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إهــــداء
إلى روح أمي وأبي (رحمهما هللا)
جسر الحب الصاعد بي إلى الجنة ،رضاكم وديان من نهر الرضا
إلى زوجتي المخلصة
التي وقفت بجاني طوال مدة البحث وصبرت علي
ووفاء
تقدير
اا
إلى إخوتي وأخواتي
ا
إلى أبنائي فلذات كبدي وقرة عيني في دنياي
جميعا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع
إليهم
ا
سائال العلي القدير أن يتقبله مني ويجعله في ميزان حسناتي وحسنات من وقف
ا
بجانبي إلنجاح هذا الجهد.

أ

شكر وتقدير
الحمد هلل الذي افتتح كتابه واختتمه بالحمد ،واختتم خلقه بالحمد ،والصالة والسالم على
إمام الحامدين ،حامل لواء الحمد يوم القيامة ،محمد بن عبد هللا ،وعلى آله وصحبه والتابعين،
الذين فهموا معنى الحمد ،وأدركوا مغزاه ،وعملوا بمقتضاه ،أما بعد:
فإني أشكر هللا –عز وجل -الذي تابعني متابع ًة تامة حتى استوت هذه الرسالة على
سوقها ،قال تعالىَ ﴿ :ولَ َقدْ آ َت ْينَا لُ ْق ََم َن ا ِْْلك َْم َة َأ ِن ْاشك ُْر ّلِلهِ َو َمن َي ْشك ُْر َفإِن َهَم َي ْشك ُُر لِنَ ْف ِسه ،)1(﴾...وقال
هاس"( ،)2ومن هنا وبعد شكر هللا –عز
النبي –صلى هللا عليه وسلمََ " :-ل َي ْشك ُُر اّلِلَ َم ْن ََل َي ْشك ُُر الن َ
وجل -فإنني أتقدم بالشكر لألستاذ الدكتور /محمد مصطفى نجم (أبو مصطفى) ،الذي أمدني من
علي من أجل إتمام هذه الرسالة وانجاحها.
علمه وجهده ،وأعطاني من وقته الكثير ،وصبر َّ
كما أتقدم بالشكر لألستاذ الدكتور /علي رشيد النجار (أبو رشيد) ،والدكتور /رياض األسطل (أبو
محمود).
ألستاذي الفاضلين عضوي لجنة المناقشة :األستاذ الدكتور /نعيم أسعد
كذلك أتقدم بالشكر والتقدير
َّ
الصفدي (المناقش الخارجي) ،واألستاذ الدكتور /عبد هللا مصطفى مرتجى (المناقش الداخلي)؛ على
تفضلهما بقبول مناقشة رسالتي وتسديدها وتقويمها؛ من أجل أن تخرج بثوب قشيب بإذنه تعالى.
موصول إلى :رئيس الجامعة ،وعميد الدراسات العليا ،وعميد كلية التربية الدكتور /محمد
والشكر
ٌ
عليان ،ورئيس قسم الدراسات اإلسالمية ،وكل العاملين بجامعة األزهرَّ ،
جميعا لخدمة
وفَّقهم هللا
ً
أبناء شعبهم واألمة اإلسالمية ،وسدد خطاهم إلى ما يحب ويرضى.
وخالص الود والشكر والحب والتقدير والعرفان لوالدي ووالدتي (رحمهما هللا) وأسكنهما فسيح جناته،
مقر بالتقصير في حقهما ،معترًفا بأن الكلمات ال تتسق للثناء عليهما ،فجزاهما هللا
معلنا بفضلهما ًا
ً
عني الجزاء األوفى ،وأسأل هللا العلي القدير أن يكون في ميزان حسناتهما ،وأن ينفعهما بثواب هذا
العلم في قبورهما ويوم القيامة.
( )1سورة لقمان :اآلية ()12
( )2سنن أبي داود ( )40( ،)524كتاب األدب )11( ،باب في شكر المعروف ،حديث رقم .4811

ب

وال يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر لزوجتي الفاضلة –أم عبد هللا -حفظها هللا ،التي رضيت حياة
طالب العلم بحلوها ومرها ،فصبرت واحتسبت فجزاها هللا عني خير الجزاء.
كل من أسهم في إنجاح هذا العمل ،من :إخواني الطلبة ،وأصدقائي،
كما ال يفوتني أن أشكر َّ
جميعا وأن ينفع به.
وزمالئي ،أسأل هللا العلي العظيم أن يكون هذا الجهد في ميزان حسناتهم
ً

ت

ملخص الدراسة
جمعا
موضوع الرسالة (رباعيات اإلمام أبي داود في سننه من كتاب الطهارة حتى كتاب الصوم ً

يجا ودراس ًة) من حديث رقم ( )4حتى حديث رقم ( )2405آخر كتاب الصوم ،وقد اشتملت الرسالة
وتخر ً
على:
تمهيد ،وفصلين ،وخاتمة.
أما التمهيد فقد تضمن التعريف ببعض المصطلحات :كتعريف اإلسناد ،والرباعيات ،وأهميتها،
وعالقتها باإلسناد.
وأما الفصل األول :فقد انقسم إلى مبحثين ،المبحث األول :ترجمت فيه لإلمام أبي داود ترجمة علمية من
ميالده إلى وفاته ،باإلضافة إلى بيان أقوال العلماء فيه وثنائهم عليه ،وسرد بعض من شيوخه وتالميذه،
وذكر مصنفاته ،وكذلك عقديته ومذهبه الفقهي.
أما في المبحث الثاني فقد تناولت سنن أبي داود من حيث تسميتها ومنهجية أبي داود فيها ،وأهمية السنن
ودرجتها بين كتب السنة ،وذكرت مميزات السنن.
باعيا ،ودراسة
وأما الفصل الثاني -موضوع الرسالة -فقد تضم ن تخريج مائة وستة وأربعين حديثًا ر ً

أسانيدها.

وأما الخاتمة فقد تضمنت النتائج العلمية التي توصلت إليها ،وتوصياتي للباحثين من طلبة العلم.

ث

Study Summary
Subject of the study (The collection, issue, and study of the Rubaiyat of
Imam Abu Dawood in his Sunan from the Purity book to the Fasting book) from
hadeeth number (4) to hadeeth number 2405 at the end of the Fasting book, and
the study includes:
An introduction, two chapters, and a conclusion.
The introduction includes the definition of some terms: such as the definition of
isnad, Rubaiyat, the importance of Rubaiyat, and the relationship between
Rubaiyat and isnad. The first chapter: is divided into two sections, Section I:
includes my scientific translation of Imam Abu Dawood's birth to his death, in
addition to the declaration of what the scholars said about him and their praising
of him, a recite of some of his elders and his students, a recall of his works, as
well as his dogmatist and his doctrine of jurisprudence. The second section
includes Sunan Abi Dawood in terms of his methodology and definition, the
importance of the Sunnah and its degree between the books of Sunnah, and an
addressing of the features of Sunan. . The second chapter (the study subject)
includes the issue of one hundred and forty-six hadeeth. The conclusion includes
the scientific findings, and my recommendations to the researchers of science
students.
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مقدمة:
الحمد هلل الذي َّ
عل م بالقلم ،علم اإلنسان ما لم يعلم ،والصالة والسالم على سيدنا محمد –صلى هللا
عليه وسلم -الذي محا هللا به ظلمات الجهل والكفر ،ورفع به منار التوحيد واإليمان ،وعلى آله وصحبه
أجمعين ،وبعد:

فقد تكفل هللا تعالى بحفظ كتابه من التحريف والتبديل ،فقال َّ -
وجلَ﴿ :-ل َيـــأْتِيــ ِه الْبَـاط ِــ ُل
عز َّ

()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
أيضا﴿ :إِنها ن َْح ُن َن هزلْنَا ا ِّلذك َْر َوإِنها َل ُه
م ْن َب ْي َيدَ ْيه َوَل م ْن خَ ْلفه َتنْزيل م ْن َحكيم ََحيد﴾  ،وقال ً
َْلافِظُو َن﴾( ، )2وحفظ كتاب هللا تعالى يعني حفظ سنة نبيه محمد –صلى هللا عليه وسلم -باعتبارها

ك ِّ ِ
ي لِلن ِ
الشارحة الموضحة لكتاب هللا –عز وجل ،-قال تعالىَ ﴿ :و َأن َزلْنَا إِلَ ْي َ
هاس َما ُنز َِّل إِلَيْ ِه ْم
الذك َْر لتُبَ ِّ َ
َولَ َع هل ُه ْم َي َت َفك ُهرو َن﴾(.)3
وا َّن من أعظم خصائص األمة اإلسالميةَّ ،
أن هللا شرفها بالعناية باإلسناد دون غيرها من األمم،
حتى غدا اإلسناد الشرط األول في كل علم منقول ،حتى في الكلمة الواحدة ،يتلقاها الخلف عن السلف،
والمتأخرون عن السابقين ،حتى ثبتت نصوص الشريعة وعلومها ،وأصبحت راسخة البنيان محفوظة من
التبديل والتغيير.
ولذلك األمر العظيم قيَّض هللا علماء َّ
أجالء ،عملوا على حفظ سنة رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم،-
فقاموا بالتمييز بين الصحيح والضعيف ،وحكموا على األحاديث من خالل المتن والسند ،وبي َُّنوا المقبول

وبينوا مراتب الرواة في رواية الحديث ،خاص ًة
والمردود من حديث رسول هللا –صلى هللا عليه وسلمَّ ،-
المكثرين منهم ،ولم يغفلوا عن المقلين ،وبينوا الضابط منهم والمخل ،فنشأ علم جديد مستقل هو (علم الجرح
والتعديل)َّ ،فندوا فيها الرجال نقداً وتمحيصاً ،وعلى ضوء ذلك حكموا على الحديث بالصحة أو الضعف.
حسنا في الذب عن السنة النبوية والشريعة اإلسالمية ،فلم يعرفوا
بالء ً
وقد أبلى علماء األمة أمناء الشريعة ً
صح هلل ،ولرسوله ،ولكتابه ،وللمؤمنين .سئل علي بن المديني عن
المحاباة فيمن يتكلمون فيه؛ ألن األمر ُن ٌ
أبيه ،فقال" :اسألوا غيري" ،فقالوا :سألناك ،فأطرق ،ثم رفع رأسه ،وقال" :هذا هو الدين ،أبي ضعيف"(.)4

( )1سورة فصلت :اآلية (.)42
( )2سورة الحجر :اآلية (.)9

( )3سورة النحل :اآلية (.)44

( )4المجروحين البن حبان (.)15- 14/2

خ

ولذلك كله عظموا اإلسناد وجعلوه من الدين ،ومن خصائص أمة اإلسالم ،ليس ألحد سوى
()1

المسلمين .قال التابعي الجليل محمد بن سيرينَّ :
"إن هذا العلم دين ،فانظروا ع َّمن تأخذون دينكم"

وقال

سفيان بن سعيد الثوري" :اإلسناد سالح المؤمن ،فإذا لم يكن معه سالح ،فبأي شيء يقاتل"( .)2وقال عبد
هللا بن المبارك" :اإلسناد من الدين ،ولوال اإلسناد ،لقال من شاء ما شاء"( .)3ومن العلماء المهتمين
باإلسناد اإلمام أبو داود السجستاني (رحمه هللا)؛ فقد اهتم باإلسناد العالي حتى وجدنا في كتابه "السنن"
أسانيد بينه وبين رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -أربعة رجال فقط ،مما يعني َّ
أن اإلمام اهتم باإلسناد
كما اهتم به السلف الصالح.
موضوعا من موضوعات األحاديث المهمة المتعلقة بجمع رباعيات اإلمام أبي داود
وهذه الرسالة تعالج
ً
(رحمه هللا) في سننه من كتاب الطهارة إلى كتاب الصوم ،وبيان الحكم عليها ،وستكون إن شاء هللا تعالى
حسب الخطة اآلتية:
أواًل -أهمية الموضوع ودواعي اختياره:
 -1رد الفضل إلى أهله ببيان جهد اإلمام أبي داود (رحمه هللا) في حفظ السنة النبوية.
 -2تبرز أهمية موضوع البحث تعلقه بثاني مصدر من مصادر التشريع اإلسالمي وهو سنة النبي –
صلى هللا عليه وسلم.-
 -3تتميز الدراسة بأنها تبحث األسانيد المختلفة من حيث القبول والرد في رباعيات اإلمام أبي داود
(رحمه هللا).
 -4البحث عن المسائل العلمية المتعلقة بأسانيد اإلمام أبي داود (رحمه هللا).
 -5االقتداء بالعلماء الذين جمعوا األسانيد العالية مثل رباعيات البخاري.

( )1رواه مسلم في مقدمة صحيحه ( – 84/1شرح النووي).
( )2فتح المغيث َّ
للسخاوي (.)3/3

( )3ذكره مسلم في مقدمة صحيحه ( – 87/1شرح النووي) ،وابن أبي حاتم في "الجرح" ( ،)26/2والخطيب البغدادي في
"تاريخ بغداد" ( ،)166/6وابن حبان في "المجروحين" ( ،)18/1والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص  ،)6وابن
الصالح في "المقدمة" (.)215/1

د

ثانيا -أهداف البحث:
ا
 -1إيجاد ما هو جديد لخدمة المكتبة اإلسالمية وطلبة العلم.
 -2جمع األسانيد الرباعية عند اإلمام أبي داود (رحمه هللا) في كتاب مستقل (رباعيات أبي داود في
سننه من كتاب الطهارة حتى كتاب الصوم).
 -3تميي ز المقبول من المردود من رباعيات اإلمام أبي داود.
 -4معرفة المكانة الحديثية لإلمام أبي داود.
ثال اثا -منهج البحث:
يتبع الباحث منهج أبي داود في سننه ،حيث الترتيب حسب الكتاب والباب كما رتبها اإلمام أبو
داود في سننه ،مع ذكر اسم الكتاب والباب الذي وردت فيه ،واكتفيت بذكر أبي داود والترحم عليه قبل
الحديث األول ،وعطفت عليه سائر األحاديث .ويتمثل منهجي في الرسالة في النقاط اآلتية:
أ -منهجي في ترجمة الرواة:
 -1ذكرت ترجمة الراوي :اسمه ،وكنيته ،ولقبه ،وتاريخ وفاته إن وجد.
 -2ترجمت للصحابة -رضي هللا عنهم -غير المشهورين والمختلف في صحبتهم.
 -3اكتفيت بترجمة الرواة عند أول ورود للراوي في البحث مع اإلحالة إلى الترجمة السابقة.
ب -منهجي في التخريج:
 -1أكتفي بقولي" :أخرجه" عند تخريج الحديث من أول مصدر ،وأعطف عليه سائر المصادر
الحديثية.
 -2ذكرت الرواة الذين يختلفون عن سند أبي داود ،فإذا وصلت إلى الراوي الذي اتفق فيه معه ذكرت
اسمه ،ووضعت بعده ثالث نقط ،وبعدها أقول" :به".
مشير إلى االتفاق أو االختالف بما يدل عليه.
ًا
 -3قارنت بين متن أبي داود وغيره ممن أخرجه،
محتاجا إلى متابعة بحثت عن ذلك حسب استطاعتي؛ من أجل أن يرتقي
 -4إن كان الحديث
ً
الحديث.
ذ

ج -منهجي في التوثيق والعزو عند التخريج:
 -1ذكرت اسم الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث في المتن.
د -منهجي في الحكم على إسناد األحاديث:
معتمدا على أقوال علماء الجرح والتعديل ،فإن لم أجد اجتهدت
 -1قمت بالحكم على إسناد الحديث،
ً
في ذلك حسب األصول المتبعة.

 -2بعد الحكم على الحديث كما هو في سنن أبي داود ذكرت إذا كان موجود في الصحيحين أو أحدهما.

ه -منهجي في بيان فقه الحديث:
ذاكر المرجع في الهامش لمن أراد االستزادة.
أشرت باختصار مفيد إلى موضوع فقهه الرئيسً ،ا
و -منهجي في التعريف باألعالم وغريب ألفاظ الحديث والتعريف بالبلدان:
 -1عمل تراجم لألعالم الوارد ذكرهم في البحث.
 -2بيان غريب ألفاظ الحديث من كتب اللغة حسب حاجة البحث.
 -3التعريف باألماكن غير المعروفة الواردة في األحاديث من كتاب معجم البلدان.
ابعا -الدراسات السابقة:
ر ا
بعد المطالعة وسؤال أصحاب االختصاص ،لم يتم العثور على أي دراسات سابقة تتعلق بجمع
رباعيات اإلمام أبي داود.
خامسا -خطة البحث:
ا
يحتوي البحث على :مقدمة تشتمل على أهمية الموضوع ودواعي اختياره ،وأهداف البحث ،ومنهج
البحث ،والدراسات السابقة ،وخطة البحث التي تشتمل على :تمهيد ،وفصلين ،وخاتمة.

ر

التمهيد:
ويتكون من:
اصطالحا.
 تعريف اإلسناد لغ ًة و
ً
 أهمية اإلسناد عند العلماء.

اصطالحا عند أبي داود.
 تعريف الرباعيات
ً
 أهمية الرباعيات وعالقتها باإلسناد.

الفصل األول -اإلمام أبو داود وحياته والتعريف بسننه وفيه مبحثان-:
 المبحث األول -ترجمة اإلمام أبي داود ومكانته العلمية. المطلب األول -اسمه ونسبه ونشأته ووفاته.
 المطلب الثاني -شيوخه وتالميذه.
 المطلب الثالث -أقوال العلماء فيه وثناؤهم عليه.
 المطلب الرابع -مصنفاته.
 المبحث الثاني -التعريف بسنن أبي داود. المطلب األول -تسميته ومنهجه.
 المطلب الثاني -أهمية كتاب سنن اإلمام أبي داود ودرجته بين كتب السنة.
 المطلب الثالث -مميزات سنن اإلمام أبي داود.
الفصل الثاني -يشتمل على تخريج رباعيات اإلمام أبي داود في سننه من كتاب الطهارة حتى نهاية
كتاب الصوم.
الخاتمة :وتشمل أهم النتائج ،والتوصيات التي توصل إليها الباحث.
الفهارس:
 فهرس اآليات القرآنية.
 فهرس األحاديث النبوية.
 فهرس تراجم الرواة.
 فهرس المراجع والمصادر.
 فهرس الموضوعات.
ز

التمهيد:
اطالحا:
تعريف اإلسناد لغ اة و ا

أسندت
السند لغ اة :هو ما ارتفع من األرض في ُق ُبل الجبل أو الوادي ،والجمع أسناد ،وكل شيء
َ

شيئا فهو ُم ْسَند( ،)1ويقول الخطيب البغدادي " :والحديث المسند هو :ما اتصل إسناده من ارويه إلى
إليه ً

منتهاه"(.)2

وفي اًلصطالح :هو طريق المتن ،أي سلسلة الرواة الذين نقلوا المتن عن مصدره األول ،وسمى هذا الطريق
سندا؛ إما ألن المسند يعتمد عليه في نسبة المتن إلى مصدره ،أو العتماد الحفاظ على المسند في معرفة
ً

مسندا(.)3
صحة الحديث وضعفه ،واإلسناد هو رفع الحديث إلى قائله أي بيان طريق المتن برواية الحديث
ً
أهمية علم اإلسناد عند العلماء:
يظهر لنا أهمية علم اإلسناد وأثره في علم الحديث ،وذلك من خالل أوجه متعددة ،منها:
 -1وسيلة لتمييز األخبار وتمحيص اآلثار.
 -2معرفة الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود.
 -3الدفاع عن سنة النبي –صلى هللا عليه وسلم -بنفي الكذب عنها.
نظر إلى هذه األهمية وردت للمحدثين أقوال تبين منزلته وأهميته ،ومن هذه األقوال:
و ًا

()4
أيضا" :طلب
 -قول ابن المبارك" :اإلسناد من الدين ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء"  ،وقوله ً

اإلسناد المتصل من الدين"(.)5

نقال عن الحاكم " :فلوال اإلسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه
 وقال السيوطي ًلدرس منار اإلسالم ،ولتمكن أهل اإللحاد والبدع فيه بوضع األحاديث وقلب األسانيد ،فإن
األخبار إذا تعرت من وجود األسانيد فيها كانت ُب ًترا"(.)6

 -وقول محمد بن سيرين" :إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم"(.)7

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

لسان العرب (.)220/3
مشيخة القزويني (.)98/1
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (.)202
مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي (.)87/1
الكفاية (.)392
تدريب الراوي (.)95/2
مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي (.)87/1

س

اصطالحا عند أبي داود:
تعريف الرباعيات
ا
الرباعيات :هي التي يكون بين أبي داود وبين رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فيها أربعة
أشخاص(.)1
أهمية الرباعيات وعالقتها باإلسناد:
صر المدة بين الراوي والرسول –صلى هللا
ًا
نظر للسند العالي الذي تحويه األحاديث الرباعية ،وق َ
عليه وسلم -إن ثبت أن اإلسناد صحيح فهذا يدلل على صحة الحديث وقوته ،ناهيك أن قوة المتن من قوة
اإلسناد ،وهذا يرتفع به الحديث الصحيح وليس فقط المرفوع إلى رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم.-
أما أهمية الرباعيات -كما سبق -فهي تؤخذ من تبع األتباع عن األتباع عن صحابي عن رسول هللا –
دل فإنما يدل على ُب عد الفتن وأثرها في الحديث الشريف وقربها من سنة
صلى هللا عليه وسلم ،-وهذا إن َّ
متنا ،أي قوة السند والمتن ،وهللا أعلى وأعلم(.)2
سندا أو ً
رسول هللا –صلى هللا عليه وسلمً -

( )1كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة لعبد المحسن بن حمد البدر (.)21/1
( )2قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (.)44/1

ش

الفصل األول -اإلمام أبو داود حياته وسننه وفيه مبحثان-:
المبحث األول -ترجمة اإلمام أبي داود ومكانته العلمية.
 المطلب األول -اسمه ونسبه ونشأته ووفاته.
 المطلب الثاني -شيوخه وتالميذه.
 المطلب الثالث -أقوال العلماء فيه وثناؤهم عليه.
 المطلب الرابع -مصنفاته.

المبحث الثاني -التعريف بسنن أبي داود.
 المطلب األول -تسميته ومنهجه.
 المطلب الثاني -أهمية كتاب سنن اإلمام أبي داود ودرجته بين كتب السنة.
 المطلب الثالث -مميزات سنن اإلمام أبي داود.
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المبحث األول -ترجمة اإلمام أبي داود ومكانته العلمية
المطلب األول -اسمه ونسبه ونشأته ووفاته
اسمه:
هو أبو داود سليمان بن األشعث بن شداد بن عمرو بن عمران( )1األزدى السجستاني ،وذكر ابن
حجر أن جده عمران قتل مع علي بن أبي طالب -رضي هللا عنه -في معركة صفين( ،)2و ْأزُد أبو َح ي

صار ُكل ُه ْم(.)3
َ
بالي َمن ،ومن أوالده األ َْن ُ

والسجستانى بكسر السين وفتحها والكسر أشهر والجيم مكسورة فيها( ،)4ولم يذكر ياقوت في معجم البلدان
إال كسر السين( .)5وقد ذكرت الكتب التي ترجمت له َّ
أن سجستان إقليم يتاخم أطراف مكران والسند ،وهو
وراء هراة( ،)6وذكر ياقوت أنه ناحية كبيرة ووالية واسعة وأنها جنوبي هراة ،ووصف حسن جوها وثمراتها
وسكانها وعاداتهم(.)7
نشأته:
ُولد أبو داود سنة 202هـ وتلقى العلم على علماء بلده ،ثم ارتحل وطوف بالبالد في طلب العلم
جميعا .قال الخطيب :
وتحصيل الرواية ،فزار العراق والجزيرة والشام ومصر وكتب عن علماء هذه البالد
ً

"وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزريين"( .)8وليس من شك في َّ
أن هذه
وسعت من أُفقه وأطلعته على ألوان الثقافة في عصره في كل أنحاء العالم اإلسالمي.
الرحالت قد َّ
والبالد التي سكنها كثيرة أذكر منها ما وصل إليه علمنا وهي :سجستان التي كانت بلده والتي نسب إليها،
وخراسان ،والري وهراة( ،)9والكوفة التي دخلها سنة 221هـ كما ذكر الخطيب( ،)10وبغداد التي قدم إليها

( )1تهذيب األسماء واللغات (.)224/2
( )2تهذيب التهذيب (.)169/4

( )3القاموس المحيط (.)265/1
( )4تهذيب األسماء واللغات (.)224/2
( )5معجم البلدان (.)190/3
( )6تذكرة الحفاظ للذهبي (.)128/2
( )7معجم البلدان (.)190/3
( )8تاريخ بغداد (.)56/9
( )9تهذيب األسماء واللغات (.)226/2
( )10تاريخ بغداد (.)56/9
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مرات ،وآخر مرة زارها كانت سنة 271هـ ،وطرسوس التي أقام بها عشرين سنة( ،)1ودمشق التي سمع
()2
أيضا ،والبصرة التي انتقل إليها بطلب من األمير أبي
الحديث فيها كما يذكر ابن عساكر  ،ومصر ً

وطنا ليرحل إليها طلبة
أحمد الموفق الذي جاء إلى منزله في بغداد واستأذن عليه ورجاه أن يتخذ البصرة ً
وهجرت وانقطع الناس عنها لما جرى عليها من فتنة
العلم من أقطار األرض فتعمر بسببه فإنه قد خربت ُ

الزنج(.)3

وهذا الخبر يدل على أن شهرة أبي داود قد طبقت اآلفاق ،فالناس يعرفون له قدره وفضله وشهرته،
وأحست الدولة بذلك فطلبت إليه أن يرحل إلى البصرة البلدة المنكوبة لتعود إليها الحياة ولتعمر من جديد.
وفي هذا داللة على طبيعة حضارتنا ومنزلة العلم والعلماء فيها ،فإن سكنى مثل أبي داود فيها كان العالج
لرد العمران إلى بلد مخرب مهجور .وهكذا فقد وفق هللا أبا داود أن يكون شخصية علمية مرموقة في
عصره كان لها أكبر األثر على الناس في عصره والعصور التي تلت.
وفاته:
توفي أبو داود (رحمه هللا) في البصرة يوم الجمعة منتصف شوال سنة  275هـ(.)4
المطلب الثاني -شيوخه وتالميذه:
شيوخه:
إن الحديث عن شيوخه يطول؛ َّ
ألن عددهم كبير ،وقد ذكر ابن حجر أن شيوخه في (السنن)
نحو من  300نفس(.)5
وغيرها من كتبه ٌ

وقد َّألف العلماء في شيوخه المؤلفات ،وكل كتب الرجال التي تحدثت عن رجال الكتب الستة تحدثت عن
شيوخ أبي داود ،ومن هؤالء الشيوخ :أحمد بن حنبل ،ويحيى بن معين ،وعثمان بن أبي شيبة ،واسحاق بن
راهويه ،وأبو عمرو الحوضي ،ومسلم بن إبراهيم ،وسليمان بن حرب ،وأبو الوليد الطيالسي ،وموسى بن
إسماعيل المنقري ،وعبد هللا بن مسلمة القعنبي ،وهناد بن السري ،ومخلد بن خالد ،وقتيبة بن سعيد،
( )1تهذيب األسماء واللغات (.)226/2
( )2تاريخ دمشق (.)191/22
( )3طبقات الحنابلة (.)162/1
( )4وفيات األعيان (.)405/2
( )5تهذيب التهذيب (.)172/4
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ومسدد بن مسرهد ،ومحمد بن بشار ،وزهير بن حرب ،ومحمد بن المثنى ،وعمرو بن محمد الناقد ،وسعيد
بن منصور ،وحميد بن مسعدة ،وحفص بن عمر وهو أبو عمر الضرير( ،)1وتميم بن المنتصر ،وحامد
بن يحيى ،واسحاق بن إسماعيل الطالقاني.
تالميذه:
خلق كثير من العلماء األئمة؛ أذكر المشهورين منهم ،من أمثال اإلمام أحمد بن حنبل
روى عنه ٌ

الذي روى عنه حديثًا واحدًا(.)2

ومنهم اإلمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ،واإلمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي،
واإلمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخالل ،ومنهم إسماعيل بن محمد الصفار ،وأبو بكر بن داود
األصفهاني ،وحرب بن إسماعيل الكرماني ،وأبو عوانة اإلسفراييني ،وزكريا الساجي ،وأبو بشر محمد بن
أحمد الدوالبي ،ومحمد بن نصر المروزي ،وأبو بكر محمد يحيى الصولي.
ومن تالمذته رواة السنن عنه وعددهم تسعة ذكر الذهبي

()3

والسبكي

()4

سبعة منهم .وزاد ابن حجر راويين هما

وراقه.
أبو الطيب أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن األشناني ،وأبو عيسى اسحاق بن موسى بن سعيد الرملي َّ

أما الرواة السبعة الذين ذكرتهم معظم المصادر فهم:
 أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي. وأبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق بن داسة التمار. وأبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد األعرابي. وأبو الحسن علي بن الحسن بن العبد األنصاري. وأبو أسامة محمد بن عبد الملك الرؤامي. وأبو سالم محمد بن سعيد الجلودي. -وأبو عمرو أحمد بن علي بن الحسن البصري.

( )1تاريخ بغداد (.)55/9
( )2المرجع السابق (.)55/9
( )3تذكرة الحفاظ (.)127/2

( )4طبقات الشافعية الكبرى (.)294/2
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ثناء العلماء عليه:
كان الثناء عليه من قبل المعاصرين له والذين جاؤوا من بعده ُمنصبا على ناحيتين:
 سعة علمه ودقة تحقيقه.
 وكرم أخالقه وتقواه.
عاليا ،وفيه صفتي المحدث القوي وهما :العدالة والضبط.
فلقد كان (رحمه هللا) ً
مثال ً
وسنورد شذرات من أقوالهم:
 -1قال أبو بكر الخالل" :أبو داود اإلمام المقدم في زمانه ،رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم
وبصره بمواضعه أحد في زمانه رجل ورع مقدم"(.)1
 -2وقال أحمد بن محمد بن ياسين الهروي" :أبو داود كان أحد حفاظ اإلسالم للحديث وعلمه وعلله
وسنده في أعلى درجة مع النسك والعفاف والصالح والورع"(.)2
 -3وقال إبراهيم الحربي" :أُلين ألبي داود الحديث كما أُلين لداود عليه السالم الحديد"(.)3
 -4وقال موسى بن هارون الحافظ" :أبو داود في الدنيا للحديث وفي اآلخرة للجنة"(.)4
 -5وقال عالن بن عبد الصمد" :كان من فرسان هذا الشأن"(.)5
َّ
وصنف
تقانا ،م َّمن جمع
ظا
فقها
وعلما وحف ً
ً
ونسكا وورًعا وا ً
ً
 -6وقال ابن حبان" :كان أحد أئمة الدنيا ً
وذب عن السنن ،وقمع من خالفها َو ْانتَ َح َل ضدها"(.)6
َّ
 -7وقال أبو عبد هللا بن منده" :الذين أخرجوا وميزوا الثبات من المعلول والخطأ من الصواب أربعة:
البخاري ومسلم وبعدهما أبو داود والنسائي"(.)7
 -8وقال الحاكم" :أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بال مدافعة"(.)8
( )1تهذيب التهذيب (.)171/4
( )2المرجع السابق (.)172/4
( )3المرجع السابق (.)172/4
( )4المرجع السابق (.)172/4
( )5المرجع السابق (.)172/4
( )6الثقات البن حبان (.)282/2
( )7تهذيب التهذيب (.)172/4
( )8المرجع السابق (.)172/4
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مصنفاته:
 -1المراسيل [وقد طبع في القاهرة سنة 1310هـ]:
ومخطوطاته موجودة في تركيا ومصر وغيرهما ،وقد ذكرها سزكين في (تاريخ التراث العربي)(.)1
 -2مسائل اإلمام أحمد:
وهي مرتبة على أبواب الفقه ،يذكر فيها أبو داود السؤال الموجه ألحمد وجوابه عليها ،وهو
كتاب جليل من الناحية الفقهية ينقل لنا بدقة وأمانة آراء اإلمام أحمد بن حنبل ،وطبع في القاهرة
مؤخر.
ًا
بتحقيق السيد رشيد رضا ،وأعيد تصويره في بيروت
وقد ذكرته معظم الكتب التي ترجمت ألبي داود أو عنيت بإحصاء تراثنا اإلسالمي ،وذكر ابن حجر
أن أبا عبيد محمد بن علي بن عثمان اآلجري الحافظ هو راوي المسائل عنه(.)2
 -3الناسخ والمنسوخ:
ذكر ابن حجر أن راوي هذا الكتاب عنه أبو بكر أحمد بن سليمان النجار( .)3ونقل السيوطي
عن هذا الكتاب( ،)4وذكره إسماعيل البغدادي بعنوان (ناسخ القرآن ومنسوخه)(.)5
 -4إجاباته عن سؤاًلت أبي عبيد محمد بن علي بن عثمان اآلجري:
ذكرها سزكين بعنوان( :سؤاالت أجاب عنها أبو داود في معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم) ،وذكر
كثير في تهذيب التهذيب(.)6
أنها موجودة في كوبريلي وباريس ،وقد أفاد ابن حجر من هذه الرسالة ًا

 -5رسالته في وصف تأليفه لكتابه (السنن):
وحققتها ونشرتها في مجلة أضواء الشريعة في الرياض العدد الخامس سنه 1394هـ ثم نشرتها
مفردة دار العربية في بيروت ،وقد سبق أن نشرت في مصر سنة 1369هـ ومخطوطتها في المكتبة
الظاهرية في دمشق(.)7

()1
()2
()3
()4
()5
()6

تاريخ التراث العربي (.)296/1
تهذيب التهذيب (.)170/4
المرجع السابق (.)170/4
تحذير الخواص من أكاذيب القصاص (.)191/1
هدية العارفين (.)395/1
تاريخ التراث العربي (.)323/1

( )7فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهرية (.)425/1
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 -6كتاب الزهد:
وتوجد منه نسخة بالقرويين بفاس كما أشار إلى ذلك األستاذ سزكين(.)1
 -7تسمية اإلخوة الذين روي عنهم الحديث:
وهي رسالة من ثماني ورقات محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق ،وهي من رواية السلفي،
ومكتوبة بخط مغربي كما ذكر ذلك األستاذ ناصر الدين األلباني( ،)2وذكر األستاذ أكرم العمري هذه
الرسالة بعنوان (تسمية اإلخوة من أهل األمصار) ،وقال" :وقد استفاد أبو داود في تصنيف رسالته
(تسمية اإلخوة) مما قرأه في كتاب علي بن المديني بخطه ،كما استفاد من طريقته في تنظيم المادة،
فنجده يرتب اإلخوة الذين روي عنهم الحديث على المدن ،وقد اكتفى أبو داود بتجريد األسماء ولم
أيضا"(.)3
يقتصر على ذكر الصحابة ،بل ذكر من تالهم ً
 -8أسئلة ألحمد بن حنبل عن الرواة والثقات والضعفاء:
قال األستاذ الشيخ محمد ناصر الدين األلباني" :رتبت أسماؤهم على أسماء بالدهم ،ثقات مكة،
ثقات المدينة ،...وينتهي بضعفاء المدينة ،وهي نسخة ناقصة من أولها ،وموجودة في الظاهرية"(.)4

 -9كتاب القدر:
وذكر ابن حجر في (تهذيب التهذيب) باسم (الرد على أهل القدر) ،وذكر أن راوي هذا الكتاب
عنه أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن يعقوب المتوثي البصري( ،)5وقال سزكين :اقتبس منه ابن حجر
في كتابه (اإلصابة)(.)6
 -10كتاب البعث والنشور:
أورده بروكلمان وذكر أنه موجود في دمشق(.)7

( )1تاريخ التراث العربي (.)296/1
( )2المرجع السابق (.)296/1
( )3فهرس مخطوطات الظاهرية (.)223
( )4المرجع السابق (.)223
( )5تهذيب التهذيب (.)170/4
( )6تاريخ التراث العربي (.)296/1
( )7المرجع السابق (.)189/3
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 -11المسائل التي خالف عليها اإلمام أحمد بن حنبل:
ذكره سزكين وقال :إنه موجود في دمشق(.)1
 -12دًلئل النبوة:
ذكره إسماعيل البغدادي

()2

وابن حجر في (تهذيب التهذيب)(.)3

 -13التفرد في السنن:
ذكره اسماعيل البغدادي(.)4
 -14فضائل األنصار:
ذكره ابن حجر في مقدمة كتابه (تهذيب التهذيب)(.)5
 -15مسند مالك:
ذكره ابن حجر في مقدمة كتابه (تهذيب التهذيب)(.)6
 -16الدعاء:
ذكره ابن حجر في مقدمة (تهذيب التهذيب)(.)7
 -17ابتداء الوحي:
ذكره ابن حجر في مقدمة (تهذيب التهذيب)(.)8
 -18أخبار الخوارج:
ذكره ابن حجر في مقدمة (تهذيب التهذيب)(.)9

( )1تاريخ التراث العربي (.)295/1
( )2هدية العارفين (.)395/1
( )3تهذيب التهذيب (.)6/1
( )4هدية العارفين (.)395/1
( )5تهذيب التهذيب (.)6/1
( )6المرجع السابق (.)6/1
( )7المرجع السابق (.)6/1
( )8المرجع السابق (.)6/1
( )9المرجع السابق (.)6/1
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المبحث الثاني -التعريف بسنن أبي داود
هذا الكتاب من أهم كتب اإلسالم ،وهو أحد الكتب الستة التي تقبلتها األمة بقبول حسن،
وسأحاول في هذا المبحث دراسته والتعرف إلى تسميته ومنهجه ،ودرجته بين كتب السنة ،ومن ثم أتعرف
إلى مميزاته.
المطلب األول -تسميته ومنهجه:
تسميته:
االسم المعروف به هو (السنن) ويبدو َّ
سماه بهذا االسم ،أستدل على ذلك من
أن المؤلف نفسه َّ
قول أبي داود في رسالته إلى أهل مكة.
"فإنكم سألتم أن أذكر لكم األحاديث التي في كتاب (السنن) أهي أصح ما عرفت في الباب؟"(.)1
أيضا" :وان من األحاديث في كتابي (السنن) ما ليس بمتصل ،وهو
وقوله في الرسالة المذكورة ً
مرسل.)2("...

وكذلك َّ
فإن العلماء على مر العصور كانوا يدعون كتابه بالسنن.
وكتب السنن ينبغي أن تتوافر فيها األمور اآلتية:
 -1أن تكتفي بذكر األحاديث.
غالبا الترتيب على أبواب األحكام.
 -2تلتزم ً
 -3ليس فيها شيء من الموقوف ،ألن الموقوف في اصطالحهم ال يسمى سنة ويسمى حديثًا(.)3
ومن هنا يتضح لنا لماذا سمى كتابه السنن؛ فذلك ألنه جمع أحاديثه من وجهة فقهية فلم يضمنه
غير أحاديث الفقه والتشريع ،مما ورد في األخالق واألخبار والزهد ونحو ذلك( .)4قال في رسالته إلى أهل
مكة" :وانما لم أصنف في كتاب السنن إال األحكام ،ولم أصنف كتب الزهد وفضائل األعمال وغيرها"(.)5

( )1رسالة أبي داود إلى أهل مكة (.)22/1
( )2المرجع السابق (.)30/1

( )3الحديث النبوي مصطلحه بالغته كتبه لمحمد الصبَّاغ (.)354/1
( )4تاريخ األدب العربي (.)186/3
( )5رسالة أبي داود إلى أهل مكة (.)34/1
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منهجه:
منهجا يفسح له المجال لذكر هذا العدد من األحاديث؛ ألنه ال يكتفي بالصحيح
إن أبا داود اختار
ً
وال بالحسن لذاته وال بالحس ن لغيره ،بل يتجاوز ذلك إلى ذكر األحاديث التي ليس فيها وهن شديد ،ويذكر
المرسل كذلك ،ويقوي بعض األحاديث ببعضها اآلخر.
نقال عن الدهلوي في (حجة هللا البالغة)" :كانت همة أبي داود جمع األحاديث التي استدل
قال القاسمي ً
علماء األمصار ،فصنف سننه وجمع فيها الصحيح والحسن
وبنى عليها األحكام
بها الفقهاء ودارت فيهمَ ،
ُ
واللين والصالح للعمل"(.)1
أيضا في صدد حديثه عن الترمذي وأنه جمع بين طريقة الشيخين اللذين
وقال القاسمي ً
نقال عن الدهلوي ً
َّبينا وطريقة أبي داود الذي جمع كل ما ذهب إليه عالم من العلماء فقال" :كان استحسن طريقة الشيخين
حيث َّبينا وما أبهما ،وطريقة أبي داود حيث جمع كل ما ذهب إليه ذاهب ،فجمع كلتا الطريقتين وزاد
عليهما بيان مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء األمصار"(.)2
جدا ،مثل( :باب كراهة استقبال القبلة
بابا في جواز الشي وكراهته ،وهذا كثير ً
ويدلك على ذلك أنه يعقد ً
عن الحاجة) والباب الذي يليه (باب الرخصة في ذلك)( ،)3ومثل( :باب الوضوء من مس الذكر) ،والباب
الذي يليه (باب الرخصة في ذلك)(.)4
المطلب الثاني -أهمية كتاب الس نن ودرجته بين كتب السن:
وقد أقام عدد من العلماء موازنة بين سنن أبي داود وصحيح مسلم وذكروا أوجه االتفاق وأوجه
االختالف ،ومنهم من رجح عمل هذا ،ومنهم من رجح عمل ذاك ،والذي يهمني من هذه الموازنة أن
طائفة من العلماء ترى أن (سنن أبي داود) في درجة تقارب درجة الصحيحين أو تفوقها.
( )1قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (.)342/1
( )2المرجع السابق (.)342/1
( )3سنن أبي داود (.)30/1
( )4المرجع السابق (.)84/1
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المطلب الثالث -مميزات سنن اإلمام أبي داود:
مثال ،نجد مائة
إن كتاب أبي داود (السنن) يمتاز بذكر دقائق المسائل والفروع ،ففي كتاب األدب ً
بابا ،وال يكاد يغيب شيء من موضوعات األدب إال ونجده عنده ،والذي يق أر كتاب أبي داود
وثمانين ً
يعيش مع َّ
السن ة النبوية في أدق تفاصيلها ،سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية أو وصفية.
بعض الخصائص المهمة التي نستطيع أن نلمسها في (السنن).
 -1تعدد الطرق:
هناك أحاديث كثيرة في (السنن) مروية بطريقين أو أكثر ،وهو يورد هذين الطريقين أو هذه
غالبا ،واذا أراد التحويل من طريق إلى آخر رمز إلى
الطرق في اإلسناد قبل أن يأتي بمتن الحديث ً
ذلك بالحرف (ح) على عادة المحدثين ،قال في (رسالته)" :واذا أعدت الحديث في الباب من وجهين
أو ثالثة فإنما هو من زيادة كالم فيه وربما تكون فيه كلمة زيادة على األحاديث"(.)1
 -2تكرار الحديث:
في الحديث الواحد من المعاني واألحكام الشيء الكثير ،فلقد أوتي -صلى هللا عليه وسلم -
جوامع الكلم ،فإذا أورد المؤلف الحديث في باب من األبواب من أجل معنى وارد فيه ،اضطر إلى
إعادته في باب آخر من أجل معنى آخر تضمنه الحديث ،ومن هنا كان ال مفر من تكرار الحديث
في الكتب المصنفة على األبواب.
وهذا هو السبب الذي جعل أبا داود يكرر الحديث أحيانًا .ولكنه ال يبلغ في تك ارره مبلغ البخاري في
صحيحه ،وال يقطعه تقطيعه.
 -3الدقة في إيراد الروايات:
الدقة ظاهرة واضحة تمام الوضوح في كتاب (السنن) ونضرب على ذلك بعض األمثلة:
فهو إذا روى الحديث عن طريق رجلين يثبت الرواية التي يرى أنها الصواب ثم يورد رواية الرجل اآلخر
كما فعل في الحديث رقم ()20

()2

في سننه الذي رواه عن زهير بن حرب وهناد بن السري وفيه( :أما

هذا فكان ال يستنزه من البول) وبعد أن انتهى من رواية الحديث قال :قال هناد( :يستتر) مكان
(يستنزه).

( )1رسالة أبي داود إلى أهل مكة (.)23/1
( )2سنن أبي داود ( )1( ،)16/1كتاب الطهارة )11( ،باب االستبراء من البول ،حديث رقم ( )20من طريق ابن
عباس...به .والحديث متفق عليه.
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ومما يدلنا على أن أبا داود يرى الصواب رواية زهير أن عنوان الباب الذي ورد هذا الحديث فيه هو
باب االستبراء من البول(.)1
وقد يقتصر على رواية أحدهما دون أن يشير إلى الرواية األخرى ،ولكنه ينبه على أنه إنما أورد
رواية فالن كما في الحديث رقم ( )938قال" :حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي ومحمود بن خالد
قاال "..:وبعد نهاية الحديث قال" :وهذا لفظ محمود"(.)2
وقد يروي الحديث عن أربعة رجال وال يثبت واحدة يرجحها ثم ينبه على الروايات األخرى ،وانما يورد
الروايات األربع مرة واحدة مجموعة على وجه يدل على الدقة واالختصار كالحديث رقم ( )992في
باب كراهية االعتماد على اليد في الصالة قالَ " :ح َّدثََنا

ويه
أح ُ
مد ُ
أحمد ُ
بن ُمحمد بن َشب ْ
بن َح ْنبل ،و ْ
ُ َّ
ماعيل عن أبيه
إس
َ
عبدالرزاق َع ْن َم ْعمر َعن ْ

ومحمد بن رافع وم َحم ُد بن عبدالملك َّ
الغزال قالواَ :ح َّدثََنا
َُ
َُ
أن
قال
بن َح ْنَبلْ " :
ُ
أحمد ُ
ول هللا -صلى هللا عليه وسلم ."-و َ
رس ُ
َع ْن َنافع عن ابن ُع َمر قالَ :ن َهى ُ

الر ُج ُل على َيده في
أن َي ْعتم َد َّ
َي ْجل َس َّ
الر ُج ُل في َّ
وهو َم ْع ٌ
ويهَ" :نهى ْ
تمد َعلى يده" .وقال ُ
الصالة ُ
ابن َشب ْ
صلي ال َّر ُج ُل َو ُه َو ُم ْعتمٌد على َيده وَذ َكره في باب الرفع من
َّ
ابن َرافعَ" :نهى ْ
وقال ُ
الصالة"َ .
أن ُي َ
الصالة"(.)3
مد َّ
ض في َّ
أن َي ْعتَ َ
ابن عبد الملكَ" :ن َهى ْ
الس ُجود" .وقال ُ
ديه إ َذا َن َه َ
الر ُج ُل َعلى َي ْ

ولم يرجح المؤلف رواية على رواية ،وقد يأتي بالحديث عن طرق بينها فروق طفيفة ال تؤثر في
المعنى ،ومع ذلك فهو حريص على ذكر هذه الفروق ،كما فعل في الحديث رقم ( )4الذي رواه َع ْن

قال:
ص َهيب َع ْن َأنس بن مالك َ
ُم َسد ْد بن ُم َس ْرهد َعن َحماد بن َزْيد وعبدالوارث َع ْن َع ْبد العزيز بن ُ
ِّ
أعو ُذ
قال« :الّل ُهم إّني ُ
" َ
ول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إذا َد َخ َل الخالء َقالَ :عن حماد ْ
رس ُ
كان ُ
ِّبك» ،وَقال -عن عبد الوارث -قال« :أعو ُذ ِّ
الخ ِّ
بث واْلخب ِّائث» (.)4
بالل من ُ
ُ
َ
َ َ
َ
جدا -حديث البول في المستحم رقم ( )27الذي رواه من أحمد
ومن األمثلة على ذلك -وهي كثيرة ً
ِّ ِّ
ابن حنبل والحسن بن علي وهوً« :ل يبولن أح ُد ُكم في مست ِّ
أح َم ُد« :ثُ م
ُ
حمه ثُم ي ْغتسل فيه»  -قال ْ
ْ
ُْ ّ
ِّ
امة الو ْسو ِّ
اس ِّمنه»(.)5
يتوضأ فيه فإن ع ّ
( )1سنن أبي داود (.)340/1
( )2المرجع السابق (.)340/1
( )3المرجع السابق (.)358/1
( )4المرجع السابق (.)29/1
( )5المرجع السابق (.)36/1
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دليل على مدى الحرص في نقل
والمؤلف هنا بين الفرق بين الروايتين أثناء الحديث .وهذه الدقة ٌ
حديث النبي -صلى هللا عليه وسلم -بالتحري الخالص واألداء األمين .وتلك خصيصة خص هللا بها

أمة محمد -صلى هللا عليه وسلم ،-فوق مجرد نقل أخبار النبي -صلى هللا عليه وسلم -وأحاديثه.
 -4اًلختصار:
وفي كتاب أبي داود االختصار الموفق ألننا نجده مقترًنا بالدقة البالغة والوضوح البين ،وهذه

خاصة من أهم الخصائص التي يمتاز بها كتاب (السنن).

حيث قال في رسالته" :لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه وال يفهم موضع الفقه منه فاختصرته
لذلك"(.)1
ومن أنواع هذا االختصار أنه يأتي بحديث ،ثم بعد ذلك يأتي بسند آخر ويقول( :بمعناه) كما في
الحديث رقم ()34

()2

مر بنا في تبويب الكتاب من قلة
فهذه الكلمة أغنته من مظاهر االختصار ما َّ

األحاديث في الباب الواحد.
ومن أنواع هذا االختصار أنه يعمد إلى الحديث الطويل فيختصره فال يورد منه إال موضع الفقه منه،
وقد أشار أبو داود نفسه إلى هذه الخاصية فقال في رسالته" :وربما اختصرت الحديث الطويل ،ألني
لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه وال يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك"(.)3
ومن أنواع هذا االختصار أنه يأتي بحديث ،ثم بعد ذلك يأتي بسند آخر ويقول( :بمعناه) كما في
الحديث رقم ( ،)34فهذه الكلمة أغنته عن إعادة الحديث ،ولكي يكون كالمه دقيًقا قال( :بمعناه)
لفظيا بين الروايتين ال يؤثر في المعنى.
نبها على أن هناك فرًقا ً
ُم ً
ومن أنواع هذا االختصار أنه إذا وجد روايتين في إحداهما زيادة جاء باألولى ،ثم أورد سند الثانية
وجاء بالزيادة وال يعيد ما سبق ذكره ،وانما يكتفي بقوله( :وذكر الحديث) ومثل هذا كثير الورود في
كتابه ،فمن ذلك األحاديث (.)114( – )113( – )112( – )111
ففي األول منها يذكر أبو داود حديث عبد خير الذي يصف وضوء علي -رضي هللا عنه -كما يلي:

( )1رسالة أبي داود إلى أهل مكة (.)24
( )2سنن أبي داود (.)38/1
( )3رسالة أبي داود إلى أهل مكة (.)24

13

هللا َع ْن ُه َوَق ْد
قال :أتَانا علي رضي ُ
" َح َّدثََنا ُم َس َّددَ .ح َّد َثنا أبو عو َانةَ .عن َخالد بن َعْلَق َم َة َع ْن عبد خير َ
طهور َفُقْلنا :ما يصنع بالطهور وَقد صلى؟ ما ير َّ
اء
منا َفأت َي َ
يد إال ُلي َعل َ
َ ُ ُ
َ َ َ ْ َُ
بإناء فيه َم ٌ
َ ْ َ
صلى َف َدعا ب َ ُ
َ
من
َو َ
ط ْست ،فأ ْف َرغَ من َ
استَْنثََر ثَالثًَا َف َم ْ
يمينه َف َغ َسل َي َد ْيه ثَالثًا ثُ َّم تَ َم ْ
ض َوَنثََر َ
ض َم َ
ض َم َ
اإلناء َعلى ْ
ض َو ْ

ثم َج َع َل
اليمنى ثَالثًَا َو َغ َس َل َي َدهُ الشمال ثَالثًاَّ ،
يأخ ُذ فيه ثُ َّم َغ َس َل َو ْج َه ُه ثَالثًا َّ
الكف الذي ُ
ثم َغ َس َل َي َدهُ ْ
الَ :من
احدة َّ
َي َدهُ في االناء َف َم َس َح برأسه َم َّرًة و َ
ثم َغ َس َل ر ْج ُ
له ُ
الي ْمنى ثَالثًا َور ْجَل ُه الش َمال ثَالثًا ،ثُ َّم َق َ
ضوء رسول هللا َف ُه َو َه َذا"(.)1
َس َّرهُ ْ
أن َي ْعَل َم ُو ُ
َّ
هللاَ -ع ْن ُه
وبعد ذلك أورد أبو داود رواية أخرى بسند آخر عن عبد خير هي" :صلى َعلي َ-ر َ
ضي ُ
ثم َد َخ َل َّ
اء َو َ
داة َّ
الي ْمَنى فأ ْف َرغَ
الر ْحَب َة َف َد َعا بماء فأتاهُ ُ
َ
أخ َذ َ
الَ :ف َ
الغ َ
االناء بيده ُ
ط ْست َق َ
الم بإناء فيه َم ٌ
الغ ُ
استَْن َش َق ثَالثًا .ثم
الي ْمَنى في اإلناء َف َم ْ
ض َم َ
الي ْسرى َو َغ َس َل كف ْيه ثَالثًا ثُ َّم ْأد َخ َل َي َدهُ ُ
َعلى يده ُ
ض ثَالثًا و ْ
أس ُه ُمَقد َمه َو ُمؤخ َره َم َرة ثم ساق الحديث نحوه"(.)2
ال َّ
ساق قريباً من حديث أبي عوانة َق َ
ثم َم َس َح َر َ

أيضا وفيها زيادة" :رأيت عليا -رضي هللاُ َع ْن ُه -أتى
ثم أورد الرواية الثالثة بسند ثالث عن عبد خير ً
َ
بكرسي فقعد عليه ،ثم أتي بكوز من ماء فغسل يديه ثالثًا ثم تمضمض مع االستنشاق بماء واحد
وذكر الحديث"(.)3
ضوء َرُسول
عليا -
وسئل َع ْن ُو ُ
مع ً
رضي ُ
ثم أورد الرواية الرابعة عن زر بن حبيش :أن ُه َس َ
هللا َع ْن ُهُ -
َ
طرَ ،و َغ َس َل ر ْجَل ْيه
وقالَ " :م َس َح على رأسه َحتى لما َيْق ُ
هللا -صلى هللا عليه وسلم -فذكر الحديثَ .
وء َرُسول هللا -صلى هللا عليه وسلم.)4("-
ثَالثًَا َّ
ان ُ
الَ :ه َكذا َك َ
ثم َق َ
وض ُ
مختصر نقل قول الراوي باختصاره ،كما في الحديث رقم ( )49فقد قال بعد أن
ًا
واذا روى حديثًا
طويال ولكني اختصرته"(.)5
أورده" :قال أبو داود :قال مسدد :فكان حديثًا
ً

()1
()2
()3
()4

سنن أبي داود (.)62/1
المرجع السابق (.)62/1
المرجع السابق (.)63/1
المرجع السابق (.)63/1

( )5المرجع السابق (.)44/1
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الفصل الثاني
يشتمل على تخريج رباعيات اإلمام أبي داود في سننه وذلك في الكتب اآلتية:
 كتاب الطهارة.
 كتاب الصالة.
 كتاب الزكاة.
 كتاب المناسك.
 كتاب النكاح.
 كتاب الطالق.
 كتاب الصوم.
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كتاب الطهارة
الحديث رقم
()1
قال أبو داود (رحمه هللا) في سننه:
َّ
َّ
َّ
ص َه ْيبَ ،ع ْن أََن س
َحدثََنا ُم َسد ُد ْب ُن ُم َس ْرَهد َحدثََنا َح َّم ُاد ْب ُن َزْيد َو َع ْب ُد اْل َوارثَ ،ع ْن َع ْبد اْل َعزيز ْبن ُ
ال« :الل ُهم ِّإِّّني
ول َّ
ال َك َ
ال َع ْن َح َّماد َق َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -إ َذا َد َخ َل اْل َخالَ َء َ-ق َ
ان َرُس ُ
ا ْبن َمالك َق َ
أعو ُذ ِّبك» .وَقال عن عبد اْلوارث– َقال« :أعو ُذ ِّب ِّ
اَّلل ِّمن اْل ُخ ُب ِّث( )1واْلخب ِّائ ِّث(.)3(»)2
ُ
ُ
َ
َ َ َ ْ َْ َ
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )4( ،)242/1كتاب الوضوء )9( ،باب ما يقول عند الخالء،
حديث رقم ( )142من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب...به .جزء من الحديث بلفظه.
والبخاري في صحيحه ( )80( ،)129/11كتاب الدعوات )15( ،باب الدعاء عند الخالء ،برقم
( )6322من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب...به .جزء من الحديث بلفظه.
ومسلم في صحيحه ( )3( ،)283/1كتاب الحيض ) 32( ،باب ما يقول إذا أراد دخول الخالء،
برقم ( )375من طريق هشيم عن عبد العزيز بن صهيب...به .جزء من الحديث بلفظه.
والترمذي في سننه ( )1( ،)10/1كتاب الطهارة ) 6( ،باب ما يقول إذا دخل الخالء حديث رقم
( ،)6من طريق حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب...به .بلفظه.
والدارمي في سننه ( )1( ،)161/1كتاب الطهارة )10( ،باب ما يقول إذا دخل المخرج ،حديث
( ،)669من طريق حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب...به .بلفظه.
وأحمد في مسنده ( )99/3حديث رقم ( )11886من طريق هشيم عن عبد العزيز بن
صهيب...به .جزء من الحديث بلفظه.
وابن ماجه في سننه ( )1( )155/1كتاب الطهارة وسننها )9( ،باب ما يقول الرجل إذا دخل
الخالء حديث رقم ( )298من طريق إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب...به .جزء من
الحديث بلفظه.
الكفر ،لسان العرب (.)142/2
( )1الخبثُ :
( )2الخبائث :الشياطين ،المرجع السابق (.)142/2
( )3سنن أبي داود ( )1( ،)7/1كتاب الطهارة )3( ،باب ما يقول الرجل إذا دخل الخالء ،حديث رقم ( )4من طريق عبد
العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك...به.
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دراسة رجال السند:
 -1مسدد بن مسرهد بن مسربل األسدي ،أبو الحسن البصري ،قال ابن سعد ثقة ،وذكره ابن حبان في
الثقات ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال النسائي ثقة ،وقال الذهبي حافظ ،وقال ابن
حجر ثقة حافظ ،توفي سنة  228هـ ،روى له أبو داود والترمذي والنسائي(.)1
 -2أ -حماد بن زيد بن درهم األزدي الجهضمي ،أبو إسماعيل البصري األزرق مولى آل جرير بن
حازم ،قال ابن سعد ثقة ،وقال العجلي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي ثقة ،وقال
ابن حجر ثقة ثبت فقيه ،توفي سنة  179ه ،روى له الجماعة(.)2
ب -عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري ،موالهم التنوري ،أبو عبيدة البصري ،قال
متقنا في
ان قدرًيا ً
ابن سعد ثقة ،وقال النسائي ال بأس به ،وقال العجلي ثقة ،وقال ابن حبان َك َ

الحديث ،وقال الذهبي حافظ ،وقال ابن حجر ثقة ثبت ،روى له الجماعة(.)3
َ

 -3عبد العزيز بن صهيب البناني ،موالهم البصري األعمى وبنانة من قريش ،قال ابن سعد ثقة،
وقال ابن حنبل ثقة ،وقال أبو حاتم صالح ثقة ،وقال العجلي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات،
وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر ثقة ،توفي سنة  130هـ ،روى له الجماعة(.)4
 -4أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن
النجار األنصاري ،النجاري ،أبو حمزة المدني ،نزيل البصرة .صاحب رسول هللا وخادمه ،خدم
رسول هللا عشر سنين مدة مقامه في المدينة ،قال العجلي من أصحاب رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم ،-وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي روى عنه عدة من الصحابة وعنه خلق،
وقال ابن حجر خدم رسول هللا عشر سنين ،توفي سنة  93هـ ،روى له الجماعة(.)5
( )1تهذيب الكمال ( ،)443 /27الطبقات الكبرى ( ،)309/3الثقات ( ،)200/9معرفة الثقات ( ،)272/2الجرح والتعديل
( ،)438/8الكاشف ( ،)256/2تقريب التهذيب ( ،)528/1تهذيب الكمال (.)446 /27

( )2تهذيب الكمال ( ،)239 /7الطبقات ( ،)287/9معرفة الثقات ( ،)319/1الثقات ( ،)217/6الكاشف (،)349/1
تقريب التهذيب ( ،)178/1تهذيب الكمال (.)239 /7

( )3تهذيب الكمال ( ،)478 /18الطبقات الكبرى ( ،)293/28معرفة الثقات ( ،)107/2الثقات ( ،)140/7الكاشف
( ،)673/1تقريب التهذيب ( ،)367/1تهذيب الكمال (.)484/18
( )4تهذيب الكمال ( ،)147 /18الطبقات ( ،)244/9الجرح والتعديل ( ،)385/5الثقات ( ،)97/2الثقات (،)123/5
الكاشف ( ،)656/1تقريب التهذيب ( ،)357/3تقريب التهذيب ( ،)357/1تهذيب الكمال (.)149 /18
( )5تهذيب الكمال ( ،)353 /3معرفة الثقات ( ،)305/1الثقات ( ،)4/3الكاشف ( ،)236/1تقريب التهذيب (،)115/1
تهذيب الكمال (.)378 /3
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درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على طلب االستعاذة باهلل من الشيطان ،عند إرادة دخول الخالء لقضاء الحاجة وعليه
َّ
اإلجماع(.)1
الحديث رقم
()2
و َح َّدثََنا ُم َس َّدٌد َح َّدثََنا َح َّم ٌاد َع ْن
اء
ال َك َ
ان الر َج ُ
َعن ْابن ُع َم َر َق َ
ال َوالن َس ُ

يعا(.)2
م َن اإلَناء اْل َواحد َجم ً

َّللا ْب ُن َم ْسَل َم َة َع ْن َمالك َع ْن َنافع
وب َع ْن َنافع ح َو َح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
أَي َ
َيتََو َّ
ال ُم َس َّدٌد:
ض ُئو َن في َزَمان َرُسول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ق َ

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه )4( ،)425/1( ،كتاب الوضوء )43( ،باب وضوء الرجل مع
امرأته وفضل وضوء المرأة ،حديث رقم ( ،)193من طريق مالك عن نافع...به .متقارب األلفاظ.
جميعا،
والنسائي في سننه ( )1( ،)122/1كتاب الطهارة )57( ،باب وضوء الرجال والنساء
ً

حديث رقم ( ،)71من طريق مالك عن نافع...به .متقارب األلفاظ.

وابن ماجه في سننه ( )1( ،)182/1كتاب الطهارة وسننها )36( ،باب الرجل والمرأة يتوضآن
من إناء واحد ،حديث رقم ( ،)381من طريق مالك عن نافع...به .متقارب األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)4/2حديث رقم ( ،)4481من طريق أيوب عن نافع...به .متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1مسدد بن مسرهد بن مسربل األسدي ،أبو الحسن البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث األول.
 -2حماد بن زيد بن درهم األزدي الجهضمي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث األول.

( )1المنهل العذب المورود (.)31/1
( )2سنن أبي داود ( )1( ،)45/1كتاب الطهارة )39( ،باب الوضوء بفضل المرأة ،حديث رقم ( )79من طريق نافع عن ابن
عمر...به.
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 -3أيوب بن أبي تميمة ،واسمه كيسان السختياني ،أبو بكر البصري ،مولى عنزة ،ويقال :مولى
ان
جهينة ،قال ابن سعد ثقة ثبت ،وقال النسائي ثقة ،وقال ابن حجر ثقة ثبت ،وقال ابن حبان َك َ

وفضال وورًعا  ،وقال الذهبي :قال :شعبة كان سيد الفقهاء ،مات سنة
وعلما
فقها
ً
ً
من ساداتها ً
 131هـ ،روى له الجماعة(.)1
 -4عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،أبو عبد هللا الرحمن المدني نزيل البصرة ،قال ابن
ان من
عابدا
ً
سعد كان ً
فاضال ،وقال أبو حاتم ثقة حجة ،وقال العجلي ثقة ،وقال ابن حبان َك َ

الحديث  ،وقال الذهبي أحد األعالم ،وقال ابن حجر ثقة عابد ،توفي سنة  221ه ـ أو
المتقنين في َ
 220ه ـ ،روى له أبو داود والترمذي والنسائي

(.)2

 -5مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن ُخثيل بن عمرو بن

مأمونا ،وقال
الحارث وهو ذو أصبح األصبحي ،أبو عبد هللا المدني ،قال ابن سعد كان مالك ثقة
ً
ابن معين ثقة ،وقال ابن حنبل أثبت في كل شيء ،وقال أبو حاتم ثقة وامام أهل الحجاز ،وقال

َّ
ص َّح َوَال يحدث إ َّال َع ْن ثَقة َم َع اْلفْقه َوالدين َواْلفضل والنسك ،وقال
ابن حبان لم يكن يروي إال َما َ
الذهبي اإلمام ،وقال ابن حجر فقيه ،إمام دار الهجرة رأس المتقنين كبير المتثبتين ،مات سنة
 179ه ـ ـ ،روى له الجماعة(.)3
 -6نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ،أبو عبد هللا المدني ،قيل إن أصله من
المغرب ،وقيل من نيسابور ،قال اب ن سعد ثقة ،وقال ابن خراش ثقة ،وقال النسائي ثقة ،وقال
العجلي تابعي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي كان من أئمة التابعين وأعلمهم ،قال
ابن حجر ثقة ثبت فقيه مشهور ،توفي سنة  117هـ ـ ـ أو بعد ذلك ،روى له الجماعة(.)4

( )1تهذيب الكمال ( ،)547/3الطبقالت الكبرى ( ،)246/7تهذيب الكمال ( ،)463/3تقريب التهذيب ( ،)117/1الثقات
( ،)53/6الكاشف ( ،)598/1تقريب التهذيب ( ،)117/1تهذيب الكمال (.)464/3

( )2تهذيب الكمال ( ،)136/16الطبقات الكبرى ( ،)303/9الجرح والتعديل ( ،)181/5معرفة الثقات ( ،)61/2الثقات
( ،)353/8الكاشف ( ،)598/1تقريب التهذيب ( ،)323/1تهذيب الكمال ( ،)136/16تقريب التهذيب (.)323/1

( )3تهذيب الكمال ( ،)91/27الطبقات الكبرى ( ،)570/5الجرح والتعديل ( ،)205/8العلل ومعرفة الرجال (،)348/1
تقريب التهذيب ( ،)559/1تهذيب الكمال ( ،)298/29الجرح والتعديل ( ،)206/8الثقات ( ،)459/7الكاشف
( ،)234/2تهذيب الكمال (.)120/27
( )4تهذيب الكمال ( ،)298/29تقريب التهذيب ( ،)516/1تقريب التهذيب ( ،)516/1تهذيب الكمال ( ،)298/29تهذيب
تهذيب الكمال ( ،)304/29تهذيب الكمال ( ،)304/29معرفة الثقات ( ،)310/2الثقات ( ،)467/5تقريب التهذيب
( ،)559/1تهذيب الكمال (.)306/29
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قديما مع
 -7عبد هللا بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ،أبو عبد الرحمن المكي ثم المدني ،أسلم ً
أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم ،وهاجر معه ،واستصغر يوم أحد ،وشهد الخندق وما بعدها من
المشاهد مع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-وقال أبو حاتم له صحبة ،وقال العجلي :رضي
هللا عنه ،أي صحابي ،قال ابن حجر هو أح د المكثرين من الصحابة ،مات سنة  73هـ ،روى له
الجماعة(.)1
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد ،والحديث رواه البخاري في صحيحه.
فقه الحديث:
رجاال
المرة من اإلناء الواحد ،وليس هناك حرج أن يكونوا
دل الحديث على جواز توضؤ الرجل و أ
َّ
ً
ونساء عدة يتوضؤون من اإلناء(.)2
ً
الحديث رقم
()3
و َح َّدثََنا ُم َس َّدٌد َح َّدثََنا ب ْش ُر ْب ُن اْل ُمَف َّ
َّللا ْب ُن ُم َح َّمد ْبن َعقيل َعن الرَبيع ب ْنت ُم َعوذ ْبن
ضل َح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
وءا»َ .ف َذ َك َر ْت
ول َّ
اس ُك ِّبي لِّي و ُ
اء َقاَل ْت َك َ
الْ « :
ض ا
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -يأْت َينا َف َح َّدثَ ْتَنا أََّن ُه َق َ
ان َرُس ُ
َعْف َر َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -قاَل ْت فيه َف َغ َس َل َكَّف ْيه ثَالَثًا َوَو َّ
ض
وء َرُسول َّ
ضأَ َو ْج َه ُه ثَالَثًا َو َم ْ
ُو ُ
ض َم َ
ض َ
استَْن َش َق َم َّرًة َوَو َّ
الثًا َو َم َس َح ب َأرْسه َم َّرتَْين َي ْب َدأُ ب ُم َؤ َّخر َأرْسه ثُ َّم ب ُمَق َّدمه َوبأُ ُذَن ْيه كْل َت ْيه َما
الثًا ثَ َ
ضأَ َي َد ْيه ثَ َ
َو ْ
طونه َما َوَو َّ
ال أبو َد ُاوَد َو َه َذا َم ْعَنى َحديث ُم َس َّدد(.)3
ظ ُهوره َما َوُب ُ
ُ
ضَأ ر ْجَل ْيه ثَالَثًا ثَالَ ًثاَ .ق َ

تخريج الحديث:
أخرجه الترمذي في سننه ( )1( ،)122/1كتاب الطهارة ( )25باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر
الرأس ،حديث رقم ( )33من طريق بشر بن المفضل...به .بلفظ مختلف.

( )1تهذيب الكمال ( ،)332/15الطبقات ( ،)143/4الجرح والتعديل ( ،)107/5معرفة الثقات ( ،)48/2تقريب التهذيب
( ،)315/1تهذيب الكمال (.)341/15
( )2المنهل العذب المورود.)271/1( ،
( )3سنن أبي داود ( )1( ،)63/1كتاب الطهارة )50( ،باب صفة وضوء النبي -صلى هللا عليه وسلم ،-حديث رقم
الربيع بنت معوذ بن عفراء...به.
( )126من طريق عبد هللا بن محمد بن عقيل عن ُ
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وابن ماجه في سننه ( )1( ،)198/1كتاب الطهارة ( ) 52باب ما جاء في مسح األذنين ،حديث
رقم ( ،)440من طريق عبد هللا بن محمد بن عقيل...به .بلفظ مختلف.
والدارمي في سننه ( )1( ،)167/1كتاب الطهارة ) 24( ،باب الوضوء من الميضأة ،حديث رقم
( )690من طريق عبد هللا بن محمد بن عقيل...به .بلفظ مختلف.
وأحمد في مسنده ( )358/6حديث رقم ( )26894من طريق عبد هللا بن محمد بن عقيل...به.
بلفظ مختلف.
وأحمد في مسنده )359/6( ،حديث رقم ( )26907من طريق عبد هللا بن محمد بن عقيل...به.
بلفظ مختلف.
دراسة رجال السند:
 -1مسدد بن مسرهد بن مسربل األسدي ،أبو الحسن البصري ،وهو ثقة ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
 -2بشر بن المفضل بن الحق الرقاشي ،موالهم أبو إسماعيل البصري ،قال ابن سعد ثقة كثير الحديث،
وقال ابن حنبل :إ ليه المنتهى في التثبت في البصرة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال النسائي ثقة ،وقال
العجلي ثقة فقيهُ ،ثبت في الحديث ،حسن الحديث ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي حجة،
وقال ابن حجر ثقة ثبت عابد ،توفي سنة  186ه ـ ـ ـ أو  187هـ ـ ــ ،روى له الجماعة(.)1

 -3عبد هللا بن محمد بن عقيل بن أبي طالب القرشي الهاشمي ،أبو محمد المدني ،أُمه زينب الصغرى
بنت علي بن أبي طالب ،قال ابن سعد منكر الحديث ،ال يحتجون بحديثه وكان كثير العلم ،وقال أبو
حاتم ليس بالقوي ،وقال العجلي تابعي ثقة جائز الحديث ،وقال الذهبي فمثل هذا ال ينزل حديثه عن
الحسن ،وقال ابن حجر صدوق في حديثه لين ويقال تغير بآخره ،توفي بعد عام مائة وأربعين ،روى
له البخاري في األدب ،وأبو داود والترمذي وابن ماجه(.)2

( )1تهذيب الكمال ( ،)147/4الطبقات الكبرى ( ،)291/9الجرح والتعديل ( ،)366/2الجرح والتعديل ( ،)366/2تقريب
التهذيب ( ،)124/1تهذيب الكمال ( ،)148/4الثقات ( ،)97/6الكاشف ( ،)270/1تقريب التهذيب (،)124/1
تقريب التهذيب ( ،)124/1تهذيب الكمال (.)151/4

( )2تهذيب الكمال ( ،)78/16الطبقات الكبرى ( ،)481/7الجرح والتعديل ( ،)154/5معرفة الثقات ( ،)57/2الكاشف
( ،)38/1تقريب التهذيب ( ،)321/1تهذيب الكمال (.)85/16
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 -4الربيع بنت معوذ بن عفراء ،وعفراء أمه ،وهو معوذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن
مالك بن غنم بن مالك بن النجار األنصاري ،لها صحبة ،روت عن النبي -صلى هللا عليه وسلم،-
قال ابن حجر من صغار الصحابة ،روى لها الجماعة(.)1
درجة الحديث:
الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن عبد هللا بن عقيل في حديثه لين ،والحديث حسنه األلباني،
وحسنه الترمذي ،وقواه الحاكم.
فقه الحديث:
يجوز الوضوء ثالثًا ثالثًا ،أو مرًة مرة في سنن الوضوء ،أما في الفرائض فمن المستحب ثالثًا(.)2
الحديث رقم
()4
ان َع ْن أََنس َي ْعن ى
و َح َّدثََنا أبو تَ ْوَب َة –َي ْعنىَّ :
يع ْب َن َنافعَ -ح َّدثََنا أبو اْل َمليح َعن اْل َوليد ْبن َزْوَر َ
الرب َ
()3
ان إ َذا تََو َّ
ْاب َن َمالك أ َّ
َخ َذ َكفا م ْن َماء َفأ َْد َخَل ُه تَ ْح َت َحَنكه
ول َّ
ضَأ أ َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ك َ
َن َرُس َ
َّ ()4
اج ْب ُن َح َّجاج
ال أبو َد ُاوَد ْب ُن َزْوَر َ
ان َرَوى َع ْن ُه َح َّج ُ
ال« :هكذا أمرِّني رِّّبي عز وجل»َ .ق َ
َف َخل َل به ل ْحَيتَ ُه َوَق َ

الرقى(.)5
َوأ َُبو اْل َمليح َّ
تخريج الحديث:

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( )1( ،)54/1كتاب الطهارة )55( ،باب تخليل اللحية ،حديث
رقم ( )250من طريق الوليد بن زوران عن أنس...به .بلفظه.

