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ملخص البحث

١. هو الصحابي عبد اهلل بن الشخير بن عوض بن 

وكــان من  يوم فتح مكة  كان إسامه  الحرشي  وقــدان 

ضمن الوفد الذي قدم لرسول اهلل � وسكن البصرة 

وأغلب حديثه فيها وكان يكنى أبا مطرف .

ُيعد من  ى عن النبي � أحاديث قليلة و ٢. رو

بلغت  أنها  العلماء  بعُض  وَنقل  الرواية  في  ين  
ّ
المقل

ستة وقيل تسعة أحاديث ومن خال البحث وجدتها 

ي  تسعة أحاديث في الكتب التسعة وغيرها ولم يرو

ى عنه أبنائه فقط وكما بينُتها  إال عن النبي � ورو

في البحث .

الصاة  أثناء  والتنخع  البصاق  في  الرخصة   .3

جانبه  عــن  ثوبه  طــرف  أو  بكمه  لذلك  إضــطــَر  لمن 

تلقاء وجهه  أو  يمينه  أن يبصق عن  والكراهة  األيسر 

وفعل النبي� في الحديث تحت قدمه األيسر الن 

المساجد في الصدر األول كان من الحصى والتراب .

الدنيا  الحياة  فــي  الــزهــد  على  المسلم  حــث   .٤

واإلقبال على اآلخرة وال يفتخر بحياته بماله ليس له 

كل وأفنى ولبس فأبلى وتصدق فأمضى فا بد أن  إال أ

وليس  وتعالى(  )سبحانه  اهلل  طاعة  على  به  يستعين 

على معصيته .

الثاني  المصدر  الشريفة  النبوية  السنة  ُتعد   .5

وشارحة  مبينة  كونها  اإلسامي  التشريع  مصادر  من 

لكتاب اهلل )سبحانه وتعالى( والنبي � هو األعلم 

بمراد اهلل )سبحانه وتعالى(. 

كــمــال خـــوف وخــشــيــة الــنــبــي � مــن ربــه   .6

كأزير  صوته  وسمع  ته  صا فــي  وتــعــالــى(  )سبحانه 

يكون قلبه خائفا  المرجل فا بد للمصلي أن يخشع و

من عدله والرجاء في فضله وال يضر الخوف والبكاء 

في الصاة.

٧. ذهب جمهور العلماء على جواز صيام الدهر 

لمن لم يصم األيام المنهي عنها كالعيدين والتشريق 

وكان قادرا على صيامه .

8. الرخصة للمسافر اإلفطار وقصر الصاة الرباعية 

. كصاة الظهر والعصر

اإلبل لصاحبها وال يجوز  ٩. يجب أن تؤدى ضالة 

كون  النهي  لركوب وال لغيره لحديث  ال  اإلنتفاع منها 

عقوبتها الحرق في نار جهنم .

لمن  المدح  في  الغلو  عن  والتحذير  الكراهة   .١0

أيدي  في  لما  ليتقرب  منه  يتنفع  سلعة  ذلك  يتخذ 

سبيل  على  الــمــدح  كــان  إن  و السلطان  أو  الــنــاس 

اإلقتداء به فا بأس به.

ربه )سبحانه  وتواضعه مع  النبي�  ١١. أخاق 

وتعالى(  )سبحانه  هلل  السيد  لفظ  بإطاق  وتعالى( 

وربهم  الخلق  نواصي  مالك  وتعالى(  )سبحانه  ألنه 

ليس  بشرط  جائز  البشر  على  السيد  لفظ  اطاق  أما 

باهلل  أختص  ألنه  والــرب  والمولى  المالك  منه  المراد 

)سبحانه وتعالى(.

١٢. ال بد للمسلم أن يصبر على أقدار اهلل )سبحانه 

وتعالى( من المصائب والبايا واألدواء التي ال تفارقه 

ما زال في هذه الحياة الدنيا فإن سلم منها لم يسلم 

من الهرم كونه الداء الذي ال دواء له .
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Research Summary:

1. He is the companion Abdullah bin 

Al-Shakhir bin Awad bin Waqdan, Al-Harshi. 

He converted to Islam on the day of the conquest 

of Makkah, and he was among the delegation 

that came to the Messenger of Allah )may God 

bless him and grant him peace(, and he resided in 

Basra, and most of his speeches were there, and 

he was nicknamed Abu Mutrif.

2. He narrated on the authority of the Prophet 

)may God’s prayers and peace be upon him and 

his family( a few hadiths, and he is considered 

one of the few in the narration, and some schol-

ars reported that it amounted to six, and it was 

said that nine hadiths, and through research I 

found nine hadiths, and it was only narrated from 

the Prophet )peace and blessings of God be upon 

him(. And only his sons narrated from him, as I 

explained in the research.

3. Permission to spit and spit during prayer 

for the one who is forced to do so with his sleeve 

or the edge of his garment on his left side, and 

it is makrooh to spit on his right or face, and the 

Prophet )peace and blessings of God be upon 

him and his family( did in the hadith under his 

left foot because the mosques in the first chest 

were made of gravel and dirt.

4. Urging the Muslim to abstain from this 

worldly life and turn to the Hereafter, and not to 

be proud of his life with his wealth, which he has 

nothing but to eat and wear out, wear and wear 

out, and give charity and go away. He must seek 

help from him in obedience to God )Glory be to 

Him( and not in disobedience to Him.

5. The honorable Sunnah of the Prophet is the 

second source of Islamic legislation as it clari-

fies and explains the Book of God )Glory be to 

Him( and the Prophet )may God bless him and 

his family and grant them peace( is the most 

knowledgeable of God’s will )Glory be to Him(.

6. The perfection of fear and fear of the 

Prophet )may God’s prayers and peace be upon 

him and his family( from his Lord )Glory be to 

Him and Exalted be He( in his prayer, and his 

voice was heard like the roaring of a cauldron, 

so the worshiper must be humble and his heart be 

afraid of his justice and hope in his bounty, and 

fear and crying in prayer do not harm.

7. The majority of scholars are of the view 

that it is permissible to fast forever for one who 

did not fast the days that are forbidden, such as 

the two Eids and Tashreeq, and was able to fast.

8. Permission for the traveler to break the fast 

and shorten the four-way prayer, such as the 
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Zuhr and Asr prayers.

9. A lost camel must be given to its owner, and 

it is not permissible to benefit from it, whether 

for riding or for anything else, because of the ha-

dith forbidding that its punishment is burning in 

the fire of Hell.

10. Dislike and warning against exaggeration 

in praise for those who take that as a commodity 

and benefit from it in order to draw close to what 

is in the hands of the people or the ruler, and if 

the praise is an example of it, then there is noth-

ing wrong with it.

11. The morals of the Prophet )may God’s 

prayers and peace be upon him and his family( 

and his humility with his Lord )glory be to Him( 

by using the word “Master” for God )Glory be to 

Him and Exalted be He( because He )Glory be to 

Him( is the owner of the foundations of creation 

and their Lord. Because it belongs to God )glory 

be to Him(.

12. It is imperative for a Muslim to be patient 

with the predestination of God )glory be to Him( 

from calamities, calamities and diseases that do 

not leave him while he is still in this worldly life.

***

المقدمة

على  والسام  والصاة  العالمين  رب  هلل  الحمد 

األنبياء  وخاتم  واآلخرين  األولين  سيد  محمد  رسولنا 

دعا  ومــن  أجمعين  وصحبه  آلــه  وعلى  والمرسلين 

بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين.

لها مصادرها  كان  اإلسامية  الشريعة  إن  بعد؛  أما 

الذي تكفل  الكريم  بالقرآن  والتي تمثلت  التشريعية 

اهلل )سبحانه وتعالى( بحفظه وصونه من كل تحريف 

كتابه الحكيم:(  وتزييف فقال )سبحانه وتعالى( في 

،والسنة  ــَحــاِفــُظــوَن)١( 
َ
ل ــُه 

َ
ل ــا  ِإّنـ َو ْكــَر 

ّ
الــذ َنا 

ْ
َنّزل َنــْحــُن  ــا  ِإّن

)سبحانه  فقال   � المصطفى  للحبيب  النبوية 

َهَوَى * ِإْن ُهَو ِإاّل َوْحٌي 
ْ
 وتعالى( عنه: )َوَما َينِطُق َعِن ال

األنسان  حياة  عالجة  اإلسامية  فالشريعة  ُيوَحَى()٢( 

بما تحقق له مصلحته في الدنيا واألخرة ولقد يسَر اهلل 

)سبحانه وتعالى( لهذه الشريعة رجاال شادوا بنيانها 

اهلل  فيض  ومــن  ــان  وزم مكان  كل  في  أركانها  وأقــامــوا 

)سبحانه وتعالى( أن قيض رجاال ونساًء نذروا أنفسهم 

وحياتهم وضحوا بكل غال ونفيس في سبيل حفظ 

الشريفة وكان من ضمن هذه  المطهرة  النبوية  السنة 

ْبن  اهلِل  )َعْبد  الجليل  الصحابي  المباركة  الكوكبة 

( )رضي اهلل عنه( فكان واجبا على كل مسلم  ير ّخِ الّشِ

غيور على دينه محب لشريعته أن يظهر لألنام حق 

)١( سورة الحجر آية رقم )٩( .
)٢( سورة النجم آية رقم )3/٤( .
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خدموا  الذين  العظام   � اهلل  رسول  صحابة  وقدر 

اإلسام وقدموا له أغلى التضحيات فكان من توفيق 

اهلل )سبحانه وتعالى( : أن نلت الشرف بخدمة السنة 

دراســة  وخصوصا  بسيط  بشي  ولــو  الشريفة  النبوية 

شخصية طيبة مباركة من صحابة رسول اهلل �.

وكان منهجي في كتابة البحث كما يلي:

ْبن  اهلِل  ١. قمُت بحصر أحاديث الصحابي )َعْبد 

الكتب  في  وردت  التي  عنه(  اهلل  )رضــي   ) ير ّخِ الّشِ

الشريفة  النبوية  األحــاديــث  كتب  بين  مــن  التسعة 

البحث  هــذا  في  جــاءت  وكما  تصنيفها  ثم  األخــرى 

ئل  كونه من القا كان عددها )ثمان( أحاديث  والتي 

اإلمــام مسلم  له  ى  ورو رســول اهلل�  َروا عن  الذين 

عنه  ي  يــرو ولــم  الستة  أصحاب  له  وخــرج  حديثين 

كتاب  في  النسائي  اإلمــام  له  وخــرج  ي  البخار اإلمــام 

)عمل اليوم والليلة( والطبراني في )المعجم األوسط( 

والبيهقي في )شعب اإليمان(.

مع  الموضوع  تخص  التي  األحاديث  خرجُت   .٢

ذكر أصحاب الكتب التسعة وكما يلي:

عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند  أ. 

العدل إلى رسول اهلل � المسمى )صحيح مسلم( 

الحجاج  بــن  محمد  الحسين  ــي  أب ــام  األمـ تــألــيــف: 

ي )ت ٢06هـ( تحقيق:محمد فؤاد  القشيري النيسابور

عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بيروت .

داود  أبــي  ــام  اإلمـ  : تأليف   : داود  أبــي  سنن  ب. 

سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد 

٢٧5هـ( تحقيق:  ِجْستاني )ت:  الّسِ األزدي  بن عمرو 

محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية 

صيدا بيروت .

ج. الجامع الكبير )سنن الترمذي( : تأليف اإلمام 

الضحاك  بن  موسى  بن  ــْورة  َس بن  عيسى  بن  محمد 

الترمذي أبو عيسى )ت: ٢٧٩هـ( تحقيق : بشار عواد 

معروف دار الغرب اإلسامي بيروت )١٩٩8 م( .

الــصــغــرى  الــســنــن  الــســنــن -  الــمــجــتــبــى مـــن  د. 

بن  أحمد  الرحمن  عبد  أبي  اإلمــام  تأليف  للنسائي: 

303هـــ(  )ت:  النسائي  الخراساني  علي  بن  شعيب 

المطبوعات  مكتب  غــدة  أبــو  الفتاح  عبد  تحقيق: 

اإلسامية حلب الطبعة الثانية،)١٤06هـ /١٩86م(.

اهلل  عبد  أبــي  اإلمـــام  تأليف  ماجه  ابــن  سنن  هـــ. 

يني )ت٢٧٤هـ( دار الفكر بروت  محمد بن يزيد القزو

تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي .

. مسند أحمد بن حنبل : تأليف اإلمام أبي عبد  و

مؤسسة  )ت٢٤١هــــ(  الشيباني  حنبل  بن  أحمد  اهلل 

قرطبة مصر بأحكام الشيخ شعيب األرنؤوط.

. موطأ اإلمام مالك تأليف: اإلمام مالك بن أنس  ز

١٧٩هـــ(  )ت:  المدني  األصبحي  عامر  بن  مالك  بن 

محمد  عليه:  وعلق  أحاديثه  وخــرج  ورقمه  صححه 

بيروت  العربي  الــتــراث  إحياء  دار  الباقي  عبد  فــؤاد 

لبنان )١٤06هـ / ١٩85م(.

الدارمي(  )سنن  بـ  المعروف  الــدارمــي  مسند  ح. 

الرحمن  عبد  بن  اهلل  عبد  محمد  أبي  اإلمــام  تأليف: 

بن الفضل بن َبهرام بن عبد الصمد الدارمي التميمي 

السمرقندي )ت: ٢55هـ( تحقيق: حسين سليم أسد 

يع المملكة العربية  الداراني،دار المغني للنشر والتوز

السعودية الطبعة األولى )١٤١٢ هـ / ٢000م(.
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مسلم  اإلمـــام  صحيح  فــي  الحديث  كــان  إذا   .3

والــبــاب  الــكــتــاب  اســـم  ذكـــر  مــع  بتخريجه  كــتــفــي  ا

الحكم  إسناده دون  ورجال  والرقم  والصفحة  والجزء 

بالقبول  صحيحه  تلقت  األمــة  ألن  الحديث  على 

كان  إذا  الحديث  على  الحكم  عن  استغنيُت  لــذا 

منفردا  ذكــر  إذا  ي  الـــراو بتعريف  وقــمــُت  فيه  وارادا 

ووفاته  طبقته  ذكر  مع  بسيط  بتعريف  الصحيح  في 

التقريب للحافظ ابن حجر  كتاب  معتمدا في ذلك 

العسقاني.

كان الحديث في غير صحيح اإلمام مسلم  ٤. إذا 

قمُت بدراستِه في صلِب البحث وبعدها أقوم ببيان 

الحكم على الحديث مستفيدا من أقوال العلماء في 

الحكم إن وجد.

الــرجــال جرحا  الــحــكــم عــلــى  5. اعــتــمــدُت فــي 

والذهبي  حجر  ابــن  الحافظ  ذكــره  ما  على  وتعديا 

أخــذُت  اختلفا  إن  و اتفقا  إن  تعالى(  اهلل  )رحمهما 

ي قد اتسَع  بحكم الحافظ ابن حجر إال أن يكون الراو

الخاف فيه فاعتمدُت في ذلك بأقوال غيرهما من 

أئمة الجرح والتعديل للتوصل إلى النتيجة المطلوبة.

6. قمُت بتفسير األلفاظ الغريبة في األحاديث إن 

لفت في 
ُ
ِوِجدت معتمدا في ذلك على الكتب التي أ

بيان غريب الحديث مع كتب اللغة والشروحات.

٧. بينُت ما يستفاد من الحديث مستعينا بكتب 

على  ذلك  في  معتمدا  الفقهية  والكتب  الشروحات 

بعض أقوال العلماء التي تخص الموضوع .

أما عن خطتي في كتابة البحث كاآلتي:

ير )رضي اهلل  ّخِ يات الصحابي َعْبد اهلِل ْبِن الّشِ مرو

عنه( في الكتب التسعة وفيه مبحثان .

ْبــِن  اهلِل  َعــْبــد  الصحابي  حياة   : األول  المبحث 

)رضي اهلل عنه( وفيه مطلبان. ير ّخِ الّشِ

المطلب األول : اسمه وكنيته.

المطلب الثاني : شيوخه وتاميذه.

ياته في الكتب التسعة وفيه  المبحث الثاني : مرو

ستة مطالب.

ِة وفيه حديثان .
َ

ا ياته في الّصَ المطلب األول : مرو

ياته في الصيام وفيه حديثان. المطلب الثاني : مرو

َقَطة.
ُّ
ياته في الل المطلب الثالث : مرو

َداِب.
ْ

ياته في اآل المطلب الرابع : مرو

. َقَدِر
ْ
ياته في ال المطلب الخامس مرو

ياته في الّرَِقاق. المطلب السادس : مرو

***
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مرويات الصحابي 
ير �   ّخِ َعْبد اهَّلِل ْبن الّشِ

في الكتب التسعة

- وفيه مبحثان:

المبحث األول

ير � ّخِ حياُة الصحابي � َعْبد اهَّلِل ْبِن الّشِ

- وفيه مطلبان:

المطلب األول : اسمه وكنيته.

اســمــه: هــو عبد اهلل بــن الــشــخــيــر)١( بــن عــوف بن 

ية بن كعب بن ربيعة  وقدان بن الحريش واسمه معاو

بن عامر بن صعصعة الحرشي)٢( العامري أسلم بيوم 

ُمَشّدَدة 
ْ
ال ُمْعَجَمة 

ْ
ال ــَخــاء 

ْ
َوال الشين  ِبَكْسر   : الشخيري   )١(

ْسَبة  الّنِ َراء - َهِذه  َوِفي آخرَها  ُحُروف 
ْ
ال َياء آخر 

ْ
ال َوُسُكون 

اهلل  عبد  َوُهَو  ْيِه 
َ
ِإل المنتسب  لجد  اْسم  َوُهَو  الشخير  ى 

َ
ِإل

عبد  سعد  أبــو   : تأليف   6٩/8  : األنــســاب   : الشخير بــن 
ي  الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروز
)ت: 56٢هـ( : تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
حيدر  العثمانية  المعارف  دائــرة  مجلس  وغيره  اليماني 
في  واللباب  م(   ١٩6٢  / هـــ   ١38٢( األولـــى  الطبعة  ــاد  آب
تهذيب األنساب : ٢١88 تأليف: أبو الحسن علي بن أبي 
الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  محمد  بن  محمد  الكرم 
)ت:  األثير  ابن  الدين  بعز  المعروف  ي  الجزر الشيباني 

: دار صادر بيروت. 630هـ( الناشر
من  صعصعة  ابــن  عــامــر  مــن  كعب:بطن  بــن  الــَحــريــش   )٢(
كعب بن ربيعة بن عامر  العدنانية وهم: بنو الحريش بن 
منصور  ابــن  هــوازن  بن  بكر  بن  ية  معاو بن  صعصعة  ابــن 
بطونهم  من  عيان.  بن  قيس  بن  خصفة  بن  عكرمة  بن 

وكــان من  النبي �  وكــان له صحبة مع  فتح مكة 

النبي �  ــى  إل قــدم  الـــذي  عــامــر  بني  وفــد  ضمن 

الجاهلية  أدرك  فيها  حديثه  كثر  وأ البصرة  وسكن 

واإلسام.

كنيته:  أبو مطرف )3(.

قبائل  ومعجم   ١٢١/٤: للسمعاني  ،األنــســاب  شكل  بنو 
العرب القديمة والحديثة : ٢6٧/١ تأليف : عمر بن رضا 
)ت:  الدمشقي  كحالة  الغني  عبد  بن  راغب  محمد  بن 
السابعة )١٤١٤ هـ  الطبعة  بيروت  الرسالة  ١٤08هـ( مؤسسة 

/ ١٩٩٤ م(.
محمد  اهلل  عبد  :أبــو  تأليف   :  ٢٤/٧ الكبرى:  الطبقات   )3(
البغدادي  البصري  بالوالء  الهاشمي  منيع  بن  سعد  بن 
تــحــقــيــق: محمد  ـــ(  ــ بــابــن ســعــد )ت: ٢30هـ ــمــعــروف  ال
الطبعة  بــيــروت  العلمية  الكتب  دار  عطا  الــقــادر  عبد 
خياط:  بــن  خليفة  وطبقات  ١٩٩0م(   / ـــ  ــى،)١٤١0هـ األولـ
خليفة  بن  خياط  بن  خليفة  عمرو  أبــو   : تأليف   3١3/١
أبي  ــة:  ،روايـ ٢٤0هــــ(  )ت:  البصري  العصفري  الشيباني 
التستري )ت ق 3 هـ(  يا بن يحيى  زكر عمران موسى بن 
محمد بن أحمد بن محمد األزدي )ت ق 3 هـ( تحقيق 
يع ،)١٤١٤  : د سهيل زكار دار الفكر للطباعة والنشر والتوز
: 3١/3 تأليف : اإلمام أبي  يخ الكبير هـ / ١٩٩3 م(،والتار
المغيرة  بــن  إبراهيم  بــن  إسماعيل  بــن  ،محمد  اهلل  عبد 
حيدر  العثمانية  المعارف  دائــرة  ٢56هـــ(  )ت:  ي  البخار
خان  المعيد  عبد  محمد  مراقبة:  تحت  طبع  الدكن  آباد 
ومعجم الصحابة : ١٢٤/٤ تأليف : أبو القاسم عبد اهلل بن 
محمد بن عبد العزيز بن الَمْرُزبان بن سابور بن شاهنشاه 
: محمد األمين بن محمد  البغوي )ت: 3١٧هـــ( تحقيق 
األولى )١٤٢١  الطبعة  الكويت  البيان  دار  الجكني مكتبة 
هـ / ٢000 م( طبع على نفقة: سعد بن عبد العزيز بن عبد 
 ١68٤/3  : الصحابة  معرفة  باسل  أبــو  الــراشــد  المحسن 
تأليف: أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق 
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المطلب الثاني : شيوخه وتالميذه.

شيوخه: لم يروي عن النبي � إال أحاديث قليلة 

ين  في الرواية قال اإلمام ابن الجوزي : 
ّ
ويعد من المقل

له ستة أحاديث انفرد له اإلمام مسلم بالرواية عنه عن 

البخاري فروى له حديثين وذكر له المزي في  اإلمــام 

كتاب  النسائي في  له  له تسعة أحاديث وخرج  كتابه 

عمل اليوم والليلة )١( والطبراني في المعجم األوسط )٢( 

تحقيق:  ٤30هــــ(  )ت:  األصبهاني  مهران  بن  موسى  بن 
يــاض  الــر الــوطــن للنشر  ي دار  ــعــزاز ال يــوســف  بــن  عـــادل 
الطبعة األولى )١٤١٩ هـ / ١٩٩8 م( واالستيعاب في معرفة 
بن  يوسف  عمر  أبي  اإلمــام  تأليف:   ٩٢6/3  : األصحاب 
عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
دار  ي  الــبــجــاو محمد  بــن  علي   : تحقيق  )ت:٤63هــــــ( 
الجيل بيروت الطبعة األولى )١٤١٢هـ/١٩٩٢م( وأسد الغابة 
في معرفة الصحابة : ٢٧5/3 تأليف : اإلمام أبي الحسن 
ي )ت630هـ(  الجزر بن محمد  األثير علي  بن  الدين  عز 
دار إحياء التراث العربي،)١٤١5هـ/١٩٩٤م( الطبعة األولى 
واللباب في تهذيب األنساب : ١88/٢ واإلصابة في تميز 
الصحابة : ١١0/٤ تأليف :اإلمام أبو الفصل أحمد بن علي 
85٢هـــ(  )ت  ،العسقاني  حجر بن  أحمد  بن  محمد  بن 
تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض 

دار الكتب العلمية بيروت الطبعة األولى.
 : ثــوبــا  استجد  إذا  يــقــول  مــا  ــاب  ب  : والليلة  الــيــوم  عمل   )١(
الرحمن أحمد  أبي عبد  اإلمام  تأليف  رقم )30٩(   ٢٧٤/١
303هـــ(  )ت:  النسائي  الخراساني  علي  بن  شعيب  بن 
تحقيق: د. فاروق حمادة مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة: 

الثانية )هـ١٤06(
الرحمن  عبد  أسمه  من  العين  بــاب   : األوســط  المعجم   )٢(
الــقــاســم  أبـــي  ــام  ــ اإلمـ  : تــألــيــف   )٤٧0٤( رقـــم   ٧3  /5  :
الشامي،  اللخمي  مطير  بن  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان 

والبيهقي في شعب اإليمان )3( .

