الحديث التاسع والعشرون بعد المائة:
ِ
َخبرَنا ا ْلح َكم ْب ُن َن ِ
شر ْح ِبي َل ْب ِن م ٍِ
ام َة أ ََّن ُه
اف ٍع أ ْ
ُْ
َخ َب َرَنا َح ِريز َع ْن ُ َ
أ ْ ََ
ُم َ
سلم ا ْل َخ ْوالَ ن ِّى َع ْن أَِبى أ َ
َ ُ
ط م ْحتَضر تَ ْحضره َّ ِ
يق
ان َيقُو ُل " إِ َّن َه َذا ِّ
ون َيا َع ْب َد اللَّ ِه َه َذا الطِّ ِر ُ
َك َ
الص َار َ ُ َ
ين ُي َنا ُد َ
الش َياط ُ
ُ ُُ
َّ ِ
َّ ِ
فَ ْ ِ
آن(.")1
اعتَص ُموا بِ َحْب ِل الله فَِإ َّن َحْب َل الله اْلقُ ْر ُ

تخريج الحديث:

أخرجه الدارمي في سننه( )33(-)316/4كتاب فضائل الق أرن)1(-باب فضل من ق أر

القرأن -برقم()3341من طريق عبد اهلل بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر،
بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )44( -)010/11كتاب فضائل القرأن )47( -باب في الوصية

بالقرأن وقراءته  -برقم ( )31714من طريق يزيد بن هارون عن جرير عن سليمان بن

شرحبيل الحبالني عن أبي أمامة ،بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

الحكم بن نافع البهراني ,أبو اليمان الحمصي(.)2ذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة
إحدى وعشرين ومائتين( ،)3ووثقه الذهبي( ،)4وابن حجر(.)5

حريز بن عثمان بن جبر بن أحمر بن أسعد الرحبي المشرقي( .)6وثقه الذهبي( ،)7وابن حجر(،)8

وذكره ابن حبان في المجروحين وقال :مات سنة ثالث وستين ومائة ،وحمل عليه؛ ألنه كان

يلعن على بن أبي طالب(.)9

شرحبيل بن مسلم بن حامد الخوالني الشامي(.)10ووثقه يحيى بن معين(،)11

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )33( -)341/1كتاب فضائل القرآن  )2( -باب فضل من ق أر القرأآن  -برقم ()3322
عن أبي أمامة.

( )2تهذيب الكمال (.)241/2

( )3الثقات البن حبان (.)224/8

( )4العبر في خبر من غبر (.)343/2

( )5التقريب (  .)221/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الجرح و التعديل ( ،)212/3تهذيب التهذيب ( ،)384/1معرفة
الثقات (.)323/2

( )6تهذيب الكمال (.)218/2
( )7الكاشف (.)322/2

( )8التقريب (  )213/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :معرفة الثقات للعجلي ( ، )122/2بحر الدم (  ، )32/الكامل في
الضعفاء الرجال (.)423/1

( )9المجروحون البن حبان (.)118/2
( )10تهذيب الكمال (.)434/21

( )11تاريم ابن معين برواية الدوري (.)334/1
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وأحمد( ،)1والعجلي(،)2وذكره ابن حبان في الثقات( ،)3وقال ابن حجر :صدوق فيه لين ،ومات بعد

المائة(.)4

صدي بن عجالن بن وهب بن عمرو ,أبو أمامة الباهلي صاحب جليل  .وتوفي سنة إحدى
وثمانين(.)5

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

( )1بحر الدم ( . )23/

( )2معرفة الثقات للعجلي (.)422/1
( )3الثقات البن حبان (.)313/3
( )4التقريب ( .)112/

( )5تهذيب الكمال ( .)228/23انظر للتوسع في ترجمته إلى  :أسد الغابة (.)328/1
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الحديث الثالثون بعد المائة:
ِ
اوي ُة ْب ُن ِ
ِ
ح َّدثََنا ع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن ِ
ِ
ام َة
صال ٍح َح َّدثَنى ُم َع ِ َ
َ
َ
صال ٍح َع ْن ُ
َ
َ
ُم َ
سلَ ْيم ْب ِن َعام ٍر َع ْن أَِبى أ َ
ال ":ا ْقرءوا اْلقُرآن والَ ي ُغ َّرَّن ُكم هِذ ِه اْلمص ِ
ا ْلب ِ
َّ
َّ
ب َقْلباً َو َعى
اهلِ ِّى قَ َ
اح ُ
ْ َ َ َ ْ َ
ف اْل ُم َعلقَةُ فَِإ َّن اللهَ الَ ُي َع ِّذ ُ
َ
َ َ
َُ
آن(.")1
اْلقُ ْر َ

تخريج الحديث:

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( )44( - )010/11كتاب فضائل القرآن  )47( -باب في

الوصية بالقرآن وقراءته -برقم ( )31714من طريق يزيد بن هارون عن جرير عن سليمان بن
شرحبيل الحبالني عن أبي أمامة الباهلي ،بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

عبد اهلل بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني( ،)2ضعفه أحمد( ،)3والنسائي( ،)4وابن حبان(،)5

والذهبي( ،)6وقال أبو حاتم :صدوق أمين ما علمته ،وقال أبوزرعة :لم يكن عندي ممن يتعمد

الكذب ،وكان حسن الحديث(،)7وقال ابن عدي :وهو عندي مستقيم الحديث ،و زاد إال أنه يقع في
حديثه في أسانيده ومتونه غلط وال يتعمد الكذب( ،)8وقال ابن حجر :صدوق كثير الغلط ،ثبت في

كتابه ،وكانت فيه غفلة( ،)9وقال ابن سعد :مات سنة ثالث وعشرين ومائتين

()10

معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد بن سعد بن فهر الحضرمي( .)11وثقه ابن سعد(،)12

وأحمد(،)13والعجلي( ،)14وذكره ابن حبان في الثقات وقال :مات سنة ثمان وخمسين ومائة

(،)15

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )33( -)341/1كتاب فضائل القرآن  )2( -باب فضل من ق أر القرآن  -برقم ()3314
عن أبي أمامة الباهلي.

( )2تهذيب الكمال (.)28/22

( )3العلل ومعرفة الرجال (.)141/3

( )4الضعفاء و المتروكون للنسائي ( .)234/
( )5المجروحون (.)44/1
( )6الكاشف (.)211/2

( )7الجرح والتعديل (.)82/2

( )8الكامل في ضعفاء الرجال (.)142/4
( )9التقريب (.)348/

( )10الطبقات الكبرى (.)211/2
( )11تهذيب الكمال (.)281/18
( )12الطبقات الكبرى (.)234/2
( )13بحر الدم ( .)221/

( )14معرفة الثقات للعجلي (.)184/1
( )15الثقات البن حبان (.)424/2
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وقال أبو حاتم :صالح الحديث ،حسن الحديث يكتب حديثه وال يحتج به(،)1وقال ابن عدي:

صدوق وأنه يقع في أحاديثه إفرادات( ،)2وقال الذهبي :صدوق

(،)3

له

أوهام(.)4

سليم بن عامر الكالعي الخبائري أبو يحيى الحمصي

(.)5

وقال ابن حجر :صدوق وزاد

ذكره ابن حبان في الثقات و قال :مات

سنة ثالثين ومائة( ،)6ووثقه الذهبي( ،)7وابن حجر(.)8
أبي أمامة الباهلي ,صحابي ,تقدمت ترجمته.

درجة الحديث:

الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن عبد اهلل بن صالح صدوق كثير الغلط ،وبمتابعته القاصرة

يرتقي إلى الحسن لغيره.

التعليق على الحديث:

قال المناوي" :تكون قراءته بحفظ القرآن وتدبره وعمل بما فيه ،فمن حفظ ألفاظه وضيع

حدوده فهو غير واع له.قال سهل :عالمة حب اهلل حب القرآن ،وعالمة حب القرآن حب النبي

 ،وعالمة حب النبي حب السنة ،وعالمة حبها حب اآلخرة ،وعالمة حبها بغض الدنيا،
وعالمة بغضها أن ال يتناول منها إال البلغة(.")9

( )1الجرح و التعديل (.)383/8

( )2الكامل في ضعفاء الرجال (.)441/1
( )3الكاشف (.)121/1
( )4التقريب ( .)431/

( )5تهذيب الكمال (.)342/22

( )6الثقات البن حبان (.)318/4
( )7الكاشف (.)421/2

( )8التقريب (  .)142/انظر للتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( ، )218/2معرفة الثقات للعجلي (، )414/2
تهذيب التهذيب (.)242/4

( )9فيض القدير بشرح جامع الصغير (.)11/1
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الحديث الحادي والثالثون بعد المائة:
ِ
س ُع ٍ
ال" :
س َعر َع ْن َم ْع ِن ْب ِن َع ْب ِد َّ
أْ
ود قَ َ
وس َ
الر ْح َم ِن َع ِن ْاب ِن َم ْ
ف َح َّدثََنا م ْ
َخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ُي ُ
َّ
ب أَن يؤتَى أ ََدبه وِا َّن أ ََد َّ ِ
ِ
ِ
آن(.")1
َ
ب الله اْلقُ ْر ُ
لَ ْي َس م ْن ُم َؤِّدب إِال َو ُه َو ُيح ُّ ْ ُ ْ
ُُ َ

لم أقف على تخريج للحديث
ترجمة رواة الحديث:

محمد بن يوسف ثقة تقدمت ترجمته صفحة (.)41

مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة الهاللي العامري ,أبو سلمة الكوفي( .)2ذكره ابن حبان في
الثقات وقال :ومات سنة ثالث وخمسين ومائة( ،)3ووثقه الذهبي( ،)4وابن حجر(.)5

معن بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي( .)6وثقه الذهبي( ،)7وابن

حجر وقال :مات بعد مائة(.)8

ابن مسعود ,صحابي جليل ,تقدمت ترجمته صفحة (.)444

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال المناوي " :إن كل مولم يحب أن يأتيه الناس في وليمته إذا دعاهم .وضيافة اهلل لخلقه

قراءة القرآن فال تتركوه بل داوموا على قراءته(.")9

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )13(-)341/1كتاب فضائل القرآن )2( -باب فضل من ق أر القرآن -برقم ( )3312عن
ابن مسعود.

( )2تهذيب الكمال (.)411/12

( )3الثقات البن حبان (.)842/2
( )4الكاشف (.)121/1

( )5التقريب ( .)218/انظر للتوسع في ترجمته إلى :معرفة الثقات للعجلي (، )124/1الجرح والتعديل ( ، )312/8أسماء
الثقات (.)128/

( )6تهذيب الكمال (.)32/4
( )7الكاشف (.)114/2

( )8التقريب ( .)332/انظر للتوسع في ترجمته إلى :الطبقات الكبرى ( ،)132/2سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (، )312/
معرفة الثقات للعجلي ( ،)143/2الثقات البن حبان ( ، )222/1أسماء الثقات(  )41/الجرح والتعديل (.)418/1

( )9فيض القدير بشرح جامع الصغير (.)34/2
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( )1باب إذا اختلفتم بالقرآن فقوموا

الحديث الثاني الثالثون بعد المائة:

ال:
أْ
ان ا ْل َج ْوِن ُّى َع ْن ُج ْن ُد ِب ْب ِن َع ْب ِد اللَّ ِه قَ َ
َخ َب َرَنا َي ِز ُ
ون َح َّدثََنا َه َّمام َح َّدثََنا أ َُبو ِع ْم َر َ
يد ْب ُن َه ُار َ
ِِ
ِ
وموا(.")1
وب ُك ْم فَِإ َذا ْ
آن َما ا ْئتَلَفَ ْ
ت َعلَ ْيه ُقلُ ُ
" ا ْق َرُءوا اْلقُ ْر َ
اختَلَ ْفتُ ْم فيه فَقُ ُ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في ( )66( -)814/8كتاب فضائل القرأن  )37( -باب اقرؤا القرآن ما

ائتلفت عليه قلوبكم  -برقم ( )0161من طريق أبي النعمان عن هارون األعور ،بنقص كلمة

عليه - ،برقم ( )0161من طريق سالم بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني ،بألفاظ متقاربة،
وفي ( )96( -)413/13كتاب االعتصام بالكتاب و السنة  )46( -باب كراهيةالخالف  -برقم

( )7364من طريق سالم بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني ،بلفظه -،برقم ( )7360من
طريق عبد الصمد عن همام بن منبه ،بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )47( -)4103/4كتاب العلم  )1( -باب النهي عن أتباع متشابه

القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن االختالف في القرآن  -برقم ( )3من طريق أبي قدامة

الحارث بن عبيد عن أبي عمران ،بلفظه ،و في ( - )4104/4برقم ( )4عبد الصمد عن همام،
بألفاظ متقاربة.

والدارمي في سننه ( )33( -)314/4كتاب فضائل القرآن  )7( -باب إذا اختلفتم بالقرآن

فقوموا  -برقم ( )3309من طريق هارون األعور عن أبي عمران الجوني ،بنقص كلمة قلوبكم ،
وفي ( - )310/4برقم ( )3361من طريق أبي قدامة عن أبي عمران الجوني ،بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )313/4من طريق سالم بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني ،بلفظه.
وابن حبان في صحيحه ( )7( -)36/3كتاب الرقائق  )7( -باب قراءة القرآن  -برقم

( - )704برقم ( )709من طريق حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني ،بلفظه.

وأبي يعلى في مسنده ( - )89/3برقم ( )1019من طريق حماد بن زيد عن أبي عمران

الجوني ،بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ()44( -)048/11كتاب فضائل القرآن )41(-باب من نهى عن

التماري في القرآن  -برقم ( )31793من طريق أبي قدامة عن أبي عمران الجوني  ،بلفظه.

والبغوي في شرح السنة ( - )011/4كتاب فضائل القرآن  -برقم ( )1444من طريق حماد

بن زيد عن أبي عمران الجوني  ،بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )33( -)324/1كتاب فضائل القرآن  )2( -باب إذا اختلفتم بالقرآن فقوموا  -برقم
( )3314عن جندب بن عبد اهلل .
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والنسائي في سننه الكبرى ( )47( -)491/7كتاب فضائل القرآن  -باب ذكر االختالف -

برقم ( - )8144برقم ( ،)8143كالهما من طريق الحجاج بن الفرافصة عن أبي عمران الجوني،
بلفظه ،وفي ( -)491/7برقم ( )8144من طريق هارون بن موسى النحوي عن أبي عمران

الجوني ،بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

يزيد بن هارون ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)32

همام بن يحي  ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)411

عبد الملك بن حبيب األزدي ,أبو عمران الجوني البصري(.)1ذكره ابن حبان في الثقات وقال:
مات سنة ثالث وعشرين ومائة( ،)2ووثقه الذهبي( ،)3وابن حجر(.)4

جندب بن عبد اهلل ,صحابي جليل ,تقدمت ترجمته صفحة (.)241

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

( )1تهذيب الكمال (.)128/28

( )2الثقات البن حبان (.)222/2
( )3الكاشف (.)114/2

( )4التقريب ( .)311/انظر للتوسع في ترجمته إلى الطبقات الكبرى ( ، )132/2الجرح و التعديل (.)341/2
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الحديث الثالث والثالثون بعد مائة:
ان م ِال ُك ْب ُن إِسم ِ
يل َح َّدثََنا
َح َّدثََنا أ َُبو َغ َّ
اع َ
َْ
س َ َ
ت َعلَ ْي ِه
ْب ِن َع ْب ِد اللَّ ِه قَ َ
آن َما ا ْئتَلَفَ ْ
ال " :ا ْق َرُءوا اْلقُ ْر َ

تخريج الحديث:

ان ا ْل َج ْوِن ُّى َع ْن ُج ْن ُد ِب
ام َة َح َّدثََنا أ َُبو ِع ْم َر َ
أ َُبو قُ َد َ
اختَلَ ْفتُم ِف ِ
ُقلُ ُ ِ
يه(.")1
وب ُك ْم فَإ َذا ْ ْ

أخرجه البخاري في ()66( -)814/8كتاب فضائل القرآن  )37(-باب اقرؤا القرآن ما

ائتلفت عليه قلوبكم  -برقم ( )0161من طريق أبي النعمان عن هارون األعور ،بنقص كلمة

عليه -،برقم ( )0161من طريق سالم بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني ،بألفاظ متقاربة،
وفي ( )96( -)413/13كتاب االعتصام بالكتاب و السنة  )46( -باب كراهية الخالف  -برقم

( )7364من طريق سالم بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني ،بلفظه -،برقم ( )7360من
طريق عبد الصمد عن همام بن منبه ،بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )47( -)4103/4كتاب العلم  )1( -باب النهي عن أتباع متشابه

القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن االختالف في القرآن  -برقم ( )3من طريق يحيى بن
يحيى عن أبي قدامة الحارث بن عبيد عن  ،بلفظه ،وفي ( - )4104/4برقم ( )4همام عن أبي

عمران الجواني ،بألفاظ متقاربة.