( )1تهذيب الكمال ( ،)173/35تقريب التهذيب ( ،)747/1تقريب التهذيب ( ،)747/1تهذيب الكمال (.)174/35
( )2المنهل العذب المورود (.)57/2
َحناك ،لسان العرب (.)416/10
الحَن ُ
ك من اإلنسان والدابة باطن أَعلى الفم من داخل ،والجمع أ ْ
( )3الحنكَ :
( )4التخليل :تفريق شعر اللحية وأَصابع اليدين والرجلين في الوضوء ،المرجع السابق (.)214/11
( )5سنن أبي داود ( )1( ،)71/1كتاب الطهارة )56( ،باب تَخليل اللحية ،حديث رقم ( )145من طريق الوليد ابن زوران
عن أنس بن مالك...به.
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دراسة رجال السند:
 -1الربيع بن نافع ،أبو توبة الحلبي ،سكن طرسوس .قال ابن شيبة ثقة صدوق ،وقال النسائي عن
أحمد قال أبو توبة لم يكن به بأس كان يجيئني ،وقال أبو حاتم ثقة صدوق ،وذكره ابن حبان في
الثقات ،وقال الذهبي ثقة حافظ ،وقال ابن حجر ثقة حجة عابد ،توفي سنة  241هـ ـ ،روى له
الجماعة سوى الترمذي(.)1
الرقي ،قال أبو الحسن
 -2الحسن بن عمر ،ويقال ابن عمرو بن يحيى الفزاري ،موالهم أبو المليح َّ
َ
الميموني عن أحمد بن حنبل :ثقة ضابط لحديثه صدوق ،وقال أبو زرعة ثقة ،وقال أبو حاتم
يكتب حديثه ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر ثقة ،توفي سنة  181هـ ،روى له البخاري في
ُ
"األدب" وأبو داود وابن ماجه(.)2

الرقي ،ذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر لين
 -3الوليد بن زوران السَلمي َّ
احدا(.)3
الحديث ،مات بعد المائة ،روى له أبو داود حديثًا و ً
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن الوليد لين الحديث  ،وقد وثقه الذهبي وذكره ابن حبان في
الثقات.
فقه الحديث:
دل الحديث على مشروعية تخليل اللحية في الوضوء وهو على االستحباب؛ لقول عامة العلماء(.)4
َّ

( )1تهذيب الكمال ( ،)103/9تهذيب الكمال ( ،)104/9تهذيب الكمال ( ،)105/9الجرح والتعديل ( ،)471/3الثقات
( ،)239/8الكاشف ( ،)392/1تقريب التهذيب ( ،)207/1تقريب التهذيب ( ،)207/1تهذيب الكمال (.)106/9
( )2تهذيب الكمال ( ،)280/6تهذيب الكمال ( ،)282/6الجرح والتعديل ( ،)25/3الجرح والتعديل ( ،)25/3الكاشف
( ،)328/1تقريب التهذيب ( ،)162/1تهذيب الكمال (.)283/6
( )3تهذيب الكمال ( ،)12/31الثقات ( ،)550/7الكاشف ( ،)351/2تقريب التهذيب ( ،)582/1تهذيب الكمال
(.)13/31
( )4المنهل العذب المورود (.)59/2
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الحديث رقم
()5
َّ
يم َة
ال ْاب ُن َّ
و َح َّدثََنا أحمد ْب ُن َع ْمرو ْبن َّ
يم َة َ -ق َ
الس ْرح ْب ُن أَبى َكر َ
الس ْرح َحدثََنا َع ْب ُد اْل َملك ْب ُن أَبى َكر َ
ينَ -ق َ َّ
َّللا ْب ُن اْل َحارث ب ن
ص َر َع ْب ُد َّ
م ْن خَيار اْل ُم ْسلم َام َة اْل ُم َرادي َق َ
ال َقد َم َعَل ْيَنا م ْ
ال َحدثَني ُعَب ْي ُد ْب ُن ثُ َم َ
َّ
ال َلَق ْد َأرَْيتُني َساب َع
ص َر َق َ
َص َحاب النبي -صلى هللا عليه وسلمَ -ف َسم ْعتُ ُه ُي َحد ُث في َم ْسجد م ْ
َج ْزء م ْن أ ْ
الة َف َخ َر ْجَنا
َس ْب َعة أ َْو َساد َس ستَّة َم َع َرُسول َّ
الص َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -في َدار َر ُجل َف َم َّر بالَ ٌل َفَن َاد ُاه ب َّ

()1
َفم َرْرَنا ب َر ُجل وُب ْرمتُ ُه َعَلى َّ
ال َن َع ْم
ول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم« -أطاب ْت ُبْرم ُتك »َ .ق َ
ال َل ُه َرُس ُ
النار َفَق َ
َ َ
َ
()4
)
3
(
)
2
(
ظ ُر إَل ْيه .
الصالَة َوأََنا أَ ْن ُ
َح َرَم ب َّ
بأَبي أ َْن َت َوأُميَ .فتََن َاو َل م ْن َها َب ْ
ض َع ًة َفَل ْم َي َزْل َي ْعل ُك َها َحتَّى أ ْ

تخريج الحديث:

أخرجه ابن ماجه في سننه ( )29( ،)1097/2كتاب األطعمة )24( ،باب األكل في المسجد حديث
رقم ( ،) 3300من طريق سليمان بن زياد الحضرمي ،عن عبد هللا بن الحارث بن جزء ،مختلف األلفاظ.

دراسة رجال السند:
 -1أحمد بن عمرو بن عبد هللا بن عمرو بن السرح القرشي األموي ،أبو الطاهر المصري ،قال أبو
حاتم ال بأس به .وقال النسائي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات  ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن
حجر ثقة ،توفي سنة  250ه ـ ــ ،روى عنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه(.)5
 -2عبد الملك بن أبي كريمة األنصاري ،موالهم أبو يزيد المغربي ،وقال ابن حجر صدوق صالح،
احدا(.)6
توفي سنة  210ه ـ ــ ،روى له أبو داود حديثًا و ً
 -3عبيد بن ثمامة الم اردي المصري ،ويقال عتبة بن ثمامة ،قال الذهبي ال يعرف ،وقال ابن حجر
احدا(.)7
مقبول ،روى له أبو داود حديثًا و ً
وب ْرٌم ،لسان العرب (.)45/12
ام ُ
(ُ )1
الب ْرَم ُة :ق ْدر من حجارة والجمع َب َرٌم وبرٌ
( )2بضعة :القطعة من اللحم ،المرجع السابق (.)12/8
ضغه وَل ْجَلجه ،المرجع السابق (.)470/10
ك
وي ْعل ُكه َعْل ًكاَ :م َ
( )3العلكَ :عَل َ
الشيء َي ْعلُكه َ
َ
( )4سنن أبي داود ( )1( ،)95/1كتاب الطهارة )75( ،باب في ترك الوضوء م َّما َم َّست َّ
النار ،حديث رقم ( )193من
المرادي عن عبد هللا بن الحارث...به.
طريق ُعبيد بن ثمام َة ُ
( )5تهذيب الكمال ( ،)415/1الجرح والتعديل ( ،)65/2تهذيب الكمال ( ،)416/1الثقات ( ،)29/8الكاشف (،)200/1
تقريب التهذيب (.)83/1
( )6تهذيب الكمال ( ،)395/18تقريب التهذيب ( ،)364/1تهذيب الكمال (.)396/18
( )7تهذيب الكمال ( ،)191/19الكاشف ( ،)689/1تقريب التهذيب ( ،)376/1تهذيب الكمال (.)191/19
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 -4عبد هللا بن الحارث بن جزء بن عبد هللا بن َم ْعدي َكرب بن عمرو بن عصم بن عمرو بن عريج
صح َب النبي  ،وقال أبو حاتم
ابن عمرو بن زبيد الزبيدي ،أبو الحارث ،نزيل مصر ،قال ابن سعد َ
له صحبه  ،وقال الذهبي صحابي شهد فتح مصر ،وقال ابن حجر صحابي مات سنة  86ه ــ،

روى عن الرسول وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه(.)1
درجة الحديث:
الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن عبيد بن ثمامة مقبول ،وبمتابعته سليمان بن زياد يرتقي إلى
الحسن لغيره.
فقه الحديث:
دل الحديث على مشروعية إعالم اإلمام بالصالة بعد األذان ،وعلى أنه يجوز للرجل أن يأكل من
َّ
طعام غيره إذا علم رضا صاحبه(.)2

الحديث رقم
()6
ام َّ
َّللا -
اب َرُسول َّ
ال َك َ
َص َح ُ
الد ْستََوائي َع ْن َقتَ َاد َة َع ْن أََنس َق َ
ان أ ْ
و َح َّدثََنا َشاذ ْب ُن َفيَّاض َح َّدثََنا ه َش ٌ
()3
َّ
ن
ال َيتََو َّ
ال أبو
صلو َن َو َ
ض ُئو َنَ .ق َ
وس ُه ْم ثُ َّم ُي َ
اء اآلخ َرَة َحتى تَ ْخف َق ُرُء ُ
صلى هللا عليه وسلمَ -ي ْنتَظ ُرو َ اْلع َش َ
وب َة
ال ُكَّنا َعَلى َع ْهد َرُسول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ .-وَرَواهُ ْاب ُن أَبى َع ُر َ
َد ُاوَد َزَاد فيه ُش ْعَبةُ َع ْن َقتَ َاد َة َق َ
آخ َر(.)4
َع ْن َقتَ َاد َة بَلْفظ َ
تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه ( )3( ،)284/1كتاب الحيض )33( ،باب الدليل على أن نوم الجالس
ال ينقض الوضوء ،حديث رقم ( ،)125من طريق أنس...به .مختلف األلفاظ.

( )1تهذيب الكمال ( ،)392/14الطبقات ( ،)497/7الجرح والتعديل ( ،)30/5الكاشف ( ،)544/1تقريب التهذيب
( ،)299/1تهذيب الكمال (.)393/14
( )2المنهل العذب المورود (.)216/2

( )3تَ ْخفق رؤوسهم :أَي َينامون حتى تسُقط أَ ْذقانهم على صدورهم وهم ُقعود ،لسان العرب (.)80/10
( )4سنن أبي داود ( )1( ،)100/1كتاب الطهارة )80( ،باب في الوضوء من النوم ،حديث رقم ( )200من طريق قتادة
عن أنس بن مالك...به .تَ ْخفق رؤوسهم أَي َينامون حتى تسُقط أَ ْذقانهم على صدورهم وهم ُقعود.
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دراسة رجال السند:
 -1شاذ بن فياض اليشكري ،أبو عبيدة البصري ،واسمه هالل وشاذ لقب غلب عليه ،قال أبو حاتم
صدوق ثقة ،وقال ابن حبان كان من يرفع الموقوفات ويقلب األسانيد ال يشتغل بروايته ،وذكره ابن
الجوزي في كتاب الضعفاء ،وقال الذهبي ثقة ،مات سنة  225هـ ـ ،وقال ابن حجر صدوق له
أوهام وأفراد ،مات بعد المائتين ،روى له أبو داود والنسائي(.)1
 -2هشام بن أبي عبد هللا الدستوائي ،أبو بكر البصري ،والد معاذ بن هشام ،قال ابن سعد ثقة ثبت
حجة ،وقال ابن المديني ثبت ،وقال أحمد بن حنبل ثبت ،وقال العجلي ثقة ،وذكره ابن حبان في
الثقات ،وقال الذهبي حافظ ،وقال ابن حجر ثقة ثبت ،مات سنة  154ه ـ ،روى له الجماعة(.)2
 -3قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوس ،قال ابن
سعد ثقة مأمون حجة  ،وقال علي بن المديني ذهبوا بصحيفة جابر إلى قتادة فرواها ،قال يحيى
ابن معين ثقة ،وقال أبو زرعة قتادة أعلم من أ صحاب الحسن ،وقال أحمد بن حنبل ثقة حافظ،
وقال فيه أبو حاتم قتادة أ حفظ من خمسين مثل حميد ،وقال العجلي تابعي ثقة ،وقال ابن حبان
مدلسا  ،وقال الذهبي حافظ ،وقال ابن حجر ثقة ثبت ،مات سنة
كان من حفاظ أهل زمانه وكان ً
بضع عشر ومئة ،روى له الجماعة(.)3
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث حسن لذاته بهذا اإلسناد؛ ألن شاذ بن فياض صدوق له أوهام ،وبالمتابعة يرتقي إلى
الصحيح لغيره.
( )1تهذيب الكمال ( ،)339/12الجرح والتعديل ( ،)79/9المجروحين البن حبان ( ،)363/1الضعفاء البن الجوزي
( ،)177/3الكاشف ( ،)477/1ميزان االعتدال ( ،)260/2تقريب التهذيب ( ،)263/1تهذيب الكمال (.)341/12
( )2تهذيب الكمال ( ،)215/30تهذيب الكمال ( ،)215/30الطبقات الكبرى ( ،)279/7الجرح والتعديل ( ،)59/9تهذيب
الكامل ( ،)220/30معرفة الثقات ( ،)330/2الثقات ( ،)569/7الكاشف ( ،)337/2تقريب التهذيب (،)573/1
تهذيب الكامل (.)223/30
( )3تهذيب الكمال ( ،)498/23الطبقات الكبرى ( ،)229/7تهذيب الكمال ( ،)508/23الجرح والتعديل (،)133/7
الجرح والتعديل ( ،)133/7الجرح والتعديل ( ،)133/7الجرح والتعديل ( ،)133/7معرفة الثقات ( ،)215/2الثقات
( ،)322/5الكاشف ( ،)134/2تقريب التهذيب ( ،)453/1تهذيب الكمال ( ،)453/1تهذيب الكامل (.)517/23
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فقه الحديث:
دل الحديث على أ ن النوم الخفيف ال ينقض الوضوء ،وعلى مشروعية انتظار صالة العشاء(.)1
َّ
الحديث رقم
()7
َّ
وسى ْب ُن إسماعيل َوَد ُاوُد ْب ُن َشبيب َقا َال َح َّدثََنا َح َّم ُاد ْب ُن َسَل َم َة َع ْن َثابت اْل ُبَناني أ َّ
َن أََن َس
و َحدثََنا ُم َ
ام ُيَناجيه َحتَّى َن َع َس اْلَق ْوُم
ول َّ
َّللا إ َّن لي َح َ
ال َيا َرُس َ
ام َر ُج ٌل َفَق َ
ا ْب َن َمالك َق َ
يم ْت َ
ال أُق َ
اج ًةَ .فَق َ
صالَ ُة اْلع َشاء َفَق َ
أَو بعض اْلَقوم ثُ َّم َّ
وءا(.)2
صلى به ْم َوَل ْم َي ْذ ُك ْر ُو ُ
ْ َْ ُ
ْ
َ
ض ً
تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه ( )3( ،)284/1كتاب الحيض ( )33باب الدليل على ان نوم الجالس
ال ينقض الوضوء ،حديث رقم ( ،)126من طريق قتادة عن أنس...به .متقارب األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )160/3حديث رقم ( )12570من طريق حماد عن ثابت...به .متقارب األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )268/3حديث رقم ( )13766من طريق حماد عن ثابت...به .متقارب األلفاظ.

دراسة رجال السند:
 -1أ -موسى بن إسماعيل المنقري ،موالهم أبو سلمة التبوذكي البصري ،قال يحيى بن معين ثقة مأمون،
وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال العجلي ثقة ،وقال ابن حبان كان من
المتقنين ،وقال الذهبي ثقة ثبت ،وقال ابن حجر ثقة ثبت ،مات سنة 223هـ ،روى له الجماعة(.)3

ب -داود بن شبيب الباهلي ،أبو سليمان البصري ،قال أبو حاتم صدوق ،ذكره ابن حبان في
الثقات ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر صدوق ،مات سنة إحدى أو اثنين وعشرين ومائتين،
روى له البخاري وابن ماجه(.)4
( )1المنهل العذب المورود (.)243/2
( )2سنن أبي داود ( ) 1( ،)100/1كتاب الطهارة )80( ،باب في الوضوء من النوم ،حديث رقم ( )201من طريق ثابت
البناني عن أنس بن مالك...به.

( )3تهذيب الكمال ( ،)21/29الجرح والتعديل ( ،)137/8الطبقات الكبرى ( ،)306/7الجرح والتعديل ( ،)137/8معرفة
الثقات ( ،)303/2الثقات ( ،)160/9الكاشف ( ،)301/2تقريب التهذيب ( ،)549/1تهذيب الكمال (.)27/29

( )4تهذيب الكمال ( ،)400/8الجرح والتعديل ( ،)415/3الثقات ( ،)235/8الكاشف ( ،)380/1تقريب التهذيب
( ،)198/1تهذيب الكمال (.)402/8
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 -2حماد بن سلمة بن دينار البصري ،أبو سلمة بن أبي صخرة ،قال ابن سعد ثقة كثير الحديث ،وقال
أحمد بن حنبل ثبت ،وقال أبو حاتم ثبت ،وقال العجلي ثقة رجل صالح حسن الحديث ،وذكره ابن
حبان في الثقات ،وقال الذهبي ثقة صدوق ،وقال ابن حجر ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير
حفظه بآخره ،مات سنة  167هـ ـ ــ ،روى له الجماعة(.)1

 -3ثابت بن أسلم البناني ،أبو محمد البصري ،قال أحمد بن حنبل ثبت ،وقال النسائي ثقة ،وقال أبو
حاتم ثقة صدوق أُثبت للناس ،وقال العجلي بصري تابعي ثقة رجل صالح ،وقال ابن حبان كان
أسا في العلم والعمل ،وقال ابن حجر
من أعبد أهل البصرة ،وقال ابن سعد ثبت ،وقال الذهبي كان ر ً
ثقة عابد ،مات سنة  127ه ،روى له الجماعة(.)2
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.
فقه الحديث:
دل الحديث على عدم إعادة اإلقامة عند وجود الفصل الطويل بين اإلقامة والصالة ،وعلى أن نوم
َّ
الجالس ال ينقض الوضوء(.)3
الحديث رقم
()8
و َح َّدثََنا ُم َس َّد ُد ْب ُن ُم َس ْرَهد َح َّدثََنا إسماعيل َح َّدثََنا ُح َم ْيٌد
ال
عليه وسلمَ -
ف َذ َ
طا َ
ات َي ْوم َعَلى ن َسائه في ُغ ْسل َواحدَ .ق َ

َّ
يل َع ْن أََنس أ َّ
َّللا -صلى هللا
ول َّ
َن َرُس َ
الطو ُ
ام ْب ُن َزْيد َع ْن أََنس
أبو َد ُاوَد َو َه َك َذا َرَو ُاه ه َش ُ

ضر َعن الزْهري ُكلهم َع ْن أََنس َعن َّ
النبي -صلى هللا
صال ُح ْب ُن أَبى األ ْ
َخ َ
ُْ
َو َم ْع َمٌر َع ْن َقتَ َاد َة َع ْن أََنس َو َ
عليه وسلم.)4(-
( )1تهذيب الكمال ( ،)253/7الطبقات الكبرى ( ،)282/7تهذيب الكمال ( ،)259/7الجرح والعديل ( ،)141/3معرفة
الثقات ( ،)319/1الثقات ( ،)216/6الكاشف ( ،)349/1تقريب التهذيب ( ،)178/1تهذيب الكمال (.)269/7
( )2تهذيب الكمال ( ،)342/4الجرح والتعديل ( ،)249/2تهذيب الكمال ( ،)347/4الجرح والتعديل ( ،)449/2معرفة

الثقات ( ،)259/1الثقات ( ،)89/4الطبقات الكبرى ( ،)231/9الكاشف ( ،)281/1تقريب التهذيب (،)132/1
الكاشف ( ،)281/1تهذيب الكمال (.)349/4

( )3المنهل العذب المورود (.)245/2
يعود ،حديث رقم ( )218من طريق حميد الطويل
( )4سنن أبي داود ( )1( ،)109/1كتاب الطهارة )85( ،باب في ُ
الجنب ُ
عن أنس بن مالك...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )5( ،)471/1كتاب الغسل ( )12باب إذا جامع ثم عاد ،حديث
رقم ( )268من طريق قتادة عن أنس...به .مختلف األلفاظ.
والترمذي في جامعه ( )1( ،)287/1كتاب الطهارة ( ) 105باب ما جاء من تمكث النقاء حديث
رقم ( )140من طريق قتادة عن أنس...به .متقارب األلفاظ.
وابن ماجه في مسنده ( )1( ،)244/1كتاب الطهارة ( ) 106باب من جاء مغتسل من جماع
احدا ،حديث رقم ( )588من طريق قتادة عن أنس...به .متقارب األلفاظ.
ً
غسال و ً
والنسائي في سننه ( )1( ،)234/1كتاب الطهارة )175( ،باب اتيان النساء قبل احداث الغسيل،
حديث رقم ( )263من طريق حميد الطويل عن أنس...به .متقارب األلفاظ ،كما أخرجه في نفس الكتاب
والباب ،حديث رقم ( )264من طريق قتادة عن أنس...به .مختلف األلفاظ.
والدارمي في سننه ( )1( ،)191/1كتاب الطهارة ( ) 71باب في الذي يطوف على نسائه في
غسل واحد حديث رقم ( )754من طريق ثابت عن أنس...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )185/3حديث رقم ( )12861من طريق ثابت عن أنس...به .متقارب األلفاظ.

دراسة رجال السند:
 -1مسدد بن مسرهد بن مسربل األسدي ،أبو الحسن البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث األول.
 -2إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم األسدي ،أسد خزيمة ،موالهم أبو بشر البصري المعروف بابن علية،
مسلما ورًعا ت ًقيا ،وقال أحمد بن حنبل إليه المنتهى في
مأمونا صدوًقا
قال يحيى بن معين كان ثقة
ً
ً
التثبت بالبصرة ،وقال النسائي ثقة ثبت ،وقال أبو حاتم ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال
الذهبي إمام حجة ،وقال ابن حجر ثقة حافظ ،مات سنة 193هـ ،روى له الجماعة(.)1
 -3حميد بن أبي حميد الطويل ،أبو عبيدة الخزاعي البصري ،مولى طلحة الطلحات ،ويقال السلمي ويقال
الدارمي ،قال ابن سعد ثقة كثير الحديث ،قال يحيى بن معين ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ال بأس به ،وقال

( )1تهذيب الكمال ( ،)23/3تهذيب الكمال ( ،)29/3الجرح والتعديل ( ،)154/2تهذيب الكمال ( ،)30/3الجرح والتعديل
( ،)153/2الثقات ( ،)44/6الكاشف ( ،)243/1تقريب التهذيب ( ،)112/1تهذيب الكمال (.)33/3
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ابن خراش ثقة صدوق ،وقال العجلي بصري تابعي ثقة ،وقال ابن حبان كان يدلس ،وقال الذهبي
وثقوه ،وقال ابن حجر ثقة مدلس ،مات سنة  143هـ ــ ،روى له الجماعة(.)1

 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وقد أخرجه البخاري في صحيحه.
فقه الحديث:
المجامعة
َّ
دل الحديث على أن الغسل ال يجب بين الجماعين ،سواء أكان الجماع الثاني لتلك المرأة ُ

أم لغيرها ،وهذا ال ينافي أنه يستحب الغسل بينهما(.)2

الحديث رقم
()9

َّللا ْبن د َينار َع ْن
َّللا ْب ُن َم ْسَل َم َة َع ْن َمالك َع ْن َع ْبد َّ
و َح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
عمر بن اْلخ َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -أََّن ُه تُص ُيب ُه اْل َجَن َاب ُة
طاب ل َرُسول َّ
ُ َُ ْ ُ َ
صلى هللا عليه وسلم« -توض ْأ وا ْغ ِّس ْل ذكرك ثُم ن ْم»(.)3

ال َذ َك َر
َع ْبد َّ
َّللا ْبن ُع َم َر أََّن ُه َق َ
َّ
َّللا -
ول َّ
ال َل ُه َرُس ُ
م َن الل ْيل َفَق َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )5( ،)492/1كتاب الغسل )27( ،باب الجنب يتوضأ ثم ينام،
حديث رقم ( )290من طريق مالك عن عبد هللا بن دينار...به بلفظه.
ومسلم في صحيحه ( )3( ،)249 /1كتاب الحيض ( )6باب جواز نوم الجنب واستحباب
الوضوء ،حديث رقم ( )25من طريق مالك عن عبد هللا بن دينار...به .بلفظه.
والنسائي في سننه ( )1( ،)230/1كتاب الطهارة )167( ،باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا
أراد أن ينام ،حديث رقم ( )260من طريق مالك عن عبد هللا بن دينار...به .بلفظه.

( )1تهذيب الكمال ( ،)355/7الطبقات الكبرى ( ،)252/7الجرح والتعديل ( ،)219/3الجرح والتعديل ( ،)219/3تهذيب
الكمال ( ،)259/7معرفة الثقات ( ،)325/1الثقات ( ،)148/4الكاشف ( ،)352/1تقريب التهذيب (،)181/1
تهذيب الكمال (.)365/7
( )2المنهل العذب المورود (.)282/2
الجنب ينام ،حديث رقم ( )221من طريق عبد هللا بن
( )3سنن أبي داود ( )1( ،)111/1كتاب الطهارة )87( ،باب في ُ
دينار عن عبد هللا بن عمر...به.
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وابن ماجه في سننه ( )1( ،)243/1كتاب الطهارة وسننها ) 99( ،باب من قال ال ينام الجنب
حتى يتوضأ وضوءه للصالة حديث رقم ( )585من طريق عبد هللا بن عمر...به مختلف األلفاظ.
والدارمي في سننه ( )1( ،)192/1كتاب الطهارة ) 73( ،باب الجنب إذا أراد أن ينام ،حديث رقم
( ،)756من طريق عبد هللا بن دينار عن ابن عمر...به .مختلف األلفاظ.
ومالك في الموطأ ( )2( ،)27/1كتاب الطهارة ( )19باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو
يطعم قبل أن يغتسل ،حديث رقم ( )76من طريق مالك عن عبد هللا بن دينار...به .بلفظه.
وأحمد في مسنده ( ،)44/1حديث رقم ( )306من طريق نافع عن ابن عمر...به بلفظ مختلف.
وأحمد في مسنده ( )28/1حديث رقم ( ) 263من طريق عبد هللا بن دينار عن ابن عمر...به.
مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )50/1حديث رقم ( )359من طريق شعبة عن عبد هللا بن دينار...به.
متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -3عبد هللا بن دينار القرشي العدوي ،أبو عبد الرحمن المدني ،مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،قال ابن
سعد ثقة ،مات سنة  127ه ـ ــ ،وقال ابن حنبل ثقة مستقيم الحديث ،وقال يحيى بن معين ثقة ،وقال أبو
زرعة مديني ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال العجلي مدني تابعي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال
الذهبي أحد األ ئمة األثبات ،وقال ابن حجر ثقة ،مات سنة  127هـ ــ ،روى له الجماعة(.)1

 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
درجة الحديث:
الحديث صحيح ،بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.

( )1تهذيب الكمال ( ،)471/14الطبقات الكبرى ( ،)503/7تهذيب الكمال ( ،)473/9الجرح والتعديل ( ،)46/5الجرح
والتعديل ( ،)46/5الجرح والتعديل ( ،)46/5معرفة الثقات ( ،)26/2الثقات ( ،)10/5ميزان االعتدال (،)417/2
تقريب التهذيب ( ،)302/1تهذيب الكمال (.)474/14
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فقه الحديث:
دل الحديث على طلب غسل الذكر بعد الجماع ،وعلى أنه ُيطلب من الجنب أن يتوضأ إذا أراد النوم(.)1
َّ

الحديث رقم
()10
ال َك َانت
َّللا ْبن ُع ْصم َع ْن َع ْبد َّ
وب ْب ُن َجابر َع ْن َع ْبد َّ
َّللا ْبن ُع َم َر َق َ
و َح َّدثََنا ُقتَْي َب ُة ْب ُن َسعيد َح َّدثََنا أَي ُ
َّ
َّللا -صلى
ول َّ
َّ
الصالَ ُة َخ ْمس َ
ين َواْل ُغ ْس ُل م َن اْل َج َن َابة َس ْب َع م َرار َو َغ ْس ُل اْل َب ْول م َن الث ْوب َس ْب َع م َرار َفَل ْم َي َزْل َرُس ُ
الصالَ ُة َخ ْم ًسا َواْل ُغ ْس ُل م َن اْل َج َن َابة َمَّرًة َو َغ ْس ُل اْل َب ْول م َن الثَّْوب َمَّرًة(.)2
َل َحتَّى ُجعَلت َّ
هللا عليه وسلمَ -ي ْسأ ُ

تخريج الحديث:
أخرجه أحمد في مسنده ( )109/2حديث رقم ( ،)5884من طريق أيوب بن جابر...به .متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1قتيبة بن سعيد بن جميل بن طري ف بن عبد هللا الثقفي أبو رجاء البلخي البغالني ،قال يحيى بن
معين ثقة ،وأثنى عليه أحمد بن حنبل ،وقال النسائي ثقة ،وقال ابن خراش صدوق ،وقال أبو
حاتم ثقة ،وقال ابن حبان كان من المتقنين في الحديث والمتبحرين في السنن وانتحالها ،وقال
الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر ثقة ثبت ،مات سنة 240ه ـ ــ ،روى له ابن ماجه(.)3
 -2أيوب بن جابر بن سيار بن طلق الحنفي السحيمي ،أبو سليمان اليمامي ثم الكوفي ،قال ابن
حنبل يشبه حديث أهل الصدق ،وقال النسائي ضعيف ،وقال أبو حاتم ضعيف ،وقال الذهبي
ضعيف ،وقال ابن حجر ضعيف ،وقال ابن المديني ضعيف ،وقال أبو زرعة واهي الحديث
ضعيف ،روى له البخاري في األدب وأبو داود والترمذي(.)4
( )1المنهل العذب المورود (.)288/2
( )2سنن أبي داود ( )1( ،)127/1كتاب الطهارة )98( ،باب في الغسل من الجنابة ،حديث رقم ( )247من طريق عبد
هللا بن عصم عن عبد هللا بن عمر...به.
( )3تهذيب الكمال ( ،)523/23الجرح والتعديل ( ،)140/7تهذيب الكمال ( ،)528/23تهذيب الكمال (،)529/23
تهذيب الكمال ( ،)529/23الجرح والتعديل ( ،)140/7الثقات ( ،)20/9الكاشف ( ،)134/2تقريب التهذيب
( ،)454/1تهذيب الكمال ( ،)527/23تهذيب الكمال (.)537/23

( )4تهذيب الكمال ( ،)464/3الجرح والتعديل ( ،)243/2الضعفاء والمتروكون ( ،)15/1الجرح والتعديل (،)243/2
الكاشف ( ،)598/1تقريب التهذيب ( ،)118/1الجرح والتعديل ( ،)243/2تهذيب الكمال (.)467/3
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 -3عبد هللا بن عصم ،ويقال ابن عصمة ،أبو علوان الحنفي العجلي ،حديثه في أهل الكوفة ،وأصله
من اليمامة  ،ذكره ابن سعد وقال ثقة ،وقال أبو حاتم شيخ ،وقال أبو زرعة ال بأس به ،وقال ابن
كثيرا ،وقال ابن حجر صدوق يخطئ ،روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه(.)1
حبان يخطئ ً
 -4عبد هللا بن عمر  ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
درجة الحديث:
الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن فيه أيوب بن جابر ضعيف ،وعبد هللا صدوق ُيخطئ.

فقه الحديث:

دل الحديث على جواز نسخ األحكام الشرعية بعضها ببعض ،وعلى أن هللا -سبحانه وتعالى -رحم
َّ
هذه األمة بالتخفيف عنها(.)2
الحديث رقم
()11

َّ
وسى ْب ُن إسماعيل َح َّدثََنا َح َّم ٌاد َح َّدثََنا ثَاب ٌت اْل ُبَناني َع ْن أََنس ْبن َمالك أ َّ
ود َك َان ْت إ َذ ا
َن اْلَي ُه َ
و َحدثََنا ُم َ
َّللا
ول َّ
ام َأرَةٌ أ ْ
َح َ
وها َوَل ْم ُي َجام ُع َ
وها َوَل ْم ُي َشارُب َ
وها م َن اْلَب ْيت َوَل ْم ُي َؤاكُل َ
َخ َر ُج َ
وها في اْلَب ْيت َف ُسئ َل َرُس ُ
اض ْت م ْن ُه ُم ْ
َّللا س ْب َح َان ُه﴿ :وي ْسأُلونك ع ِّن اْلم ِّح ِّ
اعت ِّزُلوا
يض ُق ْل ُهو أ اذى ف ْ
-صلى هللا عليه وسلمَ -ع ْن َذل َك َفأ َْن َزَل َّ ُ ُ

امعوهن ِّفي اْلبي ِّ
الِّّنساء ِّفي اْلم ِّح ِّ
وت
ول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم« :-ج ِّ ُ ُ
ُُ
يض﴾ إَلى آخر َ
ال َرُس ُ
اآلية َفَق َ
َمرَنا إ َّال َخاَلَفَنا فيه.
اصن ُعوا ُكل ش ٍ
يد َه َذا َّ
يء غ ْير الِّّنك ِّ
َن َي َد َ
الر ُج ُل أ ْ
ود َما ُير ُ
اح»َ .فَقاَلت اْلَي ُه ُ
و ْ
ع َش ْيًئا م ْن أ ْ
َّاد ْب ُن ب ْشر إَلى َّ
ول
ول َّ
َّللا إ َّن اْلَي ُه َ
ض ْير َو َعب ُ
ُس ْي ُد ْب ُن ُح َ
ود تَُق ُ
النبي -صلى هللا عليه وسلمَ -فَقا َال َيا َرُس َ
اء أ َ
َف َج َ
َن َق ْد
َك َذا َوَك َذا أَ َف َال َن ْنك ُح ُه َّن في اْل َمحيض َفتَ َم َّع َر(َ )3و ْج ُه َرُسول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ح َّتى َ
ظَنَّنا أ ْ
()4
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -فَب َع َث في آثَاره َما
استَْقَبَلتْ ُه َما َهدَّيةٌ م ْن َلَبن إَلى َرُسول َّ
َو َج َد َعَل ْيه َما َف َخ َر َجا َف ْ
ظَنَّنا أََّن ُه َل ْم َيج ْد َعَل ْيه َما(.)5
اه َما َف َ
َف َسَق ُ

( )1تهذيب الكمال ( ،)305/15الطبقات الكبرى ( ،)440/8الجرح والتعديل ( ،)126/5الجرح والتعديل ( ،)126/5الثقات
( ،)57/5تقريب التهذيب ( ،)314/1تهذيب الكمال (.)306/15
( )2المنهل العذب المورود (.)20/3

وجهه :أَي تغير وأَصلُه قلةُ َّ
وعدم إ ْشراق اللون ،لسان العرب (.)181/5
النضارة
(َّ )3
تمعر ُ
ُ
(َ )4و َج َد َعَل ْيه َما :غضب عليهما ،المرجع السابق (.)446/3

ومجامعتها ،حديث رقم ( )258من
( )5سنن أبي داود ( )1( ،)133/1كتاب الطهارة )103( ،باب في مؤاكلة الحائض ُ
طريق ثابت البناني عن أنس بن مالك...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه مسلم ( )3( ،)246/1كتاب الحيض )2( ،باب االضطجاع مع الحائض في لحاف واحد
حديث رقم ( ،)302من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد...به .متقارب األلفاظ.
والترمذي في سننه ( )44( ،)47/5كتاب تفسير القرءان )3( ،باب ومن سورة البقرة (م-24
تابع )3حديث رقم ( )2977من طريق حما د بن سلمة عن ثابت البناني...به .متقارب األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )1( ،)246/1كتاب الطهارة )181( ،باب تأويل قول هللا -عز وجل-
ك َعن اْل َمحيض﴾ ،حديث رقم ( )287من طريق حماد بن سلمة عن ثابت...به .مختلف األلفاظ.
﴿وَي ْسأَُل َ
ون َ
َ

وابن ماجه في سننه ( )1( ،)264/1كتاب الطهارة وسننها )125( ،باب ما جاء في مؤاكلة
الحائض وسؤرها ،حديث رقم ( )644من طريق حماد بن سلمة عن ثابت...به .مختلف األلفاظ.
والدارمي في سننه ( )1( ،)242/1كتاب الطهارة )107( ،باب مباشرة الحائض ،حديث رقم
( ،)1053من طريق حماد بن سلمة عن ثابت...به .متقارب األلفاظ.
وأحمد في المسند ( )132/3حديث رقم ( )12294من طريق حماد بن سلمة عن ثابت...به.
متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -2حماد بن سلمة بن دينار البصري ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -3ثابت بن أسلم البناني ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،والحديث أخرجه ُمسلم في صحيحه.
فقه الحديث:
دل الحديث على تحريم وطء الحائض ،وعلى جواز االستمتاع بالحائض بكل أنواعه ماعدا الوطء،
َّ
لكنه مقيد بما عدا بين السرة والركبة(.)1
( )1المنهل العذب المورود (.)61/3
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الحديث رقم
()12
َّ
وسى ْب ُن إسماعيل َح َّدثََنا
و َحدثََنا ُم َ
ول
َف َس َد َح ْي ُ
ض َها َوأ َ
َم َرني َرُس ُ
ُهريَق ْت َد ًما َفأ َ
الصالَ َة فيه َّن أ َْو بَق ْدره َّن ثُ َّم
يم َفْلتَ ْعتََّد بَق ْدر َذل َك م َن األَيَّام ثُ َّم ْلتََدع َّ
يض في ُكل َش ْهر َو َح ْي ُ
تَح ُ
ض َها ُم ْس َتق ٌ
ام َأرَة
ام َأرًَة تَ ْسأ ُ
َل َعائ َش َة َعن ْ
أبو َعقيل َع ْن ُب َهَّي َة َقاَل ْت َسم ْع ُت ْ
ظ ْر َق ْد َر َما َك َان ْت
َّ
آم َرَها َفْلتَْن ُ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -أ ْ
َن ُ

صل(.)1
ْلتَ ْغتَس ْل ثُ َّم ْلتَ ْستَثْف ْر بثَ ْوب ثُ َّم ْلتُ َ
تخريج الحديث:

أخرجه أبو داود فقط من أصحاب الكتب التسعة.
دراسة رجال السند:
 -1موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -2يحيى بن المتوكل العمري ،أبو عقيل المدني ،ويقال الكوفي ،الحذاء الضرير ،قال يحيى بن معين
ضعيف ،وقال يحيى بن معين ليس حديثه بشيء ،وقال أحمد بن حنبل واهي الحديث ،وقال أحمد
ا بن حنبل ضعيف ،وقال علي بن المديني ضعيف ،وقال أبو زرعة لين الحديث ،وقال أبو زرعة
شيخ لين ،وقال أبو حاتم ضع يف الحديث يكتب حديثه ،وقال النسائي ضعيف ،وقال ابن حبان
منكر الحديث ،وقال الذهبي ضعفوه ،وقال ابن حجر ضعيف ،مات سنة  167هــ ،روى له مسلم
في مقدمة كتابه وأبو داود(.)2
 -3بهية ،موالة أبي بكر الصديق ،قال الذهبي موالة الصديق روت عن عائشة ،قال الجوزجاني:
سألت عنها ك ي أعرفها فأعياني ،ذكرها ابن عدي وقال أحاديثها ليست مناكير ،قال ابن حجر ال
تعرف ،روى لها أبو داود(.)3
الص َال َة ،حديث رقم
ع َّ
ض ُة تََد ُ
( )1سنن أبي داود ( )1( ،)147/1كتاب الطهارة )110( ،باب من قال :إ َذا َأ ْقَبلت اْل َح ْي َ
( )284من طريق أبي عقيل عن ُبهية...به.
( )2تهذيب الكمال ( ،)511/31تهذيب الكمال ( ،)513/31الجرح والتعديل ( ،)189/9تهذيب الكمال (،)513/31
الجرح والتعديل ( ،)189/9تهذيب الكمال ( ،)514/31تهذيب الكمال ( ،)515/31الجرح والتعديل ( ،)190/9الجرح
والتعديل ( ،)190/9الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ( ،)202/3المجروحين ( ،)116/3الكاشف ( ،)374/2تقريب

التهذيب ( ،)596/1تهذيب الكمال (.)515/31
( )3تهذيب الكمال ( ،)139/35الكاشف ( ،)504/2تقريب التهذيب ( ،)744/1ميزان االعتدال ( ،)355/1ميزان
االعتدال ( ،)355/1تهذيب الكمال (.)139/35
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 -4عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -أم المؤمنين تُ َّ
كنى أم عبد
تزوجها رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -بمكة قبل الهجرة بسنتين ،وقيل قبل ذلك ،وبنى بها
هللاَّ ،
بعد الهجرة في المدينة بعد منصرفة من وقعة بدر في شوال سنة اثنتين للهجرة ،روت عن النبي
–صلى هللا عليه وسلم -الكثير الطيب(.)1
درجة الحديث:
الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن أبا عقيل ضعيف ،وبهية مجهولة.
فقه الحديث:
دل الحديث على أن :الحائض يجب عليها ترك الصالة ،والمستحاضة يجب عليها أداؤها ،وعلى
َّ
الفرق بين دم الحيض ودم االستحاضة(.)2
الحديث رقم
()13
طَلْق ُت
ال ْان َ
َخَب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ثَابت اْل َع ْبدى أ ْ
و َح َّدثََنا أحمد ْب ُن إبراهيم اْل َم ْوصلى أبو َعلى أ ْ
َخَب َرَنا َناف ٌع َق َ

ال َم َّر َر ُج ٌل
ان م ْن َحديثه َي ْو َمئذ أ ْ
اجتَ ُه َف َك َ
اجة إَلى ْابن َعبَّاس َفَق َ
َن َق َ
ضى ْاب ُن ُع َم َر َح َ
َم َع ْابن ُع َم َر في َح َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -في س َّكة م َن الس َكك َوَق ْد َخ َرَج م ْن َغائط أ َْو َب ْول َف َسَّل َم َعَل ْيه َفَل ْم َي ُرَّد
َعَلى َرُسول َّ

ض َر َب
َعَل ْيه َحتَّى إ َذا َك َاد َّ
الر ُج ُل أ ْ
ض َر َب بَي َد ْيه َعَلى اْل َحائط َو َم َس َح به َما َو ْج َه ُه ثُ َّم َ
َن َيتََو َارى في الس َّكة َ
الِّ« :إن ُه ل ْم ي ْمن ْعِّني أ ْن أُرد عل ْيك السالم ِّإًل أِّّنى
اع ْيه ثُ َّم َرَّد َعَلى َّ
الس َ
الر ُجل َّ
ض ْرَب ًة أ ْ
َ
ُخ َرى َف َم َس َح ذ َر َ
ال َم َوَق َ
ول َروى م َح َّم ُد ْب ُن ثَابت َحدي ًثا م ْن َك ًار في َّ
التَيمم.
ل ْم أ ُك ْن على طُ ْه ٍر»َ .ق َ
ُ
ال أبو َد ُاوَد َسم ْع ُت أحمد ْب َن َح ْنَبل َيُق ُ َ ُ

ض ْرَبتَْين َعن َّ
النبي -
ال أبو َد ُاوَد َل ْم ُي َت َاب ْع ُم َح َّم ُد ْب ُن ثَابت في َهذه اْلق َّ
صة َعَلى َ
اس َة َق َ
َق َ
ال ْاب ُن َد َ
صلى هللا عليه وسلمَ -وَرَوْوهُ ف ْع َل ْابن ُع َم َر (.)3
تخريج الحديث:
أخرجه الدارقطني في سننه ( )1( ،)177/1كتاب الطهارة )124( ،باب التيمم في الحضر ،من
طريق محمد بن ثابت...به .متقارب األلفاظ.
( )1تهذيب الكمال (.)227/35

( )2المنهل العذب المورود (.)87/3

( )3سنن أبي داود ( )1( ،)173/1كتاب الطهارة )124( ،باب التيمم في الحضر ،حديث رقم ( )330من طريق محمد
بن ثابت عن نافع...به.
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دراسة رجال السند:
 -1أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي ،أبو علي ،نزيل بغداد ،قال عبد هللا بن أحمد بن حنبل عن
يحيى بن معين ليس به بأس ،وقال الذهبي وثقة ،وقال ابن حجر صدوق ،مات سنة  236ه ــ،
روى له أبو داود وابن ماجه في التفسير(.)1
 -2محمد بن ثابت العبدي ،أبو عبد هللا البصري ،قال ابن سعد ثقة ،وقال يحيى بن معين ليس
بشيء ،وقال النسائي ليس بالقوي ،وقال أبو حاتم ليس بالمتين يكتب حديثه ،وقال العجلي بصري
توهما من سوء حفظه فحش ذلك منه،
ثقة ،وقال ابن حبان كان يرفع المراسيل ويسند الموقوفات ً
طل االحتجاج به ،وقال الذهبي "قال غير واحد ليس بالقوي" ،وقال ابن حجر صدوق لين
فَب ُ

الحديث ،روى له أبو داود وابن ماجه(.)2

 -3نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن فيه محمد بن ثابت العبدي صدوق لين الحديث.

فقه الحديث:
السالم ،وعلى استحباب الطهارة ولو بالتيمم(.)3
َّ
دل الحديث على مشروعية َّ
الحديث رقم
()14

َّللا -
ول َّ
وسى ْب ُن إسماعيل َح َّدثََنا َح َّم ٌاد أ ْ
َخَب َرَنا ثَاب ٌت اْل ُبَناني َع ْن أَبى َن ْ
ال َب َز َق َرُس ُ
ض َرَة َق َ
و َح َّدثََنا ُم َ
ض ُه بَب ْعض.
صلى هللا عليه وسلم -في ثَ ْوبه َو َح َّك َب ْع َ
بم ْثله(.)4

ال َح َّدثََنا َح َّم ٌاد َع ْن ُح َم ْيد َع ْن أََنس َعن النبي -صلى هللا عليه وسلم -
وسى ْب ُن إسماعيل َق َ
َح َّدثََنا ُم َ

( )1تهذيب الكمال ( ،)245/1الجرح والتعديل ( ،)39/2تهذيب الكمال ( ،)246/1الكاشف ( ،)189/1تقريب التهذيب
( ،)77/1تهذيب الكمال (.)247/1

( )2تهذيب الكمال ( ،)554/24الطبقات الكبرى ( ،)370/7تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري ( ،)112/4الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ( ،)45/3الجرح والتعديل ( ،)216/7معرفة الثقات ( ،)233/2المجروحين (،)251/2

الكاشف ( ،)161/2تقريب التهذيب ( ،)471/1تهذيب الكمال (.)557/24
( )3المنهل العذب المورود (.)172/3
البصاق يصيب الثوب ،حديث رقم ( )390من طريق
( )4سنن أبي داود ( )1( ،)201/1كتاب الطهارة )143( ،باب ُ
حميد عن أنس...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )4( ،)441/1كتاب الوضوء )70( ،باب البزاق ُيصيب الثوب،

حديث رقم ( )241من طريق سفيان عن حميد...به .جزء من الحديث بلفظه.

والنسائي في سننه ( )1( ،)259/1كتاب الطهارة )193( ،باب البزاق يصيب الثوب ،حديث رقم
( )307من طريق إسماعيل عن حميد...به .مختلف األلفاظ.
وابن ماجه في سننه ( )5( ،)395/1كتاب اقامة الصالة والسنة فيها )61( ،باب المصلي يتنخم،
حديث رقم ( )1024من حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس...به .متقارب األلفاظ.
والبخاري في صحيحه ( )8( ،)645/1كتاب الصالة )39( ،باب إذا برك البزاق فليأخذه بطرف
ثوبه ،حديث رقم ( )417من طريق زهير عن حميد...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )42/3حديث رقم ( ،)11321من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد...به.
مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -2حماد بن سلمة بن دينار البصري  ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -3حميد بن هالل بن هبيرة ،وُيقال :ابن سويد بن هبيرة العدوي ،عدي تميم ،أبو نصر البصري ،قال

ا بن سعد ثقة ،وقال يحيى بن معين ثقة ،وقال النسائي ثقة ،وقال أبو حاتم كان في الحديث ثقة،
وقال العجلي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال ابن حجر ثقة عالم ،روى له الجماعة(.)1

 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،والحديث أخرجه البخاري في صحيحه.
فقه الحديث:
دل الحديث على أ ن البزق في الثوب جائز وال ينقض الوضوء(.)2
َّ
( )1تهذيب الكمال ( ،)403/7الطبقات الكبرى ( ،)231/7تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري ( ،)117/4تهذيب الكمال
( ،)405/7الجرح والتعديل ( ،)230/3معرفة الثقات ( ،)325/1الثقات ( ،)147/4تقريب التهذيب (،)182/1
تهذيب الكمال (.)406/7

( )2المنهل العذب المورود (.)273/3
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كتاب الصالة
الحديث رقم
()15
َّللا -صلى هللا
ول َّ
ال َك َ
ان َرُس ُ
ص ْب ُن ُع َم َر َح َّدثََنا ُش ْعَب ُة َع ْن أَبى اْلم ْن َهال َع ْن أَبى َب ْرَزَة َق َ
وح َّدثََنا َحْف ُ
َ
َّ
صى اْل َمد َينة َوَي ْرج ُع
ص َر َوا َّن أ َ
صلي اْل َع ْ
َح َدَنا َلَي ْذ َه ُب إَلى أَ ْق َ
صلي الظ ْه َر إ َذا َازَلت الش ْم ُس َوُي َ
عليه وسلمُ -ي َ
طر َّ
َّ
و َّ
الل ْيل.
ال إَلى َش ْ
الش ْم ُس َحَّيةٌ َوَنس ُ
يت اْل َم ْغر َب َوَك َ
ال ثُ َّم َق َ
ان َال ُيَبالي تَأْخ َير اْلع َشاء إَلى ثُلُث الل ْيلَ .ق َ
َ

َّ
ان َي ْك َرُه َّ
ان
الن ْوَم َقْبَل َها َواْل َحد َ
يس ُه الذى َك َ
يث َب ْع َد َها َوَك َ
ال َوَك َ
صلي الص ْب َح َو َما َي ْعر ُ
ف أَ
َق َ
َح ُدَنا َجل َ
ان ُي َ
ين إَلى اْلم َائة(.)1
يها م َن الست َ
َي ْعرُف ُه َوَك َ
ان َيْق َأُر ف َ
تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )10( ،)311/2كتاب األذان )104( ،باب القراءة في الفجر
حديث رقم ( )771من طريق شعبة...به .متقارب األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )5( ،)447/1كتاب المساجد ومواضع الصالة )39( ،باب وقت العشاء
وتأخيرها ،حديث رقم ( .)647من طريق سيار بن سالمة عن أبيه عن أبي برزة...به .متقارب األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )6( ،)361/1كتاب المواقيت )2( ،أول وقت الظهر ،حديث رقم ()494
من طريق شعبة...به .مختلف األلفاظ.
والترمذي في سننه ( )3( ،)329/1كتاب الصالة )125( ،باب ما جاء في كراهية النوم قبل
العشاء ،حديث رقم ( )168من طريق عوف عن أبي المنهال...به .مختلف األلفاظ.
وابن ماجه في سننه ( )3( ،)286/1كتاب الصالة )12( ،باب النهي عن النوم قبل صالة
العشاء وعن الحديث بعدها ،حديث رقم ( )701من طريق عوف عن أبي المنهال...به .مختلف األلفاظ.
والدارمي في سننه ( )3( ،)309/1كتاب الصالة ) 66( ،باب قدر القراءة في الفجر ،حديث رقم
( )1300من طريق عوف عن أبي المنهال...به .مختلف األلفاظ.
والدارمي في سننه ( )3( ،)358/1كتاب الصالة ) 139( ،باب النهي عن النوم قبل العشاء
والحديث بعدها حديث رقم ( )1429من طريق شعبه عن أبي المنهال...به .مختلف األلفاظ.
( )1سنن أبي داود ( )2( ،)207/1كتاب الصالة )3( ،باب في وقت الصالة النبي -صلى هللا عليه وسلم  -وكيف كان
يصليها ،حديث رقم ( )398من طريق أبي المنهال عن أبي برزة...به.
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وأحمد في مسنده ( )423/4حديث رقم ( )19684من طريق عوف عن أبي المنهال...به .متقارب
األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )425/4حديث رقم ( )19697من طريق شعبة عن أبي المنهال...به .متقارب
األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة األزدي النمري ،أبو عمر الحوضي البصري ،قال ابن سعد
ثقة  ،وقال أحمد بن حنبل ثبت ثبت متقن ال يؤخذ عليه حرف واحد ،وقال علي بن المديني اجتمع
أهل البصرة على عدالته ،وقال أبو حاتم صدوق متقن ،وقال الذهبي ثبت حجة ،وقال ابن حجر
ثقة ثبت ،مات سنة  225ه ـ ــ ،روى له البخاري وأبو داود والنسائي(.)1
مأمونا
 -2شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي األزدي ،أبو بسطام الواسطي ،قال ابن سعد كان ثقة
ً

ثبت صاحب حديث وحجة ،وقال ابن معين شعبة إ مام المتقنين ،وقال أحمد بن حنبل ثبت ،وقال
ظا
العجلي ثقة في الحديث ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال ابن حبان كان من سادات أهل زمانه حف ً
وفضال ،وقال الذهبي أ مير المؤمنين في الحديث ثبت حجة ،وقال ابن حجر ثقة
تقانا وورًعا
ً
وا ً
حافظ متقن ،مات سنة  160هــ ،روى له الجماعة(.)2

سيار بن سالمة الرياحي ،أبو المنهال البصري ،من بني رياح بن يربوع بن حنظلة ،قال ابن سعد
َّ -3
كان ثقة ،وقال ابن معين ثقة ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم صدوق صالح الحديث ،وقال
النسائي ثقة ،وذكره الذهبي وقال ثقة ،وقال ابن حجر ثقة ،مات سنة  129هـ ــ ،روى له
الجماعة(.)3

( )1تهذيب الكمال ( ،)26/7الطبقات الكبرى ( ،)307/9تهذيب الكمال ( ،)28/7الجرح والتعديل ( )182/3تهذيب
الكمال ( )28/7الجرح والتعديل ( )182/3الكاشف ( )341/1تقريب التهذيب ( ،)172/1تهذيب الكمال (.)29/7

( )2تهذيب الكمال ( ،)479/12الطبقات الكبرى ( ،)280/7تهذيب الكمال ( ،)493/12تهذيب الكمال (،)490/12
معرفة الثقات ( ،)456/1الجرح والتعديل ( ،)163/1الثقات ( ،)446/6الكاشف ( ،)485/1تقريب التهذيب
( ،)266/1تهذيب الكمال (.)495/12
( )3تهذيب الكمال ( ،)308/12الطبقات ( ،)236/7تهذيب الكمال ( ،)309/12معرفة الثقات ( ،)445/1الجرح
والتعديل ( ،)254/4تهذيب الكمال ( ،)309/12الكاشف ( ،)475/1تقريب التهذيب ( ،)261/1تهذيب الكمال
(.)310/12
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 -4نضلة بن عبيد ،أبو برزة األسلمي ،صاحب النبي -صلى هللا عليه وسلم -روى له الجماعة ،قال
قديما وشهد مع رسول هللا فتح مكة ولم يزل يغزو مع رسول هللا حتى قبض رسول
ابن سعد أسلم ً
فتحول إلى البصرة فنزل بها حين نزلها المسلمون ،قال أبو حاتم له
هللا -صلى هللا عليه وسلمَّ -
صحبة ،وذكره ابن حبان وق ال له صحبة ،وقال الذهبي له صحبة  ،وقال ابن حجر صحابي،
توفي سنة  65ه ـ ــ ،روى له الجماعة(.)1
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على أن أفضلية الصالة أول وقتها ،وأن جواز تأخير صالة العشاء إلى ثلث الليل أو
َّ
صليت جماع ًة ،وكراهية النوم قبلها والحديث بعدها ،إال إذا كان في مصلحة عامة للمسلمين(.)2
نصفه إذا ُ
الحديث رقم
()16
َّ
وسى ْب ُن إسماعيل َح َّدثََنا َح َّم ٌاد َع ْن س َماك ْبن َح ْرب َع ْن َجابر ْبن َس ُم َرَة أ َّ
ان
َن ب َ
ال ًال َك َ
و َحدثََنا ُم َ
ضت(َّ )3
الش ْم ُس(.)4
ُي َؤذ ُن الظ ْه َر إ َذا َد َح َ
تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه ( )5( ،)432/1كتاب المساجد ومواضع الصالة )33( ،باب استحباب
تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر ،حديث رقم ( )618من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة
عن سماك...به .متقارب األلفاظ.
وابن ماجه في سننه ( )2( ،)275/1كتاب الصالة )3( ،باب وقت صالة الظهر ،حديث رقم
( )673من طريق شعبة عن سماك بن حرب...به .متقارب األلفاظ.
( )1تهذيب الكمال ( ،)407/29الطبقات الكبرى ( ،)9/7الجرح والتعديل ( ،)499/8الثقات ( ،)419/3الكاشف
( ،)322/2تقريب التهذيب ( ،)513/1تهذيب الكمال (.)410/29
( )2المنهل العذب المورود (.)309/3
الشمس :أَي زالت عن َكبد السماء إلى جهة الغرب ،لسان العرب (.)149/7
( )3دحضت
ُ
( )4سنن أبي داود ( )2( ،)209/1كتاب الصالة )4( ،باب في وقت صالة الظهر ،حديث رقم ( )403من طريق سماك
بن حرب عن جابر بن سمرة...به.
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وأحمد في مسنده ( )91/5حديث رقم ( )20744من طريق زهير عن سماك...به .مختلف
األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -2حماد بن سلمة بن دينار البصري  ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -3سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة بن ربيعة بن عامر بن ذهل بن
ثعلبة الذهلي البكري ،أ َُبو المغيرة الكوفي ،قال يحيى بن معين ثقة ،وقال أحمد بن حنبل ثقة،
يترك حديثه أحد ،وقال أبو
وقال ابن خراش في حديثه لين ،وقال العجلي تابعي جائز الحديث لم ُ
كثيرا،
حاتم صدوق ثقة ،وقال النسائي ليس به بأس وفي حديثه شيء ،وقال ابن حبان يخطئ ً

وقال الذهبي أحد علماء الكوفة وهو ثقة ساء حفظه ،وقال ابن حجر صدوق وروايته عن عكرمة
خاصة مضطربة وقد تغير بآخره ،مات سنة  123هـ ــ ،روى له البخاري في الجامع وروى له في
القراءة خلف اإلمام وغيره ،وروى له الباقون(.)1
 -4جابر بن َس ُم َرة بن جنادة ،ويقال ابن عمرو بن جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سواءة ْبن
عامر ْبن صعصعة السوائي ،أبو عبد هللا ،ويقال أبو خالد العامري ،وأمه خالدة بنت أبي وقاص

أخت سعد بن أبي وقاص ،له وألبيه صحبة ،نزل بالكوفة ومات بها ،روى عن النبي -صلى هللا عليه

وسلم -وعن أبيه سمرة وعلى بن أبي طالب وعمر بن الخطاب ،صحب رسول هللا وروى عنه ،وقال
أبو حاتم له صحبة ،وقال ابن حبان ألبيه سمرة بن جنادة صحبة ،وقال الذهبي صحابي كأبيه ،وقال
ابن حجر صحابي ابن صحابي نزل الكوفة ومات بها بعد سنة  70هـ ،روى له الجماعة(.)2

درجة الحديث:
سماكا صدوق ،والحديث أخرجه مسلم في صحيحه.
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن
ً
( )1تهذيب الكمال ( ،)115/12تهذيب الكمال ( ،)119/12الجرح والتعديل ( ،)279/4تهذيب الكمال (،)119/12
الجرح والتعديل ( ،)279/4تهذيب الكمال ( ،)121/12معرفة الثقات ( ،)436/1الجرح والتعديل ( ،)279/4تهذيب
الكمال ( ،)120/12الثقات ( ،)339/4الكاشف ( ،)465/1تقريب التهذيب ( ،)255/1تهذيب الكمال (،)121/12
تهذيب الكمال (.)121/12

( )2تهذيب الكمال ( ،)437/4الطبقات الكبرى ( ،)24/6الجرح والتعديل ( ،)493/2الثقات ( ،)52/3الكاشف (،)287/1
تقريب التهذيب ( ،)136/1تهذيب الكمال (.)440/4
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فقه الحديث:
دل الحديث على مشروعية تأخير األذان لصالة الظهر عن أول الوقت إذا اشتد الحر(.)1
َّ

الحديث رقم
()17

وح َّدثَنا ُقتَيب ُة بن سعيد ح َّدثَنا َّ
َخَب َرُه أ َّ
َّللا -
ول َّ
الل ْي ُث َعن ْابن ش َهاب َع ْن أََنس ْبن َمالك أََّن ُه أ ْ
َ َ
َن َرُس َ
َ َ َْ ْ ُ َ
الشمس بيضاء مرتَفع ٌة حَّيةٌ ،وي ْذهب َّ
َّ
الذاه ُب إَلى اْل َع َوال ي
صلى هللا عليه وسلمَ -ك َ
ََ َ ُ
ص َر َو ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ
صلي اْل َع ْ
ان ُي َ
و َّ
الش ْم ُس ُم ْرتَف َع ٌة(.)2
َ
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )9( ،)21/2كتاب مواقيت الصالة )13( ،باب وقت العصر،
حديث رقم ( )550عن الزهري عن أنس...به .متقارب األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )5( ،)433/1كتاب المساجد )34( ،باب استحباب التبكير بالعصر،
حديث رقم ( )621من طريق الليث...به .متقارب األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )6( ،)370/1كتاب المواقيت )8( ،تعجيل العصر ،حديث رقم ( .)506من
طريق قتيبة بن سعيد عن الليث...به .بلفظه.
وابن ماجه في سننه ( )2( ،)278/1كتاب الصالة )5( ،باب وقت صالة العصر ،حديث رقم
( )682من طريق الليث بن سعد...به .متقارب األلفاظ.
والدارمي في سننه ( )2( ،)275/1كتاب الصالة )15( ،باب وقت العصر ،حديث رقم ()1208
من طريق الزهري عن أنس...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )223/3حديث رقم ( )13264من طريق الليث...به .متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد هللا الثقفي ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث العاشر.
( )1المنهل العذب المورود (.)316/3
( )2سنن أبي داود ( )2( ،)209/1كتاب الصالة )5( ،باب في وقت صالة العصر ،حديث رقم ( )404من طريق ابن
شهاب عن أنس بن مالك...به.
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 -2الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ،أبو الحارث المصري ،مولى عبد الرحمن ْبن َخالد ْبن

مسافر ،قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث صحيحه  ،وقال يحيى بن معين ثقة ،وقال ابن
المديني ُثبت ،وقال أحمد بن حنبل ثقة ثبت ،وقال ابن خراش صدوق صحيح الحديث ،وقال

النسائي ثقة ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال الذهبي اإلمام ثبت ،وقال ابن حجر ثقة

ثبت فقيه إمام مشهور ،مات سنة  175ه ـ ــ ،روى له الجماعة(.)1
 -3محمد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب بن عبد هللا بن الحارث بن زهرة بن كالب بن
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري ،أبو بكر المدني ،سكن الشام ،ذكره ابن سعد وقال
جامعا ،يحيى بن معين قال ثقة ،علي بن المديني قال فقيه
فقيها
ً
ثقة كثير الحديث والعلم والرواية ً
عالم ،وقال أبو حاتم أثبت أصحاب أنس الزهري ،وقال أبو زرعة حافظ ،وقال ابن حبان كان
فاضال ،وقال الذهبي أحد األعالم مات سنة  124هـ ــ ،وقال ابن حجر فقيه حافظ متفق
فقيها
ً
ً
على جاللته واتقانه ،مات سنة  125هــ ،وقيل قبل ذلك بسنة ،روى له الجماعة(.)2
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على استحباب المبادرة بصالة العصر أول وقتها؛ ألنه ال يمكن أن يذهب الذاهب بعد
َّ
صالة العصر ميلين أو ثالثًا والشمس لم تتغير بصفرة إال إذا صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله،
وال يكاد يحصل هذا إال في األيام الطويلة ،كما يدل الحديث على أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل
الشيء مثله سوى فيء الزوال(.)3
( )1تهذيب الكمال ( ،)255/24الطبقات الكبرى ( ،)524/9الجرح والتعديل ( ،)179/7تهذيب الكمال (،)263/24
الجرح والتعديل ( ،)197/7تهذيب الكمال ( ،)264/24تهذيب الكمال ( ،)261/24تهذيب الكمال (،)264/24
تهذيب الكمال ( ،)263/24معرفة الثقات ( ،)230/2الجرح والتعديل ( ،)179/7الكاشف ( ،)151/2تقريب التهذيب
( ،)464/1تهذيب الكمال (.)279/24
( )2تهذيب الكمال ( ،)419/26الطبقات ( ،)429/7تاريخ ابن معين ( ،)403/1الجرح والتعديل ( ،)74/8الجرح
والتعديل ( ،)74/8الجرح والتعديل ( ،)74/8الثقات ( ،)349/5الكاشف ( ،)219/2تقريب التهذيب (،)506/1
تهذيب الكمال (.)443/26
( )3المنهل العذب المورود (.)317/3
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الحديث رقم
()18
ال َد َخْلَنا َعَلى أََنس ْبن َمالك َب ْع َد
و َح َّدثََنا اْلَق ْعَنبي َع ْن َمالك َعن اْل َعالَء ْبن َع ْبد َّ
الر ْح َمن أََّن ُه َق َ
َّللا -
ول َّ
الص َ
يل َّ
ص َ
ص َر َفَل َّما َف َر َ
ال َسم ْع ُت َرُس َ
الة أ َْو َذ َك َرَها َفَق َ
الته َذ َك ْرَنا تَ ْعج َ
صلي اْل َع ْ
غ م ْن َ
ام ُي َ
الظ ْهر َفَق َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
س
ول «تْلك صال ُة اْل ُمنافقين تْلك صال ُة اْل ُمنافقين تْلك صال ُة اْل ُمنافقين ي ْجل ُ
صلى هللا عليه وسلمَ -يُق ُ
ِّ
ان -أ ْو على قْرن ِّي الش ْيط ِّ
ان -قام فنقر أْرب اعا ًل
س فكان ْت ب ْين قْرن ْي ش ْيط ٍ
اصفرت الش ْم ُ
أح ُد ُه ْم حتى ِّإذا ْ
يال»(.)1
ي ْذ ُكُر َّللا ِّفيها ِّإًل قلِّ ا
تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه ( )5( ،)434/1كتاب المساجد )34( ،باب استحباب التبكير بالعصر،
حديث رقم ( )622من طريق العالء بن عبد الرحمن...به .مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )6( ،)372/1كتاب المواقيت ) 9( ،باب التشديد في تأخير العصر ،حديث
رقم ( )510من طريق العالء بن عبد الرحمن...به .جزء من الحديث بلفظه.
والترمذي في سننه ( )2( ،)320/1كتاب الصالة )120( ،باب ما جا ء في تعجيل العصر
حديث رقم ( )160من طريق العالء بن عبد الرحمن...به .جزء من الحديث بلفظه.
ومالك في الموطأ ( )5( ،)184/1كتاب القرءان ) 10( ،باب النهي عن الصالة بعد الصبح وبعد
العصر ،حديث رقم ( )46من طريق مالك...به .بلفظه.
وأحمد في مسنده ( )149/3حديث رقم ( )12448من طريق مالك...به .بلفظه.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة الحارثي اْلَق ْعَنبى ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -3العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي  ،أبو شبل المدني مولى الحرقة من جهينة ،قال محمد
ابن سعد كان ثقة كثير الحديث ثبتًا ،وقال يحيى بن معين ليس به بأس ،وقال أبو زرعة ليس هو

بأقوى ما يكون ،وقال أبو حاتم صالح ثقة ،وقال النسائي ليس به بأس ،وذكره ابن حبان في
( )1سنن أبي داود ( )2( ،)212/1كتاب الصالة )5( ،باب في وقت صالة العصر ،حديث رقم ( )413من طريق مالك
عن العالء بن عبد الرحمن...به.
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الثقات ،وقال أحمد بن حنبل العالء ثقة ،وقال ابن حجر صدوق ُربما وهم ،مات عام بضع
وثالثين ومائة ،روى له البخاري في كتاب "القراءة خلف اإلمام" وفي كتاب "رفع اليدين في
الصالة" ،وروى له الباقون(.)1
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن العالء صدوق ،والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ،والحديث
صححه األلباني ،وقال الترمذي حسن صحيح.
فقه الحديث:
دل الحديث على كراهية تأخير صالة العصر(.)2
َّ
الحديث رقم
()19
و َح َّدثََنا َع ْب ُد
وت ُه
ال« :ال ِّذي ت ُف ُ
َق َ
ِّ
ال الزْهري َع ْن سالم َع ْن أَبيه َعن َّ
ال:
«أُتر»َ .و ْ
اختُل َ
النبي -صلى هللا عليه وسلمَ -ق َ
وب فيه َوَق َ
ف َعَلى أَي َ
َ
« ُوِّتر»(.)4

َّللا ْب ُن َم ْسَل َم َة َع ْن َمالك َع ْن َنافع َعن ْابن ُع َم َر أ َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم-
ول َّ
َّ
َن َرُس َ
()3
َّللا ْب ُن ُع َم َر:
ال ُعَب ْي ُد َّ
ال أبو َد ُاوَد َوَق َ
صال ُة اْلع ْص ِّر فكأنما ُوِّتر أ ْهل ُه ومال ُه»َ .ق َ

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )9( ،)37/2كتاب مواقيت الصالة )14( ،إثم من فاتته صالة
العصر ،حديث رقم ( ،)552من طريق مالك...به .بلفظه.
( )1تهذيب الكمال ( ،)520/22الطبقات الكبرى ( ،)309/5تاريخ ابن معين برواية الدارمي ( ،)173/1الجرح والتعديل
( ،)358/6الجرح والتعديل ( ،)358/6تهذيب الكمال ( ،)523/22الثقات ( ،)247/5الجرح والتعديل (،)357/6
الكاشف ( ،)105/2تقريب التهذيب ( ،)435/1تهذيب الكمال (.)524/22
( )2المنهل العذب المورود (.)336/3
فردا ،لسان العرب (.)274/5
(ُ )3وت َر أهله وماله :نقصه أهله وماله وبقي ً
( )4سنن أبي داود ( )2( ،)212/1كتاب الصالة )5( ،باب في وقت صالة العصر ،حديث رقم ( )414من طريق نافع
عن ابن عمر...به.
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ومسلم في صحيحه ( )5( ،)534/1كتاب المساجد )35( ،باب التغليط في تفويت صالة
العصر ،حديث رقم ( ،)626من طريق مالك...به .بلفظه.
والترمذي في سننه ( )3( ،)343/1كتاب الصالة ) 128( ،باب ما جاء في السهو عن وقت
صالة العصر ،حديث رقم ( ،)175من طريق نافع...به .بلفظه.
وابن ماجه في سننه ( )2( ،)279/1كتاب الصالة ( ) 6باب المحافظة على صالة العصر
حديث رقم ( ،)685من طريق سالم عن ابن عمر...به .بلفظه.
ومالك في الموطأ ( )1( ،)44/1كتاب وقوت الصالة )5( ،باب جامع الوقوت ،حديث رقم ()21
من طريق مالك...به .بلفظه.
وأحمد في مسنده ( )13/2حديث رقم ( )4621من طريق نافع...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة الحارثي اْلَق ْعَنبى ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -3نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -4عبد هللا بن عمر  ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على الترهيب من تأخير صالة العصر عن وقتها(.)1
َّ

( )1المنهل العذب المورود (.)338/3
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الحديث رقم
()20
و َح َّدثََنا َداوُد ْب ُن َشبيب َح َّدثََنا َح َّم ٌاد َع ْن ثَابت اْل ُبَناني َع ْن أََنس ْبن مالك َق َ َّ
صلي اْل َم ْغر َب
ُ
ال ُكنا ُن َ
َ

م َع َّ
َح ُدَنا َم ْوض َع َنْبله(.)1
النبي -صلى هللا عليه وسلم -ثُ َّم َن ْرمى َفَي َرى أ َ
َ
تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )9( ،)49/2كتاب مواقيت الصالة )18( ،باب وقت المغرب
حديث رقم ( )559من طريق رافع بن خديج عن أنس...به .متقارب األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )5( ،)441/1كتاب المساجد ) 38( ،باب بيان أن أول وقت المغرب عند
غروب الشمس ،حديث رقم ( )637من طريق ثابت البناني ،عن أنس بن مالك...به .مختلف األلفاظ.
وابن ماجه في سننه ( )2( ،)280/1كتاب الصالة ) 7( ،باب وقت صالة المغرب ،حديث رقم
( )687من طريق رافع بن خديج عن أنس...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )114/3حديث رقم ( )12075من طريق حميد عن أنس...به .بلفظ مختلف
وأحمد في مسنده ( )189/3حديث رقم ( )12899من طريق حميد عن أنس...به .بلفظ مختلف.
وأحمد في مسنده ( )205/3حديث رقم ( )13064من طريق حميد عن أنس...به .بلفظ مختلف.

