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 اإلهداء

الذين ربياين   الكرمينيوالدي  إىل  أهدي هذا اجلهد املتواضع

ويسرا ، وهيئا يل أسباب الراحة والسكونوعلماين كثريا،  صغريا

هللا ، وتعاوان يب يف كل مرحلة. فجزامها يل طريق العلم واملعرفة

 داعيا هلما:أحسن اجلزاء يف الدارين. عين تعاىل

ا رمب َّيماِنِّ صمغِّريًا﴿ ا كممم .(1)﴾رب ِّ اْرَحمُْهمم

                                                           
  .24االسراء:( 1)



 

 كلمة الشكر والتقدير
نَُّكمْ ﴿:احلمد هلل القائل مزِّيدم ْرُُتْ ألم من القائل: ملسو هيلع هللا ىلص ، والصلوة والسالم على سيدان رسول هللا (1)﴾لمئِّْن شمكم

 به رضي هللا عنهم، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.له وأصحا، وعلى آ(2)مل يشكر الناس مل يشكر هللا
 وبعد،

محدا كثريا الذي هداين ووفقين إىل سبيل العلم ويسره يل، وأشكره شكرا كثريا على توفيقه  هللا تعاىل فأمحد
 ، فله احلمد أوال وآخرا.يل يف هذا البحث

جامعيت احلبيبة اجلامعة اإلسالمية إىل  أتقدم خبالص الشكر وفائق االحرتاموبعد شكر هللا عز وجل 
 يع أساتذيت الكرام يف كلية أصول الدين الذين تعلمت منهموإىل مج، التعلماليت هيئات يل فرصة  العاملية

 .جهدا كبريا هدوا يف تربييت العلميةتجاو  ،كثرياعلما 

حفظه هللا تعاىل -د إلياسحممالص الشكر والتقدير إىل أستاذي الكرمي اجلليل فضيلة الشيخ خبأتقدم و 
وإرشادته  ،وتوجيهاته ،ين بنصائحهة وأمد  مين بقبول اإلشراف على هذه الرسالالذي كر   -الغفور الرحيم

 ، فجزاه هللا عين خريا كثريا.الدراسةو  يف مجيع مراحل البحث

حفظه  طاهر ىموس  د حممفضيلة الشيخ  كما ال أنسى أن أتوجه ابلشكر اخلاص إىل أستاذي و مريبِ  
 فجزاه هللا عين خريا كثريا. ،ريمين جيدا ودائما دعا يل ابخلهللا تعاىل الذي عل  

، فجزاهم هللا خريا، وما يف الدارينكل من له فضل علي، هلم الشكر والتقدير والعرفان خري أشكر  األ ويف
 توفيقي إال ابهلل العلي العظيم. 

 تسليما كثريا. محممد وعلى آله وأصحابه وابرك وسلسيدان وصلى هللا على حبيبه 

  

                                                           
 .7إبراهيم:( 1)
هـ(، بتحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي 279مذي، أبو عيسى )املتوىف: سنن الرتمذي، حملمد بن عيسى بن َسْورة، الرت ( 2)

، 3، جحسن إليكأبواب الرب والصلة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابب ما جاء يف الشكر ملن أ ،م 1998سنة النشر: ، بريوت –
 .1955رقم احلديث: ،403ص
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 أ 
 

 املقدمة
 أعمالنا، من سيئات أنفسنا، ومن شرور من ابهلل هلل، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ احلمد إن

 له شريك ال هللا، وحده إال إله ال أن له، وأشهد هادي فال هيضلل له، ومن مضل هللا، فال يهده
نم ﴿:القائل ا ُهُزًوا ُأولمئِّكم وممِّ هم ذم لَّ عمْن سمبِّيلِّ اَّللَِّّ بِّغمرْيِّ عِّْلٍم ومي متَّخِّ ْوم احلْمدِّيثِّ لُِّيضِّ النَّاسِّ ممْن يمْشَتمِّي َلم

يٌ  اٌب ُمهِّ ُْم عمذم من تعلم علما مما يبتغى به وجه  القائل: ورسوله عبده حممداسيدان  أن وأشهد ،(1)﴾َلم
 .(2)عرضا من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامة"ليصيب به  اليتعلمه إالهللا عزوجل 

 :بعد أما
ْعُبُدونِّ وممم ﴿: عزوجل فقال لعبادته، اإلنسان خلق هللا فإن ْنسم إِّالَّ لِّي م لمْقُت اجلِّنَّ وماإْلِّ  جاء ولقد. ﴾(3)ا خم

كُ مما سم ﴿:  اترك الصالة يف وجل عز قال حيث العبادة ترك على الوعيد نم ْم يفِّ لمكم سمقمرم قماُلوا َلمْ نمُك مِّ
ُكمُ  وممما:﴿فقال ،ملسو هيلع هللا ىلصالرسول إبطاعة أمر كما  ﴾.(4)اْلُمصمل ِّيم   فمانْ ت مُهوا عمْنهُ  َنمماُكمْ  وممما فمُخُذوهُ  الرَُّسولُ  آَتم

 الشديد، العذاب رتب بل االتباع، يف هللا كأمر  هو الرسول فأمر ،﴾(5)اْلعِّقمابِّ  شمدِّيدُ  اَّللَّم  إِّنَّ  اَّللَّم  ومات َُّقوا
الف َمن على والنكال   .والعقاب الثواب عليها يرتتبملسو هيلع هللا ىلص الرسول وطاعة هللا فعبادة. ملسو هيلع هللا ىلص أمره ُيخ

ْينِّ ﴿قال هللا تعاىل:  يْ نماهُ النَّْجدم دم هم أما طريق الشر  "7هديناه السبيلني: سبيل اخلري، وسبيل الشر أي ﴾6وم
التوحيد والطاعات ودعاهم إليه على يعين  هلم طريق اخلرييعين: الشرك واملعاصي وهناهم عن ذلك، وبني 

كل مولود يولد على امللة فأبواه »قال النيب صلى هللا عليه وسلم: و لة. أيدي الرسل ويف الكتب املنز 
 ويرتكب الرسول وإطاعة هللا عبادة عن اإلنسان ينحرفولكن إذا  «8يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه

اصي ان يربط املع من به يقوم ما ليرتك يؤديه ما أفضل فإن. هواه وحيب نفسه عبا ات يف ويشتغل املعاصي
  ورسوله. عنههللا ه، ويرتك كل ما هنى ، ويقوي عالقته بنفسه ابهلل

                                                           
 .6لقمان، اآلية: (1)
 1430هـ(، بتحقيق شعيب األرنؤوط، دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل، 273األرنؤوط، البن ماجة )املتوىف: سنن ابن ماجه ت  (2)

 إسناده حسن. .252، رقم احلديث: 169، ص1م ، ج 2009 -هـ 
 .56: الذارايت (3)
 .43-42: املدثر (4)
 .7احلشر: (5)
 10البلد:  6
الدكتور حممد عبد السالم أبو  ، بتحقيق:هـ(104 التابعي املكي القرشي املخزومي )املتوىف: احلجاج جماهد بن جرب أليب، تفسري جماهد 7

 .730، ص1، جم 1989 -هـ  1410الطبعة: األوىل، ، لناشر: دار الفكر اإلسالمي احلديثة، مصر، االنيل
هـ(، بتحقيق: بشار عواد 279ملتوىف: ك، الرتمذي، أبو عيسى )اسنن الرتمذي، حملمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحا 8

 .447، ص4، جم 1998بريوت، سنة النشر:  –معروف، دار الغرب اإلسالمي 
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 منها العقوابت وهذه. السيئات وارتكاب احلسنات ترك على كثرية  عقوابت والسنة الكتاب يف وردت
 هاعن نعرب أن ميكن و مبصرة غري حمسوسة غري ومنها احلسية ابلعقوابتعنها  ويعرب ومبصرة حمسوسة

 :املثال سبيل على منها كثرية  وهي. صاحبها على ورسوله هللا سخط على تدل هي. املعنوية ابلعقوابت
 هيو . وغريها القلب وقسوة احلسنات، إحباطو  الربكة، وحمو الرمحة، من واإلبعاد ورسوله،عليه  هللا لعنة

 . اإلنسان وقلبهألثرها على عقل  احلسية العقوابت من أتثريا أقل ليست
 اليت املعنوية ابلعقوابت املتعلقةملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أحاديث جيمع أن -هللا على متوكال- الباحث عزم هلذا

 لتكون ،(ماجة ابن وسنن النسائي، وسنن الرتمذي، وسنن داود، أيب سنن) األربعة السنن يف وردت
 ".حديثية دراسة" عةاألرب السنن يف املعنوية العقوابت مروايت: بعنوان حديثية دراسة
 شيء كل  على إنه وكرمه مبنه ذلك ييسر وأن وعملي، قويل يف والسداد التوفيق، يل جيعل أن هللا أسئل
 .قدير

 التعريف ابملوضوع:
.حيث أن العقوبة ال دراسة حديثية" -املعنوية يف السنن األربعة موضوع الرسالة هو:"مروايت العقوابت 

بل هناك عقوابت  ليت حدد هلا الشارع حدا أو قصاصا يف الدنيا فقط،تنحصر على العقوابت احلسية ا
أخرى اليت مل حيدد الشارع هلا حدا وال قصاصا بل جعل هلا آاثرية معنوية. وتنقسم هذه العقوابت إىل 

 لعن رسول هللا: قالس، اابن عبللعن، كما ورد يف األحاديث الكثرية منها حديث أقسام كثرية كا
يف حديث عائشة،  واإلخبار ابلويل، كما ورد، (1)واملتخذين عليها املساجد والسرج، زائرات القبورملسو هيلع هللا ىلص

، واحلرمان من رائحة اجلنة، كما يف (2)الوضوء اأسبغو، ويل لألعقاب من النارملسو هيلع هللا ىلص: قالت: قال النيب 
لمه "من تعلم علما مما يبتغى به وجه هللا عزوجل اليتع: -ملسو هيلع هللا ىلص -قال: قال رسول هللا  ،أيب هريرة حديث

 ، وغريها. (3)إالليصيب به عرضا من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامة"
ابن  وسنن الرتمذي، ، وسننالنسائي وسننأيب داؤد،  سنن)فيعرضها الباحث من خالل السنن األربعة  

 يف هذا البحث. (ماجه
 املوضوع: أمهية

واضح وجلي، -ألربعة )دراسة حديثية(""مروايت العقوابت املعنوية يف السنن ا-إن أمهية املوضوع هذا
فجميع املسلمني حباجة إىل معرفة رتبية الفرد، واألسرة، واجملتمع، مرتبط بهذا املوضوع أن  وذلك لسبب

العقوابت املعنوية للذنوب اليت تكون بني العبد وبني هللا، أو تكون بني العباد  ي، وههذه األحاديث

                                                           
 .3236، رقم احلديث: 139، ص5سنن أيب داؤد، كتاب اجلنائز، ابب يف زايرة النساء القبور، ج (1)
 .97يث: ، رقم احلد71، ص1سنن أيب داود، كتاب الطهارة، ابب يف إسباغ الوضوء، ج (2)
 3664، رقم احلديث: 504، ص5سنن الرتمذي، كتاب العلم، ابب يف طلب العلم لغري هللا عز وجل، ج (3)
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ال، حيث أن العقوبة املعنوية يف حد ذاهتا زاجرة قوية، ورادعة  فيما بينهم، سواء شرع حبقها حدا أو
البحث  . فيساهم هذا، ليست أقل أتثريا من العقوابت احلسيةالكبرية والصغرية املعاصي ملرتكيبشديدة، 

وميكن أن يستفيد من نتائج هذا  سهما يف تعزيز اجلانب الرتبوي واألخالقي يف اجملتمع اإلسالمي.
ون على تصميم املناهج التعليمية آابء، ومعلمون، ودعاة، كما يستفيد منه القائمالبحث املربون 

 واإلرشادية يف بالد املسلمني. 
 املوضوع: أسباب اختيار

 :هلذا املوضوع يف النقاط التاليةتتجلى أسباب اختياري 
 دراسة حديثية. -مجع املروايت اليت تتعلق ابلعقوابت املعنوية من السنن األربعة .1
 ىل مجع األحاديث املتعلقة ابلعقوابت املعنوية ليستفيد منه الدعاة، وطالب العلم.ة إحاج .2
األسباب الجتناب الفواحش ما ظهر منها العناية اخلاصة بفقه العقوابت املعنوية، لكوهنا من أهم  .3

 وما بطن.
، وأعلى مرتبة منزلة السنن األربعة بني مصادر الستة، فإهنا تعترب من الدرجة الثانية بعد الصحيحني .4

 من الكتب األخرى.
 خدمة السنة النبوية عن طريق الكتابة. .5

 البحث: مشكلة
 العقوابت املعنوية يف السنن األربعة؟ ما هي األحاديث يف .1
 ما هي درجة هذه األحاديث؟و  .2
 ؟ما الفوائد اليت ميكن لنا أن نستنبط من هذه األحاديث .3

 الدراسات السابقة:
ه الرسائل وأذكر فيما يلي بعض ما حتتوي هذ دث عن العقوابت،كتب ورسائل تتح  أربعةوجدت 
 .والكتب

 .رَحه هللا بكر عبد هللا بن حممد أيب الدنيا يبأل "العقوابت"-1
 .م1996 -هـ  1416الطبعة: األوىل، ، لبنان –الناشر: دار ابن حزم، بريوت 

، وأخبار عجيبة عن أمم سالفة، يعد هذا الكتاب أحد املصادر املهمة هلذا املوضوع، وردت فيه أقوال
أسباب العقوابت وأنواعها أهل العقوابت أنواع املعاصي من لم يعتربوا. وأقوام أنبياء تتالت عليهم النذر ف

 .أشراط الساعة
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يذكر دراسة األسانيد ورواهتا واحلكم علي ومل قد قسم الكتاب إىل أربعة أجزاء، ووضع هلا عناوين، 
 .األحاديث بطريقة احملدثني

 .الدروس املستفادة من العقوابت اإلهلية يف القرآن الكرمي قبل الرسالة احملمدية -2
،  يف الدراسات اإلسالمية يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرىرسالة املاجستري

 .1بلبول إبراهيم الباسط عبد :د إشرافحتت  ،الشمراين سعد للباحث
 الفصول حسب الزمن التارخيي من بداية اخللق إىل ما قبل الرسالة سيدان حممد صلى هللا الباحث رتب

 .ذكر فيها العقوابت وأسباهبا وأنواعها والدروس املستفادة منها. عليه وسلم
 .سنة هللا يف عقاب األمم يف القرآن الكرمي -3

 .2الشريف هللا نصر بن السالم لعبد
 ذكر الباحث أسباب عذاب األمم على التفصيل، وأوصلها إىل ثالثني سببا، وأشار فيها إىل ذكر جزء
 من أنواع العذاب الدنيوي أال وهو عذاب القلب دون عذاب السمع والبصر وهذه الرسالة تتفق يف

 :معظمها مع الرسالة األوىل من جانبني ومها
 .ذكر األلفاظ الواردة مبعىن العذاب: اجلانب األول .أ

 .ذكر أسباب عذاب األمم: اجلانب الثاين .ب
 مجعا ودراسة.-يف صحيح البخاري العقوابت املعنوية-4

 ه.1435رسالة الدكتوراه، للباحث محيد حممد غايل، من جامعة املدينة العاملية مباليزاي، سنة 
، وتبلغ عددها إىل ست يف صحيح البخاري لعقوابت املعنويةاألحاديث املتعلقة ابقد قام الباحث جبمع 

وقسمها على ثالثة أبواب، ورتبها ترتيبا وفق املنهج الوصفي واالستقرائي، الباحث  هابينومثانني حديثا، و 
ومل يذكر دراسة األسانيد ورواهتا  موضوعيا حسب املوضوعات، وشرح متوهنا حسب موضوع حبثه،

 حلكم علي هذه األحاديث بطريقة احملدثني.وا
 يفمروايت العقوابت املعنوية  دراسة حديثية يف دراسيت عبارة عنحيث ه ُيتلف مع موضوع يفعمل

وقمت ابلتمييز بني األحاديث الصحيحة، واحلسنة والضعيفة الواردة يف املوضوع، وذلك . السنن األربعة
 عليها.بدراسة أسانيد األحاديث واحلكم 

  

                                                           
 .ه1427 عام الرسالة طبع اتريخ أن إال املاجستري؛ درجة هبا انل اليت السنة الباحث يذكر مل 1
 .سالةالر  طبع على أشرف الذي لعمه شكره إال املقدمة هناية يف الباحث يذكر مل 2
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 فرق بي دراسيت وهذه الدراسات:ال
 من صحيح البخاري ويةت املعنالعقوابمجع كل ما ورد يف حبثه حمصور على  بينهما واضح حيث فالفرق

قمت فيه جبمع مروايت العقوابت املعنوية من فعبارة عن دراسة موضوعية، بينما حبثي هذا كما هي 
دراسة حديثية من حيث دراسة الراوة، وختريج األحاديث واحلكم عليها،  وهي عبارة عنالسنن األربعة، 

 ج، ويكمل بعضه بعضا.. إذن ُيتلفان يف االجتاه واملنهحسب مناهج احملدثني
 منهج البحث:

 ملسو هيلع هللا ىلص.والتحليلي من خالل أحاديث النيب االستقرائياملنهج منهجي يف هذا البحث هو 
 خطوات البحث:

مقدما رواية أيب داؤد، مث رواية الرتمذي، مث رواية النسائي، مث مجعت املروايت املتعلقة مبوضوع الرسالة  .1
لألحاديث أوال، بينما الرقم سلسل طة، فكتبت الرقم املورتبتها حسب ترتيب اخل، (1)رواية ابن ماجه

 الثاين يشري إىل رقم احلديث يف املصدر األصلي.
 .األحاديث ترقيما مسلسال دون الرعاية ابألحاديث املكررة رتبت .2
 اآلايت القرآنية إىل سورها مع ذكر رقم اآلية يف اهلامش. تعزو  .3
والباب ، والكتاب، املؤلفاسم  األصلية مع ذكر ادرهاالنبوية الشريفة من مص األحاديثتخريج قمت ب .4

 ورقم اآلحاديث.
 وأقوال العلماء فيه )إن وجدت(،رتمجة رواة اإلسناد، بذكر اسم الراوي، ونسبه، ووالدته ووفاتهقمت ب .5

مث أهنيت الرتمجة بكلمة ملخصة يف حال الراوي بقول احلافظ ابن  أمساء الرجاليف كتب من خالل ال
 .حجر رمحه هللا

 ذكرت أقوال العلماء مجعا إذا اتفقوا على شيء وإذا اختلفوا ذكرت أقواهلم مستقال على أمسائهم. .6
ختالف على احلكم على الراوي ما بني أصحاب اجلرح والتعديل فرجحت قول احلافظ الإذا وجدت ا .7

 .2شامل ألنه معتدل وقوله الراوي إما بلفظه أو إما مستفادا من كالمهرمحه هللا يف ابن حجر 
ذكرت خمتصر تراجم الصحابة ومل أذكر احلكم عليهم ألن األمة قد اتفقت على أن الصحابة كلهم  .8

 .3عدول

                                                           
 ن حجر.كما هو ترتيب السنن األربعة )سنن أيب داود، سنن الرتمذي، سنن النسائي، مث سنن ابن ماجة( عند اب( 1)
هـ(، بتحقيق: مسري بن أمني الزهري، دار الفلق 852بلوغ املرام من أدلة األحكام، أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين )املتوىف:  

 .5، ص1هـ، ج 1424بعة، الرايض، الطبعة: السا –
 ألنه متاخر وقوله شامل جلميع املتقدمني سواء كان من املتشددين أو املتساهلني. 2
 -هـ(، بتحقيق: عبد اللطيف اهلميم 643معرفة أنواع علوم احلديث، أبوعمرو، عثمان بن عبد الرمحن، املعروف اببن الصالح )املتوىف:  3

 .327م، ص 2002هـ /  1423ة، الطبعة: األوىل، سنة النشر: ماهر ايسني الفحل، دار الكتب العلمي
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بعد دراسة أحوال الرواة ذكرت حكم السند فقط أي هل هذا السند صحيح أو حسن أو ضعيف؟ ألنه  .9
 ا يكون احلديث نفسه صحيحا بسند آخر.رمب

 ة يف الرسالة.شرحت وفسرت األعالم واألماكن الوارد .10
 .شرح الكلمات الغريبة الواردة يف النصقمت ب .11
 ذكرت املعين اإلمجايل لكل حديث والفوائد املتعلقة ابملوضوع مستعينا بشروح احلديث. .12

 البحث: خطة
 على النحو التايل: يوخامتة، وه أربعة فصول،و ، ومتهيد، مقدمة وهي مشتملة على:

 املقدمة:
 وفيها: 

 التعريف ابملوضوع .1
 ة املوضوعيأمه .2
 أسباب اختياراملوضوع .3
 مشكلة البحث .4
 الدراسات السابقة .5
 منهج البحث .6
 خطوات البحث .7
 خطة البحث .8
 املصادر واملراجع .9

 التمهيد:
 وفيه ثالثة أمور:

  نبذة خمتصرة من حياة اآلئمة األربعة، والتعريف بسننهم أوال:
 العقوبة املعنوية لغة واصطالحا اثنيا:
 ة ة احلسية واملعنويالفرق بني العقوب اثلثا:

 مروايت العقوابت املعنوية املتعلقة ابلعقائد الفصل األول:
 وفيه ثالثة مباحث

 العقوابت املعنوية املتعلقة ابلشرك األكرب واألصغر املبحث األول:
 العقوابت املعنوية املتعلقة ابلكفر والكفر دون كفر املبحث الثاِن:
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 لبدعتعلقة مبخالفة الشرع واالعقوابت املعنوية امل املبحث الثالث:
 الفصل الثاِن:مروايت العقوابت املعنوية املتعلقة ابلعبادات

 وفيه ثالثة مباحث
 العقوابت املعنوية املتعلقة ابلطهارة والصالة والزكاة ث األول:املبح

 العقوابت املعنوية املتعلقة ابلصوم واحلج والصدقة املبحث الثاِن:
 لقة أبحكام اجلهاد واجلنائزعنوية املتعالعقوابت امل املبحث الثالث:
 ابملعامالت واآلداب واألخالقياتالعقوابت املعنوية املتعلقة مروايت  الفصل الثالث:

 وفيه ثالثة مباحث
 العقوابت املعنوية املتعلقة ابملعامالت املالية املبحث األول:
 ابملعامالت البدنيةالعقوابت املعنوية املتعلقة  املبحث الثاِن:

 العقوابت املعنوية املتعلقة حبقوق العباد املبحث الثالث:
 حلدود واجلناايتاالعقوابت املعنوية املتعلقة ابلعلم، واإلمارة، و الرابع: مروايت  الفصل

 وفيه ثالثة مباحث
 العقوابت املعنوية املتعلقة ابلعلم املبحث األول:
 العقوابت املعنوية املتعلقة ابإلمارة املبحث الثاِن:

 املعنوية املتعلقة ابحلدود واجلناايت العقوابت بحث الثالث:ملا
 اخلامتة:

 مل على نتائج البحث.تتش وهي
 الفهارس:

 وهي مشتملة على:
  فهرس اآلايت القرآنية .1
  فهرس اآلحاديث النبوية .2
 فهرس األعالم .3
  فهرس املصادر واملراجع .4
 تفهرس املوضوعا .5
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 التمهيد
 األربعة، والتعريف بسننهم ةئمألنبذة خمتصرة من حياة ا :أوال
 العقوبة املعنوية لغة واصطالحا :اثنيا

 اثلثا: الفرق بي العقوبة احلسية واملعنوية
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 نبذة خمتصرة عن حياة األئمة األربعة، والتعريف بسننهمأوال:
 ترمجة اإلمام أيب داؤد والتعريف بسننه

  أوال: ترمجته:
 امسه ونسبه:

أحد من رحل  ،السجستاين األزدي إسحاق بن بشري بن شدادبن  هو أبو داود سليمان بن األشعث
 .وطوف، ومجع وصنف، وكتب عن العراقيني، واخلراسانيني، والشاميني، واملصريني، واجلزريني

 والدته ووفاته:
ألربع عشرة بقيت من شوال سنة مخس وسبعني  ابلبصرة، -رمحه هللا تعاىل-وتويفهـ، 202ولد سنة  

 .1لهعاما قضاها يف خدمة العلم وأه 73ذلك قد عاش يف هذه الدنيا ومائتني، ويكون ب

 شيوخه:
مسع خلقا كثريا من كبار احملدثني يف خمتلف البالد، ومن أشهرهم: اإلمام أمحد بن حنبل، وابن معني، 

 .ي، وأيب الوليد الطيالسي، وقتيبة بن سعيد وغريهم من األئمةوابن املديين، ومسلم بن إبراهيم الفراهيد
 ه:تتالمذ

وأيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، وابنه عبد هللا،  ،روى عنه األئمة، أمثال أيب عيسى الرتمذي
 .2وأيب بكر حممد بن داسة، وزكراي الساجي، وأيب عبيد اآلجري، وغريهم ،وأيب عوانة االسفراييين

 ثناء العلماء عليه:
 .3 عصره بال مدافعة"قال أبو عبد هللا احلاكم: "إمام أهل الدنيا يف .1
املقدم يف زمانه مل يسبق إىل معرفته بتخريج العلوم وبصره مبواضعه، وقال أبو بكر اخلالل: "اإلمام  .2

 .4رجل ورع مقدم"
وقال أبو عبد هللا بن مندة: "الذين أخرجوا وميزوا الثابت من املعلول واخلطأ من الصواب أربعة:  .3

 .5سائي"البخاري ومسلم، وبعدمها أبو داود والن
                                                           

هـ(، 275اجلرح والتعديل، أليب داود سليمان بن األشعث األزدي السَِّجْستاين )املتوىف:  سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود السجستاين يف 1
ينة املنورة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، بتحقيق: حممد علي قاسم العمري، عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، املد

، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، أليب احلجاج، مجال 203، ص13بالء، جسري أعالم النالذهيب، ، و 19، ص1م، ج1983هـ/1403
، 1980 – 1400طبعة: األوىل، بريوت، ال –هـ(، بتحقيق: د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة 742الدين املزي )املتوىف: 

 .355، ص11ج
 املراجع السابقة. 2
 .366، ص11هتذيب الكمال، جاملزي،  3
 .19، ص1سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود السجستاين يف اجلرح والتعديل، ج 4
 .21، ص1سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود السجستاين يف اجلرح والتعديل، ج 5
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 .1ا للحديث ويف اآلخرة للجنة"وقال موسى بن هارون: "خلق أبو داود يف الدني .4

 اثنيا: التعريف بكتابه:
كتاب السنن أليب داود أشهر كتب أيب داود وأعظمها، دون فيه أربعة آالف ومثامنائة حديث انتقاها من   

ت مخسمائة ألف حديث، انتخبملسو هيلع هللا ىلصداود كتبت عن رسول هللا  بوبني مخسمائة ألف حديث، قال اإلمام أ
هن شديد فقد بينته، منها أربعة آالف ومثامنائة حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه و 

وقد سار أبو داود فيه على طريقة التخصص، فحدد جانبا من جوانب السنة املشرفة، وهو اجلانب الفقهي، 
ثروته الفقهية اليت امتاز هبا على غريه، عدا البخاري،  فجعل كتابه خاصا ابألحكام والسنن، فأبرز فيه

أبواب، ومجع يف هذه األبواب األحاديث اليت وقسم الكتاب إىل  36فقسم كتابه إىل كتب، وعدد كتبه 
يستدل هبا الفقهاء ويبنون عليها األحكام، قال أبو داود يف رسالته ألهل مكة:ومل أصنف يف كتاب السنن 

 .2صنف كتب الزهد وفضائل األعمال وغريهاإال األحكام، ومل أ
 منهجه يف سننه:

 حتتها أبواب واشتمل على الكتب الفقهية.رتب أبو داود أحاديثه ترتيبا فقهيا وصنفها على كتب  .1
 .يبدأ أوال األبواب بذكر األحاديث الصحيحة وقد يسوق بعدها أحياان غري الصحيحة .2
 املتون املتعلقة مبوضوع واحد.ينبه أبو داود على اختالف الرواة يف ألفاظ  .3
 أهني ذكر أكثر من طريق للمنت عندما يريد أن يؤكد حكما فقهيا. .4
 بعض القواعد اليت تنبع عندما يبدو تعارض ظاهر األحاديث ليلفت نظران إىل الفهم الصحيح.أنه يذكر  .5
 .يذكر بعض آراء الصحابة وُيتار منها ما يبني  ما يذهب إليه .6
 ألحاديث.مة تعقيبا على بعض اينقل أقوال بعض األئ .7
 .3يذكر بعض آراء السلف وُيتار منها .8

  

                                                           
ي، هجر هـ(، بتحقيق: د. حممود حممد الطناح771ى، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )املتوىف: طبقات الشافعية الكرب  1

 .295، ص2هـ، ج1413للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 
هـ(، بتحقيق: 275)املتوىف: رسالة أيب داود إىل أهل مكة وغريهم يف وصف سننه، أليب داود سليمان بن األشعث األزدي السِ ِجْستاين  2

 .34-32بريوت، ص –حممد الصباغ، دار العربية 
القرن األول وحىت عصران احلاضر، علي عبد الباسط مزيد، الناشر: اهليئة العامة املصرية للكتاب، الطبعة: مل يوجد، مناهج احملدثني يف  3

 .343ص
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 والتعريف بسننه النسائي ترمجة اإلمام
 أوال: ترمجته:
 إمسه ونسبه:

أمحد بن شعيب بن علي بن سنان بن حبر أبو عبد الرمحن اخلراساين، النسائي، اإلمام، احلافظ، الثبت، 
 .1صاحب السننو شيخ اإلسالم، انقد احلديث 

 والدته ووفاته:
قتيبة يف سنة ثالثني ومائتني، ولد بنسا يف سنة مخس عشرة ومائتني، وطلب العلم يف صغره، فارحتل إىل 

رج من مصر يف شهر ذي القعدة من سنة اثنتني وثالث مائة، وتويف . خفأقام عنده ببغالن سنة، فأكثر عنه
 .2ثالث مئةالث و سنة ثبفلسطني يف يوم االثنني لثالث عشرة خلت من صفر، 

 شيوخه:
بن منيع، وإسحاق بن شاهني، مسع من إسحاق بن راهويه، وهشام بن عمار، وسويد بن نصر، وأمحد 

 وبشر بن هالل الصواف، وحممد بن إمساعيل ،واإلمام مسلم وغريهم من كبار العلماء.
 ه:تتالمذ

وحممد بن عبد هللا بن حيويه روى عنه أبو جعفر الطحاوي، وأبو علي النيسابوري، واحلسن بن رشيق، 
 .3النيسابوري، وخلق كثري

 ثناء العلماء عليه:
 .4احلافظ أبو علي النيسابوري: أخربان اإلمام يف احلديث بال مدافعة أبو عبد الرمحن النسائيقال 

 .5وقال املزي: أحد األئمة املربزين واحلفاظ املتقنني واألعالم املشهورين
يقول: كان أبو عبد الرمحن النسائي أفقه مشايخ  احلافظ: مسعت علي بن عمروقال احلاكم أبو عبد هللا 

 .6يف عصره، وأعرفهم ابلصحيح والسقيم من اآلاثر، وأعلمهم ابلرجالمصر 
 .7وقال الذهيب: كان من حبور العلم، مع الفهم، واإلتقان، والبصر، ونقد الرجال، وحسن التأليف

 .8لم من أهل عصرهلرمحن مقدم على كل من يذكر هبذا العقال أبو احلسن الدارقطين: أبو عبد ا
                                                           

 .328، ص1، جاملزي هتذيب الكمال 1
 .125، ص14بالء، جسري أعالم النالذهيب،  2
 .127، ص14سري أعالم النبالء، جالذهيب،  3
 .131، ص41سري أعالم النبالء، جالذهيب،  4
 .329، ص1، جاملزي هتذيب الكمال 5
 .338، ص1، جاملزي هتذيب الكمال 6
 .131، ص14سري أعالم النبالء، جالذهيب،  7
 .131، ص14سري أعالم النبالء، جالذهيب،  8
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  :: التعريف بكتابهاثنيا
 كتاب  هذا النسائي وكتاب ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب أحاديث فيها مجعت اليت الستة الكتب أحد هو النسائي كتاب
 جهة من األربع السنن مقدمة يف أييت الكتاب وهذا العلم، أهل عند املعروفة الستة الكتب من عظيم

 أو ثقة شيخ عن إال الغالب يف يروي ال هو الصحيحني، بعد وجعله قدمه من العلماء فمن ،الصحة
 الرتاجم يف البخاري طريقة فأخذ ومسلم، البخاري طريقيت بني مجع النسائي واألمام األقل، على صدوق

 النسائي اإلمام ورتب .واحد مكان يف كلها  الطرق سياق يف مسلم طريقة أخذ بينما األحكام، واستنباط
 يف وهكذا والصالة، الطهارة بكتاب ابدائ الفقهية، واألبواب الكتب على اجملتىب أو السنن كتابه  هللا رمحه
 .1متعددة أبوااب يورد كتاب  كل

 منهجه يف سننه:
 االختالف ومواضع تلميحا، أو صراحة عللها مبينا املختلفة والرواايت األحاديث الباب يف يورد أنه .1

 .فيها
 ترمجه يورد فإنه عنه، املنهي فعل يف وترخيص النهي أو األمر ترك يف ورخصة إجياب املسألة يف كان  إن .2

 .2الرخصة يف ةرتمجب يعقبها مث النهي أو األمر يف
 احلديث، رواية من االنتهاء بعد أو اإلسناد سرد يف تعديال أو جرحا الرواة بعض أحوال أحياان يذكر أنه .3

  .3الراوي يف العلم أئمة كالم  أورد ورمبا
 .4األخبار من املنسوخ بعد الناسخ أحياان يذكر .4
 .5الرواية عقب احلديث درجة يذكر أحياان .5

                                                           
املصرية للكتاب، الطبعة: مل يوجد، يف القرن األول وحىت عصران احلاضر، علي عبد الباسط مزيد، الناشر: اهليئة العامة  مناهج احملدثني1

 .380-366ص
يعنون إجياب الغسل يوم اجلمعة، مث أعقب ذلك 8بعنوان ابب األمر ابلغسل يوم اجلمعة، والباب رقم 7كتاب اجلمعة، ذكر الباب رقم   2

 وان ابب الرخصة يف ترك الغسل يوم اجلمعة.بعن9ابلباب رقم 
( هذا حديث منكر، غلط فيه أبو األحوص سالم بن سليم، ال 319ص/8ك بن حرب)جمثال قوله عن حديث أيب األحوص عن مسا  3

بو األحوص نعلم أحدا اتبعه عليه من أصحاب مساك بن حرب ، ومساك بن حرب ليس بقوي، وكان يقيل التلقني، قال أمحد بن حنبل: كان أ
 ن مساك.ُيطيئ يف هذا احلديث، خالفه شديد يف إسناده و لفظه. مث ساق حديث شريك ع

بعنوان ليس الديباج املنسوج ابلذهب، وأورد حديث لبسه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الديباج  88مثال يف كتاب الزينة ذكر الباب رقم  4
 بعنوان:ذكر نسخ ذلك، وذكر حديث جابر يف ذلك.89الباب رقم اليت أرسلها إليه أكيدر دومة اجلندل، مث ذكر 

، حيث قال عن 230، ص8 بن مسعود يف ابب احلكم ابتفاق أهل العلم، من كتاب) آداب القضاة( جكما فعل يف حديث عبد هللا  5
 احلديث هذا احلديث جيد جيد.
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والتعريف بسننه الَتمذي ترمجة اإلمام  

 أوال: ترمجته:
 امسه ونسبه:

حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى الرتمذي الضرير احلافظ، صاحب اجلامع 
هللا به املسلمني. طاف البالد، ومسع خلقا نفات. أحد األئمة احلفاظ املربزين، ومن نفع وغريه من املص

 .1اخلراسانيني والعراقيني واحلجازيني وغريهم كثريا من
 والدته ووفاته:

وارحتل، فسمع خبراسان والعراق واحلرمني، ومل يرحل إىل مصر . يف حدود سنة عشر ومائتني -رمحه هللا-ولد
االثنني لثالث عشرة ليلة مضت من رجب سنة أبو عيسى الرتمذي احلافظ ابلرتمذ ليلة ت ما .2والشام

 .3تسع وسبعني ومئتني
 شيوخه:

وسويد بن نصر  ،وهناد بن السري ،قتيبة بن سعيد، وإسحاق بن راهويه، وحممود بن غيالنروى عن 
 وغريهم. املروزي

 تالمذته:
، شاكر الوراقومحاد بن  ي، ومكحول بن الفضل النسفي،أبو بكر أمحد بن إمساعيل السمرقندروى عنه 

 .4وغريهم وأبو جعفر حممد بن أمحد النسفي
 ثناء العلماء عليه:

 .5وذكره ابن حبان يف كتابه الثقات، وقال: كان ممن مجع وصنف، وحفظ وذاكر
 .6وقال اخلليلي ثقة متفق عليه

                                                           
 .250، ص26هتذيب الكمال، جاملزي،  1
 .270، ص13سري أعالم النبالء، جالذهيب،  2
 .252، ص26هتذيب الكمال، جاملزي،  3
 .270، ص13النبالء، جسري أعالم الذهيب،  4
هـ(، دائرة املعارف العثمانية حبيدر آابد الدكن اهلند، الطبعة: 354الثقات، حملمد بن حبان التميمي، أبو حامت، الدارمي، البخسيت )املتوىف:  5

 .153، ص9، ج1973=  ه 1393األوىل، 
هـ(، مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند، الطبعة: الطبعة 528ذيب التهذيب، أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين )املتوىف: هت 6

 .389، ص9هـ، ج1326األوىل، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





6 

 

  اثنيا: التعريف بكتابه:
 جبمع مؤلفه فيه اعتىن فوائد، وأكثرها احلديث، كتب  أهم من الرتمذي، بسنن املشهور الرتمذي جامع

 يذكر مل ومن الفقهية، املسائل يف وغريهم والتابعني الصحابة أقوال وذكر فقهها، وبيان وترتيبها األحاديث
 من األحاديث درجة ببيان واعتىن وفالن وفالن فالن من الباب ويف بقوله أشار الصحابة من أحاديثهم

 .1حديثا3956وأحاديثه 50 كتبه  وعدد والضعف، واحلسن ةصحال
 منهجه يف سننه:

 .2ذلك وحنو ،"الصالة أبواب" و" الطهارة أبواب" بقوله السنن لكتب يعنون أنه .1
 يعنون ما وكثرا الباب، يف يذكرها اليت واألحاديث واألحكام املعاين حبسب حدة، على ابب كل  يرتجم .2

 .3بالبا ذلك يف يورده حديث بنص
 ال فقد الباب، يف يذكرها اليت األحاديث عدد يف االختصار مراعيا أبسانيده، الباب أحاديث يورد .3

 فقه جتلية يف يفيد الذي التبويب، لذلك عنده فيكثر احلديثان، أو احلديث، إال الباب يف يكون
 .4احلديث

 كانت  سواء الباب، برتمجة تعلق هلا أحاديث من الباب يف ورد ما إىل يشري الباب، حلديث ذكره وبعد .4
 .ذلك حنو أو معناه أو احلديث، للفظ شواهد

 املركبة األحكام أبحد أو غرابة أو حسن، أو صحة، من حباله الئقا يراه مبا الباب حديث على وحيكم .5
 جانب الغالب يف احلديث على حكمه عند-هللا رمحه- ويبني بعضها، أو املصطلحات، هذه مت

 علل ببيان يعتين الرواة،كما من به تفرد ومن تفرده، ونوع الباب، يف املذكور ثاحلدي رواية يف التفرد
 .5علة فيها وجدت إن احلديث

 األئمة، من بعدهم ومن والتابعني الصحابة، من العلم أهل مذهب احلديث على حكمه بعد يذكر .6
 .6واألثر أيوالر  واحلديث، الفقه بني ذلك يف جامعا خمتصر وجه على الباب مسائل يف وآرائهم

                                                           
بشار عواد  هـ(، بتحقيق:279سنن الرتمذي، حملمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف: ينظر:  1

 .م 1998بريوت، سنة النشر:  –معروف، دار الغرب اإلسالمي 
 .5، ص1ينظر: سنن الرتمذي، ج 2
 .12، ص1، ج7ينظر: رقم احلديث 3
 .5، ص1كما يف كتاب الطهارة، ابب ما جاء ال تقبل صالة بغري طهور، ج  4
 .1ج 31، ص20كما يف احلديث   5
ه وسلم كان إذا أراد ء ال تقبل صالة بغري طهور. و ابب"ابب ما جاء أن النيب صلى هللا علي، ابب ما جا5، ص1ينظر: سنن الرتمذي، ج 6

 .31، ص1احلاجة أبعد يف املذهب". ج
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والتعريف بسننه ابن ماجةترمجة اإلمام   

 أوال: ترمجته:
 امسه ونسبه:

السنن ذو التصانيف  حممد بن يزيد الربعي، موالهم، أبو عبد هللا بن ماجه القزويين احلافظ، صاحب كتاب
 .1النافعة والرحلة الواسعة

 والدته ووفاته:
مكة، والشام، ومصر، والري لكتب صرة والكوفة، وبغداد، و ارحتل إيل العراقني الب ولد يف سنة تسع ومئتني

احلديث، مات أبو عبد هللا حممد بن يزيد املعروف مباجة يوم االثنني، ودفن يوم الثالاثء لثمان بقني من 
 .2وصلى عليه أخوه أبو بكر شهر رمضان من سنة ثالث وسبعني ومئتني

 شيوخه:
ن معاوية وهشام بن عمار، وداود بن ر احلزامي، وعبد هللا ب، وإبراهيم بن املنذمسع حممد بن عبد هللا

 .3رشيد وطبقتهم
 تالمذته: 

 .4روى عنه حممد بن عيسى األهبري، وأبو عمر، وأمحد بن حممد بن حكيم، وأبو احلسن القطان وآخرون
 ثناء العلماء عليه:

، حمتج به، له معرفة ابحلديث اخلليلي: ثقة كبري، متفق عليهقال احلافظ أبو يعلى اخلليل بن عبد هللا 
 .5وحفظ

 اثنيا: التعريف بكتابه:
يعد كتاب ابن ماجه أحد األصول الستة اليت تلقاها العلماء ابلقبول، واعتىن هبا احملدثون والفقهاء طبقة 

لغريبها، وفحصا عن رجاهلا، بعد طبقة، واشتهرت فيما بني الناس، وتصدت هلا أقالم أهل العلم شرحا 
 .6لفقهها، ومجعا ملتوهنا، وهتذيبا هلا واستنباطا

                                                           
 .41، ص76هتذيب الكمال، جاملزي،  1
 .41، ص76هتذيب الكمال، جاملزي،  2
لبنان، الطبعة: األوىل، -هـ(، دار الكتب العلمية بريوت748تذكرة احلفاظ، لشمس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب )املتوىف:  3

 .155، ص2م، ج1998 -هـ1419
 املرجع السابق.  4
 .41، ص76هتذيب الكمال، جاملزي،  5
عة: هـ(، بتحقيق: شعيب األرنؤوط، دار الرسالة العاملية، الطب273سنن ابن ماجه، البن ماجة أيب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين )املتوىف:  6

 .25م، ص 2009 -هـ  1430األوىل، 
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 منهجه يف سننه:
 وعدد كتااب،(  37)وثالثني سبعة فيه الكتب عدد واألبواب، الكتب على فقهيا ترتيبا كتابه  رتب .1

 .1حديثا4341 على الكتاب هذا ويشتمل اباب،( 1500) ومخسمائة ألف فيه األبواب
 سنة إتباع عن أبواب فيها قيمة، مبقدمة كتابه  بدأ احينم الثالثة األئمة من غريه من ماجة ابن امتاز .2

 أبواب مث هبا، والعمل اتباعها ووجوب السنة، حجية على الدالة األحاديث فيها وأدرج ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
 .2وغريها الصحابة وفضائل والقدر، اإلميان،

 إمنا. املختلفة اديثاألح بني ابجلمع يهتم ومل رأيه عن تعرب ألبواب دقيقة تراجم بوضع ماجة ابن اهتم .3
 .الفقه أحكام من اختاره ما على به يستدل ما األحاديث من يذكر كان

 .اندرا إال اآلخر موضع يف به لالستشهاد يكرره وال جتزئة دون موضعه يف كامال  احلديث يذكر .4
 .3قليلة وهي واملوضوع واملنكر بل والضعيف الصحيح، فيه أخرج وإمنا الصحة، كتابه  يف يشرتط مل .5

  

                                                           
 املرجع السابق. 1
 املرجع السابق. 2
مناهج احملدثني يف القرن األول وحىت عصران احلاضر، علي عبد الباسط مزيد، الناشر: اهليئة العامة املصرية للكتاب، الطبعة: مل يوجد،  3

 .390ص
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 العقوبة املعنوية لغة واصطالحا اثنيا:

 العقوبة يف اللغة:
 هلا معنيان يف اللغة.كلمة العقوبة اسم مصدر للفعل"عقب" والعني والقاف والباء 

وإمنا مسيت .آخر يف املركبيقال إن العقيب الذي يعاقب .(1)هأتخري الشيء وإتيانه بعد غري  املعىن األول:
 .(2)الذنب عقوبة ألهنا تكون آخرا واثين

، (5)من كل شيء: آخره :والعاقب، (4)اجلري بعد اجلري األول: العقبرمحه هللا:  (3)وقال الفريوز آابدي 
 والعقىب : املرجع، وعقب كل شيء وعقباه وعقبانه وعاقبته: خامتته.

ا العقوبة اجلزاء، ولكنه منإ (7)﴾ومممْن عماقمبم ِبِِّّْثلِّ مما ُعوقِّبم بِّهِّ ﴿ رمحه هللا يف قوله تعاىل: (6)وقال الزجاج
 .(8)ءالِفعَل الذي هو عقوبة كان جزا مسخِ ي عقوبًة ألن

                                                           
هـ(، بتحقيق: حممد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء الرتاث 370منصور )املتوىف:  هتذيب اللغة، حملمد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو  (1)

 .77، ص4، ومقاييس اللغة، ج179، 1جم، 2001بريوت، الطبعة: األوىل،  –العريب 
 ..78، ص4مقاييس اللغة، ج (2)
َغِوي  الشَّاِفِعي. ولد يف ربيع اآلخر سنة تسع َوعْشرين َوَسْبعمائة بكازرون حمخَمَّد بن ِإبـْرَاِهيم الفريوزاابدي الشِ ريَازِي  الل  حمخَمَّد بن يـَْعقخوب بن  (3)

معامل طابة، وينسب  : القاموس احمليط، واملغامن املطابة يفمن أَعمال شرياز َوَنَشأ هبَا فحفظ اْلقخْرآن، نقل ِفيَها كتابني من كتب اللَُّغة.أشهر كتبه
، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع وله بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، وسفر السعادة.)له تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس، 

: منشورات دار هـ(، الناشر902شمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي )املتوىف: ل
 (82، ص10م ، ج 2002بريوت  –مكتبة احلياة 

هـ(، احملقق: جمموعة من احملققني،دار 1205اتج العروس من جواهر القاموس، حملم د بن حمم د بن عبد الرز اق مبرتضى، الزَّبيدي )املتوىف:  (4)
 .396، ص3اهلداية، بدون سنة النشر، ج

 .399، ص3الزبيدي، اتج العروس، ج (5)
نحو واللغة. ولد ومات يف بغداد.من كتبه معاين القرآن، واالشتقاق، وخلق إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: عامل ابل (6)

 (40، ص1ه.)األعالم، ج311اإلنسان، واألمايل، وإعراب القرآن.مات سنة 
 .60احلج:  (7)
 -هـ  1408ألوىل بريوت، الطبعة ا –هـ(، عامل الكتب 311ق الزجاج )املتوىف: معاين القرآن وإعرابه، إلبراهيم بن السري ، أبو إسحا (8)

 م. 1988
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ويقال: عقب فالن يف الصالة، إذا قام بعد  .(2)وعاقبة كل شيء: آخرهرمحه هللا تعاىل:  (1)وقال ابن فارس
هو: أن جييء والباب كله يرجع إىل أصل واحد، و وقال: ". (3)يفرغ الناس من الصالة يف جملسه يصليما 

 .(4)"الشيء يعقب الشيء
، أي: شدة، والعقبة: اجلبل عخْقبةَ تقول العرب: لقي فالن من فالن .(5)ارتفاع وشدة وصعوبة املعىن الثاِن:

شديد، ومن الباب: العخقاب من الطري، مسيت بذلك الطويل الذي يعرض الطريق، وهو طويل صعب 
 (6)لشدهتا وقوهتا.

 .(8)والعقوبة: اسم املعاقبة، وهو أن جيزيه بعاقبة ما فعل من السوءرمحه هللا تعاىل:  (7)وقال اخلليل الفراهيدي
العقوبة. وعاقبه بذنبه معاقبة والعقاب واملعاقبة أن جتزي الرجل مبا فعل سوءا؛ واالسم  :(9)وقال ابن منظور

والعقوبة : (11)صبهاينوقال الراغب األ.(10)وعقااب: أخذه به. وتعقبت الرجل إذا أخذته بذنب كان منه

                                                           
ري  أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي ، أبو احلسني: من أئمة اللغة واألدب. أصله من قزوين، وأقام مدة يف مهذان، مث انتقل إىل ال (1)

 (193، ص1الم، جه.)األع395والصاحيب ، جامع التأويل، والنريوز. تويف سنة  فتويف فيها.من تصانيفه مقاييس اللغة، واجململ،
هـ(، دراسة وحتقيق: زهري عبد احملسن 395جممل اللغة البن فارس، املؤلف: أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف:  (2)

 .620م، ص  1986 -هـ  1406 -ية بريوت، الطبعة الثان –سلطان، دار النشر: مؤسسة الرسالة 
هـ(، احملقق: عبد السالم حممد هارون، دار 395د بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف: معجم مقاييس اللغة، أمح (3)

 .82، ص4م، ج1979 -هـ 1399الفكر، عام النشر: 
 .620جممل اللغة البن فارس، ص  (4)
 .77، ص4، ومقاييس اللغة ج179ص ،1هتذيب اللغة ، ج  (5)
 .179، ص1، وهتذيب اللغة، ج311، ص1، ولسان العرب، ج368، ص3ث واألثر، جالنهاية يف غريب احلدي  (6)
اخلليل بن أمحد بن الفراهيدي األزدي اليحمدي، أبو عبد الرمحن: من أئمة اللغة واألدب، وواضع علم العروض، ولد ومات يف البصرة،  (7)

َْيل: ما رأى الرأوون مثل اخلليل وال رأى اخلليلقال النَّضْ  مثل نفسه. من أشهر كتبه: كتاب العني، ومعاين احلروف، ومجلة آالت  ر بن ُشخ
 (314، ص2ه.)األعالم، ج170العرب، و تفسري حروف اللغة، وكتاب العروض. ومات قاضيا بسمرقند سنة 

د مهدي املخزومي، د  هـ(، احملقق:170بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري )املتوىف: كتاب العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد  (8)
 1/180إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل، 

حممد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي، اإلمام اللغوي احلجة. من نسل رويفع بن  (9)
ى ابختصار كتب األدب املطو لة. من أشهر كتبه: لسان ي. ولد مبصر، مث ويل القضاء يف طرابلس. قال ابن حجر: كان مغر اثبت األنصار 

 ( 108، ص7ه. )األعالم، الزركلي، ج 711العرب، خمتار األغاين، فصل اخلطاب يف مدارك احلواس اخلمس. تويف يف مصر سنة
بريوت، الطبعة:  –، دار صادر هـ(711لدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: لسان العرب، املؤلف: أبو الفضل، مجال ا (10)

 .1/619هـ،  1414 -الثالثة 
احلسني بن حممد بن املفضل، أبو القاسم األصفهاين املعروف ابلراغب: أديب، من احلكماء العلماء. من أهل )أصبهان( سكن بغداد،  (11)

ع التفاسري، واملفردات يف غريب القرآن، وحل  األدابءجملدان، والذريعة إىل مكارم الشريعة، و األخالق،وجام واشتهر.من كتبه: حماضرات
 (255، ص2ه.)األعالم، ج502متشاهبات القرآن وغريها.تويف سنة 
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قَّ عِّقمابِّ  ﴿ قال:و واملعاقبة والعقاب ُيتص ابلعذاب،  ُتْم  ﴿، (2)﴾شمدِّيُد اْلعِّقمابِّ  ﴿ ،(1)﴾فمحم إِّْن عماق مب ْ وم
ُتْم بِّهِّ   .(5)"(4)﴾ومممْن عماقمبم ِبِِّّْثلِّ مما ُعوقِّبم بِّهِّ  ﴿ ،(3)﴾ف معماقُِّبوا ِبِِّّْثلِّ مما ُعوقِّب ْ

  

                                                           
 .14سورة ص  (1)
 .4احلشر:  (2)
 .126النحل: (3)
 .60احلج: (4)
احملقق: صفوان عدانن الداودي، هـ(، 502حلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاىن )املتوىف: املفردات يف غريب القرآن، أبو القاسم ا (5)

 .575هـ، ص1412 -دمشق بريوت، الطبعة: األوىل  -دار القلم، الدار الشامية 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  العقوبة يف االصطالح: .1

بقوله: "زواجر وضعها هللا تعاىل  (1)املارورديفها بارات العلماء يف تعريف العقوبة اصطالحاً، فعر  فت عاختل
 .(2)"لريدع هبا ذوي اجلهالة، حذرا من أمل العقوبة ارتكاب ما حظر وترك ما أمرللردع عن 

 .(4): "العقوبة: اليت تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء"(3)وقال ابن األثري
الشيخ صاحل ذايب هندي: "هو ما شرعه اإلسالم من حدود وقصاص وتعزير حبق اجلرائم املتعلقة  الوق

 ".(5)باده، حفظا هلم من االعتداء عليهاحبقوق هللا، وحقوق ع
وعرفها بعض املعاصرين من  .(6)وعرفت أيضًا أبهنا: "األمل الذي يلحق ابإلنسان مستحقًا على اجلناية"

 .(7)الشارع" اجلزاء املقرر ملصلحة اجلماعة على عصيان أمرأهل العلم أبهنا: "
ت، ولعل التعريف األول أفضل هذه التعريفات لإلفادة وهذه التعريفات متقاربة املعىن وإن اختلفت يف العبارا

 عن اجلزاء الذي شرع يف مقابل ارتكاب احملظورات وترك الواجبات.
 العقوبة املعنوية يف االصطالح: .2

املراد ابلعقوبة املعنوية، الزواجر املعنوية سواء كانت الدنيوية، أم األخروية. فهي على حممد عايل قال احلميد 
إعراض هللا عنه، وحرمانه من العلم، و  ،اإلخبار بنقص اإلميان، و كثرية: منها اللعن، واحلرمان من الرمحةأنواع  

 ..وهكذا..والدعاء عليه ابلويل واهلالك، واإلخبار حببط األعمال، 
 .(8)ابلعقوبة املعنوية الزواجر املعنوية سواء كانت الدنيوية، أم األخروية إذن املراد

                                                           
رحتل إىل الشيخ أيب حامد أبواحلسن علي بن حممد بن حبيب املصري، املعروف ابملاوردي، تفقه على أيب القاسم الصمريي ابلبصرة، وا (1)

ني كثرية، وله مصنفات كثرية يف الفقه والتفسري وأصول الفقه واألدب.) أبو إسحاق، إبراهيم بن علي، اإلسفرائيين، درس ابلبصرة وبغداد سن
 ۔لبنان(-من دارالرتاث العريب، بريوت1970الشريازي، طبقات الفقهاء، الطبقة األوىل، 

 .1/235القاهرة،  -ادي، داراحلديثاألحكام السلطانية، املاوردي، أبواحلسن، علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري، البغد (2)
هـ(: احملدث اللغوي  606 - 544املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن َعْبد الَكرمي الشيباين  اجلزري، أبو السعادات، جمد الدين )هو  (3)

مع بني الكشف والكشاف ط " يف غريب احلديث، و " جامع األصول يف أحاديث الرسول واإلنصاف يف اجل -تبه النهاية األصويل. من ك
 (272، ص5)األعالم، ج .يف التفسريوغريها

هـ(، املكتبة العلمية 606النهاية يف غريب احلديث واألثر، جملد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف:  (4)
 .117، ص5مد الطناحي، جحممود حم -م، بتحقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 -هـ 1399بريوت،  -
 .193م، ص1984-ه1404اخلامسة،  -صاحل ذايب هندي، دراسات يف الثقافة اإلسالمية، مجعية عمال املطابع التعاونية ابألردن، ط (5)
 .349، ص2الكنز، جحاشية أيب السعود على شرح  (6)
 .609، ص1التشريع اجلنائي اإلسالمي لعبد القادر عودة، ج (7)
املعنوية يف صحيح البخاري مجعا ودراسة، للباحث محيد حممد عايل، جامعة املدينة العاملية دولة ماليزاي، رسالة املاجستري، العقوابت  (8)

 .34ص
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 اثلثا:الفرق بي العقوبة احلسية واملعنوية

 إذ قالوا: املوسوعة الفقهية الكويتيةالذين دونوا  الفقهاءالفرق بني العقوبة احلسية واملعنوية يفهم من قول 
عنوي، فأما العقوابت احلسية فيظهر أثرها فيما ها ما هو حسي ومنها ما هو موأما العقوابت الدنيوية فمن

من عقوابت كاحلدود فيما يوجب حدا كالزان والسرقة وشرب اخلمر، وكالعقوابت املقررة  أوجبه هللا تعاىل
بية فيما على اجلناية على النفس أو ما دوهنا، وكالتعزير فيما مل يوجب الشرع فيه عقوبة مقدرة كمباشرة أجن

 دون الفرج وسرقة ما دون النصاب.
ومنها: وحشة جيدها العاصي  ومنها: حرمان الرزق،، حرمان العلممنها:  وأما العقوابت املعنوية فكثرية: 

ومنها: تعسري أموره عليه، ومنها: ظلمة جيدها يف قلبه حقيقة حيس هبا كما حيس بظلمة الليل ، يف قلبه
 .1البهيم

ة عنوية من قول الباحث وأعظم عقوبة حتل ابلناس هي العقوبة املعنويعقوبة احلسية وامليظهر الفرق بني ال
مبوت القلوب حىت ال تعرف معروفًا وال تنكر منكرًا، وال حتق حًقا وال تبطل ابطاًل، وال متيز بني اخلبيث 

 .2والطيب
تتعلق بشخصية اجملرم ومسعته كما قال عبد هللا بن حممد املطلق يف تعريف العقوبة املعنوية: وهي اليت 

 .3وكالم الناس عليه، والتشهري عقوبة معنوية

                                                           
 .208، ص38هـ(، ج 1427 - 1404الكويت، الطبعة: )من  –والشئون اإلسالمية املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف  1
 م، اجمللس الشرعي العام 2010هـ = ديسمرب  1432، مت حتميله يف: احملرم 1 –أرشيف منتدى األلوكة  2

http://majles.alukah.net ، 
لعامة إلدارات لة دورية تصدر عن الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،  الرائسة اجم -جملة البحوث اإلسالمية  3

 .208،  ص69البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، ج
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 الفصل األول
 مروايت العقوابت املعنوية املتعلقة ابلعقائد

 وفيه ثالثة مباحث
 املبحث األول: العقوابت املعنوية املتعلقة ابلشرك األكرب واألصغر

 لكفر دون كفراملبحث الثاِن: العقوابت املعنوية املتعلقة ابلكفر وا
 الثالث: العقوابت املعنوية املتعلقة ِبخالفة الشرع والبدعاملبحث 
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 املبحث األول: العقوابت املعنوية املتعلقة ابلشرك األكرب واألصغر
 (ة أحاديثه ست)وفي

 احلديث األول
هاب، ابن شحدثنا القعنيب، عن مالك، عن : قال رَحه هللا يف سننه أبو داودأخرج اإلمام ( 3227)-1

قال:"قاتل هللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن سعيد بن املسي ب عن أيب هريرة، أن رسول هللا 
 .(1)مساجد"

 أوال: ختريج احلديث
 .(3) 2بنحوه من طريق ابن شهاب الزهري، هبذا اإلسنادأخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  .1
ق ابن شهاب الزهري، هبذا اإلسناد طريمن أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه من طريقني: أحدمها  .2

 .(5)، واآلخر من طريق يزيد بن األصم، عن أيب هريرة بنحوه(4)بنحوه
 (.6)بنحوههبذا اإلسناد أخرجه اإلمام النسائي يف سننه من طريق يزيد بن اهلاد، عن ابن شهاب،  .3
الزهري، عن  عن -ثالثتهم -أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق معمر، وأيب أويس، وعقيل .4

 .(7)سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة بنحوه

                                                           
 .3227، رقم احلديث: 132، ص5، جابب يف البناِء على القربكتاب اجلنائز،  (1)

حقيق: هـ(، بت275داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِ ِجْستاين )املتوىف: سنن أيب داود، أليب 
 م. 2009 -هـ  1430شَعيب األرنؤوط، دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل، 

م احلديث النبوي، د/ عبدالرمحن بن إبراهيم اخلميسي، املراد بنحوه: يقال هذا فيما إذا كانت ألفاظ احلديثني متقاربة أو أكثرها.  معجم علو  2
 .115دار األندلس اخلضراء، جدة، ص

 .437، رقم احلديث: 95، ص1ة، ابب الصالة يف البيعة، جكتاب الصال (3)
يل أبو عبدهللا اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه = صحيح البخاري، حملمد بن إمساع

 .هـ1422البخاري، بتحقيق: حممد زهري بن انصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، 
، 1كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب النهي عن بناء املساجد على القبور واختاذ الصور فيها والنهي عن اختاذ القبور مساجد، ج (4)

 .530، رقم احلديث: 376ص
النيسابوري املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي املسند الصحيح 

 بريوت. –هـ(، بتحقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 261)املتوىف: 
، 1القبور واختاذ الصور فيها والنهي عن اختاذ القبور مساجد، جكتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب النهي عن بناء املساجد على  (5)

 .530، رقم احلديث: 377و376ص
 .2047، رقم احلديث: 95، ص4، جاختاذ القبور مساجد، كتاب اجلنائز (6)

هـ(، بتحقيق: عبد 303 اجملتىب من السنن = السنن الصغرى للنسائي، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي )املتوىف:
 .1986 – 1406حلب، الطبعة: الثانية،  –الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية 

 .9850، 9144، 7826مسند أيب هريرة رضي هللا عنه، رقم احلديث: (7)
هـ(، بتحقيق: شعيب األرنؤوط 241مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أليب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف: 

 م. 2001 -هـ  1421عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .(1)بنحوه الزهري، هبذا اإلسناد من طريق ابن شهابأخرجه اإلمام ابن حبان يف صحيحه  .5
أخرجه اإلمام البيهقي يف سننه الكربى من طريق أبو احلسني بن الفضل القطان، ببغداد ثنا أبو سهل  .6

ق القاضي، ثنا عبد هللا بن مسلمة، ح وأخربان أبو علي بن زايد القطان، ثنا إمساعيل بن إسحا
القعنيب، عن مالك، عن ابن شهاب، هبذا اإلسناد ، ثنا أبو داودالروذابري، أنبأ حممد بن بكر، ثنا 

 (.2)بنحوه
 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد

 القعنيب
 .(3)ثي، البصريعبد الرمحن، عبد اّلل  بن مسلمة بن قعنب، القعنيب، احلار  أبوامسه ونسبه: 

 .(4)وغريهم : روى عن إبراهيم ْبن سعد الزهري، وفضيل ْبن عياض، ومالك بن أنس، ووكيعشيوخه
 .(5)حامت الرازي، والبزاز وغريهم ، وأبوأبو داودالبخاري، ومسلم، و روى عنه تالميذه: 

 .(6)مات يف احملرم سنة إحدى وعشرين ومئتنيوفاته: 
 العلماء فيه: أقوال
 .(8): ثقة(7)ليالعجقال 

                                                           
 .2326، رقم احلديث: 95، ص6، جذكر بعض العلة اليت من أجلها زجر عن الصالة يف القبوركتاب الصالة، ( 1)

ان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، البخسيت )املتوىف: صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حملمد بن حبان بن أمحد بن حب
 .1993 – 1414بريوت، الطبعة: الثانية،  –سسة الرسالة هـ(، بتحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤ 354

 .7218، رقم احلديث: 135، ص4، جابب النهي عن أن يبىن على القرب مسجد، مجاع أبواب البكاء على امليت( 2)
تحقيق: حممد عبد القادر هـ(، ب458الكربى، ألمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلخْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف:  السنن

 م. 2003 -هـ  1424لبنات، الطبعة: الثالثة،  –عطا، دار الكتب العلمية، بريوت 
هـ(، الطبعة: دائرة املعارف العثمانية، حيدر 256التاريخ الكبري، حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا )املتوىف:  (3)

، ومعرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، أبو احلسن أمحد بن 212، ص5الدكن، ج –آابد 
السعودية،  –املدينة املنورة  -هـ(، بتحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار 261 بن صاحل العجلى الكوىف )املتوىف: عبد هللا

، وهتذيب الكمال يف أمساء الرجال، ليوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو 264-257، ص10، ج1985 – 1405الطبعة: األوىل، 
بريوت،  –هـ(، بتحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة 742 حممد القضاعي الكليب املزي )املتوىف: مجال الدين ابن الزكي أيب

هذيب، أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر ابن حجر، تقريب الت، و 136، ص16، ج1980 – 1400الطبعة: األوىل، 
 .323، ص1، ج1986 - 1406سوراي، الطبعة: األوىل،  –دار الرشيد هـ(، بتحقيق: حممد عوامة، 852العسقالين )املتوىف: 

 .136، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .140، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .141، ص16جاملزي، هتذيب الكمال،  (6)
أابه وحسني بن علي اجلعفي وحدث عنه  هو اإلمام احلافظ القدوة أبواحلسن أمحد بن عبدهللا بن صاحل الكويف نزيل طرابلس الغرب مسع (7)

إحدى ولده صاحل يف مصنفه يف اجلرح والتعديل. قال عباس الدوري: كنا نعده مثل أمحد وابن معني ولد سنة اثنتني ومثانني ومائة ومات سنة 
 (.246، ص1وستني و مائتني.)السيوطي، طبقات احلفاظ، ج

 .279، ص1العجلى، الثقات، ج (8)
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 .(2): ثقة حجة مل أر أخشع منه(1)أبو حامت وقال
 .(4): ما رأيت رجال حيدث هلل، إال وكيعا والقعنيب(3)حيىي بن معنيوقال 

 .(6)اتيف الثق(5)وذكره ابن حبان
 .(8)ثقة :(7)وقال ابن حجر

 فالراوي ثقة كما قال احلافظ بن حجر.احلكم على الراوي: 
 مالك

 .(9)مالك بن أنس بن مالك األصبحي احلمريي، املدين، الفقيه أبو عبد هللا، إمام داراهلجرةامسه ونسبه: 
ومحيد وأيوب السَّْخِتياين، ، وأبو الزاندالزهري، وانفع موىل ابن عمر، وسعيد املقربي، : روى عن شيوخه
 .(10)وغريهم الطويل

 .(11)وغريهم املنكدر، وحممد بن حيىي بن حبانحممد بن مسلم بن شهاب، وحممد بن روى عنه  تالميذه:
 .(12)سنة ثالث وتسعنيوالدته: 

                                                           
يس بن املنذر بن داؤد احلنظلي الرازي أحد األئمة احلفاظ. روى عن أمحد، وآدم بن أيب أايس، وأيب خيثمة وغريهم. وعنه حممد بن إدر  (1)

مخس وتسعني ومائة. قال اخلطيب: كان أحد األئمة احلفاظ األثبات مشهورا ابلعلم مذكورا أبو داؤد، والنسائي، وابن ماجة وآخرون. ولد سنة 
 (.112، ص2. )السيوطي، طبقات احلفاظ، جتويف أبو حامت يف شعبان سنة سبع وسبعني وله اثنتان ومثانون سنة وغريه. ابلفضل.وثقه النسائي

 .181، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (2)
 بن معني بن عون الغطفاين أحد األئمة األعالم.روى عن ابن عيينة، وعبد الرزاق، وغندر، وهشيم وخلق.وعنه البخاري، ومسلم، حيىي (3)

متقنا. وأبو داود، وابن سعد وخلق.قال ابن املديين: ما أعلم أحدا كتب ما كتب حيىي بن معني.وقال اخلطيب كان إماما رابنيا عاملا حافظا ثبتا 
 (.189، ص1. )السيوطي، طبقات احلفاظ، جسنة ثالث وثالثني ومئتنيينة ملدمات اب

 .141، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
احلافظ العالمة أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معد التميمي البسيت، صاحب التصانيف.مسع النسائي واحلسن  (5)

ء مسرقند وكان من فقهاء الدين وحفاظ األمصار عاملا ابلنحوم والطب وفنون العلم صنف املسند بن سفيان وأاب يعلى املوصلي، ويل قضا
 (.375، ص1.)السيوطي، طبقات احلفاظ، جسنة مخس ومخسني وثالمثائةلضعفاء مات يف شوال الصحيح والتاريخ وا

هـ(، دائرة املعارف 354و حامت، الدارمي، البخسيت )املتوىف: الثقات، حملمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أب (6)
 .353، ص8، ج1973=  ه 1393، العثمانية حبيدر آابد الدكن اهلند، الطبعة: األوىل

شيخ اإلسالم وإمام احلفاظ قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن حممود بن أمحد هو  (7)
انيف كشرح  العسقالين الشافعي.ولد سنة ثالث وسبعني وسبعمائة. تويف يف ذي احلجة سنة اثنتني ومخسني ومثامنائة. صنف التصالكناين

 (553البخاري، وهتذيب التهذيب، وتقريب التهذيب، واإلصابة يف الصحابة، وكثرية تزيد على املائة. )السيوطي، طبقات احلفاظ، ص
 .323، صابن حجر، تقريب التهذيب (8)
موعة من احملققني إبشراف الشيخ هـ(، بتحقيق : جم748، وسري أعالم النبالء، للذهيب )املتوىف : 310، ص7البخاري، التاريخ الكبري، ج (9)

ابن أيب حامت، اجلرح ، و 259، ص2، والعجلي، الثقات، ج48، ص8هـ ، ج 1405شعيب األرانؤوط، مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الثالثة ، 
 .516، وابن حجر، تقريب التهذيب، ص32-11، ص1ديل، جوالتع

 ، 310، ص7البخاري، التاريخ الكبري، ج (10)
 .103، ص27الكمال، ج املزي، هتذيب (11)
 .516ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (12)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84
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 .(1)مات سنة تسع وسبعني و)مئة(وفاته: 
 العلماء فيه: أقوال

 .(2)قال النسائي: ثقة
 .(3)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(4)وقال ابن حجر: رأس املتقنني وكبري املتثبتني
 احلافظ بن حجر.كما قال : فالراوي رأس املتقنني وكبري املتثبتني  احلكم على الراوي

 ابن شهاب
 .(5)املدين مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب، القرشي، الزهري، أبو بكر،د بن : حممامسه ونسبه

 .(6) : روى عن سعيدبن املسيب، وأنس بن مالك، وعلقمة بن وقاص، وعروةبن الزبري وغريهمشيوخه
 .(7)روى عنه مالك بن أنس، وعمرو بن دينار، وعمروبن شعيب، وأيوب السختياين وغريهمتالميذه: 

 .(8)سنة ست ومخسنيولد : دتهوال
 .(9)مات سنة ثالث أو أربع وعشرين ومئةوفاته: 

 العلماء فيه: أقوال
 .(11)ثقة، كثري احلديث والعلم والرواية: (10)قال ابن سعد

 .(12)وقال العجلي: ثقة
 .(13)الزهري أحب إىل من األعمش، حيتج حبديثه، وأثبت أصحاب أنس الزهريوقال أبو حامت: 

                                                           
 .516ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (1)
 .149، ص27املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .893، ص5ابن حبان، الثقات، ج (3)
 .516ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (4)
 .443-420، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .443-420، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .443-420، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .443-420، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .443-420، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
د روى عن أيب داود الطيالسي والواقدي وهشيم وابن عيينة والوليد ابن منيع البصري احلافظ كاتب الواقدي.نزل بغدا حممد بن سعد بن (10)

مسلم و غريهم، روى عنه أبو بكر بن أيب الدنيا واحلارث بن أيب أسامة.قال اخلطيب: كان من أهل العلم والفضل وصنف كتااب كبريا يف 
 (186ثني ومائتني.)السيوطي، طبقات احلفاظ، صعدهم إىل وقته فأجاد فيه وأحسن مات سنة ثالطبقات الصحابة والتابعني ومن ب

هـ(، 230الطبقات الكربى، أليب عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلاُشي ابلوالء، البصري، البغدادي املعروف اببن سعد )املتوىف:  (11)
 .356، ص5م، ج 1990 -هـ  1410ريوت، الطبعة: األوىل، ب –بتحقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

 .253، ص2العجلي، الثقات، ج (12)
 .74، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (13)
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 .(1)ن من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقا ملتون األخبار وكان فقيها فاضالان: كاابن حب وقال
 .(2)الفقيه احلافظ متفق على جاللته وإتقانهوقال ابن حجر: 

 سعيد بن املسيب
 .(3)سعيد بن املسيب بن حزن االمام أبو حممد القرشي، املخزومي، أبوحممد املدينامسه ونسبه: 

 .(4)ابن عمر، وعلي، وأيب هريرة وغريهمان، وابن عباس، و روى عن عمر، وعثمشيوخه: 
 .(5)وى عنه حممد ابن شهاب الزهري، وقتادة، وحيىي بن سعيد، وحممد بن املنكدر وغريهمر تالميذه: 

 .(6)مات سنة ثالث أو أربع وتسعنيته: وفا
 العلماء فيه: أقوال

 .(7) ثقة :قال العجلي
 .(8): ثقةأبو زرعةقال و 

 .(9): ثقةن حنبلأمحد ب وقال
 .(10)وقال أبو حامت: ليس يف التابعني أنبل من سعيد بن املسيب

 .(11)قال ابن حجر: أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار
 أبو هريرة

 قَاَل أَبخو عخَمَر: اختلفوا يف اسم أيب هريرة، واسم أبيه اختالفًا، َرسخول اّللَِّ َصلَّى اّللَّخ َعَلْيِه َوَسلَّمَ صاحب 
عباس. مسعت حَيْىَي ْبن معني يقول: اسم أيب هريرة قال  .كثريًا.ال حياط به وال يضبط يف اجلاهلية واإلسالم

 .(12)أيب هريرة عبد ُشسعبد ُشس. َوقَاَل أَبخو نعيم: اسم 

                                                           
 .349، ص5الثقات، جابن حبان،  (1)
 .506تقريب التهذيب، صابن حجر،  (2)
 .74-66، ص 11املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 املرجع السابق. (4)
 .74-66، ص26، هتذيب الكمال، جاملزي (5)
 .274، ص4ابن حبان، الثقات، ج  (6)
 .405، ص1العجلي، الثقات، ج (7)
 .61، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (8)
 املرجع السابق. (9)
 املرجع السابق. (10)
 .241، ص1ابن حجر، تقريب التهذيب،  (11)
هـ(، بتحقيق: علي حممد البجاوي، الناشر: دار 463بن عبد هللا القرطيب )املتوىف: يوسف  االستيعاب يف معرفة األصحاب، أليب عمر (12)

 .1770، ص4م، ج 1992 -هـ  1412اجليل، بريوت، الطبعة: األوىل، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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. روى عنه سعيد بن املسيب، (1)وغريهمملسو هيلع هللا ىلص، وعن أيب بكر، وعمر، وعائشة زوج النيب ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النيب 
 .(3)مات سنة سبع ومخسني .(2)ريهملك، وجابر بن عبد هللا، وابن عباس، وغوأنس بن ما

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .كلهم ثقاتاحلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن الرواة فيه  
 وجه داللة احلديث على املوضوعرابعا: 

هم قبور أنبيائهم مساجد، قاتل هللا اليهود بسبب اختاذاحلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  وجه داللة
 عقوبة معنوية من العقوابت املعنوية.، وهي 4قتل ههنا مبعىن اهلالكة واللعنةوال

 للحديثخامسا: املعىن اإلمجايل 
وأن اختاذها مساجد الزم الختاذ  ،سبب اختاذهم قبور أنبيائهم مساجدب هللا اليهود وأبعدهم عن رمحته لعن

 .(5)من املغاالة يف التعظيموكما فيه  ،ادة األصناملتشبه بعبملا فيه ا املساجد عليها كعكسه.
 سادسا: فوائد احلديث

 اللعنة والعقوبة املعنوية.اختاذ املساجد على قبور األنبياء سبب  .1
 منع الصالة إىل قبور األنبياء واختاذها مساجد. .2
 ذم فاعل احملرمات. .3
 .6أن االعتبار يف األحكام ابلشرع ال ابلعقل .4
 ت املعنوية.ة من العقواباللعنة عقوب .5

  

                                                           
 املرجع السابق. (1)
 املرجع السابق. (2) 
 .378، ص34املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
الكوكب الوهَّاج والرَّوض البَـهَّاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج(، حممد األمني  انظر: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )املسمَّى: 4

 -هـ  1430دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل،  -بن عبد هللا األخَرمي الَعَلوي اهلََرري الشافعي، نزيل مكة املكرمة واجملاور هبا، دار املنهاج 
 .99، ص8م، ج 2009

ح سنن اإلمام أيب داود، حملمود حممد خطاب السبكي، بتحقيق: أمني حممود حممد خطاب، مطبعة االستقامة، املنهل العذب املورود شر  (5)
ىف: فيض القدير شرح اجلامع الصغري، لزين الدين حممد املناوي )املتو  .83، ص9هـ، ج 1353 - 1351مصر، الطبعة: األوىل،  –القاهرة 
 .466، ص4، ج1356لطبعة: األوىل، مصر، ا –هـ(، املكتبة التجارية الكربى 1031

شرح سنن أيب داود، لعبد احملسن العباد البدر، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية،   6
http://www.islamweb.net137، ص14، ج. 

http://www.islamweb.net/
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 احلديث الثاِن
ثـََنا حمخَمَّدخ ْبنخ َكِثرٍي، َأْخرَباََن شخْعَبةخ، َعْن حمخَمَِّد رَحه هللا يف سننه:  أبو داودأخرج اإلمام  (3236)-2 َحدَّ

َزائِرَاِت اْلقخبخوِر، ملسو هيلع هللا ىلصسخولخ اّللَِّ َلَعَن رَ »ْبِن جخَحاَدَة، قَاَل: مسَِْعتخ َأاَب َصاِلٍح، حيخَدِ ثخ َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: 
َها اْلَمَساِجَد َوالسُّرخجَ   .(1)َواْلمختَِّخِذيَن َعَليـْ

 أوال: ختريج احلديث
عائشة، وعبد هللا بن  عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة أنأخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه من طريق  .1

 . (3)أيب هريرة مبعناه ،  ومن طريق سعيد بن املسيب، عن(2)عباس قاال...مبعناه
 .(4)مبعناهوأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه عن عائشة، وعبد هللا بن عباس  .2
 . (5)وأخرجه اإلمام ابن ماجه يف سننه عن حسان بن اثبت، وابن عباس، وأيب هريرة جزءا منه ومبعناه .3
 .(6)وأخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه عن أيب صاحل، عن ابن عباس حنوه .4
 . (7)حنوه ي يف سننه من طريق عبد الوارث بن سعيد، هبذا اإلسنادمام النسائوأخرجه اإل .5

 راجم رواة اإلسناداثنيا: ت
 حممد بن كثري

 .(8)حممد بن كثري العبدى، أبو عبد هللا البصرى امسه ونسبه:
 .(9)إبراهيم بن انفع، وإمساعيل بن عياش، والثورى، وشعبة، ومهام بن حيىي وغريهم : روى عنشيوخه

 .(10)وأبو زرعة وغريهم، والدارمى، وابن املديىن، ، وأبو حامت، أبو داودروى عنه البخارى، و تالميذه: 
                                                           

 .3236، رقم احلديث: 139، ص5رة النساء القبور، جسنن أيب داؤد، كتاب اجلنائز، ابب يف زاي (1)
 .435، رقم احلديث:95، ص1كتاب الصالة، ابب الصالة يف البيعة، ج   (2)
 .437، رقم احلديث:95، ص1كتاب الصالة، ابب الصالة يف البيعة، ج   (3)
، 1صور فيها والنهي عن اختاذ القبور مساجد، جكتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب النهي عن بناء املساجد، على القبور واختاذ ال  (4)

 .531، رقم احلديث:377ص
 .1576و1575و1574، رقم احلديث:515-514، ص2لنساء القبور، جأبواب اجلنائز، ابب ما جاء يف النهي عن زايرة ا (5)

بتحقيق: شعيب األرنؤوط، دار الرسالة  هـ(،273سنن ابن ماجه ت األرنؤوط، البن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين )املتوىف: 
 م. 2009 -هـ  1430العاملية، الطبعة: األوىل، 

 .320، رقم احلديث:422، ص1لنهي عن زايرة النساء القبور، جأبواب اجلنائز، ابب ما جاء يف ا (6)
هـ(، بتحقيق: بشار 279سى )املتوىف: سنن الرتمذي، حملمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عي -اجلامع الكبري 

 م. 1998بريوت، سنة النشر:  –عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي 
 .2043، رقم احلديث:94، ص4تغليظ يف اختاذ السرج على القبور، جكتاب اجلنائز، ال  (7)
، 334، ص26زي، هتذيب الكمال، ج، وامل70، ص8، وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج218، ص1البخاري، التاريخ الكبري، ج  (8)

 .417، ص9وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج، 
 املراجع السابقة. (9)
 املراجع السابقة. (10)
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 .(1) مات سنة ثالث و عشرين و مئتني وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 . (2)قال أبو حامت: صدوق
 .(3)وقال وكان تقيا فاضالوذكره ابن حبان يف الثقات، 

 .(4)هفَ عَّ ن ضَ مَ  بْ صِ ثقة مل يخ  وقال ابن حجر:
 احلافظ بن حجر. مستفادا من كالمفالراوي ثقة احلكم على الراوي: 

 شعبة
شعبة بن احلجاج بن الورد العتكى موالهم األزدى، أبو بسطام الواسطى مث البصرى، موىل  امسه ونسبه:

 .(5)عبدة بن األغر موىل يزيد بن املهلب بن أىب صفرة
 .(6)، والثوري، واألعمش، وقتادة، والليث وغريهموأيوب السختياىن حممد بن جحادة، : روى عنشيوخه

 .(7)، والدارمى، وابن املديىن، وأبو حامت، وأبو زرعة وغريهمأبو داودروى عنه البخارى، و تالميذه: 
 .(8)سنة ثالث ومثاننيولد والدته: 

 .(9)مات سنة ستني ومئة وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(10)يث حجةمأموان ثبتا صاحب حد قال ابن سعد: كان ثقة
 .(11)وذكره ابن حبان يف الثقات

                                                           
 .218، ص1ابن حبان، الثقات، ج (1)
 .70، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (2)
 .78، ص9ابن حبان، الثقات، ج (3)
 .504ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (4)
 .244، ص4، وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج480-479، ص12زي، هتذيب الكمال، جامل (5)
 .481، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .481، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .244، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (8)
 .244، ص4البخاري، التاريخ الكبري، ج (9)
 .207، ص7ى، جكرب ابن سعد، الطبقات ال (10)
 .446، ص6ابن حبان، الثقات، ج (11)
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 .(2): ثبت حجة وُيطئ يف االمساء قليال(1)وقال الذهيب
 .(3)ثقة حافظ متقن وقال ابن حجر:

 احلافظ بن حجر. مستفادا من كالمفالراوي ثقة  احلكم على الراوي:
 حممد بن جحادة

 .(4)األودي الكويف: حممد بن جحادة امسه ونسبه
 .(5)أبيه جحادة، وأنس بن مالك، واحلسن البصرى، وانفع وغريهم: روى عن أيب صاحل، و شيوخه

 .(6)شعبة، وإسرائيل بن يونس، وزهري بن معاوية، والثورى، وابن عيينة، وغريهم روى عنهتالميذه: 
 .(7)مات سنة إحدى وثالثني ومئة وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(8): ثقةقال العجلي

 .(9): ثقةأبو حامتقال و 

 .(10): ثقةالنسائيقال و 

 .(11)ابن حجر: ثقةقال و 
 . (12)وذكره ابن حبان ىف الثقات

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة   فالراوياحلكم على الراوي: 

                                                           
ع هو احلافظ حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز بن عبد هللا، الرتكماين األصل، الفارقي مث الدمشقي، أبو عبد هللا ُشس الدين الذهيب. مس (1)

. له تصانيف 673. ولد يف اثلث ربيع اآلخر سنة الكثري من عيسى املطعم وأىب نصر ابن الشريازى والقاسم بن عساكر وحيىي بن سعد ومجاعة
ومات يف ليلة الثالث  ة منها: التجريد يف أمساء الصحابة، هتذيب التهذيب، الكاشف يف أمساء الرجال، ميزان االعتدال يف نقد الرجال.كثري 

هـ(، بتحقيق: حممد عبد 852قالين )املتوىف: )الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أمحد بن علي بن حجر العس .748من ذي القعدة سنة 
 (66، ص5م، ج1972هـ/ 1392صيدر اابد/ اهلند، الطبعة: الثانية،  -ضان، جملس دائرة املعارف العثمانية املعيد 

قيق: حممد هـ(، بتح748الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، لشمس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب )املتوىف:  (2)
 .485، ص1م، ج 1992 -هـ  1413مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة: األوىل،  -عوامة، دار القبلة للثقافة اإلسالمية 

 .266ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (3)
 .575، ص24. واملزي، هتذيب الكمال، ج54، ص1البخاري، التاريخ الكبري، ج (4)
 .576، ص24املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .577، ص24املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .578، ص24هتذيب الكمال، ج املزي، (7)
 .233، ص2العجلي، الثقات، ج (8)
 .222، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (9)
 .578، ص24املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .471ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (11)
 .404، ص7ابن حبان، الثقات، ج (12)
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 أبو صاحل
 .(1)كويفابذام، ويقال ابذان، أبو صاحل، موىل أم هاىنء بنت أىب طالب، اهلاُشي، ال ونسبه:امسه 

 .(2)وغريهم ابن عباس، وعكرمة، وعلي بن أيب طالب، وأيب هريرة، وموالته أم هانئ: روى عن شيوخه
 .(3)وغريهم إمساعيل بن أيب خالد، واألعمش، ومساك بن حرب، وحممد بن جحادةعنه روى  تالميذه:

 العلماء فيه: أقوال
 .(4)قال النسائي: ضعيف

 . (5)ب حديثه وال حيتج بهوقال أبو حامت: صاحل احلديث يكت
 .(6)ضعيف احلديثوقال ابن حبان: 
 .(7)ضعيف مدلس يرسل وقال ابن حجر:

 كما قال ابن حجر. ضعيف فالراوي احلكم على الراوي:
 ابن عباس

ول َعبَّاس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، أَبخو اْلَعبَّاس اْلقخَرِشي  اهلاُشي. اْبنخ عم َرسخ َعْبد اّللَّ ْبن 
 .(8)وتويف سنة مثان وستني ابلطائف .كان يسمى البحرو  كين اببنه اْلَعبَّاس.  .اّللَِّ َصلَّى اّللَّخ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .اإلسناد ضعيف ألن فيه أاب صاحل وهو ضعيف مدلساحلديث هبذا 

 وجه داللة احلديث على املوضوعرابعا: 
 عليه وسلم من النساء وخرجت لزايرة القبور بكيفية ما من عصت النيب صلى هللا وجه داللة احلديث أن

هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عنها لعنها النيب صلى هللا عليه وسلم كما لعن النيب صلى هللا عليه وسلم 
 ، واللعنة عقوبة من العقوابت املعنوية.يبين املساجد على القبورمن 

                                                           
، 432، ص2، وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج144، ص2، والبخاري، التاريخ الكبري، ج299، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج  (1)

 .6، ص4واملزي، هتذيب الكمال، ج
 املراجع السابقة. (2)
 املراجع السابقة (3)
حلب،  –هـ(، بتحقيق: حممود إبراهيم زايد، دار الوعي 033 الضعفاء واملرتوكون، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب، النسائي )املتوىف: (4)

 .23هـ، ص1396الطبعة: األوىل، 
 .432، ص2ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (5)
: هـ(، بتحقيق354ابن حبان، اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني، حملمد بن حبان بن أمحد، أبو حامت، الدارمي، البخسيت )املتوىف:  (6)

 .185، ص1هـ، ج1396حلب، الطبعة: األوىل،  –حممود إبراهيم زايد، دار الوعي 
 .120ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (7)
بريوت، عام النشر:  –هـ(، الناشر: دار الفكر 630احلسن علي بن أيب الكرم اجلزري، عز الدين ابن األثري )املتوىف:  أسد الغابة، أليب (8)

 .187ص، 3م، ج1989 -هـ 1409
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  للحديثمسا: املعىن اإلمجايلخا
ذين كما لعن الأبن جيعلها قبلة يسجد إليها كالوثن   الذين يبنون املساجد على القبور-ملسو هيلع هللا ىلص-لعن النيب 

 يتخذون على القبور سراجا.
 سادسا: فوائد احلديث

 أن اختاذ املساجد على القبور يستحق صاحبه اللعن. .1
 كراهة زايرة النساء القبور. .2
 املساجد على القبور.كراهة اختاذ  .3
 .(1)اختاذ السرج عليهاة كراه .4

  

                                                           
هـ(، بتحقيق: أيب املنذر خالد بن إبراهيم 855شرح سنن أيب داود، أليب حممد حممود بن أمحد بن موسى احلنفى بدر الدين العيىن )املتوىف:  (1)

 .193-192، ص6م، ج 1999-هـ  1420الرايض، الطبعة: األوىل،  –املصري، مكتبة الرشد 
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 احلديث الثالث
ثـََنا حَيْىَي قَاَل:  أْخرَباََن يـَْعقخوبخ ْبنخ ِإبـْرَاِهيَم قَاَل:أخرج اإلمام النسائي رَحه هللا يف سننه: ( 704)-3 َحدَّ

َثيِن َأيب، َعْن  ثـََنا ِهَشامخ ْبنخ عخْرَوَة قَاَل: َحدَّ  َرأاََتَها اِبحْلََبَشِة أخمَّ َسَلَمَة ذََكَراَت َكِنيَسةً َعاِئَشَة، َأنَّ أخمَّ َحِبيَبَة وَ َحدَّ
ِإنَّ أخولَِئَك ِإَذا َكاَن ِفيِهمخ الرَّجخلخ الصَّاِلحخ َفَماَت بـَنَـْوا َعَلى َقرْبِِه َمْسِجًدا، ملسو هيلع هللا ىلص: »ِفيَها َتَصاِويرخ فـََقاَل َرسخولخ اّللَِّ 

 .(1)َياَمةِ ْلِق ِعْنَد اّللَِّ يـَْوَم اْلقِ  الصَُّوَر، أخولَِئَك ِشرَارخ اخلَْ َوَصوَّرخوا تِيكِ 
 أوال: ختريج احلديث

 .(2)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه من طريق هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي هللا عنها بنحوه .1
 سعيد، حدثنا هشام، هبذاأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه من طريق زهري بن حرب، حدثنا حيىي بن  .2

 .(3)بنحوه اإلسناد
 ه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق هشام، هبذا اإلسنادا بنحوه.رجأخ .3
وأخرجه اإلمام البيهقي يف سننه من طريق أيب عبد هللا احلافظ، وأبو طاهر اإلمام وأبو زكراي بن أيب  .4

الشاذايخي وأبو سعيد حممد بن موسى إسحاق املزكي وأبو العباس أمحد بن حممد بن أمحد بن محك 
 بن عبد احلكم، أنبأ عن أيب العباس حممد بن يعقوب، أنبأ حممد بن عبد هللا-مخستهم-بن الفضل 

 .(4)أنس بن عياض، عن هشام، هبذا اإلسنادا بنحوه
 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد

 يعقوب بن إبراهيم
  .(5)دورقيال العبدي، كثري بن إبراهيم بن يعقوب ونسبه: امسه

وعن أبيه حيىي بن سعيد  ابن سليمان، وهشيم، واألشجعىروى عن امساعيل بن علية، ومعتمر شيوخه: 
 .(6)وغريهم القطان

                                                           
 .41ص، 2اجد، جكتاب املساجد، النهي عن اختاذ القبور مس (1)
، 90، ص2، ويف كتاب اجلنائز، ابب بناء املسجد على القرب، ج434، رقم احلديث:94، ص1كتاب الصالة، ابب الصالة يف البيعة، ج (2)

 3873، رقم احلديث:50، ص5، ويف كتاب مناقب األنصار، ابب هجرة احلبشة، ج1341رقم احلديث:
 .528، رقم احلديث: 375، ص1، جالصور فيها والنهي عن اختاذ القبور مساجدر واختاذ ابب النهي عن بناء املساجد، على القبو   (3)
، رقم 135، ص4كتاب املساجد ومواضع الصالة، مجاع أبواب البكاء على امليت، ابب النهي عن أن يبىن على القرب مسجد، ج (4)

 .7220احلديث:
هـ(، بتحقيق: حممد عبد 458راساين، أبو بكر البيهقي، )املتوىف: ِجردي اخلالسنن الكربى، ألمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلخْسَروْ 

 م. 2003 -هـ  1424لبنان، الطبعة الثالثة،  –القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت 
الطوال. . وسبب تسميتهم دوارقة لبسهم القالنس 313، ص32، واملزي، هتذيب الكمال، ج256، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (5)
 (.286، ص9ابن حبان، الثقات،ج)
 .313، ص32املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
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 .(1)روى عنه وأخوه أمحد، والبغوي، وأبو زرعة، وأبو حامت، وابن خزمية وغريهمتالميذه:  
 .(2)ولد سنة ست وستني ومئةوالدته: 

 .(3)اثنتني ومخسني ومئتنيمات سنة وفاته: 
 العلماء فيه أقوال

 .(5): كان ثقة حافظا، متقنا(4)خلطيبقال أبو بكر ا
 .(6)وقال أبو حامت: هو صدوق
 .(7)ذكره ابن حبان يف الثقات

 .(8)ثقة، وكان من احلفاظ قال ابن حجر:
 كما احلافظ ابن حجر رمحه هللا.   ثقة فالراويالراوي:  علىاحلكم 

 حيىي بن سعيد اْلقطَّان
 .(9)، موىل بىن متيملاألحو  البصري مي، أبو سعيدحيىي بن سعيد بن فروخ القطان التميامسه ونسبه: 

 .(10)، ومسعر وغريهممالك بن أنس، وابن عيينة، و الثوريشعبة، و : روى عن شيوخه
 .(11)وغريهم ن املديين، وأمحد بن حنبلمسدد بن مسرهد، وابنه حممد، واب روى عنهتالميذه: 

 .(12)ولد سنة عشرين ومئةوالدته: 
 ـ(13)مات سنة مثان وتسعني ومئةوفاته: 

 العلماء فيه: أقوال
                                                           

 .313، ص32املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .314، ص32املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .314، ص32املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
ولد سنة اثنتني وتسعني وثالمثائة.مات سنة ثالث وستني احلافظ الكبري حمدث الشام والعراق أبو بكر أمحد بن علي ابن اثبت البغدادي. (4)

 (.435وأربعمائة. ومن مصنفاته التاريخ، واجلامع، والكفاية. )السيوطي، طبقات احلفاظ، ص
هـ(، بتحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب 463ب البغدادي )املتوىف: اتريخ بغداد، أليب بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطي (5)

 .404، ص16م، ج 2002 -هـ 1422بريوت، الطبعة: األوىل،  –اإلسالمي 
 .202، ص9ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (6)
 .286، ص9ابن حبان، الثقات، ج (7)
 .607ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (8)
وابن أيب حامت، اجلرح ، 611، ص7ابن حبان، الثقات، جو ، 329، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج، 472، ص1الثقات، ج العجلي، (9)

 .591، وابن حجر، تقريب التهذيب، ص151، ص9والتعديل، ج
 .331-332، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج  (10)
 .332-334، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج  (11)
 .366، ص2الذهيب، الكاشف، ج (12)
 .366، ص2الذهيب، الكاشف، ج (13)
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 .ثقة :(6)ابن حجرو  (5)، وأبو حامت(4()3)أبو زرعة، و (2)العجلي، و (1)ابن سعد قال
 .(7)وذكره ابن حبان يف الثقات

 فالراوي ثقة كما قال احلافظ بن حجر.لراوي: احلكم على ا
 هشام بن عروة

 .(8)هشام بن عروة بن الزبري بن العوام القرشي، األسدي، أبو املنذر، املدينامسه ونسبه: 
 .(9)والزهري، ووهب بن كيسان وغريهمأبيه عروة بن الزبري، وابن شعمر، وابن الزبري،  روى عنشيوخه: 

 .(10)وشعبة، وابن عيينة وغريهمومالك بن أنس،  روى عنه الثوري،تالميذه: 
  .(11)ولد سنة ستني أو إحدى وستنيوالدته: 

 .(12)مات سنة مخس أو ست وأربعني ومئةوفاته: 
 :العلماء فيه أقوال
 ثقة.: (15)، وأبو حامت(14)، والعجلي(13)حممد بن سعد وقال

 .(16)وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: كان حافظا متقنا ورعا فاضال
 .(17)وقال ابن حجر: ثقة فقيه رمبا دلس

 فالراوي ثقة مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.احلكم على الراوي: 
                                                           

 .215، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (1)
 .472، ص1العجلي، الثقات، ج (2)
أبو زرعة الرازي عبيد هللا بن عبد الكرمي القرشي املخزومي.أحد األئمة األعالم وحفاظ اإلسالم.روى عن أيب نعيم، وقبيصة، ومسلم بن  (3)

ال يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له  والقعنيب. وعنه مسلم، والرتمذي، والنسائي، وابن ماجه وخلق. وقال إسحاق بن راهويه: كل حديثإبراهيم 
 (.254أصل. ومات ابلري سنة أربع وستني ومائتني. )السيوطي، طبقات احلفاظ، ص

 .151، ص9ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (4)
 .151، ص9ح والتعديل، جابن أيب حامت، اجلر  (5)
 .322ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (6)
 .611، ص7ابن حبان، الثقات، ج (7)
 .232، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .193، ص8البخاري، التاريخ الكبري، ج (9)
 .193، ص8البخاري، التاريخ الكبري، ج (10)
 .502، ص5ابن حبان، الثقات، ج (11)
 .56، ص16جاتريخ بغداد،  (12)
 .233، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (13)
 .332، ص2العجلي، الثقات، ج (14)
 .64، ص9حامت، اجلرح والتعديل، جابن أيب  (15)
 .502، ص5ابن حبان، الثقات، ج (16)
  .573ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (17)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9
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 عروة بن الزبري
العزى بن قصي بن كالب، أبو عبد عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد امسه ونسبه: 

 .(1)هللا املدين، القرشي، األسدي
 .(2)عائشة، وأىب محيد الساعدي، وابن عباس، وأىب هريرة، واملغرية بن شعبة وغريهم روى عنشيوخه: 

 .(3)روى عنه ابنه هشام، والزهري، ويزيد بن رومان، وعثمان، وحيىي، وحممد وغريهمتالميذه: 
ى يف وفاته منهم من قال إنه مات سنة تسع وتسعني، ومنهم من قال سنة إحد والقواختلف األوفاته: 

 .(4)ومائة، وقيل سنة مخس وتسعني، وقيل سنة مائة، وقيل سنة أربع وتسعني
 العلماء فيه أقوال

 .(5)قال العجلي: ثقة
 .(6)كان من أفاضل هل املدينة وعلمائهم ابن حبان: وقال

 .(7)عاملا كثري احلديث ثبتا مأموانوقال الذهيب: كان فقيها 
 .(8)ثقة فقيه مشهور وقال ابن حجر:

 فالراوي ثقة فقيه مشهور كما قال احلافظ بن حجر. راوي:على الاحلكم 
 عائشة

عائشة بنت أيب بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق أم املؤمنني، زوج النَّيب  َصلَّى اّللَّخ َعَلْيِه وسلم هي 
 .(9)وتوفيت سنة سبع ومخسني .تزوجها َرسخول اّللَِّ َصلَّى اّللَّخ َعَلْيِه َوَسلََّم قبل اهلجرة بسنتني .نسائهوأشهر 

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 احلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن الرواة فيه كلهم ثقات.

