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ملخص عربي 

بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى 
آله وصحبه ومن واآله .

فمن المعلوم أفضل القربات إلى اهلل عز وجل هو 
كان جامعًا  الشرعية وخاصة إن  بالعلوم  االشتغال 
ية، فكان العنوان: )فضائل  بين القران والسنة النبو

سورة الزلزلة في الكتب الستة دراسة تحليلة( .
كل االحاديث التي تتعلق بالموضوع  فجمعت 
من دون المكرر، ودرست االحاديث دراسة تحليلية 
ضعفها  أو  وصحتها  رجالها  و تخرجاتها  فبينت 
رودها وما يتعلق منها من مسائل  وغريبها وسبب و
ية أو فقهيه او غير ذلك، ومن ثم ما يستفاد من  لغو

االحاديث .
إلــى  تقسيمه  الــبــحــث  طبيعة  أقــتــضــت  وقـــد 

مقدمة وثالثة مباحث :
البحث،  ــوع  ــوض م فتتضمن:  الــمــقــدمــة  ــا  ــ أّمَ

وأهميته، وسبب إختياره، ومنهجي، وخطته .
يشمل  و )الجامعة(  فعنوانه   : االول  البحث  أما 

ثالث احاديث:
والحديث  فـــاذة،  جامعة  انها  يتكلم  و  : االول 
الثالث  والحديث  الفالح،  فيها  أنها  على  الثاني 

كفايتها عن غيرها .
أما البحث الثاني : كم تعدل من القران، وشمل 
على حديثين، االول على أنها تعدل نصف القران، 

والحديث الثاني أنها تعدل ربع القران .
أما المبحث الثالث : جواز تكرارها في الصالة 

وفيها حديث واحد .

* * *
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Abstract: 
Summary:in the name of God,prayer and-

peace be upon in the Messenger of Allahand 
God.It is kown the best Qurayyat to Allah 
Almighty is to engage in Shariah sciences 
,especially if it was combined between the 
Koran and the prophet`s Sunnah was the title 
)the virtuesof SuratAl-Zalzalahin the books 
of the year -study andanalysis(.Gathered 
all the conversations that relate to the subject 
without refined . and studied conversations 
analytical study showed the graduates and 
men and health or weakness and the West and 
tge reason for their receipt and related issues 
of language or jurisprudence or otherwise,and 
then is learned from the conversations.The 
nature of the research necessitated dividing it 
into an introduction and three topics;

The introduction includes:the subject of 
research. Hts importance, the reason for its 
choice, methodology, and his plan.

The firast rasearch:and its title )unives-
ity( includes three conversations: The first: 
speaks that it is a univesity, The third talk 
sufficiency from others . the second research 

: How many of koran, and included two Ha-
dith.the first as it modifhes half of the koran, 
and the second Hadith it modifies aquarer of 
koran. 

The third topic is that it is permissible to 
rebeat it in prayer and there is one hadeeth . 

* * *
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المقدمة

اهلل  رســول  على  والسالم  والصالة  هلل،  الحمُد 
وعلى آله وصحبه ومن وآاله .

والحديث  الكريم  بالقران  فاالشتغال  بعد؛  أما 
كان  هنا  ومن  وأفضلها،  العلوم  أجّل  من  النبوي 
أجل  ومــن  السنة  و  القران  بين  جامعًا  موضوعي 
الموضوع وهو  ذلك كان هذا أحد أسباب اختيار 
دراســة  الستة  الكتب  في  الزلزلة  ــورة  س )فضائل 

وتحليل(.
وكذلك الذي دفعني للكتابة في هذا الموضوع 
بأحاديث  يستشهدون  الخطباء  من  كثير   هناك 
ومن   , بالموضوعة  االحيان  بعض  وفــي  تصح،  ال 
أجل هذا جمعت االحاديث التي تتكلم عن سورة 
لجمعتها  االطالة  ولوال  الستة  الكتب  في  الزلزلة 

في كل كتب السنة .
أّما منهجي فكان على النحو التالي : 

جمعت االحاديث التي تتكلم عن سورة الزلزلة 
بتخريج  قمت  ثَم  ومن  فقط،  الستة  الكتب  من 
يتعلق  مــا  وأّمـــا  الــوفــيــاة،  ــث على حسب  ــادي االح
ببطاقة الكتاب فال أذكرها الول مرة خشية االطالة، 
الصحيحين  للرواة من كان خارج  أترجم  ثم  ومن 
لم  وكذلك  والسير،  التراجم  كتب  على  معتمدًا 

أترجم للصحابة المشهورين كأبي هريرة وابن عمر 
)رضي اهلل عنهم اجمعين( وغيرهم، ومن ثم أبين 
أحكم  ثم  ومــن  لالسناد،  لطائف  هناك  كــان  إن 
على الحديث، وأبين إن كان للحديث متابعات 
ــيــن إن كــان هــنــاك سبب  أب ــم  ث ــد، ومــن  ــواه أو ش
لورود الحديث، وكذلك أبين االلفاظ الغريبة في 
كانت  إن  وأبين  العام،  المعنى  وكذلك  الحديث 
وأختم  ــعــام،  ال المعنى  مــع  لغوية  مسائل  هناك 
الحديث بما يستفاد منه، وكذلك أذكر المسائل 
مع  ــدت  وج إن  العقدية  أو  الكالمية  أو   الفقهية 

ما يستفاد من الحديث . 
إلى  تقسيمه  البحث  طبيعة  اقتضت  وقــد 

مقدمة وثالثة مباحث :
البحث،  ــوع  ــوض م فتتضمن:  المقدمة  ـــا  أّمَ

وأهميته، وسبب إختياره، ومنهجي، وخطته .
أّما البحث االول : وعنوانه )الجامعة( ويشمل 

ثالث أحاديث:
والحديث  ــاذة،  ف جامعة  أنها  ويتكلم   : االول 
الثالث  والحديث  الفالح،  فيها  أنها  على  الثاني 

كفايتها عن غيرها .
القران،  من  تعدل  فكم   : الثاني  البحث  أمــا 
تعدل  ــهــا  أن على  االول  حديثين،  على  وشــمــل 
ربع  تعدل  أنها  الثاني  والحديث  القران،  نصف 

القران .
أما المبحث الثالث : جواز تكرارها في الصالة 

وفيها حديث واحد .
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وأما الخاتمة فذكرت ما توصلت إليه من نتائج، 
الزلزلة، ومن  وما االحاديث التي صحت في سورة 
التي اعتمدت عليها،  والمراجع  المصادر  أهم  َثم 
العمل  هــذا  يتقبل  أن  العظيم  اهلل  اســأل  وختاما 
يوفقنا  و الصواب  إلى  يرشدنا  و الزلل  يجنبنا  وأن 
يرضاه، وصلى اهلل على سيدنا محمد  لما يحبه و

وعلى اله وصحبه اجمعين .

المبحث األول:	 
الجامعة	 
الحديث االول: الجامعة الفاذة	 

ْخَبَرَنا 
َ
َثَنا َعْبُد اهلِل ْبُن ُيوُسَف، أ

َ
قال البخاري : َحّد

ِبي َصاِلٍح 
َ
أ َعْن  َم، 

َ
ْسل

َ
أ ْبِن  َزْيِد  َعْن  َنٍس، 

َ
أ ْبُن  َماِلُك 

 اهلِل
َ

ّنَ َرُسول
َ
ِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه: أ

َ
اِن، َعْن أ ّمَ الّسَ

ى 
َ
َوَعل ِسْتٌر،  َوِلَرُجٍل  ْجٌر، 

َ
أ ِلَرُجٍل  : »الَخْيُل 

َ
َقال  �

ْجٌر: َفَرُجٌل َرَبَطَها ِفي َسِبيِل 
َ
ُه أ

َ
ِذي ل

َّ
ا ال ّمَ

َ
َرُجٍل ِوْزٌر، َفأ

ِفي  َصاَبْت 
َ
أ َفَما  َرْوَضــٍة،  ْو 

َ
أ َمْرٍج  ِفي  ِبَها   

َ
َطال

َ
َفأ اهلِل، 

ُه َحَسَناٍت، 
َ
ْوَضِة َكاَنْت ل ِو الّرَ

َ
ِطَيِلَها َذِلَك ِمَن الَمْرِج أ

ْو َشَرَفْيِن َكاَنْت 
َ
ْت َشَرًفا أ َها، َفاْسَتّنَ

ُ
ُه اْنَقَطَع ِطَيل ّنَ

َ
ْو أ

َ
َول

ِبَنَهٍر،  ْت  ــّرَ َم َها  ّنَ
َ
أ ــْو 

َ
َول ــُه، 

َ
ل ــَهــا َحَسَناٍت  ْرَواُث

َ
َوأ آَثــاُرَهــا، 

َحَسَناٍت  َذِلَك  َكاَن  َيْسِقَي  ْن 
َ
أ ُيِرْد  ْم 

َ
َول ِمْنُه  َفَشِرَبْت 

ُثّمَ  ًفا 
ُ

َوَتَعّف ًيا  َتَغّنِ َرَبَطَها  َوَرُجٌل  ْجٌر، 
َ
أ ِلَك 

َ
ِلذ َفِهَي  ُه، 

َ
ل

ِلَك 
َ

 ُظُهوِرَها، َفِهَي ِلذ
َ
ْم َيْنَس َحّقَ اهلِل ِفي ِرَقاِبَها َوال

َ
ل

ْهــِل اإِلْســاَلِم، 
َ
ــَواًء أِل ــاًء َوِن ِسْتٌر، َوَرُجــٌل َرَبَطَها َفْخًرا َوِرَي

َعِن   � اهلِل   
ُ

َرُســول َوُسِئَل   » ِوْزٌر  ــَك  َذِل ى 
َ
َعل َفِهَي 

 َهِذِه اآلَيُة 
َّ

ّيَ ِفيَها َشْيٌء ِإال
َ
 َعل

َ
ْنِزل

ُ
: »َما أ

َ
الُحُمِر، َفَقال

ٍة َخْيًرا َيَرُه،   َذّرَ
َ

ُة« ﴿َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقال
َ

الَجاِمَعُة الَفاّذ
ا َيَرُه﴾ ]الزلزلة: 8[. ٍة َشّرً  َذّرَ

َ
َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقال

الــبــخــاري)١(  االئــمــة:  أخــرجــه  الحديث  تخريج 
ومسلم)٢( والنسائي)3( .

لطائف اإلسناد	 
كلهم مدنيون . • رجال اإلسناد 
• فيه تحديث وإخبار وعنعنه .

غريب ألفاظ الحديث 	 
يطــول  الرســن  وقيــل  الحبــل،   : : أي  فأطــال   •

. لهــا)٤( 
كثيُر  نبٌت  فيها  واسعة  أرٌض  الــَمــرُج:   : مــرج   •

، وجمعها : مروج)5( . واّبُ
َ

)تسرح( فيها الّد

شرب  -كتاب  المساقاة  كتاب   : البخاري  صحيح   )١(
وكتاب   )٢3٧١(  ١١3/3  : االنــهــار  مــن  والـــدواب  الــنــاس 
وكتاب   )٢860(  ٢٩/٤: لثالثة  الخيل  -بـــاب  الجهاد 
-باب  القران  تفسير  وكتاب   )36٤6(  ٢08/٤  :  المناقب 

ا َيَرُه﴾ :٧6/6 )٤٩63( . ٍة َشّرً  َذّرَ
َ

 ِمْثَقال
ْ

﴿ َوَمْن َيْعَمل
 : الزكاة  مانع  اثم  -باب  الزكاة  :كتاب  مسلم  صحيح   )٢(

. )٩٧8( 68٢/٢
بداية  الخيل  :كــتــاب  )الــصــغــرى(  النسائي  سنن   )3(
)الكبرى(:  النسائي  وسنن   )3563  (  ٢١6/6  : الكتاب 

كتاب الخيل -باب بال ترجمة :3١٢/٤ )٤388( .
 ،3٢5/١: ثـــار  اال صحاح  على  ــوار  االنـ مــشــارق  ينظر:   )٤(
الـــروس  ــاج  وتـ  ،٢٧٢8/٤  : مــنــظــور  البـــن  ــعــرب  ال ــســان  ول

لمرتضى الزبيدي : ٢3/٤٩3 .
اللغة  وتهذيب   ،١٢0/6  : للفراهيدي  العين   : ينظر   )5(
وتاج   ،٢٩٢: للرازي  الصحاح  ،ومختار   50  /١١: للهروي 

العروس لمرتضى الزبيدي : 6/٢0٧ .
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: هو  وقيل  : أي: مرحت ونشطت،  ْت  َفاْسَتّنَ  •
جريها ورعيها من غير فارس)١( .

ْو َشَرَفْيِن : اي شوط أو شوطين)٢( .
َ
• َشَرًفا أ

• نَواًء :بالكسر والمد : أي : المعاداة)3( . 
أسباب ورود الحديث 	 

النبي  ســأل  رجــاًل  أّن  الحيث  ورود  سبب  إّن 
� عن صدقة الحمر وذكر هذا الحديث، وقيل 
الشخص الذي سأل النبي � هو صعصعة بن 
ناجية جّد الفرزدق )٤(، وكذلك سبب ورود الحديث 
الثاني والثالث هو للسبب نفسه والشخص نفسه ؛ 

النه ُذِكر صراحة في الحديث الثالث .
معنى الحديث 	 

)الخيل لرجل أجر(، أي: ثواب، )ولرجل ستر(، 
أي،  وزر(،  رجل  )وعلى  ولحاله،  لفقره  ساتر؛  أي: 
إثم، ووجه الحصر في هذه أّن الذي يقتني الخيل 
 منهما إما أن 

ٌ
إما أن يقتنيها للركوب أو للتجارة وكّل

يقترن به فعل طاعة اهلل، وهو األول، أو معصيته وهو 

الفضل  البي  ثــار  اال صحاح  على  االنــوار  مشارق  ينظر:   )١(
وتــاج   ،٢٢٤٤/٤  : منظور  البــن  الــعــرب  ولــســان   ،٢٢٢/٢  :

العروس لمرتضى الزبيدي : ٢3/٤٩3 .
)٢( ينظر : المصادر نفسها .