ى عنه ابنائه مطرف)٤( ويزيد)5( وهانئ)6(  تالميذه: رو

عدا  ما  الستة  األئمة  له  وخرج  غيرهم  عنه  ى  يرو ولم 

ي)٧( . اإلمام البخار

بن  اهلل  عوض  بن  طــارق  تحقيق:  360هـــ(  )ت:  الطبراني 
دار  الناشر  الحسيني  إبراهيم  بن  المحسن  عبد   محمد 

الحرمين القاهرة.
)3( شعب اإليمان : الزهد وقصر األمل : 506/١٢ رقم )٩806( 
بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  بكر  أبي  اإلمــام   : تأليف 
٤58هـ(  )ت:  البيهقي  الخراساني  الُخْسَرْوِجردي  موسى 
عبد  الــدكــتــور  أحــاديــثــه:  وخـــرج  نصوصه  وراجـــع  حققه 
وتخريج  تحقيقه  على  أشرف  حامد  الحميد  عبد  العلي 
السلفية  الــدار  صاحب  ي  الندو أحمد  مختار  أحاديثه: 
بالرياض  يع  والتوز للنشر  الرشد  مكتبة  الهند  ببومباي 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند الطبعة األولى 

)١٤٢3 هـ ٢003 م(.
)٤( ستأتي ترجمته في صفحة رقم )١0(.
)5( ستأتي ترجمته في صفحة رقم )٧(.

)6( ستأتي ترجمته في صفحة رقم )١6(.
محمد  أبــي  اإلمـــام   : تأليف   ٧٩/5  : والتعديل  الــجــرح   )٧(
التميمي  المنذر  بن  يس  إدر بن  محمد  بن  الرحمن  عبد 
طبعة  ـــ(  ــ 3٢٧ه )ت  حــاتــم  أبـــي  ابـــن  ي  ــراز ــ ال الحنظلي 
مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند 
األولى )١٢٧١ هـ  الطبعة  بيروت  العربي  التراث  دار إحياء 
اإلمام  تأليف   ١٤٢٤/3  : والمخَتِلف  والمؤَتِلف  /١٩5٢م( 
أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود 
بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت: 385هـ( 
الغرب  دار  الــقــادر  عبد  بــن  اهلل  عبد  بــن  موفق  تحقيق: 
اإلسامي بيروت الطبعة األولى،)١٤06هـ / ١٩86م( ورجال 
الثقة  أهل  معرفة  في  واإلرشــاد  الهداية  ي  البخار صحيح 
 3٤5/١  : ي(  البخار صحيح  رجــال  )المسمى  والــســداد 
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ير � في الكتب التسعة )دراسة تحليلية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ّخِ يات الصحابي َعْبُد اهلل ْبن الّشِ مرو

المبحث الثاني

الحسين  بن  محمد  بن  أحمد  نصر  أبــي  اإلمــام   : تأليف 
 : تحقيق  3٩8هـــ(  )ت:  الكاباذي  ي  البخار الحسن  بن 
عبد اهلل الليثي دار المعرفة بيروت الطبعة األولى ورجال 
أحمد  بكر  أبــي  اإلمــام   : تأليف   3٤5/١  : مسلم  صحيح 
َمْنُجوَيه،)ت: ٤٢8هـ(  إبراهيم ابن  بن علي بن محمد بن 
تحقيق : عبد اهلل الليثي دار المعرفة بيروت الطبعة األولى 
 : يخ  والسير )١٤0٧( وتلقيح فهوم أهل األثر في عيون التار
أبي  الدين  جمال  ي  الــجــوز ابــن  ــام  اإلم  : تأليف   ٢88/١
الفرج عبد الرحمن )508هـ / 5٩٧هـ( شركة دار األرقم بن 
األشراف  وتحفة   )١٩٩٧( األولى  الطبعة  بيروت  األرقم  أبي 
أبي  الــديــن  جمال   : تأليف   358/٤  : ــراف  األطـ بمعرفة 
٧٤٢هـــ(  )ت:  المزي  الرحمن  عبد  بن  يوسف  الحجاج 
اإلسامي  المكتب  الدين  شــرف  الصمد  عبد  تحقيق: 
وتهذيب  ١٩83م(  )١٤03هـــ  الثانية  الطبعة  القّيمة  والدار 
أبي  اإلمـــام  تأليف   8١/١5  : الــرجــال  أســمــاء  فــي  الكمال 
الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف جمال الدين 
تحقيق  ٧٤٢هـ(  )ت  المزي  الكلبي  القضاعي  الزكي  ابن 
الطبعة  بيروت  الرسالة  ،مؤسسة  معروف  عــواد  بشار  د. 
األولى،)١٤00هـ / ١٩80م( والكاشف : 56١/١ تأليف : اإلمام 
شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن 
َقاْيماز الذهبي )ت: ٧٤8هـ( تحقيق: محمد عوامة أحمد 
محمد نمر الخطيب دار القبلة للثقافة اإلسامية مؤسسة 
)١٤١3هـ / ١٩٩٢  علوم القرآن جدة الطبعة األولى سنة النشر
 366/٤  : الصالحين  يــاض  ر لطرق  الفالحين  ودليل  م( 
إبراهيم  بــن  ــان  ع بــن  محمد  بــن  علي  :محمد  تأليف 
بها:  اعتنى  ـــ(  ١05٧ه )ت:  الشافعي  الصديقي  ،البكري 
يع  خليل مأمون شيحا دار المعرفة للطباعة والنشر والتوز

بيروت لبنان الطبعة: الرابعة )١٤٢5 هـ / ٢00٤ م(.

مروياته في الكتب التسعة
- وفيه ستة مطالب:

المطلب األول : مروياته في الصالة.

مسلم  اإلمــام  قال   : األول  الحديث  حديثان:  وفيه 

َعْنَبِرّيُ 
ْ
ال ُمَعاٍذ  ْبُن  اهَّلِل  ُعَبْيُد  َثَنا 

َ
َحّد تعالى(:  اهَّلل  )رحمه 

ْبِن  اهَّلِل  َعْبِد  ْبِن  َيِزيَد  َعْن  َكْهَمٌس  َثَنا 
َ

َحّد ِبــي 
َ
أ َثَنا 

َ
َحّد

ْيُتُه 
َ
َرأ

َ
ْيُت َمَع َرُسوِل اهَّلِل � ف

َّ
((َصل

َ
ِبيِه َقال

َ
يِر َعْن أ ّخِ الّشِ

َكَها ِبَنْعِلِه((.
َ
َدل

َ
َع ف

َ
َتَنّخ

 )2( داود  ــو  أب  : أيــضــا  وأخــرجــه   )1( مسلم  تخريجه: 

والنسائي )٣( وأحمد )4( .

العدل  عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند   )١(
كتاب   : مسلم(  )صحيح  المسمى   � اهلل  رســول  إلى 
البصاق  عــن  النهي  /بــاب  الــصــاة  ومــواضــع  المساجد 
 )55٤/55٤( رقم   3٩0/١: وغيرها  الصاة  في  المسجد  في 
تأليف: األمام أبي الحسين محمد بن الحجاج القشيري 
ي ،)ت ٢06هـ( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي  النيسابور

دار إحياء التراث العربي بيروت .
)٢( سنن أبي داود : كتاب الصاة / باب في كراهية البزاق في 
المسجد : ١30/١ رقم )٤8٢( تأليف : اإلمام أبي داود سليمان 
بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي 
الدين  ِجْستاني )ت: ٢٧5هـ( تحقيق: محمد محيي  الّسِ

عبد الحميد المكتبة العصرية صيدا بيروت.
)3( المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي : كتاب 
المساجد/ بأي الرجلين يدلك بصاقه: 5٢/٢ رقم )٧٢٧( 
تأليف: اإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الفتاح  عبد  تحقيق:  303هـــ(  )ت:  النسائي  الخراساني 
الطبعة  حلب  اإلسامية  المطبوعات  مكتب  غــدة  أبــو 

الثانية،)١٤06هـ /١٩86م(
)٤( مسند اإلمام أحمد بن حنبل : حديث مطرف بن عبد اهلل 
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رجال سند الحديث:

١. عبيد اهلل بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان 

)ت  العاشرة  الطبقة  من  البصري  عمرو  أبو  العنبري 

٢3٧هـ( )١(.

٢. أبوه : معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري 

أبو المثنى البصري القاضي من كبار الطبقة التاسعة 

)ت ١٩6هـ( ست )٢(.

الحسن  أبـــو  التميمي  الــحــســن  بــن  كهمس   .3

أبيه : ٢3٧/٢6 رقم )١63١0( ٢3٩/٢6 رقم )١63١3(  عن 
٢٤3/٢6 رقم )١63١٩( تأليف : اإلمام أبي عبد اهلل أحمد 
)ت:  الشيباني  أســد  بن  هــال  بن  حنبل  بن  محمد  بن 
األرنؤوط - عادل مرشد وآخرون  ٢٤١هـ( تحقيق : شعيب 
مؤسسة  التركي  المحسن  عبد  بــن  اهلل  عبد  د  إشـــراف: 

الرسالة الطبعة األولى ،)١٤٢١ هـ / ٢00١ م(.
 335/5: والــتــعــديــل  والــجــرح   ٤0١/5  : الكبير  يــخ  الــتــار  )١(
بن  محمد  حاتم  أبــي  اإلمــام   : تأليف   ٤06/8  : والثقات 
التميمي  َمْعبَد  بن  معاذ  بن  حبان  بن  أحمد  بن  حبان 
للحكومة  المعارف  وزارة  35٤هـــ(  )ت:  الُبستي  الدارمي 
العالية الهندية خان مدير دائرة المعارف العثمانية دائرة 
الطبعة  الهند  الــدكــن  ــاد  آب بحيدر  العثمانية  المعارف 
ي:  البخار صحيح  ــال  ورج /١٩٧3م(  األولـــى،)١3٩3هــــ 
٤6٩/١ ورجال صحيح مسلم : وتهذيب الكمال : ١٩/١58 
تأليف   536  : التهذيب  وتقريب   ٢٧3/3  : والكاشف 
محمد  تحقيق:  ،العسقاني  حجر  ابــن  الحافظ  :اإلمــام 
يا الطبعة األولى )١٤06هـ/ ١٩86م(. عوامه دار الرشيد سور

 ٢٤8/8  : والتعديل  والــجــرح   365/٧: الكبير  يخ  التار  )٢(
 ٧0١/٢  : ي  البخار صحيح  ورجـــال   ٤8٢/٧  : والثقات 
 : الــكــمــال  وتــهــذيــب   ٢3٢/٢  : مسلم  صحيح  ــال  ــ ورج

١58/١٩ والكاشف : 686/١ وتقريب التهذيب : 3٧٤.

البصري من الطبقة الخامسة )ت ١٤٩هـ()3(.

٤. يزيد بن عبد اهلل بن الشخير العامري أبو العاء 

البصري وقد ينسب إلى جده من الطبقة الثانية )ت 

١١١هـ( أو قبلها وكان مولده في خافة عمر )رضي اهلل 

ية )٤(. عنه( فوهم من زعم أن له رؤ

5. أبوه : الصحابي عبد اهلل بن الشخير �.

بيان ألفاظ الحديث:

النخاعة  النون:  :بضم  ُنخامة  َع((: 
َ

))َتَنّخ  : قوله 

يخرج  ما   : والنخامة  تنخع  إذا  الرجل  تنخم  يقال: 

البزقة  : النخامة  من الصدر وهو البلغم اللزج وقيل 

يقال: النخامة ما يخرج من  التي تخرج من الرأس و

ما  والمخاط  الفم  من  يخرج  ما  والبصاق  الصدر 

َخْيُشوِم 
ْ
ال من  َيخُرُج  َما   : وقيل  األنــف)5(  من  يسيل 

َخاَمُة:  الّنُ وقيل:  َنْخمًا  َيْنَخُم  ُهَو  ُيَقال:  ِع 
ُ

َنّخ الّتَ ِعْند 

ُجل من َخَراِشّيِ َصْدِرِه )6( وقال القاضي  َما ُيلقيِه الّرَ

 ١٧0/٧: والتعديل  والــجــرح   ٢3٩/٧  : الكبير  يخ  التار  )3(
 63١/٢: ي  البخار صحيح  ورجـــال   35٧/٧: والثقات 
 : الــكــمــال  وتــهــذيــب   ١5٧/٢  : مسلم  صحيح  ــال  ــ ورج

٢3٢/٢٤ والكاشف :١50/٢ وتقريب التهذيب : 536.
 ٢٧٤/٩  : والتعديل  والــجــرح   ٢٤5/8  : الكبير  يخ  التار  )٤(
 80٩/٢: ي  الــبــخــار صحيح  ورجـــال   53٢/5  : والــثــقــات 
ورجال صحيح مسلم :360/٢ وتهذيب الكمال : ١0/١٧5 

والكاشف : 386/٢ وتقريب التهذيب : 60٢.
)5( تهذيب اللغة : ٧/ ١٩١ تأليف: اإلمام أبي منصور محمد 
ـــ( تحقيق:  ي )ت: 3٧0هــ الــهــرو ــري  بــن أحــمــد بــن األزهــ
بيروت  العربي  التراث  إحياء  دار  مرعب  عــوض  محمد 

الطبعة: األولى،)٢00١م( 
)6( تهذيب اللغة : ٧/ ١٩١ تأليف: اإلمام أبي منصور محمد 
ي )ت: 3٧0هـ( تحقيق: محمد  بن أحمد بن األزهري الهرو
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عياض : ))في بعض األحاديث جاءت ))نخامة(( 

))مخاطًا((  بعضها:  وفي  ))بصاقًا((  بعضها:  وفى 

هذه  مــخــارج  باختاف  التسمية  هــذه  واخــتــاف 

الفم  مــن  والــبــصــاق  ــف  األن مــن  فالمخاط  األشــيــاء 

الــرجــل وكــذا  يــقــال: تنخم  الــصــدر  والــنــخــامــة مــن 

والنخاعة(()١(. النخامة  وهى  تنخع 

الطبعة:  بيروت  العربي  التراث  إحياء  دار  مرعب  عوض 
األولى،)٢00١م( والنهاية في غريب الحديث واألثر : 5/ 3٤ 
تأليف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
ي ابن  محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزر
ى محمود  الــزاو األثير )ت: 606هـــ( تحقيق: طاهر أحمد 
 / بــيــروت،)١3٩٩هـــ  العلمية  المكتبة  الطناحي  محمد 
 : تأليف   ١86/١  : المقنع  ألفاظ  على  والمطلع  ١٩٧٩م( 
محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي أبو عبد اهلل 
األرنـــاؤوط  محمود  تحقيق:  ٧0٩هــــ(  )ت:  الدين  شمس 
يع  للتوز الــســوادي  مكتبة  الخطيب  محمود  يــاســيــن  و
المحيط  والــقــامــوس  ٢003م(   / ـــ  األولـــى)١٤٢3هـ الطبعة 
اللغوي مجد الدين محمد بن  : العامة  : تأليف   ٧6١/١
مكتب  تحقيق:  هـ(   8١٧ سنة  )ت  الفيروزآبادي  يعقوب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم 
يع  والتوز والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  العرقُسوسي 
الثامنة )١٤٢6 هـ / ٢005 م( وعمدة  الطبعة  لبنان  بيروت 
ي : ١٤٩/٤ تأليف: أبو محمد  ي شرح صحيح البخار القار
بن  أحمد  بــن  موسى  بــن  أحمد  بــن  محمود  الــديــن  بــدر 
 : الناشر 855هـــ(  )ت:  العينى  الحنفى  الغيتابى  حسين 

دار إحياء التراث العربي بيروت.
 

ُ
كَمال ِإ ى  الُمَسّمَ ِعَياض  ِللَقاِضى  ُمْسِلِم  َصِحيح  َشــْرُح   )١(
الفضل  أبو  :اإلمــام  تأليف   ٤83/٢: ُمْسِلم  بَفَواِئِد  الُمْعِلِم 
عــيــاض بــن مــوســى بــن عــيــاض بــن عــمــرون اليحصبي 
السبتي )ت: 5٤٤هـ( تحقيق: الدكتور يْحَيى ِإْسَماِعيل دار 
يع مصر الطبعة األولى،)١٤١٩  الوفاء للطباعة والنشر والتوز

ما يستفاد من الحديث:

١. فيه أن البصاق والمخاط والنخامة طاهرات وال 

إبراهيم  خاف فيه إال ما ذكر عن سليمان الجمهور و

النخعي)٢(.

٢. وفيه أن البصاق وغيره ال تبطل الصاة وكذلك 

التنخع ان لم يثبت منه حرفان وكان مغلوبا عليه)3(.

هـ /١٩٩8م(.
أبي  اإلمــام   : تأليف   ١٢3/١  : العلماء  اختاف  مختصر   )٢(
بن  الملك  عبد  بن  سامة  بن  محمد  بن  أحمد  جعفر 
ي  بالطحاو المعروف  المصري  الحجري  األزدي  سلمة 
)ت: 3٢١هـ( تحقيق: د. عبد اهلل نذير أحمد دار البشائر 
كمال المعلم  إ اإلسامية بيروت الطبعة الثانية،)١٤١٧هـ( و
ي في مختصر علوم  الرو والمنهل   ٤85/٢ : بفوائد مسلم 
الدين  أبو عبد اهلل بدر  تأليف  النبوي ٢٧3/3  الحديث 
الكناني  جماعة  بــن  اهلل  سعد  بــن  إبــراهــيــم  بــن  محمد 
محيي  د.  تحقيق:  ـــ(  ٧33هــ )ت:  الشافعي  الــحــمــوي 
الطبعة  دمشق  الفكر  دار  رمضان  الرحمن  عبد  الدين 
سنن  وشــرح   ١٧٧/3 ي:  الــقــار وعمدة  الثانية،)١٤06هـ( 
المجتبى«  شرح  في  العقبى  »ذخيرة  المسمى  النسائي 
١٧3/5 تأليف : محمد بن علي بن آدم بن موسى اإلثيوبي 
ِوي دار المعراج الدولية للنشر )جـ ١ - 5( دار آل بروم 

َّ
الَول

يع )جـ 6 - ٤0( الطبعة األولى جـ )١ - 5( ) ١٤١6  للنشر والتوز
هـ / ١٩٩6 م جـ )6 - ٧( )١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م( جـ )8 - ٩( 
)١٤٢0 هـ / ١٩٩٩ م( جـ )١0 - ١٢( )١٤١٩ هـ / ٢000 م( جـ )١3 

- ٤0( )١٤٢٤ هـ / ٢003 م(.
اإلمام  تأليف:   5١٤/5  : يسير  الّتَ َمَعاني  إليَضاح  حبير  الّتَ  )3(
أبي إبراهيم عز الدين محمد بن إسماعيل بن صاح بن 
محمد الحسني الكحاني الصنعانين  المعروف كأسافه 
أحاديثه  وخرج  عليه  وعلق  حققه  ١١8٢هـــ(  )ت:  باألمير 
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لمن  الــصــاة  فــي  التنخع  فــي  الرخصة  وفــيــه   .3

يساره  تحت  أو  شماله  عن  يكون  وأن  لذلك  اضطر 

في  الرخصة   : العلماء  بعض  وقــال  بــهــا)١(  يدلكها  و

ما  ترابا دون  أو  المسجد حصى  فراش  كان  إذا  ذلك 

كان رخاما أو باطا أو بساطا أو حصيرا الن المساجد 

كان منها وأما غير ذلك من حصير  في الصدر األول 

مما يفسده البصاق أو غيره فيتقذر فا يجوز احتراما 

لفعل  الــمــســاجــد  نــظــافــة  عــلــى  وحــفــاظــا  ئكة   للما

ي:  الــنــوو اإلمـــام  وقــال   )٢( الحديث  فــي   � النبي 

ق أبو مصعب 
ّ

د ُصْبحي بن َحَسن َحا وضبط نصه: مَحّمَ
ة السعودية الطبعة:  بّيَ َعَر

ْ
شد الرياض المملكة ال َمكَتَبُة الّرُ

األولى   )١٤33 هـ / ٢0١٢م( والمنهل العذب المورود شرح 
محمد  محمود   : تأليف   ١٩٤/3  : داود  أبــي  اإلمــام  سنن 
خطاب السبكي عني بتحقيقه وتصحيحه: أمين محمود 
االستقامة  مطبعة   )6 الــجــزء  بعد  )ِمــن  خطاب  محمد 

القاهرة ،مصر الطبعة األولى )١35١ ١353 هـ(.
 : تأليف   ١٢6/3  : ي  البخار صحيح  شــرح  ي  البار فتح   )١(
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن 
٧٩5هـ(  )ت:  الحنبلي  الدمشقي  ثم  البغدادي  الَسامي 
مجدي  المقصود  عبد  بن  شعبان  بن  محمود  تحقيق: 
القاضي  إسماعيل  بن  إبراهيم  الشافعي  الخالق  عبد  بن 
المنقوش صاح  بن عوض  المرسي محمد  السيد عزت 
بن سالم المصراتي عاء بن مصطفى بن همام صبري بن 
عبد الخالق الشافعي مكتبة الغرباء األثرية المدينة النبوية 
مكتب تحقيق دار الحرمين القاهرة الطبعة: األولى،)١٤١٧ 
 5١٤/5  : التيسير  معاني  اليضاح  والتحبير  ١٩٩6م(   / هـ 
السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار : ١١٢/١ تأليف 
: محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني 

)ت: ١٢50هـ( دار ابن حزم الطبعة األولى.
ي البن رجب : ١٢8/3 وطرح التثريب في شرح  )٢( فتح البار

عــرض  إذا  و الــصــحــيــح  ــث  ــدي ــح ال فـــي  ))وثـــبـــتـــت 

البصاق  حرم  مسجد  في  كان  فإن  بصاق  للمصلي 

كُكمه  فيه بل يبصق في طرف ثوبه من جانبه األيسر 

البصاق  يحرم  لم  المسجد  غير  في  كان  إن  و وغيره 

في األرض فله أن يبصق عن يساره في ثوبه أو تحت 

ببعض  بعضه  يحك  و ثوبه  في  وأواله  بجنبه  أو  قدمه 

وجهه  تلقاء  أو  يمينه  عن  يبصق  أن  يكره  و يدعه  أو 

وعليه  الحرام  ارتكب  فقد  المسجد  في  بصق  إذا  و

يدفنه  أنــه  فالمشهور  دفنه  فــي  واختلفوا  يدفنه  أن 

أو رمل  ــراب  ت لــه  كــان  ــراب المسجد ورمــلــه إن  ت فــي 

ونحوهما فإن لم يكن أخذه بعود أو خرقة أو نحوهما 

بالدفن  المراد  وقيل  المسجد  من  وأخرجه  بيده   أو 

فدنها  يــكــفــي  وال  مــطــلــقــا  الــمــســجــد  مـــن  ــا  ــه ــراج  إخ

في ترابه(( )3( .