  

                                                           
، وابن 11، ص20، واملزي، هتذيب الكمال، ج31، ص7ج، والبخاري، التاريخ الكبري، 139، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج  (1)

 .396، ص6أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج
 جع السابقة.املرا (2)
 املراجع السابقة. (3)
 .194، ص5، وابن حبان، الثقات، ج139، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (4)
 .133، ص2العجلي، الثقات، ج (5)
 .194، ص5ابن حبان، الثقات، ج (6)
 .18، ص2الذهيب، الكاشف، ج (7)
 .389ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (8)
 .190، ص6جأسد الغابة، البن األثري،  (9)
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 وجه داللة احلديث على املوضوعرابعا: 
من وسائل الشرك،  فعله هذا أن من بىن على القبور فهو من زمرة شر خلق هللا ملا أن وجه داللة احلديث

 عقوبة معنوية، تلحق كل من فعل مثلهم. وتسميته بشرار خلق هللا

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
ورأات هناك يف كنيسة متاثيل مصورة يسجد عندها الناس  ،أم حبيبة وأم سلمة هاجرات إىل احلبشةكانت 

فقال  ما رأاتملسو هيلع هللا ىلصلرسول هللافذكرات على أهنا معبودات، أو على أهنا رمز لصاحلني، يرجى خريهم ونفعهم، 
هللا اليهود والنصارى، كانوا إذا مات فيهم النيب، أو الرجل الصاحل، بنوا على قربه كنيسة وصوروا عن ل: ملسو هيلع هللا ىلص

ر، تعظيما ألصحاهبا، وذكرى لصالحهم ليقتدي هبم، فلما طال عليهم األمد سول هلم فيها هذه الصو 
يتخذ قربي مسجدا أال الشيطان أن أجدادهم كانوا يعبدون هذه التماثيل فعبدوها. أال وإين أهناكم أن 

 .1وإين أهناكم أن تصوروا بعدي الصور والتماثيل، أولئك شرار اخللق عند هللا يوم القيامة
 ا: فوائد احلديثسادس

 سبب العقوبة. بناء املساجد على قبور الصاحلني .1
 .(2)حترمي بناء املساجد على قبور الصاحلني، وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى .2
 املرء من العجائب. ما يشاهده جواز حكاية .3
 ذم فاعل احملرمات. .4
 .(3)أن االعتبار يف األحكام ابلشرع ال ابلعقل .5
 .(4)التصويرحترمي  .6

  

                                                           
 .102، ص1املنهل احلديث يف شرح احلديث ، جموسى شاهني،  1
 -، مكتبة الغرابء األثرية هـ(، بتحقيق: خنبة من العلماء795فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن رجب بن احلسن احلنبلي )املتوىف:  (2)

 .202، ص3م، ج 1996 -هـ  1417األوىل،  القاهرة، الطبعة: –املدينة النبوية، احلقوق: مكتب حتقيق دار احلرمني 
هـ(، دار إحياء الرتاث 855العيين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أليب حممد حممود بن أمحد احلنفى بدر الدين العيىن )املتوىف:  (3)
 .174، ص4بريوت، ج –عريب ال
 2002 -هـ  1423الشروق، الطبعة: األوىل )لدار الشروق(، فتح املنعم شرح صحيح مسلم، لألستاذ الدكتور موسى شاهني الشني، دار  (4)

 .127، ص3ج م،
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 الرابعاحلديث 
ثـََنا َعْبدخ اّللَِّ ْبنخ ( أخرج اإلمام ابن ماجة رَحه هللا يف سننه: 3989)-4 ثـََنا َحْرَمَلةخ ْبنخ حَيْىَي، َحدَّ َحدَّ

َم، َعْن أَبِيِه َعْن عخَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب: ين اْبنخ هَلِيَعَة، َعْن ِعيَسى ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسلَ َوْهٍب، َأْخربََ 
يـَْبِكي،  -ملسو هيلع هللا ىلص -، فـََوَجَد مخَعاَذ ْبَن َجَبٍل قَاِعًدا ِعْنَد َقرْبِ النَّيبِ  -ملسو هيلع هللا ىلص -اّللَِّ  أَنَّهخ َخرََج يـَْوًما ِإىَل َمْسِجِد َرسخولِ 

ْعتخهخ ِمْن َرسخوِل اّللَِّ  :  -ملسو هيلع هللا ىلص -، مسَِْعتخ َرسخوَل اّللَِّ -ملسو هيلع هللا ىلص -فـََقاَل: َما يـخْبِكيَك؟ قَاَل: يـخْبِكييِن َشْيٌء مسَِ يـَقخولخ
بُّ اأْلَبـْرَاَر اأْلَْتِقَياَء  ِإنَّ َمْن َعاَدى ّللَِِّ َولِيًّا، فـََقْد اَبَرَز اّللََّ اِبْلمخَحاَربَِة، ِإنَّ ِشْرٌك، وَ (1)"ِإنَّ َيِسرَي الر اَِيءِ  اّللََّ حيِخ

حخ اهْلخَدى، َُيْرخجخوَن ِمْن وا مَلْ يـخْفتَـَقدخوا، َوِإْن َحَضرخوا مَلْ يخْدَعْوا َومَلْ يـخْعَرفخوا، قـخلخوهبخخْم َمَصابِياأْلَْخِفَياَء، الَِّذيَن ِإَذا َغابخ 
 .(3)مخْظِلَمٍة" (2)كخلِ  َغرْبَاءَ 

 ثأوال: ختريج احلدي
أخرجه اإلمام احلاكم يف املستدرك من انفع بن يزيد، عن عياش بن عباس القتباين، عن عيسى  .1

 .(5) بهالليث بن سعد، عن عياش بن عباس، عن زيد بن أسلم، ومن  ،(4) بهبن عبد الرمحن، 
أخرجه اإلمام الطرباين يف معجمه الكبري من انفع بن يزيد، عن عياش بن عباس القتباين، عن  .2

 (7).بهمن الليث بن سعد، عن عياش بن عباس، عن زيد بن أسلم، و  (6)بهعبد الرمحن،  بنعيسى 
أخرجه اإلمام البيهقي يف شعب اإلميان من طريق انفع بن يزيد، عن عياش بن عباس القتباين،  .3

 (8) به عن عيسى بن عبد الرمحن
زيد، عن عياش بن عباس ي أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء وطبقات األصفياء، من طريق انفع بن .4

 .(9) به القتباين، عن عيسى بن عبد الرمحن

                                                           
هـ(، الناشر: دار الكتب 816كتاب التعريفات، علي بن حممد اجلرجاين )املتوىف: ) الرايء: ترك اإلخالص يف العمل مبالحظة غري هللا فيه. (1)

 .(113، ص1جم، 1983-هـ 1403لبنان، الطبعة: األوىل -العلمية بريوت 
 . 472، ص 1ينظر: القاموس احمليط، ج (2)
 .126، ص5أبواب الفنت، ابب من ترجى له السالمة من الفنت، ج (3)
 .7933، رقم احلديث: 364، ص4، جكتاب الرقاق (4)
 .4، رقم احلديث: 44، ص1، جكتاب الرقاق (5)
 .321، رقم احلديث: 153، ص20أسلم موىل عمر، عن معاذ، جابب امليم،  (6)
 .322، رقم احلديث: 153، ص20أسلم موىل عمر، عن معاذ، جابب امليم،  (7)
 .6393احلديث: ، رقم 141، ص9وترك الرايء، جإخالص العمل هلل عزوجل  (8)
 .5، ص1، جاملقدمة (9)
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 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 حرملة بن حيىي

 .(1)حرملة بن حيىي بن عبد هللا بن حرملة بن عمران التجييب، املصري امسه ونسبه:
 .(2)همري وغإدريس بن حيىي اخلوالين، وعبد هللا بن وهب، وعبد هللا بن يوسف روى عن  شيوخه:

 .(3)وغريهم روى عنه تالميذه:
 .(4)ولد سنة ست وستني ومئة والدته:

 .(5) مات سنة أربع وأربعني ومئتني وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(6)يكتب حديثه وال حيتج بهابن أيب حامت:  قال
 .(7)صدوق من أوعية العلموقال الذهيب: 

 .(8)صدوق وقال ابن حجر:
 .مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا صدوقي راو فالاحلكم على الراوي: 

 عبد هللا بن وهب
عبد هللا بن وهب بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي،  امسه ونسبه:

 .(9)األسدي، القرشي
 .(10)وغريهمإبراهيم بن سعد الزهري، وأسامة بن زيد الليثي، والثوري، وابن عيينة روى عن  شيوخه:

 .(11)وغريهمحرملة بن حيىي ابن مهدي، وعلي بن املديين، والليث بن سعد  روى عنه تالميذه:

                                                           
، وابن 69، ص3، والبخاري، التاريخ الكبري، ج548، ص5. واملزي، هتذيب الكمال، ج69، ص3، الطبقات الكربى، جابن سعد  (1)

 .317، ص1، والذهيب، الكاشف، ج274، ص3أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج
 .548، ص5املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .550-549، ص5ذيب الكمال، جاملزي، هت (3)
 .552، ص5املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .552، ص5املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .274، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (6)
 .317، ص1الذهيب، الكاشف، ج (7)
 .156تقريب التهذيب، صابن حجر،  (8)
، 277، ص16، واملزي، هتذيب الكمال، ج218، ص5البخاري، التاريخ الكبري، ج. 326، ص5، الطبقات الكربى، جابن سعد  (9)

 .606، ص1، والذهيب، الكاشف، ج188، ص5وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج
 .278-277، ص16يب الكمال، جاملزي، هتذ (10)
 .283-281، ص5املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
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 .(1)ولد سنة مخس وعشرين ومئة والدته:
 .(2)سنة سبع وتسعني ومئة ماتوفاته: 

 العلماء فيه: أقوال
 .(3)قال العجلي: ثقة
  .(4)عنه ثقة هو من الثقات، ال أعلم له حديثا منكرا إذا حدثوقال ابن عدي: 

 (5)أحد االعالموقال الذهيب: 
 .(6)ثقة حافظ وقال ابن حجر:

 .كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا  ثقة حافظفالراوي  احلكم على الراوي:
 ابن َليعة

 .(7)عبد هللا بن هليعة بن عقبة، أبو عبد الرمحن، احلضرمي، الغافقي، قاضي مصر امسه ونسبه:
 .(8)وغريهم ن، عطاء بن دينار، وعطاء بن أيب رابحعبد الرمحعيسى بن روى عن  شيوخه:

 .(9)وغريهم القعنيبو  ،سعيد، والوليد بن مسلمعبد هللا بن وهب، وقتيبة بن  روى عنه تالميذه:
 .(10)ولد سنة ست وتسعني والدته:
 .(11)مات سنة أربع وسبعني ومئةوفاته: 

 العلماء فيه: أقوال
 .(12)ةهليعة وكتبه يف سنة سبعني ومئقال البخاري: احرتق منزل ابن 

                                                           
 ، 286، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .286، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .65، ص2العجلي، الثقات، ج (3)
 .226، ص9الذهيب، سري أعالم النبالء، ج (4)
 .606، ص1الذهيب، الكاشف، ج (5)
 .328التهذيب، ص تقريبابن حجر،  (6)
، 145، ص5حامت، اجلرح والتعديل، ج، وابن أيب 182، ص5، والبخاري، التاريخ الكبري، ج487، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (7) 

 .346، ص8، وابن حبان، الثقات، ج606، ص1، والذهيب، الكاشف، ج373، ص5وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج
 .489-488، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .490-489، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .500، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .182، ص5اريخ الكبري، جوالبخاري، الت (11)
 182، ص5البخاري، التاريخ الكبري، ج (12)
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  .(1)ما رأيت أحفظ من ابن هليعة بعد هشيموقال أبو حامت: 
 .(3)ليس بشيء: (2)شاهنيوقال ابن 

 (4)ضعيفقال النسائي: و 
 (5)وقال الذهيب: العمل على تضعيف حديثه

من غريمها وله  صدوق خلط بعد احرتاق كتبه ورواية ابن املبارك وابن وهب عنه أعدل وقال ابن حجر:
 .(6)يف مسلم بعض شيء مقرون

 .احلافظ ابن حجر رمحه هللامستفادا من كالم صدوق فالراوي احلكم على الراوي: 
 عيسى بن عبد الرَحن

 .(7)عيسى بن عبد الرمحن بن فروة الزرقى املديىن امسه ونسبه:
 .(8)وغريهمزيد بن أسلم، وعيسى بن أيب موسى، والزهري روى عن  شيوخه:

 .(9)وغريهم الطيالسي، وعبد هللا بن هليعة، والوليد بن مسلم أبو داود روى عنه تالميذه:
 العلماء فيه: أقوال

 (10)قال أبو حامت: منكر احلديث ضعيف احلديث شبيه ابملرتوك
 .(11)قال أبو زرعة: ليس ابلقوى

 .(12)وقال النسائي: مرتوك احلديث

                                                           
 .145، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (1)
ص عمر بن أمحد بن عثمان البغدادي. صاحب الرتغيب والتفسري الكبري والتاريخ ابن شاهني احلافظ اإلمام الكبري حمدث العراق أبو حف (2)

ي، والبغوي.قال ابن ماكوال وغريه: ثقة مأمون صنف ما مل يصنفه أحد إال أنه كان حلاان وال يعرف الفقه. مات والزهد وغري ذلك.مسع الباغند
 (.392سنة مخس ومثانني وثالمثائة. )السيوطي، طبقات احلفاظ،ص

يق: عبد الرحيم حممد أمحد هـ(، بتحق385اتريخ أمساء الضعفاء والكذابني، أليب حفص عمر بن أمحد املعروف بـابن شاهني )املتوىف:  (3)
 .118ص  م،1989هـ/1409القشقري، الطبعة: األوىل، 

 .64، صالضعفاء واملرتوكونالنسائي،  (4)
 .590، ص1الذهيب، الكاشف، ج (5)
 .319التهذيب، صتقريب ابن حجر،  (6)
، 281، ص6أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج، وابن 391، ص6، والبخاري، التاريخ الكبري، ج627، ص22املزي، هتذيب الكمال، ج  (7) 

 .111، ص2والذهيب، الكاشف، ج
 .627، ص22املزي، هتذيب الكمال، ج (8) 
 .627، ص22املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .281، ص6لتعديل، جابن أيب حامت، اجلرح وا (10)
 .281، ص6ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (11)
 .76ص ،الضعفاء واملرتوكونالنسائي،  (12)
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 (1)واهقال الذهيب: 
 .(2)مرتوك وقال ابن حجر:

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  مرتوكفالراوي احلكم على الراوي: 
 زيد بن أسلم

 .(3)زيد بن أسلم، أبو أسامة، مويل عمر بن اخلطاب، العدوي، القرشي امسه ونسبه:
 .(4)وغريهم روى عن ابن عمر، وعن أبيه، وأنس، وعائشة، وعبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري شيوخه:

 .(5)وغريهمروى عنه حيىي بن سعيد األنصاري، وعبيد هللا بن عمر، والثوري ومالك، ومعمر  يذه:تالم
 .(6)ولد سنة ست وتسعني والدته:
 .(7)مات سنة ست وثالثني ومئةوفاته: 

 العلماء فيه: أقوال
: (13)والنسائي، (12)، وأبوزرعة(11)، وأبو حامت(10)وأمحد بن حنبل، (9)ابن شاهني، و (8)ابن سعد وقال
 ثقة.

 .(14)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(15) وقال الذهيب: إمام، حجة

                                                           
 .111، ص2الذهيب، الكاشف، ج (1)
 .439تقريب التهذيب، صابن حجر،  (2)
، وابن 387، ص3كبري، ج، والبخاري، التاريخ ال12، ص10املزي، هتذيب الكمال، ج، و 412، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (3) 

، وابن حبان، 606، ص1، والذهيب، الكاشف، ج373ص، 5، وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج555، ص3أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج
 .246، ص4الثقات، ج

 .13، ص10املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .14، ص10املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .500، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .387، ص3البخاري، التاريخ الكبري، ج (7)
 412، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (8)
 .90ني، اتريخ أمساء الثقات، جصابن شاه (9)
 .555، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (10)
 .555، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (11)
 .555، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (12)
 .17، ص10ي، هتذيب الكمال، جاملز  (13)
 .246، ص4ابن حبان، الثقات، ج (14)
 .316، ص5، جالنبالءسري أعالم الذهيب،  (15)
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 .(1)ثقة عامل وكان يرسل وقال ابن حجر:
 فالراوي ثقة كما قال احلافظ بن حجر.احلكم على الراوي: 

 عبد هللا بن عمر
 .(2)يالرمحن، املكعبد هللا بن عمر بن اخلطاب بن نفيل، القرشي، العدوي، أبو عبد امسه ونسبه: 

 .(3)، وعن أبيه، وأيب بكر، وعثمان، وعلي وعائشة  وغريهمملسو هيلع هللا ىلصروى عن النيب  :شيوخه
 .(4)سعد بن عبيدة، بالل، وسامل، وانفع، وأسلم، وابن املسيب وغريهم روى عنهتالميذه: 

  .(5)مات سنة ثالث وسبعني وفاته:
 عمر بن اخلطاب

ْبن عبد هللا بن قرط بن رزاح ابن عدي العزي ْبن رايح نفيل ْبن َعْبد عخَمر ْبن اخلطاب ْبن امسه ونسبه: 
 .(6)ْبن كعب ْبن لؤي القرشي العدوي، أَبخو َحْفص

 (7)، وعن أيب بكر رضي هللا عنه، وأيب بن كعب وغريهمملسو هيلع هللا ىلصروى عن النيب شيوخه: 
 (8)روى عنه عثمان، وعلي، وعبد الرمحن، وسعد بن أيب وقاص، وابن مسعود وغريهم تالميذه:

 .(9)ولد بعد الفيل بثالث عشرة سنةه: والدت
 .(10)استشهد ألربع بقني من ذي احلجة سنة أربع وعشرينوفاته: 

 : احلكم على اإلسناداثلثا
وفيه ابن هليعة  ،اإلسناد ضعيف جدا ألن فيه عيسى بن عبد الرمحن وهو مرتوك احلديث ااحلديث هبذ

 وهو ضعيف.
  

                                                           
 .222تقريب التهذيب، صابن حجر،  (1)
 .315ابن حجر، تقريب التهذيب، ص، و 142-105، ص4، وابن سعد، الطبقات الكربى، ج125، ص5البخاري، التاريخ الكبري، ج (2)
 السابقة.املراجع  (3)
 املراجع السابقة. (4)
 .142، ص4ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (5)
. واتريخ دمشق، أليب القاسم املعروف اببن عساكر 642، ص3. وابن حجر، أسد الغابة، ج201، ص3الطبقات الكربى، ج ابن سعد، (6)

، 44م، ج 1995 -هـ  1415ر والتوزيع، عام النشر: هـ(، بتحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنش571)املتوىف: 
 .316، ص2، واملزي، هتذيب الكمال، ج3ص

 .317، ص2، واملزي، هتذيب الكمال، ج3، ص44ابن عساكر، اتريخ دمشق، ج (7)
 .317، ص2املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 676، ص3ابن حجر، أسد الغابة، ج (9)
 .59ص2لذهيب، الكاشف، ج، وا676، ص3ابن حجر، أسد الغابة، ج (10)
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 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
 .(1)فقد ابرز هللا ابحملاربة وهذه عقوبة معنوية  ه داللة احلديث أن من عاد لويل من أولياء هللا تعاىلجو 

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
هللا الذين ال يلتفت أحد إىل  هللا تعاىل وابلعكس إنه حيب  أبولياء الرايء نوع من الشرك وليس مبرضي عند

واألمور املهمة، أحد إىل أهنم أحياء، أو أموات ومل يدعهم أحد إىل اجملالس  معرفة حاهلم ومكاهنم وال ينظر
 .(2)جراءة عظيمة وجناية جسيمة منهميف احلقيقة قلوهبم منورة ابهلداية، والعداوة 

 سادسا: فوائد احلديث
 نوع من أنواع الشرك.  الرايء .1
 .(3)عداوة أولياء هللا جراءة عظيمة وجناية جسيمة .2
 الظهور والشهرة.اء هللا على عدم حرص أولي .3
 غرية هللا تعاىل على أولياءه. .4
 .4مدار الدين على التعظيم ألمر هللا، والشفقة على خلق هللا .5

  

                                                           
حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجه، حملمد بن عبد اهلادي التتوي، أبو احلسن، نور الدين انظر:  (1)

 . 478، ص2بريوت، بدون طبعة، ج -هـ(، دار اجليل 1138السندي )املتوىف: 
مد بن عبد اهلادي التتوي، أبو احلسن، نور الدين احلاجة يف شرح سنن ابن ماجه، حمل حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية  (2)

 . 478، ص2بريوت، بدون طبعة، ج -هـ(، دار اجليل 1138السندي )املتوىف: 
لبنان، األوىل،  –هـ(، دار الفكر، بريوت 1014مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، لعلي بن حممد، املال اهلروي القاري )املتوىف:  (3)

 .3339، ص8م، ج2002 -هـ 1422
لبنان،  –هـ(، دار الفكر، بريوت 1014مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، لعلي بن حممد، أيب احلسن نور الدين املال القاري )املتوىف:  4

 .3339، ص8م، ج2002 -هـ 1422الطبعة: األوىل، 
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 سخلاماحلديث ا
ثنا ابنخ إدريَس،  سننه:رَحه هللا يف  أبو داودأخرج اإلمام ( 3251)-6 ثنا حممد بن العالء، حدَّ حدَّ

: ال والكعبة، فقال قال: مسعتخ احلسَن ابن عخبيد هللا ، عن سْعد بن عخبيدة، قال: مسع ابنخ عخمر رجالً حيلفخ
 .(1)يقول: "َمن حَلَف بغرِي هللا فقد أشرَك" -ملسو هيلع هللا ىلص -عمر: إين مسعتخ رسوَل هللا  له ابنخ 

 احلديثأوال: ختريج 
 .(2)قاربةأخرجه الرتمذي يف سننه من طريق قتيبة، قال: حدثنا أبو خالد األمحرعنه به وذکره أبلفاظ مت .1
وأخرجه أمحد يف سننه من طريقني: أحدمها من طريق سليمان بن حيان، عن احلسن بن عبيد هللا،  .2

حممد بن جعفر، قال:  ، واآلخر من طريق:(3)عن سعد بن عبيدة هبذا اإلسناد وذکره أبلفاظ متقاربة
 (.4)حدثنا شعبة، عن منصور، عن سعد بن عبيدة هبذا اإلسناد وذکره أبلفاظ متقاربة

وأخرجه االمام احلاكم يف مستدرکه من ثالث طرق: أحدها من طريق أيب جعفر حممد بن صاحل بن  .3
قالوا: ثنا حيىي هانئ، قال: ثنا إبراهيم بن أيب طالب، واحلسني بن حممد بن زايد، وأمحد بن سلمة، 

ة عنه به بن إسحاق بن إبراهيم، أنبأ جرير، عن احلسن بن عبيد هللا النخعي، عن سعد بن عبيد
، واثنيها من طريق عبد هللا بن حممد بن موسى، ثنا حممد بن أيوب، أنبأ حيىي بن املغرية، ثنا (5)بنحوه

، واثلثها من طريق علي بن (6)منهجرير، عن احلسن بن عبيد هللا، عن سعد بن عبيدة عنه به بزايدة 
ان العتكي، ثنا أبو خالد األمحر، محشاذ العدل، قال: ثنا علي بن احلسني بن اجلنيد، ثنا سهل بن عثم

 .(7)بزايدة منهثنا احلسن بن عبيد هللا النخعي، عن سعد بن عبيدة عنه به 
ثنا عبد هللا بن عمر وأخرجه اإلمام ابن حبان يف صحيحه من طريق احلسن بن سفيان، قال: حد .4

 ن سعد بن عبيدةاجلعفي، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن احلسن بن عبيد هللا النخعي، ع
 .(8)عنه به وذکره أبلفاظ متقاربة

                                                           
 .154، ص5لف ابآلابء، جابب يف كراهية احلكتاب األميان والنذور،  (1)
 .1535، رقم احلديث:162، ص3ابب ما جاء يف كراهية احللف بغري هللا، جأبواب النذور واألميان،  (2)
 .6072، رقم احلديث: 366، ص5مسند عبد هللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، ج (3)
 .6073حلديث: ، رقم ا366، ص5مسند عبد هللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، ج (4)
 .65، رقم احلديث: 65، ص1ان، حديث معمر، جكتاب اإلمي (5)
 169، رقم احلديث: 117، ص1كتاب األميان، ج (6)
 .7814، رقم احلديث: 330، ص4كتاب األميان والنذور، ج (7)
 4358، رقم احلديث: 199، ص10كتاب اإلميان، ذكر الزجر عن أن حيلف املرء بشيء سوى هللا جل وعال، ج (8)

 .1993 – 1414بريوت، الطبعة: الثانية،  –األرنؤوط، مؤسسة الرسالة بتحقق: شعيب 
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 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 حممد بن العالء

 (1)حممدبن العالء بن كريب، أبو كريب، اهلمداين، الكويف امسه ونسبه:
 .(2): روى عن عبد هللا بن إدريس، وابن املبارك، وابن عياش، وابن علية، وابن عيينة وغريهمشيوخه

 .(3)أبو جعفر بن أمحد القطان، وابن خراش، والذهلي، وابن خزمية وغريهم عنهى رو تالميذه: 
 .(4)مات سنة مثان وأربعني ومئتني وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(5)ابن أيب حامت: صدوق قال
 .(6)وقال النسائي: ال أبس به

 .(7)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(8)ثقة وقال ابن حجر:

 لراوي ثقة كما قال احلافظ بن حجر.افاحلكم على الراوي: 
 ابن إدريس

 .(9)يزيد األودي الكويفعبد هللا بن إدريس بن امسه ونسبه: 
 .(10): روى عن احلسن بن عبيد هللا، واألعمش، ومنصور، ومالك بن أنس وغريهمشيوخه

 .(11)مالك بن أنس، وأمحد بن يونس، وابن املبارك، وأمحد بن حنبل وغريهمروى عنه تالميذه: 
 .(12)سنة مخس عشرة ومئة ولد والدته:

 .(13)مات سنة اثنتني وتسعني ومئة وفاته:
                                                           

 .250-243، ص26، املزي، هتذيب الكمال، ج377، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (1)
  .250-243، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (2) 
 .250-243، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .205ص، 1خ الكبري، جالبخاري، التاري (4)
 .252، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (5)
 .243، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .105، ص9ابن حبان، الثقات، ج (7)
 .500ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (8)
 .295تهذيب، ص، وابن حجر، تقريب ال48-42، ص9، وسري أعالم النبالء، ج300-293، ص14املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 املراجع السابقة. (10)
 املراجع السابقة. (11)
 .299، ص14املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
 .389، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، البن سعد، ج (13)
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 العلماء فيه: أقوال
 : ثقة.(4)، وابن حجر(3)، والنسائي(2)، وابن املديين(1)قال أبو حامت

 .(5)وقال الذهيب: أحد األعالم
 .(6)وذكره ابن حبان يف الثقات

 حلافظ بن حجر.فالراوي ثقة كما قال ا احلكم على الراوي:
 احلسن بن عبيد هللا

 .(7)احلسن بن عبيد هللا بن عروة النخعي أبو عروة الكويفامسه ونسبه: 
 .(8): روى عن سعد بن عبيدة، وأيب عمرو الشيباين، وأيب ضمرة، والشعيب، وأيب زرعة وغريهمشيوخه

 .(9)وغريهم روى عنه عبد هللا بن إدريس، وشعبة، والسفياانن، وحممد بن فضيل تالميذه:
 .(10)مات سنة تسع وثالثني وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 : ثقة.(13)، وابن حجر(12)، وأبو حامت(11)العجلي قال
 .(15): صدوق(14)وقال الساجي

 .(16)وذكره ابن حبان يف الثقات

                                                           
 .9، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (1)
 .9، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (2)
 .992، ص14املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .295، صابن حجر، تقريب التهذيب (4)
 . 538، ص1الذهيب، الكاشف، ج (5)
 .59، ص7جابن حبان، الثقات،  (6)
 .269، ص1ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (7)
 .292، ص2هتذيب التهذيب، جابن حجر،  (8) 
 .292، ص2هتذيب التهذيب، جابن حجر،  (9) 
 .162تقريب التهذيب، صابن حجر،  (10)
 .296، ص1العجلي، الثقات، ج (11)
 .296، ص1ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (12)
 .162تقريب التهذيب، صابن حجر،  (13)
اإلمام احلافظ حمدث البصرة أبو حبىي زكراي بن حيىي بن عبدالرمحن بن حبر بن عدي بن عبدالرمحن بن أبيض الضيب اللصري، له كتاب  (14)

عنه ابن عدي واإلمساعيلي.مات سنة سبع و ثالمثائة عن حنو تسعني سنة. )السيوطي، طبقات احلفاظ،  جليل يف يف علل احلديث.أخذ
 (309ص

 .292، ص2ذيب التهذيب، جهتابن حجر،  (15)
 .160، ص6ابن حبان، الثقات، ج (16)
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 فالراوي ثقة كما قال احلافظ بن حجر.احلكم على الراوي: 
 سعد بن عبيدة

 .(1)لكويفلسلمي أبو محزة اسعد ابن عبيدة ا امسه ونسبه:
 .(2): روى عن ابن عمر، وابن بريدة، والرباء وغريهمشيوخه

 .(3)احلسن بن عبيد هللا، واألعمش، وفطر، ومنصور بن املعتمر وغريهم روى عنهتالميذه: 
 العلماء فيه: أقوال

 : ثقة.(8)وابن حجر، (7)النسائي، و (6)أبو حامتو ، (5)معنيوابن ، (4)العجلي قال
 .(9)وذكره ابن حبان يف الثقات

 فالراوي ثقة كما قال احلافظ بن حجر.احلكم على الراوي: 
 10عبد هللا بن عمر

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .لرواة فيه كلهم ثقاتاحلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن ا

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
وجه داللة احلديث من حلف بغري هللا يعاقب حبرمانه من اإلميان، واحلرمان من اإلميان عقوبة من 

ْركم لمظُْلٌم عمظِّيمٌ نَّ إِّ ﴿العقوابت املعنوية.قال هللا تعاىل:   .(11) ﴾الش ِّ
  

                                                           
وابن ، 391، ص1ت، ج، والعجلي، الثقا291-290، ص10، واملزي، هتذيب الكمال، ج60، ص4البخاري، التاريخ الكبري، ج  (1)

ابن حجر، ، و 478، ص3، وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج429، ص1والذهيب، الكاشف، ج، 89، ص4أيب حامت، واجلرح والتعديل، ج
 .232تقريب التهذيب، ص

 املراجع السابقة. (2)
 املراجع السابقة. (3)
 .391، ص1العجلي، الثقات، ج (4)
 .291، ص10املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .89، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (6)
 .291-290، ص10املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .232، صابن حجر، تقريب التهذيب (8)
 .298، ص4ابن حبان، الثقات، ج (9)

 .40صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  10
 .13سورة لقمان، اآلية: (11)
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 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
ن حلف بغري هللا وصفاته مخعتقًدا له التعظيَم فقد أشرك؛ ألنه أشرك احمللوف به مع هللا ىف التعظيِم مَ أن 

 .(1)كما يقول: ال، وأيب! فال أبس  املختص  به، وإذا مل حيلْف به إال من حيث العادة
 فوائد احلديثسادسا: 

 شرك. لف بغري هللا وصفاته مخعتقًدا له التعظيمَ احل .1
 .(2)عز وجل يف شيء من األشياء وال على حال من األحوالف بغري هللا ال جيوز احلل .2
 األمر ابلتوحيد، والنهي عن الشرك. .3
 .(3)ال ينبغي اليمني إال ابهلل تعاىل .4

  

                                                           
 .663، ص14املظهري، املفاتيح يف شرح املصابيح، ج (1)
هـ(، بتحقيق: مصطفى بن أمحد العلوي، 463التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أليب عمر يوسف بن عبد هللا القرطيب )املتوىف:  (2)

 .366، ص14هـ، ج 1387املغرب، عام النشر:  –وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 
هـ(، بتحقيق: 804دين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري )املتوىف: سراج الالتوضيح لشرح اجلامع الصحيح، البن امللقن  (3)

 .250، ص30م، ج 2008 -هـ  1429سوراي، الطبعة: األوىل،  –دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث، دار النوادر، دمشق 
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 دسلسااحلديث ا
ثـََنا َعْبدخ الرَّمْحَنِ سننه:  رَحه هللا يف الَتمذيروی اإلمام ( 2154)-7  َبةخ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا قـختَـيـْ ْبنخ َزْيِد  َحدَّ

ْيِد هللِا ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َمْوَهٍب، َعْن َعْمرََة، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: قَاَل َرسخولخ ْبِن َأيب اْلَمَوايل اْلمخَزينُّ، َعْن عخبَـ 
تـخهخْم َوَلَعنَـهخمخ اّللَّخ وَكخلُّ َنيبٍ  َكاَن: الزَّائِدخ يف ِكَتاملسو هيلع هللا ىلص: هللاِ  َتَسلِ طخ اِبجَلرَبخوِت ِستَّةٌ َلَعنـْ

خ
َكذِ بخ بَِقَدِر هللِا، َوامل

خ
ِب هللِا، َوامل

ْسَتِحلُّ حِلخ لِيخِعزَّ ِبَذِلَك َمْن 
خ
ْسَتِحلُّ ِمْن ِعرْتَيت َما َحرََّم اّللَّخ، َوالتَّارِكخ أََذلَّ اّللَّخ، َويخِذلَّ َمْن أََعزَّ اّللَّخ، َوامل

خ
رخِم هللِا، َوامل

 .(1)ِلسخنَّيِت 
 ال: ختريج احلديثو أ

أخرجه االمام احلاكم يف مستدرکه من طريقني: أحدمها من طريق أيب علي احلسني بن علي احلافظ،  .1
ن حممد بن يوسف الفراييب، حدثين أيب، قال: أنبأ عبد هللا بن حممد بن وهب احلافظ، أنبأ عبد هللا ب

قال: مسعت علي بن احلسني عنها  ثنا سفيان، عن عبيد هللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن موهب،
، واثنيهما من طريق عبد هللا بن جعفر بن درستويه الفارسي، قال ثنا (2)به وذکره أبلفاظ متقاربة

ثنا عبد الرمحن بن أيب الرجال، عن عبيد هللا بن يعقوب بن سفيان، ثنا إسحاق بن حممد الفروي، 
 .(3)موهب عنها به وذکره أبلفاظ متقاربة

ن يف صحيحه من طريق احلسن بن سفيان، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: ام ابن حباأخرجه اإلم .2
أبلفاظ حدثنا عبد الرمحن بن أيب املوال، عن عبيد هللا بن عبد الرمحن بن موهب عنها به وذکره 

 .(4)متقارب
 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد

 (5)قتيبة بن سعيد

 عبد الرَحن بن زيد
 .(6)د بن أيب املوال موىل لعلي بن أيب طالب من أهل املدينةن بن زيعبد الرمحامسه ونسبه: 

 .(7)روى عن عبيد هللا بن عبد الرمحن، واحلسن واحلسني ابنا علي، وأيب جعفر، والزهري وغريهم شيوخه:

                                                           
 .26، ص4ابب، ج، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبواب القدر (1)
 .3940، رقم احلديث:571، ص2لتفسري، تفسري سورة والليل إذا يغشى، جكتاب ا (2)
 .3941، رقم احلديث:572، ص2كتاب التفسري، تفسري سورة والليل إذا يغشى، ج (3)
 5749 ، رقم احلديث:60، ص13كتاب احلظر واإلابحة، ابب ذكر لعن املصطفى مع سائر األنبياء أقواما من أجل أعمال ارتكبوها، ج (4)
 .1993 – 1414بريوت، الطبعة: الثانية،  –بتحقق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة  ،
 .30ثقة ثبت تقدم ذكره على صفحة  (5)
 .91، ص7. وابن حبان، الثقات، ج446، ص17املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .446، ص17املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
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 .(1)روى عنه قتيبة بن سعيد، والثوري، وابن املبارك، وابن وهب، وحيىي بن حيىي النيسابوري وغريهمتالميذه: 
 .(2)مات سنة ثالث وسبعني ومئة وفاته:
 :العلماء فيه أقوال

 .(3)زرعة: ال أبس به، صدوققال أبو 
 . (4)وقال أبو حامت: ال أبس به، وهو أحب إيل من أيب معشر

 . (5)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(6)صدوق رمبا أخطأ وقال ابن حجر:

 جر رمحه هللا.م احلافظ ابن حمستفادا من كال فالراوي صدوقاحلكم على الراوي: 
 عبيد هللا بن عبد الرَحن

 .(7)عبيد هللا بن عبد الرمحن بن موهب، القرشي، التميمي، املدين ونسبه:امسه 
 .(8)روى عن عمه عبيد هللا، وعلي بن احلسني، وانفع بن جبري، وعمرة وغريهمشيوخه: 

 .(9)الرمحن بن أيب املوايل، ووكيع وغريهم: روى عنه ابن املبارك، والقعنيب، والثوري، وعبد تالميذه
 .(10)بع ومخسني ومائةمات سنة أر وفاته: 

 العلماء فيه: أقوال
 .(11)قال العجلي: ثقة

 .(12)وقال أبو حامت: صاحل احلديث
 : ليس ابلقوي.(14)وابن حجر ،(13)وقال النسائي

                                                           
 .447، ص17املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .448، ص17املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .293، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (3)
 .293، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (4)
 .91، ص7ابن حبان، الثقات، ج (5)
 .351ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (6)
 .323ص ،5وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج ،84، ص19املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 84، ص19املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 85، ص19املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 463، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (10)
 .111، ص11العجلي، الثقات، ج (11)
 .323، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (12)
 .65وكون، ص. والنسائي، الضعفاء واملرت 529، ص5ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال (13)
 .372ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (14)
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 .(1)وذكره ابن حبان يف الثقات
 م احلافظ ابن حجر رمحه هللا.من كال مستفادا صدوقفالراوي احلكم على الراوي: 

 الرَحنعمرة بنت عبد 
عمرة بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك  امسها ونسبها:

 .(2)بن النجار، األنصارية، املدنية
 .(4)وغريهم (3)روت عن عائشة، وأم سلمة، ورافع بن خديج، ومحنة بنت جحششيوخها: 

 .(5)يسار، وعروة ْبن الزبري، وحيىي بن سعيد وغريهمروى عنها الزهري، وسخَلْيمان ْبن ها: ميذتال
 .(6)اختلفوا يف وفاهتا، فقيل: توفيت سنة مثان وتسعني.وقيل: توفيت يف سنة ست ومائةوفاهتا: 

 العلماء فيها: أقوال
 : ثقة.(9)، وابن حجر(8)، والعجلي(7)اْبن أيب مرمي قال

 .(10)ة، عاملة ابحلديث ثقةكلي: فقيهوقال الزر 
 .(11)وذكرها ابن حبان يف الثقات

 .كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا  ثقةفالراوية احلكم على الراوية: 
 12عائشة

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .حسن ألن فيه عبد الرمحن بن زيد وعبيد هللا بن عبد الرمحن صدوقاناحلديث هبذا اإلسناد 

  

                                                           
 147، ص7ابن حبان، الثقات، ج (1)
 .350، ص8ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (2)
 .241، ص35وهي أم حبيبة. املزي، هتذيب الكمال، ج (3) 
 .241، ص35. املزي، هتذيب الكمال، ج350، ص8الطبقات الكربى، جابن سعد،  (4)
 .350، ص8ت الكربى، جابن سعد، الطبقا (5)
 .508، ص4سري أعالم النبالء، ج (6)
 .242، ص35املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .419، ص2العجلي، الثقات، ج (8)
 وقال: ثقة. .750ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (9)
 .72، ص5عالم، جالزركلي، األ (10)
 .288، ص5ابن حبان، الثقات، ج (11)

 .28صفحة  صحابية جليلة تقدم ذكرها على 12
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 حلديث على املوضوعه داللة ارابعا: وج
، أو كذب ابلقدر، أو أعز من أذل ه هللا، أو (1)أن من أدخل يف كتاب هللا ما ليس منهوجه داللة احلديث 

أذل  من أعزه هللا، أو استحل حلرم هللا، أو استحل من عرتة رسول هللا، أو ترك سنة رسول هللا صلى هللا 
وبة معنوية لكل من ارتكب من هذه له ومجيع أنبيائه، واللعن عقعليه وسلم يعاقب بلعن هللا تعاىل ورسو 

 األفعال.
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

وشأن كل نيب أن يكون -ستة أشخاص دعوت عليهم ابلبعد عن رمحة هللا : -ملسو هيلع هللا ىلص -قال رسول هللا 
واملكذب بقدر هللا، كما لعنهم هللا وهم: الزائد يف القرآن أبن يدخل فيه ما ليس فيه،   -مستجاب الدعوة

ابجلربوت أي اإلنسان املستويل املتقوي الغالب، أو احلاكم ابلتكرب عن الشوكة والوالية، ليعز من  واملتسلط
أذله هللا لفسقه أو لكفره يرفع مرتبته على املسلمني، أو حيكمه فيهم، ويذل من أعزه هللا أبن ُيفض مراتب 

حيل فيه من االصطياد وقطع الشجر، رم هللا أبن يفعل فيه ما ال العلماء والصلحاء أو حنوهم، واملستحل حل
ودخوله بال إحرام، واملستحل من عرتيت ما حرم هللا أي من إيذائهم، وترك تعظيمهم، والتارك لسنيت أي 

 .2املعرض عنها ابلكلية، أو بعضها استخفافا أوهتاوان وتكاسال
 سادسا: فوائد احلديث

ابجلربوت، وترك سنة رسول هللا أسباب لعنة هللا على يف القرآن، والتسلط تكذيب قدر هللا، والزايدة  .1
 أصحاهبم.

 .(3)، وترك تعظيمهم-ملسو هيلع هللا ىلص–تعظيم اجلرم من إيذاء عرتة رسول هللا  .2
 .(4)التأكد حبق احْلرم والعرتة َوعظم قدرمها إبضافتهما ِإىَل هللا َوِإىَل َرسخوله .3

  

                                                           
هـ(، إعداد الطالب: انصر بن حممد بن حامد الغرييب، 911قوت املغتذي على جامع الرتمذي، جلالل الدين السيوطي )املتوىف: انظر:  (1)

كلية الدعوة وأصول الدين،   -جامعة أم القرى، مكة املكرمة  -اهلاُشي ، رسالة الدكتوراة حتت إشراف: فضيلة األستاذ الدكتور، ص سعدي 
 .518، ص1هـ، ج 1424قسم الكتاب والسنة، عام النشر: 

 .184، ص1املال القاري، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، ج 2
 .184، ص1مرقاة املفاتيح، جاملال القاري،  (3)
هـ(، مكتبة اإلمام الشافعي 1031: امع الصغري، لزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف احلدادي مث املناوي القاهري )املتوىفالتيسري بشرح اجل (4)

 .56، ص2م ، ج1988 -هـ 1408الرايض، الطبعة: الثالثة،  –
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 ألصغرابلكفر األكرب وا قةالعقوابت املعنوية املتعل املبحث الثاِن:
 (أربعة أحاديث )وفيه

 األولاحلديث 
ثـََنا سننه:  رَحه هللا يف أخرج اإلمام الَتمذي( 2634)-8 ثـََنا حمخَمَّدخ ْبنخ َعْبِد هللِا ْبِن بَزِيٍع، قَاَل: َحدَّ َحدَّ

َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسعخوٍد، َعْن ، َعْن َعْبدخ احَلِكيِم ْبنخ َمْنصخوٍر الَواِسِطيُّ، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن عخَمرْيٍ 
 .(3()2)فخسخوقٌ  (1)ِقَتالخ اْلمخْسِلِم َأَخاهخ كخْفٌر، َوِسَبابخهخ ملسو هيلع هللا ىلص: أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرسخولخ هللِا 

 أوال: ختريج احلديث
حدثين  زبيد، قالعن حممد بن عرعرة، قال: حدثنا شعبة، صحيحه عن يف البخاري أخرجه اإلمام  .1

سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن منصور، قال: مسعت أاب وائل، حيدث، عن وعن  .(4)به عبد هللا
 عمر بن حفص، حدثين أيب، حدثنا األعمش، حدثنا شقيق، قال: قال عبد هللاوعن  .(5)به عبد هللا

 .(6)به
قاال: حدثنا حممد  ون بن سالمالراين، وعحممد بن بكار بن عن ه صحيحيف  مسلموأخرجه اإلمام  .2

بن طلحة، ح وحدثنا حممد بن املثىن، حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، حدثنا سفيان، وحدثنا حممد بن 
 املثىن، حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلهم عن زبيد، عن أيب وائل، عن عبد هللا بن مسعود

 .(7) به
ثنا جرير، عن منصور، عن أيب وائل يد قال: حدتيبة بن سعقعن يف سننه  النسائيوأخرجه اإلمام  .3

  .(8)به قال: قال عبد هللا

                                                           
 (324، ص7السب لغة: الشتم والتكلم يف عرض اإلنسان مبا يعيبه. )حتفة األحوذي، ج (1)
 (324، ص7)حتفة األحوذي، ج الفسق لغة: اخلروج وشرعا: اخلروج عن الطاعة. (2)
ميَاِن َعْن َرسخوِل هللِا َصلَّى اّللَّخ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَببخ َما َجاَء ِسَبابخ اْلمخْؤِمِن فخسخوٌق، جسنن الرتمذي، أَبْـ  (3) ، رقم احلديث: 317، ص4َوابخ اإْلِ

2634. 
 .48، رقم احلديث:19، ص1، ج«خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعركتاب اإلميان، ابب   (4)
 .6044، رقم احلديث:15، ص8، ج«ينهى من السباب واللعنكتاب األدب، ابب ما   (5)
، رقم 50، ص9، ج««ال ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض»كتاب الفنت، ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم:   (6)

 .7076احلديث:
 .64، رقم احلديث:81، ص1، ج«رسباب املسلم فسوق وقتاله كف»كتاب اإلميان، ابب بيان قول النيب صلى هللا عليه وسلم:  (7)
، رقم 122، ص7كتاب حترمي الدم، قتال املسلم، ج  (8)

 . 4111،4112،4113و4110و4109و4108و4107و4106و4105احلديث:
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حممد بن عبد هللا بن منري، حدثنا عفان، حدثنا شعبة، عن وأخرجه اإلمام ابن ماجة يف سننه من  .4
عن  وحدثنا هشام بن عمار، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا األعمش، عن أيب وائل األعمش )ح(

 .(1) به هللاعبد 
 تراجم رواة اإلسناد يا:اثن

 حممد بن عبد هللا بن بزيع
 .(2)حممد بن عبد هللا بن بزيع، أبو عبد هللا البصري امسه ونسبه: 

 .(3)روى عن عبد الوارث بن سعيد، وعبد الوهاب، وابن أيب عدي، وعبد احلكم وغريهم شيوخه:
 .(4)وغريهم يرروى عنه مسلم، والرتمذي، والنسائي، وابن خزمية، وابن جر  تالميذه:
 (5)ولد سنة سبع وستني ومائةوالدته: 

 .(6)مات سنة مخسني ومائتنيوفاته: 
 العلماء فيه: أقوال

 : ثقة.(8)، وابن حجر(7)قال أبو حامت
 .(9)وقال النسائي: صاحل

 .(10)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىلفالراوي ثقة  احلكم على الراوي: 

 عبد احلكيم بن منصور
 .(11)عبد احلكيم بن منصور اخلزاعى، واسطي، أبو سهل امسه ونسبه:

 .(12)اهلجري، وعبد امللك بن عمري، وعطاء بن السائب وغريهمروى عن إبراهيم شيوخه: 

                                                           
 .69، رقم احلديث:48، ص1العلم، ابب يف اإلميان، جالكتاب يف اإلميان وفضائل الصحابة و  (1)
 453، ص25املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .455-454، ص25زي، هتذيب الكمال، جامل (3)
 .455-454، ص25املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .111، ص9ابن حبان، الثقات، ج (5)
 .108، ص9الثقات، جابن حبان،  (6)
 .295، ص7والتعديل، ج، اجلرح ابن أيب حامت (7)
 .486تقريب التهذيب، صابن حجر،  (8)
 455، ص25املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .108، ص9الثقات، جبن حبان، ا (10)
 .125، ص6البخاري، التاريخ الكبري، ج .228، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (11)
 .404، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
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 .(1)روى عنه عاصم الواسطي، وإسحاق بن شاهني، وحممد بن عبد هللا بن بزيع وغريهم تالميذه:
 ء فيه:العلما أقوال

 .(2)قال أبو حامت: ال يكتب حديثه
 (3)وقال ابن معني: ليس بشيء

 .(4)وقال البخاري:فيه نظر
 .(5)مرتوك حجر:وقال ابن 

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي مرتوك   احلكم على الراوي:
  عبد امللك بن عمري

 .(6)كويفعبد امللك بن عمري، أبو عمر، الفرسي، الامسه ونسبه: 
 .(7)وغريهم روى عن عبد الرمحن، وجابر بن عبدهللا، واألشعث بن قيس، وريعي بن حراششيوخه: 
 .(8)روى عنه عبد احلكيم بن منصور، محاد بن سلمة الثوري، وشعبة، وجرير وغريهم تالميذه:

 .(9)ولد لثالث سنني بقني من خالفة عثمان والدته:
 .(10)مات سنة ست وثالثني ومئة وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(11)قال العجلي: صاحل احلديث 
 .(12)حفظه قبل موتهوقال أبو حامت: ليس حبافظ هو صاحل، تغري 

 .(13)وكان مدلسا، وقال:وذكره ابن حبان يف الثقات

                                                           
 .405-404، ص16الكمال، جاملزي، هتذيب  (1)
 .35، ص6، اجلرح والتعديل، جابن أيب حامت (2)
 .176ابن معني، التاريخ، ص (3)
 .125، ص6خاري، التاريخ الكبري، جالب (4)
 .232تقريب التهذيب، صابن حجر،  (5)
 .426، ص5البخاري، التاريخ الكبري، ج (6)
 .371-370، ص18املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .372، ص18املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .413، ص6الذهيب، ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج (9)
 .376ص ،18املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .104، ص2العجلي، الثقات، ج (11)
 .361، ص5، اجلرح والتعديل، جابن أيب حامت (12)
 .117، ص5الثقات، جابن حبان،  (13)
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 .(1)ليس به أبس وقال النسائي:
 .(2)وقال ابن حجر: ثقة فصيح عامل تغري حفظه ورمبا دلس

 مستفادا من كالم احلافظ النب حجر رمحه هللا.ثقة  راويفال احلكم على الراوي:
 عبد الرَحن بن عبد هللا

 .(3)عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود اهلذيل حليف بين زهرةامسه ونسبه: 
 .(4)روى عن األشعث بن قيس، وأبيه عبد هللا بن مسعود، وعلي بن أيب طالب وغريهمشيوخه: 

 .(5)داين، ومساك بن حرب وغريهمومعن، وأبو إسحاق اهلمروى عنه ابناه القاسم تالميذه: 
 .(6) سنةمات سنة تسع وسبعنيوفاته: 

 العلماء فيه: أقوال
 .(7)قال ابن سعد: ثقة قليل احلديث

 : ثقة.(10)، وابن حجر(9)، وحيىي بن معني(8)وقال العجلي
 .(11)قال أبو حامت: صاحل

 .(12)وذكره ابن حبان يف الثقات
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة   ي:احلكم على الراو 

 مسعودعبد هللا بن 
عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل ابن ُشخ بن فار بن خمزوم بن صاهلة بن كاهل امسه ونسبه: 

 .(13)بن احلارث بن متيم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار، يكىن أاب عبد الرمحن

                                                           
 .375ص، 18املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .364تقريب التهذيب، ص ابن حجر،  (2)
 .218، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (3)
 .239، ص17، املزي، هتذيب الكمال، 299، ص5، والبخاري، التاريخ الكبري، ج218ص، 6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (4)
 .239، ص17املزي، هتذيب الكمال،  (5)
 .76، ص5ابن حبان، الثقات، ج (6)
 .218، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (7)
 .81، ص2العجلي، الثقات، ج (8)
 .248، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (9)
 .344تقريب التهذيب، صبن حجر، ا (10)
 .248، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (11)
 .76، ص5ابن حبان، الثقات، ج (12)
 .215، ص6، وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج2، ص5، والبخاري، التاريخ الكبري، ج111، ص3ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (13) 
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 .(1)اخلطاب وغريهم، وسعد بن معاذ، وصفوان بن عسال، وعمر بن ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النيب شيوخه: 
 .(2)روى عنه أبو موسى، وأبو هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وأنس وغريهمتالميذه: 

 .(3)مات سنة اثنتني وثالثني وفاته:
 اثلثا: احلكم على اإلسناد

 .الصحيحنيه الشيخان يف صحيح ألن أخرجاحلديث هبذا اإلسناد 
 .(4)حديث حسن صحيحوقال اإلمام الرتمذي: 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
ه بغري حق فهو فاسق كما قال النيب أخيه فهو كافر ومن سبَّ  استحل قتلوجه داللة احلديث أن من 

 ر به مسعته.يف حقه حيث تتأث عقوبة القول أبنه فالن كافر أو فاسقصلى هللا عليه وسلم، 
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

أي يشبه الكفر من حيث إنه من شأن الكفار وهو التغطية ألن  أصغر قتال املسلم أخاه يف الدين كفر
حق املسلم على املسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه فلما قاتله صار كأنه غطى حقه وأطلق عليه 

 .5ما تقرر من القواعد أن ذلك ُيرج عن امللة الكفر مبالغة يف التهديد معتمدا على
 سادسا: فوائد احلديث

 اللعنة.من أسباب سباب املسلم سبب  .1
 .(6)تعظيم حق املسلم .2
 .(7)ملسو هيلع هللا ىلصسب املسلم بغري حق حرام وفاعله فاسق كما أخرب به النيب  .3

                                                           
 .51، ص33دمشق، ج، واتريخ 123، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .461، ص1سري أعالم النبالء، ج (2)
 .499، ص1سري أعالم النبالء، ج (3)
ميَاِن َعْن َرسخوِل هللِا َصلَّى اّللَّخ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَببخ َما َجاَء ِسَبابخ اْلمخْؤِمِن  (4) ، رقم احلديث: 317، ص4فخسخوٌق، جسنن الرتمذي، أَبـَْوابخ اإْلِ

2634. 
 .505، ص4ي، فيض القدير شرح اجلامع الصغري، جاملناو  5
 .112، 1، فتح الباري، ججرابن ح (6)
 .324، ص7حتفة األحوذي، ج (7)
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 احلديث الثاِن
ثـََنا سخَويْ أخرج اإلمام ابن ماجة رَحه هللا يف سننه: ( 3966)-9 ثـََنا َمْرَوانخ ْبنخ دخ ْبنخ َسِعيٍد، َحدَّ َحدَّ

ثـََنا َشْهرخ ْبنخ َحْوَشٍب َعْن َأيب أخَماَمَة، َأنَّ َرسخوَل اّللَِّ  ، َحدَّ قَاَل:  -ملسو هيلع هللا ىلص - مخَعاِويََة، َعْن َعْبِد احلََْكِم السُّدخوِسيِ 
نـَْيا َغرْيِهِ "ِمْن َشرِ  النَّاِس َمْنزَِلًة ِعْنَد اّللَِّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َعْبٌد   .(2)"(1)أَْذَهَب آِخَرتَهخ ِبدخ

 أوال: ختريج احلديث
 .(3)أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان عن عبد احلكم، عن شهر، عن أيب هريرة مبعناه .1
 .(4)الطيالسي يف مسنده من طريق عبد احلكم، عن شهر، عن أيب هريرة مبعناه أبو داودوأخرجه  .2
وسهل بن عثمان، وأمحد شيبة، الكبري من طريق أيب بكر بن أيب  وأخرجه اإلمام الطرباين يف معجمه .3

 .(5)عن مروان بن معاوية، هبذا اإلسناد بنحوه وبزايدة -ثالثتهم–بن النعمان املعز املصيصي 
وأخرجه ابن سالمة يف  مسند الشهاب من طريق مروان بن معاوية، عن عبد احلكم، عن شهر بن  .4

 .(6)دةحوشب، عن أيب هريرة بنحوه وبزاي
اء وطبقات األصفياء من طريق عبد احلكم، عن شهر، عن أيب هريرة وأخرجه أبو نعيم يف حلية األولي .5

 .(7)بنحوه
 تراجم رواة اإلسناد اثنيا:

 سويد بن سعيد
 .(8)سويد بن سعيد بن سهل بن شهراير، أبو حممد، اهلروي، احلداثين األنباريامسه ونسبه: 

 .(9)وغريهم الوليداهيم بن سعد، وبقية بن ة الفزاري، إبر مروان بن معاوي روى عنشيوخه: 
 .(10): روى عنه مسلم، وابن ماجه، وأبو زرعة الرازي وأبو حامت وغريهمتالميذه

                                                           
 (3205، ص2أي: ضيعها بدنيا غريه )املال القاري، مرقاة املفاتيح ج (1)
 3966، رقم احلديث:112، ص5أبواب الفنت، ابب إذا التقى املسلمان بسيفيهما، ج (2)
 .6539، رقم احلديث: 207، ص9العمل هلل عزوجل وترك الرايء، ج إخالص (3)
 –هـ(، بتحقيق: الدكتور حممد بن عبد احملسن الرتكي، دار هجر 204مسند أيب داود الطيالسي، أليب داود الطيالسي البصرى )املتوىف:  (4)

 .2520، رقم احلديث: 151، ص4جم،  1999 -هـ  1419مصر، الطبعة األوىل، 
 .7559، رقم احلديث: 122، ص8جشهر بن حوشب، عن أيب أمامة، الصاد،  ابب (5)
 –هـ(، بتحقيق: محدي بن عبد اجمليد السلفي، مؤسسة الرسالة 454مسند الشهاب، البن سالمة بن جعفر القضاعي املصري )املتوىف:  (6)

 .1125، رقم احلديث: 173، ص2رته بدنيا غريه، ج، إن من شر الناس عند هللا عبدا أذهب آخ1986 – 1407بريوت، الطبعة: الثانية، 
 -هـ 1394جبوار حمافظة مصر،  -هـ(، السعادة 430وطبقات األصفياء، أليب نعيم أمحد بن عبد هللا األصبهاين )املتوىف:  حلية األولياء (7)

 .65، ص6م، ج1974
 .249-248، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .249-248ص ،12املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .250-249، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (10)



53 

 

 .(1)مات سنة أربعني ومائتنيوفاته: 
 العلماء فيه: أقوال

 .(2)قال العجلي: ثقة 
 .(3)ليس بثقة وقال النسائي:

 .(4)ريوقال الذهيب: كان حيفظ لكنه تغ
 .(5)نفسه إال أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثهوقال ابن حجر: صدوق يف 

 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا. صدوق فالراوياحلكم على الراوي: 
 مروان بن معاوية

مروان بن معاوية بن احلارث بن أمساء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، امسه ونسبه: 
 .(6)كىن أاب عبد هللاوي

 .(7)روى عن هبز بن حكيم، ويزيد بن كيسان، واألعمش وغريهمشيوخه: 
 (8)روى عنه أمحد بن منيع، وأمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعلي ابن املديين وغريهم تالميذه:

 .(9)مات سنة ثالث وتسعني ومائةوفاته: 
 العلماء فيه: أقوال

 ثقة.: (12)، وحيىي بن معني(11)، والعجلي(10)ابن سعد قال
 .(13)قال أبو حامت: صدوق

 .(14)وذكره ابن حبان يف الثقات
                                                           

حلب،  –هـ(، بتحقيق: حممود إبراهيم زايد، دار الوعي، مكتبة دار الرتاث 256خ األوسط، حملمد بن إمساعيل، البخاري )املتوىف: التاري (1)
 .373، ص2ج،  1977 - 1397القاهرة، الطبعة: األوىل، 

 .442، ص1العجلي، الثقات، ج (2)
 .50، صالضعفاء واملرتوكونالنسائي،  (3)
 .472، ص1الكاشف، جالذهيب،  (4)
 .260تقريب التهذيب، صابن حجر،  (5)
 .238، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (6)
 .405-403، ص27املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .406-405، ص27املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .238، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (9)
 .238، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (10)
 .270، ص2جلي، الثقات، جالع (11)
 .273، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (12)
 .273، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (13)
 .483، ص7ابن حبان، الثقات، ج (14)
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 .(1)وقال ابن حجر: ثقة حافظ وكان يدلس أمساء الشيوخ
 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.ثقة حافظ  فالراوياحلكم على الراوي: 

 عبد احلكم بن ذكوان 
 (.2)البصريالسدوسي، عبد احلكم بن ذكوان،  امسه ونسبه:

 .(3)روى عن شهر بن حوشب، وأيب رجاء العطاري، وعن أيب هريرةشيوخه: 
 .(4)الطيالسي وغريهم أبو داود: روى عنه مروان بن معاوية الفزاري، وأبو عمر احلوضي، و تالميذه

 العلماء فيه: أقوال
 .(5)الأعرفه قال ابن معني:

 .(6)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(7)وثقه البسيتيب: وقال الذه

 .(8)مقبول: وقال ابن حجر
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.مقبول   فالراوياحلكم على الراوي: 

 شهر بن حوشب
 .(9)سعيد، األشعري شهر بن حوشب، أبو امسه ونسبه:

 .(10)سلمة وغريهمروى عن ابن عمر، وابن عباس، وعبد هللا بن عمرو، وأيب هريرة، وأم شيوخه: 
 .(11)قتادة، ومعاوية بن قرة، وأابن بن صاحل، وداود بن أيب هند وغريهم : روى عنهتالميذه
 (12)مات سنة اثنيت عشرة ومائةوفاته: 

 العلماء فيه: أقوال
                                                           

 .526ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (1)
 .401، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج .128، ص6ج البخاري، التاريخ الكبري، (2)
 .401، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .401، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
هـ(، بتحقيق: د. أمحد حممد نور سيف، دار 233اتريخ ابن معني )رواية عثمان الدارمي(، أليب زكراي حيىي بن معني البغدادي )املتوىف:  (5)

 .186ص دمشق، – املأمون للرتاث
 .131، ص5ابن حبان، الثقات، ج (6)
 .613، ص1الذهيب، الكاشف، ج (7)
 .260تقريب التهذيب، صابن حجر،  (8)
 .258، ص4والبخاري، التاريخ الكبري، ج .312، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (9)
 .580-579، ص 12املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .581-580ص  ،12املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .312، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (12)
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 .(1)قال ابن معني: ثبت
 .(2)وقال العجلي: ثقة 

 .(3)وقال أبو حامت: ال حيتج حبديثه
 .(4)هامكثري اإلرسال واألو وقال ابن حجر: صدوق  

 مستفادا من كالم احلافظ النب حجر رمحه هللا.فالراوي صدوق احلكم على الراوي: 
 بن عجالن  يصد

 .(5)صدي بن عجالن بن وهب بن عمرو، أبو أمامة، الباهلي امسه ونسبه:
 .(6)، وعبادة بن الصامت، وعثمان، وعلي، وعمر وغريهمملسو هيلع هللا ىلصروى عن النيب شيوخه: 

 .(7)عبد الرمحن، وشرحبيل بن مسلم وغريهمعامر، والقاسم أبو : روى عنه سليم بن تالميذه
 .(8)مات سنة إحدى ومثاننيوفاته: 

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
  وهو ضعيفاحلديث هبذا اإلسناد ضعيف ألن فيه شهر بن حوشب 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
فأذهب بذلك آخرته. أو أنه أعان ظاملا وجر إليه  ماله ومنصبهأسوأ الناس عند اهلل من قتل غريه ليأخذ 

 الدنيا فذهب بذلك دنياه.
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

من أسوأ الناس عند اهلل من قتل غريه ليأخذ دنياه فأذهب بذلك آخرته أو أنه أعان ظاملا وجر إليه الدنيا 
 .(9)لك دنياهفذهب بذ

 سادسا: فوائد احلديث
 أسباب غضب هللا تعاىل. على اآلخرة سبب من حب الدنيا وإيثارها .1

                                                           
 .434، ص4جابن معني، التاريخ،  (1)
 .461، ص1العجلي، الثقات، ج (2)
 .383، ص4، اجلرح والتعديل، جابن أيب حامت (3)
 .269تقريب التهذيب، صابن حجر،  (4)
 .326، ص4والبخاري، التاريخ الكبري، ج (5)
 .158ص، 13ج املزي، هتذيب الكمال، (6)
 .159، ص13املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .159، ص13املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .471، ص2السندي، كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجه، ج (9)
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يف ذكره بعنوان العبودية توبيخ شديد وإعالم أبنه خالف مواله وأطاع من عصاه ولذا مل يقل رجال  .2
 .(1)أو إنساانً 

 حتقري الدنيا وما فيها. .3
  

                                                           
حاق حممَّد إبراهيم، مكتبة إسهـ(، بتحقيق: د. حممَّد 1182التَّنويرخ َشرْحخ اجلَاِمع الصَِّغرِي، حملمد بن إمساعيل بن صالح الصنعاين )املتوىف:  (1)

 .133، ص4م، ج 2011 -هـ  1432دار السالم، الرايض، الطبعة: األوىل، 
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 لثاحلديث الثا
ثـََنا حَمْمخودخ بْ : يف سننه اإلمام الَتمذي رَحه هللا( أخرجه 2145)-10 ثـََنا نخ َغْياَلَن، قَاَل: َحدَّ أبو َحدَّ
ثـََنا شخْعَبةخ، َعْن َمْنصخوٍر، َعْن رِْبِعيِ  ْبِن ِحرَاٍش، َعْن َعِليٍ  قَاَل: قَاَل َرسخولخ هللِا داود اَل يـخْؤِمنخ ملسو هيلع هللا ىلص: ، قَاَل: َحدَّ

ْوتِ  بٍَع: َيْشَهدخ َأْن الَ إَِلَه ِإالَّ اّللَّخ، َوَأين ِ َعْبٌد َحىتَّ يـخْؤِمَن أِبَرْ 
َ
، َويـخْؤِمنخ اِبمل ، َواِبلبَـْعِث بـَْعَد َرسخولخ هللِا بـََعَثيِن اِبحَلقِ 

 .(1)اْلَمْوِت، َويـخْؤِمنخ اِبلَقَدرِ 
 أوال: ختريج احلديث

منصور، هبذا اإلسناد أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه من طريق النضر بن ُشيل، عن شعبة، عن  .1
 .(2)مثله

 .(3)ذا اإلسناد مثلهنه من طريق شريك، عن منصور، هبوأخرجه اإلمام ابن ماجة يف سن .2
 .(4)وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق شعبة، عن منصور، هبذا اإلسناد مثله .3
 .(5)وأخرجه ابن حبان يف صحيحه من طريق سفيان، عن منصور، هبذا اإلسناد مثله .4

 ا: تراجم رواة اإلسناداثني
 حممود بن غيالن

 . (6)بو أمحد، العدوي، املروزيغيالن، أ حممود بن امسه ونسبه:
 .(7)وغريهم روى عن ابن عيينة، وابن منري، وعبد الرزاق، وأيب نعيم ، ووكيع بن اجلراح شيوخه:

 .(8)روى عنه البخاري، ومسلم، وابن ماجة، وابن خزمية، وأبو حامت، وأبو زرعة وغريهم تالميذه:
 .(9)مات سنة تسع وثالثني ومئتني وفاته:

  

                                                           
 .20، ص4جابب ما جاء يف اإلميان ابلقدر خريه وشره، ، أبواب القدر، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (1)
 2145، رقم احلديث: 20، ص4جميان ابلقدر خريه وشره، ابب ما جاء يف اإل، أبواب القدر، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (2)
 .81، رقم احلديث: 59، ص1ج، أبواب السنة، ابب يف القدر (3)
 .758، رقم احلديث: 152، ص2ج (4)
، رقم احلديث: 404، ص1جعلى من أتى جبزء من أجزاء شعب اإلقرار،  ذكر إطالق اسم اإلميان، ابب فرض اإلميانكتاب اإلميان،   (5)

178. 
 .246، ص2، و الذهيب، الكاشف، ج404، ص7البخاري، التاريخ الكبري، ج (6)
 .307-306، ص27املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .308-307، ص27املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .104، ص15اتريخ بغداد، ج (9)
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 العلماء فيه: والقأ
 .: ثقة(3)وابن حجر، (2)النسائي، و (1) قال أبو حامت

 .(4)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(5)حافظوقال الذهيب: 

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة   الراوي:احلكم على 
 الطيالسي أبو داود

ريي، موىل آل الزبري بن العوام، ألسدي، مث الزبالفارسي، مث ا أبو داودسليمان بن داود،  امسه ونسبه:
 .(6)الطيالسي، البصري

  .(7)روى عن شعبة، والثوري، وهشام الدستوائي، وقرة بن خالد وغريهم شيوخه:
 .(8)روى عنه أمحد بن حنبل، وعلي ابن املديين، وابن سعد، وأبو بكر بن أيب شيبة وغريهم تالميذه:

 .(9)يف ربيع األول ومئتنيمات سنة ثالث أو أربع  وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(10)قال أبو حامت: صدوق كان كثري اخلطأ
 .(11)وقال العجلي: ثقة وكان كثري احلفظ

 .(12)قال حيىي بن معني: صدوق
 .(13)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(14)ثقة حافظ غلط يف أحاديث :وقال ابن حجر

                                                           
 .291، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (1)
 .104، ص15اتريخ بغداد، ج (2)
 .607حجر، تقريب التهذيب، ص ابن (3)
 .202، ص9ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .642، ص2الذهيب، الكاشف، ج  (5)
 .401، ص11، واملزي، هتذيب الكمال، ج378ص، 9، وسري أعالم النبالء، ج10، ص4البخاري، التاريخ الكبري، ج (6)
 .403-401، ص11املزي، هتذيب الكمال، جـ (7)
 .404-403، ص11جـ املزي، هتذيب الكمال، (8)
 .408، ص11. املزي، هتذيب الكمال، جـ275، ص8. ابن حبان، الثقات، ج10، ص4البخاري، التاريخ الكبري، ج (9)
 .113، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، جـ (10)
 .427، ص1ـالعجلي، الثقات، ج (11)
 .113، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، جـ (12)
 .275، ص8جت، ابن حبان، الثقا (13)
 .250ابن حجر، تقريب التهذيب، ص(14)
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 فظ ابن حجر رمحه هللا.كالم احلا  مستفادا منفالراوي ثقة  احلكم على الراوي:
 (1)شعبة بن احلجاج

 منصور بن املعتمر
 .(2)منصور بن املعتمر بن عبدهللا بن ربيعة، أبوعتاب السلمي الكويفامسه ونسبه: 

 .(3)روى عن هالل بن يساف، وزيد بن وهب، واحلسن البصري، وإبراهيم النخعي وغريهم: شيوخه
 .(4)يوب السختياىن، ومسعر، والثوري، وأبو األحوص وغريهمأ، و روى عنه سليمان التيمىتالميذه: 

 .(5)مات سنة اثنتني وثالثني ومائةوفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 .(6)وكان فيه تشيع قليل ومل يكن بغال، وقال: احلديثقال العجلي: ثقة، ثبت يف 
 .(7)وقال أبو زرعة: أثبت أهل الكوفة منصور

 : كان من أثبت الناس.(9)بن معني، وحيىي (8)وقال البخاري
 .(10)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(11)وقال ابن حجر: ثقة ثبت وكان ال يدلس
وأما بدعة التشيع اليت قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثبت كما  ثقة فالراوياحلكم على الراوي: 

 .ذكرها العجلي مل يكن بغال، وال اعتبار هلا ألن مل يذكرها اجلمهور
 ربعي بن حراش

ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد هللا بن جباد بن عبد بن مالك بن غالب بن  امسه ونسبه:
 .(12)بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضر، الغطفاين، الكويف قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان

                                                           
 .21ثقة قد تقدم ذكره على صفحة  (1)
، وابن 297، ص2، والذهيب، الكاشف، ج546-555، ص28، واملزي، هتذيب الكمال، ج202، ص8البخاري، التاريخ الكبري، ج (2)

 .547، ابن حجر، تقريب التهذيب، ص315-312، ص10حجر، هتذيب التهذيب، ج
 ، 473، ص7ابن حبان، الثقات، ج (3)
 .177، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (4)
 .440، ص1، العجلي، الثقات، ج297، ص2الذهيب، الكاشف، ج(5)
 .440، ص1العجلي، الثقات، ج (6)
 .179، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (7)
 .202، ص8البخاري، التاريخ الكبري، ج (8)
 .179، ص8مت، اجلرح والتعديل، جابن أيب حا (9)
 .474-473، ص7ابن حبان، الثقات، ج (10)
 .547، صابن حجر، تقريب التهذيب (11)
 .127، ص3. البخاري، التاريخ الكبري، ج55-54، ص9املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
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 .(1)روى عن حذيفة بن اليمان، وابن مسعود، وعلي بن أيب طالب وغريهم: شيوخه
 .(2)منصور بن املعتمر، وإبراهيم بن مهاجر، وعامر الشعيب وغريهم روى عنهتالميذه: 

 .(3)مات سنة ست عشرة ومائة وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

 .: ثقة(6)، وابن حجر(5)، والعجلي(4)قال ابن سعد
 .(7)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(8)حجة قال الذهيب:
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة   فالراوياحلكم على الراوي: 

 (9)علي بن أيب طالب

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .الرواة فيه كلهم ثقاتاحلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
ان إميانه، وجه داللة احلديث من مل يؤمن ابلقدر خريه وشره فليس مبؤمن كامل اإلميان ويعاقب بنقص

 وهذه عقوبة معنوية تلحق كل مؤمن مل يؤمن ابلقدر.

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
أحدها: اإلقرار أبن ال إله إال هللا وأن حممًدا رسولخ هللا، . األربعة مل يكن مؤمًناَمن مل يؤمن بواحٍد من هذه 

أن  ا تَفىَن، كماعين: يعتقد أن الدنيا وأهَلهوالثاين: أن يؤمَن ابملوت؛ ي بعثَه ابحلق على كافة اإلنس واجلن.
 املوت، وجيعلهم يف الَعَرصات للحساب.يؤمَن ابلبعث بعد املوت؛ يعين: يعتقد أن هللا حَيشخرخ الناَس بعد 

والرابع: أن يؤمَن ابلَقَدر؛ يعين: يعتقد أن مجيَع ما جيري يف العامل بقضاء هللا تعاىل وقدرته، كما ذخكر قبَل 
 هذا.

                                                           
 .55، ص9املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .55، ص9املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .127، ص6بقات الكربى، جبن سعد، الطا (3)
 .127، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (4)
 .350، ص1العجلي، الثقات، ج (5)
 .205ص، تقريب التهذيبابن حجر،  (6)
 .241، ص4ابن حبان، الثقات، ج (7)
 .390، ص1الذهيب، الكاشف، ج (8)
 .33صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (9)
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 ا: فوائد احلديثدسسا
 ، وهذه عقوبة معنوية.1أن من مل يؤمن ابلقدر ال يسم ى مؤمًنا .1
 وجوب اإلميان ابلقدر. .2
 ؤمن هبذه األربعة ال يكون مؤمًنا.أن من مل ي .3
 .وجوب اإلميان ابملوت، أي أبنه حق  و  .4
 وجوب اإلميان أبن اخلالئق يبعثون بعد موهتم يوم القيامة.و  .5
 .2يسم ى مؤمًناأن من مل يؤمن ابلقدر ال و  .6
 فيه دليل على أن اإلميان ابلقدر ركن من أركان الدين.و  .7

  

                                                           
 -األسرار البهاجة يف شرح سنن اإلمام ابن ماجه، حملمد بن علي بن آدم بن موسى، دار املغين، الرايض  األنوار الوهاجة ومطالعمشارق  1

 .508، ص2م، ج 2006 -هـ  1427اململكة العربية السعودية،الطبعة: األوىل، 
 -دم بن موسى، دار املغين، الرايض اجه، حملمد بن علي بن آمشارق األنوار الوهاجة ومطالع األسرار البهاجة يف شرح سنن اإلمام ابن م 2

 .508، ص2م، ج 2006 -هـ  1427اململكة العربية السعودية،الطبعة: األوىل، 
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 لرابعاحلديث ا
ثـََنا أَبخو اخَلطَّاِب زاَِيدخ ْبنخ حَيْىَي الَبْصرِيُّ قَاَل:  سننه: رَحه هللا يف اإلمام الَتمذيروی ( 2144)-10 َحدَّ

ثـََنا َعْبدخ اّللَِّ ْبنخ َمْيمخوٍن، َعْن َجْعَفِر بْ  ملسو هيلع هللا ىلص: ِن حمخَمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ قَاَل: قَاَل َرسخولخ اّللَِّ َحدَّ
، َوَأنَّ َما َأْخطََأهخ ملَْ  يـخْؤِمنخ َعْبٌد َحىتَّ يـخْؤِمَن اِبلَقَدِر َخرْيِِه َوَشر ِِه، َحىتَّ يـَْعَلَم َأنَّ َما َأَصابَهخ ملَْ َيكخْن لِيخْخِطَئهخ اَل »

 .(1)«ْن لِيخِصيَبهخ َيكخ 
 أوال: ختريج احلديث

 .(2)تفرد به اإلمام الرتمذي
 اإلسناداثنيا: تراجم رواة 

 أبو اخلطاب 
 .(3)العدين، البصري ،زايد بن حيىي بن زايد بن حسان بن عبد هللا احلساين، أبو اخلطاب امسه ونسبه:

 .(4)يب داود الطيالسي وغريهمروى عن عبد هللا بن ميمون القداح، وسفيان بن عيينة، وأ شيوخه:
 .(5)روى عنه اجلماعة، وأبو حامت الرازي، وابن خزمية، وابن جرير الطربي، وزكراي بن حيىي وغريهم تالميذه:

 .(6)مات سنة أربع ومخسني ومئتني وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 : ثقة.(9)، وابن حجر(8)والنسائي، (7)قال أبو حامت
 .(10)توذكره ابن حبان يف الثقا

  فالراوي ثقة كما قال احلافظ بن حجر.احلكم على الراوي: 

                                                           
، عن 2144، رقم احلديث:19، ص4ابب ما جاء يف اإلميان ابلقدر خريه وشره، ج،  عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبواب القدر (1)

 م. 1998بريوت، سنة النشر:  –ق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي  رضي هللا عنه. احملقجابر بن عبدهللا
، عن 2144، رقم احلديث:19، ص4ابب ما جاء يف اإلميان ابلقدر خريه وشره، ج،  عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبواب القدر (2)

 م. 1998بريوت، سنة النشر:  –مي معروف، دار الغرب اإلسالجابر بن عبدهللا رضي هللا عنه. احملقق: بشار عواد 
 .549، ص3، وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج523، ص9املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .523، ص9املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .524، ص9نفس املرجع، ج (5)
 .221ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (6)
 .549ص، 3اجلرح والتعديل، ج (7)
 .525، ص9، املزي، هتذيب الكمال (8)
 .221ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (9)
 .249، ص8ابن حبان، الثقات، ج (10)
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 عبد هللا بن ميمون

 .(1)عبد هللا بن ميمون بن داود القداح املخزومي، القرشي، املكي امسه ونسبه:
 .(2)روى عن جعفر بن حممد، وحيىي بن سعيد األنصاري، وعبيد هللا بن عمر وغريهمشيوخه: 

 .(3)إهاب، وأمحد بن األزهر وغريهمنذر، ومؤمل بن إبراهيم بن املتالميذه: 
 العلماء فيه: أقوال

 .(4)احلديثقال البخاري: ذاهب 
 .(5)وقال النسائي: ضعيف

  (6)وقال أبو حامت: منكر احلديث
 .(7)وقال أبو زخْرعة: واهي احلديث

 .(8)منكر احلديث مرتوك :وقال ابن حجر
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  مرتوكاحلديث  منكر فالراوياحلكم على الراوي: 

 جعفر بن حممد
جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب اهلاُشي أبو عبد هللا املعروف امسه ونسبه: 

 .(9)ابلصادق
 .(10)وغريهم روى عن أبيه، وعروة بن الزبري، وعطاء بن أيب رابح، والزهري شيوخه:

 .(11)وابن عيينة، والقطان وغريهمة، والثوري، روى عنه شعب تالميذه:

                                                           
علي حممد معوض، الكتب -هـ(، بتحقيق: عادل أمحد عبد املوجود365الكامل يف ضعفاء الرجال، أليب أمحد بن عد اجلرجاين )املتوىف:  (1)

، سري أعالم النبالء، 199، ص16، واملزي، هتذيب الكمال، ج309، ص5م، ج1997هـ1418ة: األوىل، لبنان، الطبع-بريوت -العلمية 
 .320، ص9م، ج 1985ص 

 .199، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .199، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .206، ص5البخاري، اتريخ الكبري، ج (4)
هـ( ، احملقق: حممود إبراهيم زايد، دار 303النسائي )املتوىف: الضعفاء واملرتوكون، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين،  (5)

 .63هـ، ص1396حلب، الطبعة: األوىل،  –الوعي 
 .172، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (6)
 .172، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (7)
 .326ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (8)
 . 75، ص5، املزي، هتذيب الكمال، ج981، ص2البخاري، اتريخ الكبري، ج (9)
 ، 75، ص5املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 ، 75، ص5املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
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 .(1)ولد سنة مثاننيوالدته: 
 .(2)مات سنة مثان وأربعني ومئةوفاته: 

 العلماء فيه: أقوال
 .(3)قال ابن معني: ثقة

 .(4)وقال أبو حامت: ثقة ال يسأل عن مثله
 .(5)ضالالبيت فقها وعلما وفوذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: وكان من سادات أهل 

 .(6)وقال أبو حنيفة: ما رأيت أفقه منه 
 .(7)قال ابن حجر: صدوق فقيه إمام

  كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي صدوق  احلكم على الراوي: 
 حممد بن علي بن احلسي

 .(8)حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالبامسه ونسبه: 
  .(9)املسيب، وأبيه علي بن احلسني وغريهم، وأنس، وسعيد بن روى عن جابر بن عبد هللاشيوخه: 

 .(10)والزهري، وعمرو بن دينار، وأبو إسحاق اهلمداين وغريهم، روى عنه جعفر بن حممدتالميذه: 
 .(11)مات سنة أربع أو مخس أو ست أو سبع عشرة ومئةوفاته: 

 العلماء فيه: أقوال
 .(12)قال العجلي: ثقة

 .(13) الثقاتوذكره ابن حبان يف

                                                           
 .198، ص2البخاري، اتريخ الكبري، ج (1)
 .198، ص2البخاري، اتريخ الكبري، ج (2)
هـ(، بتحقيق: د. أمحد حممد نور سيف، دار املأمون للرتاث 323ابن معني )رواية عثمان الدارمي(، أبو زكراي حيىي بن معني )املتوىف: اتريخ  (3)

 .84دمشق، ص –
 .487، ص2ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (4)
 .131، ص6ابن أيب حبان، الثقات، ج (5)
 .295، ص1الذهيب، الكاشف، ج (6)
 .141ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (7)
 .26، ص8حامت، اجلرح والتعديل، ج ، وابن أيب136، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .26، ص8، وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج137، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .26، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (10)
 .26، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (11)
 .249، ص2العجلي، الثقات، ج (12)
 .483، ص5ابن أيب حبان، الثقات، ج (13)
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 .(1)قال ابن حجر: ثقة فاضل
 فالراوي ثقة كما قال احلافظ بن حجر.احلكم على الراوي: 

 جابر بن عبد هللا
 جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام، أبو عبد هللا، األنصاري السلمي صحايبامسه ونسبه: 

 .(2)وأيب هريرة وغريهم ، وعن أيب بكر، وعمر، وعلي، وأيب عبيدة وطلحة،ملسو هيلع هللا ىلصالنيب : روى عن شيوخه
 .(3)روى عنه عطاء، وسعيد بن املسيب، واحلسن البصري، وعروة بن الزبري، وغريهمتالميذه: 

 .(4)مات سنة إثنتني، أو أربع، أوسبع وسبعنيوفاته: 
 اثلثا: احلكم على اإلسناد

 .عبد هللا بن ميمون وهو منكر احلديثه فيألن  يفضع اإلسناداحلديث هبذا 

 احلديث على املوضوع جه داللةرابعا: و 
، أو كذب ابلقدر، أو أعز من أذل ه هللا، أو (5)أن من أدخل يف كتاب هللا ما ليس منهوجه داللة احلديث 

هللا، أو ترك سنة رسول هللا صلى هللا أذل  من أعزه هللا، أو استحل حلرم هللا، أو استحل من عرتة رسول 
وله ومجيع أنبيائه، واللعن عقوبة معنوية لكل من ارتكب من هذه عليه وسلم يعاقب بلعن هللا تعاىل ورس

 األفعال.
  

                                                           
 .497ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (1)
 .454، ص4املزي، هتذيب الكمال، ج (2) 
 .454، ص4املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .454، ص4املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
الغرييب،  هـ(، إعداد الطالب: انصر بن حممد بن حامد911قوت املغتذي على جامع الرتمذي، جلالل الدين السيوطي )املتوىف: انظر:  (5)

كلية الدعوة وأصول الدين،   -جامعة أم القرى، مكة املكرمة  -حتت إشراف: فضيلة األستاذ الدكتور، ص سعدي اهلاُشي ، رسالة الدكتوراة 
 .518، ص1هـ، ج 1424سنة، عام النشر: قسم الكتاب وال
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 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
هللا تعاىل وقدره مجيع األمور الكائنة خريها وشرها حلوها ومرها بقضاء  ال يكمل إميان رجل حىت يؤمن أبن

 .(1)ل اإلميان ويعاقب بنقصان إميانهوإرادته وأمره، ومن مل يؤمن ابلقدر خريه وشره فليس مبؤمن كام
 سادسا: فوائد احلديث 

أنه ال يكمل إميان العبد حىت يؤمن ابألقدار فإن إميانه هبا يهون عليه مصائب الدنيا  احلديث يفيد .1
ر له  .2ويرضى مبا قخدِ 

ليس فيها مجيع األمور الكائنة خريها وشرها حلوها ومرها بقضاء هللا عزوجل وقدره وإرادته وأمره وإنه  .2
 لإلنسان إال جمرد الكسب ومباشرة الفعل.

 .(3)التوكل والرضاء ونفي احلول والقوة ومالزمة القناعة والصرب على املصائبويف احلديث حث على  .3
  

                                                           
هـ(، دار الكتب العلمية 1353رحيم املباركفورى )املتوىف: حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، أليب العال حممد عبد الرمحن بن عبد ال  (1)

 .297، ص6بريوت، ج -
 .86، ص4الصنعاين، التَّنويرخ َشرْحخ اجلَاِمع الصَِّغرِي، ج 2
 بق.املرجع السا (3)
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 املبحث الثالث: العقوابت املعنوية املتعلقة ِبخالفة الشرع والبدع
 حديثا( عشرونوفيه )

 ث األولاحلدي
ثنا إبراهيمخ رَحه هللا يف سننه:  أبو داودأخرج اإلمام ( 4606)-11 ثنا حممدخ بنخ الصَّبَّاح البزاز، حدَّ حدَّ

خَرمي وإبراهيمخ بن سعٍد، عن سعِد بن 
َ
ثنا عبدخ هللا بنخ جعفر امل ثنا حممدخ بنخ عيسى، حدَّ بنخ سعِد. وحدَّ

هذا ما  (1)رانَدَث يف أمْ "من أحْ : -ملسو هيلع هللا ىلص -إبراهيم، عن القاِسِم بن حممد عن عائشة قالت: قال رسولخ هللا 
 .(3)"(2)س فيه، فهو َردُّ لي

 أوال: ختريج احلديث
 .(4)اإلسناد بنحوه اأخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه من طريق إبراهيم بن سعد هبذ .1
 .(5)اإلسناد بنحوه اوأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه من طريق إبراهيم بن سعد هبذ .2
 .(6)اإلسناد بنحوه اطريق إبراهيم بن سعد هبذوأخرجه اإلمام ابن ماجة يف سننه من  .3
 .(7)اإلسناد بنحوه اوأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق إبراهيم بن سعد هبذ .4

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 حممد بن الصباح

 .(8)حممد بن الصباح أبو جعفر البزاز البغدادي املعروف ابلدوالىب موىل مزينةامسه ونسبه: 
 .(9)وابن علية، وحفص بن غياث، ووكيع، وابن املبارك وغريهميم بن سعد، إبراه روى عنشيوخه: 

 .(10)، وأمحد بن حنبل، وأبو زرعة، والذهلي وغريهمأبو داودروى عنه البخاري، ومسلم، و تالميذه: 
 .(11)سنة مخسني ومائة ولدوالدته: 

                                                           
 (258، ص4األمر: مرده الدين. )كشف املشكل من حديث الصحيحني، ج (1)
 ق(والر د : مبعىن املردود. )املرجع الساب (2)
 .4606، رقم احلديث: 15، ص7سنن أيب داؤد، كتاب السنة، ابب يف لزوم السنة، ج(3)
 .2697م احلديث:، رق184، ص3كتاب الصلح، ابب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ج (4)
 .1718، رقم احلديث:1347، ص3كتاب األقضية، ابب نقض األحكام الباطلة، ورد حمداثت األمور، ج (5)
، ويف 14، رقم احلديث:10، ص1والتغليظ على من عارضه، ج -صلى هللا عليه وسلم  -أبواب السنة، ابب تعظيم حديث رسول هللا  (6)

، 5، ويف كتاب مناقب األنصار، ابب هجرة احلبشة، ج1341، رقم احلديث:90، ص2على القرب، جكتاب اجلنائز، ابب بناء املسجد 
 .3873، رقم احلديث:50ص

 .26329و26033الصديقة عائشة بنت الصديق رضي هللا عنها، رقم احلديث:مسند  (7)
 .388ص25، املزي، هتذيب الكمال، ج289ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (8)
 .389ص25ملزي، هتذيب الكمال، جا (9)
 .389-390ص25املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .484تقريب التهذيب، ص ابن حجر،  (11)
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 .(1)مات يف آخر احملرم سنة سبع وعشرين ومائتنيوفاته: 
 يه:ماء فالعل أقوال
 .(2)أبوحامت: ثقة ممن حيتج حبديثهقال 

 .(3)وقال العجلي: ثقة
 .(4)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(5)وقال الذهيب: وث قه أبو زرعة وله حديث منكر
 .(6) ثقة حافظ وقال ابن حجر:

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  فالراوي ثقة حافظاحلكم على الراوي: 
 سعدإبراهيم بن 

 .(7)إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف القرشى الزهرى، أبو إسحاق املدىن ونسبه:امسه 
 .(8)روى عن سعد بن إبراهيم، وسامل بن صاحل، وشعبة بن احلجاج، والزهرى وغريهم شيوخه:

 . (9)روى عنه أمحد بن يونس، وأمحد بن حنبل، وسعد بن إبراهيم، والليث وغريهم تالميذه:
 .(10)ولد سنة مثان ومئةوالدته: 

 .(11)مات سنة ثالث ومثانني ومئةوفاته: 
 العلماء فيه: أقوال

 : ثقة.(13)، وأبو حامت(12)قال العجلي
 .(14)وذكره ابن حبان يف الثقات

                                                           
 .392، ص25، هتذيب الكمال، جاملزي (1)
 .289ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (2)
 .240، ص2العجلي، الثقات، ج (3)
 .78ص9ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .182ص2الذهيب، الكاشف، ج (5)
 .484ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (6)
 .88، ص2ج ، واملزي، هتذيب الكمال،246، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (7)
 .88-89، ص2املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .89، ص2املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .93، ص2املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .288، ص1البخاري، التاريخ الكبري، ج (11)
 .201، ص1العجلي، الثقات، ج (12)
 .102، ص2ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (13)
 .7، ص6ج ابن حبان، الثقات، (14)
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 .(1)تخكخلِ م فيه بال قادحوقال ابن حجر: ثقة حجة 
 .رمحه هللا ابن حجراحلافظ  مستفادا من كالمثقة  فالراوياحلكم على الراوي: 

 حممد بن عيسى
 .(2)حممد بن عيسى بن جنيح البغدادى، أبو جعفر ابن الطباع امسه ونسبه:

 .(3)وابن املبارك، ومالك بن أنس وغريهم، روى عن عبد هللا بن جعفر، إبراهيم بن سعد شيوخه:
 .(4)همري وغي ، وأبوحامت، وحممد بن إدريس الراز أبو داودروى عنه البخارى، و  تالميذه:
 .(5)ولد سنة مخسني ومائةوالدته: 

 .(6)مات سنة أربع وعشرين ومئتنيوفاته: 
 العلماء فيه: أقوال

 .(7)قال أبو حامت: الثقة املأمون ما رأيت من احملدثني أحفظ لألبواب منه
 .(8)وقال النسائي: ثقة

 .(9)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(10)وقال الذهيب: كان حافظا مكثرا فقيها

 .(11)وقال ابن حجر: ثقة فقيه كان من أعلم الناس حبديث هشيم
 .رمحه هللا احلافظ ابن حجر مستفادا من كالمفالراوي ثقة احلكم على الراوي: 

                                                           
 .89ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (1)
 .258-259، ص26، هتذيب الكمال، جاملزي (2)
 .259، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .260-261، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .394، ص9ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج (5)
 .263، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .39ص8اجلرح والتعديل، جابن أيب حامت،  (7)
 .689ص3اتريخ بغداد،  (8)
 .7ص6ابن حبان، الثقات، ج (9)
 .209ص2الذهيب، الكاشف، ج (10)
 .501ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (11)
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 عبد هللا بن جعفر
عبد هللا بن جعفر بن عبد الرمحن بن املسور بن خمرمة بن نوفل بن أهيب القرشى الزهرى  امسه ونسبه:

 .(1)املدىن املخرمى، أبو حممد
 .(2)روى عن سعد بن إبراهيم، وأبيه، ومزاحم بن زفر، ويزيد بن عبد هللا وغريهمشيوخه: 

 .(3)حممد بن عيسى وغريهمإبراهيم بن سعد، والقعنيب، وابن مهدي، والواقدي، و  روى عنهتالميذه: 
 العلماء فيه: أقوال

 .(4)قال العجلي: ثقة
 : ليس به أبس.(7)حجر ، وابن(6)، والنسائي(5)وقال أبو حامت

 .(8)وقال الذهيب: صدوق
 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.صدوق  فالراوياحلكم على الراوي: 

 سعد بن إبراهيم
 .(9)سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف القرشى الزهرى أبو إسحاق املدىن امسه ونسبه:

 .(10)البصري، وسعيد بن املسيب وغريهم روى عن القاسم بن حممد، وأنس، واحلسنشيوخه: 
 .(11)ابنه إبراهيم، وأيوب السختياين، والثوري، وابن عيينة، وشعبة وغريهم روى عنهتالميذه: 

 .(13)، أو سنة ثالث ومثانني ومئة(12)ومائتنيمات سنة إحدى وفاته: 
 العلماء فيه: أقوال

 .(14)قال ابن سعد: كان ثقة، كثري احلديث

                                                           
 .473ص، 5. وابن سعد، الطبقات الكربى، ج372، ص14. واملزي، هتذيب الكمال، ج62ص5البخاري، التاريخ الكبري، ج (1)
 .373، ص14، هتذيب الكمال، جاملزي (2)
 .373، ص14املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .23، ص2العجلي، الثقات، ج (4)
 .22، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (5)
 .172، ص5ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج (6)
 .298ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (7)
 .543، ص1الذهيب، الكاشف، ج (8)
 .230، وابن حجر، تقريب التهذيب، ص240، ص10، واملزي، هتذيب الكمال، ج142، ص5ات الكربى، جابن سعد، الطبق (9)
 .240، ص10املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .240، ص10املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .230، وابن حجر، تقريب التهذيب، ص142، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (12)
 .288، ص1جالبخاري، التاريخ الكبري،  (13)
 .142، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (14)
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 : ثقة.(3)، وابن حجر(2)، والذهيب(1)وقال أبو حامت
 .(4)وقال العجلي: ال أبس به

 .(5)وذكره ابن حبان يف الثقات
 حجر رمحه هللا تعاىل.كما قال احلافظ ابن ثقة   فالراوياحلكم على الراوي: 

 القاسم بن حممد
 .(6)القاسم بن حممد بن أىب بكر الصديق القرشى التيمى، أبو حممد، املدىن امسه ونسبه:

 .(7)روى عن عائشة أم املؤمنني، وعبد هللا بن جعفر، وابن عباس، وأيب هريرة وغريهمه: وخشي
 .(8)روى عنه أسامة بن زيد، وأفلح، وأيوب السختياين، ومحيد الطويل، وسامل وغريهم تالميذه:

 .(9)مات بقديد سنة ثنتني أوسبع أومثان أو تسع ومائةوفاته: 
 العلماء فيه: أقوال

 .(10)كان رفيعا، عاملا، فقيها، إماما، ورعا، كثري احلديث:كان ثقة، و قال ابن سعد
 .(11)تابعني وفقهائهم، ثقة نزهوقال العجلي:كان من خيار ال

 .(12)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(13)ثقة أحد الفقهاء ابملدينة وقال ابن حجر:

 عاىل.كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تثقة   فالراوياحلكم على الراوي: 
 (14)عائشة

                                                           
 .79، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (1)
 .427، ص1الذهيب، الكاشف، ج (2)
 .230ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (3)
 .388، ص1العجلي، الثقات، ج (4)
 .297، ص4ابن حبان، الثقات، ج (5)
. 427، ص23، واملزي، هتذيب الكمال، ج157، ص7، والبخاري، التاريخ الكبري، ج214، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (6)

 .118، ص7وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج
 املراجع السابقة. (7)
 املراجع السابقة. (8)
 .435، ص23املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .142، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (10)
 .211، ص2العجلي، الثقات، ج (11)
 .302، ص5ابن حبان، الثقات، ج (12)
 .451ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (13)
 .28صحابية جليلة تقدم ذكرها على صفحة  (14)
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 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .صدوقوهو  جعفرعبد هللا بن فيه ن أل حسناحلديث هبذا اإلسناد 

 وجه داللة احلديث على املوضوعرابعا: 
وجه داللة احلديث أن من ابتدع بدعة، أو عمل ببدعة يعاقب بعدم قبول عمله ورد ه عليه، وإببطاله،  

 بدعة.هذه عقوبة معنوية لكل من قام ب
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

الكتاب والسنة فهو مردود وابطل. فمن كان عمله جاراي من كان عمله خارجا عن الشرع مما ال يوجد يف 
أن أمر اإلسالم كمل وانتهى وشاع وظهر حبيث ال ُيفى و ، (1)حتت أحكام الشرع موافقا هلا، فهو مقبول

دة فقد حاول أمرا غري مرضي ألنه من قصور فهمه رآه على كل ذي بصر وبصرية، فمن حاول الزاي
 .(2)انقصا

 احلديثسادسا: فوائد 
 قصدد الزايدة يف دين هللا مذموم وسبب عقوبة. .1
حترمي كل ما أحدث يف دين هللا مما ليس له أصل فيه، وأما ما كان له أصل فيه، أو تدل عليه نصوص  .2

 يف هذ احلكم. شرعية، أو تدل عليه القواعد العامة فهو ال يدخل
 .(3)أن األصل يف النهي أنه يقتضي الفساد .3
 .عن الشرع مما ال يوجد يف الكتاب والسنة فهو مردود وابطلمن كان عمله خارجا  .4
 .(4)ما ليس منه إشارة إىل أن إحداث ما ال ينازع الكتاب والسنة كما سنقرره بعد ليس مبذموم يف قوله: .5

  

                                                           
جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم، لزين الدين عبد الرمحن بن البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي )املتوىف:  (1)

 .178، ص1م، ج2001 -هـ 1422بريوت، الطبعة: السابعة،  –إبراهيم ابجس، مؤسسة الرسالة  -شعيب األرانؤوط  هـ(، بتحقيق:795
 .222، ص1ج، املفاتيح شرح مشكاة املصابيح مرقاةاملال القاري،  (2)
 ع الشبكة اإلسالميةشرح سنن أيب داود، لعبد احملسن بن محد العباد البدر، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موق (3)

http:www.islamweb.net ،515، ص8ج. 
 .222، ص1ج، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحاملال القاري،  (4)

http://www.islamweb.net/
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 ثاِناحلديث ال
ثـََنا َعْبدخ هللِا ْبنخ َعْبِد  رَحه هللا يف سننه: الَتمذيام أخرج اإلم( 2677)-12 الرَّمْحَِن، قَاَل: َأْخرَباََن َحدَّ

، َعْن َكِثرِي ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن أَبِيِه، َعْن جَ  َنَة، َعْن َمْرَواَن ْبِن مخَعاِويََة الَفزَارِيِ  ِه، َأنَّ النَّيبَّ حمخَمَّدخ ْبنخ عخيَـيـْ قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصدِ 
ْعَلمخ اَي َرسخوَل هللِا؟ قَاَل: ِإنَّهخ َمْن َأْحَيا سخنًَّة ِمْن سخنَّيِت َقْد  ْبِن احْلَاِرِث: اْعَلْم َعْمَرو ْبَن َعْوٍف قَاَل: َما أَ ِباَللِ لِ 

ًئا، َوَمْن ابـَْتدََع ِبْدَعَة أخِميَتْت بـَْعِدي، فَِإنَّ َلهخ ِمَن اأَلْجِر ِمْثَل َمْن َعِمَل هِبَا ِمْن َغرْيِ َأْن يـَنـْقخَص ِمْن أخجخورِ  ِهْم َشيـْ
ًئاَضالََلٍة الَ تـخْرِضي اّللََّ   .(1) َوَرسخوَلهخ َكاَن َعَلْيِه ِمْثلخ آاَثِم َمْن َعِمَل هِبَا الَ يـَنـْقخصخ َذِلَك ِمْن أَْوزَاِر النَّاِس َشيـْ

 أوال: ختريج احلديث
-كليهما- أويس و زيد بن احلباب أخرجه اإلمام ابن ماجة يف سننه من طريق إمساعيل بن أيب .1

 .(2)اإلسناد مبعناههبذا عن كثري بن عبد هللا 
وأخرجه اإلمام الطرباين يف معجمه الكبري من طريق إمساعيل بن أيب أويس عن كثري بن عبد هللا  .2

 .(3)هبذا اإلسناد مبعناه
 تراجم رواة اإلسناداثنيا: 

 عبد هللا بن عبد الرَحن
 .(4)السمرقنديرمحن بن الفضل بن هبرام الدارمي بن عبد العبد هللا امسه ونسبه: 

 .(5)روى عن حممد بن عيينة، وعبيد هللا بن موسى، وعفان بن مسلم، وحيىي بن محاد وغريهمشيوخه: 
 .(6)، والرتمذي وأبوحامت الرازي، وأبو زرعة وغريهمأبو داودروى عنه البخاري، ومسلم، و تالميذه: 

 .(7)مثانني ومائةولد سنة إحدى و والدته: 
 .(8)ني ومائتنيمات سنة مخس ومخس وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 (.9)قال أبو حامت: ثقة صدوق

                                                           
 .2677، رقم احلديث: 45، ص5أبواب العلم، ابب ما جاء يف األخذ ابلسنة واجتناب البدع، ج (1)
 .210و209، رقم احلديث:143، ص1، ابب من أحيا سنة قد أميتت، جأبواب السنة (2)
 10، رقم احلديث:16، ص17ابب العني، عمرو بن عوف بن ملحة املزين، ج (3)
 .210، ص15، واملزي، هتذيب الكمال، ج154، ص7، وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج217ص، 7البخاري، التاريخ الكبري، ج (4)
 .212-210، ص15لكمال، جاملزي، هتذيب ا (5)
 .213، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .90، ص2الذهيب، تذكرة احلفاظ، ج (7)
 .90، ص2الذهيب، تذكرة احلفاظ، ج (8)
 .99، ص5والتعديل، جابن أيب حامت، اجلرح  (9)
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 .(1)كان من احلفاظ املتقننيوذكره ابن حبان يف الثقات، وقال:
 (2)وقال احلاكم: كان من حفاظ احلديث املربزين

 .(3) ثقة فاضل متقن وقال ابن حجر:
 رمحه هللا تعاىل.كما قال احلافظ ابن حجر ثقة متقن   اويلر فااحلكم على الراوي: 

 حممد بن عيينة
 .(4)حممد بن عيينة بن مالك بن أمساء بن خارجة الفزارى، أبو عبد هللا الشامى املصيصىامسه ونسبه: 

 .(5)روى عن روى عن مروان بن معاوية، وابن املبارك، وعلي بن مسهر، وغريهمشيوخه: 
 .(6)والرتمذي وأبو حامت الرازي، وأبو زرعة وغريهم، أبو داودومسلم، و  البخاري،روى عنه تالميذه: 

 .(7)ولد سنة إحدى ومثانني ومائةوالدته: 
 .(8)مات سنة مخس ومخسني ومائتني وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 (9)قال أبو حامت: ثقة صدوق
 .(10)وقال العجلي: ثقة

 .(11)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(12)مقبول حجر:وقال ابن 

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  فالراوي مقبولاحلكم على الراوي: 
 (13)مروان بن معاوية

                                                           
 .364، ص8ابن حبان، الثقات، ج (1)
 .90، ص2، هتذيب التهذيب، جابن حجر (2)
 .311يب التهذيب، ص تقر ابن حجر،  (3)
 .264، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .265، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .264، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .90، ص2ج الذهيب، تذكرة احلفاظ، (7)
 .90، ص2الذهيب، تذكرة احلفاظ، ج (8)
 .99، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (9)
 .249، ص2ات، جالعجلي، الثق (10)
 .54، ص9ابن حبان، الثقات، ج (11)
 .501تقريب التهذيب، ص ابن حجر،  (12)
 .71ثقة حافظ تقدم ذكره على صفحة  (13)
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 كثري بن عبد هللا
 .(1)كثري بن عبد هللا بن عمرو بن عوف بن ملحة، املزين، املدينامسه ونسبه: 

 .(2)وغريهمموىل ابن عمر بكر بن عبد الرمحن املزين، وحممد بن كعب، وانفع  روى عنشيوخه: 
 .(3)روى عنه مروان بن معاوية، إمساعيل بن أيب أويس، والقعنيب، والواقدي وغريهمتالميذه: 

 العلماء فيه: أقوال
 .(4)قال ابن أيب حامت: ليس ابملتني

 .(5)مرتوك احلديث وقال النسائي:
 .(6)واه وقال الذهيب:

 .(7)ضعيف أفرط من نسبه إىل الكذب وقال ابن حجر:
 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.فالراوي ضعيف احلكم على الراوي: 

 عبد هللا بن عمرو
 .  (8)عبد هللا بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة اليشكري، املزىن، املدىن امسه ونسبه:

 .(9) روى عن أبيه عمرو بن عوفشيوخه: 
 .(10)روى عنه ابنه كثري بن عبد هللا تالميذه:

 العلماء فيه: لواأق
 .(11)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(12)وقال الذهيب: وثق

                                                           
 .136، ص24، واملزي، هتذيب الكمال، ج154، ص7، وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج217، ص7البخاري، التاريخ الكبري، ج (1)
 .136، ص42املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .136، ص24املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .486، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (4)
 .89الضعفاء واملرتوكون، ص (5)
 .145، ص2الذهيب، الكاشف، ج (6)
 .460تقريب التهذيب، ص ابن حجر،  (7)
، 118، ص5 حامت، اجلرح والتعديل، ج، ابن أيب154، ص5، والبخاري، التاريخ الكبري، ج367، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (8)

 .316تقريب التهذيب، صابن حجر، 
 .367، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .390-389، ص25املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .41، ص5ابن حبان، الثقات، ج (11)
 .580، ص1، الكاشف، جالذهيب (12)
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 .(1) مقبول وقال ابن حجر:
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي مقبول  احلكم على الراوي: 

 عمرو بن عوف
ن ن أد بعمرو بعمرو بن عوف بن زيد بن ملحة بن عمرو بن بكر بن أفرك بن عثمان بن  امسه ونسبه:

 .(2)بن إلياس بن مضر، أبو عبد هللا املزىن طاخبة
 .(3)، وبالل بن احلارث املزىن وغريهمملسو هيلع هللا ىلصروى عن النىب شيوخه: 

روى عنه عمرو بن عوف، واحلارث، وعبد الرمحن بن عطية، وعلقمة بن وقاص، واملغرية بن تالميذه: 
 .(4)عبد هللا وغريهم

 .(5)معاويةمات يف والية وفاته: 
 كم على اإلسناد: احلاثلثا

  وهو ضعيفكثري بن عبد هللا احلديث هبذا اإلسناد ضعيف ألن فيه  
 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

وجه داللة احلديث أن من ابتدع بدعة، أو عمل ببدعة يعاقب بعدم قبول عمله ورد ه عليه، وإببطاله، هذه 
 ببدعة.عقوبة معنوية لكل من قام 

إن كانت غري موجبة وال مقتضية لثواب وال لعقاب بذاهتا لكنه تعاىل أجرى أفعال العباد و قال البيضاوي: 
  (6)عادته بربط الثواب والعقاب هبا ارتباط املسببات أبسباهبا وفعل ما له أتثري يف صدوره يوجه

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
الفتها بعد أن على متابعتها وحذر من خم هبا ونشرها بني الناس وحثمن  علم سنيت وعمل  ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب 

وهكذا يعاقب من ابتدع  تركت وهجرت، يؤجر له مثل أجر فاعله وال ينقص شيئا من أجر صاحب الفعل.
 .(7)بدعة مثل إمث فاعلها، وال ينقص شيئا من إمث الفاعل

                                                           
 .316ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (1)
 .271، ص3، وابن حبان، الثقات، ج242، ص6، وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج307، ص6الكبري، ج البخاري، التاريخ (2)
 املراجع السابقة. (3)
 املراجع السابقة. (4)
 .452ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (5)
هـ(، املكتبة التجارية 1031قاهري )املتوىف: شرح اجلامع الصغري، لزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف احلدادي مث املناوي الفيض القدير  (6)

 .9، ص2، ج1356مصر، األوىل،  –الكربى 
هـ(، املكتبة التجارية 1031)املتوىف: فيض القدير شرح اجلامع الصغري، لزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف احلدادي مث املناوي القاهري  (7)

 .9، ص2، ج1356مصر، األوىل،  –الكربى 
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 سادسا: فوائد احلديث
 .(1)من ابتداع البدعالرتغيب يف إحياء السنن والرتهيب  .1
ة نوعان: بدعة حسن، وبدعة سوء، فبدعة احلسن: ما جوزها أئمة املسلمني مثل املنارة؛ لبدعأن ا .2

فإهنا مل تكن يف زمن النيب وما أشبه ذلك، وبدعة السوء: ما أنكره أئمة املسلمني كالبناء على القبور 
 .(2)وجتصيصها؛ فإن النيب عليه السالم هنى عن ذلك

 .(3)ل فاعلهاه، ومن ابتدع بدعة فله إمث مثدعا إىل خري فله أجر مثل فاعلمن  .3
  

                                                           
 .511، ص2التَّنويرخ َشرْحخ اجلَاِمع الصَِّغرِي، ج ين،الصنعا (1)
ْظِهري )املتوىف:  (2)

خ
تحقيق ودراسة: جلنة هـ(، ب 727املفاتيح يف شرح املصابيح، للحسني بن حممود بن احلسن، الشِ ريازيُّ احلََنفيُّ املشهورخ ابمل

وزارة األوقاف الكويتية(، الطبعة:  -رات إدارة الثقافة اإلسالمية خمتصة من احملققني إبشراف: نور الدين طالب، دار النوادر، )من إصدا
 .276، ص1م، ج 2012 -هـ  1433األوىل، 

هـ(، املكتبة التجارية 1031ي مث املناوي القاهري )املتوىف: فيض القدير شرح اجلامع الصغري، لزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف احلداد (3)
 .9، ص2، ج1356مصر، األوىل،  –الكربى 
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 الثالثاحلديث 
حدثنا النفيلي، حدثنا زهري، حدثنا موسى رَحه هللا يف سننه:  أبو داودأخرج اإلمام ( 4085)-13

، مل ينظر (1)"من جر ثوبه خيالء: -ملسو هيلع هللا ىلص -بن عقبة، عن سامل بن عبد هللا عن أبيه، قال: قال رسول هللا 
نيب إزاري يسرتخي، إال أن أتعاهد ذلك منه، قال:"لست امة" فقال أبو بكر: إن أحد جاهللا إليه يوم القي

 .(2)ممن يفعله خيالء"
 أوال: ختريج احلديث

حممد بن مقاتل، أخربان عبد هللا، أخربان موسى بن عقبة، عن عن أخرجه اإلمام البخارى يف صحيحه  .1
إمساعيل، قال: حدثين مالك، عن انفع، ، وعن (3)مسامل بن عبد هللا، عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه

 .(4)رضي هللا عنهماوعبد هللا بن دينار، وزيد بن أسلم: ُيربونه عن ابن عمر، 
حيىي بن حيىي، قال: قرأت على مالك، عن انفع، وعبد هللا بن عن  وأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه .2

 .(5)دينار، وزيد بن أسلم، كلهم ُيربه، عن ابن عمر
النفيلي، حدثنا زهري، حدثنا موسى بن عقبة، عن سامل بن عبد عن  اإلمام أبو داود يف سننه رجهوأخ .3
 .(6) أبيهعن  هللا
األنصاري، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك وحدثنا قتيبة، عن  وأخرجه اإلمام الرتمذى يف سننه .4

