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 المقدمة 

ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا  إّن الحمد هلل نحمده ونستعينه
وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، 
 وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أّن محمداً عبده ورسوله .

 أّما بعد:

 فإّن من نعم هللا تعالى علينا وتوفيقه إيانا لخدمة السنة النبوية؛ أن هدانا
لتخريج ودراسة جزء من كتاب الكافي، والذي هو من الُعَمد في الفقه، 
والسيما في مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، كيف ال وقد ألف هذا الكتاب إمام 
من أئمة الحنابلة وعلم من أعالمها، أال وهو الشيخ العالمة الفقيه موفق 

 الدين ابن قدامة المقدسي .

اهب الفقهية، وتأخذ بأقوال الفقهاء، وأقوال إَن األمة اإلسالمية تتبع المذ
الفقهاء هذه؛ إنما هي نابعة من الكتاب والسنة، وخير دليل على ذلك كتاب 
الكافي، فما من مسألة فقهية فيه؛ إاّل وقد استشهد لها مؤلفها بدليل إما من 
الكتاب وإما من السنة، وكتاب هللا عز وجل ال يأتيه الباطل من بين يديه وال 

خلفه، فقد تكفل هللا بحفظه، وأما سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد  من
دخل فيها ما ليس منها؛ إاّل أّن هللا عز وجل قد هيأ لها رجاال يعرفون 
صحيحها من ضعيفها؛ فتفرغوا لها، وحرصوا كل الحرص على بيان 

 الحديث المقبول من غيره .

دراسة وتخريج أحاديث وآثار ختيار على ونتيجة لهذه األهمية؛ وقع اال
كتاب الكافي، وكان نصيبي منه كتاب الصالة، من باب صفة األئمة إلى 
باب صالة الكسوف، فصار عنوان الرسالة )األحاديث واألثار التي أوردها 

هـ( في كتابه الكافي في فقه اإلمام أحمد بن 026ابن قدامة المقدسي )ت
الكسوف( ــ دراسة وتخريج ــ، حنبل من باب صفة األئمة إلى باب صالة 

وقد استشرت في هذا الموضوع عدداً من األساتذة األفاضل في كلية اإلمام 
األعظم، فشجعوني على الكتابة في هذا الموضوع، فقمت من خالل 
دراستي هذه؛ ببيان وتمييز األحاديث واألثار الصحيحة والحسنة والضعيفة 

 . التي أوردها ابن قدامة في كتابه الكافي

 التخريج دراسة وكان سبب اختياري لهذا الموضوع؛ هو رغبتي في 
 األسانيد والحكم على األحاديث .و
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 خطة البحث :

 وخاتمة . ستة فصولعلى  مقدمةال وقد تضمنت هذه الرسالة بعد هذه

المقدمة : فيها أهمية الموضوع، وسبب اختياره، ومنهجي في البحث، 
 وخطة البحث اإلجمالية .

 األول : حياة المؤلف .الفصل 

 وفيه ثالثة مباحث :

 المبحث األول : ترجمة ابن قدامة المقدسي، وفيه خمسة مطالب .

 المبحث الثاني : التعريف بكتاب الكافي ومنهجه فيه، وفيه مطلبان .

 المبحث الثالث : منهجه الحديثي في كتابه الكافي .

 الفصل الثاني : صفة األئمة .

 وفيه ثالثة مباحث :

 المبحث األول : إمامة األعمى والفاسق، وفيه مطلبان .

 ، وفيه ثالثة مطالب .باإلمامة األحقالمبحث الثاني : 

 ، وفيه مطلبان .إمامته تكره منالمبحث الثالث : 

 الفصل الثالث : موقف اإلمام والمأموم في الصالة .

 وفيه أربعة مباحث :

 اإلمام، وفيه أربعة مطالب .المبحث األول : موقف المأموِمين من 

 المبحث الثاني : موقف المأموِمين، وفيه مطلبان .

 المبحث الثالث : ما يبطل الصالة وما ال يبطلها، وفيه ثالثة مطالب .

 ، وفيه ثالثة مطالب . والمأموم لإلمامالمبحث الرابع : مستحبات الصالة 

 الفصل الرابع : قصر الصالة والجمع بين الصالتين .

 فيه ثالثة مباحث :و

 المبحث األول : مسافة القصر ومدتها، وفيه مطلبان .
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 المبحث الثاني : إتمام الصالة للمسافر، وفيه ثالثة مطالب .

المبحث الثالث : استحباب قول اإلمام المسافر للمقيمين صلوا أربعا فإنا 
 سفر .

 الفصل الخامس : صالة الجمعة وصالة العيدين .

 : وفيه سبعة مباحث

 خمسة، وفيه  الجمعة يوم في المسافر صالة حكم:  األول المبحث
 مطالب .

المبحث الثاني : ما يجوز في صالة الجمعة وما ال يجوز وما يجب في 
 خطبتها، وفيه ثالثة مطالب .

 الخطبة في وكذلك الجمعة يوم في فعله يستحب ما:  المبحث الثالث
 مطالب . سبعة، وفيه والصالة

الرابع : حكم اجتماع العيد مع الجمعة ووقت صالة العيد، وفيه المبحث 
 مطلبان .

 المبحث الخامس : ما يستحب فعله في العيدين، وفيه سبعة مطالب .

 المبحث السادس : صفة صالة العيدين، وفيه مطلبان .

المبحث السابع : التكبير عقب الصلوات وعدم اإلنتفال قبل صالة العيد، 
 وفيه مطلبان .

 الفصل السادس : صالة المريض وصالة الخوف .

 وفيه مبحثان :

 المبحث األول : جواز الصالة باإليماء لمرض أو لعذر أخر .

 المبحث الثاني : كيفية صالة الخوف .

 . العلمية الرسالة هذه في إليها توصلت التي النتائج أبرز فيها:  الخاتمة
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 الدراسات السابقة :

 عدة طبعات، ومن أشهر الطبعات التي وقفت عليها:كتاب الكافي مطبوع 

طبعة دار الكتب الِعلمية، بتحقيق : محمد فارس ومسَعد عبد الحميد  -1
 السَعدني، وهي تقع في أربع مجلدات .

طبعة دار هجر، بتحقيق : عبد هللا بن عبد المحسن التركي، وهي  -2
 تقع في ست مجلدات .

حية تخريج الحديث، ودراسة لكن عملنا يختلف تماماً مع عملهم من نا
 اإلسناد، والحكم على الحديث، وذكر المتابعات والشواهد، وغير ذلك .

 على النحو اآلتي :كتابة هذه الرسالة فهو منهجي في  وأما

كتبت ترجمة عن الشيخ العالمة الفقيه موفق الدين ابن قدمة  -1
وعرجت  المقدسي، فتكلمت عن نشأته العلمية، وعن أبرز شيوخه وتالميذه،

 على أشهر مؤلفاته .
نقلت الحديث أو األثر من كتاب الكافي، مع كتابة رقم الجزء  -2

والصفحة، وقد اعتمدت في ذلك على النسخة المطبوعة بدار الكتب الِعلمية، 
بتحقيق: محمد فارس ومسَعد عبد الحميد السَعدني، وهي تقع في أربع 

 مجلدات .
بط مجموع األحاديث وضعت لكل حديث وأثر رقما تسلسليا، لض -3

 واآلثار الواردة في الرسالة من أولها إلى آخرها .
خرجت األحاديث واآلثار من الكتب التسعة، وأحيانا خرجتها من  -4

الكتب األخرى كالسنن والمسانيد والمعاجم والمصنفات وغير ذلك، حسب 
 الحاجة إليه، ثم رتبت التخريج حسب وفيات المؤلفين .

الصحيحين، أو في أحدهما، فأكتفي بتخريجهما، إذا كانت الرواية في  -5
 وال أتجاوزهما إلى غيرهما من الكتب األخرى ففيهما الغنية والكفاية .

أذكر اسم الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث، إن كان  -0
الكتاب مرتبا الكتب واألبواب، وفي غير ذلك أذكر الجزء والصفحة ورقم 

 الحديث، وذلك في الهامش .
ترجمت لرواة الصحيحين ـ الذين ذكرت أسمائهم فقط أو كناهم أو  -7

ألقابهم ـ ترجمة معرفية فقط، وذلك في الهامش، وقد اعتمدت في ذلك على 
الكتب المختصة في تراجم رجال الصحيحين، ك )رجال صحيح البخاري( 

 للكالباذي، و)رجال صحيح مسلم( البن منجويه .



 

5 
 

ة معرفية نقدية، وذلك في ترجمت لرواة غير الصحيحين ترجم -8
صلب الموضوع، وقد اعتمدت في ذلك على كتب الجرح والتعديل، وكتب 

 الثقات، والضعفاء، وكتب التاريخ، والسؤاالت، وغير ذلك .
 رتبت أقوال المجرحين والمعدلين حسب تاريخ الوفاة . -9
اعتمدت في الحكم في بيان حال الراوي على قولي الذهبي وابن  -16

أما إذا اختلفا، فإني أنظر في أقوال األئمة المجرحين  حجر إن اتفقا،
 والمعدلين، ثم أذكر منها ما هو راجح في حال الراوي .

ذكرت شيخ الراوي وتلميذه؛ إلثبات السماع واللقاء بين شيخه  -11
 وتلميذه، وقد اعتمدت في ذلك على كتاب تهذيب الكمال للمزي .

بته، وأحيل على إذا كان الراوي سبقت ترجمته، فإني أذكر رت -12
 الموضع الذي سبقت فيه ترجمته .

إذا كان الحديث أو األثر معزواً إلى مصدر من المصادر الحديثية،  -13
فهنا ألتزم بدراسة هذا السند؛ إاّل إذا وجدته في الصحيحين أو في أحدهما 

 فإني أقدم رواية الصحيح على غيره لمكانة الصحيحين عند األمة .
أو األثر معزواً إلى مصدر من المصادر  أما إذا لم يكن الحديث -14

 الحديثية، فإني أدرس الرواية المقاربة للرواية التي ذكرها ابن قدامة .
إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإني أكتفي  -15

 بتخريجهما، من غير دراسٍة لإلسناد أو الحكم على الحديث .
ذلت الجهد أما إذا كان الحديث في غير الصحيحين، فإني قد ب -10

وبحسب الطاقة في دراسته، وحكمت عليه حسب قواعد المصطلح، والعلل، 
 والجرح والتعديل .

أعزز ما توصلت إليه من درجة الحديث بقول المتقدمين والمتأخرين  -17
كالبخاري، والترمذي، والدارقطني، والنووي، وابن الملقن، وابن حجر، 

 . ، ورتبت أقوالهم حسب تاريخ الوفاة وغيرهم
 ذكرت الشواهد والمتابعات؛ لتقوية األحاديث . -18
شرحت األلفاظ الغريبة في الحديث، وقد اعتمدت في ذلك على كتب  -19

 غريب الحديث، والشروحات الحديثية، والمعاجم .
رتبت المصادر والمراجع في الهامش حسب وفيات مؤلفيها، وإذا  -26

قم الجزء ذكرت المصدر ألول مرة، فإني أذكر بطاقته كاملة، ثم أذكر ر
والصفحة، أما إذا ذكرته مرة أخرى، فإني أكتفي باسم الكتاب مختَصراً، ثم 

 أذكر رقم الجزء والصفحة .
إحاالت الرواة في الصحيحين تختلف مع إحاالت الرواة في غير  -21

 الصحيحين، من حيث األرقام والصفحات .
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وختاماً : هذا جهد متواضع، من طالب معرض للخطأ والزلل، فما كان 
فيه من توفيق فمن هللا، وما كان فيه من خطأ أو سهو أو نسيان، فمني ومن 

 الشيطان .

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على المرسلين، والحمد هلل 
 رب العالمين .
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 األول الفصل

 المؤلف حياة

 

 : مباحث ثالثة وفيه

 المقدسي . قدامة ابن ترجمة:  األول المبحث

 . فيه ومنهجه الكافي بكتاب التعريف:  الثاني المبحث

 . الكافي كتابه في الحديثي منهجه:  الثالث المبحث
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 األول المبحث

 المقدسي قدامة ابن ترجمة

 

 : مطالب خمسة وفيه

 . ونسبته ولقبه وكنيته اسمه:  األول المطلب

 . العلمية نشأته:  الثاني المطلب

 . وتالميذه شيوخه:  الثالث المطلب

 . مصنفاته:  الرابع المطلب

 . وفاته:  الخامس المطلب
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 ولالمطلب األ

 اسمه وكنيته ولقبه ونسبته

 مقدام بن قدامة بن محمد بن أحمد بن هللا عبد محمد أبو الدين موفقهو 
 ،الحنبلي، الصالحي الدمشقي، ثم المقدسي، ،الجماعيلي هللا عبد بن نصر بن

 .األعالم  وأحد اإلسالم، شيخ ،المجتهد العالمة، اإلمام، الفقيه،

اِعيل : (هـ541) سنة شعبان في لدو اِعيل، وَجمَّ  نابلس جبل في قرية بَجمَّ
، ورحل عنها مع أهله ـ ، وهي قريبة من بيت المقدسفلسطين أرض من

بعد أن بلغ العاشرة من عمره ـ إلى دمشق وأقام فيها 
(1)

 . 

 

 المطلب الثاني

 العلمية نشأته

 وَحِفظَ ، القرآن ظَ فِ وحَ نشأ ابن قدامة منذ صغره على االشتغال بالعلم، 
 وابن هو ورحل، العالم وأذكياء العلم، بحور من وكان، الخرقي مختصر

 إلى العلم طلب في وستين إحدى سنة أول في الغني عبد الحافظ هتخال
 مدرسته، في فنزال يوما، خمسين القادر عبد الشيخ حياة من فأدركا، بغداد

 فأتقنا سنين، أربع ببغداد وأقاما، الخرقي مختصر في عليه يقرآن وشرعا
 والحديث الفقه

(2)
 . 

                                                
: المتوفى) الحموي الرومي هللا عبد بن ياقوت هللا عبد أبو الدين شهاب:  البلدان معجمينظر :  ((1

:  النبالء أعالم سير، و 159 /2 ، م 1995 ، الثانية الطبعة ، بيروت صادر، دار ،( هـ020
 ،( هـ748:  المتوفى) الذهبي َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس
 الطبعة ، الرسالة مؤسسة ، األرناؤوط شعيب الشيخ بإشراف المحققين من مجموعة:  تحقيق
 بن الرحمن عبد الدين زين:  الحنابلة طبقات ذيل، و 105 /22 ، م 1985/  هـ 1465 ، الثالثة
،  (هـ795: المتوفى) الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي، الَسالمي، الحسن، بن رجب بن أحمد

 األولى، الطبعة،  الرياض - العبيكان مكتبة ، العثيمين سليمان بن الرحمن عبد د: المحقق
 . 281 /3،  م 2665 - هـ 1425

 شمس:  َواألعالم المشاهير َوَوفيات اإلسالم وتاريخ،  105/ 22:  النبالء أعالم سيرينظر :  ((2

:  تحقيق ،( هـ748: المتوفى) الذهبي َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين
 ، 061 /13 ، م 2663 األولى، الطبعة ، اإلسالمي الغرب دار ، معروف عّواد بشار الدكتور
 . 281/ 3:  الحنابلة طبقات وذيل
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 فاازع ،الحياء كثير وكان والورع، بالزهد، الدين موفق الشيخ اتصف
 محبا ،للقرآن التالوة كثير متواضعا، ،لينا ،هينا وأهلها، الدنيا عن

 االعتقاد صحيح العبادة، كثير ،سخيا جوادا، ،الخلق حسن للمساكين،
(1)

 . 

 

 المطلب الثالث

 شيوخه وتالميذه

 أوال : شيوخه :

 : أبرزهم من وكانأخذ ابن قدامة عن جماعة من العلماء األجالء ، 

الدقاق، البغدادي،  القاسم أبو علي، هالل بن بن الحسن بن هللا هبة -1
هـ(، وتوفي 471الرواية، ولد سنة ) جليل معمر، صحيح ُمْسِنُد بغداد، شيخ

 هـ(502سنة )
(2)

 . 
 ابن الفتح أبو الحاجب، سلمان، بن أحمد بن الباقي عبد بن محمد -2

 هـ(504هـ(، وتوفي سنة )477البغدادي، ولد سنة ) البطي،
(3)

 . 
 الدجاجي، ابن الحسن أبو علي، بن سعيد بن نصر بن هللا سعد -3

 هـ(504هـ(، وتوفي سنة )486ولد سنة )المقرئ،  الواعظ، البغدادي،
(4)

 . 
 األصل، الدينوري القاسم، أبو إبراهيم، بن بندار بن ثابت بن يحيى -4

 (هـ500ت)البقال،  البغدادي،
(5)

 . 
محمد  الطباخ، أبو محمد بن هللا عبد بن الحسين بن علي بن المبارك -5

بالحرم،  الحنابلة وإمام المكرمة، مكة الحافظ، نزيل البغدادي، المحدث،
 (هـ575ت)

(0)
 . 

 

 

                                                
 بن قِْزأُوغلي بن يوسف المظفر أبو الدين شمس:  األعيان تواريخ في الزمان مرآةينظر :  ((1

 ،قين مجموعة من المحق: تحقيق،  (هـ 054 - 581) «الجوزي ابن سبط» بـ المعروف هللا عبد
 . 205 /22،  م 2613 - هـ 1434 األولى، الطبعة،  سوريا - دمشق العالمية، الرسالة دار
 . 26/471:  النبالء أعالم سيرينظر :  ((2
 . 12/320:  اإلسالم تاريخ ينظر : ((3
 . 12/317المصدر نفسه :  ينظر : ((4
 . 26/565:  النبالء أعالم سير ينظر : ((5
 . 2/317:  الحنابلة طبقات ذيل ينظر : ((0
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 ثانيا : تالميذه :

 تتلمذ على يديه جماعة من طلبة العلم، وكان من أبرزهم :

 بن إبراهيم بن إسماعيل بن الرحمن عبد القاسم أبو الدين شهاب -1
 بأبي النحوي، المعروف المقرئ، الشافعي، الدمشقي، ثم عثمان المقدسي،
العالمة، سمع مسند الشافعي من ابن قدامة، ولد سنة  الحافظ، شامة، اإلمام،

 هـ(005هـ(، وتوفي سنة )599)
(1)

 . 
 محمد بن أحمد بن محمد بن هللا عبد بن إبراهيم إسحاق أبو الدين عز -2
الدمشقي،  األصل، الجماعيلي نصر، المقدسي، بن مقدام بن قدامة بن

هـ(، وتوفي سنة 060)ولد سنة القدوة،  الزاهد، الحنبلي، اإلمام، الصالحي،
 هـ(000)

(2)
 . 

 رافع بن الفتح أبي بن منصور أبي بن يحيى زكريا أبو الدين جمال -3
 المعمر، نزيل المحدث، الصيرفي، الفقيه، إبراهيم الحراني، ابن بن علي بن

 هـ(078هـ(، وتوفي سنة )583ولد سنة )دمشق، 
(3)

 . 
 بن الواحد عبد بن الرحيم عبد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس -4
 المحدث، الكمال، ابن الصالحي، المقدسي، الرحمن السعدي، عبد بن أحمد

 هـ(088هـ(، وتوفي سنة )067ولد سنة )الزاهد، القدوة، 
(4)

 . 
 ابن فضل، بن أحمد بن علي بن إسحاق إبراهيم الدين أبو تقي -5

ولد سنة الشام،  مسند الزاهد، القدوة، الحنبلي، اإلمام، الصالحي، الواسطي،
 هـ(092هـ(، وتوفي سنة )062)

(5)
 . 

 

 

 

 

                                                
 الصالحي الدمشقي الهادي عبد بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو:  الحديث علماء طبقات ينظر : ((1

 والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة ، الزيبق إبراهيم البوشي ـ أكرم: تحقيق،  (هـ 744: المتوفى)
 . 4/240،  م 1990 - هـ 1417 الثانية، الطبعة،  لبنان - بيروت والتوزيع،

 . 128 /15:  اإلسالم تاريخ ينظر : ((2
 . 4/149:  الحنابلة طبقات ذيل ينظر : ((3
 . 224 /4المصدر نفسه :  ينظر : ((4
 . 15/745:  اإلسالم تاريخ ينظر : ((5
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 المطلب الرابع

 مصنفاته

 ألف ابن قدامة العديد من المؤلفات، ومن أشهر هذه المؤلفات :

"المغني" في الفقه، ويقع في عشر مجلدات، وهو من أشهر كتبه،  -1
 وبه يعرف، وهو مطبوع .

 مجلدات، وهو مطبوع . أربع في "الكافي" في الفقه، ويقع -2
 . مطبوع وهو مجلد، الفقه، في" المقنع" -3
 "العمدة" في الفقه، وهو مجلد صغير، وهو مطبوع . -4
  وهو" في أصول الفقه، مجلد، المناظر وجنة الناظر روضة" -5

 . مطبوع
، في الحديث، وهو مجلد ضخم، وهو للخالل "العلل مختصر" -0

 مطبوع .
 . مطبوع وهو جزء، العقيدة، في" االعتقاد" -7
" في العقيدة، جزء، وهو مطبوع التأويل ذم" -8

(1)
 . 

 

 المطلب الخامس

 وفاته

الشيخ العالمة موفق الدين ابن قدامة ـ تغمده هللا برحمته، وأسكنه  توفي
هـ(، 026سنة ) الفطر، عيد يوم ،السبت يوم ،بدمشق بمنزله فسيح جناته ـ

 حفْ سَ  إلى لَ مِ وحُ  الغد، من عليه يَ ل  وصُ ( سنة، 79وكان له يوم توفي )
 مثله ريُ  لم عظيم   جمع   وكانَ  به، فنفدُ  قاسيون

(2)
 . 

 

 

                                                
:  الحنابلة طبقات ذيل، و 13/061:  اإلسالم تاريخ، و 22/108:  النبالء أعالم سيرينظر :  ((1

 العماد ابن محمد بن أحمد بن الحي عبد:  ذهب من أخبار في الذهب شذرات، و 3/292
: أحاديثه خرج،  األرناؤوط محمود: حققه،  (هـ1689: المتوفى) الفالح أبو الحنبلي، الَعكري

 م 1980 - هـ 1460 األولى، الطبعة،  بيروت - دمشق كثير، ابن دار ، األرناؤوط القادر عبد
 ،7/106 . 
 . 7/102:  الذهب شذراتينظر :  ((2
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 الثاني المبحث

 فيه ومنهجه الكافي بكتاب التعريف

 

 : مطلبان وفيه

 . الكافي بكتاب التعريف:  األول المطلب

 . الكافي كتابه في المقدسي قدامة ابن منهج:  الثاني المطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 ولالمطلب األ

 الكافيالتعريف بكتاب 

 المقنع بين متوسط كتاب هويعد كتاب الكافي من أهم كتب الحنابلة، و
 في راعى، وقد صنفه ابن قدامة للمتوسطين، ذلك ألن ابن قدامة والمغني
 أربع مؤلفاته في الدين موفق راعى، قال ابن بدران : طبقات أربع مؤلفاته
 ،درجتهم عن ارتقى لمن المقنع ألف ثم ،للمبتدئين العمدة فصنف ؛طبقات
 فيه وذكر ،الكافي لمتوسطينل صنف ثم ،المتوسطين درجة إلى يصل ولم

 حينما المذهب في االجتهاد درجة إلى قارئه نفس لتسمو ؛األدلة من كثيرا
 ألف ثم ،مسلمة قضية يجعلها ولم ،مناقشتها إلى نفسه وترتفع ،األدلة يرى

...  المتوسطين عن درجة ارتقى لمن المغني
(1)

 .  

 المطلب الثاني

 منهج ابن قدامة المقدسي في كتابه الكافي

 هللا استخرت كتاب هذاذكر ابن قدامة منهجه في مقدمة كتابه فقال : 
 بن أحمد هللا عبد أبي األمة ورباني األئمة، إمام مذهب على تأليفه في تعالى
 بين فيه توسطت الفقه، في - عنه هللا رضي - الشيباني حنبل بن محمد
 وعزيت االقتصار، مع مسائله أدلة إلى وأومأت واالختصار، اإلطالة
 سواه، عما فنه في كافيا الكتاب ليكون األمصار؛ أئمة كتب إلى أحاديثه
 بيان بين جامعا تطويل، غير من بالغرض وافيا حواه، بما لقارئه مقنعا
 والدليل الحكم

(2)
 . 

 

 

 

 
                                                

 عبد بن مصطفى بن أحمد بن القادر عبد:  حنبل بن أحمد اإلمام مذهب إلى المدخلينظر :  ((1

 ، التركي المحسن عبد بن هللا عبد. د: المحقق،  (هـ1340: المتوفى) بدران محمد بن الرحيم
 . 434هـ ، ص 1461 الثانية، الطبعة،  بيروت - الرسالة مؤسسة

 بن محمد بن أحمد بن هللا عبد الدين موفق محمد أبو:  بن حنبل أحمد اإلمام فقه في الكافي ((2

( ، هـ026: المتوفى) المقدسي قدامة بابن الشهير الحنبلي، الدمشقي ثم المقدسي الجماعيلي قدامة
 بيروت ـ  األولى الطبعة،  العلمية الكتب دارتحقيق : محمد فارس ـ مسعد عبد الحميد السعدني، 

 . 14 /1 ، م 1994 - هـ 1414 ،
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 المبحث الثالث

 الكافيمنهجه الحديثي في كتابه 

بعد دراسة وتخريج جزء من كتاب "الكافي"؛ تبين لي أّن ابن قدامة 
المقدسي له باع طويل في الحديث، والدليل على ذلك أّن كتابه كان مشحونا 
باألحاديث وآلثار المروية عن النبي صلى هللا عليه وسلم، وأنه يستشهد 

أكثرها تتراوح باألحاديث في كل باب من األبواب الفقهية، وهذه األحاديث 
 بين الصحة والحسن، وفيها شيء من الضعف .

ومن خالل دراستي اتضح لي أّن منهجه في الحديث في كتابه "الكافي" 
 هو كاآلتي :

، بل يعزوه إلى مصدر من الصحابي يذكر وال الحديث أحيانا يذكر -1
 قال ابن قدامة : وتصح ( .1مثال ذلك : الحديث رقم ) .مصادره الحديثية 

 أم ابن يستخلف كان - وسلم عليه هللا صلى - النبي» ألن األعمى؛ إمامة
 داود . أبو رواه «أعمى وهو الناس يؤم مكتوم
ال يعزو الحديث في بعض األحيان إلى مصدر من مصادره  -2

 ابن قال ( .0) رقم الحديث:  ذلك الحديثية، بل يذكر الحديث مطلقا . مثال
ن   في أي ـ ذلك في استويا فإن : قدامة مَ  ، ـ الس   وأفضلهما نسبا، أشرفهما قد 
 قدموا: »- وسلم عليه هللا صلى - النبي لقول قدرا؛ وأعالهما أنفسهما، في

 . «تقدموها وال قريشا
أحيانا ال يعزو الحديث إلى مصدر واحد من مصادره الحديثية؛  -3

 قدامة ابن قال( . 40) رقم الحديث:  ذلك مثالوإنما يعزوه إلى مصدرين . 
 من : - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول لقول ؛ اإلمام من الدنو ويستحب :

 من ودنا ، يركب ولم ومشى ، وابتكر وبكر ، واغتسل الجمعة يوم غسل
 صيامها أجر سنة عمل خطوة بكل له كان ، يلغ ولم واستمع ، اإلمام
 . والنسائي ماجه ابن رواه . وقيامها
األحيان إلى كتب السنن والمسانيد وغيرها، يعزو الحديث في بعض  -4

( 23) رقم الحديث:  ذلك مثال بينما الحديث في الصحيحين أو في أحدهما .
 ، القلة حد الثالث ألن أتم؛ أيام أربعة اإلقامة نوى إن : قدامة ابن قال .

 قضاء بعد بمكة المهاجر يقيم: »قال - وسلم عليه هللا صلى - النبي أن بدليل
. وبعد تخريجي للحديث تبين أّن هذا الحديث  داود أبو رواه.  «ثالثا نسكه

 موجود في الصحيحين .
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يذكر الحديث ويحكم عليه أحيانا من حيث الصحة وغيرها، وكان  -5
 وُيكره : قدامة ابن قال( . 7) رقم الحديث:  ذلك مثالالصواب معه غالبا . 

 - هللا رسول قال: قال أمامة أبو روى لما كارهون؛ له أكثرهم قوما يؤم أن
 حتى اآلبق العبد: آذانهم صالتهم تجاوز ال ثالثة: »- وسلم عليه هللا صلى
 «كارهون له وهم قوم وإمام ساخط، عليها وزوجها باتت وامرأة يرجع،
. وبعد دراستي للحديث تبين أّن هذا الحديث حسن كما  حسن حديث وهذا

 قال ابن قدامة .
ال يذكر الحديث كله في بعض األحيان؛ وإنما يذكر جزء منه، وهذا  -0

: والثانية : قدامة ابن قال( . 3) رقم الحديث:  ذلك مثالشأن عامة الفقهاء . 
: يقول - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول سمعت: قال جابرا ألن يصح؛ ال
 يخاف أو بسلطان، يقهره أن إال مؤمنا فاجر وال رجال، امرأة تؤمن ال»

 . ماجه ابن رواه «سيفه أو سوطه
يعزو الحديث إلى مصدر من مصادره الحديثية وال أِجُدهُ فيه، وإنما  -7
 ابن قال( . 20) رقم الحديث:  ذلك مثالعند غيره، وهذا قليل نادر .  أِجُدهُ
 هللا رسول مع خرجت:  قالت أنها - عنها هللا رضي - عائشة وعن : قدامة

 وقصرَ  ، وصمتُ  فأفطرَ  ، رمضان عمرة في - وسلم عليه هللا صلى -
 ، وصمتُ  أفطرتَ  ، وأمي أنت بأبي ، هللا رسول يا:  فقلت ، وأتممتُ 
. وهذا  الطيالسي داود أبو رواه . أحسنت:  فقال ، وأتممتُ  وقصرتَ 
 النسائي،، وإنما وجدته عند الطيالسي داود أبي مسند في أجده لمالحديث 

 . والبيهقي والدارقطني،
يستشهد بأحاديث مرفوعة، والصواب في هذه األحاديث الوقف  -8

 ابن قال( . 45) رقم الحديث:  ذلك مثالوليس الرفع، وهذا قليل نادر . 
 له استحب ، أحد فيه يتخطاه ال مكان إلى التحول فأمكنه نعس وإن : قدامة
 - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول سمعت:  قال عمر ابن روى لما ، ذلك
 من«  غيره إلى فليتحول مجلسه في الجمعة يوم أحدكم نعس إذا: »  يقول
. وبعد دراستي للحديث تبين أّن هذا الحديث  صحيح حديث وهو.  المسند

من قول ابن عمر )رضي هللا عنه( وليس من كالم النبي )صلى هللا عليه 
 وسلم( .
يستشهد بأحاديث موصولة، والصواب في هذه األحاديث اإلرسال  -9

 ابن قال( . 57) رقم الحديث:  ذلك وليس الوصل، وهذا قليل نادر . مثال
:  أشياء أربعة في الجمعة خطبتي ـ العيد خطبتي أي ـ وُتفاِرق : قدامة
 استماعهما يجب ال سنة أنهما:  الرابع... .  الصالة بعد محلهما أنّ :  أحدها
 مع شهدت: »  قال السائب بن هللا عبد روى لما ؛ لهما اإلنصات وال
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 إنا:  قال الصالة قضى فلما ، العيد - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول
 يذهب أن أحب ومن ، فليجلس للخطبة يجلس أن أحب فمن ، نخطب
 الحديث هذا أنّ  تبين للحديث دراستي داود . وبعد أبو رواه«  فليذهب

 الصواب فيه اإلرسال . الموصول؛
:  ذلك مثاليروي الحديث بالمعنى، وهذا شأن عامة الفقهاء .  -16

 يمكنه ال ، طين أو ماء في كان ومن : قدامة ابن قال( . 03) رقم الحديث
 ؛ دابته على والصالة ، باإليماء الصالة فله ، والبلل بالتلوث إال السجود

 . دابته على مطير يوم في المكتوبة صلى مالك بن أنس ألن
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 الثاني الفصل

 األئمة صفة

 

 : مباحث ثالثة وفيه

 . والفاسق األعمى إمامة:  األول المبحث

 . باإلمامة حقاأل:  الثاني المبحث

 . من تكره إمامته:  الثالث المبحث
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 األول المبحث

 والفاسق األعمى إمامة

 

 : مطلبان وفيه

 . األعمى إمامة:  األول المطلب

 . مكفرة غير ببدعة أو بفعله الفاسق إمامة:  الثاني المطلب
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 ولاأل المطلب

 عمىاأل إمامة

 : (9رقم ) الحديث

 حدثنا هللا، عبد أبو العنبري الرحمن عبد بن محمد حدثنا : داود أبو قال
 هللا صلى - النبي أن: أنس عن قتادة عن القطان، عمران حدثنا مهدي، ابن
 . أعمى وهو الناس يؤم مكتوم أم ابن استخلف - وسلم عليه

 هللا صلى - النبي» ألن األعمى؛ إمامة وتصح قال ابن قدامة المقدسي :
 أبو رواه.  «أعمى وهو الناس يؤم مكتوم أم ابن يستخلف كان - وسلم عليه
داود 
(1)

 
(2)

 .  

  تخريج الحديث :

أحمد أخرجه
(3)

وأبو يعلى ،
(4)

والبيهقي ،
(5)

 بن أنس طريق من جميعهم ،
  . ( عنه هللا رضي)  مالك

 دراسة رجال السند :

 هللا عبد أبو العنبري، الصمد عبد بن الرحمن عبد بن محمد -1
  ، داود أبو: عنه روى،  مهدي بن الرحمن عبد :عن روى .البصري

                                                
 . 293 /1 : الكافي (1)
: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي  سنن أبي داود (2)

ِجْستاني )المتوفى:  د كاِمل قره بللي -: شَعيب األرنؤوط ، تحقيق هـ(275الس  دار الرسالة  ، مَحمَّ
 ،  األعمى إمامة، كتاب : الصالة ، باب :  م 2669 -هـ  1436الطبعة األولى، ،  العالمية

 ( .595، رقم الحديث ) 444 /1
مسند اإلمام أحمد بن حنبل : أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني  (3)

عادل مرشد، وآخرون ،إشراف: د عبد هللا بن  - هـ( ،تحقيق: شعيب األرنؤوط241)المتوفى: 
، مسند أنس بن  م 2661 -هـ  1421عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى، 

 ( .166، رقم الحديث ) 367 /26مالك ، 
: أبو يعلى أحمد بن علي بن المُثنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي،  مسند أبي يعلى (4)

،  دمشق –دار المأمون للتراث  ، : حسين سليم أسد، تحقيق  هـ(367)المتوفى: الموصلي 
 ( .3116، رقم الحديث ) 422 /5 ، مالك بن أنس مسندم ، 1984 – هـ1464الطبعة األولى، 

الخراساني، أبو بكر  : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي السنن الكبرى (5)
 –دار الكتب العلمية، بيروت  ، : محمد عبد القادر عطا، تحقيق هـ(458البيهقي )المتوفى: 

 125 /3،  األعمى إمامة:  باب ، الصالة:  كتاب،  م 2663 -هـ  1424الطبعة الثالثة، ن ،لبنا
 ( .5117، رقم الحديث )
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 عشرة الحادية منثقة  : قال ابن حجرو،  قال الذهبي : وثق
(1)

  ، 
 (ـه246 - 231 )ت

(2)
 . 

:  وقيل ، العنبري الرحمن عبد بن حسان بن مهدي بن الرحمن عبد -2
،  القطان عمران :عن روى.  اللؤلؤي البصري سعيد أبو موالهم، األزدي،

 الناقد، اإلمام، قال الذهبي : ، العنبري الرحمن عبد بن محمد :عنه روىو
 عارف ، حافظ،  ثبت،  ابن حجر : ثقة سيد الحفاظ ، وقال المجود،
 التاسعة من ، والحديث بالرجال

(3)
 هـ (198ت  ) ، 

(4)
  . 

 :عن روى .البصري القطان العوام أبو العمي ، داور بن عمران -3
 أرجوقال أحمد بن حنبل :  ، مهدي بن الرحمن عبد:  عنه روى، و قتادة
اه أحمد ومشّ  ،فه النسائيضعّ  قال الذهبي :و ، الحديث صالح يكون أن

 من الخوارج ، برأي ورمي يهم ، صدوقوقال ابن حجر :  ، وغيره
 السابعة

(5)
 ـ (ه106 - 151ت ) ، 

(0)
 . 

                                                
 تقريبالطبقة الوسطى من اآلخذين عن تبع االتباع ، وهم بعد المائتين ، ينظر : وهي :  (1)

 ،( هـ852: المتوفى) العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو:  التهذيب
 . 82ص ، م1980 – هـ1460 األولى، الطبعة ، سوريا – الرشيد دار ، عوامة محمد:  تحقيق

 الحجاج، أبو يوسف، بن الرحمن عبد بن يوسفل ، الرجال أسماء في الكمال تهذيب ينظر : (2)
 بشار. د: تحقيق ،  (هـ742: المتوفى) المزي الكلبي القضاعي محمد أبي الزكي ابن الدين جمال
، 25/012م ، 1986 – هـ1466 األولى، الطبعة،  بيروت – الرسالة مؤسسة ، معروف عواد
 بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمسل ، الستة الكتب في رواية له من معرفة في الكاشفو

 الخطيب نمر محمد أحمد ـ عوامة محمد: تحقيق ،  (هـ748: المتوفى) الذهبي َقاْيماز بن عثمان
 م1992 - هـ 1413 األولى، الطبعة ، جدة القرآن، علوم مؤسسة - اإلسالمية للثقافة القبلة دار ،
 . 492ص:  التهذيب وتقريب ، 5/923:  اإلسالم وتاريخ ، 2/192 ،
:  تقريب التهذيبوهم بعد المائتين ، ينظر : وهي : الطبقة الصغرى من أتباع التابعين ،  (3)

 . 82ص
 /4:  اإلسالم وتاريخ،  192 /9:  النبالء أعالم سير، و 17/436الكمال : تهذيب ينظر :  (4)

 . 351 : ص التهذيب وتقريب،  1157
 . 82طبقة كبار أتباع التابعين ، وهم بعد المائة ، ينظر : تقريب التهذيب : صوهي :  (5)
 أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد هللا عبد أبو:  الرجال ومعرفة العللينظر :  (0)

،  الرياض،  الخاني دار ، عباس محمد بن هللا وصي: تحقيق،  (هـ241: المتوفى) الشيباني
 داود أبا اآلجري عبيد أبي وسؤاالت،  25/ 3،  م 2661 - هـ 1422 الثانية، الطبعة

 بن شداد بن بشير بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود ألبي:  والتعديل الجرح في السجستاني
ِجْستاني األزدي عمرو  البحث عمادة ، العمري قاسم علي محمد: تحقيق ،( هـ275: المتوفى) الس 
 األولى، الطبعة ، السعودية العربية المملكة المنورة، المدينة اإلسالمية، بالجامعة العلمي
 الجرجاني عدي بن أحمد أبو:  الرجال ضعفاء في الكامل، و 325 ص ،  م1983/هـ1463

 - العلمية الكتب ، معوض محمد علي - الموجود عبد أحمد عادل: تحقيق،  (هـ305: المتوفى)
 328/ 22:  الكمال تهذيب، و 104 /0،  م1997ـ   هـ1418 األولى، الطبعة،  لبنان -بيروت

 . 429 ، وتقريب التهذيب : ص 108 /4، وتاريخ االسالم :  93/ 2:  الكاشفو ،
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 روى ، البصري الخطاب أبو ، السدوسي قتادة بن دعامة بن قتادة -4
 القطان العوام أبو داور بن عمران، وروى عنه :  مالك بن أنس: عن

وقال ،  والمحدثين المفسرين قدوة العصر، حافظقال الذهبي : ،  البصري
 الرابعة الطبقة رأس وهو ثبت ، ثقة ،ابن حجر : 

(1)
 هـ (117)ت ،  

(2)
 . 

 المدني، حمزة أبو النجاري، األنصاري، النضر بن مالك أنس بن -5
 روى .وخادمه وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول صاحب .البصرة نزيل
 قتادة بن :عنه روىو ، وأكثر الرواية وسلم عليه هللا صلى النبي: عن

، وقيل : غير ذلك  (هـ92ت)،  وآخرون دعامة
(3)

 . 

 الحكم على الحديث سندا :

 حسنسناده هذا الحديث إ
(4)

، فهو  البصري القطان عمران، ألجل  
 . ، وهللا أعلم وهو حسن الحديث صدوق يهم ،

 

 

                                                
طبقة تلي الطبقة الوسطى من التابعين ، جل روايتهم عن كبار التابعين ، وهم بعد وهي :  (1)

 . 81المائة ، ينظر : تقريب التهذيب : ص
 /3وتاريخ االسالم : ،  209 /5 : النبالء أعالم وسير،  498 /23:  تهذيب الكمال ينظر :  (2)

 . 453 وتقريب التهذيب : ص،  363
 عبد بن محمد بن هللا عبد بن يوسف عمر ألبي ، األصحاب معرفة في االستيعابينظر :  (3)

 الجيل، دار ، البجاوي محمد علي: تحقيق ،  (هـ403: المتوفى) القرطبي النمري عاصم بن البر
 ، الصحابة معرفة في الغابة أسد، و 1/169،  م 1992 - هـ 1412 األولى، الطبعة،  بيروت
 الجزري، الشيباني الواحد عبد بن الكريم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن ألبي
 عبد أحمد عادل - معوض محمد علي: تحقيق ،  (هـ036: المتوفى) األثير ابن الدين عز

تهذيب ، و 294/ 1،  م 1994 - هـ1415،  األولى الطبعة،  العلمية الكتب دار ، الموجود
 بن محمد بن علي بن أحمد الفضل ألبي:  الصحابة تمييز في اإلصابةو ، 353 /3 الكمال :
 محمد وعلى الموجود عبد أحمد عادل: تحقيق،  (هـ852: المتوفى) العسقالني حجر بن أحمد

 . 1/275،  هـ 1415 - األولى الطبعة،  بيروت – العلمية الكتب دار ، معوض
هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه، عن مثله إلى منتهاه، من غير الحسن :  (4)

 ألبي ، األثر أهل مصطلح في الفكر نخبة توضيح في النظر نزهة، ينظر :  شذوذ وال علة
 على حققه ،( هـ852: المتوفى) العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل
 الطبعة ، دمشق الصباح، مطبعة عتر، الدين نور: عليه وعلق المؤلف على مقروءة نسخه
 محمود حفص أبو:  الحديث مصطلح تيسير، و 05،  58ص  ، م 2666 - هـ 1421 الثالثة،

 هـ1425 العاشرة الطبعة،  والتوزيع للنشر المعارف مكتبة ، النعيمي طحان محمود بن أحمد بن
 . 58ص  ، م2664 -
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يضعفه  ولم داود، أبو رواهنس : قال النووي عن حديث أ
(1)

 وقال ، 
: رواه أبو داود ، وسكت عليه  الُمَناِوي

(2)
 في سنن ابي األرنؤوطقال و ، 

 لغيره صحيحداود تعليقا على هذا الحديث : 
(3)

 . 

 يعلى أبيفمنها : رواية عائشة عند وله شواهد : 
(4)

 حبان وابن ، 
(5)

  ،
 والطبراني

(0)
 والبيهقي،  

(7)
 الطبرانيابن عباس عند ومنها : رواية ،  

(8)
. 

  مالك يرتقي بشواهده الى درجة الحديث الصحيححديث أنس بن 
لغيره 
(9)

 وهللا أعلم .،  

 

 

                                                
: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسالم (1)

 –لبنان  -مؤسسة الرسالة  ، : حسين إسماعيل الجمل ، تحقيق هـ(070النووي )المتوفى : 
 . 2/094،  م1997 -هـ 1418الطبعة االولى ، ،  بيروت

: محمد بن إبراهيم بن إسحاق تخريج أحاديث المصابيح في  والتناقيح كشف المناهجينظر :  (2)
تحقيق: د. ،  هـ(863، صدر الدين، أبو المعالي )المتوفى: الشافعيالسلمي الُمَناِوي ثم القاهري، 

األولى، الطبعة ،  لبنان –الدار العربية للموسوعات، بيروت  إبراهيم ، محمد إسحاق محمد
 . 1/434،  م 2664 -هـ  1425

 . 445 /1:  سنن ابي داودينظر :  (3)
 ( .4450، رقم الحديث ) 434 /7: مسند عائشة ،  مسند أبي يعلى (4)
: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد،  اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان (5)

ترتيب: األمير عالء الدين علي بن ،  هـ(354)المتوفى: التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي 
،  مؤسسة الرسالة، بيروت ،  : شعيب األرنؤوط، تحقيق  هـ( 739بلبان الفارسي )المتوفى: 

 بالمأمومين األعمى إمامة جواز ذكر، كتاب : الصالة /  م 1988 -هـ  1468الطبعة األولى، 
 على صحيح إسناده( ، قال األرنؤوط : 2134، رقم الحديث ) 560 /5،  عماة يكونوا لم إذا

 . شرطهما
: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني  المعجم األوسط (0)

: طارق بن عوض هللا بن محمد ، عبد المحسن بن إبراهيم ، تحقيق  هـ(306)المتوفى: 
 ( .2723، رقم الحديث ) 137 /3،  القاهرة –دار الحرمين  ، الحسيني

: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو  معرفة السنن واآلثار (7)
جامعة الدراسات  ، : عبد المعطي أمين قلعجي، تحقيق هـ(458بكر البيهقي )المتوفى: 

دمشق(، دار  -لوعي )حلب بيروت(، دار ا-باكستان(، دار قتيبة )دمشق  -اإلسالمية )كراتشي 
:  باب ، الصالة:  كتاب،  م1991 -هـ 1412الطبعة األولى، ،  القاهرة( -الوفاء )المنصورة 

 ( .5708، رقم الحديث ) 102 /4 ، األعمى إمامة
: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني  المعجم الكبير (8)

،  القاهرة –مكتبة ابن تيمية  ،  : حمدي بن عبد المجيد السلفي، تحقيق  هـ(306)المتوفى: 
 ( .11435، رقم الحديث ) 183 /11،  الطبعة الثانية

، 00، ينظر : نزهة النظر : ص  هو الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه (9)
 . 04وتيسير مصطلح الحديث : ص 
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 الثاني المطلب

 مكفرة غير ببدعة أو بفعله الفاسق إمامة

 ( :2)الحديث رقم 

 ففي تكفره ، ال ببدعة أو باألفعال إما الفاسققال ابن قدامة المقدسي : 
 ألبي - وسلم عليه هللا صلى - النبي تصح لقول: إحداهما  :روايتان  إمامته
: قال . وقتها  عن الصالة يميتون أمراء ، عليك كانت إذا أنت كيف: ذر 
 فصل ، معهم أدركتها فإن لوقتها ، الصالة صل: قال  تأمرني ؟ فما: قلت 
المسند  من نافلة . لك فإنها

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه مسلم و
(2)

 ، من طريق أبي ذر الغفاري )رضي هللا عنه( . 

 ح ، زيد بن حماد حدثنا ، هشام بن خلف حدثنا قال مسلم :
(3)

: قال  
الزهراني  الربيع أبو وحدثني

(4)
الجحدري  كامل وأبو ، 

(5)
 حدثنا: قاال  ، 

الجوني  عمران أبي عن حماد ،
(0)

 أبي عن ، الصامت بن هللا عبد عن ، 
ذر 
(7)

 أمراء عليك كانت إذا أنت كيف : »هللا  رسول لي قال: قال  ، 

                                                
 . 1/294الكافي :  (1)
: مسلم  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (2)

 المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،  هـ(201بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 
 تأخير كراهية باب :،  الصالة ومواضع المساجد كتاب :،  بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،
  ، رقم الحديث 448 /1،  اإلمام أخرها إذا المأموم يفعله وما المختار ، وقتها عن لصالةا
(048 ). 
 . 267:  الحديث مصطلح تيسير: ينظر  ، آخر إسناد إلى اإلسناد تحويلرمز الحاء يعني :  ((3
 ، زيد بن حماد:  عن روى ، البصري الزهراني العتكي الربيع أبو داود بن هو : سليمان ((4

 بن محمد بن علي بن أحمد:  مسلم صحيح رجال:  ينظر ،( هـ234ت ) مسلم ،:  عنه وروى
 - المعرفة دار ، الليثي هللا عبد: المحقق،  (هـ428: المتوفى) َمْنُجوَيه ابن بكر أبو إبراهيم،
 . 1/209 هـ ،1467 األولى، الطبعة،  بيروت

 وروى ، زيد بن حماد:  عن روى ، البصري كامل أبو الجحدري ، الحسين بن الفضيل:  هو ((5

 /5اإلسالم :  ، وتاريخ 133 /2:  مسلم صحيح رجال:  ينظر ،( هـ237 ت) مسلم ،:  عنه
961 . 

 روى ، البصري األزدي ويقال : الكندي ، الجوني عمران أبو حبيب ، بن الملك عبد:  هو ((0

 ، وقيل : غير ذلك ،( هـ123ت ) ، زيد بن حماد:  عنه وروى ، الصامت بن هللا عبد:  عن
 . 433 /1:  مسلم صحيح رجال:  ينظر

:  عن روى الغفاري ، ذر أبو غفار ، بن حرام بن عبيد بن سفيان بن جنادة بن جندب:  هو ((7

 رجال:  ينظر ،( هـ32ت) ، الصامت بن هللا عبد:  عنه وروى ، وسلم عليه هللا صلى النبي
 . 119 /1:  مسلم صحيح
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قلت : قال  «وقتها ؟  عن الصالة يميتون أو وقتها ؟ ، عن الصالة يؤخرون
 فصل ، معهم ، أدركتها فإن لوقتها ، الصالة صل : »قال  تأمرني ؟ فما: 

 . وقتها عن: خلف  يذكر ولم «نافلة  لك فإنها

 غريب الحديث :

خرجت  الذي كالميت فيجعلونها أي يؤخرونهاالصالة :  يميتون -1
روحه 
(1)

 . 
 

 : (4الحديث رقم )

 سمعت: قال جابرا ألن ؛يصح ال: والثانيةقال ابن قدامة المقدسي : 
 فاجر وال رجال، امرأة تؤمن ال: »يقول - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول
 ماجه ابن رواه «سيفه أو سوطه يخاف أو بسلطان، يقهره أن إال مؤمنا

(2)
. 

 تخريج الحديث :

ابن ماجه  أخرجه
(3)

وأبو يعلى  ، 
(4)

والطبراني  ، 
(5)

والبيهقي  ، 
(0)

  ،
 ( .مامن طريق جابر بن عبد هللا )رضي هللا عنه جميعهم

 بن الوليد حدثنا: قال نمير بن هللا عبد بن محمد حدثنا:  قال ابن ماجه
 زيد، بن علي عن العدوي، محمد بن هللا عبد حدثني: قال خباب أبو بكير
 صلى هللا رسول خطبنا: قال هللا، عبد بن جابر عن المسيب، بن سعيد عن
 وبادروا تموتوا، أن قبل هللا إلى توبوا الناس أيها يا: »فقال وسلم عليه هللا

 بكثرة ربكم وبين بينكم الذي وصلوا تشغلوا، أن قبل الصالحة باألعمال
 وتجبروا، وتنصروا ترزقوا والعالنية، السر في الصدقة وكثرة له، ذكركم

                                                
 النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو : الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج ((1

  /5 ، هـ1392 ، الثانية الطبعة ، بيروت – العربي التراث إحياء دار ،( هـ070: المتوفى)
147 . 

 . 1/294: الكافي  (2)
هـ( ، تحقيق: 273أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني )المتوفى:  هماجسنن ابن ماجه : ابن  (3)

د كامل قره بللي  -عادل مرشد  -شعيب األرنؤوط  َعبد اللّطيف حرز هللا ، دار الرسالة  -محمَّ
م ، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ، باب :  2669 -هـ  1436العالمية ،الطبعة األولى، 

 ( .1681م الحديث )، رق 182 /2فرض الجمعة ، 
 ( .1850، رقم الحديث ) 381 /3: مسند جابر ،  مسند أبي يعلى (4)
 ( .1201، رقم الحديث ) 04 /2: المعجم األوسط  (5)
 ( .5576، رقم الحديث ) 244 /3: كتاب : الجمعة ،  الكبرى السنن (0)
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 في هذا، يومي في هذا، مقامي في الجمعة عليكم افترض قد هللا أن واعلموا
 بعدي، أو حياتي في تركها فمن القيامة، يوم إلى هذا عامي من هذا، شهري
 شمله، له هللا جمع فال لها، جحودا أو بها، استخفافا جائر، أو عادل إمام وله
 وال له، حج وال له، زكاة وال له، صالة وال أال أمره، في له بارك وال

 تؤمن ال أال عليه، هللا تاب ، تاب فمن يتوب، حتى له بر وال له، صوم
 يقهره أن إال مؤمنا، فاجر يؤم وال مهاجرا، أعرابي يؤم وال رجال، امرأة

 . «وسوطه سيفه يخاف بسلطان،

 : السند رجال دراسة

 الرحمن عبد أبو ،  الخارفي الهمداني نمير بن هللا عبد بن محمد -1
 ، ماجه ابن :عنه روى، و خباب أبي بكير بن الوليد :عن روى.  الكوفي

 حافظ ثقة، وقال ابن حجر :  اإلسالم شيخ الحجة، الحافظ،قال الذهبي : 
 العاشرة من فاضل

(1)
هـ ( 234)ت ،  

(2)
 . 

 : عن روى الكوفي . خباب أبو ، الطهوي التميمي بكير بن الوليد -2
 ، نمير بن هللا عبد بن محمد :عنه وروى،  العدوي محمد بن هللا عبد
 الثامنة من الحديث نلي  ، وقال ابن حجر :  وثق قال الذهبي : 

(3)
 ، 

 هـ (196 – 181)ت 
(4)

 . 
 بن زيد بن علي :عن روى.  التميمي العدوي محمد بن هللا عبد -3

، وقال  واه، قال الذهبي :  خباب أبو بكير بن الوليد: عنه وروى،  جدعان
 السابعة من ، متروك ابن حجر :

(5)
 . 

 التيمي جدعان بن هللا عبد بن زهيربن  هللا عبد بن زيد بن علي -4
 محمد بن هللا عبد :عنه وروى،  المسيب بن : سعيد عن روى. البصري 
 من ، ضعيف، وقال ابن حجر :  بالثبت ليس، قال الذهبي :  العدوي
 هـ (131)ت  ، الرابعة

(0)
 . 

                                                
بعد المائتين ، ينظر : تقريب اآلخذين عن تبع االتباع ، ممن لم يلق التابعين ، وهم وهم كبار  (1) 

 . 82التهذيب : ص
:  التهذيب تقريب، و 455 /11:  النبالء أعالم سيرو،  508 /25:  الكمال ينظر : تهذيب (2)

 . 496ص 
 الطبقة الوسطى من أتباع التابعين ، وهم بعد المائة ، ينظر : تقريب التهذيب : وهي :  (3)

 . 82ص
،  990 /4، وتاريخ اإلسالم :  356 /2، والكاشف :  5 /31ينظر : تهذيب الكمال :  (4)

 . 581وتقريب التهذيب : ص 
 . 322 ، وتقريب التهذيب : ص 590 /1، والكاشف :  162 /10ينظر : تهذيب الكمال : (5)
 . 461، وتقريب التهذيب : ص  46 /2، والكاشف :  434 /26ينظر : تهذيب الكمال :  (0)
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 القرشي، عمروبن  وهب أبي بن حزن بن المسيب بن سعيد -5
،  هللا عبد بن جابر :عن روى .التابعين سيد المدني، محمد أبو المخزومي،

 رفيع فقيه حجة ثقة، قال الذهبي :  جدعان بن زيد بن علي :عنه وروى
 الفقهاء األثبات العلماء ، وقال ابن حجر : أحد والعمل العلم في رأس الذكر
 الثانية كبار من ، الكبار

(1)
 هـ (94، )ت  

(2)
 . 

الخزرجي  األنصاري، ثعلبة بن حرام بن عمرو بن هللا عبد بن جابر -0
 وابن وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول هللا . صاحب عبد أبو السلمي، ،

 بن سعيد : عنه وروى،  وسلم عليه هللا صلى النبي: عن روى .صاحبه
هـ ( 78، )ت  المسيب

(3)
 . 

  : سندا الحديث على الحكم

،  العدوي محمد بن هللا عبدجدا ؛ ألن فيه  إسناد هذا الحديث ضعيف
 ، وهللا أعلم .وهو متروك 

 البيهقي ورواه ضعيفان، فيه بإسناد ماجه ابن رواهقال النووي : 
وضعفه
(4)

 حديثوهو  ماجه ابن رواه الحديث هذا:  الملقن ابنقال ، و 
 كذاب وهو،  الحباب أبو هذا العدوي هللا عبد ضعيف؛

(5)
وقال ابن حجر ،  

 واه إسناده :
(0)

 . 

 :غريب الحديث 

 حالكم يصلح أي تجبروا : -1
(7)

 . 
                                                

 .  81طبقة كبار التابعين ، وهم قبل المائة ، ينظر : تقريب التهذيب : صوهي :  (1)
،  1167 /2، وتاريخ اإلسالم :  444 /1، والكاشف :  00 /11ينظر : تهذيب الكمال :  (2)

 . 241وتقريب التهذيب : ص 
، وتاريخ  4/443 : الكمال تهذيبو ،  492 /1:  الغابة أسد، و 219 /1: االستيعاب : ينظر (3)

 . 540 /1: اإلصابة، و 861 /2االسالم : 
  . 090 /2:  خالصة األحكام (4)
: ابن الملقن  البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير ينظر : (5)

: ، تحقيق هـ(864سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى: 
 -دار الهجرة للنشر والتوزيع  ،  الغيط وعبد هللا بن سليمان وياسر بن كمالمصطفى أبو 

 . 434 /4،  م2664-هـ1425الطبعة االولى، ،  السعودية-الرياض
: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  بلوغ المرام من أدلة األحكام (0)

دار القبس للنشر ،  ياسين الفحل : الدكتور ماهر، تحقيق هـ( 852العسقالني )المتوفى: 
، ص  م 2614 -هـ  1435الطبعة األولى، ،  المملكة العربية السعودية -والتوزيع، الرياض 

181 . 
: محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن،  كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجهينظر :  (7)

 . 334 /1،  تبيرو –دار الجيل  ، هـ(1138نور الدين السندي )المتوفى: 
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 غلبة أي : بسلطان -2
(1)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . 335 /1:  الحاجة كفاية (1)
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 الثاني المبحث

 باإلمامة األحق

 

 : مطالب ثالثة وفيه

 . غيره من باإلمامة أحق البيت صاحب:  األول المطلب

 . الصغير من باإلمامة أحق سنا الكبير:  الثاني المطلب

 . غيره من باإلمامة أحق النسب شريف:  الثالث المطلب
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 المطلب األول

 غيرهمن  باإلمامةحق صاحب البيت أ

 ( :3رقم )الحديث 

 لم فإن ،السلطان ...  باإلمامة الناس فأولىقال ابن قدامة المقدسي : 
: أسيد أبي مولى سعيد أبو قال... ،  أحق البيت فصاحب سلطان، يكن

 عليه هللا صلى - هللا رسول أصحاب من ناسا فدعوت مملوك، وأنا تزوجت
 أبو فتقدم الصالة، فحضرت وحذيفة، مسعود، وابن ذر، أبو فيهم ،- وسلم
 نعم: قالوا أكذلك؟: فقال أصحابه إلى فالتفت وراءك،: له فقالوا ذر

 صالح رواه فقدموني،
(1)

 مسائله في بإسناده ، 
(2)

 . 

 تخريج الحديث :

 عبد الرزاقأخرجه 
(3)

وابن أبي شيبة  ، 
(4)

 بن اإلمام أحمد صالحو ، 
(5)

 
 . به سعيدمن طريق أبي  جميعهم ،

 أبي بن داود حدثنا : قال فضيل ابن حدثنا : قال أبي حدثني:  قال صالح
 وأنا تزوجت قال : أسيد أبي مولى سعيد أبي عن ، نضرة أبي عن ، هند
،  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من ناسا فدعوت مملوك ، عبد
 مسعود ـ ابن هو إنما خطأ ؛ : وهو أبي قال - مسعود ، وأبو ذر أبو فيهم

 فالتفت . وراءك : له فقالوا ، ذر أبو فتقدم ، الصالة فحضرت ، وحذيفة
 أبي حديث من اوَ حَ نَ  . فقدموني . نعم : له قالوا ؟أكذلك : فقال أصحابه إلى

 . البيت صاحب ألنه ؛ وقدموه مملوكا أجابوا أنهم : فيه أبي قال ، معاوية
                                                

 ،أبيه  من سمع،  أصبهان قاضي ، المحدث اإلمام،، أبو الفضل  ، بن أحمد بن حنبلصالح  (1)
 في بأصبهان، توفيو ومائتين، ثالث سنة: ولدأوالد االمام احمد ،  أكبر وهوعلى يده ،  وتفقه

 . 529 /12،  النبالء أعالم سير، ينظر : ومائتين وستين ست سنة رمضان،
 . 297 /1الكافي :  (2)
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى: :  المصنف (3)

هـ 1463الثانية،  الطبعة،  الهند -المجلس العلمي ، : حبيب الرحمن األعظمي، تحقيق  هـ(211
 ( .3822، رقم الحديث ) 392 /2،  ربعه في يؤتى الرجل، باب :  الصالة:  كتاب، 
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن :  المصنف في األحاديث واآلثار (4)

 –مكتبة الرشد  ، : كمال يوسف الحوت، تحقيق  هـ(235عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى: 
 في/  متفرقة وأبواب واإلمامة التطوع صالة : كتابهـ ، 1469الطبعة األولى، ،  الرياض
 ( .0164، رقم الحديث ) 36 /2،  العبد إمامة

: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن  أبي الفضل صالح هبنااإلمام أحمد بن حنبل رواية مسائل  (5)
، رقم  2/365،  الهند –الدار العلمية  ، هـ(241حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى: 

 . (924الحديث )
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 : السند رجال دراسة

 هللا عبد أبو ، الشيباني أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد -1
 روى، و غزوان بن فضيل بن محمد :عن روى.  البغدادي ثم المروزي،

 الحافظ ،قال الذهبي : ،  حنبل بن محمد بن أحمد بن صالح ابنه : :عنه
 وهو ، حجة ، فقيه حافظ ، ثقة ، األئمة ، أحدوقال ابن حجر :  ، الحجة
 هـ (241، )ت  العاشرة الطبقة رأس

(1)
 . 

 عبد أو ، موالهم ، الضبي جرير بن غزوان بن فضيل بن محمد -2
  أحمد : عنه روى، و هند أبي بن داود : عن روى . الكوفي الرحمن

  ، التاسعة ، من صدوق:  حجر ابن وقال ثقة ، : الذهبي قال،  حنبل بن
 هـ (194)ت 

(2)
 . 

، ابو محمد  عذافر بن دينار ، هند أبي ، واسم هند أبي بن داود -3
 ، فضيل بن محمد :عنه وروى،  العبدي نضرة أبي :عن روىالبصري . 
 الخامسة من،  متقن ثقة ،وقال ابن حجر :  ، الثبت اإلمام : قال الذهبي

(3)
 

 هـ (146)ت  ،
(4)

 .  