)3( ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للفارابي : 
ثار البي الفضل  ٢5١٧/6، و مشارق االنوار على صحاح اال
: 3١/٢، وغريب الحديث البن الجوزي : ٤٤3/٢، ومختار 

الصحاح للرازي : 3١٢ .
 : القاري  : ١8٤/١0، وعمدة  الدراري  الكواكب   : ينظر   )٤(
٢١6/١٢، وارشاد الساري شرح القسطالني :٢0٧/٤، وشرح 

الزرقاني على الموطأ : ١0/3، وعون المعبود :٤/١٩3 .

األخير، أو يتجرد عن ذلك وهو الثاني .
)فأما( األول )الذي( فهي )له أجر فرجل ربطها 
مــرج(:  )فــي  للجهاد  أعّدها  أي:  اهلل(،  سبيل  في 
شك   : ــة(  روضـ )أو  كثير،  كــأل  فيها  واســعــة  أرض 
بكسر  )فما أصابت في طيلها ذلك(  الــراوي،  من 
الطاء المهملة وبعد التحتية المفتوحة الم الحبل 
ــطــّول لها لــتــرعــى، ويــقــال طول  الـــذي يــربــط بــه وي
الروضة  أو  المرج  )من  الياء  بدل  المفتوحة  بالواو 
)حسنات(،  لها  كــان  لصاحبها،  أي  لــه(  كانت 
أي:  فاستنت(،  طيلها  انقطع  أنه  )ولو  بالنصب، 
وطرحتهما  يديها  رفعت  أي  ونشاط  بمرح  عدت 
شوطين،  أو  شوًطا  أي:  شرفين(،  أو  )شــرًفــا  مًعا، 
وسمي به ألّن المغازي يشرف على ما يتوجه إليه، 
وقيل: الشرف العالي من األرض )كانت آثارها( في 
حسنات  )وأرواثها  خطواتها  عند  بحوافرها  األرض 
له(، أي: لصاحبها )ولو أنها مّرت بنهر( بفتح الهاء 
وسكونها لغتان فصيحتان )فشربت منه( من غير 
قصد صاحبها )ولم يرد أن يسقي( بحذف ضمير 
أن  إرادته  وعدم  أي: شربها  )كان ذلك(،  المفعول 
لرابطها.  أجر(  لذلك  فهي  له  )حسنات  يسقيها، 

وهذا موضع الترجمة عند االمام البخاري )5(
ا(،  )و( الثاني الذي هي له ستر )رجل ربطها تغنّيً
)وتعفًفا(  نتاجها  يطلب  الناس  عن  إستغناء  أي: 

)5( ينظر : الكواكب الدراري للكرماني : ١3٧/١٢، وعمدة 
القاري شرح صحيح البخاري للعيني : ٢١٤/١٢ ،وارشاد 

الساري شرح صحيح البخاري للقسطالني : ٤/٢06 .
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أو  متاجرة  عليها  يترّدد  أو  فيها  فيتجر  سؤالهم  عن 
)في  المفروض،  اهلل(  حق  ينس  لم  )ثــم  مــزارعــة، 
)ظهورها(  في  )وال(  تجارتها  زكــاة  فيؤدي  رقابها( 
ال  مــا  يحملها  ال  أو  اهلل  سبيل  فــي  عليها  فيركب 
لصاحبها،  )ستر(  المذكور،  لذلك(  )فهي  تطيقه 

أي: ساترة لفقره ولحاله . )١(
ربطهــا  )رجــل  وزر  لــه  هــي  الــذي  الثالــث  )و( 
أي:  الفخــر،  ألجــل  أي:  للتعليــل،  نصــب  فخــًرا( 
والباطــن  للطاعــة  إظهــاًرا  أي:  )وريــاًء(،  تعاظًمــا 
الــواو  وفتــح  النــون  بكســر  )ونــواء(  ذلــك  بخــالف 
وممــدوًدا، أي: عــداوة )ألهــل اإلســالم فهــي علــى 

)٢(. إثــم  )وزر(  الرجــل  ذلــك( 
أي:  الحمر(،  عن   � اهلل  رسول  )وسئل 
)ما  والسالم:  الصالة  عليه  )فقال(  صدقتها  عن 
اآلية  هذه  )إال  منصوص  شيء(  فيها  علّي  أنزل 
بالذال  )الفاذة(  الشاملة  العامة  أي:  الجامعة(، 
المنفردة  المثل  القليلة  أي:  المشددة،  المعجمة 
في معناها فإنها تقتضي أن ّمن أحسن إلى الحمر 
رأى إحسانه في اآلخرة ومن أساء إليها وكلفها فوق 

طاقتها رأى إساءته لها في اآلخرة .)3(

)١( ينظر : ينظر : الكواكب الدراري للكرماني : ١3٧/١٢، 
وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني : ٢١٤/١٢، 
للقسطالني:  الــبــخــاري  صحيح  شــرح  الــســاري  ــاد  وارشــ

. ٢06/٤
)٢( ينظر : المصادر نفسها .
)3( ينظر : المصادر نفسها .

ما يستفاد من الحديث	 
• فيه دليل وحجة على من قال أّن النبي � 

كان يحكم بالوحي ولم يكن مجتهدا .
تسبقها  أعمالنا  تكون كل  أن  فيه حث على   •
تكتب  الحسنات  وإّن  هلل،  الخالصة  والنية  النية 

للمرء إن كان سببا فيها أو هم بفعلها .
تنبيه  وهو  به،  والتمسك  للعموم  إشــارة  فيه   •
لالستنباط والقياس وإلّنه نبه بما لم تذكر اآلية وهي 

الحمر .
• فيه دليل على أنه إذا تعارض العام والخاص 
تقدم الخاص على العام، وإن األخذ بالعموم بعد 

انعدام الخصوص .
• فيه داللة وحث على اقتناء الخيل، كي تكون 
لغير  كانت  وإن  فيها،  اهلل  وأداء حق  اهلل  في سبيل 

ذالك فمنهي عنها .
• فيه الحث على أداء الزكاة وأن ال ننسى حق 

اهلل في أموالنا .
ينفع  وال  مذموم  ــه  إلّن ؛  الــريــاء  من  تحذير  فيه   •

العمل المقرون به يوم القيامة .
• فيه أن المرء يؤجر وإن لم تكن نيته فعل ذلك 

األمر وإن عزم فعلة تضاعف االجر
• السائل هو صعصعة بن ناجية جّد الفرزدق .

• وأنها جامعة فاذة ؛ النها تشمل كل فعل خير 
قليلة  والنها  ؛  ونوافلها  فرائضها  الطاعات  ولجميع 

المثل المنفردة بمعناها .
• وفي متن الحديث شك للراوي فقال : مرج أو 
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روضة وكالهما صحيح .
الحديث الثاني : فيها الفالح	 

 ، ِخّيُ
ْ
َبل

ْ
َثَنا َيْحَيى ْبُن ُموَسى ال

َ
قال أبو داوود : َحّد

َيِزيَد،  ْبُن  اهَّلِل  َعْبُد  ْخَبَرَنا 
َ
أ  :

َ
َقاال اهَّلِل،  َعْبِد  ْبُن  َوَهــاُروُن 

ْبُن  ــاُش  َعــّيَ َثِني 
َ

َحّد ـــوَب،  ّيُ
َ
أ ِبــي 

َ
أ ْبــُن  َسِعيُد  ْخَبَرَنا 

َ
أ

، َعْن  َدِفّيِ ٍل الّصَ
َ

، َعْن ِعيَسى ْبِن ِهال ِقْتَباِنّيُ
ْ
اٍس ال َعّبَ

اهَّلِل �،   
َ

َرُسول َرُجٌل  َتى 
َ
أ  :

َ
َقال َعْمٍرو،  ْبِن  اهَّلِل  َعْبِد 

ِمْن  ًثا 
َ

َثال  
ْ
»اْقـــَرأ  :

َ
ــَقــال

َ
ف اهَّلِل،   

َ
َرُســول َيا  ْقِرْئِني 

َ
أ  :

َ
ــَقــال

َ
ف

َظ 
ُ
ِبي، َوَغل

ْ
َقل  

َ
َواْشَتّد ي،  َكُبَرْت ِسّنِ  :

َ
َقال

َ
َذَواِت الر«، ف

 
َ

َقال
َ
ف حاميم«،  َذَواِت  ِمْن  ًثا 

َ
َثال  

ْ
اْقَرأ

َ
»ف  :

َ
َقال ِلَساِني، 

 
َ

َقال
َ
َحاِت«، ف ًثا ِمَن الُمَسّبِ

َ
 َثال

ْ
: »اْقَرأ

َ
َقال

َ
ِتِه، ف

َ
ِمْثَل َمَقال

ْقِرْئِني ُسوَرًة 
َ
 اهَّلِل، أ

َ
ُجُل: َيا َرُسول  الّرَ

َ
َقال

َ
ِتِه، ف

َ
ِمْثَل َمَقال

ى  َحّتَ ْرُض 
َ ْ
األ ِت 

َ
ِزل

ْ
ُزل ِإَذا   � ِبّيُ  الّنَ ُه 

َ
ْقَرأ

َ
أ

َ
ف َجاِمَعًة، 

ِزيُد 
َ
 أ

َ
، ال َحّقِ

ْ
ِذي َبَعَثَك ِبال

َّ
ُجُل: َوال  الّرَ

َ
َقال

َ
َرَغ ِمْنَها، ف

َ
ف

َح 
َ
ل

ْ
ف

َ
ِبّيُ �: »أ  الّنَ

َ
َقال

َ
ُجُل، ف ْدَبَر الّرَ

َ
َبًدا، ُثّمَ أ

َ
ْيَها أ

َ
َعل

َتْيِن . َوْيِجُل« َمّرَ الّرُ
تخريج الحديث 	 

اخرجه االمامان : ابو داوود)١( والنسائي)٢( .
تراجم رجال السند 	 

سالم،  بــن  ــه  رب َعــْبــد  بــن  موسى  بــن  يحيى   -١ 

وترتيله  تحزيبه  القران  قــراءة  ابــواب   : داوود  ابي  سنن   )١(
باب تحزيب القران : 5٧/٢ )١3٩٩( .

كتاب فضائل القران باب  )٢( سنن النسائي ) الكبرى( : 
اليوم  عمل  كتاب  وفي   ،)٧٩٧3  (  ٢6٢/٧  : زلزلت  اذا 
والليلة باب فضل قراءة تبارك الذي بيده الملك : ٢6٤/٩ 

. )١0٤8٤ (

بـ)بخت(،  المعروف  السختياني  البلخي  زكريا  ُبو 
َ
أ

قاضي دمشق، كوفي األصل، )ت٢٤0هـ( .
الضرير،  معاوية  ــي  وأب عيينة،  ابــن   : عــن  روى 
ووكيع، والوليد بن مسلم، ويزيد بن هارون وأبي داود 

الطيالسي، وسعيد بن منصور، وآخرون .
والترمذي،  داود،  ــو  وأب الــبــخــاري،   : عنه  روى 
الفريابي،  وجعفر  هـــارون،  بن  وموسى  والنسائي، 
السراج  إسحاق  بن  ومحمد  سفيان،  بن  والحسن 

وآخرون)3( .
قال ابن أبي حاتم : )حدثنا عبد الرحمن، قال: 
ابن حبان  ثقة()٤( ,وذكره  أبو زرعة عنه فقال:  سئل 

من الثقات)5(، وقال ابن حجر: ثقة)6( .
البغدادي  ــروان  مـ بــن  اهلل  عبد  بــن  ــارون  هـ  -٢ 
والد  بالحمال،  المعروف  الحافظ  البزاز  موسى  أبو 

موسى بن هارون، )ت ٢٤3هـ( .
روى عن : الحسن ْبن موسى األشيب، وحسين 
داود  بــن  سلميان  داود  وأبــي  الجعفي،  علي  بــن 
ْيمان بن داود الهاشمي، وَعْبد اهلل 

َ
الطيالسي، وُسل

ْبن نمير، وعبد اهلل بن يزيد المقرئ، وعبد الصمد 
ْبن عبد الوارث، وآخرون .

)3( ينظر :تهذيب الكمال للمزي :6/3٢-٧، والكاشف 
 : حــجــر  البـــن  الــتــهــذيــب  وتــهــذيــب   ،3٧٧/٢: للذهبي 

. ٢8٩/١١
)٤( الجرح والتعديل البن ابي حاتم :٩/١88 .

)5( الثقات البن حبان :٢6٧/٩ .
)6( التقريب البن حجر : 5٩٧ .
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وابنه  الحربي،  إسحاق  ْبن  إبراهيم   : عنه  روى 
بن  د  ُمَحّمَ ْبن  ويحيى  َحاِفظ، 

ْ
ال هارون  بن  موسى 

ُبو ُزْرَعة الرازيان،وآخرون)١( .
َ
ُبو حاتم، وأ

َ
صاعد، وأ

قال ابن أبي حاتم : صدوق )٢(، وذكره ابن حبان 
ابن  وقــال   ، ثقة)٤(   : الذهبي  وقــال  الثقات)3(،  في 

حجر: ثقة)5( .
3- َعبد اهلِل بن يزيد القرشي، العدوي ،ابو َعْبِد 
ناحية  من  أصله  القصير،  األعــور  ُمْقِرئ 

ْ
ال ْحَمِن  الّرَ

مكة،  سكن  ــواز،  األهــ ناحية  مــن  وقــيــل:  الــبــصــرة، 
)ت١٤8هـ( .