 .(7) عن عبد هللا بن عمر عن مالك، عن انفع، وعبد هللا بن دينار، وزيد بن أسلم، كلهم ُيرب،
أخربان موسى بن عقبة، عن حممد بن مقاتل، أخربان عبد هللا، عن  وأخرجه اإلمام النسائى يف سننه .5

 .(8) سامل بن عبد هللا، عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما

                                                           
اخليالء واملخيلة: التكرب.) كشف املشكل من حديث الصحيحني، جلمال الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي )املتوىف:  (1)

 (.552، ص2الرايض، ج –لوطن هـ(، بتحقيق: علي حسني البواب، دار ا597
 .4085قم احلديث: ، ر 183، ص6جكتاب اللباس، ابب ما جاء يف إسبال اإلزار،   (2)
 3665، رقم احلديث:6، ص5كتاب أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم لو كنت متخذا خليال، ج  (3)

 .5783، رقم احلديث: 141، ص7غري خيالء، جو كتاب اللباس، ابب من جر إزاره من 
 3665، رقم احلديث:6، ص5النيب صلى هللا عليه وسلم لو كنت متخذا خليال، ج كتاب أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، ابب قول  (4)

 .5784، رقم احلديث: 141، ص7و كتاب اللباس، ابب من جر إزاره من غري خيالء، ج
 .2085 ، رقم احلديث:1651، ص3جب حترمي جر الثوب خيالء، وبيان حد ما جيوز إرخاؤه إليه وما يستحب، كتاب اللباس والزينة، اب  (5)
 واللفظ له. 4085، رقم احلديث: 183، ص6جكتاب اللباس، ابب ما جاء يف إسبال اإلزار،   (6)
 بزايدة. 1731رقم احلديث: ب ذيول النساء، ابو 1730، رقم احلديث: 275، ص3جأبواب اللباس، ابب ما جاء يف كراهية جر اإلزار،  (7)
، 8جوكتاب الزينة، ابب التغليظ يف جر اإلزار،  بنحوه. 5327، رقم احلديث: 206ص، 8جكتاب الزينة، ابب التغليظ يف جر اإلزار،   (8)

 بزايدة. 5336، رقم احلديث: 209ص
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 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد

 النفيلي
 .(1)راينهو عبد هللا بن حممد بن علي بن نفيل احلامسه ونسبه: 

 .(2)روى عن مالك، وزهري، ومعقل، وابن املبارك، وابن عيينة، وغريهم شيوخه:
 .(3)، وابن معني، وأمحد، والذهلي،، والفراييب، وغريهمأبو داودروى عنه  تالميذه:

 .(4)مات سنة أربع وثالثني وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 ثقة.: (8)ن حجر، واب(7)، والدارقطين(6)والنسائي، (5)قال أبو حامت
 .(9)وقال أمحد بن حنبل: أهل أن يقتدي به

 .(10)وذكره ابن حبان يف الثقات
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  فالراوي ثقة حافظاحلكم على الراوي: 

 زهري
 .(11)زهري بن معاوية بن حديج احلافظ أبو خيثمة اجلعفي الكويفامسه ونسبه: 

 .(12)، ومساك بن حرب، وهشام بن عروة وغريهمالسبيعي، واألعمش روى عن أيب إسحاق شيوخه:
 .(13)روى عنه عبد هللا بن حممد النفيلي، وابن مهدي، والقطان، والطيالسي وغريهم تالميذه:

                                                           
 .321وابن حجر، تقريب التهذيب، ص ،595، ص1، والذهيب، الكاشف، ج92-88، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 املراجع السابقة. (2)
 املراجع السابقة. (3)
 .321، صتقريب التهذيبابن حجر،  (4)
 .321، ص1ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (5)
 .91، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .91، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .321، صابن حجر، تقريب التهذيب (8)
 .92، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .357، ص8ابن حبان، الثقات، ج (10)
، 425-420، ص9، واملزي، هتذيب الكمال، ج187-181، ص8وسري أعالم النبالء، ج، 427، ص3الكبري، ج البخاري، التاريخ (11)

، ابن حجر، 408، ص1، والذهيب، الكاشف، ج337، ص6ن، الثقات، ج، وابن حبا588، ص3وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج
 .218وابن حجر، تقريب التهذيب، ص 153-151، ص3هتذيب التهذيب، ج

 املراجع السابقة. (12)
 املراجع السابقة. (13)
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 .(1)ولد يف سنة مخس وتسعنيوالدته: 
 .(2)مات سنة اثنتني أو ثالث أو أربع وسبعني وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 : ثقة.(5)، وابن حجر(4)، والنسائي(3)قال العجلي
 .(6)وذكره ابن حبان يف الثقات

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثبت  فالراوي ثقة احلكم على الراوي: 
 موسى بن عقبة

 .(7)موسى بن عقبة بن أيب عياش موىل الزبري بن العوام األسدي املدين امسه ونسبه: 
 .(8)عروة، وأيب سلمة بن عبد الرمحن، واألعرج وغريهمو ن وقاص، سامل، وعلقمة بروى عن  شيوخه:

 .(9)روى عنه ابن جريج، والثوري، وشعبة، وابن املبارك. ومالك، وابن عيينة وغريهمتالميذه: 
 .(10)حدى وأربعني ومائةتويف سنة إ وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 : ثقة.(14)جر، وابن ح(13)، والذهيب(12)، وأمحد بن حنبل(11)قال ابن معني
 .(15)وذكره ابن حبان يف الثقات

                                                           
 .181، ص8سري أعالم النبالء، ج(1)
 .218تقريب التهذيب، صابن حجر،  (2)
 .372ص، 1العجلي، الثقات، ج (3)
 .425، ص9املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .218، صابن حجر، تقريب التهذيب (5)
 .337، ص6ابن حبان، الثقات، ج (6)
، وتذكرة 305، ص2، والعجلي، الثقات، ج122-115، ص29واملزي، هتذيب الكمال، ج، 292، ص7يخ الكبري، جالبخاري، التار   (7)

، 6، وسري أعالم النبالء، ج404، ص5، وابن حبان، الثقات، ج154، ص8والتعديل، ج ، وابن أيب حامت، اجلرح112، ص1احلفاظ، ج
، وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج، 306، ص2الذهيب، الكاشف، ج، و 184، ص4، وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج118-115ص
 .325، ص7، واألعالم للزركلي، ج552، وابن حجر، تقريب التهذيب، ص362-360، ص10

 املراجع السابقة. (8)
 املراجع السابقة. (9)
 .552، وابن حجر، تقريب التهذيب، ص112، ص1تذكرة احلفاظ، ج (10)
 .154، ص8عديل، جابن أيب حامت، اجلرح والت (11)
 .154، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (12)
 .306، ص2الذهيب، الكاشف، ج (13)
 .552تقريب التهذيب، صابن حجر،  (14)
 .404، ص5ابن حبان، الثقات، ج (15)
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 فالراوي ثقة كما قال احلافظ بن حجر.احلكم على الراوي: 
 

 ساَل بن عبد هللا
 .(1)يقال أبو عبدهللا، القرشي، العدوي، سامل بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب امسه ونسبه:

 .(2)هريرة، وعائشة وغريهمروى عن أبيه عبد هللا بن عمر، وأيب أيوب األنصاري، وأيب شيوخه:
 .(3)روى عنه موسى بن عقبة، والزهري، وانفع، ومحيد الطويل ، وعمرو بن دينار وغريهمتالميذه: 

 .(4)سنة مخس ومئة مات وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(5)قال ابن سعد:كان ثقة كثري احلديث
 .(6)وقال العجلي: ثقة

 .(7)وقال الذهيب: أحد فقهاء التابعني
 .(8)كان ثبتا عابدا فاضال كان يشبه أببيه يف اهلدي والسمت بن حجر:ل اوقا

 فالراوي ثقة كما قال احلافظ بن حجر.احلكم على الراوي: 
 (9)عبد هللا بن عمر

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .احلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن الرواة فيه كلهم ثقات

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
واضح وبني، وهو من جر إزاره تكربا على الناس، وخيالء، وخميلة عوقب حبرمانه من  احلديثاللة وجه د

 نظر هللا ورمحته عقوبة معنوية تلحق لكل من فعل مثل هذا.نظر هللا تعاىل، واحلرمان من 
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

                                                           
، 4عديل، ج، وابن أيب حامت، اجلرح والت154-145، ص10، واملزي، هتذيب الكمال، ج155-149، ص 5البن سعد، ج الطبقات  (1)

 .226. وابن حجر، تقريب التهذيب، ص184ص
 املراجع السابقة. (2)
 املراجع السابقة. (3)
 .153، ص10املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .154، ص 5البن سعد، ج الطبقات (5)
 .462، ص4العجلي، الثقات، ج (6)
 .422، ص1الذهيب، الكاشف، ج (7)
 .226، صابن حجر، تقريب التهذيب (8)
 .40صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (9)
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: اي -رضي هللا عنه-بكر الصديق ة فقال أبو يوم القيام هللا من جر  ثوبه تكربًا ال يرمحهقال ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب 
، -رضي هللا عنه-رسول هللا إن أحد جانيب إزاري يسرتخي إىل حقوي وإمنا كان يسرتخي لنحافة بدنه 

. (1)فال حرج على من جر إزاره بغري قصد مطلًقا لست اي أاب بكر ممن يصنعه خيالء: -ملسو هيلع هللا ىلص-فقال النيب 
ل ال يلحقه الوعيد إال أن جر القميص وغريه من اجلار لغري ختيي مفهوم احلديث أن :قال ابن عبد الربو 

 .(2)لالثياب مذموم بكل حا
 سادسا: فوائد احلديث

 .من نظر هللا ورمحته مسببة حلرمانأفعال مذمومة و  الكرب والعجب، والتظاهر والرايء .1
 .(3)والتطاولحترمي الكرب والعجب، والتظاهر والرايء، واملباهاة  .2
 .(4)ا فيهم على وجه اإلعالم بصفاهتمعلى الناس مبجواز الثناء  .3
 .(5)له مبا ينايف ما يكره -ملسو هيلع هللا ىلص -وفيه فضيلة أليي بكر الصديق رضي هللا عنه حيث شهد النيب .4

  

                                                           
 .417، ص8جالقسطالين، إرشاد الساري،  (1)
 .189، ص10جالصنعاين، التَّنويرخ َشرْحخ اجلَاِمع الصَِّغرِي،  (2)
 -هـ 2314التصوير النبوي للقيم اخللقية والتشريعية يف احلديث الشريف، لعلي علي صبح، املكتبة األزهرية للرتاث، الطبعة: األوىل:  (3)

 .173م، ص2002
 .134، ص22العيين، عمدة القاري، ج (4)
 .182، ص16اري، جالعيين، عمدة الق (5)
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 الرابع احلديث
ثنا أمحدخ بنخ حنبل  رَحه هللا يف سننه: أبو داودأخرج اإلمام ( 4530)-14 ثنا حدَّ ومخسدَّد، قاال: حدَّ

تاَدَة، عن احلسِن عن قيس بن عخباٍد، قال: انطلقتخ أان ، أخربان سعيدخ بنخ أيب َعروبَة، عن قَ حيىي بنخ سعيدٍ 
، فقلنا: هل َعِهَد إليك رسولخ هللا  شيئاً مل يعهدهخ إىل الناِس عامَة؟ قال: ال، إال  -ملسو هيلع هللا ىلص -واألشرتخ إىل عليٍ 

املؤِمنوَن فإذا فيه: " -د: كتاابً من ِقراِب سيفهَسدٌَّد: قال: فأخرَج كتاابً، وقال أمحقال مخ -ما يف كتايب هذا 
تكافأخ ِدماؤخهخم، وهم يٌد على من ِسَواهم، ويسعى بذمَِّتهم أدانهخْم، أال ال يخقَتلخ مخؤِمٌن بكافٍر، وال ذخو َعهٍد 

ِداثً، فعليه لعنةخ هللاِ يف عهِدِه، من أحَدَث حَداثً فعلى نفِسِه، وَمْن أحَدَث حَداثً  واملالئكِة والناِس   أو آوى حمخ
 .(1)أمجعنَي"

 أوال: ختريج احلديث
 .(2)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه من طريق أيب جحيفة، عن علي جزءا منه .1
.وأخرجه يف (3)أخرجه اإلمام النسائي ىف سننه الكربى من طريق حيىي بن سعيد، هبذا اإلسناد بنحوه .2

ي رضي هللا عنه. دون قوله: "ومن أحدث من طريق قتادة، عن أيب حسان األعرج، عن علسننه 
 .(4).. ".حداث

 .(5)أخرجه اإلمام الرتمذي من طريق أيب جحيفة، عن علي جزءا منه .3
 .(6)أخرجه اإلمام ابن ماجة من طريق أيب جحيفة، عن علي جزءا منه .4
، (7)من طريق حيىي بن سعيد، هبذا اإلسناد بنحوهأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريقني: أحدمها  .5

 .(8)واثنيهما من طريق هبز، قال: حدثنا مهام، هبذا اإلسناد بنحوه وبزايدة
 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد

 أَحد بن حنبل
 .(9)أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباىن، أبو عبد هللا املروزى مث البغدادىامسه ونسبه: 

                                                           
 .586، ص6ابب أيقاد املسلمخ ابلكافِر؟، جكتاب الدايت، ( 1)
 .111، رقم احلديث:33، ص1كتاب العلم، ابب كتابة العلم، ج( 2)
، 8. وكتاب السري، إعطاء العبد األمان، ج6910، رقم احلديث:330، ص6لنفس، جكتاب القسامة، القود بني األحرار واملماليك يف ا( 3)

 .8629، رقم احلديث:56ص
 .4745، رقم احلديث:24، ص8كتاب القسامة، سقوط القود من املسلم للكافر، ج( 4)
 .1412، رقم احلديث:77، ص3أبواب الدايت، ابب ما جاء ال يقتل مسلم بكافر، ج( 5)
 .2658، رقم احلديث:670، ص3، ابب ال يقتل مؤمن بكافر، جأبواب الدايت( 6)
 .993، رقم احلديث:286، ص2أيب طالب رضي هللا عنه، جمسند علي بن ( 7)
 .959، رقم احلديث:267، ص2مسند علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، ج( 8)
 .437، ص1املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
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 .(1)بن إدريس الشافعي وغريهمإبراهيم بن سعد، وهشيم، وابن علية، وحممد  شيوخه:
 .(2)، وبقي بن خملد، ووكيع وغريهمأبو داودروى عنه البخاري، ومسلم، و تالميذه: 

 .(3)ولد يف سنة أربعة وستني ومائة والدته:
 .(4)إحدى وأربعني ومائتنيمات سنة وفاته: 

 العلماء فيه: أقوال
 .(5) أمحد بن حنبلوقال حيىي بن معني: ليس يف أصحابنا أحفظ من أيب عبد هللا

 .(6)إمام وحجةوقال أبو حامت: 
 .(7) ما رأيت أحدا أمجع من أمحد بن حنبلوقال أبو زرعة: 

 .(8)وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: كان حافظا متقنا ورعا فقيها
 .(9)األئمة ثقة حافظ فقيه حجةأحد  وقال ابن حجر:

 حجر رمحه هللا تعاىل. حلافظ ابنكما قال افالراوي ثقة حافظ  احلكم على الراوي: 
 مسدد

مسدد بن مسرهد بن مسربل البصري األسدي أبواحلسن احلافظ، ويقال امسه عبد امللك امسه ونسبه: 
 .(10)ابن عبد العزيز

 .(11)وعيسى بن يونس وغريهمهشيم، ويزيد بن زريع، : روى عن شيوخه
 .(12)وغريهم وحيىي بن حممد الذهلي، البخاري، وأبوداؤد، والرتمذي، والنسائي روى عنهتالميذه: 

 .(13)مات سنة مثان وعشرين ومئتنيوفاته: 
  

                                                           
 .439-437، ص1املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .442-440، ص1املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .73، ص1ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج (3)
 .18، ص8ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .70، ص2ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (5)
 .70، ص2ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (6)
 .69، ص2ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (7)
 .18، ص8ت، جابن حبان، الثقا (8)
 .84ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (9)
 ، 528، صابن حجر، تقريب التهذيب، و 72، ص8البخاري، التاريخ الكبري، ج (10)
 .447-444، ص27املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .447-444، ص27املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
 .447، ص27املزي، هتذيب الكمال ، ج (13)
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 العلماء فيه:  أقوال
 : ثقة.(4)الطيالسيو ، (3)، والنسائي(2)، وأبو حامت(1)العجلي قال

 .(5)صدوقوقال أبو زرعة: 
 .(6)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(7)وقال ابن حجر: ثقة حافظ

 ي ثقة كما قال احلافظ بن حجر.راو فالاحلكم على الراوي: 
 (8)حيىي بن سعيد

 سعيد بن أيب عروبة
 .(9)سعيد بن أيب عروبة، أبو النضر، مهران، موىل لبين عدي بن يشكر، البصري امسه ونسبه:

 .(10)قتادة، واحلسن البصري، وأيوب، وعامر األحول، وأيب التياح وغريهمروى عن شيوخه: 
 .(11)بن احلارث، وروح بن عبادة، وحيىي القطان وغريهم عبة، وخالداألعمش، وش روى عنهتالميذه: 

 .(12)مات سنة ست ومخسني ومائةوفاته: 
 العلماء فيه: أقوال

 .(13)قال العجلي: ثقة وكان اختلط أبخرة
 .(14)عة: ثقة، مأمونوقال أبو زر 

 .(15)النسائي: ثقة وقال
                                                           

 .272ص، 2العجلي، الثقات، ج (1)
 .438، ص8، اجلرح والتعديل، جابن أيب حامت (2)
 .447، ص27املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .447، ص27املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .438، ص8، اجلرح والتعديل، جابن أيب حامت (5)
 .200، ص9ابن حبان، الثقات، ج (6)
 .528، صابن حجر، تقريب التهذيب (7)
 .249ى صفحة ثقة ثبت تقدم ذكره عل (8)
، والكامل 360، ص6، وابن حبان، الثقات، ج65، ص4، وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج504، ص3والبخاري، التاريخ الكبري، ج  (9)

 .441، ص1، والذهيب، الكاشف، ج446، ص4يف ضعفاء الرجال، ج
 املراجع السابقة. (10)
 املراجع السابقة. (11)
 .134، ص1تذكرة احلفاظ، ج (12)
 .403، ص1ت، جالعجلي، الثقا (13)
 .65، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (14)
 .63، ص4ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج (15)
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 .(1)وقال ابن حجر:ثقة حافظ
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة حافظ   فالراوياحلكم على الراوي: 

 قتادة
 .(2)قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو اخلطاب البصريامسه ونسبه: 

 .(3)وشعبة، وأبوعوانة وغريهمروى عن أنس بن مالك، وأيوب، شيوخه: 
 .(4)ة وغريهمروى عنه مسعر، وابن أيب عروبة، وشيبان، وشعبة، ومعمر، ومحاد بن سلمتالميذه: 

 .(5)سنة ستنيولد  والدته:
 .(6)مات سنة مثاين أو سبع عشرة ومائةوفاته: 

 العلماء فيه: أقوال
 .(7)قال ابن سعد: وكان ثقة مأموان حجة يف احلديث

 .(8)ثقة وكان ضرير البصر وكان يتهم بقدر وكان ال يدعو إليه وال يتكلم فيهوقال العجلي: 
 .(9)ونس ابن عبيد؟ قال مث يونسعلى أصحاب احلسن، قيل له يوقال أبو زرعة: قتادة من أ

 .(10)كان من حفاظ أهل زمانهوذكره ابن حبان يف الثقات، وقال:
 .(11)وقال ابن حجر:ثقة ثبت

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة ثبت  الراوي: احلكم على 
 احلسن

يد موىل زيد بن اثبت وقيل موىل مجيل بن قطبة بو سعمام أاحلسن بن أيب احلسن اإل امسه ونسبه:
 .(12)البصري

                                                           
 .239ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (1)
 .453تقريب التهذيب، صوابن حجر، ، 498، ص23املزي، هتذيب الكمال، ج، و 185، ص7والبخاري، التاريخ الكبري، ج (2)
 504-499، ص23جهتذيب الكمال،  املزي، (3)
 .506-504، ص23املزي، هتذيب الكمال، جو  (4)
 .270، ص5الذهيب، سري أعالم النبالء، ج (5)
 .171، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (6)
 .171، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (7)
 .215، ص2العجلي، الثقات، ج (8)
 .135ص ،7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (9)
 .322، ص5ابن حبان، الثقات، ج (10)
 .453ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (11)
 .95، ص6املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
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 .(1)روى عن أيب بن كعب، واألحنف بن قيس، وأنس بن مالك، وثوابن، وجابر وغريهمشيوخه: 
 .(2)روى عنه أابن بن صاحل، وإسحاق بن الربيع، وأيوب السختياين، وحبيب املعلم وغريهم تالميذه:
 .(3)قيتا من خالفة عمرولد احلسن لسنتني بوالدته: 

 .(4)مات يف رجب سنة عشرة ومائةوفاته: 
 العلماء فيه: أقوال

 .(5)ذكره ابن حبان يف الثقات
 .(6)رفيع الذكر رأسا يف العلم والعملقال الذهيب: كان كبري الشأن 

 .(7)وقال ابن حجر: ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثريا ويدلس
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.قة  فالراوي ثاحلكم على الراوي: 

 قيس بن عباد
 .(8)قيس بن عباد، أبو عبد هللا، القيسي، الضبعي، البصريامسه ونسبه: 

 .(9)عن عمر، وعلي، وعمار، وأيب ذر، وعبد هللا بن سالم، وسعد بن أيب وقاص وغريهمروى شيوخه 
 .(10)، والنضرة، واحلسن، وابن سريين وغريهمروى عنه ابنه عبد هللا، وعبد هللا بن مطرتالميذه: 

 العلماء فيه: أقوال
 .(11)من كبار الصاحلني وقال العجلي: ثقة

 .(12)وقال النسائي، وابن خراش: ثقة
 .(13)وذكره ابن حبان يف الثقات

                                                           
 .97، ص6املرجع السابق، ج (1)
 .99، ص6املرجع السابق، ج (2)
 .123، ص4ابن حبان، الثقات، ج (3)
 .126، ص6املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .123ص، 4ابن حبان، الثقات، ج (5)
 .324، ص1الذهيب، الكاشف، ج (6)
 .160ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (7)
 .400، ص8ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج (8)
 املرجع السابق. (9)
 املرجع السابق. (10)
 .221، ص2العجلي، الثقات، ج (11)
 .400، ص8ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج (12)
 .308، ص5ابن حبان، الثقات، ج (13)
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 .(1)وقال ابن حجر:ثقة
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة  احلكم على الراوي: 

 كم على اإلسناد: احلاثلثا
 .احلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن الرواة فيه كلهم ثقات

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
من جين جناية أو آوى جانيا ونصره على الظلم والعدوان فعليه لعنة هللا واملالئكة وجه داللة احلديث أن 
 عنوية.عقوبة من العقوابت امل -كما مر  -والناس أمجعني، واللعنة

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
كل مسلم أن يعاون أخاه ضد أعدائهم من   ، وجيب علىأن دماء املسلمني متساوية يف القصاص والقود

إذا أجار كافراً وآمنه على دمه حرم دمه على املسلمني كافة، وأن املسلم ال يقتل أبحد من الكفار و الكفار، 
داً أو مستأمنًا أو ما كان، وأن من جىن جناية كان مأخوذاً هبا ال يؤخذ كان املقتول منهم ذميًا أو معاه

انياً أو أجاره من خصمه وحال بينه وبني أن يقتص منه فعليه لعنة هللا واملالئكة جبرمه غريه، ومن آوى ج
 .(2)والناس أمجعني

 سادسا: فوائد احلديث
 .(3)لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني يهعلمن جين جناية أو آوى جانيا ونصره على الظلم والعدوان  .1
 .(4)للمخاطبنيعلى اخلطيب أن يكرر كالمه رعاية  .2
 .(5)دماء املسلمني متساوية، وأنه ال فرق بني الشريف والوضيع .3
 ﴾ومال تمزُِّر ومازِّرمٌة وِّْزرم ُأْخرمى﴿كل من جيين جناية فإمثه على نفسه ال يعاقب غريه، قال عز وجل:  .4

(6). 
 ة العلم.جواز كتاب .5
 .(7)أن الصحابة رضي هللا عنهم وأرضاهم كانوا يكتبون العلم .6

  

                                                           
 .457ر، تقريب التهذيب، صابن حج (1)
 .19-16، ص4معامل السنن، جاخلطايب،   (2)
 .19-16، ص4معامل السنن، جاخلطايب،   (3)
 .18، ص4معامل السنن، جاخلطايب،   (4)
 املرجع السابق. (5)
 .164األنعام: (6)
 .234، ص6شرح سنن أيب داود، جالعباد،  (7)
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 اخلامس احلديث
ثـََنا حمخَمَّدخ ْبنخ َكِثرٍي، َأْخرَباََن سخْفَيانخ، َعِن  رَحه هللا يف سننه: أبو داود( أخرج اإلمام 2043)-15 َحدَّ

َنا َعْن َرسخوِل اّللَِّ  َعِليٍ  َرِضَي اّللَّخ ، َعْن أَبِيِه، َعنْ اأْلَْعَمِش، َعْن ِإبـْرَاِهيَم التـَّْيِمي ِ  ِإالَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْنهخ، قَاَل: َما َكتَـبـْ
اْلَمِديَنةخ َحرَاٌم َما َبنْيَ َعائَِر ِإىَل ثـَْوٍر َفَمْن َأْحَدَث ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلقخْرآَن َوَما يف َهِذِه الصَِّحيَفِة قَاَل: قَاَل َرسخولخ اّللَِّ 

، َوِذمَّةخ 1اّللَِّ َواْلَماَلِئَكِة َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي، اَل يـخْقَبلخ ِمْنهخ َعْدٌل َواَل َصْرفٌ َعَلْيِه َلْعَنةخ  آَوى حمخِْداًث، فَـ َحَداًث أَوْ 
لخ ِعنَي، اَل يـخْقبَ َكِة َوالنَّاِس َأمجَْ اْلمخْسِلِمنَي َواِحَدٌة َيْسَعى هِبَا أَْداَنهخْم َفَمْن َأْخَفَر مخْسِلًما فـََعَلْيِه َلْعَنةخ اّللَِّ َواْلَماَلئِ 

النَّاِس َأمْجَِعنَي اَل يـخْقَبلخ ِمْنهخ ِمْنهخ َعْدٌل َواَل َصْرٌف، َوَمْن َواىَل قـَْوًما بَِغرْيِ ِإْذِن َمَوالِيِه فـََعَلْيِه َلْعَنةخ اّللَِّ َواْلَماَلِئَكِة، وَ 
 .(2)«َعْدٌل َواَل َصْرفٌ 

 احلديثأوال: ختريج 
عن األعمش،  -أربعتهم -جرير، وحفصمن طريق سفيان، ووكيع، و أخرجه البخاري يف صحيحه  .1

 .(3)عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي رضي هللا عنه وذكره أبلفاظ متقاربة
وأخرجه مسلم يف صحيحه من طريق أيب معاوية، عن األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن  .2

 .(4) ه وذكره أبلفاظ متقاربةعلي رضي هللا عن
جه الرتمذي يف سننه من طريق أيب معاوية، عن األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه عن علي خر وأ .3

 .(5) رضي هللا عنه وذكره أبلفاظ متقاربة
وأخرجه النسائي يف سننه الكربى من طريقني: أحدمها من طريق سفيان، عن األعمش، عن إبراهيم  .4

يق احلارث بن سويد، عن علي رضي هللا ر من طر ، واآلخ(6)عن علي رضي هللا عنه التيمي، عن أبيه،
 .(7)عنه وذكره أبلفاظ متقاربة

                                                           
على  شَعيب األرنؤوط )حاشيةل: الواجب الذي ال بد منه، ومعىن الصرف: الربح والزايدة. قوله: ال يقبل منه عدل وال صرف، معىن العد 1

 (.2034قم احلديث:، ر 378، ص3سنن أيب داود، كتاب املناسك، ابب يف حترمي املدينة، 
 .2034، رقم احلديث:378، ص3سنن أيب داود، كتاب املناسك، ابب يف حترمي املدينة،  (2)
، وكتاب اجلزية، ابب: ذمة املسلمني وجوارهم واحدة يسعى 1870، رقم احلديث:20، ص3دينة، ابب حرم املدينة، جكتاب فضائل امل (3)

، وكتاب 3179، رقم احلديث:102، ص4، وكتاب اجلزية، ابب إمث من عاهد مث غدر، ج3172احلديث:، رقم 100، ص4هبا أدانهم، ج
، وكتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، ابب ما يكره من التعمق 6755رقم احلديث:، 154، ص8الفرائض، ابب إمث من تربأ من مواليه، ج

 .7300احلديث:، رقم 97، ص9والتنازع يف العلم، والغلو يف الدين والبدع، ج
حدود حرمها،  كتاب احلج ابب فضل املدينة، ودعاء النيب صلى هللا عليه وسلم فيها ابلربكة، وبيان حترميها، وحترمي صيدها وشجرها، وبيان (4)

 .1508، رقم احلديث:1147، ص2، وكتاب العتق، ابب حترمي تويل العتيق غري مواليه، ج1370، رقم احلديث:994، ص2ج
، رقم 6، ص4لوالء واهلبة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابب ما جاء فيمن توىل غري مواليه أو ادعى إىل غري أبيه، جأبواب ا (5)

 .2127احلديث:
 .4264، رقم احلديث:258، ص4تاب املناسك، منع الدجال من املدينة، جك (6)
 .2634، رقم احلديث:258، ص4كتاب املناسك، منع الدجال من املدينة، ج (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





90 

 

وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق أيب معاوية، عن األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن  .5
األعمش، عن إبراهيم التيمي، ، ومن طريق سفيان، عن (1) وذكره أبلفاظ متقاربة علي رضي هللا عنه

معاوية، قال: حدثنا زائدة، عن األعمش، عن أيب ، ومن طريق (2) ه، عن علي رضي هللا عنهعن أبي
 .(3)صاحل، عن أيب هريرة جزءا منه

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 (4)حممد بن كثري العبدى

  سفيان الثورى
 .(5)أبو عبد هللا، الثوري، الكويف، بن ربيع سفيان بن سعيد بن مسروقامسه ونسبه: 

 .(6)روى عن إبراهيم بن عقبة، عمرو بن مرة، وحبيب ابن أيب حبيب، وعمرو بن دينار: خهشيو 
 .(7)شعبة، وابن املبارك، وحيي بن القطان، وإمساعيل بن علية وغريهمتالميذه: 

 .(8)سنة مخس وتسعنيولد والدته: 
سبع ومخسني ومخسني ومائة، أو سنة إحدى وستني، أو سنة مات سفيان الثوري سنة تسع وفاته: 

 .(9)ع وستونومائة، أو سنه ست وستون أو أرب
 العلماء فيه:  أقوال

 .(10)قال العجلي: ثبت يف احلديث
 .(11)وذكره ابن حبان يف الثقات

 ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة وكان رمبا دلس.قال ابن حجر: 
 .مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللاثقة  فالراوياحلكم على الراوي: 

 األعمش
                                                           

 .615، رقم احلديث:51، ص2ج (1)
 .1037، رقم احلديث:304، ص2ج (2)
 .9173، رقم احلديث:91، ص15ج (3)
 .20ثقة قد تقدم ذكره على صفحة  (4)
، وابن حجر، 449، ص1، والذهيب، الكاشف، ج401-402، ص7، وابن حبان، الثقات، ج92، ص4البخاري، التاريخ الكبري، ج  (5)

 .116، ص4هتذيب التهذيب، ج
 املراجع السابقة. (6)
 املراجع السابقة. (7)
 .402، ص7ابن حبان، الثقات، ج (8)
 .193، ص1العجلي، الثقات، ج (9)
 .190، ص1، جالعجلي، الثقات (10)
 .401-402، ص7ابن حبان، الثقات، ج (11)
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 .(1)سليمان بن مهران، ويكىن أاب حممد األسدي موىل بين كاهل امسه ونسبه:
 .(2)شقيق بن سلمة وغريهمو إبراهيم التميمي، وإبراهيم النخعي، ومتيم بن سلمة،  شيوخه:

 (3)روى عنه أبو معاوية الضرير، وحفص بن غياث، والثوري، وابن عيينة، وابن املبارك وغريهم تالميذه:
 .(4)ولد سنة مثان ومخسنيته: دوال

 .(5)مات سنة سبع وأربعني ومائة وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 ثقة. :(9)، والذهيب(8)، وحيىي بن معني(7)، وأبو حامت(6)قال العجلي
 .(10)يف الثقاتوذكره ابن حبان 

 .(11)ثقة حافظ لكنه يدلس :وقال ابن حجر
 فظ ابن حجر رمحه هللا.كالم احلا  مستفادا من فالراوي ثقةاحلكم على الراوي: 

 إبراهيم بن يزيد التيمى

 .(12)إبراهيم بن يزيد بن شريك، أبو أمساء، التيمي، تيم الرابب، كويف :امسه ونسبه
 .(13)وغريهم أنس بن مالك، وعمرو بن ميمون األودي، وأبيه يزيد بن شريك روى عنشيوخه: 

 .(14)وغريهم األعمشو وسعيد بن مسروق الثوري، احلسن بن عبيد هللا النخعي، عنه روى  تالميذه:
 .(15) مات سنة ثنتني وتسعني وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

                                                           
 .37، ص4، التاريخ الكبري، جوالبخاري .331، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (1)
 .80-77، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .83-80، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .333، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (4)
 .333، ص6لكربى، جت اابن سعد، الطبقا (5)
 .432، ص1العجلي، الثقات، ج (6)
 .147، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (7)
 .146، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (8)
 .116، ص1الذهيب، تذكرة احلفاظ، ج (9)
 .302، ص4ابن حبان، الثقات، ج (10)
 .254تقريب التهذيب، صابن حجر،  (11)
 . 232، ص2، واملزي، هتذيب الكمال، ج334، ص1اريخ الكبري، جالبخاري، الت (12)
 . 232، ص2املزي، هتذيب الكمال، ج (13)
 .232، ص2املزي، هتذيب الكمال، ج (14)
 .7، ص4ابن حبان، الثقات، ج (15)
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 .(1): ثقةحيىي بن معنيقال 
 .(2)صاحل احلديثقال أبو حامت: 

 .(3)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(4): ثقة إال أنه يرسل ويدلسوقال ابن حجر

 الم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.ا من كمستفادفالراوي ثقة  احلكم على الراوي:
 يزيد بن شريك

 .(5)يزيد بن شريك بن طارق، أبو إبراهيم، التيميامسه ونسبه: 
 .(6)روى عن عمر، وعلي، وعبد هللا بن مسعود، وسعد بن أيب وقاص وغريهمشيوخه: 
 .(7)موغريه روى عنه ابنه إبراهيم التيمي، وإبراهيم النخعي، واحلكم بن عتيبة تالميذه:

 وفاته: 
 العلماء فيه: أقوال

 ثقة. :(12)وابن حجر (11)، والذهيب(10)، وابن معني(9)، والعجلي(8)قال ابن سعد

 .(13)حبان يف الثقات وذكره ابن
 رمحه هللا تعاىل.كما قال احلافظ ابن حجر فالراوي ثقة  احلكم على الراوي: 

 علي بن أيب طالب
 .33على صفحة صحايب جليل تقدم ذكره 

  

                                                           
 .145، ص2ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (1)
 .145، ص2ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (2)
 .7، ص4ن، الثقات، جابن حبا (3)
 .95تقريب التهذيب، صابن حجر،  (4)
 .160، ص32واملزي، هتذيب الكمال، ج .340، ص8والبخاري، التاريخ الكبري، ج .161، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (5)
 .161، ص32املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .161، ص32املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 161، ص6ربى، جسعد، الطبقات الكابن  (8)
 .364، ص2العجلي، الثقات، ج (9)
 .271، ص9، اجلرح والتعديل، جابن أيب حامت (10)
 .384، ص2الذهيب، الكاشف، ج (11)
 .232تقريب التهذيب، صابن حجر،  (12)
 .532، ص5ابن حبان، الثقات، ج (13)
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 لثا: احلكم على اإلسناداث
 .احلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن الرواة فيه كلهم ثقات

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
معصية، أو دافع عن ظامل، أو وجه داللة احلديث وما يتعلق به أن من أحدث يف املدينة بدعة، ظلما، أو 

يلحقه م قبول عمله مطلقا فرضا كان أونفال، و على ذنبه أو معصيته وبدعته، يعاقب بعد مبتدع، أو مذنب
 اللعن والبعد عن رمحة هللا.

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
و من أتى -دجبل صغري ُشال جبل أح -إىل ثور  -هو جبل يف جنوب املدينة-املدينة حرام ما بني عائر

عليه لعنة هللا واملالئكة والناس ، أو من آوى مبتدعا أو نقض عهده فابلفساد يف األرض وينشر املعاصي فيها
وأنه إذا حصل األمان من أحد من املؤمنني لشخص من الكفار،  أمجعني وال يقبل هللا منه الفرائض والنوافل
 .(1)فإنه يعطى األمان ولو كان املعطي عبدا

 سادسا: فوائد احلديث
 .2فيه دليل على استحباب كتابة العلم .1
 يلط عليهم عدوهم.الظلم على أهل اإلسالم موجب التس .2
 عدم قبول عمل املبتدع مطلقا. .3
 إىل جبل ثور. بيان حدود حرم املدينة املنورة من جبل عري .4

  

                                                           
 .234، ص6العباد، شرح سنن أيب داود، ج (1)
 .1872، ص5بيح، جاملفاتيح شرح مشكاة املصامرقاة  2
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 دساحلديث السا
حدثنا واصل بن عبد األعلى الكويف قال:  :يف سننه اإلمام الَتمذي رَحه هللا أخرج( 2149)-16

نزار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:  حدثنا حممد بن فضيل، عن القاسم بن حبيب، وعلي بن نزار، عن
 .(1)ملرجئة والقدريةصنفان من أميت ليس هلما يف اإلسالم نصيب املسو هيلع هللا ىلص: " قال رسول هللا 

 يثأوال: ختريج احلد
هبذا اإلسناد  –وحده  -أخرجه االمام ابن ماجة يف سننه من طريق حممد بن فضيل، عن علي بن نزار  .1

 .(3)وعن جابر بن عبد هللا وذکره أبلفاظ متقارب عباس، عن ابن ، وأيضا من طريق عكرمة(2)حنوه
وأخرجه اإلمام الطرباين يف معجمه األوسط من طريقني: أحدمها من طريق حممد بن املنكدر، عن  .2

ابن أيب ليلى، عن عطية، عن أيب سعيد اخلدري ، واآلخر من طريق (4)حنوه مرفوعا  -وحده -جابر
 .(5)مرفوعا حنوه

عن أبيه، عن  من طريق قرين بن سهل بن قرين، الرجالالكامل يف ضعفاء  وأخرجه ابن عدي يف .3
 .(6)حممد بن أيب ذئب، عن حممد بن املنكدر، عن جابر وحده مرفوعا حنوه

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 واصل بن عبد األعلى 

 .(7)ويفواصل بن عبد االعلى بن هالل األسدي، أبو القاسم، ويقال: أبو حممد، الكامسه ونسبه: 
 .(8)وأسباط بن حممد، وأيب أسامة، وابن فضيل وغريهمروى عن أيب بكر بن عياش، ووكيع،  :شيوخه

 .(9)غريهمروى عنه اجلماعة سوى البخاري، وأبو حامت، وأبو زرعة، وبقي بن خملد و  تالميذه:
 .(10)مات سنة أربع وأربعني ومئتنيوفاته: 

                                                           
 .2149، رقم احلديث: 22، ص4أبواب القدر، ابب ما جاء يف القدرية، ج (1)
 .61، رقم احلديث: 42، ص1أبواب السنة، ابب يف اإلميان، ج( 2)
 .72، رقم احلديث: 53، ص1أبواب السنة، ابب يف اإلميان، ج (3)
 .6065احلديث: ، رقم 154، ص6ابب امليم، ج( 4)
 .5587، رقم احلديث: 370، ص5ج ابب امليم، (5)
 .516، ص4ج (6)
، والذهيب، 404، ص30، واملزي، هتذيب الكمال، ج231، ص9، وابن حبان، الثقات، ج32، ص9، اجلرح والتعديل، جابن أيب حامت  (7)

 .579التهذيب، ص تقريب ، وابن حجر، 104، ص11، وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج346، ص2الكاشف، ج
 .404، ص30ذيب الكمال، جاملزي، هت (8)
 .405و404، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .405، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
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 العلماء فيه: أقوال
 : ثقة.(3)، وابن حجر(2)ذهيب، وال(1)النسائي قال

 .(4)الثقاتوذكره ابن حبان يف 
 . (5)قال أبو حامت: صدوق
 فالراوي ثقة كما قال احلافظ بن حجر.احلكم على الراوي: 

 حممد بن فضيل
 .(6)حممد بن فضيل بن غزوان، أبو عبد الرمحن، موىل بين ضبة، الكويف امسه ونسبه:

 .(7)وغريهم الرمحنطرف، واألعمش، وحصني بن عبد روى عن مغرية، والشيباىن، وم :شيوخه
 .(8)غريهمو  -ابنا حممد بن أيب شيبة-روى عنه أمحد بن يونس، وعثمان وعبد هللا  تالميذه:
 .(9)سنة مخسني ومائة ولدوالدته: 

 .(10)مات سنة مخس وتسعني ومئةوفاته: 
 العلماء فيه: أقوال

 : ثقة.(12)والذهيب، (11)حيىي بن معني قال
 .(13)ثقة وكان يتشيععجلي: ال قالو 

 .(14)شيخوقال أبو حامت: 
 .(15)وقال أبو زرعة: صدوق من اهل العلم
                                                           

 .405، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 346، ص2، جالذهيب، الكاشف (2)
 .579ابن حجر، تقريب التهذيب، ص ( 3)
 .231، ص9ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .32، ص9والتعديل، جابن أيب حامت، اجلرح  (5)
، 293، ص26، واملزي، هتذيب الكمال، ج57، ص8، وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج207، ص1البخاري، التاريخ الكبري، ج  (6)

 .579تقريب التهذيب، ص ، وابن حجر، 405، ص9، وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج211، ص2والذهيب، الكاشف، ج
 .293ص، 26املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .296و295، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .20، ص9ن، الثقات، جابن حبا (9)
 207، ص1البخاري، التاريخ الكبري، ج (10)
 .58، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (11)
 .211، ص2، جالذهيب، الكاشف (12)
 .250، ص2العجلي، الثقات، ج (13)
 .58ص، 8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (14)
 .58، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (15)
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 .(1) صدوق عارف رمي ابلتشيعوقال ابن حجر: 
 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.صدوق  فالراوياحلكم على الراوي: 

 القاسم بن حبيب
 .(2)القاسم بن حبيب التمار الكوىف امسه ونسبه:

 .(3)بن كهيل، وعكرمة موىل ابن عباس، وحممد بن كعب وغريهمروى عن سلمة  :شيوخه
 .(4)غريهمو  روى عنه أشعث بن عطاف، وأبو نعيم، وحممد بن فضيل، ووكيع بن اجلراح تالميذه:

 العلماء فيه: أقوال
 : ال شيء.(6)، وابن اجلوزي(5)قال حيىي بن معني

 .(7)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(8)لنيوقال ابن حجر: 

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.لني   فالراوياحلكم على الراوي: 
 علي بن نزار

 .(9)القاسم بن حبيب التمار الكوىف امسه ونسبه:
 .(10)وغريهم روى عن زايد بن أيب زايد األسدي، وعكرمة موىل ابن عباس، وعن أبيه نزار :شيوخه

 .(11)غريهمن بشر، وحممد بن فضيل، واملفضل بن يونس و د بحممروى عنه  تالميذه:
  

                                                           
 .502تقريب التهذيب، ص  ابن حجر،( 1)
، 340، ص23، واملزي، هتذيب الكمال، ج108، ص7، اجلرح والتعديل، ج، وابن أيب حامت170، ص7البخاري، التاريخ الكبري، ج  (2)

 .449تقريب التهذيب، ص حجر، ، وابن 310، ص8، وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج127، ص2والذهيب، الكاشف، ج
 .340، ص23املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .341، ص23املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .108، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (5)
 .13، ص3، جالضعفاء واملرتوكونابن اجلوزي،  (6)
 .337، ص7ابن حبان، الثقات، ج (7)
 .449ص تقريب التهذيب،  ابن حجر،( 8)
، 155، ص21، واملزي، هتذيب الكمال، ج207، ص6، اجلرح والتعديل، ج، وابن أيب حامت170، ص7البخاري، التاريخ الكبري، ج  (9)

 .405تقريب التهذيب، ص ، وابن حجر، 319، ص7، وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج48، ص2والذهيب، الكاشف، ج
 .155، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .155، ص21ي، هتذيب الكمال، جز امل (11)
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 العلماء فيه: أقوال
 : ضعيف.(3)، وابن حجر(2)، والذهيب(1)الدارقطين قال

 .(4)وقال حيىي بن معني: ليس حديثه بشئ
 .كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا  ضعيففالراوي احلكم على الراوي: 

 نزار بن حيان
 .(5)ألسدي، والد علي بن نزار، موىل بين هاشمحيان ا نزار بن امسه ونسبه:

 .(6)روى عن أبيه حيان األسدي، وعكرمة موىل ابن عباس وغريهم شيوخه:
 .(7)غريهمو  روى عنه ابنه، والقاسم بن حبيب، وعبد هللا، أبو عمرو الكويف تالميذه:

 العلماء فيه: أقوال
 يسبق إىل يت عن عكرمة مبا ليس من حديثه حىتقليل الرواية منكر احلديث جدا أيقال ابن حبان: 

 .(8)القلب أنه كان املتعمد هلا ال جيوز االحتجاج به حبال
 .(9)قال ابن حجر: ضعيف

 هللا تعاىل.كما قال احلافظ ابن حجر رمحه ضعيف   فالراوياحلكم على الراوي: 
 عكرمة

 .(10)عبد هللا بن عباسعكرمة القرشى اهلاُشى، أبو عبد هللا املدىن، موىل  امسه ونسبه:
 .(11)روى عن ابن عباس، وأيب سعيد اخلدري، وعائشة، وأيب هريرة وغريهم شيوخه:

 .(12)روى عنه الشعيب، وجابر بن زيد، وغريهم تالميذه:

                                                           
 .200، ص2، جالضعفاء واملرتوكونابن اجلوزي،  (1)
 .48، ص2الذهيب، الكاشف، ج (2)
 .405تقريب التهذيب، ص  ابن حجر،( 3)
 .207، ص6ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (4)
، وابن حجر، 317، ص2والذهيب، الكاشف، ج ،333، ص29، واملزي، هتذيب الكمال، ج136، ص8البخاري، التاريخ الكبري، ج  (5)

 .559تقريب التهذيب، ص ، وابن حجر، 423، ص10هتذيب التهذيب، ج
 .333، ص29املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .334، ص29املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .56، ص3واملرتوكني، جاجملروحني من احملدثني والضعفاء  (8)
 .955تقريب التهذيب، ص ابن حجر،  (9)
 .264، ص20املزي، هتذيب الكمال، ج، و 219، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (10)
 .264، ص20املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .265، ص20املزي، هتذيب الكمال، جو  (12)
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 .(1)مات سنة سبع ومئة وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 : ثقة.(3)النسائي، و (2)قال العجلي
 .(4)ل على عكرمةوقال أبو حامت: أصحاب ابن عباس عيا

 .(5)وقال ابن حجر: ثقة ثبت عامل ابلتفسري مل يثبت تكذيبه عن ابن عمر وال تثبت عنه بدعة
 رمحه هللا.مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر فالراوي ثقة ثبت  احلكم على الراوي:

 (6)ابن عباس
 اثلثا: احلكم على اإلسناد

 .ر ونزار بن حيان ضعيفاناحلديث هبذا اإلسناد ضعيف ألن فيه علي بن نزا
 .(7)هذا حديث حسن غريبوقال اإلمام الرتمذي: 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
القول ومن قال أفعال العباد خملوقة اإلميان قول بال عمل فأخر العمل عن وجه داللة احلديث أن من قال 

 عليه وسلم وقال ليس له حظ كامل من بقدرهتم ودواعيهم ال بقدرة هللا وإرادته، زج ره النيب صلى هللا
 اإلميان، وهذه عقوبة معنوية يف حق كل من يدعيه.

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
األجر والثواب أما النوع األول هم يقولون أن اإلميان نوعان من أمته ليس هلما حظ يف  -ملسو هيلع هللا ىلص-قال النيب 

اين هم يدعون أن كل عبد خالق فعله من الكفر قول بال عمل فيؤخرون العمل عن القول، وأما النوع الث
 .(8)واملعصية، ونفوا أن ذلك بتقدير هللا

 سادسا: فوائد احلديث
 املعنوية.انكار القدر واإلرجاء سببان من أسباب العقوابت  .1
 هني اإلفراط والتفريط. .2

                                                           
 .230، ص5ابن حبان، الثقات، ج (1)
 .145ص ،2العجلي، الثقات، ج (2)
 .289، ص20املزي، هتذيب الكمال، جو  (3)
 .9، ص7يب حامت، اجلرح والتعديل، جابن أ (4)
 .397ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (5)
 .22على صفحة تقدم ذكره صحايب جليل  (6)
 .2149، رقم احلديث: 22، ص4أبواب القدر، ابب ما جاء يف القدرية، ج (7)
هـ(، بتحقيق: 743سني بن عبد هللا الطييب )املصابيح املسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن(، لشرف الدين احلشرح الطييب على مشكاة   (8)

 .569، ص2م، ج 1997 -هـ  1417الرايض(، الطبعة: األوىل،  -د. عبد احلميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة املكرمة 
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 بطالن املرجئة والقدرية. .3
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 سابعاحلديث ال

ثـََنا اْبنخ هَلِيَعَة، َعْن َعْمرِو سننه:  يف روی اإلمام الَتمذي رَحه هللا( 2695)-17 َبةخ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا قـختَـيـْ َحدَّ
هِ  قَاَل: لَْيَس ِمنَّا َمْن َتَشبََّه ِبَغرْياَِن، اَل َتَشبـَّهخوا اِبليَـهخوِد َوالَ ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرسخوَل هللِا ْبِن شخَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِ 

 .(1)يَم اليَـهخوِد اإِلَشارَةخ اِبأَلَصاِبِع، َوَتْسِليَم النََّصاَرى اإِلَشارَةخ اِبأَلكخف ِ اِبلنََّصاَرى، فَِإنَّ َتْسلِ 
 ختريج احلديثأوال: 

مام الطرباين يف املعجم األوسط من طريق: حممد بن أابن، ان أمحد بن علي بن شوذب، ثنا أخرجه اإل .1
 .(2) حبيب، هبذا اإلسناد بنحوه وبزايدةأبو املسيب سالم بن مسلم، ان ليث بن سعد، عن يزيد بن أيب

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 (3)قتيبة

 (4)ابن َليعة

 عمرو بن شعيب
شعيب بن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص القرشى السهمى، أبو إبراهيم، عمرو بن  امسه ونسبه:

 .(5)املدىن
 .(6)يه شعيب بن حممد وعطاء وغريهمسامل، وسعيد املقربي، وسعيد بن املسيب، وأبروى عن  شيوخه:

 .(7)والزهري وغريهم أيوب السختياين، وبكري ابن األشج، ومحيد الطويل، وابن هليعة،روى عنه  تالميذه:
  

                                                           
، 5، ج2695قم احلديث:هللا عليه وسلم، ابب ما جاء يف كراهية إشارة اليد ابلسالم، ر أبواب االستئذان واآلداب عن رسول هللا صلى  (1)

 .56ص
هـ(، بتحقيق: طارق بن عوض هللا بن حممد , عبد احملسن 360املتوىف (املعجم األوسط، لسليمان بن أمحد بن أيوب أيب القاسم الطرباين، ( 2)

، رقم احلديث: 238، ص7القاهرة، غريمطبوع ولكن موجود على الشاملة.، ابب امليم، من إمسه حممد، ج -بن إبراهيم احلسيين، دار احلرمني 
7380. 

 .30ثقة ثبت تقدم ذكره على صفحة  (3)
 .37صدوق قد تقدم ذكره على صفحة  (4)
 .64، ص22لكمال، جاملزي، هتذيب ا، و 342، ص6، والبخاري، التاريخ الكبري، ج333، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (5)
 .65، ص22املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .68-66، ص22لكمال، جاملزي، هتذيب ا (7)
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 العلماء فيه: أقوال
 ثقة. :(2) والنسائي، (1)قال العجلي

 .(3)وقال أبو زرعة: كأنه ثقة يف نفسه امنا تكلم فيه بسبب كتاب عنده
 .(4)ليس بقوي يكتب حديثه وما روى عنه الثقات فيذاكر بهحامت:  وقال أبو

 .(5)صدوقوقال ابن حجر: 
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.صدوق   فالراوي احلكم على الراوي:

 شعيب بن حممد
 .(6)شعيب بن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص القرشى السهمى احلجازىامسه ونسبه: 

 .(7)وغريهم عبادة بن الصامت، وابن عباس، وابن عمر، وجده عبد هللا، وأبيه حممد ى عن: رو شيوخه
 .(8)اثبت البناين، وعطاء اخلراساين، وابناه: عمر وعمرو وغريهمروى عنه  تالميذه:

  العلماء فيه: أقوال
 .(9)ذكره ابن حبان يف الثقات

 .(10)وقال الذهيب: صدوق
 .(11)صدوق ثبتوقال ابن حجر: 

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.صدوق ثبت   فالراويم على الراوي: كاحل
 هللاحممد بن عبد 

 . (12)حممد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص القرشى السهمى الطائفى امسه:
 .(13)أبيه: روى عن شيوخه

                                                           
 .177، ص2العجلي، الثقات، ج (1)
 .176، ص5سري أعالم النبالء، ج (2)
 .239، ص6ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (3)
 .239، ص6ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (4)
 .423ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (5)
 .534، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج، و 218، ص4تاريخ الكبري، ج، والبخاري، ال187، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (6)
 .534، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .534، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .437، ص6ابن حبان، الثقات، ج (9)
 .488، ص1الذهيب، الكاشف، ج (10)
 .267ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (11)
 .514، ص25املزي، هتذيب الكمال، ج، و 218، ص4، والبخاري، التاريخ الكبري، ج187، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (12)
 .266، ص9هتذيب التهذيب، جابن حجر،  (13)
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 .(1)وغريهم روى عنه ابنه شعيب، وحكيم بن احلارث الفهمي تالميذه:
  فيه:العلماء  أقوال

 . (2)قال العجلي: ثقة
 .(3)ذكره ابن حبان يف الثقاتو 

 .(4)مقل وقال الذهيب:
 .(5)مقبولوقال ابن حجر: 

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  مقبول فالراوياحلكم على الراوي: 
 اثلثا: احلكم على اإلسناد

وهو ضعيفاحلديث هبذا اإلسناد ضعيف ألن فيه ابن هليعة  . 
 .(6)ام الرتمذي: إسناده ضعيفاإلمقال و 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
، -داللة احلديث أن من تشبه بغري ملة اإلسالم كاليهود والنصارى لعنه النيب صلى هللا عليه وسلموجه 

 واللعنة عقوبة من العقوابت املعنوية.
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

والنصارى يسلمون  ،يسلمون ابألصابع كاليهود إهنم  ة اإلسالمهل ملتشبه بغري أعن  -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب  هنى
التشبه هبم يف مجيع أفعاهلم خصوصا يف هاتني  سلموا مثلهم حىت يلزمي على املسلمني أن الإبشارة األكف ف

 اخلصلتني.
 سادسا: فوائد احلديث

 صلى هللا عليه وسلم . ة اإلسالم سبب عدم رضى النيبتشبه بغري أهل ملال .1
 به بغري أهل امللة حرام.شت .2
 التسليم ابألصابع.حترمي  .3
 حترمي التسليم إبشارة الكف. .4

                                                           
 .266، ص9ب التهذيب، جهتذيابن حجر،  (1)
 .242، ص2العجلي، الثقات، ج (2)
 .353، ص5ابن حبان، الثقات، ج (3)
 .188، ص2الذهيب، الكاشف، ج (4)
 .489، تقريب التهذيب، صابن حجر (5)
 .353ص، 4أبواب االستئذان واآلداب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابب ما جاء يف كراهية إشارة اليد ابلسالم، ج( 6)
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 الثامناحلديث 
ثنا هشاٌم، عن  رَحه هللا يف سننه: أبو داود( أخرج اإلمام 4930)-18 ثنا مسلمخ بن إبراهيم، حدَّ حدَّ

خنَّثني من ا -ملسو هيلع هللا ىلص -حيىي، عن ِعكرَمة عن ابِن عباٍس: أن النيبَّ 
خ
واملرتجِ الت من النِ ساء، لر ِجال، َلَعَن امل

خنَِّثنيَ 
خ
 .(1)وقال: "أخرِجوهخم ِمن بيوتكم، وأخرجوا فالانً وفالانً" يعين: امل

 ثأوال: ختريج احلدي
أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه من طريقني: أحدمها من طريق مسلم بن إبراهيم، هبذا اإلسناد  .1

 .(3)هبذا اإلسناد بنحوهة، ، واثنيهما من طريق معاذ بن فضال(2)بنحوه
أخرجه اإلمام النسائي ىف سننه الكربى من طريقني: أحدمها من طريق حممد بن إبراهيم، عن بشر وهو  .2

، اثنيهما من طريق النضر بن ُشيل، وعبد (4)ابن املفضل قال: حدثنا هشام، هبذا اإلسناد بنحوه
 (5)وهحن عن هشام هبذا اإلسناد -ثالثتهم– أبو داودالصمد، ووهب، و 

وأخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه من طريقني: أحدمها من طريق معمر، عن حيىي، به. ولفظه دون قوله:  .3
 .(6)..اخل، واثنيهما من طريق أيوب، عن عكرمة، هبذا اإلسناد."أخرجوهم من بيوتكم

ثري،  كأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق إمساعيل، أخربان هشام الدستوائي، عن حيىي بن أيب .4
 .(7)ةهبذا اإلسناد وذکره أبلفاظ متقارب

أخرجه ابن حبان يف صحيحه من طريق احلسن بن سفيان، قال: حدثنا حممد بن عبد الرمحن العالف،  .5
 (.8)ةقال: حدثنا حممد بن سواء، عن سعيد، عن قتادة، هبذا اإلسناد وذكره أبلفاظ متقارب

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 إبراهيممسلم بن 

 .(9)مسلم بن إبراهيم، أبو عمرو البصرى، األزدى، الفراهيدى موالهم  امسه ونسبه:

                                                           
خنَّثني، ج( 1)

خ
 .291، ص7كتاب األدب، ابب احلكم يف امل

 .6834، رقم احلديث:171، ص8كتاب احلدود، ابب نفي أهل املعاصي واملخنثني، ج( 2)
 .5886، رقم احلديث:159، ص7كتاب اللباس، ابب إخراج املتشبهني ابلنساء من البيوت، ج( 3)
 .9207، رقم احلديث:298، ص8لنساء، جكتاب عشرة النساء، لعن املرتجالت من ا( 4)
 .9210، رقم احلديث:298، ص8كتاب عشرة النساء، لعن املخنثني وإخراجهم، ج( 5)
 .2785، رقم احلديث:403، ص4ول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابب ما جاء يف املتشبهات ابلرجال من النساء، جأبواب األدب عن رس( 6)
 .1982، رقم احلديث:443، ص3ي هللا عنهما، جمسند عبد هللا بن العباس رض(  7)
، رقم 61، ص13خنثني معا، جكتاب احلظر واإلابحة، ابب اللعن، ذكر لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املذكرات، وامل( 8)

 .5750احلديث:
 .487، ص27املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
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 .(1)روى عن هالل بن عبدهللا، ومحاد بن سلمة، ومهام بن حيىي، وأيب عوانة وغريهم شيوخه:
 .(2)الذهلي وغريهمو ، وابن أيب خيثمة، وبندار، أبو داودحممد بن حيىي القطعي، والبخاري، و  تالميذه:

 .(3)مات سنة إحدى، أوثنتني، وعشرين ومئتني ته:وفا
 :العلماء فيه أقوال

 ثقة. :(5)، والذهيب(4)قال العجلي
 .(6)قال أبو حامت: ثقة صدوق
 .(7)وقال ابن معني: ثقة مأمون

 .(8)وكان من املتقنني وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال:
 .(9)ثقة مأمون مكثر عمي أبخرة :وقال ابن حجر

 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.ثقة فالراوي  :ى الراوياحلكم عل
 هشام 

 . (10)هشام بن أيب عبد هللا الدستوائي أبو بكر البصرى، الربعى امسه ونسبه:
 .(11)كثري، وأيب الزبري املكي وغريهمأيوب السختياين، وقتادة، ومعمر، وحيىي بن أيب  روى شيوخه: 
 .(12)بن املفض، وشعبة بن احلجاج وابن املبارك وغريهموابن علية، وبشر روى عنه األزرق،  تالميذه:

 .(13)سنة اثنني ومخسني ومئةمات  وفاته:
 العلماء فيه أقوال

 .(14)قال العجلي: ثقة ثبت يف احلديث

                                                           
 .489-487، ص27املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .489، ص27املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .254، ص7البخاري، التاريخ الكبري، ج (3)
 .276، ص2العجلي، الثقات، ج (4)
 .314، ص10سري أعالم النبالء، ج (5)
 .181، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج  (6)
 .181، ص8 ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (7)
 .157، ص9ابن حبان، الثقات، ج (8)
 .529ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (9)
 .215، ص30، واملزي، هتذيب الكمال، ج206، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (10)
 .216ص ،30املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .217، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
 .222، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (13)
 .330، ص2العجلي، الثقات، ج (14)
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 .(1)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(2)ثقة ثبت وقد رمي ابلقدروقال ابن حجر: 

 تفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.سمثقة فالراوي احلكم على الراوي: 
 حيىي بن أيب كثري

الطائي، موالهم، أبونصر اليمامي، واسم أيب كثري صاحل بن املتوكل، وقيل: حيىي بن أيب كثري  امسه ونسبه:
 .(3)دينار، وكان موىل لطييسار، وقيل: نشيط، وقيل 

 .(4)فع، وأيب سلمة، وأيب قالبة وغريهمعروة بن الزبري، وجابر بن عبد هللا، وان روى عنشيوخه: 
 .(5)روى عنه معمر بن راشد، وأيوب السختياين، وحسني املعلم، واألوزاعي وغريهم تالميذه:

 .(6)مات سنة اثنتني ومخسني ومائة وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(7)قال العجلي: ثقة، كان يتشيع
 .(8)وقال أبو حامت: إمام ال حيدث اال عن ثقة

ن حبان يف الثقات، وقال:كان يدلس فكلما روى عن أنس فقد دلس عنه ومل يسمع من ه ابوذكر 
 .(9)أنس

 .(10)ثباتكان من العباد العلماء األ وقال الذهيب:
 .(11)يدلس ويرسلوقال ابن حجر: ثقة ثبت لكنه 

نس أعن و فه وأما تدليسه كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا، ثقة ثبتفالراوي  احلكم على الراوي:
 وليس هنا أنس.

 (12)عكرمة

                                                           
 .569، ص7ابن حبان، الثقات، ج (1)
 .573ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (2)
 .505، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .507، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .507، ص30ي، هتذيب الكمال، جاملز  (5)
 .206، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (6)
 .357، ص2العجلي، الثقات، ج (7)
 .142، ص9ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (8)
 .592، ص7ابن حبان، الثقات، ج (9)
 .374، ص2الذهيب، الكاشف، ج (10)
 .596ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (11)
 .92على صفحة  رهثقة ثبت تقدم ذك (12)
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 (1)ابن عباس

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .الرواة فيه كلهم ثقاتألن  صحيحاحلديث هبذا اإلسناد 

 املوضوعرابعا: وجه داللة احلديث على 
 –تشب ه ابلنساء من الرجال ومن تشبهت ابلرجال من النساء عوقبا بلعن النيب وجه داللة احلديث أن من 

 عقوبة من العقوابت املعنوية.  -كما مر  -، واللعنة - عليه وسلمصلى هللا

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
زي واللباس واخلضاب والصوت والصورة والتكلم َلَعَن املتشبهني ابلنساء من الرجال يف ال -ملسو هيلع هللا ىلص -أن النيبَّ 

 .(2)ومشية ورفع صوت وحنوهاوسائر احلركات والسكنات ولعن املتشبهات ابلرجال من النساء زاي وهيئة 
 سادسا: فوائد احلديث

 .(3)اللعن يدل على أن تشبه الرجال ابلنساء والنساء ابلرجال من الكبائر .1
 حملاسنهن.حجب النساء عمن يفطن  .2
 .(4)جواز تعزير من تشبه ابلنساء، ابإلخراج والنفي .3

  

                                                           
 .22على صفحة تقدم ذكره صحايب جليل   (1)
 .57، ص8املباركفوري، حتفة األحوذي، ج  (2)
 .560، ص28، جشرح سنن أيب داودالعباد،  (3)
 .521، ص8موسى شاهني، فتح املنعم، ج (4)
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 التاسعاحلديث 
حدثنا أمحد بن يونس، حدثنا زهري، حدثين  :يف سننه رَحه هللا أبو داود( قال اإلمام 2072)-19

 -أن النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص -: وأراه قد رفعه إىل النيب قال إمساعيل -إمساعيل، عن عامر، عن احلارث عن علي 
 .(1)قال: "لعن احملل واحمللل له" -ملسو هيلع هللا ىلص

 أوال: ختريج احلديث
مرسال جزءا منه  أخرجه اإلمام النسائي يف سننه الكربى من طريق ابن عون، عن الشعيب، عن احلارث .1

 .(3).. مرسال.، ومن طريق عطاء بن السائب، عن الشعيب قال: لعن(2)وبزايدة
عن الشعيب، هبذا اإلسناد  -كليهما-أخرجه اإلمام ابن ماجة يف سننه من طريق عن ابن عون وجمالد .2

 .(4)مثله
، وعن احلارث، أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه من طريق جمالد، عن الشعيب، عن جابر بن عبد هللا .3

 .(5)عن علي، هبذا اإلسناد مثله
 .(6)هبذا اإلسناد جزءا منه وبزايدةعن الشعيب،  جمالد،أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق  .4
جزءا  جمالد، عن الشعيب، عن احلارث، عن عليوأخرجه اإلمام البيهقي يف شعب اإلميان من طريق  .5

 .(8)أيوب األنصاري حنوه عن العالء بن كثري، عن أيب، ومن طريق خالد بن محيد، (7)منه وبزايدة
سفيان، والرتمذي يف سننه من طريق  (9)مسعود عند أمحد يف مسندهوله شاهد من حديث عبد هللا بن  .6

 .(10)عن أيب قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبد هللا بن مسعود مثله
 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد

 أَحد بن يونس

                                                           
 .1934، رقم احلديث:116، ص3سنن ابن ماجه، أَبـَْوابخ النِ َكاِح، اَببخ اْلمخَحلِ ِل َواْلمخَحلَِّل َلهخ، ج (1)
 .9335، رقم احلديث:340، ص8كتاب الزينة، املتنمصات، ج  (2)
 .9336، رقم احلديث:341، ص8كتاب الزينة، املتنمصات، ج (3)
 .1935، رقم احلديث:117، ص3أبواب النكاح، ابب احمللل واحمللل له، ج (4)
 .1119، رقم احلديث:418، ص2أبواب النكاح، ابب ما جاء يف احملل واحمللل له، ج (5)
 .980، رقم احلديث:679، ص2، وج635، رقم احلديث:67، ص2ج (6)
 .5120، رقم احلديث:351، ص7ج (7)
 .18310املرجع السابق، رقم احلديث: (8)
 .4403و 4284و 4283رقم احلديث:  (9)
 .2011، رقم احلديث:419، ص2أبواب النكاح، ابب ما جاء يف احملل واحمللل له، ج (10)
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 .(1) بن يونس بن عبد هللا بن قيس، التميمي، الريبوعي، الكويفعبد هللا أمحد بن امسه ونسبه:
 .(2)ومالك وغريهم ،وابن أيب الزاند ،وعاصم بن حممد ،وزائدة ،وابن عيينة ،روى عن الثوريشيوخه: 
 .(3)، وابن أيب شيبة، وأبو زرعة، وأبو حامت، و غريهمأبو داودروى عنه البخاري، ومسلم، و  تالميذه:

 .(4)ولد سنة ثالث أو أربع وثالثني ومائة ته:والد
 .(5)مات سنة سبع وعشرين ومائتنيوفاته: 

 العلماء فيه: أقوال
 .(6)قال أبو حامت: كان ثقة متقنا

 : ثقة.(8)، والنسائي(7)وقال العجلي
 .(9)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(10)وقال الذهيب: إنه شيخ اإلسالم
 .(11)وقال ابن حجر:ثقة حافظ

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة حافظ   : فالراويم على الراويكاحل
  (12)زهري

                                                           
، وابن حبان، 198، ص1، والذهيب، الكاشف، ج378-375، ص1واملزي، هتذيب الكمال، ج، 5، ص2البخاري، التاريخ الكبري، ج (1)

، 1ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج، و 193، ص1العجلي، الثقات، ج، 57، ص2، وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج9، ص8الثقات، ج
 .81ب، ص، وابن حجر، تقريب التهذي51-50ص

 املراجع السابقة. (2)
 املراجع السابقة. (3)
 .51، ص1هتذيب التهذيب، جابن حجر،  (4)
(، بتحقيق: د. عبد هللا أمحد سليمان احلمد، دار هـ379اتريخ مولد العلماء ووفياهتم، أليب سليمان حممد بن عبد هللا الربعي )املتوىف:  (5)

 .503، ص2، ج 1410الرايض، الطبعة: األوىل،  –العاصمة 
 57، ص2ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (6)
 .193، ص1العجلي، الثقات، ج (7)
 .378، ص1املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .9، ص8ابن حبان، الثقات، ج (9)
 .98، ص1الكاشف، جالذهيب،  (10)
 .81تقريب التهذيب، صابن حجر،  (11)
 .40على صفحة تقدم ذكره  ثبتثقة  (12)
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 إمساعيل بن أيب خالد
 .(1)إمساعيل بن أىب خالد، وإمسه هرمز، البجلى األمحسى، موالهم، أبو عبد هللا الكوىف امسه ونسبه:

 .(2)ريهمغو  الشعيبروى عن قيس بن أيب حازم، وسلمة ابن كهيل، وعامر : شيوخه
 .(3)وغريهمخالد بن عبد هللا، وزهري بن معاوية، والثوري، وابن عيينة روى عنه تالميذه: 

 (4)مات سنة ست وأربعني ومئةوفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 .ثقة :(8)، والنسائي(7)، وأبو حامت(6)، وحيىي بن معني(5)قال العجلي
 .(9)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(10)فظ إماموقال الذهيب: حا
 .(11): ثقة ثبتوقال ابن حجر

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة ثبت   فالراوي احلكم على الراوي:
 عامر بن شراحيل

 .(12)عامر بن شراحيل، أبو عمرو الشعيب، كويف امسه ونسبه:
 .(13)ريهمغو  وعائشة أم املؤمننيعلي، وعمر، وأيب سعيد اخلدري، وأيب هريرة،  روى عن: شيوخه

 .(14)وغريهم إمساعيل بن أيب خالد، وسعيد بن مسروق، واألعمش، ومساك بن حربروى عنه تالميذه: 
 .(15)والدته: ولد سنة إحدى وعشرين

                                                           
 .351، ص1والبخاري، التاريخ الكبري، ج .69، ص3هتذيب الكمال، ج املزي، (1)
 .71-69، ص3املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .73-71، ص3املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .75، ص3املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .224، ص1العجلي، الثقات، ج (5)
 .175، ص2ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (6)
 .175، ص2مت، اجلرح والتعديل، جابن أيب حا (7)
 .75، ص3املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .19، ص4ابن حبان، الثقات، ج (9)
 .176، ص6جسري أعالم النبالء، الذهيب،  (10)
 .107صابن حجر، تقريب التهذيب،  (11)
 .450، ص6يخ الكبري، جوالبخاري، التار ، 28، ص14، واملزي، هتذيب الكمال، ج259، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (12)
 .30و29، ص14املزي، هتذيب الكمال، ج (13)
 .32، ص14املزي، هتذيب الكمال، ج (14)
 .185، ص5بن حبان، الثقات، جا (15)
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 (1)مات سنة أربع ومائة.وفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 .(2)ذكره ابن حبان يف الثقات
 .(3)االعالموقال الذهيب: أحد 

 .(4)فاضل هور فقيه: ثقة مشوقال ابن حجر
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة   فالراوي احلكم على الراوي:

 احلارث
 .(5)احلارث بن عبد هللا األعور اهلمداىن احلوتى اخلارىف، أبو زهري الكوىف امسه ونسبه:

 .(6)روى عن زيد بن اثبت، وعبد هللا بن مسعود، وعلي بن أيب طالب وغريهم شيوخه:
 .(7)روى عنه أبو إسحاق اهلمداين، والضحاك، وعامر الشعيب، وعطاء وغريهم ه:ميذتال

  العلماء فيه أقوال
 .(9)وقال النسائي: ليس ابلقوي.(8)قال العجلي: كان متهما

 .(10)ابلقوي وال ممن حيتج حبديثهوقال أبو حامت: ضعيف احلديث ليس 
 .(11)وقال الذهيب: شيعي لني
 .(12)رفض ويف حديثه ضعفشعيب يف رأيه ورمي ابلوقال ابن حجر: كذبه ال

 فالراوي ضعيف كما قال احلافظ ابن حجر وغريه. احلكم على الراوي:
 (13)علي

  

                                                           
 .266، ص6املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .185، ص5ابن حبان، الثقات، ج (2)
 .522، ص1، جالذهيب، الكاشف (3)
 .287صابن حجر، تقريب التهذيب،  (4)
 .244، ص5، هتذيب الكمال، ج، واملزي273، ص2البخاري، التاريخ الكبري، ج (5)
 .245، ص5املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .245، ص5املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .278، ص1العجلي، الثقات، ج (8)
 .449، ص2ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال،  (9)
 .79ص، 3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (10)
 .303، ص1الذهيب، الكاشف، ج (11)
 .164ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (12)
 .31صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (13)
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 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 وهو ضعيف.احلديث هبذا اإلسناد ضعيف ألن فيه احلارث بن عبد هللا األعور 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
تزوج مطلقة الغري على قصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها ديث أن من وجه داللة احل

، واللعنة عقوبة من كما عوقب من طلب هذا الفعل الشنيع  -عوقب بلعن النيب صلى هللا عليه وسلم
 العقوابت املعنوية.

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
ل الاث على قصد أن يطلقها بعد الوطء ليحلعن الشخص الذي تزوج مطلقة الغري ث -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النيب 

كما لعن النيب وكأنه حيللها على الزوج األول ابلنكاح والوطء، واحمللل له هو الزوج،   ،للمطلق نكاحها
 .  (1)من طلب التحليلملسو هيلع هللا ىلص

 سادسا: فوائد احلديث
 التحليل سبب من أسباب اللعنة. .1
 حترمي التحليل. .2
 .(2)االنفس وسقوطه وقلة احلمية والداللة على خسة إمنا لعنهما ملا يف ذلك من هتك املروءة .3

  

                                                           
 .221، ص4املباركفوري، حتفة األحوذي، ج (1)
 .2149، ص5املال القاري، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، ج 2
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 العاشراحلديث 
حدثنا زهري بن حرب، حدثنا أبو عامر، عن  :يف سننه رَحه هللا أبو داوداإلمام  أخرج (4098)-20

الرجل يلبس لبسة  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن أيب هريرة، قال: لعن رسول هللا  سليمان بن بالل، عن سهيل، عن أبيه
 .(1)بس لبسة الرجلاملرأة، واملرأة تل

 أوال: ختريج احلديث
هبذا اإلسناد  خالد بن خملد، عن سليمان بن بالل،أخرجه اإلمام النسائي يف السنن الكربى من طريق  .1

 .(2)بنحوه
هبذا اإلسناد  زهري بن حممد، عن سهيل بن أيب صاحل،وأخرجه اإلمام احلاكم يف املستدرك من طريق  .2

 .(3)بنحوه
هبذا اإلسناد  بشر بن عمر، عن سليمان بن بالل،ن طريق قي يف شعب اإلميان موأخرجه اإلمام البيه .3

 .(4)بنحوه
أيب عامر وأمحد بن حنبل، عن سليمان بن بالل، وأخرجه اإلمام ابن حبان يف صحيحه من طريق  .4

 .(5)هبذا اإلسناد بنحوه
هبذا  بن أيب صاحل، ري بن حممد، عن سهيلزهوأخرجه اإلمام الطرباين يف املعجم األوسط من  طريق  .5

 .(6)اإلسناد بنحوه
هبذا اإلسناد أيب عامر، وأيب سلمة، عن سليمان بن بالل، وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق  .6

 .(7)بنحوه
 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد

 زهري بن حرب
 .(8)زهري بن حرب، أبو خيثمة، أصله من نساء امسه ونسبه

                                                           
 .4098رقم احلديث:  ،195، ص6ابب يف لباس النساء، جكتاب اللباس،   (1)
 .9209رقم احلديث:، 297، ص8جلعن املرتجالت من النساء،  كتاب عشرة النساء،   (2)
 .7415رقم احلديث:، 215، ص4جكتاب اللباس،  (3)
 .7412رقم احلديث:، 222، ص10ج (4)
 رقم، 63و62، ص13جشبهات، كتاب احلظر واإلابحة، ابب اللعن، ذكر لعن املصطفى صلى هللا عليه وسلم املتشبهني واملت (5)

 .5752و5751احلديث:
 .983رقم احلديث:، 296، ص1جمن إمسه أمحد،  ابب األلف، (6)
 .10558و8309رقم احلديث:  (7)
  .402، ص9، واملزي، هتذيب الكمال، ج429، ص3البخاري، التاريخ الكبري، ج (8)
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 .(1)وغريهموأيب عامر ، وسفيان بن عيينة اعيل بن علية،حفص بن غياث، وإمس روى عن: شيوخه

 .(2)وغريهم ، وابن ماجه، وأبو يعلى املوصليأبو داودالبخاري، ومسلم، و روى عنه تالميذه: 
 .(3)سنة أربع وثالثني ومئتنيمات وفاته: 

 العلماء فيه:  أقوال
 .(4)صدوق :قال أبو حامت

 .(5)ضابطا متقناوكان ، وقال: حبان يف الثقاتوذكره ابن 
 .(6)حافظقال الذهيب: و 

 .(7)ثقة ثبت وقال ابن حجر:
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثبت   ثقةفالراوي احلكم على الراوي: 

 أبو عامر
 .(8)عبد امللك بن عمرو القيسى، أبو عامر العقدى البصرى امسه ونسبه:

 .(9)وغريهمة إبراهيم بن انفع، والثوري، وشعب روى عن شيوخه:
 .(10)وغريهمأمحد، وإسحاق، وعلي، وحيىي، واملسندي روى عنه  تالميذه:

 .11مات سنة مخس ومئتني وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

 : ثقة.(15) وابن حجر، (14)، وحيىي بن معني(13)، والعجلي12قال ابن سعد

                                                           
 .403، ص9املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .404، ص9ج املزي، هتذيب الكمال، (2)
 .429، ص3البخاري، التاريخ الكبري، ج (3)
 .591، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (4)
 .257، ص8ابن حبان، الثقات، ج (5)
 .407، ص1الذهيب، الكاشف، ج  (6)
 .217ابن حجر، تقريب التهذيب، ص(7)
  .364، ص18املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .365ص ،18ي، هتذيب الكمال، جاملز  (9)
 .366، ص18املزي، هتذيب الكمال، ج (10)

 .425، ص5البخاري، التاريخ الكبري، ج 11
 .219، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج 12

 .103، ص2العجلي، الثقات، ج (13)
 .360، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (14)
 .364ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (15)
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  .(1)وقال أبو حامت: صدوق
 .(2)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(3)فظحاقال الذهيب: 
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة   احلكم على الراوي:

 سليمان بن بالل
سليمان بن بالل، أبو أيوب، موىل ابن أيب عتيق بن أيب بكر، الصديق، القرشي، التيمي،  امسه ونسبه:

 .(4)املدين
 .(5)وغريهم، وحممد بن عجالن، وهشام بن عروة ،سهيل بن أيب صاحل روى عن شيوخه:
 .(6)وغريهم عبد امللك العقدي القعنيب، وأبو عامرو بن املبارك، ا: روى عنه تالميذه

 .(7)مات سنة سبع وسبعني ومئة وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

 : ثقة.(12) حجرابن ، و (11) الذهيب، و (10) ابن شاهني، و (9) العجلي، و 8قال ابن سعد
 .(13)قال أبو حامت: متقاربو 

 .(14)الثقاتحبان يف  وذكره ابن
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة   احلكم على الراوي:

 (15)سهيل
 ذكوان

                                                           
 .360، ص5ل، جابن أيب حامت، اجلرح والتعدي (1)
 .388، ص8ابن حبان، الثقات، ج (2)
 .667، ص1الذهيب، الكاشف، ج (3)
 .372، ص11املزي، هتذيب الكمال، ج، و 4، ص4البخاري، التاريخ الكبري، ج (4)
 .373، ص11املزي، هتذيب الكمال، ج  (5)
 .374، ص11املزي، هتذيب الكمال، ج  (6)
 .4، ص4جالبخاري، التاريخ الكبري،  (7)
 .489، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج 8
 .352، ص2العجلي، الثقات، ج (9)
 .99، صاتريخ أمساء الثقات ابن شاهني، (10)
 .457، ص1الذهيب، الكاشف، ج  (11)
 .364ر، تقريب التهذيب، صابن حج (12)
 .103، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (13)
 .388، ص6ابن حبان، الثقات، ج (14)
 .132تقدم ذكره على صفحة  صدوق (15)
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 .(1)الغطفاىنذكوان أبو صاحل السمان الزايت املدىن، موىل جويرية بنت األمحس  امسه ونسبه:
 .(2)ئشة وغريهمابن عمر، وابن عباس، وأىب سعيد اخلدرى، وأىب هريرة، وعا : روى عنشيوخه

 .(3)روى عنه حبيب بن أىب اثبت، األعمش، وابنه سهيل، وابن سريين، والزهرى وغريهمتالميذه: 
 .(4)مات ابملدينة سنة إحدى ومائة وفاته:
 العلماء فيه: أقوال
 .(5)العجلى: ثقةقال 

 . (6)حيتج حبديثهوقال أبو حامت: 
 .  (7) وقال أبو زرعة: ثقة مستقيم احلديث

 .(8)بان يف الثقاتابن حذكره 
 .(9)وقال الذهيب: من األئمة الثقات

 .(10)ثقة ثبت وقال ابن حجر:
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة ثبت   فالراوياحلكم على الراوي: 

 (11)هريرةأبو 
 اثلثا: احلكم على اإلسناد

 وهو صدوق.احلديث هبذا اإلسناد حسن ألن فيه سهيل 
 املوضوعلة احلديث على رابعا: وجه دال

دعا ابللعنة على النساء اليت تتشبه ابلرجال، واللعنة عقوبة من ملسو هيلع هللا ىلص وجه داللة احلديث أن النيب 
 العقوابت املعنوية.

                                                           
، 450، ص3، ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج260، ص3، والبخاري، التاريخ الكبري، ج230، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (1)

 .513، ص8املزي، هتذيب الكمال، ج
 املراجع السابقة. (2)
 املراجع السابقة (3)
 .231، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (4)
 .345، ص1لعجلي، الثقات، جا (5)
 .451، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (6)
 .451، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (7)
 .222، ص4ابن حبان، الثقات، ج  (8)
 .386، ص1الذهيب، الكاشف، ج (9)
 .203ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (10)
 .19صحايب جليل تقدم ذكره يف على صفحة  (11)
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 للحديثخامسا: املعىن اإلمجايل 
كات لعن هللا الرجل الذي يلبس لبسة املرأة واملرأة اليت تلبس لبسة الرجل فاذا كان ذلك يف اللباس ففي احلر 

 .(1)يفسق فاعله للوعيد عليه ابللعنو  صوات أوىل ابلذمعضاء واألوالسكنات والتصنع ابأل
 سادسا: فوائد احلديث

والسكنات، والتصنع ابألعضاء واألصوات يسبب  يف احلركات، تشبه الرجال ابلنساء وعكسه .1
 .(2)اللعن

 ت، واللباس.االسالم يهدينا يف كل أمور احلياة من احلركات، والسكنات، واألصوا .2

 .(3)حرمة تشبه الرجال ابلنساء وعكسه .3

  

                                                           
 .269، ص5ج ،وفيض القدير شرح اجلامع الصغري .292، ص2، جاملناوي، التيسري بشرح اجلامع الصغري (1)
 .269، ص5ج ،وفيض القدير شرح اجلامع الصغري .292، ص2، جاملناوي، التيسري بشرح اجلامع الصغري (2)
 .269، ص5ج ،فيض القدير شرح اجلامع الصغري (3)
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 احلادي عشراحلديث 
وبعضه قراءة -حممد بن سليمان لوين حدثنا  :يف سننه رَحه هللا أبو داوداإلمام  أخرج (4099)-21
عن سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أيب مليكة، قال:قيل لعائشة: إن امرأة تلبس النعل، فقالت:  -عليه

 .(2)من النساء 1الرجلة -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا لعن رسول 
 أوال: ختريج احلديث

 .(3)أخرجه احلميدي يف مسنده من طريق سفيان عن ابن جريج، هبذا اإلسناد بنحوه .1
 .(4)وأخرجه اإلمام أبو يعلى يف مسنده من طريق سفيان عن ابن جريج، هبذا اإلسناد مبعناه .2
 .(5)عن ابن جريج، هبذا اإلسناد مبعناه وأخرجه اإلمام البيهقي يف شعب اإلميان من طريق سفيان .3
 .(6)بنحوه وأخرجه اإلمام البيهقي يف معرفة السنن واآلاثر من طريق سفيان عن ابن جريج، هبذا اإلسناد .4

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 حممد بن سليمان

 .(7)حممد بن سليمان بن حبيب، أبو جعفر، بغدادي، يقال له: لوين امسه ونسبه:
 .(8)وغريهموسليمان بن بالل  ،إبراهيم بن سعد، وبقية بن الوليد، وسفيان بن عيينة عن : روىشيوخه

 .(9)وغريهم سليمان بن سيف احلراين أبو داودو ، والنسائي، أبو داودروى عنه تالميذه: 
 .(10)مات سنة ست وأربعني ومئتنيوفاته: 

 العلماء فيه:  أقوال
 .ثقة :(13) حجرابن ، و (12)قال الذهيبو ، (11) قال النسائي

                                                           
كتاب اللباس،   على سنن أيب داود، شَعيب األرنؤوط)حاشية  رجلة: إذا تشبهت ابلرجال يف زيهم وهيئاهتم. يقال: امرأةالرجلة بضم اجليم،   1

 (.4099، رقم احلديث: 195، ص6ابب يف لباس النساء، ج
 .4099، رقم احلديث: 195، ص6ابب يف لباس النساء، جكتاب اللباس،   (2)
 .274رقم احلديث:، 297، ص1جرسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  عنها عن أحاديث عائشة أم املؤمنني رضي هللا (3)
 .4880رقم احلديث:، 289، ص8جمسند عائشة،  (4)
 .7418رقم احلديث:، 225، ص10ج (5)
 .20866و20865رقم احلديث:، 486، ص14ج (6)
  .297، ص25، واملزي، هتذيب الكمال، ج98، ص1البخاري، التاريخ الكبري، ج (7)
 .297، ص25يب الكمال، جاملزي، هتذ (8)
 .298، ص25املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .300، ص25املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .299، ص25املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .176، ص2الذهيب، الكاشف، ج (12)
 .481ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (13)
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 .(1)صاحل احلديث صدوق :قال أبو حامت
 .(2)وذكره ابن حبان يف الثقات

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  ثقة فالراوياحلكم على الراوي: 
 (3)سفيان

 ابن جريج
 .(4)املكي عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد، امسه ونسبه:

 .(5)وغريهم عطاء وطاوس وجماهدو   بن أيب مليكةبن عبيد هللاعبد هللا  : روى عنشيوخه

 .(6)وغريهم ووكيع ،وابن املبارك ،ومحاد بن سلمة، والليث ،الثوريروى عنه تالميذه: 
 .(7)مات سنة مخسني ومئةوفاته: 

 العلماء فيه:  أقوال
 .(8)قال العجلي: ثقة

 .(9)صاحل احلديث قال أبو حامت:و 
 .(10)مةاالئ بخ منوقال أبو زرعة: 

 .(11) احلجاز وقرائهم ومتقنيهم وكان يدلسكان من فقهاء أهل ، وقال:  وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(12)الفقيه أحد االعالم: قال الذهيبو 

 .(13)ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل: ابن حجرقال 

                                                           
 .269، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (1)
 .102، ص9ات، جابن حبان، الثق (2)
 .245ثقة إمام حجة تقدم ذكره على صفحة  (3)
  .339، ص18، واملزي، هتذيب الكمال، ج422، ص5البخاري، التاريخ الكبري، ج (4)
 .344-340، ص18املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .345-344، ص18املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .300، ص25البخاري، التاريخ الكبري، ج (7)
 .103، ص2لي، الثقات، جالعج (8)
 .358، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (9)
 .358، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (10)
 .93، ص7ابن حبان، الثقات، ج (11)
 .666، ص1الذهيب، الكاشف، ج (12)
 .363ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (13)
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حيىي  به قال سه ال أبسوأما تدليكما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا، ثقة   فالراوياحلكم على الراوي: 
 .1أحاديث ابن جريج عن ابن أيب مليكة كلها صحاح :بن سعيد القطان

 ةهللا بن أيب مليك عبد
 .(2)عبد هللا بن عبيد هللا بن أيب مليكة، أبو بكر، القرشي، التيمي، األحول امسه ونسبه:

 .(3)وغريهمن عمر روى عن ذكوان موىل عائشة، وعبد هللا بن الزبري، وابن عباس، واب شيوخه:
 .(4)وغريهم أيوب السختياين، ومحيد الطويل، وعطاء بن أيب رابح، وعمرو بن دينارروى عنه  تالميذه:

 .(5)مات سنة سبع عشرة ومئة وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

 .(8)ثقه وابن حجر:، (7)حامتأبو زرعة، وأبو ، و (6)العجلي قال
 .(9)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(10)إمام، حجة، حافظهيب: قال الذ
 فالراوي ثقة كما قال احلافظ ابن حجر احلكم على الراوي:

 (11)عائشة

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .صحيح ألن الرواة فيه كلهم ثقاتث هبذا اإلسناد ياحلد

 املوضوعرابعا: وجه داللة احلديث على 

تلبس لبسة الرجل، واللعنة عقوبة من العقوابت دعا ابللعنة على املرأة اليت ملسو هيلع هللا ىلص  وجه داللة احلديث أن النيب 
 املعنوية.

                                                           
 .241، ص1ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج 1
 .24، ص6. وابن سعد، الطبقات الكربى، ج137، ص5والبخاري، التاريخ الكبري، ج .256، ص15، هتذيب الكمال، جاملزي (2)
 .76-256، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .258-257، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .24، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (5)
 .62، ص2العجلي، الثقات، ج (6)
 .100، ص5حامت، اجلرح والتعديل، جابن أيب  (7)
 .312ابن حجر، تقريب التهذيب، ص(8)
 .2، ص5ابن حبان، الثقات، ج (9)
 .89، ص5، جسري أعالم النبالءالذهيب،  (10)
 .27حابية جليلة تقدم ذكرها على صفحة ص (11)
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 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
اليت  لعن هللا النساءملسو هيلع هللا ىلصفقال النيبالذي ُيص الرجال، النعل  عائشة أهنا سئلت عن املرأة تلبس السيدة
 .(1)وهيئاهتم ، وزيهمابلرجال يف لباسهم نتتشبه

 سادسا: فوائد احلديث
 .وهيئاهتم ، وزيهميف لباسهم اليت تتشبه ابلرجالعلى النساء هللا عليه وسلم لعنة النيب صلى  .1
 .2حترمي الرجلة .2
من األفعال اليت تلعن عليها املرأة إظهارها الزينة والذهب واللؤلؤ من حتت الثياب وتطيبها بنحو  .3

 .3مسك وعنرب ولبسها املصبغات واملداس إىل ما أشبه ذلك من الفضائح
  

                                                           
 .460، ص7، جالعباد، شرح سنن أيب داود (1)
 (203، ص2، البن األثري، جة يف غريب احلديث واألثرالنهاي.)تشبه ابلرجال يف زيهم وهيأهتمال 2
 .269، ص5ج ،فيض القدير شرح اجلامع الصغري 3
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 عشر الثاِناحلديث 
َأْخرَباََن َهنَّاٌد، َعْن َأيب مخَعاِويََة، َعْن اأْلَْعَمِش، ( أخرج اإلمام النسائي رَحه هللا يف سننه: 1867)-22

ْمِت اْلَقْرَثِع، قَاَل: َلمَّا ثـَقخَل أَبخو مخوَسى َصاَحْت اْمرَأَتخهخ فـََقاَل: أََما َعلِ َعْن ِإبـْرَاِهيَم، َعْن َسْهِم ْبِن ِمْنَجاٍب، َعْن 
؟ قَاَلْت: ملسو هيلع هللا ىلصَذِلَك: َأيُّ َشْيٍء قَاَل َرسخولخ اّللَِّ  ؟ قَاَلْت: بـََلى، مثخَّ َسَكَتْت، َفِقيَل هَلَا بـَْعدَ ملسو هيلع هللا ىلصَما قَاَل َرسخولخ اّللَِّ 

 .(1)«َن َمْن َحَلَق، أَْو َسَلَق، َأْو َخَرقَ َلعَ ملسو هيلع هللا ىلصِإنَّ َرسخوَل اّللَِّ »
 أوال: ختريج احلديث

 .(2)ن أيب معاوية، هبذا اإلسناد حنوهمسنده من طريق هناد، عأخرجه اإلمام أمحد يف  .1
 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد

 هن اد
بن زرارة هناد بن السرى بن مصعب بن أيب بكر بن شرب بن صعفوق بن عمرو بن حاجب  امسه ونسبه: 

أد بن طاخبة بن بن عدس بن زيد بن عبد هللا بن دارم بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم بن مر بن 
 .(3)الكويف إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدانن، أبو السري، التميمي، الدارمي احلنظلي،

 .(4)وابن معني وغريهمأيب معاوية، وابن عياش، وابن عيينة، ووكيع بن اجلراح،  روى عن شيوخه:
 .(5)روى عنه البخاري، وبقي بن خملد، وأبو زرعة، وأبو حامت وغريهم تالميذه:

 .(6)ولد سنة إثنتني ومخسني ومئة والدته:
 .(7)مات يوم األربعاء آخر يوم من شهر ربيع اآلخر سنة ثالث وأربعني ومئتني وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(8)قال أبو حامت: صدوق
 (9)قال النسائي: ثقة

 .(10)وذكره ابن حبان يف الثقات

                                                           
 .19626، رقم احلديث:21، ص4اجْلََنائِِز، َشقُّ اجلْخيخوِب، جسنن النسائي، ِكَتابخ  (1)
 .23513، رقم احلديث:400، ص32مسند الكوفيني، ج( 2)
 .311، ص30واملزي، هتذيب الكمال، ج. 246، ص9وابن حبان، الثقات، ج .248، ص8، التاريخ الكبري، جالبخاري (3)
 .312، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .313، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .313، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .313، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .120، ص9ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (8)
 .313، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .246، ص9ابن حبان، الثقات، ج (10)
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 .(1)حافظ وقال الذهيب:
 .(2)ثقة :وقال ابن حجر

 احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.كما قال ثقة   فالراوياحلكم على الراوي: 
 أبو معاوية الضرير

حممد بن خازم التميمى السعدى، أبو معاوية الضرير الكوىف، الكويف، السعدي، التميمي،  امسه ونسبه:
 .(3)موالهم
 .(4)هموغري حممد بن السائب، وحجاج بن أرطاة، واألعمش، وشعبة  : روى عنشيوخه

 .(5)وغريهم إبراهيم، وأمحد بن حنبل، واحلسن بن عرفة، ووهب بن بقيةابنه  روى عنهتالميذه: 
 .(6)ولد سنة ثالث عشرة ومئة والدته:
 .(7)سنة مخس وتسعني ومائةمات وفاته: 

 العلماء فيه:  أقوال
 .(8)ثقة كثري احلديث، يدلسقال ابن سعد: 

 .: ثقة(10)والنسائي، (9)وقال العجلي
 .(11)وقال: كان حافظا متقنا ولكنه كان مرجئا خبيثاوذكره ابن حبان يف الثقات، 

 .(12)ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش وقد يهم يف حديث غريهوقال ابن حجر: 
 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.ثقة  فالراوياحلكم على الراوي: 

  

                                                           
 .339، ص2الذهيب، الكاشف، ج (1)
 .501تقريب التهذيب، صابن حجر،  (2)
  .123، ص25. املزي، هتذيب الكمال، ج74، ص1، البخاري، التاريخ الكبري، ج424، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (3)
 .125، ص25كمال، جاملزي، هتذيب ال (4)
 .127-125، ص25املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .74، ص1البخاري، التاريخ الكبري، ج (6)
 .424، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (7)
 .424، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (8)
 .236، ص2العجلي، الثقات، ج (9)
 .125، ص25املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .241، ص7قات جابن حبان، الث (11)
 .475ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (12)
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 (1)األعمش

                                                           
 .94فحة تقدم ذكره على صثقة  (1)
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 إبراهيم النخعي
بن األسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخع من هيم بن يزيد راإب ونسبه:امسه 

 .(1)مذحج
 .(2)روى عن مسروق، وسويد بن غفلة، وعلقمة بن قيس، وأم املؤمنني عائشة رضي هللا عنهاشيوخه: 
 .(3)حرب وغريهموإبراهيم بن مهاجر، واألعمش، ومساك بن زبيد األايمي،  روى عنه تالميذه:
 .(4)ولد سنة مخسنيوالدته: 

 .(5)مات سنة ست وتسعنيوفاته: 
 العلماء فيه: أقوال

 .(6)أبو زرعة: هوعلم من أعالم أهل اإلسالم وفقيه من فقهائهم قال
 .(7)قال ابن املديين: كان عندي من أعلم الناس أبصحاب عبد هللا وابطنهم به

 .(8)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(9)افظوقال الذهيب: إمام ح

 .(10)وقال ابن حجر: ثقة إال أنه يرسل كثريا
 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.ثقة  فالراوياحلكم على الراوي: 

 سهم بن منجاب
 .(11)سهم بن منجاب بن راشد الضىب الكوىف امسه ونسبه:

 .(12)وغريهمالعالء بن احلضرمي، وقرثع الضيب، وقزعة بن حيىي، وأبيه منجاب : روى عنشيوخه
 .(13)إبراهيم النخعي، والصعب بن عطية، وعطية بن يعلى، وأبو سنان ضرار وغريهم روى عنهتالميذه: 

                                                           
 .234-233، ص2، واملزي، هتذيب الكمال، ج279، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (1)
 .235-234، ص2املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .236، ص2املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .8، ص4ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .333، ص1البخاري، التاريخ الكبري، ج (5)
 .145، ص2ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (6)
 .145، ص2ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (7)
 .8، ص4ابن حبان، الثقات، ج (8)
 .520، ص4سري أعالم النبالء، ج (9)
 .95ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (10)
 .215، ص12. املزي، هتذيب الكمال، ج194، ص4البخاري، التاريخ الكبري، ج (11)
 .216، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
 .216، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (13)
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 .(1)مات بني سنة مثانني و تسعنيوفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 .ثقة: (4)حجر، وابن (3)والنسائي، (2)قال العجلي
 .(5)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(6)وقال الذهيب: وثق
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة   فالراوي كم على الراوي:حلا

 قرثع
 .(7)قرثع الضىب الكوىف امسه ونسبه:

 .(8)وغريهمروى عن سلمان الفارسي، وعمر، وأيب أيوب األنصاري، وأيب موسى األشعري : شيوخه
 .(9)ىي وغريهمروى عنه سهم بن منجاب الضيب، وعلقمة ابن قيس، وقزعة بن حيتالميذه: 

 .(10)مات يف زمن عثمانوفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 .(11)صدوققال ابن حجر: 
 فالراوي صدوق كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا. احلكم على الراوي:

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 وهو صدوق.احلديث هبذا اإلسناد حسن ألن فيه قرثع 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
أو طلبت الَوشم يف بدهنا وجه داللة احلديث أن من وصلت شعرها أو طلبت وصلها، وأيضا من جعلت 
 هذا الفعل لنفسها عوقبت بلعنة هللا تعاىل، واللعنة عقوبة من العقوابت املعنوية. 

                                                           
هـ(، بتحقيق: الدكتور بشار 748الذهيب )املتوىف:  اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم، لشمس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد (1)

 .939، ص2، جم 2003ار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األوىل، عو اد معروف، د
 .440، ص1العجلي، الثقات، ج (2)
 .216، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .258ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (4)
 .344، ص4ابن حبان، الثقات، ج(5)
 .471، ص1الذهيب، الكاشف، ج (6)
 .215، ص12زي، هتذيب الكمال، ج. وامل199، ص7البخاري، التاريخ الكبري، ج (7)
 .562، ص23املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .562، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .454ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (10)
 .454ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (11)
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 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
من خرق ثوبه جزعا على و  ،أو قطعه شعره حقيقة من حلقو  ،رفع صوته يف املصيبة ابلبكاء والنوحأن من 

 .(1) ة اإلسالممن أهل طريقوصاحبه ليس امليت كما كانت اجلاهلية تفعله ذلك حرام 
 سادسا: فوائد احلديث

 من أسباب اللعنة. َرقَ واخلَ َسَلَق، والَلَق، احلَ  .1
 حترمي رفع الصوت ابلبكاء والنوح وحلق الشعر قطعا وخرق الثوب جزعا يف املصيبة. .2
على حترمي هذه األشياء والتنفري منها للوعيد املذكور وملا تضمنه من عدم الرضا بقضاء ديث دل احل .3

 .2هللا تعاىل وقدره
  

                                                           
 .330، ص2، جاملناوي، التيسري بشرح اجلامع الصغري (1)
 .286، ص8سنن اإلمام أيب داود، جاملنهل العذب املورود شرح  السبكي، 2
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 الثالث عشراحلديث 
حدثنا سويد بن نصر، قال: أخربان عبد هللا  :يف سننه الَتمذي رَحه هللا( أخرجه اإلمام 1759)-23

قال: لعن هللا الواصلة واملستوصلة، ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر، أن النيب  بن املبارك، عن عبيد هللا بن عمر، عن انفع،
 .(1)والواُشة واملستوُشة

 أوال: ختريج احلديث
طريق عبد هللا بن املبارك، عن عبيد هللا، هبذا اإلسناد أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه من طرق: من  .1

، ومن (3)ضي هللا عنه حنوه، ومن طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة ر (2)حنوه
، ومن طريق (4)طريق هشام بن عروة، عن امرأته فاطمة، عن أمساء بنت أيب بكر مرفوعا جزءا منه

 .(5)ين أمي، عن أمساء بنت أيب بكر جزءا منه وفيه قصةمنصور بن عبد الرمحن، قال: حدثت
ت املنذر، عن أمساء وأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه من طريق عن هشام بن عروة، عن فاطمة بن .2

 .(6)بنت أيب بكر جزءا منه
وأخرجه اإلمام النسائي من طريق عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت املنذر، عن أمساء بنت أيب  .3

 .(8) جزءا منه ، ومن طريق صفية بنت شيبة، عن عائشة(7) بكرجزءا منه
 .(9) وهوأخرجه اإلمام ابن ماجة من طريق عبيد هللا بن عمر، هبذا اإلسناد حن .4
، (10)حنوه  وأخرجه اإلمام أمحد رمحه هللا يف مسنده من طرق: من طريق عطاء بن يسار، عن أيب هريرة .5

، ومن (11) املنذر، عن أمساء بنت أيب بكرجزءا منهومن طريق عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت 
 .(12)جزءا منه طريق صفيه بنت شيبة، عن عائشة

                                                           
 .288، ص3أبواب اللباس، ابب ما جاء يف مواصلة الشعر، ج (1)
 .5937رقم احلديث:، 165، ص7كتاب اللباس، ابب الوصل يف الشعر، ج (2)
 .5933، رقم احلديث:165، ص7كتاب اللباس، ابب الوصل يف الشعر، ج( 3)
 .5936، رقم احلديث:165ص ،7كتاب اللباس، ابب الوصل يف الشعر، ج  (4)
 .5935، رقم احلديث:165، ص7كتاب اللباس، ابب الوصل يف الشعر، ج (5)
، 3كتاب اللباس والزينة، ابب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة والواُشة واملستوُشة والنامصة واملتنمصة واملتفلجات واملغريات خلق هللا، ج  (6)

 .2122، رقم احلديث:1676ص
إمساك الكلب  وأيضا كتاب الصيد والذابئح، الرخصة يف.5220، رقم احلديث:187، ص8ينة، لعن الواصلة واملستوصلة، جكتاب الز ( 7)

 .4287، رقم احلديث:188، ص7للماشية، ج
 .5097، رقم احلديث:146، ص8كتاب الزينة، املستوصلة، ج( 8)
 ..1986ث:، رقم احلدي153، ص3أبواب النكاح، ابب الواصلة واملستوصلة، ج( 9)
 .8473مسند أيب هريرة رضي هللا عنه، رقم احلديث: ( 10)
 .26979و26931و26918و24804أمساء بنت أيب بكر الصديق رضي هللا عنهما، رقم احلديث:مسند النساء، حديث ( 11)
 .20564مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما، رقم احلديث:( 12)
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 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 ن نصرد بسوي

 .  (1)سويد بن نصر بن سويد املروزى، أبو الفضل الطوساىن، لقبه الشاه امسه ونسبه:
 .(2)بارك، وأيب عصمة وغريهمروى عن سفيان بن عيينة املكي، وعبد هللا بن امل شيوخه:

 .(3)الرتمذي، والنسائي، وأمحد بن جعفر وغريهم روى عنه تالميذه:
 .(4)مات سنة أربعني ومائتني وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 : ثقة.(7)، وابن حجر(6)الذهيبو ، (5)النسائي قال
 .(8)كان متقناوقال:وذكره ابن حبان يف الثقات، 

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة  فالراوي احلكم على الراوي: 
 عبد هللا بن املبارك

 .(9)ميمي، موالهم، أبو عبد الرمحن املروزيعبد هللا بن املبارك بن واضح احلنظلي الت امسه ونسبه:
 .(10)وغريهم عيينةبن وا ،الثوريو  ،وخالد احلذاء ،ومحيد الطويل ،روى عن محاد بن سلمة شيوخه:

 .(11)وغريهموأبو كريب  ،وعبد الرزاق بن مهام ،أمحد بن منيع، و روى عنه سويد بن نصر تالميذه:
 .(12)سنة مثان عشرة ومائةولد  ته:الدو 

 .(13)مات سنة إحدى ومثانني ومائة :وفاته
  

                                                           
 .272، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .272، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .272، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .148، ص4التاريخ الكبري، ج البخاري، (4)
 .273، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .473، ص1الذهيب، الكاشف، ج (6)
 .260ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (7)
 .295، ص8ابن حبان، الثقات، ج (8)
 .212، ص5، والبخاري، التاريخ الكبري، ج6-5، ص16ب الكمال، جاملزي، هتذي (9)
 .10-6، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .13-10، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .379، ص8الذهيب، سري أعالم النبالء، ج (12)
 .320تقريب التهذيب، صابن حجر،  (13)
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 العلماء فيه:  أقوال
 .(1)ثقة ثبت يف احلديث: قال العجلي

 .(2)ثقة إمام قال أبو حامت:
 .(3)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(4): ثقة ثبت فقيه عاملوقال ابن حجر
 كما قال احلافظ ابن حجرثقة ثبت   فالراوياحلكم على الراوي: 

 عبيد هللا بن عمر
 .(5)عبيد هللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب، القرشي، العدوي، مديين ه ونسبه:مسا

 .(6)روى عن القاسم، وسامل، وانفع، والزهري، وعطاء، وأهل احلجاز وغريهم: شيوخه
 .(7)روى عنه شعبة، ومالك، والثوري والناس وغريهم تالميذه:

 .(8) ئةمات سنة أربع أو مخس وأربعني وما وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

، وابن (13)الذهيب، و (12)، والنسائي(11)أبو زرعة، وأبو حامتو ، (10)وحيىي بن معني (9)العجلي قال
 : ثقة.(14)حجر

وقال:كان من سادات أهل املدينة وأشراف قريش فضال وعلما وعبادة وشرفا ذكره ابن حبان يف الثقات، 
 .(15)وحفظا وإتقاان

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة  لراوي افاحلكم على الراوي: 
                                                           

 .54، ص2العجلي، الثقات، ج (1)
 .181، ص5رح والتعديل، جابن أيب حامت، اجل (2)
 .7، ص7ابن حبان، الثقات، ج (3)
 .320تقريب التهذيب، صابن حجر،  (4)
 .395، ص5. البخاري، التاريخ الكبري، ج124، ص19املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 . 125-124، ص19املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .127-125، ص19املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .129، ص19الكمال، ج املزي، هتذيب (8)
 .112، ص2العجلي، الثقات، ج (9)
 .327، ص5، اجلرح والتعديل، جابن أيب حامت (10)
 .327، ص5، اجلرح والتعديل، جابن أيب حامت (11)
 .128، ص19املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
 .685، ص1الذهيب، الكاشف، ج (13)
 .373ص، تقريب التهذيبابن حجر،  (14)
 .149، ص7ات، جابن حبان، الثق (15)
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 انفع
 .(1)موىل عبد هللا بن عمر بن اخلطاب، القرشي، العدوي، املدينانفع، أبو عبد هللا، امسه ونسبه: 

 .(2)روى عن ابن عمر، وأيب سعيد اخلدري، وعائشة، وأم سلمة رضي هللا عنهم وغريهمشيوخه: 
 .(3)هللا بن عمر، وأيوب السختياين أنس، وأيوب، وعبيدالزهري، ومالك بن تالميذه: 

 .(4)مات سنة سبع عشرة ومئةوفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 : ثقة.(8)، وابن حجر(7)وابن خراش ،(6)والنسائي ،(5)العجلي قال
 .(9)وذكره ابن حبان يف الثقات

 تعاىل.كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا فالراوي ثقة   احلكم على الراوي:
 (10)عبد هللا بن عمر

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .احلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن الرواة فيه كلهم ثقات

 .(11)هذا حديث حسن صحيحوقال اإلمام الرتمذي: 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع 
أو طلبت دهنا الَوشم يف بوجه داللة احلديث أن من وصلت شعرها أو طلبت وصلها، وأيضا من جعلت 
 هذا الفعل لنفسها عوقبت بلعنة هللا تعاىل، واللعنة عقوبة من العقوابت املعنوية. 