وترتيب  األسانيد  تقريب  بالتقريب:  )المقصود  التقريب 
أبو الفضل زين الدين عبد  : 38٤/٢ تأليف:  المسانيد( 
بن  بكر  أبــي  بــن  الرحمن  عبد  بــن  الحسين  بــن  الرحيم 
ابنه: أحمد بن عبد  كمله  أ العراقي )ت: 806هـ(  إبراهيم 
ياني ثم المصري أبو زرعة  الرحيم بن الحسين الكردي الراز
المصرية  الطبعة  8٢6هـــ(  )ت:  العراقي  ابن  الدين  ولي 
التراث  إحــيــاء  دار  منها  عــدة  دور  وصورتها   - القديمة 
العربي(  الفكر  ودار  العربي  يــخ  الــتــار ومؤسسة  العربي 

والسيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار : ١١٢/١.
السبكي  تــكــمــلــة  ))مــــع  ــمــهــذب  ال شـــرح  الــمــجــمــوع   )3(
يا محيي الدين  والمطيعي(( : ١00/٤ تأليف : اإلمام أبي زكر
الفكر )طبعة  دار  ي )ت: 6٧6هـــ(  النوو يحيى بن شرف 
ي  الجار والكوثر  والمطيعي(  السبكي  تكملة  معها  كاملة 
أحمد  تأليف:   ٩٢/٢  : ي  الــبــخــار أحــاديــث  يــاض  ر إلــى 
الشافعي  الكوراني  محمد  بن  عثمان  بن  إسماعيل  بن 
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الطهارة لفعل  بالنعل بشرط  ٤. وفيه جواز الصاة 

في  والتابعين  الصحابة  اختلف  وقد   )١(� النبي 

لبس النعال في الصاة هل هو مستحب أو مباح أو 

مكروه على قولين:

عمر  عــن  ي  مـــرو وهــو  مستحب  ــه  أن األول:  الــقــول 

َع 
ْ
َخل َيْكَرُه  كان  ــُه 

َ
ّن
َ
))أ عنه(:  اهلل  )رضي  الخطاب  بن 

اهلل  وعبد  ذلــك(()٢(  في  الناس  على   
ُ

َيْشَتّد َو َعاِل  الّنِ

ْيَباِنّيُ َيْضرُِب الناس إَذا 
َ

بن مسعود وكان أبو َعْمرٍو الّش

َع 
ْ
َيْكَرُه َخل كان  ُه 

َ
ّن
َ
أ  : إْبَراِهيَم  َي عن  َوُرِو ُهْم 

َ
ِنَعال ُعوا 

َ
َخل

ُه ُمْسَتَحّبٌ ِعْنَد َهُؤالِء)3(.
َ
ّن
َ
ا ُيْشِعُر ِبأ

َ
َعاِل َوَهذ الّنِ

الــقــول الــثــانــي: قــال ابــن دقــيــق العيد: ))هـــي من 

في  يدخل  ال  ذلك  ألن  المستحبات  من  ال  الرخص 

من  ــان  ك إن  و ــو  وه الــصــاة  مــن  المطلوب  المعنى 

فيها  تكثر  التي  األرض  مامسته  أن  إال  الزينة  مابس 

تعارضت  إذا  و الرتبة  تقصر عن هذه  قد  النجاسات 

عناية  عزو  أحمد  الشيخ  تحقيق:  هـ(   8٩3 )ت  الحنفي 
األولــى  الطبعة  لبنان  بيروت  العربي  الــتــراث  إحياء  دار 

)١٤٢٩ هـ / ٢008م(.
كمال المعلم بشرح مسلم : ٢/٤88. )١( إ

 ١5٢/٢ : )٢( قال الشوكاني: ))إسناده ضعيف(( : نيل األوطار
اهلل  عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد  اإلمــام   : تأليف 
الدين  عصام   : تحقيق  ١٢50هـــ(  )ت:  اليمني  الشوكاني 
 / األولى،)١٤١3هـ  الطبعة:  مصر  الحديث  دار  الصبابطي 

١٩٩3م(
 : )3( نيل األوطار : ١5٢/٢ وفيض القدير شرح الجامع الصغير
الرؤوف  بعبد  المدعو  محمد  الدين  زين   : تأليف   6٧/٤
الحدادي  العابدين  زيــن  بن  علي  بن  العارفين  تــاج  بن 
ية الكبرى  ي القاهري )ت: ١03١هـ( المكتبة التجار المناو

،مصر الطبعة األولى،)١356هـ( .

النجاسة  إزالـــة  ومــراعــاة  التحسين  مصلحة  مــراعــاة 

واألخرى  المفاسد  دفع  باب  من  ألنها  الثانية  قدمت 

من باب جلب المصالح.قال إال أن يرد دليل بإلحاقه 

(()٤( وقال  يترك هذا النظر بما يتجمل به فيرجع إليه و

والخفين  النعلين  فــي  ))الــصــاة  عــيــاض:  القاضي 

رخصة مباحة فعلها النبي � وأصحابه(()5(.

وقال الحافظ ابن حجر : ))فيمن قال لاستحباب: 

كم من حديث شداد بن أوس  ى أبو داود والحا )قد رو

 
َ

وَن ِفي ِنَعاِلِهْم َوال
ُّ
 ُيَصل

َ
ُهْم ال

َ
َيُهوَد َفِإّن

ْ
مرفوعا ))َخاِلُفوا ال

ِخَفاِفِهْم(()6( فيكون استحباب ذلك من جهة قصد 

النعال  في  الصاة  كون  في  وورد  المذكورة  المخالفة 

ضعيف  حديث  اآلية  في  بأخذها  المأمور  الزينة  من 

يــه في  مــردو وابـــن  الكامل  فــي  بــن عــدي  أورده  جــدا 

حديث  من  والعقيلي  هريرة  أبي  حديث  من  تفسيره 

الحديثين:  بين  الجمع  في  الشوكاني  وقال  أنــس()٧( 

ي:٤٩٤/١ تأليف الحافظ  ي شرح صحيح البخار )٤( فتح البار
)8٢5هـــ(  الشافعي  العسقاني  حجر  بن  علي  بن  أحمد 
وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه  رقم  )١3٧٩م(  بيروت  المعرفة  دار 
وأشرف  وصححه  بإخراجه  قام  الباقي  عبد  فــؤاد  محمد 
تعليقات  عليه  الخطيب  الــديــن  محب  طبعه:  على 
ي البن  العامة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز وفتح البار
ي: ١١8/٤ ونيل األوطار : ١5٢/٢  رجب : ٤٩٤/١ وعمدة القار
تأليف:   358/٢ : الترمذي  وتحفة األحوذي بشرح جامع 
ى  أبو العا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفور

)ت: ١353هـ( دار الكتب العلمية بيروت.
كمال المعلم بفوائد مسلم: ٢٧١/٢. )5( إ

)6( سنن أبي داود : كتاب الصاة / باب الصاة في النعل : 
١٧6/١ رقم )65٢( .

ي للحافظ ابن حجر : ٤٩٤/١ . )٧( فتح البار
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أبي  حديث  بجعل  الباب  أحاديث  بين  يجمع  ))و

هــريــرة ومــا بــعــده صــارفــا لــألوامــر الــمــذكــورة المعللة 

بالمخالفة ألهل الكتاب من الوجوب إلى الندب ألن 

ال  األوامــر  تلك  بعد  المشيئة  إلى  والتفويض  التخيير 

َذاَنْيِن 
َ
ُكّلِ أ كما في حديث ))َبْيَن  ينافي االستحباب 

ــدل المذاهب  ــذا أع ــا ِلــَمــْن َشــــاَء(()١( وه ًث
َ

ٌة َثــا
َ

ــا َصـ

وأقواها عندي(()٢(.

اهلل  )رحمه  أحمد  اإلمــام  قــال   : الثاني  الحديث 

َمَة َعْن 
َ
اُد ْبُن َسل َثَنا َحّمَ

َ
: َحّد

َ
يُد َقال َثَنا َيزِ

َ
تعالى( : َحّد

 :
َ

َقال ِبيِه 
َ
أ َعْن  اهلِل  َعْبِد  ْبِن  ُمَطّرِِف  َعْن  ُبَناِنّيِ 

ْ
ال َثاِبٍت 

ِمْرَجِل 
ْ
يزِ ال زِ

َ
يٌز َكأ زِ

َ
 اهلِل � َوِفي َصْدِرِه أ

َ
ْيُت َرُسول

َ
))َرأ

ُبَكاِء 
ْ
ْم َيُقْل ِمَن ال

َ
ْحَمَد: ل

َ
 َعْبُد اهلِل ْبُن أ

َ
ُبَكاِء(( َقال

ْ
ِمَن ال

يُد ْبُن َهاُروَن تخريجه : أحمد)3( وأخرجه أيضا :   َيزِ
َّ

ِإال

أبو داود)٤( والنسائي)5(.

رجال سند الحديث:

خالد  أبــو  السلمي  زاذان  بــن  هـــارون  بــن  يزيد   .١

)ت  التاسعة  الطبقة  من  عابد  متقن  ثقة  الواسطي 

األذان  بين  كم  باب:   / األذان  كتاب   : ي  البخار صحيح   )١(
واإلقامة ومن ينتظر اإلقامة: ١٢٧/١ رقم )6٢٤(.

)٢( نيل األوطار : ٢/١33.
عن  اهلل  عبد  بــن  مطرف  حديث   : أحمد  اإلمـــام  مسند   )3(
أبيه: ٢38/٢6 رقم )١63١٢( قال الشيخ شعيب : إسناده 
صحيح على شرط مسلم ٢٤٢/٢6 رقم )١63١٧( ٢٤٧/٢6 

رقم )١63٢6(. 
)٤( سنن أبي داود : كتاب الصاة / باب البكاء في الصاة : 

٢38/١ ر قم )٩0٤(. 
كتاب السهو / باب البكاء في الصاة :  )5( سنن النسائي : 

١3/3 رقم )١٢١٤(

٢06هـ( وقد قارب )٩0()6(.

٢. حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقه 

من  بآخرة  حفظه  وتغير  ثابت  في  الناس  أثبت  عابد 

كبار الطبقة الثامنة )ت١6٧هـ()٧(.

3. ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري ثقة 

عابد من الطبقة الرابعة )ت ١٢٧هـ( وله )60( سنة)8(. 

٤. مطرف بن عبد اهلل بن الشخير العامري الحرشي 

الطبقة  مــن  فاضل  عابد  ثقة  البصري  اهلل  عبد  أبــو 

الثانية )ت٩5هـ( )٩( .

5. أبوه : عبد اهلل بن الشخير صحابي �.

الحكم على الحديث:

الحديث  فيكون  ثقات  كلهم  رجــالــه  الحديث 

اإلسناد  ))وهذا   : الحنبلي  رجب  ابن  ،قال  صحيحا 

 ٢٩5/٩  : والتعديل  والــجــرح   368/8  : الكبير يخ  التار  )6(
 8١0/٢  : ي  البخار صحيح  ورجــال   63٢/٧  : والثقات 
 : الــكــمــال  وتــهــذيــب   365/٢  : مسلم  صحيح  ــال  ورجــ

٢6١/3٢ الكاشف : 3٩١/٢ تقريب التهذيب : 606.
: ٢٢/3 والجرح والتعديل : ١٤0/3 والثقات  يخ الكبير )٧( التار
ورجــال   88٧/٢  : ي  الــبــخــار صحيح  ــال  ورجـ  ٢١6/6  :
وتقريب   3٤٩/١  : والــكــاشــف   ١5٧/١  : مسلم  صحيح 

التهذيب : ١٧8.
 ،٤٤٩/3  : والتعديل  والــجــرح   ١5٩/3  : الكبير يخ  التار  )8(
ي : ١30/١ ورجال  والثقات : 8٩/٤ ورجال صحيح البخار
صحيح مسلم : ١0٩/١ تهذيب الكمال : 3٤٢/٤ الكاشف 

: ٢8١/١ تقريب التهذيب : ١3٢
 3١٢/8  : والتعديل  والجرح   3٩6/٧  : الكبير  يخ  التار  )٩(
 ٧١8/٢  : ي  البخار صحيح  ورجـــال   ٤٢٩/5  : والثقات 
ورجال صحيح مسلم : ٢٤٧/٢ وتهذيب الكمال : 6٧/٢8 

والكاشف : ٢6٩/٢ وتقريب التهذيب : 53٤.
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ير � في الكتب التسعة )دراسة تحليلية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ّخِ يات الصحابي َعْبُد اهلل ْبن الّشِ مرو

 : ابــن حجر  الــحــافــظ  وقـــال   )١( مــســلــم((  على شــرط 

الشمائل)٢(  في  والترمذي  والنسائي  داود  أبو  ))رواه 

ــن  )3( وابـ ــمــة  ي ــن خــز ــ اب ــوي وصــحــحــه  ــ ق ــاده  ــ ــن ــ إس  و

كم )5( ووهم من زعم أن مسلما أخرجه((  حبان )٤( والحا

ي البن رجب : ٢63/6. )١( فتح البار
اهلل  رســول  بكاء  في  جــاء  ما  بــاب   : المحمدية  الشمائل   )٢(
�: ١8٤/١ رقم )305( تأليف : اإلمام أبي عيسى محمد 
بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك الترمذي )ت: 

٢٧٩هـ( دار إحياء التراث العربي بيروت.
)3( صحيح ابن خزيمة : كتاب الكتاب / باب الدليل على 
البكاء  إباحة  مع  الصاة  يقطع  ال  الصاة  في  البكاء  أن 
في الصاة : 53/٢ رقم )٩00( تأليف : أبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي 
مصطفى  محمد  د.  تحقيق:  3١١هــــ(  )ت:  ي  النيسابور

األعظمي المكتب اإلسامي بيروت.
الخوف  بــاب  حبان:  ابــن  صحيح  تقريب  في  اإلحسان   )٤(
وخا  بالليل  تهجد  إذا  المرء  بأن  البيان  ذكر   / والتقوى 
غالبة  عليه  الــخــوف  حالة  تكون  أن  يجب  بالطاعات 
تقيا في دينه:  كان فاضا في نفسه  إن  و بها  لئا يعجب 
أحمد  بن  حبان  بن  محمد   : تأليف   )665( ٤٤0/٢رقـــم 
الدارمي  حاتم  أبو  التميمي  َمْعبَد  بن  معاذ  بن  حبان  بن 
الُبستي )ت: 35٤هـ( ترتيب: األمير عاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي )ت: ٧3٩ هـ( حققه وخرج أحاديثه وعلق 
الطبعة  بيروت  الرسالة  مؤسسة  األرنـــؤوط  شعيب  عليه: 

األولى،)١٤08 هـ / ١٩88م(.
أما   / الــطــهــارة  كتاب   : الصحيحين  على  المستدرك   )5(
 )٩٧١( رقــم   3٩6/١  : مهدي  بــن  الرحمن  عبد  حديث 
كم محمد بن عبد اهلل بن محمد  تأليف: أبو عبد اهلل الحا
ُنــعــيــم بــن الــحــكــم الــضــبــي الطهماني  يــه بــن  بــن حــمــدو
تحقيق:  ٤05هـــ(  )ت:  البيع  بابن  المعروف  ي  النيسابور
بيروت  العلمية  الكتب  دار  عطا  الــقــادر  عبد  مصطفى 

صحيح  ))إسناده  األرنــؤوط:  شعيب  الشيخ  وقال   )6(

على شرط مسلم(()٧( .

بيان ألفاظ الحديث:

بالبكاء.  َجْوفه  غليان  َيْعِني   :  )) يــزِ زِ
َ
ــأ ))َك قوله   .١

ــة َوَكـــأن قوله  ــَرَك ــَح
ْ
ــز االلــتــهــاب َوال يـ ــي األز ــل ِف ــ ْصـ

َ ْ
َواأل

ى 
َ
َعل ــَيــاِطــيــَن 

َ
الــّش ــا  ــَن

ْ
ــل أْرَس ــا  ــ

َ
)أّن وتــعــالــى(  )سبحانه 

ي : تدفعهم وتسوقهم 
َ
ا أ

َ
ا()8( من َهذ ّزً

َ
ُهْم أ َكاِفرِيَن َتُؤّزُ

ْ
ال

َوُهَو من التحريك)٩(.

: اإلناُء  َكْسرِ
ْ
ِمْرَجُل : ُهَو ِبال

ْ
ِمْرَجِل(( : ال

ْ
٢. قوله ))ال

ْو ُصْفرٍ 
َ
أ َكاَن ِمْن حديٍد  ى ِفيِه الماُء. َوَسَواٌء 

َ
ُيْغل ِذي 

َّ
ال

ُه ِإَذا ُنِصَب 
َ
ّن

َ
ِميُم زائدٌة. ِقيَل: أِل

ْ
ْو َخَزف. َوال

َ
ْو حجارٍة أ

َ
أ

ى أْرُجٍل)١0(.
َ
ُه أقيَم َعل

َ
ّن
َ
َكأ

الطبعة األولى )١٤١١ / ١٩٩0(
ي البن حجر : ٢/٢06. )6( فتح البار

)٧( مسند اإلمام أحمد : حديث مطرف بن عبد اهلل عن أبيه : 
٢38/٢6 رقم )١63١٢(. 

)8( سورة مريم آية رقم )83(.
بن  القاسم  ُعبيد  أبو   : تأليف   ٢٢٢/١ الحديث:  غريب   )٩(
ي البغدادي )ت: ٢٢٤هـ( تحقيق:  سّام بن عبد اهلل الهرو
الــمــعــارف  ــرة  ــ دائ مطبعة  خـــان  المعيد  عــبــد  محمد  د. 
 / هـ   ١38٤( األولــى،  الطبعة  الدكن  آباد  حيدر  العثمانية 
: ٢06/٢ وعون  ابن حجر  للحافظ  ي  البار وفتح  ١٩6٤ م( 
القيم:  ابــن  حاشية  ومعه  داود  أبــي  سنن  شــرح  المعبود 
 : تــه  ومــشــكــا علله  إيـــضـــاح  و داود  أبـــي  ســنــن  تــهــذيــب 
 ١٢6/٤ تأليف : محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر 
آبادي  العظيم  الصديقي  الحق  شرف  الرحمن  عبد  أبو 
)ت: ١3٢٩هـ( دار الكتب العلمية بيروت الطبعة: الثانية 

)١٤١5 هـ(
ي  البار وفتح   3١5/٤ : وألثر  الحديث  النهاية في غريب   )١0(
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ياض رشيد حسن الشمري ــ  م. د. ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما يستفاد من الحديث:

لربه  الــنــبــي �  كــمــال خـــوف وخــشــيــة  فــيــه   .١

الرهبة  عظيم  عن  ناشئا  وذلــك  وتعالى(  )سبحانه 

كــان  ــك  ــذل ــعــالــى( )١( ول ــه )ســبــحــانــه وت ــال ل ــ  واإلجـ

ته كأزيز المرجل )٢(. النبي � يبكي بصا

يكون قلبه فيها  ٢. وفيه ألبد للمصلي أن يخشع و

الزم  ومن  فضله  في  والرجاء  عدله  من  الخوف  على 

بكى  فــإذا  عــادًة  البكاء  القلب:  في  الشديد  الخوف 

بصوته  يعلو  أن  غير  من  الوجه  ذلك  من  ته  صا في 

فا بأس أو بكى من اشتياقه إلى الجنة أو خوفه من 

موتاه  لِذكر  أو  لحقته  لُمصيبة  َيبِكي  أن  يكره  و  النار 

ونحو ذلك)3( .

واختلف العلماء في مسألة البكاء في الصالة إلى 

أربعة أقوال:

: أن البكاء غير مبطل  : قول الحنفية  القول األول 

للحافظ ابن حجر : ٢06/٢ وعون المعبود : ٤/١٢6.
ى البن بطال : ١8٧/١0 تأليف: ابن  )١( شرح صحيح البخار
)ت:  الملك  عبد  بن  خلف  بن  علي  الحسن  أبــو  بطال 
الرشد  مكتبة  إبراهيم  بن  ياسر  تميم  أبو  تحقيق:  ٤٤٩هـــ( 
٢003م(   / الثانية،)١٤٢3هـ  الطبعة  الرياض  السعودية   -
ياض الصالحين : 366/٤ تطريز  ودليل الفالحين لطرق ر
ياض الصالحين : 306/١ تأليف : فيصل بن عبد العزيز  ر
)ت:  النجدي  الحريملي  المبارك  حمد  ابن  فيصل  بن 
إبراهيم  العزيز بن عبد اهلل بن  ١3٧6هـــ( تحقيق: د. عبد 
الرياض  يــع  والــتــوز للنشر  العاصمة  دار  حمد  آل  الــزيــر 

الطبعة األولى،)١٤٢3 هـ - ٢00٢ م(
ي البن بطال : ١8٧/١0 )٢( شرح صحيح البخار

)3( عون المعبود : ٤/١٢6.

أو  وتعالى(  )سبحانه  اهلل  خشية  من  كان  إذا  للصاة 

يادة الخشوع  لذكر الجنة والنار قالوا: ألنه يدل على ز

التسبيح  بمنزلة  فكان  الــصــاة  فــي  المقصود  وهــو 

البكاء  كان  فإن  الباب  بحديث  واستدلوا  والدعاء 

الصاة  أو مصيبة بطلت  ِلَوَجٍع  كان  كأن  لغير ذلك 

أعينوني  قــال:  فكأنه  والجزع  األســف  إظهار  فيه  ألن 

وعن  عندهم.  كالبكاء  والتأوه  واألنين  متوجع  فإني 

على  البكاء  كــان  إذا  التفصيل  هــذا  أن  يوسف  أبــي 

كان على  كثر من حرفين أو حرفين أصليين أما إذا  أ

حــروف  مــن  أحدهما  أو  يــادة  الــز ــروف  ح مــن  حرفين 

الزيادة واآلخر أصلي فا تفسد.

لخوف  البكاء  أن   : المالكية  قــول   : الثاني  القول 

ــرة غــيــر مبطل  اهلل )ســبــحــانــه وتــعــالــى( والــــدار اآلخــ

كان با  كان لغير ذلك فإن  إن  للصاة ولو بصوت و

كان  فإن  فكالكام  بصوت  كان  إن  و فيغتفر  صوت 

كثيره  أبطل  سهوا  كان  إن  و وكثيره  قليله  أبطل   عمدا 

دون يسيره.

من  ظهر  إن  أنــه   : الشافعية  قــول   : الثالث  الــقــول 

اهلل  لخشية  كان  سواء  مطلًقا  فمبطل  حرفان  البكاء 

ى- أم ال.
َ
-َتَعال

كان لخشية  القول الرابع : - قول الحنابلة : أنه إن 

اهلل )سبحانه وتعالى( فغير مبطل ظهر منه حرفان أم 

إن كان لغيره فإن ظهر منه حرفان أبطل ما لم يكن  ال و

إال فا )٤(. غلبة و

تأليف:   ٢١5/١  : داود  أبي  سنن  شرح  وهو  السنن  معالم   )٤(
بن  إبــراهــيــم  بــن  محمد  بــن  حــمــد  سليمان  أبـــي  ــام  ــ اإلم
388هـــ(  )ت:  بالخطابي  المعروف  البستي  الخطاب 
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ير � في الكتب التسعة )دراسة تحليلية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ّخِ يات الصحابي َعْبُد اهلل ْبن الّشِ مرو

المطلب الثاني : مروياته في الصيام وفيه حديثان:

ــام أحــمــد )رحــمــه اهَّلل  ــ اإلم قـــال   : األول  الــحــديــث 

َثَنا ُشْعَبُة 
َ

: َحّد
َ

َبْهٌز َقال َثَنا َيْحَيى َعْن ُشْعَبَة َو
َ

تعالى(: َحّد

 
َ

َقال  � ِبّيِ  الّنَ َعــِن  ِبيِه 
َ
أ َعــْن  ُمــَطــّرٍِف  َعــْن  َقــَتــاَدَة  َعــْن 

ِبيِه 
َ
ا َعْن أ

ً
: َسِمْعُت ُمَطّرِف

َ
ْخَبَرِني َقال

َ
 َقَتاَدُة: أ

َ
ُشْعَبُة: َقال

المطبعة العلمية حلب الطبعة األولى )١35١هـ/ ١٩3٢م( 
واالستذكار : 355/٢ والبيان في مذهب اإلمام الشافعي: 
بن  الخير  أبــي  بن  يحيى  الحسين  أبــو   : تأليف   30٩/٢
تحقيق  ـــ(  558ه )ت:  الشافعي  اليمني  العمراني  سالم 
األولى  الطبعة:  جدة  المنهاج  دار  ي  النور محمد  قاسم   :
 : تأليف   ٤١/٢ قدامة:  البــن  والمغني  م(   ٢000 هـــ/   ١٤٢١(
محمد  بــن  أحمد  بــن  اهلل  عبد  الــديــن  موفق  محمد  أبــو 
الحنبلي  الدمشقي  المقدسي  الجماعيلي  قــدامــة  بــن 
الشهير بابن قدامة المقدسي )ت: 6٢0هـ( مكتبة القاهرة 
والمفاتيح في شرح المصابيح : ١٩٢/٢ تأليف : الحسين 
الكوفي  ــَدانــّيُ  ْي ــّزَ ال الدين  مظهر  الحسن  بن  محمود  بن 
)ت:  بالُمْظِهري  المشهوُر  الَحَنفّيُ  ّيُ  ــيــراز الــّشِ ريُر 

َ
الّض

المحققين  ٧٢٧ هـ( تحقيق ودراســة: لجنة مختصة من 
بإشراف: نور الدين طالب دار النوادر وهو من إصدارات 
الطبعة  الكويتية  األوقــاف  وزارة  اإلسامية  الثقافة  إدارة 
كنز  شــرح  الحقائق  وتبيين  ٢0١٢م(  ،)١٤33هـــــ/  األولـــى 
الدين  فخر  تأليف:   ١56/١  : ِبّيِ 

ْ
ل الّشِ وحاشية  الدقائق 

الحنفي  الزيلعي  البارعي  محجن  بن  علي  بن  عثمان 
)ت: ٧٤3 هـ( الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد 
ِبّيُ )ت: 

ْ
ل بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الّشِ

الطبعة  القاهرة  بوالق  األميرية  الكبرى  المطبعة  هـ(   ١0٢١
ي البن رجب : ٢6٤/6 والتاج  األولى،)١3١3هـ( وفتح البار
أبي  اإلمــام   : تأليف   3١6/٢: خليل  لمختصر  كليل  واإل
يوسف  بــن  القاسم  أبــي  بــن  يوسف  بــن  محمد  اهلل  عبد 
دار  8٩٧هـــ(  )ت:  المالكي  المواق  الغرناطي  ي  العبدر

الكتب العلمية الطبعة األولى )١٤١6هـ/١٩٩٤م( .