                                                
 هللا عبد أبو البخاري، المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد:  الكبير التاريخ ينظر : (1)
: مراقبة تحت طبع،  الدكن – آباد حيدر العثمانية، المعارف دائرة ، الطبعة،  (هـ250: المتوفى)

 الضعفاء ومن والحديث العلم أهل رجال من الثقات معرفة، و 5 /2،  خان المعيد عبد محمد
: المتوفى) الكوفى العجلى صالح بن هللا عبد بن أحمد الحسن أبو:  وأخبارهم مذاهبهم وذكر
 السعودية – المنورة المدينة - الدار مكتبة ، البستوي العظيم عبد العليم عبد: المحقق،   (هـ201
 الرحمن عبد محمد أبو:  والتعديل الجرح، و 1/194م ، 1985 - هـ1465 األولى، ، الطبعة، 
 ،( هـ327: المتوفى) حاتم أبي ابن الرازي الحنظلي، التميمي، المنذر بن إدريس بن محمد بن

 – العربي التراث إحياء دار ، الهند – الدكن آباد بحيدر - العثمانية المعارف دائرة مجلس طبعة
 أحمد بن حبان بن محمد:  والثقات ، 08/ 2 ، م 1952 هـ 1271 األولى، ، الطبعة ، بيروت

 طبع ،( هـ354: المتوفى) الُبستي الدارمي، حاتم، أبو التميمي، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن
 خان المعيد عبد محمد الدكتور: مراقبة تحت ، الهندية العالية للحكومة المعارف وزارة: بإعانة
 الطبعة ، نداله الدكن آباد بحيدر العثمانية المعارف دائرة ، العثمانية المعارف دائرة مدير

 ، 262/ 1:  والكاشف ، 437/ 1:  الكمال وتهذيب ، 8/18 ، م1973 ـ  ه1393 األولى،
: المتوفى) الذهبي َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس:  الحفاظ وتذكرة
 ، 15/ 2، م1998 -هـ1419 األولى، ،الطبعة لبنان -بيروت العلمية الكتب دار ،( هـ748

 . 84 ص:  التهذيب وتقريب
 295 /20 تهذيب الكمال :و 57 /8:  والتعديل الجرح، و 267 /1:  الكبير التاريخينظر :  (2) 
 . 562 : ص التهذيب تقريبو،  211 /2 : والكاشف، 
الطبقة الصغرى من التابعين ، الذين رأوا الواحد واالثنين من الصحابة ، ولم يثبت وهي :  (3)

 . 82السماع من الصحابة ، وهم بعد المائة ، ينظر : تقريب التهذيب : صلبعضهم 
 حفص أبو:  الثقات أسماء تاريخو ، 278 /0:  الثقات، و 342 /1:  الثقات معرفة ينظر : (4)

 شاهين ابن بـ المعروف البغدادي أزداذ بن أيوب بن محمد بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن عمر
 = األولى، الطبعة،  الكويت – السلفية الدار ، السامرائي صبحي: المحقق،  (هـ385: المتوفى)
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. البصري العوقي ثم العبدي ، نضرة أبو قطعة ، بن مالك بن المنذر -4
  أبي بن داود :عنه  روى، و أسيد أبي مولى سعيد أبي :عن  روى
 الثالثة من ، ثقة، وقال ابن حجر :  يخطئ ثقةقال الذهبي : ،  هند

(1)
 ،  

 هـ (168)ت 
(2)

 . 
ذكره ابن منده أبو نضرة ،  : عنه روى،  أسيد أبي مولى سعيد أبو -5

القسم في  ، االصابة في الصحابة ، وأبو نعيم كذلك ، وذكره ابن حجر في
 عليه هللاَّ  صلّى بالنبيّ  يجتمع ولم ،واإلسالم  الجاهلية أدركوا الذين : الثالث
 تعديالً  وال جرحاً  فيه يرد ولميره ـ يعني مخضرم ـ ،  ولم وسلم

(3)
 . 

 : سندا األثر على الحكم

وال  اً لم يرد فيه جرحسعيد  أبا؛ ألن  ال يخلو من ضعفإسناد هذا األثر 
 ، وهللا أعلم . تعديالً 

  

 

 

 

                                                
 وتذكرة ، 382/ 1:  والكاشف ، 401/ 8:  الكمال وتهذيب ، 81ص ، م1984 – هـ1464= 

 . 266 ص:  التهذيب وتقريب ، 116/ 1:  الحفاظ
 . 81التهذيب : صالطبقة الوسطى من التابعين ، وهم بعد المائة ، ينظر : تقريب وهي :  (1)
 تهذيب الكمال :و ، 235 : ص الثقات أسماء تاريخو ، 355 /7:  الكبير التاريخ ينظر : (2)

ْعِديل الَجْرح في التَّْكميل، و 295 /2 والكاشف :،  568 /28 عفاء الث َقات وَمْعِرفة والتَّ  والضُّ
: المتوفى) الدمشقي ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو:  والمَجاِهيل

 والدراسات للبحوث النعمان مركز ، نعمان آل سالم بن محمد بن شادي. د: تحقيق،  (هـ774
 185 /1، م  2611 - هـ 1432 األولى، الطبعة،  اليمنوالترجمة ـ  التراث وتحقيق اإلسالمية

 .  540 ص:  التهذيب وتقريب، 
سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي  الطبقات الكبرى : أبو عبد هللا محمد بن (3)

 –هـ( ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية 236المعروف بابن سعد )المتوفى: 
، ومعرفة  588 /5الثقات :  ، و 05 /5م ،  1996 -هـ  1416بيروت ، الطبعة األولى، 

هـ( ، 395يحيى بن َمْنَده العبدي )المتوفى:  الصحابة : أبو عبد هللا محمد بن إسحاق بن محمد بن
حققه وقدم له وعلق عليه: األستاذ الدكتور/ عامر حسن صبري ، مطبوعات جامعة اإلمارات 

، ومعرفة الصحابة : أبو  888 م ، ص 2665 -هـ  1420العربية المتحدة ، الطبعة ، األولى، 
هـ( ، 436مهران األصبهاني )المتوفى: نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 

 -هـ  1419تحقيق: عادل بن يوسف العزازي ، دار الوطن للنشر، الرياض ،الطبعة ، األولى 
 . 108 /7، واالصابة :  137 /0، وأسد الغابة :  2911 /5م ،  1998
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 المطلب الثاني

 مامة من الصغيرالكبير سنا أحق باإل

 ( :5رقم ) الحديث

 ذلك ـ أي في الهجرة ـ ، في استويا فإن  قال ابن قدامة المقدسي :
 لمالك قال - وسلم عليه هللا صلى - النبي » وألن ؛ للخبر ، سنا فأكبرهما

 .«أكبركما  وليؤمكما أحداكما ، فليؤذن الصالة حضرت إذا: الحويرث  بنا
صحيح  حديث

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

 البخاري أخرجه
(2)

ومسلم  ، 
(3)

 الحويرث بن مالك، كالهما من طريق  
 )رضي هللا عنه( .

 بن حماد حدثنا:  قال ، حرب بن سليمان حدثنا، قال : واللفظ للبخاري
 أيوب عن ، زيد

(4)
 قالبة أبي عن ، 

(5)
:  قال ، الحويرث بن مالك عن ، 

 من نحوا عنده فلبثنا ، ة  بَ بَ شَ  ونحن وسلم عليه هللا صلى النبي على قدمنا
 رجعتم لو : » فقال ، رحيما وسلم عليه هللا صلى النبي وكان ، ليلة عشرين

 وصالة ، كذا حين في كذا صالة فليصلوا مروهم ، فعلمتموهم بالدكم إلى
ُكمْ  ، أََحُدُكمْ  لكم فليؤذن الصالة حضرت وإذا ، كذا حين في كذا  َوْلَيُؤمَّ

 .«أَْكَبُرُكمْ 

 

                                                
 . 298/ 1:  الكافي ((1
:  وأيامه وسننه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع (2)

 دار ، الناصر ناصر بن زهير محمد: المحقق ، الجعفي البخاري عبدهللا أبو إسماعيل بن محمد
 فليؤمهم القراءة في استووا إذا:  باب،  األذان : كتاب ، هـ1422 األولى، الطبعة ، النجاة طوق
 ( .085، رقم الحديث ) 138 /1 ، أكبرهم

 رقم،  405 /1،  باإلمامة أحق من : باب،  الصالة ومواضع المساجد : كتاب : مسلم صحيح ((3

 ( .073) الحديث
 البصري ، موالهم العنزي ، السختياني بكر أبو ، كيسان واسمه ، تميمة أبي بن أيوب:  هو ((4

رجال صحيح  : ينظر ،( هـ131ت) ، زيد بن حماد:  عنه وروى ، قالبة أبي:  عن روى ،
 بن الحسين بن محمد بن أحمد:  والسداد الثقة أهل معرفة في واإلرشاد الهدايةب البخاري المسمى

 المعرفة دار ، الليثي هللا عبد: المحقق،  (هـ398: المتوفى) الكالباذي البخاري نصر أبو الحسن،
 . 81 /1هـ ، 1467 األولى، الطبعة،  بيروت -
 بن مالك:  عن روى ، البصري األزدي الجرمي قالبة أبو ، عمرو بن زيد بن هللا عبد:  هو ((5

 . 460 /1:  البخاري صحيح رجال:  ينظر ،( هـ164ت) ، أيوب:  عنه وروى ، الحويرث
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 غريب الحديث :

 شاب جمع : َشَبَبة   -1
(1)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ، الشافعي العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد:  البخاري صحيح شرح الباري فتح ((1

: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه قام ، الباقي عبد فؤاد محمد: وأحاديثه وأبوابه كتبه رقم
 . 171 /2 ،هـ 1379 بيروت، - المعرفة دار ، الخطيب الدين محب
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 الثالثالمطلب 

 غيرهشريف النسب أحق باإلمامة من 

 ( :0رقم )الحديث 

 مَ ، قد   ـ ن  ذلك ـ أي في الس   في استويا فإن قال ابن قدامة المقدسي :
 صلى - النبي لقول قدرا؛ وأعالهما أنفسهما، في وأفضلهما نسبا، أشرفهما

 «تقدموها وال قريشا قدموا: »- وسلم عليه هللا
(1)

 . 

 : تخريج الحديث 

أخرجه ابن أبي عاصم 
(2)

 . السائب، من طريق عبد هللا بن  

 أبو ثنا هارون، بن يزيد ثنا علي، بن الحسن ثنا:  عاصم أبي ابن قال
 هللا صلى هللا رسول قال: قال السائب، بن هللا عبد عن المقبري، عن معشر،
 . «تقدموها وال قريشا قدموا: »وسلم عليه

  : السند رجال دراسة

 روى.  الحلواني الخالل علي أبو الهذلي ، محمد بن علي بن الحسن -1
 أبي بن عمرو بن أحمد بكر أبو :عنه  وروى،  هارون بن : يزيد عن

حافظ ،  ثقة ،حجة ، وقال ابن حجر :  ثبت ،، قال الذهبي :  النبيل عاصم
 هـ (242عشرة ، )ت  الحادية من

(3)
 . 

 نجيح :عن  روى . الواسطي خالد أبو،  زاذي بن هارون بن يزيد -2
، قال الذهبي :  الخالل علي بن الحسن : عنه روىو ، المدني معشر أبو

  ، التاسعة ، من ، متقن ثقة، وقال ابن حجر :  االعالم أحدالحافظ ، 
 هـ (260)ت 

(4)
 . 

 :عن  روى.  المدني معشر أبو ، السندي الرحمن عبد بن نجيح -3
 قال ،  هارون بن يزيد :عنه  روى، و المقبري سعيد أبي بن سعيد

                                                
 . 298 /1الكافي :  (1)
: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني )المتوفى:  السنة (2)

،  األولى الطبعة،  بيروت –المكتب اإلسالمي  ، المحقق: محمد ناصر الدين األلباني،  هـ(287
 /2 ، تعلموها وال قريش من تعلموا: وسلم عليه هللا صلى النبي عن ذكر ما : بابهـ ، 1466
 ( .1519، رقم الحديث ) 037

،  259 /0 تهذيب الكمال :و ، 170 /8:  الثقاتو ، 3/21:  والتعديل الجرح ينظر : (3)
 . 102 ص:  التهذيب وتقريب،  328 /1 والكاشف :

 /32تهذيب الكمال : و ، 308 /2:  الثقات معرفة، و 295 /9:  والتعديل الجرح ينظر : (4)
 . 060 وتقريب التهذيب : ص،   231 /1:  الحفاظ تذكرة، و 391 /2 والكاشف :،  201
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السادسة  من ضعيف ،:  حجر ابن ، وقال بالعمدة ليس:  الذهبي
(1)

 ،  
هـ( 176)ت 

(2)
 . 

 روى . المدني سعد أبو المقبري، كيسان واسمه سعيد ، أبي بن سعيد -4
 في ووقع شاخ،،  حجة ثقة ، ، قال الذهبي : المدني معشر أبو نجيح :عنه 

  بأربع موته قبل تغير ،ثقة  :حجر  ابن وقاليختلط ،  ولم الهرم ،
 المدني منه كان قبل االختالط ،  معشر الثالثة . وسماع أبو من سنين ،
هـ( 125)ت 

(3)
 . 

،  عابد بن صيفي واسمه السائب ، أبي بن السائب بن هللا عبد -5
 النبي :عن  روى،  صحبة وألبيه له.  السائب أبو المخزومي، القرشي
 للهجرة السبعين بعد توفي،  وسلم عليه هللا صلى

(4)
 . 

 

 

                                                
الصحابة طبقة عاصروا الطبقة الصغرى من التابعين ، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من وهي :  (1)

 . 82، وهم بعد المائة ، ينظر : تقريب التهذيب : ص 
 الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو:  والمتروكون الضعفاء:  ينظر (2)

 الطبعة،  حلب – الوعي دار ، زايد إبراهيم محمود: المحقق،  (هـ363: المتوفى) النسائي
 بن موسى بن عمرو بن محمد جعفر أبو:  الكبير الضعفاءو ، 161، ص   هـ1390 األولى،
 المكتبة دار ، قلعجي أمين المعطي عبد: المحقق،  (هـ322: المتوفى) المكي العقيلي حماد
 /29 تهذيب الكمال :و ، 4/368،  م1984 - هـ1464 األولى، الطبعة،  بيروت – العلمية
 َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس:  الضعفاء في المغني، و 322
 وتقريب التهذيب : ص،  2/094، عتر الدين نور الدكتور: المحقق،  (هـ748: المتوفى) الذهبي
559. 

،  400 /16 تهذيب الكمال :و ، 284 /4:  الثقات، و 399 /1:  الثقات معرفة : ينظر (3)
 َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس:  الرجال نقد في االعتدال ميزانو

 والنشر، للطباعة المعرفة دار ،  البجاوي محمد علي: تحقيق،  (هـ748: المتوفى) الذهبي
من  رمي بمن االغتباط، و 139 /2،  م 1903 - هـ 1382 األولى، الطبعة،  لبنان – بيروت
 الشافعي الطرابلسي خليل بن محمد بن إبراهيم الوفا أبو الحلبي الدين برهان:  باالختالط الرواة
 القاهرة – الحديث دار ، رضا علي الدين عالء: المحقق ،( هـ841: المتوفى) العجمي ابن سبط
 . 230 ص:  التهذيب وتقريب ، 132 ص ، م1988 األولى، الطبعة ،
 سابور بن الَمْرُزبان بن العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد القاسم أبو:  الصحابة معجم : ينظر (4) 

 البيان دار ، الجكني محمد بن األمين محمد: المحقق،  (هـ317: المتوفى) البغوي شاهنشاه بن
 عبد الحسين أبو:  الصحابة ومعجم ، 3/536 ، م 2666 - هـ 1421 األولى، الطبعة ، الكويت
: المحقق  ،( هـ351: المتوفى) البغدادي بالوالء األموي واثق بن مرزوق بن قانع بن الباقي
 هـ1418 األولى، الطبعة ، المنورة المدينة - األثرية الغرباء مكتبة ، المصراتي سالم بن صالح

 بن أيبك بن خليل الدين صالح:  بالوفيات والوافي ، 553/ 14:  الكمال وتهذيب ، 2/136 ،
 إحياء دار ، مصطفى وتركي األرناؤوط أحمد: المحقق ،( هـ704: المتوفى) الصفدي هللا عبد

 . 4/89:  واإلصابة ، 17/99 ، م2666 - هـ1426، بيروت – التراث
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 الحكم على الحديث سندا : 

الحديث ضعيف  هذا إسناد
(1)

 السندي الرحمن عبد بن ألن فيه نجيح ؛ 
في اإلسناد انقطاع كذلك ضعيف ، و

(2)
 سعيد أبي بن ؛ حيث أن سعيد 

 .  أعلم ، وهللا السائب بن هللا عبد من يسمع لم المقبري
شيبة  أبي ابن عند حثمة أبي بن سهل رواية فمنها : : شواهد وله

(3)
  ،

والبيهقي 
(4)

ذكر الحديث من بعد أن  قال البيهقي رواية مرسلة ، وهيـ  ، 
  وليس موصوال، وروي مرسل، هذا:  حثمة أبي بن سهلطريق 
 بالقوي

(5)
 درجة يبلغ ال جيدا مرسال كان وإن وهو، وقال ابن الصالح :  
 الصحيح

(0)
البزار علي بن أبي طالب عند ، ومنها : رواية  ـ 

(7)
: ومنها  ، 

نعيم رواية أنس بن مالك عند أبي 
(8)

 . 
الى درجة الحديث  بشواهده حديث عبد هللا بن السائب يرتقي فعليه ؛ فإن
الحسن لغيره 
(9)

 ، وهللا أعلم . 
 

                                                
، ينظر :  كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، وال صفات الحديث الحسنهو :  (1)

 بابن المعروف الدين تقي أبوعمرو، الرحمن، عبد بن عثمان: الحديث  علوم أنواع معرفة
 المعاصر الفكر دار سوريا، -الفكر دار ، عتر الدين نور: المحقق،  (هـ043: المتوفى) الصالح

 . 41، ص  م1980 - هـ1460 ، بيروت -
 لمعرفة والتيسير التقريب، ينظر :  ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعهالمنقطع :  (2)

 النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو:  الحديث أصول في النذير البشير سنن
 بيروت العربي، الكتاب دار ، الخشت عثمان محمد: وتعليق وتحقيق تقديم،  (هـ070: المتوفى)
 . 35، ص م  1985 - هـ 1465 األولى، الطبعة، 
،  462 /0،  قريش فضل في ذكر ما/  الفضائل : كتاب:  المصنف في األحاديث واآلثار (3)

 ( .32380رقم الحديث )
والفقه  القراءة في استووا إذا نسب ذو يؤمهم قال من : باب: كتاب : الصالة ،  السنن الكبرى (4)

 ( .5297، رقم الحديث ) 172 /3،  
 . 3/172المصدر نفسه :  (5)
: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصالح شرح مشكل الوسيط  (0)

دار كنوز إشبيليا للنشر  ، خليفة أحمد باللالمحقق: د. عبد المنعم ،  هـ(043)المتوفى: 
 . 245 /2،  م 2611 -هـ  1432الطبعة األولى، ،  والتوزيع، المملكة العربية السعودية

: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد هللا العتكي  البحر الزخار (7)
مكتبة العلوم والحكم  ، هللاالمحقق: محفوظ الرحمن زين ،  هـ(292المعروف بالبزار )المتوفى: 

، رقم  112 /2،  طالب أبي بن علي مسند،  م2669الطبعة األولى، ،  المدينة المنورة -
 (.405الحديث )

: أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى  حلية األولياء وطبقات األصفياء (8)
 . 04 /9،  بيروت –دار الكتاب العربي ،  هـ(436)المتوفى: بن مهران األصبهاني 

، ينظر : نزهة  الضعيف إذا تعددت طرقه، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه : هو (9)
 . 00: ص  الحديث مصطلح تيسيرو،  165،  05النظر : ص 
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 الثالث المبحث

 إمامته تكره من

 

 : مطلبان وفيه

 . كارهون له هم لقوم الرجل إمامة كراهية:  األول المطلب

 . الفاضل وجود مع المفضول إمامة كراهية:  الثاني المطلب
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 ولالمطلب األ
 الرجل لقوم هم له كارهون إمامةكراهية 

 ( :7الحديث رقم )

 لما كارهون؛ له أكثرهم قوما يؤم أن كرهويُ :  قال ابن قدامة المقدسي
 ال ثالثة: »- وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول قال: قال أمامة أبو روى
 عليها وزوجها باتت وامرأة يرجع، حتى اآلبق العبد: آذانهم صالتهم تجاوز
حسن  وهذا حديث «كارهون له وهم قوم وإمام ساخط،

(1)
 . 

 تخريج الحديث : 

ابن أبي شيبة  أخرجه
(2)

الترمذي و،  
(3)

 والطبراني ، 
(4)

 والبيهقي ، 
(5)

 
 .الباهلي )رضي هللا عنه( جميعهم من طريق أبي أمامة  ،

 بن علي حدثنا: قال إسماعيل، بن محمد حدثناقال :  ،واللفظ للترمذي
 أبا سمعت: قال غالب، أبو حدثنا: قال واقد، بن الحسين حدثنا: قال الحسن،
 صالتهم تجاوز ال ثالثة: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: يقول أمامة،
 وإمام ساخط، عليها وزوجها باتت وامرأة يرجع، حتى اآلبق العبد: آذانهم
 .كارهون  له وهم قوم

 : السند رجال دراسة

 عبد أبو موالهم، المغيرة ، الجعفي بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد -1
 : عنه وروىبن شقيق ،  الحسن بن علي : عن هللا البخاري . روى

 الفقه في رأسا حجة ، حافظا ، إماما ، كان : الذهبي الترمذي ، قال
 فقه في الدنيا وإمام الحفظ ، جبل : حجر ابن مجتهدا ، وقال والحديث ،
هـ( 250عشرة ، )ت  الحادية من الحديث ،

(0)
 . 

                                                
 . 299 /1:  الكافي (1)
،  كارهون له وهم القوم يؤم اإلمام في/  الصلوات : كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((2

 ( .4113، رقم الحديث ) 358 /1
،  400 /1،  كارهون له وهم قوما أم فيمن جاء ما : بابأبواب الصالة ، :  الجامع الكبير (3)

 (.306رقم الحديث )
 ( .8698، رقم الحديث ) 280 /8:  الكبير المعجم ((4
،  220 /4،  كارهون له وهم قوما أم فيمن جاء ما/  الصالة : كتاب:  واآلثار السنن معرفة ((5

 ( .5959رقم الحديث )
،  436 /24 : الكمال وتهذيب ،  113 /9:  الثقات، و 191 /7:  والتعديل الجرح : ينظر ((0

 . 408 ص:  التهذيب وتقريب،  157 /2 : والكاشف
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 عبد أبو ، العبدي مشعب بن دينار بن شقيق بن الحسن بن علي -2
 قالالبخاري ،  : عنه وروى،  واقد بن الحسين : عن روى.  الرحمن
 ثقة ،:  حجر ابن ، وقال ثقة ، المبارك بن كتب حفاظ من كان : الذهبي
 هـ(215، )ت  العاشرة كبار من حافظ ،

(1) 
. 

 غالب أبي : عن روى . هللا عبد أبو المروزي ، واقد بن الحسين -3
 : الذهبي قال،  شقيق بن الحسن بن علي : عنه وروى،  أمامة أبي صاحب
هـ (159، )ت  السابعة من أوهام ، له ثقة ،:  حجر ابن وقال ، صدوق

(2)
. 

.  حزور واسمه أمامة الباهلي ، أبي صاحب البصري ، غالب أبو -4
، المروزي  واقد بن الحسين : عنه وروى،  الباهلي أمامة أبي : عن روى
الترمذي ، وقال ابن حجر :  له صحح الحديث ، صالح : الذهبي قال

 هـ(136 – 121الخامسة ، )ت  من ، يخطئ صدوق ،
(3)

 . 
من صحابة رسول  . الباهلي أمامة أبو وهب ، بن عجالن بن صدي -5

 وروى،  وسلم عليه هللا صلى النبي: عن  روى هللا صلى هللا عليه وسلم ،
 هـ(80، )ت  البصري غالب أبو : عنه

(4)
 . 

  : سندا الحديث على الحكم

هذا الحديث إسناده حسن ؛ ألن فيه أبو غالب البصري ، وهو صدوق 
 .يخطئ ، وهللا أعلم 

 الوجه هذا من غريب حسن حديث هذاقال الترمذي : 
(5)

ورجح  . 
النووي قول الترمذي هذا على قول البيهقي ، حيث يقول بتضعيفه 
(0)

 . 

 

 

                                                
،  371 /26:  الكمال وتهذيب ، 406 /8:  الثقات، و 208 /0:  الكبير التاريخ : ينظر ((1

 . 399 ص:  التهذيب وتقريب،  37 /2 : والكاشف
،  491 /0 : الكمال وتهذيب ، 00 /3:  والتعديل الجرح، و 389 /2:  الكبير التاريخ : ينظر ((2

 . 109 ص:  التهذيب وتقريب،  170 /1 : الضعفاء في المغنيو
 /34 : الكمال تهذيبو ، 315 /3:  والتعديل الجرح، و 134 /3:  الكبير التاريخ : ينظر ((3

 . 004:  التهذيب وتقريب،  570 /3:  اإلسالم تاريخ، و 449 /2 : والكاشف،  176
،  158 /13 : الكمال وتهذيب ، 15 /3:  الغابة أسد، و 730 /2:  االستيعاب : ينظر ((4

 . 339 /3:  اإلصابةو
 . 400 /1:  الكبير الجامع ((5
 . 764 /2:  األحكام خالصة : ينظر ((0
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 غريب الحديث :

 السماء إلى ترتفع ال أي : أذانهم صالتهم تجاوز ال -1
(1)

 . 
العبد اآلبق : أي العبد الهارب  -2

(2)
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 السيوطي الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد:  الترمذي جامع على المغتذي قوت ((1

 فضيلة: إشراف،  الغريبي حامد بن محمد بن ناصر: الطالب تحقيق،  (هـ911: المتوفى)
 كلية - المكرمة مكة القرى، أم جامعة - الدكتوراة رسالة ، الهاشمي سعدي/ الدكتور األستاذ
 . 175 /1،  هـ 1424،  والسنة الكتاب قسم الدين، وأصول الدعوة

 بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد:  واألثر الحديث غريب في النهاية : ينظر ((2

 طاهر: تحقيق ، (هـ060: المتوفى) األثير ابن الجزري الشيباني الكريم عبد ابن محمد بن محمد
 ،  م1979 - هـ1399 ، بيروت – العلمية المكتبة ، الطناحي محمد محمود - الزاوي أحمد
1/ 15 . 
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 المطلب الثاني

 مامة المفضول مع وجود الفاضلكراهية إ

 ( :2رقم )الحديث 

 منه؛ أولى هو من المفضول يتقدم أن ويكره قال ابن قدامة المقدسي :
 يزالوا لم منه خير هو من وفيهم القوم الرجل أم إذا: »الحديث في جاء ألنه
 أحمد به احتج «سفال في

(1)
 . 

 : الحديث تخريج

أحمد  أخرجه
(2)

 
(3)

 .  

 وأخرجه الطبراني
(4)

 . (ماابن عمر )رضي هللا عنه، من طريق  

 يزيد بن علي بن الحسين نا: قال أحمد بن عبدان حدثنا : قال الطبراني
 عن عقاب، بن الهيثم عن سليمان، بن حفص عن أبي، نا: قال الصدائي
: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عمر ابن عن دثار، بن محارب

 يوم إلى سفال في يزل لم منه، هللا لكتاب هو أقرأ من وفيهم قوما أم من»
 . «القيامة

 دراسة رجال السند : 

 الجواليقي ، األهوازي محمد أبو زياد، بن موسى بن أحمد بن عبدان -1
 : عنه علي ، وروى بن الحسين : عن فخفف ، روى هللا، عبد: واسمه

هـ( 360الحجة ، )ت  الحافظ ، : الذهبي الطبراني ، قال
(5)

 . 
البغدادي ،  األكفاني الصدائي سليم بن يزيد بن علي بن الحسين -2
 أحمد بن عبدان : عنه الصدائي ، وروى يزيد بن علي أبيه : عن روى

                                                
 . 299 /1:  الكافي ((1
: المتوفى) الشيباني أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد هللا عبد أبورسالة الصالة :  ((2

 . 20هـ ، ص 1466القاهرة ، الطبعة الخامسة ، ، المطبعة السلفية ـ  (هـ241
لم يذكر االمام أحمد إسنادا لهذا الحديث وال لغيره ؛ فهو يورد االحاديث بال أسانيد في  ((3

 رسالته هذه .
 ( .4582، رقم الحديث ) 28 /5:  األوسط المعجم ((4
 /11:  النبالء أعالم سير، و 187 /2:  الحفاظ تذكرة، و 164 /7:  اإلسالم تاريخينظر :  ((5

164 . 
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 من صدوق ، : حجر ابن االولياء ، وقال من ثقة : الذهبي األهوازي ، قال
( 240عشرة ، )ت  الحادية

(1)
 . 

 بن الحسين والد الكوفي ، األكفاني، الصدائي سليم بن يزيد بن علي -3
المقرئ ،  الغاضري سليمان بن حفص : عن الصدائي ، روى يزيد بن علي

 قال : الذهبي الصدائي ، قال يزيد بن علي بن الحسين ابنه : عنه وروى
 من ، لين فيه : حجر ابن وقال عليه ، يتابع ال يرويه ما عامة: عدي  ابن

( هـ 216 - 261، )ت  التاسعة
(2)

 . 
 ويقال القارئ، الكوفي البزاز عمر أبو األسدي ، سليمان بن حفص -4
 عاصم صاحب داود أبي بن حفص وهو بحفيص، ويعرف الغاضري،: له
 ، قال الصدائي يزيد بن علي : عنه ، روى القراءة في النجود أبي بن

 متروك : حجر ابن الحديث ، وقال واهي القراءة ، في ثبت : الذهبي
هـ( 186الثامنة ، )ت  من القراءة ، في إمامته مع الحديث ،

(3)
 . 

 : حجر ابن يعرف ، وقال ال : الذهبي عقاب الكوفي ، قال بن الهثيم -5
 يعرف ال

(4)
 . 

 عبد : عن ، روى دثار أبو كردوس السدوسي بن دثار بن محارب -0
 ابن وقالوالزهاد ،  العلماء جلة من : الذهبي الخطاب ، قال بن عمر بن هللا

( 110الرابعة ، )ت  من زاهد ، إمام ، ثقة ، : حجر
(5)

 . 
 الرحمن عبد العدوي ، أبو القرشي الخطاب بن عمر بن هللا عبد -7
 صلى هللا رسول مع المشاهد من بعدها وما الخندق المدني ، شهد ثم المكي

                                                
 ، 334 /1:  والكاشف ، 454 /0:  الكمال تهذيبو ، 50 /3:  والتعديل الجرح : ينظر ((1

 . 107 ص:  التهذيب وتقريب
 الضعفاء ديوانو ، 175 /21:  الكمال تهذيبو 269 /0:  والتعديل الجرح : ينظر ((2

 بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس:  لين فيهم وثقات المجهولين من وخلق والمتروكين
 مكتبة ، األنصاري محمد بن حماد: المحقق،  (هـ748: المتوفى) الذهبي َقاْيماز بن عثمان
:  اإلسالم تاريخو ، 287ص  ، م 1907 - هـ 1387 الثانية، الطبعة،  مكة – الحديثة النهضة

 . 460 ص:  التهذيب وتقريب ، 136 /5
 هللا عبد أبو البخاري، المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد:  الصغير الضعفاء : ينظر ((3

 األولى، الطبعة،  حلب – الوعي دار ، زايد إبراهيم محمود: المحقق،  (هـ250: المتوفى)
 ، 16 /7:  الكمال تهذيبو ، 208 /3:  الرجال ضعفاء في الكامل، و 32، ص  هـ 1390

 . 172 ص:  التهذيب وتقريب ، 341 /1:  والكاشف
ْعِديل الَجْرح في التَّْكميل، و 325 /4:  االعتدال ميزان : ينظر ((4  لسان، و 56 /2:  والتَّ

،  (هـ852: المتوفى) العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو:  الميزان
 . 303 /8،  م 2662 األولى، الطبعة،  اإلسالمية البشائر دار ، غدة أبو الفتاح عبد: المحقق

 ، 255 /27:  الكمال تهذيبو ، 452 /5:  الثقات، و 200 /2:  الثقات معرفة : ينظر ((5

 . 521 ص:  التهذيب وتقريب ، 243 /2:  والكاشف
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 : عنه وسلم ، وروى عليه هللا صلى النبي : عن روىوسلم ،  عليه هللا
( هـ73دثار ، )ت  بن محارب

(1)
 . 

  : سندا الحديث على الحكم

، وهو  األسدي سليمان بن حفصإسناد هذا الحديث ضعيف جدا ؛ فيه 
 وهللا أعلم .متروك الحديث ، 

 غير حديثه ، بالنقل مجهول ، كوفي اإلشبيلي : الهيثم الحق عبدقال 
 محفوظ

(2)
برجل ـ أي أن عبد الحق  رده: الفاسي ، وقال ابن القطان  

ـ وهو  يبينه لم منه ضعفأ وترك اإلشبيلي رد الحديث بالهيثم بن عقاب ـ ،
 األسدي ـ سليمان بن حفص

(3)
 . 

 غريب الحديث : 

سفال : التسفل والسقوط  -1
(4)

 . 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ، 332 /15:  الكمال وتهذيب ، 330 /3:  الغابة وأسد ، 956 /3:  االستيعاب:  ينظر ((1

 . 155 /4:  واإلصابة
 بن الرحمن عبد بن الحق عبد:  - وسلم عليه هللا صلى - النبي حديث من الوسطى األحكام ((2

 الخراط بابن المعروف األشبيلي، األندلسي األزدي، إبراهيم سعيد بن الحسين بن هللا عبد
 والتوزيع، للنشر الرشد مكتبة ، السامرائي صبحي السلفي، حمدي: تحقيق ،( هـ 581: المتوفى)

 . 322 /1 ، م 1995 - هـ 1410 ، السعودية العربية المملكة - الرياض
 الكتامي الملك عبد بن محمد بن علي:  األحكام كتاب في واإليهام الوهم بيانينظر :  ((3

 ، سعيد آيت الحسين. د:  المحقق ،( هـ028:  المتوفى) القطان ابن الحسن أبو الفاسي، الحميري
 . 085 /5 ، م1997-هـ1418 ، األولى الطبعة ، الرياض – طيبة دار
،  (هـ 461 المتوفى) الهروي محمد بن أحمد عبيد أبو:  والحديث القرآن في الغريبينينظر :  ((4

 نزار مكتبة ، حجازي فتحي. د. أ: وراجعه له قدم،  المزيدي فريد أحمد: ودراسة تحقيق
،  3/964،  م 1999 - هـ 1419 األولى، الطبعة،  السعودية العربية المملكة - الباز مصطفى

 . 2/370 : واألثر الحديث غريب في النهايةو
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 الثالث الفصل

 الصالة في والمأموم اإلمام موقف

 

 : مباحث أربعة وفيه

 . اإلمام من المأموِمين موقف:  األول المبحث

 . المأموِمين موقف:  الثاني المبحث

 . يبطلها ال وما الصالة يبطل ما:  الثالث المبحث

 . والمأموم لإلمام الصالة مستحبات:  الرابع المبحث
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 األول المبحث

 اإلمام من المأموِمين موقف

 

 : مطالب أربعة وفيه

 . اإلمام من الواحد المأموم موقف:  األول المطلب

 . اإلمام من المأموَمين موقف:  الثاني المطلب

 . لإلمام المأموِمين توسيط:  الثالث المطلب

 . المأموِمين من اإلمام كراهية ارتفاع : الرابع المطلب
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 ولالمطلب األ

 مامالواحد من اإل مومأموقف الم

 ( :1) رقم الحديث

اإلمام  يمين عن وقف واحدا ، المأموم كان إذا قال ابن قدامة المقدسي :
 وتأخرا كبرا آخر جاء فإن يمينه ، عن اإلمام أداره يساره عن كبر فإن ،

 الثاني كبر فإن ضيقا ، الموضع كان إن إال اإلمام يتقدم وال خلفه ، فصَفا
 النبي مع سرت: قال  جابر ، لما روى بيديه ؛ اإلمام أخرهما يساره ، عن
 حتى جئت ثم فتوضأت ، يصلي ، فقام غزوة ، في - وسلم عليه هللا صلى -

 فأدارني بيدي ، فأخذ ، - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول يسار عن قمت
 فأخذنا يساره ، عن قام حتى صخر بن جبار فجاء يمينه ، عن أقامني حتى
المسند  من خلفه . أقامنا حتى جميعا بيديه

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه مسلم 
(2)

 ، معروف بن هارون حدثنافي الحديث الطويل ، قال :  
 حدثنا: قاال  - لهارون والسياق الحديث ، لفظ في وتقاربا - عباد بن ومحمد
 الوليد بن عبادة عن ، حزرة أبي مجاهد بن يعقوب عن ، إسماعيل بن حاتم
 حتى جئت ثم )...، قال :  عن جابر بن عبد هللا ، الصامت بن عبادة بن

 حتى فأدارني بيدي فأخذ وسلم ، عليه هللا صلى هللا رسول يسار عن قمت
 يسار عن فقام جاء ثم فتوضأ ، صخر بن جبار جاء ثم يمينه ، عن أقامني
 بَِيَدْيَنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأخذ وسلم ، عليه هللا صلى هللا رسول
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فجعل خلفه ، أقامنا حتى فدفعنا جميعا ،
 ، - َوَسَطكَ  ُشدَّ  يعني - بيده هكذا فقال به ، َفِطْنتُ  ثم أشعر ، ال وأنا َيْرُمقُِني
 لبيك: قلت  «جابر  يا : »قال  وسلم ، عليه هللا صلى هللا رسول فرغ فلما
 ضيقا كان وإذا طرفيه ، بين فخالف واسعا كان إذا : »قال  هللا ، رسول يا

 . «َحْقِوَك  على َفاْشُدْدهُ

  :غريب الحديث 

 متتابعا نظرا إلي ينظر أي َيْرُمقُِني : -1
(3)

 . 

                                                
 . 299 /1الكافي :  ((1
 ، اليسر أبي وقصة الطويل جابر حديث:  باب ، والرقائق الزهد:  كتاب:  مسلم صحيح ((2

 ( .3616) الحديث رقم ، 4/2365
 . 141 /18:  الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج ((3
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 اإلزار َمْعِقدُ : هو  َحْقِوكَ  -2
(1)

 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . 142 /18:  الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج ((1
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 المطلب الثاني

 مامموقف المأموَمين من اإل

 :( 96) رقم الحديث

 يمينه، عن أحدهما أو يمينه، عن صليا وإن قال ابن قدامة المقدسي :
 علقمة بين صلى مسعود ابن أن: »روي لما جاز؛ يساره عن واآلخر

 رواه «فعل - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول رأيت هكذا: وقال واألسود،
داود  أبو

(1)
 . 

  تخريج الحديث :

مسلمأخرجه و
(2)

 من طريق عبد هللا بن مسعود )رضي هللا عنه( . ،

 بن هللا عبيد أخبرنا الدارمي، الرحمن عبد بن هللا عبد حدثنا قال مسلم :
إسرائيل عن موسى،

(3)
منصور عن ،

(4)
إبراهيم عن ،

(5)
علقمة عن ،

(0)
، 

واألسود
(7)

هللا عبد على دخال أنهما ،
(8)

: قاال خلفكم؟ من أصلى: " فقال ،
 ركعنا، ثم شماله، عن واآلخر يمينه عن أحدهما وجعل بينهما، فقام نعم،

 بين جعلهما ثم يديه، بين َطبَّقَ  ثم أيدينا، فضرب ركبنا على أيدينا فوضعنا
 . " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فعل هكذا: قال صلى، فلما فخذيه،

                                                
 . 299 /1الكافي :  ((1
 على األيدي وضع إلى الندب : باب ، الصالة ومواضع المساجد : كتابصحيح مسلم :  (2)

 ( .534رقم الحديث ) ، 379 /1 ، التطبيق ونسخ الركوع في الركب
:  عن روى ، يوسف أبا يكنى ، الكوفي الهمداني إسحاق أبي بن يونس بن إسرائيل:  هو ((3

 صحيح رجال:  ينظر ،( هـ106ت) ، موسى بن هللا عبيد:  عنه وروى ، المعتمر بن منصور
 . 1/74:  مسلم

 إبراهيم:  عن روى ، الكوفي ابعتَّ  أبو ، السلمي هللا عبد بن المعتمر بن منصور:  هو ((4

 . 254 /2:  مسلم صحيح رجال:  ينظر ،( هـ132ت) ، إسرائيل:  عنه وروى ، النخعي
 وروى ، قيس بن علقمة:  عن روى ، الكوفي عمران أبو ، النخعي يزيد بن إبراهيم : هو ((5

 . 1/47:  مسلم صحيح رجال:  ينظر ،( هـ90ت) ، منصور:  عنه
 وروى ، مسعود بن هللا عبد:  عن روى ، الكوفي النخعي هللا عبد بن قيس بن علقمة:  هو ((0

 . 2/164:  مسلم صحيح رجال:  ينظر ،( هـ02ت) ، النخعي إبراهيم:  عنه
 ، عمرو أبو : ويقال : الرحمن عبد أبو كنيته ، الكوفي النخعي قيس بن يزيد بن األسود:  هو ((7

 رجال:  ينظر ،( هـ74ت) ، النخعي إبراهيم:  عنه وروى ، مسعود بن هللا عبد:  عن روى
 . 1/86:  مسلم صحيح

 ، وسلم عليه هللا صلى النبي:  عن روى ، الهذلي الرحمن عبد أبو ، مسعود بن هللا عبد:  هو ((8

 . 1/330:  مسلم صحيح رجال:  ينظر ،( هـ32ت) ، واألسود علقمة:  عنه وروى
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 غريب الحديث :

 ركبتيه بين ويجعلهما يديه أصابع بين يجمع أن َطبََّق : التطبيق : هو -1
الركوع  في

(1)
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . 114 /3:  واألثر الحديث غريب في النهاية ((1
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 الثالث المطلب

 لإلمام المأموِمين توسيط

 ( :99) رقم الحديث

 ألن الصف؛ وسط حذاء اإلمام يقف أن والسنة : المقدسي قدامة ابن قال
 رواه «الخلل وسدوا اإلمام وسطوا: »قال - وسلم عليه هللا صلى - النبي
داود  أبو

(1)
 .  

  : الحديث تخريج

 داود أبو أخرجه
(2)

والطبراني  ، 
(3)

، والبيهقي  
(4)

جميعهم من طريق  ، 
 أبي هريرة )رضي هللا عنه( .

 يحيى عن فديك، أبي ابن حدثنا مسافر، بن جعفر حدثنا : قال أبو داود
 القرظي كعب بن محمد على دخلت أنها أمه، عن خالد، بن بشير بن

 عليه هللا صلى - هللا رسول قال:  قال هريرة أبو حدثني : يقول فسمعته
 . «الخلل وسدوا ، اإلمام وسطوا»:  - وسلم

 دراسة رجال السند :

 الهذلي، صالح أبو التنيسي، راشد بن إبراهيم بن مسافر بن جعفر -1
 : عنه فديك ، وروى أبي بن إسماعيل بن محمد : عن روى .الموالي من
 أخطأ ، ، ربما صدوق:  حجر ابن وقال، صدوق  : الذهبي داود ، قال أبو
 هـ (254، )ت  عشرة الحادية من

(5)
 . 

 أبو الديلي، دينار، واسمه فديك ، أبي بن مسلم بن إسماعيل بن محمد -2
 خالد بن بشير بن يحيى : عن روى .الديل بني مولى المدني ، إسماعيل

                                                
 . 361 /1:  الكافي ((1
، رقم الحديث  18 /2،  الصف من اإلمام مقام : باب: كتاب : الصالة ،  داود أبي سنن ((2

(081. ) 
 ( .4457، رقم الحديث ) 309 /4:  األوسط المعجم ((3
 الحديث رقم،  147 /3من الصف ،  اإلمام: الصالة ، باب : مقام : كتاب  الكبرى السنن ((4

(5263. ) 
،  290 /1 : والكاشف،  168 /5 : الكمال تهذيبو ، 491 /2:  والتعديل الجرح : ينظر ((5

 . 141 ص:  التهذيب وتقريب
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صدوق  : الذهبي قال،  التنيسي مسافر بن جعفر : عنه وروى،  األنصاري
 هـ(266الثامنة ، )ت  صغار من صدوق ،:  حجر ابن ، وقال

(1)
 . 

أمه ،  : عن روى.  المدني األنصاري خالد بن بشير بن يحيى -3
 : عنه يامين ، وروى بن الرحمن عبد بن يامين بنت الواحد أمة واسمها
:  الفاسي القطان ابن قال : الذهبي قال،  فديك أبي ابن إسماعيل بن محمد
 التاسعة من مستور ،:  حجر ابن وقال، أبيه  وحال حاله، يجهل

(2)
 . 

 بشير بن يحيى أم يامين، بن الرحمن عبد بن يامين بنت الواحد أمة -4
 : عنها القرظي، وروى كعب بن محمدعن : روت  .األنصاري  خالد بن

 سماها مجهولة ، : حجر ابن قال،  األنصاري خالد بن بشير بن يحيىإبنها 
 من،  داود أبي رواية سنن في تسم ولم مسنده ، في مخلد بن بقي

السابعة
(3)

. 
 روى،  المدني القرظي حمزة أبو ، أسد بن سليم بن كعب بن محمد -5
 بن يحيى أم وهي يامين بنت الواحد أمة : عنه وروت،  هريرة أبي : عن
 ثقة ، من:  حجر ابن حجة ، وقال ثقة ، : الذهبي قال،  خالد بن بشير

هـ( 126الثالثة ، )ت 
(4)

 . 
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صاحب ، اليماني الدوسي هريرة أبو -0
 اسمه:  فقيل ، كثيرا اختالفا أبيه واسم اسمه في الصحابة ، اختلف وحافظ ،

 عليه هللا صلى النبي : عن ذلك ، روى غير وقيل صخر ، بن الرحمن عبد
 (هـ57، )ت  القرظي كعب بن محمد : عنه وسلم ، وروى

(5)
 . 

 : سندا الحديث على الحكم

 األنصاري،  خالد بن بشير بن يحيى بسببإسناد هذا الحديث ضعيف ، 

                                                
،  158 /2 : والكاشف،  485 /24 : الكمال وتهذيب ، 188 /7:  والتعديل الجرح : ينظر ((1

 . 408 ص:  التهذيب وتقريب
 الَجْرح في التَّْكميل، و 307 /4 : االعتدال ميزان، و 245 /31 : الكمال تهذيب : ينظر ((2

ْعِديل  . 588 ص:  التهذيب وتقريب  172/ 2:  والتَّ
ْعِديل الَجرح في التَّْكميل، و 129 /35 : الكمال تهذيب:  ينظر ((3  وتقريب،  216 /4:  والتَّ

 . 743 ص:  التهذيب
،  346 /20 : الكمال تهذيبو ، 351 /5:  الثقات، و 251 /2:  الثقات معرفة : ينظر ((4

 . 564 ص:  التهذيب وتقريب،  213 /2 : والكاشف
،  300 /34 : الكمال تهذيبو ، 313 /0:  الغابة أسد، و 1708 /4:  االستيعاب : ينظر ((5

 . 302 /7 : واإلصابة
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 وهو مستور ) مجهول الحال (
(1)

، وكذلك أمه ، أمة الواحد فهي مجهولة  
 ، وهللا أعلم .أيضا 

مشهور  وال بقوي اإلسناد هذا ليسقال عبد الحق األشبيلي : 
(2)

وقال  . 
علته ـ أي أن عبد الحق األشبيلي لم يبين علة  يبين لم:  الفاسي ابن القطان

 وبحال خالد، بن بشير بن يحيى بحال الجهل وهي،  إسناد هذا الحديث ـ
 أمه

(3)
 أم ضعيف، إسناد في سنن أبي داود تعليقا : هذا األرنؤوطوقال .  
 ابنها، غير عنها يرو يامين ـ لم بنت الواحد أمة بشير ـ واسمها بن يحيى
 الحال مجهول وهو

(4)
 . 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 تيسير، و 162: ص  النظر نزهة، ينظر :  يوثق لم لكن فأكثر، اثنان عنه روى من هو ((1

 . 151: ص  الحديث مصطلح
 . 336 /1:  الوسطى األحكام ((2
 . 356 /3 : واإليهام الوهم بيانينظر :  ((3
 . 18 /2:  داود أبي سنن ((4
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 الرابعالمطلب 

 المأموِمين من اإلمام ارتفاع كراهية

  ( :92) رقم الحديث

 المأمومين من أعلى اإلمام يكون ال أن والسنةقال ابن قدامة المقدسي : 
 عمار فتقدم ، الصالة فأقيمت ، بالمدائن كان ياسر بن عمار أن لما روي ،

 عمار واتبعه ، بيده فأخذ حذيفة فتقدم ، منه أسفل والناس دكان على فقام
 رسول تسمع ألم:  حذيفة له قال ، صالته من فرغ فلما ، حذيفة أنزله حتى
 في يقومن فال القوم الرجل أم إذا»:  يقول وهو - وسلم عليه هللا صلى - هللا

 يدي على أخذت حين اتبعتك فلذلك:  عمار وقال ، «مقامهم من أرفع مكان
 داود أبو رواه .

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه أبو داود 
(2)

، والبيهقي  
(3)

بن اليمان  ، كالهما من طريق حذيفة 
 )رضي هللا عنه ( .

 جريج، ابن عن حجاج، حدثنا إبراهيم، بن أحمد حدثنا : قال أبو داود
 مع كان أنه رجل حدثني ، األنصاري ثابت بن عدي عن خالد، أبو أخبرني
 دكان على وقام عمار، فتقدم الصالة، فأقيمت بالمدائن، ياسر بن عمار
 حتى عمار فاتبعه يديه، على فأخذ حذيفة فتقدم منه، أسفل والناس يصلي،
 هللا رسول تسمع ألم: حذيفة له قال صالته من عمار فرغ فلما حذيفة، أنزله

 أرفع مكان في يقم فال القوم الرجل أم إذا: "يقول - وسلم عليه هللا صلى -
 . يدي على أخذت حين اتبعتك لذلك: عمار قال. ذلك نحو أو ؟"مقامهم من

 دراسة رجال السند :

 هللا عبد أبو القيس، عبد مولى العبدي ، كثير بن إبراهيم بن أحمد -1
 محمد بن حجاج : عن روى،  بالدورقي المعروف النكري ، البغدادي

 حافظا كان : الذهبي قال، داود  أبو : عنه وروىاألعور ،  المصيصي

                                                
 . 362 /1الكافي :  ((1
،  448 /1،  القوم مكان من أرفع مكانا يقوم اإلمام: كتاب : الصالة ، باب :  داود أبي سنن ((2

 ( .598رقم الحديث )
 الحديث رقم،  155 /3،  اإلمام مقام في جاء ما : باب ، الصالة:  كتاب:  الكبرى السنن ((3

(5235. ) 
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  ، العاشرة من ، حافظ ، ثقة : حجر ابن وقالالتصنيف ،  حسن يقظا،
 (هـ240ت )

(1)
 . 

 عبد : عن روى األعور ، محمد أبو ، المصيصي محمد بن حجاج -2
،  الدورقي إبراهيم بن أحمد : عنه وروى،  جريج بن العزيز عبد بن الملك
 آخر في اختلط لكنه ثبت ، ثقة ،:  حجر ابن وقال،  الحافظ : الذهبي قال

 إبراهيم بن أحمد. وسماع  التاسعة من موته ، قبل بغداد قدم لما عمره
 هـ(260)ت  تالط ،منه كان قبل االخ الدورقي

(2)
 . 

 الوليد ، أبو،  األموي القرشي جريج بن العزيز عبد بن الملك عبد -3
 بن حجاج : عنه وروى،  ثابت بن عدي صاحب خالد أبي : عن روى
 ثقة فقيه:  حجر ابن وقال ، مدلس ثقة : الذهبي المصيصي ، قال محمد

 هـ(156السادسة ، )ت  من ويرسل ، يدلس كانو فاضل ،
(3)

 . 
جريج ،  ابن : عنه وروى،  ثابت بن عدي : عن روى،  خالد أبو -4
 السادسة من مجهول ، : حجر ابن وقال،  مجهول : الذهبي قال

(4)
 . 

 البن شيخ خالد أبو : عنه روى،  الكوفي األنصاري ثابت بن عدي -5
،  بالكوفة مسجدهم وإمام الشيعة ، قاص لكنه ثقة ، : الذهبي قال،  جريج
( 110ت ، ) الرابعة من بالتشيع ، رمي ثقة ، : حجر ابن وقال

(5)
 . 

                                                
 سير، و 249 /1 : الكمال تهذيبو ، 21 /8:  الثقات، و 0 /2:  الكبير التاريخ : ينظر ((1

 . 77 ص:  التهذيب وتقريب،  136 /12 : النبالء أعالم
،  451 /5 : الكمال تهذيبو ، 261 /8:  الثقات، و 285 /1:  الثقات معرفة : ينظر ((2

 هللا عبد بن كيكلدي بن خليل سعيد أبو الدين صالح:  المختلطين، و 313 /1 : والكاشف
 الباسط عبد علي المطلب، عبد فوزي رفعت. د: المحقق،  (هـ701: المتوفى) العالئي الدمشقي
 االغتباط،  و 19، ص  م1990 - هـ1417 األولى، الطبعة،  القاهرة – الخانجي مكتبة،  مزيد

 : الثقات الرواة من معرفة في النيرات الكواكب، و 153 ص:  التهذيب وتقريب،  83: ص 
،  (هـ929: المتوفى) الكيال ابن الدين زين البركات، أبو الخطيب، محمد بن أحمد بن بركات
، ص  م1981 ـ األولى الطبعة،  بيروت ـ المأمون دار ، النبي رب عبد القيوم عبد: المحقق
450 . 

 أبو الدين شمس:  موثق وهو فيه تكلم من أسماء ذكر، و 338 /18 : الكمال تهذيب:  ينظر ((3

 شكور محمد: المحقق،  (هـ748: المتوفى) الذهبي َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد
 - هـ1460 األولى، الطبعة،  الزرقاء – المنار مكتبة ، المياديني أمرير الحاجي محمود بن

 بمراتب التقديس هلأ تعريف، و 303 ص:  التهذيب وتقريب،  125، ص  م1980
 العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو:  بالتدليس الموصوفين

 الطبعة،  عمان – المنار مكتبة ، القريوتي عبدهللا بن عاصم. د: المحقق،  (هـ852: المتوفى)
 . 41م ، ص 1983 – هـ1463 األولى،

 . 030 ص:  التهذيب وتقريب ، 422 /2 : والكاشف ، 278 /33 : الكمال تهذيب:  ينظر ((4
 ، 522 /19 : الكمال تهذيبو 2 /7:  والتعديل الجرح، و 44 /7:  الكبير التاريخ : ينظر ((5

 . 388 ص:  التهذيب وتقريب ، 15 /2 : والكاشف
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،  اليمان بن حذيفة : عن روى،  الكوفي النخعي الحارث بن همام -0
 عابد ، من ثقة : حجر ابن وقال،  العباد العلماء من كان : الذهبي قال

هـ( 05)ت  الثانية ،
(1)

 . 
 صاحب مخزوم، بني مولى اليقظان ، أبو العنسي ياسر بن عمار -7

 عن اليمان ، وروى بن حذيفة : عن روى وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول
( هـ87، )ت  النخعي الحارث بن همام :

(2)
 . 

،  ، بن جابر حسيل اليمان واسم واليمان لقب ، اليمان ، بن حذيفة -8
 صلى هللا رسول سر صاحب، صحابي جليل ، وهو  العبسي هللا عبد أبو
هـ( 30، )ت  وسلم عليه هللا صلى النبي: عن  روى،  وسلم عليه هللا

(3)
 . 

 الحكم على الحديث سندا :

 إسناد هذا الحديث ضعيف ، فيه رجل مبهم
(4)

لم يصرح باسمه ؛ إال أّن  
ابن حجر صرح باسمه في باب المبهمات ، لكن لم يجزم بذلك ، قال ابن 

 همام كأنه حذيفة ، عن رجل عن ثابت بن عديحجر : 
(5)

وفي اإلسناد  . 
 مجهول ، وهو أبو خالد

(0)
 ، وهللا أعلم . ال يعرف 

 ولهذا الحديث شاهد
(7)

ه إلى درجة الحديث صحيح يقويه ؛ فيرتقي ب 
 وهللا أعلم .الحسن لغيره ، 

 

 

                                                
 ، 297 /36 : الكمال تهذيبو ، 516 /5:  الثقات، و 334 /2:  الثقات معرفة : ينظر ((1

 . 574 ص:  التهذيب وتقريب ، 339 /2 : والكاشف
 ، 215 /21:  الكمال وتهذيب ، 122 /4:  الغابة وأسد ، 1135 /3:  االستيعاب:  ينظر ((2

 . 473 /4:  واإلصابة
 ، 495 /5:  الكمال وتهذيب ، 760 /1:  الغابة وأسد ، 334 /1:  االستيعاب:  ينظر ((3

 . 39 /2:  واإلصابة
 . 151 ص : الحديث مصطلح تيسير:   ينظر،  الحديث في باسمه يصرح لم من هوالمبهم :  ((4
 . 735: ص  التهذيب تقريب ((5
:  الحديث مصطلح تيسير، ينظر :   حاله أو ، الراوي عين معرفة عدمالجهالة بالراوي : هو  ((0

 . 149ص 
 440/ 1 ، القوم مكان من أرفع مكانا يقوم اإلمام:  باب ، الصالة:  كتاب:  داود أبي سنن في ((7

 - الرازي مسعود أبو الفرات بن وأحمد سنان بن أحمد حدثناالحديث : ) ( .597) الحديث رقم ،
 بالمدائن الناس أم حذيفة أن همام عن إبراهيم، عن األعمش، حدثنا يعلى، حدثنا: قاال -المعنى
 ينهون كانوا أنهم تعلم ألم: قال صالته من فرغ فلما فجبذه، بقميصه مسعود أبو فأخذ دكان، على
 (مددتني حين ذكرت قد بلى،: قال ذلك؟ عن
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 غريب الحديث :

 خلفه من أخذه يديه : أي على فأخذ -1
(1)

 . 
اتبعتك  إياه وتذكري النهي سماعي ألجل أي:  اتبعتك لذلك -2

(2)
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
: تحقيق،  السبكي خطاب محمد محمود:  داود أبي اإلمام سنن شرح المورود العذب المنهل ((1

،  هـ 1353 األولى، الطبعة،  مصر – القاهرة االستقامة، مطبعة ، خطاب محمد محمود أمين
4/ 321 . 
 . 321/ 4:  المصدر نفسه ((2
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 الثاني المبحث

 المأموِمين موقف

 

 : مطلبان وفيه

 . األول للصف المأموِمين إتمام:  األول المطلب

 . الصف في الغلمان وتأخير الرجال تقديم:  الثاني المطلب
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 ولاألالمطلب 

 ولين للصف األتمام المأمومِ إ

  ( :94) رقم الحديث

 ألن الصف؛ وسط حذاء اإلمام يقف أن والسنة : قال ابن قدامة المقدسي
 رواه «الخلل وسدوا اإلمام وسطوا: »قال - وسلم عليه هللا صلى - النبي
 داود أبو

(1)
 - هللا رسول أن: أنس روى لما األول؛ الصف يتموا وأن.  

 فليكن نقص، من كان فما األول، الصف أتموا: »قال - وسلم عليه هللا صلى
داود  أبو رواه «اآلخر الصف في

(2)
 . 

  تخريج الحديث :

أحمد  أخرجه
(3)

أبو داود و ، 
(4)

والبزار  ، 
(5)

والنسائي  ، 
(0)

وأبو يعلى  ، 
(7)

وابن خزيمة  ، 
(8)

وابن حبان ،  
(9)

والبيهقي  ، 
(16)

من طريق جميعهم ،  
 أنس بن مالك )رضي هللا عنه( .

 -الوهاب عبد حدثنا األنباري، سليمان بن محمد حدثنا:  قال أبو داود
 هللا صلى - هللا رسول أن أنس، عن قتادة عن سعيد، عن، -عطاء ابن يعني

                                                
 ( .11) رقم الحديث:  ينظر ، ودراسته تخريجه سبق ((1
   . 361 /1 : الكافي ((2
 ( .12352رقم الحديث )،  355 /19،  مالك بن أنس مسند:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((3
 ( .071) الحديث رقم،  16 /2تسوية الصفوف ،  : باب ، الصالة:  كتاب:  داود أبي سنن ((4
 ( .7671) الحديث رقم،  387 /13،  مالك بن أنس أبي حمزة مسند:  الزخار البحر ((5
: المتوفى) النسائي الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو:  السنن من المجتبى ((0

 الثانية، الطبعة،  حلب – اإلسالمية المطبوعات مكتب ، غدة أبو الفتاح عبد: تحقيق،  (هـ363
 (.818) الحديث رقم،  93 /2، باب : الصف المؤخر ،  اإلمامة : كتابم ، 1980 – هـ1460

 ( .3103) الحديث رقم،  456 /5،  مالك بن أنس مسند:  يعلى أبي مسند ((7
 بكر بن صالح بن المغيرة بن خزيمة بن إسحاق بن محمد بكر أبو:  ُخَزيمة ابن صحيحُ  ((8

م أَحاديثه َوَخّرجَ  َعلَيه وَعلّق َحققهُ ،  (هـ311: المتوفى) النيسابوري السلمي  الدكتور: له َوقدَّ
، كتاب :  م 2663 - هـ 1424 ، الثالثة الطبعة،  اإلسالمي المكتب ، األعظمي مصطفى محمد

رقم ،  740 /1 ، اآلخر الصف في والخلل النقص يكون بأن األمراإلمامة في الصالة ، باب : 
 ( .1540الحديث )

 ثم المقدم الصف بإتمام األمر ذكر/  الصالة : كتاب:  حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان ((9

 ( .2155، رقم الحديث ) 528 /5،  يليه الذي في الوقوف
 الحديث رقم،  144 /3،  المقدمة الصفوف إتمام : باب: كتاب : الصالة ،  الكبرى السنن ((16

(5191. ) 
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 نقص من كان فما يليه، الذي ثم المقدم، الصف أتموا» :قال - وسلم عليه
 . «المؤخر الصف في فليكن

 دراسة رجال السند : 

هارون ،  أبو كنيته األنباري، داود أبي ابن وهو ، سليمان بن محمد -1
 : الذهبي قال،  داود أبو : عنه عطاء ، وروى بن الوهاب عبد : عن روى
 حجر ابن وقال داود ، أبو به احتج وقد الصالة، تارك كفر في منكر خبر له
هـ( 234)ت العاشرة ،  من صدوق ، :

(1)
 . 

 موالهم، العجلي، نصر أبو ، الخفاف عطاء بن الوهاب عبد -2
 بن محمد : عنه وروى،  عروبة أبي بن سعيد : عن روى البصري،
 ربما صدوق ، : حجر ابن وقال صدوق ، : الذهبي قال،  األنباري سليمان
 من ثور ، عن دلسه يقال  العباس ، فضل في حديثا عليه أنكروا أخطأ ،

هـ( 264)ت التاسعة ، 
(2)

 . 
البصري  النضر أبو موالهم اليشكري ، مهران عروبة أبي بن سعيد -3
قبل  ، عطاء بن الوهاب عبد : عنه دعامة ، وروى بن قتادة : عن روى ،

 لكنه مصنفات، وله زمانه في البصرة أهل إمام : الذهبي قال ،االختالط 
 تصانيف ، له حافظ ، ثقة ، : حجر ابن وقال بالقدر ، ورمى بأخرة، تغير
السادسة  من قتادة ، في الناس أثبت من وكان واختلط ، ، التدليس كثير لكنه
وهو من المرتبة الثانية  ،

(3)
هـ( 150)ت  من مراتب المدلسين ، 

(4)
 . 

السدوسي ، ثقة ، ثبت  دعامة بن قتادة -4
(5)

 . 
 

                                                
 عبد أبو الدين شمس:  والمتروكين الضعفاء ديوان ذيلو ، 314 /25:  الكمال تهذيب:  ينظر ((1

 محمد بن حماد: المحقق،  (هـ748: المتوفى) الذهبي َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا
:  التهذيب وتقريب ، 02، ص  األولى الطبعة،  مكة – الحديثة النهضة مكتبة ، األنصاري

482 . 
 569 /18:  الكمال تهذيب، و 72 /0:  والتعديل الجرح، و 98 /0:  الكبير التاريخ:  ينظر ((2

 . 308:  التهذيب وتقريب ، 081 /2:  االعتدال ميزانو ،
 ما جنب في تدليسه وقلة مامتهإل الصحيح في له وأخرجوا تدليسه ئمةاأل احتمل منوهي :  ((3

 بمراتب التقديس اهل تعريف، ينظر :  عيينة بنكا ثقة عن الإ يدلس ال كان أو ، كالثوري روى
 . 13 : بالتدليس الموصوفين

 ميزانو ، 5 /11:  الكمال تهذيبو ، 306 /0:  الثقاتو ، 463 /1:  الثقات معرفة : ينظر ((4

 بمراتب التقديس اهل تعريف، و 43:  االغتباط، و 43:  المختلطينو ، 151 /2:  االعتدال
 . 239:  التهذيب وتقريب ، 31:  بالتدليس الموصوفين

  ( .1سبقت ترجمته ، ينظر : الحديث رقم ) ((5
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  أنس بن مالك األنصاري ، صاحب رسول هللا صلى هللا عليه -5
وسلم 
(1)

 . 