دراسة رجال السند:
 -1داود بن شبيب الباهلي ،أبو سليمان البصري ،صدوق سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -2حماد بن سلمة بن دينار البصري  ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -3ثابت بن أسلم البناني ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ والحديث متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على مشروعية تعجيل صالة المغرب ،وهذا مجمع عليه(.)2
َّ
( )1سنن أبي داود ( )2( ،)212/1كتاب الصالة )6( ،باب في وقت المغرب ،حديث رقم ( )416من طريق ثابت البناني
عن أنس بن مالك...به.
( )2المنهل العذب المورود (.)339/3
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الحديث رقم
()21
َّ
ال
صْف َو َ
يسى َع ْن َيز َيد ْبن أَبى ُعَب ْيد َع ْن َسَل َم َة ْبن األ َْك َوع َق َ
ان ْبن ع َ
و َحدثََنا َع ْم ُرو ْب ُن َعلي َع ْن َ
َّ
َك َ َّ
اب َحاج ُب َها(.)2()1
صلي اْل َم ْغر َب َس َ
اع َة تَ ْغ ُر ُب الش ْم ُس إ َذا َغ َ
ان النبي -صلى هللا عليه وسلمُ -ي َ
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )9( ،)50/2كتاب مواقيت الصالة )18( ،باب وقت المغرب،
حديث رقم ( ،)561من طريق يزيد بن أبي عبيد...به .متقارب األلفاظ.
أخرجه مسلم في صحيحه ( )5( ،)441/1كتاب المساجد )38( ،باب أول وقت المغرب ،حديث
رقم ( )636من طريق يزيد بن أبي عبيد...به .متقارب األلفاظ.
أخرجه الترمذي في سننه ( )2( ،)322/1كتاب الصالة )122( ،باب ما جاء في وقت المغرب
حديث رقم ( .)164من طريق يزيد بن أبي عبيد...به .مختلف األلفاظ.
أخرجه ابن ماجه في سننه ( )2( ،)281/1كتاب الصالة )7( ،باب وقت صالة المغرب ،حديث
رقم ( ) 688من طريق يزيد بن أبي عبيد ،مختلف األلفاظ.
أخرجه الدارمي في سننه ( )2( ،)275/1كتاب الصالة )16( ،باب وقت المغرب ،حديث رقم
( )1209من طريق صفوان بن عيسى...به .بلفظه.
أخرجه أحمد في مسنده ( )51/4حديث رقم ( )16484من طريق صفوان...به .بلفظه.
دراسة رجال السند:
 -1عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي ،أبو حفص البصري الصيرفي الفالس الحافظ ،قال أبو
زرعة حافظ ،وقال أبو حاتم صدوق ،وقال النسائي ثقة صاحب حديث حافظ ،وذكره ابن حبان في
الثقات ،وقال الذهبي أحد األ عالم ،وقال ابن حجر ثقة حافظ ،مات سنة  249هـ ــ ،روى له
الجماعة(.)3
ين تَْب َدأُ في الطلُ وع ،لسان العرب (.)299/1
( )1حاج ُب الشمسَ :ق ْرُنها وهو ناحيةٌ من ُق ْرصها ح َ
( )2سنن أبي داود ( )2( ،)213/1كتاب الصالة )6( ،باب في وقت المغرب ،حديث رقم ( )417من طريق يزيد بن أبي
ُعبيد عن سلمة بن األكوع...به.
( )3تهذيب الكمال ( ،)162/22الكاشف ( ،)84/2الجرح والتعديل ( ،)249/6مشيخة النسائي ( ،)60/1الثقات
( ،)487/8الكاشف ( ،)84/2تقريب التهذيب ( ،)424/1تهذيب الكمال (.)165/22
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 -2صفوان بن عيسى القرشي الزهري أبو محمد البصري القسام ،قال محمد بن سعد كان ثقة صال ًحا،
وقال العجلي بصري ثقة ،وقال أبو حاتم صالح الحديث ،وقال ابن حبان كان من خيار عباد هللا،
وقال الذهبي وثق ،وقال ابن حجر ثقة مات سنة  200ه ـ ـ ،استشهد له البخاري في "الصحيح"،
وروى له في األدب ،وروى له الباقون(.)1
 -3يزيد بن أبي عبيد ،أبو خالد األسلمي ،مولى سلمة بن األكوع ،قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث،
وقال يحيى بن معين ثقة ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال أبو داود ثقة ،وذكره ابن
حبان في الثقات ،وقال الذهبي صدوق ،وقال ابن حجر ثقة ،مات عام بضع وأربعين ،روى له
الجماعة(.)2
 -4سلمة بن عمرو بن األكوع ،ويقال سلمة بن وهيب بن األكوع ،واسمه سنان بن عبد هللا بن قشير
شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة ،وبايع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ثالث مرات في أول
الناس وفي أوسطهم وفي آخرهم وبايعه يومئذ على الموت .روى عن رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -وعن طلحة بن عبيد هللا وأبي ب كر الصديق وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب ،وقال أبو
حاتم له صحبة(.)3
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
جمع عليه(.)4
َّ
دل الحديث على مشروعية تعجيل صالة المغرب ،وهذا ُم َ

( )1تهذيب الكمال ( ،)208/13الطبقات الكبرى ( ،)294/7معرفة الثقات ( ،)467/1الجرح والتعديل ( ،)425/4الثقات
( ،)321/8الكاشف ( ،)504/1تقريب التهذيب ( ،)277/1تهذيب الكمال (.)210/13

( )2تهذيب الكمال ( ،)206/32الطبقات ( ،)528/7تاريخ الدوري ( ،)155/3معرفة الثقات ( ،)365/2الجرح والتعديل
( ،)280/9تهذيب الكمال ( ،)206/32الثقات ( ،)535/5الكاشف ( ،)388/2تقريب التهذيب ( ،)603/1تهذيب
الكمال (.)207/32
( )3تهذيب الكمال ( ،)301/11الجرح والتعديل (.)166/4
( )4المنهل العذب المورود (.)339/3
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الحديث رقم
()22

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
صال ُح ْب ُن ُعَب ْيد َع ْن
و َحدثََنا أبو اْل َوليد الطَيالسي َحدثََنا أبو َهاشم َ -ي ْعني الز ْعَف َران َّي َ -حدثَني َ
َّ
اء ِّم ْن ب ْع ِّدى ُيؤ ِّّخُرون
ول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم« :-ي ُكو ُن عل ْي ُك ْم أُمر ُ
ال َرُس ُ
ال َق َ
يص َة ْبن َوقاص َق َ
َقب َ
الصالة ف ِّهي ل ُك ْم و ِّهى عل ْي ِّه ْم فصُّلوا مع ُه ْم ما صل ُوا اْل ِّقْبلة»(.)1
تخريج الحديث:
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ( )56/7من طريق أبي الوليد الطيالسي...به .بلفظه ،وقال:
هذا حديث الجماعة.
والطبراني في "المعجم الكبير" ( )315/18حديث رقم ( )959من طريق أبي هاشم
الزعفراني...به .بلفظه.
دراسة رجال السند:
 -1هشام بن عبد الملك الباهلي ،موالهم أبو الوليد الطيالسي البصري ،قال ابن سعد كان ثقة حجة
ثبتًا ،قال يحيى بن معين ثقة ،وقال علي بن المديني ثقة ،وقال أحمد بن حنبل متقن ،وقال أبو
زرعة إمام في زمانه ،وقال العجلي ثق ة ثبت في الحديث ،وقال أبو حاتم إ مام متقن عامل ثبت
حافظ ،وقال ابن حبان كان من عقالء الناس ،وقال الذهبي حافظ ،وقال ابن حجر ثقة ثبت ،مات
سنة  227ه ـ ــ ،روى له الجماعة(.)2
 -2عمار بن عمارة ،أبو هاشم الزعفراني البصري ،قال يحيى بن معين ثقة ،وقال أبو حاتم صالح ما
أرى بحديثه بأس  ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر ال بأس به،
مات بعد المائة ،روى له أبو داود(.)3

( )1سنن أبي داود ( )2( ،)220/1كتاب الصالة )10( ،باب إذا أ َّخر االمام الصالة عن الوقت ،حديث رقم ( )434من
طريق صالح بن ُعبيد عن قبيصة بن وقاص...به.
( )2تهذيب الكمال ( ،)226/30الطبقات الكبرى ( ،)300/7تاريخ أسماء الثقات ( ،)251/1الجرح والتعديل (،)65/9
الجرح والتعديل ( ،)65/9الجرح والتعديل ( ،)66/9معرفة الثقات ( ،)330/2الجرح والتعديل ( ،)66/9الثقات
( ،)571/7الكاشف ( ،)337/2تقريب التهذيب ( ،)573/1تهذيب الكمال (.)332/30
( )3تهذيب الكمال ( ،)200/21سؤالت ابن الجنيد ( ،)328/1الجرح والتعديل ( ،)391/6الثقات ( ،)286/7الكاشف
( ،)51/2تقريب التهذيب ( ،)408/1تهذيب الكمال (.)201/21
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 -3صالح بن عبيد ،قال أبو حاتم روى عن قبيص وعن أبي هاشم ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال
الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر مقبول(.)1
 -4قبيصة بن وقاص السلمي ،من بني ثعلبة بن بهثة بن سليم ،له صحبة عداده في أهل البصرة وروى
احدا وقع بعلو،
عن النبي -صلى هللا عليه وسلم -روى عن صالح بن عبيد روى له أبو داود حديثًا و ً

قبيصا له صحبة ،وقال
وقال ابن سعد له صحبة ،وقال أبو حاتم ً
نقال عن أبي الوليد الطيالسي :إن ً
ابن حبان له سماع من الرسول -صلى هللا عليه وسلم ،-وقال الذهبي له صحبة(.)2

درجة الحديث:
صحح الحديث.
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن
صالحا مقبول ،واأللباني َّ
ً
فقه الحديث:
دل الحديث على أن الطائع له ثواب طاعته ،والمخالف عليه وبال مخالفته ،ويدل بمفهومه على أن
َّ
الكافر ال ُيطاع(.)3
الحديث رقم
()23
َن َّ
ام َع ْن َقتَ َاد َة َع ْن أََنس ْبن َمالك أ َّ
النب َّي -صلى هللا عليه وسلم-
و َح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َكثير أ ْ
َخَب َرَنا َه َّم ٌ
ال« :م ْن ن ِّسي صال اة فْل ُيصِّّلها ِّإذا ذكرها ًل كفارة لها ِّإًل ذ ِّلك»(.)4
َق َ
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )9( ،)88/2كتاب مواقيت الصالة )37( ،باب من نسي صالة
فليصل إذا ذكرها ،حديث رقم ( )597من طريق همام عن قتادة...به .بلفظه.
ومسلم في صحيحه ( )5( ،)477/1كتاب المساجد ) 55( ،باب قضاء الصالة الفائتة حديث رقم
( ،)684من طريق همام عن قتادة...به .بلفظه.
( )1تهذيب الكمال ( ،)69/13الجرح والتعديل ( ،)408/4الثقات ( ،)457/6الكاشف ( ،)497/1تقريب التهذيب (.)273/1

( )2تهذيب الكمال ( ،)496/23الطبقات الكبرى ( ،)56/7الجرح والتعديل ( ،)124/7الثقات ( ،)345/3الكاشف (.)133/2

( )3المنهل العذب المورود (.)20/4
( )4سنن أبي داود ( )2( ،)223/1كتاب الصالة )11( ،باب فيمن نام عن الصالة أو نسيها ،حديث رقم ( )442من
طريق قتادة عن أنس بن مالك...به.
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والترمذي في سننه ( )2( ،)347/1كتاب الصالة ( ) 131باب ما جاء في الرجل ينسى الصالة،
حديث رقم ( ،)178من طريق أبي عوانة عن قتادة...به .جزء من الحديث بلفظه.
والنسائي في سننه ( )6( ،)423/1كتاب المواقيت )52( ،فيمن نسي صالة ،حديث رقم (،)612
من طريق أبي عوانة عن قتادة...به .جزء من الحديث بلفظه
وابن ماجه في سننه ( )2( ،)284/1كتاب الصالة ) 10( ،باب من نام عن الصالة أو نسيها
حديث رقم ( ،)696من طريق أبي عوانة عن قتادة...به .جزء من الحديث بلفظه.
والدارمي في سننه ( )2( ،)283/1كتاب الصالة )26( ،باب من نام عن صالة أو نسيها،
حديث رقم ( )1229من طريق سعيد عن قتادة...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )100/3حديث رقم ( )11911من طريق سعيد عن قتادة...به .مختلف
األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1محمد بن كثير العبدي ،أبو عبد هللا البصري ،أخو سليمان بن كثير وكان سليمان أكبر منه
بخمسين سنة ،قال يحيى بن معين لم يكن يستأهل أن يكتب عنه ،قال أبو حاتم صدوق ،وقال
فاضال ،وقال الذهبي روى له البخاري ،وقال ابن حجر ثقة لم يصب من
تقيا
ً
ابن حبان كان ً
ضعفه ،مات سنة  223ه ـ ،روى له الجماعة(.)1
 -2همام بن يحيى بن دينار العوذي المحلمي ،أبو عبد هللا ،ويقال :أبو بكر البصري ،قال محمد بن
سعد ثقة ربما غلط في الحديث  ،وقال يحيى بن معين ثقة صالح ،وقال أحمد بن حنبل همام أثبت
في كل المشايخ ،وقال أبو زرعة ال بأس به ،وقال أبو حاتم ثقة صدوق ،وذكره ابن حبان في
الثقات ،وقال الذهبي حافظ ،وقال ابن حجر ثقة ربما وهم ،مات سنة أربع أو خمس وستين ،وقال
العجلي ثقة ،روى له الجماعة(.)2
 -3قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث السادس.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
( )1تهذيب الكمال ( ،)334/26سؤالت ابن الجنيد ( ، )357/1الجرح والتعديل ( ،)70/8الثقات ( ،)77/9الكاشف
( ،)213/2تقريب التهذيب ( ،)504/1تهذيب الكمال (.)336/26
( )2تهذيب الكمال ( ،)302/30الطبقات ( ،)282/7الجرح والتعديل ( ،)108/9الجرح والتعديل ( ،)108/9الجرح
والتعديل ( ،)109/9الجرح والتعديل ( ،)109/9الثقات ( ،)586/7الكاشف ( ،)339/2تقريب التهذيب (،)574/1
معرفة الثقات ( ،)334/2تهذيب الكمال (.)310/30
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درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
تقصير(.)1
ًا
دل الحديث على أ ن فوات الصالة بالنوم ومثله النسيان ال ُيعد
َّ
الحديث رقم
()24
َّ
َّللا -صلى هللا
ول َّ
ال َقد َم َرُس ُ
و َح َّدثََنا ُم َس َّدٌدَ ،ح َّدثََنا َع ْب ُد اْل َوارث َع ْن أبي التيَّاح َع ْن أََنس ْبن َمالك َق َ
ام فيه ْم أ َْرَب َع َع َش َرَة
عليه وسلم -اْل َمد َين َة َفَن َزَل في ُعْلو اْل َمد َينة في َحي ُيَق ُ
ال َل ُه ْم َب ُنو َع ْمرو ْبن َع ْوف َفأَ َق َ
َّ
َّللا -صلى هللا
ظ ُر إَلى َرُسول َّ
ال أََن ٌسَ -ف َكأَني أ َْن ُ
اءوا ُمتََقلد َ
ين ُس ُيوَف ُه ْم َ-فَق َ
َلْيَل ًة ثُ َّم أ َْرَس َل إَلى َبني الن َّجار َف َج ُ
عليه وسلمَ -عَلى َراحَلته َوأ َُبو َب ْكر رْد َف ُه َومألُ َبني َّ
ول ََّّللا
وب َوَك َ
ان َرُس ُ
الن َّجار َح ْوَل ُه َحتَّى َأْلَقى بفَناء أبي أَي َ
َ
َّ
َم َر ببَناء اْل َم ْسجد
الص َ
صلي َح ْي ُث أ َْد َرَك ْت ُه َّ
صلي في َم َرابض اْل َغَنم َوان ُه أ َ
ال ُة َوُي َ
صلى هللا عليه وسلمُ -ي َالن َّجار َفَقال« :يا بِّني النج ِّار ث ِّ
ام ُن ِّ
َفأ َْرس َل إَلى َبني َّ
طلُ ُب ثَ َمَن ُه إ َّال إَلى
وني ِّبح ِّائ ِّط ُك ْم هذا»َ .فَقالُوا َو َّ
َّللا ًال َن ْ
َ
َ
ان فيه َن ْخ ٌل
َّ
ين َوَك َان ْت فيه خ َر ٌب َوَك َ
ور اْل ُم ْشرك َ
ال أََن ٌس َوَك َ
ول َل ُك ْم َك َان ْت فيه ُق ُب ُ
ان فيه َما أَ ُق ُ
َّللا َع َّز َو َج َّلَ .ق َ

َّ
صفوا
ول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -بُق ُبور اْل ُم ْشرك َ
َم َر َرُس ُ
ين َف ُنب َش ْت َوباْلخ َرب َف ُسوَي ْت َوبالن ْخل َفُقط َع َف َ
َفأ َ
الص ْخ َر َو ُهم َي ْرتَج ُزو َن َو َّ
النبي -صلى هللا
ض َادتَْيه( )2ح َج َارًة َو َج َعلُوا َي ْنُقلُو َن َّ
ا َّلن ْخ َل قْبَل َة اْل َم ْسجد َو َج َعلُوا ع َ
ْ
ِّ
ص ِّر األ ْنصار واْلمه ِّ
اجرْة»(.)3
ول« :الل ُهم ًل خ ْير إًل خ ْيُر اآلخرْة فا ْن ُ
عليه وسلمَ -م َع ُه ْم َو ُه َو َيُق ُ
ُ
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )8( ،)658/1كتاب الصالة )48( ،باب هل تنبش قبور مشركي
الجاهلية حديث رقم ( ،)428من طريق أبي التياح عن أنس بن مالك...به .بلفظه.
ومسلم في صحيحه ( )5( ،)373/1كتاب المساجد ) 1( ،باب ايتاء مسجد النبي ،حديث رقم
( )524من طريق أبي التياح الضبعي عن أنس...به .متقارب األلفاظ.
وابن ماجه في سننه ( )4( ،)303/1كتاب المساجد والجماعات )3( ،باب أين يجوز بناء
المساجد ،حديث رقم ( )742من طريق أبي التياح...به .مختلف األلفاظ.
( )1المنهل العذب المورود (.)37/4
ضادتُه :ناحيته ،لسان العرب (.)293/3
( )2ع َ
( )3سنن أبي داود ( )2( ،)227/1كتاب الصالة )12( ،باب في بناء المساجد ،حديث رقم ( )453من طريق أبي التياح
عن أنس بن مالك...به.
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وأحمد في مسنده ( )118/3حديث رقم ( )12117من طريق أبي التياح...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1مسدد بن مسرهد بن مسربل األسدي ،أبو الحسن البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث األول.
 -2عبد الوراث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث األول.
 -3يزيد بن حميد ،أبو التياح الضبعي ،من أنفسهم البصري ،قال ابن سعد ثقة وله أحاديث ،وقال
أحمد بن حنبل ثقة ثبت ،وقال يحيى بن معين ثقة ،وعلي بن المديني قال معروف ،وقال العجلي
ثقة ،وقال أبو زرعة ثقة ،وقال النسائي ثقة ،وقال أبو حاتم صالح ،وذكره ابن حبان في الثقات،
وقال الذهبي ثقة عابد ،وقال ابن حجر ثقة ثبت ،مات سنة  128ه ــ ،روى له الجماعة(.)1
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد ،ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على مشروعية الهجرة من بالد الكفر إلى بالد اإلسالم(.)2
َّ
الحديث رقم
()25
ان
ال َك َ
وسى ْب ُن إسماعيل َح َّدثََنا َح َّم ُاد ْب ُن َسَل َم َة َع ْن أَبى التَّيَّاح َع ْن أََنس ْبن َمالك َق َ
و َح َّدثََنا ُم َ
طا لَبني َّ
َّللا -صلى هللا عليه
ول َّ
َم ْوض ُع اْل َم ْسجد َحائ ً
ور اْل ُم ْشرك َ
ال َرُس ُ
ين َفَق َ
الن َّجار فيه َح ْر ٌث َوَن ْخ ٌل َوُق ُب ُ
وسلم« :-ث ِّ
ام ُن ِّ
وني ِّب ِّه»َ .فَقاُلوا َال َن ْبغى به ثَمًناَ .فُقط َع َّ
اق
الن ْخ ُل َو ُسو َى اْل َح ْر ُث َوُنب َ
ور اْل ُم ْشرك َ
ين َو َس َ
ش ُق ُب ُ
َ
ِّ
ول
اْل َحد َ
وسى َو َح َّدثََنا َع ْب ُد اْل َوارث بَن ْحوه َوَك َ
ال« :فا ْغفْر»َ .م َك َ
ان «فا ْن ُ
ان َع ْب ُد اْل َوارث َيُق ُ
صْر»َ .ق َ
يث َوَق َ
ال ُم َ
يث(.)3
خ َر ٌب َوَزَع َم َع ْب ُد اْل َوارث أََّن ُه أَ َف َاد َح َّم ًادا َه َذا اْل َحد َ

( )1تهذيب الكمال ( ،)109/32الطبقات الكبرى ( ،)238/7الجرح والتعديل ( ،)256/9الجرح والتعديل ( ،)256/9الجرح
والتعديل ( ،)256/9معرفة الثقات ( ،)361/2الجرح والتعديل ( ،)256/9تهذيب الكمال ( ،)111/32الجرح والتعديل
( ،)256/9الثقات ( ،)534/5الكاشف ( ،)381/2تقريب التهذيب ( ،)600/1تهذيب الكمال (.)112/32

( )2المنهل العذب المورود (.)60/4

( )3سنن أبي داود ( )2( ،)228/1كتاب الصالة )12( ،باب في بناء المساجد ،حديث رقم ( )454من طريق أبي التياح
عن أنس بن مالك...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه أحمد في مسنده ( )18/3حديث رقم ( )12117من طريق حماد بن سلمة...به .بلفظه.
دراسة رجال السند:
 -1موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -2حماد بن سلمة بن دينار البصري  ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -3يزيد بن حميد ،أبو التياح الضبعي ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث الرابع والعشرين.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.
فقه الحديث:
دل الحديث على مشروعية الهجرة من بالد الكفر إلى بالد اإلسالم(.)1
َّ
الحديث رقم
()26
و َح َّدثََنا َس ْه ُل ْب ُن تَ َّمام ْبن َبزيع َح َّدثََنا ُع َم ُر ْب ُن ُسَل ْيم اْلَباهلي َع ْن أبي اْل َوليد َسأَْل ُت ْاب َن ُع َم َر َعن
َّ
صى في
ض ُم ْب َتَّل ًة َف َج َع َل َّ
ال ُمط ْرَنا َذ َ
َصَب َحت األ َْر ُ
صى الذي في اْل َم ْسجد َفَق َ
ات َلْيَلة َفأ ْ
الر ُج ُل َيأْتي باْل َح َ
اْل َح َ
ال« :ما أ ْحسن هذا»(.)2
ول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَّ -
ثَ ْوبه َفَي ْب ُس ُ
ط ُه تَ ْحتَ ُه َفَل َّما َق َ
الصالَ َة َق َ
ضى َرُس ُ
تخريج الحديث:
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ( ،) 271/2باب ذكر بدء تحصيب المسجد ،حديث رقم ()1298
من طريق أبي الوليد...به .متقارب األلفاظ.

( )1المنهل العذب المورود (.)60/4
صى المسجد ،حديث رقم ( )458من طريق عمر ابن
( )2سنن أبي داود ( )2( ،)230/1كتاب الصالة )15( ،باب في َح َ
سليم الباهلي عن أبي الوليد...به
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دراسة رجال السند:
 -1سهل بن تمام بن بزيع الطفاوي السعدي ،أبو عمرو البصري ،قال أبو حاتم شيخ ،وقال أبو زرعة
لم يكن يكذب كان ربما وهم في الشيء ،قال ابن حبان كان يخطئ ،وقال الذهبي ربما وهم ،وقال
ابن حجر صدوق يخطئ ،مات بعد المائتين(.)1
 -2عمر بن سليم الباهلي البصري ،قال أبو حاتم شيخ ،وقال أبو زرعة صدوق ،وذكره ابن حبان في
الثقات ،وقال الذهبي َّ
صدق ُه أبو زرعة ،وقال ابن حجر صدوق له أوهام ،مات بعد المائة ،روى له

أبو داود(.)2

وه َو
 -3عبد هللا بن الحارث األنصاري ،أبو الوليد البصري ،نسيب ُم َح َّمد ْبن سيرين ،وختنه َعَلى أختهُ ،
َّللا ْبن اْل َحارث ،قال ابن سعد قليل الحديث ،قال أبو حاتم يكتب حديثه ،وقال أبو
وسف ْبن َعبد َّ
والد ُي ُ
زرعة ثقة ،وقال النسائي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال ابن حجر ثقة ،روى له الجماعة(.)3

 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
درجة الحديث:
مجهول.

سهال صدوق ُيخطئ ،وعمر صدوق له أوهام ،وأبو الوليد
الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن ً

فقه الحديث:
دل الحديث على مشروعية الصالة على الحصى في المسجد(.)4
َّ

( )1تهذيب الكمال ( ،)176/12الجرح والتعديل ( ،)194/4الجرح والتعديل ( ،)194/4الثقات ( ،)290/8الكاشف
( ،)468/1تقريب التهذيب (.)257/1
( )2تهذيب الكمال ( ،)379/21الجرح والتعديل ( ،)113/6الجرح والتعديل ( ،)113/6الثقات ( ،)176/7الكاشف
( ،)62/2تقريب التهذيب ( ،)413/1تهذيب الكمال (.)380/21

( )3تهذيب الكمال ( ،)400/14الطبقات الكبرى ( ،)240/7الجرح والتعديل ( ،)31/5الجرح والتعديل ( ،)31/5تهذيب
الكمال ( ،)401/14الثقات ( ،)26/5تقريب التهذيب ( ،)299/1تهذيب الكمال (.)401/14
( )4المنهل العذب المورود (.)66/4
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الحديث رقم
()27
و َح َّدثََنا ُم ْسل ُم
ال:
هللا عليه وسلمَ -ق َ

َن َّ
ان َع ْن َقتَ َاد َة َع ْن أََنس ْبن َمالك أ َّ
النب َّي -صلى
ام َو ُش ْعَب ُة َوأََب ُ
ْب ُن إبراهيم َح َّدثََنا ه َش ٌ
«الت ْف ُل(ِّ )1في اْلم ْس ِّج ِّد خ ِّطيئ ٌة وكفارُت ُه أ ْن ُتو ِّاري ُه»(.)2

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )8( ،)642/1كتاب الصالة )37( ،باب كفارة البزاق في المسجد،
حديث رقم ( ،)415من طريق قتادة عن أنس...به .متقارب األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )5( ،)390/1كتاب المساجد ومواضع الصالة )13( ،باب النهي عن البصاق
في المسجد في الصالة وغيرها ،حديث رقم ( )552من طريق قتادة عن أنس...به .متقارب األلفاظ.

والنسائي في سننه ( )8( ،)492/1كتاب المساجد ) 30( ،البصاق في المسجد ،حديث رقم
( )722من طريق قتادة...به .متقارب األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )173/3حديث رقم ( )12711من طريق شعبة...به .متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1مسلم بن إبراهيم األزدي الفراهيدي ،موالهم أبو عمرو البصري ،قال ابن سعد ثقة كثير الحديث،
قال يحيى بن معين ثقة مأمون ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة صدوق ،وقال ابن حبان
كان من المتقنين ،وقال الذهبي قال ابن معين ثقة مأمون ،وقال ابن حجر ثقة مأمون مكثر عمي
بآخره ،مات سنة  222ه ـ وهو أكبر شيخ ألبي داود ،روى له الجماعة(.)3
 -2أ -هشام بن أبي عبد هللا الدستوائي ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث السادس.
ب -شعبة بن الحجاج العتكي األزدي ،ثقة حافظ متقن سبقت ترجمته في الحديث الخامس عشر.

َّ
نفخا بال ريق فهو َّ
النْفث،
ونحوهما والتَّْفل بالفم ال يكون إال ومعه شيء من الريق فإذا كان ً
( )1التْفل والتَفالُ :
البصاق والزَبد ُ
لسان العرب (.)77/11
( )2سنن أبي داود ( )2( ،)235/1كتاب الصالة ) 22( ،باب في كراهية البزاق في المسجد ،حديث رقم ( )474من طريق
قتادة عن أنس بن مالك...به.

( )3تهذيب الكمال ( ،)487/27الطبقات الكبرى ( ،)304/7الجرح والتعديل ( ،)181/8معرفة الثقات ( ،)276/2الجرح
والتعديل ( ،)181/8الثقات ( ،)157/9الكاشف ( ،)257/2تقريب التهذيب ( ،)529/1تهذيب الكمال (.)492/27
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ج -أبان بن يزيد العطار ،أبو يزيد البصري ،قال أحمد بن حنبل ثبت في كل المشايخ ،وقال
يحيى بن معين ثقة ،وذكره العجلي وقال ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال النسائي ثقة ،وذكره
ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي أحمد ثبت في كل المشايخ ،وقال ابن حجر ثقة له أفراد،
مات في حدود الستين ،روى له الجماعة سوى ابن ماجه(.)1
 -3قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث السادس.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على أ ن البزاق في المسجد ذنب يطلب تكفيره بدفنه في األرض(.)2
َّ
الحديث رقم
()28
َّللا -صلى هللا عليه
ول َّ
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
و َح َّدثََنا ُم َس َّدٌد َح َّدثََنا أبو َع َو َان َة َع ْن َقتَ َاد َة َع ْن أََنس ْبن َمالك َق َ
اق ِّفي اْلم ْس ِّج ِّد خ ِّطيئ ٌة وكفارتُها د ْف ُنها»(.)3
وسلم« :-اْل ُبز ُ
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )8( ،)642/1كتاب الصالة )37( ،باب كفارة البزاق في المسجد
حديث رقم ( )415من طريق قتادة...به .بلفظه.
ومسلم في صحيحه ( )5( ،)390/1كتاب المساجد ومواضع السجود )13( ،باب النهي عن
البصاق في المسجد في الصالة وغيرها ،حديث رقم ( )552من طريق قتادة عن أنس...به .بلفظه.
( )1تهذيب الكمال ( ،)24/2الجرح والتعديل ( ،)299/2الجرح والتعديل ( ،)299معرفة الثقات ( ،)199/1الجرح والتعديل
( ،)299/2تهذيب الكمال ( ،)25/2الثقات ( ،)68/6الكاشف ( ،)107/1تقريب التهذيب ( ،)87/1تهذيب الكمال
(.)26/2
( )2المنهل العذب المورود (.)91/4
( )3سنن أبي داود ( )2( ،)235/1كتاب الصالة ) 22( ،باب في كراهية البزاق في المسجد ،حديث رقم ( )475من طريق
قتادة عن أنس بن مالك...به.
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والنسائي في سننه ( )8( ،)492/1كتاب المساجد ) 30( ،البصاق في المسجد ،حديث رقم
( )722من طريق أبي عوانة...به .متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1مسدد بن مسرهد بن مسربل األسدي ،أبو الحسن البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث األول.
 -2الوضاح بن عبد هللا اليشكري ،أبو عوانة الواسطي البزاز ،قال يحيى بن معين ثبت ،وقال أحمد
ابن حنبل ثبت ،وقال أبو زرعة ثقة إذا حدث من كتابه ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم صدوق
ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات  ،وقال الذهبي ثقة متقن الكتابة ،وقال ابن حجر ثقة ثبت ،مات
سنة  175أو  176هـ ــ ،روى له الجماعة(.)1
 -3قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث السادس.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على أ ن البزاق في المسجد ذنب يطلب تكفيره بدفنه في األرض(.)2
َّ
الحديث رقم
()29
ول
و َح َّدثََنا اْلَق ْعَنبى َح َّدثََنا أبو َم ْوُدود َع ْن َع ْبد َّ
الر ْح َمن ْبن أبي َح ْد َرد األ َْسَلمي َسم ْع ُت أبا ُه َرْي َرَة َيُق ُ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم« -من دخل هذا اْلمس ِّجد فبزق ِّف ِّ
يه أ ْو تنخم فْلي ْح ِّفْر فْلي ْد ِّف ْن ُه فِّإ ْن ل ْم
ول َّ
ْ
ْ
ال َرُس ُ
َق َ
ي ْفع ْل فْلي ْب ُز ْق ِّفي ث ْو ِّب ِّه ُثم ْلي ْخُر ْج ِّب ِّه»(.)3
( )1تهذيب الكمال ( ،)441/30الجرح والتعديل ( ،)40/9الجرح والتعديل ( ،)40/9الجرح والتعديل ( ،)41/9معرفة
الثقات ( ،)340/2الجرح والتعديل ( ،)41/9الثقات ( ،)562/7الكاشف ( ،)349/2تقريب التهذيب (،)580/1
تهذيب الكمال (.)448/30
( )2المنهل العذب المورود (.)91/4
( )3سنن أبي داود ( )2( ،)236/1كتاب الصالة )22( ،باب في كراهية البزاق في المسجد ،حديث رقم ( )477من طريق
أبي مودود عن طريق عبد الرحمن بن أبي حدرد األسلمي...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه أحمد في مسنده ( )260/2حديث رقم ( )7522من طريق أبي مودود...به .متقارب األلفاظ.

أخرجه أحمد في مسنده ( )324/2حديث رقم ( )8280من طريق أبي مودود...به .بلفظه.
أخرجه أحمد في مسنده ( )471/2حديث رقم ( )10052من طريق أبي مودود...به .مختلف األلفاظ.

دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة الحارثي اْلَق ْعَنبى ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2عبد العزيز بن أبي سليمان الهذلي ،موالهم أبو مودود المدني ،قال ابن معين ثقة ،وقال أحمد بن
حنبل ثقة ،وقال أبو داود ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال ابن حبان كان ممن يخطئ ،وقال الذهبي
وثقوه ،وقال ابن حجر مقبول ،روى له أبو داود والترمذي والنسائي(.)1
 -3عبد الرحمن بن أبي حدرد األسلمي ،واسمه عبد ،األسلمي المدني ،قال الدارقطني ال بأس به،
وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال ابن حجر مقبول ،روى له البخاري في األدب وروى له أبو داود
احدا(.)2
حديثًا و ً

 -4أبو هريرة الدوسي اليماني ،صاحب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وحافظ الصحابة ،اختلف في
كثير فقيل :اسمه عبد الرحمن بن صخر ،وقيل عبد الرحمن بن غنم ،وقيل
اسمه واسم ابيه اختال ًفا ًا
عبد هللا بن عائذ ،وقيل عبد هللا بن عامر ،وقيل عبد هللا بن عمرو ،وقيل سكين بن هانئ ،وقيل
سكين بن مل ،وقيل سكين بن صخر ،وقيل عامر بن عبد شمس ،وقيل عامر بن عمير ،وقيل برير
ابن عشرقة ،وقيل عبدنهم ،وقيل عبد شمس ،وقيل غنم ،وقيل عبيد بن غنم ،وقيل عمرو بن غنم،
وقيل عمرو بن عامر ،وقيل سعيد بن الحارث ،وقيل غير ذلك ،وقال هشام بن محمد الكلبي :اسمه
عمير بن عامر بن ذي الشرى بن طريف بن عيان أبي صعب بن هنية بن سعد بن ثعلبة بن سليم
ابن فهم بن غن م بن دوس بن عدثان بن عبد هللا بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد هللا
ابن مالك بن نصر بن األزد ،وهكذا قال خليفة بن خياط في نسبه ،إ َّال أنه قال :عتاب بدل عيان
وقال منبه هنية ،ويقال كان اسمه في الجاهلية عبد شمس وكنيته أبو األسود ،فسماه رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -عبد هللا َّ
اه أبا هريرة(.)3
وكن ُ
( )1تهذيب الكمال ( ،)142/18الجرح والتعديل ( ،)384/5الجرح والتعديل ( ،)384/5تهذيب الكمال ( ،)144/18الجرح
والتعديل ( ،)384/5الثقات ( ،)114/7الكاشف ( ،)655/1تهذيب الكمال (.)144/18
( )2تهذيب الكمال ( ،)57/17تهذيب الكمال ( ،)57/17الثقات ( ،)91/5تقريب التهذيب ( ،)338/1تهذيب الكمال
(.)57/17
( )3تهذيب الكمال (.)366/34
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درجة الحديث:
حسن إسناده األلباني.
الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن أبا مودود وعبد الرحمن مقبوالن ،وقد َّ
فقه الحديث:
ابيا(.)1
َّ
دل الحديث على أن من بزق في المسجد ُيطلب منه أن يدفن بزاقه في تراب المسجد إذا كان تر ً
الحديث رقم
()30
َسَقع في َم ْسجد
و َح َّدثََنا ُقتَْيَبةُ ْب ُن َسعيد َح َّدثََنا اْلَف َرُج ْب ُن َف َ
ضاَل َة َع ْن أبي َسعيد َق َ
ال َأرَْي ُت َواثَل َة ْب َن األ ْ
()2
َّللا -صلى هللا
ول َّ
ال ألَني َأرَْي ُت َرُس َ
يل َل ُه ل َم َف َعْل َت َه َذا َق َ
ص َق َعَلى اْل ُبوري ثُ َّم َم َس َح ُه بر ْجله َفق َ
د َم ْش َق َب َ
عليه وسلمَ -يْف َعُل ُه(.)3
تخريج الحديث:
أخرجه أحمد في مسنده ( )490/3من طريق الفرج بن فضالة...به .بلفظه.
دراسة رجال السند:
 -1قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد هللا الثقفي ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث العاشر.

فرج بن فضالة بن النعمان بن نعيم التنوخي القضاعي ،أبو فضالة الشامي الحمصي ،ويقال:
 -2ال َ

الدمشقي  ،قال ابن سعد ضعيف ،وقال يحيى بن معين ضعيف الحديث ،وقال أحمد بن حنبل إذا
حدث عن الشاميين فليس به بأس ،وقال أبو حاتم صدوق يكتب حديثه وال ُيحتج به ،وقال

النسائي ضعيف ،وقال الدارقطني ضعيف ،وقال ابن حبان ال يحل االحتجاج له ،وقال الذهبي

ضعفه الدارقطني وغيره وقواه أحمد ،وقال ابن حجر ضعيف ،مات سنة  176هـ ــ ،روى له أبو
داود والترمذي وابن ماجه(.)4
( )1المنهل العذب المورود (.)93/4

وبورياء ،لسان العرب (.)87/4
البوري :هي الحصير المعمول من القصب ويقال فيها بارَّيةٌ ُ
(ُ )2
( )3سنن أبي داود ( )2( ،)238/1كتاب الصالة ) 22( ،باب في كراهية البزاق في المسجد ،حديث رقم ( )484من طريق
الفرج بن فضالة عن أبي سعيد...به.

( )4تهذيب الكمال ( ،)156/23الطبقات الكبرى ( ،)327/7سؤالت ابن الجنيد ( ،)461/1سؤالت أبي داود لإلمام أحمد
( ،)265/1الجرح والتعديل ( ،)86/7الضعفاء والمتروكون للنسائي ( ،)87/1تهذيب الكمال ( ،)163/23المجروحين
( ،)206/2الكاشف ( ،)120/2تقريب التهذيب ( ،)444/1تهذيب الكمال (.)164/23
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 -3أبو سعد الحميري الشامي الحمصي ،روى له أبو داود ،وقال ابن حجر :مجهول ،مات بعد
المائة(.)1
 -4واثلة بن األسقع بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة ،أسلم قبل تبوك والنبي -صلى
هللا عليه وسلم -يتجهز لها وشهدها معه ،وكان من أهل الصفة روى عن النبي -صلى هللا عليه
وسلم -وعن أبي مرثد الغنوي ،وأبي هريرة ،وأم سلمة زوج النبي -صلى هللا عليه وسلم.)2(-
درجة الحديث:
الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن الفرج ضعيف ،وأبا سعد مجهول.
فقه الحديث:
شيئا في يده كالعرجون والعصا لقضاء المصالح(.)3
َّ
دل الحديث على مشروعية استصحاب الشخص ً
الحديث رقم
()31
ال َسم ْع ُت َجدي َع ْب َد
ورَة َق َ
و َح َّدثََنا النَفْيلى َح َّدثََنا إبراهيم ْب ُن إسماعيل ْبن َع ْبد اْل َملك ْبن أَبى َم ْح ُذ َ
ان
ول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -األَ َذ َ
ول أَْلَقى َعَل َّى َرُس ُ
ورَة َيُق ُ
ورَة َي ْذ ُك ُر أََّن ُه َسم َع أبا َم ْح ُذ َ
اْل َملك ْب َن أبي َم ْح ُذ َ
َّللا أ ْشه ُد أن
َّللا أ ْشه ُد أ ْن ًل ِّإله إًل ُ
َّللا أ ْكبُر أ ْشه ُد أ ْن ًل ِّإله إًل ُ
َّللا أ ْكبُر ُ
َّللا أ ْكبُر ُ
َّللا أ ْكبُر ُ
َح ْرًفا َح ْرًفا « ُ

ول
ُمحم ادا ر ُس ُ

ول
ُمحم ادا ر ُس ُ

ِّ
َّللا أ ْشه ُد أن ُمحم ادا
ِّ
َّللا أ ْشه ُد أن ُمحم ادا

رسول ِّ
َّللا
ُ ُ
رسول ِّ
َّللا
ُ ُ

َّللا أ ْشه ُد أن
َّللا أ ْشه ُد أ ْن ًل ِّإله إًل ُ
أ ْشه ُد أ ْن ًل ِّإله إًل ُ
حي على الصال ِّة حي على الصال ِّة حي على اْلفال ِّح حي

ول في اْلَف ْجر« :الصال ُة خ ْيٌر ِّمن الن ْومِّ»(.)4
ال َوَك َ
ان َيُق ُ
على اْلفال ِّح»َ .ق َ
تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه ( )4( ،)287/1كتاب الصالة )3( ،باب صفة األذان ،حديث رقم
( )379من طريق أبي محذورة...به .مختلف األلفاظ.
( )1تهذيب الكمال ( ،)345/33تهذيب الكمال ( ،)345/33تقريب التهذيب (.)643/1
( )2تهذيب الكمال ( ،)393/30تهذيب الكمال (.)394/30
( )3المنهل العذب المورود (.)101/4
( )4سنن أبي داود ( )2( ،)248/1كتاب الصالة )28( ،باب كيف األذان ،حديث رقم ( ) 504من طريق عبد الملك بن
أبي محذورة عن جده عبد الملك بن أبي محذورة...به.
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والترمذي في سننه ( )2( ،)371/1كتاب الصالة )140( ،باب ما جاء في الترجيع في األذان،
حديث رقم ( )191من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة...به .مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )7( ،)432/1كتاب األذان )3( ،باب خفض الصوت في الترجيع في
االذان ،حديث رقم ( )628من طريق إبراهيم بن إسماعيل...به .مختلف األلفاظ.
وابن ماجه في السنن ( )2( ،)291/1كتاب الصالة ) 2( ،باب الترجيع في االذان حديث رقم
( ،) 708من طريق عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة...به .مختلف األلفاظ.
والدارمي في سننه ( )2( ،)270/1كتاب الصالة )7( ،باب الترجيع في االذان حديث رقم
( )1196من طريق أبي محذورة...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )409/3حديث رقم ( ،) 15316من طريق عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي
محذورة...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن محمد بن علي بن نفيل بن زراع بن علي ،وقيل :وقيل :ابن عبد هللا بن قيس بن
عصم بن كرز بن هالل بن عصم بن نصر ،وقيل :نصر بن زمان بن خزيمة بن نهد بن زيد بن
ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة القضاعي ،أبو جعفر النفيلي الحراني ،قال يحيى بن
معين ثقة ،وقال أحمد بن حنبل صاحب حديث ،وقال أبو حاتم ثقة مأمون ،وقال النسائي ثقة،
متقنا يحفظ ،وقال الذهبي الحافظ ،وقال ابن
وقال الدارقطني ثقة مأمون ،وقال ابن حبان كان ً
حجر ثقة حافظ ،مات سنة  234هــ ،روى له الجماعة سوى مسلم(.)1

 -2إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة القرشي الجمحي المكي ،قال ابن حجر مجهول،
عرف ،روى له أبو داود(.)2
ضعفه األزدي ،وقال الذهبي ال يكاد ُي َ

 -3عبد الملك بن أبي محذورة القرشي الجمحي المكي ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي ثقة،
وقال ابن حجر مقبول ،روى له البخاري في أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي(.)3
( )1تهذيب الكمال ( ،)88/16الجرح والتعديل ( ،)159/5سؤالت أبو داود لإلمام أحمد ( ،)274/1الجرح والتعديل
( ،)195/5تهذيب الكمال ( ،)91/16تهذيب الكمال ( ،)91/16الثقات ( ،)357/8الكاشف ( ،)595/1تقريب
التهذيب ( ،)321/1تهذيب الكمال (.)92/16
( )2تهذيب الكمال ( ،)44/2تقريب التهذيب ( ،)87/1ميزان االعتدال ( ،)77/1تهذيب الكمال (.)45/2
( )3تهذيب الكمال ( ،)397/18الثقات ( ،)117/5الكاشف ( ،)668/1تقريب التهذيب ( ،)364/1تهذيب الكمال
(.)397/18
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 -4أبو محذورة القرشي الجمحي المكي المؤذن ،له صحبة ،واختلف في اسمه واسم أبيه ونسبه ،فقيل:
اسمه أوس ،وقيل سمرة ،وقيل سلمة ،وقيل سلمان ،واسم أبيه معير ،وقيل :عمير بن لوذان بن وهب بن
سعد بن جمح ،وقيل :ابن لوذان بن ربيعة بن سعد بن جمح ،روى عن النبي -صلى هللا عليه وسلم.)1(-
درجة الحديث:
الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن إبراهيم مجهول ،وعبد الملك مقبول ،والحديث أخرجه مسلم في صحيحه،
يرتقي إلى الحسن لغيره.

فقه الحديث:
شيئا يطلب منه أن يسأل من هو عالم به(.)2
َّ
دل الحديث على أن من جهل ً
الحديث رقم
()32

َّ َّ
َّ
ول
يمت َّ
الصالَ ُة َوَرُس ُ
ص َه ْيب َع ْن أََنس َق َ
ال أُق َ
و َحدثََنا ُم َسدٌد َحدثََنا َع ْب ُد اْل َوارث َع ْن َع ْبد اْل َعزيز ْبن ُ
()3
الص َ َّ
ام اْلَق ْوُم(.)4
َّ
ام إَلى َّ
الة َحتى َن َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -نجي في َجانب اْل َم ْسجد َف َما َق َ
تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه ( )4( ،)284/1كتاب الحيض )33( ،باب الدليل على أن نوم الجالس ال
ينقض الوضوء ،حديث رقم ( ،)376من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس...به .مختلف األلفاظ.

أخرجه النسائي في سننه ( )10( ،)534/1كتاب اإلمامة )13( ،باب اإلمام تعرض له الحاجة
بعد اإلقامة ،حديث رقم ( ،)790من طريق عبد العزيز...به .متقارب األلفاظ.
أخرجه أحمد في مسنده ( )101/3حديث رقم ( )1926من طريق عبد العزيز بن صهيب...به.
متقارب األلفاظ.

( )1تهذيب الكمال (.)256/34
( )2المنهل العذب المورود (.)140/4
(َّ )3
النجي :فالن نجي فالن أَي يناجيه دون من سواه ،لسان العرب (.)308/15
قعودا ،حديث رقم
( )4سنن أبي داود ( )2( ،)265/1كتاب الصالة )46( ،باب في الصالة تقام ولم يأت اإلمام ينتظرونه ً
( )544من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس...به.
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دراسة رجال السند:
 -1مسدد بن مسرهد بن مسربل األسدي ،أبو الحسن البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث األول.
 -2عبد الوراث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث األول.
 -3عبد العزيز بن صهيب البناني ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث األول.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،والحديث أخرجه مسلم في صحيحه
فقه الحديث:
دل الحديث على جواز مفاجأة الشخص أمام الجماعة ،وعلى جواز تأخير الصالة عند أول وقتها(.)1
َّ
الحديث رقم
()33
صل ي
ان َع ْن َع ْمرو ْبن د َينار َسم َع َجاب َر ْب َن َع ْبد َّ
ول إ َّن ُم َعا ًذا َك َ
و َح َّدثََنا ُم َس َّدٌد َح َّدثََنا ُسْفَي ُ
َّللا َيُق ُ
ان ُي َ
م َع َّ
النبي -صلى هللا عليه وسلم -ثُ َّم َي ْرج ُع َفَي ُؤم َق ْو َم ُه(.)2
َ
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )10( ،)238/2كتاب االذان )60( ،باب إذا طول اإلمام وكان
للرجل حاجة فخرج فصلى ،حديث رقم ( )700من طريق جابر عن معاذ...به .بلفظه.
دراسة رجال السند:
 -1مسدد بن مسرهد بن مسربل األسدي ،أبو الحسن البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث األول.
 -2سفيان بن عيينة بن أبي عمران ،واسمه ميمون الهاللي ،أبو محمد الكوفي مولى محمد بن مزاحم،
قال يحيى بن معين ثقة  ،وقال علي بن المديني ثقة ،وقال أحمد بن حنبل ما رأينا مثله ،وقال
العجلي ثقة ثبت في الحديث ،وقال أبي حاتم إمام ثقة ،وقال ابن حبان كان من الحفاظ المتقنين
( )1المنهل العذب المورود (.)230/4
( )2سنن أبي داود ( )2( ،)287/1كتاب الصالة )68( ،باب إ مامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصالة ،حديث رقم
( )600من طريق سفيان عن عمرو بن دينار...به.
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وأهل الورع والدين ،وقال الذهبي ثقة ثبت حافظ إ مام ،وقال ابن حجر ثقة حافظ إمام حجة ،توفي
سنة  198هـ ــ ،روى له الجماعة(.)1
 -3عمرو بن دينار المكي ،أبو محمد األثرم الجمحي ،مولى موسى بن باذام مولى بني جمح ،ويقال:
مولى باذان مولى بني مخزوم  ،قال علي بن المديني ثبت ،وقال أحمد بن حنبل ثبت ،وقال أبو
زرعة ثقة ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال النسائي ثقة وزاد ثبت ،وذكره ابن حبان في
الثقات ،وقال الذهبي إ مام ،وقال ابن حجر ثقة ثبت ،مات سنة  126ه ــ ،روى له الجماعة(.)2
 -4جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن كعب بن غنم األنصاري الخزرجي السلمي أبو
عبد هللا ،ويقال أبو عبد الرحمن صاحب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وابن صاحبه ،روى
عن النبي -صلى هللا عليه وسلم ،-له صحبة(.)3
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،والحديث أخرجه البخاري في صحيحه.
فقه الحديث:
دل الحديث على جواز تكرار الصالة في جماعة(.)4
َّ
الحديث رقم
()34
و َح َّدثََنا اْلَق ْعَنبى َع ْن َمالك َعن ْابن ش َهاب َع ْن أََنس ْبن َمالك أ َّ
َّللا -صلى هللا عليه
ول َّ
َن َرُس َ
الصَلوات وهو َقاعٌد و َّ
ش شقه األَيمن َف َّ
اء ُه
ص َ
ع َع ْن ُه َف ُجح َ
صر َ
ال ًة م َن َّ َ َ ُ َ
َ َ
صلى َ
ُ َْ ُ َ
وسلمَ -رك َب َف َرًسا َف ُ
صل ْيَنا َوَر َ
ِّ
ُّ ِّ
اإلم ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ف َق َ ِّ
اما واِّذا ركع ف ْارك ُعوا واِّذا
ُق ُع ً
ص َر َ
ال« :إنما ُجعل ِّ ُ
ام ل ُي ْؤتم به فإذا صلى قائ اما فصلوا قي ا
ودا َفَل َّما ْان َ
( )1تهذيب الكمال ( ،)177/11تاريخ ابن معين برواية الدارمي ( ،)119/1تهذيب الكمال ( ،)189/11سؤالت األثرم
ألحمد بن حنبل ( ،)48/1معرفة الثقات ( ،)417/1الجرح والتعديل ( ،)227/4الثقات ( ،)404/6الكاشف
( ،)449/1تقريب التهذيب ( ،)245/1تهذيب الكمال (.)196/11
( )2تهذيب الكمال ( ،)5/22الجرح والتعديل ( ،)231/6الجرح والتعديل ( ،)231/6الجرح والتعديل ( ،)231/6معرفة
الثقات ( ،)175/2الجرح والتعديل ( ،)231/6تهذيب الكمال ( ،)11/22الثقات ( ،)167/5الكاشف ( ،)75/2تقريب
التهذيب ( ،)421/1تهذيب الكمال (.)12/22
( )3تهذيب الكمال ( ،)444- 443/4الجرح والتعديل (.)492/2
( )4المنهل العذب المورود (.)326/4
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُّ
وس ا
َّللا لم ْن حمد ُه ف ُقوُلوا ربنا ولك اْلح ْم ُد وِّاذا صلى جال اسا فصلوا ُجُل ا
رفع ف ْارف ُعوا وِّاذا قال سمع ُ
أ ْجم ُعون»(.)1
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )10( ،)215/2كتاب األذان )51( ،باب إنما ُجعل االمام ليؤثم
به ،حديث رقم ( ،)689من طريق ابن شهاب عن أنس بن مالك...به .بلفظه.
ومسلم في صحيحه ( )4( ،)308/1كتاب الصالة )19( ،باب إتمام المأموم باألمام ،حديث رقم
( )411من طريق ابن شهاب عن أنس بن مالك...به .متقارب األلفاظ
قاعدا
والترمذي في سننه ( )2( ،)153/2كتاب الصالة )267( ،باب ما جاء إذا صلى اإلمام ً

قعودا ،حديث رقم ( ،)361من طريق ابن شهاب عن أنس بن مالك...به .مختلف األلفاظ
فصلوا ً

قاعدا،
والنسائي في سننه ( )10( ،)558/1كتاب االمامة )40( ،باب االئتمام باإلمام يصلي ً

حديث رقم ( ،)831من طريق أنس بن مالك...به .متقارب األلفاظ.

وابن ماجه في سننه ( )5( ،)469/1كتاب اقامة الصالة والسنة فيها )144( ،باب ما جاء في إنما
جعل اإلمام ليؤتم به ،حديث رقم ( ،)1238من طريق ابن شهاب عن أنس بن مالك...به .مختلف األلفاظ.
والدارمي في سننه ( )2( ،)294/1كتاب الصالة ( )44باب فيمن يصلي خلف اإلمام واإلمام
جالس ،حديث رقم ( ،)1256من طريق أنس بن مالك...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة الحارثي اْلَق ْعَنبى ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -3محمد بن مسلم بن عبيد هللا ،ابن شهاب الزهري ،فقيه حافظ سبقت ترجمته في الحديث السابع عشر.

 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.

قعودا ،حديث رقم ( )601من طريق ابن
( )1سنن أبي داود ( )2( ،)287/1كتاب الصالة )69( ،باب اإلمام يصلي ً
شهاب عن أنس بن مالك...به.
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فقه الحديث:
دل الحديث على مشروعية ركوب الخيل ،وعلى أنه -صلى هللا عليه وسلم -يجوز عليه ما يجوز
َّ
على البشر من األسقام ونحوها من غير نقص في مقداره(.)1
الحديث رقم
()35

َن َّ
يد ْب ُن َخالد ْبن َم ْو َهب -اْل َم ْعَنى -أ َّ
الل ْي َث َح َّدثَ ُه ْم َع ْن أَبى الزَب ْير َع ْن
و َح َّدثََنا ُقتَْيَب ُة ْب ُن َسعيد َوَيز ُ
النبي -صلى هللا عليه وسلمَ -فصَّل ْيَنا وَراء ُه و ُهو َقاعٌد وأ َُبو َب ْكر ُي َكب ُر ل ُيسم َع َّ
اشتَ َكى َّ
اس
ال ْ
الن َ
َجابر َق َ
ْ
َ
َ َ َ َ
َ
يث(.)2
اق اْل َحد َ
تَ ْكب َيرُه ثُ َّم َس َ
تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه ( )4( ،)309/1كتاب الصالة )19( ،باب ائتمام المأموم باألمام،
حديث رقم ( ،)413من طريق أبي الزبير عن جابر...به .متقارب األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )10( ،)537/1كتاب اإلمام )17( ،االئتمام بمن يأتم باإلمام ،حديث رقم
( ،)797من طريق أبي الزبير...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )334/3حديث رقم ( )14525من طريق أبي الزبير...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1أ -قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد هللا الثقفي ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث العاشر.

ب -يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد هللا بن موهب الحمداني ،أبو خالد الرملي الزاهد ،وذكره ابن
حبان في الثقات ،وقال الذهبي الثقة الزاهد ،وقال ابن حجر ثقة عابد ،مات سنة  232ه ـ ـ أو
بعدها ،روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه(.)3
 -2ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي  ،ثقة ثبت فقيه سبقت ترجمته في الحديث السابع عشر.
( )1المنهل العذب المورود (.)329-328/4
( )2سنن أبي داود ( )2( ،)289/1كتاب الصالة )69( ،باب اإل مام يصلي من ُقعود ،حديث رقم ( )606من طريق أبي
الزبير عن جابر...به.

( )3تهذيب الكمال ( ،)114/32الثقات ( ،)276/9الكاشف ( ،)381/2تقريب التهذيب ( ،)600/1تهذيب الكمال
(.)116/32
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 -3محمد بن مسلم بن تدرس القرشي األسدي ،أبو الزبير المكي ،مولى حكيم بن حزام ،قال عنه يحيى
بن معين ثقة ،وقال أحمد بن حنبل ليس به بأس ،وقال أبو حاتم يكتب حديثه ،وقال النسائي ثقة،
وقال أبو زرعة ضعيف ،وقال ابن حبان كان من الحفاظ  ،وقال الذهبي حافظ ثقة ،وقال ابن حجر
مقرونا
صدوق إال أنه يدلس ،مات سنة  126ه ـ ،روى له الجماعة إ َّال ان البخاري روى له
ً

بغيره(.)1

 -4جابر بن عبد هللا بن عمرو األنصاري  ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين.
درجة الحديث:
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن أبا الزبير صدوق ،والحديث أخرجه مسلم في صحيحه.
فقه الحديث:
دل الحديث على مشروعية التبليغ خلف اإلمام عند الحاجة إليه(.)2
َّ
الحديث رقم
()36
َّ
وسى ْب ُن إسماعيل َح َّدثََنا َح َّم ٌاد
و َحدثََنا ُم َ
ال
وسلمَ -د َخ َل َعَلى أُم َح َرام َفأَتَ ْوُه ب َس ْمن َوتَ ْمر َفَق َ

َخَب َرَنا ثَاب ٌت َع ْن أََنس أ َّ
َّللا -صلى هللا عليه
ول َّ
أْ
َن َرُس َ
«ُرُّدوا هذا ِّفي ِّوع ِّائ ِّه وهذا ِّفي ِّسق ِّائ ِّه فِّإِّّني ص ِّائ ٌم» .ثُ َّم

َّ
امني َع ْن َيمين ه
صَّلى بَنا َرْك َع َت ْين تَ َ
ال ثَاب ٌت َوَال أ ْ
َعَل ُم ُه إال َق َ
ام ْت أُم ُسَل ْيم َوأُم َح َرام َخْلَفَناَ .ق َ
ال َأ َق َ
طو ًعا َفَق َ
ام َف َ
َق َ
َعَلى ب َساط(.)3
تخريج الحديث:

قوما فلم يفطر
أخرجه البخاري في صحيحه ( )30( ،)268/4كتاب الصوم )61( ،باب من زار ً
عندهم ،حديث رقم (( )1982أطرافه في  )6380 ،6378 ،6344 ،6334من طريق حميد عن
أنس...به .مختلف األلفاظ.
( )1تهذيب الكمال ( ،)402/26تاريخ ابن معين برواية الدوري ( ،)97/3العلل ومعرفة الرجال ( ،)296/1الجرح والتعديل
( ،)151/1تهذيب الكمال ( ،)408/26تهذيب الكمال ( ،)408/26الثقات ( ،)351/5الكاشف ( ،)216/2تقريب
التهذيب ( ،)506/1تهذيب الكمال (.)410/26
( )2المنهل العذب المورود (.)334/4
( )3سنن أبي داود ( )2( ،)290/1كتاب الصالة ) 70( ،باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان ،حديث رقم
( )608من طريق ثابت عن أنس...به.
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ومسلم في صحيحه ( )5( ،)457/1كتاب المساجد ومواضع الصالة )48( ،باب جواز الجماعة
في النافلة حديث رقم ( ،)660أطراف الحديث عند مسلم ( )2481 ،2480من طريق ثابت عن
أنس...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -2حماد بن سلمة بن دينار البصري  ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -3ثابت ب ن أسلم البناني ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على مشروعية دخول رئيس القوم بيت بعض رعيته إلدخال السرور عليه(.)1
َّ
الحديث رقم
()37
طْل َح َة َع ْن أََنس ْبن
اق ْبن َع ْبد َّ
َّللا ْبن أَبى َ
و َح َّدثََنا اْلَق ْعَنبي َع ْن َمالك َع ْن إ ْس َح َ

َمالك أ َّ
َن َج َّدتَ ُه
فألُصِّّلي ل ُك ْم».

وموا
ول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -ل َ
صَن َع ْت ُه َفأ َ
َك َل م ْن ُه ثُ َّم َق َ
ُمَل ْي َك َة َد َع ْت َرُس َ
ال« :قُ ُ
ط َعام َ
()2
َّللا -صلى
ول َّ
اس َوَّد م ْن ُ
طول َما لُب َس َفَن َ
ام َعَل ْيه َرُس ُ
َق َ
ال أََن ٌس َفُق ْم ُت إَلى َحصير َلَنا َقد ْ
ض ْحتُ ُه ب َماء َفَق َ
وز من ورائَنا َف َّ
ف -صلى هللا
ص َر َ
اءهُ َواْل َع ُج ُ ْ َ َ
صلى َلَنا َرْك َعتَْين ثُ َّم ْان َ
َ
هللا عليه وسلمَ -و َ
يم َوَر َ
صَفْف ُت أََنا َواْلَيت ُ
عليه وسلم.)3(-

( )1المنهل العذب المورود (.)338-337/4
( )2لبس :استعمل ،لسان العرب (.)202/6

( )3سنن أبي داود ( )2( ،)291/1كتاب الصالة )71( ،إذا كانوا ثالث ًة كيف يقومون ،حديث رقم ( )612من طريق
إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة عن أنس بن مالك...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )8( ،)614/1كتاب الصالة )20( ،باب الصالة على الحصير،
حديث رقم ( )380من طريق مالك...به .متقارب األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )5( ،)457/1كتاب المساجد ) 48( ،باب جواز الجماعة في النافلة ،حديث
رقم ( ) 658من طريق عبد هللا بن أبي طلحة عن أنس بن مالك...به .متقارب األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )10( ،)539/1كتاب اإلمامة )19( ،إذا كانوا ثالثة وامرأة حديث رقم،
( )800من طريق أنس بن مالك...به .بلفظه.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة الحارثي اْلَق ْعَنبى ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.

 -3إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة ،واسمه زيد بن سهل األنصاري النجاري المدني ،أخو
إسماعيل ،وعبد هللا وعمرو ،ويعقوب بني عبد هللا بن أبي طلحة ،وأبوه عبد هللا أخو أنس بن
مالك ألمه ،قال ابن سعد ثقة كث ير الحديث ،وقال يحيى بن معين ثقة حجة ،وقال أبو زرعة ثقة،
مقدما في رواية
وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال النسائي ثقة ،وقال ابن حبان كان
ً
الحديث واإلتقان فيه ،وقال الذهبي حجة ،وقال ابن حجر ثقة حجة ،مات سنة  132ه ـ ـ وقيل
بعدها ،روى له الجماعة(.)1
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على تواضعه -صلى هللا عليه وسلم -وحسن خلقه(.)2
َّ
( )1تهذيب الكمال ( ،)444/2الطبقات الكبرى ( ،)494/7الجرح والتعديل ( ،)226/2الجرح والتعديل ( ،)226/2معرفة
الثقات ( ،)219/1الجرح والتعديل ( ،)226/2تهذيب الكمال ( ،)445/2الثقات ( ،)23/4الكاشف ( ،)237/1تقريب
التهذيب ( ،)101/1تهذيب الكمال (.)446/2
( )2المنهل العذب المورود (.)343/4
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الحديث رقم
()38
َّللا -صلى
ول َّ
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
ص ْب ُن ُع َم َر َح َّدثََنا ُش ْعَب ُة َع ْن ُم َح َّمد ْبن زَياد َع ْن أبي ُه َرْي َرَة َق َ
و َح َّدثََنا َحْف ُ
ِّ
ِّ
ِّ
َّللا ْرأس ُه
ام ساجٌد أ ْن ُيح ِّّول ُ
هللا عليه وسلم« -أما ي ْخشى -أ ْو أًل ي ْخشى -أح ُد ُك ْم إذا رفع ْرأس ُه واإلم ُ
ِّ
صورة ِّحم ٍار»(.)1
ْرأس حم ٍار أ ْو ُصورت ُه ُ
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )10( ،)226/2كتاب األذان )53( ،باب إثم من رفع رأسه قبل
اإلمام ،حديث رقم ( ،)691من طريق شعبة...به .متقارب األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )5( ،)320/1كتاب الصالة )25( ،باب تحريم سبق اإلمام بركوع أو
سجود ونحوهما ،حديث رقم ( )427من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة...به .مختلف األلفاظ.
والترمذي في سننه ( )3( ،)367/2كتاب الجمعة ) 409( ،باب ما جاء في التشديد في الذي
يرفع رأسه قبل اإلمام ،حديث رقم ( )582من طريق محمد بن زياد...به .مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )10( ،)555/1كتاب اإلمام )38( ،باب مبادرة اإلمام ،حديث رقم (،)827
من طريق محمد بن زياد...به .مختلف األلفاظ.
والدارمي في سننه ( )2( ،)315/1كتاب الصالة )72( ،باب النهي عن مبادرة األئمة بالركوع
والسجود ،حديث رقم ( )1316من طريق شعبة...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )260/2حديث رقم ( ،)7525من طريق محمد بن زياد...به .مختلف األلفاظ.

دراسة رجال السند:
 -1حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث الخامس عشر.
 -2شعبة بن الحجاج العتكي األزدي ،ثقة حافظ متقن سبقت ترجمته في الحديث الخامس عشر.
 -3محمد بن زياد القرشي الجمحي ،أبو الحارث المدني ،مولى عثمان بن مظعون ،وقيل :مولى آل
قدامة بن مظعون ،سكن البصرة  ،قال يحيى بن معين ثقة ،وقال أحمد بن حنبل ثقة ،وقال أبو

( )1سنن أبي داود ( ) 2( ،)295/1كتاب الصالة )76( ،باب التشديد فيمن يرفع قبل اإلمام أو يضع قبله ،حديث رقم
( )623من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة...به.
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داود ثقة ،وقال أبو حاتم محمد الصدوق ،وقال النسائي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال
الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر ثقة ثبت ،روى له الجماعة(.)1
 -4أبو هريرة  ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث التاسع والعشرين.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على كمال شفقته -صلى هللا عليه وسلم -باألمة ،وبيانه لهم األحكام وما يترتب عليها(.)2
َّ

الحديث رقم
()39

َّ
َّ
وسى ْبن إبراهيم َع ْن َسَل َم َة ْبن األ َْك َوع
و َحدثََنا اْلَق ْعَنبي َحدثََنا َع ْب ُد اْل َعزيز –َي ْعنىْ :اب َن ُم َح َّمدَ -ع ْن ُم َ
()3
ال« :نع ْم و ْازُرْرُه ول ْو ِّبش ْوك ٍة»(.)4
ول َّ
َّللا إني َر ُج ٌل أَص ُ
ُصلي في اْلَقميص اْل َواحد َق َ
ال ُقْل ُت َيا َرُس َ
َق َ
يد أَ َفأ َ
تخريج الحديث:
أخرجه النسائي في سننه ( )9( ،)518/1كتاب القبلة )5( ،باب الصالة قميص واحد ،حديث رقم
( )764من طريق موسى بن إبراهيم...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )49/4حديث رقم ( )16472من طريق عطاف بن خالد...به .مختلف األلفاظ.

وأحمد في مسنده ( )49/4حديث رقم ( )16474من طريق عطاف...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة الحارثي اْلَق ْعَنبى ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
( )1تهذيب الكمال ( ،)217/25الجرح والتعديل ( ،)257/7سؤالت أبي داود لإلمام أحمد ( ،)329/1تهذيب الكمال
( ،)217/25الجرح والتعديل ( ،)257/7تهذيب الكمال ( ،)217/25الثقات ( ،)372/5الكاشف ( ،)172/2تقريب
التهذيب ( ،)479/1تهذيب الكمال (.)217/25
( )2المنهل العذب المورود (.)11/5
( )3األصيد :الذي ال يستطيع االلتفات ،لسان العرب (.)261/3
( )4سنن أبي داود ( )2( ،)298/1كتاب الصالة )81( ،باب في الرجل يصلي في قميص واحد ،حديث رقم ( )632من
طريق موسى بن إبراهيم عن سلمة بن األكوع...به.
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 -2عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد الدراوردي ،أبو محمد المدني ،مولى جهينة ،قال ابن سعد
كثير الحديث يغلط ،وقال يحيى بن معين ثبت ،وقال أحمد بن حنبل إذا حدث من كتابه فهو صحيح،
وقال أبو زرعة سيء الحفظ ،وقال أبو حاتم ُمحدث ،وقال النسائي ليس بالقوي ،وقال ابن حبان كان
يخطئ ،وقال ابن حجر صدوق وكان يحدث من كتب غيره فيخطئ ،مات سنة  186أو  187هـ ــ،
روى له الجماعة(.)1

 -3موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن أبي ربيعة بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم
القرشي المخزومي ،وقيل :موسى بن محمد بن إبراهيم ،قال أحمد بن حنبل له أحاديث مناكير،
وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر مقبول(.)2
 -4سلمة بن عمرو بن األكوع  ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الحادي والعشرين.
درجة الحديث:
حسنه األلباني.
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن موسى مقبول ،والحديث َّ
فقه الحديث:
دل الحديث على جواز الصالة في القميص نفسه عدة مرات عند العمل ،وهللا أعلم.
َّ
الحديث رقم
()40
وح َّدثََنا مسلم بن إبراهيم ح َّدثََنا اْلمثََّنى بن سعيد َّ
َن َّ
الذ َّراعُ َح َّدثََنا َق َت َادةُ َع ْن أََنس ْبن َمالك أ َّ
النب َّي -
ُْ ُ ُْ
َ
َ
ُْ َ
ُ
ير
ور أ َُّم ُسَل ْيم َفتُْدرُك ُه َّ
صلى هللا عليه وسلمَ -ك َ
صلى َعَلى ب َساط َلَنا َو ُه َو َحص ٌ
الصالَ ُة أ ْ
ان َي ُز ُ
َحَي ًانا َف ُي َ

ض ُح ُه باْل َماء(.)3
َن ْن َ
تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )10( ،)425/2كتاب األذان )161( ،وضوء الصبيان ،حديث
رقم ( ،)860عن طريق أنس بن مالك...به .مختلف األلفاظ.
( )1تهذيب الكمال ( ،)187/18الطبقات الكبرى ( ،)424/5الجرح والتعديل ( ،)496/5الجرح والتعديل ( ،)496/5الجرح
والتعديل ( ،)496/5تهذيب الكمال ( ،)193/18الثقات ( ،)116/7تقريب التهذيب ( ،)358/1تهذيب الكمال (.)194/18

( )2تهذيب الكمال ( ،)18/29تهذيب الكمال ( ،)19/29الثقات ( ،)402/5الكاشف ( ،)301/2تقريب التهذيب (.)549/1

( )3سنن أبي داود ( )2( ،)308/1كتاب الصالة )92( ،باب الصالة على الحصير ،حديث رقم ( )658من طريق قتادة عن
أنس بن مالك...به.
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ومسلم في صحيحه ( )5( ،)457/1كتاب المساجد )48( ،باب جواز الجماعة في النافلة والصالة
على الحصير ،حديث رقم ( ) 658من طريق عبد هللا بن أبي طلحة عن أنس...به .مختلف األلفاظ.

والنسائي في سننه ( )8( ،)500/1كتاب المساجد )43( ،الصالة على الحصير حديث رقم
( )736من طريق أنس بن مالك...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1مسلم بن إبراهيم األزدي الفراهيدي ،ثقة مأمون سبقت ترجمته في الحديث السابع والعشرين.
 -2المثنى بن سعيد الضبعي ،أبو سعيد البصري القسام الذارع القصير ،قال يحيى بن معين ثقة ،وقال
أحمد ابن حنبل ثقة ،وقال أبو زرعة ثقة ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال النسائي ال بأس
به ،وقال ابن حبان يخطئ ،وقال الذهبي وثقوه ،وقال ابن حجر ثقة ،روى له الجماعة(.)1

 -3قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث السادس.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على جواز الصالة على الحصير(.)2
َّ
الحديث رقم
()41
ول
ال َسم ْع ُت الن ْع َم َ
ان ْب َن َبشير َيُق ُ
وسى ْب ُن إسماعيل َح َّدثََنا َح َّم ٌاد َع ْن س َماك ْبن َح ْرب َق َ
و َح َّدثََنا ُم َ
ان َّ
َخ ْذَنا َذل َك
النبي -صلى هللا عليه وسلمُ -ي َسو َينا في الصُفوف َك َما ُيَق َّوُم اْلق ْد ُح(َ )3حتَّى إ َذا َ
َن َق ْد أ َ
ظ َّن أ ْ
َك َ
( )1تهذيب الكمال ( ،)200/27تاريخ ابن معين برواية الدوري ( ،)276/4العلل ومعرفة الرجال ( ،)474/2الجرح
والتعديل ( ،)324/8معرفة الثقات ( ،)264/2الجرح والتعديل ( ،)324/8تهذيب الكمال ( ،)202/27الثقات
( ،)443/5الكاشف ( ،)239/2تقريب التهذيب ( ،)519/1تهذيب الكمال (.)202/27
( )2المنهل العذب المورود (.)47/5

( )3القدح :قدح السهم ،هو خشب السهم بعد أن ُيبرى وينصل ،قبل أن يوضع به النصل ،لسان العرب (.)556/2
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ِّ
َّللا ب ْين
َع ْن ُه َوَفق ْهَنا أَ ْقَب َل َذ َ
ال« :ل ُتس ُّون ُ
ص ُفوف ُك ْم أ ْو ل ُيخالفن ُ
ص ْدره َفَق َ
ات َي ْوم ب َو ْجهه إ َذا َر ُج ٌل ُم ْنتَب ٌذ ب َ
ُو ُج ِّ
وه ُك ْم»(.)1
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )10( ،)256/2كتاب األذان )71( ،باب تسوية الصفوف عند
االقامة وبعدها ،حديث رقم ( )717من طريق سالم بن أبي الجعد عن النعمان بن بشير...به .بلفظه.
ومسلم في صحيحه ( )4( ،)324/1كتاب الصالة )28( ،باب تسوية الصفوف ،حديث رقم
( )436من طريق سالم بن أبي الجعد عن النعمان بن بشير...به .متقارب األلفاظ.
والترمذي في سننه ( )2( ،)425/1كتاب الصالة )167( ،باب ما جاء في اقامة الصفوف
حديث رقم ( ،)227من طريق سماك بن حرب...به .بلفظه.
والنسائي في سننه ( )10( ،)544/1كتاب االمامة )25( ،باب كيف يقوم االمام الصفوف،
حديث رقم ( ) 809من طريق سماك بن حرب عن النعمان بن بشير...به .متقارب األلفاظ.
وابن ماجه في سننه ( )5( ،)384/1كتاب اقامة الصالة والسنة فيها )50( ،باب اقامة
الصفوف ،حديث رقم ( ) 994من طريق سماك بن حرب عن النعمان بن بشير...به .متقارب األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )270/4حديث رقم ( ،)18289من طريق سماك بن حرب عن النعمان بن
بشير...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )271/4حديث رقم ( )18298من طريق سماك بن حرب عن النعمان بن
بشير...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -2حماد بن سلمة بن دينار البصري  ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -3سماك بن حرب ،صدوق سبقت ترجمته في الحديث السادس عشر.
 -4النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن الجالس ،ويقال :ابن خالس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن
كعب بن الخزرج األنصاري الخزرجي ،أبو عبد هللا المدني ،صاحب رسول هللا -صلى هللا عليه
( )1سنن أبي داود ( )2( ،)310/1كتاب الصالة )94( ،باب تسوية الصفوف ،حديث رقم ( )663من طريق حماد عن
سماك بن حرب...به.