َطَر 
ْ
ف

َ
: ))َما َصاَم َوَما أ

َ
ْهِر َقال

َ
ِبّيِ � ِفي َصْوِم الّد َعِن الّنَ

 
َ

 َصاَم َول
َ

 َبْهٌز ِفي َحِديِثِه: ))ل
َ

(( َوَقال َطَر
ْ
ف

َ
 أ

َ
 َصاَم َول

َ
ْو ل

َ
أ

.)) َطَر
ْ
ف

َ
أ

تخريجه : أحمد)1( وأخرجه أيضا : النسائي )2( وابن 

ماجه)٣( والدارمي)4(.

بيان ألفاظ الحديث:

الحسنى  األسماء  من  يعد  قد   :  )) ))الدهر  : قوله 

ــوا  ــاُن َوَك ــِويــل  الــّطَ َمــان  الــّزَ وقيل  وتــعــالــى(  هلل)سبحانه 

اشتقوا  ِلك 
َ

َولذ بالنوائب  الطارق  نه 
َ
أ  : ِفيِه  َيْعَتِقُدوَن 

ــوا  ــ
ُ
ــا َزال ــ ــا خــطــٌب ِإذا دهـــاه َوَم ن

َ
ــا ــر ف ــه دهـ ــم ــن اْس  م

يذمونه )5(. يشكونه و

)١( مسند اإلمام أحمد : حديث مطرف بن عبد اهلل عن أبيه 
إسناده   : شعيب  الشيخ  قــال   )١630٤( رقــم   ٢3٢/٢6  :
الشيخين  رجال  ثقات  رجاله  مسلم  شرط  على  صحيح 
وأصــحــاب  مسلم  ســوى  لــه  يــخــرج  لــم  صحابيه  أن  غير 

السنن ٢٤3/٢6 رقم )١63١٩/١63٢0/١63٢3( .
الدهر  النهي عن صيام  الصيام/  كتاب   : النسائي  )٢( سنن 
ــي الخبر  ــن عــبــد اهلل ف وذكـــر االخـــتـــاف عــلــى مــطــرف ب

فيه:٢06/٤ رقم )٢380 / ٢38١( .
)3( سنن ابن ماجه : كتاب الصيام / باب ما جاء في صيام 

الدهر : 5٤٤/١ رقم )١٧05(.
)٤( سنن الدارمي : ومن كتاب الصوم / باب النهي عن صيام 

الدهر : ١0٩١/٢ رقم )١٧85( .
جار   : تأليف   ٤٤6/١  : واألثــر  الحديث  غريب  في  الفائق   )5(
الزمخشري  أحمد  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  أبــو  اهلل 
أبو  -محمد  ي  البجاو محمد  علي   : تحقيق  ـــ(  )538هـ
كتاب  الفضل إبراهيم دار المعرفة لبنان الطبعة الثانية و 
علي  بــن  محمد  بــن  علي   : تأليف   ٩٧/١ التعريفات: 
ضبطه  تحقيق:  8١6هـــ(  )ت:  الجرجاني  الشريف  الزين 
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر دار الكتب 
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ياض رشيد حسن الشمري ــ  م. د. ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رجال سند الحديث:

سعيد  أبــو  التميمي  فــروخ  بن  سعيد  بن  يحيى   .١

كبار  قدوة من  إمام  ثقة متقن حافظ  البصري  القطان 

الطبقة التاسعة )ت ١٩8هـ( وله )٧8( سنة )١(.

٢. شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام 

ي يقول  كان الثور الواسطي البصري ثقة حافظ متقن 

فتش  من  أول  وهو  الحديث  في  المؤمنين  أمير  هو   :

الرجال وذب عن السنة وكان عابدا من  بالعراق عن 

الطبقة السابعة )ت١60هـ()٢(.

3. بهز بن أسد العمي أبو األسود البصري ثقة ثبت 

من الطبقة التاسعة مات بعد المائتين وقيل قبله )3(.

 ٤. قـــتـــادة بـــن دعـــامـــة بـــن قـــتـــادة الــســدوســي 

وهو  كمه  أ ولد  يقال  ثبت  ثقة  البصري  الخطاب  أبو 

رأس الطبقة الرابعة )ت ١١٧هـ( )٤( .

العلمية بيروت لبنان الطبعة األولى)١٤03هـ /١٩83م(
 ١50/٩  : والتعديل  والــجــرح   ٢٧6/8  : الكبير يــخ  الــتــار  )١(
 ٧٩3/٢  : ي  البخار صحيح  ورجــال   6١١/٧  : والثقات 
 : الــكــمــال  وتــهــذيــب   338/٢  : مسلم  صحيح  ورجـــال 

3٢٩/3١ والكاشف : 366/٢ وتقريب التهذيب : ١3٢
 36٩/٤  : والتعديل  والــجــرح   ٢٤٤/٤  : الكبير يــخ  الــتــار  )٢(
 35٤/١  : ي  الــبــخــار صحيح  ورجـــال   ٤٤6/6  : والــثــقــات 
 ٤85/١  : والــكــاشــف   ٢٩٩/١  : مسلم  صحيح  ــال  ــ ورج

وتقريب التهذيب : ٢66
 ٤3١/٢  : والتعديل  والــجــرح   ١٤3/٢  : الكبير يــخ  الــتــار  )3(
 ١٢5/١  : ي  الــبــخــار صحيح  ــال  ورجـ  ١55/8  : والــثــقــات 
ورجال صحيح مسلم : ٩8/١ والكاشف : ٢٧6/١ وتقريب 

التهذيب : ١٢8
 ١33/٧  : والتعديل  والــجــرح   ١85/٧  : الكبير  يخ  التار  )٤(
 6١٩/٢  : ي  الــبــخــار صحيح  ورجـــال   3٢١/5  : والــثــقــات 

5.مطرف بن عبد اهلل ثقة عابد فاضل )5(

6.عبد اهلل بن الشخير صحابي )رضي اهلل عنه(.

الحكم على الحديث:

الحديث  فيكون  ثقات  كلهم  رجــالــه  الحديث 

اإلمـــام  صحيح  فــي  أصـــل  ــه  ل والــحــديــث  صحيحا 

صحيح  :))إسناده  شعيب  الشيخ  قال  ي)6(  البخار

الشيخين  ــال  رجـ ثــقــات  رجــالــه  مسلم  شـــرط   عــلــى 

ــوى مــســلــم  ــ ــه سـ ــ ــم يـــخـــرج ل ــ  غـــيـــر أن صــحــابــيــه ل

وأصحاب السنن(()٧( .

ما يستفاد من الحديث: 

ضرر  عليه  يترتب  ال  لمن  الدهر  صوم  جواز  ١.فيه 

بالنفس والحمل عليها في نفسها من الغذاء الذي هو 

كالصاة النافلة  قوامها على ما هو أفضل من الصوم 

في  العلماء  واختلف  وغيرها  والجهاد  القرآن  وقــراءة 

هذه المسالة إلى قولين:

القول األول : مذهب جمهور إلى جوازه إذا لم يصم 

األيام المنهي عنها: كالعيدين والتشريق وهو مذهب 

جماعة  وكان  مستحب  هو  بل  كراهة  بغير  الشافعي 

من الصحابة يسردون الصوم منهم عمر بن الخطاب 

وابنه عبد اهلل بن عمر وأم المؤمنين عائشة وأبو طلحة 

ورجال صحيح مسلم : ١٤٩/٢ وتهذيب الكمال : ٢3/٤٩8 
والكاشف : ١3٤/٢ وتقريب التهذيب : ٤53

)5( تقدمت ترجمته في )ص ١0(
ي : كتاب الصيام / باب صوم داود عليه  )6( صحيح البخار

السام 6٩8/٢ رقم )١8٧8(.
)٧( مسند اإلمام أحمد : حديث مطرف بن عبد اهلل عن أبيه : 

٢3٢/٢6 رقم )١630٤(. 
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ير � في الكتب التسعة )دراسة تحليلية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ّخِ يات الصحابي َعْبُد اهلل ْبن الّشِ مرو

وأبو أمامة )رضي اهلل عنهم(

 القول الثاني : فذهب أهل الظاهر إلى منعه لظاهر 

ي :    ــنــوو ــال اإلمـــام ال أحــاديــث النهي عــن ذلــــك)١( ق

))وفي مذاهب العلماء في صيام الدهر إذا أفطر أيام 

أن  قد ذكرنا  والتشريق  العيدان  الخمسة وهي  النهي 

مذهبنا : أنه ال يكره إذا لم يخف منه ضررا ولم يفوت 

به حقا قال صاحب الشامل : وبه قال عامة العلماء 

الــقــاضــي عــيــاض وغــيــره عــن جماهير  نــقــلــه  ــذا  وكــ

العلماء وممن نقلوا عنه ذلك عمر بن الخطاب وابنه 

عبد اهلل وأبو طلحة وأم المؤمنين عائشة وغيرهم من 

بعدهم  من  والجمهور  عنهم(  اهلل  )رضــي  الصحابة 

)١( األم : 3٤5/١ تأليف اإلمام الشافعي أبي عبد اهلل محمد بن 
يس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب  إدر
القرشي المكي )ت: ٢0٤هـ( دار  بن عبد مناف المطلبي 
عاء   : تأليف   3٤٤/١: الفقهاء  ،وتحفة  بيروت  المعرفة 
الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو بكر عاء 
الدين السمرقندي )ت: نحو 5٤0هـ( دار الكتب العلمية 
وعقد  م(   ١٩٩٤  / هـ  الثانية،)١٤١٤  الطبعة  لبنان  بيروت 
الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة : ٢60/١ تأليف 
: أبو محمد جال الدين عبد اهلل بن نجم بن شاس بن نزار 
الجذامي السعدي المالكي )ت: 6١6هـ( دراسة وتحقيق: 
أ. د. حميد بن محمد لحمر دار الغرب اإلسامي بيروت 
والمجموع  ٢003م(   / هـ   ١٤٢3(، األولــى(  )الطبعة  لبنان 
 : قدامة  البــن  والمغني   ٩0/١١  : ي  القار وعمدة   3٩0/6  :
ي : ٤05/3  ي لشرح صحيح البخار إرشاد السار ١٧٢/3 و
تأليف: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبى 
)ت:  المصري  القتيبي  القسطاني  الملك  عبد  بن  بكر 
السابعة  الطبعة  مصر  األميرية  الكبرى  المطبعة  ٩٢3هـــ( 
)١3٢3 هـ( وسبل السام : 5٩١/١ تأليف : اإلمام عز الدين 

الصنعاني دار الحديث وتحفة األحوذي : 3/3٩٧ .

 : حنيفة  أبــي  أصحاب  من  وغيره  يوسف  أبــو   وقــال 

يكره مطلقا(()٢(.

حديث  عن  وأجــابــوا  أيضا:-  ي  النوو اإلمــام   وقــال 

)ال صام من صام األبد( بأجوبة:

اهلل  )رضــي  عائشة  المؤمنين  أم  جــواب  أحــدهــا: 

ئق من  عنها( الذي ذكره المصنف وتابعها عليه خا

يصوم  بأن  حقيقة  الدهر  صام  من  المراد  أن  العلماء 

معه العيد والتشريق وهذا منهي عنه باإلجماع .

والثاني: أنه محمول على أن معناه أنه ال يجد من 

فيكون  عليه  يسهل  و يألفه  ألنه  غيره  يجد  ما  مشقته 

خبرا ال دعاء ومعناه : ال صام صوما يلحقه فيه مشقة 

كبيرة وال أفطر بل هو صائم له ثواب الصائمين .

والثالث: أنه محمول على من تضرر بصوم الدهر 

بن  اهلل  عبد  حديث  في  أنــه  ويؤيده  حقا  به  فــوت  أو 

كان النهي خطابا له وقد ثبت عنه  عمرو بن العاص 

في الصحيح أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم 

يقبل الرخصة وكان يقول يا ليتي قبلت رخصة رسول 

اهلل � فنهى � ابن عمرو بن العاص لعلمه بأنه 

يضعف عن ذلك وأقر حمزة بن عمرو لعلمه بقدرته 

على ذلك با ضرر )3(.

كمال المعلم بفوائد مسلم : ٤/١٢6. إ )٢( المجموع : 38٩/6 و
كمال المعلم بفوائد مسلم : ٤/١٢6  إ )3( المجموع : 3٩0/6 و
الحاجة  كفاية   = ماجه  ابن  سنن  على  السندي  وحاشية 
أبو  الدين  نور   : تأليف   ٢١٧/٤ : ابن ماجه  في شرح سنن 
)ت:  السندي  التتوي  الهادي  عبد  بن  محمد  الحسن 
١١38هـ( دار الجيل بيروت بدون طبعة )نفس صفحات 

دار الفكر الطبعة الثانية( .
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وقال ابن بطال : ))الفرق بين صيام الوصال وصيام 

؟ هما حقيقتان مختلفتان فإن من صام يومين  الدهر

هذا  وليس  مواصل  فهو  ليلتهما  يفطر  ولــم  كثر  أ أو 

هو  لياليه  جميع  وأفطر  عمره  صام  ومن  الدهر  صوم 

صائم الدهر وليس بمواصل واهلل أعلم بالصواب(()١( .

الحديث الثاني : قال النسائي : )رحمه اهَّلل تعالى(: 

ِبي ِبْشٍر َعْن َهاِنِئ 
َ
ُبو َعَواَنَة َعْن أ

َ
َثَنا أ

َ
: َحّد

َ
ْخَبَرَنا ُقَتْيَبُة َقال

َ
أ

ُكْنُت   :
َ

ِبيِه َقال
َ
أ َحِريٍش َعْن 

ْ
َبل يِر َعْن َرُجٍل ِمْن  ّخِ ْبِن الّشِ

 :
َ

َقال ُكُل 
ْ
َيأ َوُهَو  َصاِئٌم  َنا 

َ
َوأ  � ِبّيَ  الّنَ َتْيُت 

َ
أ

َ
ف ُمَساِفًرا 

َما  ْم 
َ
َتْعل ــْم 

َ
ل
َ
أ  

َ
))َتَعال  :

َ
َقــال َصاِئٌم  ــي  ِإّنِ ُت: 

ْ
ُقل  )) ّمَ

ُ
))َهل

؟  ُمَساِفِر
ْ
ُت: َوَما َوَضَع َعِن ال

ْ
(( ُقل ُمَساِفِر

ْ
َوَضَع اهَّلُل َعِن ال

ِة((
َ

ال ْوَم َوِنْصَف الّصَ : ))الّصَ
َ

َقال

تخريجه : اإلمام النسائي )2(.

رجال سند الحديث:

١. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو 

رجاء البغاني يقال : اسمه يحيى وقيل علي ثقة ثبت 

من الطبقة العاشرة )ت ٢٤0هـ( وله )٩0( سنة )3(.

اليشكري  بــن عبد اهلل  : هــو وضــاح  أبــو عــوانــة   .٢

السابعة  بكنيته من  أبو عوانة مشهور  البزاز  الواسطي 

ي : ١١/٩0 . )١( عمدة القار
ية  معاو اختاف  ذكــر   / الصيام  كتاب   : النسائي  سنن   )٢(
١8١/٤ الحديث:  هــذا  فــي  المبارك  بــن  وعلي  ســام   بــن 

رقم )٢٢٧٩( 
صحيح  رجال   ٢0/٩  : الثقات   ١٩5/٧  : الكبير  يخ  التار  )3(
ي : 6٢5/٢ رجال صحيح مسلم : ١5١/٢ الكاشف  البخار

: ١3٤/٢ ت قريب التهذيب : ٤5٤

)ت ١٧6هـ()٤(.

وحشية  أبـــي  ابـــن  بــشــر  أبـــو  إيـــاس  ــن  ب جعفر   .3

اليشكري قال العجلي : ))ثقة(( وذكره ابن حبان في 

الحافظ  وقــال  ))صــدوق((   : الذهبي  قال  و  الثقات 

: ثقة من أثبت الناس في سعيد ابن جبير  بن حجر 

وضعفه شعبة في حبيب ابن سالم وفي مجاهد من 

الطبقة الخامسة )ت ١٢5 أو ١٢6هـ()5(.

ي :  ٤. هانئ ابن عبد اهلل بن الشخير ،قال البخار

ذكره  بالحريش  من  رجا  سمع  البصريين  في  ))يعد 

ى له النسائي  ابن حبان في الثقات وقال المزي : رو

 : الحافظ  ،وقـــال  جـــدا((  عاليا  حديثه  لنا  وقــع  وقــد 

مقبول من الطبقة الثالثة )6(.

صحابي   : الــشــخــيــر بــن  اهلل  عــبــد  أبــيــه:  عــن   .5 

)رضي اهلل عنه(.

الحكم على الحديث:

إياس  بن  جعفر  إال  ثقات  كلهم  رجاله  الحديث 

والرجل  حسنا  الحديث  فيكون  توثيقه  في  اختلف 

أبــى زرعــة هو  : ))وحــديــث  الــمــزي عنه  قــال  المبهم 

يخ الثقات: ٤6٤/١ تأليف اإلمام أبو الحسن أحمد بن  )٤( تار
عبد اهلل بن صالح العجلى الكوفى )ت: ٢6١هـ( دار الباز 
ي  البخار األولى)١٤05هـ/١٩8٤م( ورجال صحيح  الطبعة 

:٧66/٢ ،والكاشف: 3٤٩/٢ وتقريب التهذيب : 580.
 ٩٩/١ للعجلي:  الثقات  يخ  وتار  ١86/٢  : الكبير يخ  التار  )5(
 : والكاشف   5/5  : الكمال  وتهذيب   ١33/6 والثقات: 

٢٩3/١ وتقريب التهذيب : ١3٩. 
وتهذيب   58٢/٧ والثقات:   ٢3١/8  : الكبير يخ  )6()(-التار
وتــقــريــب   333/٢ والـــكـــاشـــف:   ١3٩/30 ــمـــال:   الـــكـ

التهذيب: 3٢٧.
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الصواب ولعل قوله: »عن رجل« إنما هو عن هانىء: 

زائـــدة واهلل  يــكــون عــن  أبيه و رجــل مــن بلحريش عــن 

أعلم(( )١( والحديث له شواهد عند اإلمام النسائي)٢( 

وأبي داود )3(،والترمذي)٤( وابن ماجه)5( وأحمد )6(.

ما يستفاد من الحديث:

الرباعية  الــصــاة  قصر  للمسافر  الرخصة  ١.فــيــه 

الفجر  ــا  وأم والعصر  الظهر  تي  بصا القصر  يــكــون  و

بين  خــــاف  ال  وهـــــذا  تــقــصــر  ال  ــا  ــه ــإن ف ــغـــرب   والـــمـ

المسانيد  األطراف:36١/٤،جامع  بمعرفة  األشراف  تحفة   )١(
أبي  اإلمــام  تأليف   330/5  : َسَنن  ألقــوم  الهادي  َنن  والّسُ
البصري  الــقــرشــي  كثير  بــن  عمر  بــن  إسماعيل  الــفــداء 
الدمشقي )ت: ٧٧٤هـ( ،تحقيق: د عبد الملك بن عبد 
بيروت  يع  والتوز والنشر  للطباعة  خضر  دار  الدهيش  اهلل 
يطلب من مكتبة النهضة  لبنان طبع على نفقة المحقق و

الحديثة مكة المكرمة الطبعة الثانية )١٤١٩ هـ/ ١٩٩8(.
عن  الصيام  وضع  ذكر   : الصيام  كتاب   : النسائي  سنن   )٢(
المسافر واالختاف على األوزاعي في خبر عمرو بن أمية 

فيه : ١٧8/٤ رقم )٢٢6٧(.
 : الفطر  إختيار  باب   / الصيام  كتاب   : داود  أبي  سنن   )3(

3١٧/٢ رقم)٢٤08(.
عن  الصيام  وضع  /ذكر  الصيام  كتاب   : الترمذي  سنن   )٤(
المسافر واإلختاف على األوزاعي في خبر عمرو بن أمية: 
 ٢٢٧0/٢٢6٩( رقم   ١٧٩  /٤  )٢٢68/٢٢6٧( رقم   ١٧8/٤
/١١٧١( ١80/٤ رقم )٢٢٧٢/٢٢٧٤/٢٢٧3/٢٢٧5/٢٢٧6( 

١80/٤ رقم)٢٢٧٧( .
كتاب الصيام / باب ماجاء في اإلفطار  )5( سنن ابن ماجه : 
للحامل والمرضع : 533/١ رقم )١66٧( كتاب األطعمة /

باب عرض الطعام : ١0٩٧/٢ رقم )3٢٩٩(.
)6( مسند اإلمام أحمد : 3٤٧/٤ رقم )١٩06٩/١٩0٧0 /١٩0٧١( 

٢٩/5 رقم )٢03٤١( /٢03٤٢(.

أم  واجــب  القصر  هل  العلماء  واختلف   )٧( الفقهاء 

رخصة :- على قولين:

القول األول : أنه واجب وهو قول عمر وعلي وعبد 

العزيز  عبد  بن  وعمر  عنهم(  اهلل  )رضــي  عمر  بن  اهلل 

وقتادة والحسن البصري وهو قول الحنفية .

واإلتمام  القصر  فيجوز  رخص  أنه   : الثاني  القول 

المؤمنين  أم  قـــول  وهـــو  أفــضــل  الــقــصــر  والــصــحــيــح 

)رضي  عباس  بن  اهلل  وعبد  وعثمان  عائشة  السيدة 

كثر  اهلل عنهم( وهو قول مالك والشافعي وأحمد وهو أ

الصحابة  ))أن   : ي  النوو اإلمــام  قــال  العلماء)8(  قــول 

اهلل�  رسول  مع  يسافرون  كانوا  عنهم(  اهلل  )رضي 

ومنهم  الصائم  ومنهم  المتم  ومنهم  القاصر  فمنهم 

عثمان  وبــأن  بعض  على  بعضهم  يعيب  ال  المفطر 

عنهما(  اهلل  )رضــي  وغيرها  عائشة  وكذلك  يتم  كان 

ْيُكْم 
َ
َعل ــْيــَس 

َ
[َفــل وتعالى  تــبــارك  اهلل  قــول  ظاهر  وهــو 

رفع  يقتضي  وهذا   )٩( ِة] 
َ

ا الّصَ ِمَن  َتْقُصُروا  ْن 
َ
أ ُجَناٌح 

الجناح واالباحة وأما حديث فرضت الصاة ركعتين 

عليهما  االقتصار  أراد  لمن  ركعتين  فرضت  فمعناه 

)٧( المجموع : ٢٧٤/٤. 
)8( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : ١٩٤/5 تأليف 
ي  النوو شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  يا  زكر أبي  اإلمام   :
الطبعة  بيروت  العربي  التراث  إحياء  دار  6٧6هـــ(  )ت: 
 : واالســتــذكــار  ٢6١/١ السنن:  ومعالم  الــثــانــيــة،)١3٩٢هـــ( 
الحقائق:  وتبيين   55/٢  : قــدامــة  البــن  والمغني   ٢١6/٢
وعمدة   ٤6٤/١  : حجر  ابن  للحافظ  ي  البار وفتح   ٢١0/١
 36٢/١ : ي: 5١/٤ وسبل السام : 3٧/٢ ،ونيل األوطار القار

وتحفة األحوذي: 3/8٤ .
)٩( سورة النساء جزء من اآلية رقم )١0١(.
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التحتيم  الحضر ركعتان على سبيل  فزيد في صاة 

وأقرت صاة السفر على جواز االقتصار وثبتت دالئل 

بين  والــجــمــع  إليها  المصير  فــوجــب  االتــمــام   جـــواز 

دالئل الشرع(()١(.