عبد  بــن  ومحمد  عــيــاش  ــي  أب ــد  زي  : عــن  روى 
وب، وسفيان  ّيُ

َ
أ بي 

َ
أ الرحمن بن ثوبان، وَسِعيد ْبن 

الثوري، وشعبة ْبن الحجاج، وآخرون .
روى عنه : البخري، واحمد بن حنبل، وِإْسَحاق 
ُمــوَســى األســـدي، وعلي ْبن  ْبــن  راهــويــه، وبشر  ْبــن 

ّي، وآخرون)6( . ّقِ المديني، وعلي ْبن ميمون الّرَ
ابي  ــان  ب وقـــال  ــة)٧(،  ــق ث تابعي   : العجلي  ــال  ق

 ،٩-٩٧6/30: لــلــمــزي  الــكــمــال  تــهــذيــب   : يــنــظــر   )١(
والكاشف للذهبي 330/٢، وتهذيب التهذيب البن حجر 

. ٩-8/١١ :
)٢( الجرح والتعديل البن ابي حاتم : ٩٢/٩ .

)3( الثقات البن حبان : 5٧٩/٧ .
)٤( الكاشف للذهبي : ٢/330 .

)5( التقريب البن حجر : 5٩6 .
ونهذيب   ،3٢0/١6  : للمزي  الــمــال  :تهذيب  ينظر   )6(

التهذيب البن حجر : 6/8٢ .
)٧( الثقات للعجلي : ٢/66 .

حاتم: ثقة)8(، وذكره بان حبان في الثقات)٩(، وقال 
الذهبي: ثقة)١0(، وقال بان حجر : ثقة)١١( . 

ــوب، واســمــه مقالص  ــ ـ ّيُ
َ
أ بـــي 

َ
أ ٤- َســِعــيــد بــن 

الخزاعي موالهم، أبو يحيى الِمْصِري، )ت١6١هـ( .
روى عن : أبي األسود ومحمد بن عبد الرحمن 
أبي  بــن  والــولــيــد  شريك  بــن  وشرحبيل  نــوفــل،  بــن 

الوليد ويزيد بن أبي حبيب، وآخرون .
روى عنه : ابن المبارك وابن وهب ونافع بن يزيد 

وأبو عبد الرحمن المقري، وآخرون)١٢( .
قال ابن أبي حاتم : ثقة)١3(، وذكره ابن حبان في 
الثقات)١٤(، وقال الذهبي : ثقة)١5(، وقال ابن حجر : 

ثقة)١6( .
الحميري  الــقــتــبــانــي  عــبــاس  ــن  ب عــيــاش   -5 
أبو عبد الرحيم، ويقال: أبو عبد الرحمن المصري، 

والد عبد بن عياش، )ت١33هـ( .
روى عن : بكير ْبن َعبد اهلل ْبن األشج، وَسِعيد 
ْبن يحيى الخوالني، وشييم ْبن بيتان، وعيسى ْبن 

)8( الجرح والتعديل البن ابي حاتم : 5/١٩٧ .
)٩( الثقات البن حبان : 333/8 .

)١0( الكاشف للذهبي : 60٩/١ .
)١١( التقريب البن حجر : 330 .

اعالم  :3٤٢/١0، وسير  للمزي  الكمال  تهذيب  ينظر   )١٢(
حجر  البن  التهذيب  وتهذيب   ،٤83/6: للذهبي  النبالء 

. ٧/٤ :
)١3( الجرح والتعديل البن ابي حاتم : ٤/66 .

)١٤( الثقات البن حبان : 363/6 .
)١5( الكاشف للذهبي : ٤3٢/١ .

)١6( التقريب البن حجر :٢33 .
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ْبن  الرحمن  َعْبد  ْبن  سلمة  وأبي  الصدفي،  هالل 
عوف، وأبي َعْبد الرحمن الحبلي ،وآخرون .

بي 
َ
أ ابــن  وَسِعيد  شريح،  ْبــن  حيوة   : عنه  روى 

ُبو شجاع َسِعيد ْبن يزيد، وابنه َعبد اهلل ْبن 
َ
أيوب، وأ

ِهيَعة، وابنه ُعَمر 
َ
عياش ْبن عباس، وعبد اهلل ْبن ل
ْبن عياش بن عباس، وآخرون)١( .

حبان  ابن  وذكــره  ثقة)٢(،   : حاتم  أبي  ابن  قال 
ابن  وقال   , ثقة)٤(   : الذهبي  وقال  الثقات)3(،  في 

حجر : ثقة)5( .
6- ِعيَسى بن هالل الصدفي الِمْصِري . 

َرَوى َعن: َعبد اهلِل ْبن َعْمرو ْبن العاص .
ْبن  الملك  وعبد  السمح،  ُبــو 

َ
أ دراج   : عنه  روى 

اس، وكعب ْبن  َعبد اهلِل التجيبي، وعياش ْبن َعّبَ
بي َحِبيب: الِمْصِريون)6(.

َ
علقمة، ويزيد ْبن أ

 : الذهبي  وقال  الثقات)٧(،  ابن حبان في  ذكره 
ثقة)8(، وقال ابن حجر : صدوق)٩( .

وتهذيب   ,  555/٢٢: للمزي  الكمال  تهذيب   : ينظر   )١(
التهذيب البن حجر : 8/١٩٧ .

)٢( الجرح والتعديل البن ابي حاتم : ٧/6 .
)3( الثقات البن حبان :٢٩٢/٧ .

)٤( الكاشف للذهبي : ١0٧/٢ .
)5( التقريب البن حجر : ٤3٧ .

 ،٢٩0/6  : حاتم  ابــي  البــن  والتعديل  الــجــرح   : ينظر   )6(
 : وتهذيب الكمال للمزي : 53/٢3، والكاشف للذهبي 

. ١١3/٢
)٧( الثقات البن حبان ك ٢١3/5 .

)8( الكاشف للذهبي : ٢/١١3 .
)٩( التقريب البن حجر :٤٤١ .

لطائف االسناد 	 
• فيه تحديث واخبار وعنعنة واألغلب أتى عن 

طريق التحديث واإلخبار .
• السند اعتبره عراقي ومصري، فالثالثة االوائل 
من الكوفة وبغداد والبصرة، أما الثالثة البقية فهم 

من مصر .
الحكم على الحديث	 

بن  عيسى  أجــل  من  حسن،  إسناده  الحديث 
هالل؛ إلّنه صدوق .

والــبــزار)١١(،  أحــمــد)١0(،  االمــام  أخرجه  والحديث 
والحاكم)١٢( كلهم عن عيسى بن هالل .

معنى الحديث 	 
الــقــراءة،  الــذي طلب  :الــرجــل  ــِنــي(، أي  ــِرْئ ْق

َ
)أ

وطلب القراءة لما يحصل الفالح به ويكون موجزا 
أي:  )الر(،  ثالثًا من ذوات  اقرأ  له   : فقال   . جامعا 
ِبي(، 

ْ
َقل  

َ
)َواْشــَتــّد وقوله  ب)الــر(،  تبدأ  التي  السور 

والضبط  القوة  عدم  من  حصل  ما  له  حصل  أي: 
أي:  ِلَساِني(،  ــَظ 

ُ
)َوَغــل وقوله  سني،  لكبر  وذلــك 

خشن)١3( .

المكثرين من الصحابة مسند  : مسند  )١0( مسند احمد 
عبد اهلل بن عمرو بن العاص : ١3٩/١١ )65٧5( . 

 : العاص  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  مسند   : البزار  مسند   )١١(
.)٢٤5٩( 3٧٩/١

باب  التفسير  :كتاب  الصحيحين  على  المستدرك   )١٢(
تفسير سورة الزلزلة :٢/580 )3٩6٤( .

)١3( ينظر : شرح المشكاة للطيبي : ١6٧8/5، وشرح ابي 
داود للعيني : 305/5 .
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تبدأ  التي  أي:  )حــم(،  ذوات  من  إقــرأ  له  فقال 
بـ)حم(، فقال الرجل مثل ما قال .

قوله )المسبحات(، أي: التي تبدأ يسبح هلل أو 
سبح هلل .

ولعل قصده من الحلف هو تأكيد العزم وتأييد 
الجزم وقيل المقصود بالحلف هو فعل الواجبات 

وترك المنكرات والشر والمحرمات )١(.
على  بالتصغير  وجاءت  الرويجل(  )أفلح  قوله 
خالف القياس وجاء شاذًا؛ ألّن قياسه رجيل ؛ واّنما 

جاء تصغيرا لتعظيم وقوة إدراك ذلك الرجل)٢( .
ما يستفاد من الحديث 	 

جوف  فــي  يــكــون  أن  على  يحث  الــحــديــث   •
كالبيت  يكون  وال  الكريم  القران  من  شيء  آدم  ابن 

الخرب .
• فيه الحث على طلب العلم والتعلم وال فرق 

بين الصغير والكبير .
• فيه دليل على فعل الوجبات وترك المحرمات 
والمنكرات وهو كبر السن خاصة ولقوله � )اهلَل 
ِفي  َيِشيَباِن  َمــِتــِه 

َ
َوأ َعْبِدِه  ِمــْن  َيْسَتِحي 

َ
ل  

َ
ــّل َوَج َعــّزَ 

ُبُهَما()3( الن من كبر سنه تقل رغباته  ِ
ّ

ْساَلِم ُثّمَ ُيَعذ ِ
ْ

اإل

 : المصابيح  مشكاة  ــرح  ش المفاتيح  مــرقــاة   : ينظر   )١(
. ١٤٩3/٤

)٢( المصدر نفسه .
)3( بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث :كتاب التوبة 
 )١08٩٧)٤6/٢: المسلم  عمر  طول  في  باب  واإلستغفار 
كشف الخفاء  ،وقال العجلوني في اسناده ضعف، ينظر : 

. ٢٤٤/١:

ونزواته 
• فيه داللة على جمال لغتنا العربية، وأنه تأتي 

كلمات على خالف القياس .
ذلك  علال  والسير  الشروح  كتب  في  اعثر  لم   •

الرجل الذي جاء وسأل النبي محمد � .
كفايتها عن غيرها	  الحديث الثالث : 

ْبـِن  ُيوُنـَس  ْبـُن  ِإْبَراِهيـُم  ْخَبَرَنـا 
َ
أ  : النسـائي  قـال 

 :
َ

َقـال َحـاِزٍم،  ْبـُن  َجِريـُر  َثَنـا 
َ

َحّد ِبـي، 
َ
أ َثَنـا 

َ
َحّد ـٍد،  ُمَحّمَ

َعـّمُ  َصْعَصَعـُة  َثَنـا 
َ

َحّد  :
ُ

َيُقـول َحَسـَن، 
ْ
ال َسـِمْعُت 

َسـِمْعُتُه 
َ
ف  � ِبـّيِ  الّنَ ـى 

َ
َعل َقِدْمـُت   :

َ
َقـال َفـَرْزَدِق، 

ْ
ال

ٍة َخْيـًرا َيـَرُه. َوَمـْن َيْعَمـْل   َذّرَ
َ

َمـْن َيْعَمـْل ِمْثَقـال
َ
: ﴿ف

ُ
َيُقـول

 
َّ

ال
َ
أ َباِلـي 

ُ
أ َمـا   :

َ
َقـال َيـَرُه﴾ ]الزلزلـة: 8[،  ا  َشـّرً ٍة  َذّرَ  

َ
ِمْثَقـال

َحْسـِبي.  َحْسـِبي  َغْيَرَهـا،  ْسـَمَع 
َ
أ

تخريج الحديث 	 
أخرجه االمام : النسائي)4( .

تراجم رجال السند 	 
١- إبراهيم بن يونس بن محمد مسلم المؤدب 

البغدادي نزيل طرسوس يعرف بحرمى. 
روى عن : ُعَبيد اهلل ْبن ُموَسى، وعثمان ْبن ُعَمر 
وابيه  ِإْسَماِعيل،  ْبن  َماِلك  ْبن فارس، وأبي غسان 

يونس، وآخرون .
ــد  ــَحــّمَ ُم ــن  ْبـ ــَســائــي، وأحــمــد  الــّنَ  : روى عــنــه 
ْبن  ومحمد  الثقفي،  أحمد  ْبن  ومحمد  األنطاكي، 

)٤( سنن النسائي ) الكبرى( : كتاب التفسير -باب سورة 
الزلزلة : ١0/3٤3 )١١630( .
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جميع األسواني)١(.
قال الذهبي: )ثقة()٢(. 

وقال ابن حجر : )صدوق ()3( .
الــبــغــدادي  مسلم  ــن  ب محمد  ــن  ب يــونــس   -٢ 
أبو محمد الحافظ المؤدب، والد إبراهيم المعروف 

بحرمي ، )ت ٢0٧هـ( . 
سلمة،  ْبــن  وحماد  ــد،  زي ْبــن  حماد   : عن  روى 
ْبن  ومعتمر  ســعــد،  ــن  ْب والليث  الــمــري،  وصــالــح 
الَبْصِرّية  نهار  وأم  الخزاعية،  األسود  وأم  ْيمان، 

َ
ُسل

َنس ْبن مالك، وآخرون .
َ
وهي تروي َعن أ

حنبل،  ــن  ْب وأحــمــد  إبــراهــيــم،  ابنه   : عنه  روى 
وأحمد بن الخليل البرجالني، وأبو خيثمة زهير ْبن 
حرب، ومحمد بن َعبد اهلِل ْبن المبارك المخرمي، 

وآخرون)٤( .
 قال ابن أبي حاتم : )صدوق()5( .

وذكره ابن حبان في الثقات)6( .
وقال الذهبي : ) إمام حافظ ثقة ()٧( .

)١( ينظــر : تهذيــب الكمــال للمــزي : ٢56/٢، والكاشــف 
 : حجــر  البــن  التهذيــب  وتهذييــب   ،٢٢8/١  : للذهبــي 

.  ١85/١
)٢( الكاشف للذهبي : ١/٢٢8 .