77

وسلم -وبن صاحبه ،وهو أول مولود ولد في األنصار بعد قدوم الرسول -صلى هللا عليه وسلم-
المدينة(.)1
درجة الحديث:
ماكا صدوق ،وهو متفق عليه ،والحديث يرتقي بالمتابعات إلى
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن س ً
الصحيح لغيره.
فقه الحديث:
دل الحديث على الحث على تسوية الصفوف في الصالة(.)2
َّ
الحديث رقم
()42
َّللا -صلى هللا عليه
ان َع ْن َقتَ َاد َة َع ْن أََنس ْبن َمالك َع ْن َرُسول َّ
و َح َّدثََنا ُم ْسل ُم ْب ُن إبراهيم َح َّدثََنا أََب ُ
ص ُفوف ُك ْم وق ِّارُبوا ب ْينها وحا ُذوا ِّباأل ْعن ِّ
اق فوال ِّذي ن ْف ِّسى ِّبي ِّد ِّه ِّإِّّني أل رى الش ْيطان ي ْد ُخ ُل
الُ« :ر ُّصوا ُ
وسلمَ -ق َ
ِّم ْن خل ِّل الص ِّّ
ف(.)4(»)3
ف كأنها اْلحذ ُ
تخريج الحديث:
أخرجه النسائي في سننه ( )10( ،)548/1كتاب اإلمام )28( ،باب حث اإلمام على رص
الصفوف والمقاربة بينها ،حديث رقم ( )814من طريق إبان...به .متقارب األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )260/3حديث رقم ( )13670من طريق أبان...به .متقارب األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )283/3حديث رقم ( )13950من طريق أبان...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1مسلم بن إبراهيم األزدي الفراهيدي ،ثقة مأمون سبقت ترجمته في الحديث السابع والعشرين.
 -2أبان بن يزيد العطار أبو زيد البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السابع والعشرين.
( )1تهذيب الكمال (.)411/29
( )2المنهل العذب المورود (.)53/5
الح َذف :غنم سود صغار ،لسان العرب (.)40/9
(َ )3
( )4سنن أبي داود ( )2( ،)311/1كتاب الصالة )94( ،باب تسوية الصفوف ،حديث رقم ( )667من طريق قتادة عن
أنس بن مالك...به.
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 -3قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث السادس.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا السند؛ ألن رواته ثقات.
فقه الحديث:
دل الحديث على طلب تسوية الصفوف ،وعلى مشروعية التقارب بينها(.)1
َّ
الحديث رقم
()43

َّ
ان ْب ُن َح ْرب َق َ
اال َح َّدثََنا ُش ْعَبةُ
و َح َّدثََنا أبو اْل َوليد الطَيالسي َو ُسَل ْي َم ُ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم« -س ُّووا ص ُفوف ُكم فِّإن تس ِّوية الص ِّّ
ف ِّم ْن
ول َّ
ْ
ُ
ْ
َرُس ُ

ال
الَ :ق َ
َع ْن َقتَ َاد َة َع ْن أََنس َق َ
تمامِّ الصال ِّة»(.)2

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )10( ،)259/2كتاب األذان )74( ،باب إقامة الصف في تمام
الصالة ،حديث رقم ( ،)723من طريق قتادة عن أنس بن مالك...به .بلفظه.
ومسلم في صحيحه ( )4( ،)324/1كتاب الصالة )28( ،باب تسوية الصفوف واقامتها ،حديث
رقم ( )433من طريق قتادة عن أنس بن مالك...به .بلفظه.
وابن ماجه في سننه ( )5( ،)384/1كتاب اقامة الصالة والسنة فيها )50( ،باب إقامة
الصفوف ،حديث رقم ( )993من طريق قتادة عن أنس بن مالك...به .بلفظه.
والدارمي في سننه ( )2( ،)297/1كتاب الصالة )48( ،باب في إقامة الصفوف ،حديث رقم
( )1263من طريق قتادة عن أنس بن مالك...به .بلفظه.
دراسة رجال السند:
 -1أ-أبو الوليد الطيالسي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني والعشرين.
( )1المنهل العذب المورود (.)58/5
( )2سنن أبي داود ( )2( ،)312/1كتاب الصالة )94( ،باب تسوية الصفوف ،حديث رقم ( )668من طريق قتادة عن
أنس...به.
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ب -سليمان بن حرب بن بجيل األزدي الواشحي ،أبو أيوب البصري ،وواشح من األزد سكن
مكة ،قال ابن سعد ثقة كثير الحديث ،على بن المديني قال ثقة ،وقال أحمد بن حنبل ثقة ،وقال
أبو حاتم إ مام من األئمة ،وقال ابن خراش ثقة ،وقال النسائي ثقة مأمون ،وذكره ابن حبان في
الثقات ،وقال الذهبي (قول أبو حاتم) ثقة ،وقال ابن حجر ثقة إمام حافظ ،مات سنة  224هـ ــ،
روى له الجماعة(.)1
 -2شعبة بن الحجاج العتكي األزدي ،ثقة حافظ متقن سبقت ترجمته في الحديث الخامس عشر.
 -3قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث السادس.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على طلب تسوية الصفوف ،وعلى مشروعية التقارب بينها(.)2
َّ
الحديث رقم
()44

َّ
ض َرَة
وسى ْب ُن إسماعيل َو ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْبد َّ
َّللا اْل ُخ َزاعي َ
قاال َح َّدثََنا أبو األ ْ
َش َهب َع ْن أَبى َن ْ
و َحدثََنا ُم َ
َع ْن أَبى َسعيد اْل ُخ ْدري أ َّ
ال َل ُه ْم« :تقد ُموا
ول َّ
َص َحابه تَأَخ ًار َفَق َ
َن َرُس َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -أرَى في أ ْ
ِّ
ِّ
َّللا عز وجل»(.)3
ال ق ْوٌم يتأخُرون حتى ُيؤ ّخرهُ ُم ُ
ف ْائت ُّموا ِّبي وْليأْتم ب ُك ْم م ْن ب ْعد ُك ْم وًل يز ُ
تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه ( )4( ،)325/1كتاب الصالة )28( ،باب تسوية الصفوف واقامتها،
حديث رقم ( ) 438من طريق أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري...به .متقارب األلفاظ.
( )1تهذيب الكمال ( ،)384/11الطبقات الكبرى ( ،)300/7تهذيب الكمال ( ،)391/11تهذيب الكمال (،)391/11
الجرح والتعديل ( ،)108/4تهذيب الكمال ( ،)391/11تهذيب الكمال ( ،)391/11الثقات ( ،)276/8الكاشف
( ،)458/1تقريب التهذيب ( ،)250/1تهذيب الكمال (.)392/11
( )2المنهل العذب المورود (.)58/5
( )3سنن أبي داود ( )2( ،)316/1كتاب الصالة ) 98( ،باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف األول ،حديث رقم
الخدري...به.
( )680من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد ُ
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والنسائي في سننه ( )10( ،)536/1كتاب اإلمامة )17( ،باب االئتمام بمن يأتم باإلمام حديث
رقم ( )794من طريق أبي نضرة...به .بلفظه.
وابن ماجه في سننه ( )5( )379/1كتاب إقامة الصالة والسنة فيها )45( ،باب من ال يستجيب
أن يلي اإلمام ،حديث رقم ( )978من طريق أبي األشهب عن أبي سعيد الخدري...به .متقارب األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )19/3حديث رقم ( )11085من طريق أبي األشهب عن أبي سعيد
الخدري...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )43/3من طريق أبي األشهب عن أبي سعيد الخدري...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1أ -موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السابع.
ب -محمد بن عبد هللا بن عثمان الخزاعي ،أبو عبد هللا البصري ،قال أبو حاتم ثقة ،وذكره ابن حبان في
الثقات ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر ثقة ،مات سنة  223ه ــ ،روى له البخاري وأبو داود وابن
ماجه(.)1

العطاردي البصري الخراز األعمى ،قال
 -2أبو األشهب ،وهو جعفر بن حيان السعدي ،أبو األشهب ُ
ابن سعد ثقة ،وقال يحيى بن معين ثقة ،قال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وذكره ابن حبان في

الثقات ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر ثقة ،مات سنة  165ه ــ ،روى له الجماعة(.)2
 -3أبو نضرة ،وهو المنذر بن مالك بن قطعة ،أبو نضرة العبدي ثم العوقي البصري ،والعرقة بطن من
عبد القيس ،أدرك طلحة بن عبيد هللا ،قال ابن سعد ثقة كثير الحديث ،وقال يحيى بن معين ثقة،
وقال أبو زرعة ثقة ،وقال أبو حاتم وثقه ،وقال النسائي ثقة ،وقال ابن حبان كان ممن يخطئ ،وقال
الذهبي ثقة يخطئ ،وقال ابن حجر ثقة ،مات سنة  108أو  109هـ ،روى له الجماعة(.)3

( )1تهذيب الكمال ( ،)507/25الجرح والتعديل ( ،)301/7الثقات ( ،)79/9الكاشف ( ،)188/2تقريب التهذيب
( ،)489/1تهذيب الكمال (.)507/25
( )2تهذيب الكمال ( ،)22/5الطبقات ( ،)274/7تاريخ ابن معين رواية الدارمي ( ،)226/1معرفة الثقات ( ،)268/1الجرح
والتعديل ( ،)136/1الثقات ( ،)139/6الكاشف ( ،)294/1تقريب التهذيب ( ،)140/1تهذيب الكمال (.)25/5

( )3تهذيب الكمال ( ،)508/28الطبقات ( ،)208/7تاريخ ابن معين برواية الدوري ( ،)141/4تهذيب الكمال (،)510/28
الجرح والتعديل ( ،)370/5تهذيب الكمال ( ،)510/28الثقات ( ،)420/5الكاشف ( ،)295/2تقريب التهذيب
( ،)546/1تهذيب الكمال (.)510/28
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 -4سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن األبجر ،أبو سعيد الخدري صاحب رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،-استصغر يوم أُحد واستشهد أبوه يومئذ وغ از بعد ذلك مع رسول هللا -صلىهللا عليه وسلم -اثنتى عشرة غزوة ،روى عن النبي -صلى هللا عليه وسلم.)1(-
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،والحديث أخرجه مسلم في صحيحه.
فقه الحديث:
دل الحديث على الطلب من اإلمام أن يأمر أهل الفضل بالقرب منه ،وأن يأمرهم بفعل ما فيه
َّ

الخير لهم(.)2

الحديث رقم
()45
َن َّ
ص ْب ُن ُع َم َر َح َّدثََنا ُش ْع َب ُة َع ْن َع ْون ْبن أبي ُج َح ْيَف َة َع ْن أَبيه أ َّ
النب َّي -صلى هللا عليه
و َح َّدثََنا َحْف ُ
()3
ف اْل َع َن َزة اْل َم ْ أرَُة َواْلح َم ُار(.)4
صَّلى به ْم باْل َب ْ
ط َحاء َوَب ْي َن َي َد ْيه َع َن َزٌة الظ ْه َر َرْك َعتَْين َواْل َع ْص َر َرْك َعتَْين َي ُمر َخْل َ
وسلمَ -

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )8( ،)724/1كتاب الصالة )93( ،باب الصالة الى العنزة،
حديث رقم ( )499من طريق أبي جحيفة عن أبيه...به .مختلف األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )4( ،)361/1كتاب الصالة )47( ،باب سترة المصلي ،حديث رقم
( )503من طريق أبي جحيفة عن أبيه...به .متقارب األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )5( ،)346/1كتاب الصالة ) 12( ،باب صالة الظهر في السفر ،حديث
رقم ( )469من طريق أبي جحيفة عن أبيه...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث الخامس عشر.
( )1تهذيب الكمال (.)294/10
( )2المنهل العذب المورود (.)71/5
عصا في َق ْدر نصف الرْمح أَو أَكثر ،في طرفها األَسفل ُزج كزج الرمح يتوكأُ عليها الشيخ الكبير ،لسان العرب
( )3العنزةً :
(.)384/5
( )4سنن أبي داود ( )2( ،)318/1كتاب الصالة )102( ،باب ما يستر المصلي ،حديث رقم ( )688من طريق عون بن
أبي جحيفة عن أبيه...به.
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 -2شعبة بن الحجاج العتكي األزدي ،ثقة حافظ متقن سبقت ترجمته في الحديث الخامس عشر.
 -3عون بن أبي جحيفة ،واسمه وهب بن عبد هللا السوائي الكوفي ،قال يحيى بن معين ثقة ،وقال أبو
حاتم ثقة ،وقال النسائي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي وثقوه ،وقال ابن حجر
ثقة ،مات سنة ستة عشر  116ه ــ ،روى له الجماعة(.)1
 -4وهب بن عبد هللا ،ويقال وهب بن وهب ،أبو جحيفة السوائي ،يقال له :وهب الخير من بني
حرثان بن سواءة بن عامر بن صعصعة ،وكان من صغار أصحاب النبي -صلى هللا عليه
دار،
وسلم ،-قيل :مات رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ولم يبلغ الحلم ،نزل الكوفة وابتنى بها ًا

روى عن النبي -صلى هللا عليه وسلم -توفي سنة  74ه ـ ـ روى له الجماعة(.)2
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:

دل الحديث على مشروعية القرب من السترة ،وعلى أن القرب منها يحفظ على المصلي صالته(.)3
َّ
الحديث رقم
()46
ان
و َح َّدثََنا اْلَق ْعَنبي َوالنَفْيلي َ
ال أ ْ
ال َوَك َ
َخَب َرني أَبى َع ْن َس ْهل َق َ
قاال َح َّدثََنا َع ْب ُد اْل َعزيز ْب ُن أبي َحازم َق َ
َب ْي َن مَقام َّ
ال أبو َد ُاوَد اْل َخَب ُر للنَفْيلي(.)4
النبي -صلى هللا عليه وسلمَ -وَب ْي َن اْلقْبَلة َم َمر َع ْنزَ .ق َ
ُ
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )8( ،)722/1كتاب الصالة )91( ،باب "قدر كم ينبغي أن يكون
بين المصلي والسترة" حديث رقم ( )496أطرافه ( )7334عن طريق عبد العزيز بن أبي حازم...به.
مختلف األلفاظ.
( )1تهذيب الكمال ( ،)447/22تاريخ ابن معين برواية الدوري ( ،)458/3الجرح والتعديل ( ،)385/6تهذيب الكمال
( ،)448/22الثقات ( ،)263/5الكاشف ( ،)101/2تقريب التهذيب ( ،)433/1تهذيب الكمال (.)448/22
( )2تهذيب الكمال (.)132/31
( )3المنهل العذب المورود (.)79/5
( )4سنن أبي داود ( )2( ،)322/1كتاب الصالة )107( ،باب الدنو من السترة ،حديث رقم ( )696من طريق عبد العزيز
بن أبي حازم عن أبيه عن سهل...به.
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ومسلم في صحيحه ( )4( ،)364/1كتاب الصالة )49( ،باب دنو المصلي من السترة  ،حديث
رقم ( ،)508من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل.
والنسائي في سننه ( )9( ،)507/1كتاب القبلة )5( ،باب األمر بالدنو من السترة ،حديث رقم
( )747من طريق سهل بن أبي خيثمة...به .مختلف األلفاظ
وأحمد في مسنده ( )2/4حديث رقم ( )16035حديث سهل بن أبي خيثمة رضي هللا عنه من
طريق سهل بن أبي خيثمة...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1أ -عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
ب -عبد هللا بن محمد بن علي النفيلي  ،ثقة حافظ سبقت ترجمته في الحديث الحادي والثالثين.
 -2عبد العزيز بن أبي حازم ،موالهم أبو تمام المدني ،قال ابن سعد كان كثير الحديث دون
الدراوردي ،قال يحيى بن معين ثقة صدوق ليس به بأس ،وقال أحمد بن حنبل ال بأس به ،وقال
أبو حاتم صالح الحديث ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي ثقة ،قال ابن حجر صدوق
فقيه ،مات سنة  184هـ وقيل قبل ذلك ،روى له الجماعة(.)1
 -3سلمة بن دينار ،أبو حازم األعرج األفزر التمار المدني القاص الزاهد الحكيم ،وقال يحيى بن معين
ثقة ،وقال أحمد بن حنبل ثقة ،وقال العجلي وثقه (رجل صالح) ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال النسائي
ثقة ،ذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي أحد االعالم ثقة ،وقال ابن حجر ثقة عابد ،مات في
خالفة المنصور ،روى له الجماعة(.)2
 -4سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج األنصاري الساعدي ،أبو
العباس ،ويقال :أبو يحيى المدني ،له وألبيه صحبة ،روى عن النبي -صلى هللا عليه وسلم.)3(-
( )1تهذيب الكمال ( ،)120/18الطبقات الكبرى ( ،)424/5الجرح والتعديل ( ،)383/5سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد
( ،)221/1الجرح والتعديل ( ،)383/5الثقات ( ،)117/7الكاشف ( ،)654/1تقريب التهذيب ( ،)356/1تهذيب
الكمال (.)124/18

( )2تهذيب الكمال ( ،)272/11تاريخ ابن معين برواية الدوري ( ،)382/3الجرح والتعديل ( ،)159/4معرفة الثقات
( ،)420/1الجرح والتعديل ( ،)159/4تهذيب الكمال ( ،)278/11الثقات ( ،)316/4الكاشف ( ،)452/1تقريب
التهذيب ( ،)247/1تهذيب الكمال (.)278/11
( )3تهذيب الكمال (.)188/12

84

درجة الحديث:
متفق عليه ،يرتقي بالمتابعات
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن فيه عبد العزيز صدوق ،والحديث ٌ

إلى الصحيح لغيره.
فقه الحديث:

دل الحديث على مشروعية القرب من السترة ،وعلى أن القرب منها يحفظ على المصلي صالته(.)1
َّ
الحديث رقم
()47
َّ
َخَب َرَنا َح َّم ٌاد َع ْن َقتَ َاد َة َوثَابت َو ُح َم ْيد َع ْن
وسى ْب ُن إسماعيل أ ْ
و َحدثََنا ُم َ
الة وَق ْد َحَف َزهُ َّ
طيًبا ُمَب َارًكا
َكَب ُر اْل َح ْم ُد َّّلِل َح ْم ًدا َكث ًا
ال َّ
ير َ
إَلى َّ
َّللاُ أ ْ
النَف ُس َفَق َ
الص َ َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ول
ال َّ
الر ُج ُل أََنا َيا َرُس َ
ْسا»َ .فَق َ
ال« :أُّي ُك ُم اْل ُمتكّل ُم باْلكلمات فِّإن ُه ل ْم ي ُق ْل بأ ا
صالَتَ ُه َق َ
صلى هللا عليه وسلمَ -
َّللا ج ْئ ُت َوَق ْد َحَف َزني(َّ )2
ال« :لق ْد رأ ْي ُت ا ْثنى عشر مل اكا ي ْبت ِّدُرونها( )3أُّي ُه ْم يْرف ُعها»َ .وَزَاد
النَف ُس َفُقْلتُ َهاَ .فَق
َّ
َ
ْ
ش ن ْحو ما كان ي ْم ِّشى فْل ُيص ِّّل ما أ ْدرك ُه وْلي ْق ِّ
ُحم ْيٌد فيه« :وِّاذا جاء أح ُد ُك ْم فْلي ْم ِّ
ض ما سبق ُه»(.)4
َ

َّ
اء
أََنس ْبن َمالك أَن َر ُج ًال َج َ
َّللا -
ول َّ
فيه َفَل َّما َق َ
ضى َرُس ُ

تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في كتاب (المساجد) باب (ما يقال بين تكبيرة اإلحرام والقراءة) (.)419/149/1
والنسائي في سننه ( )11( ،)601/1كتاب االفتتاح ) 19( ،باب نوع آخر من الذكر من التكبير،
حديث رقم ( )900من طريق حماد...به .متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -2حماد بن سلمة بن دينار البصري  ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -3أ -قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز  ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث السادس.
( )1المنهل العذب المورود (.)87/5

( )2الحفزَّ :
النَفس الشديد المتتابع كأَنه ُيحفز أَي يدفع من سياق ،لسان العرب (.)337/5
( )3ابتدروا :أسرعوا وعاجلوا إلى أخذ الشيء ،المرجع السابق (.)48/4
( )4سنن أبي داود ( )2( ،)345/1كتاب الصالة )121( ،باب ما يستفتح به الصالة من الدعاء ،حديث رقم ( )763من
طريق قتادة وثابت وحميد عن أنس بن مالك...به.
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ب-ثابت بن أسلم البناني ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
ج -حميد بن هالل بن هبيرة ،ثقة عالم سبقت ترجمته في الحديث السادس عشر.

 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،والحديث أخرجه مسلم في صحيحه.
فقه الحديث:
دل الحديث على جواز افتتاح الصالة بهذه الكلمات؛ ألنه -صلى هللا عليه وسلم -أقرها(.)1
َّ
الحديث رقم
()48
َّللا ْبن
اع ُة ْب ُن َي ْحَيى ْبن َع ْبد َّ
و َح َّدثََنا ُقتَْيَبةُ ْب ُن َسعيد َو َسع ُ
ال ُقتَْيَبةُ َح َّدثََنا رَف َ
يد ْب ُن َع ْبد اْل َجبَّار َن ْح َوُه َق َ
رَفاع َة بن رافع عن عم أَبيه معاذ بن رَفاع َة بن رافع عن أَبيه َقال َّ
َّللا -صلى هللا عليه
ف َرُسول َّ
َْ
صل ْي ُت َخْل َ
َْ َ
َُ ْ
َ ْ َ
َ ْ َ
َ َ

طيًبا ُمَب َارًكا فيه ُمَب َارًكا َعَل ْيه َك َما ُي حب
اعةُ َفُقْل ُت اْل َح ْم ُد َّّلِل َح ْم ًدا َكث ًا
ير َ
وسلمَ -ف َع َ
اعةُ َل ْم َيُق ْل ُقتَْيَبةُ رَف َ
ط َس رَف َ
ربَنا ويرضى َفَل َّما َّ
ال« :م ِّن اْل ُمتكّلِّ ُم ِّفي الصال ِّة؟»(.)2
ول َّ
َ َ َْ َ
ص َر َ
ف َفَق َ
صلى َرُس ُ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمْ -ان َ
َ
تخريج الحديث:

أخرجه الترمذي في سننه ( )2( ،)197/2كتاب الصالة )296( ،باب ما جاء في الرجل يعطس
في الصالة ،حديث رقم ( )404من طريق قتيبة...به .مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )11( ،)618/1كتاب االفتتاح )36( ،باب قول المأموم إذا عطس خلف
اإلمام ،حديث رقم ( )930من طريق قتيبة...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:

 -1قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث العاشر.

( )1المنهل العذب المورود (.)174/5
( )2سنن أبي داود ( )2( ،)348/1كتاب الصالة )121( ،باب ما يستفتح به الصالة من الدعاء ،حديث رقم ( )773من
طريق رفاعة بن رافع عن أبيه...به.
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 -2رفاعة بن يحيى بن عبد هللا بن رفا عة بن رافع بن مالك بن العجالن بن عمرو بن عامر بن
زريق األنصاري الزرقي المدني ،قال أبو حاتم روى عن عم أبيه ،وذكره ابن حبان في الثقات،
وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر صدوق(.)1
 -3معاذ بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجالن بن عمرو بن عامر بن زريق األنصاري ،ذكره أبو
حاتم ،وذكره ابن حبان في الثقات  ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر صدوق ،روى له البخاري
وأبو داود والترمذي والنسائي(.)2
 -4رفاعة بن رافع بن مالك بن العجالن بن عمرو بن عامر بن زريق األنصاري الزرقي ،أبو معاذ
بدر مع النبي -صلى هللا عليه وسلم -هو وأبوه ،وكان من النقباء وأخوه مالك بن
المدني ،شهد ًا

رافع ،روى عن النبي -صلى هللا عليه وسلم -وعن عبادة بن الصامت وأبي بكر الصديق ،مات
في أول خالفة معاوية ،روى له الجماعة سوى مسلم(.)3
درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن فيه رفاعة بن يحيى صدوق ومعاذ بن رفاعة صدوق.

فقه الحديث:
دل الحديث على أ ن العاطس في الصالة ينبغي له أ ن يحمد هللا تعالى خال ًفا للقائلين بكراهته(.)4
َّ
الحديث رقم
()49
َن َّ
ام َع ْن َقتَ َاد َة َع ْن أََنس أ َّ
النب َّي -صلى هللا عليه وسلمَ -وأََبا
و َح َّدثََنا ُم ْسل ُم ْب ُن إبراهيم َح َّدثََنا ه َش ٌ
ب ْكر وعمر وعثْمان َكانوا يْف َتتحون اْلقراءة ب ـ ـ ﴿اْلحمد ِّ ِّ
َّلل ر ِّّب اْلعال ِّمين﴾(.)5
ُْ
َ َ ُ ََ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ
( )1تهذيب الكمال ( ،)209/9الجرح والتعديل ( ،)493/3الثقات ( ،)309/6الكاشف ( ،)397/1تقريب التهذيب (.)210/1
( )2تهذيب الكمال ( ،)121/28الجرح والتعديل ( ،)247/8الثقات ( ،)421/5الكاشف ( ،)273/2تقريب التهذيب
( ،)536/1تهذيب الكمال (.)122/28
( )3تهذيب الكمال (.)203/9
( )4المنهل العذب المورود (.)184/5
الجهر ب بسم هللا الرحمن الرحيم ،حديث رقم
( )5سنن أبي داود ( )2( ،)352/1كتاب الصالة )124( ،باب من لم َير
َ
( )782من طريق قتادة عن أنس...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )10( ،)281/2كتاب األذان )89( ،باب ما يقول بعد التكبير،
حديث رقم ( )743من طريق قتادة...به .متقارب األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )4( ،)299/1كتاب الصالة )13( ،باب حجة من قال ال يجهر بالبسملة،
حديث رقم ( )399من طريق قتادة...به .مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )11( ،)602/1كتاب االفتتاح )20( ،باب البراءة بفاتحة الكتاب قبل
السورة ،حديث رقم ( )901من طريق قتادة...به .متقارب األلفاظ.
والترمذي في سننه ( )2( ،)15/4كتاب الصالة )182( ،باب ما جاء في افتتاح القراءة بـ {الحمد
هلل رب العالمين} ،حديث رقم ( )246عن طريق قتادة...به .بلفظه.
وابن ماجه في سننه ( )5( ،)326/1كتاب اقامة الصالة وسننها )4( ،باب افتتاح القراءة ،حديث
رقم ( )813من طريق قتادة...به .بلفظه.
والدارمي في سننه ( )2( ،)287/1كتاب الصالة )34( ،باب كراهية الجهر ببسم هللا الرحمن
الرحيم ،حديث رقم ( ،)1240من طريق قتادة...به .بلفظه.
وأحمد في مسنده ( )101/3حديث رقم ( ،)11930من طريق قتادة...به .بلفظه.
دراسة رجال السند:
 -1مسلم بن إبراهيم األزدي الفراهيدي ،ثقة مأمون سبقت ترجمته في الحديث السابع والعشرين.
 -2هشام بن أبي عبد هللا الدستوائي ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث السادس.
 -3قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث السادس.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث بظاهره على أنه –صلى هللا عليه وسلم -كان يفتتح القراءة في الصالة بـ ﴿اْل َح ْم ُد َّّلِل
َّ
ين﴾(.)1
َرب اْل َعاَلم َ
( )1المنهل العذب المورود (.)200/5
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الحديث رقم
()50
ول
و َح َّدثََنا َهَّن ُاد ْب ُن َّ
السرى َح َّدثََنا ْاب ُن ُف َ
ال َسم ْع ُت أََن َس ْب َن َمالك َيُق ُ
ض ْيل َعن اْل ُم ْختَار ْبن ُفْلُفل َق َ
آن افا سورٌة»َ .فَق أرَِّ :بسمِّ ِّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم« -أُْن ِّزل ْت علي ِّ
َّللا الر ْحم ِّن الر ِّحيمِّ ِّ
﴿إنا
ول َّ
َ ْ
ُ
ال َرُس ُ
َق َ
َّ
ال« :فِّإن ُه ن ْهٌر
ال« :ه ْل ت ْدُرون ما اْلك ْوثُر»َ .قاُلوا َّ
َّللاُ َوَرُسوُل ُه أ ْ
َعَل ُمَ .ق َ
أ ْعط ْيناك اْلك ْوثر﴾ َحتى َختَ َم َهاَ .ق َ
وعدِّن ِّ
يه رِّّبى ِّفي اْلجن ِّة»(.)1
تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه ( )4( ،)300/1كتاب الصالة )14( ،باب حجة من قال إن البسملة
آية من كل سورة ،سوى براءة ،حديث رقم ( ،)400من طريق المختار بن فلفل عن أنس بن
مالك...متقارب األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )11( ،)602/1كتاب االفتتاح )21( ،باب قراءة بسم هللا الرحمن الرحيم،
حديث رقم ( ،)903من طريق المختار بن فلفل...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )102/3حديث رقم ( )11933من طريق محمد بن فضيل...به .مختلف األلفاظ.

دراسة رجال السند:
 -1هناد بن السري بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق بن عمرو بن زرارة بن عدس بن زيد
بن عبد هللا بن دارم التميمي الدارمي ،أبو السرى الكوفي ،قال أحمد بن حنبل ثقة ،وقال أبو حاتم
صدوق ،وقال النسائي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر ثقة ،مات
سنة 243ه ـ(.)2
 -2محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي ،موالهم أبو عبد الرحمن الكوفي ،قال ابن معين قال
ثقة ،وقال أحمد بن حنبل كان يتشيع وكان حسن الحديث ،وقال أبو زرعة صدوق ،وقال العجلي
ثقة ،وقال أبو حاتم شيخ ،وقال الذهبي ثقة شيعي ،وقال ابن حجر صدوق عارف ُرمي بالتشيع،
َ
مات سنة  195هـ ــ ،روى له الجماعة(.)3
الجهر ب بسم هللا الرحمن الرحيم ،حديث رقم
( )1سنن أبي داود ( )2( ،)353/1كتاب الصالة )124( ،باب من لم َير
َ
( )784من طريق المختار بن فلفل عن أنس بن مالك...به.
( )2تهذيب الكمال ( ،)311/30الجرح والتعديل ( ،)120/9الجرح والتعديل ( ،)120/9مشيخة النسائي ( ،)62/1الثقات
( ،)246/9الكاشف ( ،)339/2تقريب التهذيب ( ،)574/1تهذيب الكمال (.)122/28
( )3تهذيب الكمال ( ،)293/26تاريخ ابن معين برواية الدارمي ( ،)156/1الجرح والتعديل ( ،)57/8معرفة الثقات
( ،)250/2الجرح والتعديل ( ،)57/8الكاشف ( ،)211/2تقريب التهذيب ( ،)502/1تهذيب الكمال (.)298/26
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 -3مختار بن فلفل القرشي المخزومي الكوفي مولى آل عمرو بن حريث ،قال ابن معين ثقة ،وقال
خير ،وقال أبو حاتم شيخ كوفي ،وقال النسائي ثقة ،وقال ابن حبان
أحمد بن حنبل ال أعلم إ َّال ًا
كثيرا ،وقال ابن حجر صدوق له أوهام ،مات بعد المائة ،روى له مسلم وأبو داود
يخطئ ً

والترمذي(.)1

 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث حسن بهذا اإلسناد ،والحديث أخرجه مسلم ف ي صحيحه ،يرتقي إلى الصحيح لغيره.
فقه الحديث:
دل الحديث على أ ن البسملة آية من السورة(.)2
َّ
الحديث رقم
()51
ان م َعا ٌذ ُيصلى م َع َّ
النبي -
وح َّدثََنا أحمد ْب ُن َح ْنَبل َح َّدثََنا ُسْفَي ُ
ان َع ْن َع ْمرو َسم َع ُه م ْن َجابر َق َ
َ
َ
َ
ال َك َ ُ
َخ َر َّ
ال م َّرًة ثُ َّم َي ْرج ُع َف ُيصلى بَق ْومه َ -فأ َّ
النبي -صلى هللا عليه
َ
صلى هللا عليه وسلم -ثُ َّم َي ْرج ُع َفَي ُؤمَنا َ -ق َ َ

الة  -وَقال م َّرة اْلع َشاء َ -ف َّ
َّ
اء َي ُؤم
وسلمَ -لْيَل ًة َّ
الص َ َ َ َ َ ً
َ
صلى ُم َعا ٌذ َم َع النبي -صلى هللا عليه وسلم -ثُ َّم َج َ
َ
َقومه َفَق َأر اْلبَقرة َفاع َت َزل رجل من اْلَقوم َف َّ
َّللا -صلى
ول َّ
ال َما َنا َفْق ُتَ .فأَتَى َرُس َ
يل َنا َفْق َت َيا ُفالَ ُنَ .فَق َ
صلى َفق َ
ْ َ ُ َ َ ََ ْ َ َ ُ ٌ َ ْ َ
َّللا َواَّن َما
ول َّ
صلى َم َع َك ثُ َّم َي ْرج ُع َفَي ُؤمَنا َيا َرُس َ
هللا عليه وسلمَ -فَق َ
ال إ َّن ُم َعا ًذا ُي َ
()4
َّ
ان
ان أ ْنت أفت ٌ
ال «يا ُمعا ُذ أفت ٌ
ورة اْلَبَق َرةَ .فَق َ
اء َي ُؤمَنا َفَق ََأر ب ُس َ
َوَن ْع َم ُل بأ َْيد َينا َوان ُه َج َ

اب َن َواض َح
َص َح ُ
َن ْح ُن أ ْ
أ ْنت ا ْق ْرأ ِّبكذا ا ْق ْرأ ِّبكذا».

()3

َّ
ال أ َُرُاه َق ْد َذ َك َرهُ(.)5
اس َم َرب َك األ ْ
َعَلى﴾ ﴿ َوالل ْيل إ َذا َي ْغ َشى﴾ َف َذ َك ْرَنا ل َع ْمرو َفَق َ
َق َ
ال أبو الزَب ْير بـ ﴿ َسبح ْ

( )1تهذيب الكمال ( ،)319/27الجرح والتعديل ( ،)310/8الجرح والتعديل ( ،)310/8الجرح والتعديل ( ،)310/8تهذيب
الكمال ( ،)320/27الثقات ( ،)429/5تقريب التهذيب ( ،) 523/1تهذيب الكمال (.)320/27
( )2المنهل العذب المورود (.)202/5
( )3النواضح من اإلبل :هي التي يستقى عليها وأحدها ناضح ،لسان العرب (.)619/2
الناس عن الدين ،وفتان من أَبنية المبالغة في الف ْتنة ،المرجع السابق (.)319/13
( )4فتان :هو الذي َيْفت ُن َ
( )5سنن أبي داود ( )2( ،)355/1كتاب الصالة )127( ،باب في تخفيف الصالة ،حديث رقم ( )790من طريق عمرو
عن جابر...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )10( ،)247/2كتاب الذان )63( ،باب من شكا إمامه إذا طول،
حديث رقم ( )705من طريق جابر بن عبد هللا...به .مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )10( ،)557/1كتاب اإلمام )39( ،باب خروج الرجل من صالة اإلمام
وفراغه من صالته في ناحية المسجد ،حديث رقم ( )830من طريق جابر...به .مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )11( ،)647/1كتاب االفتتاح )63( ،باب القراءة في المغرب يسبح اسم
ربك األعلى ،حديث رقم ( )983من طريق جابر...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )299/3حديث رقم ( )14124من طريق جابر...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)300/3حديث رقم ( ،)14136من طريق جابر...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشبياني ،أبو عبد هللا المروزي ،ثم البغدادي ،قال ابن
متقنا ورًعا
سعد ثقة ثبت صدوق كثير الحديث ،قال أبو حاتم ثقة ،وقال ابن حبان كان حاف ً
ظا ً

اظبا على العبادة الدائمة ،وقال الذهبي اإلمام أحمد روى عنه
فقيها
الزما للورع الخفي مو ً
ً
ً
الجماعة ،قال ابن حجر إمام ثقة حافظ فقيه حجة ،مات سنة  241ه ـ(.)1
 -2سفيان بن عيينة بن أبي عمران  ،ثقة حافظ إمام حجة سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين.
 -3عمرو بن دينار المكي ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين.
 -4جابر بن عبد هللا بن عمرو األنصاري  ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،والحديث أخرجه البخاري في صحيحه.
فقه الحديث:
دل الحديث على جواز االكتفاء في التعزير بالكالم ،وعلى مشروعية اإلنكار على من يفعل ما
َّ
فيه تفرق الجماعة(.)2
( )1تهذيب الكمال ( ،)437/1الطبقات الكبرى ( ،)354/7الجرح والتعديل ( ،)12/1الثقات ( ،)18/8الكاشف (،)202/1
تقريب التهذيب (.)79/1
( )2المنهل العذب المورود (.)214/5
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الحديث رقم
()52
الر ْح َمن ْب َن َجابر ُي َحد ُث َع ْن َح ْزم
طال ُب ْب ُن َحبيب َسم ْع ُت َع ْب َد َّ
وح َّدثََنا ُمو َسى ْب ُن إسماعيل َح َّدثََنا َ
َ
َّ
ال َرُسو ُل
ص َ
ال َفَق َ
ال َة اْل َم ْغرب في َه َذا اْل َخَبر َق َ
صلى بَق ْوم َ
ا ْبن أَُبى ْبن َك ْعب أَن ُه أ ََتى ُم َعا َذ ْب َن َجَبل َو ُه َو ُي َ
ِّ
ِّ
يف و ُذو اْلحاج ِّة
َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم« -يا ُمعا ُذ ًل ت ُك ْن فتاانا فِّإن ُه ُيصّلى وراءك اْلك ِّب ُير والضع ُ

واْلمس ِّ
افُر»(.)1
ُ

تخريج الحديث:
أخرجه البهيقي في السنن الكبرى ( )117/3من طريق أبي داود...به .بلفظه.
دراسة رجال السند:
 -1موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -2طالب بن حبيب بن عمرو بن سهل بن قيس األنصاري ،المدني الضجيعي ،ذكره أبو حاتم،
وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي :ذكره البخاري وقال فيه نظر ،وقال ابن حجر صدوق
احدا(.)2
يهم ،روى له أبو داود حديثًا و ً

 -3عبد الرحمن بن جابر بن عبد هللا األنصاري ،السلمي ،أبو عتيق المدني ،أخو محمد بن جابر ،
ضعفه ابن سعد ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال النسائي ثقة ،وذكره ابن حبان في
الثقات ،وقال ابن حجر ثقة لم يصب ابن سعد في تضعيفه ،روى له الجماعة(.)3
 -4حزم بن أبي كعب األنصاري السلمي المدني ،عداده في الصحابة ،روى حديثه طالب بن حبيب
عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد هللا عنه أنه أتى ُمعا ًذا وهو يصلي بقومه صالة

العشاء...الحديث ،روى له أبو داود هذا الحديث الواحد(.)4

( )1سنن أبي داود ( )2( ،)355/1كتاب الصالة )127( ،باب في تخفيف الصالة ،حديث رقم ( )791من طريق عبد
الرحمن بن جابر عن حزم بن أبي بن كعب...به.
( )2تهذيب الكمال ( ،)352/13الجرح والتعديل ( ،)496/4الثقات ( ،)492/6الكاشف ( ،)512/1تقريب التهذيب
( ،)281/1تهذيب الكمال (.)352/13

( )3تهذيب الكمال ( ،)23/17الطبقات الكبرى ( ،)275/5معرفة الثقات ( ،)74/2الجرح والتعديل ( ،)220/5تهذيب
الكمال ( ،)24/17الثقات ( ،)77/5الكاشف ( ،)512/1تقريب التهذيب ( ،)337/1تهذيب الكمال (.)24/17
( )4تهذيب الكمال (.)590/5
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درجة الحديث:
طالبا صدوق يهم.
الحديث ضعيف بهذا اإلسناد ،ألن ً
فقه الحديث:
دل الحديث على االكتفاء في التعزير بالكالم ،وعلى مشروعية اإلنكار على من يفعل ما فيه تفرق
َّ
الجماعة(.)1
الحديث رقم
()53
َ َّ
وسى ْب ُن إسماعيل َح َّدثََنا َح َّم ٌاد َع ْن س َماك ْبن َح ْرب َع ْن َجابر ْبن َس ُم َرَة أ َّ
َّللا -
ول َّ
َن َرُس َ
وحدثََنا ُم َ
السماء و َّ
الس َماء َذات اْل ُب ُروج ﴾
الطارق﴾َ ﴿ ،و َّ
صلى هللا عليه وسلمَ -ك َ
صر بـ﴿ َّ َ َ
ان َيْق َأُر في الظ ْهر َواْل َع ْ
َوَن ْحوه َما م َن الس َور(.)2
تخريج الحديث:
أخرجه الترمذي في سننه ( )2( ،)88/2كتاب الصالة )299( ،باب ما جاء في القراءة ف ي
الظهر والعصر ،حديث رقم ( )307من طريق حماد بن سلمة...به .مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )11( ،)644/1كتاب االفتتاح )60( ،باب القراءة في الركعتين االوليين من
صالة العصر ،حديث رقم ( ،)978من طريق حماد بن سلمة...به .مختلف األلفاظ.
والدارمي في سننه ( )2( ،)306/1كتاب الصالة )62( ،باب قدر القراءة في الظهر ،حديث رقم
( )1290من طريق حماد بن سلمة...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)103/5حديث رقم ( )20880من طريق حماد بن سلمة...به .مختلف األلفاظ.

وأحمد في مسنده ( )106/5حديث رقم ( ،)20916من طريق حماد بن سلمة...به .بلفظه.
وأحمد في مسنده ( )108/5حديث رقم ( ،)20946من طريق حماد بن سلمة...به .مختلف األلفاظ.

دراسة رجال السند:
 -1موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري  ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السابع.
( )1المنهل العذب المورود (.)214/5
( )2سنن أبي داود ( )2( ،)360/1كتاب الصالة )131( ،باب َق ْدر القراءة في صالة الظهر والعصر ،حديث رقم ()805
من طريق سماك بن حرب عن جابر بن سمرة...به.
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 -2حماد بن سلمة بن دينار البصري  ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -3سماك بن حرب ،صدوق سبقت ترجمته في الحديث السادس عشر.
 -4جابر بن سمرة بن جنادة ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث السادس عشر.
درجة الحديث:
سماكا صدوق.
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن
ً
فقه الحديث:
دل الحديث على استحباب القراءة بـ ﴿السماء والطارق﴾ و﴿السماء ذات البروج﴾ ونحوهما من
َّ
السور في صالتي الظهر والعصر ،وهللا أعلم.
الحديث رقم
()54

َ َّ
صَّل ْي ُت
وسى ْب ُن إسماعيل َح َّدثََنا َح َّم ٌاد أ ْ
َخَب َرَنا ثَاب ٌت َو ُح َم ْيٌد َع ْن أََنس ْبن َمالك َق َ
ال َما َ
وحدثََنا ُم َ
َّللا -صلى هللا عليه
ول َّ
ال ًة م ْن َرُسول َّ
ص َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -في تَ َمام َوَك َ
َخْل َ
ان َرُس ُ
ف َر ُجل أ َْو َج َز َ
ِّ
ِّ
ِّ
الس ْج َدتَْين
ان َيْق ُع ُد َب ْي َن َّ
ول َق ْد أ َْو َه َم ثُ َّم ُي َكب ُر َوَي ْس ُج ُد َوَك َ
ام َحتَّى َنُق َ
ال« :سمع ُ
وسلم -إ َذا َق َ
َّللا لم ْن حمد ُه»َ .ق َ
ول َق ْد أ َْو َه َم(.)1
َحتَّى َنُق َ
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )10( ،)250/2كتاب األذان )65( ،باب من أخف الصالة عند
بكاء الصبي ،حديث رقم ( )708من طريق أنس بن مالك...به .مختلف األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )4( ،)344/1كتاب الصالة )38( ،باب اعتدال أركان الصالة وتخفيفها
في تمام ،حديث رقم ( ،)473من طريق أنس بن مالك...به .متقارب األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )203/3حديث رقم ( )13037من طريق حماد بن سلمة...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )233/3حديث رقم ( )13382من طريق أنس بن مالك...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )247/3حديث رقم ( ،)13511من طريق حماد بن سلمة...به .متقارب األلفاظ.
طول القيام من الركوع وبين السجدتين ،حديث رقم ()853
( )1سنن أبي داود ( )2( ،)378/1كتاب الصالة )147( ،باب ُ
من طريق ثابت وحميد عن أنس بن مالك...به.
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دراسة رجال السند:
 -1موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -2حماد بن سلمة بن دينار البصري  ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -3أ -ثابت بن أسلم البناني ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
ب -حميد بن هالل بن هبيرة  ،ثقة عالم سبقت ترجمته في الحديث السادس عشر.

 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على جواز تطويل االعتدال من الركوع وتطويل الجلوس بين السجدتين(.)1
َّ
الحديث رقم
()55
ض َع
وح َّدثََنا َّ
يع ْب ُن َنافع أبو تَ ْوَب َة َح َّدثََنا َشر ٌ
اء ْب ُن َعازب َف َو َ
صَ
يك َع ْن أَبى إ ْس َح َ
اق َق َ
الرب ُ
َ
ال َو َ
ف َلَنا اْلَب َر ُ
()2
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ي ْس ُج ُد(.)3
ان َرُسو ُل َّ
ال َه َك َذا َك َ
َي َد ْيه َو ْ
اعتَ َم َد َعَلى ُرْكَبتَْيه َوَرَف َع َعج َيزتَ ُه َوَق َ
تخريج الحديث:
أخرجه النسائي في سننه ( )12( ،)41/2كتاب التطبيق )51( ،باب صفة السجود ،حديث رقم
( ،)1103من طريق شريك...به .متقارب األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )303/4حديث رقم ( ،)18607من طريق شريك...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي ،ثقة حجة عابد سبقت ترجمته في الحديث الرابع.
ُ -1
( )1المنهل العذب المورود.)295/5( ،
( )2العجيزة :هي عجز الرجل مؤخره ،لسان العرب (.)371/5
( )3سنن أبي داود ( )2( ،)395/1كتاب الصالة )158( ،باب صفة السجود ،حديث رقم ( )896من طريق أبي إسحاق
عن البراء بن عازب...به.
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 -2شريك بن عبد هللا بن أبي شريك النخعي ،أبو عبد هللا الكوفي القاضي ،أدرك زمان عمر بن عبد
العزيز ،يحيى بن معين وثقه ،وقال علي بن المديني ثقة ،وقال أحمد بن حنبل ثقة ،وقال العجلي
ثقة ،وقال ابن حبان كان في آخر أمره يخطىء ،وقال أبو زرعة صدوق يحتج به ،وقال أبو حاتم
كثيرا،
صدوق ،وقال النسائي ليس به بأس ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر صدوق يخطئ ً
مات سنة  177أو  178هـ ـ ،استشهد به البخاري في الجامع ،وروى له في رفع اليدين في

احتج به الباقون(.)1
الصالة وغيره ،وروى له مسلم في المتابعات ،و َّ
 -3عمرو بن عبد هللا بن عبيد ،ويقال عمرو بن عبد هللا بن علي ،ويقال :عمرو بن عبد هللا بن أبي
شعيرة ،واسمه ذو يحمد الهمداني ،أبو إسحاق السبيعي الكوفي ،قال يحيى بن معين ثقة ،وقال
أحمد بن حنبل ثقة ،وقال على بن المديني ثقة ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال ابن
مدلسا ،وقال الذهبي أحد األعالم وهو ثقة ،وقال ابن حجر ثقة مكثر عابد ،توفي سنة
حبان كان ً
 129هـ ـ وقيل قبل ذلك ،روى له الجماعة(.)2
 -4البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة األوسي ،أبو عمارة ،ويقال أبو عمرو،
ويقال أبو الطفيل المدني ،الصحابي ابن الصحابي ،نزل الكوفة ومات بها زمن مصعب بن الزبير،
روى عن النبي -صلى هللا عليه وسلم -وعن أبي بكر وعمر وعلي وأبي أيوب وبالل وغيرهم(.)3

درجة الحديث:
ضعفه األلباني.
كثيرا ،والحديث َّ
الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن شر ً
يكا صدوق يخطئ ً
فقه الحديث:
دل الحديث على أن وضعية السجود تكون باالعتماد على الركبتين ورفع العجيزة ،وهللا أعلم.
َّ

( )1تهذيب الكمال ( ،)462/12الجرح والتعديل ( ،)367/4تهذيب الكمال ( ،)473/12الجرح والتعديل ( ،)369/4معرفة
الثقات ( ،)453/1الثقات ( ،)444/6الجرح والتعديل ( ،)367/4الجرح والتعديل ( ،)367/4تهذيب الكمال
( ،)374/12لسان الميزان ( ،)242/7تقريب التهذيب ( ،)266/1تهذيب الكمال (.)474/12

( )2تهذيب الكمال ( ،)102/22تاريخ ابن معين برواية الدوري ( ،)376/3الجرح والتعديل ( ،)243/6تهذيب الكمال
( ،)110/22معرفة الثقات ( ،)179/2الجرح والتعديل ( ،)243/6الثقات ( ،)177/5الكاشف ( ،)82/2تقريب
التهذيب ( ،)423/1تهذيب الكمال (.)113/22
( )3تهذيب الكمال (.)34/4
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الحديث رقم
()56
َن َّ
وح َّدثََنا ُم ْسلم ْب ُن إبراهيم َح َّد َثَنا ُش ْعَب ُة َع ْن َقتَ َاد َة َع ْن أََنس أ َّ
ال:
النب َّي -صلى هللا عليه وسلمَ -ق َ
َ
ُ
ِّ ()2( )1
الس ُج ِّ
ش أح ُد ُك ْم ِّذراع ْي ِّه ا ْف ِّتراش اْلكْلب » .
اعت ِّدُلوا ِّفي ُّ
ود وًل ي ْفت ِّر ْ
« ْ
تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )9( ،)18/2كتاب مواقيت الصالة )8( ،باب المصلي يناجي ربه
-عز َو َجل ،-حديث رقم ( ،)532من طريق قتادة...به .مختلف األلفاظ.

ومسلم في صحيحه ( )4( ،)355/1كتاب الصالة )45( ،باب االعتدال في السجود ،ووضع

الكفين على األرض ،حديث رقم ( ،)493من طريق قتادة...به .متقارب األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )12( ،)41/2كتاب التطبيق )50( ،باب النهي عن بسط الذراعين في
السجود ،حديث رقم ( ،)1102من طريق قتادة...به .متقارب األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)231/3حديث رقم ( )13353من طريق قتادة...به .مختلف األلفاظ
والنسائي في سننه ( )12( ،)44/2كتاب التطبيق )53( ،باب االعتدال في السجود ،حديث رقم
( )1109من طريق قتادة...به .متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1مسلم بن إبراهيم األزدي الفراهيدي ،ثقة مأمون سبقت ترجمته في الحديث السابع والعشرين.
 -2شعبة بن الحجاج العتكي األزدي ،ثقة حافظ متقن سبقت ترجمته في الحديث الخامس عشر.
 -3قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث السادس.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على النهي عن افتراش الذراعين في السجود ،وشبهه بالكلب للتنفير من هذا الفعل(.)3
َّ
( )1افتراش الكلب :وهو أن يبسط ذراعيه في السجود وال يرفعهما عن األرض ،لسان العرب (.)326/6
( )2سنن أبي داود ( )2( ،)395/1كتاب الصالة )158( ،باب صفة السجود ،حديث رقم ( )897من طريق قتادة عن
أنس...به.
( )3المنهل العذب المورود.)348/5( ،
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الحديث رقم
()57
َّللا
صاح ُب َرُسول َّ
وح َّدثََنا ُم ْسل ُم ْب ُن إبراهيم َح َّدثََنا َعب ُ
َّاد ْب ُن َراشد َح َّدثََنا اْل َح َس ُن َح َّدثََنا أ ْ
َ
َح َم ُر ْب ُن َج ْزء َ
صلى هللا عليه وسلم -أ َّض َد ْيه َع ْن َج ْنَب ْيه َحتَّى َنأْو َي َل ُه(.)1
ول َّ
ان إ َذا َس َج َد َجا َفى َع ُ
َّللا َك َ
َن َرُس َ
تخريج الحديث:
أخرجه ابن ماجه في سننه ( )5( ،)348/1كتاب إقامة الصالة )19( ،باب السجود ،حديث رقم
( ،)886من طريق عباد بن راشد...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )31/5حديث رقم ( ،)20215من طريق عباد بن راشد...به .مختلف األلفاظ
وأحمد في مسنده ( )31/5حديث رقم ( )20216من طريق عباد بن راشد...به .مختلف األلفاظ.

دراسة رجال السند:
 -1مسلم بن إبراهيم األزدي الفراهيدي ،ثقة مأمون سبقت ترجمته في الحديث السابع والعشرين.
 -2عباد بن راشد التميمي البصري الب ازر ،مولى بن كليب بن يربوع ،ابن أخت داود بن أبي هند ،قال
يحيى ابن معين صالح ،وقال أحمد بن حنبل ثقة صدوق صالح ،وقال أبو حاتم صالح الحديث،
وقال أبو داود ضعيف ،وقال النسائي ليس بالقوي ،وقال ابن حبان ال ُيحتج به ،وقال الذهبي
ضعفه أبو داود وقواه أحمد ،وقال ابن حجر صدوق له أوهام ،روى له البخاري وأبو داود والنسائي
وابن ماجه(.)2
 -3الحسن بن أبي الحسن ،واسمه يسار البصري ،أبو سعيد ،مولى زيد بن ثابت ،قال العجلي ثقة
أسا
رجل صالح صاحب سنة ،وقال ابن حبان كان يدلس ،وقال الذهبي كان الحسن رفيع الذكر ،ر ً
كثير ويدلس ،مات سنة
في العلم والعمل ،وقال ابن حجر ثقة فقيه فاضل مشهور ،وكان يرسل ًا
110هـ ،روى له الجماعة(.)3

( )1سنن أبي داود ( )2( ،)396/1كتاب الصالة )158( ،باب صفة السجود ،حديث رقم ( )900من طريق الحسن عن
أحمر بن جزء...به.
( )2تهذيب الكمال ( ،)116/14الجرح والتعديل ( ،)79/6الجرح والتعديل ( ،)79/6الجرح والتعديل ( ،)79/6تهذيب
الكمال ( ،)118/14تهذيب الكمال ( ،)118/14المجروحين ( ،)163/2الكاشف ( ،)529/1تقريب التهذيب
( ،)290/1تهذيب الكمال (.)118/14
( )3تهذيب الكمال ( ،)96/6معرفة الثقات ( ،)113/1الثقات ( ،)123/4تقريب التهذيب ( ،)160/1تهذيب الكمال
(.)127/6
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 -4أحمر بن جزء ،ويقال :أحمر بن سواء بن جزء ،ويقال :أحمر بن شهاب بن جزء بن ثعلبة بن زيد
ابن مالك بن سنان السدوسي الربعي ،له صحبة ،عداده في البصريين ،ذكره ابن حبان في
الثقات ،وقال ابن حجر صحابي تفرد الحسن بالرواية عنه ،روى له أبو داود ،وابن ماجه(.)1
درجة الحديث:
حسن إسناده األلباني.
عبادا صدوق له أوهام ،وقد َّ
الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن ً
فقه الحديث:
دل الحديث على أنه من السنة مجافاة العضدين عن الجنبين في السجود ،وهللا أعلم.
َّ
الحديث رقم
()58
ان ْب ُن ُم َعاوَي َة َع ْن
ان ْب ُن َع ْبد َّ
الر ْح َمن الد َم ْشقي َ
قاال أ ْ
َخَب َرَنا َم ْرَو ُ
وح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن اْل َعالَء َو ُسَل ْي َم ُ
َ
َي ْحَيى اْل َكاهلى َعن اْل ُم َس َّور ْبن َيز َيد اْل َمالكى أ َّ
ال -
ول َّ
َّما َق َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ق َ
َن َرُس َ
ال َي ْحَيى َوُرب َ
ول ََّّللا
ول َّ
الص َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -يْق َأُر في َّ
ال َل ُه َر ُج ٌل َيا َرُس َ
الة َف َت َر َك َش ْيًئا َل ْم َيْق َأرُْه َفَق َ
َشه ْد ُت َرُس َ
ِّ
ال
ول َّ
ال ُسَل ْي َم ُ
ان في َحديثه َق َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم« -هال أ ْذكْرتنيها»َ .ق َ
ال َرُس ُ
تََرْك َت َآي َة َك َذا َوَك َذاَ .فَق َ
اها ُنس َخ ْت(.)2
ُك ْن ُت أ َُر َ
تخريج الحديث:
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ( )73/2حديث رقم ( ،)1648من طريق مروان بن معاوية...به.
مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1أ -محمد بن العالء بن كريب الهمداني ،أبو كريب الكوفي ،قال أبو حاتم صدوق ،وقال النسائي
ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي حافظ ،وقال ابن حجر ثقة حافظ ،توفي سنة 247
ه ـ ـ ،روى له الجماعة(.)3
( )1تهذيب الكمال ( ،)281/2الثقات ( ،)19/3تقريب التهذيب ( ،)96/1تهذيب الكمال (.)282/2
( )2سنن أبي داود ( )2( ،)398/1كتاب الصالة )163( ،باب الفتح على اإلمام في الصالة ،حديث رقم ( )907من
طريق يحيى الكاهلي عن المسور بن يزيد األسدي المالكي...به.
( )3تهذيب الكمال ( ،)243/26الجرح والتعديل ( ،)52/8مشيخة النسائي ( ،)52/1الثقات ( ،)105/9الكاشف
( ،)208/2تقريب التهذيب ( ،)500/1تهذيب الكمال (.)247/26
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ب -سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون التميمي ،أبو أيوب الدمشقي ،قال يحيى بن
معين ثقة إذا روى عن المعروفين ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم صدوق ،وقال النسائي
صدوق ،وقال ابن حبان يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات المشاهير فأما روايته عن الضعفاء
والمجاهيل ففيها مناكير كثيرة ال اعتبار بها ،وقال الذهبي الحافظ ثقة ،وقال ابن حجر صدوق
يخطئ ،توفي سنة  233هـ ـ ـ ،روى له الباقون سوى ُمسلم(.)1

 -2مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر
الفزاري ،أبو عبد هللا الكوفي ،قال ابن سعد ثقة ،قال ابن معين ثقة ،وقال أحمد بن حنبل ثقة،
وقال العجلي ثقة ثبت ،وقال أبو حاتم صدوق ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي حافظ،
وقال ابن حجر ثقة حافظ ،مات سنة  193ه ـ ـ ،روى له الجماعة(.)2
 -3يحيى بن كثير الكاهلي األسدي الكوفي ،قال أبو حاتم شيخ ،وقال النسائي ضعيف ،وذكره ابن
حبان في الثقات ،وقال الذهبي ضعيف ،وقال ابن حجر لين الحديث ،روى له البخاري في كتاب
القراءة خلف اإلمام وأبو داود(.)3
 -4المسور بن يزيد األسدي الكاهلي المالكي ،من بني أسد بن خزيمة بن مدركة ،له صحبة ،روى
عن النبي -صلى هللا عليه وسلم ،-قال ابن حبان له صحبة ،وقال حديثه عند يحيى بن كثير
الكاهلي .وقال الذهبي صحابي ،قال ابن حجر صحابي(.)4
درجة الحديث:
حسنه األلباني.
الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن يحيى لين الحديث ،وقد َّ
فقه الحديث:
دل الحديث على مشروعية فتح المأموم على اإلمام(.)5
َّ
( )1تهذيب الكمال ( ،)26/12الجرح والتعديل ( ،)129/4الثقات ( ،)430/1الجرح والتعديل ( ،)141/4تهذيب الكمال
( ،)30/12الثقات ( ،)278/8الكاشف ( ،)462/1تقريب التهذيب ( ،)253/1تهذيب الكمال (.)31/12

( )2تهذيب الكمال ( ،)403/27الطبقات الكبرى ( ،)329/7تاريخ ابن معين برواية الدوري ( ،)27/3سؤاالت أبو داود
لإلمام أحمد ( ،)368/1معرفة الثقات ( ،)270/2الجرح والتعديل ( ،)273/8الثقات ( ،)483/7الكاشف (،)254/2
تقريب التهذيب ( ،)526/1تهذيب الكمال (.)409/27
( )3تهذيب الكمال ( ،)501/31الجرح والتعديل ( ،)183/9تهذيب الكمال ( ،)501/31الثقات ( ،)527/5الكاشف
( ،)373/2تقريب التهذيب ( ،)595/1تهذيب الكمال (.)501/31
( )4تهذيب الكمال ( ،)584/27الثقات ( ،)395/3الكاشف ( ،)264/2تقريب التهذيب (.)532/1
( )5المنهل العذب المورود.)3/6( ،
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الحديث رقم
()59
َّللا -
ال أ َْرَسَلني َنبي َّ
وح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
َّللا ْب ُن ُم َح َّمد النَفْيلي َح َّدثََنا ُزَه ْيٌر َح َّدثََنا أبو الزَب ْير َع ْن َجابر َق َ
َ
َّ
ال لي بَيده َه َك َذا ثُ َّم
صَ
صلى َعَلى َبعيره َف َكل ْمتُ ُه َفَق َ
صلى هللا عليه وسلم -إَلى َبنى اْل ُم ْ
طلق َفأَتَْيتُ ُه َو ُه َو ُي َ

َّ
ال
َكل ْمتُ ُه َفَق َ
ي ْمن ْعِّني أ ْن

ال« :ما فعْلت ِّفي ال ِّذي أْرسْل ُتك فِّإن ُه ل ْم
َس َم ُع ُه َيْق َأُر َوُيومئُ ب َأرْسه َفَل َّما َف َر َ
غ َق َ
لي بَيده َه َك َذا َوأََنا أ ْ
أُكّلِّمك إًل أِّّنى ُك ْن ُت أُصّلِّى»(.)1

تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه ( )5( ،)383/1كتاب المساجد ومواضع الصالة )7( ،باب تحريم
الكالم في الصالة ونسخ ما كان من إباحة ،حديث رقم ( )37من طريق زهير...به .متقارب األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )338/3حديث رقم ( )14577من طريق زهير...به .بلفظه.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن محمد بن علي النفيلي الحراني  ،ثقة حافظ سبق ترجمته في الحديث الحادي والثالثين.
 -2زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل بن زهير بن خيثمة الجعفي ،أبو خيثمة الكوفي أخو حديج
ظا
ا ْبن معاوية ،والرحيل ْبن معاوية ،سكن الجزيرة ،قالف النسائي ثقة ،وقال ابن حبان كان حاف ً
متقنا ،وقال العجلي ثقة ثبت مأمون صاحب سنة واتباع ،وقال يحيى بن معين ثبت ،وقال أبو
ً

زرعة ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،قال الذهبي ثقة ،قال ابن حجر ثقة ثبت ،مات سنة اثنين أو ثالث
أو أربع وسبعين هـ ،روى له الجماعة(.)2
 -3محمد بن مسلم بن تدرس ،أبو الزبير المكي ،صدوق سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثالثين.
 -4جابر بن عبد هللا بن عمرو األنصاري  ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين.
درجة الحديث:
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن فيه محمد بن مسلم صدوق ،وبمتابعة مسلم يرتقي إلى الصحيح
لغيره.
( )1سنن أبي داود ( )2( ،)405/1كتاب الصالة )170( ،باب رد السالم في الصالة ،حديث رقم ( )926من طريق أبي
الزبير عن جابر...به.
( )2تهذيب الكمال ( ،)420/9تهذيب الكمال ( ،)425/9الثقات ( ،)337/6معرفة الثقات ( ،)372/1الجرح والتعديل
( ،)589/3الجرح والتعديل ( ،)589/3الجرح والتعديل ( ،)589/3الكاشف ( ،)408/1تقريب التهذيب (،)218/1
تهذيب الكمال (.)425/9
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فقه الحديث:
دل الحديث على جواز التسليم على المصلي والرد عليه باإلشارة(.)1
َّ
الحديث رقم
()60
وح َّدثََنا اْلَق ْعَنبى َع ْن
َ
عليه وسلمَ -ذ َه َب إَلى َبنى

َمالك َع ْن
َع ْمرو ْبن

أَبى َحازم ْبن
صل َح
َع ْوف ل ُي ْ

َّ
ال
يم َق َ
رضى هللا عنهَ -فَق َ
ال أَتُ َ
صلى بالناس َفأُق َ
َّ
وسلم -و َّ
ف
الص َ
اس في َّ
ص َحتَّى َوَق َ
الة َفتَ َخل َ
الن ُ
َ

د َينار َع ْن َس ْهل ْبن َس ْعد أ َّ
َّللا -صلى هللا
ول َّ
َن َرُس َ
اء اْل ُم َؤذ ُن إَلى أَبى َب ْكر -
َب ْيَن ُه ْم َو َح َانت َّ
الصالَ ُة َف َج َ

نعمَ .ف َّ
َّللا -صلى هللا عليه
ول َّ
اء َرُس ُ
ََْ َ
صلى أبو َب ْكر َف َج َ
الصف َفصَّف َق َّ
ان أبو َب ْكر َال َيْل َتف ُت ف ي
في َّ
اس َوَك َ
الن ُ
َ

َّ
َكثَ َر َّ
َّللا -
ول َّ
ول َّ
َّ
الصالَة َفَل َّما أ ْ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -فأ َ
َش َار إَل ْيه َرُس ُ
يق اْلتََف َت َف َأرَى َرُس َ
صف َ
الن ُ
اس الت ْ
َّللا -صلى هللا
ول َّ
َم َرُه به َرُس ُ
ام ُك ْث َم َك َان َك َف َرَف َع أبو َب ْكر َي َد ْيه َف َحم َد َّ َ
صلى هللا عليه وسلم -أَن ْ
َّللا َعَلى َما أ َ
َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -
ول َّ
استََوى في َّ
استَأ َ
الصف َوتََق َّد َم َرُس ُ
ْخ َر أبو َب ْكر َحتى ْ
عليه وسلم -م ْن َذل َك ثُ َّم ْ
َف َّ
ان ال ْبن أَبى ُق َحا َف َة
ال أبو َب ْكر َما َك َ
ص َر َ
ال «يا أبا ب ْك ٍر ما منعك أ ْن ت ْث ُبت ِّإ ْذ أمْرُتك»َ .ق َ
ف َق َ
صلى َفَل َّما ْان َ
َ

َّللا -صلى هللا عليه وسلم« -ما ِّلي
ول َّ
صلى َب ْي َن َي َد ْى َرُسول َّ
أَن ي
ال َرُس ُ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ .-فَق َ
ْ َُ َ
ِّ ()2
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يح
رأ ْي ُت ُك ْم أ ْكثْرُت ْم ِّمن الت ْصف ِّ
يح م ْن ناب ُه ش ْي ٌء في صال ته فْل ُيسِّّب ْح فِّإن ُه ِّإذا سبح اْل ُتفت ِّإل ْيه وِّانما الت ْصف ُ
ِّ ِّ ِّ
يضة(.)3
ال أبو َد ُاوَد َو َه َذا في اْلَفر َ
للّنساء»َ .ق َ
تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )21( ،)107/3كتاب العمل في الصالة )16( ،باب رفع األيدي

في الصالة ألمر ينزل ،حديث رقم ( ،)1218من طريق أبي حازم بن دينار...به .مختلف األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )4( ،)316/1كتاب الصالة )22( ،باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا
تأخر اإلمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم ،حديث رقم ( ،)421من طريق أبي حازم...به .متقارب األلفاظ.
ومالك في الموطأ ( )9( ،)144/1كتاب قصر الصالة في السفر )20( ،باب االلتفات والتصفيق
عند الحاجة في الصالة ،حديث رقم ( ،)61من طريق مالك...به .بلفظه.
( )1المنهل العذب المورود (.)26/6

صفح الرجل بيده أي َّ
( )2التصفيح :التصفيح للنساء كالتصفيق للرجالَّ ،
صفق ،لسان العرب (.)514/2
( )3سنن أبي داود ( )2( ،)410/1كتاب الصالة )173( ،باب التصفيق في الصالة ،حديث رقم ( )940من طريق حازم
بن دينار عن سهل بن سعد...به.
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دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -3سلمة بن دينار ،أبو حازم األعرج ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السادس واألربعين.
 -4سهل بن سعد الساعدي ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث السادس واألربعين.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على الترغيب في اإلصالح بين الناس ،وعلى مشروعية توجه اإلمام بنفسه لسماع
َّ
دعوى بعض الخصوم(.)1
الحديث رقم
()61
ال َب ْي َن
وح َّدثََنا َع ْم ُرو ْب ُن َع ْون أ ْ
ال َك َ
ان قتَ ٌ
َخَب َرَنا َح َّم ُاد ْب ُن َزْيد َع ْن أَبى َحازم َع ْن َس ْهل ْبن َس ْعد َق َ
َ
َبنى َع ْمرو ْبن َع ْوف َفَبَل َغ َذل َك َّ
الل
ال لب َ
النب َّي -صلى هللا عليه وسلمَ -فأَتَ ُ
صل َح َب ْيَن ُه ْم َب ْع َد الظ ْهر َفَق َ
اه ْم ل ُي ْ
«ِّإن حضر ْت صال ُة اْلعص ِّر ولم ِّ
َّ
آتك فمْر أبا ب ْك ٍر فْل ُيص ِّّل ِّبالن ِّ
ام
ْ
اس»َ .فَل َّما َح َ
ْ
ْ
ض َرت اْل َع ْ
ُ
ص ُر أَذ َن بالَ ٌل ثُ َّم أَ َق َ
ال في آخرهِّ« :إذا ناب ُك ْم شي ٌء ِّفي الصال ِّة فْل ُيسِّّب ِّح ِّّ
ال وْل ُيص ِّّف ِّح
الرج ُ
َم َر أبا َب ْكر َفتََق َّد َم َق َ
ثُ َّم أ َ
ْ

()2

ِّ
اء»(.)3
الّنس ُ

تخريج الحديث:

قوما
أخرجه البخاري في صحيحه ( )92( ،)218/13كتاب األحكام )36( ،باب اإلمام يأتي ً

فيصلح بينهم ،حديث ( )7190من طريق حماد بن زيد...به .مختلف األلفاظ.

والنسائي في سننه ( )10( ،)534/1استخالف اإلمام إذا غاب ،حديث ( )792من طريق حماد
بن زيد...به .مختلف األلفاظ.
( )1المنهل العذب المورود (.)47/6

صفح الرجل بيده أي َّ
( )2التصفيح :التصفيح للنساء كالتصفيق للرجالَّ ،
صفق ،لسان العرب (.)514/2
( )3سنن أبي داود ( )2( ،)411/1كتاب الصالة )173( ،باب التصفيق في الصالة ،حديث رقم ( )941من طريق أبي
حازم عن سهل بن سعد...به.
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وأحمد بن حنبل في مسنده ( )332/5حديث رقم ( ،)22706من طريق أبي حازم...به .مختلف األلفاظ.

دراسة رجال السند:
 -1عمرو بن عون بن أوس بن الجعد السلمي ،أبو عثمان الواسطي البزاز ،مولى أبي العجفاء السلمي،
سكن البصرة ،قال يحيى بن معين ثقة ،وقال أبو زرعة الرازي ثقة ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم
ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي حافظ ،قال ابن حجر ثقة ثبت ،مات سنة  225هـ،
روى له الجماعة(.)1

 -2حماد بن زيد بن درهم األزدي الجهضمي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث األول.
 -3سلمة بن دينار ،أبو حازم األعرج ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السادس واألربعين.
 -4سهل بن سعد الساعدي  ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث السادس واألربعين.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،والحديث أخرجه البخاري في صحيحه.
فقه الحديث:
دل الحديث على الترغيب في اإلصالح بين الناس ،وعلى مشروعية توجه اإلمام بنفسه لسماع
َّ
دعوى بعض الخصوم(.)2
الحديث رقم
()62
َن َّ
وسى ْب ُن إسماعيل َح َّدثََنا َح َّم ٌاد َع ْن ثَابت َو ُح َم ْيد َع ْن أََنس أ َّ
النب َّي -صلى هللا عليه
َ
وح َّدثََنا ُم َ
ام
اآلي ُة﴿ :فو ِّّل و ْجهك ش ْطر اْلم ْس ِّج ِّد اْلحر ِّ
صلو َن َن ْح َو َب ْيت اْل َمْقدس َفَل َّما َن َزَل ْت َهذه َ
وسلمَ -وأ ْ
َص َح َاب ُه َك ُانوا ُي َ
الة اْلَف ْجر َن ْح َو
ص َ
وح ْي ُث ما ُك ْن ُت ْم فوُّلوا ُو ُجوه ُك ْم ش ْطرُه﴾ َف َم َّر َر ُج ٌل م ْن َبنى َسل َم َة َفَن َاد ُ
اه ْم َو ُه ْم ُرُكوعٌ في َ
َب ْيت اْل َمْقدس أ ََال إ َّن اْلقْبَل َة َق ْد ُحوَل ْت إَلى اْل َك ْعَبة َم َّرتَ ْين َف َمالُوا َك َما ُه ْم ُرُكوعٌ إَلى اْل َك ْعَبة(.)3
( )1تهذيب الكمال ( ،)177/22تاريخ ابن معين برواية الدوري ( ،)161/4الجرح والتعديل ( ،)252/6معرفة الثقات
( ،)181/2الجرح والتعديل ( ،)252/6الثقات ( ،)485/8الكاشف الحافظ ( ،)85/2تقريب التهذيب (،)425/1
تهذيب الكمال (.)179/22
( )2المنهل العذب المورود (.)47/6
( )3سنن أبي داود ( )2( ،)449/1كتاب الصالة )206( ،باب من صلى لغير القبلة ثم علم ،حديث رقم ( )1045من
طريق ثابت وحميد عن أنس...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه ( )5( ،)375/1كتاب المساجد ومواضع الصالة )2( ،باب تحويل
القبلة من القدس إلى الكعبة ،حديث رقم ( ،)527من طريق حماد ...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)287/3حديث رقم ( )13967من طريق حماد...به .متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:

 -1موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -2أ -حماد بن سلمة بن دينار البصري  ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
ب -ثابت بن أسلم البناني ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -3حميد بن هالل بن هبيرة  ،ثقة عالم سبقت ترجمته في الحديث السادس عشر.

 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وقد أخرجه مسلم في صحيحه.
فقه الحديث:
دل الحديث على أن حكم الناسخ ال يثبت في حق المكلف حتى يبلغه؛ ألن أهل قباء الذين منهم
َّ
بنو سلمة لم ُيؤمروا بإعادة الصالة ،مع كون األمر باستقبال الكعبة وقع قبل شروعهم في تلك الصالة.
وعلى جواز تعليم من ليس في الصالة من هو فيها ،وعلى أن استماع المصلي لكالم من يعلمه ال يفسد

صالته ،وعلى قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ،وعلى نسخ ما ثبت بطريق العلم بخبر الواحد؛ ألن
صالتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع لمشاهدتهم صالة النبي -صلى هللا عليه وسلم -إلى
جهته وتحولهم إلى الكعبة بخبر هذا الواحد(.)1
الحديث رقم
()63

وح َّدثََنا اْلَق ْعَنبي َع ْن َمالك َع ْن َنافع أ َّ
الصالَة في َلْيَلة َذات َب ْرد َوريح -
َن ْاب َن ُع َم َر –َي ْعنى :أ ََّذ َن ب َّ
َ
ْم ُر اْل ُم َؤذ َن إ َذا َك َان ْت َلْيَل ٌة
ول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ك َ
ال إ َّن َرُس َ
صلوا في الر َحال ثُ َّم َق َ
َفَق َ
ان َيأ ُ
ال أ ََال َ
الرح ِّ
ول« :أًل صُّلوا ِّفي ِّّ
ال»(.)2
ات َم َ
َبارَد ٌة أ َْو َذ ُ
طر َيُق ُ
( )1المنهل العذب المورود (.)180/6
( )2سنن أبي داود ( )2( ،)458/1كتاب الصالة )214( ،باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة،
حديث رقم ( )1063من مالك عن نافع...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )10( ،)194/2كتاب األذان )40( ،باب الرخصة في المطر
والعلة أن يصلي في رحله ،حديث رقم ( ،)666من طريق مالك ...به .متقارب األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )6( ،)484/1كتاب صالة المسافرين وقصرها )3( ،باب الصالة في
الرحال في المطر ،حديث رقم ( .)697من طريق مالك ...به .متقارب األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )7( ،)446/1كتاب األذان )18( ،األذان في التخلف عن شهود الجماعة
في الليلة المطيرة ،حديث رقم ( ،)653عن طريق مالك...به .بلفظه.
وأحمد في مسنده ( ،)4/2حديث رقم ( )4478من طريق نافع ...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)10/2حديث رقم ( )4580من طريق نافع ...به .متقارب األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)53/2حديث رقم ( )5151من طريق نافع ...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -3نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على جواز الصالة في الرحال إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر ،وهللا أعلم.
َّ
الحديث رقم
()64

َن عمر بن اْلخ َّ
طاب َأرَى ُحَّل ًة
وح َّدثََنا اْلَق ْعَنبي َع ْن َمالك َع ْن َنافع َع ْن َع ْبد َّ
َّللا ْبن ُع َم َر أ َّ ُ َ َ ْ َ َ
َ
()2
اشتَ َرْي َت َهذه َفَلب ْستَ َها َي ْوَم اْل ُج ُم َعة َولْل َوْفد إ َذا
ول َّ
َّللا َلو ْ
ال َيا َرُس َ
اء –َي ْعني :تَُباعُ ع ْن َد َباب اْل َم ْسجدَ -فَق َ
سَي َر َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمِّ« :-إنما يْلبس ه ِّذ ِّه م ْن ًل خال ق ل ُه ِّفي ِّ
اآلخرِّة».
ول َّ
ُ
ال َرُس ُ
َقد ُموا َعَل ْي َكَ .فَق َ
()1

الحلة :رداء وقميص وتمامها العمامة ،لسان العرب (.)172/11
(ُ )1
( )2سَيراء :الحرير الصافي ومعناه ُحَّل َة حرير ،المرجع السابق (.)390/4
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َّللا -صلى هللا عليه وسلم -م ْن َها ُحَل ٌل
ول َّ
اء ْت َرُس َ
ثُ َّم َج َ
طارَد َما ُقْل َت
ول َّ
َّللا َوَق ْد ُقْل َت في ُحَّلة ُع َ
يها َيا َرُس َ
ُع َم ُر َك َس ْوتَن َ
ِّ
ِّ
َخا َل ُه ُم ْشرًكا ب َم َّك َة(.)1
اها ُع َم ُر أ ً
«ِّإّني ل ْم أ ْك ُسكها لتْلبسها»َ .ف َك َس َ

َّ
َّ
ال
َع َ
َفأ ْ
طى ُع َم َر ْب َن اْل َخطاب م ْن َها ُحل ًة َفَق َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم-
ول َّ
ال َرُس ُ
َفَق َ

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )11( ،)459/2كتاب الجمعة )7( ،باب يلبس أحسن ما يجد،
حديث رقم ( ،)886من طريق مالك...به .متقارب األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )37( ،)1638/3كتاب اللباس والزينة )2( ،باب تحريم استعمال إناء
الذهب والفضة على الرجال والنساء والحرير على الرجال ،حديث رقم ( ،)2068من طريق مالك ...به.
متقارب األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )14( ،)204/2كتاب الجمعة )11( ،الهيئة للجمعة ،حديث رقم (،)1381
من طريق مالك ...به .بلفظه.
وابن ماجه في سننه ( )32( )219 /3كتاب اللباس )16( ،باب كراهية لبس الحرير ،حديث رقم
( ،)3591من طريق نافع ...به .مختلف األلفاظ.
ومالك في الموطأ ( )48( ،)657/1كتاب اللباس ) 8( ،باب ما جاء في لبس الثوب ،حديث رقم
( )18من طريق مالك ...به .بلفظه.
وأحمد في مسنده ( ،)103 /2حديث رقم ( ،)5797عن طريق نافع ...به .متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -3نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
( )1سنن أبي داود ( )2( ،)463/1كتاب الصالة )219( ،باب اللبس للجمعة ،حديث رقم ( )1076من طريق نافع عن
عبد هللا بن عمر...به.
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فقه الحديث:
دل الحديث على جواز بيع الحرير؛ ألنه -صلى هللا عليه وسلمَ -علم أن الرجل يبيع الحلة ،ولم
َّ

ينكر عليه البيع ،وعلى حرمة لبس الحرير للرجال(.)1

الحديث رقم
()65
وح َّدثََنا ُقتَْيَبةُ
َ

َح َّدثَني أبو َحازم ْب ُن

َّللا ْبن َع ْبد اْلَقاري اْلُق َرش ي
الر ْح َمن ْبن ُم َح َّمد ْبن َع ْبد َّ
وب ْب ُن َع ْبد َّ
ْب ُن َسعيد َح َّدثََنا َي ْعُق ُ
د َينار أ َّ
وه
ال أَتَ ْوا َس ْه َل ْب َن َس ْعد َّ
َن ر َجا ً
ام َت َرْوا في اْلم ْنَبر م َّم ُع ُ
ود ُه َف َسأَُل ُ
الساعد َّي َوَقد ْ

ف م َّما ُه َو
ال َو َّ
َّللا إني أل ْ
َعر ُ
َع ْن َذل َك َفَق َ
َّللا -صلى
ول َّ
هللا عليه وسلم -أ َْرَس َل َرُس ُ

َّللا -صلى
ول َّ
َوَلَق ْد َأرَْيتُ ُه أ ََّو َل َي ْوم ُوض َع َوأ ََّو َل َي ْوم َجَل َس َعَل ْيه َرُس ُ
َن ُمرى ُغالَ َمك
اها َس ْه ٌل «أ ْ
ام َأرَة َق ْد َس َّم َ
هللا عليه وسلم -إَلى ُفالََن َة ْ

َجل ُس َعَل ْيه َّن إ َذا َكَّل ْم ُت َّ
َّ
اء ب َها
َم َرتْ ُه َف َعمَل َها م ْن َ
الن َّج َار أ ْ
َن َي ْع َم َل لي أ ْ
َع َو ًادا أ ْ
الن َ
اس»َ .فأ َ
ط ْرَفاء اْل َغ َابة ثُ َّم َج َ
َّ
َّللا -صلى هللا عليه
ول َّ
َم َر ب َها َف ُوض َع ْت َها ُهَنا َف َأرَْي ُت َرُس َ
َفأ َْرَسَل ْت ُه إَلى النبي -صلى هللا عليه وسلمَ -فأ َ

وسلمَّ -
غ
َصل اْلم ْنَبر ثُ َّم َع َاد َفَل َّما َف َر َ
صلى َعَل ْي َها َوَكب ََّر َعَل ْي َها ثُ َّم َرَك َع َو ُه َو َعَل ْي َها ثُ َّم َن َزَل اْلَق ْهَق َري َف َس َج َد في أ ْ
َ
أَ ْقَب َل َعَلى َّ
اس ِّإنما صن ْع ُت هذا لِّتأْت ُّموا ِّبي ولِّتعل ُموا صال ِّتي»(.)2
ال« :أُّيها الن ُ
الناس َفَق َ
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )11( ،)488/2كتاب الجمعة )26( ،باب الخطبة على المنبر،
حديث رقم ( ،)917من طريق قتيبة بن سعيد...به .بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )5( ،)386/1كتاب المساجد ومواضع الصالة )10( ،باب جواز الخطوة
والخطوتين في الصالة ،حديث رقم ( ،)544من طريق قتيبة بن سعيد...به .مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )8( ،)501/1كتاب المساجد )45( ،باب الصالة على المنبر ،حديث رقم
( ،)738من طريق قتيبة بن سعيد ...به .بلفظه.
وأحمد في مسنده ( )339/5حديث رقم ( ،)22769من طريق أبي حازم ...به .مختلف األلفاظ.