والدارمي في سننه ( )33( -)314/4كتاب فضائل القرآن  )7( -باب إذا اختلفتم بالقرآن

فقوموا  -برقم ( )3309من طريق هارون األعور عن أبي عمران الجوني ،بنقص كلمة قلوبكم ،
وفي ( - )310/4برقم ( )3361من طريق همام عن أبي عمران الجوني ،بلفظه.

وأحمد في مسنده ( )313/4من طريق سالم بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني ،بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )7( -)36/3كتاب الرقائق  )7( -باب قراءة القرآن  -برقم

( - )704برقم ( )709من طريق حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني ،بلفظه.

وأبي يعلى في مسنده ( - )89/3برقم ( )1019من طريق حماد بن زيد عن أبي عمران

الجوني ،بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )44( -)048/11كتاب فضائل القرآن  )41( -باب من نهى

عن التماري في القرأن  -برقم ( )31793من طريق مالك عن أبي قدامة ،بلفظه.

والبغوي في شرح السنة ( -)011/4كتاب فضائل القرآن  -برقم ( )1444من طريق حماد

عن أبي عمران ،بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )33( -)324/1كتاب فضائل القرآن  )2(-باب إذا اختلفتم بالقرآن فقوموا  -برقم ()3312
عن جندب.
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والنسائي في سننه الكبرى ( )47( -)491/7كتاب فضائل القرآن  -باب ذكر األختالف -

برقم ( - )8144برقم (،)8143كالهما من طريق الحجاج بن الفرافصة عن أبي عمران الجوني،
بلفظه ،وفي ( -)491/7برقم ( )8144من طريق هارون بن موسى النحوي عن أبي عمران

الجوني  ،بلفظه.

ترجمة الرواة:

مالك بن إسماعيل بن درهم بن زياد بن درهم ,أبو غسان النهدي( .)1ذكره ابن حبان في الثقات

وقال :مات سنة تسع عشرة ومائتين( ،)2ووثقه الذهبي(،)3وابن حجر(.)4

الحارث بن عبيد أبو قدامة مؤذن مسجد البرتي( .)5ضعفه أحمد( ،)6ويحيى بن معين(،)7

والنسائي( ،)8وأبو حاتم( ،)9وابن حبان( ،)10والذهبي( ،)11وذكره ابن شاهين في الثقات( ،)12وقال ابن
حجر :صدوق يخطىء ،ومات بعد

المائة(.)13

عبد الملك أبو عمران الجوني  ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)243
جندب ,صحابي ,تقدمت ترجمته صفحة (.)211

درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد ؛ ألن الحارث صدوق وبالمتابعات يرتقي إلى الصحيح لغيره.

( )1تهذيب الكمال (.)87/47

( )2الثقات البن حبان (.)214/2
( )3الكاشف (.)133/1

( )4التقريب ( .)221/انظرللتوسع في ترجمته إلى  :الطبقات الكبرى ( )218/8تاريم ابن معين برواية الدوري ()23/1
معرفة الثقات ( )122/1الجرح و التعديل ( )142/8أسماء الثقات (  )122/الكامل في ضعفاء الرجال (.)381/1

( )5تهذيب الكمال (.)128/2

( )6العلل في معرفة الرجال (.)12/3

( )7من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال ( .)12/
( )8الضعفاء و المتروكون للنسائي ( .)11/
( )9الجرح والتعديل ()82/3

( )10المجروحون (.)114/2
( )11الكاشف (.)343/2

( )12أسماء الثقات البن شاهين ( .)22/
( )13التقريب (.)242/
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( )18باب من ق أر بمائة آية

الحديث الرابع والثالثون بعد المائة:
ح َّدثََنا ا ْلح َكم ْب ُن َن ِ
ان َع ْن َح ِب ِ
ام َة
اف ٍع أ ْ
يب ْب ِن ُع َب ْي ٍد قَ َ
َخ َب َرَنا َح ِر ُ
س ِم ْع ُ
يز ْب ُن ُعثْ َم َ
َ
ال َ
ُم َ
ت :أ ََبا أ َ
َ ُ
ِِ
يقُو ُل " :من قَ أَر بِ ِم َائ ِة آية لَم ي ْكتَ ْ ِ
ين(." )1
َ ْ ُ
َ
ب م َن اْل َغافل َ
َْ َ

تخريج الحديث:

أخرجه الطبري في المعحم الكبير ( - )181/8برقم ( )7748من طريق علي بن سعيد الرازي
عن جبارة بن مغلس عن يحيى بن عقبة بن أبي العيراز عن محمد بن جحادة عن يحيى بن

الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي ،جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه أبو داود في سننه ( )6( -)048/1كتاب شهر رمضان  )9( -باب تحزيب القرأن -

برقم ( )1411عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،جزء من الحديث بلفظه.

والدارمي في سننه ( )33( -)331/4كتاب فضائل القرأن )48( -باب من ق أر بمائة آية -

برقم ( )3448عن أبي الدرداء ،بلفظه  -برقم ( )3449عن ابن عمر الغافلين بدل القانتين ،وفي

( )49( - )338/4باب من ق أر بمائتي آية  -برقم ( )3406عن أبي الدرداء ،بنحوه ،وفي
( - )339/4برقم ( )3407عن ابن عمر ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن خزيمة في صحيحه في ( -)181/4كتاب الصالة  )481( -باب فضل قراءة مائة آية

في صالة الليل إذا قار مائة آية في ليلة ال يكتب من الغافلين -برقم ( - )1144برقم

( )1143عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

والحاكم في مستدركه في ( -)318/1كتاب الصالة التطوع  -باب تحرص قيام الليل عن

أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( -)000/1كتاب فضائل القرآن ،باب القرآن مأدبة اهلل
يأجركم على تالوته كل حرف عشر حسنات عن ابن عمر ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ()44( -)016/11كتاب فضل القرآن  )48( -باب من ق أر مئة

آية أو أكثر -برقم ( )31710عن أبي الدرداء ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( - )017/11برقم

( )31717عن كعب ،بنحوه.

والطبري في المعحم األوسط ( - )344/7برقم ( )7678عن أبي سعيد الخدري ،جزء من

الحديث بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )13( -)332/1كتاب فضائل القرآن  )18( -باب من ق أر بمائة آية  -برقم ( )3424عن
أبي أمامة.
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وعبد الرزاق في ( -)381/3كتاب فضائل القرآن  -باب تعليم القرآن وفضله  -برقم

( )6148عن ابن عمر ،جزء من الحديث بلفظه.

والبزار في مسنده ( )64/10برقم ( )84841عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ( )9( -)311/6كتاب الصالة  )19(-باب النوافل  -برقم ()4074

عن عبد اهلل بن عمرو ،جزء من الحديث بلفظه.

وعبد بن حميد في مسنده ( -)98/برقم ( )411عن أبي الدرداء ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة رواية الحديث:

الحكم بن نافع ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)212

حريز بن عثمان بن جبر ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)411

حبيب بن عبيد الرحبي ,أبو حفص الشامي الحمصي( .)1وثقه العجلي( ،)2وذكره ابن حبان في

الثقات( ،)3وذكر الذهبي توثيق النسائي له( ،)4ووثقه ابن حجر وقال :مات بعد المائة( ،)5وقال

أحمد :ال بأس به(.)6

أبو أمامة ,صحابي ,تقدمت ترجمته صفحة (.)211

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

قال التبريزي":أي المواظبين على الطاعة أو المطولين القيام في العبادة والقنوت الطاعة

والقيام ،وقال الطيبي :أي من الذين قاموا بأمر اهلل ولزموا طاعته وخضعوا له ثم قال وال شك أن
قراءة القرآن في كل وقت لها مزايا وفضائل وأعالها أن تكون في الصالة ال سيما في الليل(.")7

( )1تهذيب الكمال (.)382/2

( )2معرفة الثقات للعجلي (.)183/2
( )3الثقات البن حبان (.)238/4
( )4الكاشف (.)342/2
( )5التقريب ( .)222/

( )6سؤاالت أبو داود ألحمد بن حنبل (.)114/

( )7مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)322/4
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( )13باب من ق أر بمائتي آية

الحديث الخامس والثالثون بعد المائة:
ِ
َخ َبرَنا َح ِريز َع ْن َح ِب ِ
ام َة َيقُو ُلَ ":م ْن قَ َأَر
يب ْب ِن ُع َب ْي ٍد قَ َ
س ِم ْع ُ
ال َ
َح َّدثََنا ا ْل َح َك ُم ْب ُن َناف ٍع أ ْ َ
َم َ
ت :أ ََبا أ َ
ِِ
بِ ِم َائتَى آية ُكتِ ِ
ين(." )1
َ
ْ َ
ب م َن اْلقَانت َ

تخريج الحديث:

أخرجه الطبري في المعجم الكبير ( - )181/8برقم ( )7764من طريق علي بن سعيد الرازي

عن جبارة بن مغلس عن يحيى بن عقبة بن أبي العيراز عن محمد بن جحادة عن يحيى بن

الحارث الدمشقي عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة ،جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه أبو داود في سننه ()6( -)048/1كتاب شهر رمضان )9( -باب تحزيب القرآن-

برقم ( )1411عن عبد اهلل بن عمرو ،جزء من الحديث بلفظه  -برقم ( )3401عن كعب ،بنحوه
 -برقم ( )3404عن تميم الداري وفضالة بن عبيد ،جزء من الحديث بلفظه  -برقم ( )3403عن

عبد اهلل بن مسعود ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )49باب من ق أر بمائتي آية  -برقم ()3406

عن أبي الدرداء ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( - )339/4برقم ( )3407عن عبد اهلل بن

عمر ،جزء من الحديث بلفظه.

وعبد الرزاق في مصنفه ( -)381/3كتاب فضائل القرأن  -باب تعليم الفرأن وفضله  -برقم

( )6148عن عبد اهلل بن عمر ،جزء من الحديث بلفظه.

والطبري في المعجم األوسط ( - )344/7برقم ( )7678عن أبي سعيد الخدري ،جزء من

الحديث بلفظه.

والطبري في المعجم الكبير ( - )146/9برقم ( )8746عن عبد اهلل بن مسعود ،جزء من

الحديث بلفظه.

وابن حبان في صحيحه ()9( -)311/6كتاب الصالة  )19( -باب النوافل  -برقم ()4074

عن عبد اهلل بن عمرو ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن خزيمة في صحيحه ( -)181/4كتاب الصالة  )481( -باب فضل قراءة مائة آية

في صالة الليل إذا قار مائة آية في ليلة ال يكتب من الغافلين  -برقم ( )1144عن أبي هريرة،

جزء من الحديث بلفظه .وفي  -باب( )484فضل قراءة مائتي آية في لبلة إذا قارئها يكتب-...

برقم ( )1143عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )13( -)332/1كتاب فضائل القرأن  )12( -باب من ق أر بمائتي آية  -برقم ( )3422عن
أبي أمامة.
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والحاكم في مستدركه ( -)318/1كتاب الصالة التطوع  -باب تحرص قيام الليل عن أبي

هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

والبزار في مسنده ( - )64/10برقم ( )8484عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

وعبد بن حميد في مسنده ( -)98/برقم( )411عن أبي الدرداء ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( )44( -)016/11كتاب فضل القرأن – ( )48باب من ق أر مئة

آية أو أكثر  -برقم ( )31710عن أبي الدرداء ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي (- )017/11
برقم ( )31717عن معاذ بن جبل ،جزء من الحديث بلفظه  -برقم ( )31717عن كعب ،بنحوه
 -برقم ( )31718عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه ،وفي ( )49( - )018/11باب من

قال قراءة القرآن أفضل مما سواه  -برقم ( )31719عن عبد اهلل بن مسعود ،جزء من الحديث

بلفظه ،برقم ( )31711عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

الحكم بن نافع  ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)212

حريز بن عثمان ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)411

حبيب بن عبيد ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)411
أبي أمامة ,صحابي ,تقدمت ترجمته صفحة (.)214

درجة الحديث:

الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

يحث الحديث على قراءة القرآن ،و يجب أن تكون القراءة خالصة هلل ،حتى ينال العبد

األجر من اهلل ،و يكتب من القانتين.
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( )92باب من ق أر ألف آية

الحديث السادس والثالثون بعد المائة:
ِ
َخ َبرَنا َح ِريز َع ْن َح ِب ِ
ام َة َيقُو ُلَ " :م ْن
أْ
يب ْب ِن ُع َب ْي ٍد قَ َ
س ِم ْع ُ
ال َ
َخ َب َرَنا ا ْل َح َك ُم ْب ُن َناف ٍع أ ْ َ
َم َ
ت :أ ََبا أ َ
ِ
ِ ِ
َج ِر واْل ِق ا ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
قَ َأَر أَْل َ
يرطُ م ْن َذل َك اْلق ْنطَ ِار الَ َيفى بِه ُد ْن َيا ُك ْم َيقُو ُل الَ تَ ْعدلُهُ
ف َآية ُكت َ
ب لَهُ ق ْنطَار م َن األ ْ َ َ
ُد ْن َيا ُك ْم(." )1

تخريج الحديث:

لم أقف على متابعات للحديث .

شواهد الحديث:

عند الدارمي في سننه ( )43( -)339/4كتاب فضائل القرآن )31( -باب من ق أر من مائة

آية إلى ألف  -برقم ( )3408عن أبي سعيد الخدري ،بنحوه  -برقم ( )3461عن ابن مسعود،
بنحوه ،وفي ( )31( - )341/4باب من ق أر ألف آية  -برقم ( )3464عن تميم وفضالة بن

عبيد ،جزء من الحديث بلفظه.

وابن أبي شيبة في مصنفه()44( -)016/11كتاب فضل القرآن – ( )48باب من ق أر مائة

آية أو أكثر -برقم ( )31710عن أبي الدرداء ،جزء من الحديث بلفظه.