 الحكم على الحديث سندا :

 الوهاب عبدو،  األنباري سليمان بن محمدإسناد هذا الحديث حسن ؛ فيه 
 وهللا أعلم .، صدوق  وكالهما بمرتبة،  عطاء بن

حسن  بإسناد داود أبو رواهقال النووي : 
(2)

 أبو الُمَناِوي : رواهوقال  ، 
 داود أبو عليه وسكت أنس حديث من الصالة في والنسائي كالهما داود

 والمنذري
(3)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ( .1) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((1
 . 769 /2:  األحكام خالصة ((2
 . 428 /1:  والتناقيح المناهج كشف ((3
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 الثانيالمطلب 

 تقديم الرجال وتأخير الغلمان في الصف

 ( :93) رقم الحديث

 ونساء، وخناثى وصبيان رجال اجتمع فإن قال ابن قدامة المقدسي :
 مالك أبو روى» لما النساء؛ ثم الخناثى ثم الصبيان ثم الرجال تقدم

: قال ؟- وسلم عليه هللا صلى - النبي بصالة أحدثكم أال: قال أنه األشعري
: قال ثم بهم، صلى ثم الغلمان، خلفهم صف ثم الرجال، فصف الصالة، أقام
داود  أبو رواه «أمتي صالة: قال إال أحسبه ال األعلى، عبد قال هكذا

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

أحمد  أخرجه
(2)

أبو داود ، و 
(3)

، والطبراني  
(4)

، والبيهقي  
(5)

  ،
 جميعهم من طريق أبي مالك األشعري .

 عبد حدثنا الرقام، عياش حدثنا شاذان، بن عيسى حدثنا : قال أبو داود
 عبد عن حوشب، بن شهر حدثنا بديل، حدثنا خالد، بن قرة حدثنا األعلى،
 -النبي بصالة أحدثكم أال: األشعري مالك أبو قال :قال غنم، بن الرحمن
 الغلمان وصف الرجال، فصف الصالة، فأقام: قال ،- وسلم عليه هللا صلى
: األعلى عبد قال -صالة هكذا: قال ثم صالته، فذكر بهم، صلى ثم خلفهم،

 .أمتي  -:قال إال أحسبه ال

   دراسة رجال السند :

 الوليد بن عياش : عن روى،  البصري القطان شاذان بن عيسى -1
 : حجر ابن الحافظ ، وقال : الذهبي داود ، قال أبو : عنه الرقام ، وروى

هـ( 246، )ت بعدعشرة  الحادية من حافظ ، ثقة ،
(0)

 . 

                                                
 . 299 /1:  الكافي ((1
، رقم الحديث  544 /37،  األشعري مالك أبي حديث:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((2

(22911. ) 
، رقم الحديث  15 /2،  الصف من الصبيان مقام: كتاب : الصالة ، باب :  داود أبي سنن ((3

(077. ) 
 ( .3410) الحديث رقم،  281 /3: الكبير المعجم ((4
 /3،  ونساء صبيان ومعهم بالرجل يأتمون الرجال: كتاب : الصالة ، باب :  الكبرى السنن ((5

 ( .5105) الحديث رقم،  138
 وتقريب ، 116 /2:  والكاشف ، 016 /22:  الكمال تهذيبو ، 494 /8:  الثقات : ينظر ((0

 . 439 ص:  التهذيب
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 : عن روى،  البصري الوليد أبو القطان ، الرقام الوليد بن عياش -2
 قال،  القطان شاذان بن عيسى : عنه وروىاالعلى ،  عبد بن االعلى عبد

 ،  العاشرة من ثقة ، : حجر ابن وقالقال أبو داود : صدوق ،  : الذهبي
هـ( 220)ت 

(1)
 . 

 عن روى،  محمد أبو السامي ، البصري األعلى عبد بن األعلى عبد -3
 ثقة ، : الذهبي قال،  الرقام الوليد بن عياش : عنه خالد ، وروى بن قرة :

هـ( 189، )ت  الثامنة من ثقة ، : حجر ابن وقال،  قدري لكنه
(2)

 . 
 ميسرة بن بديل : عن روى،  البصري السدوسي خالد بن قرة -4

 ثبت ، : الذهبي قال،  االعلى عبد بن األعلى عبد : عنه العقيلي ، وروى
هـ( 155)ت السادسة ،  من ضابط ، ثقة ، : حجر ابن عالم ، وقال

(3)
 . 

حوشب ،  بن شهر : عن روى،  البصري العقيلي ميسرة بن بديل -5
 من ثقة ، : حجر ابن وقال،  ثقة : الذهبي قال،  خالد بن قرة : عنه وروى
هـ( 125، )ت  الخامسة

(4)
 . 

 بن يزيد بنت أسماء مولى الشامي ، األشعري حوشب بن شهر -0
 بن بديل : عنه وروى،  األشعري غنم بن الرحمن عبد : عن روى،  السكن
 وقالكان من أئمة التابعين على لين فيه ،  : الذهبي قال،  العقيلي ميسرة
هـ(112،)ت  الثالثة ، من واألوهام اإلرسال كثير صدوق ، : حجر ابن

(5)
. 

صحبته ، ذكره  في الشامي ، مختلف األشعري غنم بن الرحمن عبد -7
 وردت الذين بتراجم ابن حجر في االصابة في القسم األول : وهو خاص

غيرهم ، سواء كانت الرواية  عن أو عنهم الرواية بطريق صحبتهم

                                                
 ، 502 /22:  الكمال تهذيبو ، 569 /8:  الثقات، و 48 /7:  الكبير التاريخ : ينظر ((1

 بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس:  الرجال أسماء في الكمال تهذيبوتذهيب 
غنيم عباس غنيم ـ أيمن سالمة ، الفاروق الحديثة  :المحقق ، (هـ748: المتوفى) الذهبي َقاْيماز

 ص:  التهذيب وتقريب ، 7/278م ، 2664هـ ـ 1425،  األولى الطبعةللطباعة والنشر ، 
437 . 

:  الكمال تهذيبو ،  109: ص  الثقات أسماء تاريخ، و 28 /0:  والتعديل الجرح : ينظر ((2

 . 331 ص:  التهذيب وتقريب ، 011 /1:  والكاشف ، 359 /10
 ، 577 /23:  الكمال تهذيبو ، 342 /7:  الثقات، و 183 /7:  الكبير التاريخ : ينظر ((3

 . 455 ص:  التهذيب وتقريب ، 130 /2:  والكاشف
 ، 31 /4:  الكمال تهذيبو ، 117 /0:  الثقات، و 142 /2:  الكبير التاريخ : ينظر ((4

 . 126 ص:  التهذيب وتقريب ، 204 /1:  والكاشف
 /12:  الكمال تهذيبو ، 382 /4:  والتعديل الجرح، و 258 /4:  الكبير التاريخ : ينظر ((5

 . 209 ص:  التهذيب وتقريب ، 4/363:  التهذيب وتذهيب ، 578
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 وروى،  األشعري مالك أبي : عن ضعيفة . روى أو حسنة أو صحيحة
هـ( 78، )ت  حوشب بن شهر : عنه

(1)
 . 

، وقيل : عمرو اسمه: قيل . مختلف في اسمه  األشعري ، مالك أبو -8
 عنه ، وروى وسلم عليه هللا صلى النبي : عن روى صحبة ، لهغير ذلك ، 

هـ( 18)ت األشعري ،  غنم بن الرحمن عبد :
(2)

 . 
 الحكم على الحديث سندا :

، وهو صدوق ، وهللا  حوشب بن شهرهذا الحديث إسناده حسن ؛ فيه 
 أعلم .

حسن  بإسناد والبيهقي داود ، أبو رواهقال النووي : 
(3)

. وقال ابن  
حسن  بإسناد داود أبو الملقن : رواه

(4)
  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ، 339 /17:  الكمال وتهذيب ، 482 /3:  الغابة وأسد ، 856 /2:  االستيعاب : ينظر ((1

 . 293 /4:  واإلصابة
 ، 245 /34:  الكمال وتهذيب ، 207 /0:  الغابة وأسد ، 1745 /4:  االستيعاب:  ينظر ((2

 . 295 /7:  واإلصابة،  164 /2:  اإلسالم تاريخو
 . 714 /2:  األحكام خالصة ((3
 أحمد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج الملقن ابن:  المنهاج أدلة إلى المحتاج تحفة ((4

 مكة - حراء دار ، اللحياني سعاف بن هللا عبد: المحقق،  (هـ864: المتوفى) المصري الشافعي
 . 459 /1هـ ، 1460 األولى، الطبعة،  المكرمة
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 الثالث المبحث

 يبطلها ال وما الصالة يبطل ما

 

 : مطالب ثالثة وفيه

 . الصف خلف وحده الفرد صالة بطالن:  األول المطلب

 . الصالة يبطل ال المصلي يدي بين والكلب الحمار مرور:  الثاني المطلب

 وال يضره ال مكة في المصلي يدي بين الناس مرور:  الثالث المطلب
 . يضرهم
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 المطلب األول
 بطالن صالة الفرد وحده خلف الصف

 ( :95) رقم الحديث

اإلمام  خلف أو الصف، خلف الواحد وقف وإن قال ابن قدامة المقدسي :
 أدار - وسلم عليه هللا صلى - النبي ألن صالته؛ تصح لم يساره ، عن أو ،

عباس  ابن
(1)

وجابرا  
(2)

: معبد بن وابصة وروى» يساره ، عن وقفا لما 
 وحده، الصف خلف يصلي رجال رأى – وسلم عليه هللا صلى - النبي أن

داود  أبو رواه «يعيد أن فأمره
(3)

 . 

 تخريج الحديث :

 الشافعيأخرجه 
(4)

، وعبد الرزاق  
(5)

، والحميدي  
(0)

، وابن أبي شيبة  
(7)

وأحمد  ، 
(8)

والدارمي ،  
(9)

 ،  

                                                
، رقم الحديث  09 /8،  بالليل انتبه إذا الدعاء : باب ، الدعوات : كتابصحيح البخاري :  ((1

(0310. ) 
 ( .9) رقم الحديث:  ينظر ، تخريجه سبق ((2
 . 366 /1:  الكافي ((3
 شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد هللا عبد أبو الشافعي:  الشافعي اإلمام مسند ((4

 عبد بن سنجر: رتبه،  (هـ264: المتوفى) المكي القرشي المطلبي مناف عبد بن المطلب عبد بن
 وعلق أحاديثه وخرج نصوصه حقق،  (هـ745: المتوفى) الدين علم سعيد، أبو الجاولي، هللا
 - هـ 1425 األولى، الطبعة،  الكويت والتوزيع، للنشر غراس شركة ، فحل ياسين ماهر: عليه

 ( .289، رقم الحديث ) 366 /1 ،المأموم  موقف، كتاب : الصالة ، باب :  م 2664
، رقم الحديث  59 /2 ، الصف في وحده يقوم الرجل : باب ، الصالة : كتاب:  المصنف ((5

(2482. ) 
 الحميدي األسدي القرشي هللا عبيد بن عيسى بن الزبير بن هللا عبد بكر أبو:  الحميدي مسند ((0

اَرانيّ  أسد سليم حسن: أحاديثه وخرج نصوصه حقق،  (هـ219: المتوفى) المكي  دار ، الدَّ
 /2،  عنه هللا رضي معبد بن وابصة حديث،  م 1990 األولى، الطبعة،  سوريا – دمشق السقا،
 ( .968، رقم الحديث ) 135

 /2،  وحده الصف خلف الذي في/  العيدين صالة : كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((7

 ( .5887، رقم الحديث ) 11
، رقم الحديث  536 /29،  األسدي معبد بن وابصة حديث:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((8

(18662. ) 
 الصمد عبد بن َبهرام بن الفضل بن الرحمن عبد بن هللا عبد محمد أبو:  الدارمي سنن ((9

 دار ، الداراني أسد سليم حسين: تحقيق،  (هـ255: المتوفى) السمرقندي التميمي الدارمي،
،  م 2666 - هـ 1412 األولى، الطبعة،  السعودية العربية المملكة والتوزيع، للنشر المغني

، رقم الحديث  810 /2،  وحده الصف خلف الرجل صالة في : بابكتاب : الصالة ، 
(1323.) 
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وابن ماجه 
(1)

أبو داود و ، 
(2)

والترمذي  ، 
(3)

وابن حبان  ، 
(4)

، والطبراني  
(5)

، والبيهقي  
(0)

 . معبد )رضي هللا عنه( بن وابصة، جميعهم من طريق  

 حدثنا: قاال عمر، بن وحفص حرب بن سليمان حدثنا : قال أبو داود
 راشد ، عن بن عمرو عن يساف، بن هالل عن مرة، بن عمرو عن شعبة،
 خلف يصلي رجال رأى - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن: وابصة
 .الصالة : سليمان قال يعيد، أن فأمره وحده، الصف

  دراسة رجال السند :

  أيوب أبو ، الواشحي األزدي بجيل بن حرب بن سليمان -1
 قال،  داود أبو : عنه وروى،  الحجاج بن شعبة : عن روى،  البصري
  التاسعة ، من حافظ ، ، إمام ثقة ، : حجر ابن وقال،  الحافظ : الذهبي
هـ( 224)ت 

(7)
 . 

 عمر أبو ، النمري األزدي سخبرة بن الحارث بن عمر بن حفص -2
 داود أبو:  عنه وروى ، الحجاج بن شعبة:  عن روى،  البصري الحوضي

 األجرة بأخذ ، عيب ثبت ثقة : حجر ابن حجة ، وقال ثبت : الذهبي قال ،
( هـ225 ، )ت العاشرة كبار من الحديث ، على

(8)
 . 

،  الواسطي بسطام أبو موالهم ، العتكي الورد الحجاج بن بن شعبة -3
 عمر حرب ، وأبو بن سليمان : عنه مرة ، وروى بن عمرو : عن روى
 سماءاأل في ، ويخطئ حجة ثبت : الذهبي قال،  الحوضي عمر بن حفص

                                                
 وحده الصف خلف الرجل صالة : باب،  فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب:  ماجه ابن سنن ((1

 ( .1664) الحديث رقم،  137 /2، 
، رقم  18 /2 ، الصف خلف وحده يصلي الرجل : باب ، الصالة : كتاب:  داود أبي سنن ((2

 ( .082الحديث )
،  365 /1 ، وحده الصف خلف الصالة في جاء ما : باب،  الصالة أبواب:  الكبير الجامع ((3

 ( .236رقم الحديث )
 المنفرد المصلي هذا بأن البيان ذكر / الصالة:  كتاب:  حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان ((4

، رقم  570 /5،  بذلك إياه وسلم عليه هللا صلى المصطفى بأمر صالته أعاد الصفوف خلف
 ( .2199الحديث )

 ( .374) الحديث رقم،  141 /22:  الكبير المعجم ((5
،  148 /3،  وحده الصف خلف الوقوف كراهية : باب ، الصالة:  كتاب:  الكبرى السنن ((0

 ( .5267) الحديث رقم
 تذكرةو ، 384 /11:  الكمال تهذيبو ، 270 /8:  الثقات، و 8 /4:  الكبير التاريخ : ينظر ((7

 . 256 ص:  التهذيب وتقريب ، 287 /1:  الحفاظ
 20 /7:  الكمال تهذيبو ، 182 /3:  والتعديل الجرح، و 300 /2:  الكبير التاريخ : ينظر ((8

 . 172 ص:  التهذيب وتقريب ، 341 /1:  والكاشف ،
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 أمير هو يقول : الثوري كان متقن ، حافظ ثقة : حجر ابن وقال،  قليال
 عن وذب الرجال عن بالعراق فتش من أول وهو الحديث ، في المؤمنين
هـ( 106، )ت  السابعة من عابدا ، وكان السنة ،

(1)
 . 

 الكوفي هللا عبد أبو ، الجملي طارق بن هللا عبد بن مرة بن عمرو -4
،  الحجاج بن شعبة : عنه وروى،  يساف بن هالل : عن روى،  األعمى

يدلس  ال كان عابد ، ثقة : حجر ابن وقال،  إماما ثبتا ثقة كان : الذهبي قال
هـ( 118، )ت  الخامسة من باإلرجاء ، ورمي ،

(2)
 . 

 الحسن أبو األشجعي موالهم، إساف، ابن: ويقال  يساف ، بن هالل -5
 قال،  مرة بن عمرو : عنه وروى،  راشد بن عمرو : عن روى،  الكوفي
هـ( 166 - 91 ، )ت الثالثة من ثقة ، : حجر ابن ثقة ، وقال : الذهبي

(3)
 . 

 بن وابصة : عن روى،  الكوفي راشد أبو األشجعي راشد بن عمرو -0
 ابن ثقة ، وقال : الذهبي قال،  يساف بن هالل : عنه وروى،  األسدي معبد
الثالثة  من مقبول ، : حجر

(4)
 . 

 هللا صلى، من صحابة رسول هللا  عتبة األسدي بن معبد بن وابصة -7
 عمرو : عنه وسلم ، وروى عليه هللا صلى النبي : عن روى،  وسلم عليه
األشجعي  راشد بن

(5)
 . 

 الحكم على الحديث سندا :

وقد  ، وهو مقبول ، راشد بن عمرو، فيه  فيه لين الحديث هذاإسناد 
، فعليه ؛ يكون  تابعه هالل بن يساف عن وابصة من رواية ابن ماجه

 وهللا أعلم . لغيره ، حسناالحديث 

 

 

                                                
 ، 479 /12:  الكمال تهذيبو ، 440 /0:  الثقات، و 450 /1:  الثقات معرفة : ينظر ((1

 . 200 ص:  التهذيب وتقريب ، 485 /1:  والكاشف
 ، 232 /22:  الكمال تهذيبو ، 183 /5:  الثقات، و 185 /2:  الثقات معرفة : ينظر ((2

 . 420 ص:  التهذيب وتقريب ، 91 /1:  الحفاظ تذكرةو
 353 /36:  الكمال تهذيبو ، 334 /2:  الثقات معرفة، و 262 /8:  الكبير التاريخ : ينظر ((3

 . 570 ص:  التهذيب وتقريب،  1181 /2:   اإلسالم تاريخو ، 343 /2:  والكاشف ،
 /22:  الكمال تهذيبو ، 232 /0:  والتعديل الجرح، و 336 /0:  الكبير التاريخ : ينظر ((4

 . 421 ص:  التهذيب وتقريب ، 70 /2:  والكاشف ، 17
 ، 392 /36:  الكمال وتهذيب ، 398 /5:  الغابة وأسد ، 1503 /4:  االستيعاب:  ينظر ((5

 . 401 /0:  واإلصابة
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 ( :90) رقم الحديث

 - النبي بهم صلى: قال شيبان بن علي وعن» قال ابن قدامة المقدسي :
  الصف، خلف فرد ورجل فانصرف ،- وسلم عليه هللا صلى
 - النبي فقال الرجل، انصرف حتى - وسلم عليه هللا صلى - النبي فوقف
 «الصف خلف لفرد صالة فال صالتك، استقبل: - وسلم عليه هللا صلى
 األثرم رواه

(1)
 
(2)

 . 

 تخريج الحديث :

ابن أبي شيبة  وأخرجه
(3)

وأحمد  ، 
(4)

ابن ماجه و،  
(5)

 وابن  ، 
خزيمة 
(0)

وابن حبان  ، 
(7)

، جميعهم من طريق علي بن شيبان )رضي هللا  
 عنه( .

: قال بدر، بن هللا عبد عن عمرو، بن مالزم حدثنا قال ابن أبي شيبة :
 الوفد من وكان شيبان، ابن أبيه عن شيبان، بن علي بن الرحمن عبد حدثني
 وصلينا فبايعنا وسلم، عليه هللا صلى النبي على قدمنا حتى خرجنا: قال

 هللا صلى هللا نبي عليه فوقف وحده، الصف خلف يصلي رجال فرأى خلفه،
 خلف للذي صالة فال صالتك، استقبل: »فقال انصرف، حتى وسلم عليه

 . «الصف

 

                                                
 ، األعالم أحد ، الكلبي:  وقيل ، الطائي األثرم اإلسكافي هانئ بن محمد بن أحمد بكر أبو ((1

:  النبالء أعالم سير. ينظر :  بعدها أو قبلها ومائتين الستين حدود في، توفي  أحمد اإلمام وتلميذ
 . فيه الحديث أجد ولم السنن كتاب له . 023 /12
 . 366/ 1:  الكافي ((2
/ 2 ، وحده الصف خلف الذي في / العيدين صالة:  كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((3

 ( .5888) الحديث رقم ، 11
 ( .10297) الحديث رقم،  224 /20،  شيبان بن علي حديث : حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((4
 وحده الصف خلف الرجل صالة:  باب ، فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب:  ماجه ابن سنن ((5

 ( .1662) الحديث رقم،  130 /2، 
 خلف المأموم صالة عن الزجر : باب ، الصالة في اإلمامة:  كتاب:  ُخَزيمة ابن صحيحُ  ((0

 وأن ، استقبالها عليه يجب جائزة، غير وحده الصف خلف صالته أن والبيان وحده، الصف
،  الكمال عن لنقصه الشيء عن االسم تنفي العرب إن: نقول الذي الجنس من له، صالة ال: قوله
 ( .1509) الحديث رقم،  754 /1
 من تأويل المدحض الخبر ذكر / الصالة:  كتاب:  حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان ((7

 بإعادة المصلي هذا أمر إنما وسلم عليه هللا صلى النبي أن وزعم جهته عن الخبر هذا حرف
 ( .2262) الحديث رقم،  579 /5،  نحن نعلمه ال ما منه علمه لشيء الصالة
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 دراسة رجال السند :

 عمرو أبو ، السحيمي الحنفي بدر بن هللا عبد بن عمرو بن مالزم -1
 هللا جده عبد : عن السحيمي ، روى بدر الحنفي بن هللا اليمامي ، سبط عبد

 أبي بن محمد بن هللا عبد بكر أبو : عنه ، وروى السحيمي الحنفي بدر بن
الثامنة . وقد  من صدوق ، : حجر ابن مفوه ، وقال ثقة : الذهبي شيبة ، قال

وثقه ابن معين ، والعجلي ، وذكره ابن حبان في الثقات ، فهو ثقة ، وهللا 
والمئة  التسعين حدود في أعلم . توفي

(1)
 . 

 جد اليمامي، السحيمي الحنفي الحارث بن عميرة بن بدر بن هللا عبد -2
 شيبان ، وروى بن علي بن الرحمن عبد : عن روى عمرو ، بن مالزم
 كان :  حجر ابن ثقة ، وقال : الذهبي عمرو ، قال بن سبطه مالزم : عنه
هـ( 136 - 121 الرابعة ، )ت من ثقة ، األشراف ، أحد

(2)
 . 

  أبيه : عن اليمامي ، روى الحنفي شيبان بن علي بن الرحمن عبد -3

 الذهبي ، قال الحنفي بدر بن هللا عبد : عنه الحنفي ، وروى شيبان بن علي
الثالثة  من ثقة ، : حجر ابن وثق ، وقال :

(3) . 

 علي بن الرحمن عبد والد ، اليمامي السحيمي الحنفي شيبان بن علي -4
 عنه وروى ، وسلم عليه هللا صلى النبي:  عن صحبة ، روى له شيبان، بن
 شيبان بن علي بن الرحمن عبد ابنه: 

(4) . 

 

 

                                                
 بن زياد بن عون بن معين بن يحيى زكريا أبو:  (الدوري رواية) معين ابن تاريخ : ينظر ((1

 محمد أحمد. د: المحقق،  (هـ233: المتوفى) البغدادي بالوالء، المري الرحمن عبد بن بسطام
 ، األولى الطبعة،  المكرمة مكة - اإلسالمي التراث وإحياء العلمي البحث مركز ، سيف نور

،  290 /2:  الثقات معرفة، و 73 /8:  الكبير التاريخ، و 83 /4م ، 1979 – هـ1399
:  والكاشف ، 188 /29:  الكمال تهذيبو ، 195 /9:  الثقات، و 435 /8:  والتعديل الجرحو
 ص:  التهذيب وتقريب ، 39 /20:  بالوفيات الوافي، و 983 /4:  اإلسالم تاريخو ، 316 /2

555 .  
 ، 324 /14:  الكمال تهذيبو  ، 21 /2:  الثقات معرفة، و 56 /5:  الكبير التاريخ : ينظر ((2

 . 290 ص:  التهذيب وتقريب،  441 /3:  اإلسالم وتاريخ ، 546 /1:  والكاشف
 ، 17/294:  الكمال تهذيبو ، 165 /5:  الثقات، و 82 /2:  الثقات معرفة : ينظر ((3

 . 347 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/037:  والكاشف
 ، 403 /26:  الكمال وتهذيب ، 87 /4:  الغابة وأسد ، 1689 /3:  االستيعاب:  ينظر ((4

 . 403 /4:  واإلصابة
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 الحكم على الحديث سندا :

صحيح هذا الحديث إسناده 
(1)

 رجاله كلهم ثقات ، وهللا أعلم .،  

السنن  كتب في أره ولم قوي، قال الذهبي : سنده
(2)

، وقال البوصيري :  
ثقات  رجاله صحيح إسناد هذا

(3)
، وقال األرنؤوط في سنن ابن ماجه  
صحيح  تعليقا على هذا الحديث : إسناده

(4)
 هذا ماجه ابن أخرج . وقد 

  بن وابصة لحديث قوي شاهد وهذا .شيبة  أبي ابن طريق من الحديث
 معبد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 والتيسير التقريب، ينظر :  علة وال شذوذ غير من ، الضابطين بالعدول سنده اتصل ما وهو ((1

 . 25: ص 
 بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس:  التعليق أحاديث في التحقيق تنقيح ((2

 دار ، عجيب الحي عبد الغيط أبو مصطفى:  المحقق،  (هـ748:  المتوفى) الذهبي َقاْيماز
 . 203 /1،  م 2666 - هـ 1421 ، األولى الطبعة،  الرياض – الوطن

 بن بكر أبي بن أحمد الدين شهاب العباس أبو:  ماجه ابن زوائد في الزجاجة مصباح ((3

،  (هـ846: المتوفى) الشافعي الكناني البوصيري عثمان بن قايماز بن سليم بن إسماعيل
 ،  هـ 1463 الثانية، الطبعة،  بيروت – العربية دار ، الكشناوي المنتقى محمد: المحقق

1/ 122 . 
 . 130 /2:  ماجه ابن سنن ((4
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 الثانيالمطلب 

 مرور الحمار والكلب بين يدي المصلي ال يبطل الصالة

  ( :97) رقم الحديث

 الكلب إال شيء ـ أي الصالة ـ يقطعها وال قال ابن قدامة المقدسي :
عباس  بن الفضل السواد ، ... . وقال سوى فيه لون ال الذي البهيم، األسود

 صحراء في فصلى بادية في ونحن - وسلم عليه هللا صلى - النبي أتانا: 
 ذلك . بالى فما يديه، بين يعبثان وكلبة لنا وحمارة سترة، يديه بين ليس
داود  أبو رواه

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

عبد الرزاق  أخرجه
(2)

وأحمد  ، 
(3)

أبو داود و،  
(4)

والنسائي ،  
(5)

  ، 
وأبو يعلى 
(0)

والطبراني  ، 
(7)

الدارقطني و ، 
(8)

، والبيهقي  
(9)

، جميعهم  
 ( .مامن طريق الفضل بن عباس )رضي هللا عنه

 عن أبي، حدثنا: قال الليث، بن شعيب بن الملك عبد حدثنا : قال أبو داود
 بن عباس عن علي، بن عمر بن محمد عن أيوب، بن يحيي عن جدي،
 هللا صلى - هللا رسول أتانا: قال عباس، بن الفضل عن عباس بن هللا عبيد

                                                
 . 365 /1:  الكافي ((1
 ( .2358، رقم الحديث ) 28 /2،  الصالة يقطع ما : باب ، الصالة:  كتاب:  المصنف ((2
 /3،  وسلم عليه هللا صلى النبي عن عباس بن الفضل مسند:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((3

 ( .1797) الحديث رقم،  314
 رقم،  41 /2،  الصالة يقطع ال الكلب:  قال من باب ، الصالة:  كتاب:  داود أبي سنن ((4

 ( .718) الحديث
 يكن لم إذا يقطع ال وما الصالة يقطع ما ذكر، باب :  القبلة : كتاب( : المجتبى)سنن النسائي  ((5

 ( .753) الحديث رقم،  05 /2،  سترة المصلي يدي بين
 ( .0720) الحديث رقم،  94 /12،  هللا رحمه العباس بن الفضل مسند:  يعلى أبي مسند ((0
 ( .750) الحديث رقم،  295 /18:  الكبير المعجم ((7
 بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو:  الدارقطني سنن ((8

 شعيب: عليه وعلق نصه وضبط حققه،  (هـ385: المتوفى) الدارقطني البغدادي دينار
 الرسالة، مؤسسة ، برهوم أحمد هللا، حرز اللطيف عبد شلبي، المنعم عبد حسن االرنؤوط،
 السهو صفة : باب ، الصالة : كتاب،  م 2664 - هـ 1424 األولى، الطبعة،  لبنان – بيروت

 /2،  يديه بين يمر شيء الصالة يقطع ال وأنه ذلك في الروايات واختالف وأحكامه الصالة في
 ( .1388، رقم الحديث ) 197

 يفسد ال يديه بين وغيره الكلب مرور أن على الدليل : باب ، الصالة:  كتاب:  الكبرى السنن ((9

 ( .3568) الحديث رقم،  394 /2،  الصالة
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 بين ليس صحراء في فصلى عباس، ومعه لنا بادية في ونحن - وسلم عليه
 .ذلك  بالى فما يديه، بين يعبثان وكلبة لنا وحمارة سترة، يديه

 دراسة رجال السند :

 هللا عبد أبو موالهم، الفهمي، سعد بن الليث بن شعيب بن الملك عبد -1
 أبو : عنه ، وروى سعد بن الليث بن شعيب أبيه : عن ، روى المصري

  ، عشرة الحادية من ثقة ، : حجر ابن ، وقال ثقة : الذهبي داود ، قال
هـ( 248)ت 

(1) . 
 عبد أبو موالهم، الفهمي ، الرحمن عبد بن سعد بن الليث بن شعيب -2
 عبد ابنه : عنه ، وروى سعد بن الليث أبيه : عن المصري ، روى الملك
 ، وقال متقنا مفتيا كان : الذهبي ، قال سعد بن الليث بن شعيب بن الملك
هـ( 199، )ت  العاشرة كبار من فقيه ، نبيل ثقة : حجر ابن

(2) . 
المصري ،  الحارث أبو ، الفهمي الرحمن عبد بن سعد بن الليث -3
 الليث بن شعيب ابنه : عنه ، وروى المصري أيوب بن يحيى : عن روى
 ثبت ثقة : حجر ابن ، وقال مالك نظراء من ثبت ، : الذهبي ، قال سعد بن

هـ( 175، )ت  السابعة من مشهور ، إمام فقيه ،
(3) . 

 محمد : عن المصري ، روى العباس أبو ، الغافقي أيوب بن يحيى -4
 الذهبي ، قال سعد بن الليث : عنه ، وروى طالب أبي بن علي بن عمر بن
 ،  السابعة من أخطأ ، ربما صدوق : حجر ابن ، وقال الحديث صالح :

هـ( 108)ت 
(4) . 

 هللا عبد أبو الهاشمي، القرشي طالب أبي بن علي بن عمر بن محمد -5
 يحيى : عنه ، وروى العباس بن هللا عبيد بن العباس : عن المدني ، روى

 صدوق ، : حجر ابن ، وقال ثقة : الذهبي ، قال المصري أيوب بن
هـ( 136، )ت بعد  السادسة مرسلة ، من جده عن وروايته

(5) . 

                                                
 ، 1/005:  والكاشف ، 18/329:  الكمال تهذيبو ، 354 /5:  والتعديل الجرح : ينظر ((1

 . 303 ص:  التهذيب وتقريب
 ، 12/532:  الكمال تهذيبو ، 113: ص  الثقات أسماء تاريخ، و 8/369:  الثقات : ينظر ((2

 . 207 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/488:  والكاشف
 ، 24/255:  الكمال تهذيبو ، 7/306:  الثقات، و 7/179:  والتعديل الجرح : ينظر ((3

 . 404 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/151:  والكاشف
 ، 2/302:  والكاشف ، 31/233:  الكمال تهذيبو ، 127 /9:  والتعديل الجرح : ينظر ((4

ْكميل ْعِديل الَجْرح في والتَّ  . 588 ص:  التهذيب وتقريب ، 107 /2:  والتَّ
 /20:  الكمال تهذيبو ، 18 /8:  والتعديل الجرح، و 177 /1:  الكبير التاريخ : ينظر ((5

 . 498 ص:  التهذيب وتقريب ، 265 /2:  والكاشف ، 172



 

74 
 

الهاشمي ،  المطلب القرشي عبد بن عباس بن هللا عبيد بن عباس -0
 إاّل أّن ابن حجر ، المطلب عبد بن عباس بن الفضل عمه : عن روى

 علي بن عمر بن محمد : عنه وروى،  يرجح أنه لم يسمع من عمه الفضل
  من مقبول ، : حجر ابن ، وقال ثقة : الذهبي ، قال طالب أبي بن

 الرابعة
(1) . 

الهاشمي، من صحابة  هاشم بن المطلب عبد العباس بن بن الفضل -7
 عليه هللا صلى هللا رسول عم ابن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وهو

 أخيه ابن:  عنه وروى ، وسلم عليه هللا صلى النبي:  عن وسلم ، روى
هـ( ، 18. اختلف في سنة وفاته ، قيل : )ت  عباس بن هللا عبيد بن عباس

وقيل : غير ذلك 
(2) . 

 الحكم على الحديث سندا :

عباس لم  بن هللا عبيد بن إسناد هذا الحديث ضعيف ؛ النقطاعه ، عباس
 يسمع من عمه الفضل بن عباس ، وهللا أعلم .

عن عمه الفضل  : قال ابن حزم بعد أن ذكر الحديث من طريق عباس 
الفضل  عمه يدرك لم هللا عبيد بن العباس وهذا باطل ، ألن

(3)
. وقال ابن  

قال  كما حجر بعد أن ذكر قول ابن حزم هذا : وهو
(4)

ـ ومعنى هذا أنه  
 يرجح قول ابن حزم ـ . 

أحمد تعليقا على هذا الحديث بعد أن ذكر قول  وقال احمد شاكر في مسند
 سن فكانت 18 أو 12 سنة مات الفضل، ألن متجه، عندي ابن حزم : وهذا

 له يكون فأنى األكثر، على سنة 19 أو سنة 13 وفاته حين هللا عبيد أخيه
منه  ويسمع الفضل عمه يدرك مميز ولد

(5)
 أبي سنن في األرنؤوط . وقال 

                                                
 236 /14:  الكمال تهذيبو ، 211 /0:  والتعديل الجرح، و 3 /7:  الكبير التاريخ : ينظر ((1

 بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو:  التهذيب تهذيبو ، 535 /1:  والكاشف ،
 األولى، الطبعة ، الهند النظامية، المعارف دائرة مطبعة ،( هـ852: المتوفى) العسقالني حجر
 . 293 ص:  التهذيب وتقريب ، 5/123 ، هـ1320

 ، 23/231:  الكمال وتهذيب ، 4/349:  الغابة وأسد ، 3/1209:  االستيعاب:  ينظر ((2

 . 5/287:  واإلصابة
 الظاهري القرطبي األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو:  باآلثار المحلى ((3

 . 320 /2،  بيروت – الفكر دار ، (هـ450: المتوفى)
 . 5/123:  التهذيب تهذيب ((4
 . 2/466:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((5
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  بن النقطاعه ، عباس ضعيف إسناده : الحديث هذا على تعليقا داود
عباس  بن الفضل عمه يدرك لمعباس  بن هللا عبيد

(1)
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . 42 /2:  داود أبي سنن ((1
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 الثالثالمطلب 

 مرور الناس بين يدي المصلي في مكة ال يضره وال يضرهم

 ( :92) رقم الحديث

 ما يضره وال سترة، إلى مكة في حاجة والقال ابن قدامة المقدسي : 
 - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول رأيت: قال المطلب ألن» يديه؛ بين مر

 الخالل رواه «يديه بين يمرون والناس الحجر حيال يصلي
(1)

 
(2)

 . 

 تخريج الحديث :

الحميدي  أخرجه
(3)

، وابن أبي شيبة  
(4)

، وأحمد  
(5)

، وابن ماجه  
(0)

  ،
أبو داود و

(7)
، والنسائي  

(8)
وأبو يعلى ،  

(9)
، والطبراني  

(16)
، والبيهقي  

(11)
 ( .عنه هللا رضي) وداعة أبي بن المطلب، جميعهم من طريق  

 المطلب بن كثير بن كثير حدثني: قال عيينة، بن سفيان حدثنا قال أحمد :
 صلى النبي رأى"  أنه جده، عن يحدث، أهله بعض سمع وداعة، أبي بن

                                                
، ولد  وعالمهم الحنابلة شيخ،  الخالل البغدادي يزيد بن هارون بن محمد بن أحمد بكر أبو ((1

 السنة كتاب له . 297 /14:  النبالء أعالم سيرهـ( . ينظر : 311، وتوفي سنة ) هـ(234سنة )
 . فيه الحديث أجد ولم
 . 365 /1:  الكافي ((2
 الحديث رقم،  492 /1،  عنه هللا رضي وداعة أبي بن المطلب حديث:  الحميدي مسند ((3

(588. ) 
 حاشية في الطواف ركعتي يصلي: قال من/  الحج : كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((4

 ( .15639) الحديث رقم،  371 /3،  الطواف
 الحديث رقم،  215 /45،  وداعة أبي بن مطلب حديث:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((5

(27241. ) 
، رقم الحديث  183 /4،  الطواف بعد الركعتين : باب ، المناسك أبواب:  ماجه ابن سنن ((0

(2958. ) 
 ( .2610) الحديث رقم،  305 /3،  مكة في : باب،  المناسك : كتاب:  داود أبي سنن ((7
 الحديث رقم،  5/235،  الطواف ركعتي يصلي أين، باب :  الحج مناسك : كتاب:  المجتبى ((8

(2959. ) 
  الحديث رقم،  119 /13،  السهمي وداعة أبي بن المطلب حديث:  يعلى أبي مسند ((9

(7173. ) 
 ( .085) الحديث رقم،  296 /26:  الكبير المعجم ((16
 الحديث رقم،  387 /2،  سترة غير إلى صلى من : باب ، الصالة:  كتاب:  الكبرى السنن ((11

(3481. ) 
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 وليس يديه، بين يمرون والناس سهم بني باب يلي مما يصلي وسلم عليه هللا
 . " سترة الكعبة وبين بينه

 دراسة رجال السند :

 محمد أبو الهاللي، ميمون: واسمه ، عمران أبي بن عيينة بن سفيان -1
 عنه ، وروى وداعة أبي بن المطلب بن بن كثير كثير : عن ، روى الكوفي

 ثقة : حجر ابن ، وقال إمام حافظ ثبت ثقة : الذهبي ، قال حنبل بن أحمد :
 لكن دلس ؛ ربما وكان بأخرة ، حفظه تغير أنه إال حجة ، إمام فقيه حافظ
 الطبقة رؤوس من دينار ، بن عمرو في الناس أثبت الثقات ، وكان عن

 هـ(198 ، )ت الثامنة
(1)

 . 
 عنه المكي ، روى السهمي وداعة أبي بن المطلب بن كثير بن كثير -2
 السادسة من ثقة ، : حجر ابن ، وقال ثقة : الذهبي ، قال عيينة بن سفيان :

 هـ(136 - 121 ، )ت
(2)

 . 
 بعض أهله ، مبهم . -3
السهمي  القرشي سعيد بن صبيرة بن وداعة الحارث أبي بن المطلب -4
 وسلم عليه هللا صلى النبي:  عن صحبة ، روى وألبيه ، له

(3)
 . 

 الحكم على الحديث سندا :

المطلب ،  وجده كثير بين الواسطة إلبهامإسناد هذا الحديث ضعيف ، 
 وهللا أعلم .

 معلول أنه إال ؛ موثقون رجالهقال ابن حجر : 
(4)

. وقال األرنؤوط :  
 رجال وبقية وجده، كثير بن كثير بين الواسطة إلبهام ضعيف إسناده
 الصحيح رجال ثقات اإلسناد

(5)
 . 

 

 
                                                

 ، 11/177:  الكمال تهذيبو ، 463 /0:  الثقات، و 417 /1:  الثقات معرفة : ينظر ((1

 . 245 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/449:  والكاشف
 ، 24/151:  الكمال تهذيبو ، 349 /7:  الثقات، و 211 /7:  الكبير التاريخ : ينظر ((2

 . 406 ص:  التهذيب وتقريب ، 3/484:  اإلسالم تاريخو ، 2/140:  والكاشف
 ، 28/80:  الكمال وتهذيب ، 5/183:  الغابة وأسد ، 3/1462:  االستيعاب:  ينظر ((3

 . 0/164:  واإلصابة
 . 1/570 : الباري فتح ((4
 . 215 /45:  حنبل بن أحمد اإلمام مسندعلى هذا الحديث في  األرنؤوطينظر : تعليق  ((5
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 الرابع المبحث

 والمأموم لإلمام الصالة مستحبات

 

 : مطالب ثالثة وفيه

 . للمصلي سترةال استحباب:  األول المطلب

 . سترة يجد لم إذا خطا المصلي يخط أن استحباب:  الثاني المطلب

   تلقاء يجعلها ال وأن يسيرا السترة عن اإلنحراف:  الثالث المطلب
 . وجهه
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 ولاألالمطلب 

 للمصلي السترة استحباب

  ( :91) رقم الحديث

 منها؛ ويدنو ، سترة إلى يصلي أن ويستحب قال ابن قدامة المقدسي :
 صلى إذا: »- وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول قال: قال سعيد أبو روى لما

األثرم  رواه «منها وليدن سترة، إلى فليصل أحدكم
(1)

 
(2)

 . 

 تخريج الحديث :

 ابن أبي شيبة أخرجه
(3)

وابن ماجه  ، 
(4)

وأبو داود  ، 
(5)

وابن حبان  ،  
(0)

، والبيهقي  
(7)

 ، جميعهم من طريق أبي سعيد الخدري )رضي هللا عنه(. 

 عجالن، ابن عن خالد، أبو حدثنا العالء، بن محمد حدثنا قال أبو داود :
: قال أبيه عن ، الخدري سعيد أبي بن الرحمن عبد عن أسلم، بن زيد عن
 سترة، إلى فليصل أحدكم صلى إذا: "- وسلم عليه هللا صلى -هللا رسول قال

 . معناه ساق ثم" منها وليدن

 دراسة رجال السند :

 عن ، روى الكوفي كريب أبو ، الهمداني كريب بن العالء بن محمد -1
 ، وقال الحافظ : الذهبي أبو داود ، قال : عنه ، وروى األحمر أبو خالد :

 هـ(247، )ت العاشرة من حافظ ، ثقة : حجر ابن
(8)

 . 

                                                
  . 363 /1:  الكافي ((1
 لم أجده في سننه . ((2
 سترة إلى صليت إذا : يقول كان من / الصلوات : كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((3

 ( .2875، رقم الحديث ) 256 /1،  منها فادن
 رقم 164 /2،  استطعت ما ادرأ : باب ، فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب:  ماجه ابن سنن ((4

 ( .954) الحديث
 /2،  يديه بين الممر عن يدرأ أن المصلي يؤمر ما : باب ، الصالة:  كتاب:  داود أبي سنن ((5

 ( .098) الحديث رقم،  29
 /0،  السترة من بالدنو األمر ذكر / الصالة:  كتاب:  حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان ((0

 ( .2372) الحديث رقم،  135
 رقم،  378 /2،  يديه بين المار يدفع المصلي : باب ، الصالة:  كتاب:  الكبرى السنن ((7

 ( .3440) الحديث
 ، 243 /20:  الكمال تهذيبو ، 165 /9:  الثقات، و 265 /1:  الكبير التاريخ : ينظر ((8

 . 566 ص:  التهذيب وتقريب ، 268 /2:  والكاشف
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 : عن الكوفي ، روى األحمر خالد أبو األزدي ، حيان بن سليمان -2
  ، قال العالء بن محمد كريب أبو : عنه ، وروى عجالن بن محمد
،  الثامنة من ، يخطئ صدوق : حجر ابن ، وقال إمام صدوق : الذهبي
هـ( 196)ت

(1)
 . 

 : عنه ، وروى أسلم بن زيد : عن المدني ، روى عجالن بن محمد -3
 ابن ، وقال الصالح الفقيه : الذهبي ، قال األحمر حيان بن سليمان خالد أبو

،  الخامسة من هريرة ، أبي أحاديث عليه اختلطت أنه إال صدوق ، : حجر
 هـ(148)ت 

(2)
 . 

،  بن الخطاب عمر مولى ، المدني أسامة أبو ، العدوي أسلم بن زيد -4
 بن محمد : عنه ، وروى الخدري سعيد أبي بن الرحمن عبد : عن روى

 عالم ، ثقة : حجر ابن القدوة ، وقال الحجة، اإلمام، : الذهبي ، قال عجالن
هـ(130 ، )ت الثالثة من يرسل ، وكان

 (3)
 . 

 األنصاري مالك بن سعد الخدري سعيد أبي بن الرحمن عبد -5
 عنه ، وروى الخدري مالك بن سعد سعيد أبي أبيه : عن الخزرجي ، روى

  ، الثالثة من ثقة ، : حجر ابن ، وقال ثقة : الذهبي ، قال أسلم بن زيد :
هـ(112)ت 

 (4)
 . 

الخدري ،  سعيد أبو الخزرجي، سنان األنصاري مالك بن بن سعد -0
 عليه هللا النبي صلى:  عن وسلم ، روى عليه هللا صلى هللا رسول صاحب
،  (هـ74ت)،  الخدري سعيد أبي بن الرحمن عبد ابنه:  عنه وروى وسلم،

وقيل : غير ذلك 
(5)

 . 

 :الحكم على الحديث سندا 

، وهو  األحمر حيان بن سليمان خالد أبوإسناد هذا الحديث حسن ؛ فيه 
 ، وهو صدوق أيضا ، وهللا أعلم . عجالن بن محمدصدوق يخطئ ، وفيه 

                                                
 ، 11/394:  الكمال تهذيبو ، 160 /4:  والتعديل الجرح، و 8 /4:  الكبير التاريخ : ينظر ((1

 . 256 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/458:  والكاشف
 20/161:  الكمال تهذيبو ، 49 /8:  والتعديل الجرح، و 190 /1:  الكبير التاريخ : ينظر ((2

 . 490 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/266:  والكاشف ،
 ، 16/12:  الكمال تهذيبو ، 96: ص  الثقات أسماء تاريخ، و 4/240:  الثقات : ينظر ((3

 . 222 ص:  التهذيب وتقريب ، 5/310:  النبالء أعالم سيرو
 والكاشف ، 17/134:  الكمال تهذيبو ، 77 /5:  الثقات، و 78 /2:  الثقات معرفة : ينظر ((4

 . 341 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/029: 
 ، 16/294:  الكمال وتهذيب ، 0/138:  الغابة وأسد ، 2/062:  االستيعاب:  ينظر ((5

 . 3/05:  واإلصابة
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 له علق صدوق عجالن بن محمد ، حسن إسنادهقال األرنؤوط : 
 مسلم شرط على السند وباقي ، متابعة مسلم له وروى ، البخاري

(1)
 . 

أحمد ـ عند  من طريق سهل بن أبي حثمة وله شاهد
(2)

، وأبي داود  
(3)

  ،
والنسائي 
(4)

، والحاكم  
(5)

الصحيح  الحديث درجة إلى فيرتقي يتقوى به ـ ، 
 لغيره ، وهللا أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

:  حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسانينظر : تعليق األرنؤوط على هذا الحديث في  ((1

0/135 . 
 الحديث رقم،  9 /20،  حثمة أبي بن سهل حديث بقية:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((2

(10696. ) 
 ( .095) الحديث رقم،  27 /2،  السترة من الدنو : باب ، الصالة:  كتاب:  داود أبي سنن ((3
 ( .748) الحديث رقم،  02 /2،  السترة من بالدنو األمر / القبلة:  كتاب:  المجتبى ((4
 بن حمدويه بن محمد بن هللا عبد بن محمد الحاكم هللا عبد أبو:  الصحيحين على المستدرك ((5

: تحقيق،  (هـ465: المتوفى) البيع بابن المعروف النيسابوري الطهماني الضبي الحكم بن ُنعيم
م 1996 – هـ1411 األولى،: الطبعة،  بيروت – العلمية الكتب دار ، عطا القادر عبد مصطفى

 ( .922) الحديث رقم،  381 /1،  الطهارة : كتاب، 
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 الثانيالمطلب 

 سترة يجد لم إذا خطا المصلي يخط أن استحباب

  ( :26) رقم الحديث

 أبو روى لما خطا؛ خط سترة يجد لم فإن المقدسي :قال ابن قدامة 
 أحدكم صلى إذا: »- وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول قال: قال هريرة
 عصا معه يكن لم فإن عصا، فلينصب يجد لم فإن شيئا، وجهه تلقاء فليجعل
داود  أبو رواه «أمامه مر ما يضره ال ثم خطا، فليخط

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

عبد الرزاق أخرجه 
(2)

، والحميدي  
(3)

، وابن أبي شيبة  
(4)

وأحمد ،  
(5)

 
وابن ماجه  ،

(0)
وأبو داود  ، 

(7)
وابن خزيمة  ، 

(8)
، وابن حبان  

(9)
  ،

والبيهقي 
(16)

 ، جميعهم من طريق أبي هريرة )رضي هللا عنه( . 

 بن إسماعيل حدثنا المفضل، بن بشر حدثنا مسدد، حدثنا : قال أبو داود
 يحدث حريثا جده سمع أنه حريث، بن محمد بن عمرو أبو حدثني أمية،
 صلى إذا : " قال ـ وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن هريرة، أبي عن

 يكن لم فإن عصا، فلينصب يجد لم فإن شيئا، وجهه تلقاء فليجعل أحدكم
 . " أمامه مر ما يضره ال ثم خطا، فليخطط عصا معه

                                                
 . 363 /1:  الكافي ((1
 ( .2280، رقم الحديث ) 12 /2،  المصلي يستر ما قدر : باب ، الصالة:  كتاب:  المصنف ((2
 ( .1623) الحديث رقم،  260 /2،  عنه هللا رضي هريرة أبي أحاديث:  الحميدي مسند ((3
:  قال من/  متفرقة وأبواب واإلمامة التطوع صالة : كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((4

 ( .8844) الحديث رقم،  207 /2،  صلى إذا يديه بين يخط أن يجزيه
 الحديث رقم،  354 /12،  عنه هللا رضي هريرة أبي مسند:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((5

(7392. ) 
 رقم،  90 /2،  المصلي يستر ما : باب،  فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب:  ماجه ابن سنن ((0

 ( .942) الحديث
 الحديث رقم،  23 /2،  عصا يجد لم إذا الخط : باب،  الصالة : كتاب:  داود أبي سنن ((7

(089. ) 
 ينصب ما المصلي يجد لم إذا بالخط االستتار:  باب ، الصالة:  كتاب:  ُخَزيمة ابن صحيحُ  ((8

 ( .811) الحديث رقم،  413 /1،  به لالستتار يديه بين
 في للمصلي االستتار إجازة ذكر / الصالة:  كتاب:  حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان ((9

 ( .2370) الحديث رقم،  138 /0،  والعنزة العصا عدم عند بالخط الفضاء
 الحديث رقم،  2/383،  عصا يجد لم إذا الخط : باب ، الصالة:  كتاب:  الكبرى السنن ((16

(3400. ) 
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 دراسة رجال السند :

 ، روى البصري الحسن أبو األسدي، مسربل بن مسرهد بن مسدد -1
،  الحافظ : الذهبي داود ، قال أبو : عنه ، وروى المفضل بن بشر : عن
 بالبصرة ، المسند صنف من أول أنه يقال : حافظ ، ثقة : حجر ابن وقال
هـ(228، )ت  العاشرة من

 (1)
 . 

البصري  إسماعيل أبو موالهم ، الرقاشي الحق بن المفضل بن بشر -2
 ، قال مسرهد بن مسدد : عنه ، وروى أمية بن إسماعيل : عن ، روى
  ، الثامنة من عابد ، ثبت ثقة : حجر ابن ، وقال حجة كان : الذهبي
 هـ(180)ت 

(2)
 . 

 أبي : عن االموي ، روى سعيد بن عمرو بن أمية بن إسماعيل -3
،  حريث بن عمرو بن محمد أبي :ويقال  حريث ، بن محمد بن عمرو
،  حديثا ستين نحو له ثقة ، : الذهبي ، قال المفضل بن بشر : عنه وروى
هـ(144، )ت السادسة من ثبت ، ثقة : حجر ابن وقال

 (3)
 . 

 عمرو بن محمد أبو:  وقيل ، العذري حريث بن محمد بن عمرو أبو -4
 ، قال أمية بن إسماعيل : عنه ، وروى جده حريث : عن حريث ، روى بن

السادسة  من مجهول ، : حجر ابن ، وقال وثق : الذهبي
(4)

 . 
: فقيل  أبيه اسم في اختلف عذرة ، بني من رجل حريث العذري ، -5
 أبو : عنه ، وروى هريرة أبي : عن سليم ، وقيل : غير ذلك ، روى ابن

 الثالثة من مجهول ، : حجر ابن حريث ، قال بن محمد بن عمرو
(5)

 . 
  عليه هللا صلى هللا رسول صاحب ، اليماني الدوسي هريرة أبو -0
 وسلم

(0)
 . 

 

                                                
 ، 27/443:  الكمال تهذيبو ، 9/266:  الثقات، و 2/272:  الثقات معرفة : ينظر ((1

 . 528 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/250:  والكاشف
 والكاشف ، 4/147:  الكمال تهذيبو ، 97 /0:  الثقات، و 247 /1:  الثقات معرفة : ينظر ((2

 . 124 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/276: 
:  والكاشف ، 3/45:  الكمال تهذيبو ، 29 /0:  الثقات، و 224 /1:  الثقات معرفة : ينظر ((3

 . 160 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/244
 وتقريب ، 457 /2:  والكاشف ، 259 /34:  الكمال تهذيبو ، 055 /7:  الثقات : ينظر ((4

 . 001 ص:  التهذيب
 ، 5/505:  الكمال تهذيبو ، 3/202:  والتعديل الجرح، و 3/71:  الكبير التاريخ : ينظر ((5

 . 150 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/319:  والكاشف
 ( .11) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((0
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 : سندا الحديث على الحكم

 سناده ضعيف ، الضطرابهإهذا الحديث 
(1)

 بن عمرو ، ولجهالة أبي 
وجده حريث ، وقد وقع االضطراب إما من سفيان بن  حريث بن محمد

 عيينة وإما من شيخه إسماعيل بن أمية ، وهللا أعلم .

 هذا به نشد شيئا نجد لمروى أبو داود عن سيفان بن عيينة أنه قال : 
 الوجه هذا من إال يجئ ولم ، الحديث

(2)
 . وقال البغوي : في إسناده  

ضعف 
(3)

 ضعف وفيه داود أبو رواه الخط حديث. وقال النووي : و 
 واضطراب

(4)
  بن إسماعيل من فيه واالضطراب. وقال المزي :  

 أمية
(5)

 عمرو أبي عن :تارة يرويه فيقول  أمية بن إسماعيل. ـ حيث أن   
 بن عمرو بن محمد أبي عن :وتارة يقول  ، جده عن ، حريث بن محمد بن

 ـ . أبيه عن ، حريث بن عمرو أبي عن: ، وتارة يقول  جده عن ، حريث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
، ويقع االضطراب في السند  القوة في متساوية مختلفة أوجه على روي ماالمضطرب :  ((1

 . 141:  الحديث مصطلح تيسير:  والمتن ، ووقوع االضطراب في السند أكثر ، ينظر
 . 2/24:  داود أبي سنن ((2
 البغوي الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسين محمد أبو ، السنة محيي:  السنة شرح ((3

 المكتب ، الشاويش زهير محمد - األرنؤوط شعيب: تحقيق،  (هـ510: المتوفى) الشافعي
 . 451 /2،  م1983 - هـ1463 ، الثانية الطبعة،  بيروت ، دمشق ـ اإلسالمي

 . 217 /4:  الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج ((4
 . 5/507تهذيب الكمال :  ((5
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 المطلب الثالث

 وجههن ال يجعلها تلقاء اإلنحراف عن السترة يسيرا وأ

 ( :29رقم )الحديث 

 يسيرا ؛ عنها ينحرف لكن للسترة، يصمد وال قال ابن قدامة المقدسي :
 إلى يصلي - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول رأيت ما: المقداد  لقول »

 له يصمد وال األيمن، حاجبه على جعله إال شجرة وال عمود وال عود
داود  أبو رواه «صمدا

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه أحمد 
(2)

، وأبو داود  
(3)

، والطبراني  
(4)

، والبيهقي  
(5)

  ،
 جميعهم من طريق المقداد بن األسود )رضي هللا عنه( .

 عياش، بن علي حدثنا الدمشقي، خالد بن محمود حدثنا : قال أبو داود
 عن البهرانى، حجر بن المهلب عن كامل، بن الوليد عبيدة أبو حدثنا

 صلى -هللا رسول رأيت ما: قال أبيها، عن،  األسود بن المقداد بنت ضباعة
 حاجبه على جعله إال شجرة وال عمود وال عود إلى يصلي - وسلم عليه هللا

 . صمدا له يصمد وال األيسر، أو األيمن

 : السند رجال دراسة

 بن علي : عن الدمشقي ، روى علي أبو السلمي ، خالد بن محمود -1
 ابن ، وقال ثبت : الذهبي داود ، قال أبو : عنه ، وروى الحمصي عياش
 هـ(247، )ت  العاشرة صغار من ثقة ، : حجر

(0)
 . 

البكاء ،  الحمصي الحسن أبو ، األلهاني مسلم بن عياش بن علي -2
 ،  السلمي خالد بن محمود : عنه ، وروى كامل بن الوليد : عن روى

                                                
 . 363 /1الكافي :  ((1
 .(23826) الحديث رقم،  39/243،  األسود بن المقداد حديث:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((2
 /2،  منه يجعلها أين نحوها، أو سارية إلى صلى إذا : باب ، الصالة:  كتاب:  داود أبي سنن ((3

 . (093) الحديث رقم،  25
 ( .016) الحديث رقم،  259 /26:  الكبير المعجم ((4
 أو أسطوانة إلى صلى إذا المصلي وقوف في السنة : باب ، الصالة:  كتاب:  الكبرى السنن ((5

 ( .3472) الحديث رقم،  385 /2،  نحوها أو سارية
 ، 27/295:  الكمال تهذيبو ،  9/262:  الثقات، و 8/292:  والتعديل الجرح : ينظر ((0

 . 522 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/245:  والكاشف
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  ، التاسعة من ثبت ، ثقة : حجر ابن ، وقال وثقوه : الذهبي قال
هـ(219)ت 

 (1)
 . 

 : عن الشامي ، روى عبيدة أبو البجلي ، معاذ بن كامل بن الوليد -3
 ،  الحمصي عياش بن علي : عنه ، وروى البهراني حجر بن المهلب
 ،  السابعة من الحديث ، لين : حجر ابن ، وقال واه : الذهبي قال
هـ(176 - 101 )ت

 (2)
 . 

 بنت ضباعة : عن الشامي ، روى ، البهراني حجر بن المهلب -4
 وثق : الذهبي ، قال البجلي كامل بن الوليد عبيدة أبو : عنه ، وروى المقداد
 السادسة من مجهول ، : حجر ابن ، وقال

(3)
 . 

 األسود بن أبيها المقداد : عن األسود ، روت بن المقداد بنت ضباعة -5
 تعرف ، ال : حجر ابن ، قال البهراني حجر بن المهلب : عنها ، وروى

 الثالثة من
(4)

 . 
 األسود ، صاحب بن بالمقداد المعروف ثعلبة ، بن عمرو بن المقداد -0

 األسود هو إليه ينسب الذي األسود وسلم ، وهذا عليه هللا صلى هللا رسول
 األسود فتبناه حالفه المقداد ألن إليه نسب الزهري ، وإنما يغوث عبد بن

 ابنته:  عنه وروى ، وسلم عليه هللا صلى النبي:  عن إليه ، روى فنسب
(هـ33ت)،  المقداد بنت ضباعة

 (5)
 . 

 : سندا الحديث على الحكم

 حجر بن المهلبإسناد هذا الحديث ضعيف ، الضطرابه ، ولجهالة 
 ، وهللا أعلم . المقداد بنت ضباعةو البهراني

                                                
 ، 21/81:  الكمال تهذيبو ، 406 /8:  الثقات، و 150 /2:  الثقات معرفة : ينظر ((1

 . 464 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/45:  والكاشف
 ، 554 /7:  الثقات، و 14 /9:  والتعديل الجرح، و 152 /8:  الكبير التاريخ : ينظر ((2

 في المغنيو ، 4/530:  اإلسالم تاريخو ، 2/354:  والكاشف ، 31/76:  الكمال تهذيبو
 . 583 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/724:  الضعفاء

،  511 /7:  الثقات، و 376 /8:  والتعديل الجرح، و 25 /8:  الكبير التاريخ : ينظر ((3

 . 549 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/366:  والكاشف ، 29/0:  الكمال تهذيبو
،  068 /4:  االعتدال ميزانو ، 513 /2:  والكاشف ، 223 /35:  الكمال تهذيب:  ينظر ((4

ْعِديل الَجْرح في التَّْكميلو  تذهيب خالصة، و 756 ص:  التهذيب وتقريب ، 209 /4:  والتَّ
 الخزرجي العليم عبد بن الخير أبي بن هللا عبد بن أحمد:  الرجال أسماء في الكمال تهذيب

 ، غدة أبو الفتاح عبد: المحقق،  (هـ923 بعد: المتوفى) الدين صفي اليمني، الساعدي األنصاري
، ص  هـ 1410 الخامسة، الطبعة،  بيروت/  حلب - البشائر دار / اإلسالمية المطبوعات مكتب
493 . 

 ، 28/452:  الكمال وتهذيب ، 5/242:  الغابة وأسد ، 4/1486:  االستيعاب:  ينظر ((5

 . 0/159:  واإلصابة
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بقوي  إسناده ليسقال عبد الحق األشبيلي : 
(1)

. وذكر ابن القطان  
 رواته من ثالثة بحال الجهلالفاسي أن موضع العلة من هذا الحديث هي 

الوليد والمهلب وضباعة 
(2)

  وضعفه داود أبو رواه. وقال النووي :  
 الحفاظ

(3)
 الوليد من فيه واإلضطرابوقال ابن حجر :  . 