( )1المنهل العذب المورود (.)228/6
( )2سنن أبي داود ( )2( ،)465/1كتاب الصالة )221( ،باب في اتخاذ المنبر ،حديث رقم ( )1080من طريق عبد
الرحمن القرشي ،عن أبي حازم بن دينار...به.
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دراسة رجال السند:
 -1قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث العاشر.
 -2يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا بن عبد القاري المدني ،حليف بني زهرة ،سكن
اإلسكندرية ،قال يحيى بن معين ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات  ،وقال الذهبي
في الكاشف ثقة ،قال ابن حجر ثقة ،توفي سنة  181هـ .روى له الجماعة سوى ابن ماجه(.)1
 -3سلمة بن دينار ،أبو حازم األعرج ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السادس واألربعين.
 -4سهل بن سعد الساعدي  ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث السادس واألربعين.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على مشروعية اتخاذ المنبر؛ لكونه أبلغ في إسماع الناس ومشاهدتهم للخطيب ،سواء
َّ
أكان الخطيب خليفة أم ال(.)2
الحديث رقم
()66
ان َب ْي َن
ال َك َ
وح َّدثََنا َم ْخَل ُد ْب ُن َخالد َح َّدثََنا أبو َعاصم َع ْن َيز َيد ْبن أَبى ُعَب ْيد َع ْن َسَل َم َة ْبن األ َْك َوع َق َ
َ
َّ ()3
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -وَب ْي َن اْل َحائط َكَق ْدر َم َمر الشاة .
م ْنَبر َرُسول َّ
تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )8( ،)722/1كتاب الصالة )91( ،باب قدر كم ينبغي أن يكون
بين المصلي والسترة ،حديث رقم ( ،)496من طريق سهل بن سعد عن رسول هللا ...به .متقارب األلفاظ.
والبخاري في صحيحه ( )8( ،)722/1كتاب الصالة )91( ،باب قدر كم ينبغي أن يكون بين
المصلي والسترة ،حديث رقم ( ،)497من طريق يزيد بن أبي عبيد...به .مختلف األلفاظ.
( )1تهذيب الكمال ( ،)348/32الجرح والتعديل ( ،)210/9الجرح التعديل ( ،)210/9الثقات ( ،)644/7الكاشف
( ،)395/2تقريب التهذيب ( ،)608/1تهذيب الكمال (.)349/32
( )2المنهل العذب المورود (.)236/6
( )3سنن أبي داود ( )2( ،)466/1كتاب الصالة )222( ،باب موضع المنبر ،حديث رقم ( )1082من طريق يزيد بن
أبي عبد عن سلمة بن األكوع...به.
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ومسلم في صحيحه ( )4( ،)364/1كتاب الصالة ) 49( ،باب دنو المصلي من السترة ،حديث
رقم ( )509من طيق يزيد بن أبي عبيد...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1مخلد بن خالد بن يزيد الشعيري ،أبو محمد العسقالني نزيل طرسوس ،وثقه أبو داود ،قال الذهبي
ثقة ،وقال ابن حجر ثقة ،روى له مسلم وأبو داود(.)1
 -2الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك الشيباني ،أبو عاصم النبيل البصري ،قال
ابن سعد ثقة فقيه ،وقال يحيى بن معين ثقة ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم صدوق ،وذكره ابن
حبان في الثقات ،وقال الذهبي ثقة ،قال ابن حجر ثقة ثبت ،مات سنة 212هـ أو بعدها(.)2
 -3يزيد بن أبي عبيد ،ثقة سبق ترجمته في الحديث الحادي والعشرين.
 -4سلمة بن عمرو بن األكوع  ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الحادي والعشرين.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على أنه ينبغي أن يكون المنبر غير ملتصق بالحائط التي تكون جهة القبلة ،بل
َّ
يكون بينه وبينها مقدار ممر الشاة(.)3
الحديث رقم
()67
اس ْب َن َسَل َم َة ْبن األ َْك َوع ُي َحد ُث َع ْن أَبيه
وح َّدثََنا أحمد ْب ُن ُي ُ
ون َس َح َّدثََنا َي ْعَلى ْب ُن اْل َحارث َسم ْع ُت إَي َ
َ
َق َ َّ
طان َفي ٌء(.)5()4
صلى َم َع َرُسول َّ
ف َوَل ْي َس لْلحي َ
صر ُ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -اْل ُج ُم َع َة ثُ َّم َن ْن َ
ال ُكنا ُن َ
ْ
( )1تهذيب الكمال ( ،)334/27تاريخ بغداد ( ،)175/13الكاشف ( ،)248/2تقريب التهذيب ( ،)523/1تهذيب الكمال
(.)334/27

( )2تهذيب الكمال ( ،)289/13الطبقات الكبرى ( ،)295/7تاريخ بغداد ( ،)122/3معرفة الثقات ( ،)472/1الجرح
والتعديل ( ،)463/4الثقات ( ،)483/6الكشاف ( ،)509/1تقريب التهذيب ( ،)280/1تهذيب الكمال (.)289/13

( )3المنهل العذب المورود.)239/6( ،

شمسا فنسخه الظل ،لسان العرب (.)124/1
( )4الفيء :ما كان ً
( )5سنن أبي داود ( )2( ،)468/1كتاب الصالة )224( ،باب في وقت الجمعة ،حديث رقم ( )1082من طريق إياس
بن سلمة بن األكوع عن أبيه...به.

110

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )64( ،)538/7كتاب المغازي )35( ،باب غزوة الحديبية ،حديث
رقم ( ،)4168من طريق إياس بن سلمة...به .متقارب األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )7( ،)589/2كتاب الجمعة )9( ،باب صالة الجمعة حين تزول الشمس،
حديث رقم ( .)680من طريق إياس ...به متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1أحمد بن عبد هللا بن يونس بن عبد هللا بن قيس التميمي اليربوعي ،أبو عبد هللا الكوفي ،قال ابن
سعد كان ثقة صدوًقا صاحب سنة وجماعة ،قال أحمد بن حنبل شيخ اإلسالم ثقة ،وقال أبو حاتم
ثقة متقن ،وقال النسائي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر ثقة
حافظ ،مات سنة  227هـ(.)1
 -2يعلى بن الحارث بن حرب بن جرير بن الحارث المحاربي ،أبو حرب ،ويقال :أبو الحارث
الكوفي ،والد يحيى بن يعلى ،وقال يحيى بن معين ثقة ،وقال ابن المديني ثقة ،وقال أبو حاتم
ثقة ،وقال النسائي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر ثقة ،مات
سنة  168هـ ،روى له الجماعة سوى الترمذي(.)2
 -3إياس بن سلمة بن األكوع األسلمي ،أبو سلمة ،ويقال :أبو بكر المدني ،قال ابن سعد ثقة ،وقال
يحيى بن معين ثقة ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال النسائي ثقة ،وذكره ابن حبان في
الثقات  ،وقال الذهبي في الكاشف ثقة ،وقال ابن حجر ثقة ،مات سنة  119هـ ،روى له
الجماعة(.)3
 -4سلمة بن عمرو بن األكوع  ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الحادي والعشرين.
( )1تهذيب الكمال ( ،)375/1الطبقات الكبرى ( ،)405/6تهذيب الكمال ( ،)377/1الجرح والتعديل ( ،)57/2مشيخة
النسائي ( ،)90/1الثقات ( ،)9/8الكاشف ( ،)198 /1تقريب التهذيب ( ،)81/1تهذيب الكمال ()378/1
( )2تهذيب الكمال ( ،)381/32الجرح والتعديل ( ،)304/9تهذيب الكمال ( ،)382/32الجرح والتعديل (،)304/9
تهذيب الكمال ( ،)382/32الثقات ( ،)653/7الكاشف ( ،)397/2تقريب التهذيب ( ،)609/1تهذيب الكمال
(.)383/32
( )3تهذيب الكمال ( ،)403/3الطبقات ( ،)248/5تاريخ ابن معين برواية الدارمي ( ،)68/1معرفة الثقات (،)239/1
الجرح والتعديل ( ،)28/2تهذيب الكمال ( ،)404/3الثقات ( ،)35/4الكاشف ( ،)258/1تقريب التهذيب (،)116/1
تهذيب الكمال (.)404/3
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درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على المبادرة بصالة الجمعة عقب الزوال(.)1
َّ
الحديث رقم
()68
يل َوَنتَ َغ َّدى َب ْع َد
وح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َكثير أ ْ
َخَب َرَنا ُسْفَي ُ
ال ُكَّنا َنق ُ
ان َع ْن أَبى َحازم َع ْن َس ْهل ْبن َس ْعد َق َ
َ
اْل ُج ُم َعة(.)2
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )11( ،)523/2كتاب الجمعة )40( ،باب قول هللا تعالىَ ﴿ :فإ َذا
َّللا﴾ ،حديث رقم ( ،)939من طريق أبي حازم
ضل َّ
ُقضَيت َّ
الص َال ُة َف ْانتَش ُروا في ْاأل َْرض َو ْابتَ ُغوا م ْن َف ْ
...به .مختلف األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )7( ،)588/2كتاب الجمعة )9( ،باب صالة الجمعة حين تزول الشمس،
حديث رقم ( ،)859من طريق أبي حازم ...به .مختلف األلفاظ.
والترمذي في سننه ( )3( ،)314/2كتاب الجمعة ) 378( ،باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة،
حديث رقم ( )535من طريق أبي حازم ...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1محمد بن كثير العبدي ،أبو عبد هللا البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثالث والعشرين.
ثبتا كثير
 -2سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ،أبو عبد هللا الكوفي ،قال ابن سعد كان ثقة
مأمونا ً
ً

الحديث حجة ،قال يحيى بن معين ثقة ،وقال علي بن المديني ثقة ،وقال العجلي ثقة ،قال أبو

فقها وورًعا
زرعة الرازي ثقة ،قال أبو حاتم ثقة ،وقال ابن حبان كان
ُ
سفيان من سادات أهل زمانه ً
( )1المنهل العذب المورود.)242/6( ،
( )2سنن أبي داود ( )2( ،)468/1كتاب الصالة )224( ،باب في وقت الجمعة ،حديث رقم ( )1086من طريق أبي
حازم عن سهل بن سعد...به.
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تقانا ،وقال الذهبي ثقة إمام ،وقال ابن حجر ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة ،مات سنة
وحف ً
ظا وا ً
 161هـ ،روى له الجماعة(.)1

 -3سلمة بن دينار ،أبو حازم األعرج ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السادس واألربعين.
 -4سهل بن سعد الساعدي  ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث السادس واألربعين.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على الصالة قبل الزوال؛ ألنهم في المدينة ومكة ال يقيلون وال يتغدون إال بعد صالة
َّ
الظهر(.)2
الحديث رقم
()69
َّللا ْب ُن
وح َّدثََنا النَفْيلي َع ْب ُد َّ
َ

ُم َح َّمد َح َّدثََنا ُزَه ْيٌر َع ْن س َماك َع ْن َجابر ْبن َس ُم َرَة أ َّ
َّللا -صلى
ول َّ
َن َرُس َ
ط ُب َجال ًسا َفَق ْد
ان َي ْخ ُ
وم َفَي ْخ ُ
ط ُب َقائ ًما َف َم ْن َح َّدثَ َك أََّن ُه َك َ
ثُ َّم َي ْجل ُس ثُ َّم َيُق ُ

ط ُب َقائ ًما
ان َي ْخ ُ
هللا عليه وسلمَ -ك َ
صالَة(.)3
ال َفَق ْد َو َّ
صَّل ْي ُت َم َع ُه أ ْ
َك َذ َب َفَق َ
َكثََر م ْن أَْلَف ْى َ
َّللا َ
تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه ( )7( ،)589/2كتاب الجمعة )10( ،باب ذكر الخطبتين قبل الصالة
وما فيهما من الجلسة ،حديث رقم ( ،)35من طريق سماك...به .متقارب األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )19( ،)322/2كتاب صالة العيدين )25( ،الجلوس بين الخطبتين
والجلوس فيه ،حديث رقم ( ،)1582من طريق سماك ...به .مختلف األلفاظ.

( )1تهذيب الكمال ( ،)154/11الجرح والتعديل ( ،)225/4الجرح والتعديل ( ،)224/4معرفة الثقات ( ،)407/1الجرح
والتعديل ( ،)225/4الجرح والتعديل ( ،)225/4الثقات ( ،)401/6الكاشف ( ،)449/1تقريب التهذيب (،)244/1
تهذيب الكمال (.)169/11
( )2المنهل العذب المورود.)244/6( ،
قائما ،حديث رقم ( )1093من طريق سماك عن
( )3سنن أبي داود ( )2( ،)471/1كتاب الصالة )228( ،باب الخطبة ً
جابر بن سمرة...به.
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وأحمد في مسنده ( ،)90/5حديث رقم ( ،)20725من طريق س ماك...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)100/5حديث رقم ( )20856من طريق سماك ...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن محمد بن علي النفيلي الحراني  ،ثقة حافظ سبق ترجمته في الحديث الحادي والثالثين.
 -2زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل  ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث التاسع والخمسين.
 -3سماك بن حرب ،صدوق سبقت ترجمته في الحديث السادس عشر.
 -4جابر بن سمرة بن جنادة ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث السادس عشر.
درجة الحديث:
ماكا صدوق ،والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ،يرتقي إلى
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن س ً
الصحيح لغيره.
فقه الحديث:
دل الحديث على مشروعية القيام حال الخطبة ،وذهب الجمهور إلى وجوبه(.)1
َّ
الحديث رقم
()70
َ َّ
اك َع ْن َجابر
َح َوص َح َّدثََنا س َم ٌ
وسى َو ُعثْ َم ُ
ان ْب ُن أَبى َش ْيَب َة -اْل َم ْعَنىَ -ع ْن أَبى األ ْ
وحدثََنا إبراهيم ْب ُن ُم َ
آن َوُي َذك ُر َّ
اس(.)2
ان ل َرُسول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمُ -خ ْ
ان َي ْجل ُس َب ْيَن ُه َما َيْق َأُر اْلُق ْر َ
طَبتَان َك َ
ال َك َ
الن َ
ْبن َس ُم َرَة َق َ
تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه ( )7( ،)589/2كتاب الجمعة ) 10( ،باب ذكر الخطبتين قبل الصالة
وما فيهما من الجلسة ،حديث رقم ( ،)862من طريق أبي األحوص...به .متقارب األلفاظ.
والدارمي في سننه ( )2( ،)402/1كتاب الصالة ) 200( ،باب القعود بين الخطبتين ،حديث رقم
( ،)1559من طريق أبي األحوص...به .متقارب األلفاظ.

( )1المنهل العذب المورود.)245/5( ،

قائما ،حديث رقم ( )1094من طريق سماك عن
( )2سنن أبي داود ( )2( ،)471/1كتاب الصالة )228( ،باب الخطبة ً
جابر بن سمرة...به.
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دراسة رجال السند:
 -1أ -إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان التميمي ،أبو إسحاق الرازي الفراء المعروف بالصغير ،قال
أبو زرعة الرازي ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال النسائي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال
الذهبي ثقة حافظ ،وقال ابن حجر ثقة حافظ ،مات بعد العشرين ومائتين ،روى له الجماعة(.)1
ب -عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي ،موالهم أبو الحسن بن أبي شيبة
الكوفي ،وقال يحيى بن معين ثقة ،وقال أحمد بن حنبل ثقة ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم
صدوق ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر ثقة حافظ شهير وله أوهام،
مات سنة 239هـ ،روى له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي في "اليوم والليلة"(.)2
صالحا فيه،
 -2سالم بن سليم الحنفي ،موالهم أبو األحوص الكوفي ،قال ابن سعد كان كثير الحديث
ً

وقال يحيى بن معين ثقة متقن ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو زرعة الرازي ثقة ،وقال أبو حاتم

صدوق ،وقال النسائي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر ثقة
متقن صاحب حديث ،مات سنة  177هـ أو بعدها ،روى له الجماعة(.)3
 -3سماك بن حرب ،صدوق سبقت ترجمته في الحديث السادس عشر.
 -4جابر بن سمرة بن جنادة ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث السادس عشر.
درجة الحديث:
ماكا صدوق ،والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ،والحديث
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن س ً
يرتقي إلى الصحيح لغيره.
فقه الحديث:
دل الحديث على مشروعية قراءة القرآن في الخطبة ،وال خالف في مشروعيتها(.)4
َّ
( )1تهذيب الكمال ( ،)219/2الجرح والتعديل ( ،)137/2الجرح والتعديل ( ،)137/2تهذيب الكمال ( ،)220/2الثقات
( ،)70/8الكاشف ( ،)226/1تقريب التهذيب ( ،)94/1تهذيب الكمال (.)221/2
( )2تهذيب الكمال ( ،)478/19تهذيب الكمال ( ،)482/19الجرح والتعديل ( ،)166/6معرفة الثقات ( ،)130/2الجرح
والتعديل ( ،)167/6الثقات ( ،)454/8الكاشف ( ،)12/2تقريب التهذيب ( ،)386/1تهذيب الكمال (.)483/19
( )3تهذيب الكمال ( ،)282/12الطبقات ( ،)379/6تهذيب الكمال ( ،)400/3معرفة الثقات ( ،)444/1الجرح والتعديل
( ،)260/4الجرح والتعديل ( ،)260/4تهذيب الكمال ( ،)284/12الثقات ( ،)417/6الكاشف الحافظ (،)474/1
تقريب التهذيب ( ،)261/1تهذيب الكمال (.)285/12
( )4المنهل العذب المورود.)255/6( ،
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الحديث رقم
()71
ال َأرَْي ُت َّ
النب َّي -صلى
وح َّدثََنا أبو َكامل َح َّدثََنا أبو َع َو َان َة َع ْن س َماك ْبن َح ْرب َع ْن َجابر ْبن َس ُم َرَة َق َ
َ
َّ
يث(.)1
هللا عليه وسلمَ -ي ْخ ُ
اق اْل َحد َ
ط ُب َقائ ًما ثُ َّم َيْق ُع ُد َق ْع َد ًة َال َيتَ َكل ُمَ .و َس َ
تخريج الحديث:
أخرجه النسائي في سننه ( )19( ،)322/2كتاب صالة العيدين )25( ،باب الجلوس بين
الخطبتين والسكوت فيه ،حديث رقم ( )1582من طريق أبي عوانة ...به .متقارب األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )97/5حديث رقم ( ،)20816من طريق أبي عوانة...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1فضيل بن حسين بن طلحة البصري ،أبو كامل الجحدري ،ابن أخي كامل بن طلحة الجحدري ،ذكره
ابن حبان في الثقات ،وقال علي بن المديني ثقة ،وقال أحمد بن حنبل ثقة ،وقال ابن حجر ثقة
حافظ ،مات سنة  237هــ ،روى له البخاري تعليًقا ومسلم وأبو داود والنسائي(.)2
 -2الوضاح بن عبد هللا اليشكري ،أبو عوانة الواسطي ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث الثامن والعشرين.
 -3سماك بن حرب ،صدوق سبقت ترجمته في الحديث السادس عشر.
 -4جابر بن سمرة بن جنادة ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث السادس عشر.
درجة الحديث:
سماكا صدوق.
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن
ً
فقه الحديث:
دل الحديث على سنة فترة االستراحة في خطبة الجمعة بين الخطبتين ،وهللا أعلم.
َّ

قائما ،حديث رقم ( )1095من طريق سماك عن
( )1سنن أبي داود ( )2( ،)471/1كتاب الصالة )228( ،باب الخطبة ً
جابر بن سمرة...به.
( )2تهذيب الكمال ( ،)269/23الثقات ( ،)10/9الجرح والتعديل ( ،)72/7الجرح والتعديل ( ،)72/7تقريب التهذيب
(.)447/1
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الحديث رقم
()72
اب ْب ُن خ َراش َح َّدثَني ُش َع ْي ُب ْب ُن
وح َّدثََنا َسع ُ
صور َح َّدثََنا ش َه ُ
َ
يد ْب ُن َم ْن ُ
ال َل ُه اْل َح َك ُم ْب ُن
ص ْحَب ٌة م ْن َرُسول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمُ -يَق ُ
َر ُجل َل ُه ُ

َّ
ال َجَل ْس ُت إَل ى
ُرَزْيق الطائفي َق َ
ال
َح ْزن اْل ُكَلفي َفأ َْن َشَأ ُي َحدثَُنا َق َ

َّللا
ول َّ
َوَف ْد ُت إَلى َرُسول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ساب َع َس ْب َعة أ َْو تَاس َع ت ْس َعة َف َد َخْلَنا َعَل ْيه َفُقْلَنا َيا َرُس َ
َّللا َلَنا ب َخ ْير َفأَمر بَنا أَو أَمر َلَنا ب َشيء م َن التَّمر و َّ
ْن إ ْذ َذ َ ن
َّاما َشه ْدَنا
الشأ ُ
ُزْرَن َ
ْ ََ
ََ
اك َف ْادعُ َّ َ
ْ َ
اك ُدو ٌ َفأَ َق ْمَنا ب َها أَي ً
ْ
َّللا َوأَ ْثَنى َعَل ْيه
يها اْل ُج ُم َع َة َم َع َرُسول َّ
صا أ َْو َق ْوس َف َحم َد َّ َ
ام ُمتََوكًئا َعَلى َع ً
فَ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -فَق َ
طيبات مبارَكات ثُ َّم َقال« :أُّيها الناس ِّإن ُكم ل ْن ُت ِّطي ُقوا -أو ل ْن ت ْفعُلواُ -كل ما أ ِّ
ُمْرُت ْم ِّب ِّه
ْ
ُ
ْ
َ
َكل َمات َخف َيفات َ َ ُ َ َ
ِّ
ِّ (ِّ )1
ان
َص َحابَنا َوَق ْد َك َ
ال ثَبَّتَني في َش ْيء م ْن ُه َب ْع ُ
ال أبو َعلى َسم ْع ُت أبا َد ُاوَد َق َ
ولك ْن س ّد ُدوا وأ ْبشُروا»َ .ق َ
ضأْ
طاس(.)2
ط َع م َن اْلق ْر َ
ْانَق َ
تخريج الحديث:
أخرجه أحمد في مسنده ( ،)212/4حديث رقم ( ،)17783من طريق شهاب بن خراش ...به.
مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني ،أبو عثمان المروزي ،ويقال :الطالقاني ،قال ابن سعد ثقة،
وقال أحمد بن حنبل ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال ابن خراش ثقة ،وقال ابن حبان كان من
المتقنين األثبات ،وقال الذهبي ثقة حافظ ،وقال ابن حجر ثقة مصنف ،مات سنة 227هـ ،روى
له الجماعة(.)3
 -2شهاب بن خراش بن حوشب بن يزيد بن الحارث ،الشيباني الحوشبي أبو الصلت الواسطي ،قال
يحيى بن معين ليس به بأس ،وقال أحمد بن حنبل ال بأس به ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو زرعة
ال بأس به ،وقال أبو حاتم صدوق ال بأس به ،وقال النسائي ليس به بأس ،وقال ابن حبان صالح

السداد :االستقامة والقصد في األَمر والعدل فيه ،لسان العرب (.)210/3
(َّ )1

( )2سنن أبي داود ( )2( ،)472/1كتاب الصالة )229( ،باب الرجل يخطب على قوس ،حديث رقم ( )1096من طريق
شهاب بن خراش عن شعيب بن زريق الطائفي...به.

( )3تهذيب الكمال ( ،)77/11الطبقات الكبرى ( ،)63/8الجرح والتعديل ( ،)68/4ميزان االعتدال ( ،)159/2الثقات
( ،)269/8الكاشف ( ،)445/1تقريب التهذيب ( ،)241/1تهذيب الكمال (.)82/11
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يخطئ ال يحتج بحديثه َّإال عند االعتبار ،قال الذهبي شيخ وثقه جماعة ،قال ابن حجر صدوق
يخطئ ،روى له أبو داود حديثين(.)1
 -3شعيب بن ُرزيق الثقفي الطائفي ،قال يحيى بن معين ليس به بأس ،وقال أبو حاتم صالح ،وذكره
احدا(.)2
ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي صدوق ،روى له أبو داود حديثًا و ً
 -4الحكم بن حزن الكلفي ،قال البخاري كلفه من تميم وفد على النبي -صلى هللا عليه وسلم -وشهد
خطبته وحكاها ،وليس له غير ذلك ،روى عنه شعيب هذا الحديث الذي رواه أبو داود ،وقع لنا
عاليا ،له رؤية للنبي -صلى هللا عليه وسلم ،-وقال أبو حاتم له صحبة ،وذكره ابن حبان
حديثه ً
في الثقات(.)3

درجة الحديث:
حسنه األلباني.
شهابا صدوق يخطئ ،والحديث َّ
الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن ً
فقه الحديث:
دل الحديث على مشروعية زيارة أهل الفضل واالرتحال إليهم ،وعلى استحباب إكرام الضيف بما
َّ
تيسر من غير تكلف(.)4
َّ
الحديث رقم
()73
ال َأرَى ُع َم َارُة ْب ُن ُرَؤْي َب َة ب ْش َر ْب َن
ص ْين ْبن َع ْبد َّ
وح َّدثََنا أحمد ْب ُن ُي ُ
الر ْح َمن َق َ
َ
ون َس َح َّدثََنا َزائ َدةُ َع ْن ُح َ
ال َلَق ْد
َّح َّ
َم ْرَو َ
ال ُع َم َارُة َقب َ
ص ْي ٌن َح َّدثَني ُع َم َارُة َق َ
ال َزائ َد ُة َق َ
َّللاُ َهاتَْين اْل َي َد ْينَ .ق َ
ان َو ُه َو َي ْد ُعو في َي ْوم ُج ُم َعة َفَق َ
ال ُح َ
السب َّ
ام(.)5
ول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -و ُه َو َعَلى اْلم ْن َبر َما َيز ُيد َعَلى َهذه َي ْعنى َّ َ
َأرَْي ُت َرُس َ
َّاب َة التي َتلى اإل ْب َه َ
( )1تهذيب الكمال ( ،)569/12تاريخ ابن معين برواية الدارمي ( ،)130/1الجرح والتعديل ( ،)362/4الثقات (،)461/1
الجرح والتعديل ( ،)362/4الجرح والتعديل ( ،)362/4تهذيب الكمال ( ،)571/12المجروحين ( ،)362/1الكاشف
( ،)490/1تقريب التهذيب ( ،)269/1تهذب الكمال (.)571/18
( )2تهذيب الكمال ( ،)523/12تاريخ ابن معين برواية الدارمي ( ،)130/1الجرح والتعديل ( ،)346/4الثقات (،)355/4
الكاشف (.)487/1
( )3تهذيب الكمال ( ،)92/7الجرح والتعديل ( ،)115/3الثقات (.)85/3
( )4المنهل العذب المورود (.)259/6
( )5سنن أبي داود ( )2( ،)475/1كتاب الصالة )230( ،باب رفع اليدين على المنبر ،حديث رقم ( )1104من طريق
زائدة عن حصين بن عبد الرحمن...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه ( )7( ،)595/2كتاب الجمعة )13( ،باب تخفيف الصالة والخطبة،
حديث رقم ( ،)874من طريق بشر بن مروان .متقارب األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )14( ،)220/2كتاب الجمعة )19( ،باب اإلشارة في الخطبة من طريق
حصين ...به .مختلف األلفاظ.
والترمذي في سننه ( )30( ،)305/2كتاب الجمعة )371( ،باب ما جاء في كراهية رفع األيدي
على المنبر ،حديث رقم ( )515من طريق حصين...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1أحمد بن عبد هللا بن يونس ،أبو عبد هللا الكوفي ،ثقة حافظ سبقت ترجمته في الحديث السابع والستين.
مأمونا صاحب سنة وجماعة،
 -2زائدة بن قدامة الثقفي ،أبو الصلت الكوفي ،قال ابن سعد كان زائدة ثقة
ً
قال يحيى بن معين ثقة ،وقال أحمد بن حنبل ثقة ،قال العجلي ثقة ،قال أبو زرعة الرازي صدوق من
أهل العلم ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال النسائي ثقة ،وقال ابن حبان كان من الحفاظ المتقنين ،وقال
الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر ثقة ثبت صاحب سنة ،مات سنة  160هـ وقيل بعدها ،روى له
الجماعة(.)1
 -3حصين بن عبد الرحمن السلمي ،أبو الهذيل الكوفي ،قال يحيى بن معين ثقة ،وقال أحمد بن حنبل
ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال العجلي ثقة ثبت ،وقال أبو زرعة الرازي ثقة ،وقال ابن حجر
ثقة ،مات سنة  236هـ ،روى له الجماعة(.)2
 -4عمارة بن رويبة الثقفي ،أبو زهيرة الكوفي ،له صحبة ،روى عن النبي -صلى هللا عليه وسلم ،-وعن
علي بن أبي طالب ،قال أبو حاتم له صحبة ،وقال ابن حبان له صحبة سكن الكوفة ،وحديثه عند
أهلها(.)3
( )1تهذب الكمال ( ،)273/9الطبقات الكبرى ( ،)378/6تهذيب الكمال ( ،)277/9تهذيب الكمال ( ،)276/9معرفة
الثقات ( ،)367/1الجرح والتعديل ( ،)613/3تهذيب الكمال ( ،)277/9الثقات ( ،)339/6الكاشف (،)400/1
تقريب التهذيب ( ،)213/1تهذيب الكمال ()277/9
( )2تهذب الكمال ( ،)519/6الجرح والتعديل ( ،)193/3الجرح والتعديل ( ،)193/3الثقات ( ،)210/6معرفة الثقات
( ،)305/1الجرح والتعديل ( )193/3الجرح والتعديل ( ،)193/3تقريب التهذيب ( ،)170/1تهذيب الكمال
()523/6
( )3تهذيب الكمال ( ،)242/21الجرح والتعديل ( ،)365/6الجرح والتعديل ( ،)193/3الثقات (.)294/3
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درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وقد أخرجه مسلم في صحيحه.
فقه الحديث:
دل الحديث على عدم مشروعية رفع اليدين على المنبر ح ال الدعاء في الخطبة وهو بدعة
َّ
مذمومة(.)1
الحديث رقم
()74
َّ
َّ
اء َي ْوَم
وح َّدثََنا ُسَل ْي َم ُ
َ
ان ْب ُن َح ْرب َحدثََنا َح َّم ٌاد َع ْن َع ْمرو َ -و ُه َو ْاب ُن د َينار َ -ع ْن َجابر أَن َر ُج ًال َج َ
اْل ُجم َعة و َّ
ال «قُ ْم ف ْارك ْع»(.)2
النبي -صلى هللا عليه وسلمَ -ي ْخ ُ
ال َالَ .ق َ
ال «أصل ْيت يا ُفال ُن؟»َ .ق َ
ط ُب َفَق َ
ُ َ
تخريج الحديث:
رجال جاء
أخرجه البخاري في صحيحه ( )11( ،)500/2كتاب الجمعة )32( ،باب إذا رأى اإلمام ً
وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين ،حديث رقم ( ،)930من طريق حماد بن زيد...به .مختلف األلفاظ.

والبخاري في صحيحه ( )11( ،)506/2كتاب الجمعة ) 33( ،باب من جاء واإلمام يخطب
صلى ركعتين خفيفتين ،حديث رقم ( ،)391من طريق عمرو بن دينار...به .مختلف األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )7( ،)596/2كتاب الجمعة )14( ،باب التحية واإلمام يخطب ،حديث رقم
( )875من طريق عمرو بن دينار عن جابر...به .مختلف األلفاظ.
والترمذي في سننه ( )3( ،)299/2كتاب الجمعة ) 367( ،باب ما جاء في الركعتين إذا جاء
الرجل واإلمام يخطب ،حديث رقم ( ،)510من طريق حماد بن زيد ...مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )14( ،)213 /2كتاب الجمعة )21( ،باب الصالة يوم الجمعة لمن جاء
واإلمام يخطب ،حديث رقم ( ،) 1399من طريق عمرو بن دينار...به .مختلف األلفاظ.
والدارمي في سننه ( )2( ،)401/1كتاب الصالة ) 198( ،باب الكالم في الخطبة حديث رقم
( ،)1555من طريق عمرو بن دينار ...به .مختلف األلفاظ.
( )1المنهل العذب المورود.)289/6( ،
( )2سنن أبي داود ( )2( ،)481/1كتاب الصالة )237( ،باب إذا دخل الرجل واإلمام يخطب ،حديث رقم ( )1115من
طريق ابن دينار عن جابر...به.
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وابن ماجه في سننه ( )5( ،)425/1كتاب إقامة الصالة والسنة فيها )87( ،باب ما جاء فيمن
دخل المسجد واإلمام يخطب ،حديث رقم ( ،)1112من طريق عمرو بن دينار...به مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )308/3حديث رقم ( ) 14243من طريق عمرو بن دينار عن جابر...به.
مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )368/3حديث رقم ( )14843من طريق جابر عن رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم ،-مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1سليمان بن حرب بن بجيل األزدي الواشحي ،ثقة إمام حافظ سبقت ترجمته في الحديث الثالث واألربعين.

 -2حماد بن سلمة بن دينار البصري  ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -3عمرو بن دينار المكي ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين.
 -4جابر بن سمرة بن جنادة ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث السادس عشر.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على مشروعية تحيَّة المسجد حال الخطبة(.)1
َّ
الحديث رقم
()75
الَ -ع ْن ثَابت َع ْن
ف َقاَل ُه ُم ْسل ٌم أ َْو َ
وح َّدثََنا ُم ْسل ُم ْب ُن إبراهيم َع ْن َجرير ُ -ه َو ْاب ُن َحازم َال أ َْدرى َك ْي َ
َ
وم َم َع ُه
ول َّ
ض َل ُه َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ي ْنزُل م َن اْلم ْنَبر َفَي ْعر ُ
الر ُج ُل في اْل َح َ
ال َأرَْي ُت َرُس َ
أََنس َق َ
اجة َفَيُق ُ
صلي(.)2
َحتَّى َيْقض َي َح َ
وم َف ُي َ
اجتَ ُه ثُ َّم َيُق ُ

( )1المنهل العذب المورود.)285/6( ،
( )2سنن أبي داود ( )2( ،)483/1كتاب الصالة )240( ،باب اإلمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر ،حديث رقم ()1120
من طريق ثابت عن أنس...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه الترمذي في سننه ( )3( ،)306/1كتاب الجمعة )373( ،باب ما جاء في الكالم بعد
نزول اإلمام من المنبر ،حديث رقم ( ،)517من طريق جرير بن حازم...به .مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )14( ،)223/2كتاب الجمعة ) 36( ،الكالم والقيام بعد النزول عن المنبر
حديث رقم ( ،)1418من طريق جرير بن حازم...به .مختلف األلفاظ.
وابن ماجه في سننه ( )5( ،)426/1كتاب إقامة الصالة والسنة فيها )89( ،باب ما جاء في الكالم
بعد نزول اإلمام عن المنبر ،حديث رقم ( ،) 1117من طريق جرير بن حازم...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)119/3حديث رقم ( ،)12140من طريق جرير بن حازم...به .مختلف
األلفاظ.

دراسة رجال السند:
 -1مسلم بن إبراهيم ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السابع والعشرين.
 -2جرير بن حازم بن زيد بن عبد هللا بن شجاع األزدي ،ثم العتكي وقيل :الجهضمي ،أبو النضر
البصري ،قال ابن سعد ثقة ،قال يحيى بن معين ثقة ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال
النسائي ليس به بأس ،وقال ابن حبان كان يخطىء ألن أكثر ما كان يحدث من حفظه ،وقال
الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر ثقة له أوها م إذا حدث من حفظه ،مات سنة 170هـ ،روى له
الجماعة(.)1
 -3ثابت بن أسلم البناني ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.
فقه الحديث:
دل الحديث على جواز كالم اإلمام بعد الفراغ من الخطبة وقبل الشروع في الصالة(.)2
َّ
( )1تهذيب الكمال ( ،)524/4الطبقات الكبرى ( ،)278/7تاريخ ابن معين برواية الدارمي ( ،)87/1معرفة الثقات
( ،)266/1الجرح والتعديل ( ،)136/1تهذيب الكمال ( ،)527/4الثقات ( ،)144/6الكاشف ( ،)291/1تقريب
التهذيب ( ،)138/1تهذيب الكمال (.)531/4
( )2المنهل العذب المورود.)289/6( ،
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الحديث رقم
()76
َ َّ
َّللا -صلى هللا عليه
ول َّ
ال َقد َم َرُس ُ
وسى ْب ُن إسماعيل َح َّدثََنا َح َّم ٌاد َع ْن ُح َم ْيد َع ْن أََنس َق َ
وحدثََنا ُم َ
ان اْلي ْوم ِّ
ال «ما هذ ِّ
ان؟»َ .قالُوا ُكَّنا َنْل َع ُب فيه َما في اْل َجاهليَّة.
وسلم -اْل َمد َين َة َوَل ُه ْم َي ْو َمان َيْل َع ُبو َن فيه َما َفَق َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمِّ« :-إن َّللا ق ْد أ ْبدل ُك ْم ِّب ِّهما خ ْيارا ِّم ْن ُهما ي ْوم األ ْضحى وي ْوم
ول َّ
ال َرُس ُ
َفَق َ
اْل ِّف ْط ِّر»(.)1
تخريج الحديث:
أخرجه النسائي في سننه ( ) 19( ،)307/2كتاب صالة العيدين ،الباب األول حديث رقم
( ،)1555من طريق حميد ...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)103/3حديث رقم ( ،)11945من طريق حميد ...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)178/3حديث رقم ( ،)12763من طريق حميد ...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)250/3حديث رقم ( ،)13556من طريق حماد...به .متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -2حماد بن زيد بن درهم األزدي الجهضمي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث األول.
 -3حميد بن أبي حميد الطويل ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثامن.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.
فقه الحديث:
دل الحديث على النهي عن اللعب والفرح في يومي النيروز والمهرجان فال ينبغي للمؤمن أن
َّ
يوافق الكفار في تعظيم هذين اليومين وأشباههما من أعياد الكفار ،ولذا قال أبو حفص الكبير الحنفي من
تعظيما لليوم فقد كفر باهلل تعالى وأحبط عمله(.)2
أهدى في النيروز بيضة إلى مشرك
ً
( )1سنن أبي داود ( )2( ،)489/1كتاب الصالة )245( ،باب صالة العيدين ،حديث رقم ( )1134من طريق حميد عن
أنس...به.
( )2المنهل العذب المورود.)305/6( ،
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الحديث رقم
()77

وح َّدثَنا أبو اْلوليد -يعني َّ
ان َح َّدثَني إسماعيل ْب ُن
الطَيالس َّي – َو ُم ْسل ٌم َ
َ َ
اق ْب ُن ُعثْ َم َ
قاال َح َّدثََنا إ ْس َح ُ
َْ
َ
الر ْح َمن ْبن َعطَّي َة َع ْن َج َّدته أُم َعطَّي َة أ َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ل َّما َقد َم اْل َمد َين َة َج َم َع
ول َّ
َع ْبد َّ
َن َرُس َ
َّ
السالَ َم ثُ َّم
ام َعَلى اْلَباب َف َسَّل َم َعَل ْيَنا َف َرَد ْدَنا َعَل ْيه َّ
اء األ َْن َ
صار في َب ْيت َفأ َْرَس َل إَل ْيَنا ُع َم َر ْب َن اْل َخطاب َفَق َ
ن َس َ
َّض َواْل ُعتَّ َق َوَال
ول َرُسول َّ
َم َرَنا باْلع َيد ْين أ ْ
َن ُن ْخرَج فيه َما اْل ُحي َ
ال أََنا َرُس ُ
َق َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -إَل ْي ُك َّنَ .وأ َ
ُج ُم َع َة َعَل ْيَنا َوَن َه َانا َعن اتَباع اْل َجَنائز(.)1
تخريج الحديث:
أخرجه أحمد في مسنده ( )85/5حديث رقم ( ،)20676من طريق إسحق بن عثمان الكالبي...به.
مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )408/6حديث رقم ( ،)27183من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن
عطية...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1أ -أبو الوليد الطيالسي  ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني والعشرين.
ب -مسلم بن إبراهيم ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السابع والعشرين.
 -2إسحاق بن عثمان الكالبي ،أبو يعقوب البصري ،قال يحيى بن معين صالح ،وقال أبو حاتم ثقة
ال بأس به ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر صدوق ،روى له أبو
احدا(.)2
داود حديثًا و ً

 -3إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية البصري ،روى له أبو داود هذا الحديث الواحد ،وذكره ابن
حبان في الثقات ،وقال ابن حجر مقبول(.)3

( )1سنن أبي داود ( )2( ،)490/1كتاب الصالة )248( ،باب الخطبة يوم العيد ،حديث رقم ( )1139من طريق حفصة
بنت سيرين عن أم عطية...به.
( )2تهذيب الكمال ( ،)459/2الجرح والتعديل ( ،)230/2الجرح والتعديل ( ،)230/2الثقات ( ،)51/6الكاشف
( ،)237/1تقريب التهذيب ( ،)102/1تهذيب الكمال (.)459/2
( )3تهذيب الكمال ( ،)131/3الثقات ( ،)18/4تقريب التهذيب (.)108/1
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 -4نسيبة بنت كعب ،أم عمارة األنصارية ،ويقال :نسيبة بنت كعب ،ويقال :بنت الحارث أم عطية
األنصارية ،لها صحبة ،روت عن النبي -صلى هللا عليه وسلم -وعن عمر بن الخطاب ،كانت
كثير مع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-تمرض
من كبار نساء الصحابة ،وكانت تغزو ًا
المرضى ،وتداوي الجرحى ،شهدت ُغ ُسل رسول هللا ،وحكت ذلك ،فأتقنت ،وحديثها أصل في
غسل الميت ،روى لها الجماعة ،وقال أبو حاتم لها صحبة روت عن النبي -صلى هللا عليه

وسلم ،-وذكرها ابن حبان في الثقات ،وقال دخلت البصرة(.)1
درجة الحديث:
ضعفه األلباني.
الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن إسماعيل مقبول ،والحديث َّ
فقه الحديث:
دل الحديث على مشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب
َّ
َّ
خروجهن الفتنة ،كما يدل
والشابة والعجوز والحائض وغيرها َّإال أن الحائض ال تصلي ،وذلك إذا أم َّن من
الحديث على وجوب صالة العيد؛ ألن أمر النساء بالخروج إلى المصلى يقتضي أمرهن بالصالة لمن ال
دل الحديث على أن المرأة منهيَّة عن السير مع
عذر لها منهن والرجال أولى من النساء بذلك ،كما َّ
الجنازة(.)2
الحديث رقم
()78
َل َر ُج ٌل ْاب َن َعَّباس
ان َع ْن َع ْبد َّ
وح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َكثير أ ْ
َخَب َرَنا ُسْفَي ُ
ال َسأ َ
الر ْح َمن ْبن َعابس َق َ
َ
ال َن َع ْم َوَل ْوَال َم ْنزَلتي م ْن ُه َما َشه ْدتُ ُه م َن الص َغر َفأَتَى
َشه ْد َت اْلع َيد َم َع َرُسول َّ
أَ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ق َ
ط َب َوَل ْم َي ْذ ُك ْر أَ َذ ًانا
ول َّ
صَّلى ثُ َّم َخ َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -اْل َعَل َم َّالذى ع ْن َد َدار َكثير ْبن َّ
َرُس ُ
الصْلت َف َ
اه َّن ثُ َّم
َم َر ب َ
َم َر ب َّ
ال ًال َفأَتَ ُ
اء ُيش ْرَن إَلى آ َذانه َّن َو ُحُلوقه َّن َق َ
الص َد َقة َ-ق َ
ام ًة َق َ
ال َفأ َ
ال ثُ َّم أ َ
َوَال إ َق َ
الَ -ف َج َع َل الن َس ُ
َر َج َع إَلى َّ
النبي -صلى هللا عليه وسلم.)3(-
( )1تهذيب الكمال ( ،)315/35تهذيب الكمال ( ،)316/35الجرح والتعديل ( ،)465/9الثقات (.)423/3
( )2المنهل العذب المورود.)312/6( ،
( )3سنن أبي داود ( )2( ،)493/1كتاب الصالة )250( ،باب ترك األذان في العيد ،حديث رقم ( )1146من طريق
سفيان عن عبد الرحمن بن عباس...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )10( ،)426/2كتاب األذان )161( ،باب وضوء الصبيان ومتى
يجب عليهم الغسل والطهور ،حديث رقم ( ،)863من طريق سفيان الثوري...به .مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )19( ،)323/2كتاب صالة العيدين )28( ،باب موعظة اإلمام النساء بعد
الفراغ من الخطبة وحثهن على الصدقة ،حديث رقم ( ،)1585من طريق سفيان الثوري...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( )323/1حديث رقم ( ،)2062من طريق سفيان الثوري...به .مختلف األلفاظ.

ابن ماجه في سننه ( )5( ،)384/1كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،)155( ،باب ما جاء في
صالة العيدين ،حديث رقم ( ،)1273من طريق ابن عباس...به.
دراسة رجال السند:
 -1محمد بن كثير العبدي ،أبو عبد هللا البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثالث والعشرين.
 -2سفيان بن سعيد الثوري ،ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة سبقت ترجمته في الحديث الثامن والستين.
 -3عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة النخعي الكوفي ،قال يحيى بن معين ثقة ،وقال أبو زرعة ثقة،
وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال النسائي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال ابن
حجر ثقة ،مات سنة 119هـ روى له الجماعة ،سوى الترمذي(.)1
 -4عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب القرشي ،الهاشمي ،أبو العباس المدني ،ابن عم رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم ،-كان يقال له الحبر والبحر لكثرة علمه ،دعا له النبي -صلى هللا عليه
وسلم -بالحكمة مرتين ،روى عن النبي -صلى هللا عليه وسلم -وعن خلق كثير(.)2
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وقد أخرجه البخاري في صحيحه.
فقه الحديث:
دل الحديث على عدم مشروعية األذان واإلقامة في صالة العيدين(.)3
َّ
( )1تهذيب الكمال ( ،)193/17الجرح والتعديل ( ،)269/6الجرح والتعديل ( ،)270/5معرفة الثقات ( ،)79/2الجرح والتعديل
( ،)269/6تهذيب الكمال ( ،)193/17الثقات ( ،)98/5تقريب التهذيب ( ،)343/1تهذيب الكمال (.)194/17

( )2تهذيب الكمال (.)155/15
( )3المنهل العذب المورود.)325/6( ،
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الحديث رقم
()79
َح َوص َع ْن س َماك –َي ْعنىْ :اب َن
ان ْب ُن أَبى َش ْيَب َة َو َهَّن ٌاد َ-و َه َذا َلْف ُ
ظ ُهَ -
وح َّدثََنا ُعثْ َم ُ
قاال َح َّدثََنا أبو األ ْ
َ
ال صَّل ْي ُت م َع َّ
النبي -صلى هللا عليه وسلمَ -غ ْي َر َم َّرة َوَال َم َّرتَْين اْلع َيد ْين ب َغ ْير
َ
َح ْربَ -ع ْن َجابر ْبن َس ُم َرَة َق َ َ
امة(.)1
َأ َذان َوَال إ َق َ
تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه ( )8( ،)604/2كتاب العيدين ،حديث رقم ( ،)887من طريق سماك
عن جابر بن سمرة ...به .متقارب األلفاظ.
والترمذي في سننه ( )3( ،)320/2كتاب الجمعة ) 384( ،باب ما جاء أن صالة العيدين بغير
أذان وال إقامة ،حديث رقم ( ،)532من طريق أبي األحوص...به .بلفظه.
وأحمد في مسنده بلفظه ( ،)242/1حديث رقم ( ،)2172من طريق جابر بن سمرة...به.
دراسة رجال السند:
 -1أ -عثمان بن أبي شيبة ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السبعين.
ب -هناد بن السري بن مصعب بن أبي بكر ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الخمسين.
 -2أبو األحوص الكوفي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السبعين.
 -3سماك بن حرب ،صدوق سبقت ترجمته في الحديث السادس عشر.
 -4جابر بن سمرة بن جنادة ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث السادس عشر.
درجة الحديث:
سماكا صدوق ،والحديث أخرجه مسلم في صحيحه.
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن
ً
فقه الحديث:
دل الحديث على عدم مشروعية األذان واإلقامة في صالة العيدين(.)2
َّ

( )1سنن أبي داود ( )2( ،)494/1كتاب الصالة )250( ،باب ترك األذان في العيد ،حديث رقم ( )1148من طريق
سماك عن جابر بن سمرة...به.
( )2المنهل العذب المورود.)325/6( ،
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الحديث رقم
()80
َّللا –َي ْعنىْ :اب َن ُع َم َرَ -ع ْن َنافع َعن ْابن ُع َم َر أ َّ
َّللا
ول َّ
َّللا ْب ُن َم ْسَل َم َة َح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
وح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
َن َرُس َ
َ
آخ َر(.)1
طريق ثُ َّم َر َج َع في َ
َخ َذ َي ْوَم اْلعيد في َ
طريق َ
صلى هللا عليه وسلم -أ َتخريج الحديث:
أخرجه ابن ماجه في سننه ( )5( ،)490/1كتاب إقامة الصالة والسنة فيها )162( ،باب ما جاء
في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره ،حديث رقم ( )1299من طريق عبد هللا بن عمر...به.
مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)109/2حديث رقم ( ،)5879من طريق عبد هللا بن عمر...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي  ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2عبد هللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ،أبو عبد الرحمن
العمري المدني ،قال يحيى بن معين صويلح ،وقال علي بن المديني ضعيف ،وقال أحمد بن
حنبل صالح ال بأس به ،وقال أبو حاتم يكتب حديثه وال يحتج به ،وقال النسائي ليس بالقوي،
وقال الذهبي صدوق ،وقال ابن حجر ضعيف عابد ،مات سنة  171هـ ،وقيل بعدها ،روى له
مقرونا بغيره ،والباقون سوى البخاري(.)2
مسلم
ً

 -3نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
درجة الحديث:
الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن عبد هللا –الراوي الثاني -ضعيف ،والحديث له شواهد من
طريق أبي هريرة رواه الدارمي وأحمد ،يرتقي إلى الصحيح لغيره ،والحديث صححه األلباني.
( )1سنن أبي داود ( )2( ،)497/1كتاب الصالة )254( ،باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق ،حديث رقم
( )1156من طريق نافع عن ابن عمر...به.
( )2تهذيب الكمال ( ،)327/15الجرح والتعديل ( ،)110/5تهذيب الكمال ( ،)330/15الجرح والتعديل ( ،)109/5الجرح
والتعديل ( ،)110/5الضعفاء والمتروكون للنسائي ( ،)61/1الكاشف ( ،)577/1تقريب التهذيب ( ،)314/1تهذيب

الكمال (.)331/15
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فقه الحديث:
دل الحديث على استحباب الذهاب إلى صالة العيد من طريق والرجوع من طريق أخرى ،ال فرق بين
َّ
اإلمام والمأموم؛ والحكمة في مخالفة الطريق أن يشهد له الطريقان وسكانهما من الجن واإلنس ،وإلظهار
ولتعم البركة الطريقين بمرور اإلمام واالنتفاع به واالقتداء
شعائر اإلسالم في الطريقين ليغيط الكفار ويرهبهم،
َّ
والتعليم واالسترشاد(.)1

الحديث رقم
()81
وح َّدثََنا ُزَه ْي ُر ْب ُن َح ْرب َح َّدثََنا ْاب ُن ُعَي ْيَن َة َع ْن ُم َح َّمد ْبن اْل ُم ْن َكدر َوابراهيم ْبن َم ْي َس َرَة َسم َعا أََن َس ْب َن َمالك
َ
()2
ص َر بذي اْل ُحَل ْيَفة َرْك َعتَْين .
صَّل ْي ُت َم َع َرُسول َّ
َيُق ُ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -الظ ْه َر باْل َمد َينة أ َْرَب ًعا َواْل َع ْ
ول َ
تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )18( ،)705/2كتاب تقصير الصالة )5( ،باب يقصر إذا خرج
من موضعه ،حديث رقم ( ،)1089من طريق سفيان بن عيينة...به .مختلف األلفاظ.
والبخاري في صحيحه ( )25( ،)499/3كتاب الحج ) 24( ،باب من بات بذي الحليفة حتى
أصبح ،حديث رقم ( ،)1546من طريق محمد بن المنكدر...به .مختلف األلفاظ.
والبخاري في صحيحه ( )25( ،)499/3كتاب الحج ) 24( ،باب من بات بذي الحليفة حتى
أصبح ،حديث رقم ( ،)1547من طريق أنس بن مالك...به .مختلف األلفاظ.
والبخاري في صحيحه ( )25( ،)500/3كتاب الحج )25( ،باب رفع الصوت باإلهالل ،حديث
رقم ( ،)1548من طريق أنس بن مالك...به .مختلف األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )6( ،)480/1كتاب صالة المسافرين وقصرها )1( ،باب صالة المسافرين
وقصرها ،حديث رقم ( ،)690من طريق سفيان بن عيينة ...به .مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )5( ،)350/1كتاب الصالة ( ) 17باب صالة العصر في السفر ،حديث
رقم ( ،)476من طريق أنس بن مالك ...به .مختلف األلفاظ.

( )1المنهل العذب المورود.)337/6( ،
( )2سنن أبي داود ( )2( ،)519/1كتاب الصالة )271( ،باب متى يقصر المسافر ،حديث رقم ( )1202من طريق أنس
بن مالك...به.
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دراسة رجال السند:
 -1زهير بن حرب بن شداد الحرشي ،أبو خيثمة النسائي ،نزيل بغداد ،قال ابن سعد ثقة ثبت ،وقال
يحيى بن معين ثقة ،وقال أبو داود ثقة ،وقال أبو حاتم صدوق ،وقال النسائي ثقة ،وقال ابن
طا ،وقال الذهبي ثقة حافظ ،وقال ابن حجر ثقة ثبت ،روى عنه البخاري
متقنا ضاب ً
حبان كان ً
ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي(.)1

 -2سفيان بن عيينة بن أبي عمران  ،ثقة حافظ إمام حجة سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين.
 -3أ -محمد بن المنكدر بن عبد هللا بن الهذير بن عبد العزى القرشي التيمي ،أبو عبد هللا ،قال
يحيى بن معين ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال ابن حبان كان من سادات الُق َّراء ،وقال الذهبي ثقة
حافظ ،وقال ابن حجر ثقة فاضل ،مات سنة  130هـ أو بعدها ،روى له الجماعة(.)2
ب -إبراهيم بن ميسرة الطائفي نزيل مكة ،من الموالي  ،قال يحيى بن معين ثقة ،قال أحمد بن
حنبل ثقة ،وقال العجلي ثقة ،وقال النسائي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي ثقة،
وقال ابن حجر ثبت حافظ ،مات سنة  132هـ ،روى له الجماعة(.)3
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على أن المسافر ال يقصر الصالة إال إذا فارق بناء البلد أو الخيام إن كان من
َّ
أهلها ،وهو قول األئمة األربعة(.)4

( )1تهذيب الكمال ( ،)402/9الطبقات الكبرى ( ،)354/7الجرح والتعديل ( ،)591/3تهذيب الكمال ( ،)404/9الجرح
والتعديل ( ،)591/3تهذيب الكمال ( ،)405/9الثقات ( ،)256/8الكاشف ( ،)407/1تقريب التهذيب (،)217/1
تهذيب الكمال (.)405/9
( )2تهذيب الكمال ( ،)503/26الجرح والتعديل ( ،)98/8الجرح والتعديل ( ،)98/8الثقات ( ،)350/5الكاشف
( ،)224/2تقريب التهذيب ( ،)508/1تهذيب الكمال (.)508/26
( )3تهذيب الكمال ( ،)221/2تاريخ ابن معين برواية الدارمي ( ،)65/1الجرح والتعديل ( ،)134/2الجرح والتعديل
( ،)208/1تهذيب الكمال ( ،)222/2الثقات ( ،)14/4تقريب التهذيب ( ،)94/1تهذيب الكمال (.)223/2
( )4المنهل العذب المورود.)56/7( ،
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الحديث رقم
()82
َّ َّ
َ َّ
ال ُقْل ُت ألََنس ْبن َمالك َحدثَْنا َما َسم ْع َت
وسى َق َ
وحدثََنا ُم َسدٌد َحدثََنا أبو ُم َعاوَي َة َعن اْلم ْس َحاج ْبن ُم َ
السَفر
ال ُكَّنا إ َذا ُكَّنا َم َع َرُسول َّ
م ْن َرُسول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -في َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ .-ق َ
َّ
صَّلى الظ ْه َر ثُ َّم ْارتَ َح َل(.)1
َفُقْلَنا َازَلت الش ْم ُس أ َْو َل ْم َت ُزْل َ
تخريج الحديث:
أخرجه أحمد في مسنده ( ،) 113/3من طريق أبي معاوية عن المسحاج...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1مسدد بن مسرهد بن مسربل األسدي ،أبو الحسن البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث األول.
 -2محمد بن خازم التميمي السعدي ،أبو معاوية الضرير الكوفي ،قال ابن سعد ثقة كثير الحديث،
قال يحيى بن معين ثبت ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال ابن خراش صدوق ،وقال
مرجئا ،وقال الذهبي ثقة حافظ ،وقال
متقنا ولكنه كان
النسائي ثقة ،وقال ابن حبان كان حاف ً
ً
ظا ً
ابن حجر ثقة ،مات سنة 195هـ ،روى له الجماعة(.)2

 -3مسحاج بن موسى َّ
الضبي ،أبو موسى الكوفي ،أخو سماك بن موسى ،قال ابن معين ثقة ،وقال أبو
زرعة الرازي ال بأس به ،وقال أبو داود ثقة ،قال ابن حجر مقبول ،روى له أبو داود هذا الحديث(.)3
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن المسحاج مقبول.
فقه الحديث:
دل الحديث على أنه ينبغي للمسافر أن يبادر بالصالة أول وقتها متى ثبت دخول الوقت(.)4
َّ
( )1سنن أبي داود ( )2( ،)520/1كتاب الصالة )273( ،باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت ،حديث رقم ()1204
من طريق المسحاج بن موسى ،عن أنس بن مالك...به.

( )2تهذيب الكمال ( ،)123/25الطبقات الكبرى ( ،)392/6الجرح والتعديل ( ،)248/7معرفة الثقات ( ،)236/2الجرح
والتعديل ( ،)248/7تهذيب الكمال ( ،)132/25تهذيب الكمال ( ،)132/25تهذيب الكمال ( ،)132/25الثقات
( ،)441/7الكاشف ( ،)167/2تقريب التهذيب ( ،)475/1تهذيب الكمال (.)132/25
( )3تهذيب الكمال ( ،)442/27الجرح والتعديل ( ،)430/8الجرح والتعديل ( ،)430/8تقريب التهذيب ( ،)527/1تهذيب
الكمال ( ،)442/27تهذيب الكمال (.)442/27
( )4المنهل العذب المورود.)58/7( ،
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الحديث رقم
()83
َّللا -
ال َخ َر ْجَنا َم َع َرُسول َّ
ص ْب ُن ُع َم َر َح َّدثََنا ُش ْعَب ُة َع ْن َعدي ْبن ثَابت َعن اْلَب َراء َق َ
وح َّدثََنا َحْف ُ
َ
()1
صلى هللا عليه وسلم -في سَفر َف َّ
الرْك َعتَْين بـ﴿التين و َّ
الزْيتُون﴾ .
اء اآلخ َرَة َفَق َأَر في إ ْح َدى َّ
َ
َ
َ
صلى بَنا اْلع َش َ
تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )65( ،)650/8كتاب التفسير ( )95سورة والتين ( ،)4حديث رقم
( ،)4952من طريق شعبة...به .مختف األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )4( ،)339/1كتاب الصالة )36( ،باب القراءة في العشاء ،حديث رقم
( ،)464من طريق شعبة ...به .مختلف األلفاظ.
والترمذي في سننه ( )2( ،)92/2كتاب الصالة ) 231( ،باب ما جاء في القراءة في صالة
العشاء ،حديث رقم ( )310من طريق عدي بن ثابت ...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث الخامس عشر.
 -2شعبة بن الحجاج العتكي األزدي ،ثقة حافظ متقن سبقت ترجمته في الحديث الخامس عشر.
 -3عدي بن ثابت األنصاري الكوفي ،قال أحمد بن حنبل ثقة ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم
صدوق ،وقال النسائي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال ابن حجر ثقة ُرمي بالتشيع  ،مات
سنة 116هـ ،روى له الجماعة(.)2
 -4البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الخامس والخمسين.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على جواز التخفيف في القراءة في الصالة في السفر من أجل المشقة(.)3
َّ
( )1سنن أبي داود ( )2( ،)526/1كتاب الصالة )275( ،باب قصر قراءة الصالة في السفر ،حديث رقم ( )1221من
طريق ثابت عن البراء...به.

( )2تهذيب الكمال ( ،)522/19الجرح التعديل ( ،)2/7معرفة الثقات ( ،)132/2الجرح والتعديل ( ،)2/7تهذيب الكمال
( ،)523/19الثقات ( ،)270/5تقريب التهذيب ( ،)388/1تهذيب الكمال (.)523/19
( )3المنهل العذب المورود (.)78/7
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الحديث رقم
()84

َّ
َّ
َّ
صح ْب ُت ْاب َن
يسى ْب ُن َحْفص ْبن َعاصم ْبن ُع َم َر ْبن اْل َخطاب َع ْن أَبيه َق َ
ال َ
و َحدثََنا اْلَق ْعَنبي َحدثََنا ع َ
طريق َ-قالَ -ف َّ
الء ُقْل ُت ُي َسب ُحو َن.
صَن ُع َه ُؤ َ
ُع َم َر في َ
اما َفَق َ
َ
ال َما َي ْ
اسا قَي ً
صلى بَنا َرْك َعتَْين ثُ َّم أَ ْقَب َل َف َأرَى َن ً
َ
()1
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -في
ول َّ
صح ْب ُت َرُس َ
َق َ
صالَتي َيا ْاب َن أَخي إني َ
ال َل ْو ُك ْن ُت ُم َسب ًحا أَتْ َم ْم ُت َ

السَفر َفَل ْم َيزْد َعَلى َرْك َعتَْين َحتَّى
َّ
َّ َّ
صح ْب ُت ُع َم َر َفَل ْم
َّللاُ َعز َو َج َّل َو َ

ض ُه َّ َّ
ض ُه
صح ْب ُت أََبا َب ْكر َفَل ْم َيزْد َعَلى َرْك َعتَْين َحتَّى َقَب َ
َقَب َ
َّللاُ َعز َو َج َّل َو َ
ان َفَل ْم َيزْد َعَل ى
ض ُه َّ
صح ْب ُت ُع ْث َم َ
َيزْد َعَلى َرْك َعتَْين َحتَّى َقَب َ
َّللاُ تَ َعاَلى َو َ

ِّ ِّ
ِّ
ُسوٌة حسن ٌة﴾ [سورة
َرْك َعتَْين َحتَّى َقَب َ
َّللا َع َّز َو َج َّل﴿ :لق ْد كان ل ُك ْم في ر ُسول َّللا أ ْ
ال َّ ُ
َّللا تَ َعاَلى َوَق ْد َق َ
ض ُه َّ ُ
األحزاب :اآلية .)2(]21
تخريج الحديث:

يتطوع
أخرجه البخاري في صحيحه ( )18( ،)715/2كتاب تقصير الصالة )11( ،باب من لم َّ

في السفر دبر الصالة وقبلها ،حديث رقم ( ) 1101من طريق حفص بن عاصم ...مختلف األلفاظ.
يتطوع في السفر
والبخاري في صحيحه ( )18( ،)715/2كتاب تقصير الصالة )11( ،باب من لم َّ
دبر الصالة وقبلها ،حديث رقم ( ،)1102من طريق عيسى بن حفص بن عاصم...به .مختلف األلفاظ.

ومسلم في صحيحه ( )6( ،)478/1كتاب صالة المسافرين وقصرها )1( ،باب صالة المسافرين
وقصرها ،حديث رقم ( ،)689من طريق عيسى بن حفص بن عاصم...به .مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )15( ،)240/2كتاب تقصير الصالة في السفر )5( ،باب ترك التطوع في
السفر ،حديث رقم ( ،) 1457من طريق عيسى بن حفص بن عاصم...به .مختلف األلفاظ.
وابن ماجه في سننه ( )5( ،)410/1كتاب إقامة الصالة والسنة فيها )75( ،باب التطوع في
السفر ،حديث رقم ( ،) 1071من طريق عيسى بن حفص بن عاصم...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)24/2حديث رقم ( ،)4761من طريق عيسى بن حفص بن عاصم...به.
مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
( )1التسبيح :بمعنى الصالة والذكر ،لسان العرب (.)473/2
( )2سنن أبي داود ( )2( ،)527/2كتاب الصالة )276( ،باب التطوع في السفر ،حديث رقم ( )1223من طريق حفص
بن عاصم...به.
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 -2عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ،أبو زياد المدني ،قال يحيى
بن معين ثقة ،وقال أحمد بن حنبل ثقة ،وقال العجلي ثقة ،وقال النسائي ثقة ،وذكره ابن حبان في
الثقات ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر ثقة ،روى له الجماعة سوى الترمذي ،مات سنة
157هـ(.)1
 -3حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني ،قال أبو زرعة الرازي ثقة ،وقال
النسائي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات  ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر ثقة ،روى له
الجماعة(.)2
 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على أن الصالة في السفر ال تزيد عن ركعتين ،وعلى استحباب األخذ برخصة قصر
َّ
الصالة ،وهللا أعلم.
الحديث رقم
()85
اق
يم اْل َم ْع َنىَ ،ق َاالَ :ح َّدثََنا ُو َه ْي ٌب َح َّدثَني َي ْح َيى ْب ُن أَبى إ ْس َح َ
وسى ْب ُن إ ْس َماع َ
َ
وح َّدثََنا ُم َ
يل َو ُم ْسل ُم ْب ُن إ ْب َراه َ
صلي َرْك َعتَْين
ال َخ َر ْج َنا َم َع َرُسول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -م َن اْل َمد َينة إَلى َم َّك َة َف َك َ
َع ْن أ ََنس ْبن َمالك َق َ
ان ُي َ
ال أََق ْم َنا ب َها َع ْش ًار(.)3
َحتَّى َر َج ْع َنا إَلى اْل َمد َينة َفُقْل َنا َه ْل أََق ْمتُ ْم ب َها َش ْي ًئا َق َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )18( ،)569/2كتاب تقصير الصالة )1( ،باب ما جاء في التقصير
وكم يقيم حتى يقصر ،حديث رقم ( ،)1081من طريق يحيى بن أبي إسحاق...به .متقارب األلفاظ.
( )1تهذيب الكمال ( ،)592/22الجرح والتعديل ( ،)274/6الجرح والتعديل ( ،)274/6معرفة الثقات ( ،)199/2تهذيب
الكمال ( ،)593/22الثقات ( ،)231/7الكاشف ( ،)109/2تقريب التهذيب ( ،)438/1تهذيب الكمال (.)593/22

( )2تهذيب الكمال ( ،)17/7الجرح والتعديل ( ،)184/3تهذيب الكمال ( ،)18/7الثقات ( ،)152/4الكاشف (،)341/1
تقريب التهذيب ( ،)172/1تهذيب الكمال (.)18/7

( )3سنن أبي داود ( )2( ،)531/2كتاب الصالة )279( ،باب متى يتم المسافر ،حديث رقم ( )1233من طريق مسلم
بن إبراهيم...به.
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ومسلم في صحيحه ( )1( ،)481/1كتاب صالة المسافرين وقصرها )1( ،باب صالة المسافرين
وقصرها ،حديث رقم ( ،)693من طريق يحيى بن أبي إسحاق...به .متقارب األلفاظ.
والترمذي في سننه ( )3( ،)335/2كتاب الجمعة )392( ،باب ما جاء في كم يقصر الصالة،
حديث رقم ( ،)548من طريق يحيى بن أبي إسحاق ...به .مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( ) 15( ،)233/2كتاب تقصير الصالة في السفر ،باب ( ،)1حديث رقم
( ،)1437من طريق يحيى بن أبي إسحاق...به .مختلف األلفاظ.
وابن ماجه في سننه ( )5( ،)412/1كتاب إقامة الصالة والسنة فيها )78( ،باب كم يقصر
المسافر إذا أقام ببلده ،حديث رقم ( ،)1077من طريق يحيى بن أبي إسحاق...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1أ -موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السابع.
ب -مسلم بن إبراهيم األزدي الفراهيدي ،ثقة مأمون سبقت ترجمته في الحديث السابع والعشرين.
 -2وهيب بن خالد بن عجالن الباهلي ،موالهم أبو بكر البصري ،صاحب الكرابيس ،قال ابن سعد
حجة ،وقال يحيى بن معين ثقة ،وقال علي بن المديني ثقة ،وقال أحمد بن
ثقة كثير الحديث َّ
متقنا ،وقال
حن بل ليس به بأس ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال ابن حبان كان ً

الذهبي ثقة حافظ ،وقال ابن حجر ثقة ثبت ،روى له الحاكم(.)1

 -3يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي البصري ،قال ابن سعد ثقة وله أحاديث ،وقال يحيى بن معين
ثقة ،وقال أبو حاتم ال بأس به صالح ،وقال النسائي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال
الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر صدوق ربما أخطأ ،مات سنة  136هـ ،روى له الجماعة(.)2
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن فيه يحيى صدوق ،والحديث متفق عليه ،ويرتقي إلى الصحيح
لغيره.
( )1تهذيب الكمال ( ،)164/31الطبقات الكبرى ( ،)287/7الجرح والتعديل ( ،)35/9الجرح والتعديل ( ،)35/9الجرح والتعديل
( ،)35/9معرفة الثقات ( ،)345/2الجرح والتعديل ( ،)35/9الثقات ( ،)560/7الكاشف ( ،)358/2تهذيب الكمال
(.)167/31

( )2تهذيب الكمال ( ،)199/31الطبقات الكبرى ( ،)254/7الجرح والتعديل ( ،)126/9الجرح والتعديل (،)126/9
تهذيب الكمال ( ،)200/31الثقات ( ،)524/5الكاشف ( ،)361/2تقريب التهذيب ( ،)587/1تهذيب الكمال
(.)200/31
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فقه الحديث:
دل الحديث على أن الصالة في السفر ال تزيد عن ركعتين ،وعن استحباب األخذ برخصة قصر
َّ
الصالة ،وهللا أعلم.
الحديث رقم
()86
َّللا ْبن ُع َم َر أ َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم-
ول َّ
وح َّدثََنا اْلَق ْعَنبي َع ْن َمالك َع ْن َنافع َع ْن َع ْبد َّ
َن َرُس َ
َ
الة اْلع َشاء
ص َ
َك َ
صلي َق ْب َل الظ ْهر َرْك َعتَْين َوَب ْع َد َها َرْك َعتَْينَ ،وَب ْع َد اْل َم ْغرب َرْك َع َت ْين في َب ْيتهَ ،وَب ْع َد َ
ان ُي َ
َّ
صلي َرْك َعتَْين(.)1
َرْك َعتَْين َوَك َ
صر َ
ف َف ُي َ
صلي َب ْع َد اْل ُج ُم َعة َحتى َي ْن َ
ان الَ ُي َ
تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )11( ،)521/2كتاب الجمعة )39( ،باب الصالة قبل الجمعة
وبعدها ،حديث رقم ( ،)937من طريق مالك...به .متقارب األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )6( ،)504/2كتاب صالة المسافرين وقصرها )15( ،باب فضل السنن
الراتبة قبل الفرائض وبعدهن ،وبيان عددهن ،حديث رقم ( .)729من طريق مالك...به .مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )10( ،)584/1كتاب اإلمامة )64( ،باب الصالة بعد الظهر ،حديث رقم
( ،)872من طريق مالك...به .بلفظه.
وأحمد في مسنده ( ،)63/2حديث رقم ( ،)5296من طريق مالك...به .متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -3نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
( )1سنن أبي داود ( )2( ،)543/2كتاب الصالة )290( ،باب تفريع أبواب التطوع وركعات َّ
السنة ،حديث رقم ()1252
من طريق عبد هللا بن عمر...به.
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فقه الحديث:
دل الحديث على ضرورة ا اللتزام بالسنن الراتبة ،وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده ،وركعتان
َّ
بعد المغرب ،وركعتان بعد العشاء ،وركعتا ن بعد صالة الجمعة ،كما دل على استحباب أداء السنن الراتبة
في البيت ،وهللا أعلم.
الحديث رقم
()87
اء َر ُج ٌل
ان ْب ُن َح ْرب َح َّدثََنا َح َّم ُاد ْب ُن َزْيد َع ْن َعاصم َع ْن َع ْبد َّ
وح َّدثََنا ُسَل ْي َم ُ
َّللا ْبن َس ْرج َس َق َ
َ
ال َج َ
الرْك َعتَْين ثُ َّم َد َخ َل َم َع َّ
َو َّ
النبى -صلى هللا عليه وسلم -في
صَّلى َّ
صلي الص ْب َح َف َ
النبي -صلى هللا عليه وسلمُ -ي َ
ال« :يا ُفال ُن أي ُت ُهما صال ُتك ال ِّتي صلْيت و ْحدك أ ِّو ال ِّتي صلْيت معنا»(.)1
َّ
ص َر َ
ف َق َ
الصالَة َفَل َّما ْان َ

تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه ( )6( ،)494/1كتاب صالة المسافرين وقصرها )9( ،باب كراهة الشروع
في نافلة بعد شروع المؤذن ،حديث رقم ( ،) 712من طريق عبد هللا بن سرجس...به .مختلف األلفاظ.

والنسائي في سننه ( )10( ،)581/1كتاب اإلمامة )61( ،باب فيمن يصلي ركعتي الفجر
واإلمام في الصالة ،حديث رقم ( ،) 867من طريق حماد بن زيد...به .مختلف األلفاظ.
وابن ماجه في سننه ( )5( ،)437/1كتاب إقامة الصالة والسنة فيها )103( ،باب ما جاء في
إذا أقيمت الصالة فال صالة إال المكتوبة ،حديث رقم ( ،)1152من طريق عاصم...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)82/5حديث رقم ( ) 20656من طريق عاصم األحول...به .مختلف األلفاظ.

دراسة رجال السند:
 -1سليمان بن حرب بن بجيل األزدي ،ثقة إمام حافظ سبقت ترجمته في الحديث الثالث واألربعين.
 -2حماد بن زيد بن درهم األزدي الجهضمي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث األول.
 -3عاصم بن سليمان األحول ،أبو عبد الرحمن البصري ،قال محمد بن سعد ثقة كثير الحديث ،وقال
يحيى بن معين ثقة ،وقال أحمد بن حنبل ثقة ،وقال العجلي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال

( )1سنن أبي داود ( )2( ،)548/2كتاب الصالة )294( ،باب إذا أدرك اإلمام ولم يصلي ركعتي الفجر ،حديث رقم
( )1265من طريق عبد هللا بن سرجس...به.
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الذهبي حافظ عن عبدهللا بن سرجس ،وقال ابن حجر ثقة ،مات بعد سنة 140هـ ،روى له
الجماعة(.)1
 -4عبد هللا بن سرجس المزني ،وقيل المخزومي ،حليف لهم ،له صحبة ،سكن البصرة ،روى عن النبي
صلى هللا عليه وسلم ،-وعن عمر بن الخطاب وأبي هريرة ،روى له الجماعة سوى البخاري(.)2درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وقد أخرجه مسلم في صحيحه.
فقه الحديث:
دل الحديث على أن من أدرك اإلمام في الفريضة ال يدخل في النافلة ،وان َّ
ظن أنه يدرك من
َّ
الفريضة الركعة األولى مع اإلمام(.)3
الحديث رقم
()88
َك ْن َت تُ َجال ُس
ال ُقْل ُت ل َجابر ْبن َس ُم َرَة أ ُ
ون َس َق َاال َح َّدثََنا ُزَه ْيٌر َح َّدثََنا س َم ٌ
َح َم ُد ْب ُن ُي ُ
وح َّدثََنا ْاب ُن ُنَف ْيل َوأ ْ
اك َق َ
َ
ير َف َكان الَ يُقوم من م َّ َّ
طُل َع
ول َّ
صَّلى فيه اْل َغ َد َاة َحتَّى تَ ْ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ق َ
َرُس َ
صال ُه الذى َ
ال َن َع ْم َكث ًا َ َ ُ ْ ُ َ
َّ
طَل َع ْت َق َام -صلى هللا عليه وسلم.)4(-
الش ْم ُس َفإ َذا َ

تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه ( )5( ،)463/1كتاب المساجد ومواضع الصالة )52( ،باب فضل
الجلوس في مصاله بعد الصبح ،حديث رقم ( )670من طريق سماك بن حرب...به .مختلف األلفاظ.
والترمذي في سننه ( )3( ،)370/1كتاب الجمعة )412( ،باب ما ُيستحب من الجلوس في

المسجد بعد صالة الصبح حتى تطلُع الشمس ،حديث رقم ( ،)585من طري ق سماك بن حرب...به.
مختلف األلفاظ.
( )1تهذيب الكمال ( ،)485/13الطبقات ( ،)256/7الجرح والتعديل ( ،)145/1تهذيب الكمال ( ،)489/13معرفة
الثقات ( ،)8/2الثقات ( ،)237/5الكاشف ( ،)519/1تقريب التهذيب ( ،)285/1تهذيب الكمال (.)491/13

( )2تهذيب الكمال ( ،)13/15تهذيب الكمال (.)13/15
( )3المنهل العذب المورود.)152/7( ،

( )4سنن أبي داود ( )2( ،)560/2كتاب الصالة )301( ،باب صالة الضحى ،حديث رقم ( )1294من طريق
سماك...به.
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السهو )99( ،باب قعود اإلمام في مصاله بعد
والنسائي في سننه ( )13( ،)182/2كتاب َّ
التسليم ،حديث رقم ( ،)1356من طريق سماك...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)97/5حديث رقم ( ،)20810من طريق سماك...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1أ -عبد هللا بن محمد بن علي النفيلي الحراني ،ثقة حافظ سبق ترجمته في الحديث الحادي والثالثين.
ب -أحمد بن عبد هللا بن يونس ،أبو عبد هللا الكوفي ،ثقة حافظ سبقت ترجمته في الحديث السابع
والستين.
 -2زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث التاسع والخمسين.
 -3سماك بن حرب ،صدوق سبقت ترجمته في الحديث السادس عشر.
 -4جابر بن سمرة بن جنادة ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث السادس عشر.
درجة الحديث:
سماكا صدوق ،والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ،ويرتقي إلى
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن
ً

الصحيح لغيره.
فقه الحديث:

دل الحديث على استحباب المكوث في المسجد من بعد صالة الفجر حتى الشروق ،وهللا أعلم.
َّ
الحديث رقم
()89
صاري أ َّ
َن
وح َّدثََنا أَُبو تَْوَب َة َّ
الرب ُ
َ
يع ْب ُن َنافع َح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ُم َهاجر َع ْن ُع ْرَوَة ْبن ُرَوْيم َح َّدثَني األ َْن َ
الرْك َعة
ول َّ
الس ْج َدة الثَّان َية م َن َّ
ال في َّ
ال ل َج ْعَفر ب َه َذا اْل َحديث َف َذ َك َر َن ْح َو ُه ْم َق َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ق َ
َرُس َ
ال في َحديث َم ْهدى ْبن َم ْي ُمون(.)1
األُوَلى َك َما َق َ

تخريج الحديث:

أخرجه الترمذي في سننه ( )2( ،)269/2كتاب الصالة )350( ،باب ماء جاء في صالة
التسبيح ،حديث رقم ( ،) 481من طريق أنس بن مالك عن رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم .-به...
مختلف األلفاظ.
( )1سنن أبي داود ( )2( ،)564/2كتاب الصالة )303( ،باب صالة التسبيح ،حديث رقم ( )1299من طريق
األنصاري...به.
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دراسة رجال السند:
الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي ،ثقة حجة عابد سبقت ترجمته في الحديث الرابع.
ُ -1

 -2محمد بن مهاجر بن أبي مسلم ،واسمه دينار ،األنصاري األشهلي الشامي ،قال يحيى بن معين
ثقة ،وقال أحمد بن حنبل ثقة ،وقال أبو داود ثقة ،وقال أبو زرعة ثقة ،وقال النسائي ليس به
متقنا ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر ثقة ،مات سنة 170هـ ،روى
بأس ،وقال ابن حبان كان ً
له الجماعة ،البخاري في األدب(.)1

 -3عروة بن رويم اللخمي ،أبو القاسم الشامي األردني ،قال يحيى بن معين ثقة ،وقال أبو حاتم
أحاديثه مراسيل ،وقال النسائي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات  ،وقال الذهبي وثقه النسائي ،وقال
كثيرا ،مات سنة 135هـ على الصحيح ،روى له أبو داود والنسائي وابن
ابن حجر صدوق يرسل ً
ماجه(.)2

 -4جابر بن عبد هللا بن عمرو األنصاري  ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين.
درجة الحديث:

الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن عروة صدوق.