ترجمة رواة الحديث:

الحكم بن نافع ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)212

حريز بن عثمان ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)212

حبيب بن عبيد ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)411
أبا أمامة ,صحابي ,تقدمت ترجمته صفحة (.)212

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.

التعليق على الحديث:

وقال التبريزي" :والقنطار ألف ومائتا أوقية واألوقية ،خير مما بين السماء واألرض ،وخير

مما طلعت عليه الشمس ( " )2يبين لنا الحديث األجر العظيم الذي أعده اهلل لقار القرآن.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )13( - )344/1كتاب فضائل القرآن  )32( -باب من ق أر ألف آية  -برقم ( )3412عن
أبي أمامة.

( )2مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)323/4
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( )96باب التغني بالقرآن

الحديث السابع والثالثون بعد المائة:

ِ ِ
َح َو ِ
يم ا ْل َه َج ِر ُّ
ال ":الَ
ص َع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه قَ َ
ى َع ْن أَِبى األ ْ
َح َّدثََنا َج ْعفَُر ْب ُن َع ْو ٍن َح َّدثََنا إ ْب َراه ُ
ِ
َن َي ْق أَر ُسورةَ اْل َبقَ ِرة فَِإ َّن َّ
ان َي ِف ُّر
ضعُ إِ ْح َدى ِر ْجلَ ْي ِه َعلَى األ ْ
َح َد ُك ْم َي َ
أُْلف َي َّن أ َ
الش ْيطَ َ
َ
ُخ َرى َيتَ َغَّنى َوَي َدعُ أ ْ َ َ
يه سورةُ اْلبقَرِة وِا َّن أَصفَر اْلبي ِ
ِِ
ِ
ِ
صفَر ِم ْن ِكتَ ِ
اب اللَّ ِه(." )1
وت اْل َج ْو ُ
ْ َ ُُ
ف َي ْ ُ
م َن اْل َب ْيت ُي ْق َأُر ف ُ َ َ َ َ

تخريج الحديث:

أخرجه النسائي الكبرى ()03( -)303/9كتاب عمل اليوم الليلة )471( -باب ذكر ما يجير

من الجن والشياطين وذكر اختالف الناقلين لخبر أبي فيه  -برقم ( ،)11733وفي (- )304/9

برقم ( )11734من طريق سلمة بن كهيل عن أبي األحوص ،بنحوه.

والطبراني في المعجم األوسط ( - )366/4برقم ( .)4448و في

( )7766من طريق أبي إسحاق عن أبي األحوص ،جزء من الحديث بلفظه.

( - )374/7برقم

والطبراني في المعجم الصغير ( -)111/1برقم( )141من طريق أبي إسحاق عن أبي

األحوص ،جزء من الحديث بلفظه.

والطبراني في المعجم الكبير ( - )149/6برقم ( )8664من طريق عاصم عن أبي

األحوص ،بنحوه.

والحاكم في مستدركه في ( -)061/1كتاب فضائل القرآن  -باب إن الشيطان ال يدخل

بيتاًيق أر فيه سورة البقرة من طريق سلمة بن كهيل عن أبي األحوص ،بنحوه ،وأيضاً من طريق
عاصم عن أبي األحوص ،بنحوه ،و في ( - )064/1من طريق سلمة بن كهيل عن أبي

األحوص ،بنحوه.

وابن أبي شيبة في مصنفه ( -)486/11كتاب ( )44فضائل القرآن  -باب ( )17في

البيت الذي يق أر فيه القرآن  -برقم ( )31647من طريق أبي الزعراء عن أبي األحوص ،جزء من

الحديث بلفظه.

وعبد الرزاق في مصنفه ( -)368/3كتاب فضل القرآن  -باب تعليم القرأن وفضله  -برقم

( )0998من طريق أبي إسحاق عن أبي األحوص ،جزء من الحديث بلفظه.

شواهد الحديث:

أخرجه الترمذي في جامعه ( -)107/0كتاب فضائل القرآن  -باب ( )4ما جاء في فضل

سورة البقر وآية الكرسي  -برقم ( )4877عن أبي هريرة ،جزء من الحديث بنحوه.

( )1أخرجه الدارمي في سننه ( )13( - )342/1كتاب فضائل القرآن  )34( -باب التغني بالقرآن  -برقم ( )3424عن
عبد اهلل بن مسعود.
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وأحمد في مسنده ( ،)484/4وفي ( ،)337/4وفي ( ،)378/4وفي ( )381/4عن أبي

هريرة جزء من الحديث ،بنحوه.

ترجمته رواة الحديث:

جعفر بن عون ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)432

إبراهيم الهجري ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)241
أبي األحوص ,ثقة ,تقدمت ترجمته صفحة (.)222

عبد اهلل ابن مسعود ,صحابي ,تقدمت ترجمته صفحة (.)441

درجة الحديث:

الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن إبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف ،وبالمتابعات والشواهد

يرتقي إلى الحسن لغيره.

التعليق على الحديث:

يحث الحديث على اإلكثار من قراءة سورة البقرة وحفظ شيء من القرآن أو حفظه كله؛ ألنه

حصن من الشياطين .وقال المباركفوري" :من ق أر سورة البقرة ليالً لم يدخل الشيطان بيته ثالث

ليال ومن قرأها نها اًر لم يدخل الشيطان ثالثة أيام ،وخص سورة البقرة بذلك لطولها وكثرة أسماء

اهلل تعالى واألحكام فيها ،وقد قيل :فيها ألف أمر ،وألف نهي ،وألف حكم ،وألف خبر :قوله ":ال
تجعلوا بيوتكم مقابر" أي خالية عن الذكر والطاعة فتكون كالمقابر وتكونون كالموتى

( )1تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي(.)284/8
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فيها (." )1

الخاتمة

وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات ,وهي كالتالي:

أوالً -النتائج:

َّ ِ
مي ،اشتمل على ( )3243حديثاً.
 -2كتاب سنن الدار ّ
 -1جمع َّ
الدارمي أحاديثه من الصحيح لذاته ،والصحيح لغيره ،والحسن لذاته ،والحسن لغيره،
ووجود األحاديث الضعيفة فيه قليل.

 -3إن الرباعيات تعد من األسانيد العالية.

 -4له أسانيد عالية ،من الثالثيات والرباعيات.
 -2إن عدد الرباعيات في هذه الرسالة قد بلغ مائة سبعة وثالثين حديثاً منها ست ومائة
حديث مرفوع ،وواحد وثالثون حديثاً موقوفاً.

 -1عدد الرباعيات التي اتفق عليها البخاري ومسلم ( )21حديثاً.
 -2عدد الرباعيات التي انفرد بها البخاري ( )1أحاديث.
 -8عدد األحاديث التي انفرد بها مسلم ( )21حديثاً.

 -2عدد األحاديث الصحيحة بنوعيها – الصحيح لذاته والصحيح لغيره  )243( -حديثاً.

 -24عدد األحاديث الحسنة بنوعيها -الحسن لذاته والحسن لغيره  )18( -حديثاً.
 -22عدد األحاديث الضعيفة ( )1أحاديث.

التوصيات:

 -استكمال دراسة األحاديث النبوية الرباعية وغيرها وجمعها واالهتمام بها.

 -عمل دراسة شاملة لجميع كتب السنة؛ لمعرفة األحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة المتفق

عليها والمختلف فيها.

 -اعتناء طلبة العلم بجمع األسانيد العالية من كل المصنفات.

 إثراء المكتبة الحديثية بحلة جديدة من األحاديث المجموعة المفهرسة؛ ليسهل على طلبة العلمالرجوع إليها واإلفادة منها.

 -تقوى اهلل عز وجل واخالص النية له.
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ملخص الرسالة

موضوع الرسالة رباعيات اإلمام الدارمي جمعاً وتخريجاً ودراسة من بداية كتاب السير من

حديث رقم  1432حتى حديث رقم  3243آخر كتاب فضائل القرآن .وقد اشتملت الرسالة على:
مقدمة ,وفصلين ,وخاتمة.

أما المقدمة فقد تضمنت التعريف ببعض األنواع كالحديث :المرفوع ،والموقوف ،واإلسناد
العالي ،والنازل ،والرباعيات ،باإلضافة إلى بيان :أهمية الموضوع ،وأسباب اختياره ،وأهداف
البحث ،ومنهجي في البحث والتخريج والدراسة ،وصعوبات البحث ،وهيكلية الرسالة.

وأما الفصل األول فقد ترجمت فيه اإلمام الدارمي ترجمة علمية من ميالده إلى وفاته ،باإلضافة

إلى بيان :مكانة سننه بين الكتب التسعة ،وأقواله في الرواة والعلل ،وحكمه على بعض األحاديث،
وآرائه الفقهية ،وتفسيره للكلمات الغريبة ،وذلك من خالل سننه.

وأما الفصل الثاني – موضوع الرسالة – فقد تضمن تخريج :ست ومائة حديث رباعي

مرفوع ،وواحد وثالثين حديثاً رباعياً موقوفاً ،ودراستها.

وأما الخاتمة فقد تضمنت النتائج العلمية التي توصلت إليها ،وتوصياتي للباحثين من طلبة

العلم.
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Abstract
The theme of the thesis is the Imam Darimi's quartets collecting
expounding and studying from the beginning of Assier book
from Hadieth number 2455 – 3503, the end of the virtues of
Quran's book. It included an introduction two chapters and a
conclusion. The introduction included the definition of some
kinds of Hadieths such as Al Marfooa, Al moukoof . high
narration and descending and the quartets in addition to
showing: the purpose of the study, the reasons of choosing it,
the aim of the research and my methodology, expostulation and
my study , the research difficulties and the dissertation sketch .
The first chapter: the researcher gave a scientific interpretation
of Imam Darimi since his birth to his death , in addition to
showing: the states of his sunans among the nine books, his
sayings in the narrators and their faults, his judgment of some
Hadiths. Jurisprudence opinion and explanation of strange
words through his sunans.
The second chapter: the theme of thesis included expounding
106 quartets Hadiths and 31 moukoof quartet Hadith and their
study.
The conclusion included the scientific results which the
researcher concluded and his recommendations to the researcher
and students.
Imam Darami's quartets in his sunans , collecting expounding
and studying .
(Assier Book to the end of the virtues of Quran's Book )
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1
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41
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اْليــــــــة

ِ
َّالةَ وآتُوا َّ
الزَكاةَ﴾ ...
﴿ َوأَق ُ
يموا الص َ َ
﴿ وِالَه ُكم إِلَه و ِ
احد﴾...
َ ُ ْ
َ
ِ ِ َّ
َّ
ُّوم﴾...
﴿ اللهُ الَ إلَهَ إال ُه َو اْل َح ُّى اْلقَي ُ
﴿ ما َك ِ
َن ُي ْؤتَِيهُ اللَّهُ اْل ِكتَاب﴾...
ان ل َب َشر أ ْ
َ َ
الن ِ
َ ولِلَّ ِه َعلَى َّ
اس ِح ُّج اْل َب ْي ِت﴾...
َِّ
الرَبا﴾...
آمُنوا َال تَْأ ُكلُوا ِّ
﴿ َيا أَيُّهَا الذي َن َ
﴿ فَ َم ْن ُز ْح ِزَح َع ِن َّ
الن ِار َوأ ُْد ِخ َل اْل َجَّنةَ فَقَ ْد﴾...

ث﴾...
﴿ َوَوِرثَهُ أ ََب َواهُ فَ ِأل ِّ
ُم ِه الثُّلُ ُ
الرُبعُ ِم َّما تََرْكتُ ْم إِ ْن لَ ْم َي ُك ْن لَ ُك ْم َولَد﴾ ...
﴿ و لَهُ َّن ُّ
َِّ
آمُنوا َال تَْأ ُكلُوا أ َْم َوالَ ُك ْم﴾ ...
َ يا أَيُّهَا الذ َ
ين َ
﴿ وقَ ْد َن َّز َل َعلَْي ُكم ِفي اْل ِكتَ ِ
اب﴾...
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون ﴾
﴿ْ ...أن َزلَهُ بِعْلمه َواْل َم َالئ َكةُ َي ْشهَ ُد َ
﴿ِإَّنما اْلم ِس ِ
يسى ْاب ُن َم ْرَي َم َر ُسو ُل﴾...
َ َ ُ
يح ع َ
ِ
 ...وطَع َِّ
اب﴾ ...
ين أُوتُوا اْلكتَ َ
ام الذ َ
َ َُ
ِ
َح َيا َّ
يعا﴾ ...
اها فَ َكأََّن َما أ ْ
﴿ َو َم ْن أ ْ
َح َي َ
اس َجم ً
الن َ
َِّ
آمُنوا َال تَ ْسأَلُوا َع ْن﴾...
﴿ َيا أَيُّهَا الذ َ
ين َ
َِّ
آمُنوا َال تَ ْسأَلُوا َع ْن﴾...
﴿ َيا أَيُّهَا الذ َ
ين َ
ِِ
ِ
﴿...إِ َّن ر ْحم َ َّ ِ
ين ﴾
ت الله قَ ِريب م َن اْل ُم ْحسن َ
َ َ
َِّ
آمُنوا إِ َذا﴾...
﴿ َيا أَيُّهَا الذ َ
ين َ
﴿ يأيها الذين أمنوا استجيبوا﴾...

ِ
َّالةَ وآتَوا َّ
الزَكاةَ﴾...
﴿فَإ ْن تَ ُابوا َوأَقَ ُ
اموا الص َ َ ُ
ِِ
ِ
َِّ ِ
ين﴾...
ص ُحوا لله َوَر ُسولِه َما َعلَى اْل ُم ْحسن َ
﴿ إِ َذا َن َ
﴿ لَقَ ْد َنصرُكم اللَّه ِفي مو ِ
اط َن َكثِ َيرة﴾...
ََ ُ ُ
ََ
َن لِي ﴾ ...
ال لَ ْو أ َّ
﴿ قَ َ
ِ
ِّ
ون 
 إَِّنا َن ْح ُن َن َّزْل َنا الذ ْك َر َوِانَّا لَهُ لَ َحافظُ َ
اك َس ْب ًعا ِم َن اْل َمثَانِي﴾ ...
﴿ َولَقَ ْد آتَْي َن َ
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اْليــــــــة

ِّ ِ
ِّن لِ َّلن ِ
اس َما﴾...
َ وأ َ
َنزْلَنا إِلَْي َك الذ ْك َر لتَُبي َ
﴿ ُذِّرَّيةَ َم ْن َح َمْلَنا َم َع ُنوح ِإَّنهُ﴾ ...