  

                                                           
، وابن حبان، 310، ص2، والعجلي، الثقات، ج306-298، ص29، وهتذيب الكمال، 84، ص8البخاري، التاريخ الكبري، ج  (1)

 .414-412ص، 10، وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج559، وابن حجر، تقريب التهذيب، ص 467، ص5الثقات، ج
 املراجع السابقة. (2)
 املراجع السابقة. (3)
 .84، ص8والبخاري، التاريخ الكبري، ج  (4)
 .310، ص2العجلي، الثقات، ج (5)
 .304، ص29هتذيب الكمال،  (6)
 املرجع السابق. (7)
 .559ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (8)
 .467، ص5ابن حبان، الثقات، ج (9)
 .40تقدم ذكره على صفحة صحايب جليل  (10)
 .288، ص3الشعر، ج أبواب اللباس، ابب ما جاء يف مواصلة (11)
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 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
ا أم لغريها، واليت تطلب وصل شعرها، لعن هللا املرأة اليت تصل الشعر سواء كان لنفسه -ملسو هيلع هللا ىلص-قال النيب 

 .(1)سيل الدم مث حتشى بنورة أو غريها فيخضرواليت تغرز يف العضو إبرة أو حنوها حىت ي
 سادسا: فوائد احلديث

 التحذير من أسباب اللعن والعياذ ابهلل. .1
 حترمي الوصل على الفاعلة واملفعول هبا. .2
 حترمي الوشم على الفاعلة واملفعول هبا. .3

  

                                                           
 .369، ص5املباركفورى، حتفة األحوذي، ج (1)
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 عشر الرابعاحلديث 
بشار، قال: حدثنا حممد، بن  حممدأخربان : يف سننه رَحه هللا النسائياإلمام  أخرج (1961)-24

لعن هللا املتنمصات، »قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد هللا قال: 
 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلصواملتفلجات، أال ألعن من لعن رسول هللا 

 أوال: ختريج احلديث
ه بنحو  هبذا اإلسنادسفيان وجرير، عن منصور، أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه من طريق  .1

 .(2)ايدةوبز 
 .(3)بنحوه وبزايدة هبذا اإلسنادجرير، عن منصور، وأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه من طريق  .2
 .(4)ةبنحوه وبزايد هبذا اإلسنادسفيان، عن منصور، وأخرجه اإلمام ابن ماجة يف سننه من طريق  .3
، وأيضا (5)وبزايدةبنحوه  هبذا اإلسنادسفيان، عن منصور، وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق  .4

 .(6)مبعناه  قبيصة بن جابر، عن عبد هللا بن مسعودمن طريق 
 .(7)جزءا منهمن طرق عن عبد هللا، وأخرجه اإلمام الطرباين يف املعجم الكبري  .5
 .(8) مبعناه قبيصة بن جابر، عن عبد هللا بن مسعود من طريق مسنده يفالطيالسي  أبو داودوأخرجه  .6

 إلسناداثنيا: تراجم رواة ا
 حممد بن بشار

 .(10)، أبو بكر، البصري(9)حممد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي، بندارامسه ونسبه: 
 .(11)وغريهم ووكيع، وحممد بن جعفرروى عن حيىي ابن سعيد القطان، وابن مهدى، شيوخه: 

                                                           
 .5252، رقم احلديث: 188، ص8لعن املتنمصات واملتفلجات، ج، كتاب الزينة  (1)
كتاب اللباس، ابب . و 4886، رقم احلديث: 147، ص6ج، [7ابب}وما آاتكم الرسول فخذوه{ ]احلشر: ، كتاب تفسري القرآن  (2)

، وابب املوصولة، رقم 5939، رقم احلديث: 166، ص7وابب املتنمصات، ج .5931، رقم احلدبث: 164، ص7ج، املتفلجات للحسن
 .5943احلديث: 

، 3جاملتنمصة واملتفلجات واملغريات خلق هللا، ابب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة والواُشة واملستوُشة والنامصة و ، كتاب اللباس والزينة  (3)
وابب املتنمصات،  .5931، رقم احلدبث: 164، ص7، جكتاب اللباس، ابب املتفلجات للحسن. و 2125، رقم احلديث: 1678ص
 .5943، وابب املوصولة، رقم احلديث: 5939، رقم احلديث: 166، ص7ج

 . 1989، رقم احلديث: 640، ص1، جابب الواصلة والواُشة، كتاب النكاح  (4)
 . 4230و4129رقم احلديث:  (5)
 .3956و3955: رقم احلديث (6)
 . 9470إىل9466، رقم احلديث: 291، ص9ج (7)
 . 390، رقم احلديث: 307، ص1، جعبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهمسند  (8)
 (111، ص9وإمنا قيل له بندار ألنه مجع حديث أهل بلده.)ابن حبان، الثقات، ج (9)
 .49، ص1. التاريخ الكبري، ج511، ص24املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .511، ص24املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
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 .(1)زرعة وغريهم وابن خزمية، وأبو حامت الرازي، روى عنه أبوتالميذه: 
 .(2)مات يف رجب سنة ثنتني ومخسني ومئتنياته: فو 

 العلماء فيه:  أقوال
 .(3)قال العجلي: ثقة كثري احلديث

 .(4)صدوق: وقال أبو حامت
 .(5)وقال النسائي: ال أبس به

 .(6)وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: وكان ممن حيفظ حديثه ويقرؤه من حفظه
 .(7)وقال ابن حجر: ثقة

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  فالراوي ثقةوي: احلكم على الرا
 حممد

 .(8)، املعروف بغندرحممد بن جعفر اهلذيل، موالهم، أبو عبد هللا البصري امسه ونسبه:
 .(9)روى عن حسني املعلم، وسعيد بن أيب عروبة، وسفيان الثوري وغريهم شيوخه:

 .(10)غريهم وحممد بن بشار ومسدد، وقتيبة، هويهوإسحاق بن را ،روى عنه أمحد بن حنبل تالميذه:
 .(11) وتسعني ومائةسنة ثالث مات  وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

 .(12)ثقة وكان من أثبت الناس يف حديث شعبةقال العجلي: 
 .(13)وكان مؤداي وىف حديث شعبة ثقة صدوقاكان وقال أبو حامت:  

                                                           
 .513، ص24املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .49، ص1، ج. والتاريخ الكبري225، ص14املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .232، ص2العجلي، الثقات، ج (3)
 .214، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (4)
 .55علي النسائي وذكر املدلسني، ص تسمية مشايخ أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن (5)
 .111، ص9ابن حبان، الثقات، ج (6)
 .469ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (7)
 . 5، ص25. واملزي، هتذيب الكمال، ج162، ص7الطبقات الكربى، ج (8)
 .6-5، ص25املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .6، ص25املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .57، ص1ري، جالبخاري، التاريخ الكب (11)
 .234، ص2العجلي، الثقات، ج (12)
 .222، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (13)
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 .(1)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(2)فظوقال الذهيب: حا

 .(3)وقال ابن حجر: ثقة صحيح الكتاب إال أن فيه غفلة
 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا. ثقةفالراوي  احلكم على الراوي:

 (4)شعبة
 (5)منصور
 (6)إبراهيم

 علقمة
بن عبد هللا بن مالك بن علقمة بن سالمان بن كهل بن بكر بن عوف  : علقمة بن قيسامسه ونسبه

 .(7)من مذحج بن النخع
بن مسعود، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أيب طالب، روى عن حذيفة بن اليمان، وعبد هللا شيوخه: 

 .(8)وغريهمملسو هيلع هللا ىلص وعمر بن اخلطاب وعائشة زوج النيب

 .(9)وغريهم وعامر الشعيب ،روى عنه إبراهيم بن يزيد النخعي، وسلمة بن كهيلتالميذه: 
 .(10)ثنتني وستنيإمات سنة وفاته: 

 العلماء فيه:  والقأ
 .(11)احلديثكان ثقة كثري قال ابن سعد:  

 .(12)بطن الناس بعبد هللا بن مسعود علقمةأوقال أبو حامت: 
 .(13)وقال حيىي بن معني: ثقة

                                                           
 .50، ص9ابن حبان، الثقات، ج (1)
 .162، ص2، جكاشفالذهيب، ال (2)
 .472ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (3)
 .20ثقة تقدم ذكره على صفحة  (4)

 .54ثقة تقدم ذكره على صفحة  (5)
 .113ذكره على صفحة  ثقة تقدم (6)
 . 300، ص20. واملزي، هتذيب الكمال، ج146، ص6الطبقات الكربى، ج (7)
 .301، ص20املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .302، ص20املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .152، ص6الطبقات الكربى، ج (10)
 .152، ص6الطبقات الكربى، ج (11)
 .044، ص6ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (12)
 .404، ص6جلرح والتعديل، جابن أيب حامت، ا (13)
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 .(1)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(2)وقال الذهيب: فقيه

 .(3)ثقة ثبت وقال ابن حجر:
 ابن حجر رمحه هللا تعاىل. احلافظ كما قالثبت   فالراوي ثقةاحلكم على الراوي: 

 (4)عبد هللا
 اثلثا: احلكم على اإلسناد

 .احلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن الرواة فيه كلهم ثقات
 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

أو طلبت الَوشم يف بدهنا وجه داللة احلديث أن من وصلت شعرها أو طلبت وصلها، وأيضا من جعلت 
  تعاىل، واللعنة عقوبة من العقوابت املعنوية. فسها عوقبت بلعنة هللاهذا الفعل لن

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
واملتفلجات  ،املتنمصات الاليت ينتفن شعور حواجبهن من أجل التجمل وحتسني احلاجبملسو هيلع هللا ىلص لعن النيب

جمل، وكل ذلك جاء هناك فرجة يسرية من أجل التالاليت حيصل منهن التفليج بني أسناهنن حبيث تكون 
 .5النهي عنه

 سادسا: فوائد احلديث
 .6كل هني هنى عنه الرسول جيب تركه واالبتعاد عنه .1
 .7قال الطرباين: ال جيوز للمرأة تغري شيء من خلقتها بزايدة وال نقص التماسا للتحسن للزوج وال غريه .2
 يمها.ا وتقريره للسنة وتعظوجهاده للبدع وأصحاهبملسو هيلع هللا ىلص لرسول هللاشدة اتباع ابن مسعود رضي هللا عنه  .3
 ابن مسعود رضي هللا عنه يعلمنا أصول االستدالل على األحكام على اإلسالم. .4

  

                                                           
 .207، ص5ابن حبان، الثقات، ج (1)
 .34، ص2، جكاشفالذهيب، ال (2)
 .397ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (3)
 .68صحايب جليل قد تقدم ذكره على صفحة  (4)
 .468، ص7، جالعباد، شرح سنن أيب داود 5
 .684، ص7، جالعباد، شرح سنن أيب داود 6
 .272، ص5، جالقدير شرح اجلامع الصغرياملناوي، فيض  7
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 عشر ساماحلديث اخل
قتيبة بن سعيد قال: حدثنا هشيم، عن أخربان : يف سننه رَحه هللا النسائيأخرج اإلمام  (4441)-25

 «.(1)من اختذ شيئا فيه الروح غرضاملسو هيلع هللا ىلصل هللا لعن رسو »أيب بشر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عمر قال: 

 أوال: ختريج احلديث

 .(2)بنحوه وبزايدة هبذا اإلسنادهشيم عن أيب بشر أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه من طريق  .1
 .(3)بنحوه وبزايدة هبذا اإلسنادهشيم عن أيب بشر من طريق  مسنده يف أمحدوأخرجه اإلمام  .2
 .(4)بنحوه وبزايدة هبذا اإلسنادهشيم عن أيب بشر من طريق  الكربىالسنن يف  البيهقيوأخرجه اإلمام  .3
 .(5)بنحوه وبزايدة هبذا اإلسنادهشيم عن أيب بشر من طريق  املستخرجيف  اإلسفرائيينوأخرجه  .4
 .(6)بنحوه وبزايدة هبذا اإلسنادهشيم عن أيب بشر من طريق  مسنده يف يعلىأبو وأخرجه  .5

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 (7)ة بن سعيديبقت

 هشيم

 .(8)هشيم بن بشري بن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية، السلمي، الواسطي امسه ونسبه:
 .(9)وغريهمروى عن إمساعيل بن أيب خالد، ومحيد الطويل، وعطاء بن السائب، : شيوخه

 .(10)وغريهم عمرو بن عون، وأمحد بن حنبل، وابن مهدي، ووهب بن بقيةروى عنه تالميذه: 
 .(11)ولد سنة أربع ومئة والدته:
 (12) سنة ثالث ومثانني ومائةمات وفاته: 

  

                                                           
 .4441، رقم احلديث: 238، ص7، جكتاب الضحااي، النهي عن اجملثمة  سنن أيب داود، (1)
 . 1958، رقم احلديث: 1550، ص3، جابب النهي عن صرب البهائم، كتاب الصيد والذابئح وما يؤكل من احليوان  (2)
 .2596و5587رقم احلديث:  (3)
 . 18058، رقم احلديث: 120، ص9، جابب املنع من صرب الكافر بعد اإلسار أبن يتخذ غرضا، مجاع أبواب السري (4)
 .7763، رقم احلديث: 53، ص5...، جابب النهي عن أن تصرب البهائمكتاب احلدود،   (5)
 . 5652، رقم احلديث: 21، ص10، جمسند عبد هللا بن عمر (6)
 .30صفحة  ذكره علىثقة ثبت تقدم  (7)
 .242، ص8والبخاري، التاريخ الكبري، ج .272، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .274-272، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .277-275، ص28املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .242، ص8والبخاري، التاريخ الكبري، ج (11)
 .325، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (12)
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 العلماء فيه:  أقوال
 .(1)ثقة يدلس العجلي:قال 

 .(2)قال أبو حامت: ثقة
 .(3)قال الذهيب: إمام ثقة مدلس

 .(4): ثقة ثبت كثري التدليس واإلرسال اخلفيوقال ابن حجر
   مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا. ثبتثقة  فالراوي احلكم على الراوي:

 بشر وأب
 .(5)وحشية اليشكري، أبو بشر الواسطي، بصريجعفر بن إايس، وهو ابن أيب  امسه ونسبه:

 .(6) وغريهموعطاء ،بشري بن اثبت، وحبيب بن سامل، وشهر بن حوشب روى عن شيوخه:
 .(7)وغريهم ري، وهشيم بن بشاألعمش، وشعبةو أيوب السختياين، روى عنه  تالميذه:

 .(8)مات سنة أربع، أو ثالث، وعشرين ومئةوفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 .: ثقة(10)حيىي بن معني، وأبو زرعة، وأبو حامت، العجلي، والنسائي، و 9قال العجلي

 .(11)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(12)ثقة من أثبت الناس :وقال ابن حجر

 .ر وغريهكما قال احلافظ ابن حجثقة   اويفالر احلكم على الراوي: 
 سعيد بن جبري

 .(13)جبري بن هشام، أبو عبد هللا، موىل بين والبة، من بين أسدسعيد بن  امسه ونسبه:

                                                           
 .334، ص2جلي، الثقات، جالع (1)
 .115، ص9ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (2)
 .338، ص2الذهيب، الكاشف، ج (3)
 .574صتقريب التهذيب، ابن حجر،  (4)
 .5، ص5، املزي، هتذيب الكمال، ج186، ص2البخاري، التاريخ الكبري، ج (5)
 .6-5، ص5املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .6، ص5ل، جكمااملزي، هتذيب ال (7)
 .186، ص2البخاري، التاريخ الكبري، ج (8)
 .271، ص1العجلي، الثقات، ج 9
 .7، ص5املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .133، ص6ابن حبان، الثقات، ج (11)
 .139ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (12)
 .358، ص10، املزي، هتذيب الكمال، ج461، ص3البخاري، التاريخ الكبري، ج (13)
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 .(1) وغريهم ، وأيب هريرة، وعائشة، وعمر بن اخلطاببن عباسواأنس بن مالك،  روى عن شيوخه:
 .(2)وغريهم وابنه عبد هللا بن سعيد بن جبري ،األعمش، وأيوب السختياينروى عنه  تالميذه:

 العلماء فيه:  أقوال
 .: ثقة(5)حيىي بن معني، و (4) زرعةبو ، وأ3قال العجلي

 .(6)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(7)ثقة ثبت :وقال ابن حجر

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة ثبت   فالراوياحلكم على الراوي: 
 (8)ابن عمر

 ا: احلكم على اإلسنادلثاث
 اإلسناد صحيح ألن الرواة فيه كلهم ثقات.احلديث هبذا 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
من -كما مر  -واللعن -ملسو هيلع هللا ىلصوجه داللة احلديث هو أن من اختذ شيئا ذات روح غرضا يعاقب بلعن النيب 

 العقوابت املعنوية أعاذان هللا منه.
 لحديثخامسا: املعىن اإلمجايل ل

وهذا ألنه يتأمل إذ أن هذا يضربه على جناحه، وهذا  شيئا فيه الروح غرضا.لعن من اختذ -ملسو هيلع هللا ىلص -أن النيب
من اختذ شيئا ملسو هيلع هللا ىلصيضربه على صدره، وهذا يضربه على ظهره، وهذا على رأسه فيتأذى، فلهذا لعن النيب 

 .(9)فيه الروح غرضا
 سادسا: فوائد احلديث

 .(10)ابحليوانفيه دليل َعَلى حترمي التمثيل  .1

                                                           
 .359، ص10ي، هتذيب الكمال، جاملز  (1)
 .570-569، ص28املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .395، ص1العجلي، الثقات، ج 3
 .10، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (4)
 .570-569، ص28املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .275، ص4ابن حبان، الثقات، ج (6)
 .234ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (7)
 .40ليل تقدم ذكره على صفحة صحايب ج (8)
 .294ص، 6هـ، ج 1426هـ(، دار الوطن للنشر، الرايض، الطبعة: 1421شرح رايض الصاحلني، حممد بن صاحل العثيمني )املتوىف:  (9)
 .60، ص34ذخرية العقىب، ج (10)
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وألنه تعذيب للحيوان وإتالف لنفسه وتضييع  لعن هللا من فعل هذا: ملسو هيلع هللا ىلص للتحرمي لقولههذا النهي  .2
 .1ملاليته، وتفويت لذكاته إن كان مذكى، وملنفعته إن مل يكن مذكى

 حترمي حبس احليوان وإجاعته. .3
  

                                                           
 .2650، ص6، جمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح 1
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 عشر ادسالساحلديث 
عمرو بن علي قال: حدثنا حيىي قال: أخربان   :يف سننه رَحه هللا النسائياإلمام  أخرج (4442)-26

حدثنا شعبة قال: حدثين املنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبري، عن ابن عمر قال: مسعت رسول 
 .1لعن هللا من مثل ابحليوان»يقول: ملسو هيلع هللا ىلصهللا

 أوال: ختريج احلديث
 .2أخرجه اإلمام ابن حبان يف صحيحه من طريق شعبة عن قتادة، هبذا اإلسناد مبعناه .1
 .(3)هبذا اإلسناد مبعناهشعبة واألعمش، عن املنهال بن عمرو، وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق  .2
 .(4)، هبذا اإلسناد مبعناهشعبة، عن املنهال بن عمرووأخرجه اإلمام احلاكم يف املستدرك من طريق  .3
 .(5)عناهاإلسناد مبوأخرجه اإلمام الدارمي يف سننه من طريق شعبة عن قتادة، هبذا  .4
 .(6)وأخرجه اإلمام البيهقي يف السنن الكربى من طريق شعبة عن قتادة، هبذا اإلسناد مبعناه .5

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 عمرو بن علي

 .(7)عمرو بن علي بن حبر، أبو حفص، الصرييف، يقال: الفالس، البصري امسه ونسبه:
 .(8)وغريهمبن الربيع، وسلمة بن رفيع  روى عن يزيد بن زريع، وبشر بن املفضل، وزايد شيوخه:

 .(9)روى عنه اجلماعة، وابن جرير، وأبو روق، وأبوحامت، وأبو زرعة وغريهم تالميذه:
 .(10)مات سنة تسع وأربعني ومئتني وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

 صدوق.: (12)، وحيىي بن معني(11)قال أبوحامت

                                                           
 .4442، رقم احلديث: 238ص ،7كتاب الضحااي، النهي عن اجملثمة، ج  1
 .5617، رقم احلديث: 434، ص12كتاب احلظر واإلابحة، ذكر لعن املصطفى صلى هللا عليه وسلم املمثل ابلشيء من احليوان، ج  2
 .5801و5247و5018و4622و3133رقم احلديث:  (3)
 .7575رقم احلديث:، 261، ص4جكتاب الذابئح،  (4)
 .2016قم احلديث: ر ، 1257، ص2جمثلة احليوان، كتاب األضاحي، ابب النهي عن  (5)
وأبواب السري، ابب حترمي قتل ما له 18058و18057رقم احلديث: ، 120، ص9جكتاب األضاحي، ابب النهي عن مثلة احليوان،  (6)

 .18134رقم احلديث: ، 148، ص9، جروح إال أبن يذبح فيؤكل
 .355، ص6تاريخ الكبري، جوالبخاري، ال ،162، ص22املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .164-162، ص22املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .164، ص22املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .355، ص6البخاري، التاريخ الكبري، ج (10)
 .249، ص6ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (11)
 .117، ص14اخلطيب، اتريخ بغداد، ج (12)
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 .(1)وقال النسائي: ثقة صاحب حديث
 .(2)اتبان يف الثقوذكره ابن ح

 .(3)قال الذهيب: حافظ إمام ثبتو 
 .(4): ثقة حافظوقال ابن حجر

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  ثقة حافظفالراوي  احلكم على الراوي:
 (5)حيىي

 (6)شعبة
 واملنهال بن عمر 

 .(7)الكويف ،موالهم ،املنهال بن عمرو األسدي، أسد خزمية امسه ونسبه:
 .(8) وغريهم وسويد بن غفلة، أنس بن مالك، وزر بن حبيش، وسعيد بن جبري روى عن شيوخه:

 .(9)وغريهم وشعبة بن احلجاج ومنصور بن املعتمر ،األعمشو احلجاج بن أرطاة، روى عنه  تالميذه:
 العلماء فيه:  أقوال
 .: ثقة(12) حيىي بن معني، و (11) ، وأبو حامت10العجليقال 

 .(13)اتوذكره ابن حبان يف الثق
 14وثقه بن معنيوقال الذهيب: 

 .(15)صدوق رمبا وهم :وقال ابن حجر

                                                           
 .117، ص14اخلطيب، اتريخ بغداد، ج (1)
 .487ص، 8ابن حبان، الثقات، ج (2)
 .56، ص2الذهيب، تذكرة احلفاظ، ج (3)
 .424تقريب التهذيب، صابن حجر،  (4)
 .25على صفحة ثقة قد تقدم ذكره  (5)
 .20ثقة تقدم ذكره على صفحة  (6)

 .568، ص28املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .569، ص28املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .570-569، ص28كمال، جاملزي، هتذيب ال (9)

 .300، ص2العجلي، الثقات، ج 10
 .357، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (11)
 .570-569، ص28املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
 .144، ص8ابن حبان، الثقات، ج (13)

 .298، ص2الذهيب، الكاشف، ج 14
 .547ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (15)
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 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.صدوق فالراوي احلكم على الراوي: 
 (1)سعيد بن جبري

 (2)ابن عمر

 اإلسناداثلثا: احلكم على 
 وهو صدوق. املنهال بن عمروث هبذا اإلسناد حسن ألن فيه ياحلد

 لة احلديث على املوضوعوجه دالرابعا: 

عوقب ابللعنة وهي عقوبة  قطع أطرافه أو أنفه أو أذنه وحنو ذلك،بوجه داللة احلديث أنَّ من مثل ابحليوان 
 من العقوابت املعنوية.

 للحديثخامسا: املعىن اإلمجايل 
 تقدم يف احلديث السادس والعشرين.

 سادسا: فوائد احلديث
 لعشرين.تقدم يف احلديث السادس وا

  

                                                           
 .139ة ثبت تقدم ذكره على صفحثقة  (1)
 .40صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (2)
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 عشرسابع الاحلديث 
ثـََنا  أخرج اإلمام الَتمذي رَحه هللا يف سننه:( 1487)-27 ثـََنا ِإمْسَاِعيلخ َحدَّ َأمْحَدخ ْبنخ َمِنيٍع، قَاَل: َحدَّ

ًبا َأْو اختَََّذ َكْلًبا لَْيَس َمْن اقْـَتىَن َكلْ ملسو هيلع هللا ىلص: ْبنخ ِإبـْرَاِهيَم، َعْن أَيُّوَب، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن عخَمَر قَاَل: قَاَل َرسخولخ هللِا 
 .(1) يـَْوٍم ِقريَاطَانِ ِبَضاٍر َواَل َكْلَب َماِشَيٍة نـََقَص ِمْن َأْجرِِه كخلَّ 

 أوال: ختريج احلديث
 .(2)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه من طريق مالك، عن انفع هبذا اإلسناد مبعناه .1
عن سامل، عن أبن عمر  -كليهما-ريوأخرجه اإلمام النسائي من طرق: من طريق حنظلة، والزه .2

طريق عوف، عن احلسن، عن عبد هللا بن ، ومن (4)، ومن طريق انفع عن ابن عمر مبعناه(3)مبعناه
 (.5)مغفل مبعناه

 -ثالثتهم-وأخرجه اإلمام أمحد رمحه هللا يف مسنده من طرق:من طريق انفع وسامل وعبدهللا بن دينار .3
، ومن طريق احلسن، قال: حدثين (7) أيب هريرة مبعناهيب سلمة، عن ، ومن طريق أ(6)عن ابن عمر مبعناه

 .(8) اهعبد هللا بن مغفل مبعن
 .(9) وأخرجه اإلمام ابن حبان يف صحيحه من طريق احلسن عن عبد هللا بن مغفل مبعناه .4
 .(10) وأخرجه اإلمام البيهقي يف سننه من طريق سامل، عن ابن عمر مبعناه .5

  

                                                           
 .131، ص3كتاب املساجد، النهي عن اختاذ القبور مساجد، ج( 1)
، 1201، ص3كتاب املساقاة، ابب األمر بقتل الكالب، وبيان نسخه، وبيان حترمي اقتنائها إال لصيد، أو زرع، أو ماشية وحنو ذلك، ج( 2)

 .1574:رقم احلديث
وأيضا كتاب الصيد والذابئح، الرخصة .4284، رقم احلديث:186، ص7والذابئح، الرخصة يف إمساك الكلب للماشية، ج كتاب الصيد( 3)

 .4287، رقم احلديث:188، ص7يف إمساك الكلب للماشية، ج
  .4286احلديث:، رقم 188، ص7كتاب الصيد والذابئح، الرخصة يف إمساك الكلب للماشية، ج( 4)
  .4288، رقم احلديث:188، ص7ابئح، الرخصة يف إمساك الكلب للماشية، جكتاب الصيد والذ( 5)
 .6443، 4944، 4549، 4479مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما، رقم احلديث: ( 6)
 .7621مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما، رقم احلديث:( 7)
 .42056ر رضي هللا عنهما، رقم احلديث:مسند عبد هللا بن عم( 8)
، رقم 466، ص12كتاب احلظر واإلابحة، ابب قتل احليوان، ذكر نقص األجر عن مقتين الكالب إال أجناسا معلومة منها، ج( 9)

 .5650احلديث:
وكتاب البيوع، ابب ما جاء فيما حيل  .11022، رقم احلديث:14، ص6كتاب البيوع، ابب ما جاء فيما حيل اقتناؤه من الكالب، ج( 10)

، رقم 15، ص6و كتاب البيوع، ابب ما جاء فيما حيل اقتناؤه من الكالب، ج .11025، رقم احلديث:15، ص6لكالب، جاقتناؤه من ا
 .11027احلديث:
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 دإلسنااثنيا: تراجم رواة ا
 أَحد بن منيع

 .(1)األصم، بغداديأمحد بن منيع بن عبد الرمحن البغوي، أبو جعفر  امسه ونسبه:
 .(2)روى عن ابن علية، وابن عيينة، وابن املبارك، وأيب نعيم الفضل بن دكني، ووكيع وغريهمشيوخه: 
 .(3)روى عنه أبو يعلى املوصلي، وابن أيب الدنيا، وابن خزمية وغريهم تالميذه:
 .(4)ولد سنة ستني ومئةوالدته: 

 .(5)سنة أربع وأربعني ومئتنيوفاته: 
 العلماء فيه: أقوال

 : ثقة.(7)، والذهيب(6)قال النسائي
 .(8)صدوق: قال أبو حامتو 

 .(9)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(10)وقال ابن حجر: ثقة حافظ

 جر رمحه هللا تعاىل.كما قال احلافظ ابن حثقة حافظ  فالراوي  احلكم على الراوي:
 إمساعيل بن إبراهيم

 .  (11)إبراهيم بن مقسم األسدى موالهم أبو بشر البصرى، املعروف اببن عليةإمساعيل بن  امسه ونسبه:
 .(12)إسحاق بن سويد، وأيوب السختياين، ومحيد الطويل، والثوري، وشعبة وغريهم روى عن شيوخه:

 .(13)وغريهم بن حنبل، وأمحد بن منيعد بن إبراهيم، وأمحد إبراهيم بن دينار، وأمح روى عنه تالميذه:

                                                           
 .204، ص1، الذهيب، الكاشف، ج495، ص1املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .495، ص1املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .496، ص1املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .497، ص1هتذيب الكمال، ج املزي، (4)
 .6، ص2البخاري، التاريخ الكبري، ج (5)
ىف: تسمية مشايخ أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي وذكر املدلسني، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي )املتو  (6)

 .58هـ ، ص1423ة، الطبعة: األوىل مكة املكرم -هـ(، بتحقيق: الشريف حامت بن عارف العوين، دار عامل الفوائد 303
 .483، ص1سري أعالم النبالء، ج (7)
 .78، ص2ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (8)
 .22، ص8ابن حبان، الثقات، ج  (9)
 .85ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (10)
 .23، ص3زي، هتذيب الكمال، جامل (11)
 .25و24، ص3املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
 .26و25، ص3ذيب الكمال، جاملزي، هت (13)
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 .(1)ولد سنة عشر ومائة والدته:
 .(2)مات سنة ثالث وتسعني ومائة وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(3)قال ابن سعد: كان ثقة ثبتا يف احلديث حجة
 .(4)وقال النسائي: ثقة ثبت

 .(5)وقال حيىي ابن معني: كان ثقة مأموان صدوقا
 .(6)وقال الذهيب: إمام حجة

 .(7)قال ابن حجر: ثقة حافظ
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة حافظ  فالراوي  احلكم على الراوي:

 أيوب السختياِن
أيوب بن أيب متيمة، وامسه كيسان، السختياين، أبو بكر البصري، موىل عنزة، ويقال: موىل  امسه ونسبه:

 .  (8)جهينة
 .(9)والزهري، وابن سريين وغريهمخالد بن دريك، واحلسن البصري، وانفع،  ى عنو ر  شيوخه:

 .(10)علي بن املبارك، ومحاد بن سلمة، والثوري، وشعبة، ومالك وغريهم روى عنه تالميذه:
 .(11)ولد سنة ست وستني وقيل سنة مثان وستني والدته:

 .(12)مات سنة إحدى وثالثني ومئة وفاته:
 ه:العلماء في أقوال

 .(13)احلديثقال ابن سعد: كان أيوب ثقة ثبتا يف 

                                                           
 .235، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (1)
 .236، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (2)
 .236، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (3)
 .30، ص3املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .276، ص1ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج (5)
 .386، ص1الذهيب، الكاشف، ج (6)
 .105تقريب التهذيب، ص ابن حجر، (7)
 .457، ص3املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .458، ص3املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .460-459، ص3املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .463، ص3يب الكمال، جاملزي، هتذ (11)
 املرجع السابق. (12)
 .183، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (13)
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 .(1)وقال النسائي: ثقة ثبت
وقال أبو حامت: سئل ابن املديين: من أثبت أصحاب انفع؟ قال: أيوب وفضله، ومالك وإتقانه، وعبيد 

 .(2)هللا وحفظه
 .(3)وقال ابن حجر: ثقة ثبت حجة

 حجر رمحه هللا تعاىل. حلافظ ابنكما قال اثقة ثبت حجة  فالراوي احلكم على الراوي: 
 (4)انفع

 (5)ابن عمر

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .احلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن الرواة فيه كلهم ثقات

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
وجه داللة احلديث أن من سافر يف صحبة الكلب أو مع رفقة وفيهم حيوان فيه جرس فإنه حيرم من 

 معنوية تلزم احلرمان من إعانتهم على الطاعة.ملالئكة، وهذه عقوبة مرافقة ا
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

لغري حاجة -وليس هذا الكلب حلراسة ماشية وال زرع وال كلب صيد -أن من اختذ كلباً يف منزله أو داره 
 .نقص من أعماله الصاحلة كل يوم مقدار قرياطني ؛من احلاجات املعتربة شرعاً 

 سادسا: فوائد احلديث
 .(6)التحذير من األعمال اليت يف ارتكاهبا نقص األجر .1
 .(7)لطف هللا تعاىل ورأفته بعباده حيث أابح هلم اقتناء الكالب للحاجة كالصيد وحراسة املاشية والزرع .2
 .(8)األجرالتحذير من األعمال اليت يف ارتكاهبا نقص  .3
 عا.حترمي اختاذ الكلب لغري مصلحة معتربة شر  .4
 .9ابتعاد املالئكة عن املكان الذي فيه كلب .5

                                                           
 .346، ص3املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 املرجع السابق. (2)
 .117ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (3)
 .118ثقة ثبت تقدم ذكره على صفحة  (4)
 .40صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (5)
 .159، ص12العيين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج (6)
 .263، ص1السبكي، املنهل العذب املورود، ج (7)
 .159، ص12حيح البخاري، جالعيين، عمدة القاري شرح ص (8)
 .170، ص5محزة حممد قاسم، منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري، ج 9
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 عشر لثامنااحلديث 
ثنا  رَحه هللا يف سننه: أبو داود( أخرج اإلمام 2555)-28 ثنا زهرٌي، حدَّ ثنا أمحدخ بن يونَس، حدَّ حدَّ

 فيها "ال تصحبخ املالئكةخ رخْفقةً : -ملسو هيلع هللا ىلص-هخريرَة، قال: قاَل رسولخ هللا سهيلخ بن أيب صاحٍل، عن أبيه عن أيب 
 .(1)كلٌب أو َجرٌس"

 أوال: ختريج احلديث
 .(2)أخرجه مسلم يف صحيحه من طريق سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة جزءا منه .4
 .(3)هريرة جزءا منهوأخرجه الرتمذي يف سننه من طريق سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب  .5
عن أيب هريرة جزءا  -كليهما- وأيب صاحلوأخرجه النسائي يف سننه الكربى من طريق زرارة بن أوىف .6

 .(4)منه
وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طرق: من طريق سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة  .7

 .(5)بنحوه
 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد

 (6)أَحد بن يونس
 .(7)زهري

 سهيل بن أيب صاحل
 .(8)طفاينيد املدىن، موىل جويرية بنت األمحس، الغسهيل بن أىب صاحل: ذكوان السمان، أبو يز  امسه ونسبه:

 .(9)أيب صاحل ذكوان، وسعيد بن املسيب، واألعمش، والزهرى وغريهم : روى عنشيوخه
 .(10)عياش، وجرير بن حازم، والثورى وغريهمروى عنه زهري بن معاوية، وابن علية، وابن تالميذه: 

                                                           
 .2555، رقم احلديث، 205، ص4سنن أيب داؤد، كتاب اجلهاد، ابب يف تعليق األجراس،  (1)
ما ينقض الصالة، وما ال ، وأيضا يف كتاب السهو، ذكر 8759، رقم احلديث:110، ص8كتاب السري، التغليظ يف األجراس، ج( 2)

 .11941، رقم احلديث:427، ص10ينقضها، ج
 .1703، رقم احلديث:259، ص3راس، جكتاب السري، التغليظ يف األج( 3)
 .2113، رقم احلديث:1672، ص3كتاب اللباس والزينة، ابب كراهة الكلب واجلرس يف السفر، ج(4)
 .9089، 10941، 9738، 8528، 8337، 8097، 7566مسند أيب هريرة رضي هللا عنه، رقم احلديث:( 5)
 .111ثقة حافظ تقدم ذكره على صفحة ( 6)
 .40قد تقدم ذكره على صفحة ثقة ثبت ( 7)
، 246، ص4، وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج104، ص4، والبخاري، التاريخ الكبري، ج426، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (8)

 .513ص، 8واملزي، هتذيب الكمال، ج
 املراجع السابقة. (9)
 املراجع السابقة. (10)
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 .(1)مات ابملدينة سنة إحدى ومائة وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(2)قال العجلى: ثقة
 . (3)وقال النسائى: ليس به أبس
 .(4)وقال: ُيطىءذكره ابن حبان يف الثقات، 

 .(5)صدوق تغري حفظه أبخرة  وقال ابن حجر:
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.صدوق   فالراوياحلكم على الراوي: 

 (6)ذكوان
 (7)أبو هريرة

 إلسناداثلثا: احلكم على ا
 .وهو صدوقسهيل بن أيب صاحل  ألن الرواة فيه حسن احلديث هبذا اإلسناد

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
صحبة الكلب أو مع رفقة فيهم حيوان فيه جرس فإنه حيرم من مرافقة وجه داللة احلديث أن من سافر يف 

 الطاعة. املالئكة، وهذه عقوبة معنوية تلزم احلرمان من إعانتهم على
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

أن من سافر يف صحبة الكلب أو حيوان من فرس أو مجل فيه جرس فإنه حيرم مرافقة -ملسو هيلع هللا ىلص-قال النيب 
 .(8)املالئكة

                                                           
 .426، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (1)
 .440، ص1العجلي، الثقات، ج (2)
 .263، ص4ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج،  (3)
 .418، ص6ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .260ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (5)
 .181فحة تقدم ذكره على ص ثبتثقة  (6)
 .19صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (7)
 .115، ص11التَّنويرخ َشرْحخ اجلَاِمع الصَِّغرِي، ج الصنعاين، (8)
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 سادسا: فوائد احلديث

 .1عنه فيه دليل على عقوبة من يقتين الكلب لغري حاجة، فإن املالئكة ستبتعد .1
 .ينقصها احلة والتحذير من العمل مبااحلث على تكثري األعمال الص .2
 .هلم أمور معاشهم ومعادهمملسو هيلع هللا ىلص بيان لطف هللا تعاىل خبلقه يف إابحة ما هلم به نفع وتبليغ نبيهم .3
 .2الراجحة على املفسدة لوقوع استثناء ما ينتفع به مما حرم اختاذهوفيه ترجيح املصلحة  .4

  

                                                           
 .302، ص24العباد، شرح سنن أيب داود، ج 1
 .7، ص5فتح الباري شرح صحيح البخاري، جالعسقالين،  2
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 التاسع عشر احلديث
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن : يف سننه رَحه هللا أبو داوداإلمام  أخرج( 3480)-29

يقول عام  -ملسو هيلع هللا ىلص-، أنه مسع رسول هللا عن جابر بن عبد هللا يزيد بن أيب حبيب، عن عطاء بن أيب رابح
، -ملسو هيلع هللا ىلص -الفتح وهو مبكة: إن هللا عز وجل حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام " فقيل: اي رسول هللا 

ى هبا السفن ويدهن هبا اجللود، ويستصبح هبا الناس؟ فقال: "ال، هو حرام" مليتة، فإنه يطلأرأيت شحوم ا
: "قاتل هللا اليهود! إن هللا ملا حرم عليهم شحومها، أمجلوه مث ابعوه، عند ذلك -ملسو هيلع هللا ىلص -مث قال رسول هللا 

 .(1)فأكلوا مثنه"
 ختريج احلديث أوال:

 . (2)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه .1
 .(3)إلمام مسلم يف صحيحهجه اوأخر  .2
 .(4)وأخرجه اإلمام ابن ماجه يف سننه .3
 . (5)وأخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه .4
 .(6)اإلمام النسائي يف سننهوأخرجه  .5
 .(7)وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده .6

 هبذا اإلسناد وذكروا أبلفاظ متقاربة.كلهم من طريق بن أيب حبيب، 
 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد

 (8)سعيد ة بنقتيب

 الليث
 .(9)ليث بن سعد، أبو احلارث، موىل فهم، مصريامسه ونسبه:

                                                           
 .351، ص5كتاب البيوع، ابب يف مثن اخلمر وامليتة، ج  (1)
 .2236، رقم احلديث: 84، ص3ب البيوع، ابب بيع امليتة واألصنام، جكتا (2)
 .1581، رقم احلديث:1207، ص3وامليتة، واخلنزير، واألصنام، جكتاب املساقاة ابب حترمي بيع اخلمر،  (3)
 .2167، رقم احلديث:294، ص3أبواب التجارات، ابب ما ال حيل بيعه، ج (4)
 .1297، رقم احلديث:582، ص2بيع جلود امليتة واألصنام،  أبواب البيوع، ابب ما جاء يف (5)
، 7، وكتاب البيوع، ابب بيع اخلنزير، 4256، رقم احلديث: 177، ص7شحوم امليتة، كتاب الفرع والعترية، ابب النهي عن االنتفاع ب (6)

 4669، رقم احلديث: 309ص
 .14472رقم احلديث: ، 360، ص22كتاب البيوع، ج( 7)
 .30تقدم ذكره على صفحة  ثقة ثبت (8)
، 180-179، ص7، ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج230، ص2، والعجلي، الثقات ج246، ص7البخاري، التاريخ الكبري، ج (9)

-459، ص8، ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج 163-144، ص8، وسري أعالم النبالء 255-264، ص24املزي، هتذيب الكمال، ج
465. 
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 .(1)مليكة، وعطاء، والزهرى، وبكري بن األشج وغريهم:روى عن ابن أيب شيوخه
 .(2)روى عنه ابن املبارك، وهشيم، والوليد بن مسلم، وابن وهب، وأبو صاحل وغريهمتالميذه: 

 .(3)سنة أربع وتسعنيوالدته: 
 .(4)مات سنة مخس وسبعني ومئةوفاته: 

 العلماء فيه: أقوال
 : ثقة.(8)، وحيىي بن معني(7)املديين، وعلي بن (6)، والعجلي(5)ابن سعد قال

 (9)وقال ابن حجر:ثقة ثبت.
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة ثبت  احلكم على الراوي: 

 يزيد بن أيب حبيب
 .(10)ن أيب حبيب )سويد( يكىن أاب رجاء، املصري، موىل لبين عامرد بيزيامسه ونسبه: 

 .(11)حلارث، وأيب الطفيل، وعطاء بن أيب رابح، والزهري وغريهم: روى عن عبد هللا بن اشيوخه
 .(12)الليث بن سعد، وحممد بن إسحاق، وحيوة بن شريح، وحيىي بن أيوب وغريهمروى عنه تالميذه: 

 .(13)سنيبعد سنة مخولد والدته: 
 .(14)مات سنة مثان وعشرين ومائةوفاته:
 العلماء فيه: أقوال

                                                           
 بقة.املراجع السا (1)
 .املراجع السابقة (2)
 .246، ص7البخاري، التاريخ الكبري، ج (3)
 .246، ص7البخاري، التاريخ الكبري، ج (4)
 .517، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (5)
 .230، ص2، جالعجلي، الثقات (6)
 .179، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (7)
 .179، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (8)
 .464تقريب التهذيب، صابن حجر،  (9)
، وابن 361، ص2العجلي، الثقات، ج، و 336، ص8، والبخاري، التاريخ الكبري، ج 513، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (10)

، 2، والكاشف ج267، ص9اجلرح والتعديل، ج ، وابن أيب حامت،31، ص6، والذهيب، سري أعالم النبالء 546، ص5حبان، الثقات، ج
 .600، وابن حجر، تقريب التهذيب، ص319-318، ص11، وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج381ص

 املراجع السابقة. (11)
 املراجع السابقة. (12)
 .31، ص6الذهيب، سري أعالم النبالء ج (13)
 .513، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (14)
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 : ثقة.(4)، وأبوحامت(3)، وشعبة(2)والعجلي، (1)ابن سعد قال
 .(5)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(6)وقال ابن حجر: ثقة فقيه وكان يرسل
 .مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللافالراوي ثقة احلكم على الراوي: 

 عطاء بن أيب رابح
 .(7)املكيعطاء بن أيب رابح، أبو حممد، القرشي، موالهم امسه ونسبه:

 .(8):روى عن عائشة، وأيب هريرة، وأم سلمة، وابن عمرشيوخه
 .(9)وى عنه يزيد بن أيب حبيب، والليث، والزهري، واألوزاعي، وأبو حنيفة وغريهمر تالميذه:

 .(10)سنة سبع وعشرينولد والدته:
 .(11)مات سنة مخس عشرة ومائةه:وفات

 العلماء فيه: أقوال
 : ثقة.(13)والعجلي، (12)ابن سعد قال

 .(14)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(15)وقال ابن حجر: ثقة فقيه فاضل لكنه كثري اإلرسال

 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.فالراوي ثقة احلكم على الراوي: 

                                                           
 .513، ص7الكربى، ج ابن سعد، الطبقات (1)
 .361، ص2ت، جالعجلي، الثقا (2)
 .267، ص9ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (3)
 .267، ص9ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (4)
 .546، ص5ابن حبان، الثقات، ج (5)
 .600تقريب اهلذيب، ص (6)
، ص 6والتعديل، جوابن أيب حامت، اجلرح ، 22-20، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج، و 463، ص 6البخاري، التاريخ الكبري، ج (7)

، واملزي، 88-78، ص5، والذهيب، سري أعالم النبالء ج198، ص5، وابن حبان، الثقات، ج135، ص2ج والعجلي، الثقات،، 330
 .391تقريب التهذيب ، ص، وابن حجر،  379، ص 12، وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج86-70، ص20هتذيب الكمال ج

 املراجع السابقة. (8)
 ابقة.املراجع الس (9)
 .198، ص5ابن حبان، الثقات، ج (10)
 املرجع السابق. (11)
 .22-20، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (12)
 .135، ص2، جالعجلي، الثقات (13)
 .198، ص5ابن حبان، الثقات، ج (14)
 .391ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (15)
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 (1)جابر بن عبد هللا

 حلكم على اإلسنادا: ااثلث
 .كلهم ثقاتاحلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن الرواة فيه  

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
حرم اّللَّ عليهم شحوم امليتة  ألهنم ملا وجه داللة احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم دعا على اليهود

لعنة، و هذه اللعنة يف حق كل واحد من ارتكب قوا الفيستح اخرتعوا من احليلة فأمجلوها وأذابوها فباعوها
 .هذه األفعال الشنيعة

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
عن  ملسو هيلع هللا ىلصبيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام. فسئل النيب -عز وجل-ألصحابه حرم هللا  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب قال 

أنه حرام. عندئذ دعا ملسو هيلع هللا ىلصل النيب شحوم امليتة، يطلى هبا السفن ويدهن هبا اجللود، ويستصبح هبا الناس.فقا
اخرتعوا من احليلة فأمجلوها حرم اّللَّ عليهم شحوم امليتة على اليهود بلعنة هللا تعاىل ألهنم ملا  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 وأذابوها فباعوها.
 سادسا: فوائد احلديث

 فيه حرمة بيع شحوم امليتة. .1
 مثنه. وفيه أن ما ال حيل أكله واالنتفاع به ال جيوز بيعه، وال حيل أكل .2
 وفيه إبطال احليل والوسائل للوصول إىل احملرم. .3
 .(2)وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم مثنه .4

  

                                                           
 .57صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (1)
 .309، ص6عم شرح صحيح مسلم، جفتح املن موسى شاهني، (2)
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 العشروناحلديث 
ثـََنا حَيْىَي َوهخَو اْبنخ زََكرايَّ ( أخرج اإلمام النسائي رَحه هللا يف سننه: 4422)-30 َبةخ قَاَل: َحدَّ َأْخرَباََن قـختَـيـْ

َعِليًّا: َهْل َكاَن َرسخولخ اّللَِّ  اْبِن َحيَّاَن يـَْعيِن َمْنصخورًا، َعْن َعاِمِر ْبِن َواثَِلَة قَاَل: َسَأَل َرجخٌل ْبِن َأيب زَاِئَدَة، َعنْ 
ئً ملسو هيلع هللا ىلص النَّاِس  ا دخونَ يخِسرُّ إِلَْيَك ِبَشْيٍء دخوَن النَّاِس؟ فـََغِضَب َعِليٌّ َحىتَّ امْحَرَّ َوْجهخهخ َوقَاَل: َما َكاَن يخِسرُّ ِإيَلَّ َشيـْ

َثيِن أِبَْرَبِع َكِلَماٍت، َوأاََن َوهخَو يف اْلبَـْيتِ  َلَعَن اّللَّخ َمْن َلَعَن َواِلَدهخ، َوَلَعَن اّللَّخ َمْن َذَبَح ِلَغرْيِ »، فـََقاَل: َغرْيَ أَنَّهخ َحدَّ
، َوَلَعَن اّللَّخ َمْن آَوى حمخِْداًث، َوَلَعَن اّللَّخ َمْن َغريََّ َمَنا  .(1)«َر اأْلَْرضِ اّللَِّ

 أوال: ختريج احلديث
أحدمها من طريق مروان بن معاوية الفزاري وسليمان أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه من طريقني:  .1

، واآلخر من طريق القاسم (2) عن منصور بن حيان، هبذا اإلسناد أبلفاظ متقاربة -كليهما-بن حيان
 .(3) بن أيب بزة، عن أيب الطفيل ذكره أبلفاظ متقاربة

 .(4)مثلهلفاظ وأخرجه اإلمام النسائي يف سننه الكربى عن منصور بن حيان، هبذا اإلسناد أب .2
وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق أيب خالد األمحر، عن منصور بن حيان، هبذا اإلسناد  .3

 .(6)، ومن طريق القاسم بن أيب بزة، عن أيب الطفيل ذكره أبلفاظ متقاربة(5)مبعناه
 جم رواة اإلسناد: ترااثنيا

 قتيبة
 .(7)عبد هللا، أبو رجاء، البغالين، موىل ثقيفقتيبة بن سعيد بن مجيل بن طريف بن امسه ونسبه: 

 .(8): روى عن الليث، ومالك، ومحاد بن زيد، وأيب عوانة، وابن عليةشيوخه
 .(9)ة، وغريهمروى عنه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والرتمذي، وأبو زرعتالميذه: 

 .(10)سنة مخسني ومائة ولدوالدته: 
                                                           

 .232، ص7جمن ذبح لغري هللا عز وجل، كتاب الضحااي،   (1)
 .1978رقم احلديث:، 1567، ص3جابب حترمي الذبح لغري هللا تعاىل ولعن فاعله، كتاب األضاحي،  (2)
 .9791رقم احلديث:، 1567، ص3جابب حترمي الذبح لغري هللا تعاىل ولعن فاعله، كتاب األضاحي،  (3)
 .4496، رقم احلديث: 358، ص4جكتاب الضحااي، ما ذبح لغري هللا،  (4)
 .855، رقم احلديث: 212، ص2ج (5)
 .1307رقم احلديث:، 432، ص2ج وأيضا يف954رقم احلديث:، 264، ص2ج (6)
، 7، اجلرح والتعديل، ج، ابن أيب حامت195، ص7ج ، ج، والبخاري، التاريخ الكبري، 379، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج  (7)

، وابن حجر، 134، ص2والذهيب، الكاشف، ج، 525، ص23، واملزي، هتذيب الكمال، ج20، ص9، وابن حبان، الثقات، ج140ص
 .545، وتقريب التهذيب، ص 358، ص8هتذيب التهذيب، ج

 .527-524، ص23املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .528-527، ص23املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .20، ص9ابن حبان، الثقات، ج (10)
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 .(1)أربعني ومئتنيمات سنة وفاته: 
 أقوال العلماء فيه:

 : ثقة.(4)، والنسائي(3)، وأبوحامت(2)حيىي بن معني قالو 
 .(5)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(7): صدوق(6)وقال ابن خراش
 .(8): ثقةابن حجرقال و 

 ت كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ة ثبقث فالراوياحلكم على الراوي: 
 حيىي بن زكراي 

 .(9)حيىي بن زكراي بن أيب زائدة، أبو سعيد، اهلمداين، الكويف امسه ونسبه:
 .(10)روى عن إمساعيل بن أيب خالد، وابن عيينة، واألعمش، وشعبة، منصور بن حيان وغريهم: شيوخه

 .(11)وغريهم د بن حنبل، وأمحد بن منيعي ابن املديين، وأمحقتيبة بن سعيد، وعل روى عنهتالميذه: 
 .(12)مات سنة ثالث ومثانني ومئة وفاته:

 أقوال العلماء فيه: 
 .(14)حيىي بن معني: ثقة، و (13)قال العجلي

 .(15)وذكره ابن حبان يف الثقات

                                                           
 .195، ص7البخاري، التاريخ الكبري، ج (1)
 ، وقال: ثقة.140، ص7رح والتعديل، جابن أيب حامت، اجل (2)
 ، وقال: ثقة.140، ص7، اجلرح والتعديل، جابن أيب حامت (3)
 ، وقال: ثقة.469، ص12اتريخ اخلطيب، ج (4)
 .20، ص9ابن حبان، الثقات، ج (5)
البغدادي.قال أبو نعيم بن عدي:ما رأيت أحفظ افظ البارع الناقد أبو حممد بن عبد الرمحن بن يوسف بن سعيد بن خراش املروزي احل (6)

ذ منه، وقال أبو زرعة الرازي: كان رافضيا خرج مثالب الشيخني يف جزأين و أهدامها إىل بندار فأجازه أبلفي درهم بىن له هبا حجرة فمات إ
 (.301.)السيوطي، طبقات احلفاظ، صه283روى مراسيل وصلها و مواقيف رفعها.مات سنة فرغ منها، وقد 

 .469، ص12اتريخ اخلطيب، ج (7)
 . وقال: ثقة ثبت.454ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (8)
 .306، ص31، واملزي، هتذيب الكمال، ج273، ص8البخاري، التاريخ الكبري، ج (9)
 .306، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .307-306، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .273، ص8التاريخ الكبري، جالبخاري،  (12)
 .352، ص2العجلي، الثقات، ج (13)
 .145، ص9، اجلرح والتعديل، جابن أيب حامت (14)
 .615، ص7ابن حبان، الثقات، ج (15)
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 .(1)حافظ ثبت متقنقال الذهيب: 
 .(2): ثقة متقنوقال ابن حجر

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  ثقة متقن اويلر فااحلكم على الراوي: 
 منصور بن حيان األسدي

 .(3)منصور بن حيان بن حصني، األسدي امسه ونسبه:
 .(4)وغريهم روى عن روى عن عامر بن واثلة، وعمرو بن ميمون، وسعيد بن جبري، والشعيب: شيوخه

 .(5)ويزيد بن هارون وغريهم ،ابن زكرايروى عنه الثوري، وشعبة بن احلجاج، وحيىي تالميذه: 
 (6)مات سنة ثالث ومثانني ومئة وفاته:

 أقوال العلماء فيه: 
 : ثقة.(9)وابن حجر، (8)، ، وحيىي بن معني(7)قال العجلي

 .(10)قال أبو حامت: هو من أثبت الناس
 .(11)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(12)حافظ حجةقال الذهيب: 
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة  ي راو فالاحلكم على الراوي: 

 عامر بن واثلة
عامر بن واثلة بن عبد هللا بن عمري بن جابر بن محيس بن جزء بن سعد بن ليث، أبو  امسه ونسبه:

 (13)الطفيل، املكي، رضي هللا عنه

                                                           
 .196، ص1الذهيب، تذكرة احلفاظ، ج (1)
 .590ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (2)
 . 306، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .521، ص28املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .521، ص28املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .273، ص8البخاري، التاريخ الكبري، ج (6)
 .298، ص2العجلي، الثقات، ج (7)
 .171، ص8، اجلرح والتعديل، جابن أيب حامت (8)
 .546ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (9)
 .711، ص8، اجلرح والتعديل، جابن أيب حامت (10)
 .476، ص7ابن حبان، الثقات، ج (11)
 .296، ص2الذهيب، الكاشف، ج (12)
 . 79، ص14. املزي، هتذيب الكمال، ج457، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (13)
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 .(1)وعن ابن عباس، وأيب بكر، وعلي، وعمر وغريهم ،ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النيب شيوخه: 
 .(2)ريهمروى عنه منصور بن حيان، عمرو بن دينار، وفرات القزاز، وقتادة، والزهري وغذه: تالمي

 .(3)مات سنة عشر ومئةوفاته: 
 علي بن أيب طالب

روى عن عمر،  .(4)علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم، أبو احلسن، القرشي، رضي هللا عنه
روى عنه ابنه إبراهيم التيمي،  .(5)، وحذيفة، وغريهموعلي، وعبد هللا بن مسعود، وسعد بن أيب وقاص

 سنة أربعني. تويف .(6)واحلكم بن عتيبة وغريهموإبراهيم النخعي، 
 اثلثا: احلكم على اإلسناد

 .احلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن الرواة فيه كلهم ثقات

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
عالمات من ذبح لغريهللا تعاىل، ومن أعان حمداث ومن تغري  الديه، و من لعن و وجه داللة احلديث واضح أن 

األرض، وحدودها، عوقب بلعن هللا تعاىل واللعنة طرد من رمحة هللا تعاىل، وهذه عقوبة من العقوابت 
 املعنوية.

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
 تعاىل وهم: من لعن والديه، ومن رضي هللا تعاىل عنه أن أربعة أشخاص ملعونون عند هللا عليقال سيدان 

 .(7)ن أعان حمداث ومن غري  عالمات األرضتعاىل، ومذبح لغريهللا 
 سادسا: فوائد احلديث

 احلرص على كتابة العلم. .1
 مْن ذبح لغري هللا تعاىل، هو ملعون، ومطرود عن رمحة هللا تعاىل. .2
 حترمي لعن الوالدين. .3
 يت تعل ق هبا حقوق النَّاس.حترمي تغيري عالمات األرض، وحدودها ال .4

                                                           
 .80، ص14املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .80، ص14املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .81، ص14املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 ، وأسد الغابة259، ص6، والبخاري، التاريخ الكبري، ج161، ص6سعد، الطبقات الكربى، جابن  (4)

 م.1989 -هـ 1409بريوت، عام النشر:  –هـ(، دار الفكر 630أليب احلسن علي بن أيب الكرم ابن األثري )املتوىف: 
 .116، ص32املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .161، ص32املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
دار آل بروم للنشر  -، حملمد بن علي بن آدم، دار املعراج الدولية للنشر«ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب»شرح سنن النسائي املسمى  (7)

 .15إىل 12، ص34والتوزيع، الطبعة: األوىل، ج
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، وغري ذلك مْن -رضي هللا عنه-الرافضة، والشيعة، واإلمامي ة، مْن الوصي ة إىل علي  إبطالخ ما تزعمه  .5
 . (1)اخرتاعاهتم

                                                           
 .12، ص34ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب، ج (1)



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاِن
 مروايت العقوابت املعنوية املتعلقة ابلعبادات

 وفيه ثالثة مباحث
 والصالة والزكاةتعلقة ابلطهارة املبحث األول: العقوابت املعنوية امل

 املبحث الثاِن: العقوابت املعنوية املتعلقة ابلصوم واحلج والصدقة
 املبحث الثالث: العقوابت املعنوية املتعلقة أبحكام اجلهاد واجلنائز
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 املبحث األول: العقوابت املعنوية املتعلقة ابلطهارة والصالة والزكاة
 )وفيه عشر حديثا(

 األول احلديث
ثنا حييي، عن سخفيان، حدثين سننه:   رَحه هللا يف أبو داودأخرج اإلمام ( 97)-31 ثنا مخسدٌَّد، حدَّ حدَّ

رأى قوماً،  -ملسو هيلع هللا ىلص-منصور، عن ِهالل ابن ِيساٍف، عن أيب حييي عن عبد هللا بن عمرو: أنَّ رسوَل هللا 
م تلوحخ، فقال: "َويٌل لألعقاِب ِمَن النَّاِر، َأسِبغخوا ال  .(1)وضوَء"وأعقاهبخ

 أوال: ختريج احلديث
أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه من طريقني: أحدمها من طريق يوسف بن ماهك، عن عبد هللا  .1

يف سفرة سافرانها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصالةخ وحنن  -ملسو هيلع هللا ىلص–بن عمرو بن العاص وزاد ختلف عنا النيب 
، (2)لألعقاب من النار" مرتني أو ثالاثً ل نتوضأ، فجعلنا منسح على أرجلنا، فنادى أبعلى صوته: "وي
 .(3)واآلخر من طريق حممد بن زايد، قال: مسعت أاب هريرة مبعناه

، ومن طريق (4)وأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه من طرق: من طريق منصور بن املعتمر، هبذا اإلسناد .2
د، عن أيب بن زايحممد  ، ومن طريق(5)يوسف بن ماهك، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص مبعناه

، ومن طريق عبد الرمحن بن (7)ومن طريق سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة جزءا منه، (6)هريرة جزءا منه
 .(8)أيب بكر عن عائشة مبعناه

 . (9)مبعناه وأخرجه اإلمام النسائي يف سننه من طريق منصور بن املعتمر، هبذا اإلسناد .3
 .(10)ن أبيه، عن أيب هريرة جزءا منههيل، عطريق سمن  وأخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه .4

                                                           
 .97، رقم احلديث: 71، ص1أيب داود، كتاب الطهارة، ابب يف إسباغ الوضوء، جسنن  (1)
، 1، و كتاب العلم، ابب من أعاد احلديث ثالاث ليفهم عنه، ج60، رقم احلديث: 22، ص1كتاب العلم، ابب من رفع صوته ابلعلم، ج( 2)

 163، رقم احلديث: 44، ص1لقدمني، جميسح على ا، و كتاب الوضوء، ابب غسل الرجلني، وال 96، رقم احلديث: 30ص
 .165، رقم احلديث: 44، ص1كتاب الوضوء، ابب غسل األعقاب، ج  (3)
 ، 241، رقم احلديث: 214، ص1كتاب الطهارة، ابب وجوب غسل الرجلني بكماهلم،   (4)
 .241، رقم احلديث: 214، ص1كتاب الطهارة، ابب وجوب غسل الرجلني بكماهلم، ج  (5)
 .242، رقم احلديث: 214، ص1ارة، ابب وجوب غسل الرجلني بكماهلم، جكتاب الطه  (6)
 .240، رقم احلديث: 213، ص1كتاب الطهارة، ابب وجوب غسل الرجلني بكماهلم، ج( 7)
 .242، رقم احلديث: 214، ص1كتاب الطهارة، ابب وجوب غسل الرجلني بكماهلم، ج( 8)
 .111، رقم احلديث: 77ص ،1رجلني، جكتاب الطهارة، ابب إجياب غسل ال  (9)
 .41، رقم احلديث: 96، ص1، جابب ما، جاء ويل لألعقاب من النارأبواب الطهارة،  (10)
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يوسف بن ماهك، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق  .5
 .(2)، وأيضا من طريق عبد الرمحن بن أيب بكر عن عائشة مبعناه(1)بنحوه

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 (3)مسدد

 (4)حييي

 (5)ُسفيان

 (6)منصور

 افهالل بن يس
 .(7)األشجعي، الكويفموىل أشجع، هالل بن يساف، أبو احلسن، امسه ونسبه: 

 .(8)عبد هللا بن عمرو، وعائشة أم املؤمنني، وأيب الدرداء، وغريهم: روى عن شيوخه
 .(9)منصور بن املعتمر، وسعيد بن مسروق، وسلمة بن كهيل، وسليمان األعمش وغريهمتالميذه: 

 العلماء فيه:  أقوال
 : ثقة.(13) ابن حجرو  ،(12)، وحيىي بن معني(11)، والعجلي(10)ابن سعد قال

 .(14)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .احلافظ ابن حجر رمحه هللاثقة كما قال  فالراوياحلكم على الراوي: 

 أبو حييي

                                                           
 .6809، 6976، 7103رقم احلديث: ( 1)
 .24516، 24543، 24678، 24813، 25589، 26214رقم احلديث: ( 2)
 .87ثقة تقدم ذكره على صفحة ( 3)
 .25على صفحة ثقة تقدم ذكره ( 4)
 .85ثقة حافظ تقدم ذكره على صفحة ( 5)
 .54ثقة تقدم ذكره على صفحة ( 6)
، والذهيب، الكاشف، 503، ص5، وابن حبان، الثقات، ج460، ص1، والعجلي، الثقات، ج202، ص8البخاري، التاريخ الكبري، ج  (7)

 .576تقريب التهذيب، ص، وابن حجر، 353-355، ص30، واملزي، هتذيب الكمال، ج343، ص2ج
 املراجع السابقة. (8)
 املراجع السابقة. (9)
 .297، ص6لطبقات، جابن سعد، ا (10)
 .460، ص1العجلي، الثقات، ج (11)
 .355، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
 .576ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (13)
 .503، ص5ابن حبان، الثقات، ج (14)
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 .(1)مصدع، أبو حيىي األعرج، األنصاريامسه ونسبه: 
 .(2)ريهمني، وابن عباس، وعلي وغبن عمرو، واحلسن، واحلسروى عن عبد هللا : شيوخه

 .(3)وغريهم روى عنه هالل بن يساف، وحصني بن عبد الرمحن، وعطاء بن السائبتالميذه: 
 العلماء فيه: أقوال

 .(4)صدوققال الذهيب: 
 .(5)وقال ابن حجر: مقبول

 رمحه هللا تعاىل.كما قال احلافظ ابن حجر مقبول   فالراوياحلكم على الراوي: 
 ن عمروعبد هللا ب

 .(6)بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم عبد هللا بن عمرو بن العاص امسه ونسبه:
 .(7)، وعن عمر بن اخلطاب، وأبيه عمرو بن العاص وغريهمملسو هيلع هللا ىلصالنيب  روى عن شيوخه:

 .(8)وغريهمأنس بن مالك، وسعيد بن املسيب وابن ابنه شعيب روى عنه  تالميذه:
 .(9)مات سنة تسع وستني وفاته:

 ا: احلكم على اإلسنادلثاث
 وهو مقبول.حيىي  أابضعيف ألن فيه احلديث هبذا اإلسناد 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
ملسو هيلع هللا ىلص تكاسال أو تعج ال هد ده النيبوجه داللة احلديث أن من ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء 

 ابلويل، والويل يف نفسه عقوبة معنوية.
  

                                                           
، والثقات 429، ص8، وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج65، ص8كبري، ج، واتريخ البخاري ال477ص، 5لطبقات، جابن سعد، ا (1)

، والذهيب، الكاشف، 221، ابن حجر، تقريب التهذيب، ص157، ص1، وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج261، ص4ابن حبان، ج
 .267، ص2ج

 .157، ص10ب، ج، وابن حجر، هتذيب التهذي14، ص28هتذيب الكمال، ج املزي، (2)
 .157، ص10جر، هتذيب التهذيب، جابن ح (3)
 .267، ص2الذهيب، الكاشف، ج (4)
 .533ابن حجر، تقريب التهذيب، ص(5)
 .357، ص15، واملزي، هتذيب الكمال، ج197، ص4ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (6)
 .359، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .361-359، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .5، ص5تاريخ الكبري، جالبخاري، ال (9)
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 لحديثخامسا: املعىن اإلمجايل ل
يف سفرة سافروها، فأدركهم وأتخروا عن وقت الصالة عن أصحابه رضي هللا عنهم  ملسو هيلع هللا ىلصختلف النيب

أعقاهبم جافة فهددهم النيب وكان ملسو هيلع هللا ىلصفاستعجلوا إليها، فجعلوا يتوضأون وميسحون على أرجلهم، رآهم النيب
 .(1)ابلوعيد وقال أبعلى صوته: "ويل لألعقاب من النار "

 سادسا: فوائد احلديث
 عذاب صاحبها. ةأن األعضاء اليت تقع هبا املخالفة تعذب يوم القيامة وتكون وسيل .1
 .(2)أن للعامل أن ينكر ما رآه من التضييع للفرائض والسنن .2
 فرضية غسل الرجلني. .3
 . (3)استيعاب مجيع أجزاء حمل الطهارةوجوب  .4
 .(4)تعليم اجلاهل وإرشاده .5

  

                                                           
 .10، ص2العيين، العيين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج  (1)
ايض، السعودية، الر  -هـ(، بتحقيق: أبو متيم ايسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد 449شرح صحيح البخارى، البن بطال )املتوىف:  (2)

 .139، ص1م، ج2003 -هـ 1423الطبعة: الثانية، 
 2002 -هـ  1423فتح املنعم شرح صحيح مسلم، لألستاذ الدكتور موسى شاهني الشني، دار الشروق، الطبعة: األوىل )لدار الشروق(،  (3)

 .138، ص2م، ج
 .10، ص2العيين، العيين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج (4)
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 ِنالثا احلديث
ثنا سننه:  رَحه هللا يف وددا أبوأخرج اإلمام ( 3904)-32 ثنا محاٌد، حدَّ موسى بنخ إمساعيَل، حدَّ

ثنا حيىي، عن محاِد بِن سلمَة، عن حكيٍم األْثرم، عن أيب مَتيَمَة عن أيب هريرة، أن رسوَل  ثنا مخَسدٌَّد، حدَّ وحدَّ
، -قال موسى يف حديثه: -قال: "َمْن أتى كاِهناً  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا  َقهخ مبا يـَقخولخ -أو أتى امرأًة  -مث اتفقا- َفَصدَّ

ٌد: امرأته حائضاً أو أتى امرأةً قال مس ٌد: امرأتَه يف دخبخرَِها -دَّ  .(1)فقد برِئ ممَّا أنـَْزَل هللاخ على حممِد" -قال مخَسدَّ
 أوال: ختريج احلديث

 -من طريق حيىي بن سعيد، وعبد الرمحن بن مهدي، وهبز بن أسدأخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه  .1
 .(2)مبعناه اإلسنادعن محاد بن سلمة هبذا  -الثتهمث

من طريق وكيع، وحيىي بن سعيد، وعبد الرمحن بن مهدي، وأخرجه اإلمام النسائي يف سننه الكربى  .2
 .(3)مبعناه عن محاد بن سلمة هبذا اإلسناد-أربعتهم-وهبز بن أسد

 .(4)مبعناه سنادمن طريق محاد بن سلمة، هبذا اإلوأخرجه اإلمام ابن ماجة يف سننه  .3
 .(5)أمحد يف مسنده من طريق خالس، عن أيب هريرة، واحلسن جزءا منه وأخرجه اإلمام .4

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 موسى بن إمساعيل

 .(7)، البصري(6)موسى بن إمساعيل، أبو سلمة، املنقري، التبوذكىامسه ونسبه: 
 .(8)قيس بن الربيع وغريهمروى عن محاد بن سلمة، ومهام، ووهيب بن خالد و : شيوخه

 .(9)، والذهلي وغريهمأبو داودالبخاري، و روى عنه  تالميذه: 
 .(10)مات سنة ثالث وعشرين ومئتنيوفاته: 

  

                                                           
 .4390، رقم احلديث: 48، ص6داود، كتاب الطب، ابب يف الكاهن، سنن أيب ( 1)
 .135، رقم احلديث: 199، ص1أبواب الطهارة، ابب ما جاء يف كراهية إتيان احلائض، ج( 2)
 .8968و8967، رقم احلديث: 201، ص8كتاب عشرة النساء، ذكر اختالف ألفاظ الناقلني خلرب أيب هريرة يف ذلك، ج( 3)
 .386، رقم احلديث: 404، ص1يمم، ابب النهي عن إتيان احلائض، جأبواب الت( 4)
 .9536رقم احلديث:  (5)
 (.136، ص8مسى بتبوذكى النه اشرتى بتبوذك دارا فنسب إليه. )ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (6)
 .21، ص29، املزي، هتذيب الكمال، ج280، ص7البخاري، التاريخ الكبري، ج  (7)
 .22، ص29ذيب الكمال، جاملزي، هت (8)
 .32، ص29املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .498، ص2، والربعي، اتريخ مولد العلماء ووفياهتم، ج280، ص7البخاري، التاريخ الكبري، ج (10)
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 العلماء فيه:  أقوال
 .(1)ثقةقال العجلي: 

 .(2)ثقة مأمونوقال ابن معني: 
 .(3)ثقة صدوقوقال أبوحامت: 

 .(4)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(5)ثقة ثبتيب: وقال الذه

 .(6)ثقة ثبتوقال ابن حجر: 
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة ثبت   فالراوياحلكم على الراوي: 

 َحاد
، أبو سلمة بن أىب صخرة، موىل ربيعة بن مالك بن حنظلة محاد بن سلمة بن دينار البصرىامسه ونسبه: 

 .(7)بطائينز، اخلرقي، الالنحوي، البزامن بىن متيم، ويقال موىل قريش، 
 .(8)وغريهم روى عن قتادة، وابن أيب مليكة، واثبت، وسلمة بن كهيل، وقتادة: شيوخه

 .(9)حرب وغريهمروى عنه ابن املبارك، وحيىي بن سعيد، ووكيع، وسليمان بن تالميذه: 
 .(10)مات سنة سبع وستني ومائةوفاته: 

 العلماء فيه:  أقوال
 .(11)قال ابن معني: ثقة

 .(12)ثقة رجل صاحل حسن احلديثقال العجلي: 
 .(13)وذكره ابن حبان يف الثقات

                                                           
 .303، ص2العجلي، الثقات، ج (1)
 .136، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (2)
 .136، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (3)
 .160، ص9ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .301، ص2شف، جالذهيب، الكا (5)
 .549ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (6)
 .444، ص7. والذهيب، سري أعالم النبالء، ج140، ص3، وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج253، ص7املزي، هتذيب الكمال، ج  (7)
 .254، ص7املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .257، ص7املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .549هذيب، ص ابن حجر، تقريب الت (10)
 .151، ص1تذكرة احلفاظ، ج (11)
 .353، ص2الثقات، ج العجلي، (12)
 .216، ص6ابن حبان، الثقات، ج (13)
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 .(1)ثقة صدوق يغلطوقال الذهيب: 
 .(2)ثقة عابد أثبت الناس يف اثبت وتغري حفظه أبخرةوقال ابن حجر: 

 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا. فالراوي ثقةاحلكم على الراوي: 
 (3)مسدد بن مسرهد

 (4)سعيد القطانبن  حيىي

 حكيم األْثرم
 .(5)حكيم بن حكيم األثرم البصريامسه ونسبه: 

 .(6)البصري، وأيب متيمة وغريهمروى عن احلسن : شيوخه
  .(7)روى عنه محاد بن سلمة، وسعيد بن عبد الرمحن البصري وعوف األعرايبتالميذه: 

 العلماء فيه:  أقوال
 .(8)ليس به أبسقال النسائي: 

 .(10): ثقة(9)آلجريوقال ا
 .(11)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(12)صدوقوقال الذهيب: 
 .(13)فيه لنيوقال ابن حجر: 

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.لني  فيه  فالراوياحلكم على الراوي: 

                                                           
 .349، ص1الذهيب، الكاشف، ج (1)
 .178ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (2)
 .87ثقة تقدم ذكره على صفحة  (3)
 .25ثقة تقدم ذكره على صفحة  (4)
 .348، ص1، الذهيب، الكاشف، ج177، ص ابن حجر، تقريب التهذيب (5)
 .208، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (6)
 .215، ص6ابن حبان، الثقات، ج (7)
 .208، ص7املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
صاحب سنة دينا  ألربعني.كان عاملا عامالاإلمام احملدث القدوة أبو بكر حممد بن احلسن بن عبدهللا البغدادي.صاحب كتاب الشريعة وا (9)

 (379ثقة تويف يف حمرم سنتني و ثالث مائة. )السيوطي، طبقات احلفاظ، ص
 .492، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (10)
 .215، ص6ابن حبان، الثقات، ج (11)
 .348، ص1الذهيب، الكاشف، ج (12)
 .177ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (13)
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 أبو متيمة
  .(1)اتبعي، بصريأبو متيمة اهلجيمي، وامسه طريف بن جمالد من بين متيم، امسه ونسبه: 

 .(2)األشعري، وأيب هريرة وغريهمجابر بن مسرة، وجندب بن عبد هللا، وابن عمر، وأيب موسى : شيوخه
 .(3)روى عنه أبو إسحاق، وقتادة، وسليمان، وحكيم األثرم، وأبو غفار، والضحاك وغريهمتالميذه: 

 .(4)تويف يف سنة مخس أوست أوسبع وتسعني: وفاته
 العلماء فيه: أقوال

 .(5)وكان ثقة إن شاء هللاسعد:  قال ابن
 ثقة.: (7)، وابن حجر(6)أبو حامت وقال

 (8)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(9)وثقوقال الذهيب: 

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة   فالراوياحلكم على الراوي: 
 (10)أبو هريرة

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .لني فيهرم حكيم األثألن فيه  حسناحلديث هبذا اإلسناد 

 املوضوعرابعا: وجه داللة احلديث على 
وصدقه مبا يقول فقد كاهنا أتى  أو  يف دبرها أاتهاأو  هاإمرأته يف حيض جامع وجه داللة احلديث أن من

 .وعيد شديد يف حق من يتعاطى ذلك أو حيصل منه ذلكوهذا  كفر
  

                                                           
هـ(، بتحقيق: عادل بن 430بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين )املتوىف: معرفة الصحابة، أليب نعيم أمحد  (1)

، 13. واملزي، هتذيب الكمال، ج2840، ص5م، ج 1998 -هـ  1419يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الرايض الطبعة: األوىل 
 .380ص

 .381، ص13مال، جاملزي، هتذيب الك (2)
 .492، ص4، اجلرح والتعديل، جابن أيب حامت (3)
 .229، ص1، والربعي، اتريخ مولد العلماء ووفياهتم، ج111، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (4)
 .111، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (5)
 .492، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (6)
 .282، صابن حجر، تقريب التهذيب (7)
 .393، ص4ابن حبان، الثقات، ج (8)
 .513، ص1الذهيب، الكاشف، ج (9)
  .19صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (10)
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 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
 يف دبرها أاتهاوغريمها، أو أأمة  وأنكوحة سواء كانت مها، إمرأته يف حيض جامعن م ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا

يعلم الغيوب، ه اعتقد أنو  كاهناأتى   كما من  من استحل ذلك فقد كفر.ف سواء كانت حائضا أو غريها
 .1أبلغ يف الوعيد وأدعى إىل الزجر والتهديدذلك  ،وصدقه مبا يقول فقد كفر

 سادسا: فوائد احلديث
حيصل منه ذلك، وأنه قد وقع يف أمر فاحش ا احلديث وعيد شديد يف حق من يتعاطى ذلك أو ذه .1

 .خطري
 إتيان النساء يف احمليض أو من دبرهن.زجر النيب صلى هللا عليه وسلم على  .2
 النهي عن إتيان النساء يف احمليض أو من دبرهن. .3
 .(2)النهي عن إتيان الكخهان وتصديقهم فيما يقولون .4
 .3األوقاتلِم النجوم بـَْقدِر ما يخعَرف به لُّمخ عجيوز تع .5

  

                                                           
 .392، ص3مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، ج  1
 .182، ص4العيين، شرح سنن أيب داود، ج (2)
 .392، ص3مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، ج  3
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 ثالثالاحلديث 
ثنا سننه:  رَحه هللا يف أبو داودأخرج اإلمام ( 4678)-33 ثنا وكيع، حدَّ ثنا أمحدخ بنخ حنبل، حدَّ حدَّ

 .(1)"بني العبِد وبني الكفر تركخ الصالة": - ملسو هيلع هللا ىلص-سفيانخ، عن أيب الزبري عن جابر، قال: قال رسولخ هللا 
 أوال: ختريج احلديث

، ومن (2)من طريق ابن جريج، عن أيب الزبري، هبذا اإلسناد بزايدةأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  .1
 .(3)طريق أيب سفيان طلحة ابن انفع، عن جابر، به

 .(4)النسائي يف سننه الكربى من طريق ابن جريج، عن أيب الزبري، هبذا اإلسناد مبعناه وأخرجه اإلمام .2
الرتمذي يف سننه عن هناد، عن وكيع، هبذا اإلسناد بزايدة، ومن طريق أيب سفيان  اإلماموأخرجه  .3

 .(5)طلحة ابن انفع، عن جابر، به
 .(6)ابن ماجه يف سننه عن علي بن حممد، عن وكيع، هبذا اإلسناد بنحوه وأخرجه اإلمام .4

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 (7)أَحد بن حنبل

 وكيع

 .(8)اح بن مليح بن عدي بن فرس، أبو سفيان، الرؤاسين اجلر وكيع بامسه ونسبه: 
 .(9)إمساعيل بن أيب خالد، واألعمش، والثوري، وابن عون وغريهم روى عنشيوخه: 
 .(10)روى عنه عثمان بن أيب شيبة، وابن املبارك، وحيىي بن آدم وغريهم تالميذه:
 .(11)ولد سنة تسع وعشرين ومئةوالدته: 

                                                           
 .4678، رقم احلديث: 67، ص7رجاء، جسنن أيب داؤد، كتاب السنة، ابب يف رد األ (1)
 .82، رقم احلديث: 88، ص1كتاب اإلميان، ابب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة، ج  (2)
 .82، رقم احلديث: 88، ص1كتاب اإلميان، ابب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة، ج  (3)
 .328، رقم احلديث: 208، ص1الف يف ذلك، جالصالة، احلكم يف اترك الصالة وذكر االختكتاب   (4)
 .2620، رقم احلديث: 13، ص5أبواب اإلميان، ابب ما جاء يف ترك الصالة، ج (5)
 .1078، رقم احلديث: 181، ص2أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، ابب ما جاء فيمن ترك الصالة، ج (6)
 .86فحة تقدم ذكره على صثقة حافظ  (7)
، 562، ص7، ابن حبان، الثقات، ج39-37، ص9، ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج179، ص8تاريخ الكبري، جالبخاري، ال  (8)

، سري أعالم النبالء، 225-223، ص1، تذكرة احلفاظ، 450، ص2.الذهيب، الكاشف، ج486-462، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج
 .581ابن حجر، تقريب التهذيب، ص، 131-123، ص11، ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج، ص168-140، ص9
 املراجع السابقة. (9)
 املراجع السابقة. (10)
 .179، ص8البخاري، التاريخ الكبري، ج (11)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





170 

 

. وقال ابن حجر: مات آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعني (1)وتسعني ومئة مات سنة سبع وفاته:
 .(2)ومائة

 العلماء فيه: أقوال
 .(3)عاليا، رفيعا، كثرياحلديث، حجةقال ابن سعد: كان ثقة، مأموان، 

 .(4)وقال العجلى: ثقة، من حفاظ احلديث
 .(5)ثقة حافظ وقال ابن حجر:

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.افظ  فالراوي ثقة ح احلكم على الراوي:
 (6)نُ سفيا

 أبو الزبري
 .(7)حكيم بن حزام، القرشيحممد بن مسلم بن تدرس، أبو الزبري، املكي، موىل امسه ونسبه: 

 .(8)جابر بن عبد هللا، وسعيد بن جبري، وابن عباس، وعائشة أم املؤمنني وغريهمروى عن شيوخه: 
 .(9)وأيوب السختياين، ومحاد بن سلمة، وابن عيينة، واألعمش وغريهمان الثوري، روى عنه سفيتالميذه: 

 .(10)مات سنة ست وعشرين ومئةوفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 : ثقة.(12)، وابن أيب خيثمة(11)قال النسائي
 .(13)وقال ابن سعد: وكان ثقة كثري احلديث إال أن شعبة تركه لشيء زعم أنه رآه فعله يف معاملة

 .(14)وقال أبو حامت: يكتب حديثه، وال حيتج به، وهو أحب إيل من أيب سفيان

                                                           
 املرجع السابق. (1)
 .581ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (2)
 .482، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .341، ص2العجلي، الثقات، ج (4)
 .581، صابن حجر، تقريب التهذيب (5)
 .85تقدم ذكره على صفحة ثقة حافظ  (6)
 .151، ص1، وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج402، ص26. واملزي، هتذيب الكمال، ج222، ص1البخاري، التاريخ الكبري، ج (7)
 .402، ص26هتذيب الكمال، ج املزي، (8)
 .403، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .222، ص1، جوالبخاري، التاريخ الكبري (10)
 . 409، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .100، ص3ابن اجلوزي، الضعفاء واملرتوكون، ج (12)
 .30، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (13)
 .151، ص1ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (14)
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 .(1)وكان من احلفاظوذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: 
 .(2)وقال الذهيب: حافظ ثقة

 .(3)صدوق إال أنه يدلسوقال ابن حجر: 
 .فالراوي صدوق وفق منهج احلافظ ابن حجراحلكم على الراوي: 

 (4)رجاب

 سنادكم على اإلاثلثا: احل
 وهو صدوق. حممد بن مسلم بن تدرسحسن ألن فيه أاب الزبري احلديث هبذا اإلسناد 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
، مل يبق بينه وبني الكفر فاصلة فعليةأبن ملسو هيلع هللا ىلص وجه داللة احلديث أن من ترك الصالة عمدا أوعده النيب 

 التغليظ.كما هذا احلديث من ابب   ومن ارتكب هذا الفعل يستحق عقوبة الكافر
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

معىن احلديث أن العبد إذا ترك الصالة مل يبق بينه وبني الكفر فاصلة فعلية تؤنس منه؛ ألن إقامة الصالة 
علمنا هي اخللة الفارقة بني الفيئني واحلكم احلاجز بني األمرين وإذا مل يكن بني املنزلتني منزلة أخرى وقد 

  .(5)املراد منه املقاربة واملداانة من الكفر ال الدخول فيهأبصل الشرع أن 
 .(7)املقصود ابلرتك الرتك هتاوانً وكساًل وليس جحوداً العباد:  عبد احملسن قال6

 سادسا: فوائد احلديث
 .(8)عظم شأن الصالة، وأن تركها جحوداً كفر .1
 ملة اإلسالم.سلمني، خارج عن اترك الصالة منكرا لوجوهبا كافر إبمجاع امل .2
 .(9)ففيه خالف بني العلماء-كما هو حال كثري من الناس-واترك الصالة تكاسال مع اعتقاد وجوهبا .3

                                                           
 .352، ص5ابن حبان، الثقات، ج (1)
 .216، ص2الذهيب، الكاشف، ج (2)
 .506يب التهذيب، ص ابن حجر، تقر  (3)
 .57صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (4)
هـ(، بتحقيق: د. عبد احلميد هنداوي،  661ملتوىف: امليسر يف شرح مصابيح السنة، لفضل هللا بن حسن ، شهاب الدين التُّورِِبْشيِت )ا (5)

 .178، ص1هـ، ج 2008 -هـ  1429مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة: الثانية، 
هللا بن محد بن عثمان ال بدر، أما نسبته للعباد  عبد بن عبد احملسن بن محد بن عبد احملسن عامل دين سعودي امسه عبد احملسن العباد 6

 .مدينة الرايضهـ يف حمافظة الزلفي ُشال 1353  يف عام العباد هللا حيث لقب بعباد وعليه انتسب به، ولد عبد جده الثاينفريجع إىل 
 › https://ar.m.wikipedia.org 
 .524، ص8العباد، شرح سنن أيب داود، ج (7)
 .524، ص8العباد، شرح سنن أيب داود، ج (8)
 .524، ص8، جفتح املنعم شرح صحيح مسلم، موسى شاهني (9)
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 الرابع احلديث
حدثنا علي بن نصر بن علي اجلهضمي، قال: : يف سننه رَحه هللا الَتمذيأخرج اإلمام  (413)-34

قتادة، عن احلسن، عن حريث بن قبيصة، قال: حدثين  حدثنا سهل بن محاد، قال: حدثنا مهام، قال:
قدمت املدينة، فقلت: اللهم يسر يل جليسا صاحلا، قال فجلست إىل أيب هريرة، فقلت: إين سألت هللا 

لعل هللا أن ينفعين به، فقال: مسعت ملسو هيلع هللا ىلصأن يرزقين جليسا صاحلا، فحدثين حبديث مسعته من رسول هللا 
اسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته، فإن صلحت فقد أفلح حييقول: إن أول ما ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

وأجنح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب عز وجل: انظروا هل 
 .(1)لعبدي من تطوع فيكمل هبا ما انتقص من الفريضة، مث يكون سائر عمله على ذلك

 أوال: ختريج احلديث
 .(2)مبعناه حلسن، عن أيب رافع، عن أيب هريرةامن طريق  سننهيف  النسائي أخرجه اإلمام .1
 .(3)مبعناه األزرق بن قيس، عن حيىي بن يعمرأمحد يف مسنده من طريق  أخرجه اإلمام .2
 .(4)من طريق زرارة بن أوىف، عن متيم الداري مبعناهيف سننه  البيهقيأخرجه اإلمام  .3
 .(5)ن متيم الداري مبعناهة بن أوىف، عمن طريق زرار أخرجه اإلمام الدارمي يف سننه  .4
 .(6)أنس بن حكيم، عن أيب هريرة مبعناهاحلاكم يف مستدركه من طريق  وأخرجه اإلمام .5

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 علي بن نصر

علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان بن أيب اجلهضمي، أبو احلسن البصري  امسه ونسبه:
 .(7)الصغري

 .(8)عن حرمي بن عمارة، واىب داود الطيالسي، ووهب ابن جرير وغريهم وىر  شيوخه:
 .(9)، والنسائي، وابن ماجة، وابن أيب داود، وغريهمأبو داودروى عنه مسلم، و  تالميذه:

                                                           
 .413، رقم احلديث: 535، ص1، ججاء أن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة الصالة أبواب الصالة، ابب ما سنن الرتمذي، (1)
 .466، رقم احلديث: 233، ص1كتاب الصالة، ابب احملاسبة على الصالة، ج  (2)
 .16614رقم احلديث:  (3)
 .4002، رقم احلديث: 540، ص2كتاب الصالة، ابب ما روي يف إمتام الفريضة من التطوع يف اآلخرة،ج  (4)
 .1395، رقم احلديث: 854، ص2كتاب الصالة، ابب أول ما حياسب به العبد يوم القيامة، ج  (5)
 .965، رقم احلديث: 394، ص1كتاب الطهارة، ج  (6)
، وابن 471، ص8، وابن حبان، الثقات، ج 207، ص6، وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج159، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج  (7(

 .48، ص2، والذهيب، الكاشف، ج406يب التهذيب، صحجر، تقر 
 .160، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 املراجع السابقة. (9)
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 .(1)مخسني ومئتنيسنة مات  وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(2)قال الرتمذي: كان حافظا، صاحب حديث
 .(3)علي وابنه علي ثقتان وقال النسائي: نصر بن

 .(4)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(5)ثقةوقال الذهيب: 

 .(6)وقال ابن حجر: ثقة حافظ
 رمحه هللا تعاىل.كما قال احلافظ ابن حجر   ثقة حافظفالراوي  احلكم على الراوي:

 سهل بن َحاد
 . (7)سهل بن محاد العنقزي، أبو عتاب الدالل البصري امسه ونسبه:

 .(8)وغريهمروى عن شعبة بن احلجاج، ومهام بن حيىي، وأيب بكر اهلذيل، وأيب خزمية  شيوخه:
 .(9)وغريهم احلسن بن علي اخلالل، وابن املديين، وعلي بن نصرروى عنه  تالميذه:

 .(10)مات سنة سنة مثان ومئتني وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

 .(11)قال العجلي: ثقة
 .(12)احلديث شيخ حلصا: ، وأبو زرعةقال أبو حامتو 

 .(13)وذكره ابن حبان يف الثقات

                                                           
 .471، ص8ابن حبان، الثقات، ج  (1)
 .161، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .161، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .471، ص8ابن حبان، الثقات، ج  (4)
 .48، ص2ف، جالذهيب، الكاش (5)
 .406ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (6)
 .179، ص12، واملزي، هتذيب الكمال، ج102، ص4، التاريخ الكبري، جالبخاري (7)
 .179، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .180، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .181، ص12كمال، جاملزي، هتذيب ال (10)
 .439، ص1العجلي، الثقات، ج (11)
 .196، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (12)
 .290، ص8ابن حبان، الثقات، ج (13)
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 .صدوق: (2)ابن حجر، و (1)وقال الذهيب
 تعاىل.كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا   صدوقفالراوي  احلكم على الراوي:

 مهام بن حيىي
يباين، مهام بن حيىي بن دينار، أبو عبد هللا، العوذي، موىل بين عوذ األزدي، احمللمي، الش امسه ونسبه:

 . (3)البصري
 .(4)وغريهمروى عن أنس بن سريين، واحلسن البصري، وحسني املعلم، وعطاء وقتادة  شيوخه:

 .(5)وغريهم ووكيع بن اجلراح ،الرمحن بن مهدي وعبد ،إمساعيل بن علية، والثوريروى عنه  تالميذه:
 .(6)مات سنة ثالث وستني ومئة وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

 .(7): ثقةقال العجلي
 .(8)ثقة صدوق يف حفظه شئ حامتقال أبو و 

 .(9)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(10)وقال الذهيب: ثبت
 .(11)ثقة رمبا وهموقال ابن حجر: 

 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا. ثقةفالراوي  احلكم على الراوي:
 (12)قتادة

 (13)احلسن

 حريث بن قبيصة

                                                           
 .469، ص1الذهيب، الكاشف، ج (1)
 .257ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (2)
 .302ص، 30، واملزي، هتذيب الكمال، ج237، ص8، التاريخ الكبري، جالبخاري (3)
 .303، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .304، ص30ي، هتذيب الكمال، جاملز  (5)
 .237، ص8، التاريخ الكبري، جالبخاري (6)
 .334، ص2العجلي، الثقات، ج (7)
 .109، ص9ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (8)
 .586، ص7ابن حبان، الثقات، ج (9)
 .339، ص2الذهيب، الكاشف، ج (10)
 .574ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (11)
 .89فحة ره على صتقدم ذكثبت ثقة  (12)
 .90فحة تقدم ذكره على ص ثقة (13)
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 .1بن قبيصة األنصاري، البصريحريث يث، ويقال: قبيصة بن حر امسه ونسبه: 
 روى عن سلمة بن احملبق.شيوخه: 

 روى عنه احلسن البصري.تالميذه: 
 .2مات سنة سبع وستنيوفاته: 

 العلماء فيه:  أقوال
 .3قال العجلي: ثقة

 .4وذكره ابن حبان يف الثقات
 .5صدوقوقال ابن حجر: 

 حجر رمحه هللا تعاىل.ابن  احلافظ كما قالفالراوي صدوق  احلكم على الراوي: 
 6أبو هريرة رضي هللا عنه

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 وهو صدوق.احلديث هبذا اإلسناد حسن ألن فيه قبيصة بن حريث 

 .(7)حديث أيب هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه وقال اإلمام الرتمذي:
 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

فقد صار حمروًما من  ؛غرَي صحيحة، أو غري مقبولة يؤدِ ي، أْو يؤدِ  الصالةمل  ث أن منوجه داللة احلدي
 .، هذه عقوبة معنوية يف حق كل من مل يهتم بصالتهخاب وخسرو  الفوز واخلالص

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
إن صلحت  ،فروضةمن أعماهلم الصالة امل يوم القيامة إن أول شئ حياسب عليه الناس -ملسو هيلع هللا ىلص-قال النيب 

وإن مل تـخَؤدَّ، أْو أدِ َيت غرَي صحيحة، أو  ،حصل له الثواب ؛الصالة أبدائها صحيحة، أو بوقوعها مقبولة
 .(8)فقد صار حمروًما من الفوز واخلالص ؛غري مقبولة

 سادسا: فوائد احلديث
 احلثُّ على إتقان الفرائض. .1

                                                           
 .475، ص23املزي، هتذيب الكمال، ج 1 
  .453ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  2
 .214، ص2العجلي، الثقات، ج 3
 .319، ص5ابن حبان، الثقات، ج 4
 .453ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  5
 .19صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  6
 .413، رقم احلديث: 535، ص1، جأبواب الصالة، ابب ما جاء أن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة الصالة ذي،سنن الرتم (7)
 .310-308، ص6ج ، وذخرية العقىب يف شرح اجملتىب،310، ص5املنهل العذب املورود، جالسبكي،   (8)
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 .امةاحلساب على األعمال يوم القيدل  احلديث على وقوع  .2
 .أن الصالة أعظم أركان الدين بعد الشهادتني .3
 .التحذير من التقصري يف األعمال املفروضة .4
 .(1)الرتغيب يف اإلكثار من التطوعات حيث يكمل هبا الفرائض .5

  

                                                           
 .310، ص5املنهل العذب املورود، جالسبكي،  (1)
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 اخلامساحلديث 
اَن اْلَفْضلخ احْلخَسنْيخ ْبنخ حخَرْيٍث قَاَل: َأْخربََ أْخرَباََن سننه:  أخرج اإلمام النسائي رَحه هللا يف( 463)-35

ِإنَّ اْلَعْهَد ملسو هيلع هللا ىلص: »َسنْيِ ْبنخ َواِقٍد، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن بـخَرْيَدَة، َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرسخولخ اّللَِّ ْبنخ مخوَسى، َعِن احْلخ 
نَـهخِم الصَّاَلةخ، َفَمْن تـَرََكَها نَـَنا َوبـَيـْ  .(1)«فـََقْد َكَفرَ  الَِّذي بـَيـْ

 أوال: ختريج احلديث
 -كالمها  -وأخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه من طريق أيب عمَّار احلسني بن حريث، ويوسف بن عيسى .1

كالمها عن علي بن احلسني ابن واقد،   -عن الفضل بن موسى، وعن أيب عمَّار وحممود بن َغْيالن
 -كالمها عن علي بن احلسن بن شقيق  -وعن حممد بن علي بن احلسن بن شقيق وحممود بن غيالن

 .(2)هبذا اإلسنادثالثتهم عن احلسني بن واقد، 
 .(3)هبذا اإلسنادوأخرجه اإلمام ابن ماجة يف سننه من طريق احلسن بن شقيق، عن حسني بن واقد،  .2
عن احلسني بن  -كالمها-علي بن احلسن وزيد بن احلبابوأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق  .3

 .(4)هبذا اإلسنادواقد، 
هبذا الفضل بن موسى عن احلسني بن واقد، ه من طريق بن حبان يف صحيحوأخرجه اإلمام ا .4

 .(5)اإلسناد
 جم رواة اإلسنادااثنيا: تر 

 احلسي بن حريث
احلسن بن اثبت بن قطبة موىل عمران بن حصني، أبو عمار، احلسني بن حريث ابن امسه ونسبه: 

 .(6)املروزي
 .(7)ابن أيب حازم، وغريهمبن علية، وابن عيينة، و موسى، وابن املبارك، واروى عن الفضل بن شيوخه: 

 .(8)البخاري، ومسلم، وأبو القاسم البغوي، وأبو زرعة، وحممد بن أيوب وغريهم روى عنهتالميذه: 
 .(9)مات سنة أربع وأربعني ومئتنيوفاته: 

                                                           
 .463، رقم احلديث: 231، ص1حلكم يف اترك الصالة، جكتاب الصالة، ابب ا  (1)
 .2621، رقم احلديث: 13، ص 5أبواب اإلميان، ابب ما جاء يف ترك الصالة، ج (2)
 .1078، رقم احلديث: 181، ص 2فيمن ترك الصالة، جأبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، ابب ما جاء  (3)
 .23007و 22937رقم احلديث:  (4)
 .1454، رقم احلديث: 305، ص4ن حبان، كتاب الصالة، ابب الوعيد على ترك الصالة، جصحيح اب (5)
 .564، ص8اتريخ بغداد،  (6)
 .50، ص3، ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج393، ص2، والبخاري، التاريخ الكبري، ج564، ص8اتريخ بغداد،  (7)
 .50، ص3ل، ج، ابن أيب حامت، اجلرح والتعدي564، ص8اتريخ بغداد،  (8)
 .401، ص11الذهيب، سري أعالم النبالء، ج (9)
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 العلماء فيه:  أقوال
 : ثقة.(3)وابن حجر، (2)، والذهيب(1)النسائي قال

 .(4)يف الثقاتوذكره ابن حبان 
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  ثقةفالراوي احلكم على الراوي: 

 الفضل بن موسى
 .(5)الفضل بن موسى السيناين بن عيسى بن سفيان، أبو العباس البصري، موىل بين هاشمامسه ونسبه: 

 .(6)بن عمرو وغريهمواألعمش، وعبيد هللا بن عمر، وحممد روى عن حسني املعلم، وهشام، شيوخه: 
 .(7)روى عنه احلسني بن حريث، وعلي بن حجر، وإسحاق بن راهويه وغريهمتالميذه: 

 .(8)مات سنة إحدى أو اثنتني وتسعني ومائةوفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 .ثقة: (12)وابن حجر، (11)، والذهيب(10)، والبخاري(9)ابن شاهني قال
 .(13)قال أبو حامت: صدوق صاحل

 .(14)يف الثقات بن حبانوذكره ا
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة  فالراوي احلكم على الراوي: 

 احلسي بن واقد
 .(15)أبو علي قاضي مرو موىل عبد هللا بن عامر بن كريز القرشياحلسني بن واقد امسه ونسبه: 

                                                           
 .187، ص8اتريخ بغداد،  (1)
 .332، ص1الذهيب، الكاشف، ج (2)
 .166ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (3)
 .281، ص8ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .104، ص9، الذهيب، سري أعالم النبالء، ج335، ص14اتريخ بغداد،  (5)
 .104، ص9أعالم النبالء، ج الذهيب، سري (6)
 .104، ص9الذهيب، سري أعالم النبالء، ج (7)
 .286، ص8ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج (8)
 .186اتريخ أمساء الثقات، ص  (9)
 .286، ص8ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج (10)
 .123، ص2الذهيب، الكاشف، ج (11)
 .447ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (12)
 .69، ص7اجلرح والتعديل، ج ابن أيب حامت، (13)
 .319، ص7ابن حبان، الثقات، ج (14)
، 2. ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج66، ص3، ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج492-491، ص6املزي، هتذيب الكمال، ج (15)

 .374ص
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  .(1)عمرو بن دينار وغريهموأيوب السختياين، واىب الزبري، وابن بريدة، و روى عن عكرمة، شيوخه: 
 .(2)روى عنه الفضل بن موسى، واألعمش، وزيد بن احلباب، وابن املبارك وغريهمتالميذه: 

 .(3)مات سنة تسع أو سبع ومخسني ومائةوفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 .(4)وقال حيىي بن معني: ثقة
 : ليس به أبس.(6)والنسائي (5)زرعةوقال أبو 

 .(7)الثقات وذكره ابن حبان يف
 .(8)ثقة له أوهام: وقال ابن حجر

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة   فالراوياحلكم على الراوي: 
 عبد هللا بن بريدة

 .(9)مروعبد هللا بن بريدة بن احلصيب األسلمي، أبو سهل املروزي، قاضي امسه ونسبه: 
 .(10)وغريهم ن عمر، وأيب هريرة، وعائشةروى عن أبيه بريدة، وسعيد بن املسيب، وابشيوخه: 

 (11)حسني بن واقد، وسعد بن عبيدة، وعامر الشعيب، وقتادة وغريهمتالميذه: 
 .(12)مات سنة مخس عشره ومائةوفاته: 

  