فقه الحديث:
نص على ذلك كثير من العلماء(.)3
دل الحديث على استحباب صالة التسبيح ،وقد َّ
َّ
الحديث رقم
وح َّدثََنا
َ

()90
وب َو َه ُارو ُن ْب ُن َعبَّاد األ َْزدي أ َّ
يل
َن إ ْس َماع َ
زَي ُاد ْب ُن أَي َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -اْل َم ْسج َد َو َح ْب ٌل
ول َّ
َرُس ُ

يم َح َّدثَ ُه ْم َح َّدثََنا َع ْب ُد اْل َعزيز َع ْن
ْب َن إ ْب َراه َ
()4
ال« :ما هذا
َم ْم ُد ٌ
ود َب ْي َن َسارَيتَْين َفَق َ

ال َد َخ َل
أ ََنس َق َ
َّ
َّللا -صلى هللا
ول َّ
ول َّ
صلي َفإ َذا أ ْ
ال َرُس ُ
َع َي ْت تَ َعلَق ْت بهَ .فَق َ
يل َيا َرُس َ
اْلحْب ُل؟»َ .فق َ
َّللا َهذه َح ْم َن ُة ب ْن ُت َج ْحش تُ َ
( )1تهذيب الكمال ( ،)516/26تاريخ ابن معين برواية الدوري ( ،)427/4الجرح والتعديل ( ،)91/8تهذيب الكمال
( ،)517/26تهذيب الكمال ( ،)517/26الثقات ( ،)413/7الكاشف ( ،)225/2تقريب التهذيب ( ،)509/1تهذيب
الكمال (.)517/26
( )2تهذيب الكمال ( ،)8/20الجرح والتعديل ( ،)396/6الجرح والتعديل ( ،)396/6تهذيب الكمال ( ،)9/20الثقات
( ،)196/5الكاشف ( ،)18/2تقريب التهذيب ( ،)389/1تهذيب الكمال (.)10/20
( )3المنهل العذب المورود.)215/7( ،
( )4السارية :أسطوانة من حجارة أو آجر وجمعها سواري ،لسان العرب (.)383/14
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ِّ
ِّ ِّ
ِّ
صلي َفإ َذا
ال زَي ٌاد َفَق َ
عليه وسلم« :-ل ُتص ّل ما أطاق ْت فإذا أ ْعي ْت فْلت ْجل ْس»َ .ق َ
ال «ما هذا؟»َ .فَقاُلوا ل َزْي َن َب تُ َ
ال« :لُِّيص ِّّل أحُد ُك ْم نشاط ُه فِّإذا ك ِّسل أ ْو فتر( )1فْليْق ُع ْد»(.)2
الُ « :حُّل ُ
وه»َ .فَق َ
َكسَل ْت أ َْو َفتََر ْت أ َْم َس َك ْت بهَ .فَق َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )19( ،)42/3كتاب التهجد )18( ،باب ما يكره من التشديد في
العبادة ،حديث رقم ( ،) 1150من طريق عبد العزيز بن صهيب...به .مختلف األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )6( ،)541/1كتاب صالة المسافرين وقصرها )31( ،باب أمر من نعس
في صالته ،حديث رقم ( ،)784من طريق أنس...به .مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )20( ،)357/2كتاب قيام الليل وتطوع النهار ( )17االختالف على عائشة
في إحياء الليل ،حديث رقم ( ،) 1642من طريق عبد العزيز بن صهيب...به .مختلف األلفاظ.
وابن ماجه في سننه ( )5( ،)517/1كتاب إقامة الصالة والسنة فيها )184( ،باب ما جاء في
المصلي إذا نعس ،حديث رقم ( ،) 1371من طريق عبد العزيز بن صيب...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)101/3حديث رقم ( ،) 11925من طريق إسماعيل بن إبراهيم...به.
متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1أ -زياد بن أيوب بن زياد البغدادي ،أبو هاشم المعروف بدلويه طوسي األصل ،وقال أحمد بن
حنبل ثقة ،وقال أبو زرعة الرازي ثقة ،وقال أبو حاتم صدوق ،وقال النسائي ثقة ،وذكره ابن حبان
في الثقات ،وقال الذهبي ثقة حافظ  ،وقال ابن حجر ثقة حافظ ،مات سنة 252هـ ،روى له
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل(.)3
ب -هارون بن عباد األزدي ،أبو موسى المصيصي األنطاكي ،قال ابن حجر مقبول ،مات بعد
المائتين ،روى عنه أبو داود ومحمد بن وضاح القرطبي(.)4
( )1الفترَّ :
الضعف ،المرجع السابق (.)43/5
( )2سنن أبي داود ( )2( ،)570/2كتاب الصالة )308( ،باب النعاس في الصالة ،حديث رقم ( )1312من طريق أنس
بن مالك...به.
( )3تهذيب الكمال ( ،)432/9الجرح والتعديل ( ،)525/3الجرح والتعديل ( ،)525/3الجرح والتعديل ( ،)525/3تهذيب
الكمال ( ،)435/9الثقات ( ،)249/8الكاشف ( ،)408/1تقريب التهذيب ( ،)218/1الكاشف (.)408/1
( )4تهذيب الكمال ( ،)96/30تقريب التهذيب ( ،)568/1تهذيب الكمال (.)96/30
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 -2إسماعي ل بن إبراهيم بن مقسم األسدي ،ثقة حافظ سبقت ترجمته في الحديث الثامن.
 -3عبد العزيز بن صهيب البناني ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث األول.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد ،ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على طلب االقتصاد والتوسط في العبادة والنهي عن التعمق فيها وعلى الترغيب في
َّ
اإلقبال على الصالة حال النشاط والقوة ،وعلى أنه إذا ضعف الشخص في الصالة فليقعد حتى يذهب
عنه الضعف ،وعلى مشروعية إزالة المنكر ،وعلى جواز تنفل النساء في المسجد ،فإن حمنة وزينب كانتا
تصليان فيه ولم ينكر عليهما ،ومحل ذلك إن أمنت الفتنة ،وعلى كراهية التعلق بالحبل أثناء الصالة(.)1
الحديث رقم
()91
َّللا ْبن ُع َم َر :أ َّ
َّللا
ول َّ
َّللا ْبن د َينار َع ْن َع ْبد َّ
وح َّدثََنا اْلَق ْع َنبي َع ْن َمالك َع ْن َنافع َو َع ْبد َّ
َل َرُس َ
َن َر ُجالً َسأ َ
َ
َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم« :-صال ُة اللْي ِّل م ْثنى م ْثنى
ول َّ
ال َرُس ُ
صالَة الل ْيل َفَق َ
-صلى هللا عليه وسلمَ -ع ْن َ

الصبح صلى رْكع اة و ِّ
ِّ
احد اة ُت ِّ
وتُر ل ُه ما ق ْد صلى»(.)2
فِّإذا خشى أحُد ُك ُم ُّ ْ

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )14( ،)589/2كتاب الوتر )1( ،باب ما جاء في الوتر ،حديث
رقم ( ،)990من طريق مالك...به .بلفظه.
ومسلم في صحيحه ( )6( ،)516/1كتاب صالة المسافرين وقصرها )20( ،باب صالة الليل
مثنى مثنى ،حديث رقم ( ،)749من طريق مالك...به .متقارب األلفاظ.
والترمذي في سننه ( )2( ،)232/2كتاب الصالة ) 323( ،باب ما جاء أن صالة الليل مثنى
مثنى ،حديث رقم ( ،)437من طريق نافع...به .متقارب األلفاظ.
( )1المنهل العذب المورود.)201/8( ،
( )2سنن أبي داود ( )2( ،)576/2كتاب الصالة )314( ،باب صالة الليل مثنى مثنى ،حديث رقم ( )1326من طريق
عبد هللا بن عمر...به.
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والنسائي في سننه ( )20( ،)368/2كتاب قيام الليل وتطوع النهار )26( ،باب كيف صالة
الليل؟ ،حديث رقم ( ،)1666من طريق طاوس عن نافع...به .متقارب األلفاظ.
وابن ماجه في سننه ( )5( ،)445/1كتاب إقامة الصالة والسنة فيها )116( ،باب ما جاء في
الوتر بركعة ،حديث رقم ( ،)1175من طريق أبي مجلز ،عن ابن عمر...به .مختلف األلفاظ.
والدارمي في سننه ( )2( ،)369/1كتاب الصالة )155( ،باب في صالة الليل ،حديث رقم
( ،)1459من طريق مالك...به .بلفظه.
ومالك في الموطأ ( )7( ،)171كتاب صالة الليل )3( ،باب األمر بالوتر ،حديث رقم ( ،)13من
طريق مالك...به .بلفظه.
وأحمد في مسنده ،)102/2( ،حديث رقم ( ،)5793من طريق نافع عن ابن عمر...به .متقارب األلفاظ.

دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -3أ -نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
ب -عبد هللا بن دينار القرشي العدوي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث التاسع.
 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على أن قيام الليل يكون ركعتين ركعتين ،ويوتر بواحدة في نهاية الصالة ،وهللا أعلم.
َّ
الحديث رقم
()92
َّللا -صلى هللا عليه
ول َّ
وح َّدثََنا اْلَق ْع َنبي َع ْن َمالك َع ْن َع ْبد َّ
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
َّللا ْبن د َينار َعن ْابن ُع َم َر َق َ
َ
وسلم« :-تحروا ليلة اْلق ْد ِّر ِّفي السب ِّع األو ِّ
اخ ِّر»(.)1
ْ
ْ ْ
( )1سنن أبي داود ( )2( ،)601/2كتاب الصالة )322( ،باب من روى أنها في السبع األواخر ،حديث رقم ( )1385من
طريق ابن عمر...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )22( ،)302/4كتاب فضل ليلة القدر )2( ،باب التماس ليلة
القدر في السبع األواخر ،حديث رقم ( ،)2015من طريق مالك...به .مختلف األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )13( ،)822/2كتاب الصيام ) 40( ،باب فضل ليلة القدر والحث على
طلبها ،حديث رقم ( ،)1165من طريق مالك...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)113/2حديث رقم ( ،)5932من طريق مالك...به .بلفظه.
ومالك في الموطأ ( )19( ،)252كتاب االعتكاف ) 6( ،باب ما جاء في ليلة القدر ،حديث رقم
( ،)11من طريق مالك...به .بلفظه.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -3عبد هللا بن دينار القرشي العدوي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث التاسع.
 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:

دل الحديث على أن تحري ليلة القدر يكون في السبع األواخر من شهر رمضان ،وهللا أعلم.
َّ
الحديث رقم
()93

َّ
َن َّ
ين َع ْن أََنس ْبن َمالك أ َّ
النب َّي -
وح َّدثََنا أَُبو اْل َوليد الط َيالسي َح َّدثََنا َح َّم ُاد ْب ُن َسَل َم َة َع ْن أ ََنس ْبن سير َ
َ
()1
صلى هللا عليه وسلمَ -ق َن َت َش ْه ًار ثُ َّم تََرَك ُه .

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )64( ،)462/7كتاب المغازي )28( ،باب غزوة الرجيع ورعل

وذكوان وبئر معونة ،حديث رقم ( ،)4089من طريق قتادة عن أنس...به .مختلف األلفاظ.
( )1سنن أبي داود ( )2( ،)628/2كتاب الصالة )345( ،باب القنوت في الصلوات ،حديث رقم ( )1445من طريق أنس
بن مالك...به.
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ومسلم في صحيحه ( )5( ،)468/1كتاب المساجد ومواضع الصالة )54( ،باب استحباب القنوت
في جميع الصالة إذا نزلت بالمسلمين نازلة ،حديث رقم ( ،)677من طريق حماد...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)184/3حديث رقم ( ،) 12846من طريق حماد بن سلمة...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)115/3حديث رقم ( ،) 12089من طريق قتادة عن أنس...به .مختلف األلفاظ.

دراسة رجال السند:
 -1أبو الوليد الطيالسي  ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني والعشرين.
 -2حماد بن سلمة بن دينار البصري  ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -3أنس بن سيرين األنصاري ،أبو موسى ،وقيل :أبو عبد هللا ،وقيل :أبو حمزة البصري مولى أنس
ا بن مالك ،قال ابن سعد ثقة قليل الحديث ،قال يحيى بن معين ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال
النسائي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال العجلي ثقة ،وقال ابن حجر ثقة ،مات سنة
 ،118أو  120هــ ،روى له الجماعة(.)1
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
شهر ثم تركه ،وهللا أعلم.
دل الحديث على أن النبي –صلى هللا عليه وسلم -قنت ًا
َّ
الحديث رقم
()94
اءة َّ
َ َّ
النبي -صلى هللا عليه
يم َح َّدثََنا َجر ٌير َع ْن َقتَ َاد َة َق َ
ال َسأَْل ُت أ ََن ًسا َع ْن ق َر َ
وحدثََنا ُم ْسل ُم ْب ُن إ ْب َراه َ

ان َي ُمد َمدا(.)2
ال َك َ
وسلمَ -فَق َ

( )1تهذيب الكمال ( ،)346/3الطبقات الكبرى ( ،)207/7الجرح والتعديل ( ،)288/2الجرح والتعديل ( ،)288/2تهذيب
الكمال ( ،)348/3الثقات ( ،)48/4تقريب التهذيب ( ،)115/1معرفة الثقات ( ،)236/1تهذيب الكمال (.)349/3
( )2سنن أبي داود ( )2( ،)636/2كتاب الصالة )355( ،باب استحباب الترتيل في القراءة ،حديث رقم ( )1465من
طريق جرير...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )66( ،)790/8كتاب فضائل القرآن )29( ،باب مد القراءة ،حديث
رقم ( ،)5045من طريق مسلمة بن إبراهيم...به .بلفظه.
والنسائي في سننه ( )11( ،)662/1كتاب االفتتاح )82( ،باب مد الصوت بالقراءة ،حديث رقم
( ،)1013من طريق جرير بن حازم...به .متقارب األلفاظ.
وابن ماجه في سننه ( )5( ،)510/1كتاب إقامة الصالة والسنة فيها )179( ،باب ما جاء في
القراءة في صالة الليل ،حديث رقم ( ،) 1353من طريق جرير بن حازم...به .متقارب األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)119/3حديث رقم ( ،) 12137من طريق جرير بن حازم...به .متقارب األلفاظ.

دراسة رجال السند:

 -1مسلم بن إبراهيم األزدي الفراهيدي ،ثقة مأمون سبقت ترجمته في الحديث السابع والعشرين.
 -2جرير بن حازم بن زين بن عبد هللا األزدي  ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الخامس والسبعين.
 -3قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث السادس.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.

درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،والحديث أخرجه البخاري في صحيحه.
فقه الحديث:
دل الحديث على أن النبي –صلى هللا عليه وسلم -كان ُيطيل الحروف الصالحة لإلطالة ،وهي
َّ

حرف بعده ألف أو واو أو ياء ،والحكمة من المد في القراءة االستعانة على تدبر المعاني والتفكر فيها
وتذكر من يتذكر(.)1
الحديث رقم
()95

َّ
َّللا -
ول َّ
ص ْب ُن ُع َم َر َح َّدثََنا ُش ْع َب ُة َع ْن ُم َعاوَي َة ْبن ُقَّرَة َع ْن َع ْبد َّ
الَ :أرَْي ُت َرُس َ
َّللا ْبن ُم َغفل َق َ
وح َّدثََنا َحْف ُ
َ
()3()2
َّ
.
ورة اْلَف ْتح َو ُه َو ُي َرج ُع
صلى هللا عليه وسلمَ -ي ْوَم َف ْتح َمك َة َو ُه َو َعَلى َنا َقة َيْق َأُر ب ُس َ
( )1المنهل العذب المورود.)125/8( ،
( )2يرجع :يردد ،ترجيع الصوت ترديده في الحلق كقراءة أصاب األلحان ،لسان العرب (.)115/8
( )3سنن أبي داود ( )2( ،)637/2كتاب الصالة )355( ،باب استحباب الترتيل في القراءة ،حديث رقم ( )1467من
طريق عبد هللا بن مغفل...به.
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تخريج الحديث:
مبينا"
فتحا ً
أخرجه البخاري في صحيحه ( )65( ،)494/8كتاب التفسير )1( ،باب "إنا فتحنا لك ً

(الفتح ،)1 :حديث رقم ( ،)4835من طريق شعبة...به .مختلف األلفاظ.

ومسلم في صحيحه ( )6( ،)547/1كتاب صالة المسافرين وقصرها )35( ،باب ذكر قراءة
النبي –صلى هللا عليه وسلم -سورة الفتح يوم فتح مكة ،حديث رقم ( ،)794من طريق شعبة...به.
مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث الخامس عشر.
 -2شعبة بن الحجاج العتكي األزدي ،ثقة حافظ متقن سبقت ترجمته في الحديث الخامس عشر.
 -3معاوية بن قرة بن إياس بن هالل بن رئاب المزني ،أبو إياس البصري ،قال محمد بن سعد ثقة
وله أحاديث ،وقال يحيى بن معين ثقة ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال النسائي ثقة،
وقال ابن حبان كان من عقالء الناس ،وقال الذهبي عال م عامل ثقة ،وقال ابن حجر ثقة عالم،
مات سنة  113هـ ،روى له الجماعة(.)1
 -4عبد هللا بن مغفل بن عبدنهم بن عفيف بن أَسحم بن ربيعة بن عدي بن ثعلبة المزني ،أبو سعيد،
وقيل :أبو عبد الرحمن ،وقيل أبو زياد ،صاحب النبي –صلى هللا عليه وسلم ،-وهو من أصحاب
تحول إلى
الشجرة ،روى عن النبي –صلى هللا عليه وسلم -وأبي بكر الصديق ،وعثمان بن عفانَّ ،
دار ُقرب المسجد الجامع(.)2
البصرة وابتنى بها ًا

درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على إجازة القراءة بالترجيع واأللحان َّ
الملذذة للقلوب بحسن الصوت(.)3
َّ
( )1تهذيب الكمال ( ،)210/28الطبقات الكبرى ( ،)221/7تاريخ ابن معين برواية الدوري ( ،)59/3معرفة الثقات
( ،)284/2الجرح والتعديل ( ،)379/8تهذيب الكمال ( ،)212/28الثقات ( ،)412/5الكاشف ( ،)277/2تقريب
التهذيب ( ،)538/1تهذيب الكمال (.)216/28
( )2تهذيب الكمال ( ،)173/16تهذيب الكمال (.)174/16
( )3المنهل العذب المورود.)127/8( ،
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الحديث رقم
()96
ف ْب ُن َخل َيف َة َع ْن َحْفص َ-ي ْعنى ْاب َن أَخي أ ََنس-
الر ْح َمن ْب ُن ُع َب ْيد َّ
وح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
َّللا اْل َحَلبى َح َّدثََنا َخَل ُ
َ
َّ
ك بأ َّ
ك
ان َم َع َرُسول َّ
َن َل َ
َسأَُل َ
َع ْن أ ََنس أََّن ُه َك َ
صلي ثُ َّم َد َعا الل ُه َّم إني أ ْ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -جال ًسا َوَر ُج ٌل ُي َ
َّ
ال َّ
النبي -صلى
يع َّ
اْل َح ْم َد الَ إَل َه إال أ َْن َت اْل َمَّن ُ
ومَ .فَق َ
ان َبد ُ
الس َم َوات َواأل َْرض َيا َذا اْل َجالَل َواإل ْك َرام َيا َحي َيا َقي ُ
اس ِّم ِّه اْلع ِّظيمِّ ال ِّذى إِّذا ُد ِّعي ِّب ِّه أجاب وِّاذا ُس ِّئل ِّب ِّه أ ْعطى»(.)1
هللا عليه وسلم« :-لق ْد دعا َّللا ِّب ْ

تخريج الحديث:

أخرجه النسائي في سننه ( )13( ،)146/2كتاب السهو ) 58( ،باب الدعاء بعد الذكر ،حديث رقم
( ،)1299من طريق خلف بن خليفة...به .متقارب األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)158/3حديث رقم ( ،) 12548من طريق خلف بن خليفة...به .متقارب األلفاظ.

دراسة رجال السند:
 -1عبد الرحمن بن عبيد هللا بن حكيم األسدي ،أبو محمد الحلبي الكبير ،المعروف بابن أخي اإلمام،
وكان إمام مسجد حلب ،قال أبو حاتم صدوق ،وقال النسائي ال بأس به ،وقال ابن حبان ربما
أخطأ ،وقال ابن حجر صدوق ،مات سنة 240هـ ،روى له أبو داود والنسائي(.)2
 -2خلف بن خليفة بن صاعد بن برام األشجعي موالهم ،أبو أحمد الواسطي ،قال ابن سعد ثقة ،وقال
يحيى بن معين ليس به بأس ،وقال أبو حاتم صدوق ،وقال النسائي ليس به بأس ،وذكره ابن حبان
في الثقات ،وقال الذهبي صدوق ،وقال ابن حجر صدوق ،روى له البخاري في األدب والباقون(.)3
 -3حفص ابن أخي أنس بن مالك األنصاري ،أبو عمر المدني ،قيل :إنه حفص بن عبد هللا بن أبي
طلحة ،وقيل :حفص بن عبيد هللا بن أبي طلحة ،قال أبو حاتم ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات،
وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر صدوق ،مات سنة  181هـ ،روى له البخاري وأبو داود والنسائي(.)4
( )1سنن أبي داود ( )2( ،)646/2كتاب الصالة )358( ،باب الدعاء ،حديث رقم ( )1495من طريق أنس بن
مالك...به.
( )2تهذيب الكمال ( ،)265/17الجرح والتعديل ( ،)258/5تهذيب الكمال ( ،)266/17الثقات ( ،)382/8تقريب التهذيب
( ،)346/1تهذيب الكمال ()267/17
( )3تهذيب الكمال ( ،)284/8الطبقات الكبرى ( ،)313/7تاريخ ابن معين برواية الدوري ( ،)290/3الجرح والتعديل
( ،)369/3تهذيب الكمال ( ،)288/8الثقات ( ،)269/6الكاشف ( ،)374/1تقريب التهذيب ( ،)194/1تهذيب
الكمال (.)289/8
( )4تهذيب الكمال ( ،)80/7الجرح والتعديل ( ،)176/3الثقات ( ،)151/4الكاشف ( ،)343/1تقريب التهذيب
( ،)174/1تهذيب الكمال (.)82/7
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 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن فيه أكثر من راو صدوق.
فقه الحديث:
َّ
َّ
ك بأ َّ
ان
َّ
ك اْل َح ْم َد الَ إَل َه إال أ َْن َت اْل َمَّن ُ
َن َل َ
َسأَلُ َ
دل الحديث على أنه من دعا بهذا الدعاء {الل ُه َّم إني أ ْ

وم} ،فقد دعا باسم هللا األعظم الذي إذا دعي به
يع َّ
َبد ُ
الس َم َوات َواأل َْرض َيا َذا اْل َجالَل َواإل ْك َرام َيا َحي َيا َقي ُ
أجاب ،وهللا أعلم.
الحديث رقم
()97
َّللا ْب ُن َم ْسَل َم َة
وح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
َ
الر ْح َمن ْب ُن
َواحٌدَ -قاُلوا َح َّدثََنا َع ْب ُد َّ

يسى -اْل َم ْع َنى
اْلَق ْع َنبي َو َع ْب ُد َّ
الر ْح َمن ْب ُن ُمَقاتل َخ ُ
ال اْلَق ْع َنبي َو ُم َح َّم ُد ْب ُن ع َ
ان
أَبى اْل َم َوال َح َّدثَني ُم َح َّم ُد ْب ُن اْل ُم ْن َكدر أََّن ُه َسم َع َجاب َر ْب َن َع ْبد َّ
ال َك َ
َّللا َق َ

ول َل َنا« :إِّذا هم
ول َّ
ورَة م َن اْلُق ْرآن َيُق ُ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمُ -ي َعل ُم َنا اال ْست َخ َارَة َك َما ُي َعل ُم َنا الس َ
َرُس ُ
ِّباأل ْم ِّر فْليْرك ْع رْكعتْي ِّن ِّم ْن غْي ِّر اْلف ِّريض ِّة وْليُق ِّل الل ُهم إِِّّّني أ ْست ِّخ ُيرك ِّب ِّعْل ِّمك وأ ْستْق ِّدُرك ِّبُق ْدرِّتك وأ ْسأُلك ِّم ْن
وب اللهم ِّإن كْنت تعلم أن هذا األمر  -يس ِّم ِّ
يه ِّبعْيِّن ِّه
اْلع ِّظيمِّ فِّإنك تْق ِّدُر وًل أ ْق ِّدُر وت ْعل ُم وًل أ ْعل ُم وأْنت عال ُم اْل ُغُي ِّ ُ ْ ُ
ُ ّ
ْ
ُْ
ارك ِّلي ِّف ِّ
اشي ومع ِّادي وع ِّ ِّ
ال ِّذى ي ِّر ُيد  -خيٌر ِّلي ِّفي ِّد ِّيني ومع ِّ
يه الل ُهم وِّا ْن
اقبة أ ْم ِّري فا ْقُدْرُه لِّي وي ِّّسْرُه ِّلي وب ِّ ْ
ْ
ُ
أحُد ُك ْم
ف ْضلِّك

كْنت تعلمه شًّ ار لِّي ِّم ْثل األو ِّل فاص ِّرْفِّني عْنه واص ِّرْفه عِّّنى وا ْقدر لِّي اْلخير حي ُث كان ُثم ر ِّّ ِّ ِّ ِّ
ال:
ُ
ُ ْ ُ
ْ ُُ
ْ ْ
ُْ
ْ
ضني به» .أ َْو َق َ
اج ِّل أمرِّى و ِّ ِّ ِّ
« ِّفي ع ِّ
يسى َع ْن ُم َح َّمد ْبن اْل ُم ْن َكدر َع ْن َجابر(.)1
آجله»َ .ق َ
ْ
ال ْاب ُن َم ْسَل َم َة َو ْاب ُن ع َ

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )19( ،)58/3كتاب التهجد )28( ،باب ما جاء في التطوع مثنى
مثنى ،حديث رقم ( ،) 1166من طريق عبد الرحمن بن أبي الموال...به .متقارب األلفاظ.
والترمذي في سننه ( )2( ،)268/2كتاب الصالة ) 349( ،باب ما جاء في صالة االستخارة،
حديث رقم ( ،)480من طريق عبد الرحمن بن أبي الموال...به .متقارب األلفاظ.

( )1سنن أبي داود ( )2( ،)662/2كتاب الصالة )366( ،باب في االستخارة ،حديث رقم ( )1538من طريق جابر بن
عبد هللا...به.
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دراسة رجال السند:
 -1أ -عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
ب -عبد الرحمن بن مقاتل التستري ،أبو سهل خال القعنبي ،سكن البصرة ،قال أبو حاتم صدوق،
وقال ابن حبان مستقيم الحديث ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر صدوق ،روى له أبو داود(.)1
جـ -محمد بن عيسى بن نجيح البغدادي ،أبو حفص بن الطباع ،قال أحمد بن حنبل ليس كيس
متقن ،وقال أبو حاتم ثقة مأمون ،وقال النسائي ثقة ،وذكرهابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي ثقة،
وقال ابن حجر ثقة فقيه ،مات سنة  224هـ ،روى له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن
ماجه(.)2
 -2عبد الرحمن بن أبي الموال ،وقيل :عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموال ،وقيل :عبد الرحمن بن أبي
الموال ،واسمه زيد المدني ،أبو محمد مولى علي بن أبي طالب ،قال يحيى بن معين صالح ،وقال
أحمد بن حنبل ال بأس به ،وقال أبو زرعة ال بأس به صدوق ،وقال أبو حاتم ال بأس به ،وقال ابن
الخراش صدوق ،وقال النسائي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال ابن حجر صدوق ربما
أخطأ ،مات سنة  173هـ ،روى له الجماعة سوى مسلم(.)3
 -3محمد بن المنكدر بن عبد هللا بن الهذير ،ثقة فاضل سبقت ترجمته في الحديث الحادي والثمانين.
 -4جابر بن عبد هللا بن عمرو األنصاري  ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين.
درجة الحديث:
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن فيه عبد الرحمن بن أبي الموال صدوق ،والحديث أخرجه
البخاري في صحيحه.

( )1تهذيب الكمال ( ،)423/17الجرح والتعديل ( ،)292/5الثقات ( ،)379/8الكاشف ( ،)645/1تقريب التهذيب
( ،)351/1تهذيب الكمال (.)423/17
( )2تهذيب الكمال ( ،)258/26الجرح والتعديل ( ،)38/8الجرح والتعديل ( )39/8تهذيب الكمال ( ،)263/26الثقات
( ،)64/9الكاشف ( ،)209/2تقريب التهذيب ( ،)501/1تهذيب الكمال (.)263/26
( )3تهذيب الكمال ( ،)446/17الجرح والتعديل ( ،)293/5الجرح والتعديل ( ،)293/5الجرح والتعديل ( ،)293/5الجرح
والتعديل ( ،)293/5تهذيب الكمال ( ،)448 /17تهذيب الكمال ( ،)448 /17الثقات ( ،)91/7تقريب التهذيب
( ،)356/1تهذيب الكمال (.)449/17
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فقه الحديث:
دل الحديث على شفقته –صلى هللا عليه وسلم -على أمته وتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم،
َّ
ودل الحديث على أن العبد ينبغي له أن يفوض إلى هللا
وعلى مشروعية االستخارة في األمور العظيمةَّ ،
وقوته(.)1
جميع أموره ويب أر من حوله َّ
الحديث رقم
()98
ال َسم ْع ُت
وح َّدثََنا ُم َس َّدٌد أ ْ
َخ َب َرَنا اْل ُم ْعتَمُر َق َ
َ
ول« :الل ُهم إِِّّّني أ ُعوُذ ِّبك ِّمن
هللا عليه وسلمَ -يُق ُ
اْلقب ِّر وأعوُذ ِّبك ِّم ْن ِّف ْتن ِّة اْلمحيا واْلمم ِّ
ات»(.)2
ْ
ُ
ْ

َّللا -صلى
ول َّ
ول َك َ
ان َرُس ُ
ال َسم ْع ُت أ ََن َس ْب َن َمالك َيُق ُ
أَبي َق َ
اْلع ْج ِّز واْلكس ِّل واْل ُجْب ِّن واْلُب ْخ ِّل واْلهرمِّ وأ ُعوُذ ِّبك ِّم ْن عذ ِّ
اب

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )80( ،)199/11كتاب الدعوات )38( ،باب التعوذ من فتنة
المحيا والممات ،حديث رقم ( ،) 6367من طريق مسدد بن مسرهد...به .بلفظه.
ومسلم في صحيحه ( )48( ،)2079/4كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار )15( ،باب
التعوذ من العجز والكسل وغيره ،حديث رقم ( ،) 2706من طريق أنس بن مالك...به .متقارب األلفاظ.
والترمذي في سننه ( )45( ،)342/5كتاب الدعوات )72( ،باب ما جاء في جامع الدعوات عن
النبي -صلى هللا عليه وسلم[ -م – 69:ت  ،]70حديث رقم ( ،) 3484من طريق أنس بن مالك...به.
مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )50( ،)647/4كتاب االستعاذة ) 6( ،باب االستعاذة من البخل ،حديث رقم
( ،)5463من طريق قتادة عن أنس بن مالك...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)113/3حديث رقم ( ،) 12052من طريق سليمان التميمي عن أنس بن
مالك...به .متقارب األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)117/3حديث رقم ( ،) 12105من طريق سليمان التميمي عن أنس بن
مالك...به .متقارب األلفاظ.
( )1المنهل العذب المورود.)201/8( ،
( )2سنن أبي داود ( ) 2( ،)663/2كتاب الصالة )367( ،باب في االستعاذة ،حديث رقم ( )1540من طريق أنس بن
مالك...به.
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دراسة رجال السند:
 -1مسدد بن مسرهد بن مسربل األسدي ،أبو الحسن البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث األول.
 -2معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ،أبو محمد البصري ،قيل أنه كان يلقب بالطفيل ،قال ابن
سعد ثقة ،وقال يحيى بن معين ثقة ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة صدوق ،وذكره ابن
أسا في العلم والعبادة كأبيه (ثقة) ،وقال ابن حجر ثقة ،مات
حبان في الثقات ،وقال الذهبي كان ر ً
سنة 187هـ ،روى له الجماعة(.)1
 -3سليمان بن طرخان التيمي ،أبو المعتمر البصري ،قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وكان من
العبَّاد  ،وقال يحيى بن معين ثقة ،وقال أحمد بن حنبل ثقة ،وقال العجلي ثقة ،وقال النسائي ثقة،
ُ
ظا وسن ًة ،وقال الذهبي مناقبه
تقانا وحف ً
وقال ابن حبان كان من عباد أهل البصرة وصالحيهم ثق ًة وا ً
جمة ،وقال ابن حجر ثقة عابد ،مات سنة 143هـ ،روى له الجماعة(.)2

 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:

َّ
َعو ُذ ب َك
َّ
دل الحديث على أنه من األدعية المأثورة عن النبي –صلى هللا عليه وسلم{ -الل ُه َّم إني أ ُ
َعو ُذ ب َك م ْن ف ْتَنة اْل َم ْحَيا َواْل َم َمات} ،
َعو ُذ ب َك م ْن َع َذاب اْلَق ْبر َوأ ُ
م َن اْل َع ْجز َواْل َك َسل َواْل ُج ْبن َواْل ُب ْخل َواْل َه َرم َوأ ُ

وهللا أعلم.

الحديث رقم
()99
َن أ ََن َس ْب َن َمالك َح َّدثََنا أ َّ
ال أَُبو اْل ُم ْعتَمر :أ َُرى أ َّ
َن
الَ :ق َ
وح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن اْل ُمتََوكل َح َّدثََنا اْل ُم ْعتَمُر َق َ
َ
ِّ ِّ
ِِّّ
آخ َر(.)3
ول َّ
اء َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ك َ
ان َيُق ُ
َرُس َ
ول« :الل ُهم إّني أ ُعوُذ بك م ْن صال ٍة ًل تْنف ُع»َ .وَذ َك َر ُد َع ً
( )1تهذيب الكمال ( ،)250/28الطبقات الكبرى ( ،)290/7الجرح والتعديل ( ،)403/8معرفة الثقات ( ،)286/2الجرح
والتعديل ( ،)403/8الثقات ( ،)521/7الكاشف ( ،)279/2تقريب التهذيب ( ،)539/1تهذيب الكمال (.)255/28

( )2تهذيب الكمال ( ،)5/12الطبقات الكبرى ( ،)252/7تهذيب الكمال ( ،)8/12تهذيب الكمال ( ،)8/12معرفة الثقات
( ،)430/1تهذيب الكمال ( ،)8/12الثقات ( ،)300/4الكاشف ( ،)461/1تقريب التهذيب ( ،)252/1تهذيب الكمال
(.)12/12

( )3سنن أبي داود ( ) 2( ،)666/2كتاب الصالة )367( ،باب في االستعاذة ،حديث رقم ( )1549من طريق أنس بن
مالك...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه ابن حبان في صحيحه ( )6( ،)293/3كتاب الرقائق )10( ،باب االستعاذة ،حديث رقم
( ،)1015من طريق هريم بن عبد األعلى عن معتمر...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن بن حسان القرشي الهاشمي ،أبو عبد هللا بن أبي السري
العسقالني ،قال يحيى بن معين ثقة ،وقال أبو حاتم لين الحديث ،وقال ابن حبان كان من
الحفاظ ،وقال ابن حجر صدوق عارف له أوهام كثيرة ،مات سنة 238هـ ،روى له أبو داود(.)1
 -2معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثامن والتسعين.
 -3سليمان بن طرخان التيمي ،أبو المعتمر البصري  ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث الثامن
والتسعين.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن فيه محمد بن المتوكل ،وهو صدوق له أوهام ،وبمتابعة هريم بن
عبد األعلى لمعتمر بن سليمان يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره ،والحديث صححه األلباني.
فقه الحديث:
َّ
َعو ُذ ب َك
َّ
دل الحديث على أنه من األدعية المأثورة عن النبي –صلى هللا عليه وسلم{ -الل ُه َّم إني أ ُ
صالَة الَ تَْنَف ُع} ،وهللا أعلم.
م ْن َ
الحديث رقم
()100
َن َّ
َخ َب َرَنا َقتَ َادةُ َع ْن أ ََنس أ َّ
ان
يل َح َّدثََنا َح َّم ٌاد أ ْ
النب َّي -صلى هللا عليه وسلمَ -ك َ
وسى ْب ُن إ ْس َماع َ
َ
وح َّدثََنا ُم َ
ول« :الل ُهم إِِّّّني أ ُعوُذ ِّبك ِّمن اْلبر ِّ
ص واْل ُجُنو ِّن واْل ُجذامِّ و ِّم ْن س ِّّي ِّء األ ْسقامِّ»(.)2
َيُق ُ
( )1تهذيب الكمال ( ،)355/26تهذيب الكمال ( ،)359/26الجرح والتعديل ( ،)105/8الثقات ( ،)88/9تقريب التهذيب
( ،)504/1تهذيب الكمال (.)357/26
( )2سنن أبي داود ( ) 2( ،)668/2كتاب الصالة )367( ،باب في االستعاذة ،حديث رقم ( )1554من طريق أنس بن
مالك...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه النسائي في سننه ( )50( ،)666/4كتاب االستعاذة )36( ،باب االستعاذة من الجنون،
حديث رقم ( ،) 5508من طريق قتادة عن أنس بن مالك...به .متقارب األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)192/3حديث رقم ( ،)12938من طريق حماد عن قتادة...به .بلفظه.
دراسة رجال السند:
 -1موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -2حماد بن سلمة بن دينار البصري  ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -3قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث السادس.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.
فقه الحديث:
يتعوذ من األسقام واألمراض ُمطلًقا؛ ألن
َّ
دل الحديث على أن النبي –صلى هللا عليه وسلم -لم َّ
كالحمى والصداع والرمد(.)1
بعضها تخف مؤنته وتكثر مثوبته عند الصبر عليها ،مع عدم إزمانها
َّ

( )1المنهل العذب المورود.)213/8( ،
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كتاب الزكاة
الحديث رقم
()101
َن عمر بن اْلخ َّ
طاب -
َّللا ْب ُن َم ْسَل َم َة اْلَق ْعَنبي َع ْن َمالك َع ْن َنافع َع ْن َع ْبد َّ
وح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
َّللا ْبن ُع َم َر أ َّ ُ َ َ ْ َ َ
َ

َّللا -صلى هللا عليه
ول َّ
رضى هللا عنهَ -ح َم َل َعَلى َف َرس في َسبيل َّ
َّللا َف َو َج َد ُه ُي َب ُ
اع َفأ ََرَاد أ َْن َي ْبتَ َ
َل َرُس َ
اع ُه َف َسأ َ
الً« :ل تْبت ْع ُه وًل ت ُع ْد ِّفي صدق ِّتك»(.)1
وسلمَ -ع ْن َذل َ
ك َفَق َ

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )56( ،)178/6كتاب الجهاد والسير )137( ،باب إذا حمل على
فرس فرآها تباع" ،حديث رقم ( ،)3002من طريق مالك...به .بلفظه.
ومسلم في صحيحه ( )24( ،)1240/3كتاب الهبات ) 1( ،باب كراهية شراء اإلنسان ما تصدق
به ممن تصدق عليه ،حديث رقم ( ،)1621من طريق مالك...به .بلفظه.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -3نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على مشروعية الصدقة في سبيل هللا تعالى واإلعانة على الجهاد ،وعلى أن من
َّ
َّ
ثانيا ولو بشراء(.)2
يتصدق عليه بشيء جاز له بيعه ،وعلى كراهة أخذ المتصدق صدقته ً
( )1سنن أبي داود ( )3( ،)690/2كتاب الزكاة )10( ،باب الرجل يبتاع صدقته ،حديث رقم ( )1593من طريق عبد هللا
بن عمر...به.
( )2المنهل العذب المورود.)197/9( ،
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الحديث رقم
()102
ضاَ -ع ْن َنافع َعن ْابن ُع َم َر أ َّ
َّللا
ول َّ
وح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
َّللا ْب ُن َم ْسَل َم َة َح َّدثََنا َمال ٌ
ك َ-وَق َأرَُه َعَلى َمالك أ َْي ً
َن َرُس َ
َ

اع م ْن
ص ٌ
يما َق َأرَُه َعَل َّى َمال ٌكَ -زَك ُ
ض َزَك َ
ضَ
اة اْلف ْطر م ْن َرَم َ
صلى هللا عليه وسلمَ -ف َر َاة اْلف ْطر َ-ق َ
ان َ
ال فيه ف َ
ين(.)1
ص ٌ
اع م ْن َشعير َعَلى ُكل ُحر أَْو َع ْبد َذ َكر أ َْو أ ُْنثَى م َن اْل ُم ْسلم َ
تَ ْمر أ َْو َ

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )24( ،)451/3كتاب الزكاة )71( ،باب صدقة الفطر على العبد
وغيره من المسلمين ،حديث رقم ( ،)1504من طريق مالك...به .بلفظه.
ومسلم في صحيحه ( )12( ،)677/2كتاب الزكاة )4( ،باب زكاة الفطر على المسلمين من
التمر والشعير ،حديث رقم ( ،)984من طريق مالك...به .بلفظه.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -3نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -4عبد هللا بن دينار القرشي العدوي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث التاسع.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
مكاتبا أو مدب ًرا ،ووجوب الزكاة على نفس المرأة وان
دل الحديث على وجوب الزكاة وان كان العبد
َّ
ً

دل الحديث على أن العبد ال بد فيه من
ودل على أنه ال تجب الزكاةُ على الكافر ،كما َّ
كان لها زوجَّ ،

اإلسالم وان كان المؤدي عنه سيده(.)2

( )1سنن أبي داود ( )3( ،)697/2كتاب الزكاة )20( ،باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟ ،حديث رقم ( )1611من طريق
ابن عمر...به.
( )2المنهل العذب المورود.)224/9( ،
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الحديث رقم
()103
َّللا َع ْن أَبي َسعيد
َّللا ْب ُن َم ْسَل َم َة َح َّدثََنا َد ُاوُد –َي ْعنيْ :اب َن َق ْيسَ -ع ْن ع َياض ْبن َع ْبد َّ
وح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
َ
صغير َو َكبير ُحر
ول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -زَك َ
ال ُكَّنا ُن ْخرُج إ ْذ َك َ
ان ف َينا َرُس ُ
اْل ُخ ْدري َق َ
اة اْلف ْطر َع ْن ُكل َ

اعا م ْن َزبيب َفَل ْم
َ
ص ً
ص ً
ص ً
ص ً
اعا م ْن تَ ْمر أ َْو َ
اعا م ْن َشعير أ َْو َ
اعا م ْن أَقط أ َْو َ
ط َعام أ َْو َ
يما َكَّلم به َّ
ُم َعاوَي ُة َحاجا أ َْو ُم ْعتَم ًار َف َكَّلم َّ
ال إني أ ََرى
اس َعَلى اْلم ْن َبر َف َك َ
اس أ َْن َق َ
الن َ
الن َ
ان ف َ َ
َ

اعا م ْن
ص ً
أ َْو َم ْمُلوك َ
َن َزْل ُن ْخر ُج ُه َحتَّى َقد َم
َّ
َخ َذ َّ
أ َّ
ُخر ُج ُه أ ََب ًدا
ال أَُبو َسعيد َفأ َّ
ال أ ْ
اعا م ْن تَ ْمر َفأ َ
اس ب َذل َ
ص ً
َما أ ََنا َفالَ أ ََز ُ
كَ .فَق َ
الن ُ
َن ُم َّد ْين م ْن َس ْم َراء الشام تَ ْعد ُل َ
ان ْبن
َّللا ْبن َع ْبد َّ
اق َع ْن َع ْبد َّ
َّللا ْبن ُع ْث َم َ
ال أَُبو َد ُاوَد َرَو ُاه ْاب ُن ُعَلَّي َة َو َع ْب َد ُة َو َغ ْيُرُه َما َعن ْابن إ ْس َح َ
َما ع ْش ُتَ .ق َ
طةَ ،وَل ْي َس
اع ح ْن َ
ص َ
َحكيم ْبن ح َزام َع ْن ع َياض َع ْن أَبى َسعيد ب َم ْع َناهُ َوَذ َك َر َر ُج ٌل َواحٌد فيه َعن ْابن ُعَلَّي َة أ َْو َ

ب َم ْحُفوظ (.)1

تخريج الحديث:
صاعا من
أخرجه البخاري في صحيحه ( )24( ،)453/3كتاب الزكاة )73( ،باب صدقة الفطر
ً

طعام ،حديث رقم ( ،) 1506من طريق عياض بن عبد الملك...به .مختلف األلفاظ.

ومسلم في صحيحه ( )12( ،)678/2كتاب الزكاة ) 4( ،باب زكاة الفطر على المسلمين من
التمر والشعير ،حديث رقم ( ،)985من طريق مالك...به .مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )23( ،)775/2كتاب الزكاة )38( ،باب التربيب ،حديث رقم ( ،)2512من
طريق عياض بن عبد هللا...به .مختلف األلفاظ.
وابن ماجه في سننه ( )8( ،)145/2كتاب الزكاة )21( ،باب صدقة الفطر ،حديث رقم
( ،)1829من طريق داود بن قيس...به .متقارب األلفاظ.
والدارمي في سننه ( )3( ،)436/1كتاب الزكاة )27( ،باب زكاة الفطر ،حديث رقم (،)1663
من طريق داود بن قيس...به .متقارب األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)23/3حديث رقم ( ،) 11125من طريق داود بن قيس...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)98/3حديث رقم ( ،) 11871من طريق داود بن قيس...به .مختلف األلفاظ.

( )1سنن أبي داود ( )3( ،)699/2كتاب الزكاة )20( ،باب كم يؤدي في صدقة الفطر ،حديث رقم ( )1616من طريق
أبي سعيد الخدري...به.
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دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2داود بن قيس الفراء الدباغ ،أبو سليمان القرشي ،قال يحيى بن معين صالح الحديث ثقة ،وقال
أحمد بن حنبل ثقة ،وقال أبو زرعة الرازي ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال النسائي ثقة ،وذكره ابن
حبان في الثقات ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر ثقة فاضل ،مات في خالفة أبي جعفر،
استشهد به البخاري في الجامع ،وروى له في القراءة خلف اإلمام وفي األدب ،وروى له
الباقون(.)1
 -3عيا ض بن عبد هللا بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب ،قال يحيى بن معين ثقة ،وقال
النسائي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال ابن حجر ثقة ،روى له الجماعة(.)2
 -4أبو سعيد الخدري ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الرابع واألربعين.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على جواز إخراج الزكاة من هذه األصناف المذكورة في الحديث ،وعلى ما كان عليه
َّ
أبو سعيد من شدة االتباع والتمسك بآثار النبي –صلى هللا عليه وسلم ،-وترك العدول إلى االجتهاد مع
وجود النص(.)3
الحديث رقم
()104
َّللا ْبن ُع َم َر أ َّ
َّللا -صلى هللا عليه
ول َّ
َّللا ْب ُن َم ْسَل َم َة َع ْن َمالك َع ْن َنافع َع ْن َع ْبد َّ
وح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
َن َرُس َ
َ
الس ْفلى
ال َو ُه َو َعَلى اْلم ْنَبر َو ُه َو َي ْذ ُك ُر َّ
ف م ْن َها َواْل َم ْسأََل َة« :اْلي ُد اْل ُعْليا خ ْيٌر ِّمن اْلي ِّد ُّ
الص َد َق َة َوالتَّ َعف َ
وسلمَ -ق َ
( )1تهذيب الكمال ( ،)439/8الجرح والتعديل ( ،)423/3الجرح والتعديل ( ،)422/3الجرح والتعديل ( ،)423/3الجرح
والتعديل ( ،)423/3تهذيب الكمال ( ،)441/8الثقات ( ،)288/6الكاشف ( ،)382/1تقريب التهذيب (،)199/1
تذهيب الكمال (.)442/8
( )2تهذيب الكمال ( ،)567/22الجرح والتعديل ( ،)408/6تهذيب الكمال ( ،)568/22الثقات ( ،)264/5تقريب التهذيب
( ،)437/1تهذيب الكمال (.)268/22
( )3المنهل العذب المورود.)231/9( ،
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ِّ
ال
واْلي ُد اْل ُعْليا اْل ُم ْن ِّفق ُة و ُّ
ال أ َُبو َد ُاوَد ْ
اختُل َ
وب َع ْن َنافع في َه َذا اْل َحديث َق َ
ف َعَلى أَي َ
الس ْفلى السائل ُة»َ .ق َ
ال
ال أ ْ
وب «اْلَي ُد اْل ُعْلَيا اْل ُم ْنفَق ُة»َ .وَق َ
َكثَ ُرُه ْم َع ْن َح َّماد ْبن َزْيد َع ْن أَي َ
َع ْب ُد اْل َوارث «اْلَي ُد اْل ُعْلَيا اْل ُمتَ َعفَفةُ»َ .وَق َ
َواحٌد َع ْن َح َّماد «اْل ُمتَ َعفَف ُة»(.)1
تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )24( ،)360/3كتاب الزكاة )18( ،باب ال صدقة إال عن ظهر
غنى ،حديث رقم ( ،)1429من طريق عبد هللا بن مسلمة...به .متقارب األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )12( ،)717/2كتاب الزكاة )31( ،باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة
الصحيح الشحيح ،حديث رقم ( ،) 1033من طريق قتيبة بن سعيد عن مالك...به .جزء من الحديث بلفظه.

والنسائي في سننه ( )23( ،)13/3كتاب الزكاة )52( ،باب اليد السفلى ،حديث رقم (،)2532
من طريق قتيبة بن سعيد عن مالك...به .متقارب األلفاظ.
والدارمي في سننه ( )3( ،)432/1كتاب الزكاة ) 22( ،باب في فضل اليد العليا ،حديث رقم
( ،)1652من طريق أيوب عن نافع...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -3نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -4عبد هللا بن عمر  ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على أنه يباح للخطيب أن َّ
يتكلم بما فيه مصلحة السامعين ،وعلى الحث على اإلنفاق
َّ
ُ
في وجوه البر ،وعلى فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر –وهو أحد اآلراء ،-وعلى كراهة السؤال
والتنفي ر منه ،ومحله إذا لم تدفع إليه ضرورة(.)2
( )1سنن أبي داود ( )3( ،)716/2كتاب الزكاة )29( ،باب في االستعفاف ،حديث رقم ( )1648من طريق عبد هللا بن
عمر...به.
( )2المنهل العذب المورود.)288/9( ،

159

الحديث رقم
()105
يم -اْل َم ْع َنىَ -قاالَ َح َّدثََنا َح َّم ٌاد َع ْن َقتَ َاد َة َع ْن أ ََنس أ َّ
َن
وسى ْب ُن إ ْس َماع َ
َ
وح َّدثََنا ُم َ
يل َو ُم ْسل ُم ْب ُن إ ْب َراه َ
()1
َّ
َّ
ص َد َق ًة(.)2
ان َي ُمر بالتَّ ْم َرة اْل َعائ َرة َف َما َي ْم َن ُع ُه م ْن أ ْ
النب َّي -صلى هللا عليه وسلمَ -ك َ
َخذ َها إال َم َخا َف ُة أ َْن تَ ُكو َن َ

تخريج الحديث:
أخرجه أحمد في مسنده ( ،)119/3حديث رقم ( ،)12129من طريق طلحة بن مصرف عن
أنس...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)132/3حديث رقم ( ،)12283من طريق طلحة بن مصرف عن أنس بن
مالك...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)184/3حديث قم ( ،) 12848من طريق عبد الرحمن عن حماد بن
سلمة...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)192/3حديث رقم ( ،)12939من طريق بهز عن حماد بن سلمة...به.
متقارب األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)258/3حديث رقم ( ،)13641من طريق عفان عن حماد بن سلمة...به.
متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1أ -موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السابع.
ب -مسلم بن إبراهيم األزدي الفراهيدي ،ثقة مأمون سبقت ترجمته في الحديث السابع والعشرين.
 -2حماد بن سلمة بن دينار البصري  ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -3قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث السادس.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.

( )1العائرة :الساقطة ال ُيعرف لها مالك ،لسان العرب (.)622/4
( )2سنن أبي داود ( )3( ،)717/2كتاب الزكاة )30( ،باب الصدقة على بني هاشم ،حديث رقم ( )1651من طريق أنس
بن مالك...به.
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درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.
فقه الحديث:
دل الحديث ع لى أن كل ما ال يتبين لإلنسان إباحته ينبغي اجتنابه ،وعلى أن التمرة ونحوها من
َّ
الطعام اليسير الذي يظن أن صاحبه ال يطلبه ،إذا وجد في نحو طريق ال يعد لقطة فله أخذه وأكله إن لم
يتورع(.)1
َّ
الحديث رقم
()106
َن َّ
َخَب َرَنا ُش ْعَب ُة َع ْن َقتَ َاد َة َع ْن أََنس أ َّ
النب َّي -صلى هللا عليه وسلم -
ال أ ْ
وح َّدثََنا َع ْم ُرو ْب ُن َم ْرُزوق َق َ
َ
ص َد َقةٌ َوَلَنا َهدَّيةٌ»(.)2
صد َق به َعَلى َبر َيرَة َفَق َ
أُت َى بَل ْحم َق َ
ال « ُه َو َل َها َ
ال« :ما هذا؟»َ .قالُوا َش ْي ٌء تُ ُ
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )24( ،)435/3كتاب الزكاة )62( ،باب إذا تحولت الصدقة،
حديث رقم ( ،) 1494من طريق وكيع عن شعبة...به .مختلف األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )12( ،)755/2كتاب الزكاة )52( ،باب إباحة الهدية للنبي –صلى هللا
عليه وسلم -وبني هاشم وبني المطلب ،حديث رقم ( ،)1074من طريق قتادة عن أنس...به .جزء من
الحديث بلفظه.
وأحمد في مسنده ( ،)117/3حديث رقم ( ،)12098من طريق شعبة...به .متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1عمرو بن مرزوق الباهلي ،موالهم أبو عثمان البصري ،قال ابن سعد ثقة كثير الحديث عن
شعبة ،قال يحيى بن معين ثقة ،وقال أحمد بن حنبل ثقة ،وقال أب و زرعة ثقة ،وقال أبو حاتم
( )1المنهل العذب المورود.)294/9( ،
( )2سنن أبي داود ( )3( ،)718/2كتاب الزكاة )31( ،باب الفقير ُيهدي للغني من الصدقة ،حديث رقم ( )1655من
طريق أنس بن مالك...به.
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ثقة ،وقال ابن حبان ربما أخطأ  ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر ثقة فاضل له أوهام ،مات سنة
 224هـ ،روى له البخاري
مقرونا وأبو داود(.)1
ً

 -2شعبة بن الحجاج العتكي األزدي ،ثقة حافظ متقن سبقت ترجمته في الحديث الخامس عشر.
 -3قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث السادس.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على أن الصدقة يزول عنها وصف الصدقة بقبض المتصدق عليه لها ،ويحل
َّ
المهدي ملكها
إهداؤها لمن تحرم عليه الصدقة ،وعلى إباحة الهدية للنبي –صلى هللا عليه وسلم -ولو كان ُ
بطريق الصدقة ،والفرق بين الهدية والصدقة ،أن الهدية ما يقصد بها ثواب الدنيا ،والصدقة يقصد بها وجه
هللا تعالى وثواب اآلخرة(.)2
الحديث رقم
()107
ض َرَة
وح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْبد َّ
يل َقاالَ َح َّدثََنا أ َُبو األ ْ
َش َهب َع ْن أَبي َن ْ
وسى ْب ُن إ ْس َماع َ
َ
َّللا اْل ُخ َزاعي َو ُم َ
اء َر ُج ٌل َعَلى
ال َب ْيَن َما َن ْح ُن َم َع َرُسول َّ
َع ْن أَبي َسعيد اْل ُخ ْدري َق َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -في َسَفر إ ْذ َج َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم« :-م ْن كان ِّع ْند ُه ف ْض ُل ظ ْه ٍر
ول َّ
صرُف َها َيم ًينا َوش َما ً
ال َرُس ُ
ال َفَق َ
َنا َقة َل ُه َف َج َع َل َي ْ
ال
ظَنَّنا أََّن ُه َ
فْلي ُع ْد ِّب ِّه على م ْن ًل ظ ْهر ل ُه وم ْن كان ِّع ْند ُه ف ْض ُل ز ٍاد فْلي ُع ْد ِّب ِّه على م ْن ًل زاد ل ُه»َ .حتَّى َ
ضل(.)3
َحد مَّنا في اْلَف ْ
َح َّق أل َ
( )1تهذيب الكمال ( ،)224/22الطبقات الكبرى ( ،)305/7تهذيب الكمال ( ،)227/22الجرح والتعديل (،)263/6
الجرح والتعديل ( ،)263/6الجرح والتعديل ( ،)264/6الثقات ( ،)484/8الكاشف ( ،)88/2تقريب التهذيب
( ،)426/1تهذيب الكمال (.)225/22
( )2المنهل العذب المورود.)296/9( ،

( )3سنن أبي داود ( )3( ،)721/2كتاب الزكاة )33( ،باب في حقوق المال ،حديث رقم ( )1663من طريق أبي سعيد
الخدري...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه ( )31( ،)1354/3كتاب اللقطة )4( ،باب استحباب المؤاساة بفضول
المال ،حديث رقم ( ،) 1728من طريق أبي األشهب...به .متقارب األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)34/3حديث رقم ( ،) 11432من طريق أبي األشهب...به .متقارب األلفاظ.

دراسة رجال السند:
 -1محمد بن عبد هللا بن عثمان الخزاعي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الرابع واألربعين.
 -2جعفر بن حيان السعدي ،أبو األشهب العطاردي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الرابع واألربعين.
 -3المنذر بن مالك بن قطعة ،أبو نضرة العبدي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الرابع واألربعين.
 -4أبو سعيد الخدري  ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الرابع واألربعين.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،والحديث رواه مسلم في صحيحه.
فقه الحديث:
بيَّن الحديث ما كان عليه النبي –صلى هللا عليه وسلم -من االعتناء بمصالح أصحابه ،وفيه
حث كبير القوم أتباعه على مكارم األخالق ومواساة المحتاجين(.)1
الحديث رقم
()108

ال َل َّما َن َزَل ْت﴿ :ل ْن تناُلوا اْل ِّبر حتى
يل َح َّدثََنا َح َّم ٌاد َع ْن ثَابت َع ْن أ ََنس َق َ
وسى ْب ُن إ ْس َماع َ
َ
وح َّدثََنا ُم َ
ِّ ِّ
ِّ
ك أَنى َق ْد َج َعْل ُت أ َْرضى
ول َّ
ال أَُبو َ
َّللا أ ََرى َرب ََّنا َي ْسأَُل َنا م ْن أ َْم َوال َنا َفإني أ ْ
ُشه ُد َ
طْل َح َة َيا َرُس َ
ُتْنفُقوا مما ُتحُّبون﴾ َق َ
ِّ
ِّ
ان ْبن ثَابت َوأ َُبى
ول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمْ « -
اجعْلها في قرابتك»َ .فَق َس َم َها َب ْي َن َح َّس َ
ال َل ُه َرُس ُ
اء َل ُه َفَق َ
بأَر َ
يح َ
َس َود ْبن
صاري ُم َح َّمد ْبن َع ْبد َّ
ال أَُبو َ
َّللا َق َ
ا ْبن َك ْعبَ .ق َ
طْل َح َة َزْي ُد ْب ُن َس ْهل ْبن األ ْ
ال أَُبو َد ُاوَد َبَل َغني َعن األ َْن َ
اة ْبن َعدى ْبن َع ْمرو ْبن َمالك ْبن َّ
ان ْب ُن ثَابت ْبن اْل ُم ْنذر ْبن َح َرام
َح َرام ْبن َع ْمرو ْبن َزْيد َم َن َ
الن َّجار َو َح َّس ُ
َب الثَّال ُث َوأ َُبى ْب ُن َك ْعب ْبن َق ْيس ْبن َعتيك ْبن َزْيد ْبن ُم َعاوَي َة ْبن َع ْمرو ْبن َمالك
َي ْجتَم َعان إَلى َح َرام َو ُه َو األ ُ
ا ْبن َّ
طْل َحةَ ستَّ ُة َآباء(.)2
صاري َب ْي َن أ َُبى َوأَبى َ
ان َوأ ََبا َ
الن َّجار َف َع ْمٌرو َي ْج َم ُع َح َّس َ
طْل َح َة َوأ َُبياَ .ق َ
ال األ َْن َ
( )1المنهل العذب المورود.)306/9( ،
( )2سنن أبي داود ( )3( ،)732/2كتاب الزكاة )46( ،باب في صلة الرحم ،حديث رقم ( )1689من طريق أنس بن
مالك...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه ( )12( ،)694/2كتاب الزكاة )14( ،باب فضل النفقة والصدقة على
األقربين والزوج واألوالد والوالدين ،حديث رقم ( ،)43من طريق حماد...به .متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -2حماد بن سلمة بن دينار البصري  ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -3ثابت بن أسلم البناني ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،والحديث رواه مسلم في صحيحه.
فقه الحديث:
دل الحديث على الترغيب في اإلنفاق من أحب األموال ،وعلى جواز إضافة المال إلى الشخص
َّ
الفاضل العالم وأن يضيفه هو إلى نفسه وال نقص يلحقه في ذلك ،وعلى استحباب مشاورة أهل الفضل
والعلم فيما يريد اإلنسان عمله من الخير ،وعلى أن الصدقة على األقارب أفضل منها على غيرهم ،وعلى
مشروعية الصدقة المطلقة ،وهي التي لم يعين مصرفها أوًال وانما يعين بعد ،وعلى جواز إعطاء الواحد من
الصدقة فوق النصاب؛ ألن هذا الحائط خص كل واحد من المتصدق عليهم من أنصباء ،وعلى جواز
دل الحديث على جواز أخذ الغني من صدقة التطوع إذا جاءت له بال
األخذ بالعام والتمسك به ،كما َّ
سؤال(.)1

( )1المنهل العذب المورود.)4/10( ،
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كتاب المناسك
الحديث رقم
()109
ال َوَّق َت
ون َس َح َّدثََنا َمال ٌ
َح َم ُد ْب ُن ُي ُ
وح َّدثََنا اْلَق ْع َنبي َع ْن َمالك ح َو َح َّدثََنا أ ْ
ك َع ْن َنافع َعن ْابن ُع َم َر َق َ
َ
()2
()1
َهل َّ
َهل َن ْجد َق ْرًنا(َ )3وَبَل َغني
ول َّ
الشام اْل ُج ْحَف َة َوأل ْ
َهل اْل َمد َينة َذا اْل ُحَل ْيَفة َوأل ْ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -أل ْ
َرُس ُ
َهل اْل َي َمن َيَل ْمَل َم(.)5()4
أََّن ُه َوَّق َت أل ْ

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )25( ،)475/3كتاب الحج )8( ،باب ميقات أهل المدينة ال يهلوا
قبل ذي الحليفة ،حديث رقم ( ،)1525من طريق مالك...به .متقارب األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )15( ،)839/2كتاب الحج )2( ،باب مواقيت الحج والعمرة ،حديث رقم
( ،)1182من طريق مالك...به .متقارب األلفاظ.
والترمذي في سننه ( )6( ،)120/3كتاب الحج )17( ،باب ما جاء في مواقيت اإلحرام ألهل
اآلفاق ،حديث رقم ( ،)831من طريق نافع...به .مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )24( ،)90/3كتاب مناسك الحج ) 18( ،باب ميقات أهل الشام ،حديث رقم
( ،)2651من طريق نافع...به .مختلف األلفاظ.
وابن ماجه في سننه ( )25( ،)16/3كتاب المناسك )13( ،باب مواقيت أهل اآلفاق ،حديث رقم
( ،)2914من طريق مالك...به .مختلف األلفاظ.
والدارمي في سننه ( )5( ،)4800/1كتاب المناسك )5( ،باب المواقيت في الحج ،حديث رقم
( ،)1790من طريق مالك...به .مختلف األلفاظ.
ومالك في الموطأ ( )20( ،)259/1كتاب الحج ) 8( ،باب مواقيت اإلهالل ،حديث رقم (،)22
من طريق مالك...به .مختلف األلفاظ.
( )1ذو الحليفة :قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة ،معجم البلدان (.)295/2
الج ْحَفة :قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل ،معجم البلدان (.)111/2
(ُ )2
( )3قرن :ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة ،معجم البلدان (.)332/4
( )4يلملم :موضع على ليلتين من مكة ،وفيه مسجد معاذ بن جبل ،معجم البلدان (.)441/5
( )5سنن أبي داود ( )5( ،)752/2كتاب المناسك )9( ،باب في المواقيت ،حديث رقم ( )1737من طريق ابن عمر...به.
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وأحمد في مسنده ( ،)3/2حديث رقم ( ،)4455من طريق نافع...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1أ -عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
ب -أحمد بن عبد هللا بن يونس ،أبو عبد هللا الكوفي  ،ثقة حافظ سبقت ترجمته في الحديث
السابع والستين.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -3نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -وقت ألهل المدينة ذا الحليفة ،وألهل الشام
ول َّ
َّ
دل الحديث على أن َرُس َ

الجحفة ،وألهل نجد قرًنا ،وألهل اليمن يلملم ،وهي المواقيت المكانية للحجاج ،وهللا أعلم.
الحديث رقم
()110

َّللا ْب ُن َم ْسَل َم َة اْلَق ْعَنبي َح َّدثََنا َأ ْفَل ُح ْب ُن ُح َم ْيد َعن اْلَقاسم َع ْن َعائ َش َة َقاَل ْت َف َتْل ُت َقالَئ َد
وح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
َ
َّ
ام باْل َمد َينة َف َما
ُب ْدن َرُسول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -بَي َد َّي ثُ َّم أ ْ
َش َع َرَها َوَقل َد َها ثُ َّم َب َع َث ب َها إَلى اْلَب ْيت َوأَ َق َ
ان َل ُه حال(.)1
َح ُرَم َعَل ْيه َش ْي ٌء َك َ
تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )25( ،)669/3كتاب الحج )108( ،باب إشعار البدن ،حديث
رقم ( ،) 1699من طريق عبد هللا بن مسلمة...به .بلفظه.
ومسلم في صحيحه ( )15( ،)957/2كتاب الحج )64( ،باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم
لمن ال يريد الذهاب بنفسه ،حديث رقم ( ،) 1321من طريق عائشة...به .مختلف األلفاظ.
( )1سنن أبي داود ( )5( ،)760/2كتاب المناسك )17( ،باب من بعث بهديه وأقام ،حديث رقم ( )1757من طريق
عائشة...به.
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والترمذي في سننه ( )6( ،)161/3كتاب الحج ( ،)69باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم،
حديث رقم ( ،)908من طريق القاسم...به .مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )24( ،)153/3كتاب مناسك الحج ) 65( ،باب فتل القالئد ،حديث رقم
( ،)2775من طريق القاسم...به .مختلف األلفاظ.
وابن ماجه في سننه ( )25( ،)95/3كتاب المناسك ) 96( ،باب إشعار البدن ،حديث رقم
( ،)3098من طريق القاسم...به .مختلف األلفاظ.
والدارمي في سننه ( )5( ،)533/1كتاب المناسك )86( ،باب في الذي يبعث بهديه وهو مقيم
في بلده ،حديث رقم ( ،) 1936من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة...به .مختلف األلفاظ.
ومالك في الموطأ ( )20( ،)267/1كتاب الحج )15( ،باب ما ال يوجب اإلحرام من تقليد
الهدي ،حديث رقم ( ،) 51من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)85/6حديث رقم ( ،) 24438من طريق عن عائشة...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2أفلح بن حميد بن نافع األنصاري النجاري ،أبو عبد الرحمن المدني ،قال يحيى بن معين ثقة،
وقال أحمد بن حنبل صالح ،وقال أبو حاتم ثقة ال بأس به ،وقال النسائي ليس به بأس ،وذكره
ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي صدوق ،وقال ابن حجر ثقة ،مات سنة  158هـ ،روى له
الجماعة سوى الترمذي(.)1
ويقال :أبو عبد الرحمن
 -3القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي ،أبو محمدُ ،

المدني ،وقال يحيى بن معين ثقة ،وقال علي بن المديني ثقة ،وقال العجلي ثقة ،وقال ابن حبان

وفقها وكان صموتًا ال يتكلم،
أدبا
ً
علما و ً
وعقال ً
كان من سادات التابعين ومن أفضل أهل زمانه ً
وقال ابن حجر ثقة ،مات سنة  106هـ ،روى له الجماعة(.)2
 -4عائشة بنت أبي بكر الصديق  ،أم المؤمنين سبقت ترجمتها في الحديث الثاني عشر.
( )1تهذيب الكمال ( ،)321/3الجرح والتعديل ( ،)324/2الجرح والتعديل ( ،)324/2الجرح والتعديل ( ،)324/2تهذيب
الكمال ( ،)322/2الثقات ( ،)83/6الكاشف ( ،)255/1تقريب التهذيب ( ،)114/1تذهيب الكمال (.)323/3
( )2تهذيب الكمال ( ،)427/23الجرح والتعديل ( ،)118/7الجرح والتعديل ( ،)118/7معرفة الثقات ( ،)211/2الثقات
( ،)302/5تقريب التهذيب ( ،)451/1تذهيب الكمال (.)435/23
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درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
نسكا ،وعلى استحباب إشعاره
َّ
دل الحديث على استحباب إرسال الهدى إلى الحرم لمن لم ُيرد ً

وتقليده من بلده ،بخالف من أراد الحج والعمرة وساق معه هدايا فإنه ُيستحب تأخير تقليده واشعاره إلى
محرما وال
حين الميقات ،وعلى استحباب فتل قالئد الهدي ،وعلى أن من أرسل هديه إلى الحرم ال يصير
ً
يحرم عليه شيء من محرمات اإلحرام(.)1
الحديث رقم
()111
َّ
َّللا -صلى
ين َم َع َرُسول َّ
ال أَْقَبْل َنا ُمهل َ
وح َّدثََنا ُقتَْي َب ُة ْب ُن َسعيد َح َّدثََنا الل ْي ُث َع ْن أَبي الزَب ْير َع ْن َجابر َق َ
َ
()2
َّ
طْف َنا
ف َع َرَك ْت َحتَّى إ َذا َقد ْم َنا ُ
هللا عليه وسلم -باْل َحج ُمْف َرًدا َوأَْقَبَل ْت َعائ َش ُة ُمهل ًة ب ُع ْم َرة َحتَّى إ َذا َك َان ْت ب َسر َ
ال َفُقْل َنا
ول َّ
باْل َك ْع َبة َوب َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -أ َْن ُيح َّل مَّنا َم ْن َل ْم َي ُك ْن َم َع ُه َه ْد ٌى َق َ
َم َرَنا َرُس ُ
الصَفا َواْل َم ْرَوة َفأ َ
ِّ ُّ
طي َّْب َنا بالطيب َوَلب ْس َنا ث َي َاب َنا َولَ ْي َس َب ْي َن َنا َوَب ْي َن َع َرَف َة إالَّ أ َْرَب ُع َل َيال
اء َوتَ َ
حل َما َذا َفَق َ
ال« :اْلح ُّل ُكل ُه»َ .ف َوا َق ْع َنا الن َس َ
ال« :ما ش ْأُنك».
ول َّ
ثُ َّم أ ْ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -عَلى َعائ َش َة َف َو َج َد َها تَْبكى َفَق َ
َهلَْل َنا َي ْوَم التَّْروَية ثُ َّم َد َخ َل َرُس ُ

ف باْل َب ْيت َو َّ
َقاَل ْت َش ْأني أَني َق ْد ح ْض ُت َوَق ْد َح َّل َّ
ال:
َحل ْل َوَل ْم أَ ُ
اس َي ْذ َهُبو َن إَلى اْل َحج َ
طْ
اس َوَل ْم أ ْ
اآلنَ .فَق َ
الن ُ
الن ُ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ط ُه َر ْت
ف َحتَّى إ َذا َ
َّللا على بنات آدم فا ْغتسلي ُثم أهّلي ِّباْلح ِّّج»َ .فَف َعَل ْتَ .وَوَقَفت اْل َم َواق َ
«إِّن هذا أ ْمٌر كتب ُه ُ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َّللا إني أَج ُد في
ول َّ
طا َف ْت باْل َب ْيت َوب َّ
َ
ال« :ق ْد حلْلت م ْن ح ِّّجك و ُع ْمرِّتك جم ا
يعا»َ .قاَل ْت َيا َرُس َ
الصَفا َواْل َم ْرَوة ثُ َّم َق َ
ِّ
ِّ ِّ
ك َلْيَل َة
َنْفسى أَنى َل ْم أَ ُ
ال« :فا ْذه ْب ِّبها يا عْبد الر ْحم ِّن فأ ْعمْرها من التْنعيمِّ»َ .وَذل َ
ف باْل َب ْيت ح َ
طْ
ين َح َج ْج ُتَ .ق َ

اْل َح ْص َبة(.)3

تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه ( )15( ،)877/2كتاب الحج ) 17( ،باب بيان وجوه اإلحرام ،حديث
رقم ( ،)128من طريق عائشة...به .مختلف األلفاظ.