ودا﴾
َن َيْب َعثَ َك َرب َ
اما َم ْح ُم ً
﴿َ ...ع َسى أ ْ
ُّك َمقَ ً
َّ ِ
ان ِم َن اْل ِج ِّن ﴾ ...
يس َك َ
 إِال إِْبل َ
ِ
ون
ُ ك ُّل ح ْزب بِ َما لَ َدْي ِه ْم فَ ِر ُح َ
ِ
َن لَعنت اللَّ ِه علَْي ِه إِن َك ِ
ِ
ين ﴾
﴿...واْل َخام َسةُ أ َّ ْ َ َ
َ
ان م َن اْل َكاذبِ َ
ْ َ
ِ
ِ
اب ُي ْتلَى َعلَْي ِه ْم﴾ ...
﴿ أ ََولَ ْم َي ْكف ِه ْم أََّنا أَْن َزْلَنا َعلَْي َك اْلكتَ َ
ُخ ِف َي لَهُ ْم ِم ْن﴾ ...
﴿ َ
فال تَ ْعَل ُم َن ْفس َما أ ْ
َِّ
آمُنوا ا ْذ ُك ُروا﴾...
﴿ َيا أَيُّهَا الذ َ
ين َ
﴿ وَال تَْنفَع َّ
اعةُ ِعْن َدهُ إِ َّال ِل َم ْن أ َِذ َن لَهُ﴾ ...
الشفَ َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِّ
﴿اْلَي ْوَم َن ْخت ُم َعلَى أَ ْف َواه ِه ْم َوتُ َكل ُمَنا﴾ ...
ُ ق ْل يا ِعب ِاد َّ ِ
َس َرفُوا﴾ ...
ي الذ َ
ين أ ْ
َ َ َ
﴿ لِتَ ْستَُووا َعلَى ظُهُ ِ
ورِه ﴾ ...
ف علَْي ِهم بِ ِ
ص َحاف ِم ْن َذ َهب﴾ ...
﴿ي َ
ُ
طا ُ َ ْ
َن ُيَب ِّدلُوا َك َال َم اللَّ ِه﴾...
﴿ ُي ِر ُ
ون أ ْ
يد َ
ت َّ
الش َج َرِة﴾ ...
ون َك تَ ْح َ
ِ...إ ْذ ُيَبايِ ُع َ
﴿ َي ْوَم َنقُو ُل لِ َجهََّن َم﴾...
﴿ َو ِظ ٍّل َم ْم ُدود ﴾
َّ ِ
َِّ
وحا﴾ ...
ص ً
آمُنوا تُ ُ
﴿ َيا أَيُّهَا الذ َ
وبوا ِإلَى الله تَْوَبةً َن ُ
ين َ
َنَّز ُل ْاأل َْم ُر َبْيَنهُ َّن﴾ ...
 لَ َّما قَ َام َعْب ُد اللَّ ِه...
يال
إَِّنا َسُنْل ِقي َعلَْي َك قَ ْوًال ثَِق ً
وه ْم﴾...
وه ْم أ َْو َوَزُن ُ
﴿ َوِا َذا َكالُ ُ
ور َبلَى ﴾...
إَِّنهُ ظَ َّن أ ْ
َن لَ ْن َي ُح َ

صل َو َما ُه َو بِاْلهَ ْزِل﴾
﴿ إَِّنهُ لَقَ ْول فَ ْ
ِ
ون ﴾
﴿ ُق ْل َيا أَيُّهَا اْل َكاف ُر َ
َّ
َحد ﴾
﴿ ُق ْل ُه َو اللهُ أ َ
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2
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طرف الحديـــث
ُخ ِت اْلقَ ْوِم...
ْاب ُن أ ْ
َعظَ ُم ِفى...
اس ُم اللَّ ِه األ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
َّ
اعتَ َم َر َر ُسو ُل الله  فى ذى...
ْ
آن َما َما اْئتَلَ ْفتُ ْم َعلَْي ِه...
ا ْق َرُءوا اْلقُْر َ
اْل َحالَ ُل َبيِّنَ ،واْل َح َر ُام َبيِّن...
َِّ ِ
آن وأ ُُّم اْل ِكتَ ِ
اب...
اْل َح ْم ُد لله أ ُُّم اْلقُْر ِ َ
اْل َع ْج َوةُ ِم َن اْل َجَّن ِة َو ِه َى...
اللَّهُ َّم َب ِار ْك لَهُ ْم...
ِ
ِ
ِ
ون...
اْل ُم ْسل ُم َم ْن َسل َم اْل ُم ْسل ُم َ
َّ
ين...
إِ َذا َج َم َع اللهُ األ ََّوِل َ
إِ َذا ُكْنتُ ْم ثَالَثَ ًة...
طى...
إِ َّن َّ
َه ِل اْل َجَّن ِة لَُي ْع َ
الر ُج َل ِم ْن أ ْ
غ...
إِ َّن ِّ
الص َّحةَ َواْلفَ َار َ
ود ِإ َذا َسلَّ َم...
إِ َّن اْلَيهُ َ
َه ِل اْل َجَّن ِة...
إِ َّن أ َْدَنى أ ْ
ِ
اء ْو َن...
إِ َّن أ ْ
َه َل اْل َجَّنة لََيتََر َ
إِ َّن أ ََّو َل ُزْم َرة...
إِ َّن ِفى اْل َجَّن ِة َب ْح َر اللََّب ِن َوَب ْح َر...
إِ َّن ِفى اْل َجَّن ِة َش َج َرةً...
إِ َّن ِفى اْل َجَّن ِة َش َج َرةً َي ِس ُير...

ِإ َّن ِفى اْل َجَّن ِة َل ُسوقاً...
الن ِ
َهِل ِ
ين ِم َن َّ
اس...
إِ َّن ِللَّ ِه أ ْ
ِ
ِ
ِِ
ين...
إِ َّن َن َارُك ْم َهذه ُج ْزء م ْن َسْبع َ
ُمةً أَْنتُم ِ
ِ
آخ ُرَها...
ين أ َّ
إَِّن ُك ْم َوفَّْيتُْم َسْبع َ
ْ
ت رس َ َّ ِ
ال...
ت َب َابهُ فَقَ َ
ض َرْب ُ
ول الله  فَ َ
أَتَْي ُ َ ُ
ول اللَّ ِهِ فى َوْف ِد ثَِقيف...
ت َر ُس َ
أَتَْي ُ
ب األَسم ِ
َح ُّ
اء ِإلَى اللَّ ِه...
أَ
َْ
ق َر ُجل ِمَّنا َعْبداً لَهُ َع ْن ُدُبر...
َعتَ َ
أْ
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4836
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أََبا ُه َرْي َرةَ
أَبِى ُه َرْي َرةَ
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3

12

4690

48

231
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الراوي األعلى
أنس بن مالك
يد
اء بِْن ِت َي ِز َ
أْ
َس َم َ
اْلبر ِ
اء ْب ِن َع ِازب
ََ
ُجْن ُدب

ُّ
ان ْب َن َب ِشير
الن ْع َم َ
أَبِى ُه َرْي َرةَ

أََبي ُه َرْي َرةَ
أََن ِ
س ْب ِن َمالِك
َعْب َد اللَّ ِه ْب َن َع ْمرو
ع ْقبةَ ْب ِن ع ِ
امر
َ
َُ
عبداهلل بن مسعود

َزْي َد ْب َن أ َْرقَ َم
ْاب ِن َعبَّاس

ْاب ِن ُع َم َر
أَبِى ُه َرْي َرةَ

َس ْه ِل ْب ِن َس ْعد
أَبِى ُه َرْي َرةَ

أََنس

أََنس

أَبِى ُه َرْي َرةَ
معاوية بن حيدة
َجابِ َر ْب َن َعْب ِد اللَّ ِه
أ َْو َس ْب َن أَبِى أ َْوس
ْاب ِن ُع َم َر
َجابِ َر ْب َن َعْب ِد اللَّ ِه
312

رقم الحديث

الصفحة

م
12
34
32
31
33
34
32
31
32
38
32
44
42
41
43
44
42
41
42
48
42
24
22
21
23
24

طرف الحدي ااث
ض َج َعهُ...
َم َر َر ُجالً إِ َذا أ َ
َخ َذ َم ْ
أَ
َن َّ
أ َّ
ال...
النبِ َّى ُ سئِ َل أ ُّ
ض ُل قَ َ
َى اْل َع َم ِل أَ ْف َ
النبِ َّى َ ك ِ ِ
َن َّ
أ َّ
صالَ ِة اْل َف ْج ِر...
َ
ان ُيغ ُير عْن َد َ
َن َّ
أ َّ
النبِ َّىَ د َخ َل َم َّكةَ َع َام اْلفَ ْت ِح َو َعلَى...
ُح ُّ ِ ِ
ال واللَّ ِه ِإنِّى أل ِ
أ َّ
ُّورةَ...
ب َهذه الس َ
َن َر ُجالً قَ َ َ
أ َّ
َن َملِ َكِ :ذى َي َزن...
أَْن َذ ْرتُ ُك ُم َّ
الن َار...
ان مع رس ِ
ول اللَّ ِه...
أََّنهُ َك َ َ َ َ ُ
ِ
ِ
ون...
أْ
ون َوالَ َي ْمتَخطُ َ
َه ُل اْل َجَّنة الَ َيُبولُ َ
الن ِ
َه َو ُن َّ
اس َع َذاباً َم ْن لَهُ...
أْ
ال :الَ...
صى َر ُسو ُل اللَّ ِه ؟ قَ َ
أ َْو َ
ُّما َر ُجل َّاد َعى إِلَى َغْي ِر َوالِ ِد ِه...
أَي َ
ث َر ُسو ُل اللَّ ِه َ س ِرَّيةً ِفيهَا...
َب َع َ
َّاعةُ َكهَاتَْي ِن...
ُب ِعثْ ُ
ت أََنا َوالس َ
اس ِمى َوالَ تَ َكَّن ْوا بِ ُكْنَيتِى...
تَ َس َّم ْوا بِ ْ
َّ
َخ َذ َها...
ورةَ اْلَبقَ َرِة فَِإ َّن أ ْ
تَ َعل ُموا ُس َ
ول اللَّ ِه َ وِا َّن ِد ْرَعهُ...
تُُوفِّ َي َر ُس ُ
اء َر ُجل ِإلَى َّ
النبِ ِّى...
َج َ
ى َبًّاز ِم َن...
ت أََنا َو َم ْخ َرَمةُ اْل َعْب ِد ُّ
َجلَْب ُ
ُحفَّ ِت اْل َجَّنةُ بِاْل َم َك ِارِه...
َد َخ َل َر ُسو ُل اللَّ ِه  فَ َس ِم َع ِق َار َءةَ َر ُجل...
ِ
ام َأرَة َّ
الن َار...
َد َخلت ْ

َح َز ِ
اب...
ُرِم َى َي ْوَم األ ْ
َسافَ َر َر ُجل ِفى أ َْرض تَُنوفَة...
ت َخْيَب َر َخْيَب َر َ -وأََنا َعْبد َم ْملُوك...
َش ِه ْد ُ
ضَنا َعلَى َّ
النبِ ِّىَ ي ْو َمئِذ...
ُع ِر ْ

الراوي األعلى
اء ْب َن َع ِازب
اْلَب َر َ
ُزَرَارةَ ْب ِن أ َْوفَى
أََن ِ
س ْب ِن َمالِك
أََن ِ
س ْب ِن َمالِك
أََن ِ
س ْب ِن َمالِك
أََن ِ
س ْب ِن َمالِك
الن ْع َم ِ
ُّ
ان ْب ِن َب ِشير

َر ُجل َزَم َن ِزَياد إِلَى ا ْل ُكوفَ ِة

َجابِ َر ْب َن َعْب ِد اللَّ ِه
أَبِى ُه َرْي َرةَ

َع ْب َد اللَّ ِه ْب َن أَبِى أ َْوفَى

ْاب ِن َعبَّاس
ْاب ِن ُع َم َر
أََنس

أَبِى ُه َرْي َرةَ
ع ْقبةَ ْبن ع ِ
امر
َُ َ َ
ْاب ِن َعبَّاس
أََن ِ
س اْب ِن َم ِالك
ُس َوْي ِد ْب ِن قَْيس
أََنس

أَبِى ُه َرْي َرةَ
ْاب ِن ُع َم َر

َجابِ ِر ْب ِن َعْب ِد اللَّ ِه
الن ْع َم ِ
ُّ
ان ْاب ُن َب ِشير

ُع َم ْير َم ْولَى آبِى اللَّ ْحِم

َع ِطَّيةَ اْلقَُر ِظ ِّى
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1848
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122
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88
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4481
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1222
2963
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88
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142
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1824
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4019

24

28

2621

24

244

2564

8

32

2595

2

31

3348
2412

م
22
21
22
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22
14
12
11
13
14
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22
21
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22
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22
84
82
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طرف الحدي ااث
َعطَ َس َر ُجل ِعْن َد َّ
النبِ ِّى...
َعلَى ِذ ْرَوِة ُك ِّل َب ِعير...
َع ِن اْلبِِّر و ِ
ال...
اإلثِْم فَقَ َ
َ
ِ
ِّع ُر َعلَى َع ْهد...
َغالَ الس ْ
َح َد ُه َما
ت أ َْو َس َّم َ
فَ َش َّم َ
ت أَ
الش ْفع ِة ِإ َذا َكان طَ ِريقُهما و ِ
ِ
ال...
احداً قَ َ
َ
فى ُّ َ
َُ َ
قَ َام َر ُسو ُل اللَّ ِه...
ان َّ
ال :اللَّهُ َّم...
النبِ ُّى  إِ َذا َسافَ َر قَ َ
َك َ
َّ ِ
اب َي ْوَم...
ان َر ُسو ُل الله َ يْن ُق ُل َم َعَنا التَُّر َ
َك َ
ان َعْبد ِم ْن ِعَب ِاد اللَّ ِه...
َك َ
يعةُ...
َك َ
ان قَبِ َ
آد َم َخطَّاء...
ُك ُّل َبنِى َ
َن َيْنهَ َانا...
ُكَّنا ُن َخابِ ُر قَْب َل أ ْ
ول اللَّ ِه  فَالَ أ َْد ِرى...
َس َمعُ َر ُس َ
ُكْن ُ
تأْ
ِ
ت َجالِساً ِعْن َد َّ
ُكْن ُ
النبِ ِّى  فَ َسم ْعتُهُ
ِ
اء اْل َع ُد ِّو َو َسلُوا اللَّهَ اْل َع ِافَيةَ...
الَ تَتَ َمَّن ْوا لقَ َ
الَ تُ َس ِاف ِر اْل َم ْ أرَةُ َسفَ اًر...
ض ُك ْم...
الَ َيبعُ َب ْع ُ
َح َّ
ب...
ون أ َ
الَ ُي ْؤ ِم ُن أ َ
َح ُد ُك ْم َحتَّى أَ ُك َ
َح ُد ُك ْم َحتَّى ُي ِح َّ
ب...
الَ ُي ْؤ ِم ُن أ َ
أل ْ ِ
َح ِد ُك ْم...
ئ َج ْو ُ
ف أَ
َن َي ْمتَل َ

لَقَ ْد أُْن ِز َل علي آيات ...
وسى ِم ْزَما اًر ِم ْن...
لَقَ ْد أُوتِ َى أَُبو ُم َ
ِ
لَ َّما قَِدم رس ُ َّ ِ
استَ ْش َرفَهُ...
ول الله اْل َمد َينةَ ْ
َ َُ
لَمو ِ
ضعُ َس ْوط...
َْ
اللَّهُ َّم َب ِار ْك لَهُ ْم ِفى ِم ْكَيالِ ِه ْم...
الدين َّ ِ
لََنا رس ُ َّ ِ
يحةُ...
النص َ
ول الله ُ ِّ " 
َُ
ض ِح ْكتُْم...
ون َما أ ْ
َعَل ُم لَ َ
لَ ْو تَ ْعلَ ُم َ

الراوي األعلى
َسلَ َمةَ األكوع
َح ْم َزةَ ْب ِن َع ْمرو

الن َّو ِ
َّ
ان
اس ْب ِن َس ْم َع َ
أََنس
أََنس

َجابِر

زيد بن أرقم
َعْب ِد اللَّ ِه ْب ِن َس ْر ِجس
اء ْب َن َع ِازب
اْلَب َر َ
معاوية بن حيدة

أََنس
أََنس

َجابِ اًر

أََنس

ُب َرْي َدةَ األسلمي
َعْب ِد اللَّ ِه ْب ِن َع ْمرو
أَبِى َس ِعيد
ْاب ِن ُع َم َر
أََنس
أََنس

ْاب ِن ُع َم َر
عقبة بن عامر
ُب َرْي َدةَ األسلمي
الم
َعْب ِد اللَّ ِه ْب ِن َس َ
أَبِى ُه َرْي َرةَ
أََنس

ْاب ِن ُع َم َر
أََنس
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1

33

2626
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4610
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22
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244
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2

14

2961
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214

1212

14

22

1242

22

224
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28

221

24

231

3442

243

142

3428

241

123

4634
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241

4841

21

281

2464

12

82

1224
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222
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88
82
24
22
21
23
24
22
21
22
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244
242
241
243
244
242
241
242

طرف الحدي ااث
ض ِح ْكتُْم...
ون َما أ ْ
َعَل ُم لَ َ
لَ ْو تَ ْعلَ ُم َ
ِ
آن ِفى إِ َهاب...
لَ ْو ُجع َل اْلقُْر ُ
لَ ْو َي ْعلَ ُم َّ
اس َما ِفى اْل َو ْح َد ِة...
الن ُ
ت...
لَ ْوالَ اْل ِه ْج َرةُ لَ ُكْن ُ
الن ِ
لََيأْتَِي َّن َعلَى َّ
اس...
ِ
َخاهُ ظَالِماً...
ص ِر َّ
الر ُج ُل أ َ
لَيْن ُ
َما أ َِذ َن اللَّهُ ِل َش ْىء...
َما َح ُّ
ام ِر ...
ق ْ

َهلُهَا...
َّ
اء قَ ْد أ ْ
َخ َر َجهَا أ ْ
مر بِ َس ْخلَة َج ْرَب َ
َص َابتْهُ...
َم ِن ْابتَ َ
اع ثَ َم َرةً فَأ َ
َم ِن

َم ْن
َم ْن

اع طَ َعاماً فَالَ...
ْابتَ َ
َس َّل َعَلْيَنا...
قَتَ َل َك ِاف اًر...