(4)
. حيث أن  

، وتارة  أبيها عن األسود بن المقداد بنت ضباعةالوليد تارة يرويه فيقول : 
 . أبيها عن يكرب معد بن المقدام بنت ضبيعةيقول : 

 غريب الحديث :

 وجهه تلقاء يجعله ال: أي  صمدا له يصمد وال -1
(5)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 بن الحسين بن هللا عبد بن الرحمن عبد بن الحق عبد:  الصحيحة الصغرى الشرعية األحكام ((1

،  (هـ 581: المتوفى) الخراط بابن المعروف األشبيلي، األندلسي األزدي، إبراهيم سعيد
 محمد بن علي بن خالد: له وقدم وراجعه عليه أشرف،  الهليس أحمد بنت محمد أم: المحقق
 المملكة - جدة العلم، مكتبة العربية، مصر جمهورية - القاهرة تيمية، ابن مكتبة ،  العنبري
 . 213 /1،  م 1993 - هـ 1413 األولى، الطبعة،  السعودية العربية

 . 3/351:  واإليهام الوهم بيانينظر :  ((2
 . 1/519:  األحكام خالصة ((3
 حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو:  الهداية أحاديث تخريج في الدراية ((4

 – المعرفة دار ، المدني اليماني هاشم هللا عبد السيد:  المحقق،  (هـ852:  المتوفى) العسقالني
 . 181 /1،  بيروت

 المعروف البستي الخطاب بن إبراهيم بن محمد بن حمد سليمان أبو: السنن  معالمينظر :  ((5

 م 1932 - هـ 1351 األولى الطبعة،  حلب – العلمية المطبعة ، (هـ388: المتوفى) بالخطابي
 ،1/ 188 . 
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 الرابع الفصل

 الصالتين بين والجمع الصالة قصر

 

 : مباحث ثالثة وفيه

 . ومدتها القصر مسافة:  األول المبحث

 . للمسافر الصالة إتمام:  الثاني المبحث

 فإنا أربعا صلوا للمقيمين المسافر اإلمام قول استحباب:  الثالث المبحث
 . سفر
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 األول المبحث

 ومدتها القصر مسافة

 

 : مطلبان وفيه

 . الصالة قصر بها يجوز التي المسافة:  األول المطلب

 . الصالة قصر بها يجوز التي المدة:  الثاني المطلب
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 ولالمطلب األ

 المسافة التي يجوز بها قصر الصالة

 ( :22) رقم الحديث

 ركعتين فيصليها الرباعية قصر ويجوز قال ابن قدامة المقدسي :
 وهي برد، أربعة قدره ، طويل سفر في يكون أن: أحدها  :ستة  بشروط
 يومين من نحو وذلك بالهاشمي، ميال وأربعون ثمانية فرسخا، عشر ستة

 أهل يا: قال أنه - ماعنه هللا رضي - عباس ابن عن روي لما قاصدين؛
مكة  إلى عسفان بين ما برد، أربعة من أدنى في تقصروا ال مكة،

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه مالك 
(2)

، والشافعي  
(3)

، وعبد الرزاق  
(4)

وابن أبي شيبة  ، 
(5)

 
، والبيهقي 
(0)

( ما، جميعهم من طريق عبد هللا بن عباس )رضي هللا عنه 
 موقوفا .

 عن ، دينار بن عمرو عن ، عيينة ابن أخبرنا قال : ،واللفظ للشافعي
 إلى الصالة تقصر : قال أنه عنهما هللا رضي عباس ابن عن ، عطاء
 ، برد أربعة على ، مكة من كله وهذا ، جدة وإلى ، الطائف وإلى،  عسفان
 . ذلك من ونحو

 

 

                                                
 . 360 /1الكافي :  ((1
،  (هـ179: المتوفى) المدني األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك:  مالك اإلمام موطأ ((2

 العربي، التراث إحياء دار ، الباقي عبد فؤاد محمد: عليه وعلق أحاديثه وخرج ورقمه صححه
 فيه يجب ما : باب،  السفر في الصالة قصر : كتاب،  م 1985 - هـ 1460 ، لبنان - بيروت
 . (15) الحديث رقم،  148 /1،  الصالة قصر

 فيه تقصر وما فيه الصالة تقصر ال ما مسافة : باب ، الصالة:  كتاب:  الشافعي اإلمام مسند ((3

 ( .351) الحديث رقم،  328 /1، 
  الحديث رقم،  524 /2،  الصالة يقصر كم في : باب ، الصالة:  كتاب:  المصنف ((4

(4297) . 
 مسيرة في / متفرقة وأبواب واإلمامة التطوع صالة:  كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((5

 ( .8146) الحديث رقم،  262 /2،  الصالة يقصر كم
 ،190/ 3 ، الصالة مثله في تقصر ال الذي السفر:  باب ، الصالة:  كتاب:  الكبرى السنن ((0

 ( .5399) الحديث رقم
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 : السند رجال دراسة

 ، وروى عنه : محمد دينار بن سفيان بن عيينة ، روى عن : عمرو -1
 الشافعي ، ثقة حجة إدريس بنا

(1)
 . 

 ، روى موالهم الجمحي األثرم ، محمد أبو المكي ، دينار بن عمرو -2
 أثبت عيينة ، وهو بن سفيان : عنه ، وروى رباح أبي بن عطاء : عن

،  الرابعة من ثبت ، ثقة : حجر ابن إمام ، وقال : الذهبي قالفيه ،  الناس
هـ(120)ت

 (2)
 . 

المكي ،  موالهم القرشي أسلم رباح أبي واسم رباح ، أبي بن عطاء -3
 الذهبي ، قال دينار بن عمرو : عنه ، وروى عباس بن هللا عبد : عن روى

اإلرسال ،  كثير لكنه فاضل ، فقيه ثقة : حجر ابن ، وقال االعالم أحد :
 هـ(114، )ت الثالثة من منه ، ذلك يكثر ولم بأخرة ، تغير إنه وقيل :

(3)
 . 

ابن عم رسول  ، الهاشمي القرشي المطلب عبد العباس بن بن هللا عبد -4
 علمه، لسعة البحر، يسمى هللا صلى هللا عليه وسلم ، صحابي جليل ، وكان

 : عنه وروى ، وسلم عليه هللا صلى النبي:  عن األمة ، روى حبر ويسمى
 (هـ08ت )،  رباح أبي بن عطاء

(4)
 . 

  : سندا األثر على الحكم

ه كلهم ثقات ، وهو موقوف على ابن إسناد هذا األثر صحيح ، رجال
 .أعلم وهللا ، ( ماعباس )رضي هللا عنه

 صحيح بإسناد والبيهقي ، الشافعي رواه:  قال النووي
(5)

. وذكر ابن  
حجر أنه روي عن ابن عباس موقوفا بإسناد صحيح 
(0)

 . 

 

                                                
 ( .18) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((1
 والكاشف ، 22/5:  الكمال تهذيبو ، 107 /5:  الثقات، و 175 /2:  الثقات معرفة : ينظر ((2

 . 421 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/75: 
 ، 26/09:  الكمال تهذيبو ، 198 /5:  الثقات، و 135 /2:  الثقات معرفة : ينظر ((3

 . 391 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/21:  والكاشف
 ، 15/154:  الكمال وتهذيب ، 3/291:  الغابة وأسد ، 3/933:  االستيعاب:  ينظر ((4

 . 4/121:  واإلصابة
 . 736 /2:  األحكام خالصة ((5
 بن علي بن أحمد الفضل أبو:  الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيصينظر :  ((0

 األولى الطبعة،  العلمية الكتب دار ، (هـ852: المتوفى) العسقالني حجر بن أحمد بن محمد
 . 117 /2،  م1989 ، هـ1419
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 غريب الحديث :

المدينة  طريق على مكة، شمالي وهو ، موضععسفان :  -1
(1)

 . 
برد : جمع بريد ، والبريد : أربعة فراسخ ، والفرسخ ثالثة أميال -2

(2)
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
اِفي ((1 اِفعي ُمْسَند َشْرح فيْ  الشَّ  بن محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد:  الشَّ

 بن أحمد: المحقق،  (هـ060: المتوفى) األثير ابن الجزري الشيباني الكريم عبد ابن محمد
ْشِد، َمكَتبةَ  ، إبراهيم بن َياسر تميم أبي - سليمان ،  السعودية العربية المملكة - الرياض الرُّ
 . 2/95،  م 2665 - هـ 1420 األولي، الطبعة

اِفيينظر :  ((2 اِفعي ُمْسَند َشْرح فيْ  الشَّ  . 97،  2/90:  الشَّ
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 الثانيالمطلب 

 المدة التي يجوز بها قصر الصالة

 ( :24) رقم الحديث

 حد الثالث ألن أتم؛ أيام أربعة اإلقامة نوى إن : المقدسي قدامة ابن قال
 بعد بمكة المهاجر يقيم: »قال - وسلم عليه هللا صلى - النبي أن بدليل القلة ،
داود  أبو رواه . «ثالثا نسكه قضاء

(1)
 . 

  : الحديث تخريج

وأخرجه البخاري
(2)

،ومسلم
(3)

 الحضرمي بن العالء، كالهما من طريق 
 )رضي هللا عنه( .

 عبد عن عيينة، بن سفيان أخبرنا يحيى، بن يحيى حدثنا قال مسلم :
 ما: لجلسائه يقول العزيز عبد بن عمر سمعت: قال حميد، بن الرحمن
 قال أو - العالء، سمعت: يزيد بن السائب فقال مكة؟ سكنى في سمعتم
 المهاجر يقيم: »وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال - الحضرمي بن العالء
 . «ثالثا نسكه قضاء بعد بمكة

 

 ( :23) رقم الحديث

 من أكثر بلد في اإلقامة المسافر نوى وإذا : المقدسي قدامة ابن قال
 بمكة أقمنا: أنس قال... .  قصر دونها نوى وإن أتم، صالة وعشرين إحدى
الصالة  نقصر عشرا

(4)
 . 

 الحديث :تخريج 

البخاريأخرجه 
(5)

،  

                                                
 . 316 /1الكافي :  ((1
،  نسكه قضاء بعد بمكة المهاجر إقامة : باب،  األنصار مناقب : كتاب:  البخاري صحيح ((2

 ( .3933، رقم الحديث ) 5/08
 الحج فراغ بعد منها للمهاجر بمكة اإلقامة جواز : باب ، الحج : كتابصحيح مسلم :  ((3

 ( .1352) الحديث رقم،  985 /2 ، زيادة بال أيام ثالثة والعمرة،
 . 316 /1الكافي :  ((4
، الفتح زمن بمكة وسلم عليه هللا صلى النبي مقام : باب، المغازي  : كتاب:  البخاري صحيح ((5

 ( .4297، رقم الحديث ) 5/156
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ومسلم
(1)

 كالهما من طريق أنس بن مالك )رضي هللا عنه( .، 

نعيم أبو حدثنا واللفظ للبخاري، قال:
(2)

سفيان حدثنا ،
(3)

 حدثنا ح ،
قبيصة
(4)

أنس عن إسحاق، أبي بن يحيى عن سفيان، حدثنا ،
(5)

 هللا رضي 
 . «الصالة نقصر عشرا وسلم عليه هللا صلى النبي مع أقمنا: »قال عنه،

 

 ( :25) رقم الحديث

 وعشرين إحدى إقامة على يجمع لم ومن قال ابن قدامة المقدسي :
 جهاد أو إنجازها، يرجو لحاجة يقيم من مثل دهرا، أقام وإن قصر صالة ،
 ذلك أو كثرة ظنه على غلب سواء مرض ، عدو أو أو سلطان حبس ، أو
 تسع أسفاره بعض في أقام - وسلم عليه هللا صلى - النبي ألن» قلته ؛
البخاري  رواه «الصالة يقصر عشرة

(0)
 يوما عشرين بتبوك وأقام. » 

أحمد  اإلمام رواه «يقصر
(7)

 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه عبد الرزاق 
(8)

، وأحمد  
(9)

  ، 

                                                
 /1 ،وقصرها  المسافرين صالة : باب ،وقصرها  المسافرين صالة : كتابصحيح مسلم :  ((1

 ( .093) الحديث رقم،  481
 وروى ، الثوري:  عن روى ، التيمي نعيم أبو ، زهير بن حماد بن دكين بن الفضل:  هو ((2

 . 060 /2:  البخاري صحيح رجال:  ينظر ،( هـ219ت) ، البخاري:  عنه
 أبي بن يحيى:  عن روى ،  الكوفي الثوري هللا عبد أبو ، مسروق بن سعيد بن سفيان:  هو ((3

 ، 329 /1:  البخاري صحيح رجال:  ينظر ،( هـ101ت) ، نعيم أبو:  عنه وروى ،إسحاق 
 . 11/154:  الكمال وتهذيب

 عنه وروى ، الثوري سفيان:  عن روى ، الكوفي السوائي عامر أبو ، عقبة بن قبيصة:  هو ((4

 . 2/021:  البخاري صحيح رجال:  ينظر ،( هـ215ت) ، البخاري: 
 النبي:  عن روى ، األنصاري الخزرجي النجاري حمزة أبو ، النضر بن مالك بن أنس:  هو ((5

 ذلك ، غير:  وقيل ،( هـ92ت) ، إسحاق أبي بن يحيى:  عنه وروى ، وسلم عليه هللا صلى
 . 353 /3 : الكمال وتهذيب،  1/80:  البخاري صحيح رجال:  ينظر

،  يقصر حتى يقيم وكم التقصير في جاء ما : باب،  الصالة تقصير أبواب:  البخاري صحيح ((0

 ( .1686) الحديث رقم،  42 /2
 . 311 /1الكافي :  ((7
 الحديث رقم،  532 /2،  الصالة وقت في يخرج الرجل : باب ، الصالة:  كتاب:  المصنف ((8

(4335. ) 
 رقم،  44 /22ما ، عنه هللا رضي هللا عبد بن جابر مسند : حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((9

 ( .14139) الحديث
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وأبو داود 
(1)

وابن حبان  ، 
(2)

، والبيهقي  
(3)

 بن جابر ، جميعهم من طريق 
 ( .ماعنه هللا رضي) هللا عبد

 كثير، أبي بن يحيى عن معمر، أخبرنا الرزاق، عبد حدثنا : قال أحمد
 أقام: " قال هللا، عبد بن جابر عن ثوبان، بن الرحمن عبد بن محمد عن

 . " الصالة يقصر يوما عشرين بتبوك وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

  : السند رجال دراسة

 الصنعاني بكر أبو موالهم ، الحميري نافع بن همام بن الرزاق عبد -1
 ،  حنبل بن محمد بن أحمد : عنه ، وروى راشد بن معمر : عن ، روى

  حافظ ، ثقة : حجر ابن ، وقال االعالم أحد ، الحافظ : الذهبي قال
 ، التاسعة من يتشيع ، وكان فتغير ، عمره آخر في عمي شهير ، مصنف
هـ(211)ت 

 (4)
 . 

 : عن البصري ، روى عروة أبو موالهم ، األزدي راشد بن معمر -2
 : الذهبي ، قال همام بن الرزاق عبد : عنه ، وروى كثير أبي بن يحيى
 ثابت عن روايته في أن إال فاضل ، ثبت ثقة : حجر ابن ، وقال اليمن عالم

 فيما وكذا شيئا ، عروة بن وهشام النجود ، أبي بن وعاصم ، واألعمش ،
هـ(153، )ت  السابعة كبار من بالبصرة ، به حدث

 (5)
 . 

 : عن اليمامي ، روى نصر أبو موالهم ، الطائي كثير أبي بن يحيى -3
 راشد ، قال بن معمر : عنه ، وروى ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد
 لكنه ثبت ، ثقة : حجر ابن ، وقال االثبات العلماء العباد من كان : الذهبي
 هـ(132، )ت  الخامسة من ويرسل ، يدلس

(0)
 . 

                                                
 رقم،  422 /2،  يقصر العدو بأرض أقام إذا : باب ، الصالة:  كتاب:  داود أبي سنن ((1

 ( .1235) الحديث
 في أقام إذا للمسافر اإلباحة ذكر / الصالة:  كتاب:  حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان ((2

 /0،  الدهر من برهة عليه أتى وإن صالته يقصر أن بها أربع إقامة ينو ولم مدينة أو منزل
 ( .2749) الحديث رقم،  450

،  210 /3،  مكثا يجمع لم ما أبدا يقصر قال من : باب ، الصالة:  كتاب:  الكبرى السنن ((3

 ( .5473) الحديث رقم
 والكاشف ، 18/52:  الكمال تهذيبو ، 8/412:  الثقات، و 0/136:  الكبير التاريخ : ينظر ((4

 . 354 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/051: 
 ، 28/363:  الكمال تهذيبو ، 484 /7:  الثقات، و 296 /2:  الثقات معرفة : ينظر ((5

 . 541 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/282:  والكاشف
 ، 31/564:  الكمال تهذيبو ، 591 /7:  الثقات، و 357 /2:  الثقات معرفة : ينظر ((0

 . 590 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/373:  والكاشف



 

90 
 

 أبو موالهم ، العامري القرشي ، ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد -4
  يحيى : عنه ، وروى هللا عبد بن جابر : عن المدني ، روى هللا عبد
 ، الثالثة من ثقة ، : حجر ابن ثقة ، وقال : الذهبي ، قال كثير أبي بن
 هـ(166 - 91)ت

(1)
 . 

، صاحب رسول هللا صلى هللا عليه  األنصاري هللا عبد بن جابر -5
 وسلم

(2)
 . 

  : سندا الحديث على الحكم

 أعلم .وهللا هذا الحديث إسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات ، 

 وال ، ومسلم البخاري شرط على ، اإلسناد صحيح الحديثقال النووي : 
مقبولة  فزيادته ، حافظ ثقة فإنه ؛ معمر تفرد فيه يقدح

(3)
 . وقال ابن  

 داود وأبو أحمد رواه ، صحيح الحديث هذاالملقن : 
(4)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 ، 25/590:  الكمال تهذيبو ، 5/309:  الثقات، و 1/145:  الكبير التاريخ : ينظر ((1

 . 492 ص:  التهذيب وتقريب ، 1105 /2:  اإلسالم تاريخو ، 2/192:  والكاشف
 ( .3) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((2
 . 2/734:  األحكام خالصة ((3
 . 538 /4:  المنير البدر ((4
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 الثاني المبحث

 للمسافر الصالة إتمام

 

 : مطالب ثالثة وفيه

 . للمسافر الصالة إتمام جواز:  األول المطلب

 . للمسافر إتمامها من أولى الصالة قصر:  الثاني المطلب

 . بمقيم اْئَتم   إذا للمسافر الصالة إتمام:  الثالث المطلب
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 ولاألالمطلب 

 تمام الصالة للمسافرإجواز 

  ( :20) رقم الحديث

 هللا لقول يتم ؛ أن وله يقصر ، أن وللمسافر قال ابن قدامة المقدسي :

 َّ هن من خن حن جن مم خم ٱُّٱ :تعالى 
(1)

 القصر أن . فمفهومه 

: قالت  أنها - عنها هللا رضي - عائشة وعن» تركها . يجوز رخصة
 فأفطرَ  رمضان ، عمرة في - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول مع خرجت

 وأمي ، أنت بأبي هللا ، رسول يا: فقلت  وأتممُت ، وقصرَ  وصمُت ،
 داود أبو رواه «أحسنت: فقال  وأتممُت ، وقصرتَ  وصمُت ، أفطرتَ 

الطيالسي 
(2)

 
(3)

 . 

 تخريج الحديث :

وأخرجه النسائي 
(4)

والدارقطني ،  
(5)

والبيهقي ،  
(0)

، جميعهم من  
 طريق عائشة )رضي هللا عنها( .

،  زياد بن محمد بن هللا عبد النيسابوري بكر أبو حدثنا قال الدارقطني :
 بن إبراهيم بن محمد نا:  قاال،  المروزي إسحاق بن محمد بن هللا وعبد
 بن محمد بن هللا عبد ثنا،  النيسابوري بكر أبو وحدثنا ح،  الصوري كثير
،  زهير بن العالء ثنا،  الفريابي يوسف بن محمد نا:  قاال،  الغزي عمرو
  خرجت:  قالت،  عائشة عن،  أبيه عن،  األسود بن الرحمن عبد عن
 رسول فأفطرَ ،  رمضان عمرة في ـ وسلم عليه هللا صلى ـ هللا رسول مع
 رسول يا:  فقلت،  وأتممتُ  وقصرَ  ، وصمتُ  ـ وسلم عليه هللا صلى ـ هللا
 وقصرتَ  ، وصمتُ  أفطرتَ  ، وأمي بأبي،  ـ وسلم عليه هللا صلىـ  هللا

 . «عائشة يا أحسنت: » فقال،  وأتممتُ 

                                                
 . 161سورة النساء ، آية :  ((1
 . 369 /1:  الكافي ((2
 الطيالسي .لم أجده في مسند أبي داود  ((3
،  الصالة بمثله يقصر الذي المقام : باب،  السفر في الصالة تقصير : كتاب:  المجتبى ((4

 ( .1450) الحديث رقم،  3/122
 ( .2293) الحديث رقم،  102 /3،  للصائم بلةالقُ  : باب ، الصيام : كتاب : الدارقطني سنن ((5
،  السنة عن رغبة غير السفر في القصر ترك من : باب ، الصالة:  كتاب:  الكبرى السنن ((0

 ( .5429) الحديث رقم،  264 /3
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 : السند رجال دراسة

 محمد : عن النيسابوري ، روى بكر أبو ، زياد بن محمد بن هللا عبد -1
األعلى ،  عبد بن ويونس السلمي ، يوسف بن وأحمد الذهلي ، يحيى بنا

 حافظا كان : الدارقطني ، قال الخطيب البغدادي : عنه وغيرهم ، وروى
 : روايته ، وقال الذهبي في موثقا معا ، والحديث بالفقه عالما متقنا ،
هـ( 324 اإلسالم ، )ت شيخ العالمة ، الحافظ ، ،اإلمام

(1) . 
األصل  المروزي القاسم أبو يزيد ، بن إسحاق بن محمد بن هللا عبد -2
 يحيى أبي : عن وبالحامض ، روى رأسه ، بحامض المعروف البغدادي ،

 بن وسعدان ، الجرجاني الربيع أبي بن العطار ، والحسن سعيد بن محمد
 ثقة ،  كان : الذهبي الدارقطني ، قال : عنه نصر ، وغيرهم ، وروى

 هـ(329)ت 
(2)

 . 
 محمد : عن الحسن ، روى أبو الصوري، كثير بن إبراهيم بن محمد -3
 بن ومحمد الصوري ، عصيم بن عمرو : عنه الفريابي ، وروى يوسف بن

الجالب ،  حمدان بن الرحمن وعبد األنطاكي ، فيل بن أحمد بن الحسن
،  مشهور محدث : الذهبي عنه وغيرهم ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال

 هـ(286 - 271)ت 
(3)

 . 
الغزي  العباس أبو األزدي ، الجراح بن عمرو بن محمد بن هللا عبد -4

 بن هللا عبد بكر أبو : عنه الفريابي ، وروى يوسف بن محمد : عن ، روى
،  ثقة : حجر ابن ثقة ، وقال كان : الذهبي النيسابوري ، قال زياد بن محمد
 هـ(206 - 251 ، )ت عشرة الحادية من

(4)
 . 

،  الفريابي موالهم ، الضبي عثمان بن واقد بن يوسف بن محمد -5
 عمرو بن محمد بن هللا عبد : عنه ، وروى زهير بن العالء : عن روى

                                                
 البغدادي الخطيب مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو:  بغداد تاريخ:  ينظر ((1

،  بيروت – اإلسالمي الغرب دار ، معروف عواد بشار الدكتور: المحقق،  (هـ403: المتوفى)
 الحسن بن علي القاسم أبو:  دمشق تاريخو ، 11/339،  م 2662 - هـ1422 األولى، الطبعة

 ، العمروي غرامة بن عمرو: المحقق،  (هـ571: المتوفى) عساكر بابن المعروف هللا هبة بن
 تاريخو ، 183 /32،  م 1995 - هـ 1415: النشر عام،  والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار

 . 05 /15:  النبالء أعالم سير، و 491 /7:  اإلسالم
 /7:  اإلسالم تاريخو ، 287/ 15:  النبالء أعالم وسير ، 345 /11:  بغداد تاريخ:  ينظر ((2

570 . 
 لسانو ، 0/590:  اإلسالم تاريخو ، 449 /3:  االعتدال وميزان ، 9/144:  الثقات:  ينظر ((3

 . 470 /0:  الميزان
 ، 1/595:  والكاشف ، 10/95:  الكمال تهذيبو ، 5/102:  والتعديل الجرح : ينظر ((4

 . 322 ص:  التهذيب وتقريب ، 0/169:  اإلسالم تاريخو
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 محدث : الذهبي الصوري ، قال كثير بن إبراهيم بن ، ومحمد الغزي
 حديث من شيء في أخطأ يقال : فاضل ، ثقة : حجر ابن ، وقال قيسارية
 ،  التاسعة من الرزاق ، عبد على عندهم ذلك مع فيه مقدم وهو سفيان ،

 هـ(212 )ت
(1)

 . 
  الكوفي ، روى زهير أبو األزدي ، هللا عبد بن زهير بن العالء -0
 يوسف بن محمد : عنه ، وروى يزيد بن األسود بن الرحمن عبد : عن

 ،  السادسة من ثقة ، : حجر ابن ، وقال وثق : الذهبي الفريابي ، قال
 هـ(106 - 151 )ت

(2)
 . 

 أبيه : عن النخعي ، روى قيس بن يزيد بن األسود بن الرحمن عبد -7
 من : الذهبي ، قال األزدي زهير بن العالء : عنه ، وروى يزيد بن األسود
 هـ(99، )ت الثالثة من ثقة ، : حجر ابن ، وقال العاملين العلماء

(3)
 . 

الرحمن ،  عبد أبو أو عمرو ، أبو النخعي ، قيس بن يزيد بن األسود -8
،  يزيد بن األسود بن الرحمن عبد ابنه : عنه ، وروى عائشة : عن روى
مخضرم  : حجر ابن ، وقال الكوفة عالم ، العابد الزاهد الفقيه : الذهبي قال
 هـ(74)ت ، الثانية من فقيه ، مكثر ، ، ثقة ،

(4)
 . 

 وسلم )أم عليه هللا صلى النبي الصديق ، زوج بكر أبي بنت عائشة -9
 عامر بن قحافة ، بن أبو عثمان وهو بن هللا المؤمنين( ، واسم أبيها عبد

 بن األسود:  عنها وروى ، وسلم عليه هللا صلى النبي:  عن عمرو ، روت
 (هـ58ت )،  النخعي يزيد

(5)
 . 

 : سندا الحديث على الحكم

 هذا الحديث إسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات ، وهللا أعلم .

                                                
 والكاشف ، 27/52:  الكمال تهذيبو ، 9/57:  الثقات، و 2/257:   الثقات معرفة : ينظر ((1

 . 515 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/232: 
 ، 22/495:  الكمال تهذيبو ، 205 /7:  الثقات، و 355 /0:  والتعديل الجرح : ينظر ((2

 . 434 ص:  التهذيب وتقريب،  4/153:  اإلسالم تاريخو ، 2/163:  والكاشف
:  والكاشف ، 10/536:  الكمال تهذيبو ، 5/78:  الثقات، و 2/72:  الثقات معرفة : ينظر ((3

 . 330 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/021
 ، 233 /3:  الكمال تهذيبو ، 31 /4:  الثقات، و 229 /1:  الثقات معرفة : ينظر ((4

 . 111 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/41:  الحفاظ تذكرةو ، 251 /1:  والكاشف
 ، 227 /35:  الكمال وتهذيب ، 180 /7:  الغابة وأسد ، 1881 /4:  االستيعاب:  ينظر ((5

 . 231 /8:  واإلصابة



 

161 
 

قال الدارقطني : إسناده حسن 
(1)

 ، النسائي رواه. وقال النووي :  
 صحيح أو حسن بإسناد والبيهقي ، والدارقطني

(2)
 هذا. وقال ابن الملقن :  

 صحيح الحديث
(3)

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . 3/102:  الدارقطني سنن ((1
 . 727 /2:  األحكام خالصةينظر :  ((2
 . 520 /4:  المنير البدر ((3
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 المطلب الثاني

 من إتمامها للمسافر أولىقصر الصالة 

  ( :27) رقم الحديث

 من أفضل الصالة أفضل ـ أي قصر والقصرقال ابن قدامة المقدسي : 
 داوموا وأصحابه - وسلم عليه هللا صلى - النبي ألن للمسافر ـ ؛ إتمامها
عثمان ـ  صلى: يزيد  بن الرحمن عبد قال . »تركه  من وعابوا عليه ،

 مع صليت: هللا ـ يعني ابن مسعود ـ  عبد فقال أربعا ، يعني ابن عفان ـ
 عمر ومع ركعتين ، بكر أبي ومع ركعتين ، ـ وسلم عليه هللا صلى - النبي

 ركعتان أربع ، من حظي أن ولوددت الطرق ، بكم تفرقت ثم ركعتين ،
عليه  متفق «متقبلتان 

(1)
 مع إني كنت: فقال  رجل عباس ابن وأتى.  

 الذي أنت بل: فقال  يقصر ، وصاحبي أتم فكنت السفر ، في لي بحصا
يتم  وصاحبك تقصر كنت

(2)
 . 

 تخريج الحديث :

ابن أبي شيبة  أخرجه
(3)

، من طريق عبد هللا بن عباس )رضي هللا   
 عنه( .

 عن ،َزاَذِويٍّ  بن هارون أخبرنا:  قال ، هشيم حدثنا قال ابن أبي شيبة :
 في كنا لي وصاحب إني:  فقال ، عباس ابن إلى رجل جاء:  قال ، مجاهد
 أنت بل : » عباس ابن له فقال ، يقصر صاحبي وكان ، أتم فكنت ، سفر
 . « يتم كان الذي وصاحبك ، تقصر كنت الذي

  : السند رجال دراسة

 : عن ، روى الواسطي السلمي ، معاوية أبو بشير ، بن هشيم -1
،  شيبة أبي بن محمد بن هللا عبد بكر أبو : عنه ، وروى يزاذ بن هارون

                                                
 الحديث رقم،  43 /2،  بمنى الصالة:  باب ، الصالة تقصير أبواب:  البخاري صحيح ((1

 /1،  بمنى الصالة قصر : باب،  وقصرها المسافرين صالة : كتابوصحيح مسلم : ،  (1684)
 ( .095) الحديث رقم،  483

 . 316 /1الكافي :  ((2
 كان من / متفرقة وأبواب واإلمامة التطوع صالة:  كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((3

 ( .8173) الحديث رقم،  265 /2،  الصالة يقصر
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 التدليس كثير ثبت ، ثقة : حجر ابن ، وقال مدلس ثقة إمام : الذهبي قال
 هـ(183، )ت السابعة من الخفي ، واإلرسال

(1)
 . 

 عنه الواسطي ، روى هارون بن يزيد والد السلمي َزاِذيٍّ  بن هارون -2
بشير  بن هشيم :

(2)
 . 

 المكي ، روى موالهم المخزومي ، الحجاج أبو جبر ، بن مجاهد -3
 القراءة في حجة ، إمام : الذهبي ، قالدلس  عباس بن هللا عبد : عن

،  الثالثة ، من العلم وفي التفسير في إمام ثقة ، : حجر ابن ، وقال والتفسير
هـ( ، وقيل : غير ذلك 164)ت

(3)
 . 

وسلم  عليه هللا صلى هللا رسول عم عبد هللا بن عباس ، ابن -4
(4)

 . 

  : سندا األثر على الحكم

إسناد هذا األثر ضعيف ، فيه هارون بن زاذي ، وهو مجهول ال يعرف 
 ، وهللا أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ، 36/272:  الكمال تهذيبو ، 2/334:  الثقات معرفة، و 8/242:  الكبير التاريخ : ينظر ((1

 . 574 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/338:  والكاشف
 . 9/96الجرح والتعديل : :  ينظر ((2
 ، 228 /27:  الكمال تهذيبو ، 419 /5:  الثقات، و 411 /7:  الكبير التاريخ : ينظر ((3

 . 526 ص:  التهذيب وتقريب ، 246 /2:  والكاشف
 ( .22) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((4
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 المطلب الثالث

 بمقيم م  تَ ذا ائْ إتمام الصالة للمسافر إ

 ( :22) رقم الحديث

 ركعتين فيصليها الرباعية قصر ويجوز قال ابن قدامة المقدسي :
 يأتم ال أن: السادس... .  طويل سفر في يكون أن: أحدها  :ستة  بشروط
 جزء أو كلها الصالة في به ائتم سواء اإلتمام، لزمه بمقيم ائتم فإن بمقيم،
 االنفراد حال ركعتين يصلي المسافر بال ما: ُسِئلَ  عباس ابن ألن منها؛
أحمد  اإلمام رواه السنة . تلك: فقال بمقيم؟ ائتم إذا وأربعا

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

مسلمأخرجه و
(2)

 من طريق عبد هللا بن عباس )رضي هللا عنه( . ،

بشار وابن المثنى، بن محمد حدثنا قال مسلم :
(3)

 بن محمد حدثنا: قاال ،
شعبة حدثنا جعفر،

(4)
قتادة سمعت: قال ،

(5)
 سلمة بن موسى عن يحدث ،

 مع أصل لم إذا بمكة، كنت إذا أصلي كيف: عباس ابن سألت: قال الهذلي،
 . «وسلم عليه هللا صلى القاسم أبي سنة ركعتين: »فقال اإلمام؟

 

 

 

 

                                                
 . 368 /1الكافي :  ((1
 /1 ،وقصرها  المسافرين صالة : باب ،وقصرها  المسافرين صالة : كتابصحيح مسلم :  ((2

 ( .088) الحديث رقم، 479
 ألنه ؛ ببندار لقب وإنما ، بندار : له يقال،  البصري العبدي عثمان بن بشار بن محمد:  هو ((3

 ،( هـ252ت) ،مسلم :  عنه وروى ، غندر جعفر بن محمد:  عن روى ، الحديث في بندارا كان
 . 107 /2:  مسلم صحيح رجال:  ينظر

 يكنى ، البصرة سكن ، واسطي أصله ، عتيك بني مولى،  الورد بن الحجاج بن شعبة:  هو ((4

:  ينظر ،( هـ106ت) ، غندر جعفر بن محمد:  عنه وروى ، قتادة:  عن روى ،  بسطام أبا
 . 1/299:  مسلم صحيح رجال

 ، الهذلي سلمة بن موسى:  عن روى ، البصري السدوسي قتادة بن دعامة بن قتادة:  هو ((5

 . 2/149:  مسلم صحيح رجال:  ينظر ،( هـ117ت) ، شعبة:  عنه وروى
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 المبحث الثالث

 المسافر للمقيمين صلوا أربعا فإنا سفرمام استحباب قول اإل

  ( :21) رقم الحديث

 اإلتمام، المقيم لزم مقيما المسافر أم وإن قال ابن قدامة المقدسي :
 بن عمران روى» لما سفر، قوم فإنا أتموا: لهم يقول أن لإلمام ويستحب
 ال فكان - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول مع الفتح شهدت: قال حصين
 أبو رواه . «سفر فإنا أربعا صلوا: البلد ألهل يقول ثم ركعتين، إال يصلي
داود 
(1)

 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه الطيالسي 
(2)

، وابن أبي شيبة  
(3)

، وأحمد  
(4)

وأبو داود ،  
(5)

  ،
والبزار 
(0)

، والطبراني  
(7)

، والبيهقي  
(8)

، جميعهم من طريق عمران بن  
 حصين )رضي هللا عنه( .

 وحدثنا،  (ح) حماد حدثنا إسماعيل، بن موسى حدثنا أبو داود :قال 
 زيد، بن علي أخبرنا - لفظه وهذا - عليه ابن أخبرنا موسى، بن هيمبراإ

 - هللا رسول مع غزوت: قال حصين، بن عمران عن،  نضرة أبي عن
 ال ليلة عشرة ثماني بمكة فأقام الفتح، معه وشهدت - وسلم عليه هللا صلى
 . "سفر فإنا أربعا، صلوا البلد، أهل يا: "يقول ركعتين، إال يصلي

                                                
 . 368 /1الكافي :  ((1
 البصرى الطيالسي الجارود بن داود بن سليمان داود أبو:  الطيالسي داود أبي مسند ((2

،  مصر – هجر دار ، التركي المحسن عبد بن محمد الدكتور: المحقق،  (هـ264: المتوفى)
 الحديث رقم،  2/178 ، حصين بن عمران، مسند  م 1999 - هـ 1419 األولى، الطبعة

(879. ) 
 في / متفرقة وأبواب واإلمامة التطوع صالة:  كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((3

 ( .8195) الحديث رقم،  267 /2،  المصر في المقام يطيل المسافر
 الحديث رقم،  116 /33،  حصين بن عمران حديث:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((4

(19878. ) 
  الحديث رقم،  418 /2،  المسافر يتم متى : باب ، الصالة:  كتاب:  داود أبي سنن ((5

(1229) . 
 ( .3068)  الحديث رقم،  77 /9،  حصين بن عمران حديث:  الزخار البحر ((0
 ( .513)  الحديث رقم،  268 /18:  الكبير المعجم ((7
،  223 /3،  والمقيمين بالمسافرين يصلي المسافر : باب ، الصالة:  كتاب:  الكبرى السنن ((8

 ( .5499)  الحديث رقم
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 : السند رجال دراسة

 البصري التبوذكي سلمة أبو موالهم، ، المنقري إسماعيل بن موسى -1
 ثقة : الذهبي ، قال داود أبو : عنه ، وروى سلمة بن حماد : عن ، روى
 تكلم خراش : ابن قول إلى التفات وال ثبت ، ثقة : حجر ابن ، وقال ثبت
 هـ(223 ، )ت التاسعة صغار من فيه ، الناس

(1)
 . 

 بن علي : عن سلمة ، روى أبو البصري ، دينار بن سلمة بن حماد -2
،  التبوذكي إسماعيل بن موسى سلمة أبو : عنه ، وروى جدعان بن زيد
 : حجر ابن ، وقال مالك قوة في وليس يغلط ، صدوق ثقة ، : الذهبي قال
،  الثامنة كبار من بأخرة ، حفظه وتغير ثابت ، في الناس أثبت عابد ، ثقة
 هـ(107)ت 

(2)
 . 

الرازي ،  الفراء إسحاق أبو التميمي ، يزيد بن موسى بن إبراهيم -3
 ابن األعالم ، وقال األئمة أحد كان : الذهبي داود ، قال أبو : عنه روى
 هـ(226، )ت بعد العاشرة من ، حافظ ثقة : حجر

(3)
 . 

،  البصري بشر أبو موالهم ، األسدي مقسم بن إبراهيم بن إسماعيل -4
 : عن إبراهيم ، روى بن ربعي علية ، وعلية أمه ، أخو بابن المعروف

 ثقة : حجر ابن ، وقال حجة إمام : الذهبي ، قال جدعان بن زيد بن علي
 هـ(193، )ت  الثامنة من حافظ ،

(4)
 . 

 وروى ، العبدي نضرة أبي:  عن روى ، جدعان بن زيد بن علي -5
ضعيف   ، علية بن إسماعيل:  عنه

(5)
 . 

العبدي ، ثقة  نضرة أبو قطعة ، بن مالك بن المنذر -0
(0)

 . 
  رسول صاحببن عبيد الخزاعي ، أبو نجيد ،  حصين بن عمران -7

 

                                                
 ، 29/21:  الكمال تهذيبو ، 106 /9:  الثقات، و 363 /2:  الثقات معرفة : ينظر ((1

 . 549 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/361:  والكاشف
 ، 7/253:  الكمال تهذيبو ، 210 /0:  الثقات، و 319 /1:  الثقات معرفة : ينظر ((2

 . 178 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/349:  والكاشف
 والكاشف ، 2/219:  الكمال تهذيبو ، 76 /8:  الثقات، و 327 /1:  الكبير التاريخ : ينظر ((3

 . 94 ص:  التهذيب وتقريب،  5/520:  اإلسالم تاريخو ، 1/220: 
 ، 1/243:  والكاشف ، 3/23:  الكمال تهذيبو ، 2/153:  والتعديل الجرح : ينظر ((4

 . 165 ص:  التهذيب وتقريب
 ( .3) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((5
 ( .4) رقم األثر:  ينظر ، ترجمته سبقت ((0
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 عليه هللا صلى النبي:  عن خيبر ، روى عام ، أسلم وسلم عليه هللا صلى هللا
 (هـ52ت)،  العبدي نضرة أبو:  عنه وروى ، وسلم

(1) . 

 : سندا الحديث على الحكم

، ، وهو ضعيف جدعان بن زيد بن عليإسناد هذا الحديث ضعيف ؛ فيه 
 وهللا أعلم .

 جدعان بن زيد بن علي أجل من ضعيف إسناد هذاقال األرنؤوط : 
(2)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ، 22/319:  الكمال وتهذيب ، 4/209:  الغابة وأسد ، 3/1268:  االستيعاب:  ينظر ((1

 . 4/584:  واإلصابة
 . 418 /2ينظر تعليق األرنؤوط على هذا الحديث في سنن أبي داود :  ((2
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 الخامس الفصل

 العيدين وصالة الجمعة صالة

 

 : مباحث سبعة وفيه

 . المسافر في يوم الجمعة صالة حكم:  األول المبحث

 في يجب وما يجوز ال وما الجمعة صالة في يجوز ما:  الثاني المبحث
 . خطبتها

 الخطبة في وكذلك الجمعة يوم في فعله يستحب ما:  الثالث المبحث
 . والصالة

 . العيد صالة ووقت الجمعة مع العيد اجتماع حكم:  الرابع المبحث

 . العيدين في فعله يستحب ما:  الخامس المبحث

 . العيدين صالة صفة:  السادس المبحث

 . العيد صالة قبل اإلنتفال وعدم الصلوات عقب التكبير:  السابع المبحث
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 األول المبحث

 الجمعة يوم في المسافر صالة حكم

 

 : مطالب خمسة وفيه

 . الجمعة صالة وجوب:  األول المطلب

 . الجمعة صالة حقهم في تجب ال أربعة:  الثاني المطلب

 . الجمعة لصالة موجب النداء سماع:  الثالث المطلب

 . الجمعة صالة إلقامة موجب المكان استيطان:  الرابع المطلب

 . الجمعة يوم في السفر حكم:  الخامس المطلب
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 األول المطلب

 الجمعة صالة وجوب

 ( :46) رقم الحديث

 عن ماجه ابن روى باإلجماع، واجبة وهي قال ابن قدامة المقدسي :
 أن واعلموا: »فقال - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول خطبنا: قال جابر
 هذا، شهري في هذا، يومي في هذا، مقامي في الجمعة عليكم افترض قد هللا
 إمام وله بعدي، أو حياتي في تركها فمن القيامة، يوم إلى هذا عامي في

 بارك وال شمله، له هللا جمع فال لها، جحودا أو بها استخفافا جائر أو عادل
 «أمره في له

(1)
 
(2)

 . 

 

 الثانيالمطلب 

 ربعة ال تجب في حقهم صالة الجمعةأ

  ( :49) رقم الحديث

 من على إال تجب ـ أي صالة الجمعة ـ وال قال ابن قدامة المقدسي :
 شرائط من ألنها والعقل ؛ والبلوغ ، اإلسالم ،: ثمانية  شرائط فيه اجتمعت
 طارق روى لما واالستيطان ، والحرية ، والذكورية ، بالفروع ، التكاليف

 حق الجمعة : »قال  ـ وسلم عليه هللا صلى - النبي إن: قال  شهاب بن
 أو امرأة ، أو مملوك ، عبد: أربعة  إال جماعة في مسلم كل على واجب

داود  أبو رواه «مريض  أو مسافر ،
(3)

 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه أبو داود 
(4)

، والطبراني  
(5)

، والدارقطني  
(0)

  ، 

                                                
 . 326 /1الكافي :  ((1
 ( .3) رقم الحديث:  ينظر ، ودراسته تخريجه سبق ((2
 . 321 /1الكافي :  ((3
 الحديث رقم،  295 /2،  والمرأة للمملوك الجمعة : باب ، الصالة:  كتاب:  داود أبي سنن ((4

(1607. ) 
 ( .8260) الحديث رقم،  321 /8:  الكبير المعجم ((5
 الحديث رقم،  365 /2،  الجمعة عليه تجب من : باب ، الجمعة:  كتاب:  الدارقطني سنن ((0

(1577. ) 
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والبيهقي 
(1)

 )رضي هللا عنه( . شهاب بن طارق، جميعهم من طريق  

 منصور بن إسحاق حدثني ، العظيم عبد بن عباس حدثنا قال أبو داود :
،  مسلم بن قيس عن ، المنتشر بن محمد بن إبراهيم عن ، هريم حدثنا ،

 الجمعة : " قال ـ وسلم عليه هللا صلى - النبي عن ، شهاب بن طارق عن
 ، امرأة أو ، مملوك عبد:  أربعة إال جماعة في مسلم كل على واجب حق
 . " مريض أو ، صبي أو

 : السند رجال دراسة

،  البصري الفضل أبو العنبري ، إسماعيل بن العظيم عبد بن عباس -1
 أبو داود ، قال : عنه ، وروى السلولي منصور بن إسحاق : عن روى
 الحادية كبار من حافظ ، ثقة : حجر ابن ، وقال البصرة حفاظ من : الذهبي
 هـ(246، )ت عشرة

(2)
 . 

 : عن الرحمن ، روى عبد أبو موالهم ، السلولي منصور بن إسحاق -2
قال  ، العنبري العظيم عبد بن عباس : عنه ، وروى سفيان بن هريم

 في حبان ابن ذكرهقد و . عنه كتبت وقد ، تشيع فيه كان ، ثقةالعجلي : 
صدوق  : حجر ابن األعالم ، وقال الثقات أحد كان : الذهبي قال. و الثقات

 هـ(264)ت ، التاسعة من للتشيع ، فيه تكلم ،
(3)

 . 
  إبراهيم : عن الكوفي ، روى محمد أبو ، البجلي سفيان بن هريم -3
قال ،  السلولي منصور بن إسحاق : عنه ، وروى المنتشر بن محمد بن

 ثبت ، وقال : الذهبي قالالعجلي : ثقة . وقد ذكره ابن حبان في الثقات . و
 هـ(176 - 101)ت ،  التاسعة كبار من صدوق ، : حجر ابن

(4)
 . 

 الكوفي ،  الهمداني األجدع بن المنتشر بن محمد بن إبراهيم -4
  ، قال سفيان بن هريم : عنه ، وروى مسلم بن قيس : عن روى

                                                
 الحديث رقم،  240 /3،  الجمعة عليه تجب من : باب ، الجمعة:  كتاب:  الكبرى السنن ((1

(5578. ) 
 ، 14/222:  الكمال تهذيبو ، 8/511:  الثقات، و 0/210:  والتعديل الجرح : ينظر ((2

 . 293 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/535:  والكاشف
،  2/234:  والتعديل الجرح، و 226 /1:  الثقات معرفة، و 1/463:  الكبير التاريخ : ينظر ((3

:  اإلسالم تاريخو ، 1/239:  والكاشف ، 2/478:  الكمال تهذيبو ، 112 /8:  الثقات، و
 . 163 ص:  التهذيب وتقريب ، 5/31
 ، 9/117:  والتعديل الجرح، و 320 /2:  الثقات معرفة، و 8/244:  الكبير التاريخ : ينظر ((4

:  اإلسالم تاريخو ، 2/335:  والكاشف ، 36/108:  الكمال تهذيبو ، 588/ 7:  والثقات ،
 . 571 ص:  التهذيب وتقريب،  4/532
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 ،  الخامسة من ثقة ، : حجر ابن ، وقال ، نبيل هلل قانت ثقة ، : الذهبي
 هـ(156)ت قبل 

(1)
 . 

 بن طارق : عن الكوفي ، روى عمرو أبو الجدلي ، مسلم بن قيس -5
،  ثبت : الذهبي ، قال المنتشر بن محمد بن إبراهيم : عنه ، وروى شهاب
 هـ(126، )ت  السادسة من باإلرجاء ، رمي ثقة ، : حجر ابن وقال

(2)
 . 

 هللا عبد أبو األحمسي ، البجلي شمس عبد بن شهاب بن طارق -0
 يسمع لم إنه: ويقال  رجل ، وهو وسلم عليه هللا صلى النبي الكوفي ، رأى

 بن قيس:  عنه وروى ، وسلم عليه هللا صلى النبي:  عن شيئا ، روى منه
، وقيل : غير ذلك  (هـ83ت)،  الجدلي مسلم

(3)
 . 

 الحكم على الحديث سندا : 

،  فيه إسحاق بن منصور وهريم بن سفيان ؛ حسنهذا الحديث إسناده 
وطارق بن شهاب الذي روى الحديث عن النبي وكالهما بمرتبة صدوق ، 

 هل اختلف لكن؛  وسلم عليه هللا صلى النبي رأى قدصلى هللا عليه وسلم 
 عدم تقدير وعلىلم يسمع منه ،  أم وسلم عليه هللا صلى النبيمن  سمع أنه

 الحديث صحة في يقدح ال؛ فإن ذلك  وسلم عليه هللا صلى النبيمن  سماعه
 مرسل يكون وسلم عليه هللا صلى النبي من سماعه عدم ثبت إن ألنه؛ 

 أعلم .، وهللا  باإلجماع، ومرسل الصحابي حجة  صحابي

 ولم ، وسلم عليه هللا صلى النبي رأى قد شهاب بن طارق:  داود أبو قال
 شيئا منه يسمع

(4)
 ، الشيخين شرط على صحيح حديث هذاوقال الحاكم :  . 

 ابن ورواه،  يخرجاه ولم سفيان بن بهريم االحتجاج على جميعا اتفقا فقد
 ، إسناده في موسى أبا يذكر ولم المنتشر بن محمد بن إبراهيم عن عيينة

 الصحابة في يعد ممن شهاب بن وطارق
(5)

 داود أبو رواه. وقال النووي :  
 هللا صلى النبي رأى طارق)  : قال أنه إال ؛ الصحيحين شرط على بإسناد
  يقدح ال داود أبو قاله الذي وهذا ( شيئا منه يسمع ولم ، وسلم عليه

                                                
 والكاشف ، 2/183:  الكمال تهذيبو ، 14 /0:  الثقات، و 264 /1:  الثقات معرفة : ينظر ((1

 . 93 ص:  التهذيب وتقريب ، 0/08:  بالوفيات الوافيو ، 1/222: 
 ، 24/81:  الكمال تهذيبو ، 369 /5:  الثقات، و 222 /2:  الثقات معرفة : ينظر ((2

 . 458 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/141:  والكاشف
 ، 13/341:  الكمال وتهذيب ، 3/08:  الغابة وأسد ، 2/755:  االستيعاب:  ينظر ((3

 . 3/413:  واإلصابة
 . 290 /2:  داود أبي سنن ((4
 . 425 /1:  المستدرك ((5
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 وهو صحابي مرسل يكون سماعه عدم ثبت إن ألنه ، الحديث صحة في
 حجة

(1)
 .  

 ، والدارقطني،  داود أبو رواه ، صحيح الحديث هذاوقال ابن الملقن : 
 سننهم في والبيهقي

(2)
 شهاب بن طارق سماع ابن الملقن ـ عن أي. وقال ـ  

 يقدح ال البته ، سماعه عدم تقدير وعلى:  وسلم عليه هللا صلى النبي من
 حجة وهو؛  صحابي مرسل أنه نهايته ألن ؛ الحديث صحة في ذلك

 عن موسى أبي عن أخرى مرة طارق رواه وقد ، شذ من إال باإلجماع
 وسلم عليه هللا صلى النبي

(3)
 
(4)

 واحد غير صححهوقال ابن حجر :  .
(5)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . 757 /2:  األحكام خالصة ((1
 . 037 /4:  المنير البدر ((2
 . 038 /4:  المصدر نفسه ((3
 ( .1602) الحديث رقم،  425 /1 ، الجمعة:  كتاب:  المستدركهذه الرواية في  ((4
 . 106 /2:  الحبير التلخيص ((5
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 الثالثالمطلب 

 سماع النداء موجب لصالة الجمعة

 ( :42) رقم الحديث

 قريبهم المصر أهل على الجمعة وتجب قال ابن قدامة المقدسي :
 الجامع وبين بينه من على وتجب الواحد ، كالشيء البلد ألن وبعيدهم ؛

 عليه هللا صلى - النبي ألن غيرهم ؛ على تجب وال غيرهم ، من فرسخ
داود  أبو رواه «النداء  سمع من على الجمعة : »قال  ـ وسلم

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه أبو داود 
(2)

، والدارقطني  
(3)

، والبيهقي  
(4)

، جميعهم من طريق  
 ( مرفوعا .ما)رضي هللا عنه عمرو بن هللا عبد

 حدثنا ، قبيصة حدثنا ، فارس بن يحيى بن محمد حدثنا قال أبو داود :
 ، نبيه بن سلمة أبي عن ، - الطائفي يعني - سعيد بن محمد عن ، سفيان
 هللا صلى - النبي عن ، عمرو بن هللا عبد عن ، هارون بن هللا عبد عن
 ."  النداء سمع من على الجمعة : " قال ـ وسلم عليه

 : السند رجال دراسة

 هللا عبد أبو الذهلي ، فارس بن خالد بن هللا عبد بن يحيى بن محمد -1
 أبو داود ، قال : عنه ، وروى عقبة بن قبيصة : عن ، روى النيسابوري

،  عشرة الحادية من جليل ، حافظ ثقة : حجر ابن ، وقال الحافظ : الذهبي
 هـ(258)ت 

(5)
 . 

الكوفي ،  عامر أبو السوائي ، سفيان بن محمد بن عقبة بن قبيصة -2
 ، قال الذهلي يحيى بن محمد : عنه ، وروى الثوري سفيان : عن روى

                                                
 . 321 /1الكافي :  ((1
 الحديث رقم،  2/287،  الجمعة عليه تجب منسنن أبي داود : كتاب : الصالة ، باب :  ((2

(1605. ) 
 رقم،  311 /2،  النداء سمع من على الجمعة : باب،  الجمعة : كتاب:  الدارقطني سنن ((3

 ( .1596) الحديث
 في المصر خارج كان من على الجمعة وجوب : باب ، الجمعة : كتاب:  الكبرى السنن ((4

 ( .5581) الحديث رقم،  247 /3،  النداء يبلغه موضع
 ، 20/017:  الكمال تهذيبو ، 9/115:  الثقات، و 8/125:  والتعديل الجرح : ينظر ((5

 . 512 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/229:  والكاشف
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،  التاسعة من خالف ، ربما صدوق : حجر ابن ، وقال عابد حافظ : الذهبي
 هـ(215 )ت

(1)
 . 

 الكوفي ، روى هللا عبد أبو الثوري ، مسروق بن سعيد بن سفيان -3
 الذهبي ، قال عقبة بن قبيصة : عنه ، وروى الطائفي سعيد بن محمد : عن
حجة  إمام عابد فقيه حافظ ثقة : حجر ابن ، وقال وزهدا علما االعالم أحد :
 هـ(101، )ت  السابعة الطبقة رؤوس دلس ، من ربما وكان ،

(2)
 . 

 سلمة أبي : عن المؤذن ، روى سعيد أبو ، الطائفي سعيد بن محمد -4
 ، وقال الحديث صالح : الذهبي ، قال الثوري سفيان : عنه نبيه ، وروى بن
 السادسة من صدوق ، : حجر ابن

(3)
 . 

 هارون ، وروى بن هللا عبد : عن نبيه المدني ، روى بن سلمة أبو -5
 السابعة من مجهول ، : حجر ابن ، قال الطائفي سعيد بن محمد : عنه

(4)
 . 

 عن هارون ، حجازي ، روى أبي ابن: ويقال  ، هارون بن هللا عبد -0
 ابن ، قال نبيه بن سلمة أبو : عنه ، وروى العاص بن عمرو بن هللا عبد :

الثالثة  من مجهول ، : حجر
(5)

 . 
السهمي ، صحابي  القرشي وائل بن العاص بن عمرو بن هللا عبد -7

 عنه ، وروى وسلم عليه هللا صلى النبي : عن أبيه ، روى قبل جليل ، أسلم
هـ( ، وقيل : غير 05هارون ، )ت  أبي ابن:  وقيل ، هارون بن هللا عبد :

ذلك 
(0)

 . 

 : سندا الحديث على الحكم

 بن هللا عبدومجهول ،  نبيه بن سلمة أبوإسناد هذا الحديث ضعيف ؛ فيه 
 في رفعه ووقفه ، وهللا أعلم .مجهول أيضا ، وهذا الحديث مختلف  هارون

                                                
 23/481:  الكمال تهذيبو ، 7/120:  والتعديل الجرح، و 7/177:  الكبير التاريخ : ينظر ((1

 . 453 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/133:  والكاشف ،
 ، 11/154:  الكمال تهذيبو ، 0/461:  الثقات، و 1/467:  الثقات معرفة : ينظر ((2

 . 244 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/449:  والكاشف
 ، 25/286:  الكمال تهذيبو ، 7/204:  والتعديل الجرح، و 1/93:  الكبير التاريخ : ينظر ((3

 . 486 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/175:  والكاشف
ْعِديل الَجْرح في التَّْكميلو ، 2/431:  والكاشف ، 33/370:  الكمال تهذيب:  ينظر ((4 :  والتَّ

 . 045 ص:  التهذيب وتقريب ، 3/224
 10/230:  الكمال تهذيبو ، 5/193:  والتعديل الجرح، و 5/221:  الكبير التاريخ : ينظر ((5

 . 327 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/064:  والكاشف ،
 ، 15/357:  الكمال وتهذيب ، 3/345:  الغابة وأسد ، 3/950:  االستيعاب:  ينظر ((0

 . 4/105:  واإلصابة
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  على مقصورا سفيان عن جماعة الحديث هذا روى:  داود أبو قال
 قبيصة أسنده وإنما ، يرفعوه ولم ، عمرو بن هللا عبد

(1)
 الحق عبدوقال  . 

 الصحيح وهو موقوفا روي:  اإلشبيلي
(2)

 
(3)

أن  الفاسي القطان ابنوبين  .
؛ فهو  الطائفي سعيد بن محمدو نبيه بن سلمة أبوعلة هذا الحديث جهالة 

 حاتم أبي ابن عندمجهول 
(4)

 سعيد بن محمد إسناده في. وقال المنذري :  
 مقال وفيه ، الطائفي

(5)
. وذكر ابن الملقن أن هذا الحديث ضعيف ؛ لجهالة  

بعض رواته 
(0)

 رفعه في اختلف. وذكر ابن حجر أن هذا الحديث قد  
 ووقفه

(7)
 . 

 عن ، شعيب بن عمرو عن آخر وجه منوقد روى البيهقي هذا الحديث 
 جده عن ، أبيه

(8)
. وإسناده جيد ؛ فعلى هذا يكون الحديث حسن لغيره ،  

 وهللا أعلم .

  عن ، أبيه عن ، شعيب بن عمرو حديث من شاهد ولهقال البيهقي : 
 جده

(9)
. وقال النووي : إسناده جيد  

(16)
 شاهد وله. وقال ابن الملقن :  

 جده عن ، أبيه عن ، شعيب بن عمرو حديث من جيد بإسناد
(11)

 . 

 

 

 

 

                                                
 . 289 /2:  داود أبي سنن ((1
 . 162 /2:  الوسطى األحكام ((2
 في المصر خارج كان من على الجمعة وجوب:  باب ، الجمعة:  كتاب:  الكبرى السننفي  ((3

 ( .5583) الحديث رقم ، 247/ 3 ، النداء يبلغه موضع
 . 466 /3:  واإليهام الوهم بيانينظر :  ((4
،  (هـ 050: المتوفى) المنذري القوي عبد بن العظيم عبد الحافظ:  داود أبي سنن مختصر ((5

 المملكة - الرياض والتوزيع، للنشر المعارف مكتبة ، حالق حسن بن صبحي محمد:  المحقق
 . 364 /1،  م 2616 - هـ 1431 األولى، الطبعة،  السعودية العربية

 . 043 /4:  المنير البدرينظر :  ((0
 . 102 /2:  الحبير التلخيص : ينظر ((7
 . 3/247ينظر : السنن الكبرى :  ((8
 . 3/247المصدر نفسه :  ((9
 . 2/705:  األحكام خالصة ((16
 . 4/045:  المنير البدر ((11
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 الرابعالمطلب 

 استيطان المكان موجب إلقامة صالة الجمعة

  ( :44) رقم الحديث

القرية ـ أي  الشروط في هذه اجتمعت فإن قال ابن قدامة المقدسي :
 من أربعون يسكنها به ، وأن القرى ببناء العادة جرت بما مبنية كونها قرية

 ألن بها ؛ وصحت أهلها ، على الجمعة وجبت ، الجمعة سكنى إقامة ـ أهل
 بني حرة من النبيت ، هزم في بنا جمع من أول زرارة بن أسعد: قال  كعبا

داود  أبو رواه. الخضمات  نقيع: له  يقال نقيع في بياضة ،
(1)

 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه ابن أبي شيبة 
(2)

، وابن ماجه  
(3)

، وأبو داود  
(4)

، وابن خزيمة  
(5)

، وابن حبان  
(0)

، والطبراني  
(7)

، والدارقطني  
(8)

، والحاكم  
(9)

  ،
والبيهقي 
(16)

)رضي هللا عنه( موقوفا  مالك بن كعب، جميعهم من طريق  
 عليه .

 بن محمد عن ، سإدري ابن حدثنا ، سعيد بن قتيبة حدثنا قال أبو داود :
 بن الرحمن عبد عن ، أبيه عن ، سهل بن أمامة أبي بن محمد عن ، إسحاق

                                                
 . 325 /1 : الكافي ((1
،  248 /7،  فعله ومن فعل ما أول : باب،  األوائل : كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((2

 ( .35740) الحديث رقم
 رقم،  183 /2،  الجمعة فرض : باب ، فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب:  ماجه ابن سنن ((3

 ( .1682) الحديث
 الحديث رقم،  290 /2،  القرى في الجمعة باب : باب ، الصالة:  كتاب:  داود أبي سنن ((4

(1609. ) 
 هللا صلى - النبي بمدينة ُجِمَعتْ  جمعة أول ذكر : باب ، الجمعة : كتاب:  ُخَزيمة ابن صحيحُ  ((5

 ( .1724) الحديث رقم،  832 /2،  أوال بها َجَمعَ  َمنْ  َعَددِ  وذكر ، - وسلم عليه
 مناقب عن وسلم عليه هللا صلى إخباره : كتاب:  حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان ((0

 جمعة أول جمع الذي هو زرارة بن أسعد بأن البيان ذكر/  أجمعين عنهم هللا رضي الصحابة
 ( .7613) الحديث رقم،  477 /15،  إياها وسلم عليه هللا صلى المصطفى قدوم قبل بالمدينة

  ( .170) الحديث رقم،  91 /19:  الكبير المعجم ((7
 الحديث رقم،  369 /2،  الجمعة في العدد ذكر : باب ، الجمعة:  كتاب:  الدارقطني سنن ((8

(1585. ) 
 ( .1639) الحديث رقم،  417 /1،  الجمعة : كتاب:  المستدرك ((9
 الجمعة عليهم وجبت قرية في كانوا إذا الذين العدد : باب ، الجمعة:  كتاب:  الكبرى السنن ((16

 ( .5060) الحديث رقم،  252 /3، 
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 مالك بن كعب أبيه عن،  بصره ذهب بعدما أبيه قائد وكان ، مالك بن كعب
 إذا:  له فقلت ، زرارة بن ألسعد ترحم الجمعة يوم النداء سمع إذا كان أنه ،

 في بنا جمع من أول ألنه:  قال ، زرارة بن ألسعد ترحمت النداء سمعت
:  قلت ، الخضمات نقيع:  له يقال نقيع في بياضة بني حرة من النبيت هزم
 . أربعون:  قال ؟ يومئذ أنتم كم

 : السند رجال دراسة

 البغالني ، رجاء أبو الثقفي ، طريف بن جميل بن سعيد بن قتيبة -1
 بن هللا عبد : عن ، وقتيبة لقبه ، روى علي وقيل : يحيى ، : اسمه يقال

 المحدث ، اإلسالم ، شيخ : الذهبي أبو داود ، قال : عنه إدريس ، وروى
 من ثبت ، ثقة : حجر ابن اإلسالم ، وقال راوية الجوال ، الثقة ، اإلمام ،
 هـ(246، )ت العاشرة

(1)
 . 