)3( تقريب التهذيب البن حجر : ٩5 .
 ،٢٤6/٩  : حاتم  ابــي  البــن  والتعديل  الــجــرح   : ينظر   )٤(
 : تهذيب الكمال للمزي : 5٤0/3٢ ، والكاشف للذهبي 

٤0٤/٢، وتهذيب التهذيب البن حجر : ٤٤٧/١١ .
)5( الجرح والتعديل البن ابي حاتم : ٩/٢٤6

)6( الثقات البن حبان : ٢8٩/٩ .

)٧( سير اعالم النبالء : ١86/8 .

وقال ابن حجر : )ثقة ثبت()8( .
ــْبــد اهلِل ْبــن  ــازم بــن زيـــد ْبـــن َع 3- جــريــر بــن حـ
 ، الَبْصِرّيُ  , الَعَتِكّيُ ُثّمَ   , ْزِدّيُ

َ
األ ْضِر  الّنَ ُبو 

َ
أ شجاع، 

والد وهب، )ت ١٩5هـ( .
روى عن : وأيوب السختياني، وثابت البناني، 
العدوي،  هــالل  ْبــن  وحميد   ، الَبْصِرّي  والحسن 
بن  وطــاووس  أقرانه،  وهو من  الحجاج،  ْبن  وشعبه 
ِإْســَحــاق  وأبــي  األيــلــي،  يزيد  ــن  ْب ويــونــس  كيسان، 

السبيعي، وآخرون .
ى عنه : أيوب السختياني، وهو من شيوخه،  رو
 وسفيان الثوري، وسفيان ْبن ُعَيْيَنة، وعبد الرحمن 
يحيى ْبن  يحيى ْبن أيوب الِمْصِري، و ْبن مهدي، و

َسِعيد القطان،وآخرون)٩( .
وثقه ابن شاهين)١0( .

وذكره ابن حبان في الثقات)١١( .
وقال الذهبي : )ثقة()١٢( .

قتادة  عن  حديثة  ولكن  )ثقة   : حجر  ابن  وقال 
بعد  حفظه  من  حدث  إن  أوهــام  وله  ضعف،  فيه 

اختالطه ولكنه لم يحدث بعد االختالط ()١3( .

)8( تقريب التهذيب البن حجر : 6١٤ .
: 5٢٤/٤، وسير اعالم  للمزي  الكمال  تهذيب   : ينظر   )٩(
النبالء للذهبي : 535/6، وتهذيب التهذيب البن حجر: 

. 6٩/٢
يخ اسماء الثقات البن شاهين : ١٧0/56 . )١0( تار

)١١( الثقات البن حبان : 6/١٤٤ .
)١٢( سير اعالم النبالء للذهبي : 535/6 .

)١3( تقريب التهذيب البن حجر : ١38 .
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َبْصِرّي 
ْ
ال ُبو َسِعيد 

َ
أ حسن 

ْ
حسن ْبن أبي ال

ْ
٤- ال

ْنَصاِرّي َوَكاَن 
ْ

يد ْبن َثابت األ ِبيه يَسار مولى ز
َ
َواسم أ

من سبي ميَسان ،
كعــب ولــم يدركه،وأنــس ْبــن  ى عــن: أبــي ْبــن  رو
يــة ْبــن  ْنصــاِرّي، وجار

َ
مالــك، وجابــر ْبــن َعْبــد اهلل األ

الفــزاري،  جنــدب  ْبــن  وســمرة  التميمــي،  قدامــة 
اهلل  وعبــد  التميمــي،  يــة  معاو ابــن  وصعصعــة 
بــن ُعَمــر ْبــن الخطــاب، وعبــد اهلل بــن َعْمــرو ْبــن 
العــاص، وعمــار ْبــن ياســر، ولــم يســمع منــه، وُعَمــر 
لــم  ْيــرة وقيــل:  ُهَر ولــم يدركه،وأبــي  ْبــن الخطــاب 

يســمع منــه، وآخــرون .
ــوب  وأيـ ــي عــيــاش،  ــ ب

َ
أ ــن  ْبـ ــان  ــ أب  : ى عــنــه  رو

ثــرم،  األ وحكيم  حـــازم،  ــن  ْب يــر  وجــر السختياني، 
ْبن  وسماك  ْيِمّي،  الّتَ ْيمان 

َ
وُسل يل،  الطو وحميد 

ــن دينار،  ــن الــســائــب، ومــالــك ْب ــرب، وعــطــاء ْب ح
يحيى ْبن مسلم، وآخرون)١( . و

صالح،  رجــل  ثــقــة،  )تــابــعــي،   : العجلي  قــال 
صاحب سنة ()٢( .

وذكره ابن حبان في الثقات)3( .
وقال الذهبي : )كان كبير الشأن رفيع الذكر رأسا 

وتهذيب   ،   : حاتم  ابي  البن  والتعديل  الجرح   : ينظر   )١(
الكمال للمزي : ٩5/6، وتذكرة الحفاظ للذهبي :5٧/١، 

وتهذيب التهذيب البن حجر : ٢/٢63 .
)٢( الثقات للعجلي : ١١3 .

)3( الثقات البن حبان : ١٢٢/٤ .

في العلم والعمل ()٤( .
وقال ابن حجر : )ثقة فقيه فاضل مشهور وكان 
يدلس قال البزار كان يروي عن جماعة  يرسل كثيرا و
يقول حدثنا وخطبنا يعني  لم يسمع منهم فيتجوز و

ثوا وُخطبوا بالبصرة()5(.  قومه الذين ُحّدِ
ية بن حصين بن عبادة  5- صعصعة بن معاو
النزال بن مرة، عم األحنف بن قيس، اختلف  بن 
ذر،  وأبــي  عائشة،  عن  روايــتــه  ِإنــمــا  َو صحبته  في 
قيس،  ْبــن  األحنف  عنه  ى  رو عنهما،  اهلل  رضــي 
والحسن البصري، وابنه عبد ربه ْبن صعصعة )6( .

لطائف االسناد 	 
• جاء الحديث بصيغ التحيث ) اخبرنا وحدثنا 

وسمعت ( 
• فيه تحديث االبناء عن االباء .

السند عراقي ؛ إلن إبراهيم بن يونس هو وأبيه   •
من بغداد ووجرير والحسن البصري من البصرة .

الحكم على الحديث :
ــل إبــراهــيــم  الــحــديــث إســـنـــاده حــســن مــن إجـ
أحمد)٧(  رواه  ،والحديث  صــدوق  ــه  إلّن يونس  بن 

)٤( الكاشف للذهبي : 3٢٤/١ . 
)5( تقريب التهذيب البن حجر : ١60 .

 ،٧١8/٢  : االصحاب  معرفة  في  االستيعاب   : ينظر   )6(
واسد الغابة :٢١/3، وتهذيب الكمال : ١٧١/١3، واالصابة 

في تمييز الصحابة : 3٤6/3 .
)٧( مسند احمد : اول مسند البصريين حديث صعصعة 

ية : ٢00/3٤ )٢05٩3، ٢05٩5( .  بن معاو
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الحسن  كــم)٢( عــن جرير عــن  والــحــا والــطــبــرانــي)١( 
الى  الحسن  من  الحديث  فريتقي  صعصعة  عن 

الصحيح لغيره .
صحيح(،  )إســنــاده   : الــديــن)3(  شهاب  ــال  وق

كم( .  وقال ابن حجر)٤( : )صححه الحا
معنى الحديث 	 

ابالي  وال  سمعت  ما  أي:  حسبي(،  )حسبي 
يم  إن اسمع غيرها، ألنها أحكم آية في القران الكر
لذلك  يم  الكر القران  في  آية  أخوف  هي  وكذلك 
عن  تكلمت  ــد  وق الـــفـــاذة)5(،  الجامعة  سميت 

ذلك في الحديث االول .
ما يستفاد من الحديث 	 

غفه  ألنه  صعصعة،  فقه  على  الحديث   
ّ

دل  •
معنى اآلية وما تحمل من معاني .

لما  القران  في  آية  احكم  الزلزلة  سورة  أن  فيه   •
ية . ية واخرو تشمله من أمور دنيو

• وفيه أنها أخوف آية لقوله تعالى ﴿َفَمْن َيْعَمْل 
ا َيَرُه﴾  ٍة َشّرً  َذّرَ

َ
ٍة َخْيًرا َيَرُه. َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقال  َذّرَ

َ
ِمْثَقال

ــاد حديث  ــص ال :بـــاب  لــلــطــبــرانــي  الــكــبــيــر  الــمــعــجــم   )١(
صعصعة : ٧6/8 )٧٤١١( .

معرفة  كتاب   : كم  للحا الصحيحين  على  المسترك   )٢(
الصحابة ذكر حديث صعصعة : 3/٧١١ )65٧١( .

)3( اتحاف الخيرة المهرة بزوائد العشرة :33/6 
)٤( فتح الباري البن حجر : ١3/ 33١ . 

)5( ينظر : الكواكب الدراري للكرماني : ١3٧/١٢، وعمدة 
القاري شرح صحيح البخاري للعيني : ٢١٤/١٢ ،وارشاد 

الساري شرح صحيح البخاري للقسطالني : ٤/٢06 . 

]الزلزلة: 8[ لمن فقه معناها .
المبحث الثاني	 
كم تعدل من القران	 
الحديث االول: تعدل نصف القران	 

ــُن ُمــوَســى  ــُد ْبـ ــّمَ ــَح ــا ُم ــَن َث
َ

ــّد قـــال الــتــرمــذي : َح
ِم 

ْ
َسل ْبُن  الَحَسُن  َثَنا 

َ
َحّد  :

َ
َقال  ، الَبْصِرّيُ الَحَرِشّيُ 

، َعْن  َثَنا َثاِبٌت الُبَناِنّيُ
َ

: َحّد
َ

، َقال ْبِن َصاِلٍح الِعْجِلّيُ
 
َ
َقَرأ َمْن   اهلِل �: 

ُ
َرُسول  

َ
َقال  :

َ
َقال َماِلٍك،  ْبِن  َنِس 

َ
أ

ُقْل   
َ
َقَرأ َوَمْن  الُقْرآِن،  ِبِنْصِف  ُه 

َ
ل ْت 

َ
ُعِدل ْت 

َ
ِزل

ْ
ُزل  ِإَذا 

 ُقْل 
َ
َقَرأ ِبُرُبِع الُقْرآِن، َوَمْن  ُه 

َ
ل ْت 

َ
َها الَكاِفُروَن ُعِدل ّيُ

َ
أ َيا 

ِث الُقْرآِن.
ُ
ُه ِبُثل

َ
ْت ل

َ
َحٌد ُعِدل

َ
ُهَو اهلُل أ
تخريج الحديث 	 

اخرجه االمام : الترمذي)6( .
تراجم رجال السند 	 

ُبو جعفر، 
َ
د بن ُموَسى الحرشي، كنيته أ ١- ُمَحّمَ

ولقبه شاباص )ت٢٤8هـ(.
روى عن : خليفة بن خياط، وأبي مالك كثير بن 
يحيى، ويزيد بن ُعَمر بن خبزة المدائني والحسن 

بن سلم بن صالح .
ــد الــصــفــار،  ــّمَ ــَح ُم ــن  روى عــنــه: إســمــاعــيــل ب
ْبن  د  وُمَحّمَ المحاملي،  ِإْسَماِعيل  ْبن  والحسين 

)6( سنن الترمذي : ابواب فضائل القران باب ما جاء اذا 
َحِديٌث  ا 

َ
َهــذ  : عيسى  ابو  وقــال   .  )٢8٩٤(  ١6/5  : زلزلت 
ُمِغيَرِة.

ْ
 ِمْن َحِديِث َيَماِن ْبِن ال

َّ
 َنْعِرُفُه ِإال

َ
يٌب، ال َغِر
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الثقات)٢(  في  حبان  ابن  ذكــره   . الـــدوري)١(  مخلد 
وقال الخطيب : كان ثقًة حافظًا)3( وقال ابن حجر: 

ثقه حافظ من الثانية عشر)٤(
َحَسن بن سلم بن صالح العجلي، وُيقال: 

ْ
٢- ال

ــقــال: حسن ْبن  وُي ــن صــالــح،  ْب ــن سيار  ْب ــَحــَســن 
ْ
ال

ه، البصري)5( . صالح، ينسب إلى َجّدِ
البناني  ثابت  عن  رواه  الحديث  هــذا  فقط  له 
وعنه محمد بن موسى، قال )المزي والذهبي وابن 

حجر()6( : هو رجل مجهول .
د الَبْصِرّي،  ُبو ُمَحّمَ

َ
3- ثابت بن أسلم البناني، أ

)ت١٢٧هـ( .
الزبير  وابن  عمر  وابن  مالك  بن  أنس   : عن  روى 

)رضي اهلل عنهم( وخلق كثير .
وأغلب  الهجيمي،  براز  ْبن  أشعث   : عنه  روى 
ــوذي، وبــحــر ْبـــن كــنــيــز الــســقــاء،  ــع ــش ــن تــمــيــم ال ب
الشهيد  ْبن  وحبيب  الِكالبي،  ميمون  ْبن  وحاتم 
والحسن ْبن سالم ْبن صالح العجلي، وحسن ْبن 

وتهذيب   ،53٢/٢6: للمزي  الكمال  ينظر:تهذيب   )١(
التهذيب الن حجر :٤8٢/٩، والكاشف للذهبي :٢/٢٢5.

)٢( ينظر: الثقات البن حبان :٩/١08 .
يخ بغداد للخطيب : ٢٤0/3 . )3( تار
)٤( تقيرب التهذيب البن حجر :50٩ .

ومــيــزان   ،١66/6  : لــلــمــزي  الــكــمــال  تــهــذيــب  ينظر   )5(
االعتدال للذهبي :٤٩3/١، وتهذيب التهذيب البن حجر 

. ٢80/٢
)6( الصادر السابقة .