اهداً...
َم ْن قَتَ َل ُم َع َ
ما ِم ْن عْبد يستَرِع ِ
يه اللَّهُ...
َ َْْ
َ
َنهَى َر ُسو ُل اللَّ ِه َ ع ْن َبْي ِع الثِّ َم ِار...
َنهَى َر ُسو ُل اللَّ ِه َ ع ْن َبْي ِع اْل َوالَء...
َنهَى َر ُسو ُل اللَّ ِه َ ع ْن َبْي ِع األ َْر ِ
ض...
الر ُج ُل...
ق َّ
َن َي ْ
ط ُر َ
َنهَى َر ُسو ُل اللَّ ِه  أ ْ
َنهَى َر ُسو ُل اللَّ ِه َ ع ْن َبْي ِع اْل َوالَ ِء...
ورِة اْلقُْر ِ
َعظَ ُم
ول اللَّ ِه أ ُّ
َيا َر ُس َ
آن أ ْ
َى ُس َ

وْيل ِللَِّذى يح ِّد ُ ِ
ب...
ث فََي ْكذ ُ
َُ
َ
ِ
ِ
ُمتى...
ون أَْلفاً م ْن أ َّ
َي ْد ُخ ُل اْل َجَّنةَ َسْب ُع َ
ت لِ ِعب ِادى َّ ِ ِ
ين...
َيقُو ُل اللَّهُ أ ْ
َع َد ْد ُ َ
الصالح َ
ُيْلقَى ِفى َّ
َهلُهَا َوتَقُو ُل...
الن ِار أ ْ

الراوي األعلى
أََنس

ع ْقبةَ ْبن ع ِ
امر
َُ َ َ
ْاب ِن ُع َم َر

أَبِى ُه َرْي َرةَ
أَبِى ُه َرْي َرةَ
َجابِر

أَبِى ُه َرْي َرةَ
ْاب ِن ُع َم َر
أَبِى ُه َرْي َرةَ
َجابِر

ْاب ِن ُع َم َر
َسلَ َمةَ ابن األكوع
أََن ِ
س ْب ِن َمالِك
أَبِى َب ْك َرةَ
َم ْع ِقل بن يسار
ْاب ِن
ْاب ِن

ُع َم َر
ُع َم َر

َجابِر

َجابِ ِر ْب ِن َعْب ِد اللَّ ِه
ْاب ِن ُع َم َر
أبو ذر

معاوية بن حيدة
أََبي ُه َرْي َرةَ
أَبِى ُه َرْي َرةَ
أَبِى ُه َرْي َرةَ
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رقم الحديث

عند الدارمي
2639

رقم الحديث
في الرسالة

رقم الصفحة

21

248

23

111

42

211

4014

22

22

4036

22

12

1223

14

221

3497

242

122

3164

22

111

1232

22

224

4006

11

23

4009

13

22

4041

21

14

4484

24

42

2445

21

42

1221

11

224

4000

12

22

4074

12

84

4617

31

28

2931

32

244

3221

82

128

3384
2642

28

134

42

234

18

222

21

224

82

123

3324
2966

1842
2121
4849

فهرس أطراف األحاديث املوقوفة
م
2
1
3
4
2
1
2
8
2
24
22
21
23
24
22
21
22
28
22
14
12
11
13
14
12
11
12
18

12
34

طرف الحدي ااث
ا ْقرءوا ا ْلقُرآن والَ ي ُغَّرَّن ُكم َه ِذ ِه ا ْلمص ِ
ف...
اح ُ
َ َ
َُ
ْ َ َ َ ْ
ِ
وب ُك ْم...
آن َما ا ْئتَلَفَ ْ
ت َعلَْيه ُقلُ ُ
ا ْق َرُءوا ا ْلقُْر َ
الص َدقَةُ َوالسَّائَِبةُ ِلَي ْو ِم ِه َما...
َّ
صلِّ َى َعلَْيه...
استَهَ َّل َّ
الصبِ ُّى ُوِّر َ
إِ َذا ْ
ث َو ُ
صلِّ َى َعلَْي ِه...
استَهَ َّل ا ْل َم ْولُ ُ
ِإ َذا ْ
ود ُ
ق َب ْيَنهُ َما...
إِ َذا تَالَ َعَنا فُِّر َ
ث...
ث ثَالَ ُ
اء َوِر َ
إِ َذا َك َان ِت ا ْل َج َّد ُ
ات َس َو ً
ض ُرهُ...
إِ َّن َه َذا الص َا
ضر تَ ْح ُ
ِّرطَ ُم ْحتَ َ
ِّرطَ م ْحتَضر تَ ْحضره َّ ِ
ين
إِ َّن َه َذا الص َا ُ َ
الشَياط ُ
ُ ُُ
آن َمأ ُْدَبةُ اللَّ ِه فَتَ َعلَّ ُموا
إِ َّن َه َذا ا ْلقُْر َ
آن
إَِّن َ
ك إِ ْن َبِق َ
يت َسَي ْق َأُر ا ْلقُ ْر َ
َن ر ُجالً أَوصى بِمالِ ِه ِفى سبِ ِ
يل اللَّ ِه
َ
أ َّ َ
ْ َ َ

أ َّ
صةَ
صى إِلَى َح ْف َ
َن ُع َم َر أ َْو َ
ورِة ا ْلقُ ْر ِ
ظ ُم قَا َل
أ ُّ
َع َ
آن أ ْ
َى ُس َ

ت ثَُّم
استَ ْع َ
ط َر ْ
ام َأرَة ْ
ُّما ْ
أَي َ
أَيُّما حٍّر تََزَّوج أَمةً فَقَ ْد أَر َّ ِ
صفَهُ
َ ُ
قن ْ
َ
َ َ
ت َر ُسو َل اللَّ ِه َ علَى إِقَ ِام
َب َاي ْع ُ
ِ
َّ
ض َواللَّ ْح َن َوالسَُّن َن
تَ َعل ُموا ا ْلفَ َرائ َ
َّ ِ
اب اللَّ ِه َوتَ َع َ
تَ َعل ُموا كتَ َ
اه ُدوهُ
ُدلِّ َى ِج َراب ِم ْن َش ْحم َي ْوَم َخ ْيَب َر
ِ
ِ
صَبتُهُ
فى ْاب ِن ا ْل ُمالَ َعَنة قَاالَ َع َ
ِ
ام َأرَة َوأََب َوْي ِن قَا َل
فى ْ
اث ا ْل َج ِّد َحتَّى ِإ َذا
ب ِم َير َ
ان َكتَ َ
َك َ
ُكَّنا َي ْوَم ا ْل ُح َد ْيبَِي ِة أَْلفاً
ِ
ضعُ ِإ ْح َدى ِر ْجلَْي ِه
َح َد ُك ْم َي َ
الَ أُْلفَي َّن أ َ
ب َوا ْل َوالَ ُء
الَ ُيَباعُ ا ْل َوالَ ُء َوالَ ُي َ
وه ُ
لَْي َس ِم ْن ُم َؤِّدب إِالَّ َو ُه َو ُي ِح ُّ
ب
ِ
َج ِر
َم ْن قَ َأَر أَْل َ
ب لَهُ ِق ْنطَار ِم َن األ ْ
ف َآية ُكت َ

َم ْن
َم ْن

ِِ
قَ أَر بِ ِم َائ ِة آية لَم ي ْكتَ ْ ِ
ين
َ ْ ُ
ب م َن اْل َغافل َ
َ
ِِ
قَ أَر بِ ِم َائتَى آية ُكتِ ِ
ين
َ
ْ َ
ب م َن اْلقَانت َ
َ

الراوي األعلى
أَبِى أُمامةَ ا ْلب ِ
اهلِ ِّى
َ َ َ
َّ
ِ
ُج ْن ُد ِب ْب ِن َع ْبد الله
ُع َم ُر
َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اللَّ ِه
َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اللَّ ِه

ْاب ِن ُع َم َر
َع ْن َعلِ ٍّى َوَزْيد
َع ْب ُد اللَّ ِه بن مسعود
ِ
امةَ
ُم َ
أَبى أ َ
َع ْب ِد اللَّ ِه بن مسعود
َعلِ ُّى
َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن ُع َم َر
َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن ُع َم َر
أبو ذر

وسى
أَبِى ُم َ

ُعمر ْب ُن ا ْل َخطَّ ِ
اب
َُ
ير ْب ِن ع ْب ِد اللَّهِ
ِ
َج ِر
َ
ُعمر ْب ُن ا ْل َخطَّ ِ
اب
َُ
ِ
ُع ْقَبةَ ْب َن َعامر
َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن ُم َغ َّفل
َع ْن َعلِ ٍّى َو َع ْب ِد اللَّ ِه
َعلِ ٍّى
ُعمر ْب ُن ا ْل َخطَّ ِ
اب
َُ
َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اللَّ ِه
ا ْب ِن َم ْس ُعود
ْاب َن َعبَّاس
ْاب ِن َم ْس ُعود
امةَ
َم َ
أََبا أ َ

أََبا
أََبا

امةَ
َم َ
أَ
امةَ
َم َ
أَ
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رقم الحديث

رقم الحديث

عند الدارمي

في الرسالة

3314

234

124

3312

231

122

3222

214

184

3211

212

181

3234

211

184

1212

222

128

1244

222

122

3321

218

122

3322

212

121

3322

221

114

3312

223

111

3122

211

124

3122

212

182

3384

231

132

1141

242

122

3232

213

182

1244

222

124

1824

224

112

3348

224

118

1244

242

122

1211

228

122

4871

221

123

1822

222

112

1424

248

122

3424

232

341

3221

214

188

3312

232

122

3428

231

342

3424

234

342

3422

232

343

رقم الصفحة

م

فهرس الرواة
أوالً :فهرس الصحابة 

اسم الصحابي

رقم الحديث

رقم الصفحة

1

19
164

2

أ ََنس بن َمالِك
أسماء بنت يزيد

38

9

أوس بن أبي أوس

9

11

6

18

33

164

26

61
116

1
6
6

اْل َبراء ْبن َع ِازب
صيب
ُب َرْي َدة ْبن ُ
الح َ

4

جابر ْبن َع ْبد اهلل
جرير بن عبد اهلل

226

8

جندب بن عبد اهلل

34

194

3

حمزة بن عمرو

62

214

24

زيد بن أرقم
سعد ْبن َمالِك ْبن ِس َنان هو أبو َس ِعيد اْل ُخ ْدري
َسلَ ِمي
َسلَ َمة ْبن َعمرو بن ْاألَ ْكوع ْاأل ْ

16

283

66

211

24

49

18

231

94

34

213

944

31

116

69

216
248

1

22
21
29
26
26
24

َسهل بن َس ْعد
سويد بن قيس

ص َدي بن ع ْجالن هو أَبو أُمامة اْلب ِ
اهلي
َ
َ
ُ
ُ َ
عبد اهلل بن أَبِي أ َْوفَى

21

عبد اهلل بن سرجس

28

عبد اهلل بن سالم

94

23
14

عبد اهلل بن َعبَّاس

18

88

عبد اهلل بن عمر

3

66

12

عبد اهلل بن َم ْس َعود

98

226

241

143

19

عبد اهلل بن عمرو

2

12

16

صخر هو أَُبو ُه َرْي َرة
عبد اْل ّر ْح َمن بن َ
عطيه القرظي

26

44

1

93

14

ُع ْق َبة بن عامر

41

214

11

16

عبد اهلل بن ُم َغ َّفل

316

رقم الحديث

رقم الصفحة

م

242

144

8

61

ُم َع ْا ِوية بن َح ْي َدة
معقل بن يسار

229

111

63

291

44

219

91

النعمان بن بشير

28

44

99

نفيع بن الحارث

21

61

96

النواس بن سمعان

46

114

11
18

عمر بن اْل َخطَّاب

عمير مولى أبي اللحم

13

علي بن أبي طالب

94
92

اسم الصحابي

311

م

ثانياً :فهرس الرواة املرتجم هلم جرح ًا و تعديالً
الراوي

1

إبراهيم بن مسلم

2

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف

3

أبو الضحاك

5
4
9
6
1
6
14
11
12

أحمد بن عبد اللَّه بن مسلم
ونس
أحمد بن عبد اللَّه بن ُي ُ
أسامة بن زيد الليثي
طْلحة
إِ ْس َحاق بن َعبد اللَّه بن أَبِي َ
إِ ْسحاق بن ِعيسى
ونس ْبن أَبِي إِ ْس َحاق
إِ ْس َرائِيل ْبن ُي ُ
إِسم ِ
َح َمسي
اعيل ْبن أَبِي خالد األ ْ
َْ
إِسم ِ
اعيل ْبن خليل
َْ
اس ْب ُن َسلَ َمةَ
إِ َي ُ