                                                           
 ، 492، ص6املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 ، 493-492، ص6املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .209، ص6ان، الثقات، جابن حب (3)
 .66، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (4)
 .66، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (5)
 .66، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (6)
 .209، ص6ابن حبان، الثقات، ج (7)
 .169ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (8)
 .328، ص14املزي، هتذيب الكمال، ج .165، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (9)
 .329، ص14املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .330، ص14املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .16، ص5. ابن حبان، الثقات، ج78، ص1الذهيب، تذكرة احلفاظ، ج (12)
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 العلماء فيه:  أقوال
 : ثقة.(5)ابن حجر، و (4)، والذهيب(3)معني، وحيىي بن (2)، وأبو حامت(1)العجلي قال

 .(6)الثقات وذكره ابن حبان يف
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  فالراوي ثقةاحلكم على الراوي: 

 بريدة بن حصيب
بن عبد هللا بن احلارث بن األعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بريدة بن حصيب امسه ونسبه: 
 .(7)احلارث بن سالمان بن أسلم بن أفصىبن مازن بن 

 .(8) عليه وآله وسلمروى عن النيب صلى هللاشيوخه: 
 .(9)وغريهم روى عنه ابناه، وسليمان، وعبد هللا، وأبو نضرة، وعبد هللا بن مولة، والشعيبتالميذه: 

 . (10)مات سنة ثالث وستنيوفاته: 
 اثلثا: احلكم على اإلسناد

 .اإلسناد صحيح ألن الرواة فيه كلهم ثقاتاحلديث هبذا 
 وعرابعا: وجه داللة احلديث على املوض

قال النيب فقد  ؛غرَي صحيحة، أو غري مقبولة يؤدِ ي، أْو يؤدِ  الصالة املفروضةمل  وجه داللة احلديث أن من
 .هو توبيخ لتارك الصالة وحتذير لهفقد كفر، صلى هللا عليه وسلم عنه 

 املعىن اإلمجايل للحديثخامسا: 
الة، فال جيوز التعرض من أدائها فمن أن األمر الذي يكون سبًبا ألمن الشخص أن يؤدي الصملسو هيلع هللا ىلصقال النيب

 .(11)د كفر وَخرََج عن األمان هو توبيخ لتارك الصالة وحتذير لهمل يؤد ها فق
 سادسا: فوائد احلديث

                                                           
 .13، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (1)
 .13، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (2)
 .13، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (3)
 . 540، ص1الذهيب، الكاشف، ج (4)
 .16، ص5ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .297ن حجر، تقريب التهذيب، ص اب (5)
 .16، ص5ابن حبان، الثقات، ج (6)
 .5، ص7، وابن سعد، الطبقات الكربى، ج141، ص2البخاري، التاريخ الكبري، ج (7)
 .433، ص1ذيب التهذيب، جابن حجر، هت (8)
 .469، ص2الذهيب، سري أعالم النبالء، ج (9)
 .6، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (10)
 .193، ص6ة العقىب يف شرح اجملتىب، جذخري  (11)



181 

 

 .تقدم يف احلديث الرابع والثالثني
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 السادساحلديث 
ثنا عبدخ هللا بن َمسَلمة، عسننه:  رَحه هللا يف أبو داودأخرج اإلمام ( 414)-36  ن مالك، عن انفعحدَّ

ا أخوتَر أهَله وماَله" -ملسو هيلع هللا ىلص-عن ابن عمر، أنَّ رسوَل هللا   .(1) قال: "الذي َتفوته صالةخ الَعصِر فكأمنَّ
  أوال: ختريج احلديث

 .(2)مالك، عن انفع، هبذا اإلسناد بنحوه أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه من طريق .1
 .(3)اإلسناد بنحوه انفع، هبذامالك، عن  وأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه من طريق .2
هبذا اإلسناد وأخرجه اإلمام النسائى يف سننه الكربى من طرق: أحدمها من طريق مالك، عن انفع،  .3

، ومن طريق الزهرى، عن سامل، (5)الليث بن سعد، عن انفع، هبذا اإلسناد من طريق، واآلخر (4) بنحوه
 .(7)راك بن مالك، عن ابن عمرو أيضا يف سننه اجملتىب من طريق ع(6)عن انفع، به 

 .(8) هبذا اإلسناد مبعناهمن طريق الليث، عن انفع، وأخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه  .4
 .(9)سننه من طريق الزهرى، عن سامل، عن انفع، هبذا اإلسنادابن ماجه يف اإلمام  وأخرجه .5

 تراجم رواة اإلسناداثنيا: 
 (10)عبد هللا بن مسلمة

 (11)مالك

 (12)انفع
 (13)عمرابن 

 داثلثا: احلكم على اإلسنا
 .احلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن الرواة فيه كلهم ثقات

                                                           
 .414، رقم احلديث: 310، ص1سنن أيب داؤد، كتاب الصالة، ابب وقت صالة العصر، ج (1)
 .552، رقم احلديث: 115، ص1الصالة وفضلها، ج كتاب مواقيت الصالة، ابب مواقيت (2)
 (.201(و)200) 626، رقم احلديث:435، ص1العصر، جكتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب التغليظ يف تفويت صالة  (3)
 .364، رقم احلديث: 222، ص1كتاب الصالة، ترك صالة العصر، ج (4)
 .362ديث: ، رقم احل222، ص1كتاب الصالة، ترك صالة العصر، ج (5)
 .1015، رقم احلديث: 295، ص2كتاب قيام الليل وتطوع النهار، ذكر التشديد يف أتخري صالة العصر، ج (6)
 .478، رقم احلديث: 237، ص1كتاب الصالة، ابب صالة العصر يف السفر، ج (7)
 .173، رقم احلديث: 330، ص1أبواب الصالة، ابب ما جاء يف السهو عن وقت صالة العصر، ج (8)
 .685، رقم احلديث: 436، ص1أبواب مواقيت الصالة، ابب احملافظة على صالة العصر  (9)
 .15ذكره على صفحة ثقة تقدم  (10)
 .16ثقة تقدم ذكره على صفحة  (11)
 .118ثقة ثبت تقدم ذكره على صفحة  (12)
 .40صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (13)



183 

 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
احلديث أن من فاتته صالة العصر يعاقب مبصيبة تساوي احلرمان من األهل واملال، وجه داللة 

 واحلرمان من األهل واملال، عقوبة معنوية.
 ديثاإلمجايل للح خامسا: املعىن

 أن من أخر صالة العصر حىت خرج وقتها لغري عذر شرعي فكأمنا أصيب يف أهله وماله، أوملسو هيلع هللا ىلصقال النيب
أهله وماله فيتوجه عليه الندم واألسف بتفويته الصالة، وهذا الوعيد الشديد ال املعىن فكأمنا صلبت 

 .(1)يرتتب إال على الكبائر
 سادسا: فوائد احلديث

 قري الدنيا، وأن قليل العمل األخروي خري من كثري منها.شارة إىل حتيف احلديث إ .1
 .(2)ويف احلديث توضيح واف عن املراد ابحملافظة على الصالة .2
 وموقعها من الدين. أمهية صالة العصر من بني الصلوات .3
  .(3)الرتهيب من أتخري صالة العصر عن وقتها .4

                                                           
 -هـ(، بتحقيق: أبو متيم ايسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد 449ن علي بن خلف)املتوىف: ابن بطال أبو احلس شرح صحيح البخارى، (1)

 .336، ص3. والسبكي، املنهل العذب املورود، ج75، ص2م ، ج2003 -هـ 1423ض، الطبعة: الثانية، السعودية / الراي
 .330، ص3موسى شاهني، فتح املنعم شرح صحيح مسلم، ج (2)
 .338، ص3، جب املورود شرح سنن اإلمام أيب داوداملنهل العذالسبكي،  (3)
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 السابعاحلديث 
ثنا مخَسدد، حدثنا حيىي، عن حممِد بن يف سننه:  رَحه هللا أبو داودأخرج اإلمام ( 1052)-37 حد 

 -ملسو هيلع هللا ىلص-الض مري، وكانت له صحبٌة، أن رسوَل هللاعمرو، حدَّثين عخَبيدةخ ابن سفيان احلضرمي عن أيب اجلعد 
 .(1)قال: "َمْن ترَك ثالث مجخٍَع هتاوانً هبا، طََبَع هللا على قـَْلِبِه"

 أوال: ختريج احلديث
 هبذا اإلسناد حيىي بن سعيد، عن حممد بن عمرو سننه الكربى من طريق م النسائي يفأخرجه اإلما .1

 .(2) مبعناه
 .(3)هبذا اإلسنادعيسى بن يونس، عن حممد بن عمرو، وأخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه من طريق  .2
 .(4) عناهعبد هللا بن أيب قتادة عن جابر بن عبد هللا مبوأخرجه اإلمام ابن ماجة يف سننه من طريق  .3
، ومن (5)ادهبذا اإلسن، حيىي بن سعيد، عن حممد بن عمرووأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق  .4

 .(6)عبد هللا بن أيب قتادة، عن جابر بن عبد هللا مبعناهطريق 
هبذا يزيد بن زريع، عن حممد بن عمرو بن علقمة، وأخرجه اإلمام ابن حبان يف صحيحه من طريق  .5

  اإلسناد
 راجم رواة اإلسنادا: تاثني

 (7)مسدد

 (8)حيىي
 حممد بن عمرو

 .(9)حممد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، الليثي، املدينامسه ونسبه: 
 .(10)روى عن أبيه، وأيب سلمة بن عبد الرمحنشيوخه: 

 .(11)روى عنه مالك، والثوري، وشعبة، وحممد االنصاري وغريهمتالميذه: 
                                                           

 .1052، رقم احلديث: 283، ص2سنن أيب داؤد، أبواب اجلمعة، ابب التشديد يف ترك اجلمعة،  (1)
 .1668، رقم احلديث: 259، ص 2كتاب اجلمعة، التشديد يف التخلف عن اجلمعة، ج (2)
 .500، رقم احلديث: 373، ص 2عذر، جأبواب اجلمعة، ابب ما جاء يف ترك اجلمعة من غري  (3)
 .1126، رقم احلديث: 214، ص 2الصلوات والسنة فيها، ابب ما جاء فيمن ترك اجلمعة من غري عذر، ج أبواب إقامة (4)
 15498رقم احلديث:  (5)
 .14559رقم احلديث:  (6)
 .87ثقة تقدم ذكره على صفحة   (7)
 .25ثقة تقدم ذكره على صفحة   (8)
 .433، ص5، وابن سعد، الطبقات الكربى، ج207، ص2الكاشف، ج، والذهيب، 191، ص1اري، التاريخ الكبري، جالبخ  (9)
 .191، ص1البخاري، التاريخ الكبري، ج (10)
 .191، ص1البخاري، التاريخ الكبري، ج (11)
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 .(1)بعني ومائةمات سنة أربع أو مخس وأر وفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 .(2)قال حيىي بن معني: ثقة
 .(3) قال أبو حامت: صاحل احلديثو 
 .(4)ليس به أبسقال النسائي: و 

 .(5) وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: وكان ُيطئ
 .(6)صدوق له أوهام: وقال ابن حجر

  تعاىل.ابن حجر رمحه هللاكما قال احلافظ له أوهام  فالراوي صدوق احلكم على الراوي: 
 عبيدة ابن سفيان احلضرمي

 .(7)عبيدة بن سفيان بن احلارث بن احلضرمىامسه ونسبه: 
 .(8)روى عن أىب اجلعد الضمرى، وزيد بن خالد اجلهىن، وأىب هريرة غريهمشيوخه: 

 . (9)روى عنه حممد بن عمرو، وبسر بن سعيد، وعمرو، وعمر بن عبيدة وغريهمتالميذه: 
 العلماء فيه:  الأقو 
 : ثقة.(12)وابن حجر، (11)، والنسائي(10)العجلى قال

 .(13)وذكره ابن حبان ىف الثقات
 .(14)وقال الذهيب: وث قه النسائي

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  ثقةفالراوي احلكم على الراوي: 

                                                           
 .137، ص6سري أعالم النبالء، الذهيب،  (1)
 .137، ص6سري أعالم النبالء،  (2)
 .31، ص8حامت، اجلرح والتعديل، جابن أيب  (3)
 .207، ص2الذهيب، الكاشف، ج (4)
 .377، ص7ابن حبان، الثقات، ج (5)
 .499ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (6)
 .265، ص19، واملزي، هتذيب الكمال، ج195، ص5، وابن سعد، الطبقات الكربى، ج82، ص6البخاري، التاريخ الكبري، ج  (7)
 املراجع السابقة. (8)
 املراجع السابقة. (9)
 .123، ص2العجلي، الثقات، ج (10)
 .265، ص19املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .379ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (12)
 .140، ص5ابن حبان، الثقات، ج (13)
 .694، ص1الذهيب، الكاشف، ج (14)
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 أبو اجلعد الض مري
بن عبد  نادة بن عبد بن كعب بن ضمرة بن بكرعمرو بن بكر أبو اجلعد الضمري بن جامسه ونسبه: 
 .(1)مناة بن كنانة

 .(2)، وعن سلمان الفارسيملسو هيلع هللا ىلصروى عن النيبشيوخه: 
 .(3)روى عنه عبيدة بن سفيان احلضرميتالميذه: 

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .له أوهام ألن فيه حممد بن عمرو وهو صدوق احلديث هبذا اإلسناد حسن

 ديث على املوضوعرابعا: وجه داللة احل
مل يصل ثالث مجع متواليا بقلة االهتمام هبا طبع هللا على قلبه مبنعه من إيصال وجه داللة احلديث أبن من 

 .اخلري إليه، والطبع على القلب عقوبة معنوية يف حق من مل يهتم هبا
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

اجلفاء والقسوة فال يصل  قلبه هللا يفجعل أبمرها  ترك ثالث مجع كساًل لقلة االهتماممن  معىن احلديث
 .(4)إليه شيء من اخلري. واعتبار الثالث إمهال من هللا تعاىل للعبد لعله يتوب ويرجع عن ترك اجلمعة

 سادسا: فوائد احلديث 
 القلب. اجلفاء وقسوةسبب  التخلف عن صالة اجلمعة .1
 ة.والقسوة يف القلب عقوبة من عقوابت املعنوياجلفاء  .2
 .(5)يدل هذا احلديث على خطورة التخلف عن صالة اجلمعة .3
 .(6)ن اجلمعة شأهنا أعلى رتبةأ .4

  

                                                           
 .188، ص33. واملزي، هتذيب الكمال، ج209، ص2ابن قانع، معجم الصحابة، ج (1)
 .188، ص33املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .188، ص33املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .134، ص3ج العباد، شرح سنن أيب داود، (4)
 .195، ص6جالسبكي، املنهل العذب،  (5)
 .410، ص2ج، الصغريملناوي، التيسري بشرح اجلامع ا (6)
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 الثامناحلديث 
حدثنا القعنيب، حدثنا عبد هللا بن عمر بن : يف سننه رَحه هللا أبو داوداإلمام  أخرج (593)-38

كان ملسو هيلع هللا ىلصبن عمرو، أن رسول هللازايد، عن عمران بن عبد املعافري، عن عبد هللا غامن، عن عبد الرمحن بن 
  .(1)«ثالثة ال يقبل هللا منهم صالة، من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصالة دابرا»يقول: 

 أوال: ختريج احلديث
  .(2)هبذا اإلسناد بنحوه ،جعفر بن عون، عن اإلفريقيمن طريق  سننهيف  ابن ماجةأخرجه اإلمام  .1
هبذا عبد الرمحن بن زايد،  عنعبد الرمحن املقرئ،  أيبمن طريق  املعجم الكبرييف  الطرباينأخرجه  .2

 .(3)اإلسناد بنحوه
عبد الرمحن بن زايد،  عنعبد الرمحن املقرئ،  أيبمن طريق  الصغري السننوأخرجه اإلمام البيهقي يف  .3

 .(4) هبذا اإلسناد بنحوه
عبد الرمحن بن زايد،  عناملقرئ، عبد الرمحن  أيبمن طريق  السنن الكربىاإلمام البيهقي يف  وأخرجه .4

 .(5) هبذا اإلسناد بنحوه
 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد

 (6)القعنيب
 عبد هللا بن عمر بن غامن

 .(7)عبد هللا بن عمر بن غامن الرعيين، أبو عبد الرمحن، قاضي إفريقية امسه ونسبه:
 .(8)وغريهم نسإسرائيل بن يونس، وعبد الرمحن بن زايد، ومالك بن أ : روى عنشيوخه

 .(9)عبد هللا بن مسلمة القعنيبروى عنه تالميذه: 
  

                                                           
 .593، رقم احلديث: 443، ص1ابب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، ج، كتاب الصالة  (1)
 .970رقم احلديث: ، 115، ص2جأبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، ابب من أم قوما وهم له كارهون،  (2)
 .176رقم احلديث:، 71، ص13جابب العني، عمران بن عبد املعافري، عن عبد هللا بن عمرو،  (3)
 .534رقم احلديث:، 206ص، 1جكتاب الصالة، ابب من كره اإلمامة واستحب األذان،   (4)
 .5339رقم احلديث:، 182، ص3جكتاب الصالة، ابب من كره اإلمامة واستحب األذان،   (5)
 .15ثقة تقدم ذكره على صفحة  (6)
  .343، 15املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
  .344، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
  .344، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
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 العلماء فيه:  أقوال
 .: جمهول(2)والرازي، (1)قال أبو حامت

 .(3)وقال ابن يونس :كان أحد الثقات األثبات
 .(4)مستقيم احلديثوقال الذهيب: 

 .5بان يف تضعيفهوثقه ابن يونس وغريه ومل يعرفه أبو حامت وأفرط ابن ح وقال ابن حجر:
 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.ثقة فالراوي احلكم على الراوي: 

 عبد الرَحن بن زايد
 .(6)عبد الرمحن بن زايد بن أنعم، اإلفريقي امسه ونسبه:

 .(7)وغريهم وعتبة بن محيد، و حيىي بن سعيد األنصاري، و عمران بن عبيد املعافري روى عن شيوخه:
 .(8)وغريهم وعبد هللا بن املباركالثوري، و  ،وأبو خيثمة، روى عنه إمساعيل بن عياش تالميذه:

 .(9)مات سنة ست ومخسني ومئة وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

 .(10)يكتب حديثه وال حيتج به :قال أبو حامت
 .(12)ليس بقوي :أبو زرعةو  ،11الدارقطين قالو 
 .(13)ضعفوهقال الذهيب: و 

 .(14)ضعيف :وقال ابن حجر
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  ضعيففالراوي  احلكم على الراوي:

                                                           
 .110، ص5، اجلرح والتعديل، جابن أيب حامت (1)
 .134، ص2ابن اجلوزي، الضعفاء واملرتوكون، ج (2)
 .331، ص5ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج (3)
 .74، ص1الذهيب، الكاشف، ج  (4)
 .315ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 5
  .102، ص17، واملزي، هتذيب الكمال، ج283، ص5البخاري، التاريخ الكبري، ج (6)
 .103، ص17ي، هتذيب الكمال، جاملز  (7)
 .103، ص17املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .283، ص5البخاري، التاريخ الكبري، ج (9)
 .235، ص6حامت، اجلرح والتعديل، جابن أيب  (10)

 .161، ص2الضعفاء الضعفاء واملرتوكون، جالدار قطين،  11
 .235، ص6ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (12)
 .627، ص1الكاشف، جالذهيب،   (13)
 .340ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (14)
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 عمران بن عبد املعافري

 .(1)املعافري، أبو عبد هللا املصري ،عمران بن عبد امسه ونسبه:

 .(2)عبد هللا بن عمرو بن العاص روى عن شيوخه:
 .(3)روى عنه عبد الرمحن بن زايد بن أنعم اإلفريقي تالميذه:

 العلماء فيه:  أقوال
 .4قال العجلي: ثقة

 .5ضعيف :قال حيىيو 
 .(6)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(7)لنيقال الذهيب: و 
 .(8): ضعيفحجروقال ابن 

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ضعيف  فالراوي احلكم على الراوي: 
 عبد هللا بن عمرو

 .146على صفحة صحايب جليل تقدم ذكره 
 لثا: احلكم على اإلسناداث

 .الرمحن بن زايد وعمران بن عبد املعافري ضعيفان ألن فيه عبد ضعيف احلديث هبذا اإلسناد
 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

وجه داللة احلديث أن ثالثة أشخاص ال يقبل هللا منهم صالة، وال شك أن عدم قبول احلسنات عقوبة 
 ابألعمال املذكورة يف احلديث.معنوية يف حق من ال يهتم 

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
من تقدم قومًا واحلال أهنم كارهون إايه، أوهلم: ال يقبل هللا منهم صالة  أشخاص ةثالثأن  ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب

قد  : رجل أتى الصالة دابرا فهو أن يكونمواثنيه وهذا الوعيد يف حق الرجل الذي ليس من أهل اإلمامة

                                                           
 .337، ص22، واملزي، هتذيب الكمال، ج414، ص6البخاري، التاريخ الكبري، ج (1)
 .338، ص22املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .338، ص22املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .189، ص2العجلي، الثقات، ج 4
 .221، ص2، جابن اجلوزي، الضعفاء واملرتوكون 5
 .220، ص5ابن حبان، الثقات، ج (6)
 .94، ص2الكاشف، ج الذهيب، (7)
 .430ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (8)
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 رجل اختذ حمرره عبدا، وهو أن يعتقه مث م:اثلثهو حضوره الصالة بعد فراغ الناس َة حىت يكون اختذه عاد
 .1يكتم عتقه، أو يخنكره، أو أيخذ حرا فيدعيه عبدا ويتملكه

 سادسا: فوائد احلديث

دليل على حترمي إمامة الرجل للجماعة الذين يكرهونه. لكن العربة يف هذه الكراهة يف هذا احلديث  .1
املأمومني ال بكراهة اهة الدينية أما الكراهة لغري سبب شرعي  فال عربة هبا والعربة أيضا بكراهة أكثر الكر 

 .واحد أو اثنني إذا كان املؤمتون مجعا كثريا
 .حترمي إخراج الصالة عن وقتهاو  .2
 .2حترمي اختاذ احلر  عبداو  .3

  

                                                           
 .98، ص3العيين، شرح أيب داود، ج 1
 .315، ص4، جاملنهل العذب املورودالسبكي،  2
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 التاسع احلديث
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا مالزم بن : ننهيف س رَحه هللا اإلمام ابن ماجة أخرج( 871)-39

أخربين عبد الرمحن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان، وكان من عمرو، عن عبد هللا ابن بدر، 
، فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح مبؤخر عينه رجال ال -ملسو هيلع هللا ىلص-الوفد، قال: خرجنا حىت قدمنا على رسول هللا 

الصالة، قال: "اي معشر  -ملسو هيلع هللا ىلص- الركوع والسجود، فلما قضى النيب يف -صلبه-يقيم صالته، يعين 
 .(1)املسلمني، ال صالة ملن ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود"

 ختريج احلديث أوال:
 .(2)من طريق عبد الرمحن بن علي، عن علي بن شيبان أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده .1
 .(3)بن الربيع، عن عبادة بن الصامتأخرجه اإلمام ابن حبان يف صحيحه من طريق حممود و  .2
 .(4)من طريق مالزم بن عمرو، هبذا اإلسناد مصنفهوأخرجه ابن أيب شيبة يف  .3

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 أبو بكر بن أيب شيبة

ابن أيب شيبة عبد هللا بن حممد، ابن القاضي أيب شيبة إبراهيم بن عثمان، أبو بكر العبسي، امسه ونسبه: 
 .(5)كويفموالهم، ال

 .(6)املبارك، وابن عيينة، وعلي بن مسهر وغريهمشريك بن عبد هللا، وأيب األحوص، وابن شيوخه: 
 .(7)، وابن ماجه، وأمحد بن حنبل، وأبو زرعة وغريهمأبو داودروى عنه الشيخان، و تالميذه: 

 .(8)مات يف احملرم سنة مخس وثالثني ومئتنيوفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 .(9)ة وكان حافظا للحديثجلي: ثققال الع

                                                           
 .871ديث: ، رقم احل47، ص2، جابب الركوع يف الصالة، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها (1)
 .16297رقم احلديث:  (2)
 .1782، رقم احلديث: 81، ص5، جابب صفة الصالةكتاب الصالة،  (3)
 .2957، رقم احلديث: 256، ص 1كتاب اجلمعة، يف الرجل ينقص صالته وما ذكر فيه وكيف يصنع ، ج (4)
، وابن 57، ص2، والعجلي، الثقات، ج160، ص5ج ، وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل،413، ص  6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج  (5)

املزي، هتذيب الكمال، ، 592، ص1، والكاشف127-122، ص11، والذهيب، سري أعالم النبالء، ج358، ص8حبان، الثقات، ج
 .320، وابن حجر، تقريب التهذيب، ص 42-34، ص16ج

 املراجع السابقة. (6)
 املراجع السابقة. (7)
 .42، ص16، جاملزي، هتذيب الكمال (8)
 .57، ص2العجلي، الثقات، ج (9)
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 : ثقة.(2)وابن خراش، (1)وقال أبو حامت
 .(3)وقال الفالس: ما رأيت أحفظ منه

 .(4)وقال ابن حجر: ثقة حافظ
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة حافظ   احلكم على الراوي:

 مالزم بن عمرو
 .(5)احلنفي، اليمامي مالزم بن عمرو بن عبد هللا،امسه ونسبه: 

 .(6)وعبد هللا بن النعمان، وسراج بن عقبة وغريهمعن عبد هللا بن بدر، شيوخه: 
 .(7)وسليمان بن حرب، وغريهممسدد بن مسرهد، روى عنه ابن أيب شيبة، حيىي احلماين، تالميذه: 

 العلماء فيه:  أقوال
 : ثقة.(9)، وأبو زرعة(8)العجليقال 

 . (10)به، صدوق قال أبو حامت: ال أبس
 .(11)حبان يف الثقاتوذكره ابن 

 .(12)وقال ابن حجر: صدوق
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.صدوق   فالراوي احلكم على الراوي:

  

                                                           
 .160، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (1)
 .42، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .592، ص1الذهيب، الكاشف، ج (3)
 .320ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (4)
، وابن حبان، 436، ص 8يب حامت، اجلرح والتعديل، ج، وابن أ96، ص2، والعجلي، الثقات، ج73، ص8الكبري، جالبخاري، التاريخ   (5)

 .385-384، ص10، وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج191-188، ص29، واملزي، هتذيب الكمال، ج195، ص9الثقات، ج
 املراجع السابقة. (6)
 املراجع السابقة. (7)
 .96ص ،2العجلي، الثقات، ج (8)
 املرجع السابق. (9)
 .436، ص 8والتعديل، جابن أيب حامت، اجلرح  (10)
 .195، ص9ابن حبان، الثقات، ج (11)
 .35، ص10ابن حجر، تفريب التهذيب، ج (12)
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 عبد هللا بن بدر
 . (1)عبد هللا بن بدر بن عمرية بن احلارث بن ُشر احلنفي اليماميامسه ونسبه: 

 .(2)وعبد الرمحن بن عمر الشيباين وغريهم، بن عمر، وقيس بن طلقروى عن ابن عباس، واشيوخه: 
 .(3)روى عنه مالزم بن عمرو، وحممد بن جابر، وجهضم ابن عبد هللا وغريهمتالميذه: 

 العلماء فيه: أقوال
 : ثقة.(7)، وابن حجر(6)، وأبو زرعة(5)، وابن معني(4)العجليقال 

 .(8)وذكره ابن حبان يف الثقات
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  ثقة فالراوي الراوي:احلكم على 

 عبد الرَحن بن علي
  .(9)عبد الرمحن بن علي بن شيبان احلنفي، السحيمي، اليماميامسه ونسبه: 

 .(10)روى عن أبيه علي بن شيبان احلنفي، وطلق بن علي احلنفي وغريهمشيوخه: 
 .(11) عبد الرمحن بن واثب، وابنه يزيد وغريهمبن  روى عنه عبد هللا بن بدر، ووعلةتالميذه: 

 العلماء فيه:  أقوال
 : ثقة.(14)، وابن حجر(13)، وابن حزم(12)العجلي قال

                                                           
، واملزي، هتذيب 16، ص5، وابن حبان، الثقات، ج21، ص2، والعجلي، الثقات، ج12، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج  (1)

، وابن حجر، تقريب 154، ص5ر، هتذيب التهذيب، ج، وابن حج540، ص1، والذهيب، الكاشف، ج325، ص14ال، جالكم
 .296التهذيب، ص 

 املراجع السابقة. (2)
 املراجع السابقة. (3)
 .21، ص2العجلي، الثقات، ج (4)
 .12، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (5)
 املرجع السابق. (6)
 .296حجر، تقريب التهذيب، ص ابن  (7)
 .61، ص5ابن حبان، الثقات، ج (8)
، واملزي، هتذيب 105، ص5، وابن حبان، الثقات، ج82، ص2، والعجلي، الثقات، ج263، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج  (9)

ن حجر، تقريب ، واب234، ص6، وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج637، ص1، والذهيب، الكاشف، ج295، ص17الكمال، ج
 .347التهذيب، ص 

 املراجع السابقة. (10)
 ملراجع السابقة.ا (11)
 .82، ص2العجلي، الثقات، ج (12)
 .234، ص6ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج (13)
 .347ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (14)
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 .(1)وذكره ابن حبان يف الثقات
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  ثقةفالراوي : احلكم على الراوي

 علي بن شيبان
 .(2)السحيمي اليمامي علي بن شيبان احلنفي: امسه ونسبه

 .(3)ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النيبشيوخه: 
 .(4)روى عنه ابنه عبد الرمحنتالميذه: 

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .صدوقوهو  مالزم بن عمرو حسن ألن فيه احلديث هبذا اإلسناد

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
عليه إعادهتا،  تؤد فهو كمن مل يصل فيف الصالة، فإن صالته ملوجه داللة احلديث أن من مل يقم صلبه 

 وهذه عقوبة معنوية لكل من ترك الطمأنينة يف الصالة.
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

ال تصح صالة من مل يسو ظهره يف الركوع والسجود حيث يف هذين الركنني الذين  -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب قال 
 .5وتساهل العلماء عن النكري قواًل تساهل الناس فيهما فعال 

 سادسا: فوائد احلديث
إطالة الركوع والسجود، حىت  طالة ركن الرفع من الركوع، وال سيما معإدليل على استحباب  فيه .1

 .(6)تتناسب أركان الصالة يف القدر
 .(7)ويف احلديث دليل على أن صالة من مل يقم صلبه يف الركوع والسجود غري جمزي .2
 .8ود واالعتدال منهالطمأنينة يف الركوع، واالعتدال، والسجوجوب  .3

  

                                                           
 .105، ص5ابن حبان، الثقات، ج (1)
، 190، ص6، وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل ج259، ص6والبخاري، التاريخ الكبري، ج، 76، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج  (2)

، وابن حجر، هتذيب 41، ص2، والذهيب، الكاشف، ج463، ص20، واملزي، هتذيب الكمال، ج262، ص3وابن حبان، الثقات، ج
 .402، وابن حجر، تقريب التهذيب، ص 332، ص7التهذيب، ج

 املراجع السابقة. (3)
 املراجع السابقة. (4)
 .88، ص11ج ،التَّنويرخ َشرْحخ اجلَاِمع الصَِّغريِ الصنعاين،  5
 .207، ص7ابن رجب، فتح الباري، ج (6)
 .69، ص3العظيم آابدي، عون املعبود شرح سنن أيب داود، ج (7)
 .419، ص2السفاريين، كشف اللثام شرح عمدة األحكام، ج 8



195 

 

 العاشراحلديث 
حدثنا موسى بن إمساعيَل، حدثنا محاد، عن سننه:   رَحه هللا يف أبو داودأخرج اإلمام ( 663)-40

يخقوَّمخ يخَسوَّينا يف الصخفوِف كما  -ملسو هيلع هللا ىلص-مِساك بن حرب قال: مسعت النعمان بن بشري يقول: كان النيب
 بصدره فقال: عنه وَفِقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتِبذٌ  الِقْدحخ، حىَت إذا ظن أْن قد أخذان ذلك

 .(1)"لتسوُّن صفوَفكم أو ليخخاِلَفَن هللا بني وجخوِهكم"
 أوال: ختريج احلديث

 .(2)من طرق عن مساك بن حرب، هبذا اإلسناد مثلهأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  .1
 .(3)األحوص، عن مساك، هبذا اإلسناد مثلهالنسائي يف سننه الكربى من طريق أيب  وأخرجه اإلمام .2
 .(4)الرتمذي يف سننه من طريق أيب عوانة، عن مساك بن حرب، هبذا اإلسناد مثله وأخرجه اإلمام .3
 .(5)ابن ماجه يف سننه من طريق شعبة، عن مساك بن حرب، هبذا اإلسناد بنحوه وأخرجه اإلمام .4
ك بن عن مسا -ثالثتهم-اد بن سلمة، وشعبةأمحد يف مسنده من طريق زائدة، ومح وأخرجه اإلمام .5

، ومن طريق شعبة، عن عمرو بن مرة هبذا اإلسناد أبلفاظ (6)حرب، هبذا اإلسناد أبلفاظ متقاربة
 .(7)متقاربة

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 (8)موسى بن إمساعيل

 (9)َحاد

اك بن حرب  مسِّ
وية بن حارثة بن ربيعة بن عامر بن ذهل مساك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاامسه ونسبه: 

 . (10)علبة الذهلى البكرى ، أبو املغرية الكوىفبن ث
 .(11)روى عن النعمان بن بشري، وأنس، وسعيد بن جبري، وعبد هللا بن الزبري، وعكرمة وغريهم شيوخه:

                                                           
 .663، رقم احلديث: 6، ص2سنن أيب داؤد، كتاب الصالة، ابب تسوية الصفوف، ج (1)
 .436، رقم احلديث: 324، ص1الصفوف، وإقامتها...، جكتاب الصالة، ابب تسوية   (2)
 .886، رقم احلديث: 430، ص1كتاب املساجد، كيف يقوم اإلمام الصفوف، ج  (3)
 .227، رقم احلديث: 438، ص1أبواب الصالة، ابب ما جاء يف إقامة الصفوف، ج (4)
 .993قم احلديث: ، ر 129، ص2أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، ابب إقامة الصفوف، ج (5)
 .18441و18427و18400رقم احلديث:  (6)
 .18389رقم احلديث:  (7)
 .148فحة تقدم ذكره على صثقة ثبت  (8)
 .148فحة تقدم ذكره على ص ثقة (9)
 .115، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .117-116، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
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 .(1)سلمة، وزهري بن معاوية، والثوري، واألعمش، وشعبة وغريهمروى عنه محاد بن تالميذه: 
 العلماء فيه:  أقوال

وقال العجلى: مساك بن حرب بكرى جائز احلديث، إال أنه كان ىف حديث عكرمة رمبا وصل الشىء 
 .(2)عن ابن عباس

 .(3)وقال ابن شاهني: ثقة
 .(4)وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: ُيطىء كثريا

 .(5)ثقة ساء حفظهوقال الذهيب: 
 .(6)ة وقد تغري أبخرة فكان رمبا تلقنعكرمة خاصة مضطربصدوق وروايته عن  وقال ابن حجر:

 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.فالراوي صدوق احلكم على الراوي: 
 النعمان بن بشري

بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن عمرو بن بن ثعلبة بن خالس النعمان بن بشري بن سعد امسه ونسبه: 
 . (7) عامر، األنصاري اخلزرجي

 .(8)، وخاله عبد هللا بن رواحة، وعمر بن اخلطاب، وعائشة أم املؤمنني وغريهمملسو هيلع هللا ىلصروى عن النيبشيوخه: 
 .(9)وغريهم احلسن البصري، وسامل بن أيب اجلعد، ومساك بن حرب، وعامر الشعيبتالميذه: 

 .(10)وستني مات سنة مخسوفاته: 

                                                           
 .117، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .436، ص1العجلي، الثقات، ج (2)
 .107ابن شاهني، اتريخ أمساء الثقات، ص  (3)
 .339، ص4ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .465، ص1الذهيب، الكاشف، ج (5)
 .255ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (6)
ان موسى بن زكراي بن حيىي التسرتي هـ(، برواية: أيب عمر 240طبقات خليفة بن خياط، أليب عمرو خليفة بن خياط البصري )املتوىف:  (7)

هـ(، وبتحقيق: د سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، سنة النشر:  3هـ( ، حممد بن أمحد بن حممد األزدي )ت ق  3)ت ق 
يق: صالح بن هـ(، بتحق351، ومعجم الصحابة، أليب احلسني عبد الباقي بن قانع البغدادي )املتوىف: 229، ص م 1993هـ =  1414

، 122، ص6، وابن سعد، الطبقات الكربى، ج143، ص3، 1418املدينة املنورة، الطبعة: األوىل،  -سامل املصرايت، مكتبة الغرابء األثرية 
 .411، ص29املزي، هتذيب الكمال، ج

 .413-412، ص29املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .413، ص29املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .563تقريب التهذيب، ص ابن حجر،  (10)
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 اثلثا: احلكم على اإلسناد

  وهو صدوق.ن فيه مساك بن حرب احلديث هبذا اإلسناد حسن أل
 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

، أن حيو ل هللا صورتهيعاقب مبصيبة  من ال يهتم بتسوية الصفوف وقت الصالةوجه داللة احلديث أن 
 وهذا وعيد شديد وعقوبة معنوية.

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
ورته صورة محار، م هبا أخاف عليه أن حيو ل هللا صعلى تسوية الصفوف وقال من مل يهتملسو هيلع هللا ىلصأكد النيب

فيخالف بصفتهم إىل غريها من املنسوخ، أو ُيالف بوجه من مل يقم صف ه ويغري صورته عن وجه من أقامه، 
 .(1)أو ُيالف ابختالف صورها ىف املسخ والتغيري

 سادسا: فوائد احلديث
 .(2)يف احلديث دليل على أن تسوية الصفوف من وظيفة اإلمام .1
 .(3)مشروعية تسوية الصفوف .2
 .(4)الوعيد على ترك التسوية .3

                                                           
ْعِلِم بَفَواِئِد مخْسِلم، ج (1)

خ
 .346، ص2ِإكَمالخ امل

 . 345، ص2ابن بطال، شرح صحيح البخارى، ج (2)
  .604، ص2موسى شاهني، فتح املنعم شرح صحيح مسلم، ج (3)
 . 344، ص2ابن بطال، شرح صحيح البخارى، ج (4)
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 املبحث الثاِن: مروايت العقوابت املعنوية املتعلقة ابلصوم واحلج والصدقة
 أحاديث( مخسة)وفيه  

 األولاحلديث 
ثـََنا ا يف سننه: رَحه هللا أبو داوداإلمام  أخرج( 262)-41 ثـََنا َأمْحَدخ ْبنخ يخونخَس، َحدَّ ْبنخ َأيب ِذْئٍب، َحدَّ

فـََلْيَس َمْن ملَْ َيدَْع قـَْوَل الزُّوِر، َواْلَعَمَل بِِه، ملسو هيلع هللا ىلص: »بِيِه، َعْن َأيب هخَريـْرََة قَاَل: قَاَل َرسخولخ اّللَِّ َعِن اْلَمْقربخِيِ ، َعْن أَ 
 ".(1) «ّللَِِّ َحاَجٌة َأْن َيدََع َطَعاَمهخ َوَشرَابَهخ 

 أوال: ختريج احلديث
عن ابن  -كالمها  -آدم بن أيب إايس وأمحد بن يونسمن طريق   صحيحهم البخاري يفأخرجه اإلما .1

 .(2)أيب ذئب، هبذا اإلسناد بنحوه
عثمان بن عمر، عن ابن أيب ذئب، هبذا اإلسناد النسائي يف سننه الكربى من طريق أخرجه اإلمام و  .2

 .(3)بنحوه
 .(4)هبذا اإلسناد بنحوهن ابن أيب ذئب، عثمان بن عمر، عالرتمذي يف سننه من طريق أخرجه اإلمام و  .3
 .(5) هبذا اإلسناد بنحوه، من طريق عبد هللا بن املبارك، عن ابن أيب ذئب وأخرجه اإلمام ابن ماجه .4
هبذا اإلسناد ، عن ابن أيب ذئب-كالمها-حجاج، ويزيد  وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق .5

 .  (6)بنحوه
 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد

 ن يونسد بأَح
 .111ثقة حافظ تقدم ذكره على صفحة 

  

                                                           
 .43، ص4جللصائم،  كتاب الصوم، ابب الِغيبةسنن أيب داؤد،   (1)
وابب قول هللا تعاىل: واجتنبوا قول  1903، رقم احلديث: 26، ص3كتاب الصوم، ابب من مل يدع قول الزور، والعمل به يف الصوم، ج  (2)

 .6057احلديث: ، رقم 17، ص8الزور، ج
، 3د بن عبد الرمحن بن أيب ذئب فيه، جكتاب الصيام، ابب ما ينهى عنه الصائم من قول الزور والغيبة، وذكر االختالف على حمم  (3)

 .3234ورقم احلديث:  3233، رقم احلديث: 347ص
 .707، رقم احلديث: 78، ص3أبواب الصوم، ابب ما جاء يف التشديد يف الغيبة للصائم، ج (4)
  1689، رقم احلديث: 590، ص2كتاب الصوم، ابب من مل يدع قول الزور، والعمل به يف الصوم، ج  (5)
 .9839م احلديث: رق (6)
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 ابن أيب ذئب
 .(1)القرشي، العامري، املدين حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن احلارث بن أيب ذئبامسه ونسبه: 

 .(2)روى عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، وعكرمة، والزهري، وانفع موىل ابن عمر وغريهمشيوخه: 
 .(3)وغريهمدم بن أيب إايس، وسفيان الثوري، وابن وهب بن يونس، وآ روى عنه أمحدتالميذه: 

 .(4)مات سنة تسع ومخسني ومئةوفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 : ثقة.(8)، وابن حجر(7)، والنسائي(6)، وحيىي بن معني(5)الدارمي قال
 .(9)وذكره ابن حبان يف الثقات

 هللا تعاىل.ابن حجر رمحه  كما قال احلافظفالراوي ثقة  احلكم على الراوي: 
 سعيد بن أيب سعيد

 .(10)موىل بين ليث بن بكرهو سعيد بن أيب سعيد كيسان، امسه ونسبه: 
 . (11)سعد بن أيب وقاص، وأيب سعيد اخلدري وغريهمروى عن أيب هريرة، وابن عمر، و شيوخه: 

 .(12)همروى عنه ابن أيب ذئب، ومالك بن أنس، وعبد الرمحن بن إسحاق وغري تالميذه: 
 .(13)ومائةثالث وعشرين مات سنة وفاته: 

  

                                                           
، 106-97، ص3اتريخ بغداد وذيوله، ج، و 152، ص1البخاري، التاريخ الكبري، ج، و 455، ص5، جابن سعد، الطبقات الكربى  (1)

، 390، ص7، وابن حبان، الثقات، ج149-139، ص7، والذهيب، سري أعالم النبالء، 644-630، ص25واملزي، هتذيب الكمال، ج
 .493، وابن حجر، تقريب التهذيب، ص303، ص9، وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج194، ص2والذهيب، الكاشف، ج

 املراجع السابقة. (2)
 املراجع السابقة. (3)
 املراجع السابقة. (4)
 .106-97ص، 3اتريخ بغداد وذيوله، (5)
 املرجع السابق.(6)
 .636، ص25املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .493ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (8)
 390، ص7ابن حبان، الثقات، ج (9)
ابن أيب ، و 399، ص1، والعجلي، الثقات، ج474، ص3البخاري، التاريخ الكبري، ج، و 343، ص5، ابن سعد، الطبقات الكربى  (10)

، وابن حجر، هتذيب 437، ص1، والذهيب، الكاشف، ج285-284، ص4، وابن حبان، الثقات، ج57، ص4والتعديل، جحامت، اجلرح 
 .40-38، ص4، جالتهذيب

 املراجع السابقة. (11)
 املراجع السابقة. (12)
 .343، ص5، ابن سعد، الطبقات الكربى (13)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





200 

 

 العلماء فيه:  أقوال
 .(1)ثقة كثري احلديث ولكنه كرب وبقي حىت اختلط قبل موته أبربع سننيقال ابن سعد: 

 .(2): ثقةوقال العجلي
 .(3)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(4)أم سلمة مرسلةتغري قبل موته أبربع سنني وروايته عن عائشة و ثقة وقال ابن حجر: 
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة  احلكم على الراوي: 

 املقربي
 .(5)كيسان أبو سعيد املقربىامسه ونسبه: 

 .(6)روى عن أيب هريرة، وعمر، و أيب سعيد اخلدري، وغريهمشيوخه: 
 .(7)همروى عنه ابنه سعيد، وأبو صخر محيد، واثبت بن قيس وغري تالميذه: 

 .(8)مات سنة مائةوفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 .(9)قال العجلي: ثقة
 وقال النسائي: ال أبس به.
 .(10)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(11)وقال ابن حجر: ثقة ثبت

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثبت   ثقة فالراوياحلكم على الراوي: 
 أبو هريرة

 .18على صفحة ره صحايب جليل قد تقدم ذك
                                                           

 .343، ص5، جابن سعد، الطبقات الكربى (1)
 .399، ص1العجلي، الثقات، ج (2)
 .285، ص4ابن حبان، الثقات، ج (3)
 .493ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (4)
، 166، ص7، وابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج63، ص5، ، وابن سعد، الطبقات الكربى243، ص7، جالبخاري، التاريخ الكبري  (5)

 .453، ص 8، وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج242-240، ص24الكمال، ، واملزي، هتذيب 340، ص5وابن حبان، الثقات، ج
 املراجع السابقة. (6)
 املراجع السابقة. (7)
 .239، ص1علماء ووفياهتم، جالربعي، اتريخ مولد ال (8)
 .404، ص2العجلي، الثقات، ج (9)
 .340، ص5ابن حبان، الثقات، ج (10)
 .463ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (11)
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 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .احلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن الرواة فيه كلهم ثقات

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
يعاقب إبضرار صومه إما ببطالنه كامال أو بنقصان ، والعمل به، أن من مل جيتنب قول الزور وجه داللة احلديث

 ثوابه.
  للحديثخامسا: املعىن اإلمجايل

من مل يرتك القول الباطل والكالم احملر م أثناء صومه من الكذب : -ملسو هيلع هللا ىلص -معىن احلديث: يقول النيب 
وشهادة الزور، والغيبة والنميمة والقذف والشتيمة ومل يرتك األعمال الباطلة من الظلم والغش واخليانة وأكل 

ب الصائمني الذين  كاماًل، وال يثاب عليه ثواون مرضياً عنه، وال يقبل قبوالً الراب وغريها فإن صيامه ال يك
 .(1)يوفَّون أجرهم بغري حساب، وإن كان الصوم يف حد ذاته صحيحاً مسقطاً للفرض الذي عليه

 سادسا: فوائد احلديث
 .(2)احلديث دليل على حترمي الكذب والعمل به وحترمي السفه على الصائم .1
 أكثر من غريه.يتأكد على الصائم ترك الذنوب واملعاصي أنه  .2

 أن الذنوب واملعاصي تؤثر يف الصوم فتجرحه وتضعف ثوابه.
ما يرتتب عليه من هتذيب النفس،  احلرمان ليس الغرض من الصيام احلرمان من الطعام والشراب، بل .3

 .(3)وتقومي السلوك اإِلنساين
 .(4)الزور حيبط أجر الصائمأن  .4

  

                                                           
 .206، ص3منار القاري، جقاسم، محزة  (1)
 .567، ص1بدون اتريخ، جهـ(، دار احلديث، بدون طبعة و 1182سبل السالم، حملمد بن إمساعيل الصنعاين، أبو إبراهيم)املتوىف:  (2)
 .206، ص3منار القاري، جمحزة قاسم،  (3)
 .250، ص9شرح صحيح البخارى، جابن بطال،  (4)
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 الثاِناحلديث 
ثـََنا حمخَمَّدخ ْبنخ حَيْىَي القخطَِعيُّ الَبْصرِيُّ قَاَل: ننه: رَحه هللا يف س اإلمام الَتمذي أخرج( 811)-42 َحدَّ

ثـََنا مخْسِلمخ ْبنخ  ، َمْوىَل َربِيَعَة ْبِن َعْمرِو ْبِن مخْسِلٍم الَباِهِليِ  قَاَل: َحدَّ ثـََنا ِهاَللخ ْبنخ َعْبِد اّللَِّ ِإبـْرَاِهيَم قَاَل: َحدَّ
ثـََنا أَبخو ِإسْ  َلًة تـخبَـلِ غخهخ َمْن َمَلَك زَاًدا َورَاحِ ملسو هيلع هللا ىلص: " َحاَق اهلَْمَداينُّ، َعْن احلَاِرِث، َعْن َعِليٍ  قَاَل: قَاَل َرسخولخ اّللَِّ َحدَّ

، َأْو َنْصرَانِيًّا، َوَذِلَك َأنَّ اّللََّ يـَقخولخ  َّللَِِّّّ عملمى ﴿ ِكَتابِِه:  يف ِإىَل بـَْيِت اّللَِّ وملَْ حَيخجَّ َفاَل َعَلْيِه َأْن مَيخوَت يـَهخوِدايًّ وم
جُّ الب مْيتِّ ممْن اْستمطماعم إِّلمْيهِّ سمبِّياًل   ."(2)﴾(1)النَّاسِّ حِّ

 ختريج احلديثأوال: 
 أفرد به الرتمذي. .1

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 حممد بن حيىي

 . (3) البصرىحممد بن حيىي بن أىب حزم مهران أو عبد هللا، الزبيدى، أبو عبد هللا القطعي امسه ونسبه: 
 .(4)وغريهم روى عن مسلم بن إبراهيم، وبشر بن عمر الزهراين، وحيىي بن كثريشيوخه: 

 .(5)وغريهم، والرتمذي، والنسائي، وابن خزمية أبو داودالبخاري، ومسلم، و روى عنه تالميذه: 
 .(6) مات سنة ثالث ومخسني ومئتني: وفاته

 العلماء فيه:  أقوال
 .(7) صدوقحلديث صاحل اقال أبو حامت: 

 .(8)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(9)ثقةوقال الذهيب: 

 .(10)صدوقوقال ابن حجر: 
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي صدوق  احلكم على الراوي: 

                                                           
 .97آل عمران:  (1)
 .811، رقم احلديث: 167، ص3، ابب ما جاء يف التغليظ يف ترك احلجملسو هيلع هللا ىلص سنن الرتمذي، أبواب احلج عن رسول هللا  (2)
 ، 086، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .608، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .609، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .610، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .124، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (7)
 .106، ص9ابن حبان، الثقات، ج (8)
 .229، ص2الذهيب، الكاشف، ج (9)
 .512ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (10)
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 مسلم بن إبراهيم
 .96ثقة تقدم ذكره على صفحة 

 هالل بن عبد هللا
 .(1)ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي، أبو هاشم البصري، موىل هالل بن عبد هللا الباهليامسه ونسبه: 

 .(2)أبو إسحاق السبيعيشيوخه: 
 .(3)اليشكري روى عنه ومسلم بن إبراهيم، وعفان بن مسلم، وهالل بن فياضتالميذه: 

 العلماء فيه:  أقوال
 .(4)ال يتابع على حديثهقال العقيلي: 

 .(5)قال البخاري: منكر احلديثو 
 .(6)جمهولرتمذي: وقال ال

 .(7)مرتوك: وقال ابن حجر
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي مرتوك  احلكم على الراوي: 

 بو إسحاقأ
عمرو بن عبد هللا بن عبيد، ويقال: عمرو ابن عبد هللا بن علي، ويقال: عمرو بن عبد هللا امسه ونسبه: 

 .(9)الكويف (8)أبو إسحاق السبيعيبن أيب شعرية، وامسه ذو حيمد اهلمداين، 
 .(10)وغريهم روى عن احلارث، وأنس بن مالك، والرباء بن عازب، وجابر بن مسرةشيوخه: 

 .(11)، وأشعث بن سوار، وزهري بن معاوية، والثوري وغريهمروى عنه هالل بن عبدهللاتالميذه: 
 .(12)ولد سنة تسع وعشرين: والدته

                                                           
 .342، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .342، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .343، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .348، ص4العقيلي، الضعفاء الكبري، ج (4)
 .428، ص8الكامل يف ضعفاء الرجال، ج (5)
 .68، ص2سنن الرتمذي، ج (6)
 .575ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (7)
 (.103، ص22السبيع لنزوهلم فيه. )املزي، هتذيب الكمال، ج نسبوا إىل (8)
 .102، ص22لكمال، جاملزي، هتذيب ا (9)
 .108-103، ص22املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .110-108، ص22املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .177، ص5ابن حبان، الثقات، ج (12)
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 .(1)ةمات سنة مثان وعشرين ومئوفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 .ثقة: (5)ابن حجر،و (4)النسائي وابن معني، و (3)أبو حامت، و (2)قال العجلي
 .(6)وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: وكان مدلسا

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة  احلكم على الراوي: 
 احلارث

 .103على صفحة ضعيف تقدم ذكره 
 علي

 .25تقدم ذكره على صفحة يل  جلصحايب
 داثلثا: احلكم على اإلسنا

 ضعيف.هالل بن عبد هللا مرتوك واحلارث بن عبد هللا ألن فيه  ضعيف جدا اإلسناد ااحلديث هبذ
هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه، ويف إسناده مقال، وهالل بن عبد قال اإلمام الرتمذي: 

  .(7)احلديثف يف هللا جمهول، واحلارث يضع
 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

بقوله فال عليه أن ميوت يهودايً أو ملسو هيلع هللا ىلص  من استطاع ومل حيج أنذره النيب وجه داللة احلديث أن 
، وال شك يف أن التهديد والوعيد نصرانيًا وهذا من ابب املبالغة يف التهديد والوعيد تغليظًا على اتركيه

 املعنوية.العقوابت عقوبة من 
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

من ملك زادا وراحلة توصله فال أبس وال مباالة وال تفاوت عليه أن ميوت أو بني أن ميوت يهوداي أو 
نصرانيا كوهنما من أهل الكتاب غري عاملني به فشبه هبما من ترك احلج حيث مل يعمل بكتاب هللا تعاىل 

 .8كأنه ال يعلمهونبذه وراء ظهره  

                                                           
 .112، ص22املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .179، ص2ت، جالعجلي، الثقا (2)
 .243، ص6ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (3)
 .112، ص22املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .423ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (5)
 .177، ص5ابن حبان، الثقات، ج (6)
 .811: ، رقم احلديث167، ص3، ابب ما جاء يف التغليظ يف ترك احلجملسو هيلع هللا ىلص سنن الرتمذي، أبواب احلج عن رسول هللا  (7)
 .456، ص3، جحتفة األحوذيفوري، املبارك 8
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أن وفاته علي هذه احلالة، ووفاته علي اليهودية والنصرإنية سواء فيما فعله من كفران  واملعىنوقال الطييب: 
 .1نعم هللا، وترك ما أمر به واالهنماك يف معصيته

 سادسا: فوائد احلديث
 على ترك فريضة احلج. املبالغة والتشديد .1
 .2واإليذان بعظمة شأن احلج .2

 ت املعنوية.نصرانية عقوبة من عقواباملوت على اليهودية وال .3

  

                                                           
 .1944، ص6، جالكاشف عن حقائق السننالطييب،  1
 .1944، ص6، جالكاشف عن حقائق السننالطييب،  2
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 الثالثاحلديث 
ثـََنا أَبخو َعْبِد هللِا هخَرمْيخ ْبنخ ِمْسَعٍر اأَلْزِديُّ سننه:  اإلمام الَتمذي رَحه هللا يفأخرج ( 2613)-43 َحدَّ

ثـََنا َعْبدخ الَعزِيِز ْبنخ  ِْمِذيُّ، قَاَل: َحدَّ َريـْرََة، َأنَّ َرسخوَل َصاِلٍح، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب هخ حمخَمٍَّد، َعْن سخَهْيِل ْبِن َأيب الرتِ 
ْقَن فَِإنَّكخنَّ َأْكثـَرخ أَْهِل النَّاِر فـََقاَلتْ ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ  اْمرَأٌَة ِمنـْهخنَّ:  َخَطَب النَّاَس فـََوَعَظهخْم مثخَّ قَاَل: اَي َمْعَشَر النِ َساِء َتَصدَّ
كخنَّ الَعِشرَي. قَاَل: َوَما رَأَْيتخ ِمْن اَنِقَصاِت َعْقٍل َوِديٍن ثْـرَِة َلْعِنكخنَّ، يـَْعيِن وَكخْفِر َذاَك اَي َرسخوَل هللِا؟ قَاَل: ِلكَ َوملَ 

َعْقِلَها، قَاَل: َشَهاَدةخ أَْغَلَب ِلَذِوي األَْلَباِب، َوَذِوي الرَّْأِي ِمْنكخنَّ، قَاَلْت اْمَرأٌَة ِمنـْهخنَّ: َوَما نـخْقَصانخ ِديِنَها وَ 
 .(1)َونـخْقَصانخ ِديِنكخنَّ، احلَْيَضةخ، مَتْكخثخ ِإْحَداكخنَّ الثَّاَلَث َواأَلْرَبَع اَل تخَصلِ ي َتنْيِ ِمْنكخنَّ ِبَشَهاَدِة َرجخٍل،اْمرَأَ 

 أوال: ختريج احلديث
 .(2)سعيد اخلدري جزءا منهأخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه من طريق عياض بن عبد هللا، عن أيب  .1
 .(3)ه من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن اهلاد، هبذا اإلسناد مبعناهمسلم يف صحيح وأخرجه اإلمام .2
 .(4) وأخرجه اإلمام أبوداؤد يف سننه من طريق بكر بن مخَضر، عن ابن اهلاد، هبذا اإلسناد مبعناه .3

 عناهالليث بن سعد، عن يزيد بن اهلاد، هبذا اإلسناد مبوأخرجه اإلمام ابن ماجه يف سننه من طريق  .4

(5). 
عن ذر، عن وائل  -كليهما-وأخرجه اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده من طريق األعمش واحلكم .5

واآلخر من طريق ابن اهلاد، عن عبد هللا بن  ،(6)هبن مهانة، عن عبد هللا مسعود جزءا منه ومبعنا
 .(7)دينار، عن ابن عمر جزءا منه ومبعناه

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 هرمي 

 .(8)هرمي بن مسعر األزدي، أبو عبد هللا الرتمذي، خادم الفضيل بن عياضبه: ونس امسه
 .(9)الدراوردي، وفضيل بن عياض وغريهمروى عن عبد هللا بن وهب، وعبد العزيز بن حممد شيوخه: 

                                                           
 .2613، رقم احلديث:306، ص4أبواب اإلميان، ابب ما جاء يف استكمال اإلميان وزايدته ونقصانه، ج (1)
، 2، وأيضا كتاب الزكاة، ابب الزكاة على األقارب، ج304، رقم احلديث: 68ص، 1ض الصوم، جكتاب احليض، ابب ترك احلائ (2)

 .1462، رقم احلديث: 120ص
، 1کتاب اإلميان، ابب بيان نقصان اإلميان بنقص الطاعات، وبيان إطالق لفظ الكفر على غري الكفر ابهلل، ككفر النعمة واحلقوق، ج  (3)

 .79، رقم احلديث: 86ص
 .4679، رقم احلديث: 68، ص7کتاب السنة، ابب الدليل على زايدة اإلميان ونقصانه، جن أيب داؤد ،  سن (4)
 .4003، رقم احلديث: 138، ص5أبواب الفنت، ابب فتنة النساء، ج (5)
 .5343، رقم احلديث:245، ص9و ج 4037، رقم احلديث:133، ص7مسند عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهما، ج (6)
 .5343، رقم احلديث:245، ص9هللا بن عمر رضي هللا عنهما، جند عبد مس (7)
 .171، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .171، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
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 .(1)وجعفر بن حممد بن احلسن الفراييب وغريهم ،الرتمذي، وأمحد بن عبد هللا روى عنهتالميذه: 
 العلماء فيه:  أقوال

 .(2)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(3)وقال الذهيب: ثقة

 .(4)وقال ابن حجر: مقبول
 قال ابن حجر.الراوي مقبول كما فاحلكم على الراوي: 

 عبد العزيز بن حممد
 .(6) ، أبو حممد اجلهىن موالهم املدىن(5)عبد العزيز بن حممد بن عبيد الدراوردىامسه ونسبه: 

 .(7)وغريهم ومحيد الطويل، اهيم بن عقبة، وجعفر بن حممد الصادقن إبر روى عشيوخه: 
 .(8)وغريهم وابن مهدي، وهرمي بن مسعرروى عنه النفيلي، والقعنيب، وعبد هللا بن وهب، تالميذه: 

 .(9)مات سنة سبع ومثانني ومائةوفاته: 
 العلماء فيه: أقوال

 .(10)قال ابن سعد: كان كثري احلديث يغلط
 (11)قةعجلي: ثوقال ال

 .(12)قال حيىي بن معني: صاحل ليس به أبسو 
 .(13)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(14)غريه فيخطىءوقال ابن حجر: صدوق كان حيدث من كتب 

                                                           
 .171، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .245، ص9ابن حبان، الثقات، ج (2)
 .335، ص2الذهيب، الكاشف، ج (3)
 .257يب، صابن حجر، تقريب التهذ (4)
 (395، ص5أصله كان من قرية من قرى فارس يقال هلا دراورد.)ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (5)
 .25، ص6. والبخاري، التاريخ الكبري، ج187، ص18املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .188، ص18املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .192-190، ص18املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .492، ص5الطبقات الكربى، جعد، ابن س (9)
 .492، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (10)
 .97، ص2العجلي، الثقات، ج (11)
 396، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (12)
 .245، ص9ابن حبان، الثقات، ج (13)
 .358ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (14)
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 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا. ُيطئ صدوق فالراوياحلكم على الراوي: 
 سهيل بن أيب صاحل

 .132على صفحة صدوق تقدم ذكره 
 ذكوان

 .118فحة تقدم ذكره على ص ثبتثقة 
 أبو هريرة

 .19صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة 
 اثلثا: احلكم على اإلسناد

 .احلديث هبذا اإلسناد حسن ألن الرواة فيه أكثرهم صدوقون
 .(1)هذا حديث حسنوقال اإلمام الرتمذي: 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
ر إحسان العشري يعاقب بنقصان دينه، ونقصان الدين عقوبة معنوية ن أنكأن م وجه داللة احلديث

 حيث يسبب دخول النار.
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

يف طريقه على  يف صالة عيد األضحى أو الفطر  فمَّر من مسجده -ملسو هيلع هللا ىلص -عىن احلديث: خرج النيب م
وترغيبهن يف الصدقة، ألهنن كن يف أمس ريهن وتذك النساء فأراد أن ينتهز الفرصة يف هذا اليوم يف وعظهن

قال هلن: أْكِثْرَن من الصدقة لوقاية أنفسكن من عذاب هللا، ألين اطلعت و احلاجة إليها لوقايتهن من النار، 
على النار وشاهدهتا بعيين، فرأيت أكثر أهلها النساء لسوء أعماهلن فتصدقن فإن الصدقة تطفىء اخلطيئة، 

تسرتن نعمة الزوج و ومب اي رسول هللا؟ قال: توجهن اللعنة إىل الناس كثرياً، قلن: رب  فوتطفىء غضب ال
 .(2)وجتحدن فضله وتنكرن املعروف وتـَْنَسنْيَ اجلميل

 سادسا: فوائد احلديث
  فيه جواز خروج النساء إىل العيدين. .1
 .(3)وفيه الشفاعة للمساكني وغريهم أن يسأل هلم .2
 ا يعذب هللا عليه.اللعن والسخط مم الكالم القبيح منوفيه دليل أن  .3

                                                           
 .2613، رقم احلديث:306، ص4اإلميان وزايدته ونقصانه، جمال بواب اإلميان، ابب ما جاء يف استكسنن الرتمذي،  (1)
 .329، ص1محزة قاسم، منار القاري، ج (2)
 .419،  ص1ابن بطال،شرح صحيح البخاري، ج (3)
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وفيه أن للعامل أن يكلم من دونه من املتعلمني بكالم يكون عليهم فيه بعض الشدة والتنقيص ىف  .4
 .(1)العقل

 .(2)وفيه بذل النصيحة ملن حيتاج إليها وفيه إشارة إىل أن الصدقة من الدوافع للعذاب. .5

                                                           
عة: السعودية، الرايض، الطب -هـ(، بتحقيق: أبو متيم ايسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد 449شرح صحيح البخارى، البن بطال )املتوىف:  (1)

 .419، ص1م، ج2003 -هـ 1423الثانية، 
 .345، ص1إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، البن دقيق العيد، مطبعة السنة احملمدية، بدون طبعة وبدون اتريخ، ج (2)
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 حكام اجلهاد واجلنائزالعقوابت املعنوية املتعلقة أباملبحث الثالث: 
 )وفيه مثانية أحاديث(

 احلديث األول
أبو توبة الربيع بن انفع، عن ابن املبارك، حدثنا : يف سننه رَحه هللا أبو داودأخرج اإلمام  (2516)-44

-رجل من أهل الشام-عن ابن أيب ذئب، عن القاسم، عن بكري بن عبد هللا بن االشج، عن ابن مكرز 
رجال قال: اي رسول هللا، رجل يريد اجلهاد يف سبيل هللا وهو يبتغي عرضا من عرض  عن أيب هريرة: أن

، -ملسو هيلع هللا ىلص-له"، فأعظم ذلك الناس، وقالوا للرجل: عد لرسول هللا "ال أجر : -ملسو هيلع هللا ىلص-الدنيا، فقال رسول هللا 
دنيا، فلعلك مل تفهمه، فقال: اي رسول هللا، رجل يريد اجلهاد يف سبيل هللا وهو يبتغي عرضا من عرض ال

 .(1)، فقال له الثالثة، فقال له: "ال أجر له"-ملسو هيلع هللا ىلص-فقال: "ال أجر له"، فقالوا للرجل: عد لرسول هللا 
 احلديثأوال: ختريج 

هبذا ابن أيب ذئب، عن  -كليهما  حسني بن حممد،و من طريق يزيد  مسندهيف  أمحد أخرجه اإلمام .1
 .(2)بنحوه اإلسناد

ابن أيب ذئب، عن  -كليهما-يزيد بن هارون وابن املبارك طريقمن  املستدركيف  احلاكمأخرجه اإلمام  .2
 .(3) )خمتصرا هبذا اإلسناد

 .(4) خمتصرا هبذا اإلسنادمن طريق ابن أيب ذئب،  حلية األولياءيف  األصفهاينأبو نعيم أخرجه اإلمام  .3
 سناداإل هبذاابن أيب ذئب، يزيد بن هارون عن من طريق  شعب اإلميانيف  البيهقيوأخرجه اإلمام  .4

 .(5) )خمتصرا
 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد

 أبو توبة الربيع بن انفع
 .(6)أبو توبة احلليب، سكن طرسوسالربيع بن انفع،  امسه ونسبه:

 .(7)وغريهموالوليد بن مسلم ، بن عيينة، وعبد هللا بن املباركواإبراهيم بن سعد  روى عن شيوخه:

 .(8) وغريهم وأبو حامت الرازي، سن بن الصباححنبل، واحل ، وأمحد بنأبو داودروى عنه  تالميذه:
                                                           

 .2516، رقم احلديث: 170، ص4، جكتاب اجلهاد، ابب يف من يغزو يلتمس الدنيا  سنن أيب داود، (1)
 .7938و7900رقم احلديث: (2)
 .3404رقم احلديث: ، 403، ص2.وكتاب التفسري، تفسري سورة الكهف، ج2436، رقم احلديث: 94، ص2كتاب اجلهاد، ج  (3)
 .171، ص10ج (4)
 .6422، رقم احلديث: 163، ص29اجلهاد، جكتاب   (5)
 .103، ص9املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .105-104، ص9املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .105، ص9ذيب الكمال، جاملزي، هت (8)
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 .(1)ولد سنة مثانني والدته:
 .(2)سبع ومخسني ومائةمات سنة وفاته: 

 العلماء فيه: أقوال
 .(3)قال أبو حامت: إمام متبع ملا مسع

 .(4)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(5)وقال ابن حجر: ثقة جليل

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ة  فالراوي ثق احلكم على الراوي:
 (6)ابن املبارك

 (7)ابن أيب ذئب
 القاسم )بن عباس(

 . (8)القاسم بن عباس بن حممد بن معتب بن أيب هلب، القرشي، املدين امسه ونسبه:
 .(9)وغريهمروى عن بكري بن عبد هللا، وعبد هللا بن عمري، وانفع بن جبري  شيوخه:

 .(10)وغريهم ابن أيب ذئب روى عنه تالميذه:
 .(11)مات سنة ثالثني ومئة وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

 .ثقة: (13)ابن حجر، و (12)بن معنياقال حيىي 
 .(14)ال أبس به قال أبو حامت:

                                                           
 .62، ص7ابن حبان، الثقات، ج (1)
 .412، ص1رجال صحيح مسلم،  (2)
 .186، ص1ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج  (3)
 .239، ص8ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .347ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (5)
 .116ثقة تقدم ذكره على صفحة  (6)
 .417ثقة تقدم ذكره على صفحة  (7)
 .372، ص23، واملزي، هتذيب الكمال، ج237، ص8، التاريخ الكبري، جالبخاري (8)
 .372، ص23املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .372، ص23املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .168، ص7، التاريخ الكبري، جالبخاري (11)
 .373، ص23املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
 .450ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (13)
 .114، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (14)
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 .(1)وقال الذهيب: وثق
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة  فالراوي  احلكم على الراوي:

 شجبكري بن عبد هللا بن األ
 . (2)املدينالقاسم بن عباس بن حممد بن معتب بن أيب هلب، القرشي،  امسه ونسبه:

 .(3)وغريهم أيب سلمة، وأم علقمة وانفع موىل ابن عمر، و سعيد بن املسيبروى عن  شيوخه:
 .(4)وغريهم وحممد بن عجالن، والليث بن سعد ،القاسم بن عباس روى عنه تالميذه:

 .(5)ةوعشرين ومائسنة اثنتني مات  وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

 .ثقة: (9)وابن حجر ،(8)أبو حامت، و (7)معنيحيىي بن ، و (6)قال العجلي
 .(10)وقال النسائي: ثقة ثبت

 .(11)وذكره ابن حبان يف الثقات
 (12) ثبت إماموقال الذهيب: 

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة  فالراوي  احلكم على الراوي:
 رزمك ابن

 امسه ونسبه
 .13القرشي اخلطيبأيوب ابن عبد هللا ابن مكرز العامري 

 .14ابن مسعود ووابصةأيب هريرة، و  روى عن شيوخه:

                                                           
 .128، ص2الذهيب، الكاشف، ج (1)
 .242، ص4، واملزي، هتذيب الكمال، ج113، ص2، التاريخ الكبري، جالبخاري (2)
 .242، ص4املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .244، ص4املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .106، ص6ابن حبان، الثقات، ج (5)
 .254، ص1ي، الثقات، جالعجل (6)
 .373، ص23املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .404، ص2ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (8)
 .128ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (9)
 .245، ص4املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .106، ص6ابن حبان، الثقات، ج (11)
 .275، ص1الذهيب، الكاشف، ج (12)

 .118، صتقريب التهذيبابن حجر،  13
 .407، ص1التهذيب،ج هتذيبابن حجر،  14
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 الزبري أبو عبد السالم وشريح بن عبيد.، و عنه بكري بن األشجى و ر  تالميذه:
 أقوال العلماء فيه:

 .1مستورقال احلافظ ابن حجر: 

 .ورستم الراوي احلكم على الراوي:
 2أبو هريرة

 اإلسنادعلى كم احلاثلثا: 
 .مستورهو و ضعيف؛ ألن فيه ابن مكرز  هبذا اإلسناد احلديثهذا 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
وجه داللة احلديث أن من جاهد يف سبيل هللا لطلب الدنيا يعاقب ابحلرمان من األجر، وهذا وعيد ملن 

  تعاىل وهذه عقوبة من العقوابت املعنوية.كل من يغزو لغري ابتغاء وجه هللا
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

إذا مل يغز هلل، فال أجر له، فأعاد ذلك مرة  ملسو هيلع هللا ىلص -فقال النيب لطلب الدنيا اجلهاد يف سبيل هللا  أراد رجل
 .(3)«يقول: ال أجر له -ملسو هيلع هللا ىلص -أخرى مث اثلثة والنيب 

 سادسا: فوائد احلديث
 ة.ك يف الدنيا واآلخر ترك اجلهاد سبب للهال -1
 للذل واهلوان.ترك اجلهاد سبب  -2
  .(4)يه بيان أن األعمال إمنا حتتسب ابلنية الصاحلةف -3

                                                           
 .118تقريب التهذيب، صابن حجر،  1
 .18صحايب جليل قد تقدم ذكره على صفحة  2
 .253، ص7، الشوكاين، نيل األوطار، ج152آل عمران:  (3)
 .253، ص7الشوكاين، نيل األوطار، ج (4)
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 الثاِناحلديث 
ثـََنا حَيْىَي ْبنخ : يف سننه اإلمام الَتمذي رَحه هللا أخرج( 999)-45 ثـََناَ حمخَمَّدخ ْبنخ َبشَّاٍر قَاَل: َحدَّ َحدَّ

َثيِن زخبـَْيٌد َسِعيٍد، َعْن سخْفَياَن،  ، عِن النَّيب ِ قَاَل: َحدَّ ، َعْن ِإبـْرَاِهيَم، َعْن َمْسرخوٍق، َعْن َعْبِد اّللَِّ قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصاأَلاَيِميُّ
 .(1)«لَْيَس ِمنَّا َمْن َشقَّ اجلخيخوَب، َوَضَرَب اخلخدخوَد، َوَدَعا ِبَدْعَوِة اجلَاِهِليَّةِ »

 أوال: ختريج احلديث
عن سفيان هبذا  -كالمها  –نعيم وعبدالرمحن  صحيحه من طريق أيب أخرجه اإلمام البخاري يف .1

 .(2)اإلسناد
 .(3)و أخرجه اإلمام النسائي من طرق عن مسروق، هبذا اإلسناد .2
وأخرجه اإلمام مسلم من طرق عن األعمش، عن عبد هللا بن مرة، عن إبراهيم، عن مسروق هبذا  .3

 .(4)اإلسناد
 .(5)ادرق مسروق، هبذا اإلسنوأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من ط .4
 .(6)وأخرجه اإلمام ابن حبان صحيحه من طريق عبد هللا عن مسروق، هبذا اإلسناد .5

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 (7)حممد بن بشار

 حيىي بن سعيد القطان)8(
 (9)سفيان

 زبيد 

                                                           
، رقم احلديث: 315، ص3ي عن ضرب اخلدود، وشق اجليوب عند املصيبة، ج، ابب ما جاء يف النهملسو هيلع هللا ىلص أبواب اجلنائز عن رسول هللا  (1)

999. 
 .1297، رقم احلديث:82، ص2، وج1294، رقم احلديث: 81، ص2كتاب اجلنائز، ابب: ليس منا من ضرب اخلدود، ج  (2)
 .1862و1860، رقم احلديث: 20و19، ص4كتاب اجلنائز، ابب دعوى اجلاهلية، ج  (3)
، 20، ص4، ابب ما جاء يف النهي عن ضرب اخلدود، وشق اجليوب عند املصيبة، جملسو هيلع هللا ىلص أبواب اجلنائز عن رسول هللا  سنن الرتمذي، (4)

 .1862رقم احلديث: 
 .4430و4361و4215و3658رقم احلديث:  (5)
ل دعوة اجلاهلية ملن نزلت خلدود واستعماكتاب اجلنائز وما يتعلق هبا مقدما أو مؤخرا، فصل يف النياحة وحنوها، ذكر الزجر عن ضرب ا  (6)

 .3149به مصيبة، رقم احلديث: 
 .120ثقة تقدم ذكره على صفحة  (7)
 .25ثقة تقدم ذكره على صفحة  (8)
 .85على صفحة تقدم ذكره  ثقة حافظ رمبا دلس (9)
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ن ذهل بن زبيد بن احلارث بن عبد الكرمي بن جحدب بن ذهل بن مالك بن احلارث ابامسه ونسبه: 
 .(1)ددول بن جشم بن ايم من مهدانسلمة بن 

 .(2)روى عن إبراهيم بن سويد، وسعد بن عبيدة، وشهر بن حوشب، وعامر الشعيب وغريهمشيوخه:  
 .(3)جرير بن حازم، وزهري بن معاوية، والثوري، واألعمش، وشعبة وغريهم روى عنهتالميذه: 

 .(4)مات سنة اثنتني وعشرين ومائةوفاته: 
 : ثقة.(7)، ابن حجر(6)والنسائي، وابن معني، وأبو حامت، (5)العجلي قال

 .(8)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(9)وقال الذهيب: حجة

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  ثقة فالراوي احلكم على الراوي:
 إِّبْ رماهِّيمم 

 ثقة يرسل قد تقدم كره يف احلديث الثالث والعشرين.
 مسروق

بن مالك بن أمية بن عبد هللا بن مر بن سليمان بن معمر بن احلارث  مسروق بن األجدعونسبه:  هامس
 .(10)بن سعد بن عبد هللا بن وادعة بن عمرو بن عامر بن انشح من مهدان، كويف

 .(11)وغريهم روى عن عبد هللا بن عمرو، وعمر، وعلي، وأيب بن كعب، وعائشةشيوخه: 
 .(12)يزيد، والشعيب، ومسلم بن صبيح، والشعىب وغريهم يم بنإبراهروى عنه تالميذه: 

 (13)مات سنة ثالث وستنيوفاته: 

                                                           
 .309، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (1)
 .290، ص9املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .291، ص9ال، جاملزي، هتذيب الكم (3)
 .450، ص3، والبخاري، التاريخ الكبري، ج309، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (4)
 .367، ص1العجلي، الثقات، ج (5)
 .291، ص9املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .213ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (7)
 .341، ص6ابن حبان، الثقات، ج (8)
 .401، ص1الكاشف، ج (9)
-451، ص27. واملزي، هتذيب الكمال، ج35، ص8. والبخاري، التاريخ الكبري، ج138، ص6لطبقات الكربى، جابن سعد، ا (10)

452. 
 .452، ص27ج . واملزي، هتذيب الكمال،139، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (11)
 .35، ص8التاريخ الكبري، ج (12)
 .145، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (13)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 العلماء فيه:  أقوال
 : ثقة.(3)، وابن حجر(2)، والعجلي(1)قال ابن سعد

 .(4)وقال حيىي بن معني: ثقة ال يسئل عنه
 .(5)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(6)وقال الذهيب: إمام
 فالراوي ثقة كما قال اجلمهور.: احلكم على الراوي

 بن عمرو عبد هللا
 .146على صفحة صحايب جليل تقدم ذكره 

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .احلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن الرواة فيه كلهم ثقات

 .(7)هذا حديث حسن صحيحوقال اإلمام الرتمذي: 
 املوضوعرابعا: وجه داللة احلديث على 

من مل يصرب حني أصابته مصيبة وأظهر اجلزع واحلزن وعدم الرضا على قدر هللا يف ن وجه داللة احلديث أ
يف حق كل من ارتكب  عقوبة معنوية ا، وهذا القولقال النيب صلى هللا عليه وسلم عنه أبنه ليس من ،أفعاله

 .هذه األفعال
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

وأظهر اجلزع واحلزن موت أحد أو حني أصابته مصيبة  سنتنا وطريقتنا من مل يصرب وقتليس من أهل 
وعدم الرضا على قدر هللا يف أفعاله وشق اجليوب ولطم اخلدود، وخص اخلدود بذلك ألنه الغالب، وارتكب 

 مثل هذه األفعال الشنيعة كما كان يف اجلاهلية.
  

                                                           
 .143، ص6ت الكربى، جابن سعد، الطبقا (1)
 .273، ص2العجلي، الثقات، ج (2)
 .528ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (3)
 .397، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (4)
 .456، ص5ابن حبان، الثقات، ج (5)
 .40، ص1الذهيب، تذكرة احلفاظ، ج (6)
، 315، ص3النهي عن ضرب اخلدود، وشق اجليوب عند املصيبة، ج ، ابب ما جاء يفملسو هيلع هللا ىلص سنن الرتمذي، أبواب اجلنائز عن رسول هللا  (7)

 .999رقم احلديث: 
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 سادسا: فوائد احلديث
 ة.د املصيبة من أقدار هللا املؤملالزجر عن التسخط عن .1
 عن هذه األعمال.ملسو هيلع هللا ىلص براءة النيب .2
دل هذا احلديث على حترمي التعبري عن احلزن ابستعمال اليد يف شق الثياب، وضرب الوجوه،  .3

 .1واستعمال اللسان يف النياحة
  

                                                           
 .380، ص2، جاسم، منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاريمحزة حممد ق  1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 الثالثاحلديث 
ثَـ : يف سننه اإلمام الَتمذي رَحه هللا أخرج (1000)-46 ثـََنا َأمْحَدخ ْبنخ َمِنيٍع قَاَل: َحدَّ َنا قـخرَّانخ ْبنخ َحدَّ

، قَاَل: مَتَّاٍم، َوَمْرَوانخ ْبنخ مخ  ، َعْن َعِليِ  ْبِن َربِيَعَة اأَلَسِديِ  َعاِويََة، َويَزِيدخ ْبنخ َهارخوَن، َعْن َسِعيِد ْبِن عخبَـْيٍد الطَّاِئيِ 
ِغريَةخ ْبنخ شخْعَبَة، َفَصِعَد املِ َلهخ: قـََرَظةخ ْبنخ َكْعٍب، فَِنيَح َعَلْيِه، فَ َماَت َرجخٌل ِمَن األَْنَصاِر يـخَقالخ 

خ
ْنرَبَ، َفَحِمَد َجاَء امل

َ َوأَْثىَن َعَلْيِه، َوقَاَل: َما اَبلخ النـَّْوِح يف اإِلْساَلِم، أََما ِإين ِ مسَِْعتخ َرسخوَل اّللَِّ  : ملسو هيلع هللا ىلصاّللَّ َب َمْن نِيَح َعَلْيِه عخذ ِ »يـَقخولخ
 .(1)«مبَا نِيَح َعَلْيهِ 

 يثأوال: ختريج احلد
 .(2)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه من طريق وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي، هبذا اإلسناد .1
 .(3)وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي، هبذا اإلسناد .2
 .(4)وكيع، عن سعيد بن عبيد الطائي، هبذا اإلسنادوأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه من طريق  .3

 رواة اإلسناد تراجم اثنيا:
 (5)أَحد بن منيع

 قران بن متام
 .(6)قران بن متام، أبو متام، األسدي، الكويفامسه ونسبه: 

 .(7)روى عن هشام بن عروة، ووفاء بن اايس، وامين بن انبل، وعبد هللا بن عامر وغريهمشيوخه: 
 .(8)روى عنه سريج بن يونس، وسعيد بن حممد وغريهمتالميذه: 

 .(9)سنة إحدى ومثانني ومئةت ماوفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 .(10)قال أبو حامت: شيخ لني

                                                           
 .1000، رقم احلديث: 315، ص3، ابب ما جاء يف كراهية النوح، جملسو هيلع هللا ىلص سنن الرتمذي، أبواب اجلنائز عن رسول هللا  (1)
 .933، رقم احلديث: 643، ص2ئز، ابب امليت يعذب ببكاء أهله عليه، جكتاب اجلنا  (2)
 .18237رقم احلديث:  (3)
 .12098، رقم احلديث: 60، ص3كتاب اجلنائز، يف النياحة على امليت وما جاء فيه، ج  (4)
 .129فحة تقدم ذكره على صثقة حافظ  (5)
 .559، ص32. املزي، هتذيب الكمال، ج203، ص7التاريخ الكبري، ج (6)
 .497، ص1املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .498، ص1املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .168، ص24الصفدي، الوايف ابلوفيات، ج (9)
 .144، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (10)
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 .(1)وقال حيىي بن معني: ثقة
 .(2)قال أمحد بن حنبل: ليس به أبس

 .(3)وقال الدارقطين: ثقة
 .(4)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(5)وقال ابن حجر: صدوق رمبا أخطأ
 كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.  دا منمستفاصدوق  فالراوياحلكم على الراوي: 

 (6)مروان بن معاوية

 يزيد بن هارون
 .(7)يزيد بن هارون بن زاذي، ويقال: ابن زاذان، بن اثبت السلمي، أبو خالد الواسطيامسه ونسبه: 

 .(8)ومحاد بن سلمة، ومحيد الطويل وغريهم، عبيد الطائي، ومالك بن أنسروى عن سعيد بن شيوخه: 
 .(9)روى عنه أمحد بن منيع، وأمحد بن حنبل، وعلي ابن املديين، وحيىي بن معني وغريهم تالميذه:

 .(10)مات سنة ست ومئتنيوفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال
 : ثقة.(15)، وابن حجر(14)والذهيب، (13)، وحيىي بن معني(12)، وأبو حامت(11)العجليقال 

 .(16)وذكره ابن حبان يف الثقات
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  ثقة اويلر فا احلكم على الراوي:

                                                           
 .144، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (1)
 .491، ص14جاخلطيب، اتريخ بغداد،  (2)
 .491، ص14جريخ بغداد، اخلطيب، ات (3)
 .346، ص7ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .454ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (5)
 .71ثقة حافظ تقدم ذكره على صفحة  (6)
 .261، ص32املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .263-262، ص32املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .266-264، ص32املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .368، ص8بري،التاريخ الك (10)
 .368، ص2لثقات، جالعجلي، ا (11)
 .295، ص9ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (12)
 .295، ص9ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (13)
 .358، ص9الذهيب،سري أعالم النبالء، ج  (14)
 . وقال: ثقة متقن.606ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (15)
 .632، ص7ابن حبان، الثقات، ج (16)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 بن عبيدسعيد 
 .(1)سعيد بن عبيد، أبو اهلذيل، الطائي، الكويفامسه ونسبه: 

 .(2)ربيعة، والقاسم وغريهمروى عن بشري بن يسار، وسعيد بن جبري، وعلي بن شيوخه: 
 .(3)، وأبو نعيم وغريهمروى عنه الثوري، وابن املبارك، وحيىي بن سعيد، ووكيعتالميذه: 

 العلماء فيه:  أقوال
 : ثقة.(7)، وابن حجر(6)، والذهيب(5)، وابن حنبل، وحيىي بن معني(4)العجلي قال

 .(8)قال أبو حامت: يكتب حديثه
 .(9)القطان: مل يكن به أبسوقال حيىي بن سعيد 

 .(10)وذكره ابن حبان يف الثقات
 ابن حجر رمحه هللا تعاىل. احلافظ كما قال  ثقة فالراوياحلكم على الراوي: 

 علي بن ربيعة 
علي بن ربيعة بن لقيط بن ربيعة بن خالد بن مالك بن عامر بن خراش بن منري بن والبة بن امسه ونسبه: 

 .(11)، الواليب األسدي، ويقال: البجلي، أبو املغرية الكويفدودان بن أسد بن خزميةاحلارث بن ثعلبة بن 
 .(12)مان بن مسرة، وابن عمر، وعلي، واملغرية بن شعبة وغريهمالفارسي، وسلي : روى عن سلمانشيوخه

 .(13)روى عنه سعيد بن عبيد الطائي، وعثمان بن املغرية، وأبو إسحاق السبيعي وغريهمتالميذه: 
  

                                                           
 . 497، ص3التاريخ الكبري، ج (1)
 .62، ص4، ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج549، ص10املزي، هتذيب الكمال، ج  (2)
 ،549، ص10املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .402، ص1العجلي، الثقات، ج (4)
  .46، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (5)
 .441، ص1الكاشف، ج (6)
 .239، صبابن حجر، تقريب التهذي (7)
 .46، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (8)
 .46، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (9)
 .366، ص6ابن حبان، الثقات، ج (10)
 .160، ص5، وابن حبان، الثقات، ج431، ص20، واملزي، هتذيب الكمال، ج247، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج  (11)
 .431، ص20، واملزي، هتذيب الكمال، ج247، ص6، جابن سعد، الطبقات الكربى (12)
 .432، ص20، واملزي، هتذيب الكمال، ج247، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (13)
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 العلماء فيه:  أقوال
 ثقة. :(4)، وابن حجر(3)وحيىي بن معني، والنسائي(2)، والعجلي،(1)ابن سعدقال 
 .(5)صاحل احلديثو حامت: أب قال

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  ثقةفالراوي احلكم على الراوي: 
 املغرية بن شعبة

مسعود ابن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد املغرية بن شعبة بن أيب عامر بن امسه ونسبه: 
بن عكرمة بن خصفة بن قيس  بن عوف بن قسي وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور

 .(6) عيالن بن مضر بن نزار، الثقفي
 .(7)ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النيبشيوخه: 

 .(8)الزبري وغريهمروى عنه علي بن ربيعة، وانفع بن جبري، وعامر الشعيب، وعروه بن تالميذه: 
 .(9)تويف سنة مخسنيوفاته: 

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 وهو صدوق. بن متام انقر احلديث هبذا اإلسناد حسن ألن فيه 

 .(10)حديث املغرية حديث حسن صحيحوقال اإلمام الرتمذي: 
 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

، هذه عقوبة موته بصوت مرتفع فإنه يعذب بسبب بكائهممن بكى عليه أهله عند وجه داللة احلديث 
 معنوية ملن أوصى ببكاء أهله عليه.

 يثخامسا: املعىن اإلمجايل للحد
 .11من بكى عليه أهله عند موته بصوت مرتفع فإنه يعذب بسبب بكائهم

                                                           
 .247، ص6الطبقات الكربى، جابن سعد،  (1)
 .147، ص2العجلي، الثقات، ج (2)
 .432، ص20املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .401ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (4)
 .185، ص6ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (5)
 .370-369، ص28، املزي، هتذيب الكمال، ج213، ص4ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (6)
 .370، ص28هتذيب الكمال، جاملزي،  (7)
 املرجع السابق. (8)
 .238، ص5أسد الغابة،  (9)
 .1000، رقم احلديث: 315، ص3ء يف كراهية النوح، ج، ابب ما جاملسو هيلع هللا ىلص سنن الرتمذي، أبواب اجلنائز عن رسول هللا  (10)

 .379، ص2محزة حممد قاسم، منار القاري شرح صحيح البخاري، ج 11
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 سادسا: فوائد احلديث
حماسنه وفضائله بصوت مرتفع ملا  النياحة على امليت وهي رفع الصوت يف البكاء عليه مع ذكر ميحتر  .1

 فيه من تعذيب امليت.
النياحة من عادته وسنته، أو  أن امليت يعذب ابلنياحة والبكاء عليه، بصوت مرتفع وهذا إذا كانت .2

 .1أوصى بذلك قبل وفاته
  

                                                           
 .379، ص2محزة حممد قاسم، منار القاري شرح صحيح البخاري، ج 1
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 الرابعاحلديث 
احملاريب، وحممد بن حدثنا حممد بن جابر سننه:  رَحه هللا يف  ابن ماجةأخرج اإلمام ( 1585)-47

عن أيب أمامة:  كرامة قاال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، عن مكحول، والقاسم
اِعَيَة اِبْلَوْيِل َوالثُـّبخورِ  -ملسو هيلع هللا ىلص-وَل اّللَِّ َأنَّ َرسخ  بَـَها، َوالدَّ  .(1)َلَعَن اخْلَاِمَشَة َوْجَهَها، َوالشَّاقََّة َجيـْ

 احلديثأوال: ختريج 
 .(2)أخرجه ابن حبان يف صحيحه من طريق أيب أسامة، هبذا اإلسناد .1
 .(3)وأخرجه الطرباين من طريق أيب أسامة، هبذا اإلسناد .2

 ة اإلسنادراجم روااثنيا: ت
 حممد بن جابر

 .(4)حممد بن جابر بن جبري بن عقبة بن سعيد ابن عامر احملاريب، أبو جبري الكويفامسه ونسبه: 
 .(5) روى عن أيب أسامة، وعبد هللا بن منري، وعبد الرمحن، ووكيع، وحيىي بن يعلى وغريهمشيوخه: 

 .(6)هممحن بن أيب حامت الرازي، وابن خزمية وغري روى عنه ابن ماجه، وابنه جبري، وعبد الر تالميذه: 
 .(7)مات يف ربيع اآلخر سنة ست ومخسني ومئتنيوفاته: 

 العلماء فيه:  أقوال
 (8)قال ابن أيب حامت: هو صدوق

 (9)قال العقيلي: ال يتابع على حديثهو 
 .(10)وقال الذهيب: ثقة

 .(11)وقال ابن حجر: صدوق
 .وفق منهج احلافظ ابن حجر صدوقفالراوي احلكم على الراوي: 

                                                           
 .1585، رقم احلديث: 521، ص2كتاب اجلنائز، ابب ما جاء يف النهي عن ضرب اخلدود، وشق اجليوب، ج (1)
 .427، ص7فصل يف النياحة وحنوها، ذكر وصف البكاء الذي هنى النساء عن استعماله عند املصائب ، ج (2)
 .130، ص8د، جابب الصا (3)
 .563، ص24املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .563، ص24املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .563، ص24املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .564ص ،24املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .220، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (8)
 .561، ص2املغين يف الضعفاء،  (9)
 .161، ص2الكاشف، ج (10)
 .471ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (11)
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 حممد بن كرامة
جعفر، وقيل عبد هللا، الكويف، وراق عبيد : حممد بن عثمان بن كرامة العجلي موالهم، أبو امسه ونسبه

 .(1) هللا بن موسى، سكن بغداد
 .(2)روى عن أمحد بن يونس، وأيب أسامة، وخالد ابن خملد، وابن منري، وأيب نعيم وغريهمشيوخه: 

 .(3)، والرتمذي، وابن ماجه، وأبو حامت الرازي وغريهمأبو داودروى عنه البخاري، و : تالميذه
 .(4)ابلكوفة سنة ست ومخسني ومئتنيمات وفاته: 

 العلماء فيه:  أقوال
 .(5)ذكره ابن حبان يف الثقات

 .(6)وقال الذهيب: صدوق
 .(7)وقال ابن حجر: ثقة

 رمحه هللا تعاىل. افظ ابن حجركما قال احل  ثقةفالراوي احلكم على الراوي: 
 أبو أسامة

 .(8) الكويف، موىل بين هاشممحاد بن أسامة بن زيد القرشي، امسه ونسبه: 
 .(9)وغريهم روى عن عبد الرمحن بن يزيد، وأيب بردة األشعري، وهبز بن حكيم، والثوريشيوخه: 

 .(10)علي ابن املديين وغريهمروى عنه أمحد بن منيع، وأمحد بن حنبل ، وابن أيب شيبة، و تالميذه: 
 .(11)مات يف ذي القعدة سنة إحدى ومئتنيوفاته: 

 العلماء فيه:  أقوال
 .(12)كان ثقة مأموان كثري احلديث يدلس ويبني تدليسه: قال ابن سعد

                                                           
 .92، ص26. املزي، هتذيب الكمال، ج203، ص7التاريخ الكبري، ج (1)
 .92، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .93-92، ص26ال، جاملزي، هتذيب الكم (3)
 .92، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .117، ص9ابن حبان، الثقات، ج (5)
 .200، ص2الكاشف، ج (6)
 .496ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (7)
 .218، ص7املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .219، ص7املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .406-405، ص27املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .223، ص7زي، هتذيب الكمال، جامل (11)
 .365، ص6ى، جابن سعد، الطبقات الكرب  (12)
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 .(1)قال العجلي: ثقة
كيسا قال أبو حامت: هو أثبت من مائة مثل أيب عاصم، كان أبو أسامة صحيح الكتاب ضابطا للحديث  

 .(2)صدوقا
 .(3)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(4)وقال الذهيب: حجة
 .(5)وقال ابن حجر: ثقة ثبت رمبا دلس وكان أبخرة حيدث من كتب غريه

 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.ثقة  فالراوياحلكم على الراوي: 
 عبد الرَحن بن يزيد

 .(6)ي، الدمشقي، الداراين، الشامير، األزدي، أبو عتبة السلمعبد الرمحن بن يزيد بن جابامسه ونسبه: 
 .(7)مكحول، وبسر بن عبيد هللا، وأيب طعمة وغريهم روى عنشيوخه: 

 .(8)روى عنه ابن املبارك، وصدقة بن خالد، والوليد بن مسلم، وحممد بن شعيب وغريهمتالميذه: 
 .(9)مات سنة أربع ومخسنيوفاته: 

 العلماء فيه:  أقوال
 : ثقة.(12)، وابن حجر(11)، حيىي بن معني(10)قال العجلي

 .(13)صدوق ال أبس به: أبو حامتقال 
 .(14)وذكره ابن حبان يف الثقات

 كما قال احلافظ ابن حجر  ثقةفالراوي احلكم على الراوي: 

                                                           
 .318، ص1العجلي، الثقات، ج (1)
 .133، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (2)
 .222، ص6ابن حبان، الثقات، ج (3)
 .348، ص1الكاشف، ج (4)
 .177ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (5)
 .365، ص5التاريخ الكبري، (6)
 .7، ص18املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .7، ص18املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .365، ص5التاريخ الكبري، (9)
 .90، ص2العجلي، الثقات، ج (10)
 .300، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (11)
 .353ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (12)
 .300، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (13)
 .82، ص7، الثقات، جحبان ابن (14)
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 مكحول
 .(1)مكحول، أبو عبد هللا، ويقال: أبو أيوب، ويقال: أبو مسلم، الشاميامسه ونسبه: 

 .(2)هريرة وغريهممرسال، وعن سعيد بن املسيب، وأيب ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النيب شيوخه:
 .(3)روى عنه الثوري، وابن املبارك، وحيىي بن سعيد، ووكيع، وأبو نعيم وغريهمتالميذه: 

  .(4)مات سنة ثالث أو ست أومثان عشرةوفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 : ثقة.(6)، والذهيب(5)قال العجلي
 .(7)قه من مكحولا أعلم ابلشام أفوقال أبو حامت: م

 .(8)وكان يرى القدر صدوقوقال ابن خراش: هو 
 .(9)وقال ابن حجر: ثقة فقيه كثري اإلرسال

 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.ثقة  فالراوياحلكم على الراوي: 
 القاسم

موىل آل أيب سفيان بن حرب  القاسم بن عبد الرمحن الشامي، أبو عبد الرمحن الدمشقيامسه ونسبه: 
 .(10)األموي
 .(11)وغريهم ، وعلي بن أيب طالب، وعائشة أم املؤمننيوابن مسعود: روى عن أيب أمامة الباهلي، شيوخه

 .(12)روى عنه األعمش، واملسعودي، ومسعر وغريهمتالميذه: 
 .(13) سنة اثنيت عشرة ومائةمات وفاته: 

                                                           
 . 497، ص3التاريخ الكبري، ج (1)
 .465، ص28املزي، هتذيب الكمال، ج  (2)
 .67-466، ص28املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .292، ص10ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج (4)
 .441، ص1الكاشف، ج (5)
 .295، ص2العجلي، الثقات، ج (6)
 .407، ص8جابن أيب حامت، اجلرح والتعديل،  (7)
 .472، ص28املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .545ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (9)
 .379، ص23، املزي، هتذيب الكمال، ج304، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (10)
 .384، ص23،املزي، هتذيب الكمال، ج158، ص7التاريخ الكبري، ج (11)
 .379، ص23لكمال، ج، املزي، هتذيب ا158، ص7لكبري، جالتاريخ ا (12)
هـ(، بتحقيق: بو مجعة مكري /  947 - 870قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر، أبو حممد الطيب بن عبد هللا احلضرمي الشافعي ) (13)

 .42، ص2م، ج 2008 -هـ  1428جدة، الطبعة: األوىل،  –خالد زواري، دار املنهاج 
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 العلماء فيه:  أقوال
 : ثقة.(4)، وابن حجر(3)معني، وحيىي بن (2)لعجليوا، (1)قال ابن سعد

 .(5)ذكره ابن حبان يف الثقات
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة   فالراوياحلكم على الراوي: 

 (6)أبو أمامة
 اثلثا: احلكم على اإلسناد

 .وهو صدوق حممد بن جابر ألن فيهحسن  احلديث هبذا اإلسناد
 املوضوعاحلديث على رابعا: وجه داللة 

من مل يصرب حني أصابته مصيبة وأظهر اجلزع واحلزن وعدم الرضا على قدر هللا يف وجه داللة احلديث أن 
 لعن هللا عليه. ،أفعاله

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
والداعية  اهلاتكة له حزانً  أى جارحته أبظفارها من اللطم حزانً والشاقة جيبهاأى لعن هللا اخلامشة وجهها 

 .7ها ابلويل والثبور عند املصيبةعلى نفس
 سادسا: فوائد احلديث

 اللطم وشق اجليوب سبب من أسباب العقوابت املعنوية. .1
 حترمي اللطم وشق اجليوب عند املصيبة. .2

  

                                                           
 .304، ص6الطبقات الكربى، جابن سعد،  (1)
 .211، ص2لعجلي، الثقات، جا (2)
 .112، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (3)
 .401ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (4)
 .303، ص5ابن حبان، الثقات، ج (5)
 .67صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (6)
 .45، ص9، جالصَِّغريِ التَّنويرخ َشرْحخ اجلَاِمع ، الصنعاين 7
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 اخلامس احلديث
ثـََنا ِإبـْرَاِهيمخ ْبنخ مخوَسى،يف سننه:  رَحه هللا أبو داودأخرج اإلمام  (3128)-48 َأْخرَباََن حمخَمَّدخ ْبنخ  َحدَّ
،َربِيَعةَ  ِه، َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلخْدرِيِ  َلَعَن َرسخولخ » قَاَل: ، َعْن حمخَمَِّد ْبِن احلََْسِن ْبِن َعِطيََّة، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِ 

 .(3)«(2)َواْلمخْسَتِمَعةَ  (1)النَّاِئَحةَ ملسو هيلع هللا ىلصاّللَِّ 
 وال: ختريج احلديثأ

 .(4)ق الوليد بن مسلم، هبذا اإلسناداجه يف سننه من طريأخرجه اإلمام ابن م .1
 .(5)وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق حممد بن احلسن ابن عطية العويف، هبذا اإلسناد .2
هبذا وأخرجه اإلمام البيهقي يف سننه الكربى من طريق حممد بن احلسن ابن عطية العويف،  .3

 .(6)اإلسناد
ليس للنساء »، عن ابن عباس، وزاد عجمه من طريق جابر، عن عطاءأخرجه اإلمام الطرباين يف م .4

 .(7)«يف اجلنازة نصيب
 .(8)وأخرجه البغوي يف شرح السنة من طريق حممد بن احلسن ابن عطية العويف، هبذا اإلسناد .5

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 إبراهيم بن موسى

 (9)أبو إسحاق التميمي، الرازي.، إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان التميميامسه ونسبه: 
 (10)روى عن حممد بن ربيعة، وعبد الرزاق بن مهام، ووكيع بن اجلراح، والوليد بن مسلم وغريهمشيوخه: 

 .(11)الذهلي وغريهمو ، وأبو زرعة الرازي، أبو داودروى عنه البخاري، ومسلم، و تالميذه: 
 .(12)مات سنة بضع وعشرين ومائتنيوفاته:  

                                                           
 (364، ص27وح وتظهر صوهتا عند املصيبة.)العباد، شرح سنن أيب داود، جالنائحة: هي اليت تن (1)
 املستمعة: هي اليت تستمع هلا وتوافقها على ذلك، وتكون معها على ذلك من غري كراهية وال إنكار.)املرجع السابق( (2)
 .3128، رقم احلديث: 193، ص3سنن أيب داؤد،كتاب اجلنائز، ابب يف النوح،  (3)
 .2762، رقم احلديث: 57، ص4اجلهاد، ابب التغليظ يف ترك اجلهاد، جأبواب  (4)
 .11622م احلديث: رق (5)
 .7113، رقم احلديث: 105، ص4كتاب اجلنائز، ابب ما ورد من التغليظ يف النياحة واالستماع هلا ، ج (6)
 .11309، رقم احلديث: 145، ص11ابب الصاد، ج (7)
 .1536، رقم احلديث: 439، ص5النياحة والندب، جكتاب اجلنائز، ابب النهي عن  (8)
 .28، ص2، تذكرة احلفاظ،ج219، ص2املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .219، ص2املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .220، ص2املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .171، ص1ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج (12)
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 يه: ماء فالعل أقوال
 .(1)قال أبو زرعة: هو أتقن من أيب بكر بن أيب شيبة، وأصح حديثا منه، ال حيدث إال من كتابه

 .(2)وقال أبو حامت: من الثقات وهو أتقن من أيب جعفر اجلمال
 .(3)حبان يف الثقاتوذكره ابن 

 .(4)وقال الذهيب: حافظ
 (5)ثقة حافظ: وقال ابن حجر

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  ثقة حافظ فالراوياحلكم على الراوي: 
 حممد بن ربيعة

 (6)حممد بن ربيعة الكاليب الرؤاسي، أبو عبد هللا الكويفامسه ونسبه: 
 .(7)عطية، والثوري، واألعمش وغريهمروى عن حممد ابن احلسن بن شيوخه: 

 .(8)عيد، وحيىي بن معنيإبراهيم بن موسى، وأمحد بن حنبل، وقتيبة بن س روى عنهتالميذه: 
 .(9)ةئبعد التسعني واملا ماتوفاته:  

 العلماء فيه:  أقوال
 .(10)قال أبو حامت: صاحل احلديث

 .(11)قال حيىي بن معني: ليس به أبس
 .(12)الثقاتوذكره ابن حبان يف 

 .(13)صدوقوقال ابن حجر: 
  تعاىل.كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللافالراوي صدوق  ي: احلكم على الراو 

                                                           
 .137، ص2ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (1)
 .137، ص2ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (2)
 .70، ص8الثقات البن حبان، (3)
 .226، ص1الكاشف، ج (4)
 .94ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (5)
 .162، ص9، ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج196، ص25املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .197-196، ص25املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .198-197، ص25ال، جاملزي، هتذيب الكم (8)
 .56، ص3الصفدي، الوايف ابلوفيات ، ج (9)
 .252، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (10)
 .252، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (11)
 .70، ص8الثقات البن حبان، (12)
 .478ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (13)
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 حممد بن احلسن
 .(1)حممد بن احلسن بن عطية بن سعد العوىفامسه ونسبه: 

 .(2)روى عن ابيه وعن حممد بن عبد الرمحنشيوخه: 
 .(3)روى عنه حممد بن ربيعةتالميذه: 

 العلماء فيه:  أقوال
 .(4)قال أبو حامت: ضعيف احلديث

 .(5)ليس مبتنيقال حيىي بن معني: 
 (6)وقال الذهيب: لينوه

 .(7)صدوق ُيطىء: وقال ابن حجر
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  ُيطىءفالراوي صدوق احلكم على الراوي: 

 احلسن بن عطية
 .(8)سعد بن جنادة العويفاحلسن بن عطية بن امسه ونسبه: 

 .(9)روى عن جده سعد بن جنادة، وأبيه عطية العويفشيوخه: 
 .(10)وري، وهارون بن املغرية، وحيىي ابن العالء وغريهممد واحلسني، والثروى عنه ابناه حمتالميذه: 

 .(11)مات سنة واحد ومثانون ومائةوفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 .(12)احلديثقال أبو حامت: ضعيف 
 .(13)قال البخاري: ليس بذلك