٢. وفيه الرخصة للمسافر اإلفطار وأختلف العلماء 

أيهما أفضل اإلفطار أو الصيام على أقوال: 

القول األول :- أن الصوم أفضل وهو قول عثمان بن 

أبي العاص وأنس بن مالك )رضي اهلل عنم( وهو قول 

النخعي وسعيد بن جبير واألسود بن يزيد وأبو حنيفة 

ي والشافعي وأبو ثور وآخرون. ومالك والثور

القول الثاني :- أن الفطر أفضل ألنه رخصة وصدقة 

إن  و قبولها  فيجب  بها  وتعالى  سبحانه  اهلل  تصدق 

صام في السفر لم يجزئه وعليه أن يصوم في الحضر 

وهو قول ابن عباس وابن عمر وابن المسيب والشعبي 

إسحاق وداود . واألوزاعي وأحمد و

الثالث :- هما سواء وقال مجاهد وعمر بن  القول 

العزيز وقتادة : األفضل منهما هو األيسر واألهل عليه 

وهو قو ابن المنذر)٢(.

ي لإلمام مسلم : ١٩٤/5 وسبل السام: 3٧/٢  النوو )١( شرح 
وبذل المجهود في حل أبي داود : ٤٩/٧ تأليف : أحمد 
العلوم-  بمظاهر  الشهيرة  الجامعة  رئيس  ي  السهارنفور
بن  يا  زكر الشيخ  بتعليق  ـــ(  )ت١3٤6هـ بالهند  سهارنفور 

يحيى الكاندهلوي دار الكتب العلمية بيروت لبنان..
 3٧8/١ : )٢( المجموع: ٢66/6 والحجة على أهل المدينة 
تأليف : أبو عبد اهلل محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
ي  القادر الكياني  حسن  مهدي  تحقيق:  ١8٩هـــ(  )ت: 
عالم الكتب بيروت الطبعة الثالثة،)١٤03هـ( واألم لإلمام 
صحيح  وشرح   ١٢3/٢ السنن:  ومعالم   ١0٢/٢  : الشافعي 

قـال ابـن رشـد: ))والسـبب فـي اختافهـم معارضـة 

المفهـوم مـن ذلـك لظاهـر بعـض المنقـول ومعارضـة 

المنقـول بعضـه لبعـض وذلـك أن المعنـى المعقـول 

مـن إجـازة الفطـر للصائـم إنمـا هـو الرخصـة لـه لمـكان 

تـرك  فاألفضـل  رخصـة  كان  ومـا  عنـه  المشـقة  رفـع 

َعْمـرٍو  ْبـِن  َحْمـَزَة  عـن  ي  رو لمـاء  يشـهد  و الرخصـة 

ِجـُد 
َ
 اهلِل أ

َ
: َيـا َرُسـول

َ
ـُه َقـال

َ
ّن
َ
ِمّيِ )َرِضـَي اهلُل َعْنـُه( أ

َ
ْسـل

َ ْ
األ

ـّيَ ُجَنـاٌح؟ 
َ
َفَهـْل َعل ـَفرِ  الّسَ ِفـي  َيـاِم  ـى الّصِ

َ
ًة َعل ُقـّوَ ِبـي 

 
َ

َخذ
َ
 اهلِل �: ))ِهَي ُرْخَصٌة ِمَن اهلِل َفَمْن أ

ُ
 َرُسـول

َ
َفَقال

ْيِه(()3( 
َ
 ُجَنـاَح َعل

َ
ْن َيُصـوَم َفا

َ
َحـّبَ أ

َ
ِبَهـا َفَحَسـٌن َوَمـْن أ

ْوُم ِفي  ِبـّرِ الّصَ
ْ
ْيَس ِمَن ال

َ
،وأمـا مـا ورد مـن قولـه � ))ل

(( )٤( ومـن أن آخـر فعلـه � كان الفطـر فيوهـم  ـَفرِ الّسَ

حكمـا  ليـس  كان  لمـا  الفطـر  لكـن  أفضـل  الفطـر  أن 

إنمـا هـو مـن فعـل المبـاح عسـر علـى الجمهـور أن  و

يضعـوا المبـاح أفضـل مـن الحكـم وأمـا مـن خيـر فـي 

)َرِضـَي  َعاِئَشـَة  المؤمنيـن  أم  حديـث  فلمـكان  ذلـك 

ِمّيُ 
َ
ْسـل

َ ْ
 َحْمـَزُة ْبـُن َعْمـرٍو األ

َ
ل

َ
ـْت: َسـأ

َ
َهـا َقال

َ
ّن
َ
اهلُل َعْنَهـا( أ

: ))ِإْن 
َ

؟ َفَقـال ـَفرِ َيـاِم ِفـي الّسَ  اهلل � َعـِن الّصِ
َ

َرُسـول

 ٢3٧/6  : بــاآلثــار المحلى   ٩٤/٧  : بطال  البــن  ي  البخار
حزم  بــن  سعيد  بــن  أحمد  بــن  علي  محمد  أبــو   : تأليف 
الفكر  دار  ـــ(  ٤56هــ )ت:  الــظــاهــري  القرطبي  األنــدلــســي 
: ٢/3 والمغني البن قدامة : ٤3/3 ،ونيل  بيروت االستذكار

: 305/٤ وعون المعبود : ٢٩/٧. األوطار
كتاب الصوم /باب التخيير في الصوم  )3( صحيح مسلم : 

والفطر في السفر : 6٩0/٢ رقم )١١٢١(.
النبي  قــول  بــاب   / الصيام  كتاب   : ي  البخار صحيح   )٤(
�لمن ظل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في 

السفر : 68٧/٢ رقم )١8٤٤(.
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ير � في الكتب التسعة )دراسة تحليلية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ّخِ يات الصحابي َعْبُد اهلل ْبن الّشِ مرو

.)١((( )٢(  )) ْفِطـر
َ
َفأ ِشـْئَت  ِإْن  َو َفُصـْم  ِشـْئَت 

وقد جمع العلماء بين األحاديث :- قال ابن بطال: 

الفطر  أو  السفر  في  الصيام  في  التخيير  صح  ))وقــد 

عن النبي � من حديث حمزة ابن عمرو وحديث 

النبي  وأن  ي  الــخــدر سعيد  وأبــي  عباس  وابــن  أنــس 

أخرى  وأفطروا  السفر  في  مرة  صاموا  وأصحابه   �

إلى  يلتفت  فا  بعض  على  ذلك  بعضهم  يعب  فلم 

من خالف ذلك ألن الحجة في السنة(()3(.

ي: ))قــيــل لــه هــذا الحديث خرج  ــال الــطــحــاو وق

لفظه على شخص معين وهو رجل رآه رسول اهلل � 

ظن وهو صائم قد ظلل عليه وهو يجود بنفسه فقال 

ذلك القول ،ومعناه ليس البر أن يبلغ اإلنسان بنفسه 

على  والدليل  الفطر  في  رخص  قد  واهلل  المبلغ  هذا 

السفر  في   � اهلل  رســول  صوم  التأويل  هذا  صحة 

 � إثما لكان رســول اهلل  كــان  ولــو  الحر  فــي شــدة 

ْيَس ِمَن 
َ
أبعد الناس منه ومعنى قول النبي �: ))ل

البر ألنه  أبر  : ليس هو  (( )٤( أي  َفرِ
الّسَ ْوُم ِفي  الّصَ ِبّرِ 

ْ
ال

جهاد  أو  حج  في  كــان  إذا  منه  أبــر  اإلفطار  يكون   قد 

ليقوى عليه(()5( .

كتاب الصوم / باب التخيير في الصوم  )١( صحيح مسلم : 
والفطر في السفر : 6٩0/٢ رقم )١١٢١(.

)٢( بداية المجتهد البن رشد: ١/٢١6.
ينظر عمدة  ي البن بطال : ٩٤/٧ و )3( شرح صحيح البخار

ي : ٤٩/١١.  القار
ي : كتاب الصيام / باب قول النبي �  )٤( صحيح البخار
 : لمن ظل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر

68٧/٢ رقم )١8٤٤(.
ي البن بطال : ١0١/٧. )5( شرح صحيح البخار

وقـال ابـن قتيبـة : ))ونحـن نقـول إن هـذا مـن قـول 

اهلل  رخصـة  عـن  رغبـوا  لقـوم  كان   � اهلل  رسـول 

فـي  الرفاهـة  مـن  لهـم  وهـب  ومـا  وتعالـى(  )سـبحانه 

السـفر وتجشـموا المشـقة والشـدة فأعلمهـم أن إثمهـم 

فـي الصيـام فـي السـفر كإثمهـم فـي الفطـر فـي الحضـر 

مـا  قبـول  لتركهـم  عصـاة  آخـر  حديـث  فـي  وسـماهم 

يسـر فيـه ومـن رغـب عـن يسـر اهلل  أنعـم اهلل تعالـى بـه و

تعالـى كان كمـن قصـر فـي عزائمـه ولذلـك قـال رسـول 

 )6()) ْفَطـَر
َ
أ  

َ
َوال َصـاَم   

َ
))ال الدهـر  صائـم  فـي   � اهلل 

َقـْت عليـه جهنـم  ْهـَر ُضّيِ
َ

وقـال � ))َمـْن َصـاَم الّد

البـارد  الزمـن  فـي  سـافر  مـن  وأمـا  ِتْسـِعيَن(()٧(  َوَعَقـَد 

كـن وسـعة وكان مخدومـا  كان فـي  واأليـام القصـار أو 

فالصـوم عليـه سـهل فذلـك الـذي خيـره النبـي � 

إن  و فصـم  شـئت  ))إن   : فقـال  والفطـر  الصـوم   بيـن 

.)8( )) شئت فأفطر

َقَطة.
ُّ
المطلب الثالث : مروياته في الل

َثَنا َيْحَيى 
َ

قال اإلمام أحمد )رحمه اهلل تعالى(:َحّد

َثَنا 
َ

َحّد ِويَل  الّطَ َيْعِني  ُحَمْيٌد  َثَنا 
َ

َحّد  :  
َ

َقال َسِعيٍد  ْبُن 

 
َ

َرُسول َيا   :
َ

َقال  
ً

َرُجا  
َ

ّن
َ
أ ِبيِه 

َ
أ َعْن  ُمَطّرٍِف  َعْن  َحَسُن 

ْ
ال

كتاب الصيام / باب استحباب صيام  )6( صحيح مسلم : 
كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء واالثنين  ثة أيام من  ثا

والخميس : 8١8/٢ رقم )١١6٢(.
)٧( صحيح ابن حبان : ذكر الخبر الدال على هذا الزجر إنما 

قصد بعض الدهر ال الكل : 3٤٩/8 رقم )358٤(.
)8( تأويل مختلف الحديث : : ٢٤٢/١ أبو محمد عبد اهلل بن 
ي )ت: ٢٧6هـ( المكتب االسامي  مسلم بن قتيبة الدينور
 / ومنقحة)١٤١٩هـ  مزيده  الثانية  الطبعة  اإلشراق  مؤسسة 

١٩٩٩م(
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ياض رشيد حسن الشمري ــ  م. د. ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمْسِلِم 
ْ
ال ُة 

َّ
))َضال  :�  

َ
َقال ُنِصيُبَها  ــِل  ِب ِ

ْ
اإل َهــَواّمَ   اهلِل 

. )) اِر َحَرُق الّنَ

تخريجه : أحمد )١( وأخرجه أيضا : ابن ماجه )٢(.

رجال سند الحديث:

ــو عبيدة  ــي حــمــيــد الــطــويــل أبـ ــن أبـ ١.حــمــيــد ابـ

البصري اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال 

أمر  مــن  شــيء  فــي  لدخوله  زائـــدة  وعــابــه  مدلس  ثقة 

أو ١٤3 هـ( وهو  الخامسة )ت ١٤٢  الطبقة  األمــراء من 

قائم يصلي وله )٧5()3(.

أبيه  واســم  البصري  الحسن  أبــي  ابــن  الحسن   .٢

يرسل  وكان  مشهور  فاضل  فقيه  ثقة  ي  األنصار يسار 

جماعة  عن  ي  يــرو ))كــان   : البزار  قال  يدلس  و كثيرا 

يقول : حدثنا وخطبنا يعني  لم يسمع منهم فيتجوز و

أهل  رأس  هو  بالبصرة((  وُخطبوا  ثوا  ُحّدِ الذين  قومه 
الطبقة الثالثة ،)ت ١١0هـ( وقد قارب )٩0( سنة )٤(

3. مطرف بن عبد اهلل ثقة عابد فاضل )5(.

)١( مسند اإلمام أحمد :حديث مطرف بن عبد اهلل عن أبي : 
٢٤0/٢6 رقم )١63١٤( .

)٢( سنن ابن ماجه : كتاب اللقطة / باب ضالة اإلبل والغنم : 
836/٢ رقم )٢50٢(.

 ٢٢١/3  : والتعديل  والــجــرح   3٤8/٢  : الكبير يخ  التار  )3(
 ١٧6/١  : ي  الــبــخــار صحيح  ــال  ورجـ  ١٤8/٤  : والــثــقــات 
وتقريب   355/١  : والــكــاشــف   : مسلم  صحيح  ــال  ورجـ

التهذيب : ١8١
: ٢8٩/٢ والجرح والتعديل : ٤0/3 والثقات  يخ الكبير )٤( التار
ي : ١65/١ ورجال صحيح  : ١٢٢/٤ ورجال صحيح البخار
مسلم : ١٢٩/١ والكاشف : 3٢٢/١ وتقريب التهذيب : ١60

)5( تقدمت ترجمته في )ص ١0( .

٤. عبد اهلل بن الشخير صحابي )رضي اهلل عنه(.

الحكم على الحديث:

الحديث  فيكون  ثــقــات  كلهم  رجـــال  الحديث 

والطبراني  أحــمــد  ))رواه   : الهيثمي  قــال   صحيحا 

ــر)6( بــأســانــيــد رجـــــال بــعــضــهــا رجـــال  ــيـ ــبـ ــكـ  فـــي الـ

الصحيح()٧( وقال الشيخ شعيب األرنؤوط(( إسناده 

ــات رجـــال  ــق صــحــيــح عــلــى شـــرط مــســلــم رجـــالـــه ث

الشيخين غير صحابيه فمن رجال مسلم(( )8(. 

بيان ألفاظ الحديث:

 الَهَواّمَ ما َيُدّبُ على َوْجِه 
َ

ّن
َ
ِبِل(( : أ ِ

ْ
١.قوله ))َهَواّمَ اإل

ْرِض)٩(.
َ
األ

ُمْسِلِم((: هي الضائعة من 
ْ
ُة ال

َّ
٢.قوله�: ))َضال

الشيء  ضل  يقال:  وغيره  الحيوان  من  يقتنى  ما  كل 

إذا ضاع وهي في األصل فاعلة ثم اتسع فيها فصارت 

بن  عمرو  بن  الــجــارود   / الجيم  بــاب   :  : الكبير المعجم   )6(
 )٢١0٩( رقــم   ٢6٤/٢: المنذر  أبــا  يكنى  العبدي  المعلى 
تأليف : أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشامي الطبراني )ت: 360هـ( حمدي بن عبد 
المجيد السلفي مكتبة ابن تيمية القاهرة الطبعة الثانية.

)٧( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ١6٧/٤ تأليف : أبو الحسن 
)ت:  الهيثمي  سليمان  بن  بكر  أبي  بن  علي  الدين  نور 
80٧هـ( تحقيق : حسام الدين القدسي مكتبة القدسي 

القاهرة ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤م(.
)8( مسند اإلمام أحمد :حديث مطرف بن عبد اهلل عن أبي : 

٢٤0/٢6 رقم )١63١٤( .
عبد  منصور  أبو   : تأليف   ١0٧/١ العربية:  وسر  اللغة  فقه   )٩(
٤٢٩هـــ(  )ت:  الثعالبي  إسماعيل  بن  محمد  بن  الملك 
العربي  الــتــراث  إحــيــاء  المهدي  الـــرزاق  عبد   : تحقيق 

الطبعة األولى )١٤٢٢هـ / ٢00٢م(
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ير � في الكتب التسعة )دراسة تحليلية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ّخِ يات الصحابي َعْبُد اهلل ْبن الّشِ مرو

من الصفات الغالبة وتقع علي الذكر واألنثى واالثنين 

والجمع وتجمع علي ضوال)١(.

بفتح  النار  : حرق   )) ــاِر الــّنَ ــَرُق  ))َح 3.قوله �: 

ولم  أداهــا  لمن  النار  حرق  أنها   : به  يريد  لهبها  الــراء 

يعرفها وقصد الخيانة فيه)٢(.

ما يستفاد من الحديث:

تؤدى  أن  يجب  توجد  التي  األبــل  ضالة  أن  ١.فيه 

إلى صاحبها وال ينتفع منها ال لركوب وال لغيرها لنهي 

النبي � في الحديث )3( قال الخطابي : ))ضالة 

مسألة  في  العلماء  واختلف  يجعل((  لم  فإنه  األبــل 

ضالة األبل إلى قولين:

ال   : والشافعي  واألوزاعـــي  مالك  قــول  األول:  القول 

يأخذها وال يعرفها لنهي النبي � عن ضالة األبل 

وقال مالك والليث : إن كان وجدها في القرى عرفها 

وفي الصحراء ال يعرفها.

ــرح الــطــيــبــي عــلــى مــشــكــاة الــمــصــابــيــح الــمــســمــى بـ  )١( شـ
)الكاشف عن حقائق السنن( : ٢٢38/٧ تأليف : شرف 
الدين الحسين بن عبد اهلل الطيبي )٧٤3هـ( تحقيق: د. 
)مكة  الباز  مصطفى  نــزار  مكتبة  ي  هنداو الحميد  عبد 

المكرمة - الرياض( الطبعة األولى )١٤١٧ هـ / ١٩٩٧م(
)٢( تحفة األبرار شرح مصابيح السنة: 3٢0/٢ تأليف : القاضي 
685هـــ(  )ت  ي  البيضاو عمر  بن  اهلل  عبد  الدين  ناصر 
وزارة  طالب  الدين  نور  بإشراف  مختصة  لجنة   : تحقيق 
األوقاف والشؤون اإلسامية بالكويت )١٤33 هـ / ٢0١٢م( 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح : ٧/٢٢38.
إرشــاد  و  563/6  : بطال  البــن  ي  البخار صحيح  شــرح   )3(

ي: ٤/٢50. ي لشرح صحيح البخار السار

القول الثاني : قول أبو حنيفة وسعيد بن المسيب 

وقول آخر للشافعي : أخذ ضالة األبل وتعريفها أفضل 

)رضي  عمر  آمر  وقالوا  لضياعها  سبب  تركها  في  ألن 

إنما  و الــجــواز  على  يــدل  البعير  بتعريف  عنه(  اهلل 

ابن  الحافظ  قال   )٤(.. كلها  يأ لمن  أخذها  عن  النهي 

حجر : ))قال العلماء : حكمة النهي عن التقاط اإلبل 

أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها 

من تطلبه لها في رحال الناس وقالوا في معنى اإلبل 

كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع(( )5( .

ولقد أجيب عما جاء أن عثمان بن عفان وعليا 

وأنهما  اإلبــل  ضالة  بالتقاط  أمــرا  عنهما(  اهلل  )رضــي 

بذلك خالفا أمر الرسول � والحق أنهما أمرا بذلك 

حين أصبحت اإلبل الضالة غير آمنة إذ اتسعت رقعة 

الباد اإلسامية وداخلهم غير المسلمين واللصوص 

وكثر الخطف والسرقة حتى لإلبل غير الضالة فكان 

مفهوم  وهــو  لصاحبها  بحفظها  أمــرا  بالتقاطها  األمــر 

في  والعلة  فالحكمة  لها  مخالفة  أية  دون  األحاديث 

أنها ممتنعة  التقاطها  أمر الرسول � بتركها وعدم 

 : )٤( شرح صحيح البخار ي البن بطال : 5٤٩/6 واالستذكار
األحكام:  أحاديث  في  العمدة  شرح  في  والعدة   ٢٤5/٧
١٢٢0/3 تأليف : عاء الديب أبي الحسن علي بن إبراهيم 
بن داود بن سلمان بن سليمان، ابن العطار )ت: ٧٢٤ هـ( 
وقف على طبعه والعناية به: نظام محمد صالح يعقوبي 
بيروت  يع  والتوز والنشر  للطباعة  اإلسامية  البشائر  دار 
ي :  لبنان الطبعة األولى،)١٤٢٧ هـ /٢006 م( وعمدة القار

٢٧0/١٢ وعون المعبود : 86/5.
 : الزرقاني  وشرح   80/5  : حجر  ابن  للحافظ  ي  البار فتح   )5(

٩8/٤ وسبل السام : ٢/١٤0.
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فتغير  يــجــدهــا  حــتــى  لصاحبها  مــحــفــوظــة  مــأمــونــة 

فتغير  آمنة  غير  وأصبحت  عثمان  عهد  في  الوضع 

أمنها وعمل  الحكم وعمل بلفظ الحديث في حالة 

بمفهوم الحديث في حالة عدم أمنها فتحقق العمل 

بالحديث في الحالين ألن مؤداه. ال تلتقطها مادامت 

آمنة ومفهومه: التقطها مادامت غير آمنة)١(.

ياته في اآلداب:  المطلب الرابع : مرو

َثَنا 
َ

َحّد  : تعالى(  اهلل  )رحمه  داود  أبــو  اإلمــام  قــال 

ُبو 
َ
أ َثَنا 

َ
َحّد ِل 

َ
ُمَفّض

ْ
ال ــَن  اْب َيْعِني  ِبْشٌر  َثَنا 

َ
َحّد ٌد 

َ
ُمــَســّد

ُمَطّرٍِف  َعــْن  َنْضَرَة  ِبــي 
َ
أ َعــْن  يَد  َيزِ ْبــُن  َسِعيُد  َمَة 

َ
َمْسل

َرُسوِل  ى 
َ
ِإل َعاِمرٍ  َبِني  َوْفِد  ِفي  ْقُت 

َ
اْنَطل ِبي 

َ
أ  

َ
َقال  :

َ
َقال

اهلُل  ــُد  ــّيِ ))الــّسَ  :  
َ

َفــَقــال ــُدَنــا  َســّيِ ْنــَت 
َ
أ  : َنا 

ْ
َفُقل اهلِل � 

 
ً

َطْوال ْعَظُمَنا 
َ
َوأ  

ً
َفْضا َنا 

ُ
ْفَضل

َ
َوأ  : َنا 

ْ
ُقل ى(( 

َ
َوَتَعال )َتَباَرَك 

ُكْم  َيّنَ  َيْسَتْجرِ
َ

ْو َبْعِض َقْوِلُكْم َوال
َ
وا ِبَقْوِلُكْم أ

ُ
: ))ُقول

َ
َفَقال

ْيَطاُن((.
َ

الّش

تخريجه أبو داود )٢( وأخرجه أيضا : أحمد )3(.

ي للحافظ ابن حجر : 80/5 فتح المنعم شرح  )١( فتح البار
موسى  الدكتور  األستاذ   : تأليف   6٤/٧  : مسلم  صحيح 
شاهين الشين دار الشروق الطبعة األولى )لدار الشروق( 

)١٤٢3 هـ / ٢00٢ م(.
)٢( سنن أبي داود : كتاب األدب / باب في كراهية التمادح 

: ٢0٤/٤ رقم )٤806(
عن  اهلل  عبد  بن  ف  مطر  حديث   : أحمد  اإلمــام  مسند   )3(
أبيه: ٢35/٢6 رقم )١630٧( قال الشيخ شعيب : إسناده 
 /  )١63١0( رقـــم   ٢3٧/٢6 مسلم  شـــرط  عــلــى  صحيح 

٢٤١/٢6 رقم )١63١6(. 

رجال سند الحديث:

١. مــســدد بــن مــســرهــد بــن مــســربــل بــن مــســتــورد 

األسدي البصري أبو الحسن ثقة حافظ يقال: إنه أول 

من صنف المسند بالبصرة من الطبقة العاشرة )ت 

 ، العزيز ابن عبد  الملك  : اسمه عبد  يقال  و ٢٢8هـــ( 

ومسدد لقب )٤(.