فرقد القصاب وغيرهم)٧( .
قال ابو محمد: سمعت أبي يقول: ثابت البناني 
ثقة صدوق واثبت أصحاب أنس الزهري ثم قتادة 
ثم ثابت البناني)8(،وذكره ابن حبان في الثقات)٩(، 
وقال الذهبي :إمام قدوة شيخ االسالم)١0(، وقال ابن 

حجر: ثقه مؤمون)١١( . 
لطائف السند 	 

• رجال السند كلهم بصريون .
• الحسن بن سالم لم يرو إال هذا الحديث . 

• االسناد اتى بصيغ التحديث .
الحكم على الحديث :

الحسن  أجــل  مــن  ضعيف  إســنــاده  الحديث 
االطراف:  المزي في  وقال   . ألّنه مجهول  بن سلم، 
الــحــســن بن  نــعــرفــه إال مــن حــديــث  الــحــديــث ال 
اسلم)١٢(، وقال ابن طاهر المقدسي :الحسن ينفرد 

وال يتابع على انفراده)١3( .

 ،٤٤٩/٢: حــاتــم  ابــي  الن  والــتــعــديــل  الــجــرح   : ينظر   )٧(
 : للمزي  الكمال  وتهذيب   ،8٩/٤  : حبان  البن  والتقات 
3٤٢/٤، والكاشف للذهبي :٢8١/١، وتهذيب التهذيب 

البن حجر : ٢/٢ .
)8( ينظر: الجرح والتعديل الن ابي حاتم :٤٤٩/٢ .

)٩( ينظر :الثقات البن حبان :8٩/٤ .
)١0( ينظر : سير اعالم النبالء للذهبي : 5/5١٩ .

)١١( ينظر : تهذيب التهذيب البن حجر : ٢/٢ .
)١٢( ينظر:تحفة االشراف بمعرفة االطراف : ١/١08 .

 : المقدسي  طاهر  البن  التذكرة  معرفة  كتاب   : ينظر   )١3(
 . 68
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معنى الحديث : 	 
ُه ِبِنْصِف الُقْرآِن 

َ
ْت ل

َ
ْت ُعِدل

َ
ِزل

ْ
 ِإَذا ُزل

َ
قوله )َمْن َقَرأ

القران  نصف  تعدل  السورة  أن  المقصود   ،).....
قسمين  الــى  تنقسم  الــقــران  أحــكــام  ألّن  الــكــريــم، 
السورة تحمل  أحكام دنيوية وأحكام أخروية وهذه 

.)١( 
ً
وتشمل األحكام األخروية إجماال

القرآن  بالذات من  األعظم  المقصود  إّن   : وقيل 
المعاد  ذكر  تشمل  أنها  وبما  والمعاد،  المبدأ  بيان 

وبيان أحواله فهي تعدل نصفه )٢(.
ما يستفاد من الحديث : 	 

بعض  وفضل  الــقــران  فضل  على  دليل  فيه   •
السور على بعض .

• فيه إن سورة الزلزلة تعدل نصف القران .
• وإنها تعدل نصف القران، ألنها تشمل األحكام 

االخروية .
المقدار  على  الحديث  في  التسوية  جــاءت   •

النمصوص عليه من السور الثالث .
الحديث الثاني : تعدل ربع القران	 

ّيُ  الَعّمِ ُمــْكــَرٍم  ْبــُن  ُعْقَبُة  َثَنا 
َ

َحّد  : الترمذي  قال   
ْخَبَرَنا 

َ
أ  :

َ
َقال َدْيٍك، 

ُ
ف ِبي 

َ
أ اْبُن  َثِني 

َ
َحّد  :

َ
َقال الَبْصِرّيُ 

 اهَّلِل 
َ

 َرُسول
َ

ّن
َ
أ َماِلٍك،  ْبِن  َنِس 

َ
أ َوْرَداَن، َعْن  ْبُن  َمُة 

َ
َسل

اَلُن؟ 
ُ
ْجَت َيا ف ْصَحاِبِه: َهْل َتَزّوَ

َ
 ِلَرُجٍل ِمْن أ

َ
� َقال

المصابيح:  مــشــكــاة  شـــرح  المفاتيح  مــعــاة   : ينظر   )١( 
. ٢3٢/٧

)٢( ينظر : قوت الغتذي على جامع الترمذي : ٢3٤/٧، 
وتحفة االحوذي : 8/١6٤ .

 :
َ

ُج ِبِه، َقال َتَزّوَ
َ
 ِعْنِدي َما أ

َ
 اهَّلِل، َوال

َ
 َواهَّلِل َيا َرُسول

َ
: ال

َ
َقال

ُث 
ُ
ُثل  :

َ
َقال ى، 

َ
َبل  :

َ
َقال َحٌد؟ 

َ
أ اهَّلُل  ُهَو  ُقْل  َمَعَك  ْيَس 

َ
ل
َ
أ

َوالَفْتُح؟  اهَّلِل  َنْصُر  َجاَء  ِإَذا  َمَعَك  ْيَس 
َ
ل
َ
أ  :

َ
َقال الُقْرآِن، 

َيا  ُقْل  َمَعَك  ْيَس 
َ
ل
َ
أ  :

َ
َقال الُقْرآِن  ُرُبُع   :

َ
َقال ى، 

َ
َبل  :

َ
َقال

ْيَس 
َ
ل
َ
: أ

َ
: ُرُبُع الُقْرآِن َقال

َ
ى، َقال

َ
: َبل

َ
َها الَكاِفُروَن؟ َقال ّيُ

َ
أ

: ُرُبُع الُقْرآِن 
َ

ى، َقال
َ
: َبل

َ
ْرُض؟ َقال

َ
ِت األ

َ
ِزل

ْ
َمَعَك ِإَذا ُزل

ْج. ْج َتَزّوَ : َتَزّوَ
َ

َقال
تخريج الحديث	 

أخرجه االمام : الترمذي )3( .
تراجم رجال السند 	 

عبد  ــو  أب العمي  أفــلــح  بــن  مــكــرم  بــن  عقبة   -١
الملك الحافظ البصري، ال الكوفي )ت٢٤3هـ( .

بِن  ِد  َوُمَحّمَ الَقَطاِن،  َوَيْحَيى  ُغْنَدٍر،   : َعْن  روى 
ِبي ُفَدْيٍك، َوَوْهِب 

َ
ْحَمِن، َواْبِن أ ، َوَعْبِد الّرَ ِبي َعِدّيٍ

َ
أ

ٍق َكِثْيٍر.
ْ
بِن َجِرْيٍر، َوَخل

َعاِصٍم،  ِبــي 
َ
أ ــُن  َواْب ٍد، 

َ
َمْخل بُن  َبِقّيُ   : عنه  روى 

ُبو الَقاِسِم 
َ
اُر، َوَعِلّيُ بُن َزاِطَيا، َوأ وأحمد بن عمر الَبّزَ

، َوَيْحَيى بُن َصاِعٍد، َوغيرهَم)٤(. الَبَغِوّيُ
ذكره ابن حبان في الثقات)5(، وذكر الذهبي في 

)3( سنن الترمذي : ابواب فضائل القران باب ما جاء في 
اذا زلزلت : ١6/5 )٢8٩5( و)٢8٩٤( .

الكمال  وتهذيب   ،500/8 : الثقات البن حبان  ينظر:   )٤(
للمزي : ٢٢3/٢0، والكاشف للذهبي : 30/٢، وتهذيب 

التهذيب البن حجر : ٧/٢50 .
)5( الثقات البن حبان : 500/8 .
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السير )ثقة ثقة()١(، وقال ابن حجر: ثقة)٢( .
بــي 

َ
أ بــن  ُمْسِلم  بــن  ِإْســَمــاِعــيــل  بــن  ــد  ُمــَحــّمَ  -٢

ُبو ِإْسَماِعيل َواسم أبي فديك ِديَنار الديلي 
َ
فديك ، أ
)٢00هـ(.

َسْعد،  ابن  ْبن عباس بن سهل  ِبــي 
َ
أ  : روى عن 

وسلمة  فديك  بــي 
َ
أ ْبن  ُمْسِلم  ْبن  ِإْسَماِعيل  وأبيه 

بي ذئب، 
َ
بن وردان، ومحمد اْبن َعْبد الرحمن ْبن أ

د  َقَمة حديثا واحدا، وُمَحّمَ
ْ
ومحمد ْبن َعْمرو ْبن َعل

ْبن ُموَسى الفطري، وخلق كثير .
ْحَمد 

َ
روى عنه : ِإْبَراِهيم ْبن المنذر الحزامي، وأ

سلمة  ُبـــو 
َ
وأ العمي،  مكرم  ْبــن  وُعْقَبة  حنبل،  بن 

َيْحَيى ْبن المغيرة المخزومي، وخلق كثير)3( . 
قال أبو محمد: )نا عبد الرحمن قال : قرئ على 
العباس بن محمد الدوري، قال سمعت يحيى بن 
معين ابن ابى فديك ثقة ()٤(، وذكره ابن حبان في 
الثقات)5(، وقال الذهبي : صدوق مشهور)6(، وقال 

ابن حجر : صدوق )٧(.

)١( سير اعالم النبالء للذهبي : ٩/5٢8 .
)٢( تهذيب التهذيب البن حجر : ٧/٢50 .

 ،١8٩/٧  : حاتم  ابــي  البــن  والتعديل  الجرح   : ينظر   )3(
للمزي  الــكــمــال  ،تــهــذيــب   ٤٢/٩ : حــبــان  البــن  الــثــقــات 
وتــهــذيــب   ،١58/٢: لــلــذهــبــي  الــكــاشــف   ،  ٤85/٢٤:

التهذيب البن حجر :٧/٢50 .
)٤( الجرح والتعديل البن ابي حاتم : ١8٩/٧ .

)5( ينظر : الثقات البن حبان : ٤٢/٩ . 
 : ــتـــدال  االعـ مـــزان   ،١58/٢: لــلــذهــبــي  الــكــاشــف   )6(

. ٤83/3
)٧( تقريب التهذيب البن حجر :٤86 .

َمة بن وردان الليثي الجندعي، موالهم، 
َ
3- َسل

ى المدني ، )ت١06هـ( 
َ
أبو َيْعل

روى عن : أنس ْبن مالك، وسالم ْبن َعبد اهلِل ْبن 
ُعَمر، ومالك ْبن أوس ْبن الحدثان .

يزيد  بــن  وخــالــد  ــون،  عـ ْبــن  جعفر   : عنه  روى 
المبارك،  ْبن  اهلل  وَعبد  الثوري،  وسفيان  الُعَمري، 
وعــبــد اهلل ْبـــن مــســلــمــة الــقــعــنــبــي، ومــحــمــد ْبــن 
ْيمان ْبن 

َ
بي فديك، ومحمد ْبن ُسل

َ
ِإْسَماِعيل ْبن أ

بي داود الحراني، وغيرهم)8( .
َ
أ

 : النسائي  وقـــال  ضــعــيــف)٩(،   : العجلي  ــال  ق
عبد  )حدثنا   : حاتم  ابــي  ابــن  ــال  وق ضــعــيــف)١0(، 
بن  سلمة  عن  وسئل  يقول  أبــي  سمعت  الرحمن 
وردان فقال: ليس بقوي تدبرت أحاديثه فوجدت 
حديث  أنس  عن  حديثه  يوافق  ال  منكرة،  عامتها 
حديثه()١١(،  يكتب  واحد،  حديث  في  إال  الثقات 
الــحــديــث)١٢(، وقــال ابن  ابــن شاهين : منكر  وقــال 

حجر : ضعيف)١3( .
الحكم على الحديث :	 

بن  سلمة  أجل  من  ضعيف  إسناده  الحديث 

 ،١٧٤/٤  : حاتم  ابــي  البــن  والتعديل  الــجــرح   : ينظر   )8(
للذهبي  والكاشف   ،3٢٤  /١١  : للمزي  الكمال  وتهذيب 

:٤55/١، وتهذيب التهذيب البن حجر : ٤/١60 .
)٩( الثقات للعجلي :٤٢٢/١ .