13

إياس بن عامر

15

بديل بن ميسرة
َب ِشير بن اْلمه ِ
اجر
َُ
َبهز بن حكيم

14
19
16
11
16

الرتبة

َسلم اْلُب َنانِي
ثَابِت ْبن أ ْ
ثابت بن عمار
ثامة بن عقبة

رقم الحديث رقم الصفحة

ضعيف

86

143

ثقة

26

68

مقبول

82

144

ثقه

92

36

ثقة حافظ

26

66

صدوق

62

221

ثقة

24

66

صدوق

249

161

ثقة

29

61

ثقة

241

164

ثقة

8

93

ثقة

24

42

صدوق

229

146

ثقة

36

194

صدوق

33

164

صدوق

63

296

ثقة

1

11

صدوق

243

168

ثقه

16

281

ثقة

4

99

213

133
214

24

َج ِرير ْبن َحازم
جرير بن عثمان

ثقة

22

جعفر بن حيان

ثقة

44

23

َجعفر ْبن َعون
الحارث بن عبيد

صدوق

42

264

صدوق

299

138

24

حبيب بن أبي حبيب

ضعيف

11

86

29

حبيب بن عبيد
الحجَّاج بن ِم ْنهال
َ

ثقة

296

944

ثقة

1

11

21

25

26

316

م

الرتبة

الراوي

رقم الحديث رقم الصفحة

21

الحسن بن أبي الحسن

ثقة

44

212

26

الحسن بن أبي جعفر

ضعيف

36

194

34

حفص بن غياث

ثقة

8

64

31

الحكم بن مبارك

صدوق

12

281

32

صدوق

63

296

ثقة عابد

1

19

34

اْل َح َكم ْبن نافع
َح ِكيم ْب ُن ُم َع ْا ِوية بن َح ْي َدة
َح َّماد ْبن َسلَ َمة

ثقة

213

133

حميد بن هالل

ثقة

14

14

39

حنظلة بن أبي سفيان

ثقة

64

291

36

خالد ْبن َم ْخلَد
دخين بن عامر

صدوق

3

69

َّمان َّ
الزيَّات
َذ ْك َوان هو أَُبو صالح الس َّ
ز اررة بن أبي أوفى
َزَك ِريَّا ْب ُن أَبِي َزائِ َدةَ
زكريا بن أبي إسحاق

ثقة

41

216

ثقة

66

211

ثقة

94

241

ثقة يدلس

28

44

ثقة

92

34

53

زهير بن معاوية

ثقة

91

38

55

سالم بن عبد اهلل

ثقة

62

291

54

سعيد بن إياس

ثقة

13

234

33
35

31
36
54
51
52

59

سعيد بن أَبِي َس ِعيد اْل َم ْقُب ِري

56

سعيد بن عبد الجبار

ثقة تغير قبل موته بأربع
سنين

23

48

سعيد بن أَبِي كعب

صدوق

89

146

شيم

61

212

56

سعيد بن أبي هند
الربِيع
َس ِعيد بن َّ
سعيد بن عامر

ثقة

62

293

ثقة

13

32

ثقة

94

244

42

سعيد بن المسيب

ثقة

222

141

ثقة حافظ فقيه

1

98

51

44
41

43

ُس ْفيان الثَّْوِري

324

م
45
44

الراوي
َسلَ َمة ْبن دينار هو أبي حازم
ُسلَ ْيمان بن َحرب

49

سليمان بن طرخان
ُسلَ ْيمان بن اْل ُم ِغيرة
َع َمش
ُسلَ ْيمان بن ِم ْهران هو األ ْ
سليم بن عامر
ِس َماك ْبن َحرب

91

شرحبيل بن مسلم

92

العتَكي
ُش ْع َبة ْبن الحجاج بن الورد َ
شهر بن حوشب
ِ
َسدي
َشقيق ْبن َسلَ َمة األ َ
صالح بن بشير

99

91

ص ْف َوان ْبن َعمرو
َ
الضَّحَّاك ْبن َم ْخلَد هو أبو عاصم
عاصم بن سليمان األحول

96

عاصم بن محمد بن زيد

46
41
46
94

93
95
94

96

64

الرتبة
ثقة عابد

18

236

ثقة

86

148

ثقة

214

113

ثقة

241

166

ثقة يدلس

98

221

ثقة

294

136

صدوق ،تغير بأخرة،
فكان ربما تلقن

عامر بن َشراحيل َّ
الش ْعبِي

ثقة

213

ثقة حافظ متقن

9

11

صدوق

81

149

ثقة مخضرم

98

226

ضعيف

249

168

ثقة

46

243

ثقة ثبت

84

283

ثقة

69

219

ثقة

66

211

ثقة فقيه فاضل

28

44

صدوق

81

149

ثقة

33

162

شيم

6

91

ثقة

16

82

62

298

294

946

61

64

عبد اهلل بن سعيد

صدوق

69

عبد اهلل بن صالح
َّ
يعة
عبد الله بن لَ ِه َ

صدوق كثير الغلط

61

عبد اهلل بن مسلمة

63
65

66

ضعيف  ،خلط بعد
احتراق كتبه
ثقة

321

94

39
132

عباد بن منصور
َع ْبد اللَّ ِه ْبن ُب َرْي َدة
عبد اللَّه بن خالد بن حازم
عبد اللَّه بن دينار

62

رقم الحديث رقم الصفحة

39
241

114
166

م
66

َع ْبِد

الرتبة

الراوي

يد
اللَّ ِه ْب ِن َي ِز َ
الحميد بن بهرام

14

عبد

11

عبد الرحمن بن جوشن

رقم الحديث رقم الصفحة

ثقة

2

14

صدوق

88

124

ثقة

21

64

ضعيف

2

14

214

184
142

12

الر ْح َم ِن
َع ْب ُد َّ
عبد الرحمن

ْب ُن ِزَياد
بن مل النهدي

ثقة

15

عبد الصمد بن عبد الوارث

ثقة

82

ثقة

46

243

صدوق

99

244

ثقة

34

199

ثقة ،يدلس ،ويرسل

11

16

ثقة

1

98

ليس بالقوي

38

198

صدوق

31

196

ثقة

68

299

ثقة

98

222

ثقة

11

19

صدوق

84

121

ثقة كثير اإلرسال

99

244

ثقة ثبت

64

261

ثقة

24

42

ثقة

226

116

ضعيف

69

266

81

126
68

13

14
19

الحجَّاج هو أَُبو اْل ُم ِغ َيرة
عبد اْلقُ ُّدوس ْبن َ
عبد اْل َملِك ْبن أَبِي ُسلَ ْي َمان

16

عبد الملك بن حبيب
عبد اْل َملِك ْبن َع ْبد اْل َع ِزيز ْبن ُج َرْيج
عبد الملك بن عمير القبطي
ُع َب ْيد اللَّه ْبن أَبِي ِزَياد
عبيد اهلل بن عبد المجيد

62

عبيد اهلل بن عمر
ُع َب ْيد اللَّه ْبن موسى
ُعثْ َمان ْبن عمر

11
16
64
61

63
65
64
69
66
61
66

عجالن مولى فاطمة

عطاء ْبن أَبِي رباح
َعفَّان ْبن ُم ْسلِم
ِع ْك ِرمة ْبن َع َّمار
علي ْبن رباح اللَّ ْخ ِمي

144

علي بن مسعدة

141

عمار بن أبي عمار

صدوق

142

عمار بن زاذن الصيدالني

صدوق

22

143

عمرو بن األسود

ثقة

86

124

145

عمرو بن دينار

ثقة

14

86
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م
144

الرتبة

الراوي

َع ْمرو ْبن عبد اللَّه بن عبيد هو أبو إسحاق
السبِ ْيعي
َّ

رقم الحديث رقم الصفحة
13

ثقة

6

ثقة ثبت

22

61

ثقة ثبت

94

248

ثقة

224

114

صدوق

21

64

243

163
116

149

141

َع ْمرو ْبن َعون
َع ْوف ْبن أَبِي َج ِميلَة
عوف بن عبد الملك

146

عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن

114

غنيم بن قيس

ثقة

111

طلحة بن مصرف

ثقة

39

112

ضل ْبن ُد َك ْين هو أبو ُن َعيم
اْلفَ ْ
ِ
امة
قَتَ َ
ادة ْبن د َع َ

ثقة ثبت

21

46

ثقة ثبت

4

96

ثقة

6

161

ثقة

26

64

ثقة

299

133

إمام دار الهجرة

6

91

ثقة

31

116

242

166
32

146

113
115

قَ ْيس ْبن أبي حازم
الليث بن سعد

119

مالك بن إسماعيل
َمالِك بن أنس
مالك بن مغول

116

مبارك بن فضل

صدوق

124

محارب بن دثار

ثقة

13

صدوق يدلس

211

186

مقبول

62

228

123

محمد بن زياد

ثقة يرسل

48

214

125

محمد بن زيد

ثقة

66

211

124

محمد بن زيد المهاجر

ثقة

8

62

129

محمد بن سيرين

ثقة

61

292

126

محمد بن عجالن

صدوق

68

122

121

محمد بن عبد الرحمن

صدوق

224

119

126

محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ذئب

ثقة

23

41

134

محمد بن عبيد الطنافسي

ثقة

32

114

116
111

121
122

ُم َح َّمد ْبن إِ ْس َحاق
محمد بن حمزة
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119

الراوي

الرتبة

م

ْبن َع ْمرو
بن الفضل السدوسي
ْبن ُم ْسلِم بن تَ ْد ُرس هو أبو ُّ
الزَبير
ْبن ُم ْسلِم ْب ِن ِشهَاب ُّ
الزْه ِري
ْبن اْل ُم ْن َكِدر
وسف
ْبن ُي ُ

رقم الحديث رقم الصفحة

صدوق

26

68

ثقة

4

96

صدوق

26

66

متفق على جاللته

6

91

ثقة

96

249

ثقة

1

91

ثقة

292

136

ثقة

61

212

صدوق

39

111

صدوق

294

139

21

46
136

131
132

ُم َح َّمد

محمد

133

ُم َح َّمد

134

ُم َح َّمد

136

154

مسعر بن كدام
ِ ِ
ِ
يم
ُم ْسل ُم ْب ُن إ ْب َراه َ
ِ
اعان
م ْش َرح ْبن َه َ

معاوية بن صالح

151

معاوية بن قرة

ثقة

152

معن بن عبد الرحمن

ثقة

292

153

مكي بن إبراهيم

ثقة

62

298

155

مهاجر بن الحسن

ثقة

244

166

154

مورق العجلي

ثقة

224

144

159

موسى بن أنس

ثقة

66

261

156

موسى بن أيوب

صدوق

229

146

151

موسى بن عبيد

ضعيف

223

118

156

موسى بن علي

ثقة

226

148

144

موسى بن ميسرة

نافع َم ْولَى عبد اللَّه ْبن عمر
النضر بن شميل

مستور

61

212

ثقة ثبت فقيه

3

66

ثقة

66

266

143

النعمان بن سالم

ثقة

9

91

145

هارون بن موسى

ثقة رمي بالقدر

34

199

144

هاشم بن القاسم
ِه َشام ْبن َحسَّان األ َْزِدي القُ ْرُدوسي
هشام بن سعد
ِه َشام ْبن عبد اْل َملِك هو أبو اْل َوليد الطََّيالِسي

ثقة ثبت

9

14

ثقة

18

88

صدوق

42

268

ثقة ثبت

6

13

135

ُم َح َّمد

139

ُم َح َّمد

131
136

141
142

149
146
141

325

م

الرتبة

الراوي

رقم الحديث رقم الصفحة

146

همام بن يحيى

ثقة

64

263

194

الهيثم بن جميل

ثقة

66

211

191

واقد بن محمد

ثقة

214

138

ثقة

41

241

ثقة

18

236

صدوق

46

243

ثقة

222

113

42

242
113

192

َو ْهب ْبن َج ِرير
وهيب بن خالد

195

يحيى بن جابر
َي ْح َيى ْبن َس ِعيد ْبن قَ ْيس
يزيد بن حميد

ثقة

196

يزيد بن حيان

ثقة

36

191

يزيد بن سفيان

ضعيف

61

262

ثقة متقن

26

68

99

244

193

194
199

196
164

َي ِزيد ْبن َه ُارون
َي ْعلَى ْبن ُع َبيد

َّ
ي
ثقة في غير الث ْوِر ّ
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القرآن الكريم

المصادر والمراجع

 .2أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبتـه علـى أسـئلة

البرذعي ,تحقيق :سعدي الهاشمي ،دار الوفاء – القاهرة ،الطبعة الثانية 2442ها2282 -م.

 .2األحاديث المختارة أو المسـتخرج مـن األحاديـث المختـارة مماا لام يخرجاه البخااري ومسالم فاي
صحيحيهما تصنيف الشيم العالمة ضياء الدين أبي عبد اهلل محمد بان عباد الواحاد بان أحماد

بان عباد الارحمن الحنبلاي المقدساي (212ه143-ه) د ارساة وتحقياق أد .عباد الملاك بان عباد

اهلل بن دهش الناشر دار خضر الطبعة الرابعة (2421ه1442 -م).

 .3إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،تقي الادين أباو الفاتح محماد بان علاي بان وهاب بان مطياع
القشاايري ،المعااروف بااابن دقيااق العيااد (112ه241-ه) أماااله علااى الااوزير عماااد الاادين باان
األثير الحلبي (122ه) حققها وقدم لها وراجع نصوصها عالمة مصر ومحدثها أحماد شااكر
الناشر مكتبة السنة بالقاهرة الطبعة األولى لمكتبة السنة بالقاهرة (2424ه2224-م).

 .5أحوال الرجال ,إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ت 122ه ا ،تحقياق :صابحي البادري الساامرائي،
مؤسسة الرسالة – بيروت2442 ،ه – 2282م.

 .2االستيعاب فـي معرفـة األصـحاب ,يوساف بان عباد بان محماد بان عباد البارت413ها ا ،تحقياق:
عبد اهلل الجديع ،مكتبة دار األقصى– الكويت ،الطبعة األولى 2441ه– 2282م.

 .1أُسـد الغابــة فـي معرفــة الصــحابة ،عاز الاادين علاي بان محمااد الجازري المعااروف ب ااابن األثياار
ت134ه ا ،تحقيق :مكتب البحاوث والد ارساات ،دار الفكار– بياروت ،الطبعاة األولاى 2422ه
– 2228م.

 .2أســـماء المدلســـين ,جااالل الاادين عبااد الاارحمن اباان أبااي بكاار الساايوطي ت222ه ا ا ،تحقيااق:
محمود محمد محمود حسن نصار ،الجيل– بيروت ،الطبعة األولى 2421ه – 2221م.

 .8أســماء مــن يعــرف بكنيتــه مــن أصــحاب الرســول  تااأليف :محمااد باان الحسااين أبااو الفااتح
األزدي الموص االي ت ااوفى (324ه 284-م) تحقي ااق :أب ااو عب ااد ال اارحمن إقب ااال الناش اار :ال اادار

السلفية – الهند الطبعة األولى (2424ه2282 -ه).

 .2اإلصابة في تمييز الصحابة ,أحماد بان علاي بان حجار العساقالني ت 821ه ا ،تحقياق :علاي
محمد البجاوي ،دار الجيل– بيروت ،الطبعة األولى 2421ه– 2221م.

.24

األنساب ,عباد الكاريم بان محماد بان منصاور التميماي السامعاني ت211ها ا ،دار الجناان،

الطبعة األولى 2448ه2288 -م.

329

.22

الباعــث الحثيــث شــرح إختصــار علــوم الحــديث ,للحااافظ اباان كثياار ،شاارح العالمااة أحمااد

شاااكر ،تعليااق ناصاار الاادين األلباااني ،دار المعااارف – الرياااض ،الطبعااة األولااى 2422ه–
2221م.

.21

بحر الدم فيمن تكلم فيهم اإلمام أحمـد بمـدح أو ذم ,يوساف بان حسان بان عباد الهاادي،

تحقيااق :د .وصااي اهلل باان محمااد عباااس ،دار ال اريااة – الرياااض ،الطبعااة األولااى 2442ه–

2282م.