 محمد أبو األودي ، الرحمن عبد بن يزيد بن إدريس بن هللا عبد -2
 بن قتيبة : عنه ، وروى يسار بن إسحاق بن محمد : عن الكوفي ، روى
 من عابد ، فقيه ثقة :حجر  ابن ، وقال االعالم أحد : الذهبي سعيد ، قال

 هـ(192، )ت  الثامنة
(2)

 . 
المدني ،  موالهم ، المطلبي بكر أبو يسار ، بن إسحاق بن محمد -3
 هللا عبد : عنه ، وروى حنيف بن سهل بن أبي أمامة بن محمد : عن روى
 وله العلم ، بحور من صدوقا ، كان االمام ، : الذهبي ، قال إدريس بن

 وحديثه به ، االحتجاج في واختلف تستنكر ، روى ـ ما سعة في غرائب ـ
 ورمي يدلس ، صدوق:  حجر ابن ، وقال جماعة صححه وقد حسن ،
 هـ(156، )ت الخامسة صغار من والقدر ، بالتشيع

(3)
 . 

 واسم ، المدني األنصاري حنيف بن سهل بن أمامة أبي بن محمد -4
 ، وروى حنيف بن سهل بن أمامة أبي أبيه : عن أسعد ، روى أمامة أبي
 من ثقة ، : حجر ابن ، وقال ثقة : الذهبي ، قال إسحاق بن محمد : عنه

 السادسة
(4)

 . 

                                                
 والكاشف ، 23/523:  الكمال تهذيبو ، 9/26:  الثقات، و 7/195:  الكبير التاريخ : ينظر ((1

 . 454 ص:  التهذيب وتقريب،  11/13:  النبالء أعالم سيرو ، 2/134: 
:  والكاشف ، 14/293:  الكمال تهذيبو ، 7/59:  الثقات، و 2/21:  الثقات معرفة : ينظر ((2

 . 295 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/538
 24/465:  الكمال تهذيبو ، 191 /7:  والتعديل الجرح، و 1/46:  الكبير التاريخ : ينظر ((3

 . 407 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/150:  والكاشف ،
 ، 24/561:  الكمال تهذيبو ، 308 /7:  الثقات، و 268 /7:  والتعديل الجرح : ينظر ((4

 . 409 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/159:  والكاشف
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 مشهور،  أمامة أبو األنصاري ، واهب بن حنيف سهل بن بن أسعد -5
 النبي ـ به وأتى بعامين ، وسلم عليه هللا صلى النبي وفاة قبل بكنيته ، ولد

 بن أسعد أمامة أبي أمه أبي جده باسم وسماه فحنكه ، وسلم ـ عليه هللا صلى
 وروى ، مالك بن كعب بن الرحمن عبد:  عن بكنيته ، روى وكناه زرارة ،

 (هـ166ت)،  حنيف بن سهل بن أمامة أبي بن محمد ابنه:  عنه
(1)

 . 
المدني ،  الخطاب أبو األنصاري ، مالك بن كعب بن الرحمن عبد -0
 بن سهل بن أسعد أمامة أبو : عنه ، وروى مالك بن كعب أبيه : عن روى

 التابعين كبار من ثقة ، : حجر ابن ، وقال مكثر ثقة ، : الذهبي حنيف ، قال
 هـ(116 - 161، )ت 

(2)
 . 

 هللا عبد أبو عمرو ، كعب أبي واسم،  كعب أبي بن مالك بن كعب -7
 بها ، وبايع العقبة خلفوا ، شهد الذين الثالثة أحد السلمي ، األنصاري
 هللا فتاب تبوك ، في وتخلف بعدها ، وما أحدا وشهد بدر ، عن وتخلف
ابنه  : عنه شأنه ، روى في المتلو القرآن ونزل له ، وغفر وعذره ، عليه ،
، وقيل : غير ذلك  (هـ56ت)مالك ،  بن كعب بن الرحمن عبد

(3)
 . 

 : سندا األثر على الحكم

، وهو صدوق  يسار بن إسحاق بن محمدهذا األثر إسناده حسن ؛ فيه 
 شبهة فانتفت،  والبيهقي حبان ابن من روايةيدلس ، وقد صرح بالسماع 

 ، وهللا أعلم . تدليسه

 مسلم شرط على صحيح حديث هذاقال الحاكم : 
(4)

 هذا . وقال البيهقي : 
 صحيح اإلسناد حسن حديث

(5)
 ذكر إذا إسحاق بن محمد . وقال أيضا : 

 اإلسناد استقام ثقة الراوي وكان الرواية في سماعه
(0)

. وقال النووي :  
  ، حسنة بأسانيد وآخرون ، والبيهقي ، والدارقطني ، داود أبو رواه

 وهو ، إسحاق بن محمد رواية من وهو ، صحيحة باجتماعها وتصير
 البيهقي روايات أكثر في لكن ، عن:  داود أبي رواية في قال وقد ، مدلس

                                                
 واإلصابة ، 2/525:  الكمال وتهذيب ، 1/260:  الغابة وأسد ، 1/82:  االستيعاب:  ينظر ((1

 :1/320 . 
:  والكاشف ، 17/309:  الكمال تهذيبو ، 5/86:  الثقات، و 2/85:  الثقات معرفة : ينظر ((2

 . 349 ص:  التهذيب وتقريب،  3/89:  اإلسالم تاريخو ، 1/041
 ، 24/193:  الكمال وتهذيب ، 4/401:  الغابة وأسد ، 3/1323:  االستيعاب:  ينظر ((3

 . 5/450:  واإلصابة،  24/250:  بالوفيات الوافيو
 . 1/417:  المستدرك ((4
 . 252 /3:  الكبرى السنن ((5
 . 252/ 3المصدر نفسه :  ((0
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 حدثني:  قال
(1)

وقال ابن حجر : إسناده حسن  . 
(2)

. وقال األرنؤوط :  
 ، وغيره حبان ابن عند بالتحديث صرح قد إسحاق بن محمد ، حسن إسناده
 تدليسه شبهة فانتفت

(3)
 . 

 غريب الحديث : 

 المدينةبهزم : موضع  -1
(4)

 . 
 األوس بن مالك بن عمرو وهو ، األنصار من بطنالنبيت :  -2

(5)
 . 

 المدينة من ميل على قرية:  بياضة بني حرة -3
(0)

 بطن، وبياضة :  
 الخزرج بن زريق بن عامر بن بياضة وهو ، األنصار من

(7)
 . 

  أي:  الماء فيه يستنقع كان ، المدينة من قريب موضعنقيع :  -4
 يجتمع

(8)
 . 

 المدينة بنواحي موضع:  الخضمات  -5
(9)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 . 2/708:  األحكام خالصة ((1
 . 139 /2:  الحبير التلخيص ((2
 . 297 /2على هذا الحديث في سنن أبي داود :  ينظر تعليق األرنؤوط ((3
 . 203 /5:  واألثر الحديث غريب في النهاية ((4
 . 465 /5:  البلدان معجم ((5
 .  245 /1:  السنن معالم ((0
 . 465/ 5:  البلدان معجم ((7
 . 5/168:  واألثر الحديث غريب في النهاية ((8
 . 44 /2المصدر نفسه :  ((9
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 الخامسالمطلب 

 حكم السفر في يوم الجمعة

 ( :43) رقم الحديث

 بعد السفر الجمعة عليه تجب لمن يجوز وال قال ابن قدامة المقدسي :
 تركها لو كما يجز ، فلم عليه ، وجوبها بعد يتركها ألنه وقتها ؛ دخول

 لما للجهاد ، فيجوز الوقت قبل فأما الرفقة ، فوت يخاف أن إال لتجارة ،
 هللا عبد - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول بعث : »قال  عباس ابن روى
 أتخلف: وقال  أصحابه فقدم الجمعة ، يوم ذلك فوافق سرية ، في رواحة بن

  فلما: قال . ألحقهم  ثم - وسلم عليه هللا صلى - النبي مع فأصلي
  أن منعك ما: فقال  رآه - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول صلى
 رسول فقال ألحقهم ، ثم معك أصلي أن أردت: فقال  أصحابك ؟ مع تغدو
 فضل أدركت ما األرض في ما أنفقت لو:  - وسلم عليه هللا صلى - هللا

المسند  من . «غدوتهم 
(1)

 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه الطيالسي 
(2)

وأحمد ،  
(3)

، والترمذي  
(4)

، والطبراني  
(5)

  ،
والبيهقي 
(0)

 ( .ما، جميعهم من طريق عبد هللا بن عباس )رضي هللا عنه 

 ، مقسم عن ، الحكم عن ، الحجاج حدثنا ، معاوية أبو حدثنا قال أحمد :
 بن هللا عبد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بعث:  قال ، عباس ابن عن

:  وقال ، أصحابه فقدم:  قال ، الجمعة يوم ذلك فوافق ، سرية في رواحة
:  قال.  ألحقهم ثم ، الجمعة وسلم عليه هللا صلى النبي مع فأصلي أتخلف
 مع تغدو أن منعك ما : فقال ، رآه وسلم عليه هللا صلى رسول صلى فلما

                                                
 . 331 /1الكافي :  ((1
 رقم،  418 /4،  المطلب عبد بن العباس بن هللا عبد: مسند  الطيالسي داود أبي مسند ((2

 ( .2822) الحديث
 رقم،  431 /3،  المطلب عبد بن العباس بن هللا عبد مسند:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((3

 ( .1900) الحديث
 رقم،  006 /1 ، الجمعة يوم السفر في جاء ما : باب،  الجمعة أبواب:  الكبير الجامع ((4

 ( .527) الحديث
 ( .12681) الحديث رقم،  388 /11:  الكبير المعجم ((5
،  200 /3،  سفر عن الجمعة تحبس ال : قال من:  باب ، الجمعة:  كتاب:  الكبرى السنن ((0

 ( .5050) الحديث رقم
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:  قال.  ألحقهم ثم ، الجمعة معك أصلي أن أردت:  فقال:  قال . أصحابك
 أدركت ما األرض في ما أنفقت لو:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال

 . غدوتهم

 : السند رجال دراسة

 حجاج : عن ، روى الكوفي الضرير معاوية أبو خازم ، بن محمد -1
 في ثبت الحافظ ، : الذهبي ، قال حنبل بن أحمد : عنه ، وروى أرطاة بن

 لحديث الناس أحفظ ثقة ، : حجر ابن ، وقال مرجئا وكان االعمش ،
باإلرجاء  رمي ، وقد التاسعة كبار من غيره ، حديث في يهم وقد األعمش ،
 هـ(195، )ت 

(1)
 . 

الكوفي ،  أرطاة أبو النخعي ، هبيرة بن ثور بن أرطاة بن حجاج -2
 خازم بن محمد معاوية أبو : عنه ، وروى عتيبة بن الحكم : عن روى

 : حجر ابن ، وقال فيه لين على االعالم ، أحد : الذهبي ، قال الضرير
 هـ(145، )ت  السابعة من والتدليس ، الخطأ كثير صدوق

(2)
 . 

 مولى مقسم : عن الكوفي ، روى الكندي محمد أبو عتيبة ، بن الحكم -3
،  الكوفة فقيه : الذهبي ، قال أرطاة بن حجاج : عنه ، وروى عباس ابن
 أنه إال فقيه ؛ ثبت ثقة : حجر ابن ، وقال سنة صاحب ثقة ، قانت ، عابد
 هـ(113، )ت  الخامسة من دلس ، ربما

(3)
 . 

 الحارث ، بن هللا عبد مولى القاسم ، أبو نجدة ويقال بجرة بن مقسم -4
،  عباس بن هللا عبد : عن له ، روى للزومه عباس ابن مولى له ويقال
التابعين  مشاهير من صدوق ، : الذهبي ، قال عتيبة بن الحكم : عنه وروى
 هـ(161 ، )ت الرابعة من يرسل ، وكان صدوق ، : حجر ابن ، وقال

(4)
 . 

وسلم  عليه هللا صلى هللا رسول عم عبد هللا بن عباس ، ابن -5
(5)

 . 
 

                                                
 ، 25/123:  الكمال تهذيبو ، 7/441:  الثقات، و 2/230:  الثقات معرفة : ينظر ((1

 . 475 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/107:  والكاشف
 ، 5/426:  الكمال تهذيبو ، 3/154:  والتعديل الجرح، و 2/378:  الكبير التاريخ : ينظر ((2

 . 152 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/311:  والكاشف
 ، 1/344:  والكاشف ، 7/114:  الكمال تهذيبو ، 123 /3:  والتعديل الجرح : ينظر ((3

 . 175 ص:  التهذيب وتقريب
 ، 28/401:  الكمال تهذيبو ، 8/414:  والتعديل الجرح، و 8/33:  الكبير التاريخ : ينظر ((4

 . 545 ص:  التهذيب وتقريب،  4/170:  االعتدال ميزانو ، 2/296:  والكاشف
 .( 22) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((5
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 الحكم على الحديث سندا : 

هذا الحديث إسناده ضعيف ؛ النقطاعه ، الحكم لم يسمع من مقسم هذا 
، وهو كثير التدليس ، وهللا  الحديث ، كما أن حجاج بن أرطاة رواه بالعنعنة

 أعلم .

 بن علي قال . الوجه هذا من إال نعرفه ال حديث هذاقال الترمذي : 
 إال مقسم من الحكم يسمع لم:  شعبة قال:  سعيد بن يحيى قال:  المديني
 وكأن . شعبة عد فيما الحديث هذا وليس ، شعبة وعدها أحاديث . خمسة
 مقسم من الحكم يسمعه لم الحديث هذا

(1)
 لموقال عبد الحق األشبيلي :  . 

 مقسم من الحديث هذا الحكم يسمع
(2)

 . 

 

  ( :45) رقم الحديث

يجوز ـ أي السفر في يوم الجمعة قبل  وهل قال ابن قدامة المقدسي :
 - عمر ألن يجوز ؛: إحداهما  :روايتان  الجهاد ؟ فيه لغير دخول وقتها ـ

 فأشبه تجب ، لم وألنها سفر . عن تحبس الجمعة ال: قال  - عنه هللا رضي
 الليل من السفر

(3)
 .  

 تخريج الحديث :

أخرجه الشافعي 
(4)

، وعبد الرزاق  
(5)

، وابن أبي شيبة  
(0)

، والبيهقي  
(7)

 ، جميعهم من طريق عمر بن الخطاب )رضي هللا عنه( موقوفا عليه . 

 ، قيس بن األسود عن ، عيينة بن سفيان أخبرنا قال : ،واللفظ للشافعي
 هيئة عليه رجال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أبصر: "  قال أبيه عن

                                                
 . 001 /1:  الكبير الجامع ((1
 . 115 /2:  الوسطى األحكام ((2
 . 332/ 1:  الكافي ((3
 الحديث رقم،  33 /2،  وللعذر الجمعة ترك : باب ، الجمعة:  كتاب:  الشافعي اإلمام مسند ((4

(458. ) 
 ( .5537) الحديث رقم،  256 /3،  الجمعة يوم السفر : باب ، الجمعة : كتاب:  المصنف ((5
،  الجمعة يوم السفر في رخص من/  الجمعة : كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((0

 ( .5160) الحديث رقم،  1/442
 الحديث رقم،  202 /3،  الجمعة تلزمه ال من : باب ، الجمعة:  كتاب:  الكبرى السنن ((7

(5038. ) 
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:  عمر فقال ، لخرجت الجمعة يوم اليوم أن لوال:  يقول فسمعه السفر
 . " سفر عن تحبس ال الجمعة فإن ، خرجأ

 : السند رجال دراسة

سفيان بن عيينة ، ثقة حجة  -1
(1)

 . 
 ، روى الكوفي قيس أبو البجلي ،: وقيل  ، العبدي قيس بن األسود -2
 ، وقال ثقة : الذهبي ، قال عيينة بن سفيان : عنه ، وروى قيس أبيه : عن
 هـ(146 - 131، )ت  الرابعة من ثقة ، : حجر ابن

(2)
 . 

روى عن : عمر بن  الكوفي ، قيس بن األسود والد ، العبدي قيس -3
 من مقبول ، : حجر ابن قال،  قيس بن األسود ابنه : عنه روىالخطاب ، و

 اضطراب النسائي له أخرجه الذي الحديث وفي الثانية ،
(3)

 . 
العدوي ،  بن رياح القرشي العزى عبد بن نفيل بن الخطاب بن عمر -4
 شهده مشهد وكل الرضوان ، وبيعة بدرا ، المؤمنين ، شهد أمير حفص أبو

 ، وسلم عليه هللا صلى النبي:  عن وسلم ، روى عليه هللا صلى هللا رسول
 (هـ23ت)،  العبدي قيس:  عنه وروى

(4)
 . 

 سندا :  األثرالحكم على 

 ولم أجد له متابعا ، مقبول ، العبدي قيس بسبب؛  فيه لين هذا األثرإسناد 
 وهللا أعلم .

 

 ( :40) رقم الحديث

يجوز ـ أي السفر في يوم الجمعة قبل  وهل قال ابن قدامة المقدسي :
 - عمر ألن يجوز ؛: إحداهما  :روايتان  الجهاد ؟ فيه لغير دخول وقتها ـ

سفر  عن تحبس الجمعة ال: قال  - عنه هللا رضي
(5)

 تجب ، لم وألنها . 
 في الدارقطني روى لما ال يجوز ؛: والثانية  .الليل  من السفر فأشبه

                                                
 ( .18) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((1
:  والكاشف ، 3/229:  الكمال تهذيبو ، 4/32:  الثقات، و 1/228:  الثقات معرفة : ينظر ((2

 . 111 ص:  التهذيب وتقريب ، 3/017:  اإلسالم تاريخو ، 1/251
 ، 24/92:  الكمال تهذيبو ، 7/160:  والتعديل الجرح، و 7/149:  الكبير التاريخ : ينظر ((3

 . 458 ص:  التهذيب وتقريب ، 7/433وتذهيب التهذيب :  ، 3/398:  االعتدال ميزانو
 ، 21/310:  الكمال وتهذيب ، 4/137:  الغابة وأسد ، 3/1144:  االستيعاب:  ينظر ((4

 . 4/484:  واإلصابة
 ( .35) رقم األثر:  ينظر ، ودراسته تخريجه سبق ((5
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األفراد 
(1)

 
(2)

قال  - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن عمر ، ابن عن ، 
 يصحب أال المالئكة عليه دعت الجمعة ، يوم إقامة دار من سافر من: »
 «سفره في

(3)
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 األفراد في الدارقطني رواه. قال النووي :  حجر وابن ، الملقن ابنوعزاه إليه النووي ، و ((1

 /1:  المحتاج تحفة، و 703 /2:  األحكام خالصةينظر :  . ضعيف وهو ، لهيعة ابن رواية من
 . 102 /2:  الحبير التلخيص، و 492

 كتاب األفراد للدارقطني مخطوط غير مطبوع . ((2
 . 332 /1الكافي :  ((3
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 الثاني المبحث

 خطبتها في يجب وما يجوز ال وما الجمعة صالة في يجوز ما

 

 : مطالب ثالثة وفيه

 . الزحام اشتد إذا المصلي ظهر على السجود جواز:  األول المطلب

 . الجمعة صالة قبل التحلق عن النهي:  الثاني المطلب

 . الخطبة في عليه والثناء تعالى هللا حمد وجوب:  الثالث المطلب
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 ولالمطلب األ

 ذا اشتد الزحامجواز السجود على ظهر المصلي إ

 ( :47) رقم الحديث

 السجود عن زوحم ثم اإلمام مع أحرم من قال ابن قدامة المقدسي :
 - عمر عن روي لما. لزمه  قدمه أو إنسان ظهر على السجود فأمكنه
  أو أخيه ظهر على فليسجد الزحام اشتد إذا: قال  أنه - عنه هللا رضي
الطيالسي  رواه. قدمه 

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه الطيالسي 
(2)

، وعبد الرزاق  
(3)

، وابن أبي شيبة  
(4)

، وأحمد  
(5)

، 
والبيهقي 
(0)

( عنه هللا رضي) الخطاب بن عمر طريق من جميعهم،  
 . عليه موقوفا

 بن سيار عن ، حرب بن سماك عن ، سالم حدثنا قال الطيالسي :
 الناس أيها يا:  يقول وهو يخطب الخطاب بن عمر سمعت:  قال المعرور

 ، معه ونحن ، المسجد هذا بنى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن
 ظهر على منكم الرجل فليسجد الزحام اشتد فإذا،  واألنصار ، والمهاجرون

 . أخيه

 : السند رجال دراسة

 : عن ، روى الكوفي األحوص أبو موالهم ، الحنفي سليم بن سالم -1
 الطيالسي ، قال داود بن سليمان داود أبو : عنه ، وروى حرب بن سماك

                                                
 . 320 /1الكافي :  ((1
 ( .76) الحديث رقم،  09 /1،  الخطاب بن عمر: مسند  الطيالسي داود أبي مسند ((2
 /3،  اإلمام مع يركع يستطع فلم فزحم الجمعة حضر من : باب ، الجمعة:  كتاب:  المصنف ((3

 ( .5405) الحديث رقم،  233
 /1،  الرجل ظهر على يسجد الرجل في / الصلوات : كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((4

 ( .2726) الحديث رقم،  237
 الحديث رقم،  342 /1،  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر مسند : حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((5

(217. ) 
،  الزحام في يديه بين من ظهر على يسجد الرجل : باب ، الجمعة:  كتاب:  الكبرى السنن ((0

 ( .5029) الحديث رقم،  259 /3
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 من حديث ، صاحب متقن ، ثقة : حجر ابن ، وقال الحافظ : الذهبي
 هـ(179، )ت  السابعة

(1)
 . 

 أبو الكوفي ، البكري الذهلي خالد بن أوس بن حرب بن سماك -2
 أبو : عنه المازني ، وروى التميمي معرور بن سيار : عن المغيرة ، روى

 ساء ، ثقة ، الكوفة علماء أحد : الذهبي ، قال سليم بن سالم األحوص
مضطربة  خاصة عكرمة عن وروايته صدوق ، : حجر ابن حفظه ، وقال

 هـ(123، )ت  الرابعة من تلقن ، ربما فكان بأخرة تغير وقد ،
(2)

 . 
عمر بن الخطاب ،  : عن المازني ، روى التميمي معرور بن سيار -3

 ذكره ابن حبان في الثقات سماك بن حرب ، : عنه وروى
(3)

 . 
 أمير حفص ، العدوي ، أبو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي -4

المؤمنين 
(4)

 . 

 الحكم على األثر سندا : 

 ، وهللا أعلم . بسبب سماك بن حرب صدوق؛  حسنإسناد هذا األثر 

  بإسناد سننه في البيهقي رواه ، صحيح األثر هذاقال ابن الملقن : 
 صحيح

(5)
 التميمي المعرور بن سيار ، صحيح إسناده. وقال أحمد شاكر :  
 الثقات في حبان ابن ذكره المازني

(0)
 . 

 

 

 

 

 

                                                
 ، 12/282:  الكمال تهذيبو ، 0/417:  الثقات، و 1/444:  الثقات معرفة : ينظر ((1

 . 201 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/474:  والكاشف
،  4/279:  والتعديل الجرح، و 1/430:  الثقات معرفة، و 4/173:  الكبير التاريخ : ينظر ((2

 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/405:  والكاشف ، 12/115:  الكمال تهذيبو ، 4/339:  الثقاتو
255 . 

 . 334 /4:  الثقاتو ، 254 /4:  والتعديل والجرح ، 4/159:  الكبير التاريخ:  ينظر ((3
 ( .35) رقم األثر:  ينظر ، ترجمته سبقت ((4
 . 4/080:  المنير البدر ((5
 . 1/257:  حنبل بن أحمد اإلمام مسندينظر تعليق أحمد شاكر على هذا الحديث في  ((0
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 المطلب الثاني

 النهي عن التحلق قبل صالة الجمعة

 ( :42) رقم الحديث

 هللا ،  يذكر أن للبعيد ـ واإلمام يخطب ـ أن إال قال ابن قدامة المقدسي :
 - النبي ألن في الفقه ، المذاكرة وال الجهر ، وليس سرا ، القرآن ويقرأ
 وروى.  يخطب واإلمام الجمعة يوم الحلق عن نهى - وسلم عليه هللا صلى
 جده ، أن عن أبيه ، عن شعيب ، بن عمرو عن والنسائي ، داود ، أبو

  قبل الجمعة يوم التحلق عن نهى - وسلم عليه هللا صلى - النبي
الصالة 
(1)

 . 

 تخريج الحديث : 

أخرجه ابن أبي شيبة 
(2)

، وأحمد  
(3)

، وابن ماجه  
(4)

، وأبو داود  
(5)

  ،
والترمذي 
(0)

، والنسائي  
(7)

، وابن خزيمة  
(8)

، والطبراني  
(9)

، والبيهقي  
(16)

 ، جميعهم من طريق عبد هللا بن عمرو بن العاص )رضي هللا  
 . (ماعنه

                                                
 . 330 /1الكافي :  ((1
 1/407،  الصالة قبل الجمعة يوم الحديث/  الجمعة : كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((2

 ( .5468) الحديث رقم، 
 /11ما ، عنه هللا رضي العاص بن عمرو بن هللا عبد: مسند  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((3

 ( .0070) الحديث رقم،  257
 قبل الجمعة يوم الحلق في جاء ما : باب ، فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب:  ماجه ابن سنن ((4

 ( .1133) الحديث رقم،  217 /2 ، يخطب واإلمام واالحتباء ، الصالة
 رقم،  360 /2،  الصالة قبل الجمعة يوم التحلق : باب ، الصالة:  كتاب:  داود أبي سنن ((5

 ( .1679) الحديث
 الضالة وإنشاد والشراء البيع كراهية في جاء ما : باب ، الصالة أبواب:  الكبير الجامع ((0

 ( .322) الحديث رقم،  424 /1،  المسجد في والشعر
 قبل التحلق وعن المسجد في والشراء البيع عن النهيباب :  ، المساجد : كتاب:  المجتبى ((7

 ( .714) الحديث رقم،  47 /2،  الجمعة صالة
 /2،  الصالة قبل الجمعة يوم الحلق عن الزجر : باب ، الجمعة:  كتاب:  ُخَزيمة ابن صحيحُ  ((8

 ( .1810) الحديث رقم،  878
 ( .0013) الحديث رقم،  358 /0:  األوسط المعجم ((9
 كثيرة الجماعة كانت إذا المسجد في التحلق كره من : باب ، الجمعة:  كتاب:  الكبرى السنن ((16

 ( .5965) الحديث رقم،  331 /3،  الصالة عن المصلين منع فيه وكان،  صغيرا والمسجد
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 عمرو عن ، عجالن ابن عن ،يحيى  حدثنا ، مسدد حدثنا قال أبو داود :
 - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن:  جده عن ، أبيه عن ، شعيب بنا

 فيه ينشد وأن ، ضالة فيه تنشد وأن ، المسجد في والبيع الشراء عن نهى
 . الجمعة يوم الصالة قبل التحلق عن ونهى ، شعر

 : السند رجال دراسة

 حافظ ثقة ، األسدي مسربل بن مسرهد بن مسدد -1
(1)

 . 
،  البصري أبو سعيد ، التميمي القطان فروخ بن سعيد بن يحيى -2
 ، قال مسرهد بن مسدد : عنه محمد بن عجالن ، وروى : عن روى
 : حجر ابن ، وقال والعمل العلم في رأسا وكان الكبير ، الحافظ : الذهبي
 هـ(198، )ت  التاسعة كبار من قدوة ، إمام حافظ متقن ثقة

(2)
 . 

 المدني ، صدوق عجالن بن محمد -3
(3)

 . 
 القرشي العاص بن عمرو بن هللا عبد بن محمد بن شعيب بن عمرو -4

 بن محمد : عنه ، وروى محمد بن شعيب أبيه : عن روىالسهمي ، 
 الحديث ، وقال حسن العلم ، كثير صدوقا ، ثقة كان : الذهبي ، قال عجالن

 هـ(118، )ت  الخامسة من صدوق ، : حجر ابن
(4)

 . 
 ، السهمي القرشي العاص بن عمرو بن هللا عبد بن محمد بن شعيب -5
،  العاص بن عمرو بن هللا عبد جده : عن شعيب ، روى بن عمرو والد

 ابن ، وقال صدوق : الذهبي ، قال شعيب بن ابنه عمرو : عنه وروى
 هـ(96 - 81، )ت  الثالثة من جده ، من سماعه ثبت صدوق ، : حجر

(5)
 . 

السهمي ، صحابي  القرشي وائل بن العاص بن عمرو بن هللا عبد -0
جليل 
(0)

 . 

 

 

                                                
 ( .26) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((1
 ، 31/329:  الكمال تهذيبو ، 7/011:  الثقات، و 2/353:  الثقات معرفة : ينظر ((2

 . 591 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/300:  والكاشف
 ( .19) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((3
 ، 22/04:  الكمال تهذيبو ، 0/238:  والتعديل الجرح، و 0/342:  الكبير التاريخ : ينظر ((4

 . 423 ص:  التهذيب وتقريب ، 3/288:  اإلسالم تاريخو ، 2/78:  والكاشف
 /12:  الكمال تهذيبو ، 351 /4:  والتعديل الجرح، و 218 /4:  الكبير التاريخ : ينظر ((5

 . 207 ص:  التهذيب وتقريب ، 942 /2:  اإلسالم تاريخو ، 488 /1:  والكاشف ، 534
 ( .32) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((0
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 : سندا الحديث على الحكم

بسبب ابن عجالن وعمرو بن شعيب وأبيه ،  إسناده حسن ،هذا الحديث 
 وهللا أعلم . جميعهم بمرتبة صدوق ،

 حسن حديث العاص بن عمرو بن هللا عبد حديثقال الترمذي : 
(1)

  .
 حسنة بأسانيد وآخرون ، والنسائي ، داود أبو رواهوقال النووي : 

(2)
 . 

 غريب الحديث :

الحلقة  هيئة على التحلق : جلوس جماعة من الناس -1
(3)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . 425 /1:  الكبير الجامع ((1
 . 787 /2:  األحكام خالصة ((2
 . 234 /0:  المورود العذب المنهل، و 420 /1:  واألثر الحديث غريب في النهايةينظر :  ((3
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 المطلب الثالث

 وجوب حمد هللا تعالى والثناء عليه في الخطبة

 ( :41) رقم الحديث

 تعالى؛ هللا حمد :أشياء أربعة الخطبة وفروض قال ابن قدامة المقدسي :
 الناس، يخطب - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول كان: »قال جابرا ألن
 ومن له مضل فال هللا يهده من: يقول ثم أهله، هو بما عليه ويثني هللا يحمد
 «له هادي فال يضلل

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

مسلمأخرجه 
(2)

 )رضي هللا عنه( . جابر بن عبد هللامن طريق  ،

وكيع حدثنا شيبة، أبي بن بكر أبو حدثنا قال مسلم :
(3)

سفيان عن ،
(4)

، 
جعفر عن

(5)
أبيه عن ،

(0)
 عليه هللا صلى هللا رسول كان: قال جابر، عن ،

 يهده من: »يقول ثم أهله، هو بما عليه ويثني هللا يحمد الناس، يخطب وسلم
 . «هللا كتاب الحديث وخير له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال هللا

 

 ( :36) رقم الحديث

 - هللا رسول على بالصالة ثم هلل ، بالحمد يبدأ قال ابن قدامة المقدسي :
 عليه هللا صلى - والنبي أحسن ، ألنه يعظ ؛ ثم ، - وسلم عليه هللا صلى

                                                
 . 328 /1الكافي :  ((1
 الحديث رقم، 593 /2 ، والخطبة الصالة تخفيف : باب ، الجمعة : كتابصحيح مسلم :  ((2

(807. ) 
 وروى ، الثوري:  عن روى ، الكوفي الرؤاسي سفيان أبو،  مليح بن الجراح بن وكيع:  هو ((3

:  اإلسالم تاريخ، و 2/369:  مسلم صحيح رجال:  ينظر ،( هـ197ت) ، شيبة أبي ابن:  عنه
4/1236 . 
 ( .24) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ، سفيان الثوري:  هو ((4
 الهاشمي طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي ابن وهو الصادق محمد بن جعفر:  هو ((5

 ،( هـ148ت) ، الثوري:  عنه وروى ، أبيه:  عن روى ، هللا عبد أبو كنيته ، المديني القرشي
 . 126 /1:  مسلم صحيح رجال:  ينظر

 جابر:  عن روى ، الهاشمي القرشي طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن محمد:  هو ((0

:  مسلم صحيح رجال:  ينظر ،( هـ114ت) ، محمد بن جعفر:  عنه وروى ، هللا عبد بن
2/194 . 
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 هللا بحمد فيه يبدأ ال بال ذي كالم كل : »وقال  هلل ، بالحمد يبدأ كان - وسلم
 «أبتر  فهو

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه ابن أبي شيبة 
(2)

، وأحمد  
(3)

، وابن ماجه  
(4)

، وأبو داود  
(5)

  ،
والنسائي 
(0)

، وابن حبان  
(7)

، والدارقطني  
(8)

، والبيهقي  
(9)

جميعهم من ،  
 طريق أبي هريرة )رضي هللا عنه( .

 األوزاعي عن ، موسى بن هللا عبيد حدثنا : قال ،واللفظ البن أبي شيبة
 النبي عن ، هريرة أبي عن ، سلمة أبي عن ، الزهري عن ، قرة عن ،

 .«أقطع فهو هلل بالحمد فيه يبدأ ال ، بال ذي كالم كل : » قال ، السالم عليه

  : السند رجال دراسة

 موالهم ، سيالعب باذام واسمه المختار ، أبي بن موسى بن هللا عبيد -1
 ، وروى األوزاعي عمرو بن الرحمن عبد : عن ، روى الكوفي محمد أبو
 أحد الحافظ ، : الذهبي ، قال شيبة أبي بن محمد بن هللا عبد بكر أبو : عنه

 من يتشيع ، كان ثقة ، : حجر ابن ، وقال ثقة وبدعته ، تشيعه على االعالم
هـ( 213، )ت  التاسعة

(16)
 . 

                                                
 . 329 /1الكافي :  ((1
،  الكالم من به يبدأ أن يستحب فيما قالوا ما/  األدب : كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((2

 ( .20083) الحديث رقم،  5/339
 الحديث رقم،  329 /14،  عنه هللا رضي هريرة أبي مسند:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((3

(8712. ) 
 ( .1894) الحديث رقم،  89 /3،  النكاح خطبة : باب،  النكاح أبواب:  ماجه ابن سنن ((4
 .(4846) الحديث رقم،  268 /7،  الكالم في الهدي : باب،  األدب : كتاب:  داود أبي سنن ((5
:  المتوفى) النسائي الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو:  والليلة اليوم عمل ((0

هـ ، 1460 ، الثانية الطبعة،  بيروت - الرسالة مؤسسة ، حمادة فاروق .د:  المحقق،  (هـ363
 ( .494) الحديث رقم،  345ص ،  الحاجة عند الكالم من يستحب ماباب : 

 الحمد ابتداء من المرء على يجب عما اإلخبار ذكر:  حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان ((7

 ( .1) الحديث رقم،  173 /1،  مقاصده بغية عند كالمه أوائل في وعال جل هلل
 ( .883) الحديث رقم،  427 /1: كتاب : الصالة ،  الدارقطني سنن ((8
،  الجمعة خطبة في التحميد وجوب على به يستدل ما : باب ، الجمعة:  كتاب:  الكبرى السنن ((9

 ( .5708) الحديث رقم،  295 /3
 ، 104 /19:  الكمال تهذيبو ، 152 /7:  الثقات، و 114 /2:  الثقات معرفة : ينظر ((16

 . 375 ص:  التهذيب وتقريب ، 087 /1:  والكاشف
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 أبو الشامي ، يحمد واسمه ، عمرو أبي بن عمرو بن الرحمن عبد -2
 ، وروى حيويل بن الرحمن عبد بن قرة : عن األوزاعي ، روى عمرو
 االسالم ، شيخ : الذهبي ، قال الكوفي العبسي موسى بن هللا عبيد : عنه

 ثقة : حجر ابن ، وقال والعبادة العلم في رأسا وكان الزاهد ، الفقيه الحافظ
 هـ(157، )ت  السابعة ، من جليل

(1)
 . 

 : عن المصري ، روى المعافري حيويل بن الرحمن عبد بن قرة -3
  بن الرحمن عبد : عنه ، وروى الزهري شهاب بن مسلم بن محمد
، وقال الدارقطني :  الحديث بقوي ليسقال ابن معين :  األوزاعي ، عمرو
 في مسلم له روى الحديث ، صويلح : الذهبي قالو ، الحديث في بقوي ليس

 ،  السابعة من مناكير ، له صدوق : حجر ابن وضعف ، وقال الشواهد
 هـ(147)ت 

(2)
 . 

الزهري  بكر أبو،  شهاب بن هللا عبد بن هللا عبيد بن مسلم بن محمد -4
 عبد بن قرة : عنه ، وروى الرحمن عبد بن سلمة أبي : عن ، روى
 الفقيه : حجر ابن ، وقال االعالم أحد : الذهبي ، قال حيويل بن الرحمن
 الرابعة الطبقة رؤوس من وهو وثبته ، وإتقانه جاللته على ، متفق الحافظ
 هـ(124 ، )ت

(3)
 . 

 اسمه قيل : المدني ، الزهري عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبو -5
 محمد : عنه ، وروى هريرة أبي : عن إسماعيل ، روى وقيل : هللا ، عبد
 : حجر ابن ، وقال ئمةاأل أحد : الذهبي ، قال الزهري شهاب بن مسلم بن
 هـ(164أو  94، )ت  الثالثة ، من مكثر ثقة

(4)
 . 

  عليه هللا صلى هللا رسول صاحب ، اليماني الدوسي هريرة أبو -0
 وسلم

(5)
 . 

                                                
:  والكاشف ، 17/367:  الكمال تهذيبو ، 7/02:  الثقات، و 2/83:  الثقات معرفة : ينظر ((1

 . 347 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/038
 بن يحيى زكريا أبو:  (طهمان رواية) الرجال في معين بن يحيى زكريا أبي كالم من : ينظر ((2

 (هـ233: المتوفى) البغدادي بالوالء، المري الرحمن عبد بن بسطام بن زياد بن عون بن معين
 الكبير التاريخ، و 08، ص  دمشق - للتراث المأمون دار ، سيف نور محمد أحمد. د: المحقق، 
:  الكمال تهذيبو ، 427 /1:  الدارقطني سنن، و 131 /7:  والتعديل الجرح، و 183 /7: 
:  التهذيب وتقريب ، 150: ص  موثق وهو فيه تكلم منو ، 2/130:  والكاشف ، 23/581
 . 455 ص
 ، 20/419:  الكمال تهذيبو ، 5/349:  الثقات، و 2/253:  الثقات معرفة : ينظر ((3

 . 560 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/219:  والكاشف
 والكاشف ، 33/376:  الكمال تهذيبو ، 5/1:  الثقات، و 465 /2:  الثقات معرفة : ينظر ((4

 . 045 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/431: 
 ( .11) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((5
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 : سندا الحديث على الحكم

هذا الحديث إسناده ضعيف ، تفرد في وصله قرة بن عبد الرحمن ؛ وهو 
 ليس بقوي ، ورواه غيره مرسال ، وهللا أعلم .

 ، العزيز عبد بن وسعيد ، وشعيب ، وعقيل ، يونس رواه:  داود أبو قال
 مرسال - وسلم عليه هللا صلى - النبي عن ، الزهري عن

(1)
وقال  . 

 هريرة أبي عن،  سلمة أبي عن،  الزهري عن،  قرة به تفردالدارقطني : 
 ليس وقرة،  وسلم عليه هللا صلى النبي عن،  الزهري عن غيره وأرسله، 

،  الزهري عن،  سعيد بن محمد عن،  صدقة ورواه.  الحديث في بقوي
 عليه هللا صلى النبي عن،  أبيه عن،  مالك بن كعب بن الرحمن عبد عن
 والمرسل،  ضعيفان سعيد بن ومحمد،  وصدقة،  الحديث يصح وال.  وسلم
الصواب  هو

(2)
 
(3)

 . 

 ، خالد بن وعقيل ، يزيد بن يونس ورواه ، قرة أسندهوقال البيهقي : 
 النبي عن ، الزهري عن ، العزيز عبد بن وسعيد ، حمزة أبي بن وشعيب
 مرسال وسلم عليه هللا صلى

(4)
 وصله في اختلف. وقال ابن حجر :  

 اإلرسال والدارقطني النسائي فرجح،  وإرساله
(5)

 . 

 غريب الحديث :

ذي بال : أي ذي شأن  -1
(0)

 . 
 البركة من مقطوع أيأقطع :  -2

(7)
 . 

 

 

 

                                                
 . 269 /7:  داود أبي سنن ((1
 . 427 /1:  الدارقطني سنن ((2
 عند الكالم من يستحب ما:  باب : والليلة اليوم عملالرواية المرسلة ذكرها النسائي في  ((3

 ( .495) الحديث رقم ، 345 ص ، الحاجة
 . 295 /3:  الكبرى السنن ((4
 . 323 /3:  الحبير التلخيص ((5
 . 1/104:  واألثر الحديث غريب في النهايةينظر :  ((0
 . 1/585:  الحاجة كفاية ((7
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 الثالث المبحث

 والصالة الخطبة فيوكذلك  الجمعة يوم في فعله يستحب ما

 

 : مطالب سبعة وفيه

 . المنبر صعد اذا المصلين على السالم استحباب:  األول المطلب

 . عصا أو قوس أو سيف على اإلتكاء استحباب:  الثاني المطلب

 . الجمعة صالة ألداء التبكير استحباب:  الثالث المطلب

 . الجمعة يوم في الغسل استحباب:  الرابع المطلب

 . النعاس جاءه إذا المكان تغيير استحباب:  الخامس المطلب

 . اإلمام من الدنو استحباب:  السادس المطلب

 . الكهف سورة قراءة استحباب:  السابع المطلب
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 ولالمطلب األ

 استحباب السالم على المصلين اذا صعد المنبر

 ( :39) رقم الحديث

 عشرة : أن ثالث وسننها ـ أي الخطبة ـ قال ابن قدامة المقدسي :
 ألن عليهم ؛ أقبل إذا صعوده عقيب يسلم أن: الثاني  منبر ... . على يخطب
 سلم المنبر صعد إذا - وسلم عليه هللا صلى - النبي كان : »قال  جابرا
ماجه  ابن رواه «عليهم 

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه ابن ماجه 
(2)

، والبيهقي  
(3)

، كالهما من طريق جابر بن عبد هللا  
 ( .ما)رضي هللا عنه

 ابن حدثنا ، خالد بن عمرو حدثنا ، يحيى بن محمد حدثنا قال ابن ماجه :
 جابر عن،  المنكدر بن محمد عن ، مهاجر بن زيد بن محمد عن ، لهيعة
 . سلم المنبر صعد إذا كان - وسلم عليه هللا صلى - النبي أن:  هللا عبد بن

 : السند رجال دراسة

 ، عمرو بن خالد الحراني : عن روى ،الذهلي  يحيى بن محمد -1
 ثقة حافظ ، ابن ماجه : عنه وروى

(4)
 . 

 أبو الخزاعي ، ويقال : التميمي ، سعيد بن فروخ بن خالد بن عمرو -2
 بن محمد : عنه ، وروى لهيعة بن هللا عبد : عن ، روى الحراني الحسن
 من ثقة ، : حجر ابن مشهور ، وقال ثقة : الذهبي ، قال الذهلي يحيى

 هـ(229 ، )ت العاشرة
(5)

 . 
المصري ،  الرحمن عبد أبو الحضرمي ، عقبة بن لهيعة بن هللا عبد -3
 بن عمرو : عنه ، وروى قنفذ بن المهاجر بن زيد بن محمد : عن روى

                                                
 . 328 /1الكافي :  ((1
،  الجمعة يوم الخطبة في جاء ما : باب،  فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب:  ماجه ابن سنن ((2

 ( .1169) الحديث رقم،  262 /2
 يجلس أن قبل المنبر صعد إذا الناس على يسلم اإلمام : باب،  الجمعة كتاب:  الكبرى السنن ((3

 ( .5741) الحديث رقم،  289 /3، 
 ( .32) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((4
 ، 21/061:  الكمال تهذيبو ، 8/485:  الثقات، و 0/236:  والتعديل الجرح : ينظر ((5

 . 426 ص:  التهذيب وتقريب ، 3/258:  االعتدال ميزانو ، 2/75:  والكاشف
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 قال النسائي : ضعيف ، وقال ابن شاهين : ليس بشيء ، ، الحراني خالد
 بعد خلط السابعة ، من صدوق ، : حجر ابن ، وقال ُضّعف : الذهبي قالو

 غيرهما ، من أعدل عنه وهب وابن المبارك ابن ورواية كتبه ، احتراق
 هـ(174، )ت مقرون شيء بعض مسلم في وله

(1)
 . 

 محمد : عن المدني ، روى التيمي قنفذ بن المهاجر بن زيد بن محمد -4
 ابن ، وقال ثقة : الذهبي ، قال لهيعة بن هللا عبد : عنه ، وروى المنكدر بن

هـ( 146 - 131 ، )ت الخامسة من ثقة ، : حجر
(2) . 

 : عن المدني ، روى التيمي الهدير بن هللا عبد بن المنكدر بن محمد -5
 ، قال قنفذ بن المهاجر بن زيد بن محمد : عنه ، وروى هللا عبد بن جابر
،  الثالثة من فاضل ، ثقة : حجر ابن ، وقال متأله بكاء إمام:  الذهبي
 هـ(136)ت

(3)
 . 

هللا األنصاري ، صاحب رسول هللا صلى هللا عليه  عبد بن جابر -0
وسلم 
(4)

 . 

 : سندا الحديث على الحكم

 إسناد هذا الحديث ضعيف ، ابن لهيعة ضعفه غير واحد ، وهللا أعلم .

 وهو ، لهيعة ابن رواية من والبيهقي ،ماجه  ابن رواهقال النووي : 
 ضعيف

(5)
 لهيعة ابن لضعف ضعيف إسناد هذاوقال البوصيري :  . 

(0)
  .

 ضعيف إسنادهوقال ابن حجر : 
(7)

 . 

 

                                                
:  والتعديل الجرح، و 04: ص  والمتروكون الضعفاء، و 5/182:  الكبير التاريخ : ينظر ((1

 بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص أبو:  والكذابين الضعفاء أسماء تاريخ، و 5/145
 عبد: المحقق،  (هـ385: المتوفى) شاهين ابن بـ المعروف البغدادي أزداذ بن أيوب بن محمد
 الكمال تهذيبو ، 118، ص  م1989ـ  هـ1469 األولى، الطبعة،  القشقري أحمد محمد الرحيم

 . 319 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/596:  والكاشف ، 15/487: 
 والكاشف ، 25/236:  الكمال تهذيبو ، 5/304:  الثقات، و 1/84:  الكبير التاريخ : ينظر ((2

 . 479 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/172: 
 ، 20/563:  الكمال تهذيبو ، 5/356:  الثقات، و 1/219:  الكبير التاريخ : ينظر ((3

 . 568 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/224:  والكاشف
 ( .3) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((4
 . 2/793:  األحكام خالصة ((5
 . 1/133:  الزجاجة مصباح ((0
 . 2/155:  الحبير التلخيص ((7
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 الثانيالمطلب 

 و عصااستحباب اإلتكاء على سيف أو قوس أ

 ( :32) رقم الحديث

 عشرة : أن ثالث وسننها ـ أي الخطبة ـ قال ابن قدامة المقدسي :
 عصا ، أو قوس أو سيف على يعتمد أن: منبر ... . السادس  على يخطب

  هللا صلى - هللا رسول على وفدت : »قال  حزن بن الحكم روى لما
 أو قوس ، أو سيف ، على متوكئا فقام الجمعة ، معه فشهدنا - وسلم عليه

 أبو رواه «مباركات  طيبات خفيفات بكلمات عليه وأثنى هللا فحمد عصا ،
داود 
(1)

 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه أحمد 
(2)

، وأبو داود  
(3)

، وأبو يعلى  
(4)

، وابن خزيمة  
(5)

  ،
والطبراني 
(0)

، والبيهقي  
(7)

 الكلفي حزن بن الحكم، جميعهم من طريق  
 )رضي هللا عنه( .

 ، خراش بن شهاب حدثنا ، منصور بن سعيد حدثنا قال أبو داود :
 من صحبة له رجل إلى جلست : قال ، الطائفي رزيق بن شعيب حدثني
 فأنشأ ، الكلفي حزن بن الحكم:  له يقال - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول
 أو ، سبعة سابع - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول إلى وفدت:  قال يحدثنا
 ، بخير لنا هللا فادع زرناك هللا رسول يا:  فقلنا عليه فدخلنا ، تسعة تاسع
 بها فأقمنا ، دون ذاك إذ والشأن ، التمر من بشيء - لنا أمر أو - بنا فأمر
 متوكئا فقام - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول مع الجمعة فيها شهدنا أياما
 طيبات خفيفات كلمات عليه وأثنى ، هللا فحمد - قوس أو - عصا على

                                                
 . 329 /1الكافي :  ((1
 الحديث رقم،  29/399،  الكلفي حزن بن الحكم حديث:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((2

(17850. ) 
 الحديث رقم،  318 /2،  قوس على يخطب الرجل : باب،  الصالة:  كتاب:  داود أبي سنن ((3

(1690. ) 
 ( .0820) الحديث رقم،  264 /12،  الكلفي حزن بن الحكم حديث:  يعلى أبي مسند ((4
 في المنبر على العصا أو القسي على االعتماد : باب ، الصالة:  كتاب:  ُخَزيمة ابن صحيحُ  ((5

 ( .1452) الحديث رقم،  763 /1،  الخطبة
 ( .3105) الحديث رقم،  213 /3:  الكبير المعجم ((0
 إذا أشبههما ما أو قوس أو عصا على يعتمد اإلمام : باب،  الجمعة كتاب:  الكبرى السنن ((7

 ( .5756) الحديث رقم،  292 /3،  خطب
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 ما كل -تفعلوا لن أو - تطيقوا لن إنكم ، الناس أيها : قال ثم ، مباركات
 . وأبشروا سددوا ولكن ، به أمرتم

 : السند رجال دراسة

 : عن ، روى الخراساني عثمان أبو شعبة ، بن منصور بن سعيد -1
 مصنف الحافظ ، : الذهبي داود ، قال أبو : عنه ، وروى خراش بن شهاب
 في عما يرجع ال وكان مصنف ، ثقة ، : حجر ابن ، وقال بمكة السنن
 هـ(227، )ت  العاشرة به ، من وثوقه لشدة كتابه

(1)
 . 

 ابن الواسطي ، الصلت أبو الشيباني ، حوشب بن خراش بن شهاب -2
 ، وروى الطائفي رزيق بن شعيب : عن حوشب ، روى بن العوام أخي
 ، وقال جماعة وثقه الرملة ، شيخ : الذهبي ، قال منصور بن سعيد : عنه
 هـ(186 - 171، )ت  السابعة من يخطئ ، صدوق : حجر ابن

(2)
 . 

 الكلفي حزن بن الحكم : عن الطائفي ، روى الثقفي رزيق بن شعيب -3
 ، وقال صدوق : الذهبي ، قال الحوشبي خراش بن شهاب : عنه ، وروى

 (هـ186 - 171 ت)به ، من الخامسة ،  بأس ال : حجر ابن
(3)

 . 
 صلى النبي على تميم . وفد من كلفة: يقال  الُكلَفيُّ . حزن بن الحكم -4
: عنه  ذلك . روى غير له وليس وحكاها ، خطبته وشهد وسلم ، عليه هللا

الطائفي  زريق بن شعيب
(4)

 . 

 الحكم على الحديث سندا :

هذا الحديث إسناده حسن ، ألجل شهاب بن خراش وشعيب بن رزيق ؛ 
 فهما صدوقان ، وهللا أعلم .

 

                                                
 والكاشف ، 11/77:  الكمال تهذيبو ، 8/208:  الثقات، و 3/510:  الكبير التاريخ : ينظر ((1

 . 241 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/445: 
 12/508:  الكمال تهذيبو ، 4/302:  والتعديل الجرح، و 4/230:  الكبير التاريخ : ينظر ((2

 . 209 ص:  التهذيب وتقريب ، 4/056:  اإلسالم تاريخو ، 1/496:  والكاشف ،
 12/523:  الكمال تهذيبو ، 4/345:  والتعديل الجرح، و 4/217:  الكبير التاريخ : ينظر ((3

 . 437 ص:  التهذيب وتقريب ، 4/056:  اإلسالم تاريخو ، 1/487:  والكاشف ،
 وتهذيب ، 2/44:  الغابة وأسد ، 1/301:  االستيعابو ، 2/331:  الكبير التاريخ : ينظر ((4

 . 2/80:  واإلصابة ، 7/92:  الكمال
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 حسنة بأسانيد ، وغيره داود أبو رواهقال النووي : 
(1)

وقال ابن الملقن  . 
 عنده حسن فهو ، يضعفه ولم سننه في داود أبو رواه: 

(2)
. وقال ابن حجر  

 حسن إسناده: 
(3)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . 2/797:  األحكام خالصة ((1
 . 4/033:  المنير البدر ((2
 . 2/159:  الحبير التلخيص ((3



 

142 
 

 الثالثالمطلب 

 استحباب التبكير ألداء صالة الجمعة

  ( :34) رقم الحديث

 أبو روى لما بالسعي ، التبكير ويستحب قال ابن قدامة المقدسي :
 يوم اغتسل من : »قال  - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن هريرة
 الثانية الساعة في راح ومن بدنة ، قرب فكأنما راح ثم الجنابة غسل الجمعة
 أملح ، كبشا قرب فكأنما الثالثة الساعة في راح ومن بقرة ، قرب فكأنما
 الساعة في راح ومن دجاجة ، قرب فكأنما الرابعة الساعة في راح ومن

 يستمعون المالئكة حضرت اإلمام خرج فإذا بيضة ، قرب فكأنما الخامسة
عليه  متفق «الذكر 

(1)
 الجمعة ، يوم هللا عبد مع خرجت: علقمة  وقال.  

: قال  ثم. ببعيد  أربعة رابع وما أربعة رابع: فقال  سبقوه قد ثالثة فوجد
 يوم يجلسون الناس إن : »يقول  - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول سمعت
ماجه  ابن رواه «الجمعة  إلى رواحهم قدر على القيامة

(2)
 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه ابن ماجه 
(3)

، وابن أبي عاصم  
(4)

، والبزار  
(5)

، والطبراني  
(0)

 
 ، جميعهم من طريق عبد هللا بن مسعود )رضي هللا عنه( .

 بن المجيد عبد حدثنا ، الحمصي عبيد بن كثير حدثنا قال ابن ماجه :
 : قال علقمة عن ، إبراهيم عن،  األعمش عن،  معمر عن،  العزيز عبد

 أربعة رابع:  فقال ، سبقوه قد ثالثة فوجد ، الجمعة إلى هللا عبد مع خرجت
 - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول سمعت إني ، ببعيد أربعة رابع وما ،

 إلى رواحهم قدر على القيامة يوم هللا من يجلسون الناس إن : يقول

                                                
، ( 881) الحديث رقم،  3 /2 ، الجمعة فضل : باب،  الجمعة : كتاب:  البخاري صحيح ((1

 الحديث رقم،  582 /2،  الجمعة يوم والسواك الطيب:  باب ، الجمعة:  كتابوصحيح مسلم : 
(856) . 
 . 332 /1الكافي :  ((2
،  الجمعة إلى التهجير في جاء ما : باب ، فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب:  ماجه ابن سنن ((3

 ( .1694) الحديث رقم،  2/193
 ( .026) الحديث رقم،  275 /1:  السنة ((4
 ( .1525) الحديث رقم،  331 /4،  عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد مسند:  الزخار البحر ((5
 ( .16613) الحديث رقم،  78 /16:  الكبير المعجم ((0
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 أربعة رابع وما ، أربعة رابع:  قال ثم.  والثالث والثاني األول ، الجمعات
 . ببعيد

 : السند رجال دراسة

 عن ، روى الحمصي الحسن أبو المذحجي ، نمير بن عبيد بن كثير -1
 ماجه ،  ابن : عنه ، وروى رواد أبي بن العزيز عبد بن المجيد عبد :

 ،  العاشرة من ثقة ، : حجر ابن ، وقال ورحلة معرفة له : الذهبي قال
 (هـ256 - 241 ت)

(1)
 . 

 الحميد عبد أبو ، األزدي رواد أبي بن العزيز عبد بن المجيد عبد -2
 المذحجي عبيد بن كثير : عنه ، وروى راشد بن معمر : عن المكي ، روى

  صدوق : حجر ابن كأبيه ، وقال مرجئ صدوق : الذهبي ، قال
 ،  التاسعة من ، متروك فقال : حبان ابن أفرط مرجئا ، وكان يخطئ ،

 هـ(260 )ت
(2)

 . 
ثبت  األزدي ، ثقة راشد بن معمر -3

(3)
 . 

األعمش ،  الكوفي محمد أبو الكاهلي ، األسدي مهران بن سليمان -4
 : الذهبي ، قال راشد بن معمر : عنه ، وروى النخعي إبراهيم : عن روى
 بالقراءات ، عارف حافظ ، ثقة : حجر ابن ، وقال االعالم ، أحد الحافظ
هـ( 147، )ت  الخامسة من ، يدلس لكنه ورع ،

(4)
 . 

الكوفي ،  عمران أبو النخعي ، األسود بن قيس بن يزيد بن إبراهيم -5
 ، قال األعمش سليمان : عنه ، وروى النخعي قيس بن علقمة : عن روى
،  العلم في رأسا للشهرة ، متوقيا والخير ، الورع في عجبا كان : الذهبي
هـ( 90، )ت الخامسة من كثيرا ، يرسل أنه إال ثقة ؛ : حجر ابن وقال

(5)
 . 

 بن هللا عبد : عن الكوفي ، روى النخعي هللا عبد بن قيس بن علقمة -0
 : الذهبي ، قال النخعي يزيد بن إبراهيم أخته ابن : عنه مسعود ، وروى

 صاحب ينقل ، فيما ثبتا بالقرآن ، الصوت طيب بارعا ، إماما فقيها كان

                                                
 ، 24/146:  الكمال تهذيبو ، 27 /9:  الثقات، و 155 /7:  والتعديل الجرح : ينظر ((1

 . 406 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/140:  والكاشف
 271 /18:  الكمال تهذيبو ، 0/04:  والتعديل الجرح، و 0/112:  الكبير التاريخ : ينظر ((2

 . 301 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/048:  االعتدال ميزانو ، 002 /1:  والكاشف ،
 ( .25) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((3
 والكاشف ، 12/70:  الكمال تهذيبو ، 4/362:  الثقات، و 1/432:  الثقات معرفة : ينظر ((4

 . 254 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/404: 
:  والكاشف ، 2/233:  الكمال تهذيبو ، 4/8:  الثقات، و 1/269:  الثقات معرفة : ينظر ((5

 . 95 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/227
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 ابن ، وقال وفضله وسمته ودله هديه في مسعود بن يشبه كان وورع ، خير
 هـ(02، )ت الثانية من عابد ، فقيه ثبت ثقة : حجر

(1)
 . 

الهذلي ،  الرحمن عبد أبو ، حبيب بن غافل بن مسعود بن هللا عبد -7
 النبي والزم بعدها ، والمشاهد بدرا وشهد الهجرتين ، وهاجر قديما أسلم
 عنه وروى ، وسلم عليه هللا صلى النبي:  عن وسلم ، روى عليه هللا صلى
 (هـ32ت)،  النخعي قيس بن علقمة: 

(2)
 . 

 الحكم على الحديث سندا :

 إسناد هذا الحديث حسن ؛ ألجل عبد المجيد ، فهو صدوق ، وهللا أعلم .

 عبد ابن هو هذا المجيد عبد ؛ مقال فيه إسناد هذاقال البوصيري : 
 مقرونا له أخرج فإنما صحيحه في مسلم له أخرج وإن رواد أبي بن العزيز
 وابن أحمد الجمهور وثقه لكن ، إليه داعية اإلرجاء شديد كان فقد ، بغيره
 وباقي ، حبان ابن وضعفه ، حاتم أبو ولينه ، والنسائي داود وأبو معين
 الوجه هذا من عاصم أبي ابن رواه. وقال أيضا :  حسن اإلسناد رجال
 مسعود بن هللا عبد حديث من الكبير في الطبراني ورواه ، حسن بإسناد
 أيضا

(3)
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ، 26/366:  الكمال تهذيبو ، 5/267:  الثقات، و 2/145:  الثقات معرفة : ينظر ((1

 . 397 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/39:  الحفاظ تذكرةو ، 2/34:  والكاشف
 ، 10/121:  الكمال وتهذيب ، 3/381:  الغابة وأسد ، 3/987:  االستيعاب:  ينظر ((2

 . 4/198:  واإلصابة
 . 131/ 1:  الزجاجة مصباح ((3
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 الرابعالمطلب 

 استحباب الغسل في يوم الجمعة

 ( :33) رقم الحديث

 صلى - هللا رسول يغتسل ... ألن أن ويستحب قال ابن قدامة المقدسي :
 اغتسل ومن ونعمت ، فبها الجمعة يوم توضأ من : »قال  - وسلم عليه هللا

حسن  حديث هذا : الترمذي قال «أفضل  فالغسل
(1)

 . 
 تخريج الحديث :

أخرجه ابن أبي شيبة 
(2)

، وأحمد  
(3)

، والدارمي  
(4)

، وأبو داود  
(5)

  ،
والترمذي 
(0)

، والبزار  
(7)

، والنسائي  
(8)

، وابن خزيمة  
(9)

، والطبراني  
(16)

، والبيهقي  
(11)

 ريق سمرة بن جندب )رضي هللا ، جميعهم من ط 
 .عنه( 

 بن سعيد حدثنا: قال  المثنى ، بن محمد موسى أبو حدثنا قال الترمذي :
 سمرة عن الحسن ، عن قتادة ، عن شعبة ، حدثنا: قال  الجحدري ، سفيان
 يوم توضأ من: وسلم  عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال  جندب ، بن

 .أفضل  فالغسل اغتسل ومن ونعمت ، فبها الجمعة

                                                
 . 334 /1الكافي :  ((1
 /1،  الغسل من يجزئ الوضوء:  قال من/  الجمعة : كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((2

 ( .5620) الحديث رقم،  430
 ( .26689) الحديث رقم،  286 /33،  جندب بن سمرة : حديث حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((3
 الحديث رقم،  903 /2 ، الجمعة يوم الغسل : باب ، الصالة : كتاب:  الدارمي سنن ((4

(1581. ) 
،  205 /1،  الجمعة يوم الغسل ترك في الرخصة : باب،  الطهارة : كتاب:  داود أبي سنن ((5

 ( .354) الحديث رقم
 الحديث رقم،  020 /1،  الجمعة يوم الوضوء في : باب،  الجمعة أبواب:  الكبير الجامع ((0

(497. ) 
 ( .4546) الحديث رقم،  461 /16،  عنه هللا رضي جندب بن سمرة مسند:  الزخار البحر ((7
 رقم،  94 /3،  الجمعة يوم الغسل ترك في الرخصة : باب،  الجمعة : كتاب:  المجتبى ((8

 ( .1386) الحديث
 ال فضيلة الجمعة يوم الغسل أن دليل ذكر : باب،  الجمعة : كتاب:  ُخَزيمة ابن صحيحُ  ((9

 ( .1757) الحديث رقم،  856 /2،  فريضة
 ( .0920) الحديث رقم،  223 /7:  الكبير المعجم ((16
 اختيار سنة الجمعة يوم الغسل أن على الداللة:  باب ، الطهارة:  كتاب:  الكبرى السنن ((11

 ( .1469) الحديث رقم ، 1/441،
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 دراسة رجال السند :

 المعروف البصري ، موسى أبو العنزي ، عبيد بن المثنى بن محمد -1
،  الجحدري سفيان بن سعيد : عن وباسمه ، روى بكنيته مشهور بالزمن ،
ثبت  ثقة : حجر ابن ، وقال ورع ثقة : الذهبي الترمذي ، قال : عنه وروى

هـ( 252، )ت  العاشرة من ،
(1)

 . 
 الحجاج بن شعبة : عن البصري ، روى الجحدري سفيان بن سعيد -2

 ، وقال له الترمذي حسن : الذهبي ، قال المثنى بن محمد : عنه ، وروى
هـ( 264، )ت  التاسعة من يخطئ ، صدوق : حجر ابن

(2)
 . 