٢. بشر بن المفضل بن الحق الرقاشي أبو إسماعيل 

البصري ثقة ثبت عابد من الطبقة الثامنة مات سنة 

)ت ١86 أو ١8٧( )5(.

الطاحي  األزدي  مسلمة  بــن  يزيد  بــن  سعيد   .3

الطبقة  من  ثقة  القصير  البصري  مسلمة  أبو  التاحي 

الرابعة )6(.

العوقي  العبدي  قطعة  بــن  مالك  بــن  المنذر   .٤

الطبقة  مــن  ثقة  بكنيته  مشهور  نضرة  أبــو  البصري 

الثالثة )ت١08 أو ١0٩هـ( )٧(.

 ٤38/8  : والتعديل  والــجــرح   ٧٢/8  : الكبير يــخ  الــتــار  )٤(
 ٧٤3/٢  : ي  الــبــخــار صحيح  ورجـــال   ٢00/٩  : والــثــقــات 

والكاشف : ٢56/٢ وتقريب التهذيب : 5٢8
 366/٢: والــتــعــديــل  والــجــرح   8٤/٢  : الكبير يــخ  الــتــار  )5(
 ١١٢/١  : ي  الــبــخــار صحيح  ــال  ورجـ  ١3٩/8  : والــثــقــات 
ورجال صحيح مسلم : 85/١ والكاشف : ٢6٩/١ وتقريب 

التهذيب : ١٢٤
 ٢٤١/8  : والتعديل  والــجــرح   355/٧  : الكبير يخ  التار  )6(
 ٢٤٩/٢  : مــســلــم  صــحــيــح  ــال  ــ ورجـ  ٤٢0/5  : والــثــقــات 

والكاشف: ٢٩5/٢ وتقريب التهذيب : 5٤6
 ٧3/٤  : والتعديل  والــجــرح   5٢0/3  : الكبير يــخ  الــتــار  )٧(
 ٢٩٩/١  : ي  الــبــخــار صحيح  ــال  ورجـ  ٢80/٤  : والــثــقــات 
ورجال صحيح مسلم : ٢5٢/١ والكاشف : ٤٤6/١ وتقريب 

التهذيب : ٢٤٢
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5. مطرف بن عبد اهلل ثقة عابد فاضل )١(

6. عبد اهلل بن الشخير صحابي )رضي اهلل عنه(.

الحكم على الحديث:

الحديث  فيكون  ثقات  كلهم  رجــالــه  الحديث 

صحيحا و قال الشيخ شعيب األرنــؤوط: في حكمه 

))إســنــاده  أحــمــد  ــام  اإلمـ رواه  الـــذي  الحديث  على 

صحيح على شرط مسلم(( )٢(.

بيان ألفاظ الحديث:

ى َرُسوِل اهلِل �(( 
َ
١. قوله ))ِفي َوْفِد َبِني َعاِمرٍ ِإل

أي: قاصدين ومتوجهين إليه �)3( .

ى((( : قال 
َ
ُد اهلُل )َتَباَرَك َوَتَعال ّيِ

٢. قوله � ))الّسَ

)سبحانه  هلل  حقيقة  السؤدد  أن  ))يريد   : الخطابي 

إنما منعهم فيما  وتعالى( وأن الخلق كلهم عبيد له و

نرى أن يدعوه سيدًا مع قوله أنا سيد ولد آدم(()٤(.

َقْوِلُكْم((:  َبْعِض  ْو 
َ
أ ِبَقْوِلُكْم  وا 

ُ
))ُقول  :� قوله   .3

يعني قولوا هذا القول أو أقل منه وال تبالغوا في مدحي 

يليق  وال  بالخالق  يليق  بشيء  تمدحونني  بحيث 

بالمخلوق )5(.

أي:  ْيَطاُن(( 
َ

الّش ُكْم  َيّنَ َيْسَتْجرِ  
َ

))َوال  :� قوله   .٤

واتباعكم  لــه  طاعتكم  فــي  يــاء  كــاألجــر يتخذنكم  ال 

)١( تقدمت ترجمته )ص١0(
)٢( مسند اإلمام أحمد : حديث مطر ف بن عبد اهلل عن أبيه: 

٢35/٢6 رقم )١630٧(.
)3( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : 30٧٤/٧.

)٤( معالم السنن : ١١٢/٤.
الطيبي  ،وشــرح   ١٩8/5  : المصابيح  شرح  في  المفاتيح   )5(

على مشكاة المصابيح للطيبي : 3١٤٩/١0.

يا وتجريته أي: اتخذت  خطواته يقال: استجريت جر
وكيا مأخوذ من )الجري( ألنه يجري مجرى موكله)6(

ما يستفاد من الحديث:

المدح  في  الغلو  عن  والتحذير  الكراهة  فيه   .١

أيد  في  لما  ليتقرب  سلعة  ذلك  اتخذ  لمن  وخاصة 

فعل  على  رجــا  مــدح  مــن  ،أمــا  السلطان  أو  الــنــاس 

واإلقــتــداء  بأمثاله  لــه  ترغيبا  الــمــمــدوح  ــر  واألمـ خير 

من  به  تكلم  بما  مادحا  صــار  إن  و بمداح  فليس   به 

جميل القول)٧(.

٢. وفيه تواضع وتعظيم النبي � لربه )سبحانه 

وتعالى( فحول األمر فيه إلى الحقيقية مراعاة آلداب 

يسوسهم  الشريعة والطريقة : أي يملك نواصي الخلق و

سيادته  ينافي  ال  وهـــذا  وتــعــالــى(  )سبحانه  اهلل  هــو 

اإلنسانية  بــاإلفــراد  المخصوصة  اإلضافية  ية  المجاز

 
ُ

ل ّوَ
َ
ِقَياَمِة َوأ

ْ
ِد آَدَم َيْوَم ال

َ
ُد َول َنا َسّيِ

َ
حيث قال �: ))أ

ٍع(()8( أي: 
َ

 ُمَشّف
ُ

ل ّوَ
َ
َوأ  َشاِفٍع 

ُ
ل ّوَ

َ
َوأ َقْبُر 

ْ
َيْنَشّقُ َعْنُه ال َمْن 

ال أقول افتخارا بل تحدثا بنعمة اهلل )سبحانه وتعالى( 

ى  إال فقد رو إخبارا بما أمرني اهلل )سبحانه وتعالى( و و

عنه(  اهلل  )رضي  ُعَمُر  َكاَن   :
َ

َقال  : جابر عن  ي  البخار

 .)٩())
ً

ال َدَنا َيْعِني ِبَا ْعَتَق َسّيِ
َ
ُدَنا َوأ ُبو َبْكرٍ َسّيِ

َ
: ))أ

ُ
َيُقول

)6( ذخيرة العقبى في شرح المجتبى : 3/٢٤٧.
شرح  فــي  العقبة  وذخــيــرة   ١١١/٤  : السنن  معالم  ينظر   )٧(

المجتبى : ١٧١/١.
نبينا  تفضيل  باب   / الفضائل  كتاب   : مسلم  صحيح   )8(

� على جميع الخلق : ١٧8٢/٤ رقم )٢٢٧8(. 
ي: كتاب مناقب أصحاب النبي �/  )٩( صحيح البخار
ــي بكر )رضـــي اهلل  أب ربـــاح مــولــى  ــال بــن  ــاب مناقب ب ب
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وهو بالنسبة إلى بال تواضع)١(.

في  الــنــاس  ))اختلف   : ي  الــجــوز القيم  ابــن  قــال 

ونقل عن  قوم  البشر فمنعه  السيد على  جواز إطاق 

مالك واحتجوا بأنه قيل له: يا سيدنا قال: )إنما السيد 

بقول  واحتجوا  قــوم  وجــوزه   ) وتعالى(  )سبحانه  اهلل 

ِدُكْم(( )٢( وهذا أصح من  ى َسّيِ
َ
النبي �: ))ُقوُموا ِإل

الحديث األول قال : هؤالء السيد أحد ما يضاف اهلل 

)سبحانه وتعالى( فا يقال : لتميمي أنه سيد كندة وال 

يقال لمالك : أنه سيد البشر قال : وعلى هذا فا يجوز 

: أن يطلق على اهلل )سبحانه وتعالى( هذا االسم وفي 

هذا نظر فإن السيد إذا أطلق عليه )سبحانه وتعالى( 

: فهو بمعنى المالك والمولى والرب ال بالمعنى الذي 

يطلق علي المخلوق واهلل )سبحانه وتعالى()3(.

 : المطلب الخامس : مروياته في القدر

َثَنا 
َ

َحّد  : تعالى(  اهلل  )رحمه  الترمذي  اإلمــام  قال 

ُقَتْيَبَة  ُبو 
َ
أ َثَنا 

َ
َحّد َبْصرِّيُ 

ْ
ال ِفَراٍس  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ ْيَرَة  ُهَر ُبو 

َ
أ

اِم َعْن َقَتاَدَة َعْن ُمَطّرِِف ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن  َعّوَ
ْ
ُبو ال

َ
َثَنا أ

َ
َحّد

َل اْبُن آَدَم   : ))ُمّثِ
َ

ِبّيِ � َقال ِبيِه َعْن الّنَ
َ
يرِ َعْن أ ّخِ الّشِ

َمَناَيا َوَقَع 
ْ
ْتُه ال

َ
ْخَطأ

َ
ًة ِإْن أ ى َجْنِبِه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن َمِنّيَ

َ
ِإل َو

ى َيُموَت((. َهَرِم َحّتَ
ْ
ِفي ال

عنهم(: ٢٧/5 رقم )3٧5٤(.
)١( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : 30٧٤/٧.

نزل  إذا  باب   / والسير الجهاد  كتاب   : ي  البخار )٢( صحيح 
العدو على حكم رجل : 6٧/٤ رقم )30٤3(

وفتح   ١٧0/١  : العقبى  وذخيرة   ٢١3/3  : الفوائد  بدائع   -  )3(
المجيد شرح كتاب التوحيد : 50٧/١

تخريجه : الترمذي)٤(.

رجال سند الحديث:

البصري  الصيرفي  هريرة  أبو  فــراس  بن  محمد   .١

قال أبو حاتم : صدوق وقال أبو بكر بن أبي الدنيا ثقة 

وقال الذهبي : ثقة وقال الحافظ : صدوق من الطبقة 

الحادية عشرة )ت ٢٤5هـ( )5(.

الخراساني  قتيبة  أبو  الشعيري  قتيبة  بن  سلم   .٢

نزيل البصرة قال يحيى بن معين : ليس به بأس وقال 

حديثه  يكتب  الوهم  كثير  بأس  به  ليس   : حاتم  أبو 

ابن حبان في  ثقة وذكره   : والدارقطني  زرعة  أبو  وقال 

الثقات وقال الذهبي ثقة يهم قال ابن حجر صدوق 

من التاسعة مات )ت٢00هـ( أو بعدها )6(.

البصري  القطان  الــعــوام  أبــو  داور  بــن  عــمــران   .3

وقال  عليه  الثناء  فأحسن  يوما  القطان  يحيى   ذكــره 

أبو حاتم : أرجو أن يكون صالح الحديث وقال يحيى 

يرو  لم   : آخر موضع  في  َوَقال  بالقوي  ْيَس 
َ
ل َمِعين:  ْبن 

ُبو ُعَبيد 
َ
عنه يحيى ْبن َسِعيد وليس هو بشيٍء َوَقال أ

فقال:  العمي  ــران  ــْم ِع عــن  داود  ــا  أب ســألــت  اآلجـــري 

أبواب   )٢١50( رقم   ٢3/٤  : القدر  أبــواب   : الترمذي  سنن   )٤(
صفة القيامة والرقائق والورع : ٢١٧/٤ رقم )٢٤56( .

وتقريب   ٤5١/0  : والكاشف   60/8  : والتعديل  الــجــرح   )5(
التهذيب : 50١

 ٢66/٤  : والتعديل  والــجــرح   ٤٢5/6  : الكبير يــخ  الــتــار  )6(
 33٤/١  : ي  البخار صحيح  ورجــال   ٢٩٧/8  : والثقات 
وتهذيب الكمال : ١5٤/3٤ والكاشف : ٩3/٢ و تهذيب 
العسقاني  ابن حجر  تأليف الحافظ   ١33/٤ : التهذيب 
الهند  النظامية  الــمــعــارف  ــرة  دائـ مطبعة  85٢هــــ(  )ت: 

الطبعة األولى،)١3٢6هـ( وتقريب التهذيب : ٢٤6
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ــال:  َوَق َخــْيــًرا.   
َ
ِإاّل سمعت  ومــا  الحسن  أصحاب  من 

القطان فقال: ضعيف  ِعْمران  أبا داود وذكر  سمعت 

بفتوى  حسن  ْبن  اهلل  َعبد  ابن  إبراهيم  أيــام  في  أفتى 

شديدة فيها سفيك دماء. َوَقال ،سألت أبا داود َعْن 

ِعْمران وأبي هال فقدم أبا هال تقديما شديدا َوَقال 

ان في الثقات وقال  َسائي : ضعيف وذكره ابُن ِحّبَ الّنَ

ّي في  ُبَخاِر
ْ
العجلي : ثقة وقال المزي : استشهد به ال

الباقون  ُه 
َ
ل ى  ورو »األدب«.  في  له  ى  ورو »الصحيح« 

ومشاه  النسائي  ضعفه   : الذهبي  وقــال  مسلم  سوى 

أحمد وغيره    قال الحافظ ابن حجر : صدوق يهم 

ورمي برأي الخوارج)١(.

٤. قتادة بن دعامة ثقة ثبت )٢(.
5. مطرف بن عبد اهلل ثقة عابد فاضل )3(

6. عبد اهلل ين الشخير : صحابي �.

الحكم على الحديث:

رجاله  توثيق  في  أختلف  رجاله  أغلب  الحديث 

َغرِيٌب  َحَسٌن  َحــِديــٌث  ا 
َ

ــذ :)َوَهـ الترمذي  اإلمــام   
َ

ــال َق

َوُهَو  ِعْمَراُن  ُهَو  اِم  َعّوَ
ْ
ال ُبو 

َ
َوأ َوْجِه 

ْ
ال ا 

َ
َهذ ِمْن   

َّ
ِإال َنْعرُِفُه   

َ
ال

الترمذي  ))رواه  المباركفوي  وقال  اُن(  َقّطَ
ْ
ال َداَوَر  اْبُن 

يخ الثقات للعجلي: ١/3٧3  : ١5٩/٤ وتار يخ الكبير )١( التار
والجرح والتعديل : ٢66/٤ والضعفاء والمتروكون : ١/85 
303هـ(  )ت:  النسائي  الرحمن  عبد  أبي  اإلمــام   : تأليف 
الطبعة  حلب  الوعي  دار  زايــد  إبراهيم  محمود  تحقيق: 
 : ي  الــبــخــار ــال صحيح  ورجـ  85/١  : ــى )١3٩6هـــــ(  األولـ
 ٩3/١  : والكاشف   3٢8/٢٢  : الكمال  وتهذيب   8٧٩/٢

وتهذيب التهذيب : ١33/٤ وتقريب التهذيب : ٤٢٩ .
)٢( تقدمت ترجمته )ص ١٤( 
)3( تقدمت ترجمته )ص١0( 

وأعاده  وقــال: حديث حسن غريب  القدر  أواخــر  في 

في أواخر الزهد سندًا ومتنًا وقال: هذا حديث حسن 

يت في ذلك  صحيح ولعله صححه ههنا لشواهد رو

واهلل اعلم ،والحديث أخرجه أيضًا الضياء المقدسي 

.)٤( )) في المختارة كما في الجامع الصغير

بيان ألفاظ الحديث:

آَدَم((: بضم الميم وشد  اْبُن  َل  ١. قوله �: ))ُمّثِ

الثاء أي صور ابن آدم)5(.

ى َجْنِبِه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن(( : مؤنى 
َ
ِإل ٢. قوله �: ))َو

يحتمل أن  ال تفارقه البايا والمصائب و أي : أن شأنه أ

مثل كما سلف من نظائره وأنه مبتدأ خبره ما بعده)6(.

بلية  أي:  الميم  بفتح   : ــًة((  ))َمــِنــّيَ  :� قوله   .3

مهلكة)٧(.

َمَناَيا(( : على الندرة 
ْ
ْتُه ال

َ
ْخَطأ

َ
٤. قوله �: ))ِإْن أ

مَراد ُهَنا َما ُيؤدى اليه من 
ْ
َمْوت َوال

ْ
جمع منية َوِهي ال

سَبابه)8(.
َ
أ

)٤( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ٢63/5
)5( فيض القدير : 5١6/5 وتحفة األحوذي : 6/30٤ 

عز  اإلمام  تأليف   5٤١/٩  : ِغيرِ  الّصَ الَجاِمع  َشــْرُح  نويُر  الّتَ  )6(
بن  صــاح  بــن  إسماعيل  بــن  محمد  الصنعاني  الــديــن 
عز  إبراهيم  أبو  الصنعاني  ثم  الكحاني  الحسني  محمد 
الدين المعروف كأسافه باألمير )ت: ١١8٢هـ( تحقيق: د. 
د إبراهيم مكتبة دار السام الرياض  د إسحاق محّمَ محّمَ

الطبعة األولى )١٤3٢ هـ / ٢0١١ م(.
)٧( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ١١٤3/3.

زين  3٧3/٢،تــألــيــف   : الصغير الجامع  بشرح  التيسير   )8(
العارفين  تــاج  بــن  ــرؤوف  الـ بعبد  المدعو  محمد  الــديــن 
القاهري  ي  المناو الحدادي  العابدين  زين  بن  علي  بن 
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ي 
َ
ى َيُموَت(( : أ َهَرِم َحّتَ

ْ
5. قوله �: ))َوَقَع ِفي ال

َمْوت 
ْ
ال الى  يْسَتمر  بل  ُه 

َ
ل َدَواء   

َ
ال ــِذي 

َّ
ال اء 

َ
الــّد أْدركــُه 

َحج)١(
ْ
نه يْندب َتْعِجيل ال

َ
َوأخذ ِمْنُه أ

ما يستفاد من الحديث:

الحياة  هذه  من  يتعظ  أن  من  لإلنسان  بد  ال  فيه 

المصائب  تأتيه  أن  اإلنــســان  فــي  األصــل  ألن  الدنيا 

ال تفارقه ما زال في هذه الحياة  التي  والبايا واألدواء 

الدنيا فإن سلم منها أدركه الداء الذي ال دواء له وهو 

العرم الي يفضي به إلى الموت وحاصل ذلك كله أن 

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فينبغي للمؤمن أن 

يكون صابرًا على حكم اهلل راضيًا بما قدره اهلل تعالى 

وتسعون  تسع  آدم  ))البــن   : المظهري  قــال  وقــضــاه)٢( 

والهدم  والــغــرق  والــجــوع  المرض  مثل:  مــوت  سبب 

ولدغ الحية والعقرب وغير ذلك فإن لم يلحقه شيء 

من تلك األسباب ال يخلص من الهرم وهو داء ال دواء 

عيشه  يطيب  ال  آدم  ابن  أن  الحديث:  بهذا  يعني  له 

في  بالُغَصِص  َمُشوب  اإلنسان  عيش  بل  الدنيا  في 
ٍة ثواٌب(()3( الدنيا، ولكن يحصل له بكل ُغّصَ

الطبعة  يــاض  الــر الشافعي  اإلمـــام  مكتبة  ١03١هــــ(  )ت: 
الثالثة،)١٤08هـ / ١٩88م( وفيض القدير : 5١6/5.

)١( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ١١٤3/3 والتيسير 
بشرح الجامع الصغير : ٢/3٧3. 

)٢( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ١١٤3/3 وتحفة 
األحوذي : 6/30٤ .

مصابيح  شــرح   ٤0٩/٢  : المصابيح  شــرح  في  المفاتيح   )3(
عّزِ  بــُن  ُد  محّمَ  : تأليف   3٢6/٢  : البغوي  لإلمام  السنة 
بِن  ين  الّدِ أمين  بن  العزيز  عبد  بِن  اللطيف  عبِد  يِن  الّدِ
ك 

َ
الَمل ابن  بـ  المشهور  الحنفّيُ  الَكرمانّي  ومّيُ  الّرُ ِفرِْشَتا 

المطلب السادس: مروياته في الرقاق

اُب 
َ

َثَنا َهّد
َ

قال اإلمام مسلم )رحمه اهَّلل تعالى( : َحّد

ِبيِه 
َ
َثَنا َقَتاَدُة َعْن ُمَطّرٍِف َعْن أ

َ
اٌم َحّد َثَنا َهّمَ

َ
ْبُن َخاِلٍد َحّد

 )) َكاُثُر الّتَ ُكُم  َها
ْ
ل
َ
))أ  :

ُ
َيْقَرأ َوُهَو   � ِبّيَ  الّنَ َتْيُت 

َ
أ  :

َ
َقال

اْبَن  َيا  َك 
َ
ل َوَهْل   :

َ
آَدَم: َماِلي َماِلي َقال اْبُن   

ُ
َيُقول  « :

َ
َقال

ْو 
َ
ْيَت أ

َ
ْبل

َ
أ

َ
ِبْسَت ف

َ
ْو ل

َ
َنْيَت أ

ْ
ف

َ
أ

َ
َت ف

ْ
َكل

َ
 َما أ

َّ
آَدَم ِمْن َماِلَك ِإل

ْمَضْيَت؟((.
َ
أ

َ
ْقَت ف

َ
َتَصّد

الترمذي)5(   : أيضا  وأخــرجــه  مسلم)4(   -: تخريجه 

والنسائي )6( وأحمد)7(.

رجال سند الحديث:

خالد  أبــو  القيسي  األســـود  بــن  خالد  بــن  هدبة   .١

يقال له هداب من صغار الطبقة التاسعة  البصري و

المحققين  مــن  مختصة  لجنة  تحقيق  هـــ(   85٤ )ت: 
بإشراف: نور الدين طالب إدارة الثقافة اإلسامية الطبعة 

األولى،)١٤33 هـ / ٢0١٢ م(.
رقم  والـــرقـــائـــق:٤/٢٢٧3  الــزهــد  كتاب   : مسلم  صحيح   )٤(

)٢٩5٢٩ / ٩58(
باب  الــزهــد/  ــواب  أب  : الترمذي(  )سنن  الكبير  الجامع   )5( 
أبواب  : ١50/٤ رقم )٢3٤٢(  الدنيا  الزهادة في  ما جاء في 
 30٤/5 : ) كم التكاثر تفسير القرآن / باب ومن سورة )ألها
رقم )335٤( تأليف : اإلمام أبي عيسى محمد بن عيسى 
٢٧٩هـ(  )ت:  الترمذي  الضحاك  بن  موسى  بن  َســْورة  بن 
 - ــي  ــام اإلس الــغــرب  دار  مــعــروف  ــواد  عـ بــشــار   :  تحقيق 

بيروت )١٩٩8 م( .
تأخير  فــي  الكراهية   / الوصايا  كتاب   : النسائي  سنن   )6(

الوصية : ٢38/6 ر قم )36١3(.
عن  اهلل  عبد  بــن  مطرف  حديث   : أحمد  اإلمـــام  مسند   )٧(
 / رقم )١63٢٢   ٢6 )١6306 / رقم )١6305  أبيه: ٢3٢/٢6 

١63٢٤( ٢٤٧/٢6 ر قم )١63٢٧ (.
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ير � في الكتب التسعة )دراسة تحليلية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ّخِ يات الصحابي َعْبُد اهلل ْبن الّشِ مرو

)ت٢35هـ( )١(.

٢. همام بن يحيى بن دينار العوذي ،المحلمي أبو 

أبو بكر البصري من الطبقة السابعة )ت  أو  عبد اهلل 

١6٤ أو ١65هـ( )٢(.

3. قتادة بن دعامة )3( .
٤. مطرف بن عبد اهلل )٤(

5. أبوه : الصحابي عبد اهلل بن الشخير �.

بيان ألفاظ الحديث:

((:أي  َكاُثُر الّتَ ُكْم  َها
ْ
ل

َ
))أ وتعالى(  )سبحانه  قوله   .١

اهلِل  طــاعــة  عــن  واألوالد  بـــاألمـــوال  الــتــَكــاُثــر  َشــَغــلــكــم 

)سبحانه وتعالى( )5(.