                                                           
 .226، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (1)
 .226، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (2)
 .226، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (3)
 .226، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (4)
 .226، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (5)
 .164، ص2الكاشف، ج (6)
 .474ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (7)
 .211، ص6املزي، هتذيب الكمال، ج ،301، ص2التاريخ الكبري، (8)
 .211، ص6املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .211، ص6املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .294، ص2ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج (11)
 .26، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (12)
 .211، ص6املزي، هتذيب الكمال، ج (13)
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 .(1)قال حيىي بن معني: مل يكن به أبس
 .(2)عطية ليست بنقية وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: أحاديث

 .(3) ضعيفوقال ابن حجر: 
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ضعيف  احلكم على الراوي: 

 عطية بن سعد
 .(4)عطية بن سعد بن جنادة، أبو احلسن، العويف، اجلديل، القيسي، الكويفامسه ونسبه: 

 .(5)عمر، وابن عباس وغريهمروى عن أيب سعيد اخلدري، وأىب هريرة، وابن شيوخه: 
 .(6)روى عنه االعمش، وامسعيل ابن أىب خالد، ومسعر، وقرة بن خالد وغريهمتالميذه: 

 .(7)ومائةسنة إحدى عشرة وفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 .(8)قال ابن سعد: ثقة إن شاء هللا، وله أحاديث صاحلة، ومن الناس من ال حيتج به
 قال النسائي: ضعيف.و 

 .(9): ضعيف احلديثالذهيبوقال 
 (10)صدوق ُيطىء كثريا وكان شيعيا مدلساوقال ابن حجر: 

 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.ُيطىء فالراوي صدوق احلكم على الراوي: 
 أبو سعيد اخلدري

سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن األجبر وهو خدرة بن عوف بن امسه ونسبه: 
 .(11)احلارث بن اخلزرج األنصارى، أبو سعيد اخلدرى

 .(12)وغريهم وأيب بكر، وعمر -ملسو هيلع هللا ىلص-روى عن النيبشيوخه: 
                                                           

 .60ابن شاهني، اتريخ أمساء الثقات، ص (1)
 .170، ص6ابن حبان، الثقات، ج (2)
 .162ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (3)
 .145، ص20هتذيب الكمال، جاملزي، ، و 8، ص7والتاريخ الكبري،، 305، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، (4)
 .146، ص20املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .146، ص20املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .148، ص20، جاملزي، هتذيب الكمال (7)
 .305، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، (8)
 .325، ص5الذهيب،سري أعالم النبالء، ج  (9)
 .393ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (10)
 .169-168، ص3،سري أعالم النبالء، جالذهيب  (11)
 .169، ص3الذهيب،سري أعالم النبالء، ج  (12)
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 .(1)روى عنه ابن عمر، وجابر، وأنس، وعطية العويف، واحلسن البصري وغريهمتالميذه: 
 .(2) مات بعد احلرة بسنة أربع وستنيوفاته: 

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .وكذلك أبوه وجده يه عطية بن سعد وهو ضعيفسناد ضعيف ألن فاحلديث هبذا اإل

 املوضوعرابعا: وجه داللة احلديث على 
.اليت تنوح على امليت النائحةلعن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا وجه داللة احلديث أن   . واللعنة عقوبة معنوية كما مرَّ

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
اليت تقصد السماع  اهتا من متاع واملستمعةمليت أوعلى ما فاليت تنوح على ا النائحةملسو هيلع هللا ىلصلعن رسول هللا 

 .3النائحة يف اإلمثوترغب فيه فهي شريكة 
 سادسا: فوائد احلديث

 ا.دل احلديث على حترمي النياحة واالستماع هل .1
 يف احلديث ترغيب الصرب. .2

                                                           
 .169، ص3الذهيب،سري أعالم النبالء، ج  (1)
 .150، ص3ابن حبان، الثقات، ج، 44، ص4التاريخ الكبري، ج (2)
 .281، ص8، جاملنهل العذب املورود شرح سنن اإلمام أيب داود، السبكي 3



 الفصل الثالث
العقوابت املعنوية املتعلقة ابملعامالت واآلداب مروايت 

 اتواألخالقي
 وفيه ثالثة مباحث

 املعنوية املتعلقة ابملعامالت املاليةالعقوابت  املبحث األول:
 ابآلداباملبحث الثاِن: العقوابت املعنوية املتعلقة 

داملبحث الثالث: العقوابت املعنوية املتعلقة حبقوق العبا
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 املبحث األول: العقوابت املعنوية املتعلقة ابملعامالت املالية

 ية أحاديث()وفيه مثان
 األولاحلديث 

ثـََنا يف سننه:  رَحه هللا اإلمام ابن ماجة أخرج (2411)-49 َْيِد ْبِن َكاِسٍب، َحدَّ ثـََنا يـَْعقخوبخ ْبنخ محخ َحدَّ
، َعْن َأيب اْلَغْيِث َمْوىَل اْبِن مخِطيٍع، َعْن أَ  يِليِ  -هخَريـْرََة، َأنَّ النَّيبَّ يب َعْبدخ اْلَعزِيِز ْبنخ حمخَمٍَّد، َعْن ثـَْوِر ْبِن َزْيٍد الدِ 

 .1قَاَل: " َمْن َأَخَذ أَْمَواَل النَّاِس يخرِيدخ ِإْتالفـََها، أَتْـَلَفهخ اّللَّخ" -ملسو هيلع هللا ىلص
 أوال: ختريج احلديث

 .2أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه من طريق سليمان بن بالل، عن ثور بن زيد، هبذا اإلسناد مطوال .1
 .3ريق عبد العزيز، عن ثور بن زيد هبذا اإلسنادمن ط مسندهوأخرجه اإلمام أمحد يف  .2

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 يعقوب بن َحيد

 .4يعقوب بن محيد بن كاسب مدين، ينسب إىل جدهامسه ونسبه: 
 .5وعبد الرزاق وغريهم، روى عن إبراهيم بن سعد، وأيب ضمرة، وابن عيينةشيوخه: 

 .6لد، وأبو زرعة، وأبوحامت، وابن حامت وغريهموبقي بن خموالبخاري، روى عنه ابن ماجه، تالميذه: 
 .7مات سنة أربعني أو إحدى وأربعني ومائتنيوفاته: 

 العلماء فيه:  أقوال
 .8قال أبو حامت: ضعيف احلديث

 وقال البخاري: مل نر إال خريا، هو يف األصل صدوق.
 .9قال النسائي: ليس بشيء

                                                           
 .2411، رقم احلديث: 488، ص3أبواب الصدقات، ابب من ادان دينا مل ينو قضاءه، ج 1
، رقم احلديث: 115، ص3أموال الناس يريد أداءها أو إتالفها، جكتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس، ابب من أخذ   2

2387. 
 .8733رقم احلديث:  3
 .318، ص32املزي، هتذيب الكمال، ج 4
 .318، ص32املزي، هتذيب الكمال، ج 5
 .320، ص32املزي، هتذيب الكمال، ج 6
 .285، ص9ابن حبان، الثقات، ج 7
 .206، ص9ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج 8
 .106الضعفاء واملرتوكون، ص  9
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 .1حيفظ ممن مجع وصنف، رمبا أخطأ يف الشئ بعد الشئن كا: الثقات، وقالوذكره ابن حبان يف 
 .2صدوق رمبا وهم: وقال ابن حجر

 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.فالراوي صدوق احلكم على الراوي: 
 3عبد العزيز

 ثور بن زيد 
 .4: ثور بن زيد، الديلي، املدينامسه ونسبه

 .5بن عباس، وعكرمة وغريهمالغيث، وسعيد املقربي، وااحلسن البصري، وسامل أيب روى عن شيوخه: 
 .6روى عنه عبد العزيز بن حممد، ومالك بن أنس، وسليمان بن بالل وغريهمتالميذه: 

 .7مات سنة مخس وثالثني ومائةوفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 .8قال أبو حامت: صاحل احلديث
 : ثقة.11شاهنين ابو  ،10الذهيبو  ،9معني والنسائيقال أبو زرعة، وابن 

 .12وذكره ابن حبان يف الثقات
 .13ثقة: وقال ابن حجر

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة  احلكم على الراوي: 
 أبو الغيث 

 .14أبو الغيث، سامل، موىل عبد هللا بن مطيع بن األسود، القرشي، العدويامسه ونسبه: 

                                                           
 .285، ص9ابن حبان، الثقات، ج 1
 .607ابن حجر، تقريب التهذيب،  2
 .186ُيطئ تقدم ذكره على صفحة  صدوق 3
 .181، ص2والبخاري، التاريخ الكبري، ج 4
 .416، ص4املزي، هتذيب الكمال، ج 5
 .416، ص4املزي، هتذيب الكمال، ج 6
 .129ص، 6ابن حبان، الثقات، ج 7
 .468، ص2ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل  8
 .417، ص4املزي، هتذيب الكمال، ج 9

 .285، ص1الذهيب، الكاشف، ج  10
 .53اتريخ أمساء الثقات، ص  11
 .129، ص6ابن حبان، الثقات، ج 12
 .358ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  13
 .179، ص10، ج. واملزي، هتذيب الكمال108، ص4البخاري، التاريخ الكبري، ج 14
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 .1روى عن أيب هريرةشيوخه: 
 .2روى عنه ثور بن زيد، وعثمان بن عمر، وسعيد املقربي، وصفوان بن سليم وغريهم تالميذه:

 .3سنة ثالث وسبعني وسبع مئةمات وفاته: 
 :العلماء فيه أقوال

 ثقة. :6، وابن حجر5، والنسائي4ابن سعد قال
 .7وذكره ابن حبان يف الثقات

 .8وقال الذهيب: حجة
 ابن حجر رمحه هللا تعاىل. احلافظ كما قالفالراوي ثقة  احلكم على الراوي: 

 9هريرة وأب

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .وهو صدوق يعقوب بن محيد بن كاسبفيه  حسن ألن احلديث هبذا اإلسناد

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
تعاىل أن من أيخذ من الناس ماال وليس يف نيته أداؤه أنه يستحق العقوبة من هللا  وجه داللة احلديث

 إبتالف املال أي بنزع الربكة منه.
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

من أخذ شيئًا من أموال الناس دينًا أو وديعة يريد قضاء الدين وتسديده لصاحبه عند أو ل فرصة ساحنة 
من ن يف الدنيا وهيأ له من أسباب الرزق ما يقضي به ذلك الدين، ومن أخذ شيئاً يس ر هللا له قضاء الدي

إعادته إليه أو حفظه له، فإن  أموال الناس دينًا أو وديعة يريد تضييع ذلك املال على صاحبه، وال ينوي 
ده وكل ما هللا سيجازيه من جنس نيته وعمله، فيصيبه ابلتلف واهلالك والشقاء يف نفسه وصحته وماله وول

 .10حيبه ويهواه
                                                           

 .179، ص10املزي، هتذيب الكمال، ج 1
 .180، ص10املزي، هتذيب الكمال، ج 2
هـ(، بتحقيق: صاحل مهدي عباس ، د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة 774الوفيات، تقي الدين حممد بن هجرس السالمي )املتوىف:  3
 .395، ص2، ج1402بريوت، الطبعة: األوىل،  –
 .230، ص5قات الكربى، جابن سعد، الطب 4
 .180، ص01املزي، هتذيب الكمال، ج 5
 .227ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  6
 .306، ص4ابن حبان، الثقات، ج 7
 .424، ص1الذهيب، الكاشف، ج  8
 .19صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  9

 .345-344، ص3، جمنار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري، محزة حممد قاسم 10
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 سادسا: فوائد احلديث
 ن جنس الذنب.سنة، وأن العقوبة قد تكون مأن الثواب قد يكون من جنس احل .1
 .احلض على ترك إستئكال أموال الناس .2
 أداء احلقوق. احلض على .3
 الرتغيب يف حسن التأدية إليهم عند املداينة. .4
 .وأن مدار األعمال عليها الرتغيب يف حتسني النية .5
 .1وأن من استدان انواي اإليفاء أعانه هللا عليه .6

  

                                                           
 .70، ص2صنعاين، سبل السالم، جال 1
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 الثاِن احلديث
ثـََنا سننه:  رَحه هللا يف أبو داود( أخرج اإلمام 4871)-50 ثـََنا َعْبدخ اّللَِّ ْبنخ حمخَمٍَّد النـَُّفْيِليُّ، َحدَّ َحدَّ

 َة، َعْن عخْقَبَة ْبنِ حمخَمَّدخ ْبنخ َسَلَمَة، َعْن حمخَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيب َحِبيٍب، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُِشَاسَ 
 .(2)«(1)اَل َيْدخخلخ اجْلَنََّة َصاِحبخ َمْكسٍ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َعاِمٍر، قَاَل: مسَِْعتخ َرسخوَل اّللَِّ 

 أوال: ختريج احلديث
 .(3)أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق حدثنا حممد بن سلمة، هبذا اإلسناد مثله .1
مد بن إسحاق، هبذا اإلسناد وأخرجه اإلمام احلاكم يف املستدرك من طريق يزيد بن هارون، عن حم .2

 .(4)مثله
وأخرجه اإلمام البيهقي يف السنن الكربى من طريق يزيد بن هارون، عن حممد بن إسحاق، هبذا  .3

 .(5)اإلسناد مثله
وأخرجه اإلمام أبو حيىي املوصلي يف املسند من طريق يزيد بن هارون، عن حممد بن إسحاق، هبذا  .4

 .(6)اإلسناد مثله
هارون، عن حممد بن إسحاق، هبذا اإلسناد طريق يزيد بن  دارمي يف سننه منوأخرجه اإلمام ال .5

 .(7)مثله
 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد

 (8)عبد هللا بن حممد

 حممد بن سلمة
 .(9) حممد بن سلمة بن عبد هللا، الباهلى موالهم، احلراين، أبو عبد هللا امسه ونسبه:

 .(10)وغريهمحاق، وخالد بن أيب يزيد روى عن هشام بن حسان، وحممد بن إسشيوخه: 
 .(11)روى عنه ابن نفيل، وامحد بن حنبل، وهارون بن معروف، ويزيد بن موهب وغريهم تالميذه:

                                                           
 (.349، ص4جالنهاية يف غريب احلديث واألثر، )ابن األثري، املكس: الضريبة اليت أيخذها املاكس، وهو العشار. (1)
 .4871، رقم احلديث:562، ص4سنن أيب داود ، كتاب اخلراج والفيء واإلمارة ، ابب يف السِ عاية على الصدقة ،ج (2)
 .17354و72941رقم احلديث:  (3)
 .1469، رقم احلديث: 562، ص1ج، كتاب الزكاة  (4)
 .13175، رقم احلديث: 26، ص7جكتاب قسم الصدقات، ابب ال يكتم منها شيء،   (5)
 .1756، رقم احلديث: 293، ص3جعقبة بن عامر اجلهين،  مسند (6)
 .1708ث: ، رقم احلدي1036، ص2جكتاب الزكاة، ابب كراهية أن يكون الرجل عشارا،   (7)
 .40ثقة ثبت قد تقدم ذكره على صفحة  (8)
 .107، ص1، التاريخ الكبري، ج، والبخاري337، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (9)
 .289، ص25هتذيب الكمال، ج، املزي (10)
 .290، ص25، هتذيب الكمال، جاملزي (11)
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 .(1)مات سنة إحدى وتسعني ومئة وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .:ثقة(4)، وابن حجر(3)، والنسائي(2)قال العجلي
 .(5)كان له فضل ورواية وقال أبو حامت:

 .(6)الثقاتكره ابن حبان يف ذ و 
 .(7)إمام ثبت :وقال الذهيب

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة   احلكم على الراوي:
 حممد بن إسحاق 

موىل قيس بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف بن قصي، أبو حممد بن إسحاق بن يسار  امسه ونسبه:
 .(8)عبد هللا

 .(9)وغريهميب حبيب، والزهري، وانفع موىل ابن عمر، وأيوب السختياين بن أ يزيد روى عن شيوخه:
 .(10)وغريهم حممد بن سلمة، ومحاد بن سلمة، وزهري بن معاوية، وعبد هللا بن منري روى عنه تالميذه:

 .(11)مات ببغداد سنة مخسني ومائة وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(12)ليس ابلقوي وقال النسائي:
 .(13) الثقاتن حبان يفوذكره اب

 .(14)صدوق وقال الذهيب:

                                                           
 .107، ص1البخاري، التاريخ الكبري، ج (1)
 .239ص ،2العجلي، الثقات، ج (2)
 .290، ص25، هتذيب الكمال، جاملزي (3)
 .481ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (4)
 .276، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (5)
 .375، ص7حبان، الثقات، جابن  (6)
 .175، ص2الذهيب، الكاشف، ج  (7)
 .405، ص24، واملزي، هتذيب الكمال، ج451، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (8)
 .410-406، ص24، هتذيب الكمال، جاملزي (9)
 .411-410، ص24، هتذيب الكمال، جاملزي (10)
 .451، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (11)
 .257، ص7جابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال،  (12)
 .380، ص7ابن حبان، الثقات، ج (13)
 .156، ص2الذهيب، الكاشف، ج (14)
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 .(1)صدوق يدلس ورمي ابلتشيع والقدر وقال ابن حجر:
  مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.مدلس صدوق فالراوي  احلكم على الراوي:

 (2)يزيد بن أيب حبيب

 ةعبد الرَحن بن مشاس
 .(3) ر، البصري، املهريالرمحن بن ُشاسة بن ذؤيب بن أحو عبد  امسه ونسبه:

 .(4)وغريهم عقبة بن عامر، وزيد بن اثبت، رضي هللا عنهما روى عن شيوخه:
 .(5)وغريهم يزيد بن أيب حبيب، وإبراهيم بن نشيط الوعالين، واحلارث بن يعقوب روى عنه تالميذه:

 .(6)مات سنة إحدى ومائة أو بعدها وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .ثقة :(9)ابن حجر، و (8)لذهيب، وا(7)قال العجلي
 .(10)صاحل احلديث قال ابن سعد:

 .(11)وذكره ابن حبان يف الثقات
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  ثقةفالراوي  الراوي:احلكم على 

 عقبة بن عامر اجلهين
بن  عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة بن عدي امسه ونسبه:

 .(12)غنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة ، أبو أسد اجلهين
 .(13)وغريهم عمر بن اخلطاب، وعن ملسو هيلع هللا ىلصالنيب روى عن  شيوخه:

                                                           
 .467صابن حجر، تقريب التهذيب،  (1)
 .136ثقة يرسل تقدم ذكره على صفحة  (2)
 .172، ص17واملزي، هتذيب الكمال، ج، 285، ص5، التاريخ الكبري، ج، والبخاري353، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (3)
 .172، ص17، هتذيب الكمال، جاملزي (4)
 .173، ص17، هتذيب الكمال، جاملزي (5)
 .342ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (6)
 .78، ص2العجلي، الثقات، ج (7)
 .631، ص1الذهيب، الكاشف، ج  (8)
 .342ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (9)
 .353، ص7الطبقات الكربى، جابن سعد،  (10)
 .96، ص5ابن حبان، الثقات، ج (11)
-202، ص20مال، ج، املزي، هتذيب الك430، ص6، التاريخ الكبري، ج، والبخاري345، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (12)

203. 
 203، ص20، هتذيب الكمال، جاملزي (13)
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 .(1)وغريهمعبد الرمحن، وربعي بن حراش، وشعيب بن زرعة  روى عنه تالميذه:
 .(2)مات سنة مثان ومخسني وفاته:

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 يه إسحاق بن حممد وهو مدلس.سناد ضعيف ألن فاحلديث هبذا اإل

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
صاحب املكس هو الذي أيخذ من التجار إذا مروا به مكًسا ابسم العشر أنه مل وجه داللة احلديث أن 

 .3يدخل اجلنة مع السابقني إليها أو ال يدخلها حىت يعاقب إال أن يغفر له
 ايل للحديثخامسا: املعىن اإلمج

الذي أيخذ من سلع الناس ومن وصاحب املكس هو  ال يدخل اجلنة صاحب املكسأن ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب
األشياء اليت يبيعوهنا، واملكس هو النقص؛ مسي بذلك ألنه ينقصهم وأيخذ منهم شيئًا ال جيب عليهم، 

 .4فيكون ذلك مكساً أي: نقصاً يف حقهم، وهذا ظلم هلم
 سادسا: فوائد احلديث

 الظلم.مي حتر  .1
 .5فيه أن املكس من أعظم املوبقات .2
  النهي عن أخذ املال ظلما. .3

                                                           
 .204-203، ص20، هتذيب الكمال، جاملزي (1)
 204، ص20ذيب الكمال، ج، هتاملزي (2)
 .433، ص4السراج املنري شرح اجلامع الصغري يف حديث البشري النذير، جالعزيزي،  3
   .346، ص5العباد، شرح سنن أيب داود، ج 4
 .449، ص6، جفيض القدير شرح اجلامع الصغري املناوي، 5
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 الثالث احلديث
ثـََنا : يف سننه اإلمام ابن ماجة رَحه هللا أخرج (3459)-51 ثـََنا شخْعَبةخ، َحدَّ ، َحدَّ أَبخو اْلَولِيِد الطََّياِلِسيُّ

اْلبَـيِ َعاِن »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصْبِن احْلَاِرِث، َعْن َحِكيِم ْبِن ِحزَاٍم، َأنَّ َرسخوَل اّللَِّ  َعْن قـََتاَدَة، َعْن َأيب اخْلَِليِل، َعْن َعْبِد اّللَِّ 
َقِت اْلرَبََكةخ ِمْن بـَْيِعِهَمااِبخْلَِياِر َما مَلْ يـَْفرَتِقَا، فَِإْن   .(1)«َصَدقَا َوبـَيـََّنا بخورَِك هَلخَما يف بـَْيِعِهَما، َوِإْن َكَتَما وََكَذاَب حمِخ

 ريج احلديث: ختأوال
 .(2)من طريق قتادة بن دعامة، هبذا اإلسناد مثلهأخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  .1
ن سعيد، وعبد الرمحن بن مهدي كالمها عن شعبة، من طريق حيىي بأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  .2

 .(3)هبذا اإلسناد مثله
 .(4)اإلسناد مثلهمن طريق قتادة بن دعامة، هبذا أخرجه اإلمام النسائي يف سننه  .3
 (5)من طريق حيىي بن سعيد، عن شعبة، هبذا اإلسناد مثلهأخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه  .4
 .(6)من طريق قتادة بن دعامة، هبذا اإلسناد مثلهوأخرجه ابن حبان يف صحيحه  .5
 .(7)من طريق قتادة بن دعامة، هبذا اإلسناد مثلهوأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  .6

 رواة اإلسناداثنيا: تراجم 
 أبو الوليد الطيالسي

 .(9)الباهلي البصري، (8)هشام بن عبد امللك، أبو الوليد، الطيالسي امسه ونسبه:
 .(10)وسليمان بن املغرية، وزهري بن معاوية، والليث بن سعد وغريهم، روى عن شعبةشيوخه: 
 .(11)وغريهم هليالذو ، وأبو حامت الرازي، أبو داودروى عنه البخاري، ومسلم، و  تالميذه:

                                                           
 .3459، رقم احلديث: 327، ص5سنن أيب داود، كتاب البيوع، ابب خيار املتبايعني،  (1)
 .2079، رقم احلديث: 58، ص3جكتاب البيوع، ابب إذا بني البيعان ومل يكتما ونصحا،   (2)
 .1532رقم احلديث:  ،1164، ص3جكتاب البيوع، ابب الصدق يف البيع والبيان،   (3)
ما جيب على التجار ، و ابب 4457، رقم احلديث: 244، ص7جب على التجار من التوقية يف مبايعتهم، كتاب البيوع، ابب ما جي  (4)

 .4464، رقم احلديث: 247، ص7جمن التوقية يف مبايعتهم، 
 .1246، رقم احلديث: 540، ص2جأبواب البيوع، ابب ما جاء يف البيعني ابخليار ما مل يتفرقا،  (5)
، رقم 268، ص11جمر للبيعني أن يلزما الصدق يف بيعهما ويبينا عيبا علماه ألن ذلك سبب الربكة يف بيعهما، كتاب البيوع، ذكر األ  (6)

 .4904احلديث: 
 .4904رقم احلديث: مسند أمحد،  (7)
يف هتذيب األنساب، أليب احلسن علي بن أيب الكرم اجلزري، عز  اليت جتعل على العمائم. )اللباب -الطيالسة  -الطيالسي، نسبة إىل  (8)

 (293، ص2بريوت، ج –هـ(، الناشر: دار صادر 630الدين ابن األثري )املتوىف: 
 .337، ص2،  الذهيب، الكاشف، ج226ص ،30، املزي، هتذيب الكمال، ج219، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (9)
 .227ص ،30املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .228، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
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 .(1)ولد سنة ثالث وثالثني ومئةوالدته: 
 .(2)مات سنة سبع وعشرين ومئتني وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(3)قال أبو حامت: إمام فقيه حافظ ما رأيت يف يده كتااب قط
 .(4)قال العجلي: ثقة ثبت يف احلديثو 
 .(5)ثقة قال حيىي بن معني:و 

 (6)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(7)ثقة ثبت :وقال ابن حجر

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة   احلكم على الراوي:
 (8)شعبة
 (9)قتادة

 أبو اخلليل
 (10)صاحل بن أىب مرمي الضبعى موالهم، أبو اخلليل البصرى. امسه ونسبه:

 .(11)جماهد وغريهمروى عن عبد هللا بن احلارث، وسفينة، وأيب سعيد، وأيب علقمة، و  شيوخه:
 .(12) روى عنه قتادة، ومنصور، وأيوب وغريهم تالميذه:

 .(13)مات سنة بضع وعشرين ومائتني وفاته:
  

                                                           
 .232، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .219، ص7، ابن سعد، الطبقات الكربى، ج231، ص30، املزي، هتذيب الكمال، ج195، ص8البخاري، التاريخ الكبري، ج (2)
 .66، ص9أيب حامت، اجلرح والتعديل، جابن  (3)
 .330، ص2العجلي، الثقات، ج (4)
 .251اتريخ أمساء الثقات، ص (5)
 .571، ص7ابن حبان، الثقات، ج (6)
 .573ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (7)
 .20ثقة تقدم ذكره على صفحة  (8)
 .89فحة تقدم ذكره على صثبت ثقة  (9)
 .288، ص33املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .479، ص4،  الذهيب، سري أعالم النبالء 116ص. اتريخ أمساء الثقات، 288، ص33املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .498، ص1،  الذهيب، الكاشف، ج289، ص33املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
 .171، ص1ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج،  (13)
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 العلماء فيه: أقوال
 : ثقة.(3)والنسائي، والذهيب، أبو داودابن معني، و ، و (2)ابن شاهني، و (1) قال ابن سعد

 .(4)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(5)، والنسائي، وأغرب ابن عبد الرب فقال ال حيتج بهابن معنيوث قه  :وقال ابن حجر

 .ثقة كما قال ابن حجرفالراوي احلكم على الراوي: 
 عبد هللا بن احلارث

عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن بن نوفل بن احلارث بن عبد هللا بن احلارث  امسه ونسبه:
  .(6)قصي

 .(7)ة وغريهم روى عن عمر، وابن عباس، وميمون شيوخه:
 .(8)روى عنه الزهري، وعبد الكرمي، وابناه إسحاق، وعبد هللا، ويزيد بن أيب زايد وغريهم تالميذه:

 .(9)توىف سنة تسع وسبعني وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .: ثقة(11)ابن املديين، و (10) قال العجلي
 .(12)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(13)عوا على ثقتهقال ابن عبد الرب أمج :وقال ابن حجر
 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.ثقة فالراوي  احلكم على الراوي:

  

                                                           
  .177، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (1)
 .116اتريخ أمساء الثقات، ص (2)
 .403، ص4ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج (3)
 .464، ص6ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .273ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (5)
 .544، ص1،  الذهيب، الكاشف، ج63، ص5، البخاري، التاريخ الكبري، ج17، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (6)
 .219، ص2املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .63، ص5ج ، البخاري، التاريخ الكبري،220، ص2املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .9، ص5ابن حبان، الثقات، ج (9)
 .24ص، 2العجلي، الثقات، ج (10)
 .70العلل البن املديين، ص (11)
 .9، ص5ابن حبان، الثقات، ج (12)
 .299ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (13)
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 حكيم بن حزام
حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن  امسه ونسبه:

 (1)الد املكى.لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشى األسدى، أبو خ
 .(2)ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النيب  شيوخه:

 .(3)روى عنه عبد هللا بن احلارث، سعيد بن املسيب، وعروة بن الزبري، وعطاء وغريهم تالميذه:
 .(4)ولد قبل الفيل بثالث عشرة سنة والدته:

 .(5) مات سنة أربع ومخسني وفاته:
 اثلثا: احلكم على اإلسناد

كلهم ثقات.رواة فيه  احلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن ال  
 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

إن كذاب يف قدر الثمن والسلعة وكتما العيوب حمقت الربكة  املتبايعان البائع واملشرتيوجه داللة احلديث أن 
.  يف بيعهما. وذهاب الربكة يف املال عقوبة معنوية كما مرَّ

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
صدق البائع يف إخبار املشرتي مثاًل،  ،ما مل يفرتقالكل  منهما خيار فسخ البيع  بائع واملشرتياملتبايعان ال

وبني العيب، إن َكاَن يف السلعة، وصدق املشرتي يف قدر الثمن مثاًل، وبني  العيب، إن َكاَن يف الثمن. 
 .(6)ب منه الربكةبخورَِك يف بـَْيِعِهَما َوِإْن َكَذاَب، وََكَتَما أذه

 سادسا: فوائد احلديث
 .(7)قاداللة صرحية على ثبوت اخليار للمتبايعني يف إمضاء البيع وفسخه حىت يتفر  .1
 أن الصدق واملعاملة الطيبة سبب حلصول الربكة. .2
 .(8)أن كتمان العيب والكذب سبب يف حمق الربكة .3

                                                           
وابن أيب حامت، اجلرح . 11، ص3. والبخاري، التاريخ الكبري، ج28، ص2. وتذكرة احلفاظ،ج219، ص2املزي، هتذيب الكمال، ج  (1)

، 3والذهيب، سري أعالم النبالء  ، 347، ص1، والذهيب، الكاشف، ج70ص ،3، وابن حبان، الثقات، ج 202، ص3والتعديل، ج
 .44ص

 .447، ص2ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج،  (2)
 .202، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (3)
 .71، ص3ابن حبان، الثقات، ج  (4)
 .70، ص3حبان، الثقات، ج  ابن (5)
 .110-108، ص34تىب، جعلي بن آدم، ذخرية العقىب يف شرح اجمل (6)
 -منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري، حلمزة حممد قاسم، بتحقيق: الشيخ عبد القادر األرانؤوط، مكتبة دار البيان، دمشق  (7)

 .260، ص3م ، ج 1990 -هـ  1410ملكة العربية السعودية، عام النشر: امل -اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد، الطائف 
 .260، ص3منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري، ج (8)
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  .(1)أن نصيحة املسلم للمسلم واجبة .4

 الرابعاحلديث 
ثـََنا : يف سننه رَحه هللا أبو داود اإلمام أخرج (3333)-52 ثـََنا زخَهرْيٌ، َحدَّ ثـََنا َأمْحَدخ ْبنخ يخونخَس، َحدَّ َحدَّ

َثيِن َعْبدخ الرَّمْحَِن ْبنخ َعْبِد اّللَِّ ْبِن َمْسعخوٍد، َعْن أَبِيِه، قَاَل:  الر اَِب، َومخؤِْكَلهخ آِكَل  ملسو هيلع هللا ىلصَلَعَن َرسخولخ اّللَِّ »مِسَاٌك، َحدَّ
 .(2)« وََكاتَِبهخ َوَشاِهَدهخ 

 أوال: ختريج احلديث
عن  -ملسو هيلع هللا ىلص ، قال النيبمن طريق شعبة، عن عون بن أيب جحيفة صحيحهيف  البخاريأخرجه اإلمام  .1

 .(3)مثن الكلب، ومثن الدم، وهنى عن الواُشة واملوشومة، وآكل الراب وموكله، ولعن املصو ر
 .(4)بنحوه ن جابرالزبري، ع أيب من طريق صحيحهيف  البخاريأخرجه اإلمام و  .2
 .(5)هبذا اإلسناد مثله، عوانة عن مساك من طريق أيبأخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه و  .3
 .(6)بنحوههبذا اإلسناد  ،مساك زهري عنمن طريق أخرجه اإلمام ابن ماجة يف سننه و  .4
ارث عن احلوأيضا ، (7)، هبذا اإلسناد بنحوهشعبة عن مساكمن طريق وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  .5

 .(8)عن عبد هللا بزايدة واهلزيل بن عبد هللا
 .(9)بزايدة، هبذا اإلسناد شعبة عن مساكمن طريق أخرجه ابن حبان يف صحيحه و  .6

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 (10)أَحد بن يونس

 (11)زهري

 (12)مساك

                                                           
 .213، ص6ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج (1)
 .3333، رقم احلديث:222، ص5سنن أيب داود، كتاب البيوع، ابب يف آكِل الراب وموكِله، ج (2)
 .1598، رقم احلديث: 1219، ص3جة، ابب لعن آكل الراب ومؤكله، كتاب املساقا  (3)
 .2086، رقم احلديث: 59، ص3جكتاب البيوع، ابب موكل الراب،   (4)
 .1206، رقم احلديث: 503، ص2جأبواب البيوع، ابب ما جاء يف أكل الراب،  (5)
 .7227م احلديث: ، رق381، ص3جأبواب التجارات، ابب التغليظ يف الراب،  (6)
 .3725رقم احلديث:  (7)
 .4283و3881رقم احلديث:  (8)
 .5025، رقم احلديث: 399، ص11جابب الراب، ذكر لعن املصطفى صلى هللا عليه وسلم من أعان يف الراب على أي حالة كان،  (9)
 .111ثقة حافظ تقدم ذكره على صفحة  (10)
 .40تقدم ذكره على صفحة  ثبتثقة  (11)
 .175فحة على صذكره صدوق تقدم  (12)
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 (1)عبد الرَحن
 (2)عبد هللا بن مسعود

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .وهو صدوق فيه مساك بن حربألن  حسن احلديث هبذا اإلسناد

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
ودعا عليهم ابإلبعاد عن ملسو هيلع هللا ىلص وجه داللة احلديث أن آكل الراب، وموكله، وكاتبه وشاهديه غضب النيب 

 ة.عقوبة من العقوابت املعنوي -كما مر  -فهووهو وعيد شديد، فإنَّ يوم القيامة يرجى فيه الرمحة، ، الرمحة

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
آكل الراب، أي: آخذه وإن مل أيكل، وإمنا خص ابألكل ألنه أعظم أنواع االنتفاع  -ملسو هيلع هللا ىلص-لعن رسول هللا 

أي: معطيه ملن أيخذه، وإن مل  ومؤكله﴾(3)موال اليتامى ظلماإن الذين أيكلون أ﴿تعاىل:  -كما قال 
  .(4)شاركتهم يف اإلمثإمنا لعن الكل مل ه.أيكل منه وكاتبه وشاهدي

 سادسا: فوائد احلديث
 ابجتنابه وقد توعد هللا تعاىل أكله ابحملاربة؛ فقال هللا تعاىل:ملسو هيلع هللا ىلص أكل الراب من أكرب الكبائر أمر النيب .1

ُتْم ُمْؤمِّنِّيم فمإِّنْ ايم ﴿ نم الر ِّابم إِّْن ُكن ْ ا الَّذِّينم آممُنوا ات َُّقوا اَّللَّم ومذمُروا مما بمقِّيم مِّ مْرٍب أمي ُّهم  َلمْ ت مْفعمُلوا فمْأذمنُوا حبِّ
ُتْم ف ملمُكْم رُُءوُس أمْمومالُِّكمْ  إِّْن تُ ب ْ نم اَّللَِّّ ومرمُسولِّهِّ وم  .﴾5الم تمْظلُِّمونم ومالم ُتْظلمُمونم  مِّ

 .(6)حترمي اإلعانة على الباطل .2
 .(7)فيه دليل على حترمي كتابة الراب وكذلك الشاهد ال حيرم عليه الشهادة إال مع العلم .3

  

                                                           
 .68صحايب تقدم ذكره على صفحة  (1)
 .68صحايب تقدم ذكره على صفحة  (2)
 .10النساء:  (3)
 .40، ص2، جالسندي، كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجه (4)
 .279و278البقرة:  5
 .26، ص11النووي، شرح صحيح مسلم، ج (6)
 .225، ص5الشوكاين، نيل األوطار، ج (7)
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 اخلامساحلديث 
ثـََنا اْبنخ َأيب ِذْئٍب، : يف سننه رَحه هللا أبو داودأخرج اإلمام  (3580)-53 ثـََنا َأمْحَدخ ْبنخ يخونخَس، َحدَّ َحدَّ
الرَّاِشي ملسو هيلع هللا ىلص َلَعَن َرسخولخ اّللَِّ »احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعْمرٍو، قَاَل: َعِن 

 .(1)«َواْلمخْرَتِشي
 أوال: ختريج احلديث

 (2)من طريق ابن أيب ذئب، هبذا اإلسناد مثلهأخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه  .1
 .(3)من طريق ابن أيب ذئب، هبذا اإلسناد مبعناهأخرجه اإلمام ابن ماجة يف سننه  .2
 (4)سناد بنحوه وبزايدة من طريق ابن أيب ذئب، هبذا اإلوأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  .3
، (5)من طريقني: أحدمها من طريق ابن أيب ذئب، هبذا اإلسناد مثلهأخرجه ابن حبان يف صحيحه  .4

لعن هللا الراشي، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمر بن أيب سلمة، عن أبيه، عن أيب هريرة عن النيب عواآلخر من طريق 
 .(6)«واملرتشي يف احلكم

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 (7)نسأَحد بن يو 

 (8)ابن أيب ذئب
 احلارث بن عبد الرَحن

 .(9)باحلارث بن عبد الرمحن القرشي العامري، أبو عبد الرمحن املدين خال ابن أيب ذئ :امسه ونسبه
 .(10)وغريهمالزهري، وأيب سلمة بن عبد الرمحن و سامل بن عبد هللا بن عمر،  روى عنشيوخه: 

 .(11)وغريهم رمحن بن أيب ذئبابن أخته حممد بن عبد العنه روى  تالميذه:

                                                           
 .3580، رقم احلديث: 433، ص5جابب يف كراهية الرشوة، قضية، كتاب األ  (1)
 .1337و1336، رقم احلديث: 15، ص3جأبواب األحكام، ابب ما جاء يف الراشي واملرتشي يف احلكم،  (2)
 .2313حلديث: ، رقم ا411، ص3جأبواب األحكام، ابب احلاكم جيتهد فيصيب احلق،  (3)
 .8469و6830و6778و6532رقم احلديث:  (4)
كتاب القضاء، ذكر لعن املصطفى صلى هللا عليه وسلم املرتشي يف أسباب املسلمني وإن مل يكن مسلك تلك األسباب تؤدي إىل احلكم، (5)

 .5077، رقم احلديث: 468، ص11ج
باب تؤدي إىل احلكم، تشي يف أسباب املسلمني وإن مل يكن مسلك تلك األسكتاب القضاء، ذكر لعن املصطفى صلى هللا عليه وسلم املر   (6)

 .5076، رقم احلديث: 468، ص11ج
 .111ثقة حافظ تقدم ذكره على صفحة  (7)
 .174ثقة تقدم ذكره على صفحة  (8)
 . 255، ص5املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .256، ص5املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .256، ص4املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
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 .(1)وعشرين ومئةمات سنة تسع  وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(2)يروي عنه وهو مشهور :بن معنيحيىي  قال
 .(3)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(4)قال النسائي: ليس به أبسو 
 .(5)صدوق صاحلوقال الذهيب: 

 .(6): صدوقوقال ابن حجر
 تعاىل.كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا صدوق  فالراوي  احلكم على الراوي:

 (7)أبو سلمة

 (8)هللا بن عمرو عبد
 اثلثا: احلكم على اإلسناد

 وهو صدوق. احلارث بن عبد الرمحناحلديث هبذا اإلسناد حسن ألن فيه 
 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

املعنوية تبة واحدة ومها يستحقان العقوبة يف مر ملسو هيلع هللا ىلص وجه داللة احلديث أن الراشي واملرتشي جعلهما النيب
 وهي اللعنة.

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
الراشي املعطي، واملرتشي اآلخذ، وجعلهما يف حكم واحد.وقال اخلطايب:  آخذ الرشوة ومعطيهاملسو هيلع هللا ىلصلعن النيب

اًل ويتوصل به إىل ظلم، وإمنا يلحقهما العقوبة معاً إذا استواي يف القصد واإلرادة فرشا املعطي لينال به ابط
 .(9)أعطى ليتوصل به إىل حق أو يدفع عن نفسه ظلماً فإنه غري داخل يف هذا الوعيد فأما إذا

                                                           
 .134، ص4ابن حبان، الثقات، ج (1)
 .154، ص2ابن حجر ، هتذيب التهذيب، ج (2)
 .134، ص4ابن حبان، الثقات، ج (3)
 .256، ص4املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .303، ص1الذهيب، الكاشف، ج (5)
 .146تقريب التهذيب، صابن حجر،  (6)
 .202ثقة تقدم ذكره على صفحة  (7)
 .146ذكره على صفحة صحايب جليل تقدم  (8)
 .161، ص4امل السنن، جاخلطايب، مع (9)
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 سادسا: فوائد احلديث
 .(1)فيه داللة على جواز لعن العصاة من أهل القبلة .1
  .جواز لعن الراشي واملرتشي، لكن على سبيل العموم .2
 .(2)وجوب القيام ابلعدل بني الناس .3

  

                                                           
 .59، ص2الصنعاين، سبل السالم، ج (1)
 .43، ص4، جاملرامفتح ذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ ، العثيمني (2)
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 السادس احلديث
حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن : يف سننه رَحه هللا أبو داودأخرج اإلمام ( 4087)-54

أنه  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن أيب ذر، عن النيب  علي بن مدرك، عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير، عن خرشة بن احلر
من هم اي  م عذاب أليم" ال قلت:قال: "ثالثة ال يكلمهم هللا، وال ينظر إليهم يوم القيامة، وال يزكيهم، وهل

رسول هللا، فقد خابوا وخسروا؟ فأعادها ثالاث، قلت: من هم خابوا وخسروا؟ فقال: "املسبل، واملنان، 
 .(1")-أو الفاجر-واملنفق سلعته ابحللف الكاذب 

 أوال: ختريج احلديث
 (.2)د مثلهمن طريق شعبة، عن علي بن مدرك، هبذا اإلسناأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  .1
 (3)من طريق شعبة، عن علي بن مدرك، هبذا اإلسنادأخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه  .2
من طريق  علي بن مدرك وسليمان بن مسهرو أيب زرعة، أخرجه اإلمام النسائي يف السنن الكربى  .3

 .(4)عن خرشة بن احلر، هبذا اإلسناد
احلجاج، هبذا اإلسناد ومن طريق بن من طريق من طريق شعبة أخرجه اإلمام ابن ماجة يف سننه  .4

 .(5)املسعودي، عن علي بن مدرك، عن خرشة بن احلر، هبذا اإلسناد
 .(6)من طريق علي بن مدرك، عن خرشة بن احلر، هبذا اإلسنادوأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  .5

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 حفص بن عمر

 .(7)زدي النمري، أبو عمر احلوضي البصريألاحفص بن عمر بن احلارث بن سخربة : امسه ونسبه
 .(8)وغريهم روى عن شعبة بن احلجاج، والضحاك بن يسار، ومهام بن حيىيشيوخه: 
 .(9)، وأبو قالبة، أبو حامت الرازي وغريهمأبو داودروى عنه البخاري، و  تالميذه:

 .(10)مات سنة مخس وعشرين ومئتنيوفاته: 
                                                           

 .4086، رقم احلديث:184، ص6جابب ما جاء يف إسبال اإلزار، كتاب اإلميان،    (1)
 .1337و1336، رقم احلديث: 15ص ،3جأبواب األحكام، ابب ما جاء يف الراشي واملرتشي يف احلكم،  (2)
 .1211: ، رقم احلديث507، ص2جأبواب البيوع، ابب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذاب،  (3)
، 7، جابب املنفق سلعته ابحللف الكاذب .وكتاب البيوع،25564و2563، رقم احلديث: 81، ص5جكتاب الزكاة، املنان مبا أعطى،   (4)

 .4459و4458، رقم احلديث: 245ص
 .2208، رقم احلديث: 744، ص2جكتاب الزكاة، املنان مبا أعطى،  (5)
 .21318رقم احلديث:  (6)
 .26، ص29املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .27، ص7املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .27، ص7املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .29، ص7املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
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 العلماء فيه: أقوال
 .(1)متقن صدوق: قال أبو حامت

 (2)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(3)وقال الذهيب:حافظ

 .(4)وقال ابن حجر: ثقة ثبت
 ثقة ثبت كما قال ابن حجر. فالراوياحلكم على الراوي: 

 (5)شعبة بن احلجاج

 عملِّي ْبُن ُمْدرِّك
 .(6)علي بن مدرك النخعي مث الوهبيلي امسه ونسبه:

 .(7)ل بن يساف، وأيب زرعة وغريهموعبد الرمحن النخعي، وهالروى عن إبراهيم النخعي،  شيوخه:
 .(8)روى عنه أشعث بن سوار، واألعمش، وشعبة بن احلجاج، وعبد الرمحن وغريهم تالميذه:

 .(9)مات سنة عشرين ومئة وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 ثقة. :(11)وابن حجر، (10)قال العجلي
 .(12)حيىي بن معني: صدوققال 

 .(13)ق مث قال ثقة: صاحل صدو قال أبو حامت
 .(14)وذكره ابن حبان يف الثقات

                                                           
 .182، ص3جابن أيب حامت، اجلرح والتعديل،  (1)
 .245، ص9ابن حبان، الثقات، ج (2)
 .296، ص1الذهيب، تذكرة احلفاظ، ج (3)
 .172ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (4)
 .20ثقة قد تقدم ذكره على صفحة  (5)
 .310، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (6)
 .127، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .127، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .294، ص6البخاري، التاريخ الكبري، ج (9)
 .156، ص2لعجلي، الثقات، جا (10)
 .405ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (11)
 .203، ـ ص6ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (12)
 .203، ص6ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل ، ج (13)
 .165، ص5ابن حبان، الثقات، ج (14)
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 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة   احلكم على الراوي:
 أبو زرعة

زرعة بن عمرو بن هرم، وقيل: عبد هللا، وقيل: عبد الرمحن، وقيل: عمرو، وقيل: جرير، أبو  امسه ونسبه:
 .(1)الكويفجرير بن عبد هللا البجلي، 

 .(2)وأيب هريرة وغريهم، روى عن خرشة بن احلر، واثبت بن قيس، وعبد هللا بن عمرو :شيوخه
 .(3)روى عنه علي بن مدرك، وإبراهيم بن يزيد، وبكري، وطلق بن معاوية وغريهم تالميذه:

 العلماء فيه: أقوال
 ثقة. :(6) ابن حجر، و (5)الذهيبو  ،(4)قال حيىي بن معني

 .(7)ثقاتحبان يف الوذكره ابن 
 .(8)وقال ابن خراش: صدوق ثقة

 وغريه.فالراوي ثقة كما قال احلافظ ابن حجر  احلكم على الراوي:
 خرشة بن احلر

 .(9)خرشة بن احلر بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري امسه ونسبه:
 .(10)مروى عن عمر بن اخلطاب، وحذيفة، وأيب ذر، وعبد هللا بن سالم وغريه شيوخه:

 .(11)روى عنه أبو زرعة، وربعي بن خراش، وأخوه الربيع، وصاحل بن خباب وغريهم تالميذه:
 .(12)مات سنة أربع وسبعني وفاته:

  

                                                           
.  323، ص33، املزي، هتذيب الكمال، ج243، ص8. البخاري، التاريخ الكبري، ج300، ص6جابن سعد، الطبقات الكربى،  (1)

 .427، ص2الذهيب، الكاشف، ج
 .323، ص33.، املزي، هتذيب الكمال، ج243، ص8. البخاري، التاريخ الكبري، ج300، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (2)
 .323، ص33كمال، جاملزي، هتذيب ال (3)
ابن معني )رواية عثمان الدارمي(، املؤلف: أبو زكراي حيىي بن معني بن عون بن زايد بن بسطام بن عبد الرمحن املري ابلوالء، البغدادي  اتريخ (4)

 .238دمشق، ص –هـ(، احملقق: د. أمحد حممد نور سيف، دار املأمون للرتاث 233)املتوىف: 
 .8، ص5النبالء جالذهيب، سري أعالم   (5)
 .641ر، تقريب التهذيب، صابن حج (6)
 .513، ص5ابن حبان، الثقات، ج (7)
 .599، ص12ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج (8)
 .213، ص3. البخاري، التاريخ الكبري، ج195، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (9)
 .195، ص6. ابن سعد، الطبقات الكربى، ج238، ص8املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .238، ص8الكمال، جاملزي، هتذيب  (11)
 .212، ص4ابن حبان، الثقات، ج (12)
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 أبوذر الغفاري
جندب بن جنادة بن كعيب بن صعري بن الوقعة بن حرام بن سفيان بن عبيد بن حرام بن  امسه ونسبه:

 .(1)كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضرمناة بن   غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد
 .(2)، وعن معاوية بن أيب سفيانملسو هيلع هللا ىلصروى عن النيب  شيوخه:

 (3)روى عنه ابن عمر، وابن عباس، وعبد هللا بن الصامت، وغريهم تالميذه:
 .(4)مات سنة اثنتني وثالثني وفاته:

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 الرواة فيه كلهم ثقات.ألن احلديث هبذا اإلسناد صحيح 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
يطول ثوبه ويرسله إىل األرض إذا مشى، ومن مين مبا أعطاه هللا، ومن يروج من أن  وجه داللة احلديث

توعده النيب صلى هللا عليه وسلم ابحلرمان من نظر الرمحة والتزكية، واحلرمان من  متاعه ابحللف الكاذب
 الطهارة من الذنوب عقوبة معنوية من العقوابت املعنوية.وعدم  الرمحة

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
ثالثة أشخاص وقال أبن هللا تعاىل ال يكلمهم تلطفا ورمحة، وال يطهرهم عن دنس الذنوب ملسو هيلع هللا ىلصتوعد النيب 

شيئا إال  إذا مل يعطأعطى وهذا ابملغفرة، وهم من يطول ثوبه ويرسله إىل األرض إذا مشى، ومن مين مبا 
 .5منه، ومن يروج متاعه ابحللف الكاذب

 سادسا: فوائد احلديث
 على أهنا من كبائر الذنوب.و فيه دليل على عظم جرم من وقع يف واحد من األصناف املذكورة  .1
 إثبات صفيت الكالم والنظرهلل عزوجل. .2
 .حترمي جر الثوب للرجال .3
 العطية.الوعيد على املن واإليذاء على  .4

                                                           
 .295، ص33، املزي، هتذيب الكمال، ج221، ص2. البخاري، التاريخ الكبري، ج165، ص4ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (1)
 .295، ص33املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .295، ص33املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .121، ص1اتريخ مولد العلماء ووفياهتم، ج .65، ص3جابن حبان، الثقات،  (4)
 .22، ص2حاشية السندي على سنن ابن ماجه، ج 5
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 .(1)ذير من احللف لرتويج السلعة وتزويرها يف نظر اآلخرينتحال .5
  

                                                           
 .349، ص1، جفتح املنعم شرح صحيح مسلم (1)
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 السابعاحلديث 
ثـََنا حمخَمَّدخ ْبنخ ِعيَسى، َوَهنَّادخ ْبنخ السَّرِيِ  : يف سننه رَحه هللا أبو داودأخرج اإلمام  (3243)-55 َحدَّ

ثـََنا أَبخو مخَعاِويََة،  ثـََنا اأْلَْعَمشخ اْلَمْعىَن، قَااَل: َحدَّ ، قَاَل: قَاَل َرسخولخ اّللَِّ ، َعْن َشِقيٍق، َعْن عَ َحدَّ ملسو هيلع هللا ىلص: ْبِد اّللَِّ
فـََقاَل « َبانخ َمْن َحَلَف َعَلى ميَِنٍي هخَو ِفيَها فَاِجٌر، لِيَـْقَتِطَع هِبَا َماَل اْمرٍِئ مخْسِلٍم، َلِقَي اّللََّ َوهخَو َعَلْيِه َغضْ »

: يفَّ َواّللَِّ  ْمتخهخ ِإىَل النَّيبِ   بـَْييِن َوَبنْيَ َرجخ  َكاَن َذِلَك َكانَ اأْلَْشَعثخ ، فـََقاَل ملسو هيلع هللا ىلصٍل ِمَن اْليَـهخوِد أَْرٌض، َفَجَحَدين فـََقدَّ
: اَل، قَاَل لِْليَـهخوِديِ : « أََلَك بـَيِ َنٌة؟ملسو هيلع هللا ىلص: »يل النَّيبُّ  ، ِإًذا حَيِْلفخ َويَ « اْحِلفْ »قـخْلتخ : اَي َرسخوَل اّللَِّ ْذَهبخ قـخْلتخ
ُونم بِّعمْهدِّ اَّللَِّّ ومأمْْيماَنِِّّْم مثممًنا قملِّياًل ﴿: نـَْزَل اّللَّخ تـََعاىَل مبَايل، فَأَ   .(2)ِإىَل آِخِر اآْليَةِ ﴾(1)إِّنَّ الَّذِّينم يمْشَتم

 أوال: ختريج احلديث
 .(3)من طريق شقيق بن سلمة هبذا اإلسنادالبخاري يف صحيحه اإلمام  أخرجه  .1
 .(4)سلمة هبذا اإلسنادشقيق بن من طريق مسلم يف صحيحه  اإلمامأخرجه و  .2
 .(5)من طريق شقيق بن سلمة هبذا اإلسناديف سننه  الرتمذي اإلمامأخرجه و  .3
 .(6)من طريق شقيق بن سلمة هبذا اإلسنادوأخرجه النسائي يف سننه الكربى  .4
 .(7)نادمن طريق شقيق بن سلمة هبذا اإلسيف سننه  ابن ماجة اإلمامأخرجه و  .5
  .(8)من طريق شقيق بن سلمة هبذا اإلسناد مسنده ، يفأمحد اإلمامأخرجه و  .6

 رواة اإلسناد اجماثنيا: تر 
 (9)حممد بن عيسى
 (10)هناد بن السري

                                                           
 [77]آل عمران:  (1)
 .3243، رقم احلديث:148، ص5سنن أيب داؤد، كتاب األميان والن ذور، ابب فيمن حلف مييناً ليقتطع هبا ماالً ألحد، ج (2)
 .2356، رقم احلديث:110، ص3، جكتاب املساقاة، ابب اخلصومة يف البئر والقضاء فيها  (3)
 .138، رقم احلديث:123ص ،1، جكتاب اإلميان، ابب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة ابلنار  (4)
أبواب تفسري القرآن، ابب: ، و 1269يث:، رقم احلد560، ص2، جأبواب البيوع، ابب ما جاء يف اليمني الفاجرة يقتطع هبا مال املسلم (5)

 ، 2996، رقم احلديث:74، ص5، جومن سورة آل عمران
كتاب التفسري، ابب: قوله تعاىل: ، و 5948رقم احلديث: ،426، ص5، جكتاب القضاء، اإلابحة للحاكم أن يقول للمدعى عليه...  (6)

 .10997و10996و10945قم احلديث:، ر 21، ص10، ج}إن الذين يشرتون بعهد هللا وأمياهنم مثنا قليال{
 .2323، رقم احلديث:778، ص2، جكتاب األحكام، ابب من حلف على ميني فاجرة ليقتطع هبا ماال  (7)
 .4212و  3576رقم احلديث:  (8)
 .70على صفحة ثقة قد تقدم ذكره  (9)
 .112على صفحة  ثقة تقدم ذكره (10)
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 أبو معاوية)1(

ش  (2)اأْلمْعمم
 شقيق

وائل أبو ، شقيق بن سلمة األسدي أحد بين مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزمية امسه ونسبه: 
 .(3) الكوىف

 .(4)، وعائشة أم املؤمنني وغريهمأيب بكر، وعمر، وعثمانس، و ابن عباروى عن  شيوخه:
 (5)روى عنه األعمش، ومنصور بن املعتمر، وأبو إسحاق، وسعيد بن مسروق وغريهم تالميذه:

 .(6)مات سنة اثنتني ومثانني وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(7)احلديثثقة كثري قال ابن سعد: 
 .(8)عنه قال ابن معني: ثقة ال يسأل

 .(9)وقال العجلي: ثقة
 .(10)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(11)ثقة :وقال ابن حجر
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة  فالراوي  احلكم على الراوي:

 (12)عبد هللا بن عباس
 اثلثا: احلكم على اإلسناد

                                                           
 .113على صفحة  قد تقدم ذكرهثقة  (1)
 .94فحة قدم ذكره على صتثقة  (2)
 .548، ص12، واملزي، هتذيب الكمال، ج245، ص4جوالبخاري، التاريخ الكبري،  .154، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (3)
 .550-549، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .551-550، ص12ملزي، املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
هـ(، حتقيق: د. أكرم ضياء 240بن خياط بن خليفة الشيباين العصفري البصري )املتوىف: اتريخ خليفة بن خياط، أبو عمرو خليفة  (6)

 .288، ص1397عة: الثانية، دمشق , بريوت، الطب -العمري، دار القلم , مؤسسة الرسالة 
 .159، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (7)
 .371، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (8)
 .459، ص1قات، جالعجلي، الث (9)
 .354، ص4ابن حبان، الثقات، ج (10)
 .268ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (11)
 .22صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (12)
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 اإلسناد صحيح ألن الرواة فيه كلهم ثقات.احلديث هبذا 
 حلديث على املوضوعه داللة ارابعا: وج

أن من أخذ ماال لغريه بسبب ميني، ورد يف حقه وعيد شديد كما قال النيب صلى هللا  وجه داللة احلديث
عليه وسلم:لقي هللا وهو عليه غضبان، والغضب من هللا تعاىل هو إرادته إبعاد ذلك املغضوب عليه من 

 نوية.العقوابت املع ، وهو عقوبة منرمحته وتعذيبه وانكار فعله وذمه

 للحديثخامسا: املعىن اإلمجايل 
مااًل لغريه بسبب ميني هو فيها فاجر كاذب، هذا أمره خطري، وقد ليأخذ من حلف ميينًا ملسو هيلع هللا ىلص قال النيب 

يوم القيامة لقي هللا حيث يمن كان كذلك ابلعقوبة الشديدة، فقد ورد يف حقه وعيد شديد، ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  توعد
 .1ذا يكون سبباً يف غضب هللا عليه عله هأن ف ،وهو عليه غضبان

 سادسا: فوائد احلديث
 .يدل على خطورة احللف على الكذب والفجور احلديث هذا .1
كون اإلنسان أيخذ مال غريه ابحللف الفاجر الكاذب أن ذلك يؤدي إىل غضب هللا عليه يوم يلقاه،  .2

 .2فيكون مستحقاً للوعيد الذي يعاقبه هللا تعاىل به
فة الغضب هلل تعاىل، وهي من الصفات اليت دل عليه الكتاب والسنة؛ قال لى إثبات صفيه دليل ع .3

ا ﴿هللا عزوجل:  رمةِّ كممم ْم قمْد يمئُِّسوا مِّنم اآْلخِّ بم اَّللَُّ عملمْيهِّ ا الَّذِّينم آممُنوا الم ت مت موملَّْوا ق مْوًما غمضِّ ايم أمي ُّهم
ابِّ اْلقُ  ْن أمْصحم  .﴾3ُبورِّ يمئِّسم اْلُكفَّاُر مِّ

  

                                                           
 .373، ص6العباد، شرح سنن أيب داود، ج 1
 .373، ص6العباد، شرح سنن أيب داود، ج 2
 .13املمتحنة:  3
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 الثامناحلديث 
حدثنا أمحد بن حممد بن حنبل، حدثنا  :يف سننه رَحه هللا أبو داودأخرج اإلمام  (33452)-56

مر برجل يبيع طعاما، فسأله  -ملسو هيلع هللا ىلص -سفيان بن عيينة، عن العالء، عن أبيه عن أيب هريرة: أن رسول هللا 
 -إذا هو مبلول، فقال رسول هللا "كيف تبيع؟ " فأخربه، فأوحي إليه: أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه، ف

  ".(1)"ليس منا من غش: -ملسو هيلع هللا ىلص
 أوال: ختريج احلديث

 .(2)بن عبد الرمحن، هبذا اإلسناد ءمن طريقني: أحدمها من طريق العال أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه .1
 .(3)واآلخر من طريق سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة مرفوعا جزءا منه وبزايدة

 .(4)بن عبد الرمحن، هبذا اإلسناد حنوه ءمن طريق العالم الرتمذي يف سننه اإلما وأخرجه .2
 . (5)بن عبد الرمحن، هبذا اإلسناد حنوه ءمن طريق العالوأخرجه اإلمام ابن ماجة يف سننه  .3
 اوأيضا من طريق سهيل هبذ، (6)وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق سفيان، هبذا اإلسناد حنوه .4

 .(7)حنوه اإلسناد
 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد

 (8)أَحد بن حنبل
 سفيان بن عيينة

 .(9)بن أيب عمران ويكىن أاب حممد، موىل بين هالل، الكويف، سكن مكة سفيان بن عيينة ونسبه:امسه 
 (.10)روى عن الزهري، وعمرو بن دينار، واالعمش، وابن جريج وغريهم شيوخه:
 .(11)ملبارك، وإسحاق بن راهويه وغريهموقتيبة بن سعيد، وابن ا : روى عنه أمحد بن حنبل،تالميذه

                                                           
 .3452رقم احلديث:، 233، ص5كتاب البيوع، ابب يف النهي عن الغش، ج  (1)
 .102، رقم احلديث:99، ص1كتاب اإلميان، ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم:من غشنا فليس منا،   (2)
 .011 ، رقم احلديث:99، ص1ب اإلميان، ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم:من غشنا فليس منا، كتا  (3)
 .1315رقم احلديث:  ،597، ص2أبواب التجارات، ابب النهي عن الغش، ج (4)
 .2224، رقم احلديث: 337، ص3أبواب التجارات، ابب النهي عن الغش، ج (5)
 .7292احلديث:، رقم 242، ص12ج (6)
 .9396رقم احلديث:، 232، ص15ج (7)
 .78فحة تقدم ذكره على صثقة حافظ  (8)
، ابن أيب حامت، 417، ص1، العجلي، الثقات، ج14، ص6، ابن سعد، الطبقات الكربى، ج94، ص4البخاري، التاريخ الكبري، ج  (9)

، 1، تذكرة احلفاظ، 449، ص1،  الذهيب، الكاشف، ج403، ص6، ابن حبان، الثقات، ج227-225، ص4اجلرح والتعديل، ج
 .245، ابن حجر، تقريب التهذيب، ص122-117، ص4، ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج، 193ص

 املراجع السابقة. (10)
 سابقة.املراجع ال (11)
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 .(1)ولد سنة سبع ومائةوالدته: 
 .(2)تويف يف رجب سنة مثان وتسعني ومائة وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(3)قال ابن سعد: ثقة ثبت كثري احلديث حجة
 .(4)وقال العجلي: ثقة ثبت يف احلديث

 .(5)وذكره ابن حبان يف الثقات
حفظه أبخرة وكان رمبا دلس لكن عن ثقة حافظ فقيه إمام حجة إال أنه تغري  وقال ابن حجر:

 .(6)الثقات
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل. حافظ حجةثقة إمام فالراوي  احلكم على الراوي:

 ءالعال
 .(7)العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب، املديين، موىل حرقة امسه ونسبه:

 .(8)وغريهم روى عن أنس بن مالك، وسامل بن عبد هللا، وابن عمر، وعكرمة، وأبو كثري ه:شيوخ
 .(9)روى عنه مالك ابن انس، وابن جريج، وشعبة، ابن عيينة، وابن أيب حازم وغريهم تالميذه:

 .(10)مات سنة ثنتني وثالثني ومئة وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(11)تاحلديث، ثبقال ابن سعد: ثقة، كثري 
 .(12)وقال العجلي: ثقة 

                                                           
 .41، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج، 258، ص1اتريخ مولد العلماء ووفياهتم،  (1)
 .41، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (2)
 .41، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (3)
 417، ص1العجلي، الثقات، ج (4)
 .403، ص6ابن حبان، الثقات، ج (5)
 .245ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (6)
، هتذيب الكمال، 372، ص6، الكامل يف ضعفاءالرجال، 149، ص2، العجلي، الثقات، ج508، ص6البخاري، التاريخ الكبري، ج  (7)

 .358، ص6، ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج520، ص22
 املراجع السابقة. (8)
 املراجع السابقة. (9)
 .508، ص6البخاري، التاريخ الكبري، ج (10)
 .420، ص5طبقات الكربى، جابن سعد، ال (11)
 .149، ص2العجلي، الثقات، ج (12)
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 .(1)وقال أبو زرعة: ليس هو أبقوى ما يكون
 .(2)قال أمحد بن حنبل: ثقة مل أمسع أحدا ذكره بسوء

 .(3)وذكره ابن حبان يف كتاب الثقات
 .(4)صدوق رمبا وهم وقال ابن حجر:

 حجر رمحه هللا.مستفادا من كالم احلافظ ابن  صدوقفالراوي  احلكم على الراوي:
 عبد الرَحن

 .(5)عبد الرمحن بن يعقوب اجلهين املدين، والد العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب موىل احلرقة امسه ونسبه:
 .(6)روى عن ابن عباس، وابن عمر، وأيب سعيد اخلدري، وأيب هريرة وغريهم شيوخه:

 .(7)وغريهم روى عنه سامل أبو النضر، وعمر بن حفص، وابنه العالء، وحممد بن عمرو تالميذه:
 العلماء فيه: أقوال

 .(8)وقال العجلي: ثقة
 .(10) النسائي: ليس به أبس، و (9) وقال حيىي بن معني

 .11وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(12)وقال ابن حجر:ثقة

 احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.كما قال   ثقةفالراوي  احلكم على الراوي:
  

                                                           
 .358، ص6ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (1)
 املرجع السابق. (2)
 .247، ص5ابن حبان، الثقات، ج (3)
 .187، ص8ذيب التهذيب، جابن حجر، هت (4)
، واجلرح 91، ص2، والعجلي، الثقات، ج366، ص5، وطبقات ابن سعد، والتاريخ الكبري20-18، ص18هتذيب الكمال،   (5)

، 301، ص6، وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج 649، ص1، والذهيب، الكاشف108، ص5، وابن حبان، الثقات، ج301، ص5والتعديل
 .353التهذيب، صوابن حجر، تقريب 

 املراجع السابقة. (6)
 املراجع السابقة. (7)
 .301، ص5واجلرح والتعديل (8)
 .20، ص18ال، جهتذيب الكم (9)
 .20، ص18هتذيب الكمال، ج (10)

 .108، ص5ابن حبان، الثقات، ج 11
 .353ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (12)
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 (1)أبو هريرة
 اداثلثا: احلكم على اإلسن

  الرواة فيه كلهم ثقات.ألن  صحيحاحلديث هبذا اإلسناد 
 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

أن النيب صلى هللا عليه وسلم شدد على من يغش أخاه يف البيع وقال أنه ليس منا،  وجه داللة احلديث
 وهذه الكلمة تشتمل عقوبة من العقوابت املعنوية.

 يثخامسا: املعىن اإلمجايل للحد
أن من غش أخاه وترك مناصحته فليس على سريتنا ومذهبنا فإنه قد ترك اتباعي والتمسك ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب 

 .(2)بسنيت
 سادسا: فوائد احلديث

 يف احلديث داللة على حترمي الغش. .1
 الغش من أرزل األخالق. .2
 ومنهاجه.ملسو هيلع هللا ىلص من يغش أخاه ليس على سرية النيب .3

  

                                                           
 .19صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  1
 –طبعة العلمية هـ(، امل388السنن، وهو شرح سنن أيب داود، أليب سليمان محد بن حممد اخلطاب البسيت املعروف ابخلطايب )املتوىف: معامل  2

 .118، ص3م، ج 1932 -هـ  1351حلب، الطبعة: األوىل 
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 التاسعاحلديث 
ثنا يزيد : يف سننه هللابو داود رَحه أخرج اإلمام أ (3539)-57 ثنا مسد ٌد، حدَّ  -يعين ابَن زخريع-حدَّ

ثنا حسنٌي   -ملسو هيلع هللا ىلص -املعلمخ، عن َعمرو بن شخعيب، عن طاووِس عن ابن عخَمَر وابِن عباس، عن النيب حدَّ
فيما يـخْعِطي َوَلَده، وَمَثلخ الذي قال: "ال حَيل ِلَرجخٍل أن يخعِطَي َعِطيًَّة أو يـََهَب ِهَبًة فرَيِْجَع فيها، إال الواِلَد 

 .(1)فإذا شبَع قاءَ مث عاد يف قيئِه" يخعطي العطيَة، مث يـَْرِجعخ فيها كَمَثِل الكلِب أيكلخ،
 أوال: ختريج احلديث

ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس مرفوعا أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه من طرق: من طريق  .1
، ومن طريق زيد بن (3)بن عباس رضي هللا عنهما خمتصراكرمة، عن اومن طريق ع، (2)خمتصرا مبعناه

 .(4)اخلطاب رضي هللا عنه خمتصراأسلم، عن أبيه، مسعت عمر بن 
عبد هللا بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس مرفوعا وأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه من طريق  .2

 .(5)خمتصرا
. ومن طريق (6)سناد أبلفاظ متقاربةعلم، هبذا اإلطريق حسني امل وأخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه من .3

 .(7)ربةأيوب، عن عكرمة، هبذا اإلسناد أبلفاظ متقا
من طريق من طريق  .(8)طريق حسني املعلم، هبذا اإلسناد بزايدة وأخرجه اإلمام النسائي يف سننه من .4

  .(9)وخمتصراعن طاووس، عن ابن عباس مرفوعا  -كليهما  -عبد هللا ابن طاووس، وأيب الزبري
 .(10)طريق حسني املعلم، هبذا اإلسناد بزايدة وأخرجه اإلمام ابن ماجة يف سننه من .5
 (11)وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق الزهري هبذا اإلسناد جزءا منه وبزايدة .6

  

                                                           
 .397، ص5كتاب البيوع، ابب الرجوع يف اهلبة، ج  (1)
 .2622، رقم احلديث: 164، ص3جب: ال حيل ألحد أن يرجع يف هبته وصدقته، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، اب (2)
 .2623، رقم احلديث: 164، ص3جابب: ال حيل ألحد أن يرجع يف هبته وصدقته، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها،   (3)
 .2624، رقم احلديث: 164، ص3جكتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، ابب: ال حيل ألحد أن يرجع يف هبته وصدقته،   (4)
 .1622رقم احلديث:، 1241، ص3جإن سفل، كتاب اهلبات، ابب حترمي الرجوع يف الصدقة واهلبة بعد القبض إال ما وهبه لولده و  (5)
 .2131، رقم احلديث: 9، ص4جأبواب الوالء واهلبة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابب ما جاء يف كراهية الرجوع يف اهلبة،  (6)
 1298يث: ، رقم احلد583، ص2جأبواب البيوع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابب ما جاء يف الرجوع يف اهلبة،  (7)
، رقم احلديث: 265، ص6و ج3703، رقم احلديث: 367، ص6جلى طاوس يف الراجع يف هبته، كتاب اهلبة، ذكر االختالف ع  (8)

3690. 
 .3710و3702، رقم احلديث: 367، ص6جكتاب اهلبة، ذكر االختالف على طاوس يف الراجع يف هبته،  (9)
 .2377، رقم احلديث: 461، ص3جه، أبواب اهلبات، ابب من أعطى ولده مث رجع في (10)
 .25297و24138احلديث: رقم  (11)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





264 

 

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
دٌ   (1)مسد 

 ابنم ُزريع يزيد

 .(2)العائشي يزيد بن زريع، أبو معاوية، امسه ونسبه:
 .(3)وغريهمروى عن أيوب السختياين، وخالد احلذاء، ومحيد الطويل، وهشام بن عروة  شيوخه:

 .(4)روى عنه عمرو بن علي، وابن مهدي، ومسدد، وعلي بن املديين وغريهم تالميذه:
 (5)سنة اثنتني ومثانني ومائةمات  وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

 .(6)ديثقال العجلي: ثقة ثبت يف احل
 .(7)حيىي بن معني: ثقةوقال 

 .(8)وقال أبوحامت: إمام ثقة
 .(9)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(10)وقال الذهيب: حافظ
 .(11): ثقة ثبتوقال ابن حجر

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة ثبت  فالراوي  احلكم على الراوي:
 حسٌي املعلمُ 

 .(12)ي البصريملعلم املكتب العوذاحلسني بن ذكوان ا امسه ونسبه:
 .(13)روى عن عبد هللا بن بريدة، وعمرو بن شعيب، وعطاء، وحيىي بن أيب كثري وغريهم: شيوخه

                                                           
 .87ثقة تقدم ذكره على صفحة  (1)
 .124، ص32، واملزي، هتذيب الكمال، ج35، ص8والبخاري، التاريخ الكبري، ج ،212، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج  (2)
 .125-124، ص32املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .127-125، ص32الكمال، جاملزي، هتذيب  (4)
 .212، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (5)
 .362، ص2العجلي، الثقات، ج (6)
 .263، ص9ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (7)
 .265، ص9ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (8)
 .632، ص7ابن حبان، الثقات، ج (9)
 .56ص، 2الذهيب، تذكرة احلفاظ، ج (10)
 .601تقريب التهذيب، صجر، ابن ح (11)
 . 372، ص6املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، ج (12)
 .372، ص6املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، ج (13)
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 ابن املبارك، وعبد الوارث، وحيىي بن سعيد، ويزيد بن زريعو إبراهيم بن طهمان، روى عنهتالميذه: 
 .(1)وغريهم
 .(2)مخسني ومائةسنة مات  وفاته:
 اء فيه: علمال أقوال

 .(3)قال حيىي بن معني وأبو حامت: ثقة
 .(4)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(5)قال الذهيب: ثقة
 .(6): ثقة رمبا وهموقال ابن حجر

 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.ثقة  فالراوياحلكم على الراوي: 
 (7)عممرو بن ُشعيب

 طاووسِّ 

 .(8)ء الفرس، اهلمداين، اليماين، اخلوالينعبد الرمحن، من أبنا طاووس بن كيسان، أبو امسه ونسبه:
 .(9)وغريهم زيد بن اثبت، وعائشة، وزيد بن أرقم، وابن عباس، وأيب هريرة روى عن: شيوخه

 .(10)وغريهممسلم، وأبو داود، وأبو زرعة، وأبو يعلى املوصلي وبقي بن خملد  روى عنهتالميذه: 
 (11)ومئة ولد سنة مخس ومخسني :والدته
 (12)مات سنة ست ومئة وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

 .(13)قال حيىي بن معني، وأبو زرعة: ثقة

                                                           
 ..373-372، ص6املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، ج (1)
 .346، ص6الذهيب، سري أعالم النبالء، ج (2)
 .52، ص3ديل، جحامت، ، اجلرح والتعابن أيب  (3)
 .163، ص6ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .332، ص1الذهيب،، الكاشف، ج (5)
 .166ابن حجر، تقريب التهذيب، صابن حجر،  (6)
 .94صدوق تقدم ذكره على صفحة  (7)
 .365، ص4. والبخاري، التاريخ الكبري، ج357، ص13املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، ج (8)
 .358، ص13الكمال يف أمساء الرجال، ج املزي، هتذيب (9)
 .358، ص13املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، ج (10)
 .117، ص31املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، ج (11)
 .365، ص4تاريخ الكبري، جالبخاري، ال (12)
 .501، ص4ابن أيب حامت، ، اجلرح والتعديل، ج (13)
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 .(1): ثقة فقيه فاضلوقال ابن حجر
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة   فالراوياحلكم على الراوي: 

رم    (2)ابن ُعمم
 (3)عباسابنِّ 

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
  .ألن فيه عمرو بن شعيب وهو صدوق حسند ذا اإلسنااحلديث هب

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
ابلكلب، وهذا التمثيل يرجع فيما يهبه لغريه مثل من أن النيب صلى هللا عليه وسلم  وجه داللة احلديث

 املعنوية.شتمل عقوبة من العقوابت ي
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

 ه كمثل الكلب أكل حىت إذا شبع قاء مث أكله. ع فيما يهبه لغري إن مثل الذي يرج
قال البيضاوي: املعىن أنه ال ينبغي للمؤمن أن يتصف بصفة ذميمة يشابه فيها أخس احليواانت يف أخس 

  .(4)أحواهلا
هره حترمي الزجر وأدل على التحرمي مبا لو قال مثال ال تعودوا يف اهلبة وظاوقال ابن حجر: ولعل هذا أبلغ يف 

 .(5)العود يف اهلبة بعد القبض
 سادسا: فوائد احلديث

 .6حترمي الرجوع يف اهلبة بعد إقباضها .1
 .فيه دليل على ثبوت والية األب على ابنه الصغري .2
قال مثال ال تعودوا يف اهلبة وإىل القول بتحرمي هذا أبلغ يف الزجر عن ذلك وأدل على التحرمي مما لو  .3

 .(7)الرجوع يف اهلبة

                                                           
 .281هذيب، صابن حجر، تقريب التابن حجر،  (1)
 .40صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (2)
 .22صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (3)
 .520، ص2املناوي، فيض القدير، ج (4)
 .235ص، 5ابن حجر، فتح الباري، ج (5)
 .132، ص2السراج املنري شرح اجلامع الصغري يف حديث البشري النذير، جالعزيزي،  6
 .235، ص5ي، جابن حجر، فتح البار  (7)
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 العاشراحلديث 
ثـََنا َسِعيدخ  :يف سننه اإلمام الَتمذي رَحه هللا أخرج (1961)-58  ثـََنا احَلَسنخ ْبنخ َعَرَفَة، قَاَل: َحدَّ َحدَّ

، َعْن حَيْىَي ْبِن َسِعيٍد، َعِن اأَلْعرَِج، َعْن َأيب هخَريـْرََة، َعِن النَّيبِ   ٍد الَورَّاقخ رِيٌب ِمَن هللِا قَاَل: السَِّخيُّ قَ ملسو هيلع هللا ىلصْبنخ حمخَمَّ
ِعيٌد ِمَن النَّاِر، َوالَبِخيلخ بَِعيٌد ِمَن هللِا بَِعيٌد ِمَن اجلَنَِّة بَِعيٌد ِمَن النَّاِس َقرِيٌب َقرِيٌب ِمَن اجلَنَِّة َقرِيٌب ِمَن النَّاِس بَ 

 .(1)يلٍ ِمَن النَّاِر، َواجْلَاِهلخ السَِّخيُّ َأَحبُّ ِإىَل هللِا َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َعاِبٍد خبَِ 
 أوال: ختريج احلديث

 .(2)مرفوعا حنوه عن عائشة معجمه األوسطيف  الطرباينأخرجه اإلمام  .1
 .(3)مرفوعا حنوه عن عائشة شعب اإلميانوأخرجه اإلمام البيهقي يف  .2

 داثنيا: تراجم رواة اإلسنا
 احلسن بن عرفة

 .(4)ملؤدباحلسن بن عرفة بن يزيد العبدي، أبو علي، البغدادي ا امسه ونسبه:
 .(5)وغريهم إمساعيل بن علية، وبشر ابن املفضل، وابن مهدي : روى عنشيوخه

 .(6)وغريهم الرتمذي، وابن ماجه، وأبو يعلى املوصلي بن أيب الدنياروى عنه تالميذه: 
 .(7) ولد سنة سبع ومخسني ومائة والدته:
 (8)مات سنة ثالث أو اثنتني ومخسني ومائتنيوفاته: 

 : اء فيهالعلم أقوال
 .صدوق :(10)وقال ابن حجر، (9)حامتقال أبو 

 .(11)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(12)قال الذهيب: ثقةو 

                                                           
 .1961، رقم احلديث: 407، ص3اَببخ َما َجاَء يف السََّخاِء، جسنن الرتمذي، أبواب الرب والصلة،  (1)
 .2363، رقم احلديث: 27، ص3، جابب األلف (2)
 .10355، رقم احلديث: 293، ص13، جاجلود والسخاء (3)
  .201، ص6املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .203-202، ص6مال، جاملزي، هتذيب الك (5)
 .203، ص6املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .367، ص1، جاتريخ مولد العلماء ووفياهتمالربعي،  (7)
 .206، ص6املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .32، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (9)
 .162ابن حجر، تقريب التهذيب، ص(10)
 .179، ص8ابن حبان، الثقات، ج (11)
 .547، ص11هيب،سري أعالم النبالء جالذ  (12)
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 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي صدوق  احلكم على الراوي: 
 سعيد بن حممد الوراق

 .(1)سعيد بن حممد الوراق أبو احلسن الثقفي، الكويف امسه ونسبه:
 .(2)وغريهمصاحل بن حسان، وفضيل بن مرزوق، والوليد بن ثعلبة، وحيىي بن سعيد  : روى عنشيوخه

إبراهيم بن سعيد اجلوهري، وأمحد بن حنبل، واحلسن بن عرفة، وابن املديين، وأبو روى عنه تالميذه: 
 .(3)وغريهم كريب
 العلماء فيه:  أقوال

 .(4)قال حيىي بن معني: ليس حديثه بشئ
  .(5)ليس يقوىامت: قال أبو حو 

 .(6)ضعيفقال الذهيب: 
 .(7)ضعيف وقال ابن حجر:

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ضعيف  احلكم على الراوي: 
 حيىي بن سعيد

 قد تقد ذكره يف احلديث الواحد والستني.ثبت  ثقة
 األعرج

 .(8)املديينعبد الرمحن بن هرمز، أبو داود، األعرج،  امسه ونسبه:
 .(9)وغريهم أيب هريرة، السائب بن يزيد، وسليمان بن يسار، وعبد هللا بن عباس : روى عنشيوخه

 .(10)وغريهم أيوب السختياين، وزيد بن أسلم، وسليمان األعمش، وموسى بن عقبة روى عنهتالميذه: 
  

                                                           
  .47، ص11املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .48-47، ص11املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .48، ص11املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .59، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (4)
 .59، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (5)
 .344، ص1الذهيب، الكاشف، ج  (6)
 .240ابن حجر، تقريب التهذيب، ص(7)
 .216، ص5. ابن سعد، الطبقات الكربى، ج360، ص5، والبخاري، التاريخ الكبري، ج347، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .468، ص17املزي، هتذيب الكمال، ج  (9)
 .470-469، ص17املزي، هتذيب الكمال، ج  (10)
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 العلماء فيه:  أقوال
 .: ثقة(2) أبو زرعة، و (1)قال العجلي
 .(3)الثقاتحبان يف وذكره ابن 

 .(4)ثقة ثبت قال الذهيب:
 .(5)ثقة ثبت وقال ابن حجر:

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة ثبت  احلكم على الراوي: 
 (6)هريرة أبو

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 احلديث هبذا اإلسناد ضعيف ألن فيه سعيد بن حممد الوراق وهو ضعيف.

هذا حديث غريب، ال نعرفه من حديث حيىي بن سعيد، عن األعرج، عن أيب هريرة،  وفال اإلمام الرتمذي:
 .(7)إال من حديث سعيد بن حممد

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
من اجلنة  ابعيدو من هللا  ابعيد خبيال وقال أنه يكونأنذر النيب صلى هللا عليه وسلم أن  وجه داللة احلديث

 وهذا الوعيد عقوبة معنوية يف حقه. .من النار ايبقر و من الناس  ابعيدو 
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

بصرف  قريب من اجلنةو  رمحة هللا تعاىلقريب من هو رضا املوىل يف بذله على الغين  السخي هو الذي اختار
والبخيل هو الذي  يف اجلنة، منزلتهو  حيبه مجيع الناس قريب من الناس ألن السخيو املال وإنفاقه فيما ينبغي 
فال تكون منزلته  قريب من النارو بعيد من الناس و بعيد من اجلنة و بعيد من هللا هو ال يؤدي الواجب عليه 

 .8د ابجلاهل ههنا ضد العابد، ألنه ذكره ابزاءهسخي أحب إىل هللا من عابد خبيل يريالجلاهل ا، و النارإال 
 سادسا: فوائد احلديث

 احلث على السخاوة. .1
 البخل. ري عنالتنف .2

                                                           
 89، ص2العجلي، الثقات، ج (1)
 .297، ص5أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج ابن (2)
 .521، ص5ابن حبان، الثقات، ج (3)
 .75، ص1الذهيب، تذكرة احلفاظ، ج (4)
 .591ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (5)
 .19حايب جليل تقدم ذكره على صفحة ص (6)
 .1961م احلديث: ، رق407، ص3اَببخ َما َجاَء يف السََّخاِء، جسنن الرتمذي، أبواب الرب والصلة،  (7)
 .294، ص6، جاملباركفوري، مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح 8
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 بيان فضيلة العامل على العابد. .3
 وفيه بيان فضيلة السخي على البخيل. .4
 .1عقوبة ذنب االعتقاد أشد من ذنب العمل .5

                                                           
 .466، ص6، جالصنعاين، التَّنويرخ َشرْحخ اجلَاِمع الصَِّغريِ  1
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 ابآلداباملبحث الثاِن: العقوابت املعنوية املتعلقة 
 (تسعة أحاديث)وفيه 

 األولاحلديث 
عيد، حدثنا الليث بن سعد، يبة بن سحدثنا قتسننه:  يفرَحه هللا  أبو داود( أخرج اإلمام 3635)-59

قال غري قتيبة يف هذا احلديث: عن أيب - عن حيىي، عن حممد بن حيىي بن حبان، عن لؤلؤة عن أيب صرمة
أنه قال: "من ضار  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النيب  -مث رجعت إىل حديث قتيبة بن سعيد -ملسو هيلع هللا ىلص-صرمة صاحب النيب 

 .(1) أضر هللا به، ومن شاق شاق هللا عليه"

 يثريج احلدأوال: خت
 .(2)هبذا اإلسناد مبعناهالليث بن سعد، أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه من طريق  .1
 .(3)هبذا اإلسناد مبعناهالليث بن سعد، وأخرجه اإلمام ابن ماجة يف سننه من طريق  .2
 .(4)هبذا اإلسناد بنحوهالليث،  وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق .3
، عن -كليهما-سليمان بن بالل وزهري بن معاويةسنن الكربى من طريق وأخرجه اإلمام البيهقي يف ال .4

 .(5)هبذا اإلسناد بنحوهحيىي بن سعيد، 
 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد

 (6)قتيبة بن سعيد

 (7)ليث بن سعد

 حيىي بن سعيد األنصاري
لبة بن غنم حيىي بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن احلارث بن زيد بن ثع امسه ونسبه:

 .(8) مالك بن النجار، أبوسعيد، األنصاريبن 
 .(9)وغريهماألعرج، و أنس ابن مالك، وبشري بن هنيك، وابن املسيب،  : روى عنشيوخه

                                                           
 .3635، رقم احلديث: 478، ص5أبواب من القضاء، جكتاب األقضية،   (1)
 1940، رقم احلديث: 396ص، 3ابب ما جاء يف اخليانة والغش، جأبواب الرب والصلة،  (2)
 .2342، رقم احلديث: 785، ص2جابب من بىن يف حقه ما يضر جباره، ، كتاب األحكام (3)
 .15755رقم احلديث:  (4)
، كتاب آداب القاضي، ابب ما ال حيتمل القسمة، و 11386، رقم احلديث: 115، ص6جب ال ضرر وال ضرار، كتاب الصلح، اب  (5)

 .20445، رقم احلديث:225، ص10ج
 .30ثقة ثبت تقدم ذكره على صفحة  (6)
 .151ثقة ثبت تقدم ذكره على صفحة  (7)
 .423، ص5. ابن سعد، الطبقات الكربى، ج275، ص8، والبخاري، التاريخ الكبري، ج347، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .348-347، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج  (9)
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 .(1)وغريهمبن علية، ومحاد بن سلمة، ومحيد الطويل واسعيد بن حممد الوراق،  روى عنهتالميذه: 
 .(2)مات سنة ثالث وأربعني ومائةوفاته: 

 العلماء فيه:  والقأ
 .(3)قال العجلي: ثقة

 .(4)وذكره ابن حبان يف الثقات
 (5)حافظ فقيه حجةقال الذهيب: 

 .(6)ثقة ثبتوقال ابن حجر: 
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثبت   فالراوي ثقةاحلكم على الراوي: 

 حممد بن حيىي
، األنصاري النجاري املازين، أبو عبد هللا روعمحممد بن حيىي بن حبان بن منقذ بن  امسه ونسبه:

 .(7)املدين
 .(8)وغريهم أنس بن مالك، وأيب ميمون، واألعرج، ولؤلؤة موالة األنصار روى عن شيوخه:

 .(9)وغريهم حيىي بن سعيد، وعمرو بن حيىي، والزهري، ومالك، وموسى بن عقبة روى عنهتالميذه: 
 .(10)ولد سنة سبع وأربعنيوالدته: 

 .(11)مات سنة إحدى وعشرين ومئة ته:وفا
  

                                                           
 .350-348ص، 31املزي، هتذيب الكمال، ج  (1)
 .424، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (2)
 .352، ص2العجلي، الثقات، ج (3)
 .521، ص5ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .366، ص2الذهيب، الكاشف، ج  (5)
 .591ابن حجر، تقريب التهذيب، ص(6)
 .265، ص1، والبخاري، التاريخ الكبري، ج605، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .606، ص26، هتذيب الكمال، جاملزي (8)
 .607-606، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 186، ص5جالذهيب، سري أعالم النبالء   (10)
 187، ص5جالذهيب، سري أعالم النبالء   (11)
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 العلماء فيه: أقوال
 .ثقة :(5)، وابن حجر(4)والنسائي (3)، وأبو حامت(2)، وحيىي بن معني(1) قال العجلي

 .(6)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(7)إمام جممع على ثقتهوقال الذهيب: 

 ثقة كما قال ابن حجر. فالراوياحلكم على الراوي: 
 لؤلؤة

 .(8)لؤلؤة، موالة االنصار نسبه:امسه و 
 .(9)روت عن أيب صرمة األنصاري املازين شيوخها:

 .(10)روى عنها حممد بن حيىي بن حبان تالميذها:
 العلماء فيها: أقوال

 .(11)مقبولة قال ابن حجر:
 كما قال ابن حجر.  مقبولة  فالراوية احلكم على الراوية:

 أبو صرمة األنصاري
املازىن، امسه مالك بن قيس، وقيل قيس بن صرمة، وقيل مالك بن  األنصارى أبو صرمة، امسه ونسبه:

 .(12)أسعد
 .(13)، وعن أيب أيوب األنصاريملسو هيلع هللا ىلصروى عن النيب  شيوخه:

 .(14)روى عنه زايد بن نعيم، وعبد هللا بن حمرييز، وحممد بن قيس، وحممد بن كعب، ولؤلؤه  تالميذه:
                                                           

 .256، ص2العجلي، الثقات، ج (1)
 .123، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (2)
 .123، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (3)
 .607، ص26ال، جاملزي، هتذيب الكم (4)
 .512ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (5)
 .438، ص7الثقات، جابن حبان،  (6)
 187، ص5جالذهيب،سري أعالم النبالء   (7)
 .265، ص1، والبخاري، التاريخ الكبري، ج298، ص35املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .299، ص35املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .299، ص35املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .512ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (11)
 .300، ص7، والبخاري، التاريخ الكبري، ج426، ص33املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
 .426، ص33، هتذيب الكمال، جاملزي (13)
 .426، ص33املزي، هتذيب الكمال، ج (14)
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 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 ن فيه لؤلؤة األنصارية وهي مقبولة.إلسناد ضعيف ألاحلديث هبذا ا

 .(1)وقال الرتمذي: هذا حديث حسن غريب
 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

ومن يقصد إحلاق املشقة أبحد جيزيهما هللا  من يقصد إيقاع الضرر أبحد بال حقوجه داللة احلديث أن 
رر وجزاء املشقة مشقة، ومها عقوبتان معنويتان يف حق من تعاىل مبثل ما فعال، ومن املعلوم جزاء الضرر ض

 يرتكب هذين الفعلني.
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

اجلزاء من جنس العمل، فإذا كان العمل فيه ضرراً ابلغري، فاجلزاء أن حيصل له الضرر من معىن احلديث أن 
 .(2)ن حيصل له مشقة من هللا عز وجلهللا، وكذلك إذا كان فيه مشقة على غريه منه فيكون اجلزاء أ

 سادسا: فوائد احلديث
 فيه داللة أن اجلزاء من جنس العمل يف اخلري والشر. .1
 اإلسالم منع الضرر واملضارة واحلث على املنفعة.من مقاصد  .2
 يعترب احلديث قاعدة عامة؛ فكل أمر كان فيه ضرر فيحرم شرعا. .3

  

                                                           
 1940، رقم احلديث: 396، ص3ابب ما جاء يف اخليانة والغش، جصلة، الرتمذي، سنن الرتمذي، أبواب الرب وال (1)
 .411، ص19، جالعباد، شرح سنن أيب داود (2)
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 الثاِناحلديث 
َبَة، قَااَل:  :رَحه هللا يف سننه داؤداإلمام أبو  أخرج (2937)-60 ٌد، َوأَبخو َبْكِر ْبنخ َأيب َشيـْ ثـََنا مخَسدَّ َحدَّ

ثـََنا أَبخو  اَل ملسو هيلع هللا ىلص: »مخَعاِويََة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن ِإبـْرَاِهيَم، َعْن مَهَّاٍم، َعْن حخَذيـَْفَة، قَاَل: قَاَل َرسخولخ اّللَِّ َحدَّ
 .(2)«(1)يَْدخخلخ اجْلَنََّة قـَتَّاتٌ 

 أوال: ختريج احلديث
 .(3)بنحوههبذا اإلسناد ،  منصور، عن إبراهيم طريقالبخاري يف صحيحه من اإلمام  أخرجه  .1
 .(4)هبذا اإلسناد بنحوه،  منصور، عن إبراهيمق يمسلم يف صحيحه من طر  اإلمامأخرجه و  .2
 .(5)د بنحوههبذا اإلسنا،  منصور، عن إبراهيم طريقالرتمذي يف سننه من  اإلمامأخرجه و  .3
 .(6)هبذا اإلسناد بنحوه،  منصور، عن إبراهيم طريقوأخرجه النسائي يف سننه الكربى من  .4
عن -ثالثتهم- ووكيع ،، وأيب سعيد األحولمعاوية أيبق يمن طر  مسنده، يف أمحد اإلمامأخرجه و  .5

 .(8)نحوه، هبذا اإلسناد بمنصور، عن إبراهيموأيضا من طريق  .(7)هبذا اإلسناد بنحوه ،األعمش
 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد

 (9)مسدد

 (10)بكر ابن شيبة أبو

 (11)أبو معاوية

 (12)عمشاأل

 (13)إبراهيم
                                                           

و ره وهيأه وسواه، وقيل النمام: الذي حيضر القصة فينقلها، والقتات: الذي يتسمع من القتات: النمام، يقال: وقت احلديث يقته قتا إذا ز  (1)
بريوت،  –هـ(، دار املعرفة 1349ا مسعه.)األدب النبوي، حملمد عبد العزيز بن علي الشاذيل اخلَْويل )املتوىف: حيث ال يعلم به مث ينقل م

  .131هـ، ص 1423الطبعة: الرابع، 
 .2937، رقم احلديث:233، ص7سنن أيب داود، كتاب األدب، ابب يف الَقتَّات، ج (2)
 .6056، رقم احلديث:71، ص8، جكتاب األدب، ابب ما يكره من النميمة  (3)
 .105، رقم احلديث:101، ص1، جكتاب اإلميان، ابب بيان غلظ حترمي النميمة  (4)
 .2026، رقم احلديث:443، ص4، جأبواب الرب والصلة، ابب ما جاء يف النمام (5)
 .11550، رقم احلديث:310، ص10، جكتاب الصالة، كتاب السهو، ذكر ما ينقض الصالة، وما ال ينقضها  (6)
 .23420و23305و23247رقم احلديث: (7)
 .23434و23368و23310رقم احلديث: (8)
 .87ثقة تقدم ذكره على صفحة  (9)
 .168على صفحة قد تقدم ذكره  حافظ ثقة (10)
 .113على صفحة ذكره قد تقدم ثقة  (11)
 ..133ثقة قد تقدم ذكره على صفحة  (12)
 .113ثقة قد تقدم ذكره على صفحة  (13)
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 مهام بن احلارث
 .(1)مهام بن احلارث بن قيس بن عمرو بن ربيعة بن حارثة، النخعي، الكويف امسه ونسبه:

 .(2)وغريهم عمر، وعبد هللا، وأيب مسعود األنصاريروى عن  شيوخه:
 .(3)وغريهم روى عنه إبراهيم النخعي، وسليمان بن يسار، ووبرة ابن عبد الرمحن يذه:متال

 .(4)مات سنة مخس وستني وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .ثقة :(7)بن حجراو ، (6)ابن معني، و (5)قال العجلي
 .(8)وذكره ابن حبان يف الثقات

 رمحه هللا تعاىل. كما قال احلافظ ابن حجر  ثقةفالراوي  احلكم على الراوي:
  حذيفة

 .(9) حذيفة بن اليمان، أبو عبد هللا، العبسي، األزدي امسه ونسبه:
 .(10)وغريهم، وعن عمر بن اخلطاب ملسو هيلع هللا ىلصالنيب روى عن  شيوخه:

 .(11)وغريهم روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة، وطارق بن شهاب، ومهام بن احلارث تالميذه:
 .(12)مات سنة ست وثالثني وفاته:

 حلكم على اإلسنادا: ااثلث
   .احلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن الرواة فيه كلهم ثقات

                                                           
 .297، ص30، واملزي، هتذيب الكمال، ج236، ص8، التاريخ الكبري، ج، والبخاري172، ص6د، الطبقات الكربى، جابن سع (1)
 .297، ص30هتذيب الكمال، ج، املزي (2)
 .297، ص30، هتذيب الكمال، جاملزي (3)
 .298، ص30، هتذيب الكمال، جاملزي (4)
 .334، ص2العجلي، الثقات، ج (5)
 .107، ص9رح والتعديل، جابن أيب حامت، اجل (6)
 .574ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (7)
 .511، ص5جابن حبان، الثقات،  (8)
 .95، ص3، التاريخ الكبري، ج، والبخاري59، ص6ت الكربى، جابن سعد، الطبقا (9)
 .497، ص5، هتذيب الكمال، جاملزي (10)
 .498-497، ص5، هتذيب الكمال، جاملزي (11)
 .510، ص5كمال، ج، هتذيب الاملزي (12)
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 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
ينقل احلديث من شخص إىل  امن امالنيب صلى هللا عليه وسلم أنذر شخصا وجه داللة احلديث أن 

  وبة معنوية.. وال شك أن اإلخبار بعدم دخول اجلنة عقال يدخل اجلنةأبنه  شخص
  خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

شخص، أو من مجاعة إىل ال يدخل اجلنة شخص من ام ينقل احلديث من شخص إىل  -ملسو هيلع هللا ىلص-يقول النيب 
يف النفوس، فمن فعل ذلك مستحاًل ملا يفعله فقد  أخرى بقصد اإِلفساد، وغرس بذور العداوة والبغضاء

ىت يعاقب على جرميته هذه ابلنار، إال  أن يعفو هللا عنه، أو يتوب حر م هللا عليه اجلنة، ال يدخل اجلنة ح
 .(1)من جرميته

 سادسا: فوائد احلديث
 ميمة.حترمي الن .1
لقوله  ألن هذا الوعيد الشديد ال يرتتب إالَّ على ارتكاب كبريةوأهنا كبرية من كبائر الذنوب  .2

 .(2)﴾مهاز مشاء بنميم﴿:تعاىل
  .3ق به وبصداقتهنبغي أن يبغض النمام وال يوثي .3

                                                           
 .244، ص5، جمنار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري، محزة حممد قاسم (1)
 .11القلم:  (2)
 .3115، ص10الكاشف عن حقائق السنن، جالطييب،  3
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 الثالثحلديث ا
ثـََنا عخبَـْيدخ  :رَحه هللا يف سننه اإلمام ابن ماجة أخرج (2250)-61 ثـََنا حمخَمَّدخ ْبنخ عخَمَر ْبِن اهلَيَّاٍج، َحد  َحدَّ

 َعْن َأيب مخوَسى، قَاَل: َلَعَن اّللَِّ ْبنخ مخوَسى، حدثنا ِإبـْرَاِهيمخ ْبنخ ِإمْسَاِعيَل، َعْن طَِليِق ْبِن ِعْمَراَن، َعْن َأيب بـخْرَدةَ 
 .(1)اِلد َوَوَلِده، َوَبنْيَ اأْلَِخ َوَبنْيَ َأِخيهِ َمْن فـَرََّق َبنْيَ اْلوَ  -ملسو هيلع هللا ىلص -َرسخولخ اّللَِّ 

 أوال: ختريج احلديث
 .(2)، هبذا اإلسناد حنوهعبيد هللا بن موسىمن طريق  الكربى يف سننه البيهقيأخرجه اإلمام  .1
 .(3)، هبذا اإلسناد حنوهعبيد هللا بن موسىمن طريق  مسندهيف  لى املوصلييع أبوأخرجه اإلمام و  .2
 .(4)، هبذا اإلسناد حنوهعبيد هللا بن موسىمن طريق  يف سننه الدارقطينأخرجه اإلمام و  .3

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 حممد بن عمر

 .(5) حممد بن عمر بن هياج اهلمداين، الصائدى كوىف امسه ونسبه:
 .(6)وغريهم روى عن إمساعيل بن صبيح، وطلق بن غنام، وعبيد هللا، وقبيصة بن عقبة،: شيوخه

 .(7)روى عنه الرتمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبزار وغريهمتالميذه: 
 (8)مات سنة مخس ومخسني ومئتنيوفاته: 

 العلماء فيه:  أقوال
 .(9)قال النسائي: ال أبس به

 .(10)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(11):صدوقوقال ابن حجر

 احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.كما قال فالراوي صدوق  احلكم على الراوي: 

                                                           
 .2250، رقم احلديث: 357، ص3سنن ابن ماجه، أبواب التجارات، ابب النهي عن التفريق بني السيب، ج (1)
 .18322، رقم احلديث: 215، ص9من قال: ال يفرق بني األخوين يف البيع، ج أبواب السري، ابب (2)
 .7250، رقم احلديث: 226، ص13حديث أيب موسى األشعري، ج (3)
 .3046، رقم احلديث: 31، ص4كتاب البيوع، ج  (4)
 .179، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .179، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .180، ص26الكمال، ج املزي، هتذيب (7)
 .180، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .179، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .119، ص9ابن حبان، الثقات، ج (10)
 .498تقريب التهذيب، صابن حجر،  (11)
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 هللا بن موسى عبيد
 .(1)عبيد هللا بن موسى بن أيب املختار، وامسه ابذام العبيسي، موالهم أبو حممد الكويف امسه ونسبه:

 .(2)وغريهماألعمش ، و سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، و إبراهيم بن إمساعيل روى عنشيوخه: 

 .(3)حممد بن عمر بن هياج وغريهمو  ،روى عنه البخاري، أمحد بن حنبل، وسفيان بن وكيع تالميذه:
 .(4)سنة ثالث عشرة ومئتنيمات  وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .ثقة: (7)الذهيب، و (6)حيىي بن معني، و (5)قال العجلي
 .(8)احلديثثقة، حسن  صدوققال أبو حامت: 

 .(9)شيعياوذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: كان 
 .(10): ثقة كان يتشيعوقال ابن حجر

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة   احلكم على الراوي:
 إبراهيم بن إمساعيل

 .(11)إبراهيم بن إمساعيل بن جممع بن جارية، األنصاري، املدين امسه ونسبه:
 .(12)وغريهمسامل بن عبد هللا بن عمر، وطليق بن عمران، والزهري، وهشام بن عروة عن وى : ر شيوخه

 .(13)وغريهم حامت بن إمساعيل، وأبو نعيم، ووكيع بو هللا بن موسى،  عبيد روى عنهتالميذه: 
  

                                                           
 . 164، ص91، واملزي، هتذيب الكمال، ج401، ص5والبخاري، التاريخ الكبري، ج ،13، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (1)
 .165-164، ص19املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .167-166، ص19املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .4، ص3ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .114، ص2، جالثقات، العجلي (5)
 .335، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (6)
 .687، ص1جالذهيب، الكاشف،  (7)
 .335، ص5، جابن أيب حامت، اجلرح والتعديل (8)
 .152، ص7ابن حبان، الثقات، ج (9)
 .375تقريب التهذيب، صجر، ابن ح (10)
 .45، ص2، واملزي، هتذيب الكمال، ج271، ص1، التاريخ الكبري، جالبخاري (11)
 .46-45، ص2املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
 .46، ص2املزي، هتذيب الكمال، ج (13)
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 العلماء فيه:  أقوال
 .(1)قال البخاري: كثري الوهم

 .(2)قال النسائي: ضعيفو 
 .(3)بشيءليس  معني:قال حيىي بن و 
 .(4)قال الذهيب: ليس ابلقويو 

 .(5):ضعيفوقال ابن حجر
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  ضعيففالراوي احلكم على الراوي: 

 طليق بن عمران
 .(6)طليق بن عمران بن حصني، اخلزاعي امسه ونسبه:

 .(7)وغريهم شعري موسى األبردة بن أيبعمران بن حصني، وحممد بن عمران، وأيب : روى عن شيوخه
 .(8)إبراهيم بن إمساعيل، وسليمان التيمي، وصاحل بن كيسان وغريهم روى عنهتالميذه: 

 العلماء فيه:  أقوال
 .(9)قال الدارقطين: ال حيتج به

 .(10)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(11)قال الذهيب: ليس ابلقويو 

 .(12):مقبولوقال ابن حجر
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.مقبول  ي راو فالاحلكم على الراوي: 

  

                                                           
 .271، ص1، التاريخ الكبري، جالبخاري (1)
 .11، صالضعفاء واملرتوكون، النسائي (2)
 378، ص1، جالكامل يف ضعفاء الرجالابن عدي،  (3)
 .19، ص1جالذهيب، ميزان االعتدال،  (4)
 .88تقريب التهذيب، صابن حجر،  (5)
 .461، ص13، واملزي، هتذيب الكمال، ج365، ص4، التاريخ الكبري، جالبخاري (6)
 .461، ص13املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .461، ص13املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .345، ص12جالذهيب، ميزان االعتدال،  (9)
 .494، ص6ابن حبان، الثقات، ج (10)
 .45، ص2جالذهيب، ميزان االعتدال،  (11)
 .28تقريب التهذيب، صابن حجر،  (12)
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 ةأبو برد
 .(1)عامر بن عبد هللا بن قيس هو أبو بردة بن أيب موسى، األشعري امسه ونسبه:

 .(2)وغريهم بن حصني، وأيب بردة بن أيب موسى األشعريعمران : روى عن شيوخه
 .(3)وغريهم بن عمري، وقتادة عمران، والشعيب، وعبد امللكطليق بن  روى عنهتالميذه: 

 .(4)مات سنة أربع ومائةوفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 : ثقة.(6)، وابن خراش(5)قال العجلي
 (7)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(8)ثقة:وقال ابن حجر
 تعاىل.كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا   ثقة فالراوياحلكم على الراوي: 

 موسى أبو
بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز بن بكر بن عامر بن عذر  هللاعبد إمسه ونسبه: 

  (9)أبو موسى، األشعريبن وائل بن انجية بن اجلماهر بن األشعر، 
 .(10)وغريهموأيب بكر  بن مسعود، وعلي، وعمر،ا، وعن أيب بن كعب، و ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  : روى عنشيوخه

 .(11)وغريهم اخلدري، وسعيد بن املسيب، وأبو سعيد احلسن البصريو أبو بردة،  روى عنهتالميذه: 
 .(12)مات سنة مخسنيوفاته: 

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 احلديث هبذا اإلسناد ضعيف ألن فيه إمساعيل بن إبراهيم وهو ضعيف.