حجة  الحجاج ، ثبت بن شعبة -3
(3)

 . 
السدوسي ، روى عن : الحسن البصري ، وروى  دعامة بن قتادة -4

عنه : شعبة بن الحجاج ، ثقة ، ثبت 
(4)

 . 
 يسار ، روى أبيه واسم البصري ، سعيد الحسن ، أبو أبي بن الحسن -5
 ، قال دعامة بن قتادة : عنه ، وروى الفزاري جندب بن سمرة : عن

 ابن ، وقال والعمل العلم في رأسا الذكر ، رفيع الشأن ، كبير كان : الذهبي
  رأس هو ويدلس ، كثيرا يرسل وكان مشهور ، فاضل فقيه ثقة : حجر
 وهو من المرتبة الثانية من مراتب المدلسين ، ، الثالثة الطبقة أهل
هـ( 116)ت

(5)
 . 

 هللا رسول عهد على غالما الفزاري ، كان هالل بن جندب بن سمرة -0
 عليه هللا صلى النبي:  عن عنه ، روى يحفظ فكان وسلم ، عليه هللا صلى
، وقيل : غير ذلك  (هـ58ت )،  البصري الحسن:  عنه وروى ، وسلم

(0)
 . 

 الحكم على الحديث سندا :

، الجحدري ؛ وهو صدوقهذا الحديث إسناده حسن ، فيه سعيد بن سفيان 
 وهللا أعلم .

                                                
 ، 20/359:  الكمال تهذيبو ، 212: ص  الثقات أسماء تاريخ، و 111 /9:  الثقات : ينظر ((1

 . 565 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/214:  والكاشف
 16/473:  الكمال تهذيبو ، 27 /4:  والتعديل الجرح، و 470 /3:  الكبير التاريخ : ينظر ((2

 . 230 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/437:  والكاشف ،
 ( .15) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((3
 ( .1سبقت ترجمته ، ينظر : الحديث رقم ) ((4
:  والكاشف ، 0/95:  الكمال تهذيبو ، 4/122:  الثقات، و 1/292:  الثقات معرفة : ينظر ((5

 .106:  التهذيب وتقريب ، 29:  بالتدليس الموصوفين بمراتب التقديس اهل تعريفو ، 1/322
 ، 136 /12:  الكمال وتهذيب ، 554 /2:  الغابة وأسد ، 053 /2:  االستيعاب:  ينظر ((0

 . 156 /3:  واإلصابة



 

147 
 

حسن  حديث سمرة قال الترمذي : حديث
(1)

 العيد :  دقيق وقال ابن . 
  ويصححها ؛ مطلقا السماع على سمرة عن الحسن رواية يحمل من

يصححه 
(2)

 أحسنها طرق ، من مروي الحديث وقال ابن الملقن : هذا . 
سمرة  عن الحسن طريق

(3)
 . 

 من الشواهد هذه من واحد يخلو ولكن ال ؛ ولهذا الحديث شواهد كثيرة
ضعف 
(4)

 . 

 على سمرة عن الحسن رواية يحمل من:  العيد دقيق وأما قول ابن
سمرة ،  من سماعه في اختلف ويصححها ؛ فذلك ألن الحسن مطلقا السماع
 قول مطلقا ، وهو منه سمع أقوال : القول األول : أنه ثالثة منه سماعه وفي
 عليا المديني ، نقله عنه البخاري في تاريخه األوسط فقال : سمعت ابن

صحيح  سمرة من الحسن سماع يقول :
(5)

 منه سمع . القول الثاني : أنه 
يقال  فقط ، وهو قول البزار ، ذكره في مسنده فقال : والحسن العقيقة حديث

 عنه ، رغب ألنه تركه كان وإنما واحدا ، حديثا إال سمرة من يسمع لم إنه :
 فرواها الصحيفة هذه فأخذ بعد منزله إلى ، فصار صدقه له تبين بعد إنه ثم

 بن إبراهيم بن إسحاق حدثناه حديثا سمرة من سمعه أنه يصح والذي عنه ،
 بن محمد لي قال: قال  الشهيد بن حبيب عن أنس ، بن قريش عن حبيب ،
 من: فقال  فسألته ، العقيقة ، في الحديث سمع ممن الحسن سل: سيرين 
سمرة 
(0)

شيئا ، وهو قول ابن حبان ،  منه يسمع لم القول الثالث : أنه . 
شيئا  سمرة من يسمع لم صحيحه فقال : الحسنذكره في 

(7)
 . 

 

 

                                                
 . 1/020:  الكبير الجامع ((1
 ، القشيري مطيع بن وهب بن علي بن محمد الفتح أبو الدين تقي:  األحكام بأحاديث اإللمام ((2

 حسين أحاديثه وخرح نصوصه حقق: المحقق،  (هـ762: المتوفى) العيد دقيق بابن المعروف
،  بيروت - لبنان/  الرياض - السعودية - حزم ابن دار - الدولية المعراج دار ، الجمل إسماعيل
 . 1/98،  م2662- هـ1423 الثانية، الطبعة

 . 4/056:  المنير البدر ((3
 . 104 /2:  الحبير التلخيصينظر :  ((4
: المتوفى) هللا عبد أبو البخاري، المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد:  األوسط التاريخ ((5

 القاهرة،  حلب - التراث دار مكتبة،  الوعي دار،  زايد إبراهيم محمود: المحقق،  (هـ250
 . 247 /1م ، 1977 - هـ1397 األولى، الطبعة

 . 399 /16:  الزخار البحر ((0
 . 113 /5:  حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان ((7
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 الخامسالمطلب 

 استحباب تغيير المكان إذا جاءه النعاس

 ( :35) رقم الحديث

 يتخطاه ال مكان إلى التحول فأمكنه نعس وإن قال ابن قدامة المقدسي :
 - هللا رسول سمعت: قال  عمر ابن روى لما ذلك ، له استحب أحد ، فيه

 مجلسه في الجمعة يوم أحدكم نعس إذا : »يقول  - وسلم عليه هللا صلى
صحيح  حديث وهو. المسند  من «غيره  إلى فليتحول

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه ابن أبي شيبة 
(2)

، وأحمد  
(3)

، وأبو داود  
(4)

، والترمذي  
(5)

  ،
والبزار 
(0)

وابن خزيمة ،  
(7)

، وابن حبان  
(8)

، والحاكم  
(9)

، والبيهقي  
(16)

 
 . مرفوعا( عنهما هللا رضي) عمر عبد هللا بن طريق ، جميعهم من

 عن إسحاق ، ابن يعني محمد حدثنا عبيد ، بن يعلى حدثنا قال أحمد :
 نعس إذا: وسلم  عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال  عمر ابن عن نافع ،
 . غيره إلى فليتحول الجمعة يوم مجلسه في أحدكم

                                                
 . 335 /1الكافي :  ((1
 ، يخطب واإلمام الجمعة يوم النوم/  الجمعة:  كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((2

 ( .5253) الحديث رقم ، 1/454
 رقم،  302 /8ما ، عنه هللا رضي عمر بنعبد هللا  مسند:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((3

 ( .4741) الحديث
 رقم،  334 /2،  يخطب واإلمام ينعس الرجل : باب،  الصالة : كتاب : داود أبي سنن ((4

 ( .1119) الحديث
 /1،  مجلسه من يتحول أنه الجمعة يوم ينعس فيمن : باب،  الجمعة أبواب:  الكبير الجامع ((5

 ( .520) الحديث رقم،  059
  الحديث رقم،  225 /12،  عنهما هللا رضي عمر بن هللا عبد مسند:  الزخار البحر ((0

(5930. ) 
 عن الجمعة يوم الناعس تحول استحباب : باب،  الجمعة : كتاب:  ُخَزيمة ابن صحيحُ  ((7

 879 /2وضوء ،  يوجب وال ، نوم باستحقاق ليس النعاس أن على والدليل ، غيره إلى موضعه
 ( .1819) الحديث رقم، 
 في الجمعة يوم للناعس األمر ذكر/  الصالة : كتاب : حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان ((8

 ( .2792) الحديث رقم،  32 /7،  غيره إلى ذلك مكانه عن يتحول أن المسجد
 ( .1675) الحديث رقم،  428 /1،  الجمعة : كتاب:  المستدرك ((9
 رقم،  330 /3،  الجمعة يوم المسجد في النعاس : باب،  الجمعة : كتاب:  الكبرى السنن ((16

 ( .5925) الحديث
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 رجال السند :دراسة 

 ، روى الطنافسي يوسف أبو الكوفي ، أمية أبي بن عبيد بن يعلى -1
 معين : ابن قال عابد ، ثقه : الذهبي ، قال يسار بن إسحاق بن محمد : عن
 ففيه الثوري عن حديثه في إال ثقة ؛ : حجر ابن ، وقال سفيان في إال ثقة ؛
هـ( 269، )ت  التاسعة كبار ، من لين

(1)
 . 

يدلس  يسار المدني ، صدوق بن إسحاق بن محمد -2
(2)

 . 
 عبد مواله : عن عمر ، روى ابن مولى المدني ، هللا عبد أبو نافع ، -3
 من : الذهبي ، قال يسار بن إسحاق بن محمد : عنه ، وروى عمر بن هللا
 من مشهور ، فقيه ثبت ثقة : حجر ابن ، وقال وأعالمهم التابعين أئمة
هـ( 117، )ت  الثالثة

(3)
 . 

 وما الخندق العدوي ، شهد القرشي الخطاب بن عمر بن هللا عبد -4
وسلم  عليه هللا صلى هللا رسول مع المشاهد من بعدها

(4)
 . 

  : سندا الحديث على الحكم

هذا الحديث ال يصح مرفوعا ؛ وإنما يصح موقوفا ، محمد بن إسحاق قد 
الشافعي من رواية  تفرد برفعه ، ورواه من هو أوثق منه موقوفا

(5)
، وابن  

أبي شيبة 
(0)

، والبيهقي  
(7)

فهو حديث موقوف على ابن عمر رضي هللا ،  
 عنهما ، وهللا أعلم .

 من عمر ابن عن والمشهور،  الحديث هذا رفع يثبت قال البيهقي : ال
قوله 
(8)

. وانتقد النووي تصحيح الترمذي  
(9)

والحاكم  
(16)

لهذا الحديث  

                                                
 ، 32/389:  الكمال تهذيبو ، 7/053:  الثقات، و 2/373:  الثقات معرفة : ينظر ((1

 . 069 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/397:  والكاشف
 ( .33) رقم األثر:  ينظر ، ترجمته سبقت ((2
 ، 29/298:  الكمال تهذيبو ، 5/407:  الثقات، و 2/316:  الثقات معرفة : ينظر ((3

 . 559 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/315:  والكاشف
 ( .8) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((4
 واإلمام العاطس وتشميت الناعس تحويلباب :  ، الجمعة : كتاب:  الشافعي اإلمام مسند ((5

 ( .434) الحديث رقم،  22 /2 ، يخطب
،  يخطب واإلمام الجمعة يوم النوم / الجمعة:  كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((0

 ( .5248) الحديث رقم،  1/454
 رقم،  337 /3،  الجمعة يوم المسجد في النعاس : باب،  الجمعة : كتاب:  الكبرى السنن ((7

 ( .5927) الحديث
 . 3/330:  الكبرى السنن ((8
 . 1/059:  الكبير الجامعينظر :  ((9
 . 1/428:  المستدركينظر :  ((16
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 الترمذي تصحيح وأما البيهقي ، قاله كما موقوف أنه فقال : والصواب
مقبول  فغير والحاكم

(1)
 في عساكر ابن الحافظ يذكر . وقال أيضا : ولم 

 الترمذي ، نسخ في موجود تصحيحه ولكن صححه ، الترمذي أن األطراف
  الترمذي كتاب في غيره في تختلف كما الحديث هذا في اختلفت النسخ ولعل
غالبا 
(2)

 بن محمد ، وقفه والصحيح مرفوعا ، األرنؤوط : ضعيف. وقال  
 ـ والتي هي في مسند (0178) الرواية في بالتحديث صرح وإن إسحاق
وأحفظ  منه أوثق هو من وخالفه برفعه ، تفرد فقد حنبل ـ ، بن أحمد اإلمام

موقوفا  فرواه ،
(3)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 (هـ070: المتوفى) النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو:  المهذب شرح المجموع ((1

 . 4/540،  الفكر دار ،
 . 4/540المصدر نفسه :  ((2
 . 8/302:  حنبل بن أحمد اإلمام مسندينظر : تعليق األرنؤوط على هذا الحديث في  ((3
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 السادسالمطلب 

 ماماستحباب الدنو من اإل

 ( :30) رقم الحديث

 - هللا رسول لقول اإلمام ؛ من الدنو ويستحب قال ابن قدامة المقدسي :
 وابتكر ، وبكر واغتسل ، الجمعة يوم غسل من : » - وسلم عليه هللا صلى
 خطوة بكل له كان يلغ ، ولم واستمع اإلمام ، من ودنا يركب ، ولم ومشى
والنسائي  ماجه ابن رواه «وقيامها  صيامها أجر سنة عمل

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه الطيالسي 
(2)

، وعبد الرزاق  
(3)

، وابن أبي شيبة  
(4)

، وأحمد  
(5)

 
، والدارمي 
(0)

، وابن ماجه  
(7)

، وأبو داود  
(8)

، والترمذي  
(9)

، والنسائي  
(16)

، وابن خزيمة  
(11)

، وابن حبان  
(12)

، والطبراني  
(13)

  ، 

                                                
 . 335 /1الكافي :  ((1
 ( .1216، رقم الحديث ) 2/437 ، الثقفي حذيفة بن أوس حديث:  الطيالسي داود أبي مسند ((2
 ( .5576) الحديث رقم،  3/259،  الجمعة يوم عظم : باب،  الجمعة : كتاب:  المصنف ((3
 الحديث رقم،  433 /1،  الجمعة غسل في/  الجمعة : كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((4

(4996. ) 
 الحديث رقم،  92 /20،  الثقفي أوس أبي بن أوس حديث:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((5

(10172. ) 
،  واإلنصات الخطبة عند الجمعة يوم االستماع في : باب،  الصالة : كتاب:  الدارمي سنن ((0

 ( .1588) الحديث رقم،  909 /2
،  الجمعة يوم الغسل في جاء ما : باب،  فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب:  ماجه ابن سنن ((7

 ( .1687) الحديث رقم،  2/188
  الحديث رقم،  259 /1،  للجمعة الغسل في : باب،  الطهارة : كتاب:  داود أبي سنن ((8

(345) . 
 رقم،  024 /1،  الجمعة يوم الغسل فضل في جاء ما:  باب،  الجمعة أبواب:  الكبير الجامع ((9

 ( .490)  الحديث
 الحديث رقم،  162 /3،  اإلمام من الدنو في الفضل : باب،  الجمعة : كتاب:  المجتبى ((16

(1398. ) 
 ابتكر إذا الجمعة يوم الغسل فضيلة ذكر : باب،  الجمعة : كتاب:  ُخَزيمة ابن صحيحُ  ((11

 ( .1758) الحديث رقم،  856 /2،  يلغ ولم ، وأنصت فدنا الجمعة إلى المغتسل
 وعال جل هللا بأن البيان ذكر/  الصالة : كتاب:  حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان ((12

 رقم،  19 /7،  سنة عبادة خطوة بكل معلومة بأوصاف الجمعة إلى الجائي يعطي بتفضله
 ( .2781) الحديث

 ( .581) الحديث رقم،  214 /1:  الكبير المعجم ((13
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والحاكم 
(1)

، والبيهقي  
(2)

 الثقفي أوس بن أوس، جميعهم من طريق  
 )رضي هللا عنه( .

 المبارك بن هللا عبد حدثنا ، شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا قال ابن ماجه :
 حدثني،  األشعث أبو حدثني ، عطية بن حسان حدثنا ، األوزاعي عن ،

 : يقول - وسلم عليه هللا صلى - النبي سمعت:  قال ، الثقفي أوس بن أوس
لَ  من رَ  ، واغتسل الجمعة يوم َغسَّ  ودنا ، يركب ولم ومشى ، وابتكر َوَبكَّ
 صيامها أَْجرُ  ، سنة َعَملُ  خطوة بكل له كان ، َيْلغُ  ولم فاستمع ، اإلمام من

 . وقيامها

 دراسة رجال السند :

 العبسي ، خواستي بن بن عثمان إبراهيم بن محمد بن هللا عبد -1
 عبد : عن روى ، إبراهيم هو شيبة وأبو ، شيبة أبي بن بكر أبو موالهم ،

 ، صاحب الحافظ : الذهبي ماجه ، قال ابن : عنه ، وروى المبارك بن هللا
،  العاشرة من تصانيف ، صاحب حافظ ، ثقة : حجر ابن ، وقال التصانيف

 هـ(235)ت 
(3)

 . 
 عبد أبو موالهم ، التميمي ، الحنظلي واضح بن المبارك بن هللا عبد -2

 ، وروى األوزاعي عمرو بن الرحمن عبد : عن المروزي ، روى الرحمن
 خراسان شيخ : الذهبي ، قال شيبة أبي بن محمد بن هللا عبد بكر أبو : عنه

 فيه جمعت مجاهد ، جواد ، عالم ، فقيه ثبت ، ثقة : حجر ابن ، وقال
، ودفن  ومائة وثمانين إحدى سنة وفي بهيتت.  الثامنة من الخير ، خصال
فيها 
(4)

 . 
األوزاعي ، ثقة  عمرو بن الرحمن عبد -3

(5)
 . 

 عن الدمشقي ، روى بكر أبو موالهم ، المحاربي ، عطية بن حسان -4
 األوزاعي عمرو بن الرحمن عبد : عنه ، وروى الصنعاني األشعث أبي :

                                                
 ( .1642) الحديث رقم،  418 /1،  الجمعة : كتاب:  المستدرك ((1
،  إليها الركوب وترك الصالة إلى المشي فضل : باب،  الجمعة : كتاب:  الكبرى السنن ((2

 ( .5878) الحديث رقم،  3/324
:  والكاشف ، 10/34:  الكمال تهذيبو ، 8/358:  الثقات، و 2/57:  الثقات معرفة : ينظر ((3

 . 326 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/592
:  والكاشف ، 5 /10:  الكمال تهذيبو ، 7 /7:  الثقات، و 54 /2:  الثقات معرفة : ينظر ((4

 . 326 ص:  التهذيب وتقريب ، 591 /1
 ( .46) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((5
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عابد  فقيه ثقة : حجر ابن ، وقال قدري لكنه نبيل ؛ عابد ثقة : الذهبي ، قال
 هـ(126، )ت بعد  الرابعة من ،

(1)
 . 

 وهو أبيه جد آدة ويقال : الصنعاني ، األشعث أبو ، آدة بن شراحيل -5
 : عنه ، وروى الثقفي أوس بن أوس : عن كليب ، روى بن شرحبيل ابن

 : حجر ابن ، وقال دمشق فتح شهد ثقة ، : الذهبي ، قال عطية بن حسان
 للهجرة التسعين حدود في توفي . دمشق فتح شهد الثانية ، من ثقة ،

(2)
 . 

الثقفي ؛ ذلك  أوس بن أبي الثقفي ، وهو غير أوس أوس بن أوس -0
أنهما اثنان ، وهو  إلى ألن بعضهم ذهب إلى أنهما واحد ، وذهب بعضهم

 عنه وروى وسلم ، عليه هللا صلى النبي:  عن صحبة ، روى الصواب . له
 الصنعاني األشعث أبو: 

(3)
 . 

  : سندا الحديث على الحكم

 إسناد هذا الحديث صحيح ، رجاله كلهم ثقات ، وهللا أعلم .

 ولم ، الشيخين شرط على األسانيد بهذه الحديث هذا صح قدقال الحاكم : 
 يخرجاه

(4)
 صحيح إسنادهوقال األرنؤوط :  . 

(5)
 . 

 غريب الحديث :

َل : أي -1  على يعين ألنه الصالة ، إلى الخروج قبل أهله جامع َغسَّ
لَ : يقال  الطريق . في البصر غض  والتشديد بالتخفيف امرأته الرجل َغسَّ
َل غيره ؛ ألنه إذا  إلى أحوجها زوجته جامع إذا جامعها . وقيل : معناه َغسَّ

: للجمعة . وقيل  يغتسل ثم للوضوء ، أعضائه الغسل . وقيل : المراد َغْسلَ 
للتأكيد  وكرره واحد بمعنى هما

(0)
 . 

رَ  -2 رَ  فقد شيء إلى أسرع من وكل.  وقتها أول في الصالة أتى : َبكَّ  َبكَّ
 إليه

(7)
  . 

                                                
 والكاشف ، 0/34:  الكمال تهذيب، و 223 /0:  الثقات، و 291 /1:  الثقات معرفة : ينظر ((1

 . 158 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/326: 
 ، 12/468:  الكمال تهذيبو ، 4/305:  الثقات، و 2/382:  الثقات معرفة : ينظر ((2

 . 204 ص:  التهذيب وتقريب ، 10/74:  بالوفيات الوافيو ، 1/482:  والكاشف
 ، 3/387:  الكمال وتهذيب ، 1/312:  الغابة وأسد ، 1/119:  االستيعاب:  ينظر ((3

 . 1/291:  واإلصابة
 . 1/418:  المستدرك ((4
 . 2/188ينظر تعليق األرنؤوط على هذا الحديث في سنن ابن ماجه :  ((5
 . 307 /3:  واألثر الحديث غريب في النهايةينظر :  ((0
 . 148 /1:  نفسه المصدر ((7
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 الرجل وابتكر.  باكورته شيء كل وأول.  الخطبة أول أدرك : ابتكر -3
 وإنما ، وافتعل فعل ، واحد اللفظتين معنى : وقيل.  الفواكه باكورة أكل إذا

ُمجّد  جاد   قالوا كما ، والتوكيد للمبالغة كرر
(1)

 . 

 

 السابعالمطلب 

 استحباب قراءة سورة الكهف

 ( :37) رقم الحديث

 - النبي عن يروى ألنه الكهف؛ سورة ويقرأ قال ابن قدامة المقدسي :
 ليلة أو الجمعة يوم الكهف سورة قرأ من: »قال أنه - وسلم عليه هللا صلى
 «الفتنة وقي الجمعة

(2)
 . 

 تخريج الحديث

 بالغا الشافعيأخرجه 
(3)

 . 

 . الدجال فتنة وقي الكهف سورة قرأ من أن بلغنا قال الشافعي :

 رجال السند :دراسة 

، قال  الشافعي هللا عبد أبو،  عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد -1
 ألمر المجدد وهو ، التاسعة الطبقة رأسالذهبي : ثقة ، وقال ابن حجر : 

هـ( 264 )ت،  المائتين رأس على الدين
(4)

 . 
 مبهم .بلغنا  -2

 الحكم على الحديث سندا :

 هذا الحديث إسناده ضعيف ؛ بسبب شيوخ الشافعي مبهمين ، وهللا أعلم .

                                                
 . 148/ 1:  واألثر الحديث غريب في النهاية ((1
 . 335 /1الكافي :  ((2
 المطلب عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد هللا عبد أبو الشافعي:  األم ((3

 هـ1416 ، بيروت - المعرفة دار ، (هـ264: المتوفى) المكي القرشي المطلبي مناف عبد بن
 . 1/239،  م1996/
 الكاشفو ، 355 /24:  الكمال تهذيبو،  9/36:  الثقات، و 42 /1:  الكبير التاريخينظر :  ((4

 . 407:  التهذيب تقريب، و 155 /2: 
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 الرابع المبحث

 العيد صالة ووقت الجمعة مع العيد اجتماع حكم

 

 : مطلبان وفيه

 . واحد يوم في الجمعة صالة مع العيد صالة اجتماع حكم:  األول المطلب

 . الزوال بعد إال بها يعلم لم لمن العيد صالة وقت:  الثاني المطلب
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 ولالمطلب األ

 حكم اجتماع صالة العيد مع صالة الجمعة في يوم واحد

 ( :32) رقم الحديث

،  العيد فصلَُّوا جمعة ، يوم في عيد اتفق فإذا قال ابن قدامة المقدسي :
 : قال  أرقم بن زيد روى لما ظهرا ؛ ويصلون الجمعة ، تلزمهم لم
 يوم ، في اجتمعا عيدين - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول مع شهدت »

ع أن شاء من: فقال  الجمعة ، في رخص ثم العيد فصلى ع  ُيَجم   . «فلُيَجم 
داود  أبو رواه

(1)
 . 
 : تخريج الحديث

أخرجه الطيالسي 
(2)

، وابن أبي شيبة  
(3)

، وأحمد  
(4)

، والدارمي  
(5)

  ،
وابن ماجه 
(0)

، وأبو داود  
(7)

، والنسائي  
(8)

، وابن خزيمة  
(9)

  ،
والطبراني 
(16)

، والحاكم  
(11)

، والبيهقي  
(12)

 بن ، جميعهم من طريق زيد 
 أرقم )رضي هللا عنه( .

 بن عثمان حدثنا إسرائيل ، أخبرنا كثير ، بن محمد حدثنا قال أبو داود :
 أبي بن معاوية شهدت :قال  الشامي ، رملة أبي بن إياس عن المغيرة ،

                                                
 . 338 /1الكافي :  ((1
 ( .726، رقم الحديث ) 05 /2 ، أرقم بن زيد مسند:  الطيالسي داود أبي مسند ((2
 أحدهما يجزئ يجتمعان العيدين في/  العيدين صالة : كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((3

 ( .5840) الحديث رقم،  8 /2،  اآلخر من
 ( .19318) الحديث رقم،  08 /32،  أرقم بن زيد حديث:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((4
 الحديث رقم،  1663 /2،  يوم في عيدان اجتمع إذا : باب،  العيدين أبواب:  الدارمي سنن ((5

(1053. ) 
 /2،  يوم في العيدان اجتمع إذا : باب،  فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب:  ماجه ابن سنن ((0

 ( .1316) الحديث رقم،  342
 رقم،  298 /2،  عيد يومَ  الجمعة يومُ  وافق إذا : باب،  الصالة : كتاب:  داود أبي سنن ((7

 ( .1676) الحديث
 /3،  العيد شهد لمن الجمعة عن التخلف في الرخصة/  العيدين صالة : كتاب:  المجتبى ((8

 ( .1591) الحديث رقم،  194
 الجمعة عن التخلف في الرعية لبعض الرخصة : باب،  الصالة : كتاب:  ُخَزيمة ابن صحيحُ  ((9

 ( .1404) الحديث رقم،  769 /1،  واحد يوم في والجمعة العيد اجتمع إذا
 ( .5126) الحديث رقم،  269 /5:  الكبير المعجم ((16
 ( .1603) الحديث رقم،  425 /1،  الجمعة : كتاب:  المستدرك ((11
 َيْومَ  العيد َيْومُ  يوافق بأن العيدين اجتماع : باب،  العيدين صالة : كتاب:  الكبرى السنن ((12

 ( .0280) الحديث رقم،  443 /3،  الجمعة
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 عليه هللا صلى - هللا رسول مع أشهدت: قال  أرقم بن زيد يسأل وهو سفيان
: قال  صنع ؟ فكيف: قال  نعم ،: قال  يوم ؟ في اجتمعا عيدين - وسلم
 .فليصل  يصلي أن شاء من: فقال  الجمعة ، في رخص ثم العيد ، صلى

 دراسة رجال السند :

 إسرائيل : عن ، روى البصري هللا عبد أبو ، العبدي كثير بن محمد -1
  ابن الثقة ، وقال الحافظ ، : الذهبي داود ، قال أبو : عنه ، وروى يونس بن

هـ( 223، )ت  العاشرة كبار من ضّعفه ، من ُيِصب لم ثقة ، : حجر
(1)

 . 

 يوسف أبو الهمداني ، السبيعي إسحاق أبي بن يونس بن إسرائيل -2
،  الثقفي المغيرة ابن وهو زرعة أبي بن عثمان : عن روى الكوفي ،
 حجة ، حافًظا كان : الذهبي العبدي ، قال كثير بن محمد : عنه وروى
  احتج فقد لّينه من بقول عبرة وال العلم ، أوعية من خاشعا ، صالحا

 ،  السابعة من حجة ، بال فيه تكلم ثقة ، : حجر ابن ، وقال الشيخان به
هـ( 106)ت 

(2)
 . 

 األعشى ، الكوفي ، المغيرة أبو موالهم ، الثقفي المغيرة بن عثمان -3
،  الشامي رملة أبي بن إياس : عن زرعة ، روى أبي بن عثمان وهو

 : حجر ابن ، وقال وثقوه : الذهبي ، قال يونس بن إسرائيل : عنه وروى
هـ( 136 - 121، )ت  السادسة من ثقة ،

(3)
 . 

 زيد يسأل سفيان أبي بن معاوية الشامي . سمع رملة أبي بن إياس -4
 . قال الثقفي المغيرة بن عثمان : عنه . روى والجمعة العيد عن أرقم بن
 الثالثة من مجهول ، : حجر ابن

(4)
 . 

 في الخزرجي ، مختلف األنصاري قيس بن زيد بن أرقم بن زيد -5
 مع غزاالخندق ،  مشاهده عامر ، أول أبو وقيل عمر ، أبو قيل كنيته ،
 هللا صلى النبي:  عن غزوة ، روى عشرة سبع وسلم عليه هللا صلى النبي

                                                
 والكاشف ، 20/334:  الكمال تهذيبو ، 9/77:  الثقات، و 1/218:  الكبير التاريخ : ينظر ((1

 . 564 ص:  التهذيب وتقريب ، 16/383:  النبالء أعالم سيرو ، 2/213: 
:  والكاشف ، 2/515:  الكمال تهذيبو ، 0/79:  الثقات، و 1/222:  الثقات معرفة : ينظر ((2

 . 164 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/158:  الحفاظ تذكرةو ، 1/241
 ، 19/497:  الكمال تهذيبو ، 7/193:  الثقات، و 0/248:  الكبير التاريخ : ينظر ((3

 . 387 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/13:  والكاشف
 ، 3/462:  الكمال تهذيبو ، 2/278:  والتعديل الجرح، و 1/438:  الكبير التاريخ : ينظر ((4

 . 110 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/258:  والكاشف
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، وقيل  (هـ00ت )،  الشامي رملة أبي بن إياس:  عنه وروى ، وسلم عليه
( هـ08 ت): 

(1)
 . 

 الحكم على الحديث سندا : 

الشامي ، وهللا  رملة أبي بن إسناد هذا الحديث ضعيف ؛ لجهالة إياس
 أعلم .

عن ابن المنذر أنه  واإليهام الوهم القطان الفاسي في كتابه بيان نقل ابن
 كما الفاسي : وهو القطان قال ابن .مجهول  إياسا فإن هذا ، يثبت قال : ال

قال 
(2)

 . 

هريرة  الزبير وأبي بن هللا عبد حديثا ويشهد لهذا الحديث
(3)

، فيكون  
 حديث زيد بن أرقم حسن لغيره ، وهللا أعلم .

 

 ( :31) رقم الحديث

 هللا صلى - هللا رسول عن هريرة ، أبي وعن قال ابن قدامة المقدسي :
 من أجزأه شاء فمن عيدان ، هذا يومكم في اجتمع : »قال  أنه - وسلم عليه

داود  أبو رواه «هللا  شاء إن ُمَجم عون وإنا الجمعة ،
(4)

 . 

 : تخريج الحديث

أخرجه ابن ماجه 
(5)

وأبو داود  ، 
(0)

، والحاكم  
(7)

، والبيهقي  
(8)

  ،
 جميعهم من طريق أبي هريرة )رضي هللا عنه( .

                                                
 واإلصابة ، 16/9:  الكمال وتهذيب ، 2/342:  الغابة وأسد ، 2/535:  االستيعاب:  ينظر ((1

 :2/487 . 
 . 264 /4:  واإليهام الوهم بيان ((2
 . 299،  298 /2:  داود أبي سننينظر :  ((3
 . 338 /1الكافي :  ((4
/ 2 ، يوم في العيدان اجتمع إذا:  باب ، فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب:  ماجه ابن سنن ((5

 ( .1311) الحديث رقم ، 344
 رقم ، 299/ 2 ، عيد يومَ  الجمعة يومُ  وافق إذا:  باب ، الصالة:  كتاب:  داود أبي سنن ((0

 ( .1673) الحديث
 ( .1604) الحديث رقم ، 425/ 1 ، الجمعة:  كتاب:  المستدرك ((7
 َيْومَ  العيد َيْومُ  يوافق بأن العيدين اجتماع:  باب ، العيدين صالة:  كتاب:  الكبرى السنن ((8

 ( .0288) الحديث رقم ، 444/ 3 ، الجمعة
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 ، الُوَصابي حفص بن وعمر ، الُمَصفَّى بن محمد حدثنا قال أبو داود :
 عبد عن ، الضّبىّ  مغيرة عن ، شعبة حدثنا ، بقية حدثنا:  قاال ، اْلَمْعَنى
 - هللا رسول عن ، هريرة أبي عن،  صالح أبي عن ، َرِفيع بن العزيز
 شاء فمن ، عيدان هذا يومكم في اجتمع قد:  قال أنهـ  وسلم عليه هللا صلى
 . شعبة عن : عمر قال . ُمجم عون وإنا ، الجمعة من أجزأه

 دراسة رجال السند :

 الحمصي ، روى هللا عبد القرشي ، أبو بهلول بن ُمَصفَّى بن محمد -1
  ثقة : الذهبي داود ، قال أبو : عنه ، وروى الوليد بن بقية : عن

،  العاشرة من يدلس ، وكان أوهام ، له صدوق : حجر ابن ، وقال يغرب
 هـ(240)ت 

(1)
 . 

،  الُوَصابي الحميري مالك بن سعد بن عمر بن حفص بن عمر -2
 : حجر ابن داود ، قال أبو : عنه ، وروى الوليد بن بقية : عن روى
هـ( 240، )ت  العاشرة صغار من ،مقبول

(2) . 
ُيْحِمد الميتمي ،  أبو الكالعي ، كعب بن صائد بن الوليد بن بقية -3
بهلول ،  بن بن الُمَصفَّى محمد : عنه ، وروى الحجاج بن شعبة : عن روى
 من سمعه فيما الجمهور وثقه : الذهبي ، قال الُوَصابي حفص بن وعمر
،  الثامنة من الضعفاء ، عن التدليس كثير صدوق : حجر ابن ، وقال الثقات
 هـ(197 )ت

(3)
 . 

حجة  الحجاج ، ثبت بن شعبة -4
(4)

 . 
 األعمى ، روى الكوفي هشام أبو موالهم ، الضّبىّ  ِمقسم بن المغيرة -5
 : الذهبي ، قال الحجاج بن شعبة : عنه ، وروى يعفِ رَ  بن العزيز عبد : عن
 أنها مع فقط النخعي ابراهيم عن روايته حنبل بن أحمد لين لكن ثقة ؛ إمام
 سيما وال يدلس كان أنه إال متقن ؛ ثقة : حجر ابن الصحيحين ، وقال في
 هـ(130 ، )ت السادسة من إبراهيم ، عن

(5)
 . 

                                                
 20/405:  الكمال تهذيبو ، 8/164:  والتعديل الجرح، و 1/240:  الكبير التاريخ : ينظر ((1

 . 567 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/222:  والكاشف ،
 ، 2/57:  والكاشف ، 21/363:  الكمال تهذيبو ، 0/163:  والتعديل الجرح : ينظر ((2

 . 411 ص:  التهذيب وتقريب
 ، 4/192:  الكمال تهذيبو ، 2/434:  والتعديل الجرح، و 2/156:  الكبير التاريخ : ينظر ((3

 . 120 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/273:  والكاشف
 ( .15) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((4
 ، 28/397:  الكمال تهذيبو ، 7/404:  الثقات، و 2/293:  الثقات معرفة : ينظر ((5

 . 543 ص:  التهذيب وتقريب،  4/105:  االعتدال ميزانو ، 2/288:  والكاشف
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  عن المكي ، روى هللا عبد أبو األسدي ، يعفِ رَ  بن العزيز عبد -0
  ، الضّبىّ  ِمقسم بن مغيرة : عنه ، وروى السمان صالح أبي ذكوان :

ر ثقة :الذهبي  قال  ،  الرابعة من ثقة ، : حجر ابن ، وقال ، ُمَعم 
هـ( 136 )ت

(1) . 
 السمن يجلب كان المدني ، الزيات السمان صالح أبو ذكوان ، -7

 بن العزيز عبد : عنه ، وروى هريرة أبي : عن روى ، الكوفة إلى والزيت
،  حديث ألف عنه االعمش عند الثقات ، األئمة من : الذهبي ، قال يعفِ رَ 

 هـ(161)ت ،  الثالثة من ثبت ، ثقة : حجر ابن وقال
(2)

 . 
  عليه هللا صلى هللا رسول صاحب اليماني ، الدوسي هريرة أبو -8
 وسلم

(3)
 . 

 : سندا الحديث على الحكم

هذا الحديث إسناده ضعيف ، رواه بقية موصوال ، وخالفه جماعة من 
من رواية عبد الرزاق  الثقات فرووه مرسال

(4)
، والبيهقي  

(5)
، وهو  

 الصحيح ، وهللا أعلم .

نقل الخطيب البغدادي عن أحمد بن حنبل أنه قال ـ بعد أن بلغه أن بقية 
 إنما . وقال أيضا : ؟ بهذا بقية جاء أين منروى هذا الحديث موصوال ـ : 

 مرسال صالح أبي عن العزيز عبد عن الناس رواه
(0)

وقال الدارقطني :  . 
 ، وشريك ، وزائدة ، عوانة أبو رواه وكذلك.  عنه واختلف ، الثوري رواه

ِريُّ  حمزة وأبو ، الحميد عبد بن وجرير كَّ  َرِفيعٍ  بن العزيز عبد عن كلهم السُّ
 الصحيح وهو ، مرسال صالح أبي عن ،

(7)
 . 

                                                
 والكاشف ، 18/134:  الكمال تهذيبو ، 5/123:  الثقات، و 2/95:  الثقات معرفة : ينظر ((1

 . 357 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/055: 
 والكاشف ، 8/513:  الكمال تهذيبو ، 4/221:  الثقات، و 1/345:  الثقات معرفة : ينظر ((2

 . 263 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/380: 
 ( .11) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((3
  الحديث رقم،  364 /3،  العيدين اجتماع : باب ، العيدين صالة : كتاب:  المصنف ((4

(5728) . 
 َيْومَ  العيد َيْومُ  يوافق بأن العيدين اجتماع:  باب ، العيدين صالة:  كتاب:  الكبرى السنن ((5

 ( .0289) الحديث رقم ، 444/ 3 ، الجمعة
 . 4/210:  بغداد تاريخينظر :  ((0
 بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو:  النبوية األحاديث في الواردة العللينظر :  ((7

 الرحمن محفوظ:  تحقيق،  (هـ385: المتوفى) الدارقطني البغدادي دينار بن النعمان بن مسعود
 . 210 /16،  م 1985 - هـ 1465 األولى الطبعة،  الرياض - طيبة دار ، السلفي هللا زين
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 غريب الحديث :

الجمعة  حضور عن أجزأه : أي كفاه شاء فمن -1
(1)

 . 
: إقامة الجمعة  التَّْجميع:  ُمجم عون -2

(2)
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 الغيتابى حسين بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو:  داود أبي سنن شرح ((1

 ، المصري إبراهيم بن خالد المنذر أبو: المحقق،  (هـ855: المتوفى) العينى الدين بدر الحنفى
 . 462 /4،  م 1999 - هـ 1426 ، األولى الطبعة،  الرياض - الرشد مكتبة

:  الرسول أحاديث في األصول جامع، و 297 /1:  واألثر الحديث غريب في النهاية : ينظر ((2

 الجزري الشيباني الكريم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد
 مطبعة - الحلواني مكتبة ، األرنؤوط القادر عبد:  تحقيق،  (هـ060:  المتوفى) األثير ابن

 . 145 /0،  م 1909 ، هـ 1389،  األولى الطبعة،  البيان دار مكتبة - المالح
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 المطلب الثاني

 ال بعد الزواللمن لم يعلم بها إوقت صالة العيد 

 ( :56) رقم الحديث

 وقت وتزول الشمس ترتفع حين من ووقتها قال ابن قدامة المقدسي :
 فصلى الغد من خرج الزوال ، بعد إال بها يعلم لم فإن الزوال ، إلى النهي
 - النبي أصحاب من له عمومة عن أنس ، بن عمير أبو روى لما بهم ،
 عليه هللا صلى - هللا رسول إلى جاؤوا ركبا أنّ  : » - وسلم عليه هللا صلى
 فإذا يفطروا ، أن فأمرهم باألمس ، الهالل رأوا أنهم فشهدوا ، - وسلم

داود  أبو رواه «إلى مصالهم  يغدوا أن أصبحوا
(1)

 . 

 الحديث :تخريج 

أخرجه عبد الرزاق 
(2)

، وابن أبي شيبة  
(3)

، وأحمد  
(4)

، وابن ماجه 
(5)

 ،
وأبو داود 
(0)

، والنسائي  
(7)

، والدارقطني  
(8)

، والبيهقي  
(9)

، جميعهم من  
 من األنصارمن  له عمومة عنبن مالك ،  أنس بن عمير أبيطريق 
 النبي صلى هللا عليه وسلم . أصحاب

 أبي بن جعفر عن ، شعبة حدثنا ، عمر بن حفص حدثنا قال أبو داود :
:  هللا رسول أصحاب من له عمومة عن،  أنس بن عمير أبي عن ،وحشية 

                                                
 . 339 /1الكافي :  ((1
 رقم،  4/105،  الهالل رئي وقد صياما الناس أصبح : باب،  الصيام : كتاب:  المصنف ((2

 ( .7339) الحديث
 أنهم الهالل رؤية على يشهدون القوم في/  الصيام : كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((3

 ( .9401) الحديث رقم،  319 /2،  يصنع ما الماضي اليوم في رأوه
، رقم الحديث  34/180،  األنصار من رجال حديث:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((4

(26579. ) 
،  500 /2 ، الهالل رؤية على الشهادة في جاء ما : باب ، الصيام أبواب:  ماجه ابن سنن ((5

 ( .1053) الحديث رقم
،  الغد من يخرج يومه من للعيد اإلمام يخرج لم إذا : باب ، الصالة : كتاب:  داود أبي سنن ((0

 ( .1157) الحديث رقم،  301 /2
 رقم،  186 /3،  الغد من العيدين إلى الخروج : باب،  العيدين صالة : كتاب:  المجتبى ((7

 ( .1557) الحديث
 رقم،  124 /3،  الهالل رؤية على الشهادة : باب،  الصيام : كتاب:  الدارقطني سنن ((8

 ( .2264) الحديث
 النهار آخر الهالل رؤية على يشهدون الشهود : باب ، العيدين صالة : كتاب:  الكبرى السنن ((9

 ( .0283) الحديث رقم،  442 /3 ، الغد من عيدهم إلى خرجوا ثم أفطروا
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 الهالل رأوا أنهم يشهدون - وسلم عليه هللا صلى - النبي إلى جاؤوا ركبا أنّ 
 . مصالهم إلى يغدوا أصبحوا وإذا ، يفطروا أن فأمرهم ، باألمس

 : دراسة رجال السند

ثبت  الحوضي ، ثقة عمر بن حفص -1
(1)

 . 
حجة  الحجاج ، ثبت بن شعبة -2

(2)
 . 

 : عن اليشكري ، روى وحشية أبي ابن بشر ، أبو إياس ، بن جعفر -3
  ، قال الحجاج بن شعبة : عنه ، وروى مالك بن أنس بن عمير أبي

  سعيد في الناس أثبت من ثقة ، : حجر ابن ، وقال صدوق : الذهبي
،  الخامسة من مجاهد ، وفي سالم بن حبيب في شعبة وضعفه،  جبير بن
 هـ(125)ت 

 (3)
 . 

هللا . وقيل  عبد اسمه قيل : األنصاري ، مالك بن أنس بن عمير أبو -4
 النبي أصحاب من األنصار من له عمومة : عن أوالده . روى أكبر كان :

 قال،  وحشية أبي بن جعفر بشر أبو : عنه وسلم ، وروى عليه هللا صلى
 العيد وصالة الزوال بعد العيد ثبوت بهذا ـ أي حديث إال يعرف ال : الذهبي
 الرابعة من ثقة ، : حجر ابن وقال.  آخر وبحديث الغد ـ من

(4)
 . 

عمومة من أصحاب النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ مبهم ، وال يضر  -5
 إبهام الصحابي ، فالصحابة كلهم عدول .

 الحكم على الحديث سندا :

 من عمير أبي وعمومةإسناد هذا الحديث صحيح ، رجاله كلهم ثقات ، 
، والصحابة كلهم عدول ثقات ،  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب

 وهللا أعلم .

 ثابت أنس بن عمير أبي حديثقال ابن المنذر : 
(5)

 . وقال الخطابي : 
 

                                                
 ( .15) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((1
 ( .15) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((2
 ، 5/5:  الكمال تهذيبو ، 2/473:  والتعديل الجرح، و 2/180:  الكبير التاريخ : ينظر ((3

 . 139 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/293:  والكاشف
 ، 2/447:  والكاشف ، 34/142:  الكمال تهذيبو ، 9/410:  والتعديل الجرح : ينظر ((4

 . 001 ص:  التهذيب وتقريب ، 4/558:  االعتدال ميزانو
 النيسابوري المنذر بن إبراهيم بن محمد بكر أبو:  واالختالف واإلجماع السنن في األوسط ((5

 - الرياض - طيبة دار ، حنيف محمد بن أحمد صغير حماد أبو: تحقيق، ( هـ319: المتوفى)
 . 295 /4،  م 1985 هـ، 1465 - األولى الطبعة،  السعودية



 

104 
 

 صحيح ميرع أبي حديث
(1)

 وأبو ، صحيح مسند هذا. وقال ابن حزم :  
 ممن صحبته صحت من أعمامه من عليه يخفى ال أنه على مقطوع عمير
 ، هذا عليه يخفى أن يمكن ممن علة هذا يكون وإنما ، صحبته تصح لم

 عليهم تعالى هللا لثناء ، - عنهم هللا رضي - عدول كلهم والصحابة
(2)

 . 
 جعفر بشر أبي عن شعبة رواه وبمعناه،  صحيح إسناد هذاوقال البيهقي : 

 عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من عمير أبي وعمومة ، وحشية أبي بن
 ثقات إال يكونون ال وسلم

(3)
. وصححه كذلك النووي  

(4)
، وابن الملقن  

(5)
 

، وابن حجر 
(0)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . 252 /1:  السنن معالم ((1
 . 367 /3:  باآلثار المحلى ((2
 . 442 /3:  الكبرى السنن ((3
 . 838 /2:  األحكام خالصةينظر :  ((4
 . 95 /5:  المنير البدر : ينظر ((5
 . 265: ص  المرام بلوغ : ينظر ((0
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 الخامس المبحث

 العيدين في فعله يستحب ما

 

 : مطالب سبعة وفيه

 عيد صالة وتأخير األضحى عيد صالة تقديم استحباب:  األول المطلب
 . الفطر

 في واإلمساك الفطر عيد في الصالة قبل األكل استحباب:  الثاني المطلب
 . األضحى عيد

 هناك كان إذا إال المصلى في العيد صالة أداء استحباب:  الثالث المطلب
 . عذر

  أحسن ولبس والسواك والتطيب الغسل استحباب:  الرابع المطلب
 . الثياب

 . العيد صالة ألداء ماشيا الذهاب استحباب:  الخامس المطلب

 . للخطبة واإلنصات اإلستماع استحباب:  السادس المطلب

 . العيدين خطبة في التكبير من اإلكثار للخطيب يستحب:  السابع المطلب
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 ولالمطلب األ

 استحباب تقديم صالة عيد األضحى وتأخير صالة عيد الفطر

 ( :59) رقم الحديث

 لما الفطر ، وتأخير األضحى تقديم وُيَسنُّ  قال ابن قدامة المقدسي :
 ُيقّدم كان - وسلم عليه هللا صلى - النبي أن » حزم بن عمرو روى

 «الفطر  ويؤخر األضحى
(1)

 . 
 تخريج الحديث :

أخرجه الشافعي 
(2)

، والبيهقي  
(3)

الحويرث  ، كالهما من طريق أبي 
 مرسال .

 الحويرث : أنّ  أبو أخبرني محمد ، بن أخبرنا إبراهيم الشافعي :قال 
 أنْ : بنجران  وهو حزم بن عمرو إلى كتب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 الناس . وذكر الفطر ، وأخر األضاحي ، عجل

 دراسة رجال السند :

له  وقيل األسلمي ، ـ سمعان يحيى ـ واسمه أبي بن محمد بن إبراهيم -1
 : عن ، روى المدني إسحاق أبو أيضا ، عطاء أبي بن محمد بن إبراهيم: 
 محمد : عنه المدني ، وروى الزرقي معاوية بن الرحمن عبد الحويرث أبي
 للرفض آخرون وضعفه جماعة ، تركه : الذهبي الشافعي ، قال إدريس بن

هـ( 184، )ت  السابعة من متروك ، : حجر ابن والقدر ، وقال
(4)

 . 
 أبو الزرقي ، األنصاري ، الحويرث بن معاوية بن الرحمن عبد -2

 أبي بن محمد بن إبراهيم : عنه بكنيته ، روى مشهور المدني ، الحويرث

                                                
 . 339 /1الكافي :  ((1
 الصالة وقت : باب،  واالستسقاء واألضاحي العيدين : كتاب:  الشافعي اإلمام مسند ((2

 ( .478) الحديث رقم،  2/44،  اْلَجبَّانِ  إلى يخرج أن قبل واإلطعام
 الحديث رقم،  3/399،  العيدين إلى الغدو : باب،  العيدين صالة : كتاب:  الكبرى السنن ((3

(0149. ) 
 بن علي الحسن أبو:  والمتروكون الضعفاء، و 1/353:  الرجال ضعفاء في الكامل : ينظر ((4

 (هـ385: المتوفى) الدارقطني البغدادي دينار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر
 مجلة،  اإلسالمية بالجامعة الحديث بكلية مساعد أستاذ القشقري، محمد الرحيم عبد. د: المحقق، 

 ، 2/184:  الكمال تهذيبو ، 1/256،  هـ1463،  المنورة بالمدينة اإلسالمية الجامعة
 . 93 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/23:  الضعفاء في المغنيو ، 1/222:  والكاشف
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ف : الذهبي األسلمي ، قال يحيى  سيء صدوق : حجر ابن ، وقال ُضع 
هـ( 136، )ت  السادسة من باإلرجاء ، ، رمي الحفظ

(1)
 . 

 الحكم على الحديث سندا :

 يحيى أبي بن محمد بن الحديث إسناده ضعيف جدا ؛ فيه إبراهيمهذا 
 ، وهللا أعلم . مرسالحديث أبي الحويرث  هو منكذلك األسلمي متروك . و

إلى  بكتابه الروايات سائر في طلبته وقد مرسل ، قال البيهقي : هذا
أجده  فلم حزم بن عمرو

(2)
 إبراهيم وضعيف ، مرسل . وقال النووي : هذا 

ضعيف 
(3)

أيضا  وضعيف مرسل ، . وقال ابن حجر : هذا 
(4)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 17/414:  الكمال تهذيبو ، 5/284:  والتعديل الجرح، و 5/356:  الكبير التاريخ : ينظر ((1

 . 356 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/044:  والكاشف ،
 . 399 /3:  الكبرى السنن ((2
 . 827 /2:  األحكام خالصة ((3
 . 190 /2:  الحبير التلخيصينظر :  ((4
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 المطلب الثاني

 ضحىاستحباب األكل قبل الصالة في عيد الفطر واإلمساك في عيد األ

 ( :52) رقم الحديث

 الصالة ، قبل الفطر في يأكل أن وُيَسنُّ  قال ابن قدامة المقدسي :
 - النبي كان : »قال  بريدة روى لما يصلي ؛ حتى األضحى في ويمسك
 يوم َيْطَعمُ  وال يفطر ، حتى الفطر يوم يخرج ال - وسلم عليه هللا صلى
الترمذي  رواه «يصلي  حتى النحر

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه الطيالسي 
(2)

، وأحمد  
(3)

، وابن ماجه  
(4)

، والترمذي  
(5)

، وابن  
خزيمة 
(0)

وابن حبان  ، 
(7)

، والطبراني  
(8)

، والدارقطني  
(9)

، والحاكم  
(16)

، والبيهقي  
(11)

 األسلمي حصيببن  بريدة، جميعهم من طريق  
 )رضي هللا عنه( .

بَّاحِ  بن الحسن حدثنا قال الترمذي :  الصمد عبد حدثنا:  قال ، البزار الصَّ
 ، أبيه عن ، بريدة بن هللا عبد عن ، ُعْتَبةَ  بن َثَوابِ  عن ، الوارث عبد بن

                                                
 . 339 /1الكافي :  ((1
 الحديث رقم ، 2/155 ، األسلمي حصيب بن بريدة مسند:  الطيالسي داود أبي مسند ((2

(849). 
 . (22983) الحديث رقم،  87 /38 ، األسلمي بريدة حديث:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((3
 رقم،  2/038،  يخرج أن قبل الفطر يوم األكل في:  باب،  الصيام أبواب:  ماجه ابن سنن ((4

 ( .1750) الحديث
 رقم،  078 /1،  الخروج قبل الفطر يوم األكل في : باب،  العيدين أبواب:  الكبير الجامع ((5

 ( .542) الحديث
 إلى الخروج قبل الفطر يوم األكل استحباب : باب،  الصالة : كتاب:  ُخَزيمة ابن صحيحُ  ((0

 ممن كان إن ذبيحته من فيأكل المصلى من الرجوع إلى النحر يوم األكل وترك ، المصلى
 ( .1420) الحديث رقم،  094 /1،  يضحي

 الفطر يوم يطعم أن يستحب ما ذكر / الصالة : كتاب:  حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان ((7

 الحديث رقم،  52 /7 ، المصلى من انصرافه إلى النحر يوم ذلك ويؤخر ، الخروج قبل
(2812. ) 
 ( .3605) الحديث رقم،  253 /3:  األوسط المعجم ((8
 ( .1715) الحديث رقم،  386 /2،  العيدين : كتاب:  الدارقطني سنن ((9
 ( .1688) الحديث رقم،  433 /1،  العيدين صالة : كتاب:  المستدرك ((16
 /3،  يرجع حتى النحر يوم األكل َيْتُركُ :  باب،  العيدين صالة : كتاب:  الكبرى السنن ((11

 ( .0159) الحديث رقم،  461
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 وال ، َيْطَعمَ  حتى الِفْطرِ  َيْومَ  يخرج ال وسلم عليه هللا صلى النبي كان:  قال
 . ُيَصل يَ  حتى األضحى َيْومَ  َيْطَعمُ 

 دراسة رجال السند :

 عبد : عن ، روى الواسطي علي أبو ، البزار الصبَّاح بن الحسن -1
 األئمة أحد : الذهبي الترمذي ، قال : عنه ، وروى الوارث عبد بن الصمد
 فاضال ، عابدا وكان يهم ، صدوق : حجر ابن والسنة ، وقال الحديث في
 هـ(249 ، )ت العاشرة من

(1)
 . 

 التنوري ، موالهم ، العنبري ، سعيد بن الوارث عبد بن الصمد عبد -2
 : عنه المهري ، وروى عتبة بن ثواب : عن البصري ، روى سهل أبو

 صدوق ، : حجر ابن ، وقال حجة : الذهبي ، قال البزار الصباح بن الحسن
 هـ(267، )ت  التاسعة من شعبة ، في ثبت

(2)
 . 

،  بريدة بن هللا عبد : عن البصري ، روى المهري عتبة بن ثّواب -3
 ، وقال لين فيه : الذهبي ، قال الوارث عبد بن الصمد عبد : عنه وروى
 السادسة من مقبول ، : حجر ابن

(3)
 . 

 المروزي ، روى سهل أبو األسلمي ، صيبالح بن بريدة بن هللا عبد -4
  ، قال عتبة بن ثواب : عنه ، وروى الحصيب بن بريدة أبيه : عن

هـ( ، وقيل : 165، )ت  الثالثة من ثقة ، : حجر ابن ، وقال ثقة : الذهبي
( هـ115 ت)

(4)
 . 

 يشهدها ، ولم بدر قبل هللا األسلمي ، أسلم عبد بن الحصيب بن بريدة -5
  الشجرة ، روى تحت الرضوان بيعة بايع ممن فكان الحديبية ، وشهد
،  بريدة بن هللا عبد ابنه:  عنه وروى ، وسلم عليه هللا صلى النبي:  عن
 (هـ03ت )

(5)
 . 

 

                                                
 ، 0/191:  الكمال تهذيبو ، 3/19:  والتعديل الجرح، و 2/295:  الكبير التاريخ : ينظر ((1

 . 101 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/499:  االعتدال ميزانو ، 1/320:  والكاشف
 ، 18/99:  الكمال تهذيبو ، 0/56:  والتعديل الجرح، و 0/165:  الكبير التاريخ : ينظر ((2

 . 350 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/053:  والكاشف
 ، 4/412:  الكمال تهذيبو ، 2/471:  والتعديل الجرح، و 2/184:  الكبير التاريخ : ينظر ((3

 . 134 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/285:  والكاشف
:  والكاشف ، 14/328:  الكمال تهذيبو ، 5/10:  الثقات، و 2/21:  الثقات معرفة : ينظر ((4

 . 297 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/546
 واإلصابة ، 4/53:  الكمال وتهذيب ، 1/307:  الغابة وأسد ، 1/185:  االستيعاب:  ينظر ((5

 :1/418 . 



 

176 
 

 الحكم على الحديث سندا :

مقبول ، وهللا  المهري عتبة بن ثواب بسبب؛  فيه لين هذا الحديثإسناد 
 أعلم .
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 الثالثالمطلب 

 ذا كان هناك عذرفي المصلى إال إ العيد صالة أداء استحباب

 ( :54) رقم الحديث

 في ـ أي صالة العيد ـ يصليها أن والسنة قال ابن قدامة المقدسي :
 لما المسجد ، في صلى نحوه ، أو من مطر عذر كان المصلى ... . وإن

 هللا رسول بنا فصلى عيد ، يوم في مطر أصابنا : »قال    هريرة أبو روى
داود  أبو رواه «المسجد  في - وسلم عليه هللا صلى -

(1)
 . 

  تخريج الحديث :

أخرجه ابن ماجه 
(2)

، وأبو داود  
(3)

، والحاكم  
(4)

، والبيهقي  
(5)

  ،
 جميعهم من طريق أبي هريرة )رضي هللا عنه( .

 الربيع وحدثنا،  (ح) الوليد حدثنا ، عمار بن هشام حدثنا قال أبو داود :
 رجل حدثنا ، مسلم بن الوليد حدثنا ، يوسف بن هللا عبد حدثنا ، سليمان بن
 أبي بن األعلى عبد بن عيسى:  حديثه في الربيع وسماه - الفرويين من
 أصابهم أنه : هريرة أبي عن يحدث التيمي هللا عبيد يحيى أبا سمع - فروة
 العيد صالة - وسلم عليه هللا صلى - النبي بهم فصلى ، عيد يوم في مطر
 . المسجد في

 دراسة رجال السند :

 : عن ، روى الخطيب الدمشقي السلمي نصير بن عمار بن هشام -1
 له مكثر ، صدوق : الذهبي داود ، قال أبو : عنه ، وروى مسلم بن الوليد
 فحديثه يتلقن ، فصار كبر مقرئ ، صدوق ، : حجر ابن ر ، وقالكَ نْ يُ  ما

                                                
 . 339 /1الكافي :  ((1
 في العيد صالة في جاء ما : باب،  فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب:  ماجه ابن سنن ((2

 ( .1313) الحديث رقم،  2/345،  مطر كان إذا المسجد
،  مطر يوم كان إذا المسجد في بالناس يصلي : باب،  الصالة : كتاب:  داود أبي سنن ((3

 ( .1106) الحديث رقم،  2/303
 ( .1694) الحديث رقم،  435 /1،  العيدين صالة : كتاب:  المستدرك ((4
 مطر من عذر كان إذا المسجد في العيد صالة : باب،  العيدين صالة : كتاب:  الكبرى السنن ((5

 ( .0257) الحديث رقم،  433 /3،  غيره أو
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 لكن الخياط ؛ معروف من سمع وقد العاشرة ، كبار ، من أصح القديم
 هـ(245 ، )ت بثقة ليس معروف

(1)
 . 

 عن الدمشقي ، روى العباس أبو موالهم ، القرشي ، مسلم بن الوليد -2
 بن هشام : عنه ، وروى فروة أبي بن هللا عبد بن االعلى عبد بن عيسى :

 ابن ، وقال عن فيه قال ما حديثه من َفُيتقى مدلسا كان : الذهبي ، قال عمار
 هـ(195، )ت  الثامنة من والتسوية ، التدليس كثير لكنه ثقة ؛ : حجر

(2)
 . 

 المصري ، محمد أبو المرادي ، الجبار عبد بن سليمان بن الربيع -3
،  التنيسي يوسف بن هللا عبد : عن الشافعي ، روى ، صاحب المؤذن
 ،ثقة : حجر ابن ثقة ، وقال إماماً  كان : الذهبي داود ، قال أبو : عنه وروى
هـ( 276، )ت  عشرة الحادية من

(3) . 
دمشق ،  من أصله الكالعي ، محمد أبو التنيسي ، يوسف بن هللا عبد -4
 ، قال المرادي سليمان بن الربيع : عنه ، وروى مسلم بن الوليد : عن روى
 في الناس أثبت من متقن ، ثقة : حجر ابن األثبات ، وقال أحد : الذهبي

 هـ(218، )ت  العاشرة كبار من الموطأ ،
(4)

 . 
األموي ، موالهم ،  فروة أبي بن هللا عبد بن علىاأل عبد بن عيسى -5
 : عنه ، وروى التيمي موهب بن هللا عبد بن هللا عبيد يحيى أبي : عن روى
مجهول ،  : حجر ابن يعرف ، وقال يكاد ال : الذهبي ، قال مسلم بن الوليد
 السابعة من

(5)
 . 

 عن المدني ، روى التيمي يحيى موهب ، أبو بن هللا عبد بن هللا عبيد -0
 ، قال فروة أبي بن االعلى عبد بن عيسى : عنه ، وروى هريرة أبي :

 الثالثة من مقبول ، : حجر ابن مجهول ، وقال : الذهبي
(0)

 . 

                                                
 ، 36/242:  الكمال تهذيبو ، 9/00:  والتعديل الجرح، و 8/199:  الكبير التاريخ : ينظر ((1

 . 573 ص:  التهذيب وتقريب ، 4/362:  االعتدال ميزانو ، 2/337:  والكاشف
 ، 31/80:  الكمال تهذيبو ، 10 /9:  والتعديل الجرح، و 152 /8:  الكبير التاريخ : ينظر ((2

 . 584 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/355:  والكاشف
 ، 9/87:  الكمال تهذيبو ، 246 /8:  الثقات، و 404 /3:  والتعديل الجرح : ينظر ((3

 بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس:  غبر من خبر في العبرو ، 1/392:  والكاشف
 بسيوني بن السعيد محمد هاجر أبو: المحقق،  (هـ748: المتوفى) الذهبي َقاْيماز بن عثمان
 . 260 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/396،  بيروت - العلمية الكتب دار ، زغلول

 ، 10/333:  الكمال تهذيبو ، 349 /8:  الثقات، و 07 /2:  الثقات معرفة : ينظر ((4

 . 336 ص:  التهذيب وتقريب ، 294 /1:  غبر من خبر في والعبر ، 1/016:  والكاشف
 ، 3/315:  االعتدال ميزانو ، 2/116:  والكاشف ، 22/025:  الكمال تهذيب:  ينظر ((5

 . 439 ص:  التهذيب وتقريب
 ، 19/79:  الكمال تهذيبو ، 5/321:  والتعديل الجرح، و 5/389:  الكبير التاريخ : ينظر ((0

 . 372 ص:  التهذيب وتقريب،  205: ص  الضعفاء ديوانو ، 1/082:  والكاشف
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  عليه هللا صلى هللا رسول صاحب اليماني ، الدوسي هريرة أبو -7
 وسلم

(1)
 . 

 الحكم على الحديث سندا :

،  فروة أبي بن االعلى عبد بن عيسىإسناد هذا الحديث ضعيف ؛ لجهالة 
 وهللا أعلم .