 اْبُن آَدَم(( : أي: لكونه ظلوما 
ُ

٢. قوله �: ))َيُقول

جهوال في حمل األمانة عن الخيانة )6(.

 ١١٤/٩  : والتعديل  والــجــرح   8٢٤/٧  : الكبير  يــخ  الــتــار  )١(
 ٧8٤/٢  : ي  البخار صحيح  ورجــال   ٢٤6/٩  : والثقات 
 : الــكــمــال  وتــهــذيــب   3٢٧/٢  : مسلم  صحيح  ــال  ورجــ

١5٢/30 والكاشف : 33٤/٢ وتقريب التهذيب : 5٧١.
 ١0٩//٧  : والتعديل  الجرح   ٢3//8  : الكبير  يخ  التار  )٢(
صحيح  ورجـــال   ٧٧٧/٢  : ي  الــبــخــار صحيح  ورجـــال 
مسلم : ١٧8٧/٢ وتهذيب الكمال : 30٢/30 والكاشف: 

33٩/٢ وتقريب التهذيب : 5٧٤.
)3( تقدمت ترجمته )ص ١٤(
)٤( تقدمت ترجمته )ص ١0( .

إعرابه: 35٧/5 تأليف : إبراهيم بن السري  )5( معاني القرآن و
3١١هـــ( تحقيق: عبد  الزجاج )ت:  أبو إسحاق  بن سهل 
األولى  الطبعة  بيروت  الكتب  عالم  شلبي  عبده  الجليل 
،)١٤08 هـ /١٩88 م( وذخيرة العقبى في شرح المجتبى 

.8٢/30 :
 3٢35/8  : المصابيح  مشكاة  شــرح  المفاتيح  مــرقــاة   )6(

بنسبة  يغتر  أي:   : َماِلي((  ))َماِلي   :� قوله   .3

يفتخر به أخرى)٧(. المال تارة و

َك َيا اْبَن آَدَم ِمْن َماِلَك(( : 
َ
٤. قوله �: ))َوَهْل ل

ينفعك في المال)8(. أي هل يحصل لك من المال و

أي  ْمــَضــْيــَت(( 
َ
َفــأ ْقــَت 

َ
َتــَصــّد ْو 

َ
))أ  :� قوله   .5

تــصــّدقــت  أو  ــــك  ذل فــأمــضــيــَت  الـــتـــصـــّدق   أردت 

فقّدمت آلخرتك)٩(.

ما يستفاد من الحديث:

الدنيا  الحياة  في  الزهد  على  الحديث  يحث   .١

واإلقبال على اآلخرة كون اإلنسان يفتخر بحياته بماله 

وتصدق  فأبلى  ولبس  وأفنى  كــل  أ ما  إال  منه  وليس 

فأمضى فإن كان يستعين بها على طاعة اهلل )سبحانه 

على  بها  يستعين  كان  إن  وأما  له  خيرا  كان  وتعالى( 

والبطر  الشر  وعلى  وتعالى(  )سبحانه  اهلل  معصية 

السلف  بعض  وقــال   )١0( ونــدامــة  حسرة  عليه  كانت 

تأليف : علي بن )سلطان( محمد أبو الحسن نور الدين 
ي )ت: ١0١٤هـ( دار الفكر بيروت لبنان  ي القار الما الهرو

الطبعة األولى،)١٤٢٢هـ / ٢00٢م(.
 3٢35/8  : المصابيح  مشكاة  شــرح  المفاتيح  مــرقــاة   )٧(

وتحفة األحوذي : ٧/5.
)8( المصدران نفسهما .

)٩( ذخيرة العقبى في شرح المجتبى: 83/30.
بن  :محمد  تأليف   3٧٧/3 الصالحين:  يــاض  ر شــرح   )١0(
صالح بن محمد العثيمين )ت: ١٤٢١هـ( دار الوطن للنشر 
المجتبى:  شرح  في  العقبى  وذخيرة  هـ(  يــاض،)١٤٢6  الــر
ى:  8٤/30 ،والكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )المسّمَ
اج في شرح صحيح مسلم  وض الَبّهَ اج والّرَ الكوكب الوّهَ
األمين  محمد   : وتأليف  ،جمع   3٢//٢6 الحجاج(:  بن 
مكة  نزيل  الشافعي  ي  الــَهــَرر وي 

َ
الَعل َرمــي 

ُ
األ اهلل  عبد  بن 
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)سبحانه  اهلل  عند  لــك  ذخــيــرة  عــنــدك  مــا  اجــعــل   :

بن  قتادة  وقال  ألوالدك)١(  ذخيرة  اهلل  واجعل  وتعالى( 

دعامة : كل صدقة لم تقبض فليس بشيء)٢(.

بالمال  يتعلق  ما  تأخير  في  الجواز  عدم  وفيه   .٢

المبادرة  ينبغي  و والمستحبة  الواجبة  الحقوق  من 

بإيصالها لمستحقيها قبل فوات األوان)3(.

3. وفيــه أن الســّنة النبويــة هــي المبّينــة لمــراد مــن 

كان هنــاك آراء ألهــل  مجمــل مــا فــي الكتــاب فــإذا 

الســنة  بــه  وردت  فيمــا  ننظــر  آيــة  معنــى  فــي  العلــم 

محتمــل  ســائر  علــى  فنقّدمــه  الفعلّيــة  أو  القولّيــة 

الــكام؛ ألن اهلل )ســبحانه وتعالــى( جعــل بيــان كتابــه 

بهــذا   � النبــّي  أراد  ولذلــك   )٤(� رســوله  إلــى 

تفســير هــذه اآليــة الكريمــة فبّيــن أن المــراد بالتكاثــر 

هــو التكاثــر فــي األمــوال وللمفّســرين أقــوال فــي معناهــا 

علــى  المقــّدم  الصــواب  هــو  التفســير  هــذا  ولكــن 

كتابــه  غيــره؛ ألن اهلل)ســبحانه وتعالــى( جعــل بيــان 

البرفسور  برئاسة  العلماء  بها لجنة من  والمجاور  المكرمة 
العالم  بــرابــطــة  المستشار  مــهــدي  عــلــي  محمد  هــاشــم 
النجاة  طوق  المنهاج،دار  دار  المكرمة  ،مكة  اإلسامي 

الطبعة األولى،)١٤30 هـ / ٢00٩ م(
ياض الصالحين : ١/3٢5. )١( تطريز ر

حنبل  بــن  أحمد  اإلمـــام  مسند  لترتيب  الــربــانــي  الفتح   )٢(
 : الرباني  الفتح  ــرار  أس من  األمــانــي  بلوغ  ومعه  الشيباني 
محمد  بــن  الــرحــمــن  عبد  بــن  أحــمــد   : تأليف   30٧/١٩
البنا الساعاتي )ت: ١3٧8 هـ( دار إحياء التراث العربي 

الطبعة الثانية.
)3( ذخيرة العقبى في شرح المجتبى: 30/8٤

)٤( المصدر السابق .

ــَن  ــَر ِلُتَبّيِ ْك ِ
ّ

ــَك الذ ْي
َ
ــا ِإل َن

ْ
ْنَزل

َ
إليــه � حيــث قــال: ))َوأ

ْيِهــْم(()5( )6(.
َ
 ِإل

َ
ــاِس َمــا ُنــّزِل ِللّنَ

***

)5( سورة النحل آية رقم )83/30(
)6( ذخيرة العقبى في شرح المجتبى : 83/30
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المصادر والمراجع

- القرآن الكريم. 

١. اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان: تأليف 

: اإلمام أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 

)ت:  الُبستي  الدارمي  التميمي  َمْعبَد  بن  معاذ  بن 

بلبان  بن  علي  الدين  عــاء  األمير  ترتيب:  ـــ(  35٤هـ

وعلق  أحاديثه  وخرج  حققه  هـ(   ٧3٩ )ت:  الفارسي 

عليه: شعيب األرنؤوط مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة 

األولى )١٤08 هـ / ١٩88م(. 

ي : تأليف:  ي لشرح صحيح البخار ٢. إرشاد السار

شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن أبى 

بكر بن عبد الملك القسطاني القتيبي المصري أبو 

العباس ،)ت: ٩٢3هـ( المطبعة الكبرى األميرية مصر 

الطبعة السابعة،)١3٢3 هـ(. 

3. أسد الغابة في معرفة الصحابة : تأليف : اإلمام 

بــن محمد  األثــيــر علي  بــن  الــديــن  عــز  الحسن  ــي  أب

ي )ت630هـ( دار إحياء التراث العربي الطبعة  الجزر

األولى )١٤١5هـ/١٩٩٤م( . 

٤. االستيعاب في معرفة األصحاب: تأليف: اإلمام 

البر  أبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد 

 : تحقيق  )ت:٤63هــــ(  القرطبي  النمري  عاصم  بن 

الطبعة  بيروت  الجيل  دار  ي  البجاو بن محمد  علي 

األولى )١٤١٢هـ/١٩٩٢م(. 

اإلمــام  تأليف:   : الصحابة  تميز  فــي  اإلصــابــة   .5

بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد  الفصل  أبي 

أحمد  تحقيق:عادل  85٢هـ(  )ت  ،العسقاني  حجر

الكتب  دار  مــعــوض  محمد  وعــلــى  الــمــوجــود  عبد 

العلمية بيروت الطبعة األولى . 

بن  الكريم  عبد  سعد  أبــو   : تأليف   : األنساب   .6

ي )ت:  محمد بن منصور التميمي السمعاني المروز

المعلمي  يحيى  بن  الرحمن  عبد  تحقيق:   : 56٢هـ( 

العثمانية  الــمــعــارف  دائـــرة  مجلس  وغــيــره  اليماني 

حيدر آباد الطبعة األولى )١38٢ هـ / ١٩6٢ م(. 

اهلل  عبد  أبــي  الشافعي  اإلمـــام   : تأليف   : األم   .٧

شافع  بن  عثمان  بن  العباس  بن  يــس  إدر بن  محمد 

القرشي  المطلبي  مناف  عبد  بن  المطلب  عبد  بن 

المكي )ت: ٢0٤هـ( دار المعرفة بيروت. 

تــألــيــف:   : ــاب  ــسـ األنـ تــهــذيــب  فـــي  ــاب  ــب ــل ال  .8 

محمد  بــن  محمد  الــكــرم  أبــي  بــن  علي  الحسن  أبــو 

ي  الجزر الشيباني  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن 

: دار   المعروف عز الدين ابن األثير )ت: 630هـ( الناشر

صادر - بيروت. 

٩. بذل المجهود في حل سنن أبي داود : تأليف: 

الشهيرة  الجامعة  رئيس  ي  نفور السهار  أحمد  خليل 

بمظاهر العلوم سهارنفور بالهند )ت١3٤6هـ( بتعليق 

الكتب  دار  الكاندهلوي  يحيى  بــن  يــا  زكــر الشيخ 

العلمية بيروت لبنان . 

 : تأليف  الشافعي:  اإلمــام  مذهب  في  البيان   .١0

أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني 

قاسم   : تحقيق  558هـــــ(  )ت:  الــشــافــعــي  اليمني 

األولــى  الطبعة:  جــدة  المنهاج  دار  ي  الــنــور  محمد 

)١٤٢١ هـ/ ٢000 م(. 
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أبو محمد   : تأويل   : تأويل مختلف الحديث   .١١

)ت: ٢٧6هـ(  ي  الدينور قتيبة  بن  مسلم  بن  اهلل  عبد 

الثانية  الطبعة  اإلشــراق  مؤسسة  االسامي  المكتب 

مزيده ومنقحة)١٤١٩هـ / ١٩٩٩م(. 

وحاشية  الدقائق  كنز  شرح  الحقائق  تبيين   .١٢

محجن  بن  علي  بن  عثمان  الدين  فخر   : ِبّيِ
ْ
ل الّشِ

الحاشية:  هـ(   ٧٤3 )ت:  الحنفي  يلعي  الز البارعي 

شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس 

ـــ(  ــّيُ )ت: ١0٢١هــ ــِب
ْ
ــل ــّشِ بــن إســمــاعــيــل بــن يــونــس ال

الطبعة  الــقــاهــرة  بـــوالق  يــة  األمــيــر الــكــبــرى  المطبعة 

األولى ،)١3١3 هـ(. 

اهلل  عبد  أبي  اإلمــام   : تأليف   : الكبير يخ  التار  .١3

ي  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخار

آباد  حيدر  العثمانية  المعارف  ــرة  دائ ٢56هـــ(  )ت: 

الدكن طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. 

الحسن  أبــي  اإلمـــام  تأليف   : الثقات  يــخ  تــار  .١٤

)ت:  الكوفى  العجلى  صالح  بن  اهلل  عبد  بن  أحمد 

٢6١هـ( دار الباز الطبعة األولى)١٤05هـ/١٩8٤م(

 : تأليف  خليل  لمختصر  كــلــيــل  واإل الــتــاج   .١5

اإلمام أبي عبد اهلل محمد بن يوسف بن أبي القاسم 

ــمــواق المالكي  ال الــغــرنــاطــي  ي  الــعــبــدر بــن يــوســف 

األولــى  الطبعة  العلمية  الكتب  دار  ـــ(  8٩٧هـ )ت: 

)١٤١6هـ/١٩٩٤م(. 

تأليف:   : يسير الّتَ َمَعاني  إليــَضــاح  حبير  الّتَ  .١6

اإلمام أبي إبراهيم عز الدين محمد بن إسماعيل بن 

،الصنعانين  الكحاني  الحسني  محمد  بن  صاح 

،حققه  ـــ(  ١١8٢هــ )ت:  باألمير  كأسافه  ،الــمــعــروف 

د  نصه:مَحّمَ وضــبــط  أحــاديــثــه  وخـــرج  عليه  وعــلــق 

شد  الّرُ مصعب،َمكَتَبُة  أبو  ق 
ّ

َحا َحَسن  بن  ُصْبحي 

األولى  الطبعة  السعودية  ة  بّيَ َعَر
ْ
ال المملكة   الرياض 

)١٤33 هـ / ٢0١٢م(.  

 : تأليف  السنة:  مصابيح  شرح  ــرار  األب تحفة   .١٧

ي )ت  القاضي ناصر الدين عبد اهلل بن عمر البيضاو

الدين  نور  بإشراف  مختصة  لجنة   : تحقيق  685هـ( 

بالكويت  اإلسامية  والــشــؤون  األوقـــاف  وزارة  طالب 

)١٤33 هـ / ٢0١٢م(. 

 : تأليف   : ــراف  األطـ بمعرفة  ــراف  األشـ تحفة   .١8

الرحمن  عبد  بن  يوسف  الحجاج  أبو  الدين  جمال 

شرف  الصمد  عبد  تحقيق:  ٧٤٢هــــ(  )ت:  الــمــزي 

الطبعة  القّيمة  ــــدار  وال اإلســامــي  المكتب  الــديــن 

الثانية:)١٤03هـ ١٩83م(. 

بكر  أبو  الدين  عاء   : تأليف   : الفقهاء  تحفة   .١٩

)ت:  السمرقندي  أحمد  أبــي  بن  أحمد  بن  محمد 

نحو 5٤0هـ( دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة 

الثانية )١٤١٤ هـ / ١٩٩٤ م(. 

ــذي :  ــرم ــت ٢0. تــحــفــة األحـــــوذي بــشــرح جــامــع ال

تأليف: أبو العا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 

العلمية  الكتب  دار  ١353هــــ(  )ت:  ى  المباركفور

بيروت. 

٢١. تقريب التهذيب : تأليف : الحافظ ابن حجر 

يا  الرشيد سور العسقاني تحقيق : محمد عوامه دار 

الطبعة األولى )١٤06هـ/ ١٩86م(. 

ياض الصالحين : تأليف : فيصل بن  ٢٢. تطريز ر

الحريملي  المبارك  حمد  ابن  فيصل  بن  العزيز  عبد 



٣80 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ير � في الكتب التسعة )دراسة تحليلية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ّخِ يات الصحابي َعْبُد اهلل ْبن الّشِ مرو

بن  العزيز  عبد  د.  تحقيق:  ١3٧6هـــ(  )ت:  النجدي 

عبد اهلل بن إبراهيم الزير آل حمد دار العاصمة للنشر 

يع الرياض الطبعة األولى،)١٤٢3 هـ / ٢00٢ م(.  والتوز

يخ  التار عــيــون  فــي  األثـــر  ــل  أه فــهــوم  تلقيح   .٢3

ي جمال الدين أبي  والسير : تأليف : اإلمام ابن الجوز

الفرج عبد الرحمن )508هـ / 5٩٧هـ( شركة دار األرقم 

بن أبي األرقم بيروت الطبعة األولى )١٩٩٧(. 

ِغيرِ : تأليف : اإلمام  نويُر َشْرُح الَجاِمع الّصَ ٢٤. الّتَ

إسحاق  د  محّمَ د.   : تحقيق  الصنعاني  الــديــن  عــز 

الطبعة  الرياض  السام  دار  مكتبة  إبراهيم  د  محّمَ

األولى )١٤3٢ هـ / ٢0١١ م(. 

منصور  أبــي  اإلمـــام  تأليف:   : اللغة  تهذيب   .٢5

3٧0هـــ(  )ت:  ي  الهرو األزهــري  بن  أحمد  بن  محمد 

الــتــراث  إحــيــاء  دار  مــرعــب  عــوض  محمد  تحقيق: 

العربي بيروت الطبعة: األولى،)٢00١م( . 

ابن  الحافظ   : تأليف   : التهذيب  تهذيب   .٢6

حجر العسقاني )ت: 85٢هـ( مطبعة دائرة المعارف 

النظامية الهند الطبعة األولى، )١3٢6هـ(

تأليف:  الرجال:  أسماء  في  الكمال  تهذيب   .٢٧

ــاج يــوســف بـــن عــبــد الــرحــمــن  ــج ــح ــــي ال اإلمـــــام أب

القضاعي  الــزكــي  ــن  ابـ الــديــن  يــوســف،جــمــال  بــن 

عــواد  بشار  د.  تحقيق  ـــ(  ٧٤٢هـ )ت  الــمــزي  الكلبي 

 مــعــروف ،مــؤســســة الــرســالــة بــيــروت،الــطــبــعــة األولـــى 

)١٤00هـ /١٩80م(. 

: تأليف: زين  ٢8. التيسير بشرح الجامع الصغير

الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 

ي  ــن زيـــن الــعــابــديــن الـــحـــدادي الــمــنــاو ــن عــلــي ب ب

،القاهري )ت: ١03١هـ( مكتبة اإلمام الشافعي الرياض 

الطبعة الثالثة، )١٤08هـ / ١٩88م(. 

٢٩. الثقات : تأليف : اإلمام أبي حاتم محمد بن 

حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد التميمي 

الــمــعــارف  وزارة  ـــ(  ــ 35٤هـ )ت:  الــُبــســتــي  ــي  ــدارمـ الـ

المعارف  دائرة  مدير  خان  الهندية  العالية  للحكومة 

العثمانية دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 

الهند الطبعة األولى، )١3٩3هـ /١٩٧3م(. 

30. حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية 

الحاجة في شرح سنن ابن ماجه تأليف : نور الدين 

أبو الحسن محمد بن عبد الهادي التتوي أبو الحسن 

نور الدين السندي )ت: ١١38هـ( دار الجيل بيروت 

الطبعة  الفكر  دار  صفحات  )نــفــس  طبعة  بـــدون 

الثانية(. 

تأليف   : الــتــرمــذي(  )سنن  الكبير  الجامع   .3١

بــن مــوســى بن  َســـْورة  بــن  بــن عيسى  ــام محمد  : اإلمـ

ـــ(  ٢٧٩ه )المتوفى:  عيسى  أبــو  الترمذي  الضحاك 

اإلسامي  الــغــرب  دار  مــعــروف  ــواد  ع بشار   : تحقيق 

بيروت )١٩٩8 م(. 

َسَنن  ألقوم  الهادي  َنن  والّسُ المسانيد  جامع   .3٢

:تأليف : اإلمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 

القرشي البصري الدمشقي )ت: ٧٧٤هـ( ،تحقيق: د 

عبد الملك بن عبد اهلل الدهيش دار خضر للطباعة 

يع بيروت لبنان طبع على نفقة المحقق  والنشر والتوز

المكرمة  مكة  الحديثة  النهضة  مكتبة  من  يطلب  و

الطبعة الثانية،)١٤١٩ هـ/ ١٩٩8(.

33. الحجة على أهل المدينة : تأليف : أبو عبد 
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اهلل محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )ت: ١8٩هـ( 

عالم  ي  الـــقـــادر الــكــيــانــي  حــســن  مــهــدي  تحقيق: 

الكتب بيروت الطبعة الثالثة،)١٤03هـ(. 

3٤. الجرح والتعديل : تأليف : اإلمام أبي محمد 

يــــس بــن الــمــنــذر  عــبــد الــرحــمــن بــن مــحــمــد بــن إدر

ي ابن أبي حاتم )ت 3٢٧هـ(  التميمي الحنظلي الراز

آباد  بحيدر  العثمانية  المعارف  دائرة  مجلس  طبعة 

الدكن الهند دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة 

األولى )١٢٧١ هـ /١٩5٢م(.

الصالحين  يــاض  ر لطرق  الفالحين  دليل   .35

تأليف : محمد علي بن محمد بن عان بن إبراهيم 

اعتنى  ـــ(  ١05٧ه )ت:  الشافعي  الصديقي  البكري 

للطباعة  الــمــعــرفــة  دار  شيحا  مــأمــون  خليل  بــهــا: 

الــرابــعــة، الطبعة:  لبنان  بــيــروت  يــع  والــتــوز  والــنــشــر 

)١٤٢5 هـ / ٢00٤ م(. 

36. شرح سنن النسائي المسمى »ذخيرة العقبى 

في شرح المجتبى«. تأليف : محمد بن علي بن آدم 

للنشر  الدولية  المعراج  دار  ِوي 
َّ
الَول اإلثيوبي  بن موسى 

يع ]جـ 6 - ٤0[ الطبعة  )جـ ١ - 5[ دار آل بروم للنشر والتوز

األولى جـ )١ - 5( / ١٤١6 هـ / ١٩٩6 م جـ  )6 - ٧( )١٤١٩ 

هـ - ١٩٩٩ م( جـ )8 - ٩()١٤٢0 هـ / ١٩٩٩ م( جـ )١0 - ١٢( 

)١٤١٩ هـ / ٢000 م( جـ )١3 - ٤0( )١٤٢٤ هـ / ٢003 م(. 

ي الهداية واإلرشاد في  3٧. رجال صحيح البخار

صحيح  رجال  )المسمى  والسداد  الثقة  أهل  معرفة 

محمد  بن  أحمد  نصر  أبي  اإلمام  ي(:تأليف:  البخار

)ت:  الكاباذي  ي  البخار الحسن  بن  الحسين  بن 

3٩8هـ( تحقيق : عبد اهلل الليثي دار المعرفة بيروت 

الطبعة األولى. 

أبي  اإلمــام   : تأليف   : مسلم  صحيح  رجــال   .38

بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم ابن َمْنُجوَيه 

المعرفة  دار  الليثي  اهلل  عبد   : تحقيق  ٤٢8هـــ(  )ت: 

بيروت الطبعة األولى )١٤0٧(. 

أبو  الــديــن  عــز  اإلمـــام   : تأليف  الــســام  سبل   .3٩

محمد  بــن  صــاح  بــن  إسماعيل  بــن  حمد  ابــاهــيــم 

كأسافه  المعروف  الصنعاني  الكحاني  الحسني 

باألمير )المتوفى: ١١8٢هـ( دار الحديث. 

داود  أبــي   : اإلمـــام  تأليف   : داود  أبــي  سنن   .٤0

سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد 

٢٧5هـ( تحقيق:  ِجْستاني )ت:  الّسِ األزدي  بن عمرو 

محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية 

صيدا بيروت. 

ى  ٤١. َشْرُح َصِحيح ُمْسِلِم ِللَقاِضى ِعَياض الُمَسّمَ

أبي  تــألــيــف:اإلمــام   : ُمْسِلم  بــَفــَواِئــِد  الُمْعِلِم   
ُ

كــَمــال ِإ

بن  عياض  بــن  موسى  بــن  عياض  القاضي  الفضل 

تحقيق:  ـــ(  5٤٤هـ )ت:  السبتي  اليحصبي  عــمــرون 

والنشر  للطباعة  الوفاء  دار  ِإْسَماِعيل  يْحَيى  الدكتور 

يع مصر الطبعة األولى،)١٤١٩ هـ /١٩٩8م(.  والتوز

ياض الصالحين : تأليف : محمد بن  ٤٢. شرح ر

صالح بن محمد العثيمين )ت: ١٤٢١هـ( دار الوطن 

للنشر الرياض )١٤٢6 هـ(. 