الب َّزار ت121ه ا ا،
البــ َّزار ,أحمد بن عمرو بن عبد الخالق َ
 .23البحر الزخار المعروف بمسند َ
تحقيق :د .محفوظ عبد الرحمن زين اهلل ،مؤسسة علوم القرآن والحكم – بياروت2421 ،ه –
2221م.

.24

تاريخ ابن معين  -رواية الـدارمي ,يحياى بان معاين ت133ها ا ،تحقياق :د .أحماد محماد

نور سيف ،دار المأمون للتراث -دمشق2444 ،ه– 2284م.

.22

تاريخ ابن معـين  -روايـة الـدوري ،يحياى بان معاين ت133ها ا ،تحقياق :د .أحماد محماد

ن ا ااور س ا اايف ،مرك ا ااز البحا ا اث العلم ا ااي واحي ا اااء التا ا اراث اإلس ا ااالمي -مك ا ااة المكرم ا ااة ،الطبع ا ااة
األولى2322ه – 2222م.

.21

تاريخ أبي زرعـة الدمشـقي ,عباد الارحمن بان عمارو بان عباد اهلل بان صافوان ت182ها ا،

تحقيق :خليل منصور ،دار الكتب– بيروت ،الطبعة األولى 2422ه– 2221م.

.22

تاريخ الرسل والملوك ،ابن جرير الطبري ،تحقيق محماد أباو الفضال إباراهيم ،ج ا  ،8دار

المعارف ،القاهرة2211 ،م

.28

تاريخ أسـماء الثقـات ,عمار بان أحماد الشاهير با اابن شااهين ت382ه ا ا ،تحقياق :صابحي

السامرائي ،الدار السلفية -الكويت ،الطبعة األولى 2444ه2284 -م.

.22

تــاريخ اإلســالم ووفيــات المشــاهير واألعــالم ،شاامس الاادين محمااد باان أحمااد باان عثمااان

الذهبي ت248ه ا ،تحقيق :د .عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العربي– بيروت ،الطبعة
األولى 2442ه – 2282م.

.14

التاريخ الكبير ,محمد بن إسماعيل بن إباراهيم البخااري ت121ها ا ،دار الكتاب العلمياة –

بيروت.

.12

تاريخ بغداد ,أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي ت413ها ا ،دار الكتاب العلمياة –

بيروت ،الطبعة األولى 2442ه– 2282م.

.11

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية مـن حلهـا مـن األماثـل ،علاي بان الحسان ابان

هباة اهلل المعااروف با اابن عسااكر ،تحقيااق :محااب الادين عماار باان غ ارماة العمااري ،دار الفكاار–
بيروت2422 ،ه– 2222م.
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 .13التبيين ألسماء المدلسين ،إبراهيم بن محمد بن خليل َسابط ابان العجماي ،تحقياق :يحياى
شفيق حسن ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األولى 2441ها2281 -م.
.14

تحفة التحصيل في ذكـر رواة المراسـيل ،ولاي الادين أباي زرعاة أحماد بان عباد الارحيم بان

الحسااين الع ارقااي– اباان الع ارقااي ت811ه ا ا ،تحقيااق :عبااد اهلل ن اوارة ،مكتبااة الرشااد – الرياااض،
2414ه – 2222م.

.12

تدريب الراوي في شرح تقريب النـواوي ،عباد الارحمن بان أباي بكار السايوطي ت222ها ا،

تحقيق :د .محمد أيمن بن عباد اهلل الشابراوي ،دار الحاديث -القااهرة ،الطبعاة األولاى2414ه
– 1443م.

.11

تذكرة الحفاظ ,شمس الدين محمد بن أحماد بان عثماان الاذهبي ت248ها ا ،تحقياق :زكرياا

عميرات ،دار الكتب العلمية -بيروت ،الطبعة األولى 2422ها2228 -م.

.12

تعجيـــل المنفعـــة بزوائـــد رجـــال األئمـــة األربعـــة ,أحم ااد ب اان عل ااي ب اان محم ااد ب اان حج اار

العسا ااقالني ت821ه ا ا ا ،تحقي ا اق :د .إك ا ارام اهلل إما ااداد الحا ااق ،دار البشا ااائر– بيا ااروت ،الطبعا ااة
األولى2422ه 2221 -م.

.18

تقريب التهذيب ,أحمد بن علي بن محمد بان حجار العساقالني ت821ها ا ،تحقياق :أيمان

عرفة ،المكتبة التوفيقية – مصر2412 ،ه– 1443م.

.12

التمهيـد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني واألســانيد ،يوساف باان عباد اهلل باان محماد باان عبااد

البار بان عاصام النمااري القرطباي ت413ها ا ،تحقيااق :مصاطفى بان أحمااد العلاوي ومحماد عبااد
الكبير البكري ،مؤسسة قرطبة – 2382ه– 2212م.

.34

تهذيب التهذيب ،أحمد بن علي بان محماد بان حجار العساقالني ت821ها ا ،دار الفكار –

بيروت ،الطبعة األولى2444ها2284 -م.

.32

تهــــذيب الكمــــال ،يوس ااف ب اان عب ااد ال اارحمن الم اازي ت241ها ا ا ،تحقي ااق :د .بش ااار عا اواد

معروف ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة األولى 2444ه– 2284م.

.31

تيســــير مصــــطلح الحــــديث ,بقلــــم الــــدكتور محمــــود الطحــــان ,مرك ااز اله اادى للد ارس ااات

باإلسكندرية ،غزة السنة 2422ه.

.33

الثقات ,محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي ت324ه ا ،تحقيق :السيد

شرف الدين أحمد ،دائرة المعارف العثمانية – الهند ،الطبعة األولى 2323ه– 2223م.

.34

جامع التحصيل في أحكام المراسيل ،صالح الدين خليل بن كيكلادي العالئاي ت212ه ا،

تحقيااق :حماادي عبااد المجيااد الساالفي ،دار عااالم الكتااب – بيااروت ،الطبعااة الثانيااة 2442ه –

2281م.
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.32

الجــامع الصــحيح هــو ســنن الترمــذي ألبااي عيسااى محمااد باان عيسااى باان سااور الترمااذي

الس االمي (142ه122-ه) تحقي ااق وش اارح :أحم ااد محم ااد ش اااكر وآخ اارون الناش اار دار إحي اااء
التراث العربي – بيروت الطبعة الثانية (2122ه2222 -م) ،عدد األجزاء.)2( :

.31

الجرح والتعديل ,عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازي ت133ه ا ،دار إحياء التراث العربي –

بيروت ،الطبعة األولى2322ها– 2221م.

.32

حلية األوليـاء وطبقـات األصـفياء ،أحماد بان عباد اهلل األصابهاني ت434ها ا ،دار الكتاب

العلمية – بيروت ،الطبعة األولى 2442ه– 2288م.

.38

الحيــاة السياســية واإلداريــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي عص ـر الخليفــة المــأمون ،خالااد

.32

الــديباج علــى صــحيح مســلم بــن الحجــاج للحااافظ عبااد الاارحمن باان أبااي بكاار الساايوطي

محمد ،رسالة ماجستير ،كلية البنات ،جامعة عين شمس ،القاهرة.

(842ه222-ه) حقق ااه وعل ااق علي ااه أب ااو إس ااحاق الح ااويني األث ااري الناش اار دار اب اان عف ااان
الطبعة األولى (2421ه2221-م).

.44
.42

دولة بني العباس ،مصطفى شاكر ،وكالة المطبوعات ،الكويت2223 ،م،

ذكر المدلسين ،أحمد بن شاعيب بان علاي النساائي ت343ها ا ،تحقياق :الشاريف حااتم بان

عارف العوني ،دار عالم الفوائد  -مكة المكرمة ،الطبعة األولى 2413ه– 1443م.

.41

رجــال صــحيح مســلم ،أحمااد باان علااي باان منجويااه األصاابهاني 418ها ا ،تحقيااق :عبااد اهلل

الليثي ،دار المعرفة – بيروت ،الطبعة 2442ه2284-م.

.43

الرســـالة المســـتطرفة لبيـــان مشـــهور كتـــب الســـنة المصـــنفة ،محمااد باان جعفاار ال َكتَّ ااني

.44

الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم ،شمس الدين محماد بان أحماد بان عثماان

ت2342ه ،تحقيا ااق:محما ااد المنتصا اار محما ااد الزمزما ااي ال َكتَّا ااني ،دار البشا ااائر اإلسا ااالمية –
بيروت ،الطبعة الرابعة 2441ه– 2281م.

ال ااذهبي ت248ها ا ا ،حتقي ق  :حمم ققب اه قاملويل مل
األولى 2421ه ا2221 -م.

.42

ق  ،دملر مللبش ق اا ملمي ق ي – بي ااروت ،الطبع ااة

الـــروض الـــداني  -المعجـــم الصـــغير للح ااافظ أب ااي القاس اام س االيمان ب اان أحم ااد ب اان أي ااوب

الطبرن ااي (114ه314-ه) ،تحقي ااق :محم ااد ش ااكور محم ااود الح اااج أمري اار الناش اار :المكت ااب
ا
اإلسالمي ،دار عمار  -بيروت ،عمان الطبعة األولى (2442ه – 2282م) ،عدد األجزاء:

(.)1

.41

سؤاالت ابـن الجنيـد ألبـي زكريـا يحيـى بـن معـين ت 199هـــ ،تحقياق :أحماد ناور سايف

الدين ،مكتبة الدار– المدينة المنورة ،الطبعة األولى 2448ه ا2288 -م.
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.42

سؤاالت أبي عبيد اْلجري أبا داود سليمان بن األشعث السجستاني ت116هــ ،تحقياق:

محمد علي قاسم العماري ،الجامعاة اإلساالمية  -المديناة المناورة ،الطبعاة األولاى 2322ها ا -

2222م.

.48

سؤاالت البرقاني للدارقطني ،علي بن عمر الدارقطني ت382هاا ،تحقيق :د .عبد الارحيم

محمد أحمد القشقري ،دار كتب خانة جميلي– باكستان ،الطبعة 2444ه ا2284 -م.

.42

سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلـي بـن المـديني ت196هـــ ،تحقياق :عباد اهلل

عبد القادر ،مكتبة المعارف – الرياض ،الطبعة 2444ه ا2283 -م.

.24

سؤاالت مسـعود بـن علـي السـجزي مـع أسـئلة البغـداديين عـن أحـوال الـرواة ،محماد بان

عبد اهلل الحاكم النيسابوري ت442ه ا ،تحقيق :موفق بن عباد اهلل بان عباد القاادر ،دار الغارب
اإلسالمي – بيروت ،الطبعة األولى 2448ها 2288 -م.

.22

ســبل الســالم شــرح بلـــوغ المــرام ،لإلمااام الحااافظ أبااو الفضاال أحمااد باان عل اي باان حجاار

العسااقالني(223ه821-ه) تصاانيف اإلمااام العالمااة محمااد باان إسااماعيل األمياار الكحالنااي
الصاانعاني المتااوفى (2281ه ا) تعليااق المحاادث الشاايم محمااد ناصاار الاادين األلباااني المتااوفى

(2414ها) الناشر :مكتبة المعارف الطبعة األولى (2412ه1441 -م).

.21

سنن ابن ماجـة ،محماد بان يزياد القزويناي الشاهير بااابن ماجاه ت122ها ا ،تحقياق :محماد

فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر – بيروت.

.23

سنن أبي داود ،سليمان بان األشاعث السجساتاني المشاهور باأبو داود ت122ها ا ،تحقياق:

بيت األفكار الدولية ،مؤسسة المؤتمن للتوزيع – الرياض.

.24

سـنن الـ َّـدارمي ،عبااد اهلل بان عبااد الاارحمن بان الفضاال بان بهارام ال َّادارمي ،تحقيااق :األسااتاذ

ساايد إباراهيم و األسااتاذ علااي محمااد علااي ،دار الحااديث – القاااهرة ،الطبعااة األولااى2414ه–
1444م.

.22

ســـنن الـــدارقطني :أب ااو الحس اان عل ااي ب اان عم اار ال اادارقطني البغ اادادي (341ه382-ه)

وبذيل ااه التعلي ااق المغن ااي عل ااى ال اادارقطني للمح اادث العالم ااة أب ااي الطي ااب محم ااد ش اامس الح ااق

العظاايم آبااادي الناشاار :مؤسسااة الرسااالة ،الطبعااة األولااى (2414ه  )1444-عاادد األج ازاء:
(.)1

.21

السنن الكبرى ,ألبي عباد الارحمن أحماد بان شاعيب الشاهير بالنساائي ت343ها ا ،تحقياق:

شااعيب األرنااؤوط ،وحساان عبااد الماانعم شاالبي ،مؤسسااة الرسااالة  -بيااروت ،الطبعااة األولااى
2412ه – 1442م.

.22

سير أعالم النبالء ,شمس الادين محماد بان أحماد بان عثماان الاذهبي ت248ها ا ،تحقياق:

شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة التاسعة 2423ه2223 -م.
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.28

شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب ،عبااد الحااي باان أحمااد الشااهير ب ااابن العماااد الحنبلااي

ت2482ه ا ا ا ،تحقي ااق :عب ااد الق ااادر األن ااؤوط – محم ااود األن ااؤوط ،دار اب اان كثي اار – دمش ااق،
الطبعة األولى 2441ه ا2281 -م.

.22

شــــرح الزرقــــاني علــــى موطــــأ اإلمــــام مالــــك ,محم ااد ب اان عب ااد الب اااقي يوس ااف الزرق اااني

ت2211هاا ،دار الكتب العلمية -بيروت ،الطبعة 2422ها2222 -م.

.14

شــرح الســنة ،الحسااين باان مسااعود البغااوي ت224ها ا ،تحقيااق :شااعيب األرنااؤوط  -محمااد

زهير الشاويش ،المكتب اإلسالمي دمشق – بيروت ،الطبعة الثانية 2443ها2283 -م.
.12

شرح صحيح البخاري ,علي بن خلف بن عبد الملاك بان بطاال البكاري القرطباي ،تحقياق:

.11

شرح علل الترمذي ،زين الدين عبد الرحمن بن أحمد البغدادي المعروف باابن بابن رجب

أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة الثانية 2413ها1443 -م.

الحنبلي ت222هاا ،تحقيق :نور الدين عتر ،دار المالح – دمشق.

.13

البساتي
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميماي ُ

ت324هاا ،تحقياق :شاعيب األرناؤوط ،مؤسساة الرساالة – بياروت ،الطبعاة الثانياة 2424ه –
2223م.

.14

صحيح ابن خزيمة ،محمد بن إسحاق بن خزيمة السالمي النيساابوري ت322هاا ،تحقياق:

د .محمد مصطفى األعظمي ،المكتب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة2444ه ا2284 -م.

.12

صحيح مسلم بشرح النووي تأليف :أبو زكريا يحيى بن شرف بن ماري الناووي المطبعاة

.11

صـفة الصـفوة ،عبااد الارحمن بان علااي بان محماد 222ها ا ،تحقياق :محماود فاااخوري  -د.

المصرية باألزهر الطبعة األولى (2342ه 2234 -م ).

محمد رواس قلعه جي ،دار المعرفة – بيروت ،الطبعة الثانية 2322ه– 2222م.

.12

الضــعفاء الصــغير ,اإلمااام الحااافظ محمااد باان إسااماعيل البخاااري المتااوفى ساانة( 121ه).

تحقي ااق :محم ااد إبا اراهيم ازي ااد الطبع ااة األول ااى لع ااام (2441ه ،)2281-الناش اار دار المعرف ااة
بيروت – لبنان.