 بن عيسىو هللا عبد بن هللا عبيد بحال للجهلوأعله ابن القطان الفاسي 
 األعلى عبد

(2)
 إسنادهأيضا ابن حجر في التلخيص الحبير فقال :  وأعله.  

 ضعيف
(3)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ( .11) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((1
 . 145 /5:  واإليهام الوهم بيانينظر :  ((2
 . 195 /2:  الحبير التلخيص ((3
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 المطلب الرابع

 حسن الثيابباب الغسل والتطيب والسواك ولبس أاستح

 ( :53) رقم الحديث

 والتنظيف ، والطيب ، للعيد ، وُيَسنُّ االغتسال قال ابن قدامة المقدسي :
 عليه هللا صلى - النبي أن روي لما ثيابه ، أحسن يلبس وأن والسواك ،

 للمسلمين ، عيدا هللا جعله يوم هذا إن : »الجمع  من جمعة في قال - وسلم
 وعليكم منه ، يمس أن يضره فال طيب ، عنده كان ومن فاغتسلوا ،
 االجتماع فيه ُيشرعُ  اليومُ  هذا وألنّ  عيد . يوم بأنه ذلك فعلَّل . «بالسواك 
الجمعة  فأشبه للصالة ،

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه مالك 
(2)

، والشافعي  
(3)

، وابن أبي شيبة  
(4)

والبيهقي ، 
(5)

  ،
 مرسال . اقالسبَّ  بن عبيدجميعهم من طريق 

 هللا رسول أن ، اقالسبَّ  ابن عن ، شهاب ابن عن قال : ،واللفظ لمالك
 إن ، المسلمين معشر يا»  : الجمع من جمعة في قال وسلم عليه هللا صلى
 أن يضره فال ، طيب عنده كان ومن ، فاغتسلوا ، عيدا هللا جعله يوم هذا
 . « بالسواك وعليكم ، منه يمس

 دراسة رجال السند :

 ، السباق بن عبيد:  عن روى ، الزهري شهاب بن مسلم بن محمد -1
وثبته  وإتقانه جاللته على متفق،  أنس بن مالك:  عنه وروى

(0)
 . 

                                                
 . 346 /1الكافي :  ((1
 الحديث رقم،  05 /1،  السواك في جاء ما : باب،  الطهارة : كتاب:  مالك اإلمام موطأ ((2

(113. ) 
 الحديث رقم،  9 /2 ، للجمعة والطيب الغسل : باب ، الجمعة : كتاب:  الشافعي اإلمام مسند ((3

(469. ) 
 الحديث رقم،  435 /1،  الجمعة غسل في/  الجمعة : كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((4

(5610. ) 
 شعر وأخذ ، بغسل الجمعة يوم التنظيف في السنة : باب،  الجمعة : كتاب:  الكبرى السنن ((5

 الحديث رقم،  345 /3،  طيب ومس ، وسواك ، الريح تغير يقطع لما وعالج ، وظفر
(5959. ) 
 ( .46) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((0
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 بن محمد : عنه ، روى سعيد أبو الثقفي ، المدني اقالسبَّ  بن عبيد -2
 : حجر ابن وثقه غير واحد ، وقال : الذهبي ، قال الزهري شهاب بن مسلم
 هـ(96 - 81، )ت  الثالثة من ثقة ،

(1) . 

 الحكم على الحديث سندا :

ابن ماجه من رواية  هذا الحديث روي موصوال
(2)

، والطبراني  
(3)

  ، 
 مرسال ، وما روي مرسال هو الصحيح ، وهللا أعلم .روي و

ذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث من طريق يزيد بن سعيد ، عن مالك 
 إنما ؛ الحديث هذا إسناد في سعيد بن يزيد َوِهمَ موصوال وقال : قال أبي : 

 مرسل بإسناد مالك يرويه
(4)

 عطاءالدارقطني عنه ، من طريق  َوُسئِلَ .  
 عن ، الصدفي يحيى بن معاوية يرويهفقال :  أيوب أبي عن ، يزيد بن

 سليمان بن إسحاق قاله.  أيوب أبي عن ، يزيد بن عطاء عن ، الزهري
بَّاِق  بن عبيد عن ، الزهري رواه وإنما ،َوْهم   وهو . عنه الرازي  ،السَّ
  ، أنس بن مالك ذلك قال . وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، مرسال
 وغيره

(5)
ِحيحُ  هو هذاوقال البيهقي ـ بعد أن ذكره مرسال ـ :  .   ُمْرَسل   الصَّ

 وصله يصح وال،  موصوال روي وقد ،
(0)

 . 

 ( :55) رقم الحديث

 - وسلم عليه هللا صلى - النبي أن روي وقد قال ابن قدامة المقدسي :
  عبد ابن رواه والجمعة . العيدين في األحمر برده ويلبس َيْعَتمُّ ، كان
البر 
(7)

 . 

                                                
 ، 19/267:  الكمال تهذيبو ، 133 /5:  الثقات، و 110 /2:  الثقات معرفة : ينظر ((1

 وتقريب،  977 /2:  اإلسالم تاريخ، و 0/252:  التهذيب وتذهيب ، 1/096:  والكاشف
 . 377 ص:  التهذيب

 ، الجمعة يوم الزينة في جاء ما : باب ، فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب:  ماجه ابن سنن ((2

 ( .1698) الحديث رقم،  197 /2
 ( .7355) الحديث رقم،  236 /7:  األوسط المعجم ((3
 ابن الرازي الحنظلي، التميمي، المنذر بن إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو:  العلل ((4

 هللا عبد بن سعد .د وعناية بإشراف الباحثين من فريق: تحقيق( هـ327: المتوفى) حاتم أبي
 - هـ 1427 األولى، الطبعة،  الحميضي مطابع ، الجريسي الرحمن عبد بن خالد .دـ  الحميد
 . 506 /2،  م 2660

 . 95 /0:  العلل ((5
 . 345 /3:  الكبرى السنن ((0
 . 346 /1الكافي :  ((7



 

170 
 

 تخريج الحديث :

أخرجه ابن خزيمة 
(1)

، والبيهقي  
(2)

، وابن عبد البر  
(3)

، جميعهم من  
 )رضي هللا عنه( . هللا عبد بن جابرطريق 

 ، أصبغ بن قاسم حدثنا : قال ، نصر بن سعيد حدثني قال ابن عبد البر :
:  قال ، سفيان بن الوارث عبد وحدثنا ، إسحاق بن إسماعيل حدثنا : قال

 بن مسدد حدثنا : قاال ، حماد بن بكر حدثنا : قال ، أصبغ بن قاسم حدثنا
 علي بن محمد عن ، الحجاج عن ، غياث بن حفص حدثنا : قال ، مسرهد

،  َيْعَتمُّ  كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن : هللا عبد بن جابر عن ،
 . والجمعة العيدين في األحمر برده ويلبس

 دراسة رجال السند :

 أصبغ ، وروى بن قاسم : عن ، روى عثمان أبو نصر ، بن سعيد -1
 هـ(395ثقة ، )ت  : الذهبي البر ، قال عبد ابن : عنه

(4)
 . 

القرطبي ،  األندلسي محمد أبو ، يوسف بن محمد بن أصبغ بن قاسم -2
نصر ،  بن سعيد عثمان أبو : عنه القاضي ، وروى إسماعيل : عن روى
 الحافظ : حجر ابن ، وقال األندلس محدث الحافظ ، اإلمام : الذهبي قال

 هـ(346 قرطبة ، )ت محدث الكبير ،
(5)

 . 
 إسحاق أبو حماد القاضي ، بن إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل -3

مسرهد ،  بن مسدد : عن المالكي ، روى البصري األزدي ، موالهم ،
صدوق ، وقال  ، قال ابن أبي حاتم : ثقة أصبغ بن قاسم : عنه وروى

 بن مالك مذهب على فقيها متقنا ، عالما ، فاضال ، الخطيب البغدادي : كان

                                                
،  2/854 ، الجمعة في الحلل لبس استحباب : باب ، الجمعة : كتاب:  ُخَزيمة ابن صحيحُ  ((1

 ( .1700) الحديث رقم
 الحديث رقم ، 397 /3،  للعيد الزينة : باب،  العيدين صالة : كتاب:  الكبرى السنن ((2

(0130) . 
 عبد بن محمد بن هللا عبد بن يوسف عمر أبو:  واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد ((3

 محمد،  العلوي أحمد بن مصطفى: تحقيق،  (هـ403: المتوفى) القرطبي النمري عاصم بن البر
 /24،  هـ 1387 ، المغرب - اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم وزارة ، البكري الكبير عبد
30 . 
 . 8/756:  اإلسالم تاريخ:  ينظر ((4
 . 307 /0 : الميزان لسانو ، 49 /3:  الحفاظ تذكرةو ، 738 /7:  اإلسالم تاريخ:  ينظر ((5
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 العراق مالكية وشيخ التصانيف ، صاحب الحافظ ، : الذهبي أنس ، وقال
 هـ(282وعالمهم ، )ت 

(1)
 . 

 المعروف القرطبي ، القاسم أبو جبرون ، بن سفيان بن الوارث عبد -4
البر  عبد بن عمر أبو : عنه ، وروى أصبغ بن قاسم : عن بالحبيب ، روى

 هـ(395الزاهد ، )ت  العالم ، الثقة ، المحدث ، : الذهبي قال، 
(2)

 . 
 عنه ، وروى مسرهد بن مسدد : عن التاَهْرتي ، روى حماد بن بكر -5
 هـ(290 )ت ، في الثقات قُْطلُْوَبَغا ذكره ابن . أصبغ بن قاسم :

(3)
 . 

 حافظ األسدي ، ثقة مسربل بن مسرهد بن مسدد -0
(4)

 . 
 الكوفي عمر أبو النخعي ، معاوية بن طلق بن غياث بن حفص -7

،  الحافظ اإلمام : الذهبي ، قال أرطاة بن حجاج : عن ، روى القاضي
 ،  الثامنة من اآلخر ، في قليال حفظه ، تغير فقيه ثقة : حجر ابن وقال
 هـ(194)ت 

(5)
 . 

والتدليس  الخطأ كثير أرطاة ، صدوق بن حجاج -8
(0)

 . 
 جعفر أبو السجاد ، أبي طالب بن علي بن الحسين بن علي بن محمد -9

 أرطاة ،  بن حجاج : عنه ، وروى هللا عبد بن جابر : عن الباقر ، روى
 ،  الرابعة من فاضل ، ثقة : حجر ابن ، وقال الثبت اإلمام : الذهبي قال
 هـ(114)ت 

(7)
 . 

                                                
 تاريخ، و 7/272 : بغداد تاريخو ، 8/165:  الثقاتو ، 2/158:  والتعديل الجرح:  ينظر ((1

 الوافي، و 13/339:  النبالء أعالم سير، و 2/149:  الحفاظ تذكرة، و 0/717:  اإلسالم
 . 9/50:  بالوفيات

 . 84 /17:  النبالء أعالم سيرو ، 752 /8:  اإلسالم تاريخ:  ينظر ((2
 سعد أبو ، المروزي السمعاني التميمي منصور بن محمد بن الكريم عبد:  األنساب:  ينظر ((3

 دائرة مجلس ، وغيره اليماني المعلمي يحيى بن الرحمن عبد:  المحقق (هـ502:  المتوفى)
 ممن الثقات، و 3/16،  م 1902 - هـ 1382 ، األولى الطبعة،  آباد حيدر ، العثمانية المعارف

ْوُدْوِني قُْطلُْوَبَغا بن قاسم الدين زين الفداء أبو:  الستة الكتب في يقع لم  الحنفي الجمالي السُّ
 للبحوث النعمان مركز ، نعمان آل سالم بن محمد بن شادي:  تحقيق،  (هـ879:  المتوفى)

 - هـ 1432 ، األولى الطبعة،  اليمن ، صنعاء والترجمة التراث وتحقيق اإلسالمية والدراسات
 الزركلي ، فارس بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير:  األعالم، و 3/77،  م 2611
 ،  م 2662 ، عشر الخامسة الطبعة،  للماليين العلم دار ، (هـ1390:  المتوفى) الدمشقي

2/03 . 
 ( .26) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((4
 ، 7/50:  الكمال تهذيبو ، 1/316:  الثقات معرفة، و 2/376:  الكبير التاريخ : ينظر ((5

 . 173 ص:  التهذيب وتقريب ، 9/22:  النبالء أعالم سيرو ، 1/343:  والكاشف
 ( .34) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((0
 ، 20/130:  الكمال تهذيبو ، 5/348:  الثقات، و 2/249:  الثقات معرفة : ينظر ((7

:  التهذيب وتقريب ، 368/ 3:  اإلسالم وتاريخ،  1/93:  الحفاظ تذكرةو ، 2/262:  والكاشف
 . 497 ص



 

178 
 

هللا األنصاري ، صاحب رسول هللا صلى هللا عليه  عبد بن جابر -16
وسلم 
(1)

 . 

 : سندا الحديث على الحكم

مدلس ولم أجد له تصريحا  أرطاة بن حجاجإسناد هذا الحديث ضعيف ؛ 
 . أعلم وهللا ، بالسماع

 ضعيف إسنادهقال النووي : 
(2)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 ( .3) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((1
 . 826 /2:  األحكام خالصة ((2
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 المطلب الخامس

 استحباب الذهاب ماشيا ألداء صالة العيد

 ( :50) رقم الحديث

 مظهرا ماشيا ، المأموم إليها يبكر أن ويستحب قال ابن قدامة المقدسي :
 السنة من: قال  - عنه هللا رضي - عليا ألن للتكبير ؛

(1)
 العيد يأتي أن 

حسن  حديث وقال : الترمذي ، رواه. ماشيا 
(2)

 . 
 تخريج الحديث :

أخرجه عبد الرزاق 
(3)

، وابن أبي شيبة  
(4)

، وابن ماجه  
(5)

، والترمذي  
(0)

، والبيهقي  
(7)

( عنه هللا )رضي طالب أبي بن علي، جميعهم من طريق  
 موقوفا .

 أبي عن شريك ، حدثنا: قال  موسى ، بن إسماعيل حدثنا قال الترمذي :
ماشيا  العيد إلى تخرج أن السنة من: قال  علي عن الحارث ، عن إسحاق ،

 .تخرج  أن قبل شيئا تأكل وأن ،

 دراسة رجال السند :

 الكوفي ، إسحاق أبو أو محمد ، أبو الفزاري ، موسى بن إسماعيل -1
 هللا عبد بن شريك : عن ، روى أخته ابن أو بنته ، ابن أو السدي ، نسيب

                                                
 نزهةقول الصحابي : )من السنة كذا( ، يطلق عليه المحدثون اسم )المرفوع حكما( . ينظر :  ((1

 . 105:  الحديث مصطلح تيسير، و 168:  النظر
 . 346 /1الكافي :  ((2
 /3 ، الفطر صالة وفضل العيدين في الركوب : باب ، العيدين صالة : كتاب:  المصنف ((3

 ( .5007) الحديث رقم ، 289
،  والمشي العيدين إلى الركوب في/  العيدين صالة : كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((4

 ( .5060) الحديث رقم،  480 /1
 العيد إلى الخروج في جاء ما : باب،  فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب:  ماجه ابن سنن ((5

 ( .1290) الحديث رقم،  335 /2،  ماشيا
  الحديث رقم،  004 /1،  العيد يوم المشي في : باب،  العيدين أبواب:  الكبير الجامع ((0

(536) . 
 الحديث رقم،  398 /3،  العيدين إلى المشي : باب،  العيدين صالة : كتاب:  الكبرى السنن ((7

(0147. ) 
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 ابن ، وقال شيعي صدوق ، : الذهبي الترمذي ، قال : عنه ، وروى النخعي
هـ( 245، )ت  العاشرة من بالرفض ، رمي يخطئ ، صدوق : حجر

(1)
 . 

 أبو الكوفة ، ثم بواسط القاضي الكوفي ، النخعي هللا عبد بن شريك -2
 عنه ، وروى السبيعي هللا عبد بن عمرو إسحاق أبي : عن ، روى هللا عبد
 الحديث ، حسن شريك كان : الذهبي ، قال الفزاري موسى بن إسماعيل :

 وقد زيد ، بن كحماد اإلتقان في هو ليس مكثرا ، ومحدثا فقيها ، إماما
،  معين بن يحيى ووثقه متابعة ، مسلم له وخرج البخاري ، به استشهد
 القضاء ولي منذ حفظه تغير كثيرا ، يخطئ صدوق : حجر ابن وقال

،  الثامنة من البدع ، أهل على شديدا عابدا ، فاضال عادال وكان بالكوفة ،
هـ( 177)ت 

(2)
 . 

 شعيرة أبي ابن ويقال : علي ، ويقال : عبيد ، بن هللا عبد بن عمرو -3
 األعور هللا عبد بن الحارث : عن ، روى السبيعي إسحاق أبو ، الهمداني ،
 هو االعالم ، أحد : الذهبي ، قال هللا عبد بن شريك : عنه ، وروى
 : حجر ابن ، وقال قواما صواما وكان مرات ، غزا الكثرة ، في كالزهري

هـ( 127، )ت  بأخرة اختلط الثالثة ، من عابد ، مكثر ثقة
(3)

 . 
 صاحب زهير ، أبو الهمداني الكوفي ، األعور هللا عبد بن الحارث -4
الهمداني  إسحاق أبو : عنه ، وروى طالب أبي بن علي : عن ، روى علي
 ابن وقال بالقوي ، ليس وغيره : النسائي قال لّين ، شيعي : الذهبي ، قال
 ابن . وقال الناس وأحسب الناس ، وأفرض الناس ، أفقه كان داود : أبي
 ضعف ، حديثه وفي بالرفض ، ورمي رأيه ، في الشعبي كّذبه : حجر
هـ( 05الثانية ، )ت  من وهو حديثين ، سوى النسائي عند له وليس

(4)
 . 

 القرشي مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن طالب أبي بن علي -5
العلم .  أهل من كثير قول في إسالما الناس ، أول الحسن أبو الهاشمي ،

 الرضوان ، وبيعه والخندق ، وأحدا ، بدرا ، وشهد المدينة ، إلى هاجر
 رسول فإن تبوك ؛ إال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع المشاهد وجميع

                                                
 ، 3/216:  الكمال تهذيبو ، 2/190:  والتعديل الجرح، و 1/373:  الكبير التاريخ : ينظر ((1

 . 116 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/256:  والكاشف
 12/402:  الكمال تهذيبو ، 4/305:  والتعديل الجرح، و 4/237:  الكبير التاريخ : ينظر ((2

 . 200 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/176:  الحفاظ تذكرةو ، 1/485:  والكاشف ،
 ، 22/162:  الكمال تهذيبو ، 177 /5:  الثقات، و 179 /2:  الثقات معرفة : ينظر ((3

 . 423 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/82:  والكاشف
 الكمال تهذيبو ، 2/449:  الرجال ضعفاء في الكامل، و 1/268:  الكبير الضعفاء : ينظر ((4

 . 140 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/363:  والكاشف ، 5/244: 
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 هللا عبد بن الحارث:  عنه أهله . روى على خلفه وسلم عليه هللا صلى هللا
 (هـ46ت)،  الهمداني األعور

(1)
 . 

 : سندا األثر على الحكم

، وهللا  األعور هللا عبد بن الحارثإسناده ضعيف ؛ لضعف  األثرهذا 
 أعلم .

فقال  الترمذي إال كذاب ، الحارث وأن ضعفه ، على قال النووي : اتفقوا
ذلك  دعواه تقبل وال ، حسن حديث: 

(2)
: الترمذي  قالوقال ابن الملقن :  . 

الشعبي  ونسبه استضعف ، األعور الحارث لكن قلت : .حسن  حديث هذا
 الكذب إلى وغيره

(3)
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ، 26/472:  الكمال وتهذيب ، 87 /4:  الغابة وأسد ، 3/1689:  االستيعاب:  ينظر ((1

 . 404 /4:  واإلصابة
 . 822 /2:  األحكام خالصة ((2
 . 078 /4:  المنير البدر ((3
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 السادسالمطلب 

 نصات للخطبةستماع واإلاستحباب اإل

 ( :57) رقم الحديث

 الجمعة خطبتي وُتفاِرق ـ أي خطبتي العيد ـ قال ابن قدامة المقدسي :
 سنة أنهما: الصالة ... . الرابع  بعد محلهما أنّ : أحدها  :أشياء  أربعة في
: قال  السائب بن هللا عبد روى لما لهما ؛ اإلنصات وال استماعهما يجب ال
 الصالة قضى فلما العيد ، - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول مع شهدت »

 أن أحب ومن فليجلس ، للخطبة يجلس أن أحب فمن نخطب ، إنا: قال 
داود  أبو رواه «فليذهب  يذهب

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه ابن ماجه 
(2)

، وأبو داود  
(3)

، والدارقطني  
(4)

، والحاكم  
(5)

  ،
 السائب )رضي هللا عنه( . بن هللا عبدجميعهم من طريق 

بَّاحِ  بن محمد حدثنا :داود  أبو قال  موسى بن الفضل حدثنا البزاز ، الصَّ
: قال  السائب ، بن هللا عبد عن،  عطاء عن جريج ، ابن حدثنا السيناني ،
 الصالة ، قضى فلما العيد ، - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول مع شهدت
 أن أحب ومن فليجلس ، للخطبة يجلس أن أحب فمن نخطب ، إنا: قال 
 فليذهب . يذهب

 دراسة رجال السند :

بَّاحِ  بن محمد -1  عن ، روى البغدادي جعفر أبو الدوالبي ، البزاز الصَّ
 ثقة : الذهبي قال داود ، أبو : عنه ، وروى السيناني موسى بن الفضل :

هـ( 227، )ت  العاشرة من حافظ ، ثقة : حجر ابن ، وقال حافظ
(0)

 . 

                                                
 . 342 /1الكافي :  ((1
 بعد الخطبة انتظار في جاء ما : باب ، فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب:  ماجه ابن سنن ((2

 ( .1296) الحديث رقم ، 332 /2 ، الصالة
  الحديث رقم،  359 /2،  للخطبة الجلوس : باب،  الصالة : كتاب:  داود أبي سنن ((3

(1155) . 
 ( .1738) الحديث رقم،  391 /2،  العيدين : كتاب:  الدارقطني سنن ((4
 ( .1693) الحديث رقم،  434 /1،  العيدين صالة : كتاب:  المستدرك ((5
 ، 25/388:  الكمال تهذيب، و 9/78:  الثقات، و 7/289:  والتعديل الجرح:  ينظر ((0

 . 484 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/182:  والكاشف
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 : عن ، روى المروزي هللا عبد أبو السيناني ، موسى بن الفضل -2
 ، قال الدوالبي الصباح بن محمد : عنه جريج ، وروى بن الملك عبد

 كبار من أغرب ، وربما ثبت ، ثقة : حجر ابن ، وقال ثبت : الذهبي
هـ( 192، )ت  التاسعة

(1)
 . 

 فقيه ثقة،  األموي القرشي جريج بن العزيز عبد بن الملك عبد -3
ويرسل  يدلس وكان ، فاضل

(2)
 . 

 ، المخزومي السائب بن هللا عبد:  عن روى ، رباح أبي بن عطاء -4
 لكنه ، فاضل فقيه ثقة . جريج بن العزيز بن عبد الملك عبد:  عنه وروى
 منه ذلك يكثر ولم ، بأخرة تغير إنه:  وقيل ، اإلرسال كثير

(3)
 . 

 صحبة وألبيه له،  المخزومي السائب بن هللا عبد -5
(4)

 . 
 الحكم على الحديث سندا :

عبد الرزاق من رواية  مرسالروي و ، موصوال روي الحديث هذا
(5)

  ،
والبيهقي 
(0)

 . أعلم وهللا ، الصحيح هو مرسال روي وما ، 
 عن هو إنما خطأ ، هذاقال ابن معين عن حديث عبد هللا بن السائب : 

  عن يقول : السيناني ، موسى بن الفضل فيه يغلط ، وإنما فقط عطاء
 السائب بن هللا عبد

(7)
 م عن أبي زرعة الرازي أنه . ونقل ابن أبي حات 

موصوال ـ :  السيناني موسى بن الفضلقال ـ عندما سئل عنه من طريق 
 ابن عن يوسف ، بن هشام عن موسى ، بن إبراهيم به حدثنا ما الصحيح
مرسال  عطاء ، عن جريج ،

(8)
مرسل  هذا: داود  أبو قال. و 

(9)
ونقل  . 

 مرسل والصواب خطأ ، هذاالمنذري عن النسائي أنه قال : 
(16)

. وقال  

                                                
 ، 23/254:  الكمال تهذيبو ، 180: ص  الثقات أسماء تاريخ، و 7/319:  الثقات : ينظر ((1

 . 447 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/123:  والكاشف
 ( .12) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((2
 ( .22) رقم األثر:  ينظر ، ترجمته سبقت ((3
 ( .0) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((4
،  289 /3 ، الخطبة ووجوب بالسالح الخروج : باب ، العيدين صالة : كتاب:  المصنف ((5

 ( .5076) الحديث رقم
،  423 /3 ، العيدين في للخطبة االستماع : باب ، العيدين صالة : كتاب:  الكبرى السنن ((0

 ( .0225) الحديث رقم
 . 15 /3:  معين ابن تاريخ ((7
 . 406 /2ينظر : العلل :  ((8
 . 2/306:  داود أبي سنن ((9
 . 329 /1:  داود أبي سنن مختصر ((16



 

184 
 

 هللا النبي صلى عن عطاء ، ، عن مرسال يروى هذاعبد الحق األشبيلي : 
وسلم  عليه

(1)
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . 297 /1:  الصغرى الشرعية األحكام ((1
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 السابعالمطلب 

 كثار من التكبير في خطبة العيديناإل يستحب للخطيب

 ( :52) رقم الحديث
 روى لما الخطبة ؛ أضعاف في التكبير ويكثر قال ابن قدامة المقدسي :

 عليه هللا صلى - النبي أن » - وسلم عليه هللا صلى - النبي مؤذن سعد
 «العيد  ُخْطَبَتي بين التكبير يكثر الخطبة ، أضعاف بين يكبر كان - وسلم

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه ابن ماجه 
(2)

، والطبراني  
(3)

، والحاكم  
(4)

، جميعهم من طريق  
 سعد بن عائذ القرظ )رضي هللا عنه( .

 بن الرحمن عبد حدثنا عمار ، بن هشام حدثنا قال : ،واللفظ البن ماجه
: قال  جده ، عن،  أبيه عن أبي ، حدثني المؤذن ، سعد بن عمار بن سعد
 التكبير يكثر الخطبة ، أضعاف بين يكبر - وسلم عليه هللا صلى - النبي كان
 .العيدين  خطبة في

 دراسة رجال السند :

 بن سعد بن الرحمن عبد:  عن روى عمار الدمشقي ، بن هشام -1
 ُيْنَكر ما له ، مكثر صدوقماجه .  ابن:  عنه وروى ، المؤذن عمار

(5)
 . 

،  المدني المؤذن ، القرظ ، سعد بن عمار بن سعد بن الرحمن عبد -2
 بن هشام : عنه ، وروى القرظ سعد بن عمار بن سعد أبيه : عن روى
 من ضعيف ، : حجر ابن الحديث ، وقال منكر : الذهبي ، قال عمار
هـ( 266 - 191 ، )ت السابعة

(0)
 . 

                                                
 . 342 /1الكافي :  ((1
 ، العيدين في الخطبة في جاء ما : باب ، فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب:  ماجه ابن سنن ((2

 ( .1287) الحديث رقم ، 331 /2
 ( .5448) الحديث رقم،  0/39:  الكبير المعجم ((3
  الحديث رقم،  763 /3،  ( عنهم هللا رضي)  الصحابة معرفة : كتاب : المستدرك ((4

(0554. ) 
 ( .53) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((5
 الكمال تهذيبو ، 5/567:  الرجال ضعفاء في الكامل، و 5/237:  والتعديل الجرح : ينظر ((0

 1147 /4:  اإلسالم تاريخو ، 242: ص  الضعفاء ديوانو ، 1/029:  والكاشف ، 17/132: 
 . 341 ص:  التهذيب وتقريب ،
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 بن أبيه عمار : عن المؤذن ، روى القرظ ، سعد بن عمار بن سعد -3
 : الذهبي ، قال المؤذن سعد بن الرحمن عبد ابنه : عنه ، وروى القرظ سعد
 السادسة من مستور ، : حجر ابن يعرف ، وقال يكاد ال

(1)
 . 

،  القرظ سعد أبيه : عن المؤذن ، روى القرظ ، سعد بن عمار -4
 ،  ُوث ق : الذهبي ، قال سعد بن عمار بن سعد ابنه : عنه وروى
 ،  صحبة له أن زعم من ووهم الثالثة ، ، من مقبول : حجر ابن وقال
هـ( 116 - 161 )ت

(2)
 . 

 مولى وقيل : ياسر ، بن عمار مولى المؤذن ، عائذ بن سعد -5
 له : فقيل القرظ في يتجر كان الرحمن ، عبد أبيه اسم ويقال : األنصار ،

 عن بمسجد قباء ، روى مؤذنا وسلم عليه هللا صلى القرظ . جعله النبي سعد
 . بقي القرظ سعد بن عمار ابنه : عنه وروى وسلم ، عليه هللا صلى النبي: 
 وسبعين أربع سنة وذلك الحجاز على الحجاج والية إلى

(3)
 . 

 الحكم على الحديث سندا :

 أبيهوجهالة  سعد بن الرحمن عبدهذا الحديث إسناده ضعيف ؛ لضعف 
 ، وهللا أعلم . عمار بن سعد

وأبيه  الرحمن عبد لضعف ضعيف ؛ إسناد قال البوصيري : هذا
(4)

 . 
 غريب الحديث :

 وأطرافها وأوساطها أثنائها في أي الخطبة : أضعاف بين -1
(5)

 . 
 

 

 

 

 

                                                
 ، 1/436:  والكاشف ، 16/292:  الكمال تهذيبو ، 4/96:  والتعديل الجرح : ينظر ((1

 . 232 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/124:  االعتدال ميزانو
 ، 21/191:  الكمال تهذيبو ، 0/389:  والتعديل الجرح، و 7/20:  الكبير التاريخ : ينظر ((2

 . 467 ص:  التهذيب وتقريب ، 3/112:  اإلسالم تاريخو ، 2/56:  والكاشف
 ، 275 /16:  الكمال وتهذيب ، 446 /2:  الغابة وأسد ، 593 /2:  االستيعاب:  ينظر ((3

 . 231: ص  التهذيب تقريبو ، 54 /3:  واإلصابة
 . 152 /1:  الزجاجة مصباح ((4
 . 388 /1:  الحاجة كفاية ((5
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 السادس المبحث

 العيدين صالة صفة

 

 : مطلبان وفيه

 . الفطر عيدو األضحى عيد صالة ركعات عدد:  األول المطلب

 . الفطر عيدو األضحى عيد صالة تكبيرات عدد:  الثاني المطلب
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 المطلب األول

 عيد الفطروعدد ركعات صالة عيد األضحى 

 ( :51) رقم الحديث

 ركعة كل في يقرأ ركعتان ، العيد وصالة قال ابن قدامة المقدسي :
 رضي - عمر قال خالف ، بال بالقراءة ويجهر وسورة ، هلل بالحمد منهما
 غير تمام ركعتان ، الفطر وصالة ركعتان ، األضحى صالة : - عنه هللا

افترى .  من خاب وقد ، - وسلم عليه هللا صلى - نبيكم لسان على قصر
في المسند  أحمد اإلمام رواه

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه الطيالسي 
(2)

، وعبد الرزاق  
(3)

، وابن أبي شيبة  
(4)

، وأحمد 
(5)

 ،
وابن ماجه 
(0)

، والبزار  
(7)

، والنسائي  
(8)

، وأبو يعلى  
(9)

، وابن حبان  
(16)

، والطبراني  
(11)

، والبيهقي  
(12)

، جميعهم من طريق عمر بن  
 الخطاب )رضي هللا عنه( موقوفا .

 سفيان ، عن الرحمن ، وعبد سفيان ، حدثنا وكيع ، حدثنا قال أحمد :
 صالة: قال  عمر ، عن،  ليلى أبي بن الرحمن عبد عن اإليامي ، زبيد عن

                                                
 . 341/ 1:  الكافي ((1
 الحديث رقم،  53 /1،  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أحاديث:  الطيالسي داود أبي مسند ((2

(48. ) 
 ( .4278) الحديث رقم،  2/519 ، السفر في الصالة : باب ، الصالة : كتاب:  المصنف ((3
:  قال من ، العيد يوم الصالة/  العيدين صالة : كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((4

 ( .5851) الحديث رقم،  8 /2،  ركعتين
 الحديث رقم،  1/307،  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر مسند:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((5

(257. ) 
 /2،  السفر في الصالة تقصير : باب،  فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب:  ماجه ابن سنن ((0

 ( .1603) الحديث رقم،  173
 ( .331) الحديث رقم،  405 /1 ، عنه هللا رضي الخطاب بن عمر مسند:  الزخار البحر ((7
 ( .1426) الحديث رقم،  111 /3،  الجمعة صالة عدد : باب،  الجمعة : كتاب:  المجتبى ((8
 ( .241) الحديث رقم،  267 /1،  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر مسند:  يعلى أبي مسند ((9
 زعم من قول المدحض الخبر ذكر/  الصالة : كتاب:  حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان ((16

 ( .2783) الحديث رقم،  22 /7،  ركعتان ال ركعات أربع األصل في الجمعة صالة أن
 ( .5616) الحديث رقم،  181 /5:  األوسط المعجم ((11
 الحديث رقم،  282 /3،  ركعتان الجمعة صالة : باب،  الجمعة : كتاب:  الكبرى السنن ((12

(5718. ) 
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 ركعتان ، الفطر وصالة ركعتان ، األضحى وصالة ركعتان ، السفر
 عليه هللا صلى محمد لسان على قصر غير تمام ركعتان ، الجمعة وصالة
 . وسلم

 دراسة رجال السند :

 عن ، روى الكوفي سفيان أبو الرؤاسي ، مليح بن الجراح بن وكيع -1
 اإلمام : الذهبي حنبل ، قال بن أحمد : عنه ، وروى الثوري سفيان :

 كبار من عابد ، حافظ ثقة : حجر ابن ، وقال العراق محدث الثبت ، الحافظ
هـ( 197، )ت  التاسعة

(1)
 . 

 حجة إمام عابد فقيه حافظ ثقة، الثوري  مسروق بن سعيد بن سفيان -2
 دلس ربما وكان ،

(2)
 . 

 ، الثوري سفيان:  عن روى ، البصري مهدي بن الرحمن عبد -3
 بالرجال عارف ، حافظ ثبت ، ثقة حنبل بن محمد بن أحمد:  عنه وروى

 والحديث
(3)

 . 
 عبد أبو اليامي ، كعب بن عمرو بن الكريم عبد بن الحارث بن زبيد -4

 : عنه ، وروى ليلى أبي بن الرحمن عبد : عن الكوفي ، روى الرحمن
 ثبت ثقة : حجر ابن ، وقال هلل قانت حجة : الذهبي ، قال الثوري سفيان
هـ( 122، )ت  السادسة من عابد ،

(4)
 . 

 عن الكوفي ، روى ثم المدني ، األنصاري ليلى أبي بن الرحمن عبد -5
 أئمة من : الذهبي ، قال اليامي زبيد : عنه ، وروى الخطاب بن عمر :

 من سماعه في اختلف الثانية ، من ثقة ، : حجر ابن وثقاتهم ، وقال التابعين
هـ( 83، )ت عمر

(5)
 . 

 أمير حفص ، العدوي ، أبو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي -0
المؤمنين 
(0)

 . 
 

                                                
 ، 402 /36:  الكمال تهذيبو ، 502 /7:  الثقات، و 341 /2:  الثقات معرفة : ينظر ((1

 . 581 ص:  التهذيب وتقريب ، 223 /1:  الحفاظ تذكرةو ، 356 /2:  والكاشف
 ( .32) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((2
 ( .1) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((3
 والكاشف ، 9/289:  الكمال تهذيبو ، 0/341:  الثقات، و 1/307:  الثقات معرفة : ينظر ((4

 . 213 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/461: 
 والكاشف ، 17/372:  الكمال تهذيبو ، 5/166:  الثقات، و 2/80:  الثقات معرفة : ينظر ((5

 . 349 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/584:  االعتدال ميزانو ، 1/041: 
 ( .35) رقم األثر:  ينظر ، ترجمته سبقت ((0
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 الحكم على األثر سندا :
 ليلى أبي بن الرحمن وعبدإسناده صحيح ؛ رجاله كلهم ثقات ،  األثرهذا 

 عند ـ الذي لم يسمع من عمر بن الخطاب ؛ قد بين الواسطة بينه وبين عمر
ابن ماجه 
(1)

، والنسائي  
(2)

، وابن خزيمة  
(3)

،  عجرة بن كعب وهو ـ ، 
 وهللا أعلم .

 ورواية الشيخين ، رجال ثقات رجاله صحيح ، قال األرنؤوط : حديث
 بين لكنه منه ، يسمع لم فهو مرسلة ، عمر عن ليلى أبي بن الرحمن عبد

 اإلسناد فصح عجرة ، بن كعب وهو أحمد ، اإلمام غير عند بينهما الواسطة
كعب  بذكر

(4)
 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
/ 2 ، السفر في الصالة تقصير:  باب ، فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب:  ماجه ابن سنن ((1

 ( .1604) الحديث رقم ، 173
: المتوفى) النسائي الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو:  الكبرى السنن ((2

 قدم،  األرناؤوط شعيب: عليه أشرف،  شلبي المنعم عبد حسن: أحاديثه وخرج حققه،  (هـ363
 - هـ 1421 األولى،: الطبعة،  بيروت - الرسالة مؤسسة ، التركي المحسن عبد بن هللا عبد: له

 الحديث رقم،  271 /1،  النحر وصالة الفطر صالة عدد : باب،  الصالة : كتاب،  م 2661
(495. ) 
 رقم،  093 /1،  العيدين صالة ركعات عدد : باب،  الصالة : كتاب:  ُخَزيمة ابن صحيحُ  ((3

 ( .1425) الحديث
 .307 /1:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند في الحديث هذا على األرنؤوط تعليق:  ينظر ((4
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 المطلب الثاني

 عيد الفطروضحى صالة عيد األعدد تكبيرات 

 ( :06) رقم الحديث
 تكبيرة منها تكبيرات ؛ سبع األولى في ويكبر قال ابن قدامة المقدسي :

 أن عائشة روت لما القيام ؛ تكبيرة سوى خمسا الثانية وفي اإلحرام ،
 في واألضحى ، الفطر في التكبير: قال  - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول
 الركوع . تكبيَرَتي سوى تكبيرات خمس الثانية وفي تكبيرات ، سبع األولى
داود  أبو رواه

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه أحمد 
(2)

، وابن ماجه  
(3)

، وأبو داود  
(4)

، والدارقطني  
(5)

  ،
والحاكم 
(0)

والبيهقي ،  
(7)

 ، جميعهم من طريق عائشة )رضي هللا عنها( . 

 ابن عن ، عقيل عن ، لهيعة ابن حدثنا ، قتيبة حدثنا قال أبو داود :
 - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن:  عائشة عن،  عروة عن ، شهاب
 الثانية وفي ، تكبيرات سبع األولى في ، واألضحى الفطر في يكبر كان
 . خمسا

 دراسة رجال السند :

 ثبت ثقةسعيد الثقفي ،  بن قتيبة -1
(8)

 . 

 

                                                
 . 341 /1الكافي :  ((1
 422 /46،  عنها هللا رضي الصديق بنت عائشة الصديقة مسند:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((2

 ( .24302) الحديث رقم، 
 في اإلمام يكبر كم في جاء ما : باب،  فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب:  ماجه ابن سنن ((3

 ( .1286) الحديث رقم،  327 /2،  العيدين صالة
 الحديث رقم ، 2/353 ، العيدين في التكبير : باب ، الصالة : كتاب:  داود أبي سنن ((4

(1149. ) 
 ( .1721) الحديث رقم،  2/383،  العيدين : كتاب:  الدارقطني سنن ((5
 ( .1169) الحديث رقم،  438 /1،  العيدين صالة : كتاب:  المستدرك ((0
 رقم،  465 /3،  العيدين صالة في التكبير : باب،  العيدين صالة : كتاب:  الكبرى السنن ((7

 ( .0174) الحديث
 ( .33) رقم األثر:  ينظر ، ترجمته سبقت ((8
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 وروى ، خالد بن عقيل:  عن روى ،الحضرمي  لهيعة بن هللا عبد -2
 ُضّعف . سعيد بن قتيبة:  عنه

(1)
 . 

 ، روى موالهم األموي خالد أبو األيلي ، عقيل بن خالد بن عقيل -3
،  لهيعة بن هللا عبد : عنه ، وروى الزهري شهاب بن مسلم بن محمد : عن
 من ثبت ، ثقة : حجر ابن ، وقال كتاب صاحب حافظ ، : الذهبي قال

 هـ(144، )ت السادسة
(2)

 . 
  وإتقانه جاللته على متفق ، الزهري شهاب بن مسلم بن محمد -4
وثبته 
(3)

 . 
،  المدني هللا عبد أبو األسدي ، خويلد بن العوام بن الزبير بن عروة -5
 بن مسلم بن محمد : عنه ، وروى المؤمنين أم عائشة خالته : عن روى
 ابن ، وقال ثبتا حافظا بالسيرة ، عالما كان : الذهبي ، قال الزهري شهاب
 هـ(94، )ت الثالثة من مشهور ، فقيه ثقة : حجر

(4)
 . 

 وسلم )أم عليه هللا صلى النبي الصديق ، زوج بكر أبي بنت عائشة -0
 المؤمنين(

(5)
 . 

 : سندا الحديث على الحكم

 وقع وقد، ولضعف ابن لهيعة ،  الضطرابهإسناد هذا الحديث ضعيف ؛ 
 منه ، وهللا أعلم .  االضطراب

 لهيعة ابن من فيه االضطرابقال الدارقطني : 
(0)

ـ حيث أن ابن لهيعة  . 
، وتارة  يزيد بن خالدتارة يرويه فيقول : عن عقيل ، وتارة يقول : عن 

ـ . وقد ضعف هذا الحديث البخاري  ويونس حبيب أبي بن يزيد عن يقول :
 الترمذي عنه نقله، فيما 

(7)
 . 

                                                
 ( .41) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((1
 ، 26/242:  الكمال تهذيبو ، 7/365:  الثقات، و 2/144 : الثقات معرفة : ينظر ((2

 . 390 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/32:  والكاشف
 ( .46) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((3
 والكاشف ، 26/11:  الكمال تهذيبو ، 5/194:  الثقات، و 2/133:  الثقات معرفة : ينظر ((4

 . 389 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/56:  الحفاظ تذكرةو ، 2/18: 
 ( .20) رقم الحديث:  ينظر ، اترجمته سبقت ((5
 . 116 /14:  العلل ((0
 الترمذي، الضحاك، بن موسى بن َسْورة بن عيسى بن محمد:  الكبير الترمذي عللينظر :  ((7

 صبحي: المحقق،  القاضي طالب أبو: الجامع كتب على رتبه،  (هـ279: المتوفى) عيسى أبو
 النهضة مكتبة،  الكتب عالم ، الصعيدي خليل محمود،  النوري المعاطي أبو،  السامرائي
 . 93هـ ، ص 1469 األولى، الطبعة،  بيروت - العربية
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 العاص بن عمرو بن هللا عبدحديث  منها ::  الباب أحاديث له وتشهد
عند ابن ماجه 
(1)

وأبي داود  ، 
(2)

 المزني عوف بن عمروحديث  ومنها : ، 
عند ابن ماجه 
(3)

، والترمذي  
(4)

 . 

 وهو ، حسن حديث:  المزني عوف بن عمرو حديثقال الترمذي عن 
 وسلم عليه هللا صلى النبي عن الباب هذا في روي شيء أحسن

(5)
ونقل  . 

،  أقول وبه،  هذا من أصح شيء الباب في ليسعن البخاري أنه قال : 
 أبيه عن،  شعيب بن عمرو عن،  الطائفي الرحمن عبد بن هللا عبد وحديث

 أيضا صحيح هو الباب هذا في،  جده عن، 
(0)

 . 

 الحسن الحديث درجة الى بشواهده يرتقي عائشة حديث فإن ؛ فعليه
 . أعلم وهللا ، لغيره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 في اإلمام يكبر كم في جاء ما : باب،  فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب:  ماجه ابن سنن ((1

 ( .1278) الحديث رقم،  320 /2،  العيدين صالة
 الحديث رقم،  355 /2 ، العيدين في التكبير : باب ، الصالة : كتاب:  داود أبي سنن ((2

(1151 ). 
 في اإلمام يكبر كم في جاء ما : باب،  فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب:  ماجه ابن سنن ((3

 ( .1279، رقم الحديث ) 327 /2،  العيدين صالة
 الحديث رقم ، 076/ 1 ، العيدين في التكبير في:  باب ، العيدين أبواب:  الكبير الجامع ((4

(530. ) 
 . 076/ 1 : الكبير الجامع ((5
 . 93: ص  الكبير الترمذي علل ((0
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 السابع المبحث

 العيد صالة قبل اإلنتفال وعدم الصلوات عقب التكبير

 

 : مطلبان وفيه

 . األضحى عيد في الصلوات عقب التكبير:  األول المطلب

  موضع في بعدها وال العيد صالة قبل اإلنتفال عدم:  الثاني المطلب
 . الصالة
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 ولاألالمطلب 

 ضحىالتكبير عقب الصلوات في عيد األ

 ( :09) رقم الحديث

: ضربين  على فهو األضحى في التكبير فأما المقدسي : قال ابن قدامة
 إلى العشر أول من األوقات ، جميع في فالتكبير المطلق فأما. ومقيد  مطلق
 صالة من الصلوات ، أدبار في التكبير فهو المقيد وأما. التشريق  أيام آخر

 عن روي التشريق ... . وقد أيام آخر من العصر إلى عرفة يوم الصبح
 أقبل ثم عرفة ، يوم الصبح صلى - وسلم عليه هللا صلى - النبي أن جابر
التشريق  أيام آخر إلى التكبير ومد أكبر . هللا: فقال  علينا

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه الدارقطني 
(2)

، والبيهقي  
(3)

، كالهما من طريق جابر بن عبد  
 هللا )رضي هللا عنه( .

،  قالبة أبو ثنا،  السماك بن أحمد بن عثمان ثنا : قال ،لدارقطنيل واللفظ
 وعبد،  جعفر أبي عن،  جابر عن،  شمر بن عمرو عن،  نجيح بن نائل ثنا

 هللا صلى هللا رسول كان:  قال،  هللا عبد بن جابر عن،  سابط بن الرحمن
 على:  فيقول أصحابه على يقبل عرفة غداة من الصبح صلى إذا وسلم عليه

 أكبر وهللا ، هللا إال إله ال ، أكبر هللا ، أكبر هللا ، أكبر هللا:  ويقول،  مكانكم
 آخر من العصر صالة إلى عرفة غداة من فيكبر،  الحمد وهلل ، أكبر هللا ،

 . التشريق أيام

 دراسة رجال السند :

 المعروف الدقاق ، عمرو أبو يزيد ، بن هللا عبد بن أحمد بن عثمان -1
الدارقطني ،  : عنه الرقاشي ، وروى قالبة أبي : عن ، روى السماك بابن
  ثقة الثقات ، وقال الخطيب البغدادي : كان من كان:  الدارقطني قال

                                                
 . 343 /1الكافي :  ((1
 ( .1737) الحديث رقم،  396 /2 ، العيدين : كتاب:  الدارقطني سنن ((2
 صالة خلف بالتكبير يبتدئ أن استحب من : باب،  العيدين صالة : كتاب:  الكبرى السنن ((3

 ( .0278) الحديث رقم،  3/446،  عرفة يوم من الصبح
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العراق ،  مسند الصادق ، المكثر المحدث اإلمام الشيخ : الذهبي ثبتا ، وقال
 هـ(344 )ت

(1)
 . 

 الرقاشي ، الملك عبد بن محمد بن هللا عبد بن محمد بن الملك عبد -2
 أبو : عنه ، روى لقب قالبة وأبو محمد ، أبا يكنى البصري ، قالبة أبو

 ، وقال يخطئ صدوق : الذهبي السماك ، قال بن أحمد بن عثمان عمرو
 الحادية من بغداد ، سكن لما حفظه تغير يخطئ ، صدوق : حجر ابن

 هـ(270 ، )ت عشرة
(2)

 . 
،  البغدادي أو البصري سهل أبو الثقفي ، أو الحنفي نجيح بن نائل -3
 ابن ، وقال ضعيف : الذهبي الجعفي ، قال شمر بن عمرو : عن روى
 هـ(216 - 261، )ت  التاسعة من ضعيف ، : حجر

(3)
 . 

 : عن الشيعي ، روى الكوفي هللا عبد أبو الجعفي ، شمر بن عمرو -4
 متروك ، قال النسائي : الحنفي نجيح بن نائل : عنه الجعفي ، وروى جابر

 هـ(157متروك ، )ت  رافضي : الذهبي وقالالحديث ، 
(4)

 . 
 عن الكوفي ، روى هللا عبد أبو الجعفي ، الحارث بن يزيد بن جابر -5
 شمر بن عمرو : عنه الحسين ، وروى بن علي بن محمد جعفر أبي :

 وتركه فشذ ، شعبة وثقه الشيعة ، علماء أكبر من : الذهبي ، قال الجعفي
هـ(128 )ت، الخامسة من رافضي ، ضعيف : حجر ابن ، وقال الحفاظ

(5)
. 

 فاضل الباقر ، ثقة جعفر الحسين ، أبو بن علي بن محمد -0
(0)

 . 

                                                
 بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو:  والمخَتلِف المؤَتلِف:  ينظر ((1

 عبد بن هللا عبد بن موفق: تحقيق،  (هـ385: المتوفى) الدارقطني البغدادي دينار بن النعمان
 ، 3/1245 ، م1980 - هـ1460 األولى، الطبعة،  بيروت - اإلسالمي الغرب دار ، القادر

 . 861 /7:  اإلسالم تاريخ، و 444 /15 : النبالء أعالم سيرو ، 13/196:  بغداد تاريخو
 ، 18/461:  الكمال تهذيبو ، 8/391:  الثقات، و 5/309:  والتعديل الجرح : ينظر ((2

 . 305 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/009:  والكاشف
 حبان بن أحمد بن حبان بن محمد:  والمتروكين والضعفاء المحدثين من المجروحين : ينظر ((3

 محمود: المحقق،  (هـ354: المتوفى) الُبستي الدارمي، حاتم، أبو التميمي، َمْعبَد، بن معاذ بن
 والمتروكون الضعفاء، و 3/06،  هـ1390 األولى، الطبعة،  حلب - الوعي دار ، زايد إبراهيم

: المحقق،  (هـ597: المتوفى) الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال: 
 تهذيب، و 3/155هـ ، 1460 األولى، الطبعة،  بيروت - العلمية الكتب دار،  القاضي هللا عبد

 ص:  التهذيب وتقريب ، 5/267:  اإلسالم تاريخو ، 2/310:  والكاشف ، 29/367:  الكمال
559 . 

 ص:  الضعفاء ديوانو ، 75 /2:  المجروحينو ، 86ص :  والمتروكون الضعفاء:  ينظر ((4

 . 176 /4:  اإلسالم تاريخ، و 363
 الكمال تهذيبو ، 2/327:  الرجال ضعفاء في الكامل، و 1/191:  الكبير الضعفاء : ينظر ((5

 . 137 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/288:  والكاشف ، 4/405: 
 ( .55) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((0
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 وهو سابط ، بن هللا عبد ابن ويقال : سابط ، بن الرحمن عبد -7
 المكي ، روى الجمحي ، الرحمن عبد بن هللا عبد ابن ، ويقال : الصحيح

 كثير ثقة : حجر ابن ، وقال ثقة فقيه : الذهبي ، قال هللا عبد بن جابر : عن
 هـ(118 ، )ت الثالثة ، من اإلرسال

(1)
 . 

هللا األنصاري ، صاحب رسول هللا صلى هللا عليه  عبد بن جابر -8
وسلم 
(2)

 . 

 : سندا الحديث على الحكم

متروك ،  الجعفي شمر بن عمروإسناد هذا الحديث ضعيف جدا ؛ فيه 
 وهللا أعلم .

 ضعف اإلسناد هذا فيقال البيهقي : 
(3)

 حديث هذا. وقال ابن الجوزي :  
 يثبت ال

(4)
كذاب ،  زائغ متروك عمرو ؛ واه إسناد هذا. وقال ابن الملقن :  

 بذلك األئمة له شهد كما
(5)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
:  والكاشف ، 17/123:  الكمال تهذيبو ، 5/92:  الثقات، و 2/77:  الثقات معرفة : ينظر ((1

 . 346 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/028
 ( .3) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((2
 بكر أبو الخراساني، الُخْسَرْوِجردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد:  الكبير الدعوات ((3

 الكويت - والتوزيع للنشر غراس ، البدر هللا عبد بن بدر: المحقق،  (هـ458: المتوفى) البيهقي
 . 2/105،  م 2669 ، األولى الطبعة

 الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال:  الخالف أحاديث في التحقيق ((4

 بيروت - العلمية الكتب دار ، السعدني محمد الحميد عبد مسعد:  المحقق،  (هـ597:  المتوفى)
 . 1/513هـ ، 1415 ، األولى الطبعة، 
 . 5/96:  المنير البدر ((5
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 الثانيالمطلب 

 وال بعدها في موضع الصالة صالة العيدنتفال قبل عدم اإل

 ( :02) رقم الحديث

 موضع في وبعدها الصالة قبل يتنفل وال المقدسي :قال ابن قدامة 
: قال  سعيد أبو روى لما رجوعه ، بعد يصلي أن بأس وال. ...  الصالة
 رجع فإذا شيئا ، العيد قبل يصلي ال - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول كان
ماجه  ابن رواه . ركعتين صلى منزله إلى

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

 أحمد أخرجه
(2)

وابن ماجه  ، 
(3)

، وأبو يعلى  
(4)

، وابن خزيمة  
(5)

  ،
والحاكم 
(0)

والبيهقي ،  
(7)

، جميعهم من طريق أبي سعيد الخدري )رضي  
 هللا عنه( .

 حدثنا ، جميل بن الهيثم حدثنا ، يحيى بن محمد حدثنا قال ابن ماجه :
 عطاء عن ، عقيل بن محمد بن هللا عبد حدثنا ، الرقي عمرو بن هللا عبيد
 عليه هللا صلى - هللا رسول كان:  قال ، الخدري سعيد أبي عن،  يسار بن

 . ركعتين صلى منزله إلى رجع فإذا ، شيئا العيد قبل يصلي ال - وسلم

 دراسة رجال السند :

الذهلي ، ثقة حافظ  يحيى بن محمد -1
(8)

 . 
 : عن ، روى أنطاكية نزيل سهل ، أبو البغدادي ، جميل بن الهيثم -2
 ، قال الذهلي يحيى بن محمد : عنه ، وروى الرقي عمرو بن هللا عبيد

                                                
 . 342/ 1:  الكافي ((1
 رقم،  323 /17،  عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي مسند:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((2

 ( .11220) الحديث
 صالة قبل الصالة في جاء ما : باب،  فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب:  ماجه ابن سنن ((3

 ( .1293) الحديث رقم،  334 /2،  وبعدها العيد
 ( .1347) الحديث رقم،  566 /2،  الخدري سعيد أبي مسند:  يعلى أبي مسند ((4
 من الرجوع بعد المنزل في الصالة استحباب : باب،  الصالة : كتاب:  ُخَزيمة ابن صحيحُ  ((5

 ( .1409) الحديث رقم،  711 /1،  المصلى
 ( .1162) الحديث رقم،  1/437،  العيدين صالة : كتاب:  الصحيحين على المستدرك ((0
،  المصلى في وبعده العيد قبل يصلي ال اإلمام : باب،  العيدين صالة : كتاب:  الكبرى السنن ((7

 ( .0228) الحديث رقم،  424 /3
 ( .32) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((8
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 وكأنه الحديث ، أصحاب من ثقة ، : حجر ابن ، وقال صالح حجة : الذهبي
 هـ(213، )ت  التاسعة صغار من فتغيَّر ، َتَرك

(1)
 . 

 األسدي ، روى وهب أبو الرقي ، الوليد أبي بن عمرو بن هللا عبيد -3
 األنطاكي جميل بن الهيثم : عنه ، وروى عقيل بن محمد بن هللا عبد : عن
،  الثامنة من وهم ، فقيه ربما ثقة : حجر ابن ، وقال الحافظ : الذهبي ، قال
 هـ(186)ت 

(2)
 . 

 محمد أبو الهاشمي ، طالب أبي بن عقيل بن محمد بن هللا عبد -4
 عمرو بن هللا عبيد : عنه ، وروى يسار بن عطاء : عن المدني ، روى

 صدوق : حجر ابن الحسن ، وقال مرتبة في حديثه : الذهبي ، قال الرقي
 هـ(146، )ت بعد  الرابعة ، من بأخرة تغير ويقال : لين ، حديثه في

(3)
 . 

 ميمونة ، روى مولى المدني ، محمد أبو الهاللي ، يسار بن عطاء -5
 ، قال عقيل بن محمد بن هللا عبد : عنه ، وروى الخدري سعيد أبي : عن

 فاضل ، ثقة : حجر ابن ، وقال وعلمائهم التابعين كبار من كان : الذهبي
 هـ(163، )ت  الثانية صغار من وعبادة ، مواعظ صاحب

(4)
 . 

 هللا صلى هللا رسول الخدري ، صاحب سعيد مالك ، أبو بن سعد -0
وسلم  عليه

(5)
 . 

 الحكم على الحديث سندا :

، وهو صدوق  عقيل بن محمد بن هللا عبدهذا الحديث إسناده حسن ؛ فيه 
 ، وهللا أعلم .

 

 

 

                                                
 ، 36/305:  الكمال تهذيبو ، 9/230:  الثقات، و 2/335:  الثقات معرفة : ينظر ((1

 . 577 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/344:  والكاشف
 ، 19/130:  الكمال تهذيب، و 2/112:  الثقات معرفةو ، 5/392:  الكبير التاريخ : ينظر ((2

 . 373 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/085:  والكاشف
 10/78:  الكمال تهذيبو ، 153 /5:  والتعديل الجرح، و 183 /5:  الكبير التاريخ : ينظر ((3

 . 321 ص:  التهذيب وتقريب ، 485 /2:  االعتدال ميزانو ، 594 /1:  والكاشف ،
 ، 26/125:  الكمال تهذيبو ، 5/199:  الثقات، و 2/137:  الثقات معرفة : ينظر ((4

 . 392 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/25:  والكاشف
 ( .19) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((5
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 جيد إسنادهقال ابن الملقن : 
(1)

 حسن إسناد هذا. وقال البوصيري :  
(2)

  .
 حسن بإسناد ماجه بنا أخرجهوقال ابن حجر : 

(3)
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . 09 /5:  المنير البدر ((1
 . 153 /1:  الزجاجة مصباح ((2
 بلوغ، و 470 /2:  الباري فتح، و 219 /1:  الهداية أحاديث تخريج في الدرايةينظر :  ((3

 . 267: ص  المرام
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 السادس الفصل

 الخوف وصالة المريض صالة

 

 : مبحثان وفيه

 . أخر لعذر أو لمرض باإليماء الصالة جواز:  األول المبحث

 . الخوف صالة كيفية:  الثاني المبحث
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 ولالمبحث األ

 خرأو لعذر أجواز الصالة باإليماء لمرض 

 ( :04) رقم الحديث

 السجود يمكنه ال طين ، أو ماء في كان ومن قال ابن قدامة المقدسي :
 أنس ألن دابته ؛ على والصالة باإليماء ، الصالة فله والبلل ، بالتلوث إال
دابته  على مطير يوم في المكتوبة صلى مالك بن

(1)
 . 

 تخريج الحديث :

 عبد الرزاق أخرجه
(2)

وابن أبي شيبة  ، 
(3)

، والترمذي  
(4)

، والطبراني  
(5)

 ، جميعهم من طريق أنس بن مالك )رضي هللا عنه( موقوفا . 

 بن أنس سمعت:  قال األحول عاصم عن ، معمر عن قال عبد الرزاق :
 فلم المكتوبة الصالة فحضرت ، وطين ماء في يسير كان إنه : يقول مالك

 ، الصالة تفوتنا أن وخشينا:  قال . الماء ذلك من يخرج أن يستطع
 . إيماء دوابنا على فأومأنا ، القبلة واستقبلنا هللا فاستخرنا

 دراسة رجال السند :

ثبت  األزدي ، ثقة راشد بن معمر -1
(0)

 . 
 : عن البصري ، روى الرحمن عبد أبو األحول ، سليمان بن عاصم -2
 ، وقال الحافظ : الذهبي ، قال راشد بن معمر : عنه ، وروى مالك بن أنس
 دخوله بسبب فكأنه القطان ؛ إال فيه يتكلم لم الرابعة ، من ثقة ، : حجر ابن
هـ( 142، )ت  الوالية في

(7)
 . 

                                                
 . 315/ 1:  الكافي ((1
 ، غيرها وإلى القبلة إلى الدابة على المكتوبة يصلي هل:  باب،  الصالة : كتاب:  المصنف ((2

 ( .4512) الحديث رقم،  574 /2،  ؟ الصالة وكيف
 وطين ماء في كنت إذا يقول كان من/  الصلوات : كتاب:  واآلثار األحاديث في المصنف ((3

 ( .4905) الحديث رقم،  1/431،  إيماء فأومئ
 /1،  والمطر الطين في الدابة على الصالة في جاء ما : باب،  الصالة أبواب:  الكبير الجامع ((4

534 . 
 ( .086) الحديث رقم،  243 /1:  الكبير المعجم ((5
 ( .25) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((0
 وتقريب ، 1/519:  والكاشف ، 13/485:  الكمال تهذيبو ، 5/237:  الثقات : ينظر ((7

 . 285 ص:  التهذيب
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 صاحب رسول هللا صلى هللا عليه أنس بن مالك األنصاري ،  -3
وسلم 
(1)

 . 

 سندا : األثرالحكم على 

 هذا األثر إسناده صحيح ؛ رجاله كلهم ثقات ، وهللا أعلم .

 ثقات رجالهقال الهيثمي : 
(2)

 من أنس عن ذلك ثبت:  الصنعانيوقال  . 
 فعله

(3)
 . 

 

 ( :03) رقم الحديث

 هللا صلى - النبي عن ، مرة بن يعلى وروى المقدسي :قال ابن قدامة 
 فوقهم ، من والسماء أصحابه ، ومعه مضيق إلى انتهى أنه - وسلم عليه
 وأصحابه - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول فصلى منهم ، أسفل من والبلة
 رواه الركوع . من أخفض السجود ويجعلون يومئون ، دوابهم ظهور على
 األثرم

(4)
والترمذي  ، 

(5)
 . 

 تخريج الحديث :

أخرجه أحمد 
(0)

والترمذي  ، 
(7)

، والدارقطني  
(8)

، والبيهقي  
(9)

  ،
 جميعهم من طريق يعلى بن مرة الثقفي )رضي هللا عنه( .