)١0( الضعفاء والمتروكون للنسائي :٤٧/١ .
)١١( الجرح والتعديل البن ابي حاتم :٤/١٧5 .
يخ اسماء الضعفاء والكذابين : ١0٢ . )١٢( تار

)١3( تقريب النهذيب البن حجر : ٢٤8 .
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الترمذي)١(  ــام  االم ولعل  ضعيف،  ــه  ألّن ؛  وردان 
 . االعمال  فضائل  في  يعتبر  ألّنه  الحديث  حسن 
وردان  بن  سلمة  عن  احمد)٢(  االمام  رواه  وكذلك 

الكرسي . اية  بزيادة 
معنى الحديث: 	 

الشهادتين  أحكام  على  يشتمل  كله  القرآن  إن 
وذلك  النشأتين  أحوال  وعلى  والنبوة  التوحيد  في 
ما  على  إجماال  تشمل  زلزلت{  }إذا  و  أربعة  أقسام 
يلقاه اإلنسان في النشأة اآلخرة وعلى هذا التقسيم 
ربع  أنها  الــكــافــرون{  أيها  يــا  }قــل  فــي  الــقــول  نبني 
والتدين  الشرك  من  الــبــراءة  من  فيها  لما  الــقــرآن، 
بدين الحق، وهذا هو التوحيد الصرف لهذا قرنت 

في معنى اإلخالص بـ }قل هو اهلل أحد{ .)3(
للتزوج،  هاًل 

َ
أ صْرت  ك  ّنَ

َ
أ تزوجت(  )هل  وقوله 

ِلّماله، أو ِلِعلمه، وإذ لم يكن  ُجل ينكح إما  الّرَ فِإّنَ 
م 

ْ
مه، فِإذا وجده ذا ِعل

ْ
ش عن ِعل عنده من ماٍل، ُفّتِ

تزّوج«  ج  ــزّوَ »َت له:  فقال  ج،  للتزّوُ ْهــاًل 
َ
أ صار  أنه  َعِلم 

أنه  قدر  أنه  وفهمت  الَمْهر،  على  وه 
ُ
حمل فالناُس 

فلّما وجده صالًحا، قال  ه لمثلها؟ 
ُ
ِمْثل ج  يتزّوَ هل 

آَخر.  باٌب  فهذا  القرآن،  من  معك  بما  ملكتها  له: 

)١( ينظر : ذخيرة الحفاظ :3/١٤3١ .
الصحابة:  من  المكثرين  مسند   : احمد  االمام  مسند   )٢(
ــى َعــْنــُه :3٢/٢١ 

َ
َتــَعــال ــَي اهلُل  ــٍك َرِضـ ــِن َمــاِل ْب ــِس  َنـ

َ
أ ُمــْســَنــُد 

. )١330٩(
 : للتوربشتي  السنة  الميسر في شرح مصابيح   : )3( ينظر 

. 506/٢

وهذا على نحو ما تقول اليوم: إّنَ ابنك صار ما شاء 
 � النبّيَ  وإّنَ  كيف  زوجته،   

َ
فهاّل عاِلًما،  اهلُل 

ليكوَن  األمــوال  بابتغاء شــيٍء من   
ً

أّوال َمــره 
َ
أ كان  قد 

مهَرها، فلما لم يجد عنده شيًئا اكتفى في الحال 
ِبَصالحه.)٤(

ما يستفاد من الحديث :	 
أو  لعلمه  إّما  ينكح  الرجل  أن  فيه دليل على   •

لماله .
• فيه جواز تزويج الرجل على ما معه من القران، 
واالكتفاء بصالحه في الوقت الحاضر، وقيل يحمل 

على الخصوصية)5( . 
• فيه حث الشباب على الزواج والعفاف وفي 

وقنا الحالي خاصة على ما موجود من فتن .
عن  يغفلوا  ال  أن  على  ــور  االمـ والة  حــث  فيه   •

رعيتهم ألّنهم مسؤولون عن ذلك .
المبحث الثالث 	 
جواز تكرارها في الصالة	 

َثَنا اْبُن 
َ

ْحَمُد ْبُن َصاِلٍح، َحّد
َ
َثَنا أ

َ
قال ابو دواد : َحّد

ُمَعاِذ  ٍل، َعْن 
َ

ِبي ِهال
َ
أ اْبِن  ْخَبَرِني َعْمٌرو، َعِن 

َ
أ َوْهٍب، 

ُه 
َ
ّن

َ
ْخَبَرُه، أ

َ
، ِمْن ُجَهْيَنَة أ

ً
 َرُجال

َ
ّن

َ
، أ ُجَهِنّيِ

ْ
ْبِن َعْبِد اهَّلِل ال

ْرُض 
َ ْ
ِت األ

َ
ِزل

ْ
ْبِح ِإَذا ُزل  ِفي الّصُ

ُ
ِبّيَ � »َيْقَرأ َسِمَع الّنَ

اهَّلِل   
ُ

َرُســول َنِسَي 
َ
أ ْدِري 

َ
أ  

َ
ال

َ
ف َتْيِهَما« 

ْ
ِكل ْكَعَتْيِن  الّرَ ِفي 

 َذِلَك َعْمًدا.
َ
ْم َقَرأ

َ
� أ

 : البخاري  صحيح  شرح  على  الباري  فيض   : يبظر   )٤(
. ٤8٧/5

)5( المصدر نفسه .
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تخريج الحديث 	 
أخرجه االمام إبي داود)١( .

تراجم رجال السند 	 
ابن  المعروف  جعفر  أبو  َصاِلح،  بن  ْحَمد 

َ
أ  -١

الطبري المصري، )ت٢٤8هـ( .
َخاِلد  بن  وعنبسة  ُعَيْيَنة  ابــن  َعــن   : عن  روى 

َوعبداهلل ْبن وهب .
ْبن  ــَمــد  ْح

َ
وأ داود،  ــو  ُبـ

َ
وأ الــبــخــاري،   : عنه  روى 

ْبن  وصالح  الــِمــْصــِري،  الطحان  َنــاِفــع  ْبــن  د  ُمَحّمَ
وارة  ــن  ْب مسلم  ــن  ْب ومحمد  ــَبــْغــَداِدّي، 

ْ
ال ــد  ُمــَحــّمَ

الرازي، ومحمد ْبن هارون، وآخرون .)٢(
أبــي حاتم  بــان  ــال  وق ــقــة()3(،  )ث العجلي:  قــال 
)ثقة()٤(، وذكره ابن حبان في الثقات)5(، وقال ابن 

حجر )ثقة()6( ،وتوهم النسائي بأّنه غير ثقة)٧( .
الــقــرشــي،  ــن مــســلــم  ب ــن وهـــب  ٢- عــبــد اهلل ب
 ، المصري  الفهري  الفقيه،  الِمْصِري  د  ُمَحّمَ ــو  ُب

َ
أ

باب  الصالة  استفتاح  تفريع  ابــواب   : داود  ابي  سنن   )١(
الرجل يعيد سورة الواحدة في الركعتين : ١/٢١5 )8١6( .

)٢( ينظر : الثقات للعجلي : ٤8/5، والثقات البن حبان: 
وتهذيب   ،3٤0/١  : للمزي  الــكــمــال  ،وتــهــذيــب   ٢5/8

التهذيب البن حجر : 3٩/١ .
)3( الثقات للعجلي : ٤8/5 .

)٤( الجرح والتعديل البن ابي حاتم : ٢/56 .
)5( الثقات البن حبان : ٢5/8 .

)6( تقريب التهذيب البن حجر : 80 .
ومــيــزان   ،3٤0/١  : للمزي  الكمال  تهذيب   : ينظر   )٧(
االعتدال للذهبي : ١03/١، وتهذيب التهذيب البن حجر: 

. 3٩/١

)ت١٩٧هـ( . 
ْبن  وأسامة  أسلم،  ْبن  َزْيد  ْبن  أسامة   : روى عن 
الثوري،  وسفيان  شريح،  ْبــن  وحيوة  الليثي،  زيــد 
الِمْصِري،  الحارث  ْبن  وَعْمرو  ُعَيْيَنة،  ْبن  وسفيان 

وآخرون .
ْحَمد 

َ
َهْمَداِنّي، وأ

ْ
ال ْحَمد ْبن َسِعيد 

َ
أ  : روى عنه 

وسفيان  منصور،  ْبن  وَسِعيد  الِمْصِري،  صالح  ْبن 
ْبن وكيع ْبن الجراح، والليث ْبن سعد، وآخرون)8( .
قال ابن ابي حاتم : )ما رأيت حجازيا وال شاميا 

وال مصريا أكثر حديثا()٩( منه .
وذكره ابن حبان في الثقات)١0( .

ِم َوِمْن 
ْ
ْوِعَيِة الِعل

َ
وقال الذهبي : ثقه )َوَكاَن ِمْن أ

ُكُنْوِز الَعَمِل ()١١(. 
وقال ابن حجر : )ثقة حافظ عابد()١٢( .

اهلل َعبد  بن  يعقوب  بن  الحارث  بن  َعْمرو   -3 
ْنصاِري، الِمْصِري ،)ت ١٤8هـ( .

َ
أبو أمية األ

ى عــن أبيــه، وســالم أبــي النضــر،  ى عــن : رو رو
الحــارث،  بــن  وســعيد  ربــه،  وعبــد  والزهــري، 
وســعيد بــن أبــي هــالل، وعامــر بــن يحيــى المعافري 

، وآخــرون .

)8( ينظر : الجرح والتعديل البن ابي حاتم :8٩/5، وتهذيب 
البن  التهذيب  وتــهــذيــب   ،٢٧٧/١6  : للمزي   الــكــمــال 

حجر : 6/٧١ .
)٩( الجرح والتعديل البن ابي حاتم :5/8٩ .

)١0( الثقات البن حبان : 3٤6/8 .
)١١( سير اعالم النبالء للذهبي : ١3/8 .
)١٢( تقريب التهذيب البن حجر: 3٢8 .



4٠3
»فضائل سورة الزلزلة في الكتب السّتة )دراسة تحليلية(«

د. شعيب هالل جاسم الهيتي

كيسان  ى عنه : مجاهد بن جبر وصالح بن  رو
رشدين  و األشــج،  بن  وبكير  وقتادة  منه  كبر  أ وهما 
وهب  أبــي  بــن  اهلل  وعبد  مضر  بــن  وبكر  سعد  بــن 

المصريون، وآخرون)١( .
قال العجلي : )ثقة()٢( .

وذكره ابن حبان في الثقات)3( .
وقال ابن حجر: )ثقة فقيه حافظ()٤( .

الليثي  الــعــالء  ُبـــو 
َ
أ هــالل،  بــي 

َ
أ بــن  َسِعيد   -٤

الِمصِري ،)ت ١35هـ( .
بي 

َ
بي الجهم، وحنين بن أ

َ
روى عن : جهم بن أ

بن  ومعاذ  المنكدر،  بن  محمد  ،والزهري،  حكيم 
عبد اهلل بن خبيب الجهني، وآخرون .

ــِوي، وخالد  َم
ُ
األ روى عنه : حسان بن عبد اهلل 

بن يزيد المصري، وعمرو بن الحارث، والليث بن 
سعد، وهشام بن سعد المدني، وآخرون)5( .

قال العجلي : )ثقة()6( .

)١( ينظر : الثقات البن حبان : ٢٢8/٧، وتهذيب الكمال 
وتهذيب   ،٧٤/٢  : للذهبي  ،الكاشف   5٧0/٢١: للمزي 

التهذيب البن حجر : 8/١٤ . 
)٢( الثقات للعجلي : 36٢/١.

)3( الثقات البن حبان : ٧/٢٢8 .
)٤( تقريب التهذيب البن حجر : ٤١٩ .

اعالم  ،سير   ٩٤  /١١  : للمزي  الكمال  تهذيب  ينظر:   )5(
النبالء للذهبي :3٩5/6، وتهذيب التهذيب البن حجر : 

. ٩٤/٤
)6( الثقات للعجلي : ١8٩/١ .

وقال ابن أبي حاتم : )ال بأس به()٧( .
وذكره ابن حبان في الثقات)8( .

وقال الذهبي : )ثقة()٩( .
وقال ابن حجر : )صدوق()١0( .

الجهني  خبيب  ــن  ب اهلل  عــبــد  ــن  ب مــعــاذ   -5
المدني، )ت١١8هـ( .

الجهني،  خبيب  بن  اهلل  عبد  أبيه   : عن  روى 
بن  ،عقبة  خبيب  بن  اهلل  عبد  بن  اهلل  عبد  وأخيه 

عامر الجهني، ورجل من جهينة ،وآخرون .
أسلم،  بــن  وزيـــد  ــج،  األشـ بــن  بكير   : عنه  روى 
بن  بكر  وأبــو  سعد،  بن  ،وهشام  هــالل  بن  وسعيد 

إسحاق بن يسار المدني، وآخرون)١١( .
قال ابن ابي حاتم : )ثقة()١٢( .

وذكره ابن حبان في الثقات)١3( .
وقال الذهبي : )ثقة()١٤( .

وقال ابن حجر : ) صدوق ربما وهم ()١5( . 

)٧( الجرح والتعديل البن ابي حاتم : ٧١/٤ .
)8( الثقات البن حبان : 33١/٤ .

ومــيــزان   ،3٩5/6  : لــلــذهــبــي  الــنــبــالء  اعـــالم  ســيــر   )٩(
االعتدال: ١6٢/٢ .

)١0( تقريب التهذيب البن حجر: ٢٤٢ .
 ،٢٤6/8  : حاتم  ابــي  البــن  والتعديل  الجرح   : ينظر   )١١(
وتهذيب الكمال للمزي : ٢8/ ١٢5، والكاشف للذهبي : 

٢٧3/٢، وتهذيب التهذيب البن حجر : ١٩١/١0 .
)١٢( الجرح والتعديل البن ابي حاتم : ٢٤6/8 .

)١3( الثقات البن حبان : 5/٤٢٢ .

)١٤( الكاشف للذهبي : ٢/٢٧3 .
)١5( تقريب التهذيب البن حجر : 536 .
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لطائف االسناد 	 
معاذ  خــال  مــا  مصريون  كلهم  السند  رجـــال   •

الجهني .
الصحابي  وروايــة  روايــة صحابي مجهول  فيه   •

المجهول ال تضر .
الحكم على الحديث 	 

أجل  من  أعلم،  واهلل  حسن  إســنــاده  الحديث 
ســعــيــد بــن أبـــي هـــالل ومــعــاذ الــجــهــنــي، النهما 

صدوقان . 
ورواه البيهقي في الكبرى)١( وقال االمام النووي : 
)رواه ابو داود باسناد صحيح( )٢(، وقال الصنعاني 
أبادي  العظيم  وقال   ،)3( الصحيح  رجال  رجاله   :
ورجاله  والمنذري  دواد  أبو  عنه  سكت  الحديث   :

رجال الصحيح)٤( .
ولهذا يرتقي الحديث من الحسن إلى الصحيح 

لغيره واهلل اعلم .
معنى الحديث 	 

في  يعيده  االولـــى  بالركعة  قــرأ  مــا  االمـــام  أن  أي 
صحابي  هو  المجهول  الرجل  وأن  الثانية،  الركعة 

ألّنه صرح بالسماع وجهالته ال تضر )5(.

َباُب  ــِقــَراَءِة 
ْ
ال ْبـــَواِب 

َ
أ اُع  ُجّمَ  : للبيهقي  الكبرى  سنن   )١(

ْبِح : ٢/ 5٤6 )٤0٢١( . ِقَراَءِة ِفي َصاَلِة الّصُ
ْ
ِز ِفي ال َجّوُ الّتَ

)٢( خالصة االحكام : 38٩/١ .
)3( ينظر : فتح الغفار الجامع لالحكام سنن نينا المختار: 

. 3٤٢/١
)٤( ينظر : عون المعبود :٢3/3 .