.18

الضــعفاء الكبيــر ،محمااد باان عماارو باان موسااى باان حماااد العقيلااي ت311ه ا ا ،دار الكتااب

العلمي ا ا ااة  -بي ا ا ااروت– لبن ا ا ااان ،تحقي ا ا ااق :ال ا ا اادكتور عب ا ا ااد المعط ا ا ااى أم ا ا ااين قلعج ا ا ااي ،الطبع ا ا ااة
األولى2444ه ا2284 -م.

.12

الضعفاء والمتروكون ،عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ت ،222تحقيق :عبد

اهلل القاضي ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األولى 2441ه ا2282 -م.
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.24

الضعفاء والمتروكون ,علي بن عمار بان أحماد الادارقطني ت382ها ا ،تحقياق :موفاق بان

عبد اهلل بن عبد القادر ،مكتبة المعرف – الرياض ،الطبعة األولى2444ها– 2284م.

.22

الضــعفاء والمتروك ـون ,أحمااد باان شااعيب باان علااي النسااائي ت343ه ا ا ،تحقيااق :محمااود

إبراهيم زايد ،دار المعرفة – بيروت ،الطبعة األولى 2441ه 2281 -م.

.21

الطبقات الكبرى ،محماد بان ساعد بان منياع أباو عباد اهلل البصاري الزهاري ت 134هاا ،دار

صادر – بيروت.

.23

طبقات المدلسين ،أحمد بن علي بن حجر العسقالني ت 821ها ،المحقق :د.عاصم بان

عبد اهلل القريوتي ،مكتبة المنار – األردن ،الطبعة األولى 2443ه ا2283 -م.
ِ
الع َب ـر فــي خبــر مــن َغ َب ـر ,شاامس الاادين محمااد باان أحمااد باان عثمااان الااذهبي ت248ه ا ا،
.24
تحقيااق :أبااو هااجر محمااد السااعيد باان بساايوني زغلااول ،دار الكتااب العلميااة – بيااروت ،الطبعااة
األولى 2442هاا2282 ،م.

.22

العلـــل الـــواردة فـــي األحاديـــث النبويـــة ،علااي باان عماار باان أحمااد باان مهاادي الاادارقطني

ت382ه ا ا ا ،تحقيا ااق :د .محفا ااوظ الا اارحمن زي ا ان اهلل ،دار طيبا ااة – الريا اااض ،الطبعا ااة األولا ااى
2442ها2282 -م.

.21

العلل ،علي بن عباد اهلل بان جعفار الساعدي الماديني ت134ه اا ،تحقياق :محماد مصاطفى

األعظمي ،المكتب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة الثانية 2444ه ا 2284 -م.

.22

العلل ومعرفة الرجال ،أحمد بان حنبال الشايباني ت142ه اا ،تحقياق :وصاي اهلل بان محماد

عباس ،رواياة أباي علاي محماد بان أحماد بان الحسان الص ّاواف ،المكتاب اإلساالمي – بياروت،
الطبعة األولى 2448ه– 2288م.

.28

علوم الحديث المعـروف بـــمقدمة ابـن الصـالح ،عثماان بان عباد الارحمن المشاهور با ااابن

الصالح ت143ها ا ،تحقياق :محماد ارغاب الطبااخ ،المطبعاة العلمياة – حلاب ،الطبعاة األولاى
2324ه– 2232م.

.22

عمــدة القــارئ شــرح صــحيح البخــاري ,باادر الاادين محمااود باان أحمااد العينااي ت822ها اا،

تحقيق :عبداهلل محمود محماد عمار ،دار الكتاب العلمياة -بياروت ،الطبعاة األولاى 2412ه ا-

1442م.

.84

فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحماد بان علاي بان حجار العساقالني ت821ه ا ،حقاق

أصاالها :عبااد العزيااز باان باااز – ورقاام كتبهااا وأبوابهااا وأحاديثهااا محمااد ف اؤاد عبااد الباااقي ،دار

المنار – القاهرة2422 ،ه ا2222 -م.
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.82

فـتح المنــان شـرح ،وتحقياق كتاااب الادارمي أباي محمااد عباد اهلل بان عباد الارحمن المساامى

بالمسااند الجااامع شاارحه وقابلااه علااى األصااول الخطيااة اليااد أبااو عاصاام نبياال باان هاشاام الغمااري

دار البشائر اإلسالمية الطبعة األولى (2422ه2222-م).

.81

فيض القـدير شـرح الجـامع الصـغير للعالماة المنااوي وهاو نفايس للعالماة المحادث محماد

المادعو بعباد الارؤف المنااوي علاى كتااب الجاامع الصاغير مان أحادياث البشاير الناذير للحاافظ

جااالل الاادين عبااد الاارحمن الساايوطي دار المعااارف بيااروت لبنااان الطبعااة الثانيااة (2342ه-

2221م).

.83

القند في ذكر علماء سـمرقند ,المؤلف  :نجفم الفدين عمفر بفن محمفد بفن لحمفد ال سف ي ,تحقيف :

.84

الكاشــف فــي معرفــة مــن لــه روايــة فــي الكتــب الســتة ،شاامس الاادين محمااد باان أحمااد باان

يوس الهادي .الطبعة :طبع بإيران (0181هف 0999 -م).

عثمااان الااذهبي ت248ه ا ا ،دار القبلااة للثقافااة اإلسااالمية – جاادة ،الطبعااة األولااى2423ه ا ا-

2221م.

.82
.81

الكامل في التاريخ ،ابن األثير ،دار صادر ،بيروت2222 ،م

الكامل في ضعفاء الرجال ،عبد اهلل بن عدي الجرجاني ت312ه ا ،تحقيق :يحيى مختاار

غزاوي ،دار الفكر – بيروت ،الطبعة األولى2442ه ا2288 -م.

.82

الكواكب النيرات فـي معرفـة مـن الـرواة الثقـات ،محماد بان أحماد المعاروف "بااابن الكياال"

ت212ه ا ،تحقيق :عبد القيوم عبد رب النبي ،الطبعة األولى2442ه ا2282 -م.

.88

لســان العــرب ،محمااد باان مكاارم باان منظااور ت 222ه ا ،تحقيااق :نخبااة ماان العاااملين باادار

المعارف ،دار المعارف  -القاهرة.

.82

لســان المي ـزان ,أحمااد باان علااي باان حجاار العسااقالني ت821ه ا ،تحقيااق :عبااد الفتااح أبااو

غدة ،مكتب البشائر اإلسالمية – بيروت ،الطبعة األولى2413ها ا1441 -م.

البساتى ت324ه ا ا،
 .24المجروحون مـن المحـدثين والضـعفاء والمتـروكين ،محماد بان حباان ُ
تحقيق :محمود إبراهيم زايد ،دار المعرفة – بيروت2421 ،ه ا2221 -م.
.22

مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد ،ناور الادين علاي بان أباي بكار الهيثماي ت 842ها ا ،تحقياق

عبد اهلل محمد درويش ،دار الفكر – بيروت2424 ،ه ا2224 -م.

.21

المختلطين ،صالح الدين خليال بان كيكلادي العالئاي ت212ه ا ،تحقياق :د .رفعات فاوزي

عبد المطلب -وعلي عبد الباسط مزيد ،مكتبة الخانجي – بالقاهرة ،الطبعة األولى 2421ه ا-

2221م.
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.23

المدلســـين ،ولااي الاادين أحمااد باان عبااد الاارحيم باان الحسااين المعااروف با ا ااابن العرقااي ت

811ه ا ،د4رفعاات فااوزي عبااد المطلااب  -ود .نافااذ حسااين حماااد ،دار الوفاااء ،الطبعااة األولااى

2422ها2222 -م.

.24

مقدمــة تحفــة األحــوذي بشــرح جــامع الترمــذي ،أبااو العااال محمااد عبااد الاارحمن باان عبااد

الرحيم المباركفوري (2183ه2323-ه) ضبطه عريبه وراجع أصوله وصححه عبد الرحمن

محمد عثمان الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت عدد األجزاء.)24( :

.22

مرقــاة المفــاتيح ,الشاايم علااي باان ساالطان محمااد القاااري المتااوفى ساانة (2424ه) شاارح

المصابيح لإلمام العالمة محمد بن عبد اهلل الخطيب التبريازي المتاوفى سانة (242ه) تحقياق

الشاايم جمااال عيتاااني الناشاار دار الكتااب العلميااة بيااروت – لبنااان الطبعااة األولااى (2411ه-

1442م).

.21

المســتدرك علــى الصــحيحين ،محمااد باان عبااد اهلل الحاااكم النيسااابوري ت442ها ا ،تحقيااق:

د .يوسف عبد الرحمن المرعشلي ،دار المعرفة – بيروت2441 ،ه ا2281 -م.

.22

مسند أبي داود الطيالسي ،سليمان بن داود بن الجاارود ت144ه اا ،تحقياق :د.محماد بان

عبد المحسن التركي ،هجر للطباعة والنشر– القاهرة ،الطبعة األولى 2422ها2222 -م.

.28

مسند أبي عوانة ,ألبي عوانة يعقوب بن إسحاق االسفرائني ت321ه ا ،تحقياق:أيمان بان

عارف الدمشقي ،دار المعرفة – بيروت ،الطبعة األولى 2422ه ا 2228 -م.

.22

مسند أبي يعلى ،أحماد بان علاي بان المثناى المعاروف ب ا ااأبي يعلاى الموصالي ت342ه اا،

تحقيق :حسين سليم أسد ،دار المأمون للتراث – دمشق ،الطبعة األولى2444ه– 2284م.

 .244مســـند أحمـــد ،أحم ااد ب اان حنب اال ت142ه ا اا ،تحقي ااق :ش ااعيب األرن ااؤوط – وع ااادل مرش ااد،
مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة األولى 2421ه ا2222 -م.

 .242مســـند الحميـــدي ،عب ااد اهلل باان الزبياار الحمي اادي ت122ها اا ،تحقيااق :حس ااين سااليم أس ااد،
دار السقا  -دمشق ،الطبعة األولى 2422ه ا2221 -م.

البستي ت324ه ا،
 .241مشاهير علماء األمصار ،محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي ُ
تحقيااق :مجاادي باان منصااور باان ساايد الشااورى ،دار الكتااب العلميااة – بيااروت ،الطبعااة األولااى
2421ه ا2222 -م.

 .243المصنف ،عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت112ه ،تحقياق :حبياب الارحمن األعظماي،
المكتب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة الثانية 2443ه– 2283م.

 .244المصنف ،عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة ت132ه اا ،تحقياق :محماد عواماة ،دار قرطباة
– بيروت ،الطبعة األولى 2412ه ا1441 -م.
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 .242المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية المرام لإلمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن علاي
اب اان حج اار العس ااقالني(223ه821-ه) تحقي ااق ود ارس ااة ةتخا اريج ال اادكتور عبا اد اهلل ب اان عب ااد
المحساان باان أحمااد التااويجري تنساايق الاادكتور سااعد باان ناصاار باان عبااد العزيااز الشااثري الناشاار

دار العاصمة ودار الغيث الرياض الطبعة األولى (2422ه2228-م)

 .241معجــــم البلــــدان ،ش ااهاب ال اادين يا ااقوت ب اان عب ااد اهلل الحم ااوي ت111ه ا اا ،دار ص ااادر –
بيروت2322 ،ه ا2222 -م.

 .242المعجم الكبير ،سليمان بان أحماد بان أياوب الطب ارناي ت314ه اا ،تحقياق :حمادي بان عباد
المجيد السلفي ،مكتبة ابن تيمية -القاهرة ،الطبعة الثانية 2444ه– 2283م.

 .248معرفة الثقات ،أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجلي الكوفي ت112ه ا ،تحقيق :عبد العليم
عبد العظيم البستوي ،مكتبة الدار -المدينة المنورة ،الطبعة األولى 2442ه– 2282م.

 .242معرفة علوم الحديث ،محمد بن عبد اهلل الحاكم النيسابوري 442هاا ،تحقيق :السيد معظم
حسين ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة الثانية 2322ها2222 -م.

 .224المعرفــة والتــاريخ ،يعقااوب باان ساافيان الفسااوي ت342ها اا ،المحقااق :أكاارم ضااياء العمااري،
مكتبة الدار– المدينة المنورة ،الطبعة األولى 2424ه– 2224م.

 .222المغني في الضعفاء ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت248ه ا ،تحقيق:
د .نور الدين عتر ،دار إحياء التراث اإلسالمي – قطر2442 ،ه– 2282م.

 .221مــن تكلــم فيــه وهــو موثــق أو صــالح الحــديث ،شاامس الاادين محمااد باان أحمااد باان عثمااان
ال ااذهبي ت248ها ا ا ،تحقيا اق :عب ااد اهلل ب اان ض اايف اهلل الرحيل ااي ،مكتب ااة المل ااك فه ااد – المدين ااة
المنورة ،الطبعة األولى 2411ه– 1442م.

 .223من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال ت199ه – رواية ابن طهمان ،تحقياق:
د .أحمد محمد نور سيف ،دار المأمون للتراث– دمشق2444 ،ه– 2284م.

اع ااة
 .224المنهـــل الـــروي فـــي مختصـــر علـــوم الحـــديث النبـــوي ،محم ااد ب اان إبا اراهيم ب اان َج َم َ
ت233ه ا ،تحقيق :د .محيي الدين عبد الرحمن رمضان ،دار الفكر – دمشق ،الطبعة الثانية
2441ه – 2281م.

 .222موطأ اإلمام مالك ،مالك بن أنس ت222هاا ،تحقيق :محمد مصطفى األعظمي ،مؤسسة
ازيد بن سلطان آل نهيان – اإلمارات ،الطبعة األولى 2412ها1444 -م.

 .221ميـــزان االعتـــدال فـــي نقـــد الرجـــال ,ش اامس ال اادين محم ااد ب اان أحم ااد ب اان عثم ااان ال ااذهبي
ت248هاا ،تحقيق :على محمد البجاوي ،دار المعرفة – بيروت2443 ،ه– 2283م.
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 .222النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،جمال الدين بان أباي المحاسان يوساف بان تَ ْغاري
َب ْردي األتابكي ت824هاا ،تحقيق :محمد حسين شمس الدين ،دار العلمية – بياروت ،الطبعاة
األولى 2423ه– 2221م.

 .228النكـــت علـــى كتـــاب ابـــن الصـــالح ،أحم ااد ب اان عل ااي ب اان حج اار العس ااقالني ت 821ه ا ا،
تحقي ااق:ربي ااع ب اان ه ااادي عمي اار الم اادخلي ،دار ال اري ااة – الري اااض ،الطبع ااة الثالث ااة 2422ها ا ا-

2224م.

 .222النهاية في غريب الحديث واألثـر ،مجاد الادين أباو الساعادات المباارك بان محماد الجازري
المعروف ب اابن األثير ت141ه ا ،تحقيق :طااهر أحماد الازاوى -محماود محماد الطنااحي ،دار
إحياء التراث العربي – بيروت.

 .214الــــوافي بالوفيــــات ،ص ااالح الا ادين خلي اال ب اان أيب ااك الص اافدي ت214ها ا ا ،تحقي ااق :أحم ااد
األرنا ااؤوط  -وتركا ااي مصا ااطفى ،دار إحيا اااء الت ا اراث  -بيا ااروت ،الطبعا ااة األولا ااى2414ها ا ا -
1444م.
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