                                                
 ( .1) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((1
 الهيثمي سليمان بن بكر أبي بن علي الدين نور الحسن أبو:  الفوائد ومنبع الزوائد مجمع ((2

 هـ، 1414 ، القاهرة القدسي، مكتبة ، القدسي الدين حسام: المحقق،  (هـ867: المتوفى)
 . 2/102،  م1994

 أبو الصنعاني، ثم الكحالني الحسني، محمد بن صالح بن إسماعيل بن محمد:  السالم سبل ((3

 . 1/262،  الحديث دار ، (هـ1182: المتوفى) باألمير كأسالفه المعروف الدين، عز إبراهيم،
 لم أجده في سننه . ((4
 . 315/ 1:  الكافي ((5
 الحديث رقم ، 112 /29 ، الثقفي مرة بن يعلى حديث:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((0

(17573. ) 
 /1 ، والمطر الطين في الدابة على الصالة في جاء ما : باب ، الصالة أبواب:  الكبير الجامع ((7

 ( .411) الحديث رقم،  533
 على والفريضة القيام يستطيع ال المريض صالة : باب،  الصالة : كتاب : الدارقطني سنن ((8

 ( .1429) الحديث رقم،  219 /2،  الراحلة
 ( .2224) الحديث رقم،  12 /2،  للمكتوبة النزول : باب،  الصالة : كتاب:  الكبرى السنن ((9
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 سوار ، بن شبابة حدثنا: قال  موسى ، بن يحيى حدثنا قال الترمذي :
 بن عثمان بن عمرو عن زياد ، بن كثير عن الرماح ، بن عمر حدثنا: قال 
 عليه هللا صلى النبي مع كانوا أنهم جده ، عن أبيه ، عن مرة ، بن يعلى
 السماء َفُمِطُروا ، الصالة ، فحضرت مضيق ، إلى فانتهوا سفر ، في وسلم
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأذن منهم ، أسفل من والبلة فوقهم ، من
إيماء ،  يومئ بهم فصلى راحلته ، على فتقدم وأقام ، راحلته ، على وهو
 .الركوع  من أخفض السجود يجعل

 دراسة رجال السند :

 أصله أبيه ، لقب هو وقيل : خت ، لقبه البلخي ، موسى بن يحيى -1
 الترمذي ، قال : عنه ، وروى سوار بن شبابه : عن ، روى الكوفة من

 ،  العاشرة من ، ثقة : حجر ابن ، وقال اإلمام الحجة الحافظ : الذهبي
هـ( 246)ت 

(1)
 . 

 اسمه كان يقال : خراسان ، من أصله المدائني ، سوار بن شبابة -2
،  الرماح بن ميمون بن عمر : عن فزارة ، روى بني ، مولى مروان
 ، وقال صدوق مرجئ : الذهبي ، قال البلخي موسى بن يحيى : عنه وروى
هـ( 260، )ت  التاسعة من باإلرجاء ، رمي حافظ ، ثقة : حجر ابن

(2)
 . 

 القاضي علي أبو البلخي ، الرماح سعد بن بحر بن ميمون بن عمر -3
 العتكي البرساني سهل أبي زياد بن كثير : عن الرماح ، روى هو ، وسعد
 : حجر ابن ، وقال وثقوه : الذهبي ، قال سوار بن شبابة : عنه ، وروى

هـ( 171، )ت  السابعة من عمره ، آخر في وعمي ثقة ،
(3)

 . 
  بلخ ، روى نزل بصري البرساني ، سهل أبو زياد ، بن كثير -4
 الرماح بن عمر : عنه ، وروى مرة بن يعلى بن عثمان بن عمرو : عن

 ،  السادسة من ثقة ، : حجر ابن ، وقال وثقوه : الذهبي ، قال البلخي
هـ( 136 - 121)ت 

(4)
 . 

                                                
 والكاشف ، 32/0:  الكمال تهذيب، و 207 /9:  الثقات، و 367 /8:  الكبير التاريخ : ينظر ((1

 . 597 ص:  التهذيب وتقريب ، 48 /2:  الحفاظ تذكرةو ، 2/377: 
 12/343:  الكمال تهذيبو ، 447 /1:  الثقات معرفة، و 276 /4:  الكبير التاريخ : ينظر ((2

 . 203 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/477:  والكاشف ،
:  الكمال تهذيبو ، 134: ص  الثقات أسماء تاريخ، و 0/137:  والتعديل الجرح : ينظر ((3

 . 417 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/76:  والكاشف ، 21/516
 ، 24/112:  الكمال تهذيبو ، 353 /7:  الثقات، و 151 /7:  والتعديل الجرح : ينظر ((4

 . 459 ص:  التهذيب وتقريب ، 484 /3:  اإلسالم تاريخو ، 2/143:  والكاشف
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،  أبيه عثمان : عن الثقفي ، روى مرة بن يعلى بن عثمان بن عمرو -5
 ، وقال وثق : الذهبي ، قال البرساني زياد بن كثير سهل أبو : عنه وروى
 السابعة من مستور ، : حجر ابن

(1)
 . 

،  مرة بن يعلى أبيه : عن الثقفي ، روى مرة بن يعلى بن عثمان -0
 : حجر ابن ، قال مرة بن يعلى بن عثمان بن عمرو ابنه : عنه وروى

 الرابعة من مجهول ،
(2)

 . 
 سيابة ، بن يعلى وهو،  المرازم أبو وهب الثقفي ، بن مرة بن يعلى -7

بعدها  الحديبية وما وسلم عليه هللا صلى النبي مع وشهد أمه ، أسلم وسيابة
وسلم ،  عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب أفاضل من من المشاهد ، وكان

 يعلى بن عثمان ابنه : عنه وروى ، وسلم عليه هللا صلى النبي:  عن روى
 (هـ06 - 51 ت)،  مرة بن

(3)
 . 
 الحكم على الحديث سندا :

 عمرو ، وهللا أعلم .وابنه  عثمان ،إسناد هذا الحديث ضعيف ؛ لجهالة 

 ال البلخي الرماح بن عمر به تفرد ، غريب حديث هذاقال الترمذي : 
 حديثه من إال يعرف

(4)
 من يثبت ولم ضعف ، إسناده فيقال البيهقي : و . 

 شدة في ذلك يكون أن وُيحتمل خبره ، قبول يوجب ما رواته بعض عدالة
 الخوف

(5)
 . 

 غريب الحديث :

المطر  أي فوقهم : من السماء -1
(0)

 . 
النداوة  أي البلة : -2

(7)
 . 

 
 
 

                                                
 ، 22/159:  الكمال تهذيبو ، 7/226:  الثقات، و 0/357:  الكبير التاريخ : ينظر ((1

 . 424 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/84:  والكاشف
 . 387 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/15:  والكاشف ، 19/569:  الكمال تهذيب:  ينظر ((2
 ، 32/398:  الكمال وتهذيب ، 5/488:  الغابة وأسد ، 4/1587:  االستيعاب:  ينظر ((3

 . 0/546:  واإلصابة ، 2/552:  اإلسالم تاريخو
 . 1/533 : الكبير الجامع ((4
 . 2/12:  الكبرى السنن ((5
 . 1/193:  المغتذي قوت ((0
 . 1/194المصدر نفسه :  ((7
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 المبحث الثاني

 كيفية صالة الخوف

 ( :05) رقم الحديث

 أن: الثاني ـ من وجوه صالة الخوف ـ  الوجهقال ابن قدامة المقدسي : 
 بكرة ، أبو روى كما كاملة ، صالة طائفة بكل يصلي طائفتين ، يقسمهم
 فصف الظهر ، خوف في - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول صلى: قال 

 فانطلق سلم ، ثم ركعتين فصلى العدو ، بإزاء وبعضهم خلفه ، بعضهم
 خلفه ، فصلوا أولئك جاء ثم بهم ،أصحا موقف فوقفوا معه ، صلوا الذين
أربعا  - وسلم عليه هللا صلى - هللا لرسول فكان سلم ، ثم ركعتين بهم فصلى

داود  أبو رواه ركعتين . ركعتين وألصحابه ،
(1)

 . 

 تخريج الحديث :

الطيالسي  أخرجه
(2)

، وأحمد  
(3)

وأبو داود  ، 
(4)

والبزار  ، 
(5)

  ،
والنسائي 
(0)

، وابن حبان  
(7)

، والدارقطني  
(8)

، والبيهقي  
(9)

، جميعهم من  
 )رضي هللا عنه( . بكرة أبيطريق 

 ، األشعث حدثنا ، أبي حدثنا ، معاذ بن هللا عبيد حدثنا قال أبو داود :
 في - وسلم عليه هللا صلى - النبي صلى:  قال ، بكرة أبي عن ، الحسن عن

 فصلى ، العدو بإزاء وبعضهم ، خلفه بعضهم فصف ، الظهر خوف
 جاء ثم ، أصحابهم موقف فوقفوا معه صلوا الذين فانطلق ، سلم ثم ركعتين

                                                
 . 317 /1الكافي :  ((1
 ( .918) الحديث رقم،  264 /2: مسند أبي بكرة ،  الطيالسي داود أبي مسند ((2
 رقم،  34/56،  كلدة بن الحارث بن نفيع بكرة أبي حديث:  حنبل بن أحمد اإلمام مسند ((3

 ( .26468) الحديث
،  434 /2،  ركعتين طائفة بكل يصلي:  قال من : باب،  الصالة : كتاب:  داود أبي سنن ((4

 ( .1248) الحديث رقم
 ( .3058) الحديث رقم،  9/111،  بكرة أبي حديث:  الزخار البحر ((5
 ( .1555) الحديث رقم،  179 /3،  الخوف صالة : كتاب:  المجتبى ((0
 صالة من السادس النوع ذكر/  الصالة : كتاب:  حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان ((7

 ( .2881) الحديث رقم،  135 /7،  الخوف
 ( .1781) الحديث رقم،  412 /2،  وأقسامها الخوف صالة صفة : باب:  الدارقطني سنن ((8
 ، ويسلم ركعتين طائفة بكل يصلي اإلمام : باب ، الخوف صالة : كتاب:  الكبرى السنن ((9

 ( .0630) الحديث رقم،  3/309
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 صلى - هللا لرسول فكانت ، سلم ثم ركعتين بهم فصلى ، خلفه فصلوا أولئك
 . ركعتين ركعتين وألصحابه ، أربعا - وسلم عليه هللا

 دراسة رجال السند :

 عمرو أبو العنبري ، حسان بن نصر بن معاذ بن معاذ بن هللا عبيد -1
داود  أبو : عنه ، وروى العنبري معاذ بن معاذ أبيه : عن ، روى البصري
 ابن رجح حافظ ، ثقة : حجر ابن ، وقال الحجة الحافظ : الذهبي ، قال
 هـ(237، )ت  العاشرة من عليه ، المثنى أخاه معين

(1)
 . 

 البصري المثنى أبو العنبري ، حسان بن نصر بن معاذ بن معاذ -2
 بن هللا عبيد ابنه : عنه ، وروى الملك عبد بن أشعث : عن القاضي ، روى

 متقن ، ثقة : حجر ابن الحافظ ، وقال : الذهبي ، قال العنبري معاذ بن معاذ
 هـ(190، )ت  التاسعة كبار من

(2)
 . 

 عن هانئ ، روى أبا يكنى بصري ، الحمراني الملك عبد بن أشعث -3
،  وثقوه : الذهبي ، قال معاذ بن معاذ : عنه وروى،  البصري الحسن :

 هـ(140، )ت  السادسة من فقيه ، ثقة : حجر ابن وقال
(3)

 . 
 كثيرا يرسل وكان ، مشهور فاضل فقيه البصري ، ثقة الحسن -4

ويدلس 
(4)

 . 
: بكنيته ، قيل  الثقفي ، مشهور بكرة كلدة ، أبو بن الحارث بن نفيع -5
 هللا رسول إلى الطائف يوم مسروح ، نزل بن نفيع: وقيل  مسروح ، اسمه
بكرة ،  أبا وكني فأسلم ، بكرة ، في الطائف حصن من وسلم عليه هللا صلى

 وروى ، وسلم عليه هللا صلى النبي:  عن الصحابة ، روى فضالء وهو من
 (هـ51ت)،  البصري الحسن:  عنه

(5)
 . 

 الحكم على الحديث سندا :

 رجاله كلهم ثقات ، وهللا أعلم .إسناد هذا الحديث صحيح ؛ 

                                                
 ، 158 /19:  الكمال تهذيبو ، 460 /8:  الثقات، و 461 /5:  الكبير التاريخ : ينظر ((1

 . 374 ص:  التهذيب وتقريب ، 58 /2:  الحفاظ تذكرةو ، 080 /1:  والكاشف
 ، 28/132:  الكمال تهذيبو ، 7/482:  الثقات، و 7/305:  الكبير التاريخ : ينظر ((2

 . 530 ص:  التهذيب وتقريب ، 2/273:  والكاشف
:  والكاشف ، 3/277:  الكمال تهذيبو ، 0/02:  الثقات، و 1/232:  الثقات معرفة : ينظر ((3

 . 113 ص:  التهذيب وتقريب ، 1/253
 ( .44) رقم الحديث:  ينظر ، ترجمته سبقت ((4
 واإلصابة ، 36/5:  الكمال وتهذيب ، 0/35:  الغابة وأسد ، 4/1536:  االستيعاب:  ينظر ((5

 :0/309 . 
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 صحيح بسند داود أبو أخرجهقال الزيلعي : 
(1)

 رواهوقال ابن الملقن :  . 
 صحيح بإسناد والنسائي داود أبو

(2)
 . 

 

 ( :00) رقم الحديث

سادسا ـ من وجوه صالة  وجها نعرف وال قال ابن قدامة المقدسي :
 وسلم عليه هللا صلى - النبي صلى: قال عباس، ابن روى ما غير الخوف ـ

َقَرد بذي -
(3)

 صفا فصف القبلة، وبين بينه والمشركون الخوف، صالة 
 مصاف إلى هؤالء ذهب ثم ركعة، بهم فصلى العدو، موازي وصفا خلفه

 عليهم، سلم ثم ركعة، بهم فصلى هؤالء، مصاف إلى هؤالء ورجع هؤالء،
 ركعة . ركعة ولهم ركعتان، - وسلم عليه هللا صلى - هللا لرسول فكانت
األثرم  رواه

(4)
 
(5)

 . 

 تخريج الحديث :

البخاريأخرجه و
(0)

 )رضي هللا عنه( . عبد هللا بن عباسمن طريق  ،

 عن حرب، بن محمد حدثنا: قال شريح، بن حيوة حدثنا :قال البخاري
الزبيدي
(7)

الزهري عن ،
(8)

 ابن عن عتبة، بن هللا عبد بن هللا عبيد عن ،

                                                
 أبو الدين جمال:  الزيلعي تخريج في األلمعي بغية حاشيته مع الهداية ألحاديث الراية نصب ((1

 يوسف محمد: للكتاب قدم،  (هـ702: المتوفى) الزيلعي محمد بن يوسف بن هللا عبد محمد
 أكملها ثم الحج، كتاب إلى الفنجاني، الديوبندي العزيز عبد: الحاشية ووضع صححه،  الَبُنوري
 - بيروت - والنشر للطباعة الريان مؤسسة ، عوامة محمد: المحقق،  الكاملفوري يوسف محمد
،  م1997ـ   هـ1418 األولى، الطبعة،  السعودية - جدة -اإلسالمية للثقافة القبلة دار / لبنان
2/240 . 
 . 5/8:  المنير البدر ((2
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وكان خيبر، وبين بينها المدينة من ليلتين على ماء: درَ قَ  ذو ((3

 . 4/321، ينظر : معجم البلدان :  لقاحه على أغار حين عيينة طلب في خرج المّ  ؛ إليه انتهى
 . 318 /1الكافي :  ((4
 لم أجده في سننه . ((5
 ، الخوف صالة في بعضا بعضهم يحرس : باب ، الخوف صالة أبوابصحيح البخاري :  ((0

 ( .944) الحديث رقم، 14 /2
 وروى ، الزهري:  عن روى ،  الشامي الزبيدي الهذيل أبو ، عامر بن الوليد بن محمد:  هو ((7

 . 084 /2:  البخاري صحيح رجال:  ينظر ،( هـ148ت) ، حرب بن محمد:  عنه
 عبيد:  عن روى ، الزهري بكر أبو ، شهاب بن هللا عبد بن هللا عبيد بن مسلم بن محمد:  هو ((8

 رجال:  ينظر ،( هـ124ت) ، الزبيدي الوليد بن محمد:  عنه وروى ، عتبة بن هللا عبد بن هللا
 . 2/077:  البخاري صحيح



 

269 
 

 الناس وقام وسلم، عليه هللا صلى النبي قام: »قال عنهما، هللا رضي عباس
 معه، وسجدوا سجد ثم معه، منهم ناس وركع وركع معه وكبروا فكبر معه،
 األخرى الطائفة وأتت ،إخوانهم وحرسوا ،سجدوا الذين فقام للثانية، قام ثم

 بعضهم يحرس ولكن صالة؛ في كلهم والناس معه، وسجدوا فركعوا
 . «بعضا
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 الخاتمة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله 
 وصحبه أجمعين .

 أما بعد :

فبعَد أْن أكملت هذه الدراسة، آن لي أْن أُلَِخَص أهم النتائج التي توصلت 
 هي : اإليها، ومن أهم

 بن محمد بن أحمد بن هللا عبد محمد أبو الدين موفق هوابن قدامة  -1
اِعيل، (هـ541) سنة شعبان في ولد المقدسي، الجماعيلي، قدامة وتوفي  بَجمَّ
 ( سنة .79هـ(، وكان له يوم توفي )026سنة ) بدمشق بمنزله
 بين متوسط كتاب وهو، للمتوسطينكتاب الكافي ألفه ابن قدامة  -2
 . الحنابلة كتب أهم من، ويعد والمغني المقنع
 الحديث وعلومه . ابن قدامة له باع طويل في -3
يعزو الحديث في بعض األحيان إلى كتب السنن والمسانيد وغيرها،  -4

 بينما الحديث في الصحيحين أو في أحدهما .
يذكر الحديث ويحكم عليه أحيانا من حيث الصحة وغيرها، ويكون  -5

الصواب معه غالبا، وقد خالفته في بعض المواطن في الحكم على الحديث 
 في الحكم على الرجال .قوال أئمة الجرح والتعديل بحسب ما ظهر لي من أ

 يروي الحديث بالمعنى، وهذا شأن عامة الفقهاء . -0
يستشهد بأحاديث موصولة، والصواب في هذه األحاديث اإلرسال  -7

 وليس الوصل، وهذا قليل نادر .
عدد األحاديث في كتاب الصالة، من باب صفة األئمة إلى باب  -8

( حديثا مع المكررة، ومن غير 57حين )صالة الكسوف، في غير الصحي
 ( حديثا .50المكررة )

عدد األحاديث التي عزاها ابن قدامة إلى السنن والمسانيد وغيرها،  -9
 ( أحاديث .7وهي في الصحيحين أو في أحدهما )

( حديثا، وعدد 14عدد األحاديث الصحيحة ـ خارج الصحيحين ) -16
( حديثا، 19الضعيفة )( حديثا، وعدد األحاديث 19األحاديث الحسنة )

 ( أحاديث .5وعدد األحاديث الضعيفة ضعفاً شديداً )
أكثر األحاديث واآلثار المروية هي من رواية جابر بن عبد هللا  -11

 وعبد هللا بن عباس، رضي هللا عنهما .
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أكثر األحاديث التي يستدل بها ابن قدامة من السنن األربع، والسيما  -12
 حاديث األحكام .من سنن أبي داود؛ إذ قد جمعت أ

 كان فما والزلل، للخطأ معرض طالب من متواضع، جهد هذا:  وختاماً 
 ومن فمني نسيان، أو سهو أو خطأ من فيه كان وما هللا، فمن توفيق من فيه

 . الشيطان

 هلل والحمد المرسلين، على وسالم يصفون، عما العزة رب ربك سبحان
 . العالمين رب
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 والمراجعالمصادر 

 

 القران الكريم

: محمد بن حبان بن أحمد بن  اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان -1
حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي 

ترتيب: األمير عالء الدين علي بن بلبان ،  هـ(354)المتوفى: 
 ،  : شعيب األرنؤوط، تحقيق  هـ( 739الفارسي )المتوفى: 

 . م 1988 -هـ  1468الطبعة األولى، ،  مؤسسة الرسالة، بيروت
 الرحمن عبد بن الحق عبد: الصحيحة  الصغرى الشرعية األحكام -2

 األندلسي األزدي، إبراهيم سعيد بن الحسين بن هللا عبد بن
 أم: ، المحقق (هـ 581: المتوفى) الخراط بابن المعروف األشبيلي،

 بن خالد: له وقدم وراجعه عليه ، أشرف الهليس أحمد بنت محمد
 جمهورية - القاهرة تيمية، ابن مكتبة العنبري  ، محمد بن علي
السعودية ،  العربية المملكة - جدة العلم، مكتبة العربية، مصر
 . م 1993 - هـ 1413 األولى، الطبعة

 عبد:  - وسلم عليه هللا صلى - النبي حديث من الوسطى األحكام -3
 إبراهيم سعيد بن الحسين بن هللا عبد بن الرحمن عبد بن الحق

: المتوفى) الخراط بابن المعروف األشبيلي، األندلسي األزدي،
 مكتبة ، السامرائي صبحي السلفي، حمدي: تحقيق ،( هـ 581
 ، السعودية العربية المملكة - الرياض والتوزيع، للنشر الرشد
 . م 1995 - هـ 1410

 بن هللا عبد بن يوسف عمر أبو: األصحاب  معرفة في االستيعاب -4
،  (هـ403: المتوفى) القرطبي النمري عاصم بن البر عبد بن محمد
 األولى، بيروت ، الطبعة الجيل، دار البجاوي ، محمد علي: تحقيق 
 . م 1992 - هـ 1412

 الكرم أبي بن علي الحسن أبو: الصحابة  معرفة في الغابة أسد -5
 الجزري، الشيباني الواحد عبد بن الكريم عبد بن محمد بن محمد
 محمد علي: ، تحقيق  (هـ036: المتوفى) األثير ابن الدين عز

 العلمية ، الطبعة الكتب دار الموجود ، عبد أحمد عادل - معوض
 . م 1994 - هـ1415األولى ، 

 بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو: الصحابة  تمييز في اإلصابة -0
 أحمد عادل: ، تحقيق (هـ852: المتوفى) العسقالني حجر بن أحمد
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بيروت ،  – العلمية الكتب دار معوض ، محمد وعلى الموجود عبد
 . هـ 1415 - األولى الطبعة

 فارس ، بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير: األعالم  -7
للماليين ،  العلم دار ، (هـ1390: المتوفى ) الدمشقي الزركلي
 . م 2662 عشر ، الخامسة الطبعة

 أبو الحلبي الدين برهان:  باالختالط الرواة من رمي بمن االغتباط -8
 ابن سبط الشافعي الطرابلسي خليل بن محمد بن إبراهيم الوفا

 دار ، رضا علي الدين عالء: المحقق ،( هـ841: المتوفى) العجمي
 . م1988 األولى، الطبعة ، القاهرة – الحديث

 بن علي بن محمد الفتح أبو الدين تقي: األحكام  بأحاديث اإللمام -9
: المتوفى) العيد دقيق بابن القشيري ، المعروف مطيع بن وهب
 حسين إسماعيل أحاديثه وخرح نصوصه حقق: ، المحقق (هـ762

 الرياض - السعودية - حزم ابن دار - الدولية المعراج دار الجمل ،
 . م2662- هـ1423 الثانية، بيروت ، الطبعة - لبنان/ 
 عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد هللا عبد أبو الشافعي: األم  -16

 المكي القرشي المطلبي مناف عبد بن المطلب عبد بن شافع بن
 . م1996هـ /1416 بيروت ، - المعرفة دار ، (هـ264: المتوفى)
 السمعاني التميمي منصور بن محمد بن الكريم عبد: األنساب  -11

 بن الرحمن عبد: المحقق  (هـ502: المتوفى ) سعد أبو المروزي ،
 العثمانية ، المعارف دائرة مجلس وغيره ، اليماني المعلمي يحيى
 . م 1902 - هـ 1382 األولى ، آباد ، الطبعة حيدر

 إبراهيم بن محمد بكر أبو: واالختالف  واإلجماع السنن في األوسط -12
 حماد أبو: ، تحقيق( هـ319: المتوفى) النيسابوري المنذر بن

السعودية ،  - الرياض - طيبة دار حنيف ، محمد بن أحمد صغير
 . م 1985 هـ، 1465 - األولى الطبعة

: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن  البحر الزخار -13
المحقق: ،  هـ(292عبيد هللا العتكي المعروف بالبزار )المتوفى: 

،  المدينة المنورة -مكتبة العلوم والحكم  ، محفوظ الرحمن زين هللا
 . م2669الطبعة األولى، 

 البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير -14
: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 

: مصطفى أبو الغيط وعبد هللا ، تحقيق هـ(864المصري )المتوفى: 
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 -دار الهجرة للنشر والتوزيع  ،  ياسر بن كمالبن سليمان و
 . م2664-هـ1425الطبعة االولى، ،  السعودية-الرياض

: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد  بلوغ المرام من أدلة األحكام -15
: الدكتور ، تحقيق هـ( 852بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: 

المملكة  -الرياض  دار القبس للنشر والتوزيع،،  ماهر ياسين الفحل
 . م 2614 -هـ  1435الطبعة األولى، ،  العربية السعودية

 الملك عبد بن محمد بن علي:  األحكام كتاب في واإليهام الوهم بيان -10
:  المتوفى) القطان ابن الحسن أبو الفاسي، الحميري الكتامي
 ، الرياض – طيبة دار ، سعيد آيت الحسين. د:  المحقق ،( هـ028
 . م1997-هـ1418 ، األولى الطبعة

 بن معين بن يحيى زكريا أبو:  (الدوري رواية) معين ابن تاريخ -17
 البغدادي بالوالء، المري الرحمن عبد بن بسطام بن زياد بن عون
 مركز سيف ، نور محمد أحمد. د: ، المحقق (هـ233: المتوفى)

 المكرمة ، الطبعة مكة - اإلسالمي التراث وإحياء العلمي البحث
 . م1979 – هـ1399 األولى ،

 أحمد بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص أبو: الثقات  أسماء تاريخ -18
 شاهين ابن بـ المعروف البغدادي أزداذ بن أيوب بن محمد بن
 – السلفية الدار السامرائي ، صبحي: ، المحقق (هـ385: المتوفى)

 . م1984 – هـ1464 األولى، الكويت ، الطبعة ،
 بن أحمد بن عمر حفص أبو: والكذابين  الضعفاء أسماء تاريخ -19

 بـ المعروف البغدادي أزداذ بن أيوب بن محمد بن أحمد بن عثمان
 أحمد محمد الرحيم عبد: ، المحقق (هـ385: المتوفى) شاهين ابن

 . م1989هـ ـ 1469 األولى، القشقري ، الطبعة
 هللا عبد أبو الدين شمس:  َواألعالم المشاهير َوَوفيات اإلسالم تاريخ -26

 ،( هـ748: المتوفى) الذهبي َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد
 ، اإلسالمي الغرب دار ، معروف عّواد بشار الدكتور:  تحقيق
 . م 2663 األولى، الطبعة

 المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد:  األوسط التاريخ -21
 إبراهيم محمود: ، المحقق (هـ250: المتوفى) هللا عبد أبو البخاري،

 القاهرة الطبعة،  حلب - التراث دار مكتبة،  الوعي زايد ، دار
 . م1977 - هـ1397 األولى،
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 البخاري، المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد: التاريخ الكبير  -22
 العثمانية، المعارف دائرة ، الطبعة ، (هـ250: المتوفى) هللا عبد أبو

 . خان المعيد عبد محمد: مراقبة تحت الدكن ، طبع – آباد حيدر
 مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو: بغداد  تاريخ -23

 بشار الدكتور: ، المحقق (هـ403: المتوفى) البغدادي الخطيب
 األولى، بيروت ، الطبعة – اإلسالمي الغرب دار معروف ، عواد

 . م 2662 - هـ1422
 بابن المعروف هللا هبة بن الحسن بن علي القاسم أبو: دمشق  تاريخ -24

 العمروي ، غرامة بن عمرو: ، المحقق (هـ571: المتوفى) عساكر
 - هـ 1415: النشر والتوزيع ، عام والنشر للطباعة الفكر دار

 . م 1995
 حفص أبو الدين سراج الملقن ابن: المنهاج  أدلة إلى المحتاج تحفة -25

،  (هـ864: المتوفى) المصري الشافعي أحمد بن علي بن عمر
المكرمة ،  مكة - حراء دار اللحياني ، سعاف بن هللا عبد: المحقق
 . هـ1460 األولى، الطبعة

 الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال: الخالف  أحاديث في التحقيق -20
 مسعد:  ، المحقق (هـ597:  المتوفى) الجوزي محمد بن علي بن
 بيروت ، الطبعة - العلمية الكتب دار السعدني ، محمد الحميد عبد

 . هـ1415 ، األولى
 عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس:  الحفاظ تذكرة -27

 -بيروت العلمية الكتب دار ،( هـ748: المتوفى) الذهبي َقاْيماز بن
 . م1998 -هـ1419 األولى، ،الطبعة لبنان

 هللا عبد أبو الدين شمس: الرجال  أسماء في الكمال تذهيب تهذيب -28
، ( هـ748: المتوفى) الذهبي َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد
غنيم عباس غنيم ـ أيمن سالمة ، الفاروق الحديثة للطباعة  :المحقق

 . م2664هـ ـ 1425األولى ،  والنشر ، الطبعة
 الفضل أبو: بالتدليس  الموصوفين بمراتب التقديس أهل تعريف -29

: المتوفى) العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد
 – المنار مكتبة القريوتي ، عبدهللا بن عاصم. د: ، المحقق (هـ852

 . م1983 – هـ1463 األولى، عمان ، الطبعة
 بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو:  التهذيب تقريب -36

 دار ، عوامة محمد:  تحقيق ،( هـ852: المتوفى) العسقالني حجر
 . م1980 – هـ1460 األولى، الطبعة ، سوريا – الرشيد
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: الحديث  أصول في النذير البشير سنن لمعرفة والتيسير التقريب -31
 (هـ070: المتوفى)النووي  شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو

 العربي، الكتاب دار الخشت ، عثمان محمد: وتعليق وتحقيق ، تقديم
 . م 1985 - هـ 1465 األولى، بيروت ، الطبعة

ْعِديل الَجْرح في التَّْكميل -32 عفاء الث َقات وَمْعِرفة والتَّ : والمَجاِهيل  والضُّ
 الدمشقي ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو
نعمان  آل سالم بن محمد بن شادي. د: ، تحقيق (هـ774: المتوفى)
 التراث وتحقيق اإلسالمية والدراسات للبحوث النعمان مركز ،

 . م 2611 - هـ 1432 األولى، والترجمة ـ اليمن ، الطبعة
 الفضل أبو: الكبير  الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيص -33

:  المتوفى) العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد
  هـ ،1419 األولى العلمية ، الطبعة الكتب دار ، (هـ 852
 . م 1989

 بن يوسف عمر أبو: واألسانيد  المعاني من الموطأ في لما التمهيد -34
: المتوفى) القرطبي النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن هللا عبد
 الكبير عبد محمد،  العلوي أحمد بن مصطفى: ، تحقيق (هـ403

 المغرب ، - اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم وزارة البكري ،
 . هـ 1387

 محمد هللا عبد أبو الدين شمس: التعليق  أحاديث في التحقيق تنقيح -35
 ، المحقق (هـ748:  المتوفى) الذهبي َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن
الرياض ،  – الوطن دار عجيب ، الحي عبد الغيط أبو مصطفى: 

 . م 2666 - هـ 1421 ، األولى الطبعة
 بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو:  التهذيب تهذيب -30

 المعارف دائرة مطبعة ،( هـ852: المتوفى) العسقالني حجر
 . هـ1320 األولى، الطبعة ، الهند النظامية،

 بن الرحمن عبد بن يوسف: الرجال  أسماء في الكمال تهذيب -37
 القضاعي محمد أبي الزكي ابن الدين جمال الحجاج، أبو يوسف،
معروف  عواد بشار. د: ، تحقيق  (هـ742: المتوفى) المزي الكلبي

  – هـ1466 األولى، بيروت ، الطبعة – الرسالة مؤسسة ،
 . م1986

 محمود بن أحمد بن محمود حفص أبو: الحديث  مصطلح تيسير -38
 العاشرة والتوزيع ، الطبعة للنشر المعارف مكتبة النعيمي ، طحان
 . م2664 -هـ 1425
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 َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد:  الثقات -39
 طبع ،( هـ354: المتوفى) الُبستي الدارمي، حاتم، أبو التميمي،
: مراقبة تحت ، الهندية العالية للحكومة المعارف وزارة: بإعانة
 ، العثمانية المعارف دائرة مدير المعيد خان عبد محمد الدكتور
 األولى، الطبعة ، الهند الدكن آباد بحيدر العثمانية المعارف دائرة
 . م1973 ـ  ه1393

 بن قاسم الدين زين الفداء أبو: الستة  الكتب في يقع لم ممن الثقات -46
ْوُدْونِي قُْطلُْوَبَغا : ، تحقيق  (هـ879: المتوفى ) الحنفي الجمالي السُّ
 للبحوث النعمان مركز نعمان ، آل سالم بن محمد بن شادي

اليمن ،  صنعاء ، والترجمة التراث وتحقيق اإلسالمية والدراسات
 . م 2611 - هـ 1432 األولى ، الطبعة

 السعادات أبو الدين مجد: الرسول  أحاديث في األصول جامع -41
 الشيباني الكريم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارك
 القادر عبد:  ، تحقيق (هـ060:  المتوفى) األثير ابن الجزري
البيان ،  دار مكتبة - المالح مطبعة - الحلواني مكتبة ، األرنؤوط
 . م 1909 ، هـ 1389األولى ،  الطبعة

 الضحاك، بن موسى بن َسْورة بن عيسى بن محمد:  الكبير الجامع -42
 عواد بشار: المحقق ،( هـ279: المتوفى) عيسى أبو الترمذي،
 . م 1998 ، بيروت – اإلسالمي الغرب دار ، معروف

 هللا صلى هللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع -43
 البخاري عبدهللا أبو إسماعيل بن محمد:  وأيامه وسننه وسلم عليه

 النجاة طوق دار ، الناصر ناصر بن زهير محمد: المحقق ، الجعفي
 . هـ1422 األولى، الطبعة ،
 بن إدريس بن محمد عبد الرحمن بنالجرح والتعديل : أبو محمد  -44

: المتوفى) حاتم أبي ابن الرازي الحنظلي، التميمي، المنذر
 الدكن آباد بحيدر - العثمانية المعارف دائرة مجلس طبعة ،(هـ327
 األولى، ، الطبعة ، بيروت – العربي التراث إحياء دار الهند، –

 . م 1952 هـ1271
: أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن  حلية األولياء وطبقات األصفياء -45

أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني )المتوفى: 
 . بيروت –كتاب العربي دار ال،  هـ(436

: أبو زكريا  خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسالم -40
:  ، تحقيق هـ(070محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى : 
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،  بيروت –لبنان  -مؤسسة الرسالة  ، حسين إسماعيل الجمل
 . م1997 -هـ 1418الطبعة االولى ، 

 هللا عبد بن أحمد: الرجال  أسماء في الكمال تهذيب تذهيب خالصة -47
 اليمني، الساعدي األنصاري الخزرجي العليم عبد بن الخير أبي بن

 غدة ، أبو الفتاح عبد: ، المحقق (هـ923 بعد: المتوفى) الدين صفي
بيروت ، /  حلب - البشائر دار /اإلسالمية  المطبوعات مكتب
 . هـ 1410 الخامسة، الطبعة

 بن علي بن أحمد الفضل أبو: الهداية  أحاديث تخريج في الدراية -48
:  ، المحقق (هـ852:  المتوفى) العسقالني حجر بن أحمد بن محمد
 . بيروت – المعرفة دار المدني ، اليماني هاشم هللا عبد السيد

 موسى بن علي بن الحسين بن أحمد: الكبير  الدعوات -49
،  (هـ458: المتوفى) بكر البيهقي أبو الخراساني، الُخْسَرْوِجردي

الكويت  - والتوزيع للنشر غراس البدر ، هللا عبد بن بدر: المحقق
 . م 2669 ، األولى الطبعة

: لين  فيهم وثقات المجهولين من وخلق والمتروكين الضعفاء ديوان -56
 الذهبي َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس

 مكتبة األنصاري ، محمد بن حماد: ، المحقق (هـ748: المتوفى)
 . م 1907 - هـ 1387 الثانية، مكة ، الطبعة – الحديثة النهضة

 محمد هللا عبد أبو الدين شمس: موثق  وهو فيه تكلم من أسماء ذكر -51
: ، المحقق (هـ748: المتوفى) الذهبي َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن

 – المنار مكتبة المياديني ، أمرير الحاجي محمود بن شكور محمد
 . م1980 - هـ1460 األولى، الزرقاء ، الطبعة

 بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس: والمتروكين  الضعفاء ديوان ذيل -52
: ، المحقق (هـ748: المتوفى) الذهبي َقاْيماز بن عثمان بن أحمد
 مكة ، الطبعة – الحديثة النهضة مكتبة األنصاري ، محمد بن حماد
 . األولى

 بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين زين:  الحنابلة طبقات ذيل -53
: المتوفى) الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي، الَسالمي، الحسن،
 مكتبة ، العثيمين سليمان بن الرحمن عبد د: المحقق ،( هـ795

 . م 2665 - هـ 1425 األولى، الطبعة ، الرياض - العبيكان
 بكر أبو إبراهيم، بن محمد بن علي بن أحمد: مسلم  صحيح رجال -54

 دار الليثي ، هللا عبد: ، المحقق (هـ428: المتوفى) َمْنُجوَيه ابن
 . هـ1467 األولى، بيروت ، الطبعة - المعرفة
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 بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد هللا عبد رسالة الصالة : أبو -55
، المطبعة السلفية ـ القاهرة ،  (هـ241: المتوفى) الشيباني أسد

 . هـ1466الطبعة الخامسة ، 
 الحسني، محمد بن صالح بن إسماعيل بن محمد: السالم  سبل -50

 كأسالفه المعروف الدين، عز إبراهيم، أبو الصنعاني، ثم الكحالني
 . الحديث دار ، (هـ1182: المتوفى) باألمير

بن الضحاك بن  : أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو السنة -57
المحقق: محمد ناصر الدين ،  هـ(287مخلد الشيباني )المتوفى: 

  ، األولى الطبعة،  بيروت –المكتب اإلسالمي  ، األلباني
 . هـ1466

أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني  هسنن ابن ماجه : ابن ماج -58
 -عادل مرشد  - هـ( ، تحقيق: شعيب األرنؤوط273)المتوفى: 

د كامل قره بللي  َعبد اللّطيف حرز هللا ، دار الرسالة العالمية  -محمَّ
 . م 2669 -هـ  1436،الطبعة األولى، 

: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير  سنن أبي داود -59
ِجْستاني )المتوفى:  : ، تحقيق هـ(275بن شداد بن عمرو األزدي الس 

د كاِمل قره بللي -شَعيب األرنؤوط  ،  دار الرسالة العالمية ، مَحمَّ
 . م 2669 -هـ  1436الطبعة األولى، 

 بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو: الدارقطني  سنن -06
 (هـ385: المتوفى) الدارقطني البغدادي دينار بن النعمان بن مسعود
 عبد حسن االرنؤوط، شعيب: عليه وعلق نصه وضبط ، حققه
 مؤسسة برهوم ، أحمد هللا، حرز اللطيف عبد شلبي، المنعم

 . م 2664 - هـ 1424 األولى، لبنان ، الطبعة – بيروت الرسالة،
 بن الفضل بن الرحمن عبد بن هللا عبد محمد أبو: الدارمي  سنن -01

: المتوفى) السمرقندي التميمي الدارمي، الصمد عبد بن َبهرام
 للنشر المغني دار الداراني ، أسد سليم حسين: ، تحقيق (هـ255

 - هـ 1412 األولى، السعودية ، الطبعة العربية المملكة والتوزيع،
 . م 2666

 علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو: الكبرى  السنن -02
: أحاديثه وخرج ، حققه (هـ363: المتوفى) النسائي الخراساني،

: له قدماألرناؤوط ،  شعيب: عليه شلبي ، أشرف المنعم عبد حسن
بيروت ،  - الرسالة مؤسسة التركي ، المحسن عبد بن هللا عبد

 . م 2661 - هـ 1421 األولى،: الطبعة
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: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  السنن الكبرى -03
: محمد ، تحقيق هـ(458الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 

الطبعة ن ،لبنا –دار الكتب العلمية، بيروت  ، عبد القادر عطا
 . م 2663 -هـ  1424الثالثة، 

 والتعديل الجرح في السجستاني داود أبا اآلجري عبيد أبي سؤاالت -04
 بن شداد بن بشير بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود أبو: 

ِجْستاني األزدي عمرو  علي محمد: تحقيق ،( هـ275: المتوفى) الس 
 المدينة اإلسالمية، بالجامعة العلمي البحث عمادة ، العمري قاسم

 األولى، الطبعة ، السعودية العربية المملكة المنورة،
 . م1983/هـ1463

 بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس:  النبالء أعالم سير -05
 مجموعة:  تحقيق ،( هـ748:  المتوفى) الذهبي َقاْيماز بن عثمان
 ، الرسالة مؤسسة ، األرناؤوط شعيب الشيخ بإشراف المحققين من

 . م 1985/  هـ 1465 ، الثالثة الطبعة
اِفعي  ُمْسَند َشْرح فيْ  الشَّاِفي -00  المبارك السعادات أبو الدين مجد: الشَّ

 ابن الجزري الشيباني الكريم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن
 تميم أبي - سليمان بن أحمد: ، المحقق (هـ060: المتوفى) األثير
ْشِد، َمكَتبةَ  إبراهيم ، بن َياسر  العربية المملكة - الرياض الرُّ

 . م 2665 - هـ 1420 األولي، السعودية ، الطبعة
 محمد بن أحمد بن الحي عبد: ذهب  من أخبار في الذهب شذرات -07

،  (هـ1689: المتوفى) الفالح أبو الحنبلي، الَعكري العماد ابن
 األرناؤوط ، القادر عبد: أحاديثه األرناؤوط ، خرج محمود: حققه
 - هـ 1460 األولى، بيروت ، الطبعة - دمشق كثير، ابن دار

 . م 1980
 محمد بن مسعود بن الحسين محمد أبو السنة ، محيي: السنة  شرح -08

 شعيب: ، تحقيق (هـ510: المتوفى) الشافعي البغوي الفراء بن
 دمشق ، ـ اإلسالمي المكتب الشاويش ، زهير محمد -األرنؤوط 

 . م1983 - هـ1463 الثانية ، بيروت ، الطبعة
 بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو: داود  أبي سنن شرح -09

: المتوفى) العينى الدين بدر الحنفى الغيتابى حسين بن أحمد
 مكتبة المصري ، إبراهيم بن خالد المنذر أبو: ، المحقق (هـ855
 . م 1999 - هـ 1426 األولى ، الطبعةالرياض ،  - الرشد
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: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي شرح مشكل الوسيط  -76
المحقق: د. عبد ،  هـ(043الدين المعروف بابن الصالح )المتوفى: 

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة  ، المنعم خليفة أحمد بالل
 . م 2611 -هـ  1432الطبعة األولى، ،  العربية السعودية

 بن خزيمة بن إسحاق بن محمد بكر أبو: ُخَزيمة  ابن صحيحُ  -71
،  (هـ311: المتوفى) النيسابوري السلمي بكر بن صالح بن المغيرة
م أَحاديثه َوَخّرجَ  َعلَيه وَعلّق َحققهُ   مصطفى محمد الدكتور: له َوقدَّ

 - هـ 1424 الثالثة ، اإلسالمي ، الطبعة المكتب األعظمي ،
 . م2663

 المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد: الصغير  الضعفاء -72
 إبراهيم محمود: ، المحقق (هـ250: المتوفى) هللا عبد أبو البخاري،
 . هـ 1390 األولى، حلب ، الطبعة – الوعي دار زايد ،

 حماد بن موسى بن عمرو بن محمد جعفر أبو: الكبير  الضعفاء -73
 أمين المعطي عبد: ، المحقق (هـ322: المتوفى) المكي العقيلي
 هـ1464 بيروت ، الطبعة األولى، – العلمية المكتبة دار قلعجي ،

 . م1984 -
 مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو: والمتروكون  الضعفاء -74

: المتوفى) الدارقطني البغدادي دينار بن النعمان بن مسعود بنا
 مساعد أستاذ القشقري، محمد الرحيم عبد. د: ، المحقق (هـ385
 بالمدينة اإلسالمية الجامعة اإلسالمية ، مجلة بالجامعة الحديث بكلية

 . هـ1463المنورة ، 
 علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو: والمتروكون  الضعفاء -75

 إبراهيم محمود: ، المحقق (هـ363: المتوفى) النسائي الخراساني،
 . هـ1390 األولى، حلب ، الطبعة – الوعي دار زايد ،

 علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال: والمتروكون  الضعفاء -70
القاضي ،  هللا عبد: ، المحقق (هـ597: المتوفى) الجوزي محمد بنا

 . هـ1460 األولى، بيروت ، الطبعة - العلمية الكتب دار
الطبقات الكبرى : أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي  -77

هـ( 236البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفى:  بالوالء،
بيروت ،  –، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية 

 . م 1996 -هـ  1416الطبعة األولى، 
 الهادي عبد بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو: الحديث  علماء طبقات -78

 البوشي ـ أكرم: ، تحقيق (هـ 744: المتوفى) الصالحي الدمشقي
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 بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة الزيبق ، إبراهيم
 . م 1990 - هـ 1417 الثانية، لبنان ، الطبعة -
 بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس: غبر  من خبر في العبر -79

 هاجر أبو: ، المحقق (هـ748: المتوفى) الذهبي َقاْيماز بن عثمان
 . بيروت - العلمية الكتب دار زغلول ، بسيوني بن السعيد محمد

 المنذر بن إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو: العلل  -86
( هـ327: المتوفى) حاتم أبي ابن الرازي الحنظلي، التميمي،
هللا  عبد بن سعد د. وعناية بإشراف الباحثين من فريق: تحقيق
الحميضي ،  مطابع الجريسي ، الرحمن عبد بن خالد ـ د. الحميد
 . م 2660 - هـ 1427 األولى، الطبعة

 بن موسى بن َسْورة بن عيسى بن محمد: الكبير  الترمذي علل -81
 على ، رتبه (هـ279: المتوفى) عيسى أبو الترمذي، الضحاك،

 أبو،  السامرائي صبحي: القاضي ، المحقق طالب أبو: الجامع كتب
 مكتبة،  الكتب عالم الصعيدي ، خليل محمود،  النوري المعاطي
 . هـ1469 األولى، بيروت ، الطبعة - العربية النهضة

 بن عمر بن علي الحسن أبو: النبوية  األحاديث في الواردة العلل -82
 الدارقطني البغدادي دينار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد
 السلفي ، هللا زين الرحمن محفوظ: ، تحقيق  (هـ385: المتوفى)

 . م 1985 - هـ 1465 األولى الرياض ، الطبعة - طيبة دار
 بن حنبل بن محمد بن أحمد هللا عبد أبو: الرجال  ومعرفة العلل -83

 بن هللا وصي: ، تحقيق (هـ241: المتوفى) الشيباني أسد بن هالل
 - هـ 1422 الثانية، الرياض ، الطبعة،  الخاني دار عباس ، محمد
 . م 2661

 علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو: والليلة  اليوم عمل -84
 فاروق .د: ، المحقق  (هـ363: المتوفى ) النسائي الخراساني،

 . هـ1460 الثانية ، بيروت ، الطبعة - الرسالة مؤسسة حمادة ،
 الهروي محمد بن أحمد عبيد أبو: والحديث  القرآن في الغريبين -85

 له ، قدم المزيدي فريد أحمد: ودراسة ، تحقيق (هـ 461 المتوفى)
 المملكة - الباز مصطفى نزار مكتبة حجازي ، فتحي. د. أ: وراجعه
 . م 1999 - هـ 1419 األولى، السعودية ، الطبعة العربية

 أبو حجر بن علي بن أحمد:  البخاري صحيح شرح الباري فتح -80
 فؤاد محمد: وأحاديثه وأبوابه كتبه ، رقم الشافعي العسقالني الفضل
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 محب: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه قام ، الباقي عبد
 . هـ1379 بيروت، - المعرفة ، دار الخطيب الدين

 بكر، أبي بن الرحمن عبد: الترمذي  جامع على المغتذي قوت -87
 ناصر: الطالب ، تحقيق (هـ911: المتوفى) السيوطي الدين جالل
/ الدكتور األستاذ فضيلة: الغريبي ، إشراف حامد بن محمد بن

 المكرمة مكة القرى، أم جامعة - الدكتوراة رسالة الهاشمي ، سعدي
 . هـ 1424والسنة ،  الكتاب قسم الدين، وأصول الدعوة كلية -
 أبو الدين شمس: الستة  الكتب في رواية له من معرفة في الكاشف -88

: المتوفى) الذهبي َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد
 دار الخطيب ، نمر محمد أحمد عوامة ـ محمد: ، تحقيق  (هـ748
 جدة ، الطبعة القرآن، علوم مؤسسة - اإلسالمية للثقافة القبلة

 . م 1992 - هـ 1413 األولى،
 هللا عبد الدين موفق محمد أبو:  أحمد بن حنبل اإلمام فقه في الكافي -89

 الدمشقي ثم المقدسي الجماعيلي قدامة بن محمد بن أحمد بن
تحقيق : ( ، هـ026: المتوفى) المقدسي قدامة بابن الشهير الحنبلي،

،  العلمية الكتب محمد فارس ـ مسعد عبد الحميد السعدني، دار
 . م 1994 - هـ 1414 ، بيروت ـ  األولى الطبعة

: المتوفى) الجرجاني عدي بن أحمد أبو: الرجال  ضعفاء في الكامل -96
 معوض ، محمد علي -الموجود  عبد أحمد عادل: ، تحقيق (هـ305
هـ  ـ 1418 األولى، لبنان ، الطبعة -بيروت - العلمية الكتب
 . م1997

: محمد بن تخريج أحاديث المصابيح في  والتناقيح كشف المناهج -91
إبراهيم بن إسحاق السلمي الُمَناِوي ثم القاهري، الشافعي، صدر 

محمد إسحاق تحقيق: د. ،  هـ(863الدين، أبو المعالي )المتوفى: 
،  لبنان –الدار العربية للموسوعات، بيروت  هيم ،إبرا محمد

 . م 2664  -هـ  1425الطبعة األولى، 
: محمد بن عبد الهادي  كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه -92

دار  ، هـ(1138التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي )المتوفى: 
 . بيروت –الجيل 

 بن أحمد بن بركات :الثقات  الرواة من معرفة في النيرات الكواكب -93
: المتوفى) الكيال ابن الدين زين البركات، أبو الخطيب، محمد
 ـ المأمون دار النبي ، رب عبد القيوم عبد: ، المحقق (هـ929

 . م1981 ـ األولى بيروت ، الطبعة
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 بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو: الميزان  لسان -94
 غدة ، أبو الفتاح عبد: ، المحقق (هـ852: المتوفى) العسقالني حجر
 . م 2662 األولى، اإلسالمية ، الطبعة البشائر دار

 علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو: السنن  من المجتبى -95
 أبو الفتاح عبد: ، تحقيق(هـ363: المتوفى) النسائي الخراساني،

 الثانية، الطبعة، حلب – اإلسالمية المطبوعات مكتب غدة،
 . م1980 – هـ1460

 حبان بن محمد: والمتروكين  والضعفاء المحدثين من المجروحين -90
 الدارمي، حاتم، أبو التميمي، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن

 دار زايد ، إبراهيم محمود: ، المحقق (هـ354: المتوفى) الُبستي
 . هـ1390 األولى، حلب ، الطبعة - الوعي

 أبي بن علي الدين نور الحسن أبو: الفوائد  ومنبع الزوائد مجمع -97
 الدين حسام: ، المحقق (هـ867: المتوفى) الهيثمي سليمان بن بكر

 . م1994 هـ، 1414 القاهرة ، القدسي، مكتبة القدسي ،
 شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو:  المهذب شرح المجموع -98

 . الفكر دار ، (هـ070: المتوفى) النووي
 حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو: باآلثار  المحلى -99

 – الفكر دار ، (هـ450: المتوفى) الظاهري القرطبي األندلسي
 . بيروت

 المنذري القوي عبد بن العظيم عبد الحافظ: داود  أبي سنن مختصر -166
 ، حالق حسن بن صبحي محمد: ، المحقق  (هـ 050: المتوفى)

 العربية المملكة - الرياض والتوزيع، للنشر المعارف مكتبة
 . م 2616 - هـ 1431 األولى، السعودية ، الطبعة

 هللا عبد بن كيكلدي بن خليل سعيد أبو الدين صالح: المختلطين  -161
 فوزي رفعت. د: ، المحقق (هـ701: المتوفى) العالئي الدمشقي

القاهرة ،  – الخانجي مزيد ، مكتبة الباسط عبد علي المطلب، عبد
 . م1990 - هـ1417 األولى، الطبعة

 بن أحمد بن القادر عبد: حنبل  بن أحمد اإلمام مذهب إلى المدخل -162
،  (هـ1340: المتوفى) بدران محمد بن الرحيم عبد بن مصطفى
 - الرسالة مؤسسة التركي ، المحسن عبد بن هللا عبد. د: المحقق

 . هـ1461 الثانية، بيروت ، الطبعة
 يوسف المظفر أبو الدين شمس: األعيان  تواريخ في الزمان مرآة -163

 - 581) «الجوزي ابن سبط» بـ المعروف هللا عبد بن ِقْزأُوغلي بن
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 العالمية، الرسالة دار مجموعة من المحققين ،: ، تحقيق (هـ 054
 . م 2613 - هـ 1434 األولى، سوريا ، الطبعة - دمشق

: أبو عبد  أبي الفضل صالح هبنامسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية  -164
محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى:  هللا أحمد بن

 . الهند –الدار العلمية  ، هـ(241
 هللا عبد بن محمد الحاكم هللا عبد أبو: الصحيحين  على المستدرك -165

 الطهماني الضبي الحكم بن ُنعيم بن حمدويه بن محمد بن
: ، تحقيق (هـ465: المتوفى) البيع بابن المعروف النيسابوري
: بيروت ، الطبعة – العلمية الكتب دار عطا ، القادر عبد مصطفى
 . م1996 – هـ1411 األولى،

 الجارود بن داود بن سليمان داود أبو: الطيالسي  داود أبي مسند -160
 بن محمد الدكتور: ، المحقق (هـ264: المتوفى) البصرى الطيالسي

 األولى، مصر ، الطبعة – هجر دار التركي ، المحسن عبد
 . م1999 - هـ1419

: أبو يعلى أحمد بن علي بن المُثنى بن يحيى بن  مسند أبي يعلى -167
: ، تحقيق  هـ(367عيسى بن هالل التميمي، الموصلي )المتوفى: 

الطبعة األولى، ،  دمشق –دار المأمون للتراث  ، حسين سليم أسد
 م .1984 – هـ1464

بن حنبل مسند اإلمام أحمد بن حنبل : أبو عبد هللا أحمد بن محمد  -168
هـ( ،تحقيق: شعيب 241بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى: 

عادل مرشد، وآخرون ،إشراف: د عبد هللا بن عبد  -األرنؤوط 
 -هـ  1421المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى، 

 . م 2661
 بن إدريس بن محمد هللا عبد أبو الشافعي:  الشافعي اإلمام مسند -169

 المطلبي مناف عبد بن المطلب عبد بن شافع بن عثمان بن العباس
 هللا عبد بن سنجر: رتبه ،( هـ264: المتوفى) المكي القرشي
 نصوصه حقق ،( هـ745: المتوفى) الدين علم سعيد، أبو الجاولي،
 للنشر غراس شركة ، فحل ياسين ماهر: عليه وعلق أحاديثه وخرج

 . م 2664 - هـ 1425 األولى، الطبعة ، الكويت والتوزيع،
 هللا عبيد بن عيسى بن الزبير بن هللا عبد بكر أبو: الحميدي  مسند -116

 ، حقق (هـ219: المتوفى) المكي الحميدي األسدي القرشي
اَرانّي ، أسد سليم حسن: أحاديثه وخرج نصوصه  السقا، دار الدَّ
 . م 1990 األولى، سوريا ، الطبعة – دمشق
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بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا المسند الصحيح المختصر  -111
: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري  صلى هللا عليه وسلم
 ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،  هـ(201النيسابوري )المتوفى: 

 . بيروت –دار إحياء التراث العربي 
 الدين شهاب العباس أبو: ماجه  ابن زوائد في الزجاجة مصباح -112

 عثمان بن قايماز بن سليم بن إسماعيل بن بكر أبي بن أحمد
 محمد: ، المحقق (هـ846: المتوفى) الشافعي الكناني البوصيري

 الثانية، بيروت ، الطبعة – العربية دار الكشناوي ، المنتقى
 . هـ1463

: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني  المصنف -113
 ، حبيب الرحمن األعظمي :، تحقيق  هـ(211الصنعاني )المتوفى: 

 . هـ1463الطبعة الثانية، ،  الهند -المجلس العلمي
: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن  المصنف في األحاديث واآلثار -114

 هـ(235محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى: 
الطبعة ،  الرياض –مكتبة الرشد  ، : كمال يوسف الحوت، تحقيق 
 . هـ1469، األولى

 الخطاب بن إبراهيم بن محمد بن حمد سليمان أبو: السنن  معالم -115
 – العلمية المطبعة ، (هـ388: المتوفى) بالخطابي المعروف البستي

 . م 1932 - هـ 1351 األولى حلب ، الطبعة
: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي  المعجم األوسط -110

: طارق ، تحقيق  هـ(306)المتوفى: الشامي، أبو القاسم الطبراني 
دار  ، بن عوض هللا بن محمد ، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

 . القاهرة –الحرمين 
 الرومي هللا عبد بن ياقوت هللا عبد أبو الدين شهاب:  البلدان معجم -117

 ، الثانية الطبعة ، بيروت صادر، دار ،( هـ020: المتوفى) الحموي
 . م 1995

 بن مرزوق بن قانع بن الباقي عبد الحسين أبو: الصحابة  معجم -118
: ،  المحقق (هـ351: المتوفى) البغدادي بالوالء األموي واثق
 المدينة - األثرية الغرباء مكتبة المصراتي ، سالم بن صالح

 . هـ1418 األولى، المنورة ، الطبعة
 بن العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد القاسم أبو: الصحابة  معجم -119

،  (هـ317: المتوفى) البغوي شاهنشاه بن سابور بن الَمْرُزبان
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الكويت ،  – البيان الجكني ، دار محمد بن األمين محمد: المحقق
 . م 2666 - هـ 1421 األولى، الطبعة

: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي  المعجم الكبير -126
: حمدي ، تحقيق  هـ(306الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 

 الطبعة ،  القاهرة –مكتبة ابن تيمية  ،  بن عبد المجيد السلفي
 . الثانية

 وذكر الضعفاء ومن والحديث العلم أهل رجال من الثقات معرفة -121
 العجلى صالح بن هللا عبد بن أحمد الحسن أبو: وأخبارهم  مذاهبهم
 العظيم عبد العليم عبد: المحقق ، (هـ201: المتوفى) الكوفى

 السعودية ، الطبعة ، – المنورة المدينة - الدار مكتبة البستوي ،
 . م1985 - هـ1465 األولى،

: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  معرفة السنن واآلثار -122
،  هـ(458الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 

جامعة الدراسات اإلسالمية  ، : عبد المعطي أمين قلعجيتحقيق
بيروت(، دار الوعي -باكستان(، دار قتيبة )دمشق  -)كراتشي 
الطبعة ،  القاهرة( -دمشق(، دار الوفاء )المنصورة  -)حلب 
 . م1991 -هـ 1412األولى، 

معرفة الصحابة : أبو عبد هللا محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى  -123
حققه وقدم له وعلق عليه:  هـ( ،395بن َمْنَده العبدي )المتوفى: 

األستاذ الدكتور/ عامر حسن صبري ، مطبوعات جامعة اإلمارات 
 . م 2665 -هـ  1420العربية المتحدة ، الطبعة ، األولى، 

معرفة الصحابة : أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن  -124
هـ( ، تحقيق: عادل 436موسى بن مهران األصبهاني )المتوفى: 

وسف العزازي ، دار الوطن للنشر، الرياض ،الطبعة ، األولى بن ي
 . م 1998 -هـ  1419

 أبوعمرو، الرحمن، عبد بن عثمان: الحديث  علوم أنواع معرفة -125
: ، المحقق (هـ043: المتوفى) الصالح بابن المعروف الدين تقي
بيروت  - المعاصر الفكر دار سوريا، -الفكر دار عتر ، الدين نور
 . م1980 - هـ1460 ،
 بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس: الضعفاء  في المغني -120

 نور الدكتور: ، المحقق (هـ748: المتوفى) الذهبي َقاْيماز بن عثمان
 . عتر الدين



 

228 
 

:  (طهمان رواية) الرجال في معين بن يحيى زكريا أبي كالم من -127
 عبد بن بسطام بن زياد بن عون بن معين بن يحيى زكريا أبو

  :، المحقق (هـ233: المتوفى) البغدادي بالوالء، المري الرحمن
 . دمشق - للتراث المأمون دار سيف ، نور محمد أحمد. د
 الدين محيي زكريا الحجاج : أبو بن مسلم صحيح شرح المنهاج -128

 التراث إحياء دار ،( هـ070: المتوفى) النووي شرف بن يحيى
 . هـ1392 ، الثانية الطبعة ، بيروت – العربي

 محمد محمود: داود  أبي اإلمام سنن شرح المورود العذب المنهل -129
 مطبعة خطاب ، محمد محمود أمين: السبكي ، تحقيق خطاب

 . هـ 1353 األولى، مصر ، الطبعة – القاهرة االستقامة،
 مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو: والمخَتلِف  المؤَتلِف -136

: المتوفى) الدارقطني البغدادي دينار بن النعمان بن مسعود بن
 الغرب دار القادر ، عبد بن هللا عبد بن موفق: ، تحقيق (هـ385

 . م1980 - هـ1460 األولى، بيروت ، الطبعة - اإلسالمي
 األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك: مالك  اإلمام موطأ -131

 وعلق أحاديثه وخرج ورقمه ، صححه (هـ179: المتوفى) المدني
 - بيروت العربي، التراث إحياء دار الباقي ، عبد فؤاد محمد: عليه

 . م 1985 - هـ 1460 لبنان ،
 بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس: الرجال  نقد في االعتدال ميزان -132

: ، تحقيق (هـ748: المتوفى) الذهبي َقاْيماز بن عثمان بن أحمد
 – بيروت والنشر، للطباعة المعرفة دار البجاوي ،  محمد علي

 . م 1903 - هـ 1382 األولى، لبنان ، الطبعة
 أبو: األثر  أهل مصطلح في الفكر نخبة توضيح في النظر نزهة -133

 العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل
 وعلق المؤلف على مقروءة نسخه على ، حققه (هـ852: المتوفى)

 الثالثة، دمشق ، الطبعة الصباح، مطبعة عتر، الدين نور: عليه
 . م 2666 - هـ 1421

 تخريج في األلمعي بغية حاشيته مع الهداية ألحاديث الراية نصب -134
 محمد بن يوسف بن هللا عبد محمد أبو الدين جمال: الزيلعي 
الَبُنوري ،  يوسف محمد: للكتاب ، قدم (هـ702: المتوفى) الزيلعي
 كتاب إلى الفنجاني، الديوبندي العزيز عبد: الحاشية ووضع صححه
 عوامة ، محمد: الكاملفوري ، المحقق يوسف محمد أكملها ثم الحج،



 

229 
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 . م1997هـ  ـ 1418 األولى، السعودية ، الطبعة - جدة -اإلسالمية

 المبارك السعادات أبو الدين مجد: واألثر  الحديث غريب في النهاية -135
 ابن الجزري الشيباني الكريم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن

 محمود - الزاوي أحمد طاهر: ، تحقيق (هـ060: المتوفى) األثير
 . م1979 - هـ1399 بيروت ، – العلمية المكتبة ، الطناحي محمد

 بن محمد بن أحمد: والسداد  الثقة أهل معرفة في واإلرشاد الهداية -130
: المتوفى) الكالباذي البخاري نصر أبو الحسن، بن الحسين
 بيروت ، الطبعة - المعرفة دار الليثي ، هللا عبد: ، المحقق (هـ398

 . هـ1467 األولى،
 الصفدي هللا عبد بن أيبك بن خليل الدين صالح: بالوفيات  الوافي -137

 مصطفى ، وتركي األرناؤوط أحمد: ، المحقق (هـ704: المتوفى)
 . م2666 -هـ 1426بيروت ، – التراث إحياء دار
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