شرح  المفاتيح  ومرقاة   ،٢3/3  : المعبود  عون   : ينظر   )5(

 َذِلَك َعْمًدا( 
َ
ْم َقَرأ

َ
َنِسَي( هنا جاء مستفهما )أ

َ
)أ

هو تردد من الصحابي، هل فعله � كان ناسيا 
الثانية  الركعة  في  السورة  يعيد  ال  المعتاد  من  النه 
ومشروعية  جواز  لبيان  عمدا  ذلك  فعل  أو  هنا،  إال 
.والظاهر كان فعله  لنا  ذلك، ألّن فعله � شرع 
الواحدة  السورة  بتكرير  السنة  لبيان حصول  عمدا 

ذات قصار مفصل في الركعتين)6( .
ما يستفاد من الحديث 	 

أو  قول  من   � سنته  اتباع  على  داللــة  فيه   •
فعل أو تقرير .

الركعة  ــســورة فــي  ال إعـــادة  ــواز ومــشــروعــيــة  • جـ
الثانية، وألّن فعله � شرع لنا .

• تبين أنه � فعل ذلك عمدًا، وأّنه لم يكرر 
قصار  ذوات  من  ألّنها  أو  لفضلها  إّما  هذه  إال  سورة 

المفصل .
• فيه إن جميع الصحابة عدول وإن كان مجهوال 

في رواية السند .

* * *

مشكاة المصابيح :3/١٧٧ .
شرح  المفاتيح  ومرقاة   ،٢3/3  : المعبود  عون   : ينظر   )6(

مشكاة المصابيح :3/١٧٧ .



4٠5
»فضائل سورة الزلزلة في الكتب السّتة )دراسة تحليلية(«

د. شعيب هالل جاسم الهيتي

الخاتمة

البحث  بتمام  علّي  تعالى  اهَّلل  تفضل  أن  بعد 
وهي  البحث  إليها  خلص  التي  النتائج  أهم  بينت 

كما يلي : 
بعض  وفضل  القران  فضل  على  دليل  فيه   -١

السور على بعض .
٢- وأنها جامعة فاذة، ألّنها تشمل كل فعل خير 
قليلة  وألّنها  ونوافلها،  فرائضها  الطاعات  ولجميع 

المثل المنفردة بمعناها .
3- يجب أن يكون في جوف ابن آدم شيء من 

القرآن الكريم وال يكون كالبيت الخرب .
لما  الــقــران  فــي  آيــة  أحكم  الزلزلة  ســورة  أن   -٤

تشمله من أمور دنيوية وأخروية .
َيْعَمْل  َفَمْن   ﴿ آية لقوله تعالى  وأنها أخوف   -5
ا َيَرُه﴾  ٍة َشّرً  َذّرَ

َ
ٍة َخْيًرا َيَرُه. َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقال  َذّرَ

َ
ِمْثَقال

]الزلزلة: 8[ لمن فقه معناها .
القران،  الرجل على ما معه من  تزويج  6- جواز 
واالكتفاء بصالحه في الوقت الحاضر، وقيل يحمل 

على الخصوصية .
الركعة  في  الــســورة  إعــادة  ومشروعية  جــواز   -٧

الثانية، وألن فعله � شرع لنا .
رويـــت في  الــتــي  االحـــاديـــث  مــجــمــوع  إن   -8
أحاديث   )6( هي  المكرر  دون  من  السته  الكتب 

ارتقت  وقد  حسنة،  منها   )3( صحيح،  منها   )١(
منها )٢( إلى الصحيح لغيره، )٢( ضعيفة .

* * *
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المصادر والمراجع

• إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) شرح 
أبى  بن  محمد  بن  أحمد  ،المؤلف:  القسطالني( 
بكر بن عبد الملك القسطالني القتيبي المصري، 
٩٢3هـــ(  )المتوفى:  الدين  شهاب  العباس،  أبــو 
،الناشر: المطبعة الكبرى األميرية، مصر، الطبعة: 

السابعة، ١3٢3 هـ .
المؤلف:  األصحاب،  معرفة  في  االستيعاب   •
أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر 
٤63هـــ(،  )المتوفى:  القرطبي  النمري  عاصم  بن 
دار  الــنــاشــر:  ــبــجــاوي،  ال عــلــي محمد  الــمــحــقــق: 

الجيل، بيروت، الطبعة: األولى، ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م .
المسانيد  بــزوائــد  الــمــهــرة  الــخــيــرة  ــحــاف  إت  •
الــعــشــرة، الــمــؤلــف: أبـــو الــعــبــاس شــهــاب الــديــن 
أحــمــد بــن أبـــي بــكــر بــن إســمــاعــيــل بــن سليم بن 
الشافعي  الكناني  البوصيري  عثمان  بن  قايماز 
الشيخ  فــضــيــلــة  ــم:  ــقــدي ت ــى: 8٤0هـــــــ(،  ــوف ــت ــم )ال
الــكــريــم ،الــمــحــقــق:  الــدكــتــور أحــمــد معبد عــبــد 
بـــإشـــراف  الـــعـــلـــمـــي  ــث  ــح ــب ــل ل الـــمـــشـــكـــاة   دار 
الوطن  دار  النشر:  ،دار  إبراهيم  بن  ياسر  تميم  أبــو 

للنشر، الرياض ،الطبعة: األولى، ١٤٢0 هـ ١٩٩٩ م.
بن  علي  الحسن  أبــو  المؤلف:  الغابة،  أســد   •
بن  الكريم  عبد  بن  محمد  بن  محمد  الكرم  أبــي 
عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير 

بيروت، عام  الفكر  الناشر: دار  )المتوفى: 630هـ(، 
النشر: ١٤0٩هـ ١٩8٩م .

،الــمــؤلــف:  الــصــحــابــة  تمييز  فــي  اإلصـــابـــة   • 
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
تحقيق:  85٢هــــ(،  )المتوفى:  العسقالني  حجر 
عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض ، 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: األولى 

١٤١5 هـ .
المؤلف:  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج   •
أبو  الحسيني،  الــرّزاق  عبد  بن  محّمد  بن  محّمد 
)المتوفى:  بيدي  الّزَ بمرتضى،  الملّقب  الفيض، 
المحققين،  مــن  مجموعة  المحقق:  ١٢05هـــــ(، 

الناشر: دار الهداية .
• تاريخ بغداد، المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي 
بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
عواد  بشار  الدكتور  المحقق:  ٤63هـــ(،  )المتوفى: 
 ، بــيــروت  اإلســالمــي  الــغــرب  دار  الناشر:  مــعــروف، 

الطبعة: األولى، ١٤٢٢هـ ٢00٢ م .
أحمد  الحسن  أبو  المؤلف:  الثقات،  تاريخ   •
بن عبد اهلل بن صالح العجلى الكوفى )المتوفى: 
األولى  الطبعة  الطبعة:  الباز،  دار  الناشر:  ٢6١هـــ(، 

١٤05هـ-١٩8٤م .
ــتــرمــذي  • تــحــفــة األحــــــوذي بــشــرح جــامــع ال
عبد  بن  الرحمن  عبد  محمد  العال  أبــو  المؤلف: 
الناشر:  ١353هـ(  )المتوفى:  المباركفورى  الرحيم 

دار الكتب العلمية بيروت 
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المؤلف:  األطـــراف  بمعرفة  األشـــراف  تحفة   •
جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن 
الصمد  عبد  المحقق:  ٧٤٢هـــ(  )المتوفى:  المزي 
والــدار  اإلســالمــي،  المكتب  طبعة:  الدين  شــرف 

القّيمة الطبعة: الثانية: ١٤03هـ، ١٩83م .
الفضــل  أبــو  ،المؤلــف:  التهذيــب  تقريــب   •
أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر 
العســقالني )المتوفــى: 85٢هـــ(، المحقــق: محمــد 
عوامــة ،الناشــر: دار الرشــيد ســوريا ،الطبعــة: األولــى، 

.١٩86  ١٤06
• تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،المؤلف: 
يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، 
القضاعي  محمد  ــي  أب الــزكــي  ــن  اب الــديــن  جــمــال 
المحقق:  ـــ(،  ــ ٧٤٢ه )الــمــتــوفــى:  الــمــزي   الكلبي 
الرسالة  مؤسسة  الناشر:  مــعــروف،  ــواد  ع بشار  د. 

بيروت، الطبعة: األولى، ١٤00 ١٩80
• تهذيب اللغة، المؤلف: محمد بن أحمد بن 
3٧0هـــ(،  )المتوفى:  منصور  أبو  الهروي،  األزهــري 
المحقق: محمد عوض مرعب ،الناشر: دار إحياء 

التراث العربي بيروت ،الطبعة: األولى، ٢00١م .
• الثقات المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد 
أبو حاتم،  التميمي،  َمْعبَد،  بن حبان بن معاذ بن 
الدارمي، الُبستي )المتوفى: 35٤هـ(، طبع بإعانة: 
،تحت  الهندية  العالية  للحكومة  المعارف  وزارة 
مدير  خــان  المعيد  عبد  محمد  الدكتور  مراقبة: 
المعارف  دائرة  الناشر:  العثمانية،  المعارف  دائرة 

العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة: األولى، 
١3٩3 ه  = ١٩٧3.

• الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
البخاري  صحيح  وأيامه  وسننه   � اهلل  رســول 
المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري 
الناصر  ناصر  بن  زهير  محمد  المحقق:  الجعفي 
السلطانية  عن  )مصورة  النجاة  طوق  دار  الناشر: 
الباقي(  عبد  فـــؤاد  محمد  ترقيم  ترقيم  بــإضــافــة 

الطبعة: األولى، ١٤٢٢هـ .
• حاشية السندي على سنن النسائي المؤلف: 
السيوطي  الدين  بكر، جالل  أبي  بن  الرحمن  عبد 
المطبوعات  مكتب  الناشر:  ٩١١هــــ(  )المتوفى: 

اإلسالمية حلب الطبعة: الثانية، ١٤06 ١٩86 .
المؤلف:  الــتــرمــذي،  سنن  الكبير  الجامع   •
محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، 
الترمذي، أبو عيسى )المتوفى: ٢٧٩هـ(، المحقق: 
اإلسالمي  الغرب  دار  ،الناشر:  معروف  عــواد  بشار 

بيروت، سنة النشر: ١٩٩8 م .
عبد  محمد  أبــو  المؤلف:  والتعديل،  الجرح   •
الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، 
الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: 3٢٧هـ(، 
العثمانية  المعارف  دائـــرة  مجلس  طبعة  الناشر: 
العربي  التراث  إحياء  دار  الهند،  الدكن  آباد  بحيدر 

بيروت، الطبعة: األولى، ١٢٧١ هـ ١٩5٢ م .
عبد  أبو  ماجة  ابن  المؤلف:  ماجه  ابن  سنن   •
اهلل محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد 



4٠8
»فضائل سورة الزلزلة في الكتب السّتة )دراسة تحليلية(«

د. شعيب هالل جاسم الهيتي

عبد  فـــؤاد  محمد  تحقيق:  ـــ(  ٢٧3هــ )الــمــتــوفــى: 
فيصل  العربية  الكتب  إحياء  دار  الناشر:  الباقي 

عيسى البابي الحلبي .
• سنن أبي داود، المؤلف: أبو داود سليمان بن 
عمرو  بن  شــداد  بن  بشير  بن  إسحاق  بن  األشعث 
ِجْستاني )المتوفى: ٢٧5هـ(، المحقق:  األزدي الّسِ
،الــنــاشــر:  الــحــمــيــد  عــبــد  ــن  ــدي ال محيي  محمد 

المكتبة العصرية، صيدا بيروت .
أحمد  المؤلف:  للبيهقي  الصغرى  السنن   •
الــُخــْســَرْوِجــردي  موسى  بــن  علي  بــن  الحسين  بــن 
٤58هـــ(  )المتوفى:  البيهقي  بكر  أبو  الخراساني، 
النشر:  دار  قلعجي  أمين  المعطي  عبد  المحقق: 
باكستان  كراتشي  اإلسالمية،  الــدراســات  جامعة 

الطبعة: األولى، ١٤١0هـ ١٩8٩م .
أحمد  الــمــؤلــف:  للبيهقي  الكبرى  السنن   •
الــُخــْســَرْوِجــردي  موسى  بــن  علي  بــن  الحسين  بــن 
٤58هـــ(  )المتوفى:  البيهقي  بكر  أبو  الخراساني، 
دار  الــنــاشــر:  عطا  ــقــادر  ال عبد  محمد  المحقق: 
الثالثة،  الطبعة:  لبنان  بيروت  العلمية،  الكتب 

١٤٢٤ هـ ٢003 م .
الدين  شمس  ،المؤلف:  النبالء  أعالم  سير   •
َقاْيماز  أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن 
الذهبي )المتوفى: ٧٤8هـ( ،الناشر: دار الحديث- 

القاهرة، الطبعة: ١٤٢٧هـ-٢006م .
محمد  أبــو  ،الــمــؤلــف:  داود  أبــي  سنن  شــرح   •
بن أحمد بن حسين  بن موسى  بن أحمد  محمود 

)المتوفى:  العينى  الدين  بــدر  الحنفى  الغيتابى 
إبراهيم  بن  خالد  المنذر  أبــو  ،المحقق:  855هــــ( 
الرياض ،الطبعة:  الرشد  ،الناشر: مكتبة  المصري 

األولى، ١٤٢0 هـ -١٩٩٩ م .
• شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى 
بـ )الكاشف عن حقائق السنن( ،المؤلف: شرف 
 ، )٧٤3هــــ(  الطيبي  اهلل  عبد  بن  الحسين  الدين 
المحقق: د. عبد الحميد هنداوي ،الناشر: مكتبة 
،عدد  الرياض(  المكرمة  )مكة  الباز  مصطفى  نزار 
ترقيم  )فــي  للفهارس(  ومجلد   ١٢(  ١3 ــزاء:  األجــ
مسلسل واحد( ،الطبعة: األولى، ١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م .
المؤلف:  بطال  البن  البخارى  صحيح  شرح   •
ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 
)المتوفى: ٤٤٩هـ( تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم 
دار النشر: مكتبة الرشد السعودية، الرياض الطبعة: 

الثانية، ١٤٢3هـ ٢003م .
• صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المؤلف: 
بن  معاذ  بن  حبان  بن  أحمد  بن  حبان  بن  محمد 
الُبستي  ــدارمــي،  ال حــاتــم،  أبــو  التميمي،  َمــْعــبــَد، 
األرنـــؤوط  شعيب  المحقق:  35٤هــــ(  )المتوفى: 
الثانية،  الطبعة:  بيروت  الرسالة  مؤسسة  الناشر: 
المكتب  الناشر:  األعظمي  ،مصطفى   ١٩٩3  ١٤١٤

اإلسالمي بيروت، الطبعة: األولى، ١٤٢٢هـ ٢00٢ م.
عبد  أبــو  الــمــؤلــف:  والــمــتــروكــون،  الضعفاء   •
الخراساني،  علي  بن  شعيب  بن  أحمد  الرحمن 
محمود  المحقق:  303هــــ(،  )المتوفى:  النسائي 
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الطبعة:  حلب،  الوعي  دار  الناشر:  زايــد،  إبراهيم 
األولى، ١3٩6هـ .