( )1المنهل العذب المورود.)15/6( ،

( )2عركت :حاضت ،لسان العرب (.)467/10

( )3سنن أبي داود ( )5( ،)771/2كتاب المناسك )23( ،باب في إفراد الحج ،حديث رقم ( )1785من طريق جابر...به.
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والنسائي في سننه ( )24( ،)144/3كتاب المناسك )58( ،باب في المهلة بالعمرة تحيض
وتخاف فوت الحج" ،حديث رقم ( ،)2762من طريق قتيبة...به .بلفظه.
وأحمد في مسنده ( ،)394/3حديث رقم ( ،)15182من طريق الليث بن سعد...به .بلفظه.
دراسة رجال السند:
 -1قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث العاشر.
 -2ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ،ثقة ثبت فقيه سبقت ترجمته في الحديث السابع عشر.
 -3محمد بن مسلم بن تدرس ،أبو الزبير المكي ،صدوق سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثالثين.
 -4جابر بن عبد هللا بن عمرو األنصاري  ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين.
درجة الحديث:
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن فيه محمد بن مسلم صدوق ،والحديث رواه مسلم في صحيحه،
ويرتقي إلى الصحيح لغيره.
فقه الحديث:
دل الحديث على أن المتمتع الذي لم يسق الهدي إذا طاف وسعى للعمرة يستحب له أن يتحلل
َّ
منها ب الحلق أو التقصير ،ثم يحرم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ،وعلى استحباب الغسل لمن يريد
حائضا أو نفساء ،وعلى أن أعمال الحج غير الطواف ال تتوقف على الطهارة،
اإلحرام بحج أو عمرة ولو
ً
كما دل الحديث على أن عائشة -رضي هللا عنها -كانت قارنة ولم تبطل عمرتها ،وعلى أن القارن يكفيه

طواف وسعي واحد للحج وللعمرة(.)1
الحديث رقم
()112
ص َه ْيب َو ُح َم ْيٌد
ال َح َّدثََنا ُه َش ْي ٌم أ ْ
َخ َب َرَنا َي ْح َيى ْب ُن أَبى إ ْس َح َ
وح َّدثََنا أ ْ
َح َم ُد ْب ُن َح ْن َبل َق َ
َ
اق َو َع ْب ُد اْل َعزيز ْب ُن ُ
َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمُ -يَلبي باْل َحج َواْل ُع ْم َرة
ول َّ
ول َسم ْع ُت َرُس َ
وه َيُق ُ
يل َع ْن أ ََنس ْبن َمالك أََّن ُه ْم َسم ُع ُ
الطو ُ
ول« :لبْيك ُع ْمراة وحجًّا لبْيك ُع ْمراة وح ًّجا»(.)2
يعا َيُق ُ
َجم ً
( )1المنهل العذب المورود.)75/6( ،

( )2سنن أبي داود ( )5( ،)775/2كتاب المناسك )24( ،باب في اإلقران ،حديث رقم ( )1795من طريق أنس بن
مالك...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه ( )15( ،)915/2كتاب الحج )34( ،باب إهالل النبي –صلى هللا
عليه وسلم -وهديه ،حديث رقم ( ،) 1251من طريق أنس بن مالك ...به .متقارب األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )24( ،)87/3كتاب مناسك الحج )49( ،باب القران ،حديث رقم (،)2728
من طريق يحيى بن أبي إسحاق...به .بلفظه.
وابن ماجه في سننه ( )25( ،)40/3كتاب المناسك )38( ،باب من قرن الحج والعمرة ،حديث
رقم ( ،) 2968من طريق يحيى بن أبي إسحاق...به .متقارب األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)99/3حديث رقم ( ،)11897من طريق هشيم...به .بلفظه.
دراسة رجال السند:
 -1أحمد بن محمد بن حنبل ،إمام ثقة حافظ سبقت ترجمته في الحديث الحادي والخمسين.
 -2هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي ،أبو معاوية بن أبي خازم ،قال ابن سعد ثقة كثير
كثير ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال أبو زرعة ثقة ،وقال الذهبي ثقة،
الحديث ثبت يدلس ًا
وقال ابن حجر ثقة ثبت كثير التدليس واإلرسال الخفي ،روى له الجماعة ،مات سنة  183هـ(.)1

 -3أ -يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي البصري ،صدوق سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين.
ب -عبد العزيز بن صهيب البناني ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث األول.
ج -حميد بن أبي حميد الطويل ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثامن.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،والحديث رواه مسلم في صحيحه.
فقه الحديث:
دل الحديث على أن النبي –صلى هللا عليه وسلم -كان قارًنا بين الحج والعمرة في وقت واحد(.)2
َّ
( )1تهذيب الكمال ( ،)272/30الطبقات الكبرى ( ،)313/7معرفة الثقات ( ،)334/2تهذيب الكمال ( ،)283/30تهذيب
الكمال ( ،)283/30الكاشف ( ،)338/2تقريب التهذيب ( ،)419/7تذهيب الكمال ( ،)288/30الطبقات الكبرى
(.)315/9

( )2المنهل العذب المورود.)75/6( ،
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الحديث رقم
()113
َّللا ْبن ُع َم َر أ َّ
َّللا -صلى هللا عليه
َن تَْلبَي َة َرُسول َّ
وح َّدثََنا اْلَق ْعَنبي َع ْن َمالك َع ْن َنافع َع ْن َع ْبد َّ
َ
ِّ
ِّ
ان
ال َوَك َ
وسلم« -لب ْيك الل ُهم لب ْيك لب ْيك ًل ش ِّريك لك لب ْيك إن اْلح ْمد والّن ْعمة لك واْل ُمْلك ًل ش ِّريك لك»َ .ق َ
ِّ
اء ِّإل ْيك واْلعم ُل»(.)1
َع ْب ُد َّ
َّللا ْب ُن ُع َم َر َيز ُ
يد في َتْلبَيته «لب ْيك لب ْيك لب ْيك وس ْعد ْيك واْلخ ْيُر بيد ْيك والر ْغب ُ
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )25( ،)501/3كتاب الحج )26( ،باب التلبية ،حديث رقم
( ،)1549من طريق عبد هللا بن مسلمة القعنبي...به .بلفظه.
ومسلم في صحيحه ( )15( ،)841/2كتاب الحج ) 3( ،باب التلبية وصفتها ووقتها ،حديث رقم
( ،)1184من طريق عبد هللا بن عمر...به .متقارب األلفاظ.
والترمذي في سننه ( )6( ،)116/3كتاب الحج ) 13( ،باب ما جاء في التلبية ،حديث رقم
( ،)825من طريق نافع...به .بلفظه.
والنسائي في سننه ( )24( ،)193/3كتاب مناسك الحج )54( ،باب كيف التلبية؟ ،حديث رقم
( ،)2747من طريق نافع...به .بلفظه.
وابن ماجه في سننه ( )25( ،)18/3كتاب المناسك )15( ،باب التلبية ،حديث رقم (،)2918
من طريق نافع...به .بلفظه.
وأحمد في مسنده ( ،)43/2حديث رقم ( ،)5019من طريق نافع...به .بلفظه.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -3نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.

( )1سنن أبي داود ( )5( ،)783/2كتاب المناسك )27( ،باب كيف التلبية ،حديث رقم ( )1812من طريق عبد هللا بن
عمر...به.
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درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
مجمع عليه ،والحكمة فيه التنبيه على إكرام هللا تعالى
دل الحديث على مشروعية التلبية وهو
َّ
ٌ

لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه عز وجل(.)1

الحديث رقم
()114
َل َر ُج ٌل
َح َم ُد ْب ُن َح ْنَبل َقا َ
ال َح َّد َثَنا ُسْفَي ُ
وح َّدثََنا ُم َس َّدٌد َوأ ْ
ال َسأ َ
ان َعن الزْهري َع ْن َسالم َع ْن أَبيه َق َ
َ
()2
س اْلق ِّميص وًل اْل ُبْرُنس وًل
ول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ما َي ْت ُر ُ
الً« :ل يْلب ُ
ك اْل ُم ْحرُم م َن الثَياب َفَق َ
َرُس َ
()3
ِّ
السر ِّ
ان وًل اْل ُخف ْي ِّن ِّإًل لِّم ْن ل ْم ي ِّج ِّد الن ْعل ْي ِّن فم ْن ل ْم ي ِّج ِّد
س وًل ز ْعفر ٌ
اويل وًل اْلعمامة وًل ث ْوابا مس ُه وْر ٌ
الن ْعل ْي ِّن فْليْلب ِّ
س اْل ُخف ْي ِّن وْلي ْقط ْع ُهما حتى ي ُكونا أ ْسفل ِّمن اْلك ْعب ْي ِّن»(.)4

َّللا ْب ُن َم ْسَل َم َة َع ْن َمالك َع ْن َنافع َعن ْابن ُع َم َر َعن َّ
اه(.)5
وح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
النبي -صلى هللا عليه وسلم -ب َم ْع َن ُ
َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )28( ،)62/4كتاب جزاء الصيد )13( ،باب ما ينهى من الطيب
للمحرم والمحرمة ،حديث رقم ( ،)1838من طريق نافع...به .متقارب األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )15( ،)834/2كتاب الحج )1( ،باب ما ُيباح للمحرم بحج أو عمرة وما

ال ُيباح ،حديث رقم ( ،) 1177من طريق عبد هللا بن عمر...به .مختلف األلفاظ.

يجوز للمحرم لبسه،
والترمذي في سننه ( )6( ،)121/3كتاب الحج )18( ،باب ما جاء فيما ال ُ

حديث رقم ( ،)833من طريق نافع...به .متقارب األلفاظ.
( )1المنهل العذب المورود.)111/6( ،

ط اًر أَو ُجبَّة .لسان العرب (.)26/6
اع ًة كان أَو م ْم َ
الب ْرُنس :كل ثوب أرْسه منه ُمْلتَز ٌق به ُدَّر َ
(ُ )2
( )3الورس :صبغ ،أو شيء أصفر مثل اللطخ إذا أصاب الثوب َّلونه .المرجع السابق (.)254/6

( )4سنن أبي داود ( )5( ،)787/2كتاب المناسك )32( ،باب ما يلبس المحرم ،حديث رقم ( )1823من طريق الزهري
عن سالم...به.
( )5سنن أبي داود ( )5( ،)788/2كتاب المناسك )32( ،باب ما يلبس المحرم ،حديث رقم ( )1824من طريق ابن
عمر...به.
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والنسائي في سننه ( )24( ،)104/3كتاب المناسك )34( ،باب النهي عن لبس البرانس في
اإلحرام ،حديث رقم ( ،)2673من طريق مالك...به .متقارب األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)41/2حديث رقم ( ،)5003من طريق نافع...به .متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -3نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
لبسا
َّ
حرم على الرجل المحرم لبس المخيط والمحيط بالبدن ً
كال أو ً
دل الحديث على أنه َي ُ
بعضا ً

معتادا كالجبة والسراويل والقفازين ،وعليه إجماع األمة ،فإذا لم يجد إال القميص أو السراويل شقه وارتدى
ً

المحرم تغطية رأسه بمعتاد كالعمامة والقلنسوة وبغير معتاد
به أو اتزر ،وعلى أنه يحرم على الرجل ُ
كالمكتل يجعله على رأسه كالقلنسوة ،أما لو حمله على رأسه لحاجته أو ستر رأسه بيده أو ظللها بمظلة أو
لبسا عرًفا ،كما دل الحديث على أنه يحرم على المحرم ولو
انغمس في الماء فال يضر؛ ألنه ال يسمى ً
مسه الورس أو الزعفران ولو
أنثى التطيب في الثوب والبدن ،وظاهر الحديث أنه ال يجوز للمحرم لبس ما َّ
نعلين ُيباح
انقطعت رائحته وذهب أثره ،بحيث ال ينفض ،ودل الحديث ً
أيضا على أن المحرم إذا لم يجد ْ
له لبس الخفين بشرط قطعهما أسفل من الكعبين(.)1

الحديث رقم
()115

وح َّدثََنا ُقتَْيَبةُ ْب ُن َسعيد َح َّدثََنا
َ
ِّ
ام
ب َم ْعَناهَُ .زَاد «وًل ت ْنتق ُب اْلمْ أر ُة اْلحر ُ

َّ
الل ْي ُث َع ْن َنافع َعن ْابن ُعم َر َعن َّ
النبي -صلى هللا عليه وسلم-
َ
يث َحات ُم ْب ُن
ال أ َُبو َد ُاوَد َوَق ْد َرَوى َه َذا اْل َحد َ
وًل تْلب ُ
س اْل ُقفازْي ِّن»َ .ق َ

( )1المنهل العذب المورود.)131/6( ،
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يل َوَي ْحَيى
إ ْس َماع َ
وسى ْبن ُعْقَب َة
ُم َ

وسى ْبن ُعْقَب َة َع ْن
ْب ُن أَي َ
وب َع ْن ُم َ
َم ْوُقوًفا َعَلى ْابن ُع َم َر َوَك َذل َك َرَواهُ

نافع عَلى ما َق َّ
طارق َع ْن
وسى ْب ُن َ
َ
َ َ َ
ال الل ْي ُث َوَرَو ُاه ُم َ
يم ْب ُن
ُعَب ْي ُد َّ
َّللا ْب ُن ُع َم َر َو َمال ٌ
ك َوأَي ُ
وب َم ْوُقوًفا َوا ْب َراه ُ

ِّ
سعيد اْلمديني َع ْن َنافع َعن ْابن ُعم َر َعن َّ
س
النبي -صلى هللا عليه وسلم« -اْل ُم ْح ِّرم ُة ًل ت ْنتق ُب وًل تْلب ُ
َ
َ
َ
ير َحديث(.)1
يم ْب ُن َسعيد اْل َمديني َش ْي ٌخ م ْن أ ْ
َهل اْل َمد َينة َل ْي َس َل ُه َكب ُ
اْل ُقفازْي ِّن»َ .ق َ
ال أ َُبو َد ُاوَد إ ْب َراه ُ
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )28( ،)62/4كتاب جزاء الصيد )13( ،باب ما ينهى من الطيب
للمحرم والمحرمة ،حديث رقم ( ،)1838من طريق الليث...به .جزء من الحديث بلفظه.
ومسلم في صحيحه ( )15( ،)834/2كتاب الحج )1( ،باب ما ُيباح للمحرم بحج أو عمرة وما ال

ُيباح ،حديث رقم ( ،) 1177من طريق عبد هللا بن عمر...به .مختلف األلفاظ.

والترمذي في سننه ( )6( ،)121/3كتاب الحج )18( ،باب ما جاء فيما ال يجوز للمرأة لبسه،
حديث رقم ( ،) 8331من طريق قتيبة بن سعيد...به .جزء من الحديث بلفظه.
والنسائي في سننه ( )24( ،)103/3كتاب مناسك الحج )33( ،باب النهي عن أن تنتقب المرأة
المحرمة ،حديث رقم ( ،)2672من طريق قتيبة بن سعيد...به .بلفظه.
وأحمد في مسنده ( ،)119/2حديث رقم ( ،) 6003من طريق الليث...به .جزء من الحديث بلفظه.
دراسة رجال السند:
 -1قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث العاشر.
 -2ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ،ثقة ثبت فقيه سبقت ترجمته في الحديث السابع عشر.
 -3نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.

( )1سنن أبي داود ( )5( ،)788/2كتاب المناسك )32( ،باب ما يلبس المحرم ،حديث رقم ( )1825من طريق ابن
عمر...به.
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فقه الحديث:
مجمع عليه ،وعلى أنه ال
دل الحديث على أنه يحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها ،وهو
َّ
ٌ

يجوز لها لبس القفازين وكذا كل محيط يستر اليدين(.)1

الحديث رقم
()116
وح َّدثََنا ُقتَْي َب ُة ْب ُن َسعيد َح َّدثََنا إ ْب َراهيم ْب ُن َسعيد اْل َمديني َع ْن َنافع َعن ْابن ُع َم َر َعن َّ
النبي -صلى هللا
َ
ُ
ِّ
س اْلُقفازْي ِّن»(.)2
ال« :اْل ُم ْح ِّرم ُة ًل تْنتق ُب وًل تْلب ُ
عليه وسلمَ -ق َ

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )28( ،)62/4كتاب جزاء الصيد )13( ،باب ما ينهى من الطيب
للمحرم والمحرمة ،حديث رقم ( ،)1838من طريق الليث بن سعد عن نافع...به .جزء من الحديث بلفظه.
ومسلم في صحيحه ( )15( ،)834/2كتاب الحج )1( ،باب ما ُيباح للمحرم بحج أو عمرة وما

ال ُيباح ،حديث رقم ( ،)1177من طريق الليث بن سعد عن نافع...به .مختلف األلفاظ.

والترمذي في سننه ( )6( ،)121/3كتاب الحج )18( ،باب ما جاء فيما ال يجوز للمرأة لبسه،
حديث رقم ( ،)8331من طريق الليث بن سعد عن نافع ...به .جزء من الحديث بلفظه.
والنسائي في سننه ( )24( ،)103/3كتاب مناسك الحج )33( ،باب النهي عن أن تنتقب المرأة
المحرمة ،حديث رقم ( ،)2672من طريق قتيبة بن سعيد...به .بلفظه.
وأحمد في مسنده ( ،)119/2حديث رقم ( ،) 6003من طريق الليث...به .جزء من الحديث بلفظه.

دراسة رجال السند:
 -1قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث العاشر.
 -2إبراهيم بن سعيد ،أبو إسحاق المدني ،قال ابن حجر مجهول الحال ،روى له أبو داود(.)3
 -3نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
( )1المنهل العذب المورود.)82/6( ،
( )2سنن أبي داود ( )5( ،)788/2كتاب المناسك )32( ،باب ما يلبس المحرم ،حديث رقم ( )1826من طريق ابن
عمر...به.
( )3تهذيب الكمال ( ،)98/2تقريب التهذيب ( ،)89/1تهذيب الكمال (.)98/2

175

 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
درجة الحديث:
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن إبراهيم مجهول الحال ،وبمتابعة الليث لنافع عند البخاري ومسلم
والترمذي ،يرتقي إلى الصحيح لغيره.
فقه الحديث:
مجمع عليه ،وعلى أنه ال
دل الحديث على أنه يحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها ،وهو
َّ
ٌ

يجوز لها لبس القفازين ،وكذا كل محيط يستر اليدين(.)1

الحديث رقم
()117
ال َح َّدثََنا أَُبو َعاصم َع ْن َم ْعُروف –َي ْعنىْ :اب َن
وح َّدثََنا َه ُارو ُن ْب ُن َع ْبد َّ
َّللا َو ُم َح َّم ُد ْب ُن َرافع -اْل َم ْع َنىَ -قا َ
َ
ال َأرَْي ُت َّ
وف باْل َب ْيت َعَلى َراحَلته َي ْس َتل ُم
النب َّي -صلى هللا عليه وسلمَ -ي ُ
ط ُ
َخَّرُبوَذ اْل َمك َّيَ -ح َّدثََنا أَُبو الطَف ْيل َق َ
اف َس ْب ًعا َعَلى َراحَلته(.)2
الرْك َن بم ْح َجنه ثُ َّم ُيَقبُل ُهَ .زَاد ُم َح َّم ُد ْب ُن َرافع ثُ َّم َخ َر َج إَلى َّ
الصَفا َواْل َم ْرَوة َف َ
ط َ

تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه ( )15( ،)927/2كتاب الحج )42( ،باب جواز الطواف على بعير أو
غيره ،حديث رقم ( ،)1275من طريق معروف...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1أ -هارون بن عبد هللا بن مروان البغدادي ،أبو موسى البزاز الحافظ المعروف بالحمال ،ذكره ابن
حبان في الثقات ،وقال أبو حاتم صدوق ،وقال النسائي ثقة ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر
ثقة ،مات سنة  243هـ ،روى له الجماعة سوى البخاري(.)3

( )1المنهل العذب المورود.)82/6( ،
( )2سنن أبي داود ( )5( ،)808/2كتاب المناسك )49( ،باب الطواف الواجب ،حديث رقم ( )1879من طريق أبو
الطفيل...به.
( )3تهذيب الكمال ( ،)96/30الثقات ( ،)239/9الجرح والتعديل ( ،)92/9تهذيب الكمال ( ،)99/30الكاشف (،)330/2
تقريب التهذيب ( ،)569/1تهذيب الكمال (.)98/30
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ب -محمد بن رافع بن أبي زيد ،واسمه سابور القشيري ،موالهم أبو عبد هللا النيسابوري الزاهد،
فاضال ،قال أبو زرعة شيخ صدوق ،قال النسائي ثقة مأمون ،وقال ابن
تقيا
ً
قال ابن حبان كان ً

حجر ثقة عابد ،مات سنة  245هـ ،روى له الجماعة(.)1

 -2الضحاك بن مخلد ،أبو عاصم ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.
 -3معروف بن َخ ْربوذ المكي ،مولى عثمان ،قال يحيى بن معين ضعيف ،وذكره ابن حبان في الثقات،
وقال أبو حاتم ُيكتب حديثه ،وقال ابن حجر صدوق ربما وهم ،روى له البخاري ومسلم وأبو داود وابن
ماجه(.)2

 -4عامر بن واثلة بن عبد هللا بن عمرو بن جحش ،ويقال :خميس بن جري بن سعد بن ليث بن
بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة ،أبو الطفيل الليثي ،روى عن النبي -صلى هللا عليه وسلم،-
حيث ُولد أبو الطفيل عام أُحد ،وأدرك ثماني سنين من حياة النبي –صلى هللا عليه وسلم ،-سكن

الكوفة ،ثم سكن مكة ،واقام بها حتى مات سنة مائة وهو آخر من مات من جميع أصحاب النبي

–صلى هللا عليه وسلم ،-روى له الجماعة(.)3
درجة الحديث:
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن معروًفا صدوق ربما وهم ،والحديث أخرجه مسلم في صحيحه.
فقه الحديث:
دل الحديث على أن من لم َّ
يتمكن من استالم الحجر بيده يستلمه بعود ونحوه ثم يقبله ،وعلى
َّ
اكبا(.)4
جواز السعي بين الصفا والمروة ر ً

( )1تهذيب الكمال ( ،)192/25الثقات ( ،)102/9تهذيب الكمال ( ،)194/25تهذيب الكمال ( ،)194/25تقريب
التهذيب ( ،)478/1تهذيب الكمال (.)193/25
( )2تهذيب الكمال ( ،)263/28الجرح والتعديل ( ،)321/8الثقات ( ،)439/5الكاشف ( ،)280/8تقريب التهذيب
( ،)540/1تهذيب الكمال (.)265/28
( )3تهذيب الكمال ( ،)79/14تهذيب الكمال (.)81/14
( )4المنهل العذب المورود.)214/6( ،
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الحديث رقم
()118
َّللا ْبن أَبى أ َْوَفى أ َّ
َن
يل ْب ُن أَبي َخالد َع ْن َع ْبد َّ
وح َّدثََنا ُم َس َّدٌد َح َّدثََنا َخال ُد ْب ُن َع ْبد َّ
َّللا َح َّدثََنا إ ْس َماع ُ
َ
طاف باْلبيت و َّ
ف اْل َمَقام َرْك َعتَْين َو َم َع ُه َم ْن َي ْستُُرُه م َن َّ
الناس
ول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمْ -
صلى َخْل َ
َرُس َ
اعتَ َم َر َف َ َ َ ْ َ َ
ال الَ(.)1
ول َّ
يل ل َع ْبد َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -اْل َك ْع َب َة َق َ
َّللا أ ََد َخ َل َرُس ُ
َفق َ

تخريج الحديث:
يدخل الكعبة،
أخرجه البخاري في صحيحه ( )25( ،)573/3كتاب الحج )53( ،باب من لم ُ

حديث رقم ( ،)1600من طريق مسدد...به .متقارب األلفاظ.

ومسلم في صحيحه ( )15( ،)968/2كتاب الحج )68( ،باب استحباب دخول الكعبة للحاج
وغيره ،حديث رقم ( ،)1332من طريق إسماعيل بن أبي خالد...به .مختلف األلفاظ.
وابن ماجه في سننه ( )25( ،)49/3كتاب المناسك )44( ،باب العمرة ،حديث رقم (،)2990
من طريق إسماعيل بن أبي خالد...به .مختلف األلفاظ.
والدارمي في سننه ( )5( ،)528/1كتاب المناسك )77( ،باب في السعي بين الصفا والمروة،
حديث رقم ( ،) 1922من طريق إسماعيل بن خالد...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)353/4حديث رقم ( ،) 19009من طريق إسماعيل بن أبي خالد...به.
مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1مسدد بن مسرهد بن مسربل األسدي ،أبو الحسن البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث األول.
 -2خالد بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان ،أبو الهيثم ،ويقال :أبو محمد المزني ،قال ابن
سعد ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات  ،وقال أبو حاتم ثقة صالح ،وقال أبو زرعة ثقة ،وقال ابن
سعد ثقة ،وقال ابن حجر ثقة ثبت ،مات سنة  82هـ(.)2

( )1سنن أبي داود ( )5( ،)817/2كتاب المناسك )56( ،باب أمر الصفا والمروة ،حديث رقم ( )1902من طريق عبد هللا
بن أوفى...به.

( )2تهذيب الكمال ( ،)99/8الطبقات الكبرى ( ،)313/7الثقات ( ،)267/6الجرح والتعديل ( ،)341/3الجرح والتعديل
( ،)341/3الطبقات الكبرى ( ،)313/7تقريب التهذيب ( ،)189/1تهذيب الكمال (.)104/8
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 -3إسماعيل بن أبي خالد ،واسمه هرمز ،ويقال :سعد ،ويقال :كثير البجلي األحمسي ،موالهم أبو
عبد هللا الكوفي ،قال أبو حاتم ثقة ،وقال العجلي ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال ابن حجر
ثقة ثبت ،مات سنة  146هـ ،روى له الجماعة(.)1
 -4عبد هللا بن أبي أوفى ،واسمه علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن
هوازن بن بن أسلم بن أفصى بن حارثة األسلمي ،أبو إبراهيم ،وقيل :أبو محمد ،وقيل :أبو
معاوية ،أخو زيد بن أبي أوفي ،لهما وألبيهما صحبة ،شهد بيعة الرضوان ،قال البخاري مات سنة
سبع وثمانين ،وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة ،روى له الجماعة(.)2
درجة الحديث:
متفق عليه.
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو ٌ
فقه الحديث:
دل الحديث على أن العمرة ُيطلب فيها الطواف بالبيت ،ويشترط أن يكون سبعة أشواط من الحجر
َّ

األسود إليه ،وعلى مشروعية صالة ركعتين خلف المقام بعد طواف العمرة ،وعلى أنه ينبغي الحذر من
األعداء ،وعلى أنه –صلى هللا عليه وآله وسلم -لم يدخل الكعبة في عمرة القضاء(.)3
الحديث رقم
()119

ول أََنا م َّم ْن
َخ َب َرني ُع َب ْي ُد َّ
ان أ ْ
َح َم ُد ْب ُن َح ْن َبل َح َّدثََنا ُسْف َي ُ
وح َّدثََنا أ ْ
َّللا ْب ُن أَبى َيز َيد أََّن ُه َسم َع ْاب َن َعبَّاس َيُق ُ
َ

ض َعَفة أ َْهله(.)4
ول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -لْيَل َة اْل ُم ْزَدلَفة في َ
َق َّد َم َرُس ُ
تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )25( ،)647/3كتاب الحج )98( ،باب من قدم ضعفه أهله
بليل ،حديث رقم ( ،)1678من طريق سفيان...به .متقارب األلفاظ.
( )1تهذيب الكمال ( ،)69/3الجرح والتعديل ( ،)175/2تهذيب الكمال ( ،)75/3الثقات ( ،)331/5تقريب التهذيب
( ،)107/1تهذيب الكمال (.)76/3
( )2تهذيب الكمال (.)319 ، 318 ، 317/14
( )3المنهل العذب المورود.)249/6( ،
( )4سنن أبي داود ( )5( ،)835/2كتاب المناسك )17( ،باب التعجيل في جمع ،حديث رقم ( )1939من طريق ابن
عباس...به.
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ومسلم في صحيحه ( )15( ،)939/2كتاب الحج ) 49( ،باب استحباب تقديم دفع الضعفة من
النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى ،حديث رقم ( ،) 301من طريق سفيان...به .متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1أحمد بن محمد بن حنبل  ،إمام ثقة حافظ فقيه حجة سبقت ترجمته في الحديث الحادي والخمسين.
 -2سفيان بن عيينة بن أبي عمران  ،ثقة حافظ إمام حجة سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين.
 -3عبيد هللا بن أبي يزيد المكي ،مولى آل قارظ بن شيبة الكناني ،قال ابن سعد شيخ ،وقال يحيى بن
معين ثقة ،وقال أبو زرعة ثقة ،وقال علي بن المديني ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال
الذهبي صدوق ،وقال ابن حجر ثقة كثير الحديث ،مات سنة  126هـ ،روى له الجماعة(.)1
 -4عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب القرشي  ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثامن والسبعين.
درجة الحديث:
متفق عليه.
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو ٌ
فقه الحديث:
دل الحديث على سقوط المبيت بمزدلفة والوقوف بها لعذر لضعف أو خوف زحام أو فوات رفقة،
َّ
وهو إذن عام لكل ضعيف في الدفع إلى منى قبل الفجر؛ لرمي جمرة العقبة قبل الزحام(.)2
الحديث رقم
()120
َّللا -صلى هللا
ول َّ
وح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َكثير َح َّدثََنا ُسْف َي ُ
ال أََف َ
اض َرُس ُ
ان َح َّدثَني أَُبو الزَب ْير َع ْن َجابر َق َ
َ
()3

صى اْل َخ ْذف
عليه وسلمَ -و َعَل ْيه َّ
َم َرُه ْم أ َْن َي ْرُموا بم ْثل َح َ
السك َين ُة َوأ َ

ض َع
َوأ َْو َ

()4

في َوادى ُم َحسر(.)6()5

( )1تهذيب الكمال ( ،)178/19الطبقات الكبرى ( ،)481/5الجرح والتعديل ( ،)337/5الجرح والتعديل ( ،)338/5الجرح
والتعديل ( ،)338/5الثقات ( ،)73/5الكاشف ( ،)688/1تقريب التهذيب ( ،)375/1تهذيب الكمال (.)179/19

( )2المنهل العذب المورود.)82/6( ،
( )3حصى الخذف :هي صغار الحصى ،والخذف بالحصى أي الرمي به باألصابع ،لسان العرب (.)61/9
ض َعه راك ُبه إذا َح َمَله على ُسرعة السير ،لسان العرب (.)399/8
وض َع
البعير وأ َْو َ
( )4أوضعَ :
ُ
( )5وادي محسر :موضع ما بين مكة وعرفة ،وقيل :بين منى وعرفة ،وقيل :بين منى والمزدلفة وليس من منى وال المزدلفة
بل هو واد برأسه ،معجم البلدان (.)62/5
( )6سنن أبي داود ( )5( ،)836/2كتاب المناسك )66( ،باب التعجيل في جمع ،حديث رقم ( )1944من طريق
جابر...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه ( )15( ،)944/2كتاب الحج )52( ،باب استحباب كون حصى
الجمار بقدر حصر الحذف ،حديث رقم ( ،)1299من طريق جابر...به .مختلف األلفاظ.
والترمذي في سننه ( )6( ،)150/3كتاب الحج )55( ،باب ما جاء في اإلفاضة من عرفات،
حديث رقم ( ،)886من طريق سفيان...به .مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )24( ،)284/3كتاب مناسك الحج )215( ،باب اإليضاع في وادي
محسر ،حديث رقم ( ،)3053من طريق سفيان ...به .مختلف األلفاظ.
وابن ماجه في سننه ( )25( ،)62/3كتاب المناسك )61( ،باب الوقوف بجمع ،حديث رقم
( ،)3023من طريق أبي الزبير...به .جزء من الحديث بلفظه.
والدارمي في سننه ( )5( ،)519/1كتاب المناسك ) 59( ،باب في الرمي بمثل حصى الحذف،
حديث رقم ( ،) 1899من طريق سفيان...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)313/3حديث رقم ( ،)14296من طريق أبي الزبير...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1محمد بن كثير العبدي ،أبو عبد هللا البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثالث والعشرين.
 -2سفيان بن سعيد الثوري ،ثقة حافظ فقيه عابد سبقت ترجمته في الحديث الثامن والستين.
 -3محمد بن مسلم بن تدرس ،أبو الزبير المكي ،صدوق سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثالثين.
 -4جابر بن عبد هللا بن عمرو األنصاري  ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين.
درجة الحديث:

الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وقد أخرجه مسلم في صحيحه.

فقه الحديث:
دل الحديث على أنه يجوز للضعفة والنساء أن يفيضوا من مزدلفة قبل الفجر ،وعلى أنه يدخل
َّ
وقت رمي جمرة العقبة بطلوع شمس يوم النحر(.)1

( )1المنهل العذب المورود.)83/6( ،
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الحديث رقم
()121
ال
طاء َع ْن َع ْبد َّ
ان َح َّدثَني ُب َك ْيُر ْب ُن َع َ
وح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َكثير َح َّدثََنا ُسْف َي ُ
الر ْح َمن ْبن أَبى َي ْع َم َر الديلي َق َ
َ
َّ
ول
اء َن ٌ
َمُروا َر ُجالً َف َن َادى َرُس َ
اس -أ َْو َنَفٌر -م ْن أَ ْهل َن ْجد َفأ َ
أَتَْي ُت النب َّي -صلى هللا عليه وسلمَ -و ُه َو ب َع َرَف َة َف َج َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ر ُجالً َف َن َادى «اْلح ُّج اْلح ُّج ي ْوُم
ول َّ
َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ك ْي َ
َم َر َرُس ُ
ف اْل َحج َفأ َ
ِّ
ِّ
ام ِّمانى ثال ث ٌة فم ْن تعجل ِّفي ي ْومْي ِّن فال إِّ ْثم علْي ِّه
عرفة م ْن جاء قْبل صال ِّة ُّ
الصْب ِّح م ْن لْيلة ج ْم ٍع فتم حج ُ
ُّه أي ُ
ِّ
ِّ
ان َع ْن
ك َرَو ُاه م ْه َر ُ
ال أَُبو َد ُاوَد َو َك َذل َ
ف َر ُجالً َخْلَف ُه َف َج َع َل ُي َنادى ب َذل َ
ال ثُ َّم أ َْرَد َ
كَ .ق َ
وم ْن تأخر فال إ ْثم علْيه»َ .ق َ
َّ
ال «اْلح ُّج»َ .مَّرًة(.)1
ان َع ْن ُسْف َي َ
ال «اْلح ُّج اْلح ُّج»َ .مَّرتَْين َوَرَو ُاه َي ْح َيى ْب ُن َسعيد اْلَقط ُ
ان َق َ
ُسْف َيا َن َق َ

تخريج الحديث:
أخرجه الترمذي في سننه ( )6( ،)151/3كتاب الحج ) 57( ،باب ما جاء فيمن أدرك اإلمام
بجمع فقد أدرك الحج ،حديث رقم ( ،) 889من طريق سفيان...به .متقارب األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )24( ،)280/3كتاب مناسك الحج )211( ،باب فيمن لم يدرك صالة
الصبح مع اإلمام بالمزدلفة ،حديث رقم ( ،)3044من طريق سفيان...به .متقارب األلفاظ.
وابن ماجه في سننه ( )25( ،)58/3كتاب المناسك )57( ،باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة
جمع ،حديث رقم ( ،)3015من طريق سفيان...به .متقارب األلفاظ.
والدارمي في سننه ( )5( ،)515/1كتاب المناسك )54( ،باب ما يتم الحج حديث رقم (،)1887
من طريق بكير بن عطاء...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)335/4حديث رقم ( ،)18856من طريق سفيان...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1محمد بن كثير العبدي ،أبو عبد هللا البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثالث والعشرين.
 -2سفيان بن سعيد الثوري ،ثقة حافظ فقيه عابد سبقت ترجمته في الحديث الثامن والستين.
 -3بكير بن عطاء الليثي الكوفي ،ذكره ابن حبان في الثقات  ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال يحيى بن
معين ثقة ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر ثقة ،روى له األربعة(.)2
( )1سنن أبي داود ( )5( ،)838/2كتاب المناسك )69( ،باب من لم ُيدرك عرفة ،حديث رقم ( )1949من طريق عبد
الرحمن بن يعمر الديلي...به.
( )2تهذيب الكمال ( ،)249/4الثقات ( ،)76/4الجرح والتعديل ( ،)402/2الجرح والتعديل ( ،)402/2الكاشف
( ،)276/1تقريب التهذيب ( ،)128/1تهذيب الكمال (.)250/4
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يع َمر الديلي ،له صحبة ،عداده من أهل الكوفة ،روى عن النبي –صلى هللا عليه
 -4عبد الرحمن بن ُ
وسلم ،-روى له األربعة(.)1
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.
فقه الحديث:
دل الحديث على أهمية الوقوف بعرفات وأنه مالك الحج وأهم أركانه يفوت الحج بفوته بخالف
َّ
سائر األركان ،وعلى أنه يكفي الوقوف في جزء من أرض عرفات ولو في لحظة لطيفة من ليلة النحر،
وعلى أن آخر وقت الوقوف بعرفة طلوع فجر يوم النحر وهو متفق عليه ،وعلى أنه يجوز الخروج من
منى إلى مكة في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ولكن بشرط أن يكون بعد الزوال ورمي الجمار وقبل
غروب الشمس فإن غربت عليه وهو بمنى لزمه المبيت بها لرمي الجمار في اليوم الثالث عشر(.)2
الحديث رقم
()122
َّ
اء
يع ُة ْب ُن َع ْبد َّ
وح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َبشار َح َّدثََنا أَُبو َعاصم َح َّدثََنا َرب َ
َ
الر ْح َمن ْبن ح ْصن َح َّدثَ ْتني َج َّدتي َسَّر ُ

ان
ب ْن ُت َن ْب َه َ

َفَقا َل« :أ ُّي

َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ي ْوَم الرُءوس
ول َّ
 َو َك َان ْت َرَّب َة َب ْيت في اْل َجاهليَّة َ -قاَل ْت َخ َط َب َنا َرُس ُ
ال« :ألْيس أ ْوسط أيامِّ الت ْش ِّر ِّ
ال َعم
ي ْو ٍم هذا»ُ .قْل َنا َّ
ال أَُبو َد ُاوَد َو َك َذل َ
َّللاُ َوَرُسوُل ُه أ ْ
ك َق َ
يق»َ .ق َ
َعَل ُم َق َ

ط أَيَّام التَّ ْشريق(.)3
أَبى ُحَّرَة َّ
ط َب أ َْو َس َ
الرَقاشي إَّن ُه َخ َ
تخريج الحديث:
تفرد به أبو داود.
دراسة رجال السند:

 -1محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي ،أبو بكر البصري ُبندار ،وانما قيل له:
بندار في الحديث ،والبندار :اْل َحافظ ،قال النسائي صالح ال بأس به ،وقال ابن
ُب ْندار ألنه كان ًا

( )1تهذيب الكمال (.)21/18
( )2المنهل العذب المورود.)96/6( ،
( )3سنن أبي داود ( )5( ،)840/2كتاب المناسك )70( ،باب أي يوم يخطب بمنى ،حديث رقم ( )1953من طريق سراء
بنت نبهان...به.
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حبان كان َم َّمن يحفظ حديثه ويقرؤه من حفظه ،وقال العجلي ثقة كثير الحديث ،وقال أبو حاتم
صدوق ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر ثقة ،مات سنة  252هـ ،روى له الجماعة(.)1
 -2الضحاك بن مخلد ،أبو عاصم ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث السادس والستين.
 -3ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن الغنوي ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الذهبي ثقة ،قال ابن
احدا(.)2
حجر مقبول ،وروى له أبو داود حديثًا و ً

 -4سراء بنت نبهان الغنويَّة ،لها صحبة(.)3
درجة الحديث:

الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن ربيعة مقبول.
فقه الحديث:

دل الحديث على أن خطبة أيام التشريق تكون في أوسطها ،وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة(.)4
َّ
الحديث رقم
()123

وح َّدثََنا َه ُارو ُن ْب ُن َع ْبد َّ َّ
اس ْب ُن زَياد اْل َباهلي
ام ْب ُن َع ْبد اْل َملك َح َّدثََنا ع ْكرَم ُة َح َّدثَني اْله ْرَم ُ
َ
َّللا َحدثََنا ه َش ُ
ط ُب َّ
ال َأرَْي ُت َّ
َض َحى بم ًنى(.)5
النب َّي -صلى هللا عليه وسلمَ -ي ْخ ُ
اس َعَلى َنا َقته اْل َع ْض َباء َي ْوَم األ ْ
الن َ
َق َ

تخريج الحديث:

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ( ،) 310/4كمتاب الحج ،باب خطبة اإلمام على الراحلة ،حديث
رقم ( ،)2953من طريق عكرمة...به .متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:

 -1هارون بن عبد هللا بن مروان البغدادي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السابع عشر بعد المئة.
 -2أبو الوليد الطيالسي  ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني والعشرين.

( )1تهذيب الكمال ( ،)511/24تهذيب الكمال ( ،)517/24الثقات ( ،)111/9معرفة الثقات ( ،)232/2الجرح والتعديل
( ،)214/7الكاشف ( ،)159/2تهذيب الكمال (.)513/14
( )2تهذيب الكمال ( ،)122/9الثقات ( ،)231/4الكاشف ( ،)393/1تقريب التهذيب ( ،)207/1تهذيب الكمال (.)122/9
( )3تهذيب الكمال (.)194/35
( )4المنهل العذب المورود.)101/6( ،
( )5سنن أبي داود ( )5( ،)841/2كتاب المناسك )72( ،باب من قال خطب يوم النحر ،حديث رقم ( )1954من طريق
بن زياد الباهلي...به.
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 -3عكرمة بن عمار العجلي أبو عمار اليمامي بصري األصل ،قال ابن حبان كان يحدث من غير
كتابة ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم صدوق وربما وهم وربما دلس ،وقال يحيى بن معين صدوق
ليس به بأس ،وقال ابن حجر صدوق ،مات قبيل الستين ،استشهد به البخاري في الصحيح ،وروى له
الباقون(.)1

 -4الهرماس بن زياد الباهلي ،أبو حيدر البصري ،صحابي روى عن النبي –صلى هللا عليه وسلم،-
روى له أبو داود والنسائي(.)2
درجة الحديث:
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن عكرمة صدوق.
فقه الحديث:
دل الحديث على أنه ُيسن إلمام الحج أن يخطب الحجاج يوم النحر خطبة يعلمهم فيها المناسك
َّ

بمنى ،ورمي الجمار أيام التشريق ،وغير ذلك(.)3
التي أمامهم ،كالمبيت ً
الحديث رقم
()124

ان َع ْن هالَل ْبن َعامر اْل ُم َزني َح َّدثَني َراف ُع ْب ُن
وح َّدثََنا َع ْب ُد اْل َوهَّاب ْب ُن َع ْبد َّ
الرحيم الد َم ْشقي َح َّدثََنا َم ْرَو ُ
َ
ط ُب َّ
ين ْارتََف َع الض َحى َعَلى َب ْغَلة
ول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ي ْخ ُ
اس بم ًنى ح َ
الن َ
ال َأرَْي ُت َرُس َ
َع ْمرو اْل ُم َزنى َق َ
اء َو َعلى -رضى هللا عنهُ -ي َعبُر َع ْن ُه َو َّ
اس َب ْي َن َقاعد َوَقائم(.)4
الن ُ
َش ْه َب َ

تخريج الحديث:
تفرد به أبو داود.

( )1تهذيب الكمال ( ،)256/20الثقات ( ،)233/5معرفة الثقات ( ،)144/2الجرح والتعديل ( ،)11/7الجرح والتعديل
( ،)11/7تقريب التهذيب ( ،)396/1تهذيب الكمال (.)264/20
( )2تهذيب الكمال ( ،)163/30تهذيب الكمال (.)164/30
( )3المنهل العذب المورود.)103/6( ،
( )4سنن أبي داود ( )5( ،)841/2كتاب المناسك )73( ،باب أي وقت يخطب يوم النحر ،حديث رقم ( )1956من
طريق رافع بن عمرو المزني...به.
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دراسة رجال السند:
 -1عبد الوهاب بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب بن ُم َح َّمد بن يزيد ،األشجعي ،أبو عبد هللا الدمشقي

الجوبري ،من أهل قرية جوبر من غوطة دمشق ،ذكره ابن حبان في الثقات  ،وقال الذهبي ثقة،
وقال ابن حجر صدوق ،مات سنة  249هـ ،روى له أبو داود وغيره(.)1

 -2مروان بن معاوية بن الحارث  ،ثقة حافظ سبقت ترجمته في الحديث الثامن والخمسين.
 -3هالل بن عامر بن عمرو المزني الكوفي ،ذكره ابن حبان في الثقات  ،قال أبو حاتم ثقة ،قال
الذهبي ثقة قال ابن حجر ثقة(.)2
 -4رافع بن عمرو المزني ،له صحبة ،سكن البصرة ،وشهد الجابية مع ُع َمر بن الخطاب ،روى عن
النبي –صلى هللا عليه وسلم ،-روى له أبو داود والنسائي حديثًا ،وابن ماجه آخر(.)3
درجة الحديث:
الحديث حسن بهذا اإلسناد؛ ألن عبد الوهاب صدوق.
فقه الحديث:
ويستحب للحاج
َّ
دل الحديث على أن خطبة يوم النحر كانت وقت الضحى قبل طواف اإلفاضةُ ،

دل على مشروعية الخطبة على
األول ،كما َّ
حضور الخطبة واالغتسال لها والتطيب بعد التحلل ولو َّ
الدابة ،وعلى جواز التبليغ عن الخطيب إذا لم يصل صوته إلى جميع الحاضرين(.)4
الحديث رقم
()125
وح َّدثََنا
َ

اق َح َّدثَني َحارثَ ُة ْب ُن َو ْهب اْل ُخ َزاعي َ -و َك َان ْت أُم ُه تَ ْح َت
النَفْيلي َح َّدثََنا ُزَه ْيٌر َح َّدثََنا أَُبو إ ْس َح َ
َّللا بن عمر َ -قال َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -بم ًنى َو َّ
اس أَ ْكثَُر
ف َرُسول َّ
صل ْي ُت َخْل َ
الن ُ
ُع َب ْي َد َّ ْ َ ُ َ َ
َ َ

ُع َم َر َف َوَل َد ْت َل ُه
ما َكانوا َف َّ
اع َة َوَد ُارُه ْم ب َم َّك َة(.)5
ال أَُبو َد ُاوَد َحارثَ ُة م ْن ُخ َز َ
صلى ب َنا َرْك َعتَْين في َح َّجة اْل َوَداعَ .ق َ
َ ُ َ

( )1تهذيب الكمال ( ،)501/18الثقات ( ،)411/8الكاشف ( ،)674/1تقريب التهذيب ( ،)368/1تهذيب الكمال (.)502/8
( )2تهذيب الكمال ( ،)340/30الثقات ( ،)571/7الجرح والتعديل ( ،)74/9الكاشف ( ،)342/2تقريب التهذيب (.)575/1
( )3تهذيب الكمال ( ،)31/9تهذيب الكمال (.)33/9
( )4المنهل العذب المورود.)105/6( ،

( )5سنن أبي داود ( )5( ،)844/2كتاب المناسك )77( ،باب القصر ألهل مكة ،حديث رقم ( )1965من طريق حارثة بن
وهب الخزاعي...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )18( ،)697/2كتاب تقصير الصالة )2( ،باب الصالة بمنى،
حديث رقم ( ،) 1083من طريق أبي إسحاق...به .مختلف األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )6( ،)483/1كتاب صالة المسافرين وقصرها )2( ،باب تقصير الصالة
بمنى ،حديث رقم ( ،)696من طريق أبي إسحاق...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن محمد بن علي النفيلي الحراني  ،ثقة حافظ سبق ترجمته في الحديث الحادي والثالثين.
 -2زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل  ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث التاسع والخمسين.
 -3أبو إسحاق السبيعي الكوفي  ،ثقة مكثر عابد سبقت ترجمته في الحديث الخامس والخمسين.
 -4حارثة بن وهب الخزاعي ،أخو عبي د هللا بن عمر بن الخطاب ألمه ،أمهما أم كلثوم بنت جرول
الخزاعي ،له صحبة ،يعد من الكوفيين ،روى عن النبي –صلى هللا عليه وسلم ،-روى له الجماعة(.)1
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
للن ُسك(.)2
َّ
مقيما؛ ألن القصر ُ
دل الحديث على أن من كان َب ً
منى في أيامها واقتدى بمسافر يقصر وان كان ً
الحديث رقم
()126
ان َيأْتي اْلج َم َار في
وح َّدثََنا اْلَق ْع َنبي َح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
َّللا –َي ْعنىْ :اب َن ُع َم َرَ -ع ْن َنافع َعن ْابن ُع َم َر أََّن ُه َك َ
َ

َن َّ
األَيَّام الثَّالَثَة َب ْع َد َي ْوم َّ
الن ْحر َماش ًيا َذاه ًبا َوَراج ًعا َوُي ْخبُر أ َّ
ان َيْف َع ُل َذلك(.)3
النب َّي -صلى هللا عليه وسلمَ -ك َ

تخريج الحديث:

اء في َرْمي الج َمار َراكًبا
أخرجه الترمذي في سننه ( )6( ،)157/3كتاب الحجَ )63( ،ب ُ
اب َما َج َ
َو َماشًيا ،حديث رقم ( ،)900من طريق عبيد هللا بن عمر عن نافع...به .مختلف األلفاظ.
( )1تهذيب الكمال (.)318/5

( )2المنهل العذب المورود.)123/6( ،

( )3سنن أبي داود ( )5( ،)845/2كتاب المناسك )78( ،باب في َرْمي الجمار ،حديث رقم ( )1969من طريق ابن
عمر...به.
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دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2عبد هللا بن عمر بن حفص بن عاصم  ،ضعيف عابد سبقت ترجمته في الحديث الثمانين.
 -3نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
درجة الحديث:
الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن عبد هللا بن عمر ضعيف ،وبمتابعة عبيد هللا عن نافع عند
الترمذي يرتقي إلى الحسن لغيره.
فقه الحديث:
دل الحديث على أن األفضل في الذهاب إلى رمي الجمار أيام التشريق الثالثة المشي ،بخالف
َّ
ُ
رمي جمرة العقبة يوم النحر فإن األفضل فيه الركوب(.)1
الحديث رقم
()127
َّللا ْبن ُع َم َر أ َّ
ال:
ول َّ
وح َّدثََنا اْلَق ْع َنبي َع ْن َمالك َع ْن َنافع َع ْن َع ْبد َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ق َ
َن َرُس َ
َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
َّللا
ول َّ
ول َّ
َّللا َواْل ُمَقصر َ
ال« :الل ُهم ْارحمِّ اْل ُمحّلقين»َ .قاُلوا َيا َرُس َ
ينَ .ق َ
«الل ُهم ْارحمِّ اْل ُمحّلقين»َ .قاُلوا َيا َرُس َ
ال «واْل ُمق ِّّص ِّرين»(.)2
َواْل ُمَقصر َ
ينَ .ق َ

تخريج الحديث:

أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ( ،)138/2حديث رقم ( ،)6234من طريق مالك...به.
متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -3نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
( )1المنهل العذب المورود.)123/6( ،

( )2سنن أبي داود ( )5( ،)848/2كتاب المناسك )79( ،باب الحلق والتقصير ،حديث رقم ( )1979من طريق ابن
عمر...به.
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درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.
فقه الحديث:
دل الحديث على أنه يجوز الدعاء بالرحمة لألحياء وعدم اختصاصه باألموات ،وعلى أن
َّ
مجمع عليه ،وعلى أن الحلق أفضل من التقصير ،وعلى أن الحلق أو
التقصير يجزئ في التحلل وهو
ٌ
التقصير ُن ُسك من مناسك الحج(.)1
الحديث رقم
()128

َّ
ام َع ْن َقتَ َاد َة َع ْن أ ََنس أ َّ
َّللا -صلى
ول َّ
َن َرُس َ
َ
وح َّدثََنا أَُبو اْل َوليد الط َيالسي َو ُه ْد َب ُة ْب ُن َخالد َقاالَ َح َّدثََنا َه َّم ٌ
َّ َّ
ال أَُبو َد ُاوَد أ َْتَق ْن ُت م ْن َها ُه َنا
هللا عليه وسلمْ -
اعتَ َم َر أ َْرَب َع ُع َمر ُكل ُه َّن في ذي اْلَق ْع َدة إال التي َم َع َح َّجته َ -ق َ
َضب ْط ُه ُ -ع ْم َرًة َزَم َن اْل ُح َد ْيب َية
م ْن ُه ْد َب َة َو َسم ْعتُ ُه م ْن أَبى اْل َوليد َوَل ْم أ ْ
اْلَق ْع َدة َو ُع ْم َرًة م َن اْلج ْع َرَانة َح ْي ُث َق َس َم َغ َنائ َم ُح َن ْين في ذي اْلَق ْع َدة َو ُع ْم َرًة

تخريج الحديث:

ضاء في ذي
أ َْو م َن اْل ُح َد ْيب َية َو ُع ْم َرَة اْلَق َ
َم َع َح َّجته(.)2

أخرجه البخاري في صحيحه ( )26( ،)741/3كتاب العمرة )3( ،باب كم اعتمر النبي –صلى
هللا عليه وسلم ،-حديث رقم ( ،)1779من طريق همام...به .مختلف األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )15( ،)916/2كتاب الحج )35( ،باب بيان عدد عمرة النبي –صلى هللا
عليه وسلم -وزمانهن ،حديث رقم (...)1253به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1أ -أبو الوليد الطيالسي  ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني والعشرين.
ب -هدبة بن خالد بن األسود بن هدبة القيسي الثوباني ،أبو خالد البصري ،أخو أمية بن خالد،
ويقال له :هداب ،قال النسائي ضعيف ،وذكره ابن حبان في الثقات،
من بني قيس بن ثوبانُ ،
وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم صدوق ،قال الذهبي صدوق ،وقال ابن حجر ثقة عابد ،مات
سنة بضع وثالثين ،روى له البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم(.)3
( )1المنهل العذب المورود.)216/6( ،
( )2سنن أبي داود ( )5( ،)853/2كتاب المناسك )80( ،باب العمرة ،حديث رقم ( )1994من طريق أنس...به.
( )3تهذيب الكمال ( ،)152/30تهذيب الكمال ( ،)155/30الثقات ( ،)246/9معرفة الثقات ( ،)325/2الجرح والتعديل
( ،)114/9الكاشف ( ،)334/2تقريب التهذيب ( ،)571/1تهذيب الكمال (.)155/30
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 -2همام بن يحيى بن دينار العوذي المحلمي  ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثالث والعشرين.
 -3قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث السادس.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على أن النبي –صلى هللا عليه وسلم -لم يكرر العمرة في سنة واحدة(.)1
َّ
الحديث رقم
()129
َّللا ْبن ُع َم َر أ َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -د َخ َل
ول َّ
وح َّدثََنا اْلَق ْع َنبي َع ْن َمالك َع ْن َنافع َع ْن َع ْبد َّ
َن َرُس َ
َ

َّللا ْب ُن ُع َم َر
ال َع ْب ُد َّ
ان ْب ُن َ
طْل َح َة اْل َح َجبي َوبالَ ٌل َفأ ْ
ام ُة ْب ُن َزْيد َو ُع ْث َم ُ
يها َق َ
َغَلَق َها َعَل ْيه َف َم َك َث ف َ
ُس َ
اْل َك ْع َب َة ُه َو َوأ َ
ود ْين
ول َّ
ودا َع ْن َي َساره َو َع ُم َ
ال َج َع َل َع ُم ً
َف َسأَْل ُت بالَالً ح َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -فَق َ
ص َن َع َرُس ُ
ين َخ َر َج َما َذا َ
َّ
صَّلى(.)2
اء ُه َ-و َك َ
َع ْن َيمينه َوثَالَثَ َة أ ْ
ان اْل َب ْي ُت َي ْو َمئذ َعَلى ستة أَ ْعم َدة -ثُ َّم َ
َعم َدة َوَر َ

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )8( ،)727/1كتاب الصالة )96( ،باب الصالة بين السواري في
غير جماعة ،حديث رقم ( ،)505من طريق مالك...به .متقارب األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )15( ،)966/2كتاب الحج )68( ،باب استحباب دخول الكعبة للحاج
وغيره ،حديث رقم ( ،)1329من طريق مالك...به .متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -3نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
( )1المنهل العذب المورود.)166/6( ،
( )2سنن أبي داود ( )5( ،)864/2كتاب المناسك )93( ،باب الصالة في الكعبة ،حديث رقم ( )2023من طريق عبد هللا
بن عمر...به.
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درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على جواز رواية الصحابي عن الصحابي ،وعلى جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل
َّ
واال كتفاء بخبره ،وعلى استحباب دخول الكعبة ولو لغير الحاج ،وعلى استحباب الصالة داخل الكعبة(.)1

الحديث رقم
()130

َّللا ْبن ُع َم َر أ َّ
اخ
ول َّ
وح َّدثََنا اْلَق ْع َنبي َع ْن َمالك َع ْن َنافع َع ْن َع ْبد َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -أ ََن َ
َن َرُس َ
َ
باْلب ْطحاء الَّتي بذي اْلحَليَفة َف َّ
َّللا ْب ُن ُع َم َر َيْف َع ُل َذلك(.)2
ان َع ْب ُد َّ
صلى ب َها َف َك َ
ُْ
َ َ
َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )25( ،)480/3كتاب الحج )14( ،باب حديث رقم ( ،)1532من

طريق مالك...به .مختلف األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )15( ،)981/2كتاب الحج ) 77( ،باب التعريس بذي الحليفة ،حديث رقم
( ،)1257من طريق عبد هللا بن عمر...به .متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -3نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على استحباب النزول ببطحاء ذي الحليفة والصالة بها إذا صدر من الحج والعمرة
َّ

فمر بها(.)3
وغيرهما َّ

( )1المنهل العذب المورود.)216/6( ،
( )2سنن أبي داود ( )5( ،)871/2كتاب المناسك )100( ،باب زيارة القبور ،حديث رقم ( )2044من طريق عبد هللا بن
عمر...به.
( )3المنهل العذب المورود.)258/6( ،
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كتاب النكاح
الحديث رقم
()131

ص َه ْيب َع ْن أ ََنس ْبن َمالك أ َّ
َن
وح َّدثََنا َع ْمُرو ْب ُن َع ْون أ ْ
َ
َخ َب َرَنا أَُبو َع َو َان َة َع ْن َقتَ َاد َة َو َع ْبد اْل َعزيز ْبن ُ
َّ
صفَّي َة َو َج َع َل ع ْتَق َها َص َدا َق َها(.)1
النب َّي -صلى هللا عليه وسلم -أ ْ
َعتَ َق َ

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )67( ،)34/9كتاب النكاح )14( ،باب من جعل عتق األمة
صداقها ،حديث رقم ( ،)5086من طريق أنس بن مالك...به .بلفظه.
ومسلم في صحيحه ( )16( ،)1043/2كتاب النكاح )14( ،باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها،
حديث رقم ( ،)1365من طريق أنس...به .بلفظه.
والترمذي في سننه ( )8( ،)275/3كتاب النكاح ) 23( ،باب ما جاء في الرجل يعتق األمة ثم
يتزوجها ،حديث رقم ( ،)1115من طريق أبي عوانة...به .بلفظه.
والنسائي في سننه ( )26( ،)441/3كتاب النكاح )64( ،باب التزويج على العتق ،حديث رقم
( ،)3342من طريق أبي عوانة...به .بلفظه.
وابن ماجه في سننه ( )9( ،)192/2كتاب النكاح )42( ،باب الرجل يعتق أمة ثم يتزوجها،
حديث رقم ( ،) 1957من طريق ثابت وعبد العزيز بن صهيب...به .مختلف األلفاظ.
والدارمي في سننه ( )11( ،)541/1كتاب النكاح ) 45( ،باب في األمة يجعل عتقها صداقها،
حديث رقم ( ،)2242من طريق أنس بن مالك...به .بلفظه.
وأحمد في مسنده ( ،)165/3حديث رقم ( ،)12623من طريق أنس بن مالك...به .بلفظه.
دراسة رجال السند:
 -1عمرو بن عون بن أوس بن الجعد السلمي ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث الحادي والستين.

 -2الوضاح بن عبد هللا اليشكري ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث الثامن والعشرين.
 -3أ -قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز  ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث السادس.
ب -عبد العزيز بن صهيب البناني ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث األول.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
( )1سنن أبي داود ( )6( ،)877/2كتاب النكاح )6( ،باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها ،حديث رقم ( )2054من
طريق أنس بن مالك...به.
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درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على أنه يجوز للسيد أن يجعل عتق جاريته صداقها(.)1
َّ
الحديث رقم
()132
يل َح َّدثََنا َح َّم ٌاد َع ْن ثَابت اْلُب َناني َو ُح َم ْيد َع ْن أ ََنس أ َّ
َّللا -صلى هللا
ول َّ
َن َرُس َ
وسى ْب ُن إ ْس َماع َ
َ
وح َّدثََنا ُم َ

ال َّ
النبي -صلى هللا عليه وسلم« -م ْهي ْم(.»)2
عليه وسلمَ -أرَى َع ْب َد َّ
الر ْح َمن ْب َن َع ْوف َو َعَل ْيه َرْد ُ
ع َزْعَف َران َفَق َ
ال «أ ْولِّ ْم ول ْو ِّبشا ٍة»(.)3
ول َّ
ال َوْزَن َن َواة م ْن َذ َهبَ .ق َ
ال «ما أ ْصد ْقتها»َ .ق َ
ام َأرًَةَ .ق َ
ال َيا َرُس َ
َفَق َ
َّللا تََزَّو ْج ُت ْ

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( ،)67( ،)159/9كتاب النكاح )69( ،باب الوليمة ولو بشاه،
حديث رقم ( ،) 5167من طريق حميد...به .مختلف األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )16( ،)22/2كتاب النكاح ) 13( ،باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن،
حديث رقم ( ،) 1427من طريق حميد...به .مختلف األلفاظ.
والترمذي في سننه ( )8( ،)260/3كتاب النكاح )10( ،باب ما جاء في الوليمة ،حديث رقم
( ،)1094من طريق حماد بن زيد...به .مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )26( ،)447/3كتاب النكاح )67( ،باب التزويج على نواة من ذهب،
حديث رقم ( ،) 3351من طريق حميد الطويل...به .مختلف األلفاظ.
وابن ماجه في سننه ( )9( ،)177/2كتاب النكاح )24( ،باب الوليمة ،حديث رقم ( ،)1907من
طريق حماد بن زيد...به .مختلف األلفاظ.
والدارمي في سننه ( )11( ،)627/1كتاب النكاح )22( ،باب في الوليمة ،حديث رقم (،)2204
من طريق حماد بن زيد...به .مختلف األلفاظ.

( )1المنهل العذب المورود.)181/3( ،
( )2مهيم :كلمة يمانية يستفهم بها معناها :ما حالك؟ وما شأنك؟ ،لسان العرب (.)565/12
( )3سنن أبي داود ( )6( ،)902/2كتاب النكاح )30( ،باب َّقلة المهر ،حديث رقم ( )2109من طريق أنس...به.
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ومالك في الموطأ ( )28( ،)395/1كتاب النكاح ( ) 21باب ما جاء في الوليمة ،حديث رقم
( ،)47من طريق حميد الطويل...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -2حماد بن سلمة بن دينار البصري  ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -3أ -ثابت بن أسلم البناني ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
ب -حميد بن أبي حميد الطويل ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثامن.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على جواز التزعفر للرجل وينافيه حديث أنس أن النبي -صلى هللا عليه وسلم -نهى
َّ
يضا على وجوب الوليمة في العرس(.)1
دل على مشروعية قلة المهرَّ ،
عفر للرجال ،كما َّ
عن التز ُ
ودل أ ً
الحديث رقم
()133

الساعدي أ َّ
َّللا -صلى
ول َّ
وح َّدثََنا اْلَق ْع َنبي َع ْن َمالك َع ْن أَبى َحازم ْبن د َينار َع ْن َس ْهل ْبن َس ْعد َّ
َن َرُس َ
َ
ال َيا
ول َّ
اما َ
َّللا إني َق ْد َو َه ْب ُت َنْفسى َل َ
ام َر ُج ٌل َفَق َ
ام َأرٌَة َفَقاَل ْت َيا َرُس َ
اء ْت ُه ْ
ام ْت ق َي ً
كَ .فَق َ
هللا عليه وسلمَ -ج َ
طويالً َفَق َ

َّللا -صلى هللا عليه وسلم« :-ه ْل ِّعْندك ِّم ْن شي ٍء
ول َّ
ول َّ
يها إ ْن َل ْم َي ُك ْن َل َ
ال َرُس ُ
اج ٌةَ .فَق َ
ك ب َها َح َ
َرُس َ
َّللا َزو ْجن َ
ْ
ِّ
َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمِّ« :-إنك ِّإ ْن أ ْعطْيتها
ول َّ
ُت ْصد ُقها إِّي ُ
ال َرُس ُ
ال َما ع ْندي إال إ َزاري َه َذاَ .فَق َ
اه»َ .فَق َ
ِّ
يد»َ .فاْلتَ َم َس
ال« :فاْلت ِّم ْس ول ْو خات اما ِّم ْن ح ِّد ٍ
ال الَ أَج ُد َش ْيئًاَ .ق َ
إِّزارك جل ْست وًل ِّإزار لك فاْلتم ْس شْيائا»َ .ق َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم« :-فه ْل معك ِّمن اْلُقْر ِّ
ورُة َك َذا
ول َّ
ال َن َع ْم ُس َ
آن ش ْي ٌء»َ .ق َ
ال َل ُه َرُس ُ
َفَل ْم َيج ْد َش ْي ًئا َفَق َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم« :-ق ْد زو ْج ُتكها ِّبما معك ِّمن اْلُقْر ِّ
آن»(.)2
ول َّ
ورُة َك َذا .ل ُس َور َس َّم َ
ال َل ُه َرُس ُ
اهاَ .فَق َ
َو ُس َ

( )1المنهل العذب المورود.)289/3( ،
( )2سنن أبي داود ( )6( ،)903/2كتاب النكاح )31( ،باب في التزويج على العمل يعمل ،حديث رقم ( )2111من
طريق سهل بن سعد الساعدي...به.

194

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )66( ،)771/8كتاب فضائل القرآن )21( ،باب خيركم من تعلم

القرآن وعلمه ،حديث رقم ( ،) 5029من طريق أبي حازم...به .مختلف األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )16( ،)1040/2كتاب النكاح )13( ،باب الصداق وجواز كونه تعليم
قرآن ،حديث رقم ( ،)1425من طريق ...به .مختلف األلفاظ.
والترمذي في سننه ( )8( ،)274/3كتاب النكاح ( )22باب منه [ت ]22حديث رق م(،)1114
من طريق مالك بن أنس...به .مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )26( ،)439/3كتاب النكاح )62( ،باب التزويج على سور من القرآن،
حديث رقم ( ،) 3339من طريق أبي حازم...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -3سلمة بن دينار ،أبو حازم األعرج ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السادس واألربعين.
 -4سهل بن سعد الساعدي ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث السادس واألربعين.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على جواز هبة المرأة نفسها للنبي -صلى هللا عليه وسلم ،-وهذا من خصوصياته،
َّ
وعلى أنه ال بد في النكاح من الصداق ،وفي الحديث داللة على أنه يكفي من المهر أقل ما يتمول ،كما
دل على أنه يجوز التختم بخاتم من حديد بال كراهة ،ودل على جواز جعل تعليم القرآن صدا ًقا(.)1
َّ
الحديث رقم
()134

ان ْب ُن أَبى َش ْي َب َة َع ْن ُه َش ْيم َع ْن ُح َم ْيد َع ْن أ ََنس ْبن َمالك (رضي هللا عنه)
وح َّدثََنا َو ْه ُب ْب ُن َبقَّي َة َو ُع ْث َم ُ
َ
ال َح َّدثَني
ول َّ
الَ :ل َّما أ َ
ام ع ْن َد َها ثَالَثًاَ .زَاد ُع ْث َم ُ
ان َو َك َان ْت ثَي ًباَ .وَق َ
َخ َذ َرُس ُ
َق َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -
صفَّي َة أََق َ
َخ َب َرَنا أ ََن ٌس(.)2
َخ َب َرَنا ُح َم ْيٌد أ ْ
ُه َش ْي ٌم أ ْ
( )1المنهل العذب المورود.)294/3( ،
( )2سنن أبي داود ( )6( ،)909/2كتاب النكاح )35( ،باب في المقام عند البكر ،حديث رقم ( )2123من طريق أنس
بن مالك...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه أحمد في مسنده ( ،)99/3حديث رقم ( ،)11891من طريق هشيم...به .متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1وهب بن بقية بن عثمان بن سابور بن عبيد بن آدم بن زياد الواسطي ،أبو محمد المعروف
بوهبان ،ذكره ابن حبان في الثقات  ،وقال الذهبي ثقة ،وقال ابن حجر ثقة ،مات سنة  239هـ،
روى له أبو داود والنسائي(.)1
 -2عثمان بن محمد بن إبراهيم بن خواستي العبسي  ،ثقة حافظ سبقت ترجمته في الحديث السبعين.
 -3حميد بن أبي حميد الطويل ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثامن.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات.
فقه الحديث:
دل الحديث على استحباب مالطفة الزوجة ،وعلى مشروعية العدل بين الزوجات ،وعلى مشروعية
َّ
تخيير الثيب بين ُمقام الثالث عندها بال قضاء وبين ُمقام السبع والقضاء(.)2
الحديث رقم
()135
َن َّ
َ َّ
ام َع ْن أَبى الزَب ْير َع ْن َجابر أ َّ
النب َّي -صلى هللا عليه وسلمَ -أرَى
يم َح َّدثََنا ه َش ٌ
وحدثََنا ُم ْسل ُم ْب ُن إ ْب َراه َ
ال َل ُه ْم« :إِّن اْلمْ أرة ُتْق ِّب ُل ِّفي
ام َأرًَة َف َد َخ َل َعَلى َزْي َن َب ب ْنت َج ْحش َفَق َ
َص َحابه َفَق َ
ضى َح َ
اجتَ ُه م ْن َها ثُ َّم َخ َر َج إَلى أ ْ
ْ
ان فم ْن وجد ِّم ْن ذ ِّلك شيائا فْليأ ِّ
ْت أ ْهل ُه فِّإن ُه ُي ْض ِّمُر ما ِّفي ن ْف ِّس ِّه»(.)3
صورِّة شْيط ٍ
ْ
ُ
( )1تهذيب الكمال ( ،)115/31الثقات ( ،)229/9الكاشف ( ،)356/2تقريب التهذيب ( ،)584/1تهذيب الكمال
(.)118/31
( )2المنهل العذب المورود.)2/3( ،
( )3سنن أبي داود ( )6( ،)921/2كتاب النكاح )44( ،باب ما يؤمر به من غض البصر ،حديث رقم ( )2151من
طريق جابر...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه ( )16( ،)1021/2كتاب النكاح )2( ،باب ندب من رأى امرأة فوقعت
في نفسه ،حديث رقم ( ،)1403من طريق هشام...به .مختلف األلفاظ.
والترمذي في سننه ( )9( ،)303/3كتاب الرضاع )9( ،باب ما جاء في الرجل يرى المرأة
تعجبه ،حديث رقم ( ،)1158من طريق هشام الدستوائي...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1مسلم بن إبراهيم األزدي الفراهيدي ،ثقة مأمون سبقت ترجمته في الحديث السابع والعشرين.
 -2هشام بن أبي عبد هللا الدستوائي ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث السادس.
 -3محمد بن مسلم بن تدرس ،أبو الزبير المكي ،صدوق سبقت ترجمته في الحديث الخامس والثالثين.

 -4جابر بن عبد هللا بن عمرو األنصاري  ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وقد أخرجه مسلم في صحيحه.
فقه الحديث:
دل الحديث على التحذير من النظر إلى المرأة األجنبية؛ لما يترتب عليه من الشر والفتنة والميل
َّ
إليها والتعلق بها ،كما حذر المرأة من الخروج من بيتها إال لحاجة ال تجد منها ًبدا ،وعلى أنه ال بأس

بطلب الرجل امرأته في الوقاع في النهار وغيره ،كما ُيستحب لمن رأى امرأة أجنبية فأعجبته أن يأتي
زوجته فيقضي شهوته منها(.)1
الحديث رقم
()136

َخ َب َرَنا ثَاب ٌت اْلُب َناني َع ْن أ ََنس ْبن َمالك أ َّ
ود َك َان ْت إ َذا
يل َح َّدثََنا َح َّم ٌاد أ ْ
َن اْل َي ُه َ
وسى ْب ُن إ ْس َماع َ
َ
وح َّدثََنا ُم َ
َّللا -
ول َّ
ام َأرٌَة أ ْ
َح َ
وها َوَل ْم ُي َجام ُع َ
وها َوَل ْم ُي َشارُب َ
وها م َن اْل َب ْيت َوَل ْم ُي َؤاكُل َ
َخ َر ُج َ
وها في اْل َب ْيت َف ُسئ َل َرُس ُ
اض ْت م ْن ُه ُم ْ
َّللاُ تَ َعاَلى﴿ :ي ْسأُلونك ع ِّن اْلم ِّح ِّ
اعت ِّزُلوا الِّّنساء ِّفي
ك َفأ َْن َزَل َّ
يض ُق ْل ُهو أ اذى ف ْ
صلى هللا عليه وسلمَ -ع ْن َذل َ

َّللا -صلى هللا عليه وسلم« :-ج ِّ
اْلم ِّح ِّ
وهن ِّفي
ول َّ
ام ُع ُ
يض﴾ [سورة البقرة اآلية ]222 :إَلى آخر َ
ال َرُس ُ
اآليةَ ،فَق َ
ِّ
ِّ
ع َش ْي ًئا م ْن أ َْمرَنا إالَّ َخاَلَف َنا
ود َما ُير ُيد َه َذا َّ
الر ُج ُل أ َْن َي َد َ
اصن ُعوا ُكل ش ْي ٍء غْير الّنكاح»َ .فَقاَلت اْل َي ُه ُ
اْلُبُيوت و ْ
ود
ول َّ
َّاد ْب ُن ب ْشر إَلى َرُسول َّ
َّللا إ َّن اْل َي ُه َ
ض ْير َو َعب ُ
ُس ْي ُد ْب ُن ُح َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -فَقاالَ َيا َرُس َ
اء أ َ
فيهَ .ف َج َ
( )1المنهل العذب المورود.)52/3( ،

197

ظ َنَّنا أ َْن َق ْد َوج َد
ول َك َذا َو َك َذا أََفالَ َن ْنك ُح ُه َّن في اْل َمحيض َفتَ َم َّع َر َو ْج ُه َرُسول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -حتَّى َ
تَُق ُ
اه َما
استَْقَبَل ْت ُه َما َهدَّي ٌة م ْن َل َبن إَلى َرُسول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ف َب َع َث في آثَاره َما َف َسَق ُ
َعَل ْيه َما َف َخ َر َجا َف ْ
ظ َنَّنا أََّن ُه َل ْم َيج ْد َعَل ْيه َما(.)1
َف َ

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه ( )3( ،)246/1كتاب الحيض )2( ،باب االضطجاع مع الحائض في
لحاف واحد ،حديث رقم ( ،)302من طريق ثابت...به .مختلف األلفاظ.
والترمذي في سننه ( )44( ،)58/5كتاب تفسير القرآن ،كتاب [م – 24ت تابع  ،]3حديث رقم
( ،)2977من طريق حماد...به .مختلف األلفاظ.
والنسائي في سننه ( )1( ،)246/1كتاب الطهارة ،)181( ،باب تأويل قوله تعالى{ :ويسألونك
عن المحيض} ،حديث رقم ( ،)287من طريق حماد...به .مختلف األلفاظ.
وابن ماجه في سننه ( )1( ،)264/1كتاب الطهارة وسننها )125( ،باب ما جاء في مؤاكلة
الحائض وسؤرها ،حديث رقم ( ،)644من طريق حماد...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في المسند ( ،)132/3حديث رقم ( ،)12294من طريق حماد...به .متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -2حماد بن سلمة بن دينار البصري  ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -3ثابت بن أسلم البناني ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،والحديث أخرجه مسلم في صحيحه.
فقه الحديث:
دل الحديث على تحريم وطء الحائض ،وهو مجمع عليه ،ومستحله كافر ،وعلى جواز االستمتاع
َّ
طء(.)2
بالحائض بكل أنواعه ما عدا الو ْ
( )1سنن أبي داود ( )6( ،)928/2كتاب النكاح )47( ،باب في إتيان الحائض ومباشرتها ،حديث رقم ( )2165من
طريق أنس بن مالك...به.
( )2المنهل العذب المورود.)37/3( ،
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كتاب الطالق
الحديث رقم
()137
َّللا بن عمر أََّنه َ َّ
ض َعَلى َع ْهد
ام َأرَتَ ُه َوه َى َحائ ٌ
وح َّدثََنا اْلَق ْع َنبي َع ْن َمالك َع ْن َنافع َع ْن َع ْبد َّ ْ ُ َ َ ُ
طل َق ْ
َ
َّ
ال
ول َّ
َرُسول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ع ْن َذل َ
ك َفَق َ
َل ُع َمُر ْب ُن اْل َخطاب َرُس َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ف َسأ َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم« :-مْرُه فْلُير ِّ
اج ْعها ُثم ْلُي ْم ِّس ْكها حتى ت ْط ُهر ُثم ت ِّحيض ُثم ت ْط ُهر ُثم إِّ ْن شاء
ول َّ
َرُس ُ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اء»(.)1
َّللا ُسْبحان ُه أ ْن ُتطلق لها الّنس ُ
أ ْمسك ب ْعد ذلك واِّ ْن شاء طلق قْبل أ ْن يمس فتْلك اْلعد ُة التي أمر ُ

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( ،)68( ،)295/9كتاب الطالق )1( ،باب قول هللا تعالى{ :يا أيها
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة} [الطالق ،]1 :حديث رقم ( ،)5251من طريق
مالك...به .بلفظه.

ومسلم في صحيحه ( )18( ،)1093/2كتاب الطالق )1( ،باب تحريم طالق الحائض بغير
رضاها ،حديث رقم ( ،)1471من طريق مالك...به .متقارب األلفاظ.
والنسائي في سننه ( ،)27( ،)471/3كتاب الطالق )1( ،باب وقت الطالق للعدة ،حديث رقم
( ،)3389من طريق نافع...به .متقارب األلفاظ.
وابن ماجه في سننه ( )10( ،)215/2كتاب الطالق ) 2( ،باب طالق السنة ،حديث رقم
( ،)2019من طريق نافع...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)102/2حديث رقم ( ،)5792من طريق نافع...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -3نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
( )1سنن أبي داود ( )7( ،)934/2كتاب الطالق )4( ،باب في طالق السنة ،حديث رقم ( )1757من طريق عبد هللا بن
عمر...به.
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درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
طهر جامعها فيه حرام ،وعليه أن يراجعها
َّ
دل الحديث على أن طالق المرأة وهي حائض أو في ُ
وجوبا عند مالك وأحمد في رواية(.)1
ً
الحديث رقم
()138
َن ابن عمر َ َّ
َّ
ض تَ ْطليَق ًة ب َم ْع َنى
ام َأرًَة َل ُه َوه َى َحائ ٌ
وح َّدثََنا ُقتَْي َب ُة ْب ُن َسعيد َح َّدثََنا الل ْي ُث َع ْن َنافع أ َّ ْ َ ُ َ َ
طل َق ْ
َ
َحديث َمالك(.)2

تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه ( )18( ،)1471/2كتاب الطالق )1( ،باب تحريم طالق الحائض
بغير رضاها ،حديث رقم ( ،)1471من طريق نافع...به .متقارب األلفاظ.
والنسائي في سننه ( ،)27( ،)471/3كتاب الطالق )1( ،باب وقت الطالق للعدة ،حديث رقم
( ،)3389من طريق نافع...به .متقارب األلفاظ.
وابن ماجه في سننه ( )10( ،)215/2كتاب الطالق ) 2( ،باب طالق السنة ،حديث رقم
( ،)2019من طريق نافع...به .مختلف األلفاظ.
وأحمد في مسنده ( ،)102/2حديث رقم ( ،)5792من طريق نافع...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي ،ثقة ثبت سبقت ترجمته في الحديث العاشر.
 -2ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ،ثقة ثبت فقيه سبقت ترجمته في الحديث السابع عشر.
 -3نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.