                                                           
 .66، ص33، واملزي، هتذيب الكمال، ج474، ص6، التاريخ الكبري، ج، والبخاري277، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (1)
 .66، ص33املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .67، ص33املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .278، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (4)
 .387، ص2جالعجلي، الثقات،  (5)
 .69، ص33املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .188، ص5ابن حبان، الثقات، ج (7)
 .28قريب التهذيب، صتابن حجر،  (8)
 .448، ص15، واملزي، هتذيب الكمال، ج22، ص5، التاريخ الكبري، ج، والبخاري78، ص4الطبقات الكربى، جابن سعد،  (9)
 .448، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .448، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .318ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (12)
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 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
 هفرق هللا بينه وبني أحبت قطيعةخديعة بهبة أو  ببيع أو ابني والدة وولدهمن فر ق وجه داللة احلديث أن 

 ، هذه عقوبة معنوية يف حق من يركب مثل ها الفعل الشنيع.من أوالده ووالديه وغريمها يوم القيامة
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

بني فرق هللا بينه و  هبة أو خديعة بقطيعة ببيع أو ابني والدة وولده فرقمن  يقول النيب صلى هللا عليه وسلم
من أوالده ووالديه وغريمها يوم القيامة يف موقف جيتمع فيه األحباب ويشفع بعضهم بعضا عند رب  هأحبت

 .(1)األرابب
 سادسا: فوائد احلديث

 سبب غضب هللا تعاىل على العباد. التفريق بني الوالدة والولد، وبني األخوين .1
 .(2)خوينفيه دليل على حترمي التفريق بني الوالدة والولد، وبني األ .2

  

                                                           
 .420، ص4، جحوذي بشرح جامع الرتمذيحتفة األاملباركفوري،  (1)
 .192، ص5الشوكاين، نيل األوطار، ج (2)



283 

 

 الرابعاحلديث 
حدثنا حممود بن غيالن، قال: حدثنا وكيع، : يف سننه أخرج اإلمام الَتمذي رَحه هللا (681)-63

قال: حدثنا سفيان، عن عبد امللك بن عمري، عن زيد بن عقبة، عن مسرة بن جندب قال: قال رسول هللا 
 .(2)منه الرجل سلطاان، أو يف أمر ال بدهبا الرجل وجهه، إال أن يسأل  (1)إن املسألة كد يكدملسو هيلع هللا ىلص: 

 ختريج احلديث أوال:
 .(3)اإلمام النسائي يف سننه من طريق سفيان، عن عبد امللك بن عمري، هبذا اإلسناد حنوهأخرجه  .1
 . (4)وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق شعبة، عن عبد امللك بن عمري، هبذا اإلسناد حنوه  .2
هبذا عن عبد امللك بن عمري،  -كليهما-وجريره الكبري من طريق شيبان وأخرجه الطرباين يف معجم .3

 .(5)اإلسناد حنوه
 .(6)شعبة، عن عبد امللك بن عمري، هبذا اإلسناد حنوهوأخرجه اإلمام البيهقي يف سننه من طريق  .4
 .(7)وأخرجه ابن حبان يف صحيحه من طريق داود الطائي، عن عبد امللك بن عمري، هبذا اإلسناد بزايدة .5
 .(8)امللك بن عمري، هبذا اإلسناد حنوهوأخرجه البغوي يف شرح السنة من طريق سفيان، عن عبد  .6

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 (9)حممود بن غيالن

 (10)وكيع

                                                           
 .(16، ص37، جالكد: املكدة وهي احلديدة اليت حيفر هبا اإلنسان يف خشب وحنوه.)الشيخ الطبيب، شرح رايض الصاحلني (1)
 .58، ص2كتاب الزكاة، ابب ما جاء يف النهي عن املسألة، ج  (2)
 .2600، رقم احلديث: 100، ص5سألة الرجل يف أمر ال بد له منه، جكتاب الزكاة، م  (3)
 .20219، رقم احلديث: 373، ص33ج (4)
 .6771و6770، رقم احلديث: 183، ص7جابب السني، زيد بن عقبة الفزاري عن مسرة بن جندب،  (5)
 .6687، رقم احلديث: 330، ص4جابب السني، زيد بن عقبة الفزاري عن مسرة بن جندب،  (6)
 .3386، رقم احلديث: 181، ص8جكتاب الزكاة، ابب املسألة واألخذ وما يتعلق به من املكافأة والثناء والشكر،  (7)
 .1624احلديث: ، رقم 121، ص6جكتاب الزكاة، ابب حترمي السؤال إال من ضرورة ووعيد السائل،  (8)
 .52ثقة تقدم ذكره على صفحة  (9)
 .152فحة ثقة حافظ تقدم ذكره على ص (10)
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 سفيان بن عيينة)1(
 عبد امللك

 عبد امللك بن عمري بن سويد الفرسى اللخمى، أبو عمرو ويقال أبو عمر، الكوىف، امسه ونسبه:
 .(2)املعروف ابلقبطى

 .(3)واألشعث بن قيس، وجابر بن مسرة، والنعمان بن بشري وغريهمروى عن زيد بن عقبة،  شيوخه:
 .(4)وى عنه محاد بن سلمة، والثوري، وابن عيينة، واألعمش، وشعبة، وأبو عوانة وغريهمر تالميذه: 

 .(5)مات سنة ست وثالثني ومئة وفاته:
 العلماء فيه: أقوال
 .(6)موتهمت: ليس حبافظ هو صاحل، تغري حفظه قبل بو حاقال أ

 .(7)وقال العجلي: ثقة
 .(8)قال النسائي: ليس به أبسو 

 .(9)وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: كان مدلسا
 .(10)ثقة فصيح عامل تغريحفظه ورمبا دلسوقال ابن حجر: 

 هللا تعاىل.كما قال احلافظ ابن حجر رمحه فالراوي ثقة   احلكم على الراوي:
 زيد بن عقبة

 .(11)بن عقبة الفزاري، الكويف، أخو حصني بن عقبة، ووالد سعيد بن زيد بن عقبةزيد  امسه ونسبه:
 .(12)روى عن مسرة بن جندب الفزاري شيوخه:

 .(13)روى عنه عبد امللك بن عمري، وابنه سعيد، ومعبد بن خالد وغريهم تالميذه:

                                                           
 .270ثقة إمام تقدم ذكره على صفحة  (1)
 .667، ص1، والذهيب، الكاشف، ج371-370، ص18، واملزي، هتذيب الكمال، ج426، ص5البخاري، التاريخ الكبري، ج (2)
 .372-371، ص18هتذيب الكمال، ج (3)
 .373-372، ص18هتذيب الكمال، ج (4)
 .426، ص5البخاري، التاريخ الكبري، ج (5)
 .361، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (6)
 .104، ص2جلي، الثقات، جالع (7)
 .375، ص18املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .117، ص5ابن حبان، الثقات، ج (9)
 .364ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (10)
 .93، ص10املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .93، ص10املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
 .402، ص3، التاريخ الكبري، جالبخاري (13)
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 العلماء فيه: أقوال
 ثقة. :(3)بن حجراو ، (2)النسائي، و (1)قال العجلي

 .(4)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(5)وثقوقال الذهيب: 

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة   احلكم على الراوي:
 مسرة بن جندب

مسرة بن جندب بن هالل بن حريج بن مرة بن حزن بن عمرو بن جابر بن خشني بن ألي  امسه ونسبه:
 .(6)الفزاريعصيم بن ُشخ بن فزارة بن 

 .(7)، وعن أيب عبيدة بن اجلراحملسو هيلع هللا ىلصروى عن النيب  شيوخه:
 .(8)روى عنه زيد بن عقبة، واحلسن البصري، وهالل بن يساف وغريهم تالميذه:

 .(9)مات سنة مثان ومخسني وفاته:
 اثلثا: احلكم على اإلسناد

 قات.احلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن الرواة فيه كلهم ث
 .10هذا حديث حسن صحيحوقال اإلمام الرتمذي: 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
وجه داللة احلديث أن من يسأل الناس إحلافا عوقب أبن يسقط حلم وجهه من سؤاله يف الدنيا فيذهب 

 .(11)بذلك نوره ورونقه وماؤه وحياؤه، وهذه من العقوابت املعنوية يف حقه
  

                                                           
 .377، ص1العجلي، الثقات، ج (1)
 .93، ص10هتذيب الكمال،  (2)
 .224ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (3)
 .247، ص4ابن حبان، الثقات، ج  (4)
 .418، ص1الذهيب، الكاشف، ج  (5)
 .130، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج، و 275ص ، وابن حجر، تقريب التهذيب، 108، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (6)
 .131، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .131، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .275ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (9)

 .58، ص2سنن الرتمذي، كتاب الزكاة، ابب ما جاء يف النهي عن املسألة، ج  10
 .30، ص55، جشرح احملرر يف احلديث (11)
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 مجايل للحديثإلاخامسا: املعىن 
وجهه، فكأنه يوم القيامة يسقط حلم وجهه بسبب عدم حيائه إن املسألة كد يكد هبا الرجل معىن احلديث 

من هللا عز وجل يف الدنيا وسؤاله الناس إحلافاً، إال أن يسأل الرجل احلاكم، كأن يريد احلق الذي له يف 
ه، كأن نزلت به كارثة أو مصيبة فيسأل الناس نمأو يف أمر البد  بيت املال وحنو ذلك إن كان حمتاجاً 

بسبب املصيبة اليت نزلت به، فهذا معذور، ولكن الذي يسأل أموال الناس يستكثر منها فهو داخل يف 
 .(1)هذا احلديث

 سادسا: فوائد احلديث
 .(2)قبح السؤال .1
ص به عموم ، ُيذلكفيه دليل على جواز سؤال السلطان من الزكاة أو اخلمس أو بيت املال أو حنو  .2

 .أدلة حترمي السؤال
 العبد يضر بنفسه على قدر مسألته. .3
فيه دليل على جواز املسألة عند الضرورة، واحلاجة اليت ال بد عندها من  "أو يف أمر ال بد منه"قوله: .4

 .(3)السؤال
 .4ينبغي على ويل األمر أن يتفقد رعيته، وأن يوصل احلقوق ألصحاهبا .5

  

                                                           
 .(16، ص37، جملكدة وهي احلديدة اليت حيفر هبا اإلنسان يف خشب وحنوه.)الشيخ الطبيب، شرح رايض الصاحلنيالكد: ا (1)
 .357، ص 1، جتطريز رايض الصاحلني (2)
 .193، ص 4الشوكاين، نيل األوطار، ج (3)
 .591، ص1هبجة الناظرين شرح رايض الصاحلني، ج 4
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 امساخلاحلديث 
حدثنا موسى بن إمساعيل، حدثنا أابن، حدثنا  :يف سننه رَحه هللا أبو داوداإلمام  أخرج (1961)-64

 .1لعن من جلس وسط احللقة": ملسو هيلع هللا ىلصقتادة، قال: حدثين أبو جملز، عن حذيفة: " أن رسول هللا 

 أوال: ختريج احلديث
 .2اإلسناد مطوالأخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه من طريق شعبة عن قتادة، هبذا  .1
 .(3)وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق شعبة وحجاج عن قتادة، هبذا اإلسناد بنحوه .2
 .(4)وأخرجه اإلمام احلاكم يف املستدرك من طريق شعبة عن قتادة، هبذا اإلسناد مبعناه .3
عن قتادة، هبذا اإلسناد -كليهما-الطيالسي يف مسنده من طريق شعبة ومهام  أبو داودوأخرجه اإلمام  .4

 .(5)اهمبعن
 .(6)وأخرجه اإلمام البيهقي يف السنن الكربى من طريق أابن عن قتادة، هبذا اإلسناد بنحوه .5

 داثنيا: تراجم رواة اإلسنا

  (7)موسى بن إمساعيل
 أابن

 .8أابن بن يزيد، العطار، أبو يزيد، البصري امسه ونسبه:
 .9وغريهم واحلسن البصري ،ريوحيىي بن سعيد األنصا، وحيىي ابن أيب كثري ،قتادةعن روى  شيوخه:

 .10 وغريهموأبو سلمة  ،وأبو الوليد، حيىي بن سعيد القطانو  ،موسى ابن إمساعيلروى عنه  تالميذه:
 .11مات سنة سبع وستنيوفاته: 

  

                                                           
 .4826، رقم احلديث: 198، ص7ج ، ابب يف اجللوس وسط احللقة،كتاب األدب  1
 .4826، رقم احلديث: 198، ص7كتاب األدب، ابب يف اجللوس وسط احللقة، ج  2
 .23406و23376و23263رقم احلديث:  (3)
 .7754رقم احلديث:، 314، ص4جكتاب األدب،  (4)
 .437-436ديث:رقم احل، 348، ص1جأحاديث حذيفة بن اليمان رمحه هللا،  (5)
 .5909و5908و5907رقم احلديث:، 332، ص3جبكري إىل اجلمعة وغري ذلك، ابب كراهية اجللوس يف وسط احللقة...، أبواب الت (6)
 .148فحة تقدم ذكره على ص ثقة (7)
 .24، ص2. واملزي، هتذيب الكمال، ج454، ص1. البخاري، التاريخ الكبري، ج209، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج 8 
 .24، ص2ل، جاملزي، هتذيب الكما  9

 .24، ص2املزي، هتذيب الكمال، ج  10
  .453ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  11
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 العلماء فيه:  أقوال
 .1ثقة وكان يرى القدر وال يتكلم فيهقال العجلي: 

 .ثقة: 5جربن ح، وا4والذهيب ،3النسائي، و 2حيىي بن معنيوقال 
 .6وذكره ابن حبان يف الثقات

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  ثقةفالراوي احلكم على الراوي: 
 (7)قتادة

 أبو جملز
 .(8)الحق بن محيد، أبو جملز، السدوسي، البصري امسه ونسبه:

 .(9)وغريهم وأيب موسى األشعري ،أسامة بن زيد، وأنس بن مالك روى عن شيوخه:

 .(10)وغريهم وقتادة، أنس بن سريين، وأيوب السختياينروى عنه  تالميذه:
 .(11)مات سنة عشر ومائةوفاته: 

 العلماء فيه:  أقوال
 .: ثقة(17)ابن حجر، و (16)الذهيب، و (15)النسائي، و (14)، وأبو زرعة13والعجلي، 12قال ابن سعد

 .(18)وذكره ابن حبان يف الثقات

                                                           
 .199، ص1العجلي، الثقات، ج 1
 .299، ص2عديل، جابن أيب حامت، اجلرح والت 2
 .25، ص2املزي، هتذيب الكمال، ج  3
 .8، ص1الذهيب، املغين يف الضعفاء، ج 4
 .87ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  5
 .68، ص6حبان، الثقات، ج ابن 6
 .89فحة تقدم ذكره على صثبت ثقة  (7)
 .176، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .177، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .177، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .518، ص5ابن حبان، الثقات، ج (11)

 .162، ص57ابن سعد، الطبقات الكربى، ج 12
 .230، ص2العجلي، الثقات، ج 13

 .124، ص9ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (14)
 .160ص، 4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (15)
 .359، ص2الذهيب، الكاشف، ج (16)
 .586ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (17)
 .518، ص5ابن حبان، الثقات، ج (18)
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 ا قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.مكثقة  فالراوي احلكم على الراوي: 
 1حذيفة

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .كلهم ثقاتفيه  صحيح الرواة ث هبذا اإلسناد ياحلد

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

لعن من يسوء آداب اجمللس فيتخطى رقاب الناس ويقعد وسط ملسو هيلع هللا ىلص  وجه داللة احلديث أن النيب 
 عقوبة من العقوابت املعنوية.-كما مرَّ -س، واللعنة احللقة فيتضرر به النا

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
حلقة قوم فيتخطى رقاهبم ويقعد وسطها وال يقعد حيث ينتهي به من أييت  -ملسو هيلع هللا ىلص-النيبمذموم على لسان 

اجمللس فلعن لألذى، وقد يكون يف ذلك أنه إذا قعد وسط احللقة حال بني الوجوه وحجب بعضهم من 
 .2عض فيتضررون مبكانه ومبقعده هناكب

 سادسا: فوائد احلديث
 .3وحنو ذلكالنهي عن اجللوس وسط احللقة من غري حاجة كساٍق، ومعلم  .1
 عدم الضرر. .2
 عدم ختطي رقاب الناس. .3

  

                                                           
 .254صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  1
 .114، ص4اخلطايب، معامل السنن، ج 2
 .506، ص1، جتطريز رايض الصاحلني 3
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 السادس احلديث
حدثنا بشر بن هالل الصواف، قال: حدثنا  :يف سننه رَحه هللا الَتمذياإلمام  أخرج (2375)-65

لعن عبد الدينار، : ملسو هيلع هللا ىلصيرة، قال: قال رسول هللا لوارث بن سعيد، عن يونس، عن احلسن، عن أيب هر عبد ا
 .1ولعن عبد الدرهم

 أوال: ختريج احلديث
الدينار، أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه من طرق عن أيب صاحل، عن أيب هريرة بلفظ: تعس عبد  .1

 .(2) والدرهم...اخل
 بلفظ: تعس عبد الدينار، والدرهم...اخلريق أيب صاحل، عن أيب هريرة وأخرجه اإلمام ابن ماجة من ط .2

(3). 
وأخرجه اإلمام البيهقي يف السنن الكربى من من طرق عن أيب صاحل، عن أيب هريرة بلفظ: تعس عبد  .3

 .(4) الدينار، والدرهم...اخل

 تراجم رواة اإلسناداثنيا: 
 بشر بن هالل الصواف

 .(5)أبو حممد البصريصواف النمريي، بشر بن هالل ال امسه ونسبه:

 .(6) وغريهم وعلي بن مسهر، جعفر بن سليمان الضبعي، وعبد الوارث بن سعيد روى عن شيوخه:

 .(7)وغريهم خزميةابن وبقي بن خملد األندلسي، وأبو حامت الرازي،  اجلماعة،روى عنه  تالميذه:
 .(8)مات سنة سبع وأربعني ومئتنيوفاته: 

 فيه:  العلماء أقوال
 .(9)حمله الصدق وكان أيقظ من بشر بن معاذقال أبو حامت: 

                                                           
 .2375، رقم احلديث: 165، ص4أبواب الزهد، ابب، ج 1
وكتاب الرقاق، ابب ما يتقى من 2887و2886رقم احلديث: ، 34، ص4جابب احلراسة يف الغزو يف سبيل هللا،  كتاب اجلهاد والسري،  (2)

 .6435، رقم احلديث:92، ص8فتنة املال، ج
 .4136رقم احلديث: ، 349، ص5ج و4135ث: رقم احلدي، 348، ص5جابب يف املكثرين،  لزهد،أبواب ا (3)
كتاب الشهادات، من خرق أعراض الناس   و18498رقم احلديث: ، 268، ص9جابب يف فضل اجلهاد يف سبيل هللا،  أبواب السري، (4)

 .21149و21148: رقم احلديث، 414، ص10، جيسأهلم أمواهلم , وإذا مل يعطوه إايها شتمهم
 .159، ص4الكمال، جاملزي، هتذيب  (5)
 .159، ص4املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .160، ص4املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .160، ص4املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .370، ص2ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (9)
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 .(1)وقال النسائي: ثقة
 .(2)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(3): ثقةوقال ابن حجر
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة  فالراوي احلكم على الراوي: 

 عبد الوارث بن سعيد
 .(4)، التميميبو عبيدة، موىل بلعنربعبد الوارث بن سعيد، أ امسه ونسبه:

 .(5)وغريهم وحسني املعلم ،وخالد احلذاء ،وأيوب السختياين ،يونس بن عبيد روى عن شيوخه:

 .(6)وغريهموبشر بن هالل  ،وعلي بن املديين ،وابنه عبد الصمد، الثوريروى عنه  تالميذه:
 .7سنة مثانني ومائة مات وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال
 .8ليهإثقة وكان يرى القدر وال يدعو : لعجليقال ا
 .(9)ثقة :أبو زرعةوقال 

 .(10)احلديثكان قدراي متقنا يف ، وقال:  وذكره ابن حبان يف الثقات
 .11ثبت صاحل لكنه قدريوقال الذهيب: 

 .(12)ثقة ثبت رمي ابلقدر ومل يثبت عنه: وقال ابن حجر
 ابن حجر رمحه هللا. كالم احلافظمستفادا من  ثقة ثبت فالراوي احلكم على الراوي: 

 يونس
 .(13)بن عبيد بن دينار العبدي، أبو عبد هللا، موىل عبد القيس يونس امسه ونسبه:

                                                           
 .160، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (1)
 .144، ص8الثقات، ج ابن حبان، (2)
 .124ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (3)
 .478، ص18املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .479-478، ص18املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .481-480، ص18املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .212، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج 7
 .107، ص2العجلي، الثقات، ج 8
 .76، ص6ح والتعديل، جابن أيب حامت، اجلر  (9)
 .140، ص7ابن حبان، الثقات، ج (10)

 .673، ص1الذهيب، الكاشف، ج 11
 .367ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (12)
 .517، ص32املزي، هتذيب الكمال، ج (13)
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 .(1) وغريهموعطاء ، إبراهيم التيمي، وأيوب السختياين، واحلسن البصري روى عن شيوخه:
 .(2)وغريهم ن بشريوسفيان الثوري، وعبد الوارث، هشيم ب روى عنه محاد بن سلمة، تالميذه:

 .(3)مات سنة تسع وثالثني ومئة وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

 .4ثقة كثري احلديثقال ابن سعد: 
 .(5)ثقةقال أبو حامت: 

 .(6)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .7ثقةوقال الذهيب: 

 .(8): ثقةوقال ابن حجر
  تعاىل.كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللاثقةفالراوي احلكم على الراوي: 

 9البصري احلسن
 10هريرة وأب

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .كلهم ثقاتالرواة فيه  ألن  صحيحث هبذا اإلسناد ياحلد

 .11هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهقال اإلمام الرتمذي: 
 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

ملال ويرجح دنياه على اآلخرة، على مجع امن حيرص  لعن طالب الدنياملسو هيلع هللا ىلص  هو أن النيب وجه داللة احلديث 
 عقوبة من العقوابت املعنوية.-كما مرَّ -واللعنة 

                                                           
 .518، ص32املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .519، ص32مال، جاملزي، هتذيب الك (2)
 .402ص، 8البخاري، التاريخ الكبري، ج (3)
 .192، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج 4
 .242، ص9ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (5)
 .647، ص7ابن حبان، الثقات، ج (6)
 .403، ص2الذهيب، الكاشف، ج 7
 .124ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (8)
 .90فحة تقدم ذكره على ص ثقة 9

 .19صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  10
 .2375، رقم احلديث: 165، ص4زهد، ابب، جأبواب ال 11
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 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
 .1احلريص على مجعه القائم على حفظه فكأنه لذلك خادمه وعبده الدنيا طالبملسو هيلع هللا ىلصلعن النيب 

 سادسا: فوائد احلديث
 .2مهاال الدنيا وحطاألهنما أصل أمو خص )الدينار والدرهم( ابلذكر  .1
 .3فيه ذم َمْن فتنه متاع الدنيا الفاىن .2
 .4أن نعيم الدنيا حمسوب يوم القيامة .3
 .جواز الدعاء على الضال ابجلزاء املناسب لضالله .4
 .احلث على إنفاق املال يف سبيل هللا .5
 .5امتداح التواضع وعدم السعي للشهرة .6

  

                                                           
 .254، ص11، جفتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  1
 .38، ص7، جحتفة األحوذياملباركفوري،  2
 .160، ص10ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 3
 .242، ص8، جفتح املنعمموسى شاهني،  4
 .119، ص3، جاملنهل احلديث يف شرح احلديثموسى شاهني،  5
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 السابعاحلديث 
ثـََنا َزْيدخ ْبنخ  :يف سننه رَحه هللا أبو داوداإلمام  أخرج (2175)-66 ، َحدَّ ثـََنا احلََْسنخ ْبنخ َعِليٍ  َحدَّ

ثـََنا َعمَّارخ ْبنخ رخَزْيٍق، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ِعيَسى، َعْن ِعْكرَِمَة، َعْن حَيْىَي ْبِن يـَْعَمَر،  َعْن َأيب هخَريـْرََة، احْلخَباِب، َحدَّ
 .(3)«، أَْو َعْبًدا َعَلى َسيِ ِدهِ 2اْمَرأًَة َعَلى َزْوِجَها 1َخبَّبَ لَْيَس ِمنَّا َمْن » ملسو هيلع هللا ىلص:َل َرسخولخ اّللَِّ قَاَل: قَا

 أوال: ختريج احلديث
 .(4)أخرجه اإلمام النسائي يف سننه الكربى من طريق عمار بن رزيق، هبذا اإلسناد .1
 .(5)هبذا اإلسنادوأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده عمار بن زريق،  .2
 .(6)حه من طريق عمار بن رزيق، هبذا اإلسنادحبان يف صحيوأخرجه ابن  .3
 .(7)وأخرجه اإلمام البيهقي يف السنن الكربى من طريق عمار بن رزيق، هبذا اإلسناد .4

 تراجم رواة اإلسناداثنيا: 
 احلسن بن على اخلالل

 .(8)اخلالل، أبو علي، احللواين، الرحيايناحلسن بن علي بن حممد اهلذيل،  امسه ونسبه:
 .(9)روى عن عبد الصمد، وأيب النضر، وهشام بن عمار، ويزيد بن هارون وغريهم شيوخه:

 .(10)، وابراهيم بن إسحاق، وحممد بن هارون وغريهمأبو داودروى عنه البخاري، ومسلم، و  تالميذه:
 .(11) ومائتنيمات يف ذي احلجة سنة ثالثني وأربعني  وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

                                                           
، رقم 503، ص3سنن أيب داود، كتاب الطالق، ابب فيمن َخبَّب امرأًة على زوجها، ج)حاشية خبب: أفسد وخدع. 1

 (.2175احلديث:
 املرجع السابق. .أبن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته، أو حماسن أجنيب عندها :امرأة على زوجها 2
 .2175، رقم احلديث:503، ص3على زوجها، ج سنن أيب داود، كتاب الطالق، ابب فيمن َخبَّب امرأةً  (3)
 .9170، رقم احلديث:282، ص8كتاب عشرة النساء، من أفسد امرأة على زوجها، ج  (4)
 .9157رقم احلديث: (5)
، 327، ص2كتاب الرب واإلحسان، ابب الصحبة واجملالسة، ذكر الزجر عن أن يفسد املرء امرأة أخيه املسلم، أو ُيبث عبيده عليه، ج  (6)

ه عليه، . كتاب الرب واإلحسان ابب الصحبة واجملالسة، ذكر الزجر عن أن يفسد املرء امرأة أخيه املسلم، أو ُيبث عبيد568رقم احلديث:
 .5560، رقم احلديث:370، ص12ج

 .15813، رقم احلديث:22، ص8مجاع أبواب نفقة املماليكباب التشديد على من خبب خادما على أهله، ج (7)
 .398، ص11، سري أعالم النبالء، 260، ص6لكمال، هتذيب ا (8)
 .398، ص11. سري أعالم النبالء، 328-327، ص13، اتريخ دمشق البن عساكر، 260، ص6هتذيب الكمال،  (9)
 .399-398، ص11. سري أعالم النبالء، 328-327، ص13، اتريخ دمشق البن عساكر، 261، ص6هتذيب الكمال،  (10)
 .176، ص8ج ابن حبان، الثقات، (11)
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 : ثقة.(2) وابن حجر، (1)قال النسائي
 .(3): كان ال ينتقد الرجالأبو داودوقال 

 .(4)قال أبو بكر اخلطيب: كان ثقة حافظا
 (5)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(6)وقال الذهيب: ثبت حجة
 فالراوي ثقة كما قال  احلافظ ابن حجر.احلكم على الراوي: 

 زيد بن احلباب
 .(7)هلم، التميمي، الكويفأبواحلسني، العكلي موىل  زيد بن احلباب بن الراين، امسه ونسبه:

 .(8)وغريهم روى عن الثوري، وشعبة، ومالك بن مغول، ومالك بن أنس، ومعاوية بن صاحل شيوخه:
 .(9)وغريهمروى عنه ابن أيب شيبة، وحيىي احلماين، وابن أىب زايد، ونصر بن علي  تالميذه:

 .(10)مات سنة ثالث ومائتني وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(11)صدوق صاحل احلديث وقال أبو حامت:
 .(12)حيىي بن معني وابن املديين: ثقة وقال

 (13)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(14)أبس قد يهموقال الذهيب: مل يكن به 

 .(15)صدوق ُيطىء يف حديث الثوري وقال ابن حجر:
                                                           

 .351، ص8اتريخ بغداد،  (1)
 162، تقريب التهذيب، صابن حجر (2)
 .351، ص8اتريخ بغداد،  (3)
 .351، ص8اتريخ بغداد،  (4)
 .176، ص8ابن حبان، الثقات، ج (5)
 .328، ص1الذهيب، الكاشف، ج (6)
 .40، ص10، واملزي، هتذيب الكمال، ج139، ص3، التاريخ الكبري، ج، والبخاري370، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (7)
 .41، ص10ذيب الكمال، ج، هتاملزي (8)
 .44-43، ص10، هتذيب الكمال، جاملزي (9)
 .370، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (10)
 .561، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (11)
 .562، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (12)
 .314، ص6ج ابن حبان، الثقات، (13)
 .415، ص1الذهيب، الكاشف، ج  (14)
 .222ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (15)
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 حجر رمحه هللا. مستفادا من كالم احلافظ ابنفالراوي صدوق احلكم على الراوي: 
 عمار بن رزيق

 .(1)عمار بن رزيق، أبو األحوص، الضيب، التميمي، الكويف امسه ونسبه:
 .(2)وغريهم مقسمأيب إسحاق اهلمداين، ومغرية بن  روى عن شيوخه:

 .(3)وغريهم روى عنه أبو األحوص، وحيىي بن آدم، وقبيصة بن عقبة تالميذه:
 .(4)مات سنة تسع ومخسني ومئة وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .: ثقة(6)ابن معني، و (5) قال أبو زرعة
 .(7) ال أبس به وقال أبو حامت:

 .(8)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(9)ليس به أبس وقال النسائي:

 .(10) ال أبس به وقال ابن حجر:
 وفق منهج احلافظ ابن حجر. صدوق فالراوياحلكم على الراوي: 

 عبد هللا بن عيسى
 .(11)عبد هللا بن عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، األنصاري، الكويف به:امسه ونس

 .(12)وغريهمروى عن عبد الرمحن بن أيب ليلى وعطية العويف والشعيب  شيوخه:
 .(13)وغريهم روى عنه أبو فروة وسفيان الثوري تالميذه:

  
                                                           

 .29، ص7، التاريخ الكبري، ج، والبخاري228، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (1)
 .189، ص21، هتذيب الكمال، جاملزي (2)
 .189، ص21، هتذيب الكمال، جاملزي (3)
 .407ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (4)
 .392، ص6حامت، اجلرح والتعديل، جابن أيب  (5)
 .159ابن معني، التاريخ، ص (6)
 .392، ص6ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (7)
 .286، ص7ابن حبان، الثقات، ج (8)
 .190، ص21، هتذيب الكمال، جاملزي (9)
 .407ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (10)
 .416، ص5والبخاري، التاريخ الكبري، ج (11)
 .404، ص16، هتذيب الكمال، جاملزي (12)
 .405-404، ص16، هتذيب الكمال، جاملزي (13)
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 العلماء فيه: أقوال
 ثقة. :(3)والذهيب (2)، وابن معني(1)قال العجلي

 .(4)صاحل ال أبو حامت:قو 
 (5)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(6)تشيعثقة فيه  وقال ابن حجر:
 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا. ثقة فالراوياحلكم على الراوي: 

 (7)عكرمة
 حيىي بن يعمر

 .(8)محيىي بن يعمر، أبو سليمان، البصري، الليثي، قاضي مرو أايم قتيبة بن مسل امسه ونسبه:
 .(9)وغريهم وأيب األسود الدؤيلابن عباس، والنعمان بن بشري، وعبد هللا بن عمر، روى عن  شيوخه:

 .(10)وغريهم عبد هللا بن بريدة، وإسحاق بن سويد روى عنه تالميذه:
 (11)مات سنة تسع وعشرين ومائة وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .: ثقة(15)ائيلنسوا (14)، وأبو زرعة(13)، وأبوحامت(12)قال ابن سعد
 .(16)وذكره ابن حبان يف الثقات

                                                           
 .50، ص2العجلي، الثقات، ج (1)
 .160ابن معني، التاريخ، ص (2)
 .583، ص1الذهيب، الكاشف، ج  (3)
 .126، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (4)
 .32، ص7ابن حبان، الثقات، ج (5)
 .317التهذيب، صتقريب ابن حجر،  (6)
 .92ثقة ثبت تقدم ذكره على صفحة  (7)
 .53، ص32، واملزي، هتذيب الكمال، ج312، ص8، التاريخ الكبري، ج، والبخاري260، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (8)
 .53، ص32، هتذيب الكمال، جاملزي (9)
 54، ص32، هتذيب الكمال، جاملزي (10)
 .306، ص11يب، جالتهذابن حجر، هتذيب  (11)
 .261، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (12)
 .196، ص9ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (13)
 .196، ص9ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (14)
 54، ص32، هتذيب الكمال، جاملزي (15)
 .524، ص5ابن حبان، الثقات، ج (16)
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 .(1)مقرئ مفوهثقة  وقال الذهيب:
 .(2)ثقة فصيح وكان يرسل وقال ابن حجر:

 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا. ثقة فالراوياحلكم على الراوي: 
 (3)أبو هريرة

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .اتاة فيه كلهم ثقصحيح ألن الرو  احلديث هبذا اإلسناد

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

امرأة على زوجها بذكر مساوئ الزوج عند امرأته أو حماسن  من خدع وأفسدهو أن وجه داللة احلديث 
هو ليس منا. هذه الكلمة تدل على العقوبة  ملسو هيلع هللا ىلص ، قال عنه النيبأبي نوع من اإلفسادأو أجنيب عندها 

 املعنوية.
 ديثاإلمجايل للح خامسا: املعىن

امرأة على زوجها أبن يذكر مساوئ الزوج عند  أتباعنا من خدع وأفسدليس من  -ملسو هيلع هللا ىلص -قال رسول هللا 
  .(4)أبي نوع من اإلفساد عبدا على سيدهأفسد امرأته أو حماسن أجنيب عندها أو 

 سادسا: فوائد احلديث
 .إفساد الزوج على امرأته واجلارية على سيدهاحترمي  .1
  تدل على العقوبة املعنوية.  نا"س م"ليكلمة  .2

                                                           
 .379، ص2الذهيب، الكاشف، ج  (1)
 .598ب التهذيب، صتقري ابن حجر، (2)
 .19صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (3)
 .2128، ص5مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، جاملال القاري،  (4)
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 ثامناحلديث ال
ثنا  أخرج اإلمام أبوداؤد رَحه هللا يف سننه: (4942)-67 ثنا شعبة وحدَّ ثنا حفصخ بنخ عخمَر، حدَّ حدَّ

قال ابنخ كثري يف حديثه: وقرأتخه عليه، وقلت: أقول: -ابنخ كثري، أخربان شعبةخ، قال: َكَتَب إيل  منصوٌر، 
عن عن أيب عثماَن موىل املغرية بن شخعبة  -صوٌر؟ فقال: إذا قرأَتهَ َعَلىَّ فقد َحدَّثتخك به. مث اتَّفقاَحدَّثين من

الصَّاِدَق املصدوَق صاِحَب هذه احلخْجرَِة، يقول: "ال تـخنـْزَعخ الرَّمحَةخ  -ملسو هيلع هللا ىلص -أيب هريرة، قال: مسعتخ أاب القاسم 
"  .(1)إال من َشِقيٍ 

 أوال: ختريج احلديث
 .(2)من طريق أيب داود الطيالسي، عن شعبة، هبذا اإلسنادام الرتمذي يف سننه اإلم أخرجه .1
 .(3)منصور، عن أيب عثمان، هبذا اإلسنادوأخرجه اإلمام أمحد يف مسند من طريق  .2
 .(4)الكربى من طريق حيىي بن سعيد، عن شعبة، هبذا اإلسنادوأخرجه اإلمام البيهقي يف سننه  .3

 -ثالثتهم-من طريق احلوضي، وعبد الرمحن املهدي، وأيب داود يف شعب اإلميان وأخرجه اإلمام البيهقي .4
 .(5)ة، هبذا اإلسنادعن شعب

 داثنيا: تراجم رواة اإلسنا
 (6)حفص بن عمر

 (7)شعبة بن احلجاج

 (8)حممد بن كثري العبدى
 (9)منصور بن املعتمر

 بن شعبة أبو عثمان موىل املغرية
 .(10)أيب عثمان، موىل املغرية بن شعبة، امسه سعيد ن، والد موسى بنأبو عثمان التبا امسه ونسبه:

                                                           
 .4942، رقم احلديث: 298، ص7ابب يف الرَّمحة، جسنن أيب داود، أبواب يف النوم،  (1)
 .1923، رقم احلديث:873، ص3، جاملسلمنيأبواب الرب والصلة، ابب ما جاء يف رمحة  (2)
 .10951و9945و 9940و9702و 8001رقم احلديث: (3)
 مجاع أبواب الرعاة، ابب ما على السلطان من القيام فيما ويل ابلقسط، والنصح للرعية، والرمحة هبم، والشفقة عليهم، والعفو عنهم ما مل (4)

 .16643، رقم احلديث:278، ص8، جيكن حدا
 .10540إىل 10538حلديث:، رقم ا403-401ص ،13ج (5)
 .264قد تقدم ذكره على صفحة ثقة ثبت  (6)
 .20ثقة قد تقدم ذكره على صفحة  (7)
 .20ثقة قد تقدم ذكره على صفحة  (8)
 .54ثقة تقدم ذكره على صفحة  (9)
 .70، ص34املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
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 .(1)عن أيب هريرةروى شيوخه: 
 .(2)روى عنه منصور بن املعتمر، ومغرية بن مقسم، وابنه موسى بن أيب عثمان وغريهم تالميذه:

 العلماء فيه: أقوال
 .(3)قال ابن حجر: مقبول
 ال ابن حجر.فالراوي مقبول كما قاحلكم على الراوي: 

 (4)أبو هريرة 

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .وهو مقبول عثمان التبان أابألن فيه  ضعيف اإلسناداحلديث هبذا 

 .(5)هذا حديث حسنوقال اإلمام الرتمذي: 
 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

راد ابلشقاوة الكافر أو من ملواأنه شقي، ملسو هيلع هللا ىلص النيب  َمن ليس يف قلبه شفقٌة ورمحة فأخربوجه داللة احلديث 
 العقوابت املعنوية.فهي عقوبة من ، 6يكون عاصياً 

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
ألن الرمحة يف اخللق رقة القلب، . وقال الطييب: 7َمن ليس يف قلبه شفقٌة ورمحة فهو شقيمعىن احلديث أن 

ه، ومن ال إميان له شقى، فمن ال يرزق الرقة والرقة يف القلب عالمة اإلميان، فمن ال رقة له ال إميان ل
 .8شقى

 سادسا: فوائد احلديث
 .عظم شأن الرمحة .1
 .واحلث عليها .2
 .9والتحذير من عدم االتصاف هبا .3

                                                           
 .71، ص34املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .71، ص34املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .657ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (3)
 .19صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (4)
 .1923، رقم احلديث:387، ص3، جأبواب الرب والصلة، ابب ما جاء يف رمحة املسلمني (5)

   .562، ص6العباد، شرح سنن أيب داود، ج 6
   .300، ص5، جشرح مصابيح السنةالبغوي،  7
   .3184، ص10، جعن حقائق السنن الكاشفالطييب،  8
   .562، ص6العباد، شرح سنن أيب داود، ج 9
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 التاسعاحلديث 
ثـََنا شخْعَبةخ، َعْن  ( أخرج اإلمام أبوداود رَحه هللا يف سننه:1698)-68 ثـََنا َحْفصخ ْبنخ عخَمَر، َحدَّ َحدَّ

، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعْمرٍو، قَاَل: َخَطَب َرسخولخ اّللَِّ ِن مخرََّة، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َأيب َكِثريٍ َعْمرِو بْ 
َا َهَلَك مَ »، فـََقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص كخْم َوالشُّحَّ، فَِإمنَّ َلكخْم اِبلشُّح ِ ِإايَّ َوأََمَرهخْم اِبْلَقِطيَعِة  أََمَرهخْم اِبْلبخْخِل فـََبِخلخوا،، ْن َكاَن قـَبـْ
 .(1)«عخوا، َوأََمَرهخْم اِبْلفخجخوِر فـََفَجرخوافـََقطَ 

 أوال: ختريج احلديث
 .(2)النسائي يف سننه الكربى من طريق األعمش، عن عمرو بن مرة، هبذا اإلسناد بزايدة اإلمامأخرجه  .1
 .(3)د مبثلههبذا اإلسنامن طرق عن عمرو بن مرة، وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  .2
 .(4)من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، هبذا اإلسناد بزايدة وأخرجه ابن حبان يف صحيحه من .3

 رواة اإلسناداثنيا: تراجم 
 (5)حفص بن عمر

 (6)شعبة بن احلجاج
 عمرو بن مرة الكويف

ن عمرو بن مرة بن عبد هللا بن طارق بن احلارث بن سلمة بن كعب بن وائل بن مجل ب امسه ونسبه:
 .(7)كنانة بن انجية ابن مراد املرادي اجلملي، أبو عبد هللا الكويف

 .(8)وغريهم املسيب، وعبد هللا بن سلمة، وابن عباسروى عن سعيد بن جبري، وسعيد بن : شيوخه
 .(9)وغريهمالثوري، واألعمش، وشعبة، ومنصور بن املعتمر، وأبو إسحاق السبيعي  روى عنهتالميذه: 

 .(10)ني بقني من خالفة عثمانثالث سنولد يف  :والدته
سنة مثاين عشرة ومائة، وقال الفضل بن دكني: مات سنة ست عشرة  ماتقال أمحد بن حنبل:  وفاته:
 .(11) ومائة

                                                           
 .123، ص3جابب يف الشح، ، كتاب الزكاة  (1)
 11519، رقم احلديث: 295، ص10ج (2)
 .9569و6837و6792و6487رقم احلديث:  (3)
 .5176، رقم احلديث: 581، ص11جكتاب الغضب، ذكر الزجر عن الظلم والفحش والشح، (4)
 .264قد تقدم ذكره على صفحة ثقة ثبت  (5)
 .20ثقة قد تقدم ذكره على صفحة (6)
 .232، ص22املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .233-232، ص22املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .234-233، ص22املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .315، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (10)
 .315، ص6، جابن سعد، الطبقات الكربى (11)
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 العلماء فيه:  أقوال
 .(1)قال حيىي بن معني: ثقة

 .(2)كان يرى االرجاء  صدوقوقال أبو حامت: 
 .(3)رجئاوكان م وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال:

 (4)أحد االعالم قال الذهيب:
 (5)كان ال يدلس ورمى ابإلرجاءثقة عابد   :وقال ابن حجر

 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.ثقة  فالراوياحلكم على الراوي: 
 عبد هللا بن احلارث الزبيدي

 .(6)عبد هللا بن احلارث الزبيدي النجراين املكتب الكويف: امسه ونسبه
 .(7)هللا بن مسعود، وهالل ب وغريهم، وعبد هللا بن عمرو، وعبد روى عن أيب كثري الزبيدي: خهشيو 

 .(8)وغريهمعمرو بن مرة، محيد بن عطاء، واملغرية بن عبد هللا روى عنه روى عنه تالميذه: 
 العلماء فيه:  أقوال

 (9)وقال حيىي بن معني: ثبت
 : ثقة.(12)وابن حجر ،(11) الذهيبو  ،(10)وقال النسائي

 .(13)وذكره ابن حبان يف الثقات
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة   فالراوياحلكم على الراوي: 

  أبو كثري

                                                           
 .258، ص6ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (1)
 .258، ص6ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (2)
 .183، ص5ابن حبان، الثقات، ج (3)
 .88، ص2الذهيب، الكاشف، ج  (4)
 .426تقريب التهذيب، صابن حجر،  (5)
 .428، ص3، ج، والبخاري، التاريخ الكبري402، ص14املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .403، ص14املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .403، ص14هتذيب الكمال، جاملزي،  (8)
 .31، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (9)
 .403، ص14املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .544، ص1الذهيب، الكاشف، ج  (11)
 .299تقريب التهذيب، صابن حجر،  (12)
 .42، ص5ابن حبان، الثقات، ج (13)
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 .(1)زهري بن األقمر، أبو كثري الزبيدي الكويف امسه ونسبه:
 .(2)علي بن أيب طالب، واحلسن بن علي، وابن عمر، وعبد هللا بن عمرو وغريهم روى عن: شيوخه

 .(3)هللا بن احلارث الزبيديروى عنه روى عنه عبد تالميذه: 
 العلماء فيه:  أقوال

 : ثقة.والذهيب، (5)النسائي، و (4)قال العجلي
 .(6)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(7): مقبولوقال ابن حجر
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.مقبول   فالراوياحلكم على الراوي: 

 (8)العاصن عمرو بن عبد هللا ب
 احلكم على اإلسناداثلثا: 

 كثري وهو مقبول.  ألن فيه أاب ضعيفاحلديث هبذا اإلسناد 
 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

من حيرص على مجع املال ويرجح دنياه على اآلخرة،  لعن طالب الدنياملسو هيلع هللا ىلص  هو أن النيب وجه داللة احلديث 
 عقوابت املعنوية.عقوبة من ال-كما مرَّ -واللعنة 

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
احذروا الشح واجتنبوه فإمنا هلك من سبقكم من األمم بسبب الشح وعدم بذل املال يف -ملسو هيلع هللا ىلص-قال النيب 

محلهم على ارتكاب والبخل حسان إىل أقارهبم فأطاعوه وجوه اخلري محلهم حب املال واحلرص على منع اإل
 .9عاىلقة والغصب والقتل والكذب ففجروا وعصوا هللا تاملعاصى جللب األموال ابلسر 

 سادسا: فوائد احلديث
 أسباب من أسباب العقوابت املعنوية. عدم إنفاق املالو والشح  البخل .1
 اخلري.عدم إنفاق املال يف وجوه و  التحذير من البخل .2

                                                           
 .428، ص3، والبخاري، التاريخ الكبري، ج219، ص34املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .219، ص34املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .219، ص34املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .371، ص1العجلي، الثقات، ج (4)
 .220، ص34املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .264، ص4ابن حبان، الثقات، ج (6)
 .668تقريب التهذيب، ص، ابن حجر (7)
 .146على صفحة صحايب جليل تقدم ذكره  (8)
 .16، ص10، جالسبكي، املنهل العذب املورود شرح سنن اإلمام أيب داود 9
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 .1احلث على السخاءو  .3
  

                                                           
 .16، ص10، جالسبكي، املنهل العذب املورود شرح سنن اإلمام أيب داود 1



305 

 

 ق العباداملبحث الثالث: مروايت العقوابت املعنوية املتعلقة حبقو 
 بعة أحاديث(س)وفيه 

 األولاحلديث 
حدثنا سويد بن نصر، قال: أخربان عبد هللا ( أخرج اإلمام النسائي رَحه هللا يف سننه: 5013)-69

ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من »قال: ملسو هيلع هللا ىلصالنيببن املبارك، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن 
 .«1ولده، ووالده، والناس أمجعني

 احلديثختريج أوال: 

ومن طريق عبد العزيز بن .(2)دون قوله والناس أمجعنيعن أيب هرير  أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه .1
 .(3)هبذا اإلسناد عن أنس،-كليهما-صهيب وقتادة

 .(4)بنحوههبذا اإلسناد من طريق شعبة عن قتادة،  صحيحهوأخرجه اإلمام مسلم يف  .2
 .(5)بنحوههبذا اإلسناد حجاج عن قتادة، شعبة، و  من طريق وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده .3

 .(6)بنحوههبذا اإلسناد من طريق شعبة عن قتادة،  وأخرجه الدارمي يف سننه .4
 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد

 (7)سويد بن نصر

 (8)املباركعبد هللا بن 
 (9)شعبة

 (10)قتادة
 (11)أنس

 اثلثا: احلكم على اإلسناد

                                                           
 .5013رقم احلديث: ، 114، ص8، جكتاب اإلميان وشرائعه، عالمة اإلميان  سنن النسائي، 1
 .14، رقم احلديث: 12، ص1، جكتاب اإلميان، ابب: حب الرسول صلى هللا عليه وسلم من اإلميان  (2)
 .15، رقم احلديث: 12، ص1جكتاب اإلميان، ابب: حب الرسول صلى هللا عليه وسلم من اإلميان،   (3)
 .44، رقم احلديث: 67، ص1ج...، كتاب اإلميان، ابب وجوب حمبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (4)
 .13911و12814رقم احلديث:  (5)
 .2783، رقم احلديث: 1801، ص3، جحيب لنفسه كتاب الرقاق، ابب: ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما( 6)
 .117ثقة قد تقدم ذكره على صفحة ( 7)
 .116ثقة تقدم ذكره على صفحة ( 8)
 .20ثقة تقدم ذكره على صفحة ( 9)
 .89فحة تقدم ذكره على صثبت ة ثق( 10)
 .289فحة على صصحايب جليل تقدم ذكره ( 11)
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 الرواة فيه كلهم ثقات. احلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن
 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

على حمبة من سواه من األوالد والوالدين واألصدقاء ملسو هيلع هللا ىلص وجه داللة احلديث أن من مل يقدم حمبة النيب 
 حبا مج ا.ملسو هيلع هللا ىلص  بنقصان إميانه، وهذه عقوبة معنوية ملن مل حيب النيب وغريهم يعاقب 

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
حتت لفظه هذا القليل معاىن كثرية؛ إذ أقسام احملبة ثالثة، حمبة إجالل وإعظام كمحبة الوالد؛ وحمبة ملسو هيلع هللا ىلصمجع 

ذلك كله ملسو هيلع هللا ىلصبعضاً، فجمع رمحة وإشفاق كمحبة الولد، وحمبة مشاكلة واستحسان كمحبة الناس بعضهم
 .1ىف حمبته

 سادسا: فوائد احلديث
، بل هي أصل كل عمل من كرب أصوله، وأجلِ  قواعدهأعظم واجبات اإلميان، وأ حمبة هللا ورسوله .1

ين  .أعمال اإلميان والدِ 
 .متينِ  رؤيته ابملال واألهل والولد: ملسو هيلع هللا ىلص من عالمات حمبة النيب .2
 .االقتداء به يف سنته يف مجيع أمورك املشروعة: ملسو هيلع هللا ىلص من عالمات حمبة النيب .3
، وقراءة ملسو هيلع هللا ىلص كثرة الصالة والسالم عليهومن عالمات حمبته: حمبة السنة والغرية عليها والدعوة إليها، و  .4

 .2سريته وأحاديثه، وإكثار املطالعة فيها
  

                                                           
ْعِلِم بَفَواِئِد مخْسِلم، ج 1

خ
إكَمالخ امل  .280، ص1القاضي عياض، ِ

2 111563/0https://www.alukah.net/sharia/ 

https://www.alukah.net/sharia/0/111563/#ixzz5bk0RRyk3
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 لثاِنااحلديث 
ثنا سفيانخ، عن الزْهرىِ ، عن  :رَحه هللا يف سننه دو اإلمام أبودا أخرج (5218)-70 ثنا مخَسدَّد، حدَّ حدَّ

يقبل َحسناً، فقال: إن يل َعَشرًَة  ، وهو-ملسو هيلع هللا ىلص-أيب سلمة عن أيب هريرة: أن األقرَع بَن حاِبس أْبَصَر النيب 
 .(1)ْرَحمخ"يـخ  "َمْن ال يـَْرَحمخ ال: -ملسو هيلع هللا ىلص-ِمَن الَوَلِد، ما فعْلتخ هذا بواحٍد منهم، فقال رسول هللا 

 أوال: ختريج احلديث
، عن الزهري، هبذا شعيب ني: أحدمها من طريقمن طريق صحيحهيف  البخاري اإلمامأخرجه و  .1

 .(3)مرفوعا جرير بن عبد هللا عنزيد بن وهب،  ، واآلخر من طريق(2)اإلسناد
 .(4)اإلسنادعن الزهري، هبذا كالمها -ومعمر من طريق سفيان صحيحهيف  مسلم اإلمامأخرجه و  .2
 .(5)من طريق سفيان، عن الزهري، هبذا اإلسنادالرتمذي يف سننه  اإلمامأخرجه و  .3
عن -أربعتهم-معمر و  حفصةن أيب حممد ب، و سفيانو هشيم، ق يمن طر  مسنديف  أمحد اإلمامأخرجه و  .4

 .(6)هبذا اإلسناد، الزهري
 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد

 (7)مسدد
 (8)سفيان

 (9)الزهري

 (10)سلمةأبو 

 (11)أبو هريرة

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .كلهم ثقاتاحلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن الرواة فيه  

                                                           
 5218، رقم احلديث: 506ص، 7سنن أيب داود، أبواب النوم، ابب يف قبلة الرجل ولده، جداؤد،  أبو (1)
 .5997، رقم احلديث:7، ص8، جكتاب األدب، ابب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته  (2)
 .6013، رقم احلديث:10، ص8، جكتاب األدب، ابب رمحة الناس والبهائم  (3)
 .2318، رقم احلديث:1808ص، 4، جى هللا عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلككتاب الفضائل، ابب رمحته صل  (4)
 .1911، رقم احلديث:382، ص3، جأبواب الرب والصلة، ابب ما جاء يف رمحة الولد (5)
 .19244و10673و 7649و7289و 7121رقم احلديث: (6)
 .87ثقة تقدم ذكره على صفحة  (7)
 .245فحة ى صعلثقة إمام تقدم ذكره  (8)
 .16ثقة قد تقدم ذكره على صفحة  (9)
 .202ثقة تقدم ذكره على صفحة  (10)
 .19صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (11)
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 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
 عقوبة معنوية. واحلرمان من رمحة هللا، يرحم خلق هللا ال يرمحه اخلالق  ديث أن من ملوجه داللة احل

 اإلمجايل للحديثخامسا: املعىن 
 .1من مل يشفق على األوالد اليرمحه هللا تعاىل

 سادسا: فوائد احلديث
 .2احلض على استعمال الرمحة للخلق كلهم كافرهم ومؤمنهم وجلميع البهائم والرفق هبا .1

 هللا للعبد، وحمبة الناس له. بةحم .2
 .(3)مستحب ةدل هذا احلديث على مشروعية معانقة األطفال وتقبيلهم، وكونه سنة  .3

                                                           
 .2964، ص7مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، جاملال القاري،  1
 .219، ص9ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج 2
 .244، ص5تصر صحيح البخاري، جمحزة حممد قاسم، منار القاري شرح خم (3)
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 الثالثاحلديث 
ثـََنا سخَوْيدخ ْبنخ َنْصٍر، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبدخ هللِا  ( أخرج اإلمام الَتمذي رَحه هللا يف سننه:2515)-71  َحدَّ

بَّ أَلِخيِه َما الَ يـخْؤِمنخ َأَحدخكخمْ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص شخْعَبَة، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنٍس، َعِن النَّيبِ  ْبنخ اْلمخَباَرِك، َعنْ   َحىتَّ حيِخ
بُّ لِنَـْفِسهِ   .(1)«حيِخ

 أوال: ختريج احلديث
عن شعبة، عن قتادة،  -كليهما-من طريق حيىي وحسني املعلم إلمام البخاري يف صحيحه أخرجه ا .1

 . (2)هللا عنه مثلهعن أنس رضي 
عن حممد بن جعفر، -كليهما  -وأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه من طريق حممد بن املثىن، وابن بشار .2

حيىي بن سعيد، عن حسني ، وأيضا من طريق (3)عن شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي هللا عنه مبعناه
 .(4)عن أنس رضي هللا عنه مبعناهاملعلم، عن قتادة، 

قتادة، عن أنس رضي هللا عنه  -كليهما-من طريق شعبة واملعلم لنسائي يف سننه وأخرجه اإلمام ا .3
 .(5)مثله

يب إسحاق، وأخرجه اإلمام ابن ماجة يف سننه من طريق هناد بن السري، عن أيب األحوص، عن أ .4
 .(6)عن احلارث عن علي جزءا منه وبزايدة

عن أنس  عن قتادة، -ثالثتهم-، ومهاممن طريق حسني املعلم، وشعبةوأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  .5
 .(7)رضي هللا عنه مثله

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 (8)سويد بن نصر

 (9)عبد هللا بن املبارك

 (10)شعبة

                                                           
 .2515، رقم احلديث:248، ص4، جأبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (1)
 .13، رقم احلديث: 12، ص1جابب: من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه، كتاب اإلميان،   (2)
 .45، رقم احلديث: 67، ص1جحيب لنفسه من اخلري، اإلميان أن حيب ألخيه املسلم ما ابب الدليل على أن من خصال كتاب اإلميان،   (3)
 .45، رقم احلديث: 68، ص1جابب الدليل على أن من خصال اإلميان أن حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه من اخلري، كتاب اإلميان،   (4)
 .5017و  5016حلديث: ، رقم ا115، ص8جابب عالمة اإلميان، كتاب اإلميان وشرائعه،   (5)
 .1433، رقم احلديث: 431، ص2جابب ما جاء يف عيادة املريض، جلنائز، أبواب ا (6)
 .13963و13874و  13146رقم احلديث:  (7)
 .130ثقة قد تقدم ذكره على صفحة  (8)
 .116ثقة تقدم ذكره على صفحة  (9)
 . 20ثقة تقدم ذكره على صفحة  (10)
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 (1)قتادة

 أنس
 .(2)بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار مالك بن النضر بن ضمضمأنس بن 
واثبت  ،أنس بن سريينروى عنه .(3)وغريهم بن عباسوا، وزيد بن أرقم، أيب بكر، وعن ملسو هيلع هللا ىلص النيبروى عن 

 .(5)سنة إحدى وتسعنيمات  .(4)وغريهم سعيد بن جبري، لومحيد الطوي، البناين
 احلكم على اإلسناداثلثا: 

 احلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن الرواة فيه كلهم ثقات.
 .(6)هذا حديث صحيحقال اإلمام الرتمذي: 

 لة احلديث على املوضوعوجه دالرابعا: 
وجه داللة احلديث أن من مل حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه مل يكمل إميانه، يعاقب بنقصان إميانه، 

 معنوية يف حق كلِ  من ال حيب ألخيه من اخلري وللناس مجيعا.وهذه عقوبة 
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث 

أن حيب للمسلمني ما حيب إىل حب هللا ورسوله، يدفعه حتما إىل إن اإلميان الكامل الذي وصل ابملؤمن 
املسلمني، أو حيسدوهنم على ما آاتهم لنفسه من خريي الدنيا واآلخرة. أما الذين حيقدون على إخواهنم 

قليل،  هللا من فضله، أو يسعون لبخس إخواهنم والتعايل عليهم، فهم ضعاف اإلميان، حظهم منه يف اآلخرة
﴿تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا يف األرض وال فسادا والعاقبة وله تعاىل: مصداقا لق

 .8﴾7للمتقي
 احلديثسادسا: فوائد 

 .(9)غش املؤمنني وخديعتهمحترمي  .1
 احلث على التواضع. .2
 السعي وراء أسباب احملبة بني الناس. .3

                                                           
 .89فحة ص تقدم ذكره علىثبت ثقة  (1)
 . 162، ص22، واملزي، هتذيب الكمال، ج190، ص6والبخاري، التاريخ الكبري، ج ،13، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (2)
 .353، ص3املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .357-354، ص3املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .4، ص3ابن حبان، الثقات، ج (5)
 .2515، رقم احلديث:248، ص4، جورع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمأبواب صفة القيامة والرقائق وال (6)
 .83القصص:  7
 .167، ص1موسى شاهني، فتح املنعم، ج 8
 .213، ص6ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج (9)
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 البعد عن األثرة وحب النفس أكثر من الغري. .4
 .(1)وحنوها من الصفات الذميمةوالغش واحلسد  الزجر عن احلقد .5

  

                                                           
 .169، ص1موسى شاهني، فتح املنعم، ج (1)
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 الرابع احلديث
حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن سهيل أخرج اإلمام أبو داود رَحه هللا يف سننه: ( 4916)-72

قال: "تقتح أبواب اجلنة كل يوم  -صلى هللا عليه وسلم-عن أيب هريرة، عن النيب  بن أيب صاحل، عن أبيه
حناء، فيقال: غفر يف ذلك اليومني لكل عبد ال يشرك ابهلل شيئا إال من بينه وبني أخيه شاثنني ومخيس، في

 .(1)أنظروا هذين حىت يصطلحا"

 أوال: ختريج احلديث
. بلفظ: تعرض (2)من طريق مسلم بن أيب مرمي، عن أيب صاحل، بهأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  .1

ز وجل يف ذلك اليوم لكل امرىء ال يشرك ابهلل شيئا، األعمال يف كل يوم مخيس واثنني، فيغفر هللا ع
 بينه وبني أخيه شحناء، فيقال: اركوا هذين حىت يصطلحا، اركوا هذين حىت يصطلحا".أ كانت إال امر 

،  ومن طريق حممد (3)من طرق عن سهيل بن أيب صاحل، هبذا اإلسناد يف سننهالرتمذي وأخرجه اإلمام  .2
بلفظ: "تعرض األعمال يوم االثنني واخلميس، فأحب أن يعرض  (4)بن رفاعة، عن سهيل أيضا، به

 أان صائم".عملي و 
-من طريق حممد بن رفاعة، عن سهيل، به. لكن بلفظ: أن النيب أخرجه اإلمام ابن ماجة يف سننه و  .3

، -صلى هللا عليه وسلم-كان يصوم االثنني واخلميس، فقيل: اي رسول هللا   -صلى هللا عليه وسلم
فيها لكل مسلم إال مهتجرين، االثنني واخلميس! فقال: "إن يوم االثنني واخلميس يغفر هللا  إنك تصوم

 .(5)يقول: دعهما حىت يصطلحا"

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد

 (6)مسدد
 (7)أبو عوانة

 (8)سهيل بن أيب صاحل

                                                           
 .275، ص7، جاه املسلمفيمن يهجر أخكتاب األدب، ابب  (1)
 .2565، رقم احلديث: 1987، ص4، جابب النهي عن الشحناء والتهاجر، لرب والصلة واآلدابكتاب ا (2)
 .2023، رقم احلديث:441، ص3، جابب ما جاء يف املتهاجرين، أبواب الرب والصلة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (3)
 .447، رقم احلديث:114، ص2، جيوم االثنني واخلميس ابب ما جاء يف صوم، هللا عليه وسلمأبواب الصوم عن رسول هللا صلى   (4)
 .1740، رقم احلديث:628، ص2، جأبواب الصيام، ابب صيام يوم االثنني واخلميس (5)
 .87ثقة تقدم ذكره على صفحة  (6)
 .195فحة تقدم ذكره على ص ثبت ثقة (7)
 .132تقدم ذكره على صفحة صدوق  (8)
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 (1)هأبو 

 (2)هريرة وأب
 : احلكم على اإلسناداثلثا

 وهو صدوق. سهيل بن أيب صاحله احلديث هبذا اإلسناد حسن ألن في
 على املوضوعرابعا: وجه داللة احلديث 

واحلرمان من  .البغضاء، ال تناله املغفرةبينه وبني أخيه و  وجه داللة احلديث أن من مل حيب ألخيه املسلم
 املغفرة عقوبة معنوية.

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
ابهلل رك نة كل يوم إثنني ومخيس فيغفر لكل عبد ال يشأن النيب صلى عليه وسلم قال تفتح أبواب اجل

 .(3)شيئاً أي أنه يغفر ألصحاب الذنوب األخرى إال من كان بينهما بغضاء

 سادسا: فوائد احلديث
 اهلجر عقوبة من عقوابت املعنوية. .1
 فيه دليل على خطورة التباغض والتدابر والتنافر بني الناس. .2

 (.4)حشة حبصول الوائم واملودةفضل إهناء ما بني األخوين من الو  .3
 االثنني واخلميس.فضيلة يوم  .4

 احلث على اإلكثار من العبادة والبعد عن املعاصي يف هذين اليومني وصيامهما. .5

 .5التحذير من الشحناء واحلث على اإلسراع إبزالتها إن حصلت .6

  

                                                           
 .811ثقة ثبت تقدم ذكره على صفحة  (1)
 .19صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (2)
 .559، ص23، جشرح سنن أيب داودالعباد،  (3)
 .559، ص23، جشرح سنن أيب داودالعباد،  (4)
 .27، ص10شرح صحيح مسلم، جفتح املنعم  5
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 اخلامس احلديث
ن الصباح البزاز، حدثنا يزيد حممد بحدثنا رَحه هللا يف سننه:  أبو داود( أخرج اإلمام 4914)-73
صلى -هارون، أخربان سفيان الثورى، عن منصور، عن أيب حازم عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا بن 

 .(2)أخاه فوق ثالث، فمن هجر فوق ثالث فمات، دخل النار" 1: "ال حيل ملسلم أن يهجر-هللا عليه وسلم
 أوال: ختريج احلديث

قوله: " فمن هجر فوق ثالث فمات، عن أبيه، عن أيب هريرة دون  صحيحه أخرجه اإلمام مسلم يف .1
 . (3)دخل النار"

 .(4)وأخرجه اإلمام النسائي يف سننه من طريق شعبة، عن منصور، هبذا اإلسناد" .2
 .(5)وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق شعبة، عن منصور، هبذا اإلسناد" .3

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 (6)البزاز الصباح حممد بن

  (7)هارونيزيد بن 
 (8)سفيان الثورى

 (9)منصور
 أبو حازم

 .(10)سلمان ، أبو حازم األشجعى الكوىف ، موىل عزة األشجعية :امسه ونسبه
 .(11)وغريهموعبد هللا بن الزبري  ،وحسن بن علير، وابن عم ،روى عن أيب هريرة: شيوخه

                                                           
والصحبة دون ما كان من اهلجر ضد الوصل، يعين فيما يكون بني املسلمني من عتب وموجدة أو تقصري يقع يف حقوق العشرة  اهلجر: 1

 (.245، ص5، جالنهاية يف غريب احلديث واألثر. )ابن األثري، ذلك يف جانب الدين
 .274، ص7، جابب فيمن يهجر أخاه املسلمكتاب األدب،   (2)
 .2562، رقم احلديث:1984، ص4، جابب حترمي اهلجر فوق ثالث بال عذر شرعي، والصلة واآلدابكتاب الرب (3)
 .9116، رقم احلديث:261، ص:8، جكم هتجر،  ة النساءكتاب عشر (4)
 .9092، رقم احلديث:45، ص:15، جمسند أيب هريرة (5)
 .68ذكره على صفحة  تقدمثقة حافظ  (6)
 .207تقدم ذكره على صفحة ثقة  (7)
 .84ذكره على صفحة  ثقة تقدم (8)
 .54ثقة تقدم ذكره على صفحة  (9)
 .298، ص11املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .298، ص11املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
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 .(1)وغريهمعمش األو  ،ومنصور ،عدي بن اثبتروى عنه تالميذه: 
 .(2)مات على رأس املائة وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

 .(3)قال ابن أيب حامت وابن معني: ثقة
 .(4)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(5)ثقة: وقال ابن حجر
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  ثقة فالراوياحلكم على الراوي: 

 (6)أبو هريرة
 إلسناد: احلكم على ااثلثا

 احلديث صحيح هبذا اإلسناد ألن الرواة فيه كلهم ثقات.
 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

ومات.  ة أايميهجر أخاه فوق ثالثمن النيب صلى هللا عليه وسلم غضب على وجه داللة احلديث أن 
 فمأواه النار. واإلخبار بدخول النار عقوبة معنوية.

 ديثخامسا: املعىن اإلمجايل للح
 أن يلقاحريصا  بل عليه أن يكونيستمر على هذا الطريقة، و  ة أايمأن يهجر أخاه فوق ثالث ملسلمال حيل 

 .(7)الكمال يف أن يزول ما يف النفوس، وأن حيصل الصفاء والوائم واملودة إمناويسلم عليه،  أخاه املسلم

 السادساحلديث 
حدثنا، حدثنا ابن وهب، عن حيوة، عن أيب  نه:( أخرج اإلمام أبو داود رَحه هللا يف سن4915)-74

صلى -هللا عثمان الوليد بن أيب الوليد، عن عمران بن أيب أنس عن أيب خراش السلمى، أنه مسع رسول 
 .(8)يقول: "من هجر أخاه سنة، فهو كسفك دمه" -هللا عليه وسلم 

  

                                                           
 .298، ص11املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .246تقريب التهذيب، صابن حجر،  (2)
 .298، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (3)
 .333، ص6ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .246تقريب التهذيب، صابن حجر،  (5)
 .91صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (6)
 . 559، ص11جالعباد، شرح سنن أيب داودـ  (7)
 .274، ص7، جفيمن يهجر أخاه املسلمكتاب األدب، ابب  (8)
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 أوال: ختريج احلديث
 .(1)حيوة بن شريح ، هبذا اإلسناد"عن هللا بن يزيد أخرجه اإلمام احلاكم يف مستدركه من طريق عبد  .1
 .(2)حيوة بن شريح، هبذا اإلسناد"عن وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق عبد هللا بن يزيد  .2
وأخرجه اإلمام البيهقي يف شعب اإلميان من طريق إبراهيم بن منقذ املقرئ، عن حيوة، هبذا  .3

 .(4)"، ويف اآلداب هبذا اإلسناد(3)اإلسناد"
 .(5)السرح، عن ابن وهب، هبذا اإلسناد ابنمن طريق وأخرجه ابن األثري يف أسد الغابة  .4

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 ابن السرح

 .(6) أمحد بن عمرو بن عبد هللا بن عمرو بن السرح القرشي األمويامسه ونسبه: 
 .(7)، ووكيع بن اجلراح وغريهمعبد هللا بن وهب، ومحيد بن خالد، وسفيان بن عيينةروى عن : شيوخه

مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأبو حامت حممد بن إدريس الرازي روى عنه تالميذه: 
 .(8)وغريهم
 .(9)مات سنة مخسني ومائتنيوفاته: 

 العلماء فيه:  أقوال
 .(10)قال النسائي: ثقة

 .(11)وقال أبو حامت: ال أبس به
 .(12)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(13) ثقةوقال ابن حجر: 
                                                           

 .7292، رقم احلديث:180، ص:4، جكتاب الرب والصلة  (1)
 .17935، رقم احلديث:455ص:، 29ج (2)
 .6207، رقم احلديث:26، ص:9ج (3)
 .230، رقم احلديث:93ص:(4)
 .5837احلديث:، رقم 85، ص:5ج (5)
 .415، ص1املزي، هتذيب الكمال، ج  (6)
 .415، ص1املزي، هتذيب الكمال، ج  (7)
 .415، ص1املزي، هتذيب الكمال، ج  (8)
 .29، ص8ابن حبان، الثقات، ج (9)
 .416، ص1املزي، هتذيب الكمال، ج  (10)
 .417، ص1املزي، هتذيب الكمال، ج  (11)
 .29، ص8ابن حبان، الثقات، ج (12)
 .83ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (13)
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 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة ثبت   فالراوياحلكم على الراوي: 
 (1)ابن وهب

 (2)حيوة
 عثمان الوليد بن أيب الوليد وأب

الوليد بن أيب الوليد، وامسه عثمان القرشي، أبو عثمان املدين، موىل عبد هللا بن عمر بن امسه ونسبه: 
 .(3)اخلطاب
وأنس بن مالك، وجابر بن عبد هللا، وسعيد بن املسيب  أيب أنس،عمران بن  روى عن: شيوخه
 .(4)وغريهم

 .(5)بكري بن األشج، وحيوة بن شريح، وابن هليعة، والليث بن سعد وغريهمروى عنه تالميذه: 
 .(6)مات سنة مخسني ومائتنيوفاته: 

 العلماء فيه:  أقوال
  .(7)ثقةقال العجلي: 

 .8ة: ثقةبو زرعوقال أ

 .(9)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(10)لني احلديث وقال ابن حجر:

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.لني احلديث   فالراوياحلكم على الراوي: 
 عمران بن أيب أنس

 .(11)عمران بن أىب أنس القرشى العامرى، املدىن، املصريامسه ونسبه: 
 .(12)سلمة بن عبد الرمحن، وسليمان بن يسار وغريهمسلمي، وأىب روى عن أيب خراش ال: شيوخه

                                                           
 .33فحة تقدم ذكره على ص حافظثقة  (1)
 .218فحة تقدم ذكره على ص ثقة (2)
 .107، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .107، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .108، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .29، ص8ابن حبان، الثقات، ج (6)
 .343، ص2ات، جالعجلي، الثق (7)
 .20، ص9ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج 8
 .494، ص5ابن حبان، الثقات، ج (9)
 .584ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (10)
 .309، ص22املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .310، ص22املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
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 .(1)عبد ربه بن سعيد، والليث بن سعد، وعمرو بن احلارث، وغريهم روى عنهتالميذه: 
 .(2)تويف ابملدينة سنة سبع عشرة ومئةوفاته: 

 العلماء فيه:  أقوال
 .(4)، وحيىي بن معني، وأبو حامت، والنسائي: ثقة(3)قال العجلي

 .(5)ابن حبان يف الثقاتوذكره 
 .(6)ثقة وقال ابن حجر:

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  ثقة فالراوياحلكم على الراوي: 
 خراش السلمى وأب

 .(7)حدرد بن أيب حدرد أبوخراش السلميامسه ونسبه: 
 .(8)روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم: شيوخه

 .(9)أنس املصرييب عمران بن أروى عنه تالميذه: 
 : احلكم على اإلسناداثلثا

 .وهو لني احلديث  الوليد بن أيب الوليد فيههبذا اإلسناد ألن  حسن احلديث
 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

م ومثَّل فعله ة أاييهجر أخاه فوق ثالثمن النيب صلى هللا عليه وسلم غضب على وجه داللة احلديث أن 
 يل عمل إنسان بسفك الدم عقوبة معنوية يف حق صاحبه.ومتث الدم.هذا بسفك 

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
يقول النيب صلى هللا عليه وسلم من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، أي من هجر أخاه املسلم وقطع 

 .(10)وصله ملدة سنة دون عذر شرعي للهجر فكأنه قطع عروق أخيه وأسال دمه
  

                                                           
 .310، ص22املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .310، ص22املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .188، ص2العجلي، الثقات، ج (3)
 .310، ص22املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .220، ص5ابن حبان، الثقات، ج (5)
 .429ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (6)
 .488، ص5املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .488، ص5املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .488، ص5املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .559، ص20، جسنن أيب داودشرح  ،ادالعب (10)
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 ديثسادسا: فوائد احل
 تقدم يف احلديث السابق.
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 السابعاحلديث 
حدثنا النفيلي، حدثنا زهري، حدثنا عاصم رَحه هللا يف سننه:  أبو داود( أخرج اإلمام 5113)-75

، أنه -ملسو هيلع هللا ىلص-األحول، حدثين أبو عثمان حدثين سعد بن مالك، قال: مسعته أذاني ووعاه قليب من حممد 
اب بكرة، فذكرت أنه غري أبيه، فاجلنة عليه حرام" قال: فلقيت أقال:" من ادعى إىل غري أبيه، وهو يعلم 

 . 1"-ملسو هيلع هللا ىلص -ذلك له، فقال: مسعته أذاني ووعاه قليب من حممد 
 أوال: ختريج احلديث

 .(2)هبذا اإلسنادمن طريق أيب عثمان،  أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه .1
 .(3)بنحوه دهبذا اإلسنامن طريق أيب عثمان،  اإلمام مسلم يف صحيحهوأخرجه  .2
 .(5)بنحوه هبذا اإلسنادومن طريق أيب عثمان،  (4مبعناه عن ابن عباس وأخرجه اإلمام ابن ماجة يف سننه .3
 .(6)بنحوه هبذا اإلسنادمن طريق أيب عثمان،  أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده .4
 .(7)بنحوه هبذا اإلسنادمن طريق أيب عثمان،  السنن الكربىأخرجه اإلمام البيهقي يف  .5

  نيا: تراجم رواة اإلسناداث
 (8)النفيلي

 (9)زهري
 عاصم األحول

 .(10)البصري، موىل بين متيم عاصم بن سليمان األحول، أبو عبد الرمحن امسه ونسبه:

 .(11)وغريهم أنس بن مالك، واحلسن البصري، وعامر الشعيبروى عن  شيوخه:
 .(12)وغريهموسفيان بن عيينة  ،الثوري وسفيان ،وزهري بن معاوية ،إمساعيل بن عليةروى عنه  تالميذه:

                                                           
 .5113، رقم احلديث: 436، ص7، جأبواب احلدود، ابب من ادعى إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه سنن أيب داود، 1
، 156، ص8، جكتاب الفرائض، ابب من ادعى إىل غري أبيه  و.4326، رقم احلديث: 126، ص5، جكتاب املغازي، ابب غزوة الطائف  (2)

 .6766ديث:رقم احل
 .63، رقم احلديث: 80، ص1جكتاب اإلميان، ابب بيان حال إميان من رغب عن أبيه وهو يعلم،   (3)
 .2609، رقم احلديث: 632، ص3، جأبواب احلدود ، ابب من ادعى إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه( 4)
 .2610، رقم احلديث: 632ص، 3، جأبواب احلدود ، ابب من ادعى إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه (5)
 .20396و3037و1553و1497رقم احلديث:  (6)
 .15336، رقم احلديث: 662، ص7، جكتاب اللعان، ابب من ادعى إىل غري أبيه  (7)
 .40قد تقدم ذكره على صفحة  حافظثقة  (8)
 .40ثقة ثبت قد تقدم ذكره على صفحة  (9)
 . 486، ص13زي، هتذيب الكمال، ج، وامل485، ص6البخاري، التاريخ الكبري، ج (10)
 .486، ص13املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .487، ص13املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
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 .(1)مات بعد سنة أربعني وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

 .: ثقة(6)ابن حجر، و (5)الذهيب، و (4) ، وأبو زرعة(3)حيىي بن معني، و (2)قال العجلي
 .(7)صاحل احلديثوقال أبوحامت: 

 .(8)وذكره ابن حبان يف الثقات
 ل احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.قا كماثقة   احلكم على الراوي: فالراوي

 أبو عثمان
 .(9)عبد الرمحن بن مل بن عمرو بن عدي بن وهب بن ربيعة بن سعد بن جذمية  امسه ونسبه:

 .(10)وغريهم وأبو سعيد اخلدري ،بن مسعودوا ،وسعد بن أيب وقاص ،روى عن عمر بن اخلطاب شيوخه:
 .(11)وغريهموداود بن أيب هند  ،التيميوسليمان  ،روى عنه أيوب السختياين تالميذه:

 .(12)مائةسنة مات  وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

  : ثقة.(15) ، وأبو زرعة(14)، وأبو حامت(13)قال علي ابن املديين
 . (16): إمام حجةالذهيبوقال 

 .(17)وذكره ابن حبان يف الثقات

                                                           
 .285تقريب التهذيب، صابن حجر،  (1)
 .8، ص2العجلي، الثقات، ج (2)
 .344، ص6ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (3)
 .344، ص6أيب حامت، اجلرح والتعديل، جابن  (4)
 .519، ص1الذهيب، الكاشف، ج  (5)
 .285تقريب التهذيب، صابن حجر،  (6)
 .344، ص6ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (7)
 .237، ص5ابن حبان، الثقات، ج (8)
 . 424، ص17، واملزي، هتذيب الكمال، ج83، ص9البخاري، التاريخ الكبري، ج (9)
 .425، ص17املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .426، ص17هتذيب الكمال، جاملزي،  (11)
 .75، ص5ابن حبان، الثقات، ج (12)
 .238، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (13)
 .238، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (14)
 .238، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (15)
 .175، ص4نبالء، جالذهيب، سري أعالم ال (16)
 .75، ص5ابن حبان، الثقات، ج (17)
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 .(1) خمضرم ثقة ثبت :ابن حجروقال 
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.بت  ة ثثق فالراوياحلكم على الراوي: 

 (2)سعد بن مالك
 اثلثا: احلكم على اإلسناد

 احلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن الرواة فيه كلهم ثقات.
 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

من اجلنة  وجه داللة احلديث أن من انتسب نفسه إىل غري أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه فعوقب ابحلرمان
 عقوبة كربى من احلرمان من اجلنة.وهذه عقوبة معنوية ألن هناك ليست 

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
االدعاء إيل غري األب مع العلم به حرام، فمن اعتقد إابحته كفر ملخالفة اإلمجاع، ومن مل يعتقد إابحته، 

 . 3ثاين: أنه كافر نعمة اإلسالمفمعىن كفره وجهان: أحدمها أنه أشبه فعله فعل الكفار، وال
 د احلديثسادسا: فوائ

 .4حترمي االنتساب إىل غري األب احلقيقي .1

 .من األب احلقيقي ترك االنتسابالنهي عن  .2

 النهي عن الكذب. .3
  .5حترمي دعوى ما ليس له يف كل شيء سواء تعلق به حق لغريه أم ال .4

  

                                                           
 .351تقريب التهذيب، صابن حجر،  (1)
 .219على صفحة صحايب جليل قد تقدم ذكره  (2)
 .2364، ص7شرح املشكوة، ج الكاشف عن حقائق السنن، الطييب 3
 .232، ص1فتح املنعم شرح صحيح مسلم، ج 4
 .232، ص1مسلم، جموسى شاهني، فتح املنعم شرح صحيح  5
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 الثامناحلديث 
ثـََنا يَزِيدخ ْبنخ  هللا يف سننه: ( أخرج اإلمام النسائي رَحه1698)-76 ، قَاَل: َحدَّ َأْخرَباََن َعْمرخو ْبنخ َعِليٍ 

، َعْن أَ  ثـََنا عخَمرخ ْبنخ حمخَمٍَّد، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َيَساٍر، َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد اّللَِّ بِيِه، قَاَل: قَاَل َرسخولخ زخَرْيٍع، قَاَل: َحدَّ
،اَل يـَْنظخرخ  َثاَلثَةٌ ملسو هيلع هللا ىلص: " اّللَِّ  َلةخ، َوالدَّيُّوثخ َوَثاَلثٌَة  اّللَّخ َعزَّ َوَجلَّ إِلَْيِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة: اْلَعاقُّ ِلَواِلَدْيِه، َواْلَمْرأَةخ اْلمخرَتَجِ 

 ".(1)َأْعَطىاَل َيْدخخلخوَن اجْلَنََّة: اْلَعاقُّ ِلَواِلَدْيِه، َواْلمخْدِمنخ َعَلى اخْلَْمِر، َواْلَمنَّانخ مبَا 
 وال: ختريج احلديثأ

 .(2)أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق عمر بن حممد هبذا اإلسناد مبعناه .1
 .(3)سليمان بن بالل، هبذا اإلسنادوأخرجه اإلمام احلاكم يف مستدركه من طريق  .2
 .(4)من طريق عمر بن حممد، هبذا اإلسناد وأخرجه اإلمام ابن حبان يف صحيحه .3
ومن طريق ، (5)من طريق عمر بن حممد، هبذا اإلسناد بنحوه ي يف سننه الكربىمام البيهقوأخرجه اإل .4

 .(6)سليمان بن بالل، هبذا اإلسناد
 .(7)من طريق عمر بن حممد، هبذا اإلسناد خمتصرا وأخرجه اإلمام البيهقي يف شعب اإلميان .5

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 (8)عمرو بن علي
 (9)يزيد بن زريع

 مدبن حمعمر 
 .(10)عمر بن حممد بن زيد بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب، القرشي، العدوي، العسقالين امسه ونسبه:

 .(11)وغريهمروى عن سامل بن عبد هللا، وعبد هللا بن يسار، ومالك بن أنس، والزهري  شيوخه:
 .(12)زريع وغريهمروى عنه ابن علية، والثوري، وابن عيينة، ومالك، والثوري، ويزيد بن  تالميذه:

                                                           
 2562، رقم احلديث: 80، ص5نان مبا أعطى، جسنن النسائي، كتاب الزكاة، امل (1)
 .6180رقم احلديث: (2)
 .7235، رقم احلديث:163، ص4كتاب األشربة، ج   (3)
 .7340، رقم احلديث:334، ص16ابب إخباره صلى هللا عليه وسلم عن البعث وأحوال الناس يف ذلك اليوم، ج (4)
 .17342، رقم احلديث:500، ص8اخلمر، ج كتاب األشربة واحلد فيها، ابب التشديد على مدمن   (5)
 .21025، رقم احلديث:381، ص10يغنيان، جكتاب الشهادات، ابب: الرجل يتخذ الغالم واجلارية املغنيني، وجيمع عليهما و   (6)
 .10309، رقم احلديث:261، ص13فصل يف الزهد، ج (7)
 .127على صفحة ثقة قد تقدم ذكره  (8)
 .258لى صفحة عقد تقدم ذكره ثقة ثبت  (9)
 . 162، ص22، واملزي، هتذيب الكمال، ج190، ص6والبخاري، التاريخ الكبري، ج ،436، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (10)
 .500، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .500، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
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 .(1)سنة مخسني ومئةمات  وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

 ثقة.: (3) ، وحيىي بن معني(2)قال العجلي
 .(4)وقال أبوحامت: ثقة صدوق

 .(5)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(6)ثقة جليل مرابط من أطول الرجالوقال الذهيب: 

 .(7): ثقةوقال ابن حجر
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة  فالراوي  احلكم على الراوي:

 عبد هللا بن يسار
 .(8)األعرج، موىل ابن عمر، القرشي، مديينعبد هللا بن يسار  امسه ونسبه:

 .(9)وغريهم سامل بن عبد هللا بن عمر، وسهل بن سعد الساعدي، ومسلم املكيروى عن  شيوخه:
 .(10)ن بالل، وعمر بن حممد وغريهمروى عنه إبراهيم بن حممد، وسليمان ب تالميذه:

 (11)سنة مخسني ومئةمات  وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

 .(12)ذكره ابن حبان يف الثقات
 .(13)وقال الذهيب: وثق

 .(14): مقبولوقال ابن حجر
                                                           

 .503، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .701، ص2العجلي، الثقات، ج (2)
 .132، ص6ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (3)
 .132، ص6ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (4)
 .165، ص7ابن حبان، الثقات، ج (5)
 .69، ص2الذهيب، الكاشف، ج  (6)
 .417تقريب التهذيب، صابن حجر،  (7)
 ،233ص ،5والبخاري، التاريخ الكبري، ج ،133، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (8)

 . 162، ص22واملزي، هتذيب الكمال، ج
 .329، ص16هتذيب الكمال، ج املزي، (9)
 .329، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .503، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .23، ص7ابن حبان، الثقات، ج (12)
 .609، ص1، جالذهيب، الكاشف  (13)
 .417تقريب التهذيب، صابن حجر،  (14)
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 مقبول كما قال ابن حجر. فالراوي احلكم على الراوي:
 (1)ساَل بن عبد هللا

 (2)عبد هللا بن عمر

 لى اإلسناداثلثا: احلكم ع
 .مقبولألن فيه عبد هللا بن يسار وهو  ضعيف احلديث هبذا اإلسناد

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
وجه داللة احلديث  أن ثالثة أشخاص املذكورين يف احلديث العاق لوالديه، واملرأة املرتجلة والديوث هم 

 ، وهذه عقوبة معنوية يف حقهم.عوقبوا إبعراض هللا تعاىل عنهم  واحلرمان من نظره تعاىل
 : املعىن اإلمجايل للحديثخامسا

معىن احلديث أن ثالثة أشخاص ال ينظر هللا إليهم نظر رمحة ومغفرة، وإال فال يغيب أحد عن نظره، واملؤمن 
يِ هم، مرحوم يف اآلخرة قطًعا العاق لوالديه املقصر يف أداء احلقوق إليهما واملرأة اليت تتشب ه ابلرجال يف زِ 

اخلمر أي املدمي شربه الذي مات بال توبة والذي  وهيئاهتم والديوث وهو الذي ال غرية له على أهله واملدمن
 .(3)ال يخعطي شيًئا إال من ه ال يدخلون اجلنة ال يستحقون الدخول ابتداء 

  

                                                           
 .45م ذكره على صفحة ثقة تقد (1)
 .40صفحة صحايب جليل تقدم ذكره على  (2)
 .70، ص23، جذخرية العقىب يف شرح اجملتىب (3)
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 التاسع احلديث
بأان املخزومي إبراهيم، قال: أنأخربان إسحق بن  ( أخرج اإلمام النسائي رَحه هللا يف سننه:3461)-77

أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلصوهو املغرية بن سلمة، قال: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن احلسن، عن أيب هريرة، عن النيب 
 .(2)«هن املنافقات(1)املنتزعات واملختلعات»

 أوال: ختريج احلديث
 .(3)هبذا اإلسناد بنحوهوهيب أخرجه اإلمام النسائي يف سننه الكربى من طريق  .1
 .(4)ذكره دون قوله املنتزعات َأيب ِإْدرِيَس، َعْن ثـَْواَبنَ اإلمام الرتمذي يف سننه من طريق  رجهوأخ .2
 .(5)من طريق وهيب، هبذا اإلسناد بنحوه وأخرجه اإلمام البيهقي يف سننه الكربى .3
سناد من طريق اثبت بن يزيد، عن عقبة بن عامر، هبذا اإل وأخرجه اإلمام الطرباين يف املعجم الكبري .4

 .(6)مبعناه
 .(7)، هبذا اإلسناد مبعناهأيب األشهبمن طريق  وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف .5

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 إبراهيمإسحق بن 

إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم بن مطر احلنظلى، أبو حممد و أبو يعقوب، املعروف  امسه ونسبه:
 .(8)اببن راهويه املروزي

 .(9)وغريهمروى عن إمساعيل ابن علية، وسفيان بن عيينة، وعبد هللا بن املبارك  شيوخه:
 .(10)وغريهم روى عنه اجلماعة، وأمحد بن حنبل، حممد بن حيىي الذهلي، وحيىي بن معنيتالميذه: 

 .(11)ولد سنة إحدى وستني ومائةوالدته: 
 .(12)وفاته: مات سنة مثان وثالثني ومئتني
                                                           

 (.65، ص2.)ابن األثري، النهاية، جاملنتزعات واملختلعات: الاليت يطلنب اخللع والطالق من أزواجهن بغري عذر (1)
 .3461قم احلديث:، ر 168، ص6كتاب الطالق، ابب: ما جاء يف اخللع، ج  (2)
 .5626، رقم احلديث:276، ص5كتاب الطالق، اخللع، ج  (3)
 .1186احلديث:، رقم 483، ص2 أَبـَْوابخ الطَّاَلِق َواللِ َعاِن َعْن َرسخوِل هللِا َصلَّى اّللَّخ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَببخ َما َجاَء يف اْلمخْخَتِلَعاِت،(4)
 .14862، رقم احلديث:517، ص7ه للمرأة من مسألتها طالق زوجه، جكتاب اخللع والطالق، ابب ما يكر   (5)
 .935، رقم احلديث:339، ص17ابب العني، ج (6)
 .19257، رقم احلديث:195، ص4كتاب الطالق، ما كره من الكراهية للنساء أن يطلنب اخللع، ج  (7)
 .373، ص2ال، جاملزي، هتذيب الكم (8)
 .374-373، ص2املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .376، ص2املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .359، ص11الذهيب، سري أعالم النبالء ج  (11)
 .388، ص2املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
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 العلماء فيه: أقوال
 .(1)قال أبو زرعة: ما رؤي أحفظ من إسحاق

 .(2)وقال النسائي: ثقة مأمون
 .(3)ثقة حافظوقال ابن حجر: 

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة حافظ  احلكم على الراوي: 
 املغرية بن سلمة

 .(4)املغرية بن سلمة القرشى املخزومى، أبو هشام البصرى امسه ونسبه:
 .(5)سليمان بن املغرية، وعبد هللا بن املبارك، ووهيب بن خالد، وأيب عوانة روى عن: شيوخه

 .(6)روى عنه إسحاق بن راهوية، وإسحاق بن منصور، وعلي بن املديين، وحممد بن بشار تالميذه:
 العلماء فيه: أقوال

 : ثقة.(9) ، والذهيب(8)النسائي، و (7) قال علي ابن املديين
 .(10)يف الثقاتابن حبان وذكره 

 .(11)ثقة ثبتوقال ابن حجر: 
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة  احلكم على الراوي: 

 وهيب
 (.12)وهيب بن خالد بن عجالن الباهلى موالهم، أبو بكر البصرى، صاحب الكرابيس امسه ونسبه:

 (.13)لد احلذاء وغريهمومحيد الطويل، وخاأيوب السختياين، وجعفر بن الصادق، شيوخه: 

                                                           
 .218، ص1هتذيب التهذيب، ج (1)
 .217، ص1هتذيب التهذيب، ج (2)
 .99تقريب التهذيب، ص (3)
 .366، ص28املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .367، ص28مال، جاملزي، هتذيب الك (5)
 .367، ص28املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .367، ص28املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .368، ص28املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .285، ص2الذهيب، الكاشف، ج  (9)
 .169، ص9ابن حبان، الثقات، ج (10)
 .543تقريب التهذيب، ص (11)
 .164، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
 .165-164، ص31ي، هتذيب الكمال، جاملز  (13)
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 .(1)املغرية بن سلمة،و إمساعيل بن علية، وسليمان بن حرب، وعبد هللا بن املبارك وغريهمتالميذه: 
 (.2)سنة مخس وستني ومئةوفاته: 

 العلماء فيه: أقوال
 (.3)كان ثقة كثري احلديث حجةقال ابن سعد:  

 .(4)قال العجلي: ثقة ثبت
 ثقة.: (6)، وابن حجر(5) حامتقال أبو 

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة   احلكم على الراوي:
 (7)أيوب

 (8)البصري احلسن

 (9)أبو هريرة

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 احلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن الرواة فيه كلهم ثقات.

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
ال تستحق دخول  يطلنب اخللع والطالق عن أزواجهن من غري أبس يتداللة احلديث أن النساء الالوجه 
 ، واحلرمان من دخول اجلنة عقوبة معنوية. (10)اجلنة

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
العاصيات النساء الاليت يطلنب اخللع والطالق عن أزواجهن من غري أبس هن املنافقات أي ملسو هيلع هللا ىلص: قال النيب 

 .(11)ابطنا واملطيعات ظاهرا
 سادسا: فوائد احلديث

                                                           
 .165، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .168، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .211، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (3)
 .345، ص2العجلي، الثقات، ج (4)
 .35، ص9ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (5)
 .585تقريب التهذيب، ص (6)
 .265على صفحة  ثقة ثبت حجةم ذكره يف ثقة ثبت تقد (7)
 .81فحة تقدم ذكره على ص ثقة (8)
 .19صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (9)
 .168، ص6السندي، حاشية على سنن النسائي، ج (10)
 .307، ص4الرتمذي، حتفة األحوذي، ج (11)
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 احلث على إطاعة الزوج. .1
 قبح طلب اخللع بغري ضرورة. .2
 وعيد شديد يف حق من ارتكب من األفعال املذكورة. .3
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 العاشر احلديث
ثـََنا  :يف سننه اإلمام الَتمذي رَحه هللا أخرج( 1283)-78 َباينُّ قَاَل: َأْخرَباََن َحدَّ عخَمرخ ْبنخ َحْفٍص الشَّيـْ

، َعْن َأيب أَيُّوَب قَاَل: مسَِْعتخ  ْبنخ َوْهٍب، قَاَل: َأْخرَبَين حخَييُّ ْبنخ َعْبِد اّللَِّ َعْبدخ اّللَِّ  ، َعْن َأيب َعْبِد الرَّمْحَِن احلخبخِليِ 
: ملسو هيلع هللا ىلصَرسخوَل اّللَِّ  َنهخ َوَبنْيَ َأِحبَّ َمْن فـَرََّق َبنْيَ »يـَقخولخ  .(1)«ِتِه يـَْوَم الِقَياَمةِ الَواِلَدِة َوَوَلِدَها فـَرََّق اّللَّخ بـَيـْ

 أوال: ختريج احلديث
، (2)أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق عبدهللا ابن هليعة، عن حيي بن عبد هللا هبذا اإلسناد حنوه .1

 .(3)وأيضا من طريق رشدين، عن حيي بن عبد هللا هبذا اإلسناد حنوه
وهب، عن حيي بن عبد هللا هبذا اإلسناد  أخرجه اإلمام احلاكم يف مستدركه من طريق عبد هللا بن .2

 .(4)حنوه
اإلسناد وأخرجه اإلمام الدارمي يف سننه من طريق عبد هللا بن جنادة، عن أيب عبد الرمحن احلبلى هبذا  .3

 .(5)أبلفاظ متقاربة
وأخرجه اإلمام البيهقي يف سننه من طريق عبد هللا بن وهب، عن حييي بن عبد هللا هبذا اإلسناد  .4

 .(7)، ومن طريق خالد بن محيد، عن العالء بن كثري، عن أيب أيوب األنصاري حنوه(6)حنوه
 جم رواة اإلسنادااثنيا: تر

 عمر بن حفص
حفص بن صبيح، ويقال: عمر ابن حفص بن عمر بن صبيح الشيباين، أبو عمر بن  امسه ونسبه:

 .(8)احلسن اليماين مث البصري
 .(9)وغريهم ن، وأيب داود الطيالسيروى عن أبيه حفص، واحلكم بن سنا شيوخه:

 .(10)روى عنه الرتمذي، وابن خزمية، وحممد بن الليث، وأبو عروبة وغريهم تالميذه:

                                                           
ا جاء يف كراهية أن يفرق بني األخوين أو بني الوالدة وولدها يف سنن الرتمذي، أبواب البيوع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ابب م (1)

 .1283، رقم احلديث:571، ص2البيع، 
 .23499، رقم احلديث:485، ص38ج( 2)
 .23513، رقم احلديث:496، ص38ج( 3)
 .2334احلديث:، رقم 63، ص2كتاب البيوع، ج( 4)
 .2522، رقم احلديث:1611، ص3وولدها، ج كتاب السري، ابب: يف النهي عن التفريق، بني الوالدة( 5)
 .18309، رقم احلديث:212، ص9مجاع أبواب السري، ابب التفريق بني املرأة وولدها، ج( 6)
 .18310املرجع السابق، رقم احلديث: (7)
 .301، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .302، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .302ص ،21املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
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 .(1)مات سنة مخسني ومئتني وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 (2)قال الذهيب: صدوق
 .(3)وقال ابن حجر: صدوق

 رمحه هللا تعاىل. كما قال احلافظ ابن حجرصدوق   فالراوي احلكم على الراوي:
 (4)عبد اَّللم بن وهب

 حىي بن عبد هللا
 .(5) حىي بن عبد هللا بن شريح املعافرى احللىب، أبو عبد هللا املصرى امسه ونسبه:

 .(6)وحي بن مالك، وأيب عبد الرمحن وغريهمو روى عن إبراهيم بن مسلم،  شيوخه:
 .(7)بن هليعة، وابن وهب وغريهمروى عنه جابر بن إمساعيل، والضحاك بن مطر، وا تالميذه:

 .(8)مات سنة ثالث وأربعني ومئة وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(9)قال النسائي: ليس ابلقوي
 .(10)قال ابن معني: ليس به أبس
 .(11)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(12)وقال ابن حجر: صدوق يهم
 رمحه هللا تعاىل. كما قال احلافظ ابن حجريهم  فالراوي صدوق احلكم على الراوي: 

 أبو عبد الرَحن

                                                           
 .302، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .1192، ص5الذهيب، اتريخ اإلسالم، ج (2)
 .411تقريب التهذيب، صابن حجر،  (3)
 .33فحة تقدم ذكره على ص حافظثقة  (4)
 .489، ص7. واملزي، هتذيب الكمال، ج76ص، 3البخاري، التاريخ الكبري، ج (5)
 .489، ص7املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .489، ص7املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .490، ص7املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 35الضعفاء واملرتوكون، صالنسائى،  (9)
 .489، ص7املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .236، ص6ابن حبان، الثقات، ج (11)
 .185تقريب التهذيب، صر، ابن حج (12)
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 .(1)عبد هللا بن يزيد، املعافري، أبو عبد الرمحن احلبلي املصري امسه ونسبه:
 .(2)روى عن جابر بن عبد هللا، وابن عمر، وعقبة بن عامر، وأيب أيوب األنصاري وغريهم شيوخه:

 .(3)بن حيىي املعافري وغريهم روى عنه حيي بن عبد هللا املعافري، وربيعة بن سيف، وعامر ه:تالميذ
 .(4)مات سنة مئة وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 : ثقة.(7)، وابن حجر(6)، والذهيب(5)العجلي قال
 .(8)قال ابن معني: ليس به أبس
 .(9)وذكره ابن حبان يف الثقات

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة   فالراوياحلكم على الراوي: 
 نصارىأبو أيوب األ

خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف، ويقال : ابن عمرو بن عبد عوف بن غنم  امسه ونسبه:
 .(10)، أبو أيوب األنصارى اخلزرجى

 .(11)، وعن أيب بن كعب وغريهمملسو هيلع هللا ىلصروى عن النيب  شيوخه:
 .(12)وغريهم روى عنه األسود بن يزيد، والرباء بن عازب، وسعيد بن املسيب تالميذه:

 .(13)مات سنة اثنتني ومخسني ه:وفات
  

                                                           
 .316، ص16ذيب الكمال، ج. واملزي، هت226، ص5البخاري، التاريخ الكبري، ج (1)
 .316، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .317، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .317، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .66، ص2العجلي، الثقات، ج (5)
 .609، ص1الذهيب، الكاشف، ج (6)
 .329تقريب التهذيب، صابن حجر،  (7)
هـ(، بتحقيق: د. أمحد حممد نور سيف، دار 233الدارمي(، أليب زكراي حيىي بن معني البغدادي )املتوىف:  اتريخ ابن معني )رواية عثمان (8)

 .142دمشق، ص –املأمون للرتاث 
 .51، ص5ان، الثقات، جابن حب (9)
 .368، ص3ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (10)
 .67، ص8املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .67، ص8املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
 .70، ص8املزي، هتذيب الكمال، ج (13)
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 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .صدوقاناحلديث هبذا اإلسناد حسن ألن فيه عمر بن حفص وحيي بن عبد هللا 

 .(1)هذا حديث حسن غريبوقال اإلمام الرتمذي: 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
و هبة أو خدعة يفر ق هللا بينه وبني أوالده وجه داللة احلديث أن من فر ق بني الوالدة وولدها ببيع أ

 القيامة، والتفريق من هللا تعاىل عقوبة معنوية تلزم احلرمان من الرمحة والشفاعة. ووالديه يوم
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

ال  أن من قطع بني الوالدة وولدها ببيع أو هبة أو خدعة يفرق هللا بينه وبني أوالده ووالديهملسو هيلع هللا ىلصقال النيب 
 .(2)يشفعه أحد وال ينصره يوم القيامة

 فوائد احلديثسادسا: 
 .(3)حترمي التفريق بني الوالدة وولدها .1
 .(4)ة هللا عز وجل بعباده؛ حيث حر م التفريق بني ذوي الرحمرمح .2
 .(5)حترمي النياحة .3

                                                           
 سنن الرتمذي، أبواب البيوع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ابب ما جاء يف كراهية أن يفرق بني األخوين أو بني الوالدة وولدها يف (1)

 .1283، رقم احلديث:571، ص2البيع، 
 .2201، ص6مرقاة املفاتيح، جاملال علي القاري،   (2)
غِريب )املتوىف: البدرخ التمام شرح بلوغ املرام، للحسني بن حم (3)

َ
، املعروف ابمل هـ(، بتحقيق: علي بن عبد هللا الزبن، دار  1119مد الالعي 

 .110، ص6م(، ج 2007 -هـ  1428هجر، الطبعة: األوىل، )
رفة ق وتعليق: صبحي بن حممد رمضان، أم إسراء بنت عفتح ذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ املرام، حملمد بن صاحل العثيمني، بتحقي (4)

 .591، ص3م، ج 2006 -هـ  1427بيومي، املكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع، الطبعة: األوىل، 
 -منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري، محزة حممد قاسم، راجعه: الشيخ عبد القادر األرانؤوط، الناشر: مكتبة دار البيان، دمشق  (5)

 .387، ص2م، ج 1990 -هـ  1410اململكة العربية السعودية، عام النشر:  -طائف اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد، ال
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 لرابعالفصل ا
 ابلعلم، واإلمارة واحلدودمروايت العقوابت املعنوية املتعلقة 

 ثة مباحثوفيه ثال
 ابلعلماملبحث األول: العقوابت املعنوية املتعلقة 

 ابإلمارةاملبحث الثاِن: العقوابت املعنوية املتعلقة 
 ابحلدوداملبحث الثالث: العقوابت املعنوية املتعلقة 



 املبحث األول: العقوابت املعنوية املتعلقة ابلعلم
 )وفيه مخسة أحاديث(

 ألولا احلديث
ثنا أبو توبَة، قال: زَعَم الوليدخ، عن  سننه: يفرَحه هللا  أبو داودمام أخرج اإل( 4840)-79 حدَّ

، عن أيب سلمة عن أيب هريرة، قال: قال رسولخ هللا  كلُّ كالِم ال :" -ملسو هيلع هللا ىلص-األوزاعي، عن قـخرََّة، عن الزهريِ 
 .(1)ميخبَدأخ فيِه ابحلمدخ هلل فهو أجذَ 

 أوال: ختريج احلديث
من طريق حممود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، الكربى من طرق: أحدها  أخرجه النسائي يف السنن .1

، واثلثها (3). واثنيها من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، هبذا اإلسناد(2)بنحوه هبذا اإلسناد
 .(5)مرسالً  -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب ، ورابعها من طريق احلسن بن عمر، كالمها عن الزهري، عن (4)طريق عخقيل من

 .(6)بنحوه يف سننه من طريق عبيد هللا بن موسى، عن األوزاعي، هبذا اإلسناد بن ماجهأخرجه ا .2
حيىي بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن األوزاعي، هبذا اإلسناد بنحوه أخرجه أمحد يف مسنده من طريق  .3

 .(7)وبزايدة
 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد

 (8)أبو توبة
 (9)بن مسلم الوليد

                                                           
 .4840، رقم احلديث: 208، ص7ابب اهلدي يف الكالم، جكتاب األدب، ( 1)

 (116، ص4أجذم: املنقطع األبرت الذي ال نظام له. )معامل السنن، ج
، 9احلاجة، وذكر االختالف على أيب إسحاق يف خرب عبد هللا بن مسعود فيه، جاليوم واليلة، ما يستحب من الكالم عند كتاب عمل ( 2)

 .10255، رقم احلديث:184ص
، 9كتاب عمل اليوم واليلة، ما يستحب من الكالم عند احلاجة، وذكر االختالف على أيب إسحاق يف خرب عبد هللا بن مسعود فيه، ج( 3)

 .10256رقم احلديث: ،184ص
، 9واليلة، ما يستحب من الكالم عند احلاجة، وذكر االختالف على أيب إسحاق يف خرب عبد هللا بن مسعود فيه، ج كتاب عمل اليوم( 4)

 .10257، رقم احلديث:184ص
، 9عبد هللا بن مسعود فيه، جكتاب عمل اليوم واليلة، ما يستحب من الكالم عند احلاجة، وذكر االختالف على أيب إسحاق يف خرب ( 5)

 .10258احلديث:، رقم 184ص
 .1894أبواب النكاح، ابب خطبة النكاح، رقم احلديث:( 6)
 .8712، رقم احلديث:329، ص14مسند أيب هريرة رضي هللا عنه، ج( 7)
 .184ثقة قد تقدم ذكره على صفحة ( 8)
 .187ثقة قد تقدم ذكره على صفحة ( 9)
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 يعبد الرَحن األوزاع
 .(1)عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد وقد قيل بن حيمد بن عبد عمرو األوزاعي امسه ونسبه:

 .(2)روى عن قرة بن عبد الرمحن، وعمرو بن مرة عطاء، والزهري، ، وحيىي بن أيب كثري وغريهم شيوخه:
 .(3)روى عنه عبيد هللا بن موسى، ومالك، والثوري، والوليد بن مسلم، وحممد بن يوسف تالميذه:

 .(4)ولد سنة مثانني والدته:
 .(5)مات سنة سبع ومخسني ومائةوفاته: 

 العلماء فيه: أقوال
 .(6)ال عمرو بن علي: األئمة يف احلديث أربعة: األوزاعي، ومالك، وسفيان الثوري، ومحاد بن زيدق

 .(7)وقال ابن سعد: كان ثقة مأموان صدوقا فاضال خريا كثري احلديث والعلم والفقه
 .(8)بو حامت: إمام متبع ملا مسعل أوقا

 .(9)وقال ابن حجر: ثقة
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة  فالراوي  احلكم على الراوي:

 قرة
قرة بن عبد الرمحن بن حيويل بن انشرة ابن عبد بن عامر بن أمي بن احلارث الكتعي بن مالك امسه ونسبه: 

اليسع بن ثوب بن ثويب املعافري، أبو حممد، ويقال أبوحيويل املصري، بن عمرو ابن يعفر بن شراحيل بن 
 .(10)إنه مدين األصليقال 

 .(11): روى عن الزهري، وربيعة، وشريك بن عبد هللا، وحيىي بن سعيد، ويزيد بن أيب حبيبشيوخه
 .(12)همروى عنه األوزاعي، وحيوة بن شريح، وابن هليعة، وعبد هللا بن وهب، والليث وغري  تالميذه:

                                                           
. ابن حجر، 638، ص1. الذهيب، الكاشف، ج 266، ص5والتعديل، ج. ابن أيب حامت، اجلرح 62، ص7جابن حبان، الثقات،  (1)

 .347. ابن حجر، تقريب التهذيب، 238، ص6هتذيب التهذيب، ج، 
 املراجع السابقة. (2)
 املراجع السابقة. (3)
 .62، ص7ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .412، ص1رجال صحيح مسلم،  (5)
 .266، ص5امت، اجلرح والتعديل، جابن أيب ح (6)
 .339، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (7)
 .186، ص1ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج  (8)
 .347ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (9)
 .141، ص7. البخاري، التاريخ الكبري، ج581، ص23هتذيب الكمال،  (10)
 .582، ص23هتذيب الكمال،  (11)
 .582، ص23ل، هتذيب الكما (12)
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 .(1)تويف سنة سبع وأربعني ومئةوفاته: 
 العلماء فيه: أقوال
 .(2)يكتب حديثه: لعجليقال ا

 .(3)وقال أبو زرعة: األحاديث اليت يرويها مناكري
 .(4)وقال أبو حامت، والنسائي: ليس بقوي

 .(5)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(6)وقال ابن حجر: صدوق له مناكري

 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا. صدوقفالراوي احلكم على الراوي: 
 (7)الزهري

 (8)أبو هريرة

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .وهو صدوقحسن ألن فيه قرة بن عبد الرمحن احلديث هبذا اإلسناد 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
لذي ال يبتدأ فيه حبمد هللا تعاىل كإنسان أن النيب صلى هللا عليه وسلم جعل الكالم ا وجه داللة احلديث

، فهي عقوبة معنوية يف حق من ال وال حيبِ ونه ذوم ومن املعلوم أن الناس ينفرون من مثل هذا الشخصجم
 يبتدأ كالمه ابحلمد. 