محمد  اهلل  عبد  ــو  أب الــمــؤلــف:  الــضــعــفــاء،   •
هـ   ٢56 ــمــتــوفــى:  ،ال ــاري  ــخ ــب ال إســمــاعــيــل  بــن 
أبي  إبــراهــيــم  بــن  أحمد  اهلل  عبد  أبــو  ،المحقق: 
 , سمنود  عباس  ابــن  مكتبة  ،الناشر:  العينين 

مصر، الطبعة: األولى، ٢005 م .
اهلل  عبد  ــو  أب الــمــؤلــف:  الــكــبــرى،  الطبقات   •
مــحــمــد بــن ســعــد بــن مــنــيــع الــهــاشــمــي بــالــوالء، 
البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفى: 
٢30هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: 
 ١٤١0 األولى،  الطبعة:  بيروت،  العلمية  الكتب  دار 

هـ ١٩٩0 م .
يــب  الــتــقــر شـــــرح  ــي  ــ ف يـــب  ــر ــثـ ــتـ الـ طـــــرح   •
وترتيب  األسانيد  يب  تقر يب:  بالتقر )المقصود 
الدين  ــن  ي ز الفضل  ــو  أب الــمــؤلــف:  المسانيد( 
بن  الرحمن  عبد  بن  الحسين  بن  الرحيم  عبد 
806هـ(  )المتوفى:  العراقي  إبراهيم  بن  بكر  أبي 
الحسين  بن  الرحيم  عبد  بن  أحمد  ابنه:  كمله  أ
ولي  رعــة  ز أبــو  المصري،  ثم  يــانــي  الــراز الــكــردي 
الناشر:  8٢6هـ(  )المتوفى:  العراقي  ابن  الدين، 

. القديمة  ية  المصر الطبعة 
ــاري شـــرح صــحــيــح الــبــخــاري  ــقـ ــدة الـ ــم • ع
موسى  بن  أحمد  بن  محمود  محمد  أبو  المؤلف: 
بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين 
إحياء  دار  الــنــاشــر:  ـــ(  855هــ )الــمــتــوفــى:  العينى 

التراث العربي بيروت .
ومعه  داود،  أبــي  سنن  شــرح  المعبود  عــون   •
إيضاح  حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود و
أمير  بن  أشرف  محمد  المؤلف:  ومشكالته  علله 
بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، 
١3٢٩هـــ(  )المتوفى:  ــادي  آب العظيم  الصديقي، 
الطبعة:  ــيــروت  ب العلمية  الــكــتــب  دار  الــنــاشــر: 

الثانية، ١٤١5 هـ . 
الخليل  الرحمن  عبد  أبــو  المؤلف:  العين،   •
البصري  الفراهيدي  تميم  بن  عمرو  بن  أحمد  بن 
)المتوفى: ١٧0هـ( ،المحقق: د مهدي المخزومي، 

د إبراهيم السامرائي ،الناشر: دار ومكتبة الهالل .
سليمان  أبـــو  الــمــؤلــف:  الــحــديــث،  غــريــب   •
البستي  الخطاب  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  حمد 
الــمــعــروف بــالــخــطــابــي )الــمــتــوفــى: 388 هــــ( ن 
خرج  الــغــربــاوي،  إبراهيم  الكريم  عبد  المحقق: 
دار  الناشر:  النبي،  رب  عبد  القيوم  عبد  أحاديثه: 

الفكر دمشق، عام النشر: ١٤0٢ هـ ١٩8٢ م.
القاسم  ُعبيد  أبو  المؤلف:  الحديث،  • غريب 
بن ساّلم بن عبد اهلل الهروي البغدادي )المتوفى: 
خان،  المعيد  عبد  محمد  د.  المحقق:  ٢٢٤هـــ(، 
حيدر  العثمانية،  المعارف  دائــرة  مطبعة  الناشر: 
آباد- الدكن، الطبعة: األولى، ١38٤ هـ - ١٩6٤ م .

• فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: 
العسقالني  الفضل  أبــو  حجر  بــن  علي  بــن  أحمد 
الــنــاشــر:  حــيــدر  أحــمــد  عــامــر  تحقيق:  الــشــافــعــي 
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١٩٩0 دار  مؤسسة نادر بيروت الطبعة: األولى، ١٤١0 
كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد  المعرفة بيروت، رقم 

فؤاد عبد الباقي .
نبينا  ســنــة  ألحـــكـــام  ــجــامــع  ال ــغــفــار  ال تـــح   •
المختار ،المؤلف : الحسن بن أحمد بن يوسف 
باعي الصنعاني )المتوفى:  بن محمد بن أحمد الّرُ
الشيخ  بإشراف  مجموعة   : ،المحقق  ـــ(  ١٢٧6ه
الفوائد ،الطبعة:  : دار عالم  العمران ،الناشر  علي 

األولى، ١٤٢٧ هـ .
ــتــرمــذي،  ــع ال ــام • قـــوت الــمــغــتــذي عــلــى ج
الدين  جالل  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  المؤلف: 
السيوطي )المتوفى: ٩١١هـ(، إعداد الطالب: ناصر 
فضيلة  ،إشــــراف:  الغريبي  حامد  بــن  محمد  بــن 
األستاذ الدكتور/ سعدي الهاشمي، الناشر: رسالة 
كلية  المكرمة  مكة  الــقــرى،  أم  جامعة  الدكتوراة 
الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة ،عام 

النشر: ١٤٢٤ هـ .
الكتب  رواية في  له  • الكاشف في معرفة من 
الستة ،المؤلف: شمس الدين أبو عبد اهلل محمد 
بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 
محمد  أحمد  عوامة  محمد  ،المحقق:  ٧٤8هـــ( 
للثقافة  الــقــبــلــة  دار  ،الـــنـــاشـــر:  الــخــطــيــب  نــمــر 
،الطبعة:  جدة  القرآن،  علوم  مؤسسة  اإلسالمية 

األولى، ١٤١3 هـ ١٩٩٢ م .
المؤلف:  ــبــاس  ل اإل ومــزيــل  الــخــفــاء  كشف   •
الجراحي  الــهــادي  عبد  بن  محمد  بن  إسماعيل 

العجلوني الدمشقي، أبو الفداء )المتوفى: ١١6٢هـ( 
الحميد  عبد  تحقيق:  العصرية  المكتبة  الناشر: 
الطبعة: األولى،  بن أحمد بن يوسف بن هنداوي 

١٤٢0هـ ٢000م .
• الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري 
سعيد،  بن  علي  بن  يوسف  بن  محمد  ،المؤلف: 
ـــ(  ــن الــكــرمــانــي )الــمــتــوفــى: ٧86هــ ــدي شــمــس ال
بيروت-لبنان  العربي،  التراث  إحياء  دار  ،الناشر: 

،طبعة أولى: ١356هـ ١٩3٧م .
أحمد  الفضل  أبــو  ،المؤلف:  الميزان  لسان   •
بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 
المعرف  ،الــمــحــقــق: دائـــرة  ـــ(  ــ )الــمــتــوفــى: 85٢ه
ــهــنــد ،الـــنـــاشـــر: مــؤســســة األعــلــمــي  الــنــظــامــيــة ال
الثانية،  ،الــطــبــعــة:  لبنان  بــيــروت  للمطبوعات 

١3٩0هـ /١٩٧١م .
• الــمــجــتــبــى مــن الــســنــن، الــســنــن الــصــغــرى 
بن  أحمد  الرحمن  عبد  أبــو  المؤلف:  للنسائي، 
)المتوفى:  النسائي  الخراساني،  علي  بن  شعيب 
الناشر:  غــدة،  أبــو  الفتاح  عبد  تحقيق:  303هــــ(، 
الطبعة:  حلب،  اإلسالمية  المطبوعات  مكتب 

الثانية، ١٤06-١٩86.
نور   : المؤلف  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  مجمع   •
دار   : ،الــنــاشــر  الهيثمي  بكر  أبــي  بــن  علي  الــديــن 

الفكر، بيروت ١٤١٢ هـ .
أبو محمد علي بن  المؤلف:  ثار،  باآل المحلى   •
أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري 
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)المتوفى: ٤56هـ(، الناشر: دار الفكر بيروت .
المصابيح،  مشكاة  شــرح  المفاتيح  مــرعــاة   •
عبد  محمد  بــن  اهلل  عبيد  الحسن  ــو  أب الــمــؤلــف: 
بــن حسام  أمـــان اهلل  بــن  بــن خــان محمد  الــســالم 
١٤١٤هـ(  )المتوفى:  المباركفوري  الرحماني  الدين 
واإلفتاء  والدعوة  العلمية  البحوث  إدارة  الناشر:   ،
الثالثة  ،الطبعة:  الهند  بنارس  السلفية  الجامعة 

١٤0٤ هـ، ١٩8٤ م .
المصابيـح  مشـكاة  شـرح  المفاتيـح  مرقـاة   •
لـي بـن )سـلطان( محمـد، أبـو الحسـن نـور الديـن 
١0١٤هــ(،  )المتوفـى:  القـاري  ي  الهـرو المـال 
،الطبعـة:  لبنـان  بيـروت  الفكـر،  دار  الناشـر: 

. ٢00٢م  ١٤٢٢هــ  األولـى، 
أبو  المؤلف:  الصحيحين  على  المستدرك   •
كم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن  عبد اهلل الحا
الطهماني  الضبي  الحكم  بن  ُنعيم  بن  يه  حمدو
النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: ٤05هـ( 
دار  الــنــاشــر:  عطا  الــقــادر  عبد  مصطفى  تحقيق: 
الكتب العلمية بيروت الطبعة: األولى، ١٤١١ ١٩٩0.
• مسند ابن أبي شيبة المؤلف: أبو بكر بن أبي 
عثمان  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  اهلل  عبد  شيبة، 
بن خواستي العبسي )المتوفى: ٢35هـ( المحقق: 
عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي 
الناشر: دار الوطن الرياض الطبعة: األولى، ١٩٩٧م .
العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند   •
مسلم  ،المؤلف:   � اهلل  رسول  إلى  العدل  عن 

النيسابوري  القشيري  الحسن  ــو  أب الحجاج  بــن 
عبد  ــؤاد  ف محمد  ،المحقق:  ٢6١هــــ(  )المتوفى: 

الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت .
المؤلف:  ــار،  اآلث صحاح  على  ــوار  األن مشارق   •
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 
النشر:  الفضل )المتوفى: 5٤٤هـ( ،دار  أبو  السبتي، 

المكتبة العتيقة ودار التراث .
• الميسر في شرح مصابيح السنة

بن  حسين  بن  حسن  بن  اهلل  فضل  المؤلف:   •
وِرِبْشِتي  الّتُ الــديــن  شهاب  اهلل،  عبد  أبــو  يوسف 
الحميد  عبد  د.  ،المحقق:  هـــ(   66١ )المتوفى: 
الــبــاز  مصطفى  ــزار  ــ ن مكتبة  ،الــنــاشــر:  هـــنـــداوي 

،الطبعة: الثانية، ١٤٢٩ هـ ٢008 هـ .
حاشيته  مع  الهداية  ألحاديث  الراية  نصب   •
لمعي في تخريج الزيلعي ،المؤلف: جمال  بغية األ
محمد  بن  يوسف  بن  اهلل  عبد  محمد  أبــو  الدين 
محمد  ،المحقق:  ـــ(  ٧6٢هـ )المتوفى:  الزيلعي 
والنشر  للطباعة  يــان  الــر مؤسسة  ،الــنــاشــر:  عــوامــة 
اإلسالمية-  للثقافة  القبلة  دار  -لبنان/  بيروت 
جدة السعودية ،الطبعة: األولى، ١٤١8هـ/١٩٩٧م .

المؤلف:  ثر،  واأل الحديث  غريب  في  النهاية   •
بن  محمد  بن  المبارك  السعادات  أبو  الدين  مجد 
محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري 
المكتبة  ،الــنــاشــر:  ـــ(  606هـ )المتوفى:  ثــيــر  األ ابــن 
طاهر  ،تحقيق:  ١٩٧٩م  ١3٩٩هـــ  بيروت،  العلمية 

ى محمود محمد الطناحي . أحمد الزاو