( )1المنهل العذب المورود.)92/12( ،
( )2سنن أبي داود ( )7( ،)935/2كتاب الطالق )4( ،باب في طالق السنة ،حديث رقم ( )2180من طريق نافع...به.
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درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،والحديث أخرجه مسلم في صحيحه.
فقه الحديث:
َّ
تطهر ثم
َّ
دل الحديث على أن من طلق امرأته وهي حائض يؤمر بمراجعتها وامساكها حتى ُ
تحيض ثم تطهر ،ثم إن شاء َّ
يمسها ،وان شاء أمسكها(.)1
طلقها في ذلك الطهر قبل أن َّ
ُ
الحديث رقم
()139
يم –َي ْعنىْ :اب َن َس ْعدَ -عن الزْهري َع ْن َس ْهل ْبن َس ْعد في
وح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َج ْعَفر اْل َوَرَكاني أ ْ
َ
َخ َب َرَنا إ ْب َراه ُ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم« :-أْب ِّصُروها فِّإ ْن جاء ْت ِّب ِّه أ ْدعج اْلعْينْي ِّن ع ِّظيم
ول َّ
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
َخ َبر اْل ُمتَالَع َن ْين َق َ
ِّ
ِّ
ِّ
اء ْت به َعَلى
اه إًِّل ق ْد صدق واِّ ْن جاء ْت ِّبه أُحْيمر كأن ُه وحرٌة فال أُر ُ
األ ْليتْي ِّن فال أُر ُ
اه إًِّل كاذابا»َ .ق َ
الَ :ف َج َ
َّ
الن ْعت اْل َم ْكُروه(.)2

تخريج الحديث:
التالعن في المسجد،
أخرجه البخاري في صحيحه ( )68( ،)419/9كتاب الطالق )30( ،باب
ُ

حديث رقم ( ،)5309من طريق الزهري...به .مختلف األلفاظ.

وابن ماجه في سننه ( )10( ،)232/2كتاب الطالق )27( ،باب اللعان ،حديث رقم (،)2066
من طريق إبراهيم بن سعد...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1محمد بن جعفر بن زياد بن أبي هاشم الوركاني ،أبو ع ْمران الخراساني ،ذكره ابن حبان في الثقات،
قال أبو زرعة صدوق ،قال الذهبي صدوق ،قال ابن حجر ثقة ،مات سنة  228ه ،روى له
النسائي(.)3
( )1فتح الملك المعبود.)94/4( ،
( )2سنن أبي داود ( )7( ،)964/2كتاب الطالق )27( ،باب في اللعان ،حديث رقم ( )2248من طريق سهل بن سعد
الساعدي...به.

( )3تهذيب الكمال ( ،)580/24الطبقات الكبرى ( ،)347/7الثقات ( ،)89/9الجرح والتعديل ( ،)222/7الكاشف
( ،)162/2تقريب التهذيب ( ،)471/1تذهيب الكمال (.)583/24
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 -2إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري ،أبو إسحاق المدني نزيل
بغداد ،قال يحيى بن معين ثقة ،وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث وربما أخطأ في الحديث ،وذكره
ابن حبان في الثقات  ،وقال العجلي ثقة ،وقال أبو حاتم أحاديثه مستقيمة ،وقال يحيى بن معين
ليس به بأس ،وقال أحمد بن حنبل ثقة ،وقال الذهبي كان من كبار العلماء ،وقال ابن حجر ثقة
حجة تكلم فيه بال قادح ،مات سنة  185هـ ،روى له الجماعة(.)1
 -3محمد بن مسلم بن عبيد هللا ،ابن شهاب الزهري ،فقيه حافظ سبقت ترجمته في الحديث السابع
عشر.
 -4سهل بن سعد الساعدي  ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث السادس واألربعين.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وقد أخرجه البخاري في صحيحه.
فقه الحديث:
دل الحديث على َّ
سنة اللعان ،وهللا أعلم.
َّ
الحديث رقم
()140
ان َعن
َح َم ُد ْب ُن َع ْمرو ْبن َّ
ان َقاُلوا َح َّدثََنا ُسْف َي ُ
الس ْرح َو َع ْمُرو ْب ُن ُع ْث َم َ
وح َّدثََنا ُم َس َّدٌد َوَو ْه ُب ْب ُن َب َيان َوأ ْ
َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -وأ ََنا
ال َشه ْد ُت اْل ُمتَالَع َن ْين َعَلى َع ْهد َرُسول َّ
ال ُم َس َّدٌد َق َ
الزْهري َع ْن َس ْهل ْبن َس ْعد َق َ
ْاب ُن َخ ْم َس َع ْش َرَة
اآلخُرو َن إَّن ُه َشه َد
َ

يث
ول َّ
ين تَالَ َع َناَ .وتَ َّم َحد ُ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -ح َ
َفَفَّر َق َب ْي َن ُه َما َرُس ُ
َّ
الر ُج ُل َك َذ ْب ُت َعَل ْي َها َيا
النب َّي -صلى هللا عليه وسلمَ -فَّر َق َب ْي َن اْل ُمتَالَع َن ْين َفَقا َل َّ

ال
ُم َس َّددَ .وَق َ
َّللا إ ْن
ول َّ
َرُس َ

َحٌد َعَلى أََّن ُه َفَّر َق َب ْي َن اْل ُمتَالَع َن ْين(.)2
أ َْم َس ْكتُ َها َ -ل ْم َيُق ْل َب ْع ُ
ال أَُبو َد ُاوَد َل ْم ُيتَابع ْاب َن ُع َي ْي َن َة أ َ
ض ُه ْم َعَل ْي َها َ -ق َ

( )1تهذيب الكمال ( ،)88/2الطبقات الكبرى ( ،)322/7الثقات ( ،)7/6معرفة الثقات ( ،)201/1الجرح والتعديل
( ،)102/2الجرح والتعديل ( ،)102/2الجرح والتعديل ( ،)102/2الكاشف ( ،)212/1تقريب التهذيب (،)89/1
تهذيب الكمال (.)94/2
( )2سنن أبي داود ( )7( ،)965/2كتاب الطالق )27( ،باب في اللعان ،حديث رقم ( )2251من طريق سهل بن
سعد...به.
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تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )86( ،)214/12كتاب الحدود )43( ،باب من أظهر الفاحشة،
حديث رقم ( ،) 6854من طريق سفيان...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1أ -مسدد بن مسرهد بن مسربل األسدي ،أبو الحسن البصري ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث
األول.
ب -وهب بن بيان بن حيان الواسطي ،أبو عبد هللا نزيل مصر ،قال النسائي ثقة ،وذكره ابن
حبان في الثقات ،قال أبو حاتم صدوق ال بأس به ،قال الذهبي ثقة ،قال ابن حجر ثقة ،مات
سنة  246هـ ،روى له أبو داود والنسائي(.)1
ج -أحمد بن عمرو بن عبد هللا بن عمرو بن السرح ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الخامس.
د -عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي ،أبو حفص الحمصي ،مولى بني أمية،
أخو يحيى ابن عثمان ،ذكره ابن حبان في الثقات  ،قال أبو حاتم صدوق ،قال أبو زرعة كان
إلي ،قال الذهبي صدوق حافظ ،قال ابن حجر صدوق،
أحفظ من محمد بن المصطفى وأحبهما َّ
مات سنة  205هـ ،روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه(.)2
 -2محمد بن مسلم بن عبيد هللا ،ابن شهاب الزهري ،فقيه حافظ سبقت ترجمته في الحديث السابع
عشر.
 -3سهل بن سعد الساعدي  ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث السادس واألربعين.
 -4سفيان بن عيينة بن أبي عمران  ،ثقة حافظ إمام حجة سبقت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وقد أخرجه البخاري في صحيحه.
فقه الحديث:
فرق بين المتالعنين ،وهللا أعلم.
دل الحديث على أن النبي –صلى هللا عليه وسلمَّ -
َّ
( )1تهذيب الكمال ( ،)118/31تهذيب الكمال ( ،)119/31الثقات ( ،)228/9الجرح والتعديل ( ،)29/9الكاشف
( ،)356/2تقريب التهذيب ( ،)584/1تهذيب الكمال (.)119/31
( )2تهذيب الكمال ( ،)144/22الثقات ( ،)488/8الجرح والتعديل ( ،)249/6الجرح والتعديل ( ،)249/6الكاشف
( ،)83/2تقريب التهذيب ( ،)424/1تهذيب الكمال (.)145/22
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الحديث رقم
()141
ان ْب ُن َد ُاوَد اْل َعتَكي َح َّدثََنا ُفَل ْي ٌح َعن الزْهري َع ْن َس ْهل ْبن َس ْعد في َه َذا اْل َحديث َو َك َان ْت
وح َّدثََنا ُسَل ْي َم ُ
َ
َّللاُ َعَّز
ض َّ
َحام ًال َفأ َْن َك َر َح ْمَل َها َف َك َ
ان ْابُن َها ُي ْد َعى إَل ْي َها ثُ َّم َج َرت السَّن ُة في اْلم َيراث أ َْن َيرثَ َها َوتَر َث م ْن ُه َما َف َر َ
َو َج َّل َل َها(.)1

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )65( ،)338/8كتاب التفسير )3( ،باب {والخامسة أن لعنت هللا
عليه إن كان من الكاذبين} ،حديث رقم ( ،)4746من طريق سليمان بن داود العتكي...به .متقارب
األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1سليمان بن داود العتكي ،أبو الربيع الزهراني البصري ،سكن بغداد ،ذكره ابن حبان في الثقات،
قال يحيى ابن معين ثقة صدوق ،وقال أبو حاتم ثقة ،وقال الذهبي حافظ ،وقال ابن حجر لم
يتكلم فيه أحد بحجة ،مات سنة  234هـ ،روى له النسائي(.)2
 -2فليح بن سليمان بن أبي المغيرة ،واسمه رافع ،ويقال نافع ،بن حنين الخزاعي ،ويقال األسلمي أبو
يحيى المدني ،مولى آل زيد بن الخطاب ،قال النسائي ضعيف ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال
يحيى ابن معين ليس بقوي ،وقال أبو حاتم ليس بقوي ،وقال ابن حجر صدوق كثير الخطأ ،مات
سنة  198هـ ،روى له الجماعة(.)3
 -3محمد بن مسلم بن عبيد هللا ،ابن شهاب الزهري ،فقيه حافظ سبقت ترجمته في الحديث السابع
عشر.
 -4سهل بن سعد الساعدي  ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث السادس واألربعين.

( )1سنن أبي داود ( )7( ،)966/2كتاب الطالق )27( ،باب في اللعان ،حديث رقم ( )2252من طريق سهل بن
سعد...به.
( )2تهذيب الكمال ( ،)423/11الثقات ( ،)278/8الجرح والتعديل ( ،)113/4الجرح والتعديل ( ،)113/4الكاشف
( ،)459/1تقريب التهذيب ( ،)423/1تهذيب الكمال (.)425/11
( )3تهذيب الكمال ( ،)317/23الثقات ( ،)324/7الجرح والتعديل ( ،)84/7الجرح والتعديل ( ،)85/7تقريب التهذيب
( ،)448/1تهذيب الكمال (.)322/11
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درجة الحديث:
فليحا صدوق كثير الخطأ ،والحديث أخرجه البخاري.
الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ ألن ً
فقه الحديث:
دل الحديث على جواز المالعنة حال حمل ا لمرأة ،وعلى جواز نفي حملها في اللعان ،وعلى أن
َّ
المالعن إذا نفى الحمل انقطع نسبه منه وثبتت نسبته إلى أمه فقط فيرثها وترث منه ما فرض هللا لها(.)1
الحديث رقم
()142
وح َّدثََنا اْلَق ْع َنبي َع ْن َمالك َع ْن َنافع َعن ْابن ُع َم َر أ َّ
َّللا -صلى
ام َأرَتَ ُه في َزَمان َرُسول َّ
َن َر ُجالً الَ َع َن ْ
َ
ال أَُبو
ول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ب ْي َن ُه َما َوأَْل َح َق اْل َوَل َد باْل َم ْ أرَةَ .ق َ
هللا عليه وسلمَ -و ْانتََفى م ْن َوَلد َها َفَفَّر َق َرُس ُ
َّ
ون ُس َعن الزْهري َع ْن َس ْهل ْبن َس ْعد في َحديث
ال ُي ُ
َد ُاوَد الذى تََفَّرَد به َمال ٌ
ك َق ْوُل ُهَ « :وأَْل َح َق اْل َوَل َد باْل َم ْ أرَة»َ .وَق َ

ان ْابُن َها ُي ْد َعى إَل ْي َها(.)2
الل َعان َوأ َْن َك َر َح ْمَل َها َف َك َ
تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في صحيحه ( )68( ،)428/9كتاب الطالق )35( ،باب يلحق الولد بالمالعنة،
حديث رقم ( ،)5315من طريق مالك...به .متقارب األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )19( ،)1130/2كتاب اللعان ،حديث رقم ( ،)1494من طريق
مالك...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -3نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.

( )1فتح الملك المعبود.)238/4( ،
( )2سنن أبي داود ( )7( ،)971/2كتاب الطالق )27( ،باب في اللعان ،حديث رقم ( )2259من طريق ابن عمر...به.
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درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
د َّل الحديث على أن اللعان يحصل به التفريق بين المتالعنين ،إال أنه لما جرى
التالعن بحضرة
ُ

النبي -صلى هللا عليه وسلم -نسب التفريق إلى فعله ،كما تقوم البينة إما بالشهادة أو بإقرار المدعى عليه
فيثبت الحق بهما عليه ،ثم يضاف األمر في ذلك إلى قضاء القاضي ولو أن التفرقة ال تكون إال بأمر
الحاكم لوجب َّأال ينفي الولد عن الزوج إال بحكم الحاكم؛ ألنه قد عطف عليه في الذكر فقيل :فرق رسول
هللا بين المتالعنين وألحق الولد باألم(.)1

( )1فتح الملك المعبود.)255/4( ،
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كتاب الصوم
الحديث رقم
()143
وح َّدثََنا مس َّدٌد ح َّدثََنا َع ْب ُد اْلواحد ح َّدثََنا سَل ْيم ُ َّ
ول س ْرَنا
ال َسم ْع ُت َع ْب َد َّ
َّللا ْب َن أَبى أ َْوَفى َيُق ُ
ان الش ْي َباني َق َ
َ
َُ َ
َ
ُ َ
َ
َّ
ال َيا
َم َع َرُسول َّ
ال« :يا ِّبال ُل اْن ِّز ْل ف ْ
اجد ْح لنا»َ .ق َ
صائ ٌم َفَل َّما َغ َرَبت الش ْم ُس َق َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -و ُه َو َ
اجد ْح لنا».
ول َّ
ول َّ
ال« :اْن ِّز ْل ف ْ
ال« :اْن ِّز ْل ف ْ
َّللا إ َّن َعَل ْي َ
ك َن َه ًاراَ .ق َ
ال َيا َرُس َ
اجد ْح لنا»َ .ق َ
َّللا َل ْو أ َْم َس ْي َتَ .ق َ
َرُس َ
ال« :إِّذا أرْي ُت ُم اللْيل ق ْد أ ْقبل ِّم ْن ها ُهنا فق ْد أ ْفطر
ول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -ثُ َّم َق َ
َف َن َزَل َف َج َد َح َف َشر َب َرُس ُ
ُصُبعه ق َب َل اْل َم ْشرق(.)1
الص ِّائ ُم»َ .وأ َ
َش َار بأ ْ

تخريج الحديث:
تيسر من
أخرجه البخاري في صحيحه ( )30( ،)233/4كتاب الصوم )44( ،باب يفطر بما َّ
الماء أو غيره ،حديث رقم ( ،)1956من طريق مسدد...به .بلفظه.
ومسلم في صحيحه ( )13( ،)772/2كتاب الصيام )10( ،باب بيان وقت انقضاء الصوم
وخروج النهار ،حديث رقم ( ،) 1101من طريق عبد الواحد...به .متقارب األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1مسدد بن مسرهد بن مسربل األسدي ،أبو الحسن البصري ،سبقت ترجمته في الحديث األول.
 -2عبد الواحد بن زياد العبدي ،موالهم أبو بشر وقيل أبو عبيدة البصري ،قال النسائي ليس به بأس،
وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال العجلي ثقة حسن الحديث،
وقال أبو زرعة ثقة ،وقال يحيى بن معين ثبت ،وقال الذهبي :وقال النسائي ليس به بأس ،وقال
ابن حجر ثقة ،مات سنة  176هـ وقيل بعدها ،روى له الجماعة(.)2
 -3سليمان بن أبي سليمان ،واسمه فيروز ،ويقال خاقان ويقال عمرو أبو إسحاق الشيباني الكوفي،
مولى بني شيبان بن ثعلبة ،وقيل مولى َعبد هللا بن عباس ،والصحيح األول ،قال النسائي ثقة،

( )1سنن أبي داود ( )8( ،)1016/2كتاب الصوم )19( ،باب وقت فطر الصائم ،حديث رقم ( )2352من طريق عبد هللا
بن أبي أوفى...به.

( )2تهذيب الكمال ( ،)450/18الطبقات الكبرى ( ،)289/7الثقات ( ،)123/7الجرح والتعديل ( ،)21/6الجرح والتعديل
( ،)21/6الكاشف ( ،)672/1تقريب التهذيب ( ،)367/1تهذيب الكمال (.)455/18
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وذكره ابن سعد في الطبقات ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال العجلي ثقة ،وقال يحيى بن معين
ال أعرفه ،وقال ابن حجر ثقة ،مات سنة  129هـ ،روى له الجماعة(.)1
 -4عبد هللا بن أبي أوفى ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثامن عشر بعد المئة.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
حل الفطر ،وعلى
دل الحديث على بيان نهاية وقت الصوم ،وأن غروب الشمس متى تحقق َّ
َّ
مشروعية الصوم في السفر ،وعلى تذكير العالم بما يخشى أن يكون قد نسيه ،وعلى أن الجاهل بالشيء
يسمح له بمراجعة العالم فيه إلى ثالث مرات ،وعلى أن داللة الفعل أقوى من داللة القول(.)2
الحديث رقم
()144
َّللا ْب ُن َم ْسَل َم َة اْلَق ْع َنبي َع ْن َمالك َع ْن َنافع َعن ْابن ُع َم َر أ َّ
صال
ول َّ
و َح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
َن َرُس َ
َّللا َن َهى َعن اْلو َ
ِّ ِّ
ِّ
ُسقى»(.)3
ول َّ
َقاُلوا َفإَّن َ
ال« :إِّّني ل ْس ُت كهْيئت ُك ْم ِّإّني أُ ْطع ُم وأ ْ
َّللاَ .ق َ
ك تَُواص ُل َيا َرُس َ

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )30( ،)239/4كتاب الصوم )48( ،باب الوصال ،حديث رقم
( ،)1962من طريق مالك...به .متقارب األلفاظ.
ومسلم في صحيحه ( )13( ،)774/2كتاب الصيام )11( ،باب النهي عن الوصال في الصوم،
حديث رقم ( ،)1102من طريق مالك...به .متقارب األلفاظ.

( )1تهذيب الكمال ( ،)444/11تهذيب الكمال ( ،)446/11الطبقات الكبرى ( ،)345/6الثقات ( ،)301/4معرفة الثقات
( ،)429/1الجرح والتعديل ( ،)122/4تقريب التهذيب ( ،)252/1تهذيب الكمال (.)448/11
( )2المنهل العذب المورود.)76/10( ،
( )3سنن أبي داود ( )8( ،)1019/2كتاب الصوم )24( ،باب في الوصال ،حديث رقم ( )2360من طريق ابن
عمر...به.
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دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2مالك بن أنس بن مالك ،فقيه إمام سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -3نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -4عبد هللا بن عمر ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على أن النبي –صلى هللا عليه وسلم -نهى عن الوصال ،وأنه ليس كهيئتنها في هذا
َّ
وي ْسَقى ،وهذه كرامة خاصة به –صلى هللا عليه وسلم -وهللا أعلم.
األمر ،فهو ُي ْ
ط َع ُم ُ
الحديث رقم
()145
ع
وح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
ال أ ََن ٌسَ : :ما ُكَّنا َن َد ُ
َّللا ْب ُن َم ْسَل َم َة َح َّدثََنا ُسلَ ْي َم ُ
الَ :ق َ
ان –َي ْعنىْ :اب َن اْل ُمغ َيرةَ -ع ْن ثَابت َق َ
َ
لصائم إالَّ َك َراه َي َة اْل َج ْهد"(.)1
ام َة ل َّ
اْلح َج َ

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )30( ،)206/4كتاب الصوم )32( ،باب الحجامة والقيء
للصائم ،حديث رقم ( ،)1940من طريق ثابت...به .مختلف األلفاظ.
دراسة رجال السند:
 -1عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثاني.
 -2سليمان بن المغيرة القيسي ،أبو سعيد البصري مولى بن قيس بن ثعلبة من بكر بن وائل ،قال
النسائي ثقة ،وقال ابن سعد ثقة ثبت ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال العجلي ثقة ،وقال أحمد
( )1سنن أبي داود ( )8( ،)1025/2كتاب الصوم )29( ،باب في الرخصة في ذلك ،حديث رقم ( )2375من طريق
أنس...به.
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ابن حنبل ثقة ،وقال يحيى بن معين  ،وقال ابن حجر ثقة ثقة ،مات سنة  165هـ ،روى له
الجماعة(.)1
 -3ثابت بن أسلم البناني ،ثقة عابد سبقت ترجمته في الحديث السابع.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،والحديث أخرجه البخاري في صحيحه.
فقه الحديث:
دل الحديث على على أن الحجامة ال تبطل الصيام ،ولكن يتجنبها الصائم لتجنب الجهد ،وهللا أعلم.
َّ
الحديث رقم
()146
َّ
َّللا -صلى هللا
ال َسا َف ْرَنا َم َع َرُسول َّ
َح َم ُد ْب ُن ُي ُ
وح َّدثََنا أ ْ
ون َس َح َّدثََنا َزائ َد ُة َع ْن ُح َم ْيد الطويل َع ْن أ ََنس َق َ
َ

الصائ ُم َعَلى اْل ُمْفطر َوالَ اْل ُمْفطُر َعَلى
ض َنا َفَل ْم َيعب َّ
ض َنا َوأَْف َ
ط َر َب ْع ُ
ام َب ْع ُ
ضَ
عليه وسلم -في َرَم َ
ان َف َ
صَ
الصائم(.)2
َّ

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في صحيحه ( )30( ،)219/4كتاب الصوم )37( ،باب لم يعب أصحاب النبي
بعضا في الصوم ،واإلفطار ،حديث رقم ( ،)1947من طريق حميد
–صلى هللا عليه وسلم -بعضهم ً

الطويل...به .متقارب األلفاظ.

ومسلم في صحيحه ( )13( ،)787/2كتاب الصيام )15( ،باب جواز الصوم والفطر للمسافر
في رمضان ،حديث رقم ( ،) 1118من طريق حميد الطويل...به .متقارب األلفاظ.

( )1تهذيب الكمال ( ،)69/12تهذيب الكمال ( ،)72/12الطبقات الكبرى ( ،)280/7الثقات ( ،)390/6معرفة الثقات
( ،)431/1الجرح والتعديل ( ،)145/4الكاشف ( ،)464/1تقريب التهذيب ( ،)254/1تهذيب الكمال (.)73/12

( )2سنن أبي داود ( )8( ،)1037/2كتاب الصوم )42( ،باب الصوم في السفر ،حديث رقم ( )2405من طريق
أنس...به.
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دراسة رجال السند:
 -1أحمد بن عبد هللا بن يونس ،أبو عبد هللا الكوفي ،ثقة حافظ سبقت ترجمته في الحديث السابع
والستين.
 -2زائدة بن قدامة الثقفي ،أبو الصلت الكوفي ،ثقة ثبت صاحب سنة سبقت ترجمته في الحديث
الثالث والسبعين.
 -3حميد بن أبي حميد الطويل ،ثقة سبقت ترجمته في الحديث الثامن.
 -4أنس بن مالك ،صحابي سبقت ترجمته في الحديث األول.
درجة الحديث:
الحديث صحيح بهذا اإلسناد؛ ألن رواته ثقات ،وهو متفق عليه.
فقه الحديث:
دل الحديث على أن المسافر في رمضان ُمخيَّر بين الصوم واإلفطار ،كما يدل على جواز صوم
َّ
الفرض للمسافر(.)1

( )1المنهل العذب المورود.)150/10( ،
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الخاتمة
وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات ،وهي كاآلتي:
أواًل -النتائج:
 -1كتاب سنن أبي داود اشتمل على ( أربعة آالف وثمانمائة حديث متصل ،وستمائة حديث مرسل)،
ولم يسبق أن ُجمع مثل هذا العدد من أحاديث األحكام في كتاب قبله.
ونص أبو داود على ذلك في رسالته إلى
 -2لقد اشتمل كتاب السنن على األحاديث الصحيحة والحسنةَّ ،
أهل مكة.
 -3إن الرباعيات تُعد من األسانيد العالية.
 -4إن عدد الرباعيات في هذه الرسالة قد بلغ مائة وستة وأربعين حديثًا.
 -5عدد الرباعيات التي اتفق عليها البخاري ومسلم ( )67حديثًا.
 -6عدد الرباعيات التي انفرد بها البخاري ( )12حديثًا.
 -7عدد األحاديث التي انفرد بها مسلم ( )29حديثًا.
 -8عدد األحاديث الصحيحة لذاتها ( )99حديثًا.
 -9عدد األحاديث الصحيحة لغيرها ( )15حديثًا.
 -10عدد األحاديث الحسنة لذاتها ( )15حديثًا.
 -11عدد األحاديث الحسنة لغيرها ( )8أحاديث.
 -12عدد األحاديث الضعيفة ( )9أحاديث.
ثانيا -التوصيات:
ا
 )1استكما ل دراسة األحاديث النبوية الرباعية وغيرها وجمعها واالهتمام بها.
 )2عمل دراسة شاملة لجميع كتب السنة؛ لمعرفة األحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة المتفق
عليها والمختلف فيها.
 )3اعتناء طلبة العلم بجمع األسانيد العالية من كل المصنفات.
 )4إثراء المكتبة الحديثية بحلة جديدة من األحاديث المجموعة المفهرسة؛ ليسهل على طلبة العلم
الرجوع إليها واإلفادة منها.
 )5تقوى هللا -عز وجل -واخالص النية إليه.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم
-1

اإلسناد عند علماء القراءات ،د .محمد بن سيدي محمد محمد األمين ،الجامعة اإلسالمية
بالمدينة المنورة ،العدد  ،129السنة  1425هـ 2004 -م.

-2

تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ،أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد
الرحمن المري بالوالء ،البغدادي ،ت  233هـ ،تحقيق :د .أحمد محمد نور سيف ،مركز البحث
العلمي واحياء التراث اإلسالمي  -مكة المكرمة ،الطبعة األولى1399 ،هـ 1979 -م.

-3

تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي) ،أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام
ابن عبد الرحمن المري بالوالء ،البغدادي ،ت 233هـ ،تحقيق :د .أحمد محمد نور سيف ،دار
المأمون للتراث – دمشق.

-4

تاريخ أسماء الثقات ،أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ
البغدادي المعروف بـ ابن شاهين ،ت  385هـ ،تحقيق :صبحي السامرائي ،الدار السلفية –
الكويت ،الطبعة األولى1404 ،هـ 1984 -م.

-5

تاريخ األدب العربي ،كارل بروكلمان ،نقله إلى العربية :الدكتور عبد الحليم النجار ،دار المعارف
– القاهرة ،الطبعة الخامسة1378 ،هـ 1959 -م.

-6

تاريخ التراث العربي ،الدكتور فؤاد سزكين ،نقله إلى العربية :د .محمود فهمي حجازي ،راجعه :د.
عرفة مصطفى ود .سعيد عبد الرحيم ،إدارة الثقافة والنشر بجامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية 1411 ،هـ 1991 -م.

-7

تاريخ بغداد ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي ،ت 463هـ،
تحقيق :الدكتور بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة األولى 1422 ،هـ
2002 -م.

-8

تاريخ دمشق ،أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف بابن عساكر ،ت  571هـ،
تحقيق :عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1415 ،هـ 1995 -م.

-9

تحذير الخواص من أكاذيب القصاص ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي ،ت
 911هـ ،تحقيق :محمد الصباغ ،المكتب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة الثانية 1394 ،هـ -
1974م.
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 -10تذكرة الحفاظ ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي ،ت 748
هـ ،دار الكتب العلمية بيروت  -لبنان ،الطبعة األولى1419 ،هـ 1998 -م.
 -11تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي وذكر المدلسين (وغير ذلك
من الفوائد) ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي ،ت  303هـ،
تحقيق :الشريف حاتم بن عارف العوني ،دار عالم الفوائد  -مكة المكرمة ،الطبعة األولى،
 1423هـ 2002 -م.
 -12تقريب التهذيب ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ،ت 852هـ،
تحقيق :محمد عوامة ،دار الرشيد – سوريا ،الطبعة األولى1406 ،هـ 1986 -م.
 -13تهذيب األسماء واللغات ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،ت  676هـ ،دار الكتب
العلمية – بيروت.
 -14تهذيب التهذيب ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ،ت  852هـ،
مطبعة دائرة المعارف النظامية – الهند ،الطبعة األولى 1326 ،هـ 1908 -م.
 -15تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ،أبو الحجاج ،جمال الدين
ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي ،ت  742هـ ،تحقيق :الدكتور بشار عواد معروف،
مؤسسة الرسالة – بيروت 1400 ،هـ 1980 -م.
 -16الثقات ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َبد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي،
البستي354 ،هـ ،طبع بإعانة :و ازرة المعارف للحكومة العالية الهندية ،تحت مراقبة :الدكتور
ُ
محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية ،الناشر :دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد

الدكن – الهند ،الطبعة األولى1393 ،هـ 1973 -م.
 -17الجرح والتعديل ،أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ،الحنظلي،
الرازي ،ابن أبي حاتم ،ت  327هـ ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة األولى1271 ،
هـ 1952 -م.
 -18الجواهر الغوالي في ذكر األسانيد العوالي ،محمد بن محمد بن محمد بن أحمد البديري الحسيني،
الدمياطي األشعري الشافعي ،أبو حامد ،ت  1140هـ.
 -19الحديث النبوي مصطلحه بالغته كتبه ،محمد الصباغ ،المكتب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة
الرابعة 1401 ،هـ 1981 -م.
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 -20رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق
ابن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السج ْستاني ،ت  275هـ ،تحقيق :محمد الصباغ ،دار
العربية – بيروت.
 -21سنن ابن ماجه ،أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ،ت 275هـ ،تحقيق :محمد فؤاد عبد
الباقي ،دار الحديث – القاهرة ،الطبعة األولى – 1419هـ 1998 -م.
 -22سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني ،ت 275هـ ،شرح وتدقيق :السيد محمد
سيد ،والدكتور عبد القار بالخير ،واألستاذ سيد إبراهيم ،دار الحديث – القاهرة1420 ،هـ -
1999م.
 -23سنن الترمذي ،أبو سعيد محمد بن عيسى بن سورة ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،دار الحديث –
القاهرة1426 ،هـ 2005 -م.
 -24سنن الدارمي ،عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ،ت 255هـ ،حقق :سيد إبراهيم وعلي
محمد علي ،دار الحديث – القاهرة ،الطبعة األولى1420 ،هـ 2000 -م.
 -25سنن النسائي بشرح اإلمامين السيوطي والسندي ،تحقيق :د .السيد محمد سيد ،واألستاذ علي
محمد علي ،واألستاذ سيد عمران ،دار الحديث – القاهرة ،الطبعة األولى1420 ،هـ 1999 -م.
 -26سؤاًلت ابن الجنيد ،أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري
بالوالء ،البغدادي ،ت  233هـ ،تحقيق :أحمد محمد نور سيف ،مكتبة الدار  -المدينة المنورة،
الطبعة األولى1408 ،هـ 1988 -م.
 -27سؤاًلت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد
ابن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني ،ت  241هـ ،تحقيق :د .زياد محمد منصور ،مكتبة العلوم
والحكم  -المدينة المنورة ،الطبعة األولى1414 ،هـ 1993 -م.
 -28شرح سنن أبي داود ،عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد هللا بن حمد العباد البدر،
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية ،الكتاب مرقم آليا ،ورقم الجزء هو رقم الدرس
درسا.
ً 598 -

 -29صحيح مسلم ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،ت  261هـ ،تحقيق :محمد
فؤاد عبد الباقي ،دار الحديث – مصر ،الطبعة األولى 1412 ،هـ 1991 -م.
 -30الضعفاء والمتروكون ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي ،ت 303
هـ ،تحقيق :محمود إبراهيم زايد ،دار الوعي – حلب ،الطبعة األولى1396 ،هـ 1976 -م.
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 -31الضعفاء والمتروكون ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ،ت
597هـ ،تحقيق :عبد هللا القاضي ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األولى 1406 ،هـ -
1985م.
 -32طبقات الحنابلة ،أبو الحسين بن أبي يعلى ،محمد بن محمد ،ت  526هـ ،تحقيق :محمد حامد
الفقي ،دار المعرفة – بيروت.
 -33طبقات الشافعية الكبرى ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ،ت  771هـ ،تحقيق :د.
محمود محمد الطناحي د .عبد الفتاح محمد الحلو ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة
الثانية 1413 ،هـ 1992 -م.
 -34الطبقات الكبرى ،أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء ،البصري ،البغدادي
المعروف بابن سعد ،ت 230هـ ،تحقيق :إحسان عباس ،دار صادر – بيروت ،الطبعة األولى،
1387هـ 1968 -م.
 -35العلل ومعرفة الرجال ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني ،ت 241
هـ ،تحقيق :وصي هللا بن محمد عباس ،دار الخاني – الرياض ،الطبعة الثانية1422 ،هـ -
2002م.
 -36فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر العسقالني ،تحقيق :محمود فؤاد عبد
الباقي ،مكتبة الصفا – القاهرة ،الطبعة األولى1424 ،هـ 2003 -م.
 -37فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي ،شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن
محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي ،ت  902هـ ،تحقيق :علي حسين علي ،مكتبة
السنة – مصر ،الطبعة األولى 1424 ،هـ 2003 -م.
 -38فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود شرح سنن اإلمام أبي داود ،أمين محمود
خطاب ،مؤسسة التاريخ العربي – بيروت.
الظاهرية ،صالح محمد الخيمى ،مجمع اللغة
 -39فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب
ّ
العربية – دمشق 1403 ،هـ 1983 -م.
 -40القاموس المحيط ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى ،ت 817هـ ،تحقيق:
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت،
الطبعة الثامنة 1426 ،هـ 2005 -م.
 -41قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ،محمد جمال الدين القاسمي ،دار إحياء الكتب
العربية.
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 -42الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن
عثمان بن َق ْايماز الذهبي ،ت  748هـ ،تحقيق :محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب ،دار
القبلة للثقافة اإلسالمية  -مؤسسة علوم القرآن ،جدة ،الطبعة األولى1413 ،هـ 1992 -م.
 -43الكفاية في علم الرواية ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي،
ت  463هـ ،تحقيق :أبو عبد هللا السورقي ،إبراهيم حمدي المدني ،المكتبة العلمية – المدينة
المنورة.
 -44كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة ،عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد هللا بن حمد
العباد البدر ،دار المغني ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة األولى1423 ،هـ 2002 -م.

 -45لسان العرب ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين بن منظور األنصاري الرويفعى
اإلفريقى ،ت  711هـ ،دار صادر – بيروت ،الطبعة الثالثة 1414 ،هـ 1993 -م.
 -46لسان الميزان ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ،ت  852هـ،
تحقيق :دائرة المعرف النظامية – الهند ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت – لبنان ،الطبعة
الثانية1390 ،هـ 1971-م.
 -47المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ
البستي ،ت  354هـ ،تحقيق :محمود إبراهيم زايد ،دار
بن َم ْع َبد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارميُ ،
الوعي – حلب ،الطبعة األولى 1396 ،هـ 1976 -م.
 -48المسند ،أحمد بن محمد بن حنبل ،ت 241هـ ،شرحه وصنع فهارسه :أحمد محمد شاكر ،دار
الحديث – القاهرة ،الطبعة األولى1416 ،هـ 1995 -م.
 -49مشيخة القزويني ،عمر بن علي بن عمر القزويني ،ت  750هـ ،تحقيق :د .عامر حسن
صبري ،دار البشائر اإلسالمية ،الطبعة األولى1426 ،هـ 2005 -م.
 -50معجم البلدان ،شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي ،ت  626هـ ،دار
صادر – بيروت ،الطبعة الثانية1416 ،هـ 1995 -م.
 -51معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم ،أبو الحسن
أحمد بن عبد هللا بن صالح العجلى الكوفى ،ت  261هـ ،تحقيق :عبد العليم عبد العظيم
البستوي ،مكتبة الدار  -المدينة المنورة1405 ،هـ 1985 -م.
ويعرف بمقدمة ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرحمن ،أبوعمرو ،تقي
 -52معرفة أنواع علوم الحديثُ ،
الدين المعروف بابن الصالح ،ت  643هـ ،تحقيق :نور الدين عتر ،دار الفكر – سوريا ،دار
الفكر المعاصر – بيروت 1406 ،هـ 1986 -م.
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 -53معرفة علوم الحديث ،أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن
الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع ،ت  405هـ ،تحقيق :السيد معظم
حسين ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة الثانية 1397 ،هـ1977 ،م.
 -54من سؤاًلت أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ األثرم أبا عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل ،أبو
عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني ،ت  241هـ ،تحقيق :د .عامر
حسن صبري ،دار البشائر اإلسالمية – بيروت ،الطبعة األولى1425 ،هـ 2004 -م.
 -55المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،ت
 676هـ ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة الثانية 1392 ،هـ 1972 -م.

 -56المنهل العذب المورود شرح سنن اإلمام أبي داود ،محمود محمد َّ
خطاب السبكي ،مؤسسة
التاريخ العربي – بيروت.
 -57الموطأ لإلمام مالك ،مالك بن أنس ،تخريج وتعليق وترقيم :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الحديث –
القاهرة1421 ،هـ 2001 -م.
 -58ميزان اًلعتدال في نقد الرجال ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز

الذهبي ،ت 748هـ ،تحقيق :علي محمد البجاوي ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،بيروت – لبنان،
الطبعة األولى1382 ،هـ 1963 -م.

 -59هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني
البغدادي ،ت  1399ه ،طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول ،أعادت
طبعه باألوفست :دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان1370 ،هـ 1951 -م.
 -60وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي
بكر بن خلكان البرمكي اإلربلي ،ت  681هـ ،تحقيق :إحسان عباس ،دار صادر – بيروت،
1317هـ 1900 -م.
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الفهارس
فهرس اآليات القرآنية
م
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15

اآلية
اش ُك ْر َّّلِل﴾...
ان اْلح ْك َم َة أَن ْ
﴿ َوَلَق ْد آتَْيَنا لُْق َم َ
﴿ال َيأْتيه اْلَباط ُل م ْن َب ْين َي َد ْيه َوال م ْن َخْلفه﴾...

ظو َن﴾
﴿إَّنا َن ْح ُن َن َّ ْزلَنا الذ ْك َر َواَّنا َل ُه َل َحاف ُ
َنزلَنا إَل ْي َك الذ ْك َر لتَُبي َن ل َّلناس َما ُنزَل إَل ْيه ْم﴾...
﴿ َوأ َ ْ
ون َك َعن اْل َمحيض ُق ْل ُه َو أَ ًذى﴾...
﴿ َوَي ْسأَلُ َ
ون َك َعن اْل َمحيض ُق ْل ُه َو أَ ًذى﴾...
﴿ َوَي ْسأَُل َ
ين﴾
﴿اْل َح ْم ُد َّّلِل َرب اْل َعاَلم َ
ين﴾
﴿اْل َح ْم ُد َّّلِل َرب اْل َعاَلم َ
اك اْل َك ْوثَ َر﴾
َع َ
ط ْيَن َ
﴿إَّنا أ ْ
َعَلى﴾
اس َم َرب َك األ ْ
﴿ َسبح ْ
﴿و َّ
الل ْيل إ َذا َي ْغ َشى﴾
َ
السماء و َّ
الطارق﴾
﴿ َّ َ َ
الس َماء َذات اْل ُب ُروج﴾
﴿ َو َّ
السماء و َّ
الطارق﴾
﴿ َّ َ َ
الس َماء َذات اْل ُب ُروج﴾
﴿ َو َّ

-16

ط َر اْل َم ْسجد اْل َح َرام﴾...
﴿ َف َول َو ْج َه َك َش ْ
الص َالةُ َف ْانتَش ُروا في ْاأل َْرض﴾...
﴿ َفإ َذا ُقضَيت َّ

-19

ُس َوةٌ َح َسَن ٌة﴾
ان َل ُك ْم في َرُسول َّ
﴿َلَق ْد َك َ
َّللا أ ْ
﴿َل ْن تََناُلوا اْلب َّر َحتَّى تُْنفُقوا م َّما تُحبو َن﴾...

-17
-18
-20
-21

﴿والتين و َّ
الزْيتُون﴾
َ

ون َك َعن اْل َمحيض ُق ْل ُه َو أَ ًذى ﴾...
﴿ َوَي ْسأَلُ َ
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السورة

رقم اآلية

الصفحة

لقمان

12

ب

فصلت

42

ز

الحجر

9

ز

النحل

44

ز

البقرة

222

33

البقرة

222

34

الفاتحة

2

87

الفاتحة

2

88

الكوثر

1

89

األعلى

1

90

الليل

1

90

الطارق

1

93

البروج

1

93

الطارق

1

94

البروج

1

94

البقرة

150

104

الجمعة

10

112

التين

1

132

األحزاب

21

133

آل عمران

92

163

البقرة

222

197

فهرس أطراف األحاديث
م
-1
-2
-3

طرف الحديث
اء ْت...
أ َْبص ُر َ
وها َفإ ْن َج َ

اج َعْل َها في َق َرَابت َك...
ْ
َح ُد ُك ْم باأل َْمر...
إ َذا َه َّم أ َ

-4

وءا...
اس ُكبي لي َو ُ
ْ
ض ً

-6

َصَّل ْي َت َيا ُفالَ ُن...
أَ
ط َاب ْت ُب ْرَمتُ َك...
أَ َ

-5
-7

ْاشتَ َكى َّالنبي 

صَّل ْيَنا...
َف َ

-8

اعتَدلُوا في الس ُجود...
ْ

-10

ول ََّّللا 
الص َ
يمت َّ
ال ُة َوَرُس ُ
أُق َ

-9
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23

الراوي األعلى

ول ََّّللا 
أَ َف َ
اض َرُس ُ

َو َعَل ْيه...

َنجي...

الةُ اْلع َشاء...
ص َ
يم ْت َ
أُق َ
ان...
ول َّ
َّللا  األَ َذ َ
أَْلَقى َعَل َّى َرُس ُ
ط أَيَّام التَّ ْشريق...
أََل ْي َس أ َْو َس َ
َح ُد ُك ْم...
َما َي ْخ َشى -أ َْو أ ََال َي ْخ َشى -أ َ
أَ

َن ابن عمر َ َّ
ام َأرًَة...
أ َّ ْ َ ُ َ َ
طل َق ْ
إ َّن اْل َم ْأرََة تُْقب ُل...

أ ََّن َّالنب َّي 
أ َّ َّ
صَّلى به ْم...
َن النب َّي َ 
َن َّ
أ َّ
النب َّي َ قَن َت َش ْه ًرا...
َن َّ
أ َّ
ور...
النب َّي َ ك َ
ان َي ُز ُ
َن َّ
أ َّ
ان َي ُمر...
النب َّي َ ك َ
َن َّ
أ َّ
َص َح َاب ُه...
النب َّي َ وأ ْ
َعتَ َق...
أْ

أ َّ
ان ُي َؤذ ُن...
َن ب َ
ال ًال َك َ

رقم الحديث
عند أبي

رقم
الحديث في الصفحة

داود

الرسالة

سهل بن سعد

2248

139

201

أنس بن مالك

1689

108

163

جابر بن عبد هللا

1538

97

149

الربيع بنت معوذ

126

3

20

جابر بن عبد هللا

606

35

69

جابر بن عبد هللا

1115

74

120

عبد هللا بن الحارث

193

5

24

أنس بن مالك

897

56

97

جابر بن عبد هللا

1944

120

180

أنس بن مالك

544

32

65

أنس بن مالك

201

7

27

أبو محذورة القرشي

504

31

63

سراء بنت نبهان
َّ

1953

122

183

أبو هريرة

623

38

73

عبد هللا بن عمر

2180

138

200

جابر بن عبد هللا

2151

135

196

أنس بن مالك

2054

131

192

وهب بن عبد هللا

688

45

82

أنس بن مالك

1445

93

144

أنس بن مالك

658

40

75

أنس بن مالك

1651

105

160

أنس بن مالك

1045

62

104

جابر بن سمرة

403

16

41
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-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32

صر...
إ ْن َح َ
صالَ ُة اْل َع ْ
ض َر ْت َ
أ َّ
ام َأرَتَ ُه...
َن َر ُجالً الَ َع َن ْ
أ َّ
ول ََّّللا 
َن َرُس َ
أ َّ
ول ََّّللا 
َن َرُس َ
أ َّ
ول ََّّللا 
َن َرُس َ
أ َّ
ول ََّّللا 
َن َرُس َ
أ َّ
ول ََّّللا 
َن َرُس َ
أ َّ
ول ََّّللا 
َن َرُس َ
أ َّ
ول ََّّللا 
َن َرُس َ
أ َّ
ول ََّّللا 
َن َرُس َ

َخ َذ...
أَ

اعتَ َم َر...
ْ

اف...
اعتَ َم َر َف َ
ْ
ط َ
اخ...
أََن َ
َد َخ َل...

اف...
َ
ط َ

ض...
َف َر َ

-33

ال ل َج ْعَفر...
َق َ
صلوا في الر َحال...
أ ََال َ
أ َّ
ط ُب...
ول َّ
ان َي ْخ ُ
َّللا َ ك َ
َن َرُس َ

-37

صلي...
َك َ
ان ُي َ

-34
-35
-36
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49

أ َّ
ول ََّّللا 
َن َرُس َ
أ َّ
ول ََّّللا 
َن َرُس َ
أ َّ
ول ََّّللا 
َن َرُس َ
أ َّ
ول ََّّللا 
َن َرُس َ
أ َّ
ول ََّّللا 
َن َرُس َ

صلي...
َك َ
ان ُي َ
ان يقرأ...
َك َ

َل َّما َقد َم...

ان إ َذا َس َج َد...
َك َ

صلي...
إ َّن ُم َعا ًذا َك َ
ان ُي َ
َّللا ...
ول َّ
أََنا م َّم ْن َق َّد َم َرُس ُ
ورةٌ...
أ ُْنزَل ْت َعَل َّي آنًفا ُس َ

اجة...
ْان َ
طَلْق ُت َم َع ْابن ُع َم َر في َح َ
َّ
ام ل ُي ْؤتَ َّم به...
إن َما ُجع َل اإل َم ُ
إَّن َما َيْلَب ُس َهذه...
ان َيأْتي اْلج َم َار...
أََّن ُه َك َ

إني َل ْس ُت َك َه ْيَئت ُك ْم...
أَي ُك ُم اْل ُمتَ َكل ُم باْل َكل َمات...

سهل بن سعد

941

61

103

عبد هللا بن عمر

2259

142

205

عبد هللا بن عمر

1156

80

128

أنس بن مالك

1994

128

189

عبد هللا بن أبي أوفى

1902

118

178

عبد هللا بن عمر

2044

130

191

عبد هللا بن عمر

2023

129

190

أنس بن مالك

218

8

28

عبد هللا بن عمر

1611

102

156

جابر بن عبد هللا

1299

89

139

عبد هللا بن عمر

1063

63

105

جابر بن سمرة

1093

69

113

أنس بن مالك

404

17

43

عبد هللا بن عمر

1252

86

136

جابر بن سمرة

805

53

93

نسيبة بنت كعب

1139

77

124

أحمر بن جزء

900

57

98

جابر بن عبد هللا

600

33

66

عبد هللا بن عباس

1939

119

179

أنس بن مالك

784

50

89

عبد هللا بن عمر

330

13

36

أنس بن مالك

601

34

67

عبد هللا بن عمر

1076

64

106

عبد هللا بن عمر

1969

126

187

عبد هللا بن عمر

2360

144

208

أنس بن مالك

763

47

85

221

-50

أَيها َّ
اس
الن ُ
َ
أَيها َّ
اس
الن ُ
َ
اق في اْل َم ْسجد َخط َيئةٌ...
اْل ُب َز ُ

-54

تَ َح َّرْوا َلْيَل َة اْلَق ْدر...
التَّْف ُل في اْل َم ْسجد َخط َيئ ٌة...

-51
-52
-53
-55
-56
-57
-58
-59
-60
-61
-62
-63

إَّن ُك ْم َل ْن تُطيُقوا...
َّ
صَن ْع ُت...
إن َما َ

ول ََّّللا 
َب َز َق َرُس ُ

في ثَ ْوبه...

تََق َّد ُموا َف ْائتَموا بي...
ين...
ص َ
الةُ اْل ُمَنافق َ
تْل َك َ

تََو َّ
اغس ْل َذ َك َر َك ثُ َّم َن ْم...
ض ْأ َو ْ
ثَام ُنوني به...
وه َّن في اْل ُب ُيوت...
َجام ُع ُ
وه َّن في اْل ُب ُيوت...
َجام ُع ُ

اْل َحج اْل َحج َي ْوُم َع َرَف َة...
اْلحل ُكل ُه...

-64

ين...
اْل َح ْم ُد َّّلِل َرب اْل َعاَلم َ
َّللا  في َسَفر...
َخ َر ْجَنا َم َع َرُسول َّ
َّللا ...
َخ َر ْجَنا َم َع َرُسول َّ

-68

َأرَى ُع َم َارةُ ْب ُن ُرَؤْيَب َة...
َأرَْي ُت َّ
ط ُب...
النب َّي َ ي ْخ ُ

-65
-66
-67
-69
-70
-71
-72
-73
-74
-75

َّ
صر...
ص َ
الةُ اْل َع ْ
الذى تَُفوتُ ُه َ

َأرَْي ُت َّالنب َّي 
َأرَْي ُت َّ
ط ُب يطوف...
النب َّي َ ي ْخ ُ
َأرَْي ُت َّ
ط ُب الناس...
النب َّي َ ي ْخ ُ
َّللا َ ي ْنزُل م َن اْلم ْنَبر...
ول َّ
َأرَْي ُت َرُس َ
َّللا  يوم فتح مكة...
ول َّ
َأرَْي ُت َرُس َ
ط ُب َقائ ًما...
َي ْخ ُ

َسَقع...
َأرَْي ُت َواثَل َة ْب َن األ ْ

الحكم بن حزن

1096

72

117

سهل بن سعد

1080

65

108

أنس بن مالك

475

28

59

أنس بن مالك

390

14

37

عبد هللا بن عمر

1385

92

143

أنس بن مالك

474

27

58

سعد بن مالك

680

44

80

أنس بن مالك

413

18

45

عبد هللا بن عمر

221

9

30

أنس بن مالك

454

25

55

أنس بن مالك

258

11

33

أنس بن مالك

2165

136

197

عبد الرحمن بن يعمر

1949

121

182

جابر بن عبد هللا

1785

111

168

أنس بن مالك

782

49

87

البراء بن عازب

1221

83

132

أنس بن مالك

1233

85

134

عبد هللا بن عمر

414

19

46

عمارة بن رويبة

1104

73

118

الهرماس بن زياد

1954

123

184

جابر بن سمرة

1095

71

116

عامر بن واثلة

1879

117

176

رافع بن عمرو

1956

124

185

أنس بن مالك

1120

75

121

عبد هللا بن مغفل

1467

95

146

واثلة بن األسقع

484

30

62
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-76

ُردوا َه َذا في و َعائه...
صُفوَف ُك ْم َوَقارُبوا...
ُرصوا ُ

-79

َل َر ُج ٌل ْاب َن َعبَّاس...
َسأ َ
سأَْل ُت أََنسا َع ْن ق َراءة َّ
النبي ...
ً
َ
َ
َل َعائ َش َة...
ام َأرًَة تَ ْسأ ُ
َسم ْع ُت ْ

-77
-78
-80
-81
-82
-83
-84
-85
-86
-87
-88
-89
-90
-91

َسا َف ْرَنا َم َع َرُسول ََّّللا 

صُفوَف ُك ْم...
َسووا ُ
َشه ْد ُت اْل ُمتَالَعَن ْين...

طريق...
صح ْب ُت ْاب َن ُع َم َر في َ
َ
صالَة َّ
الل ْيل َم ْثَنى َم ْثَنى...
َ ُ
صَّل ْي ُت
َ
صَّل ْي ُت
َ
َّللا
صَّل ْي ُت َم َع َرُسول َّ
َ
الئ َد ُب ْدن...
َف َتْل ُت َق َ

َّللا ...
ف َرُسول َّ
َخْل َ
م َع َّ
النبي َ غ ْي َر َم َّرة...
َ



-92

-95

ان
َك َ

-97

ان
َك َ

-99

ين...
الص َ
َك َانت َّ
الةُ َخ ْمس َ

-94
-96

ان
َك َ

-98

َك َان ل َرُسول ََّّللا 

-101

ُكَّنا
ُكَّنا

...

اء َيتََو َّ
ض ُئو َن...
الر َج ُ
ال َوالن َس ُ
َّ
صلي اْل َم ْغر َب...
النبي ُ ي َ

ان
َك َ

-100

الظ ْه َر...

في َه َذا اْل َحديث َوَك َان ْت َحام ًال...
ُقْل ُت ل َجابر ْبن َس ُم َرَة...

ُصلي َل ُك ْم...
قوموا فأل
ُ ُ َ َ َ
َّللا
اب َرُسول َّ
َك َ
َص َح ُ
ان أ ْ

-93

ان...
ضَ
في َرَم َ

َّللا ...
َب ْي َن م ْنَبر َرُسول َّ
صلي الظ ْه َر...
ول َّ
َرُس ُ
َّللا ُ ي َ
طَبتَان...
ُخ ْ

َّللا ...
إ َذا ُكَّنا َم َع َرُسول َّ
َّللا ... 
ول َّ
ُن ْخرُج إ ْذ َك َ
ان ف َينا َرُس ُ

أنس بن مالك

608

36

70

أنس بن مالك

667

42

78

أنس بن مالك

2405

146

210

عبد هللا بن عباس

1146

78

125

أنس بن مالك

1465

94

145

عائشة بنت أبي بكر

284

12

35

أنس بن مالك

668

43

79

سفيان بن عيينة

2251

140

202

عبد هللا بن عمر

1223

84

133

عبد هللا بن عمر

1326

91

142

حارثة بن وهب

1965

125

186

جابر بن سمرة

1148

79

127

أنس بن مالك

1202

81

129

عائشة بنت أبي بكر

1757

110

166

سهل بن سعد

2252

141

204

جابر بن سمرة

1294

88

138

أنس بن مالك

612

37

71

أنس بن مالك

200

6

25

عبد هللا بن مسلمة

79

2

18

سلمة بن عمرو بن األكوع

417

21

49

سلمة بن عمرو بن األكوع

1082

66

109

نضلة بن عبيد

398

15

39

جابر بن سمرة

1094

70

114

عبد هللا بن عمر

247

10

32

أنس بن مالك

1204

82

131

أبو سعيد الخدري

1616

103

157

223

-102
-103
-104

َّ
َّللا ...
صلى َم َع َرُسول َّ
ُكنا ُن َ
َّ
صلي اْل َم ْغر َب...
ُكنا ُن َ
يل َوَنتَ َغ َّدى َب ْع َد اْل ُج ُم َعة....
ُكَّنا َنق ُ

-105

ص َد َقت َك
ال تَْبتَ ْع ُه َو َ
َ
ال تَ ُع ْد في َ
ال اْل ُب ْرُن َس...
يص َو َ
َ
ال َيْلَب ُس اْلَقم َ

-108

َلب َّْي َك

-106

َّ
الل ُه َّم َلب َّْي َك...
ُع ْم َرًة َو َحجا...

-107

َلب َّْي َك

-109

َّن
صُفوَف ُك ْم...
َلتُ َسو ُ
اسمه اْل َعظيم...
َلَق ْد َد َعا َّ َ
َّللا ب ْ

-112

َّ
ين...
الل ُه َّم ْار َحم اْل ُم َحلق َ
اللهم إني أعوذ بك...

-110
-111
-113
-114
-115
-116

ول ََّّللا 
َل َّما أ َ
َخ َذ َرُس ُ

َّ
َعو ُذ ب َك م َن اْلَب َرص...
الل ُه َّم إني أ ُ
َّ
َعو ُذ ب َك م َن اْل َع ْجز...
الل ُه َّم إني أ ُ
َّ
ال َت ْنَف ُع...
الة َ
ص َ
الل ُه َّم إني أ ُ
َعو ُذ ب َك م ْن َ

-117

َما

-119

َما

-121

َما َه َذا اْل َح ْب ُل؟...
َما َه َذا؟...

-118

َما

-120

َما

-122
-123
-124
-125
-126
-127

صفَّي َة...
َ

َح َس َن َه َذا...
أْ
َّ
ف َر ُجل أ َْو َج َز...
صل ْي ُت َخْل َ
َ
َف َعْل َت في َّالذى أ َْرَسْلتُ َك...
َّ
ام َة...
ُكنا َن َدعُ اْلح َج َ

َما َه َذان اْلَي ْو َمان؟...
اْل ُم ْحرَمةُ الَ تَْنتَق ُب...

ُم ْرهُ َفْل ُي َراج ْع َها...
الصالَة؟...
َمن اْل ُمتَ َكل ُم في َّ

سلمة بن عمرو بن األكوع

1082

67

110

أنس بن مالك

416

20

48

سهل بن سعد

1086

68

112

عبد هللا بن عمر

1593

101

155

عبد هللا بن عمر

1823

114

172

عبد هللا بن عمر

1812

113

171

أنس بن مالك

1795

112

169

النعمان بن بشير

663

41

76

حفص بن أخ أنس بن مالك

1495

96

148

أنس بن مالك

2123

134

195

عبد هللا بن عمر

1979

127

188

أنس بن مالك

4

1

16

أنس بن مالك

1554

100

153

أنس بن مالك

1540

98

151

أنس بن مالك

1549

99

152

عبد هللا بن عمر

458

26

56

أنس بن مالك

853

54

94

جابر بن عبد هللا

926

59

101

أنس بن مالك

2375

145

209

أنس بن مالك

1312

90

140

أنس بن مالك

1655

106

161

أنس بن مالك

1134

76

123

عبد هللا بن عمر

1826

116

175

عبد هللا بن عمر

1757

137

199

رفاعة بن رافع

773

48

86

أبو هريرة

477

29

60

َم ْن َد َخ َل َه َذا اْل َم ْسج َد...

224

-128
-129
-130
-131
-132
-133
-134
-135
-136

ظ ْهر...
ض ُل َ
ان ع ْن َدهُ َف ْ
َم ْن َك َ
صل َها...
صالَ ًة َفْل ُي َ
َم ْن َنس َي َ
َم ْهَي ْم...

َن َع ْم َو ْازُرْرُه َوَل ْو ب َش ْوَكة...
َم َرني َربي َع َّز َو َج َّل...
َه َك َذا أ َ
َه ْل ع ْن َد َك م ْن َشيء...
ْ
َّ
يها...
َهال أَ ْذ َك ْرَتن َ

اء ْب ُن َعازب...
صَ
َو َ
ف َلَنا اْلَب َر ُ
َّ
َّللا ...
ول َّ
َوق َت َرُس ُ

-137

ان َب ْي َن مَقام َّ
النبي ...
َوَك َ
ُ
َوالَ تَْنتَق ُب اْل َم ْأرَةُ...

-140

َيا

-142

َيا

-138
-139

َيا

-141

َيا

-143

َيا ُم َعا ُذ
َيا ُم َعا ُذ

-144
-145
-146

أبا َب ْكر َما َمَن َع َك...
اج َد ْح َلَنا...
ب َ
ال ُل ْانزْل َف ْ

َبني َّ
الن َّجار ثَام ُنوني ب َحائط ُك ْم...
التُ َك...
ص َ
ُف َ
ال ُن أَيَّتُ ُه َما َ
ان أ َْن َت؟...
أَ َفتَّ ٌ
َال تَ ُك ْن َف َّت ًانا...

اْلَي ُد اْل ُعْلَيا َخ ْيٌر م َن اْلَيد السْفَلى...
اء...
َي ُكو ُن َعَل ْي ُك ْم أ َ
ُم َر ُ

أبو سعيد الخدري

1663

107

162

أنس بن مالك

442

23

52

أنس بن مالك

2109

132

193

سلمة بن عمرو بن األكوع

632

39

74

أنس بن مالك

145

4

22

سهل بن سعد

2111

133

194

المسور بن يزيد

907

58

99

البراء بن عازب

896

55

95

عبد هللا بن عمر

1737

109

165

سهل بن سعد

696

46

83

عبد هللا بن عمر

1825

115

173

سهل بن سعد

940

60

102

عبد هللا بن أبي أوفى

2352

143

207

أنس بن مالك

453

24

54

عبد هللا بن سرجس

1265

87

137

جابر بن عبد هللا

790

51

90

حزم بن أبي كعب

791

52

92

عبد هللا بن عمر

1648

104

158

قبيصة بن وقاص

434

22

51

225

فهرس الرواة
أواًل :فهرس الصحابة –رضي هللا عنهم-
رقم الحديث

الصفحة

اسم الصحابي

م
-1

أبو محذورة القرشي الجمحي المكي المؤذن

31

65

-2

أبو هريرة الدوسي اليماني

29

61

-3

أحمر بن جزء

57

99

-4

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم األنصاري النجاري

1

17

-5

البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة

55

96

-6

بهية موالة أبي بكر الصديق

12

35

-7

جابر بن سمرة بن جنادة

16

42

-8

جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام بن ثعلبة األنصاري

33

67

-9

حارثة بن وهب الخزاعي

125

187

 -11الحكم بن حزن الكلفي

52

92

72

118

 -12رافع بن عمرو المزني

124

186

الربيع بنت معوذ بن عفراء األنصاري
ُ -13
 -14رفاعة بن رافع بن مالك بن العجالن

3

22

48

87

 -15سراء بنت نبهان الغنويَّة

122

184

 -16سعد بن مالك بن سنان ،أبو سعيد الخدري

44

82

 -17سلمة بن عمرو بن األكوع

21

50

 -18سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة األنصاري الساعدي

46

84

 -19عامر بن واثلة ،بن عبد هللا بن عمرو بن جحش

117

177

 -20عائشة بنت أبي بكر الصديق

12

36

يع َمر الديلي
 -21عبد الرحمن بن ُ
 -22عبد هللا بن أبي أوفى

121

183

118

179

 -23عبد هللا بن الحارث بن جزء بن عبد هللا

5

25

 -24عبد هللا بن سرجس المزني

87

138

 -25عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب القرشي ،الهاشمي

78

126

 -26عبد هللا بن عمر بن الخطاب القرني العدوي

2

20

 -10حزم بن أبي كعب األنصاري السلمي المدني

226

 -27عبد هللا بن مغفل بن عبدنهم بن عفيف بن أَسحم

95

147

 -28عمارة بن رويبة الثقفي ،أبو زهيرة الكوفي

73

119

 -29قبيصة بن وقاص السلمي

22

52

 -30المسور بن يزيد األسدي الكاهلي المالكي

58

100

 -31نسيبة بنت كعب ،أم عمارة األنصارية

77

125

 -32نضلة بن عبيد ،أبو برزة األسلمي

15

41

 -33النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة

41

77

 -34الهرماس بن زياد الباهلي ،أبو حيدر البصري

123

185

 -35واثلة بن األسقع بن كعب بن عامر بن ليث

30

63

 -36وهب بن عبد هللا ،أبو جحيفة السوائي

45

83

227

م

وتعديال
جرحا
ا
ثانيا :فهرس الرواة المترجم لهم ا
ا

الراوي

-1

أبان بن يزيد العطار ،أبو يزيد البصري

-2

إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك

-3

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم

رقم الحديث

الصفحة

الرتبة
ثقة

27

59

مجهول

31

64

139

202

مجهول الحال

116

175

70

115
130

ثقة حجة تكلم فيه بال
قادح

-4

إبراهيم بن سعيد ،أبو إسحاق المدني

-5

إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي

ثقة حافظ

-6

إبراهيم بن ميسرة الطائفي نزيل مكة

ثبت حافظ

81

-7

أبو سعد الحميري الشامي الحمصي

مجهول

-8

أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي

صدوق

30

63

13

37

-9

أحمد بن عبد هللا التميمي اليربوعي

ثقة حافظ

67

111

-10

أحمد بن عمرو بن السرح

ثقة

5

24

-11

أحمد بن محمد بن حنبل الشبياني

إمام ثقة حافظ فقيه حجة

51

91

-12

إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة

ثقة حجة

-13

إسحاق بن عثمان الكالبي

صدوق

37

72

77

124

-14

إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم األسدي

ثقة حافظ

8

29

-15

إسماعيل بن أبي خالد واسمه ،هرمز

ثقة

118

179

-16

إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية

مقبول

77

124

-17

أفلح بن حميد بن نافع األنصاري

ثقة

110

167

-18

أنس بن سيرين األنصاري

ثقة

93

145

-19

إياس بن سلمة بن األكوع األسلمي

ثقة

67

111

-20

أيوب بن أبي تميمة

ثقة ثبت

2

19

-21

أيوب بن جابر بن سيار الحنفي

ضعيف

10

32

-22

بشر بن المفضل بن الحق الرقاشي

ثقة ثبت عابد

3

21

-23

بكير بن عطاء الليثي الكوفي

ثقة

121

182

-24

ثابت بن أسلم البناني

ثقة عابد

7

28

75

122

-25

جرير بن حازم بن زيد األزدي

ثقة له أوهام إذا حدث من
حفظه

228

-26

جعفر بن حيان السعدي ،أبو األشهب

ثقة

44

81

-27

الحسن بن عمر الفزاري

ثقة

4

23

-28

حصين بن عبد الرحمن السلمي

ثقة

-29

حفص ابن أخي أنس بن مالك األنصاري

صدوق

73

119

96

148

-30

حفص بن عاصم

ثقة

84

134

-31

حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة

ثقة ثبت

15

40

-32

حماد بن زيد بن درهم األزدي الجهضمي

ثقة ثبت فقيه

1

17

-33

حماد بن سلمة بن دينار البصري

ثقة عابد

7

28

-34

حميد بن أبي حميد الطويل

ثقة مدلس

8

29

-35

حميد بن هالل بن هبيرة

ثقة عالم

14

38

-36

خالد بن عبد هللا ،أبو الهيثم

ثقة ثبت

118

178

-37

خلف بن خليفة بن صاعد األشجعي

-38

داود بن شبيب الباهلي

صدوق

96

148

7

27

-39

داود بن قيس الفراء الدباغ

ثقة فاضل

103

158

-40

الربيع بن نافع ،أبو توبة الحلبي

ثقة حجة عابد

4

23

-41

ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن الغنوي

مقبول

-42

رفاعة بن يحيى بن عبد هللا

صدوق

122

184

48

87

-43

زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي

ثقة ثبت صاحب سنة

73

119

-44

زهير بن حرب بن شداد الحرشي

ثقة ثبت

81

130

-45

زهير بن معاوية بن حديج

ثقة ثبت

59

101

-46

زياد بن أيوب البغدادي ،أبو هاشم

ثقة حافظ

90

141

-47

سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني

ثقة منصف

72

117

68

112

ثقة حافظ إمام حجة

33

66

ثقة متقن صاحب حديث

70

115

ثقة عابد

46

84

ثقة

143

207

ثقة ثقة

145

209

-48

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري

-49

سفيان بن عيينة بن أبي عمران

-50

سالم بن سليم الحنفي ،أبو األحوص

-51

سلمة بن دينار ،أبو حازم األعرج

-52

سليمان بن أبي سليمان ،واسمه فيروز

-53

سليمان بن المغيرة القيسي

صدوق

ثقة حافظ فقيه عابد إمام
حجة

229

-54

سليمان بن حرب بن بجيل األزدي

ثقة إمام حافظ

43

80

-55

سليمان بن داود العتكي ،أبو الربيع

لم يتكلم فيه أحد بحجة

141

204

-56

سليمان بن طرخان التيمي ،أبو المعتمر

ثقة عابد

98

152

-57

سليمان بن عبد الرحمن التميمي

58

100

-58

سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار

-59

سهل بن تمام بن بزيع الطفاوي السعدي

صدوق يخطئ

16

42

26

57

-60

سيَّار بن سالمة الرياحي ،أبو المنهال

ثقة

15

40

-61

شاذ بن فياض اليشكري

6

26

-62

شريك بن عبد هللا بن أبي شريك النخعي

55

96

-63

شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي

15

40

-64

شعيب بن ُرزيق الثقفي الطائفي
شهاب بن خراش بن حوشب

صدوق يخطئ

72

118

72

117

-66

صالح بن عبيد

مقبول

22

52

-67

صفوان بن عيسى ،أبو محمد البصري

ثقة

21

50

-68

الضحاك بن مخلد ،أبو عاصم

ثقة ثبت

-69

طالب بن حبيب بن عمرو بن سهل

صدوق يهم

66

110

52

92

-70

عاصم بن سليمان األحول

ثقة

87

137

-71

عباد بن راشد التميمي البصري البزاز

-72

عبد الرحمن بن أبي الموال

صدوق ربما أخطأ

57

98

97

150

-73

عبد الرحمن بن أبي حدرد األسلمي

مقبول

29

61

52

92

78

126

96

148

صدوق فقيه

97

150

46

84

مقبول

29

61

ثقة

1

17

39

75

-65

-74

عبد الرحمن بن جابر بن عبد هللا

-75

عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة

-76

عبد الرحمن بن عبيد هللا األسدي

-77

عبد الرحمن بن مقاتل التستري أبو سهل

-78

عبد العزيز بن أبي حازم ،أبو تمام المدني

-79

عبد العزيز بن أبي سليمان الهذلي

-80

عبد العزيز بن صهيب البناني

-81

عبد العزيز بن محمد الدراوردي

صدوق يخطئ
صدوق

صدوق له أوهام وأفراد
كثير
صدوق يخطئ ًا
ثقة حافظ متقن
صدوق

صدوق له أوهام

ثقة لم يصب ابن سعد في
تضعيفه
ثقة

صدوق
صدوق

صدوق

230

-82

عبد هللا بن الحارث األنصاري

ثقة

26

57

-83

عبد هللا بن دينار القرشي العدوي

ثقة

-84

عبد هللا بن عصم ،ويقال ابن عصمة

صدوق يخطئ

9

31

10

33

-85

عبد هللا بن عمر بن حفص بن عاصم

ضعيف عابد

-86

عبد هللا بن محمد بن عقيل

صدوق في حديثه لين

80

128

3

21

-87

عبد هللا بن محمد بن علي النفيلي

ثقة حافظ

31

64

-88

عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي

ثقة عابد

-89

عبد الملك بن أبي كريمة األنصاري

صدوق صالح

2

19

5

24

-90

عبد الملك بن أبي محذورة القرشي

مقبول

31

64

-91

عبد الواحد بن زياد العبدي

ثقة

143

207

-92

عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي

ثقة ثبت

-93

عبد الوهاب بن عبد الرحيم

صدوق

1

17

124

186

-94

عبيد هللا بن أبي يزيد المكي

ثقة كثير الحديث

119

180

-95

عبيد بن ثمامة الم اردي المصري

مقبول

5

24

-96

عثمان بن محمد بن خواستي العبسي

ثقة حافظ شهير وله أوهام

70

115

-97

عدي بن ثابت األنصاري الكوفي

ثقة

83

132

-98

عروة بن رويم اللخمي ،أبو القاسم

89

140

-99

عكرمة بن عمار العجلي ،أبو عمار

صدوق ربما وهم

123

185

18

45

ال بأس به

صدوق له أوهام

22

51

26

57

ثقة ثبت

33

67

ثقة مكثر عابد
صدوق

55

96

140

203

 -106عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي

ثقة حافظ

21

49

 -107عمرو بن عون بن أوس السلمي

ثقة ثبت

61

104

 -109عون بن أبي جحيفة

ثقة فاضل له أوهام

106

161

ثقة

45

83

 -110عياض بن عبد هللا بن سعد

ثقة

103

158

كثير
صدوق يرسل ًا
صدوق

 -100العالء بن عبد الرحمن الحرقي
 -101عمار بن عمارة ،أبو هاشم البصري
 -102عمر بن سليم الباهلي البصري
 -103عمرو بن دينار المكي
 -104عمرو بن عبد هللا بن عبيد الكوفي
 -105عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير

 -108عمرو بن مرزوق الباهلي

231

ثقة

84

134

 -111عيسى بن حفص بن عاصم
 -112فرج بن فضالة بن النعمان القضاعي

ضعيف

30

62

 -113فضيل بن حسين ،أبو كامل الجحدري

ثقة حافظ

صدوق كثير الخطأ

71

116

141

204

ثقة

110

167

 -116قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز

ثقة ثبت

6

26

 -117قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف

ثقة ثبت

10

32

 -118ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

17

44

2

19

ثقة

40

76

ثقة حافظ

صدوق عارف له أوهام

58

99

99

153

ثقة فاضل

81

130

ثقة

صدوق لين الحديث

122

183

13

37

 -126محمد بن جعفر بن زياد الوركاني

ثقة

139

201

 -127محمد بن خازم التميمي السعدي

ثقة

82

131

 -128محمد بن رافع بن أبي زيد ،واسمه سابور

ثقة عابد

117

177

 -129محمد بن زياد القرشي الجمحي

ثقة ثبت

38

73

 -130محمد بن عبد هللا بن عثمان الخزاعي

ثقة

44

81

 -131محمد بن عيسى بن نجيح البغدادي

ثقة فقيه

صدوق عارف ُرمي
َ
بالتشيع

97

150

50

89

ثقة لم يصب من ضعفه

23

53

35

70

17

44

89

140

 -114فليح بن سليمان بن أبي المغيرة
 -115القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق

-119

مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر

فقيه إمام دار الهجرة رأس
المتقنين كبير المتثبتين

 -120المثنى بن سعيد الضبعي
 -121محمد بن العالء بن كريب الهمداني
 -122محمد بن المتوكل القرشي
 -123محمد بن المنكدر بن القرشي التيمي
 -124محمد بن بشار بن عثمان العبدي
 -125محمد بن ثابت العبدي

-132

محمد بن فضيل بن غزوان الضبي

 -133محمد بن كثير العبدي

صدوق

 -134محمد بن مسلم بن تدرس األسدي
-135

محمد بن مسلم ،ابن شهاب

فقيه حافظ متفق على
جاللته واتقانه
ثقة

 -136محمد بن مهاجر بن أبي مسلم
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صدوق له أوهام

50

90

ثقة

66

110

ثقة حافظ

58

100

مقبول

82

131

ثقة حافظ

1

17

صدوق

27

58

48

87

ثقة عالم

95

147

ثقة

صدوق ربما وهم

98

152

117

177

ثقة

44

81

مقبول

39

75

 -149موسى بن إسماعيل المنقري

ثقة ثبت

7

27

 -150نافع مولى عبد هللا بن عمر

ثقة ثبت فقيه مشهور

2

19

مقبول

90

141

ثقة

117

176

 -153هدبة بن خالد بن األسود الثوباني

ثقة عابد

128

189

 -154هشام بن أبي عبد هللا الدستوائي

ثقة ثبت

6

26

 -155هشام بن عبد الملك ،أبو الوليد الطيالسي

ثقة ثبت

22

51

112

170

 -157هالل بن عامر بن عمرو المزني

ثقة

124

186

 -158همام بن يحيى بن دينار المحلمي

ثقة ربما وهم

23

53

ثقة

50

89

ثقة ثبت

28

60

لين الحديث

4

23

 -162وهب بن بقية بن عثمان بن سابور

ثقة

134

196

 -163وهب بن بيان بن حيان الواسطي

ثقة

140

203

 -164وهيب بن خالد بن عجالن الباهلي

ثقة ثبت

85

135

 -137مختار بن فلفل القرشي المخزومي
 -138مخلد بن خالد بن يزيد الشعيري
 -139مروان بن معاوية بن الحارث
 -140مسحاج بن موسى َّ
الضبي
 -141مسدد بن مسرهد بن مسربل األسدي

ثقة مأمون مكثر

 -142مسلم بن إبراهيم األزدي الفراهيدي
 -143معاذ بن رفاعة بن رافع
 -144معاوية بن قرة بن إياس المزني
 -145معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي
 -146معروف بن خربوذ المكي ،مولى عثمان
 -147المنذر بن مالك بن قطعة
 -148موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن

 -151هارون بن عباد األزدي ،أبو موسى

 -152هارون بن عبد هللا بن مروان البغدادي

-156

هشيم بن بشير السلمي ،أبو معاوية

ثقة ثبت كثير التدليس
واإلرسال الخفي

 -159هناد بن السري بن مصعب
 -160الوضاح بن عبد هللا اليشكري ،أبو عوانة
 -161الوليد بن زروان السلمي الرقي
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صدوق ربما أخطأ

85

135

ضعيف

12

35

لين الحديث

58

100

ثقة

21

50

 -169يزيد بن حميد ،أبو التياح الضبعي

ثقة ثبت

24

55

 -170يزيد بن خالد بن يزيد الحمداني

ثقة عابد

35

69

 -171يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد

ثقة

65

109

 -172يعلى بن الحارث بن حرب بن جرير

ثقة

67

111

 -165يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي
 -166يحيى بن المتوكل العمري
 -167يحيى بن كثير الكاهلي األسدي الكوفي
 -168يزيد بن أبي عبيد ،أبو خالد األسلمي
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