٤3. شرح صحيح البخارى البن بطال تأليف: ابن 

بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )ت: 

٤٤٩هـ( تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم مكتبة الرشد 

- السعودية الرياض الطبعة الثانية، )١٤٢3هـ / ٢003م(. 
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ير � في الكتب التسعة )دراسة تحليلية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ّخِ يات الصحابي َعْبُد اهلل ْبن الّشِ مرو

الــمــصــابــيــح  الــطــيــبــي عــلــى مــشــكــاة  ــرح  ٤٤. شــ

 : : تأليف  بـ )الكاشف عن حقائق السنن(  المسمى 

الطيبي )٧٤3هـ(  اهلل  بن عبد  الحسين  الدين   شرف 

ي مكتبة نزار مصطفى  تحقيق: د. عبد الحميد هنداو

األولـــى، الطبعة  يــاض(  الــر  - المكرمة  )مــكــة   الــبــاز 

)١٤١٧ هـ - ١٩٩٧م(. 

 : ــبــغــوي  ال لـــإلمـــام  الــســنــة  ٤5. شـــرح مــصــابــيــح 

بِن عبد  اللطيف  يِن عبِد  الّدِ بُن عّزِ  ُد  تأليف: محّمَ

الَكرمانّي  ومــّيُ  الــّرُ ِفرِْشَتا  بِن  ين  الّدِ أمين  بن  العزيز 

85٤ هـــ(  ــك )ت: 
َ
الــَمــل ابـــن  ـــ  ب الــمــشــهــور  الــحــنــفــّيُ 

نور  بإشراف:  المحققين  من  مختصة  لجنة  تحقيق 

األولى  الطبعة  اإلسامية  الثقافة  إدارة  طالب   الدين 

)١٤33 هـ / ٢0١٢ م(. 

بكر  أبـــي  ــام  ــ اإلم  : تــألــيــف   : اإليــمــان  ٤6. شــعــب 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي 

وراجــع  حققه  ـــ(  ٤58هــ )ت:  البيهقي   الــخــراســانــي 

عبد  العلي  عبد  الدكتور  أحاديثه:  وخــرج  نصوصه 

الحميد حامد أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: 

السلفية  الــــدار  صــاحــب  ي  الـــنـــدو أحــمــد  مــخــتــار 

يع بالرياض  ببومباي الهند مكتبة الرشد للنشر والتوز

الطبعة  بالهند  ببومباي  السلفية  الــدار  مع  بالتعاون 

األولى، )١٤٢3 هـ ٢003 م(. 

أبي  اإلمـــام   : تأليف   : المحمدية  الشمائل   .٤٧

بن  مــوســى  بــن  ــْورة  ــ َس بــن  عيسى  بــن  محمد  عيسى 

التراث  إحياء  دار  ٢٧٩هـــ(  )ت:  الترمذي  الضحاك 

العربي ، بيروت. 

٤8. صحيح ابن خزيمة : تأليف : أبي بكر محمد 

المغيرة بن صالح بن بكر  بن إسحاق بن خزيمة بن 

ي )ت: 3١١هـ( تحقيق: د. محمد  السلمي النيسابور

مصطفى األعظمي المكتب اإلسامي بيروت. 

أبي  اإلمـــام  تأليف   : والــمــتــروكــون  الضعفاء   .٤٩

الخراساني  علي  بن  شعيب  بن  أحمد  الرحمن  عبد 

زايد  إبراهيم  محمود  تحقيق:  303هـــ(  )ت:  النسائي 

دار الوعي حلب الطبعة األولى )١3٩6هـ(. 

50. الطبقات الكبرى : تأليف: أبو عبد اهلل محمد 

بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء البصري البغدادي 

محمد  تحقيق:  ٢30هــــ(  )ت:  سعد  بابن  المعروف 

الطبعة  بيروت  العلمية  الكتب  دار  عطا  القادر  عبد 

األولى،)١٤١0 هـ / ١٩٩0 م(

أبو عمرو   : تليف   : 5١. طبقات خليفة بن خياط 

العصفري  الشيباني  خليفة  بــن  خياط  بــن  خليفة 

يا  البصري )ت: ٢٤0هـ( رواية: أبي عمران موسى بن زكر

بن يحيى التستري )ت ق 3 هـ( محمد بن أحمد بن 

محمد األزدي )ت ق 3 هـ( تحقيق : د سهيل زكار دار 

يع )١٤١٤ هـ / ١٩٩3 م(.  الفكر للطباعة والنشر والتوز

)المقصود  التقريب  شرح  في  التثريب  طرح   .5٢

بالتقريب: تقريب األسانيد وترتيب المسانيد( تأليف: 

الحسين  بــن  الــرحــيــم  عبد  الــديــن  زيــن  الفضل  ــو  أب

العراقي  إبــراهــيــم  بــن  بكر  أبــي  بــن  الرحمن  عبد  بــن 

بن  الرحيم  ابنه: أحمد بن عبد  كمله  أ )ت: 806هـــ( 

ولي  زرعــة  أبــو  المصري  ياني  الراز الــكــردي  الحسين 

المصرية  الطبعة  8٢6هـــ(  )ت:  العراقي  ابــن  الدين 

القديمة - وصورتها دور عدة منها دار إحياء التراث 

يخ العربي ودار الفكر العربي(.  العربي ومؤسسة التار
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ياض رشيد حسن الشمري ــ  م. د. ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـــي أحــاديــث  ــدة  ــم ــع ال ــرح  فـــي شــ الـــعـــدة   .53

علي  الحسن  أبــو  الــديــب  عــاء   : تأليف  األحــكــام: 

ابن  سليمان،  بــن  سلمان  بــن  داود  بــن  إبراهيم  بــن 

به:  والعناية  طبعه  على  وقف  هـ(   ٧٢٤ )ت:  العطار 

اإلسامية  البشائر  دار  يعقوبي  صالح  محمد  نظام 

يع بيروت لبنان الطبعة األولى  للطباعة والنشر والتوز

)١٤٢٧ هـ /٢006 م(. 

ي تأليف:  ي شرح صحيح البخار 5٤. عمدة القار

موسى  بن  أحمد  بن  محمود  محمد  أبــو  الدين  بــدر 

بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى العينى )ت: 

: دار إحياء التراث العربي بيروت.  855هـ( الناشر

عالم  مــذهــب  فــي  الثمينة  الــجــواهــر  عــقــد   .55

المدينة: تأليف : أبو محمد جال الدين عبد اهلل بن 

المالكي  السعدي  الجذامي  نزار  بن  شاس  بن  نجم 

)ت: 6١6هـ( دراسة وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد 

)الطبعة  لبنان  بيروت  اإلســامــي  الغرب  دار  لحمر 

األولى( ،)١٤٢3 هـ / ٢003م(. 

عبد  أبو   : اإلمــام  تأليف   : والليلة  اليوم  عمل   .56

ــن عــلــي الــخــراســانــي  الــرحــمــن أحــمــد بــن شعيب ب

حمادة  فـــاروق  د.   : تحقيق  ـــ(  303هـ )ت:  النسائي 

مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة: الثانية )هـ١٤06(. 

ومعه  داود  أبــي  سنن  شــرح  المعبود  عــون   .5٧

إيضاح  و داود  أبي  سنن  تهذيب  القيم:  ابن  حاشية 

أمير  بــن  ــرف  أشـ محمد   : تــألــيــف  تــه  ومــشــكــا علله 

الــرحــمــن شــرف الحق  ــو عبد  أب بــن حــيــدر  بــن علي 

الكتب  دار  ١3٢٩هـــ(  )ت:  آبادي  العظيم  الصديقي 

العلمية بيروت الطبعة: الثانية )١٤١5 هـ(. 

القاسم  ُعبيد  أبو   : تأليف  الحديث:  غريب   .58

ي البغدادي )ت: ٢٢٤هـ(  بن سّام بن عبد اهلل الهرو

دائــرة  مطبعة  خــان  المعيد  عبد  محمد  د.  تحقيق: 

األولى  الطبعة  الدكن  آباد  حيدر  العثمانية  المعارف 

)١38٤ هـ / ١٩6٤م(. 

5٩. الفائق في غريب الحديث واألثر : تأليف : جار 

اهلل أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري 

ي محمد أبو  ): 538هـ( تحقيق : علي محمد البجاو

الفضل إبراهيم دار المعرفة لبنان الطبعة الثانية. 

تأليف   : ي  البخار ي شرح صحيح  البار 60. فتح 

ــن حجر  ــن عــلــي ب الــحــافــظ أبـــي الــفــضــل : أحــمــد ب

)١3٧٩م(  بيروت  المعرفة  دار  الشافعي  العسقاني 

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام 

بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 

بن  العزيز  عبد  العامة:  تعليقات  عليه   الخطيب 

 . عبد اهلل بن باز

ي : تأليف:  ي شرح صحيح البخار 6١. فتح البار

زيــن الــديــن عبد الــرحــمــن بــن أحــمــد بــن رجــب بن 

الحنبلي  الدمشقي  ثم  البغدادي  الَسامي  الحسن 

عبد  بن  شعبان  بن  محمود  تحقيق:  ٧٩5هـــ(  )ت: 

إبراهيم  الشافعي  الخالق  عبد  بن  مجدي  المقصود 

محمد  المرسي  عزت  السيد  القاضي  إسماعيل  بن 

المصراتي  بــن ســالــم  الــمــنــقــوش صـــاح  بــن عـــوض 

الخالق  عبد  بن  صبري  همام  بن  مصطفى  بن  عاء 

النبوية  المدينة  ــة  ي ــر األث الــغــربــاء  مكتبة  الشافعي 

األولى، الطبعة:  القاهرة  الحرمين   مكتب تحقيق دار 

)١٤١٧ هـ / ١٩٩6م(. 
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ير � في الكتب التسعة )دراسة تحليلية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ّخِ يات الصحابي َعْبُد اهلل ْبن الّشِ مرو

6٢. الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن 

الفتح  أســرار  من  األماني  بلوغ  ومعه  الشيباني  حنبل 

محمد  بن  الرحمن  عبد  بن  أحمد   : تأليف  الرباني 

التراث  إحياء  دار  هـــ(   ١3٧8 )ت:  الساعاتي  البنا 

العربي الطبعة الثانية. 

 : تأليف   : مسلم  صحيح  شرح  المنعم  فتح   .63

الشروق  دار  الشين  شاهين  موسى  الدكتور  األستاذ 

الطبعة األولى   دار الشروق )١٤٢3 هـ / ٢00٢ م(. 

منصور  أبــو  تأليف  العربية:  وســر  اللغة  فقه   .6٤

)ت:  الثعالبي  إسماعيل  بن  محمد  بن  الملك  عبد 

التراث  إحياء  المهدي  الرزاق  عبد   : تحقيق  ٤٢٩هـ( 

العربي الطبعة األولى )١٤٢٢هـ / ٢00٢م(. 

تأليف   : الصغير  الجامع  شرح  القدير  فيض   .65

تاج  بن  الـــرؤوف  بعبد  المدعو  محمد  الدين  زيــن   :

ــن زيـــن الــعــابــديــن الــحــدادي  ــن عــلــي ب الــعــارفــيــن ب

ية  التجار المكتبة  ـــ(  ١03١ه )ت:  القاهري  ي  المناو

الكبرى ،مصر الطبعة األولى،)١356هـ(

اللغوي  العامة   : تأليف  المحيط:  القاموس   .66

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )ت سنة 

8١٧ هـ( تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 

مؤسسة  العرقُسوسي  نعيم  محمد  بإشراف:  الرسالة 

يع بيروت لبنان الطبعة  الرسالة للطباعة والنشر والتوز

الثامنة )١٤٢6 هـ / ٢005 م(. 

الدين  شمس  ــام  اإلمـ  : تأليف   : الــكــاشــف   .6٧

َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبي 

أحمد  عوامة  محمد  تحقيق:  ٧٤8هـــ(  )ت:  الذهبي 

القبلة للثقافة اإلسامية -  محمد نمر الخطيب دار 

النشر سنة  األولــى  الطبعة  جدة  القرآن  علوم   مؤسسة 

)١٤١3 هـ / ١٩٩٢ م( . 

محمد  بن  علي   : تأليف  التعريفات:  كتاب   .68

8١6هــــ(  )ت:  الجرجاني  الشريف  الــزيــن  علي  بــن 

العلماء  مــن  جــمــاعــة  وصــحــحــه  ضــبــطــه  تــحــقــيــق: 

لبنان  بيروت  العلمية  الكتب  دار  الناشر  بــإشــراف 

الطبعة األولى)١٤03هـ /١٩83م(. 

ي  ياض أحاديث البخار ي إلى ر 6٩. الكوثر الجار

محمد  بن  عثمان  بن  إسماعيل  بن  أحمد   : تأليف 

تحقيق:  هـــ(   8٩3 )ت  الحنفي  الشافعي  الكوراني 

العربي  التراث  إحياء  دار  عناية  عزو  أحمد  الشيخ 

بيروت لبنان الطبعة األولى )١٤٢٩ هـ / ٢008م(. 

مسلم  صــحــيــح  ــرح  ــ ش الـــوهـــاج  الــكــوكــب   .٧0

اج في شرح  وض الَبّهَ اج والّرَ ى: الكوكب الوّهَ )المسّمَ

صحيح مسلم بن الحجاج( : جمع وتأليف: محمد 

الشافعي  ي  الَهَرر وي 
َ
الَعل َرمــي 

ُ
األ اهلل  عبد  بن  األمين 

العلماء  من  لجنة  بها  والمجاور  المكرمة  مكة  نزيل 

برئاسة البرفسور هاشم محمد علي مهدي المستشار 

برابطة العالم اإلسامي مكة المكرمة دار المنهاج دار 

طوق النجاة الطبعة األولى )١٤30 هـ / ٢00٩ م(. 

أبو محمد علي بن   : تأليف   : باآلثار ٧١. المحلى 

أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري 

)ت: ٤56هـ( دار الفكر بيروت. 

الصغرى  الــســنــن   - الــســنــن  مــن  المجتبى   .٧٢

للنسائي : تأليف: اإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن 

303هـــ(  )ت:  النسائي  الخراساني  علي  بن  شعيب 

المطبوعات  مكتب  غــدة  أبــو  الفتاح  عبد  تحقيق: 
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اإلسامية حلب الطبعة الثانية )١٤06هـ /١٩86م(. 

تكملة  ــع  ))مــ الــمــهــذب  ــرح  شـ الــمــجــمــوع   .٧3

يا محيي  السبكي والمطيعي(( تأليف : اإلمام أبي زكر

ي )ت: 6٧6هــــ( دار  الــنــوو بــن شــرف  الــديــن يحيى 

الفكر )طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي(. 

٧٤. مختصر اختاف العلماء : تأليف اإلمام أبي 

جعفر أحمد بن محمد بن سامة بن عبد الملك بن 

ي  سلمة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاو

دار  أحمد  نذير  اهلل  عبد  د.  تحقيق:  ـــ(  3٢١هـ )ت: 

البشائر اإلسامية بيروت الطبعة الثانية،)١٤١٧هـ(.

أبـــي داود  الــســنــن وهـــو شـــرح ســنــن  ٧5. مــعــالــم 

بن  محمد  بــن  حمد  سليمان  أبــي  اإلمـــام  تــألــيــف: 

بالخطابي  المعروف  البستي  الخطاب  بن  إبراهيم 

 )ت: 388هـ( المطبعة العلمية حلب الطبعة األولى 

)١35١ هـ / ١٩3٢ م(. 

بن  إبراهيم   : تأليف  إعــرابــه:  و القرآن  معاني   .٧6

3١١هـــ(  )ت:  الــزجــاج  إسحاق  أبــو  سهل  بن  السري 

الكتب  عــالــم  شلبي  عــبــده  الجليل  عبد  تحقيق: 

بيروت الطبعة األولى ،)١٤08 هـ /١٩88 م(. 

بن  سليمان  أبــو   : تأليف   : الكبير المعجم   .٧٧

الطبراني  الشامي  اللخمي  بن مطير  أيوب  بن  أحمد 

)ت: 360هـ( حمدي بن عبد المجيد السلفي مكتبة 

ابن تيمية القاهرة الطبعة الثانية. 

تــألــيــف:  الــفــوائــد:  ــد ومــنــبــع  ــزوائـ الـ  ٧8. مــجــمــع 

بكر بن سليمان  أبي  بن  الدين علي  نور  الحسن  أبو 

الــديــن  حــســام   : تحقيق  ـــ(  ــ 80٧هـ )ت:  الهيثمي 

القدسي مكتبة القدسي القاهرة ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤م(. 

 : المصابيح  مشكاة  شــرح  المفاتيح  مــرقــاة   .٧٩

نور  الحسن  أبــو  محمد  )سلطان(  بن  علي   : تأليف 

الفكر  دار  ١0١٤هـــ(  )ت:  ي  القار ي  الهرو الما  الدين 

بيروت لبنان الطبعة األولى،)١٤٢٢هـ - ٢00٢م(.

تــألــيــف:  الــصــحــيــحــيــن:  الــمــســتــدرك عــلــى   .80 

محمد  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  كم  الحا اهلل  عبد  أبــو 

الطهماني  الضبي  الحكم  بن  ُنعيم  بن  يه  حمدو بن 

ي المعروف بابن البيع )ت: ٤05هـ( تحقيق:  النيسابور

مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلمية بيروت 

الطبعة األولى )١٤١١ / ١٩٩0(.

8١. مسند اإلمام أحمد بن حنبل : تأليف : اإلمام 

أبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هال بن 

أسد الشيباني )ت: ٢٤١هـ( تحقيق : شعيب األرنؤوط 

ــراف: د عبد اهلل بن عبد  ــرون إش - عــادل مرشد وآخ

المحسن التركي مؤسسة الرسالة الطبعة األولى ،)١٤٢١ 

هـ / ٢00١ م(. 

8٢. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 

العدل إلى رسول اهلل�المسمى )صحيح مسلم( 

الحجاج  بن  محمد  الحسين  أبــي  األمــام  تأليف:   :

محمد   : تحقيق  ٢06هـــ(  ،)ت  ي  النيسابور القشيري 

فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بيروت . 

83. المطلع على ألفاظ المقنع : تأليف : شمس 

الدين أبو محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي 

ياسين  و األرنــــاؤوط  محمود  تحقيق:  ٧0٩هــــ(  )ت: 

الطبعة  يع  للتوز السوادي  مكتبة  الخطيب  محمود 

األولى )١٤٢3هـ / ٢003م(. 

8٤. معجم قبائل العرب القديمة والحديثة تأليف 
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: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة 

الدمشق )ت: ١٤08هـ( مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة 

السابعة )١٤١٤ هـ / ١٩٩٤ م(،

الــقــاســم  ــو  ــ أب ــف:  ــي ــأل ت ــة:  الــصــحــاب  85. مــعــجــم 

بن  بــان  الــَمــْرُز بن  العزيز  عبد  بن  محمد  بن  اهلل  عبد 

البغوي   )ت: 3١٧هـــ( تحقيق:  بن شاهنشاه  سابور 

محمد األمين بن محمد الجكني ،مكتبة دار البيان ، 

الكويت ،الطبعة األولى ، )١٤٢١ هـ /٢000 م( طبع على 

الراشد  العزيز بن عبد المحسن  نفقة: سعد بن عبد 

أبو باسل. 

القاسم  أبي  اإلمــام  تأليف  األوســط:  المعجم   .86

اللخمي  مطير  بــن  أيـــوب  بــن  أحــمــد  بــن  سليمان 

بن  طــارق  تحقيق:  360هـــ(  )ت:  الطبراني  الشامي، 

إبــراهــيــم  بــن  المحسن  عــبــد  محمد  بــن  اهلل  عـــوض 

الحسيني الناشر دار الحرمين القاهرة. 

8٧. معرفة الصحابة : تأليف : أبو نعيم أحمد بن 

مهران  بن  موسى  بن  إسحاق  بن  أحمد  بن  اهلل  عبد 

يوسف  بن  عــادل  تحقيق:  ٤30هـــ(  )ت:  األصبهاني 

ي دار الوطن للنشر الرياض الطبعة األولى)١٤١٩  العزاز

هـ / ١٩٩8 م(. 

محمد  ــو  أب  : تأليف  قــدامــة:  ــن  الب المغني   .88

الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة  موفق 

الشهير  الحنبلي  الدمشقي  المقدسي  الجماعيلي 

بابن قدامة المقدسي )ت: 6٢0هـ( مكتبة القاهرة. 

تأليف   : الــمــصــابــيــح  شـــرح  فــي  الــمــفــاتــيــح   .8٩

الــديــن  مظهر  الــحــســن  بــن  مــحــمــود  بــن  الحسين   :

المشهوُر  الَحَنفّيُ  ّيُ  يراز الّشِ ريُر 
َ

الّض الكوفي  ْيَدانّيُ  الّزَ

لجنة  ــة:  ودراســ تحقيق  هـــ(   ٧٢٧ )ت:  بالُمْظِهري 

طالب  الدين  نور  بإشراف:  المحققين  من  مختصة 

دار النوادر وهو من إصدارات إدارة الثقافة اإلسامية 

وزارة األوقاف الكويتية الطبعة األولى )١٤33 هـ / ٢0١٢ 

م(. 

 : الحجاج  بن  مسلم  صحيح  شرح  المنهاج   .٩0

ي )ت: 6٧6هـ( دار إحياء  يا النوو تأليف اإلمام أبي زكر

التراث العربي بيروت الطبعة الثانية،)١3٩٢هـ(. 

الحديث  علوم  مختصر  في  ي  الــرو المنهل   .٩١

بن  محمد  الدين  بــدر  اهلل  عبد  أبــو   : تأليف  النبوي 

الحموي  الكناني  جماعة  بن  اهلل  سعد  بن  إبراهيم 

الدين  محيي  د.  تحقيق:  ٧33هــــ(  )ت:  الشافعي 

الطبعة  دمــشــق  الــفــكــر  دار  رمــضــان  الــرحــمــن  عــبــد 

الثانية،)١٤06هـ(. 

٩٢. المنهل العذب المورود شرح سنن اإلمام أبي 

السبكي عني  : محمود محمد خطاب  تأليف  داود 

خطاب  محمد  محمود  أمين  وتصحيحه:  بتحقيقه 

،مصر  القاهرة  االستقامة  مطبعة   )6 الجزء  بعد  )ِمــن 

الطبعة األولى )١35١ ١353 هـ(. 

أبو  ــام  اإلمـ تأليف   : والمخَتِلف  الــمــؤَتــِلــف   .٩3

الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود 

)ت:  الدارقطني  الــبــغــدادي  ديــنــار  بــن  النعمان  بــن 

القادر  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  موفق  تحقيق:  385هـــ( 

دار الغرب اإلسامي بيروت الطبعة األولى،)١٤06هـ / 

١٩86م(. 

تأليف:   : واألثــر  الحديث  غريب  في  النهاية   .٩٤

مــجــد الــديــن أبـــو الــســعــادات الــمــبــارك بــن محمد 
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الشيباني  يــم  الــكــر عبد  ابــن  محمد  بــن  محمد  بــن 

ي ابن األثير )ت: 606هـ( تحقيق: طاهر أحمد  الجزر

العلمية  المكتبة  الطناحي  محمد  محمود  ى  ــزاو ال

بيروت،)١3٩٩هـ - ١٩٧٩م(. 

اإلمــام محمد بن علي   : تأليف   : األوطــار ٩5. نيل 

بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني )ت: ١٢50هـ( 

تحقيق : عصام الدين الصبابطي دار الحديث مصر 

الطبعة: األولى،)١٤١3هـ / ١٩٩3م(. 

الــمــتــدفــق عــلــى حــدائــق  الـــجـــرار  الــســيــل   .٩6

عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد   : تأليف  األزهــار 

حزم  ابــن  دار  ـــ(  ــ ١٢50ه )ت:  اليمني  الشوكاني   اهلل 

الطبعة األولى. 

***