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
عنه وإرشادا إىل استفتاح  يبتدأ فيه حبمد هللا تعاىل إبنسان جمذوم تنفرياالكالم الذي ال ملسو هيلع هللا ىلصشبه النيب 

 .(9)الكالم ابحلمد
 سادسا: فوائد احلديث

                                                           
 .582، ص23، هتذيب الكمال (1)
 .217، ص2العجلي، الثقات، ج (2)
 .132، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (3)
 .132، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (4)
 .342، ص7ابن حبان، الثقات، ج (5)
 .355ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (6)
 .16ثقة قد تقدم ذكره على صفحة  (7)
 .19ذكره على صفحة صحايب جليل تقدم  (8)
 .314، ص3، جالشوكاين، نيل األوطار (9)
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 .1احلث على ذكر هللا يف كل وقت على حال طهارة وغريها .1
 الرتغيب على استفتاح الكالم حبمد هللا تعاىل. .2
 .مشروعية احلمد هلل يف اخلطبة .3

                                                           
 .86، ص4التوضيح لشرح اجلامع الصحيح، ج 1
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 الثاِن احلديث
بن نصر بن علي قال: حدثنا حدثنا علي سننه:  يفرَحه هللا  الَتمذيأخرج اإلمام ( 2655)-80

حممد بن عباد اهلنائي قال: حدثنا علي بن املبارك، عن أيوب السختياين، عن خالد بن دريك، عن ابن 
 .(1)«رمن تعلم علما لغري هللا أو أراد به غري هللا فليتبوأ مقعده من النا»قال: ملسو هيلع هللا ىلصعمر، عن النيب 

 أوال: ختريج احلديث
حممد بن عباد -كالمها-ننه من طريق زيد بن أخزم، وأبو بدر عباد بن الوليد أخرجه ابن ماجه يف س .1

 .(2)مثله اهلنائي، هبذا اإلسناد
، هبذا من طريق حممد بن معمر، عن حممد بن عباد اهلنائي سننه الكربىيف  اإلمام النسائيأخرجه و  .2

 .(3)مثلهاإلسناد 
 رواة اإلسناد اجم: تر نيااث

 (4)علي بن نصر
 باد اَلنائيحممد بن ع

 .(5)حممد بن عباد اهلنائي، أبو عباد البصري امسه ونسبه:
 .(6)أيب إسحاق وغريهمروى عن علي بن املبارك اهلنائي، ومحيد بن مهران، وشعبة، ويونس بن  شيوخه:

 .(7)روى عنه علي بن نصر، وزيد بن أخزم، وعباد بن الوليد، وحممد بن سعد وغريهم  تالميذه:
 فيه:العلماء  أقوال

 .(8)قال أبو حامت: صدوق
 .(9)وقال ابن حجر: صدوق

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  صدوقفالراوي  احلكم على الراوي:

                                                           
 .2655، رقم احلديث: 430، ص4ابب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا، ج، أبواب العلم( 1)
 .258احلديث:رقم ، 174، ص1أبواب السنة، ابب االنتفاع ابلعلم والعمل به، ج( 2)
 .5879، رقم احلديث:392، ص5كتاب العلم، من تعلم العلم لغري هللا عز وجل، ج( 3)
 .154ثقة قد تقدم ذكره على صفحة  (4)
 486، وابن حجر، تقريب التهذيب، ص 246، ص9، وابن حجر، هتذيب التهذيب، ج445، ص25هتذيب الكمال،  (5)
 .446، ص25هتذيب الكمال،  (6)
 جع السابق.املر  (7)
 .14، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج  (8)
 .111، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
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املباركعلي بن   
 .(1)على بن املبارك اهلنائى، البصرى امسه ونسبه:

 .(2)ن أيب كثري وغريهمروى عن أيوب السختياين، وحيىي بن أيب كثري، وهشام بن عروة، وحيىي ب شيوخه:
 .(3)روى عنه حممد بن عباد اهلنائي، ووكيع، وابن علية، وحيىي بن سعيد القطان وغريهم تالميذه:

 العلماء فيه: أقوال
 : ثقة.(7)، واآلجري(6)، وابن املديين(5)، وأبو حامت(4)العجليقال 

 .(8)وقال النسائي: ليس به أبس
 .(9)ن متقنا ضابطاكا ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال:و 

الكوفيني وقال ابن حجر: ثقة كان له عن حيىي ابن أيب كثري كتاابن أحدمها مساع واآلخر إرسال فحديث 
 .(10)عنه فيه شيء

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة   احلكم على الراوي:
 (11)أيوب السختياِن

 خالد بن دريك
 .(12)شاميخالد بن دريك، ال امسه ونسبه:

 .(13)روى عن عائشة، وابن عمر، وعبد هللا بن حمرييز، ويعلى بن منية، وغريهم شيوخه:

                                                           
 .111، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .111، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .112، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .156، ص2العجلي، الثقات، ج (4)
 .203، ص6تعديل، جابن أيب حامت، اجلرح وال (5)
 .141اتريخ أمساء الثقات، ص  (6)
أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي  سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود السجستاين يف ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (7) 

امعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية هـ(، احملقق: حممد علي قاسم العمري، عمادة البحث العلمي ابجل275السِ ِجْستاين )املتوىف: 
 .307م، ص1983هـ، ص1403السعودية، الطبعة: األوىل، 

 .114، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .213، ص7ابن حبان، الثقات، ج (9)
 404ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (10)
 .147فحة تقدم ذكره على ص ثبت حجةثقة  (11)
، الذهيب، الكاشف، 201، ص4، ابن حبان، الثقات، ج 328، ص3، ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج 54، ص8ل، هتذيب الكما  (12)

 .86، ص3، ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج، 363، ص1ج 
 املراجع السابقة. (13)
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 .(1)روى عنه أيوب السختياين، واألوزاعي، وقتادة، وابن عون، وأبو بشر وغريهم تالميذه:
 العلماء فيه: أقوال

 : ثقة.(3)، والنسائي(2)ابن أيب مرمي قال
 .(4)قال إسحاق بن منصور:مشهور

 .(5)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(6)قال ابن حجر: ثقة يرسل

 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.ثقة فالراوي  احلكم على الراوي:
 (7)ابن عمر

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 وهو صدوق.احلديث هبذا اإلسناد حسن ألن فيه حممد بن عباد اهلنائي 

 .(8)حسن غريبهذا حديث  وقال اإلمام الرتمذي:
 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

يدخل النار. هذا عقوبة معنوية من طلب العلم للمال، والشهرة، واجلاه من الدنيا؛ أن  وجه داللة احلديث
 يف حقه. 

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
دنيا عوقب ومن يطلب العلم لغرض من أغراض ال أن يتعلم ابتغاء وجه هللا. املسلمب على جي

 ابحلرمان من اجلنة.
 سادسا: فوائد احلديث

 الواجب على املؤمن يف عباداته كلها ومنها طلب العلم أن يتعلم ابتغاء وجه هللا. .1
 النهي عن تعلم العلم ألغراض الدنيا. .2
 .9فيه الوعيد الشديد على تعلم العلم ألجل الدنيا كاملال واجلاه .3

                                                           
 .54، ص8، هتذيب الكمال، 146، ص3البخاري، التاريخ الكبري، ج  (1)
 .54، ص8هتذيب الكمال،  (2)
 .54، ص8هتذيب الكمال،  (3)
 .328، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج  (4)
 .201، ص4ابن حبان، الثقات، ج  (5)
 .187ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (6)
 .40صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (7)
 .2655، رقم احلديث: 430، ص4سنن الرتمذي، ج (8)
 هللا بن عبد الرمحن الراجحي، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية سنن ابن ماجة، لعبد العزيز بن عبدشرح  9
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 الثالث احلديث
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا سريج سننه:  يفرَحه هللا  أبو داود أخرج اإلمام( 3664)-81

بن النعمان، حدثنا فليح، عن أيب طوالة عبد هللا بن عبد الرمحن بن معمر األنصاري، عن سعيد ابن يسار 
 "من تعلم علما مما يبتغى به وجه هللا عزوجل اليتعلمه إال: -ملسو هيلع هللا ىلص -عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 

 .(1)عرف اجلنة يوم القيامة" يصيب به عرضا من الدنيا مل جيدل
 أوال: ختريج احلديث

فليح  عن -كالمها-يونس بن حممد، وسريج بن النعمانمن طريق  ابن ماجه يف سننهاإلمام أخرجه  .1
 .(2)هبذا اإلسناد بن سليمان

 فليح بن سليمان نع -كالمها-يونس، وسريج بن النعمانمن طريق  أمحد يف مسندهاإلمام أخرجه و  .2
 .(3)هبذا اإلسناد

 اهد:و وللحديث ش
 .(4)أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه عن ابن عمر .1
 .(5)وأخرجه اإلمام ابن ماجه يف سننه عن ابن عمر .2
 . (6)وأخرجه اإلمام النسائي يف سننه الكربى عن ابن عمر .3

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 (7)أبو بكر بن أيب شيبة

 النعمانسريج بن 
 .(8)سريج بن النعمان، ، اجلوهري، أبو احلسني، البغدادي وغريهم امسه ونسبه:

 .(9)روى عن فليح، وابن عيينة، ومحاد بن سلمة، وعبد هللا بن وهب، وأيب الزاند وغريهم: شيوخه
                                                           

http://www.islamweb.net17، ص5، ج. 
 .3664، رقم احلديث: 504، ص5كتاب العلم، ابب يف طلب العلم لغري هللا عز وجل، ج  (1)
 .252حلديث:، رقم ا169، ص1كتاب أبواب السنة، ابب االنتفاع ابلعلم والعمل به، ج  (2(
 .8457، رقم احلديث:169، ص14ج (3(
 .2655احلديث: ، رقم 33، ص5كتاب أبوب العلم، ابب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا، ج  (4(
 258، رقم احلديث:174، ص1كتاب أبواب السنة، ابب االنتفاع ابلعلم والعمل به، ج  (5(
، ولفظه: "من تعلم علما لغري هللا، أو أراد به غري 5879، رقم احلديث:392ص، 5كتاب العلم، من تعلم العلم لغري هللا عز وجل، ج  (6)

 هللا، فليتبوأ مقعده من النار.
 .168على صفحة قد تقدم ذكره  حافظ ثقة (7)
، هتذيب الكمال، 306، ص8، ابن حبان، الثقات، ج 388، ص1، العجلي، الثقات، ج205، ص4البخاري، التاريخ الكبري، ج  )8( 

 .229، ص1، ابن حجر، تقريب التهذيب، 220-218، ص10
 أيضا. (9)
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 .(1)البخاري، وأمحد بن حنبل وغريهمو أبو بكر بن أيب شيبة،  روى عنهتالميذه:
 .(2)ئتنيسبع عشرة وماسنة  وفاته:

 العلماء فيه: أقوال 
 .: ثقة(4) أبو عبيد اآلجري، و (3)قال أبو حامت

 .(5)وقال النسائي: ليس به أبس
 .(6)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(7)ثقة يهم قليال  وقال ابن حجر:
 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا. ثقةفالراوي احلكم على الراوي: 

 فليح
 .(8)ح بن سليمان بن أيب املغرية بن حنني موىل آل زيد بن اخلطاب بن نفيل العدويفلي امسه ونسبه:

 .(9)وغريهم روى عن انفع، والزهري، وصاحل بن عجالن، وهشام بن عروة، واألعرج: شيوخه 
 .(10)غريهم الطيالسي أبو داودروى عنه سريج بن النعمان، ابن املبارك، وابن وهب، و  تالميذه:

 .(11)مثان وستني ومائة مات سنة وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .: ليس ابلقوي( 14)، وابن معني(13)أبو حامت، و (12)قال النسائي
 .(15)وذكره ابن حبان يف الثقات

                                                           
 أيضا. (1)
 .483، ص2اتريخ مولد العلماء ووفياهتم،  (2)
 .305، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (3)
 .300، ص10اتريخ بغداد، ج (4)
 .300، ص10اتريخ بغداد، ج (5)
 .306، ص8ابن حبان، الثقات، ج  (6)
 .229، ص1لتهذيب، ابن حجر، تقريب ا (7)
، ابن حبان، 364، ص1احلفاظ، ، تذكرة 486، ص5، ابن سعد، الطبقات الكربى، ج133، ص7البخاري، التاريخ الكبري، ج  (8)

 .448، ابن حجر، تقريب التهذيب، ص125، ص2، الذهيب، الكاشف، ج324، ص7الثقات، ج
 املراجع السابقة. (9)
 املراجع السابقة. (10)
 .354، ص7لنبالء، سري أعالم ا (11)
 .87، ص1الضعفاء واملرتوكون للنسائي،  (12)
 .85، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (13)
 .85، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (14)
 .324، ص7ابن حبان، الثقات، ج (15)
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 .(1)خلطأصدوق كثري ا وقال ابن حجر:
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.صدوق كثري اخلطأ  فالراوي احلكم على الراوي: 

 أبو طوالة
 .(2)عبد هللا بن عبد الرمحن بن معمر، أبو طوالة، األنصاري، املديين امسه:

 .(3)أنس بن مالك، وسعيد بن املسيب، وعطاء بن يسار وغريهمو  ،عن سعيد بن يسار روىشيوخه: 
 .(4)أنس، وإمساعيل بن جعفر، والدراوردي، وخالد، وغريهمفليح، ومالك بن  روى عنهتالميذه: 

 العلماء فيه: أقوال
 .(5)قال ابن سعد: ثقة كثري احلديث

 : ثقة.(7)ابن حجرو  (6)قال أبوحامتو 
 .(8)وذكره ابن حبان يف الثقات

 ه هللا تعاىل.كما قال احلافظ ابن حجر رمح  ثقةفالراوي  احلكم على الراوي:
 ن يساربسعيد 

 .(9)ملسو هيلع هللا ىلصسعيد بن يسار، أبو احلباب، املدين، موىل ميمونة زوج النيب  امسه ونسبه:
 .(10)روى عن أيب هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة أم املؤمنني وغريهم شيوخه:

 .(11)روى عنه أبو طوالة، وسعيد املقربي، وسهيل بن أيب صاحل، وابن عجالن وغريهم تالميذه:
 .(12)مات سنة سبع عشرة ومائةوفاته: 

  

                                                           
 .448ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (1)
، 5، ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج130، ص5اري، التاريخ الكبري، ج، البخ401-400، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (2)

، ابن حجر، 568، ص1، الذهيب، الكاشف، ج220-217، ص15، هتذيب الكمال، 32ص، 5، ابن حبان، الثقات، ج95-94ص
 .311، ابن حجر، تقريب التهذيب، ص297، ص5هتذيب التهذيب، ج، 

 املراجع السابقة. (3)
 ابقة.املراجع الس (4)
 .401-400، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (5)
 .95، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (6)
 .311ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (7)
 .32، ص5ابن حبان، الثقات، ج (8(
 .120، ص11املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .121، ص11املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .121، ص11املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .272، ص1، واتريخ مولد العلماء ووفياهتم، 217، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (12)
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 العلماء فيه: أقوال
 .(1)قال ابن سعد: ثقة كثري احلديث

 .: ثقة(6)أبو حامت، و (5)النسائي، و (4) ابن معني، و (3) أبوزرعة، و (2)وقال العجلي
 (7)حبان يف الثقات.وذكره ابن 

 .(8)وقال ابن حجر: ثقة متقن
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.  ثقةفالراوي احلكم على الراوي: 

 (9)أبو هريرة

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .كثري اخلطأ  حسن ألن فيه فليح وهو صدوقاحلديث هبذا اإلسناد 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
الطيبة حني  ال جيد ريح اجلنةمن طلب العلم للمال، والشهرة، واجلاه من الدنيا؛ أن  داللة احلديثوجه 

 . واحلرمان من ريح اجلنة عقوبة معنوية.جيده علماء الدين من مكان بعيد وتوجد من مسرية مخسمائة

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
كالعلوم الدينية وال يتعلمه إال لينال وحيصل بذلك العلم حظا ماال أو هللا   من تعلم علما مما يطلب به رضا

ح اجلنة الطيبة حني جيده علماء الدين من مكان بعيد وتوجد من مسرية مخسمائة ال جيد ري ،جاها من الدنيا
 .(10)ديثاحلسنة على ما ورد يف 

 سادسا: فوائد احلديث
 .تقدم يف احلديث السابق

  

                                                           
 .217، ص5ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (1)
 .407، ص1العجلي، الثقات، ج (2)
 ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (3)
 .102، ص4ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج،  (4)
 .211، ص11هتذيب الكمال،  (5)
 .72، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (6)
 .279، ص4ابن حبان، الثقات، ج (7)
 .243ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (8)
 .19صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (9)
 .305، ص1، جاملال القاري، مرقاة املفاتيح (10)
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  الرابع احلديث
حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محاد بن عبد سننه:  يفرَحه هللا  ابن ماجةأخرج اإلمام  (253)-82

، قال: "من طلب العلم ليماري -ملسو هيلع هللا ىلص -عن ابن عمر، عن النيب  حدثنا أبو كرب األزدي، عن انفعالرمحن، 
 .(1)النار"به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فهو يف 

 أوال: ختريج احلديث
ال قال"فهو يف مثله إ برد بن سنان أيب العالء، عن مكحول من طريق الدارمي يف سننهأخرجه اإلمام  .1

 .(2)جهنم"

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 هشام بن عمار

 .(3)هشام بن عمار بن نصري بن ميسرة بن أابن السلمي، أبو الوليد الدمشقي امسه ونسبه:
 .(4)ومالك وغريهم، بن عيينة، وابقية بن الوليد، روى عن محاد بن عبد الرمحن شيوخه:

 .(5)وغريهمالدمشقي وأبو زرعة  ،وبقي بن خملد والنسائي، ،ودأبو داروى عنه البخاري، و  تالميذه:
 .(6)سنة مخس وأربعني ومائتنيمات  وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(7)قال العجلي: ثقة صدوق
 : صدوق.(9)، وابن حجر(8)قال أبو حامت

 .(10)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(11)حافظوقال الذهيب: 

 كما قال  احلافظ ابن حجر.ق  صدو فالراوي  احلكم على الراوي:

                                                           
 .170، ص1ابب االنتفاع ابلعلم والعمل به، ج أبواب السنة، (1)
 .385، رقم احلديث: 378، ص1التوبيخ ملن يطلب العلم لغري هللا، ج ابب (2)
 .242، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .244-242، ص30هتذيب الكمال، ج (4)
 .245-244، ص30هتذيب الكمال، ج (5)
 .233، ص9ابن حبان، الثقات، ج (6)
 .332، ص2العجلي، الثقات، ج (7)
 .67، ص9لتعديل، جابن أيب حامت، اجلرح وا (8)
 .573ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (9)
 .233، ص9ابن حبان، الثقات، ج (10)
 .337، ص2الذهيب، الكاشف، ج (11)
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 َحاد بن عبد الرَحن
 .(1)محاد بن عبد الرمحن الكليب، أبو عبد الرمحن الشامي من أهل قنسرين امسه ونسبه:

 .(2)روى عن مساك بن حرب، وأيب كرب األزدي، وأيب إسحاق السبيعي، وغريهم شيوخه:
 .(3)وغريهم لوليد بن مسلموا، روى عنه صاحل بن حممد الرتمذي، وهشام بن عمار تالميذه:

 .(4)وأربعني ومائتنيسنة مخس مات  وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(5)قال ابن عدي: قليل الرواية
 .(6)قال أبو زرعة: يروي أحاديث مناكري

 .(7)شيخ جمهول، منكر احلديث، ضعيف احلديثقال أبو حامت: 
 .(8)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(9)وقال الذهيب: ضعف
 .(10)ضعيفل ابن حجر: قا

 كما قال  احلافظ ابن حجر.ضعيف  فالراوي  احلكم على الراوي:
 أبو كرب األزدي

 .(11)أبو كرب األزدي امسه ونسبه:
 .(12)انفع موىل ابن عمرروى عن  شيوخه:

 .(13)روى عنه محاد بن عبد الرمحن الكليب تالميذه:

                                                           
 .281، ص7املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .281، ص7املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .245-244، ص30هتذيب الكمال، ج (3)
 .233، ص9ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .245-244، ص30ب الكمال، جهتذي (5)
 .143، ص3ديل، جابن أيب حامت، اجلرح والتع (6)
 .143، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (7)
 .233، ص9ابن حبان، الثقات، ج (8)
 .250، ص1الذهيب، الكاشف، ج (9)
 .178ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (10)
 .225، ص34املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .225، ص34هتذيب الكمال، جاملزي،  (12)
 .225، ص34املزي، هتذيب الكمال، ج (13)
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 .(1)سنة مخس وأربعني ومائتنيمات  وفاته:
 ء فيه:العلما أقوال

 : جمهول.(4)وابن حجر، (3)الذهيب، و (2)قال أبو حامت
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.جمهول  فالراوي  احلكم على الراوي:

  (5)انفع
 ابن عمر)6(

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
وهو  كما فيه أاب كرب األزدي  وهو ضعيف محاد بن عبد الرمحن ضعيف ألن فيهاحلديث هبذا اإلسناد 

 .جمهول
 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

ودخل يف النار، و  اجلنة للتفاخر، والشهرة، واجلاه، واملال حرم منمن طلب العلم أن  وجه داللة احلديث
 عقوبة معنوية.-كما مرَّ -اإلخبار بدخول النار 

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
أو ينوي به حتصيل املال واجلاه  به عاف العقول أو يفاخريجادل به ضلمن طلب العلم  -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب قال 

وصرف وجوه الناس العوام إليه وجعلهم كاخلدم له أو جعلهم انظرين إذا تكلم متعجبني من كالمه إذا تكلم 
 .7لبال دوام مث فضل هللا واسع فإن شاء عفا بال دخو النار  جمتمعني حوله إذا جلس أنه يستحق

 سادسا: فوائد احلديث
 . 8فيه الوعيد الشديد على طلب العلم ألغراض الدنياف .1
فيه بيان بعض أغراض الدنيا اليت يطلب هبا العلم وهي:تعلم العلم للمجادلة ابلسفهاء، والتفاخر به  .2

 وصرف وجوه الناس إليه. واحلصول على املال واجلاه
                                                           

 .233، ص9ابن حبان، الثقات، ج (1)
 .143، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (2)
 .454، ص2الذهيب، الكاشف، ج (3)
 .669ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (4)
 .118ثقة ثبت تقدم ذكره على صفحة  (5)
 .40ذكره على صفحة  صحايب جليل تقدم (6)
 .111، ص1، جكفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجهالسندي،   7
شرح سنن ابن ماجة، لعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية  8

http://www.islamweb.net 6، ص17، ج. 
 



349 

 

 احلث على اإلخالص يف طلب العلم. .3
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 اخلامساحلديث 
َبةخ ْبنخ َسِعيٍد، سننه:  يفرَحه هللا  أبو داودأخرج اإلمام  (1469)-83 ، َوقـختَـيـْ ثـََنا أَبخو اْلَولِيِد الطََّياِلِسيُّ َحدَّ

ثـَهخْم، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َأيب مخ  ْبِن َلْيَكَة، َعْن َعْبِد اّللَِّ َويَزِيدخ ْبنخ َخاِلِد ْبِن َمْوَهٍب الرَّْمِليُّ، مبَْعَناهخ، َأنَّ اللَّْيَث َحدَّ
َوقَاَل: يَزِيدخ، َعِن اْبِن َأيب مخَلْيَكَة، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيب َسِعيٍد. َوقَاَل  -ِد ْبِن َأيب َوقَّاٍص َأيب هَنِيٍك، َعْن َسعْ 

َبةخ: هخَو يف ِكَتايب، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيب َسِعيٍد   .(1)مَلْ يـَتَـَغنَّ اِبْلقخْرآنِ  لَْيَس ِمنَّا َمنْ ملسو هيلع هللا ىلص: قَاَل قَاَل َرسخولخ اّللَِّ  -قـختَـيـْ
 أوال: ختريج احلديث

 .(2)مرفوعا أيب سلمة، عن أيب هريرة من طريق البخاري يف صحيحهأخرجه اإلمام  .1
وذكره ، سعد بن أيب وقاصعن عبد الرمحن بن السائب، من طريق  يف سننه وأخرجه اإلمام ابن ماجه .2

 .(3)مطوال
مليكة،  عن ابن أيب -ثالثتهم-وليث عمرو سعيد بن حسان من طريقوأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  .3

 .(4)هبذا اإلسناد مثله
هبذا مليكة،  ابن أيبعن  -كالمها-وليث  عمرو بن دينارمن طريق يف سننه  الدارميوأخرجه اإلمام  .4

 .(5)اإلسناد مثله
رو بن عم، و الليث، و ابن جريج، و عمرو بن دينارمن طريق  يف مستدركه احلاكموأخرجه اإلمام  .5

 .(6)هبذا اإلسناد مثلهمليكة،  عن ابن أيب -كلهم-احلارث
 ابن أيبعن  -كالمها- عمرو بن دينارو  ليثمن طريق  يف سننه الكربى البيهقيوأخرجه اإلمام  .6

 .(7)هبذا اإلسناد مثلهمليكة، 

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 (8)أبو الوليد الطيالسي

                                                           
 .595، ص2ابب كيف يستحبُّ الرتتيل يف القراءة، جن، سنن أيب داؤد، أبواب فضائل القرآ (1)
، 9ابب قول هللا تعاىل: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري، ج، كتاب التوحيد  (2)

 .7527، رقم احلديث: 154ص
 .362، ص2قرآن، جابب يف حسن الصوت ابل، لسنة فيهاأبواب إقامة الصلوات وا (3)
 .1549و1512و1476رقم احلديث:  (4)
، 2187، ص4، وكتاب فضائل القرآن، ابب: التغين ابلقرآن، ج1531، رقم احلديث: 934، ص2ابب التغين ابلقرآن، ج، كتاب الصالة  (5)

 .3531رقم احلديث: 
 .2094أىل 2091رقم احلديث: ، 758، ص1 حسن الصوت ابلقرآن، جابب يف، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها (6)
 21048و21047، رقم احلديث: 388، ص10ابب يف حسن الصوت ابلقرآن، ج، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها (7)
 .230ثقة تقدم ذكره على صفحة  (8)
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 قتيبة بن سعيد)1(
 يزيد بن خالد 

 .(2)يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد هللا بن موهب الرملي أبو خالد اهلمداين ه ونسبه:امس
 .(3)وغريهمروى عن الليث بن سعد، وبكر بن مضر، واملفضل ابن فضالة  شيوخه:

 .(4)وغريهم، وأبو زرعة الرازي، وأمحد بن داود املكي أبو داودروى عنه  تالميذه:
 .(5)مائتنيمات سنة اثنتني وثالثني و  وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

 .ثقة:(8)، وابن حجر(7)، والذهيب(6)بقي بن خملد قال
 .(9)وذكره ابن حبان يف الثقات

 هللا تعاىل.كما قال احلافظ ابن حجر رمحه فالراوي ثقة   احلكم على الراوي:
 (10)الليث

 عبد هللا بن أيب َنيك
 .(11) ومي، يقال: عبيد هللاعبد هللا بن أيب هنيك، القرشئ، املخز  امسه ونسبه:

 .(12)روى عن سعد بن أيب وقاص شيوخه:
 .(13) روى عنه عبد هللا بن أيب مليكة تالميذه:

 .(14)مات سنة سبع عشرة ومئة وفاته:

                                                           
 .30ثقة ثبت تقدم ذكره على صفحة  (1)
 .329ص ،8والبخاري، التاريخ الكبري، ج .114، ص32املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .115، ص32املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .115، ص32املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .116، ص32املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .323، ص11ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج (6)
 .381، ص2الذهيب، الكاشف، ج (7)
 .162حجر، تقريب التهذيب، صابن (8)
 .276، ص9ابن حبان، الثقات، ج (9)
 .35ثبت تقدم ذكره على صفحة  ثقة (10)
 .24، ص6. وابن سعد، الطبقات الكربى، ج401، ص5والبخاري، التاريخ الكبري، ج .229، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .230، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
 .230، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (13)
 .24، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (14)
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 العلماء فيه:  أقوال
 .(3)ثقة ابن حجر:، و (2)الذهيب، و (1)قال العجلي

 .(4)وذكره ابن حبان يف الثقات
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ي ثقة  فالراو  احلكم على الراوي:

 (5)أيب سعيد بنسعيد 

 سعد بن أيب وقاص
عبد مناف بن زهرة بن كالب بن سعد بن أيب وقاص.واسم أيب وقاص مالك بن وهيب بن  امسه ونسبه:

ق، مرة ويكىن أاب إسحاق. وأمه محنة بنت سفيان بن أمية بن عبد ُشس بن عبد مناف بن قصي، أبو إسحا
 .(6)القرشي، الزهري

 .(7)، وعن خولة بنت حكيمملسو هيلع هللا ىلصروى عن النيب  شيوخه:
 .(8)الزبري وغريهمجابر بن مسرة، وسعيد بن املسيب، وعلقمة بن قيس، وعروة بن روى عنه  تالميذه:

 .(9)سنة إحدى ومخسنيمات وفاته: 
 اثلثا: احلكم على اإلسناد

 .م ثقاتصحيح ألن الرواة فيه كلهاحلديث هبذا اإلسناد 
 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

فقال عنه النيب صلى  (10)حيسن صوته بهمن مل يراعي اآلداب أثناء قراءة القرآن وال أن  وجه داللة احلديث
 هللا عليه وسلم أنه ليس منا.

  

                                                           
 .114، ص2الثقات، ج العجلي، (1)
 .604، ص1، جالذهيب، الكاشف (2)
 .312ابن حجر، تقريب التهذيب، ص(3)
 .74، ص5ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .179ة ثقة تقدم ذكره على صفح (5)
 .101، ص3ابن سعد، الطبقات الكربى، ج .43، ص4والبخاري، التاريخ الكبري، ج .309، ص10املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .310، ص10ملزي، هتذيب الكمال، جا (7)
 .311، ص10املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .313، ص10املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .285، ص9اجلامع الصغري، جالصنعاين، التنوير شرح  (10)
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 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
ألن حتسني الصوت مما يزيد القرآن حسناً حيسن صوته به  أى ليس منا من مل يتغن ابلقرآنمعىن احلديث 

عند السامع ويدعوه إىل اإلقبال على مساعه ولكن شرطه أن ال يغري اللفظ وال ُيل ابلنظم وال ُيفي حرفًا 
 .(1)وال يزيد حرفاً وإال حرم إمجاعاً 

أن جيعَل القرآَن  املؤمن اخلاشع أن مراده وضعخ القرآن موضَع الغناء واختياره مكانه، فعلىوقال ابن العريب: 
مقاَمه ويتنزه قلبه به، ويرتَك ما ال يعنيه، ويشتغل مبا يعنيه. ومن مل يفعل كذلك واشتغل ابللهو والغناء 

 .(2)وليس على طريقهملسو هيلع هللا ىلصوأضاَع فيه وقته وجعَل القرآن خلَف ظهره، فإنه ليس منه
 سادسا: فوائد احلديث

 .(3)ءةمشروعية حتسني الصوت ابلقراداللة على يف احلديث  .1
 .(4)تحباب اجلهر بقراءة القرآنواس .2

                                                           
 .285، ص9الصنعاين، التنوير شرح اجلامع الصغري، ج (1)
 .330، ص1الكشمريي، فيض الباري على صحيح البخاري ، ج (2)
 .130، ص8، جاملنهل العذب املورودالسبكي،  (3)
 .601، ص3فتح املنعم، ج (4)
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  املبحث الثاِن: العقوابت املعنوية املتعلقة ابإلمارة
 )وفيه مخسة أحاديث(

 األول احلديث
ثـََنا : يف سننه أخرج اإلمام الَتمذي رَحه هللا (2224)-84 ثـََنا بـخْنَداٌر، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: أبو داودَحدَّ

َْيدخ ْبنخ  ثـََنا محخ ، قَاَل: كخْنتخ َمَع َأيب َبْكرََة حَتَْت َحدَّ ِمْهرَاَن، َعْن َسْعِد ْبِن أَْوٍس، َعْن زاَِيِد ْبِن كخَسْيٍب الَعَدِويِ 
اِق، فـََقاَل أَِمرِياَن يـَْلَبسخ ثَِياَب الفخسَّ  ِمْنرَبِ اْبِن َعاِمٍر َوهخَو َُيْطخبخ َوَعَلْيِه ثَِياٌب رِقَاٌق، فـََقاَل أَبخو ِباَلٍل: اْنظخرخوا ِإىَل 

: َمْن َأَهاَن سخْلطَاَن هللِا يف اأَلْرِض َأَهانَهخ اّللَّخ ملسو هيلع هللا ىلصأَبخو َبْكرََة: اْسكخْت مسَِْعتخ َرسخوَل هللِا   .(1)يـَقخولخ
 أوال: ختريج احلديث

 .(2)مفصالأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق حممد بن بكر، هبذا اإلسناد  .1
 .(3)نده من طريق أيب داود، هبذا اإلسناد مثلهالطيالسي يف مس أبو داودوأخرجه  .2
 .(4)ابن عساكر يف  اترُيه من طريق أيب داود، هبذا اإلسناد مثلهوأخرجه  .3

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 (5)بندار

 (6)الطيالسي أبو داود

 َحيد بن مهران
 .(7)اخلياط، وهو محيد بن أيب محيد، الكنديمحيد بن مهران،  امسه ونسبه:

 .(8)وغريهم روى عن احلسن البصري، وسعد بن أوس العدوي، وقتادة، وابن سريين :شيوخه
 .(9)وغريهم الطيالسي، وأبو عاصم، وحممد بن عباد، ومسلم بن إبراهيم أبو داود روى عنهتالميذه: 

                                                           
 .2224، رقم احلديث: 72، ص4أبواب الفنت، ابب، ج (1)
 .20495، رقم احلديث: 135، ص34، وج20433، رقم احلديث: 79، ص34ج (2)
 –، بتحقيق: الدكتور حممد بن عبد احملسن الرتكي، دار هجر هـ(204مسند أيب داود الطيالسي، أليب داود الطيالسي البصرى )املتوىف:  (3)

 .210، ص2م، ج 1999 -هـ  1419مصر، الطبعة: األوىل، 
هـ(، بتحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر 571لقاسم علي بن احلسن املعروف اببن عساكر )املتوىف: اتريخ دمشق، أليب ا (4)

 .255، ص29م، ج 1995 -هـ  1415ر: للطباعة والنشر والتوزيع، عام النش
 .120ثقة تقدم ذكره على صفحة  (5)
 .48فحة تقدم ذكره على ص ثقة (6)
 .398، ص7املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .398، ص7املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .398، ص7املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
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 العلماء فيه:  أقوال
 : ثقة.(3)وابن حجر، (2)قال الذهيب، (1)حيىي بن معني قال

 .(4)ه أبسقال أبو داؤد: ليس ب
 .(5)وذكره ابن حبان يف الثقات

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة   فالراوياحلكم على الراوي: 
 سعد بن أوس

 .(6)سعد بن أوس، العدوي البصري امسه ونسبه:
 .(7)وغريهم سريين، وزايد بن كسيب العدوي، وسيار بن خمراقروى عن أنس بن : شيوخه

 .(8)وغريهميد بن مهران الكندي، وأبو عبيدة احلداد، وحممد بن دينار البصري روى عنه محتالميذه: 
 .(9)ولد سنة مخس ومخسني ومئة :والدته
 .(10) مات سنة تسع وثالثني ومائتني وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

 .(11)معني:ضعيفقال حيىي بن 
 .(12)قال أبو حامت: صاحل

 .(13)وذكره ابن حبان يف الثقات
 (14)ضعيف :قال الذهيب

 .(15): صدوق له أغاليطوقال ابن حجر
                                                           

 .229، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (1)
 .355، ص1الكاشف، جالذهيب،  (2)
 .182صتقريب التهذيب، ابن حجر،  (3)
 .328سؤاالت، صأبو داود، ال (4)
 .191، ص6ثقات، جابن حبان، ال (5)
 .53، ص4. والبخاري، التاريخ الكبري، ج251، ص10املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .252، ص10املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .252، ص10املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .117، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .117، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .80، ص4اجلرح والتعديل، ججابن أيب حامت،  (11)
 .80، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (12)
 .377، ص6ابن حبان، الثقات، ج (13)
 .428، ص1الذهيب، الكاشف، ج (14)
 .230صتقريب التهذيب، ابن حجر،  (15)
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 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.صدوق  فالراوياحلكم على الراوي: 
 زايد بن كسيب

 .(1)زايد بن كسيب، العدوي امسه ونسبه:
 .(2)أيب بكرة الثقفيروى عن : شيوخه

 .(3)موغريه سعد بن أوس البصري، ومسلم بن سعيد روى عنهتالميذه: 
 العلماء فيه:  أقوال

 .(4)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(5)قال الذهيب: وثق
 .(6): مقبولوقال ابن حجر

 تعاىل.كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا مقبول  فالراوي احلكم على الراوي: 
 أبو بكرة

قفى، صاحب نفيع بن احلارث بن كلدة بن عمرو بن عالج بن أىب سلمة، أبو بكرة الثامسه ونسبه: 
 .(7)ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 .(8)ملسو هيلع هللا ىلصالنىب روى عن شيوخه: 
 .(9)عبد الرمحن بن جوشن، واألحنف بن قيس، واحلسن البصرى، وابن سريين وغريهم روى عنهتالميذه: 

 .(10)اثنتني ومخسنيمات سنة وفاته: 
 اثلثا: احلكم على اإلسناد

 .فيه زايد بن كسيب وهو مقبولألن  ضعيف احلديث هبذا اإلسناد
 .(11)هذا حديث حسن غريبوقال اإلمام الرتمذي: 

                                                           
 .366، ص3. والبخاري، التاريخ الكبري، ج504، ص9املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 504، ص9املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 504، ص9املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .259، ص4ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .412، ص1الذهيب، الكاشف، ج (5)
 .220صتقريب التهذيب، ابن حجر،  (6)
 .5، ص30ال، ج املزي، هتذيب الكم (7)
 .6، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .6، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .16، ص2كشف املشكل من حديث الصحيحني، ج  (10)
 .2224، رقم احلديث: 72، ص4سنن الرتمذي، أبواب الفنت، ابب، ج (11)
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 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
وإهانة هللا عقوبة من ، عوقب إبهانة هللا له اخلليفةهو أن من أهان القرآن أو  وجه داللة احلديث
  العقوابت املعنوية.

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
يعمل  ة القرآن أن الإهانف، أو اخلليفة سلطان هللا يف األرض هو القرآناملراد ابلسلطان الدليل والربهان، و 

إهانته اإلعراض عما جيب من امتثال أوامره واجتناب ، وإن يراد به اخلليفة فمبا أمر به وهنى عنه يقيمبه وال 
 .(1)أهانه هللا بكل نوع من اإلهانةفعقوبته خمالفته، واخلروج عليه وشق عصا املسلمني 

 فوائد احلديث سادسا:
 عصيان اإلمام سبب العقوبة وهي اإلهانة. .1
 .(2)فيه دليل على حترمي قتال السلطان العادل واخلروج عليه .2
 إطاعة اإلمام.احلث على  .3

  

                                                           
 .336، ص3التَّحبري إليَضاح َمَعاين التَّيسري، ج  (1)
 .536، ص2، جملغتذي على جامع الرتمذيالسيوطي، قوت ا (2)
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 الثاِناحلديث 
ثـََنا خَ  :يف سننهأخرج اإلمام النسائي رَحه هللا  (5388)-85 ، قَاَل: َحدَّ اِلدخ ْبنخ َأْخرَباََن حمخَمَّدخ ْبنخ اْلمخَثىنَّ

َْيٌد، َعْن احلََْسِن، َعْن َأيب َبْكرَةَ  ثـََنا محخ ْعتخهخ ِمْن َرسخوِل اّللَِّ  احْلَاِرِث، قَاَل: َحدَّ َلمَّا ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: َعَصَميِن اّللَّخ ِبَشْيٍء مسَِ
َتهخ، قَاَل: « َمِن اْسَتْخَلفخوا؟»َهَلَك ِكْسَرى قَاَل:   .(1)"«ْوا أَْمَرهخمخ اْمَرأَةً َلْن يـخْفِلَح قـَْوٌم َولَّ »قَالخوا: بِنـْ

 أوال: ختريج احلديث
  .(2)عوف، عن احلسن، عن أيب بكرة مثلهأخرجه اإلمام البخاري  يف صحيحه من طريق  .1
 .(3)احلسن، عن أيب بكرة مبعناهوأخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه من طريق  .2

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 حممد بن املثىن

 .(4)البصرياملثىن بن عبيد بن قيس بن دينار العنزي أبو موسى  حممد بنامسه ونسبه: 
 .(5)خالد بن احلارث، وابن مهدي، والقطان، وغندر، وابن عيينة وغريهم روى عنشيوخه: 
 .(6)وغريهم روى عنه ابن ماجة، وأبو زرعة، وأبو حامت، والذهلي، وبقي بن خملد تالميذه:

 .(7) ولد سنة سبع وستني ومائة والدته:
 .(8) مات سنة اثنتني ومخسني ومائتنيوفاته: 

 العلماء فيه: أقوال
 .(9)وقال أبو حامت: صاحل احلديث صدوق

 .(10)وقال النسائي: ال أبس به كان يغري يف كتابه

                                                           
 .227، ص8كتاب آداب القضاة، ابب النهي عن استعمال النساء يف احلكم، ج  (1)
ابب الفتنة وأيضا يف كتاب الفنت،  4425، رقم احلديث: 26، ص3كتاب الصوم، ابب من مل يدع قول الزور، والعمل به يف الصوم، ج  (2)

 .7099قم احلديث: ، ر 55، ص9جاليت متوج كموج البحر، 
 . 2262، رقم احلديث: 97، ص4، جابب ما جاء يف النهي عن سب الرايحأبواب الفنت،  (3)
، ابن أيب حامت، اجلرح 9، ص8، ابن حبان، الثقات، ج214، ص2، الذهيب، الكاشف، ج378-375، ص1مال، هتذيب الك (4)

، ابن حجر، تقريب 427-425، ص9يب التهذيب، ج، ابن حجر، هتذ، 193، ص1العجلي، الثقات، ج، 57، ص2والتعديل، ج
 .81التهذيب، ص

 املراجع السابقة. (5)
 املراجع السابقة. (6)
 .427، ص9ر، هتذيب التهذيب، ج، ابن حج (7)
 املرجع السابق. (8)
 .95، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (9)
 .426، ص9ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج،  (10)
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 .(1)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(2)وقال الذهيب: ثقة ورع

 .(3)وقال ابن حجر:ثقة حافظ
 تعاىل.كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا فظ  فالراوي ثقة حا احلكم على الراوي:

 خالد بن احلارث
 .(4)خالد بن احلارث بن عبيد، أبو عثمان، اهلجيمي، البصري امسه ونسبه:

 .(5)محيد الطويل هشام بن حسان، وأشعث، وعوف، وابن عجالن، وشعبة وغريهم روى عنشيوخه: 
 .(6)وغريهمالوهاب احلجىب، وأمحد بن حنبل عبد هللا بن عبد حممد بن املثىن، روى عنه  تالميذه:
 .(7)سنة عشرين ومائة ولدوالدته: 

 .(8) سنة ست ومثانني ومائة مات سنةوفاته: 
 العلماء فيه: أقوال

 .(9)قال أبو حامت: إمام ثقة
 .(10)وقال أبو زرعة: الصدوق
 .(11)وقال النسائي: ثقة ثبت

 .(12)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(13)ة ثبتوقال ابن حجر: ثق

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة ثبت  احلكم على الراوي: 
                                                           

 .9، ص8لثقات، جابن حبان، ا (1)
 .214، ص2الذهيب، الكاشف، ج (2)
 .81ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (3)
، 325، ص3، ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج145، ص3، البخاري، التاريخ الكبري، ج214، ص7، ابن سعد، الطبقات الكربى  (4)

، ابن حجر، هتذيب التهذيب، 362، ص1اشف، ج، الذهيب، الك39-35، ص8، هتذيب الكمال، 267، ص6ابن حبان، الثقات، ج
 .187، ابن حجر، تقريب التهذيب، ص83-82، ص3ج، 

 املراجع السابقة. (5)
 املراجع السابقة. (6)
 .187ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (7)
 املرجع السابق. (8)
 325، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (9)
 املرجع السابق. (10)
 .38، ص8، هتذيب الكمال (11)
 .267، ص6ابن حبان، الثقات، ج (12)
 .187ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (13)
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 َحيد
محيد بن أيب محيد الطويل، أبو عبيدة اخلزاعي، البصري، موىل طلحة الطلحات، ويقال:  امسه ونسبه:

 .(1)السلمي، والدارمي
 .(2)وغريهم عباسابن  وانفع، والعقيلي، وعكرمة موىلأنس بن مالك،  روى عن شيوخه: 
 .(3)عبيد هللا بن عمر، وحيىي بن سعيد، ومالك، وشعبة وغريهمروى عنه  خالد بن احلارث،  تالميذه:

 .(4)ولد سنة مثان وستني والدته:
 .(5)مات سنة اثنني وأربعني ومئةوفاته: 

 العلماء فيه: أقوال
 .(6)مالكثقة كثري احلديث إال أنه رمبا دلس عن انس بن قال ابن سعد: 

 .(7)حيىي بن معني: ثقةقال 
 .(8)وقال ابن خراش: ثقة صدوق

 .(9)وذكره ابن حبان يف الثقات
 . (10)ثقة مدلس وقال ابن حجر:

كما قال احلافظ ابن حجر رمحه   وأما تدليسه فهو عن أنس بن مالكفالراوي ثقة  احلكم على الراوي:
 هللا تعاىل.

 احلسن
 .(11)ن يسار، أبو سعيد موىل األنصار، البصرياحلساحلسن بن أيب امسه ونسبه: 

                                                           
، 365-355، ص7، هتذيب الكمال، 219، ص3، ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج348، ص2البخاري، التاريخ الكبري، ج  (1)

 . 187يب، ص، ابن حجر، تقريب التهذ41-38، ص3، هتذيب التهذيب، 352، ص1والذهيب، الكاشف، ج
 املراجع السابقة. (2)
 املراجع السابقة. (3)
 .148ص، 4ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .187، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (5)
 .187، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (6)
 .359، ص7املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .359، ص7املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .148، ص4ابن حبان، الثقات، ج (9)
 .181ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (10)
، 4، ابن حبان، الثقات، ج42-40، ص3، ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج132-114ص، 7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (11)

، ابن حجر، 584-563، ص4، سري أعالم النبالء، 324-323، الذهيب، الكاشف، ج127-95، ص6، هتذيب الكمال، 123ص
 .160، ابن حجر، تقريب التهذيب، ص270-263، ص2لتهذيب، ج، هتذيب ا
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 .(1)عن أيب هريرة، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، ، وأنس، وجابر وغريهم روىشيوخه: 
 .(2)محيد الطويل، وأيوب، وقتادة، ومساك بن حرب وغريهمتالميذه: 

 .(3)مات سنة عشر ومائةوفاته: 
 العلماء فيه: أقوال

 .(4)سن جامعا عاملا، رفيعا، فقيها، ثقة، مأموانكان احلقال ابن سعد:  
 .(5)ثقةوقال العجلي: 

 .(6)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(7)وقال ابن حجر: ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثريا ويدلس

 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.فالراوي ثقة  احلكم على الراوي:
 (8)بكرةأبو 

 اإلسناد اثلثا: احلكم على
 .الرواة فيه كلهم ثقاتألن  صحيحاحلديث هبذا اإلسناد 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
بنفي الفوز والفالح، وعدم الفوز عوقبوا  أن أي قوم ملكوا أمرهم امرأة هو وجه داللة احلديث
 والفالح عقوبة معنوية.

 اإلمجايل للحديثخامسا: املعىن 
أجاب له خليفة يف ملكه؟ أهل فارس أي شخص جعل أصحابه -ملسو هيلع هللا ىلص- ملا مات كسرى سأل النيب

لن يفوز ابخلري قوم ملكوا  -ملسو هيلع هللا ىلص-أبهنم ملكو أمرهم بنت كسرى. فقال النيب -الصحابة رضي هللا عنهم
واملرأة عورة ال تصلح لذلك ملا بلغه أن أمرهم امرأة وذلك لنقصها وضعفها وألن الوايل مأمور ابلربوز للرعية 

بوران بنت كسري وإذا كانوا ال يفلحون فال تصلح والية املرأة القضاء وال الفتيا وال شيئاً من  فارس ملكوا
 .(9)أمور املسلمني العامة

                                                           
 املراجع السابقة. (1)
 املراجع السابقة. (2)
 .160ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (3)
 .114، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (4)
 .292، ص1العجلي، الثقات، ج (5)
 .123، ص4ابن حبان، الثقات، ج (6)
 .160ب، صابن حجر، تقريب التهذي (7)
 .305صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (8)
 .123، ص9التَّنويرخ َشرْحخ اجلَاِمع الصَِّغرِي، ج (9)
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 سادسا: فوائد احلديث
 .(1)النكاحيف احلديث دليل على أن املرأة ال تلي اإلمارة وال القضاء وال عقد  .1
 طبيعتها. حرص اإلسالم على أن يبعد املرأة عن مجيع ما ُيالف .2
ويف هذا دليل على سفه أولئك الكفار من الغربيني وغري الغربيني، الذين صاروا أذانابً للغرب يقدسون  .3

املرأة أكثر من تقديس الرجل؛ ألهنم يتبعون ألولئك األراذل من الكفار الذين مل يعرفوا لصاحب 
 .(2)هفضلالفضل 

ل التأكيد، وفيه إشعار أبن الفالح للعرب، إخبار بنفي الفالح يف املستقبل عن أهل فارس علي سبي .4
  .3وأن هللا تعايل سيجعل ملكهم مسخراً هلم فيكون معجزة

                                                           
 .6، ص30املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .140، ص3ج ،شرح رايض الصاحلني، العثيمني (2)
 .2574، ص8، جالكاشف عن حقائق السننالطييب،  3
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 لثلثاااحلديث 
ثنا وهبخ بنخ بقية، عن خالٍد.  :يف سننهرَحه هللا  أبو داودأخرج اإلمام  (4338)-86 ثنا حدَّ وحدَّ

قال: قال أبو بكر بعد أن محد هللا، وأثىن عن إمساعيل، عن قيٍس،  -املعىن-عمرو بن عون، أخربان هخَشيم 
، إنكم تقرؤون هذه اآلية وتضعوهنا على غري مواضعها:  ُكْم الم يمُضرُُّكْم ﴿عليه: اي أيها الناسخ عملمْيُكْم أمنْ ُفسم

يْ ُتمْ  فلم  يقول: "إن  الناس إذا رأوا الظاملَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-، وإان مسعنا النيبَّ -قال عن خالد-﴾(1)ممْن ضملَّ إِّذما اْهتمدم
 -ملسو هيلع هللا ىلص -أيخذوا على يَديه أوشك أن يعخمَّهم هللا بعقاب". وقال عمرو، عن هخَشيم: وإين مسعت رسوَل هللا 

وا، مث ال يخغريَّ  وا إال يوِشكخ أن يعمَّهخمخ هللا يقول: "ما ِمن قوٍم يخعَملخ فيهم ابملعاصي، مث يَقِدرخوَن على أن يخغريِ 
 .(2)منه بعقاب"

 أوال: ختريج احلديث
 هبذا اإلسنادعن إمساعيل بن أيب خالد،  يزيد بن هارونمن طريق سننه يف الرتمذي جه اإلمام أخر  .1

 .(3)مبعناه
 هبذا اإلسنادأسامة، عن إمساعيل بن أيب خالد،  أيبمن طريق سننه يف ابن ماجة وأخرجه اإلمام  .2

 .(4)مبعناه
 .(5)بنحوه ا اإلسنادهبذعن إمساعيل بن أيب خالد،  قوأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طر  .3
 .(6)بنحوهمعاوية، عن األعمش، هبذا اإلسناد  من طريق أيبالسنن الكربى يف البيهقي وأخرجه اإلمام  .4
 هبذا اإلسنادإمساعيل بن أيب خالد،  عنمروان بن معاوية، من طريق مسنده يف احلميدي وأخرجه  .5

 .(7)مبعناه
 اإلسناداثنيا: تراجم رواة 

 وهب بن بقية
 .(8)وهب بن بقية بن عثمان بن سابور بن عبيد بن آدم بن زايد الواسطي ه:امسه ونسب

 .(9)وغريهموهشيم، وخالد الواسطي، وعاصم بن هالل ، روى عن محاد بن زيد: شيوخه

                                                           
 105املائدة: (1)
 .4338، رقم احلديث: 393، ص6، جابب األمر والنهييب داود، كتاب املالحم، أبوداود، سنن أ (2)
 .2168، رقم احلديث: 37، ص4جابب ما جاء يف نزول العذاب إذا مل يغري املنكر، ، أبواب الفنت (3)
 .4005، رقم احلديث: 1227، ص2جابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ، كتاب الفنت (4)
 .53و29و19و1 رقم احلديث: (5)
 .17154، رقم احلديث: 442، ص8جكتاب الصالة،   (6)
 .3، رقم احلديث: 149، ص1جأحاديث أيب بكر الصديق،  (7)
 .115، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .116-115، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
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 .(1)وغريهم ، وأبو زرعة، وأبو يعلى املوصلي وبقي بن خملدأبو داودمسلم، و  روى عنهتالميذه: 
 .(2)ومئةولد سنة مخس ومخسني  :والدته
 .(3) مات سنة تسع وثالثني ومائتني وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .: ثقة(7)وابن حجر، (6)الذهيب، و (5)معنيحيىي بن ، و (4)قال اخلطيب
 (8)وذكره ابن حبان يف الثقات

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة   فالراوياحلكم على الراوي: 
 خالد بن عبد هللا 

 .(9)خالد بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن يزيد الطحان، الواسطي، موىل مزينة ه:امسه ونسب
 .(10)وغريهم محيد الطويل، وخالد احلذاء، وسعيد بن أيب عروبةروى عن : شيوخه

 .(11)وغريهم ومسدد بن مسرهد، زيد بن احلباب، و وهب بن بقية روى عنهتالميذه: 
 .(12)ولد سنة عشر ومئة والدته:
 .(13)سنة تسع وسبعني ومئة ماتوفاته: 

 العلماء فيه:  أقوال
 : ثقة.(17)روابن حج ،(16)والنسائي، (15)، وأبو زرعة(14)قال حممد بن سعد

                                                           
 .116، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .711، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .117، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .633، ص15اخلطيب، اتريخ بغداد، ج (4)
 .117، ص31املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .356، ص2الذهيب، الكاشف، ج (6)
 .584صتقريب التهذيب، ابن حجر،  (7)
 .229، ص9ابن حبان، الثقات، ج (8)
 .160، ص3يخ الكبري، جوالبخاري، التار  .99، ص8املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .100، ص8املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .101، ص8املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .103، ص8املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
 .103، ص8الكمال، جاملزي، هتذيب  (13)
 .313، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (14)
 .341، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (15)
 .102، ص8ذيب الكمال، جاملزي، هت (16)
 .584صتقريب التهذيب، ابن حجر،  (17)
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 .(1)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(2)حافظ، إمام، ثبتقال الذهيب: 

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة فالراوياحلكم على الراوي: 
 عمرو بن عون

البزاز، موىل أيب عمرو بن عون بن أوس بن اجلعد السلمي الواسطي أبو عثمان الواسطي  ونسبه: امسه
 .(3)العجفاء السلمي

 .(4)وغريهمروى عن هشيم بن بشري، ومحاد بن زيد، وخالد بن عبد هللا : شيوخه
 .(5)وغريهم ، وأبو حامت الرازي، وحيىي بن معنيأبو داودالبخاري، و  روى عنهتالميذه: 

 .(6)مات سنة مخس وعشرين ومئتنيوفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 : ثقة.(9)، وأبوحامت(8)، والعجلي(7)قال حممد بن سعد
 .(10)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(11)ثقة ثبت :وقال ابن حجر
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة ثبت   فالراوياحلكم على الراوي: 

  (12)هشيم بن بشري
 (13)اعيل بن أيب خالدإمس

                                                           
 .267، ص6ابن حبان، الثقات، ج (1)
 .277، ص8، جسري أعالم النبالءالذهيب،  (2)
 .361، ص6والبخاري، التاريخ الكبري، ج .177، ص22املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .178، ص22املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .179-178، ص22لكمال، جاملزي، هتذيب ا (5)
 .361، ص6والبخاري، التاريخ الكبري، ج (6)
 .316، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (7)
 .181، ص2العجلي، الثقات، ج (8)
 .252، ص6ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (9)
 .485، ص8ابن حبان، الثقات، ج (10)
 .425صتقريب التهذيب، ابن حجر،  (11)
 .124فحة ذكره على صم تقدثقة ثبت  (12)
 .101فحة تقدم ذكره على ص ثبتثقة  (13)
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 قيس بن أيب حازم
 .(1)قيس بن أيب حازم، امسه حصني بن عوف، البجلي، الكويف امسه ونسبه:

 .(2)وغريهم روى عن أيب بكر الصديق، وعمر، وعلي، وعبد هللا بن مسعود: شيوخه
 .(3)وغريهمإمساعيل بن أيب خالد، وأبو إسحاق، وطارق بن عبد الرمحن  روى عنهتالميذه: 

 .(4)مات سنة سبع وتسعنيوفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 .ثقة :(8)، وابن حجر(7)، والذهيب(6)، وابن معني(5)قال العجلي
 .(9)وذكره ابن حبان يف الثقات

 حجر رمحه هللا تعاىل.كما قال احلافظ ابن   ثقة فالراوي احلكم على الراوي:
 أبو بكر الصديق

أبو قحافة، بن عامر القرشي التيمي، أبو بكر الصديق خليفة  عبد هللا بن عثمان وهو إمسه ونسبه:
 .(10)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وصاحبه يف الغار

 .(11)روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم: شيوخه
وسعيد بن املسيب وعبد هللا بن الزبري، وعبد هللا  ،وجابر بن عبد هللاأنس بن مالك، روى عنه تالميذه: 

 .(12)وغريهم بد هللا بن عمر بن اخلطاببن عباس، وع
تويف يوم االثنني، وقيل: ليلة الثالاثء لثمان، وقيل: لثالث بقني من مجادى األوىل سنة ثالث وفاته: 

 .(13) عشرة من اهلجرة
 صحايب جليل.احلكم على الراوي: 

                                                           
 .145، ص7والبخاري، التاريخ الكبري، ج .11-10، ص24املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .12-11، ص24املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .13-12، ص28املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .16، ص28املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .220، ص2ثقات، جالعجلي، ال (5)
 .102، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (6)
 .102، ص7والتعديل، جابن أيب حامت، اجلرح  (7)
 .198، ص4جسري أعالم النبالء، الذهيب،  (8)
 .307، ص5ابن حبان، الثقات، ج (9)
 .282، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .282، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .283، ص15زي، هتذيب الكمال، جامل (12)
 .287، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (13)
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 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .احلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن الرواة فيه كلهم ثقات

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
 سبب العذاب. مع القدرة عليه اإلمساك عن تغيري املنكرهو أن  وجه داللة احلديث

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
الناس فاسقا ومل مينعوه عن ظلمه أوشك أن يعمهم هللا بنوع من العذاب، وويل لقوم يعمل فيهم إذا رأى 

ممن يعمله مث مل يغريوه فيعمهم هللا منه بعقاب الن من مل يعمل اذا كانوا أكثر ممن  ابملعاصي هم أمنع وأكثر
 .(1)يعمل كانوا قادرين على تغيري املنكر غالبا فرتكهم له رضا

 سادسا: فوائد احلديث
  .أن املعاصي اليت تظهر وال تنكر سبب للعقوابت واملصائب .1
 تعاىل.ة، كما أنه يدل على التهاون يف دين هللا أن السكوت ذاته يعد معصية يستحق صاحبه العقوب .2

 .أن الذنوب منها ما يعجل هللا عقوبته، ومنها ما ميهل هبا إىل اآلخرة .3
  .2أهل احلق واخلري أنه جيرئ العصاة والفساق على .4

  

                                                           
 .366، ص2جامع الصغري، التيسري بشرح اجل (1)
2 /4090https://dorar.net/aqadia/ 
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 الرابعاحلديث 
ا وكيع، حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثن :يف سننهرَحه هللا  أبو داودأخرج اإلمام  (3474)-87

ثالثة ال يكلمهم هللا يوم ملسو هيلع هللا ىلص: »حدثنا األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 
القيامة، رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعين كاذاب، ورجل ابيع 

 .(1)«"مل يف له إماما فإن أعطاه وىف له، وإن مل يعطه
 يثأوال: ختريج احلد

جرير بن و  ،عبد الواحد بن زايد ني: أحدمها من طريقيف صحيحه من طريق البخاريأخرجه اإلمام  .1
سفيان، ، واثنيهما من طريق (2)مبعناههبذا اإلسناد عن األعمش،  -ثالثتهم-أيب محزةو عبد احلميد، 

 .(3)مبعناه عن عمرو، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة
 أيبعن  -كليهما-كريب  بكر بن أيب شيبة، وأيب ريق أيبيف صحيحه من ط مسلموأخرجه اإلمام  .2

 .(4)بنحوه مبعناهمعاوية، عن األعمش، هبذا اإلسناد 
 .(5)األعمش، هبذا اإلسناد بنحوهمن طريق وأخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه  .3
 .(6)مبعناه معاوية، عن األعمش، هبذا اإلسناد من طريق أيبسننه يف النسائي وأخرجه اإلمام  .4
 .(7)بنحوهمعاوية، عن األعمش، هبذا اإلسناد  أيب رجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريقوأخ .5

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 (8)أبو بكر بن أيب شيبة

 (9)وكيع

 (10)األعمش

                                                           
 .3474، رقم احلديث: 343، ص5كتاب البيوع، ابب يف منع املاء، ج  (1)
وكتاب الشهادات، ابب اليمني بعد  ،2358، رقم احلديث: 110، ص3ج، ابب إمث من منع ابن السبيل من املاء، كتاب املساقاة (2)

، رقم احلديث: 79، ص9جوكتاب األحكام، ابب من ابيع رجال ال يبايعه إال للدنيا،  .2672، رقم احلديث: 178، ص3ج العصر،
7212. 

 .7446، رقم احلديث: 133، ص9ج[، 23: ابب قول هللا تعاىل: }وجوه يومئذ انضرة إىل رهبا انظرة{]القيامة، كتاب التوحيد (3)
 .4462، رقم احلديث: 103، ص1جاحللف الواجب للخديعة يف البيع، ، كتاب البيوع (4)
 . 1595، رقم احلديث: 203، ص3جأبواب السري، ابب ما جاء يف نكث البيعة،  (5)
 .2583، رقم احلديث: 246، ص7جابب حد السارق، أبواب احلدود،  (6)
 .10226و7442يث: رقم احلد (7)
 .168على صفحة قد تقدم ذكره  حافظ ثقة (8)
 .152على صفحة تقدم ذكره ثقة تقدم  (9)
 .94على صفحة ثقة قد تقدم ذكره  (10)
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 (1)أبو صاحل
 (2)أبو هريرة

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .الرواة فيه كلهم ثقاتألن  صحيحاحلديث هبذا اإلسناد 

 عىن اإلمجايل للحديثخامسا: امل
 : هؤالء هم يوم القيامة عنهم هللا إبعراض أشخاص من العصاة ثالثةملسو هيلع هللا ىلصتوعد 

الرجل منع مسافرا فضل ماء عنده، سواء كان بنفسه أو معه راحلته أو رواحله، فإن املاء يبذل له، وال  .1
 نه.حيال بينه وبي

ليت تكون فيها األميان مغلظة، والبائع الذي حلف على سلعة بعد العصر ألن هذا من األوقات ا .2
 لريوجها ولينفقها.

والرجل ابيع إمامه أو إمام املسلمني من أجل الدنيا، ال من أجل أن يقوم ابلشيء الذي جيب عليه،  .3
يسخط، فبيعته إمنا هي من أجل فإن حصل له الذي ابيع من أجله رضي، وإن مل حيصل ذلك فإنه 

ايم ﴿: املعروف على الوجه الذي شرعه هللا عز وجل يف قولهالدنيا، وليست من أجل السمع والطاعة يف
ْنُكمْ  ا الَّذِّينم آممُنوا أمطِّيُعوا اَّللَّم ومأمطِّيُعوا الرَُّسولم ومُأْويلِّ األمْمرِّ مِّ  .(4)﴾(3)أمي ُّهم

 سادسا: فوائد احلديث
وز له أن أن صاحب املاء أحق من ابن السبيل وقت احلاجة، فإذا وىف حاجته ال جي علىفيه داللة  .1

 مينع ابن السبيل.
 وفيه وعيد شديد على إبطال البيعة واخلروج على اإلمام. .2
 وفيه كل عمل ال يقصد به رضا هللا تعاىل فهو فاسد. .3
 وعيد شديد على احلالف الكاذب. .4

  

                                                           
 .133فحة تقدم ذكره على ص ثقة (1)
 .19صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (2)
 59النساء: (3)
 .396ص، 13شرح سنن أيب داود، ج (4)
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 اخلامساحلديث 
ْنِذِر  يف سننه: رَحه هللا اإلمام الَتمذيأخرج  (1329)-88

خ
ثـََنا َعِليُّ ْبنخ امل ثـََنا َحدَّ الكخويفُّ قَاَل: َحدَّ

ِإنَّ َأَحبَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »حمخَمَّدخ ْبنخ فخَضْيٍل، َعْن فخَضْيِل ْبِن َمْرزخوٍق، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأيب َسِعيٍد قَاَل: قَاَل َرسخولخ اّللَِّ 
َوأَبـَْغَض النَّاِس ِإىَل اّللَِّ َوأَبـَْعَدهخْم ِمْنهخ جَمِْلًسا ِإَماٌم  يـَْوَم الِقَياَمِة َوأَْداَنهخْم ِمْنهخ جَمِْلًسا ِإَماٌم َعاِدٌل، النَّاِس ِإىَل اّللَِّ 

 .(1)«َجائِرٌ 
 أوال: ختريج احلديث

 .(2)الفضيل بن مرزوق، هبذا اإلسناد مبعناهوأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق  .1
 .(3)عبد هللا بن املبارك مبعناهوأخرجه اإلمام البيهقي يف سننه الكربى من طريق  .2
 .(4)عبد هللا بن املبارك مبعناهوأخرجه اإلمام البيهقي يف شعب اإلميان من طريق   .3

 تراجم رواة اإلسناد اثنيا:
 علي بن املنذر الكويف

 .(5)احلسن الكويف األعور املعروف ابلطريقيعلي بن املنذر بن زيد األودي األسدي، أبو  امسه ونسبه:
 .(6)وغريهمنة، وابن منري، ووكيع بن اجلراح حممد بن فضيل، وابن عيي روى عن شيوخه:

 .(7)وغريهم الرتمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن صاعد، وابن أيب حامت روى عنهتالميذه: 
 .(8)مات سنة ست ومخسني ومئتني وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(9)قال أبو حامت: صدوق ثقة
 .(10)وقال النسائي: شيعي حمض، ثقة

 .(11)الثقات وذكره ابن حبان يف

                                                           
 .1329، رقم احلديث: 310، ص3ج ابب ما جاء يف اإلمام العادلسنن الرتمذي، أبواب األحكام،  الرتمذي، (1)
 .11525و11174رقم احلديث:  (2)
 .20169، رقم احلديث: 151، ص10جكتاب آداب القاضي،  (3)
 .6981، رقم احلديث: 473، ص9جطاعة أويل األمر بفصوهلا،  (4)
 . 146-514، ص21ب الكمال، جاملزي، هتذي (5)
 .146، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .147-146، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .147، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 206، ص6ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (9)
 .147، ص21املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .474، ص8جابن حبان، الثقات،  (11)
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 .(1)قال الذهيب: ثقة
 .(2)صدوق يتشيع وقال ابن حجر:

 هللا.مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه فالراوي صدوق  احلكم على الراوي:
 (3)حممد بن فضيل الضيب
 فضيل بن مرزوق 

 .(4)غر، الرقاشي، الرؤاسيفضيل بن مرزوق، األامسه ونسبه: 
 .(5)وغريهمعدي بن اثبت، وعطية العويف سليمان األعمش، و  روى عن شيوخه:

 .(6)وغريهم عطيةالعويف، وزهري بن معاوية، وسفيان الثوري، وابن منري روى عنهتالميذه: 
 .(7)مات سنة مخس وتسعني ومئة وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(8)قال أبو حامت: صدوق صاحل احلديث يهم كثريا يكتب حديثه
 .(9)وقال النسائي: ضعيف

 (10)ه ابن حبان يف الثقات، وقال: كان ممن ُيطىءوذكر 
 .(11)قال الذهيب: ثقةو 

 .(12)صدوق يهم ورمي ابلتشيعوقال ابن حجر: 
 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.صدوق فالراوي  الراوي:احلكم على 

 (13)عطية العويف

                                                           
 .48، ص2الذهيب، الكاشف، ج (1)
 .405ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (2)
 .89على صفحة  صدوق تقدم ذكره (3)
 122، ص7. والبخاري، التاريخ الكبري، ج305، 23املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .306، ص23املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .306، ص23املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .298، ص26املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 75، ص7أيب حامت، اجلرح والتعديل، جابن  (8)
 .308، ص23املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .316، ص7جابن حبان، الثقات،  (10)
 .125، ص2الذهيب، الكاشف، ج (11)
 .448ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (12)
 .219تقدم ذكره على صفحة ُيطىء صدوق  (13)
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 (1)أبو سعيد اخلدري
 اثلثا: احلكم على اإلسناد

 .عطية العويف وهو ضعيف مدلس اد ضعيف ألن فيهاحلديث هبذا اإلسن
 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

اجلائر قيل يف حقه أنه أبغض الناس إىل هللا يوم القيامة، والبغض من هللا وجه داللة احلديث أن األمام 
 تعاىل سبب من أسباب احلرمان من الرمحة، وهي عقوبة من العقوابت املعنوية.

 عىن اإلمجايل للحديثخامسا: امل
حمبوبية إىل هللا يوم القيامة وأقرهبم، وأدانهم منه مكانة ومرتبة، إمام الناس إن أكثر  -ملسو هيلع هللا ىلص -قال رسول هللا 

وإن أبغض الناس إىل هللا يوم القيامة  ،﴾(2)إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان﴿عادل المتثال قول ربه 
 .(3) يف حكمه على رعيتهجائر وأشدهم عذااب إمام 

 سادسا: فوائد احلديث
 .الناس إىل هللا يوم القيامة حبأ العادلاألمام و .الناس إىل هللا يوم القيامةأن األمام اجلائر أبغض  .1
 .4التحذيرخ من طلِب القضاء واحلرِص عليه .2

                                                           
 .211صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة   (1)
 .09النحل: (2)
 .2412، ص6املال القاري، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، ج  (3)
هـ(، حتقيق ودراسة: نور الدين طالب، الناشر: 734رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام، أبو حفص عمر بن علي الفاكهاين )املتوىف:  4

 .346، ص5م، ج 2010 -هـ  1431دار النوادر، سوراي، الطبعة: األوىل، 
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  املبحث الثالث: العقوابت املعنوية املتعلقة ابحلدود واجلناايت
 )وفيه مثانية أحاديث(

 األولاحلديث 
،  يف سننه: رَحه هللا أخرج اإلمام النسائي (4873)-89 َأْخرَباََن حمخَمَّدخ ْبنخ َعْبِد اّللَِّ ْبِن اْلمخَباَرِك اْلمخَخرَِّميُّ

، ح َوأَنـَْبَأاَن َأمْحَدخ ْبنخ َحْرٍب، َعْن َأيب مخَعاِويَ  ثـََنا اأْلَْعَمشخ ثـََنا أَبخو مخَعاِويََة، قَاَل: َحدَّ ْن اأْلَْعَمِش، َة، عَ قَاَل: َحدَّ
َلَعَن اّللَّخ السَّارَِق َيْسرِقخ اْلبَـْيَضَة ملسو هيلع هللا ىلص: »َصاِلٍح، َعْن َأيب هخَريـْرََة َرِضَي اّللَّخ َعْنهخ قَاَل: قَاَل َرسخولخ اّللَِّ َعْن َأيب 

 .(1)«فـَتـخْقَطعخ َيدخهخ، َوَيْسرِقخ احْلَْبَل فـَتـخْقَطعخ َيدخهخ 
 أوال: ختريج احلديث

األعمش، عن -كليهما-عبد الواحدو  ثيف صحيحه من طريق حفص بن غيا البخاريوأخرجه اإلمام  .1
 .(2)بنحوههبذا اإلسناد 

 أيبعن  -كليهما-كريب  بكر بن أيب شيبة، وأيب يف صحيحه من طريق أيب مسلموأخرجه اإلمام  .2
 .(3)بنحوهمعاوية، عن األعمش، هبذا اإلسناد 

 .(4)بنحوهمعاوية، عن األعمش، هبذا اإلسناد  من طريق أيبسننه يف ابن ماجة وأخرجه اإلمام  .3
 .(5)بنحوهمعاوية، عن األعمش، هبذا اإلسناد  وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق أيب .4
 .(6)بنحوهمعاوية، عن األعمش، هبذا اإلسناد  من طريق أيبالسنن الكربى يف البيهقي وأخرجه اإلمام  .5

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 عبد هللاحممد بن 

حممد بن عبد هللا بن املبارك القرشي املخرمي، أبو جعفر، البغدادي، املدائين، احلافظ،  امسه ونسبه:
 .(7)قاضي حلوان

 .(8)وغريهم روى عن أيب معاوية الضرير، وحيىي بن سعيد القطان، ووكيع، وأىب أسامة: شيوخه

                                                           
 4873، رقم احلديث: 65، ص8جتعظيم السرقة، النسائي، السنن، كتاب قطع السارق،  (1)
ابب قول هللا تعاىل: }والسارق والسارقة فاقطعوا . و 6783، رقم احلديث: 159، ص8جابب لعن السارق إذا مل يسم، كتاب احلدود،  (2)

 .6799، رقم احلديث: 161، ص8ج[ ويف كم يقطع؟، 38أيديهما{ ]املائدة: 
 .6783، رقم احلديث: 1314، ص3جابب حد السرقة ونصاهبا، كتاب احلدود،  (3)
 .2583، رقم احلديث: 613، ص3جابب حد السارق، أبواب احلدود،  (4)
 .7436رقم احلديث:  (5)
 .17154، رقم احلديث: 442، ص8جكتاب الصالة،   (6)
 . 534، ص25املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .535، ص25كمال، جاملزي، هتذيب ال (8)
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 .(1)وغريهم رازي، وابن خزميةوالنسائي، وأبو حامت ال، أبو داودالبخاري، و  روى عنهتالميذه: 
 (2)مات سنة أربع ومخسني ومئتني وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

 : ثقة.(4)والنسائي (3)قال أبو حامت
 .(5)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(6)حافظ، من أئمة األثرقال الذهيب: 
 .(7): ثقة حافظوقال ابن حجر

 افظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.كما قال احلثقة حافظ   فالراوياحلكم على الراوي: 
 (8)أبو معاوية الضرير

 (9)األعمش

 أَحد بن حرب املوصلي
 .(10)أمحد بن حرب بن حممد بن علي بن حيان بن مازن ابن الغضوبة الطائي املوصلي امسه ونسبه:

 .(11)روى عن يزيد بن هارون، وابن علية، وابن عيينة، وأىب معاوية الضرير وغريهم: شيوخه
 .(12)النسائي، أمحد بن عبد هللا الشعراين، وقيس بن مسلم اخلوالين وغريهم روى عنه: تالميذه

 .(13)ولد سنة أربع وسبعني ومئة :والدته
 .(14) مات سنة ثالث وستني ومائتني وفاته:

                                                           
 .536-535، ص25املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .538، ص25املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .305، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (3)
 .427، ص3اتريخ بغداد، جاخلطيب،  (4)
 .121، ص9ابن حبان، الثقات، ج (5)
 .189، ص2الذهيب، الكاشف، ج (6)
 .139صهذيب، تقريب التن حجر، اب (7)
 .125ثقة تقدم ذكره على صفحة  (8)
 .94فحة تقدم ذكره على صثقة  (9)
 . 288، ص1املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .288، ص1املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .289-288، ص1املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
 .290، ص1املزي، هتذيب الكمال، ج (13)
 .290، ص1هتذيب الكمال، جاملزي،  (14)
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 العلماء فيه:  أقوال
 .(1)قال النسائي: ثقة

 : صدوق.(4)ابن حجرو  (3)، والذهيب(2) قال ابن أيب حامتو 
 .(5)ابن حبان يف الثقاتوذكره 

 هللا تعاىل.كما قال احلافظ ابن حجر رمحه صدوق   فالراوياحلكم على الراوي: 
 (6)ذكوان أبو صاحل السمان

 (7)أبو هريرة

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .وهو صدوقأمحد بن حرب حسن ألن فيه احلديث هبذا اإلسناد 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
ابللعن حذره النيب صلى هللا عليه وسلم  –سواء سرق قليال أو كثريا  –احلديث هو أن السارق  وجه داللة

 الطرد من رمحة هللا، وهو عقوبة من العقوابت املعنوية. -كما مر-واللعنة 
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

ة هللا ألنه ألغى عقله من السرقة قليلها وكثريها فيقول إن السارق مستحق للطرد من رمحملسو هيلع هللا ىلصحيذر الرسول 
يبطش هبا واليت ال تقابل مبال بشيء حقري قد وفقد كرامته وعصى ربه وابع مثينا ببخس ابع يده اليت 

يكون أساسه بيضة رخيصة أو حبال اتفها فما أهون نفسه عليه وما أحقر ما سعى إليه وما أشقاه وما 
 .(8)أبعده عن رمحة هللا

 سادسا: فوائد احلديث
 عا ابللعن على من سرق.جواز الد .1
 وجوب قطع يد السارق، وأن ذلك ال ينايف الرمحة به. .2
 املصلحة العامة تقدم على املصلحة اخلاصة.أن  .3

                                                           
 .427، ص3اتريخ بغداد، جاخلطيب،  (1)
 .49، ص2ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (2)
 .192، ص1الذهيب، الكاشف، ج (3)
 .78صتقريب التهذيب، ابن حجر،  (4)
 .121، ص9ابن حبان، الثقات، ج (5)
 .118ثقة ثبت تقدم ذكره على صفحة  (6)
 .19ذكره على صفحة صحايب جليل تقدم  (7)
 .221، ص4احلديث يف شرح احلديث، ج املنهل (8)
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 .(1)إن السارق مستحق للطرد من رمحة هللا ألنه ألغى عقله وفقد كرامته وعصى ربه .4
  

                                                           
 .221، ص4املنهل احلديث يف شرح احلديث، ج (1)



377 

 

 الثاِناحلديث 
ثنا وكيٌع، عن حدَّ يف سننه:  رَحه هللا أبو داودأخرج اإلمام  (2760)-90 ثنا عثمانخ بن أيب شيبَة، حدَّ

"َمْن قتَل مخَعاِهداً يف غري كخْنِهِه : -ملسو هيلع هللا ىلص-الرمحن، عن أبيه عن أيب بكرَة، قال: قال رسولخ هللا عخَيينَة بِن عبد 
 .(1) َحرَّم هللا عليِه اجلنَة"

 أوال: ختريج احلديث
ومن طريق األشعث بن  ،(2)هبذا اإلسنادأخرجه اإلمام النسائى يف سننه من طريق خالد عن عيينة  .1

 .(3)ثرملة عن أيب بكرة مبعناه
هبذا عن عيينة  -ثالثتهم-حيىي، ووكيع، وأيب عبد الرمحن  وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق .2

 .(5)مبعناه األشعث بن ثرملة، عن أيب بكرة، وأيضا من طريق (4)اإلسناد
 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد

 يب شيبةعثمان بن أ
 .(6)عثمان بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خوسيت العبسي موالهم ابن أيب شيبة الكويفامسه ونسبه: 

 .(7)، وعلي بن مسهر، وابن علية وغريهموابن املبارك، وابن عيينةشريك، ، و كيعروى عنه و شيوخه: 
 .(8)، وغريهموبقي بن خملدماجة، وأبو حامت، ، وابن أبو داودو ، ومسلمروى عنه البخاري،  تالميذه:
 .(9)ه160ولد بعد سنةوالدته: 

 .(10)مات سنة تسع وثالثني ومائتني وفاته:
 العلماء فيه: أقوال

 .(11)قال حيىي بن معني: ثقة مأمون

                                                           
 .2760، رقم احلديث: 388، ص4سنن أيب داؤد، أول كتاب اجلهاد، ابب يف الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته، ج (1)
 .4747، رقم احلديث: 24، ص8كتاب القسامة، تعظيم قتل املعاهد، ج   (2)
 .4748، رقم احلديث: 25، ص8تعظيم قتل املعاهد، ج كتاب القسامة،   (3)
 .20403و20377رقم احلديث:  (4)
 .20383رقم احلديث:  (5)
، املزي، هتذيب 454، ص8، ابن حبان، الثقات، ج130، ص2، العجلي، الثقات، ج250، ص6البخاري، التاريخ الكبري، ج  (6)

، ابن حجر، هتذيب التهذيب، 12، ص2الذهيب، الكاشف، ج، 49-48، ص2، رجال صحيح مسلم، 487-478، ص19الكمال، ج
 .154-151، ص11نبالء، ، سري أعالم ال151-149، ص7ج، ص 

 املراجع السابقة. (7)
 املراجع السابقة. (8)
 .487، ص19املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .487، ص19املزي، هتذيب الكمال، ج (10)
 .487، ص19املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
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 .ثقة :(2)ابن حجر، و (1)وقال العجلي
 .(3)وذكره ابن حبان يف الثقات

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة   احلكم على الراوي:
 (4)وكيع

 عيينة بن عبد الرَحن
 .(5)الغطفاين، البصريعيينة بن عبد الرمحن بن جوشن، امسه ونسبه: 

 .(6)أيوب بن موسى، وأبيه عبد الرمحن، وعلي بن زيد وغريهمروى عن شيوخه: 
 .(7)علية، والثوري، وشعبة، واملقرئ وغريهم روى عنه وكيع، وابن تالميذه:

 العلماء فيه: أقوال
 .(8)قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء هللا

 .(9)وقال النسائي: ثقة
 .(10)الثقاتوذكره ابن حبان يف 

 .صدوق :(12)ابن حجرو ، (11)وقال أبو حامت
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي صدوق   احلكم على الراوي:

  

                                                           
 130، ص2عجلي، الثقات، جال (1)
 .306، ص1ابن حجر، تقريب التهذيب ،  (2)
 .454، ص8ابن حبان، الثقات، ج (3)
 .152ثقة قد تقدم ذكره على صفحة  (4)
، 81-77، ص23، املزي، هتذيب الكمال، ج31، ص7، ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج73، ص7البخاري، التاريخ الكبري، ج  (5)

، العجلي، 441تهذيب، صابن حجر، تقريب ال، 240، ص8ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج، ص، 114، ص2جالذهيب، الكاشف، 
 .301، ص7. ابن حبان، الثقات، ج201، ص2الثقات، ج

 املراجع السابقة. (6)
 املراجع السابقة. (7)
 .201، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (8)
 .79، ص23املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .301، ص7بان، الثقات، جابن ح (10)
 31، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (11)
 441ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (12)
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 عبد الرَحن بن جوشن
 .(1)عبد الرمحن بن جوشن الغطفاين، البصريامسه ونسبه: 

 .(2)وغريهم العاص، وابن عمرربيعة، وعثمان بن أيب و روى عن ابن عباس، وأيب بكرة، شيوخه: 
 روى عنه ابنه عيينة بن عبد الرمحن. تالميذه:

 العلماء فيه: أقوال
 : ثقة.(4) وأبو زرعة (3)قال العجلي

 .(5)ل ابن سعد: كان ثقة إن شاء هللا تعاىلقا
 .(6)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(7)قال ابن سعد كان ثقة إن شاء هللا تعاىل وقال ابن حجر:
 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.فالراوي ثقة احلكم على الراوي: 

 (8)أبو بكرة

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .ن الرواة فيه كلهم ثقاتألاحلديث هبذا اإلسناد 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
رائحتها، وهذه عقوبة معنوية يف وجه داللة احلديث أن من قتل ذميا عوقب ابحلرمان من اجلنة وال يشم 

 حق من ال يهتم حبقوقهم.
 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث

 .(9)هللا عليه جنته حرم من قتل معاهًدا يف غري وقته الذي جيوز قتله فيه
 سادسا: فوائد احلديث

 تعظيم قتل املعاهد.  .1
                                                           

ابن . 220، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج .74، ص2العجلي، الثقات، ج، 170، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (1)
. ابن حجر، هتذيب 624، ص1. الذهيب، الكاشف، ج36-34ص، 17املزي، هتذيب الكمال، ج .363، ص6حبان، الثقات، ج
 .155، ص6التهذيب، ج، ص

 املراجع السابقة. (2)
 .155، ص6ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج، ص (3)
 .74، ص2العجلي، الثقات، ج (4)
 170، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (5)
 .363، ص6ابن حبان، الثقات، ج (6)
 .155، ص6يب، جابن حجر، هتذيب التهذ (7)
 .305صحايب جليل ذكره على صفحة  (8)
 .316، ص4جالسراج املنري شرح اجلامع الصغري، العزيزي،  (9)
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 جواز معاهدة الكف ار، وعقد الذ م ة هلم. .2
 .(1)مكانته، حيث إنه يخراعي حقوق كل  النَّاس، ولو كانوا غري مسلمنيعظمة اإِلسالم، ورفعة  .3

 الثالثحلديث ا
حممود بن غيالن، قال: حدثنا النضر، أخربان : يف سننه رَحه هللا النسائيأخرج اإلمام  (4749)-91

قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن هالل بن يساف، عن القاسم بن خميمرة، عن رجل، من أصحاب 
من قتل رجال من أهل الذمة مل جيد ريح اجلنة، وإن رحيها ليوجد من »قال: ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 .(2)«مسرية سبعني عاما
 احلديثأوال: ختريج 

 .(3)هبذا اإلسنادمام أمحد يف مسنده من طريق منصور، عن هالل بن يساف، أخرجه اإل .1
 .(4)هبذا اإلسنادمن طريق منصور، عن هالل بن يساف،  وأخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة .2

 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 (5)حممود بن غيالن

  النضر
  .سن النحوي البصرياملازين أبو احل زيدالنضر بن ُشيل بن خرشة بن  امسه ونسبه:

 .وغريهم ، وشعبةومحاد بن سلمة، ومحيد الطويل ،هبز بن حكيمروى عن  شيوخه:

 .(6)وغريهمإسحاق بن راهويه، وحيىي ابن معني، وحيىي بن حيىي، وعلي بن املديين روى عنه تالميذه: 
 .(7)سنة ثالث ومائتنيمات : وفاته

 العلماء فيه:  أقوال
 .(8)ثقةقال أبو حامت: 

 .(9)وذكره ابن حبان يف الثقات

                                                           
 .48، ص36، جذخرية العقىب يف شرح اجملتىب (1)
 .4749، رقم احلديث: 25، ص8، جكتاب القسامة، تعظيم قتل املعاهدسنن النسائي، (2)
 .23128و18072، رقم احلديث: 614، ص29ج (3)
 .7281، رقم احلديث: 3163، ص6ج (4)
 .52ثقة تقدم ذكره على صفحة  (5)
 .384-379، ص29املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .263، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (7)
 .477، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (8)
 .217، ص9ابن حبان، الثقات، ج (9)
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 .(1)ثقة إمام صاحب سنةوقال الذهيب: 
 .(2)ثقة ثبتوقال ابن حجر: 

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة  احلكم على الراوي: 
 (3)شعبة

 (4)منصور

 (5)هالل بن يساف

 القاسم بن خميمرة
  ة الكويف.القاسم بن خميمرة اهلمداين، أبو عرو  ونسبه:امسه 

 .وغريهمروى عن سليمان بن بريدة، وعبد هللا بن عمرو، وعلقمة بن قيس، وأيب سعيد اخلدري  شيوخه:
 .(6)وغريهم إمساعيل بن أيب خالد واألوزاعي، وهالل بن يسافروى عنه  تالميذه:

 .(7)سنة مئة أو إحدى ومئةمات  وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

 .ثقة: (10)ابن حجر، و (9)، والعجلي(8)قال ابن سعد
 .(11)ثقةدوق ص قال أبو حامت: و 

 .(12)، وقال: وكان من خيار الناسوذكره ابن حبان يف الثقات
 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة  احلكم على الراوي: 

 رجل
 صحايب.احلكم على الراوي: 

                                                           
 .320، ص2الذهيب، الكاشف، ج (1)
 .562ر، تقريب التهذيب، ص ابن حج (2)
 .20ثقة تقدم ذكره على صفحة  (3)
 .54ثقة تقدم ذكره على صفحة  (4)
 .145ثقة تقدم ذكره على صفحة  (5)
 .444-442، ص23املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .447، ص23املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .304، ص6ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (8)
 .211، ص2الثقات، جالعجلي،  (9)
 .452ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  (10)
 .120، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (11)
 .332، ص7ابن حبان، الثقات، ج (12)
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 اإلسنادعلى  كماحلاثلثا: 
 الرواة فيه كلهم ثقات. احلديث هبذا اإلسناد صحيح ألن

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
اجلنة وال يشم رائحتها، وهذه عقوبة معنوية ريح وجه داللة احلديث أن من قتل ذميا عوقب ابحلرمان من 

 يف حق من ال يهتم حبقوقهم.
 اإلمجايل للحديثخامسا: املعىن 

م الدخول فيها ابتداء مبعىن أنه ال يستحق ذلك، أو وهو كناية عن عد اجلنة من قتل معاهدا مل يشم رحيه
 .(1)املعىن أنه ال جيد رحيها وإن دخلها

 سادسا: فوائد احلديث
 تقدم فوائد احلديث يف احلديث السابق.

  

                                                           
 .152، ص2ماجة، ج حاشية السندي على  سنن ابن م (1)
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 لرابعااحلديث 
ثـََنا َعْبدخ اّللَِّ ْبنخ الصَّبَّاِح الَعطَّارخ اهلَاُِشِيُّ قَاَل:   أخرج اإلمام  (2162)-92 ثـََنا حَمْبخوبخ ْبنخ احَلَسِن َحدَّ َحدَّ

اءخ، َعْن حمخَمَِّد ْبِن ِسريِيَن، َعْن َأيب هخَريـْرََة، َعِن النَّيبِ   ثـََنا َخاِلٌد احلَذَّ َمْن َأَشاَر َعَلى َأِخيِه »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: َحدَّ
اَلِئَكةخ حِبَ 

َ
 .(1)«ِديَدٍة َلَعنَـْتهخ امل

 : ختريج احلديث أوال
 .(2) مبعناههبذا اإلسناد  ،ابن سريين عن حممد أيوبم يف صحيحه من طريق أخرجه اإلمام مسل .1
هبذا اإلسناد  ،ابن سريين ابن عون، عن حممدمن طريق السنن الكربى يف البيهقي وأخرجه اإلمام  .2

 .(3)مبعناه
-ومطر الوراق ابن عون ني: أحدمها من طريقمن طريق املعجم األوسطيف  الطرباينوأخرجه اإلمام  .3

حممد بن عمرو، عن أيب ، واثنيهما من طريق (4)مبعناههبذا اإلسناد  ،ابن سريين عن حممد -ماكليه
 .(5)مبعناه سلمة، عن أيب هريرة

 .(6)مبعناههبذا اإلسناد  ،ابن سريين حممدابن عون، عن وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق  .4
 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد

 عبد هللا بن الصباح
 .(7)عبد هللا بن الصباح بن عبد هللا اهلاُشي العطار البصري املربدي، مويل بين هاشم به:امسه ونس

 .(8)وغريهمومكي بن إبراهيم، وأمحد بن داود احلداين،  حمبوب بن احلسن، : روى عنشيوخه
 .(9)روى عنه اجلماعة سوى ابن ماجه، والبزار، وابن أيب الدنيا، وأبو حامت وغريهمتالميذه: 

 .(10)ولد سنة ثالث عشرة ومئة ه:والدت

                                                           
، رقم 33، ص4َوَسلََّم، اَببخ َما َجاَء يف ِإَشارَِة اْلمخْسِلِم ِإىَل َأِخيِه اِبلسِ اَلِح، ج سنن الرتمذي، أَبـَْوابخ اْلِفنَتِ َعْن َرسخوِل هللِا َصلَّى اّللَّخ َعَلْيهِ  (1)

 .2162احلديث:
 .2616رقم احلديث:، 2020ص ،4جكتاب الرب والصلة واآلداب، ابب النهي عن اإلشارة ابلسالح إىل مسلم،  (2)
رقم ، 42، ص8جق القتل، ومن مر يف مسجد أو سوق بنبل أمسك بنصاهلا، كتاب اجلراح، ابب ال يشري ابلسالح إىل من ال يستح (3)

 .15871احلديث:
 ،4445يث:رقم احلد، 364، ص4جمن امسه عبد هللا،  ، وابب العني،4169رقم احلديث:، 270، ص4جمن إمسه علي،  ابب العني، (4)
 .6671رقم احلديث:، 378، ص6جمن إمسه حممد،  ابب امليم، (5)
 .10558و7476ديث: رقم احل (6)
  .122، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .122، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .122، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (9)
 .74، ص1البخاري، التاريخ الكبري، ج (10)
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 .(1)مات سنة مخس ومخسني ومائتنيوفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 : ثقة.(4)ابن حجر، و (3)الذهيب، و (2)وقال النسائي
  .(5)قال أبو حامت: صاحل

 .(6)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىلفالراوي ثقة  احلكم على الراوي: 

 حمبوب بن احلسن
 .(7)حممد بن احلسن بن هالل بن أيب زينب، لقبه حمبوب، أبو جعفر، القرشي امسه ونسبه:

 .(8)وغريهم خالد احلذاء، وسليمان بن أرقم، وعبد هللا بن عون، وعوف األعرايب : روى عنشيوخه
 .(9)وغريهم فة بن خياطعبد هللا بن الصباح، وقتيبة بن سعيد، وأمحد بن حنبل، وخليروى عنه تالميذه: 

 .(10)مات سنة إحدى أو اثنتني وأربعني ومائةوفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

 .(12)حيىي بن معني: ثقة، و (11)قال العجلي
  .(13)قال أبو حامت: ليس بقوىو 

 .(14)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(15)صدوق فيه لنيوقال ابن حجر: 

 من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.مستفادا فالراوي صدوق احلكم على الراوي: 
                                                           

 .123، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (1)
 .123، ص15املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .240، ص12م النبالء جالذهيب، سري أعال (3)
 .308ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (4)
 .88، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (5)
 .359، ص8ابن حبان، الثقات، ج (6)
 .67، ص1والبخاري، التاريخ الكبري، ج ،74، ص25املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .74، ص25املزي، هتذيب الكمال، ج (8)
 .75، ص25مال، جاملزي، هتذيب الك (9) 
 .253، ص6ابن حبان، الثقات، ج (10)
 .333، ص1العجلي، الثقات، ج (11)
 .353، ص3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (12)
 .389، ص8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (13)
 .253، ص6ابن حبان، الثقات، ج (14)
 .474ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (15)
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 خالد احلذاء
 .(1)مهران احلذاء، أبو املنازل البصري، موىل قريش، وقيل: موىل بين جماشعخالد بن  امسه ونسبه:

 .(2)وغريهمأنس بن سريين، واحلسن البصري ، وعطاء بن أيب رابح، وعكرمة  : روى عنشيوخه
 .(3)وغريهم ة، والثوري، وشعبة، وعبد هللا بن املباركابن علية، ومحاد بن سلمروى عنه تالميذه: 

 .(4)سنة ثنتني وأربعني ومئةمات وفاته: 
 العلماء فيه:  أقوال

  .(5)يكتب حديثه، وال حيتج به قال أبو حامت:
 .(6)والنسائي:ثقة، وقال حيىي ابن معني

 .(7)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(8)ثقة إماموقال الذهيب: 

 .(9)ثقة يرسل :وقال ابن حجر
 كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.مستفادا من  فالراوي ثقة احلكم على الراوي: 

 حممد بن سريين
 .(10)حممد بن سريين، أبو بكر، موىل أنس بن مالك، األنصاري، البصري امسه ونسبه:

 .(11)وغريهمأنس بن سريين، واحلسن البصري، وشهر بن حوشب، وعطاء  : روى عنشيوخه
 .(12)وغريهم وعبد هللا بن املبارك، ابن علية، ومحاد بن سلمة، والثوري، وشعبةروى عنه ه: تالميذ

 .(13)لسنتني بقيتا من خالفة عثمان ولد والدته:

                                                           
  .177، ص8جاملزي، هتذيب الكمال،  (1)
 .179-178، ص8املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .179، ص8املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .181، ص8املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .88، ص5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (5)
 .180، ص8املزي، هتذيب الكمال، ج (6)
 .359، ص8ابن حبان، الثقات، ج (7)
 .693، ص1الذهيب، الكاشف، ج (8)
 .308ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (9)
 .179، ص8والبخاري، التاريخ الكبري، ج (10)
 .179-178، ص8املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .179، ص8زي، هتذيب الكمال، جامل (12)
 .349، ص5ابن حبان، الثقات، ج (13)
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 .(1)مات سنة عشرة ومائة وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

 .: ثقة(3)والعجلي ،(2)قال أبو زرعة، وحيىي بن معني
 .(4)كان فقيها فاضال حافظا متقناو  ل:وذكره ابن حبان يف الثقات، وقا

 .(5)ثقة حجة: قال الذهيب
 .(6)ثقة ثبت وقال ابن حجر:

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.فالراوي ثقة ثبت  احلكم على الراوي: 
 (7)أبو هريرة

 اثلثا: احلكم على اإلسناد
 .صحيح وقد أخرجه مسلم يف صحيحهاحلديث هبذا اإلسناد 

 .(8)هذا حديث حسن صحيح غريبمام الرتمذي: وقال اإل
 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع

دعت عليه املالئكة ابلطرد  ملسو هيلع هللا ىلصاملسلم بسالحه أوعده النيب أشار على أخيه وجه داللة احلديث أن من 
 والبعد عن الرمحة.

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
ن حبديدة أي بسالح كسكني وخنجر وسيف ورمح من أشار على أخيه يف الديمعىن احلديث هو أن 

 .(9)أي دعت عليه ابلطرد والبعد عن الرمحة لعنته املالئكة

                                                           
 .349، ص5ابن حبان، الثقات، ج (1)
 .812، ص7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (2)
 .240، ص2العجلي، الثقات، ج (3)
 .349، ص5ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .178، ص2الذهيب، الكاشف، ج  (5)
 .483التهذيب، صابن حجر، تقريب  (6)
 .19صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة  (7)
، رقم 33، ص4َم، اَببخ َما َجاَء يف ِإَشارَِة اْلمخْسِلِم ِإىَل َأِخيِه اِبلسِ اَلِح، جسنن الرتمذي، أَبـَْوابخ اْلِفنَتِ َعْن َرسخوِل هللِا َصلَّى اّللَّخ َعَلْيِه َوَسلَّ  (8)

 .2162احلديث:
 .4899، رقم احلديث: 317، ص6ج، حتفة األحوذي املباركفوري، (9)
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 سادسا: فوائد احلديث
 .النهي الشديد عن ترويع املسلم وختويفه والتعرض له مبا قد يؤذيه .1
 .وأن ترويع املسلم حرام بكل حال .2
 .(1)وفيهما أتكيد حرمة املسلم  .3

  

                                                           
 .109، ص10جموسى شاهني، فتح املنعم يف شرح صحيح مسلم،  (1)
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 امساخلاحلديث 
، َعْن اْبِن يف سننه:  رَحه هللا أخرج اإلمام النسائي (4899)-93 ثـََنا اللَّْيثخ َبةخ، قَاَل: َحدَّ أْخرَباََن قـختَـيـْ

سخوَل  يخَكلِ مخ ِفيَها رَ ِشَهاٍب، َعْن عخْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ قـخَرْيًشا َأمَهَّهخْم َشْأنخ اْلَمْخزخوِميَِّة الَّيِت َسَرَقْت، فـََقالخوا: َمنْ 
، َفَكلََّمهخ أخَساَمةخ، فـََقاَل َرسخولخ اّللَِّ ملسو هيلع هللا ىلصَمْن جَيْرَتِئخ َعَلْيِه ِإالَّ أخَساَمةخ ْبنخ َزْيٍد؟ ِحبُّ َرسخوِل اّللَِّ ؟ قَالخوا: وَ ملسو هيلع هللا ىلصاّللَِّ 

؟ملسو هيلع هللا ىلص: » َا َهَلَك الَّذِ »مثخَّ قَاَم َفَخَطَب فـََقاَل: « أََتْشَفعخ يف َحدٍ  ِمْن حخدخوِد اّللَِّ َلكخْم، َأهنَّخْم كَ ِإمنَّ انخوا ِإَذا َسَرَق يَن قـَبـْ
، َلْو َأنَّ فَاطِ  َمَة بِْنَت حمخَمٍَّد َسَرَقْت ِفيِهمخ الشَّرِيفخ تـَرَكخوهخ، َوِإَذا َسَرَق ِفيِهمخ الضَِّعيفخ أَقَامخوا َعَلْيِه احلَْدَّ، َوامْيخ اّللَِّ

 .(1)َلَقَطْعتخ َيَدَها
 أوال: ختريج احلديث

 .(2)طرق عن الزهري هبذا اإلسناد أبلفاظ متقاربةام البخاري يف صحيحه من أخرجه اإلم .1
 .(3) وأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه من طريق الزهري هبذا اإلسناد أبلفاظ متقاربة .2
وألفاظه متقاربة إال أن لفظه أيت النيب وأخرجه اإلمام النسائي يف سننه من طريق الزهري هبذا اإلسناد  .3

 .(4) فةبسارق خمتل –ملسو هيلع هللا ىلص -
 .(5)اإلمام ابن ماجة يف سننه من طريق الزهري هبذا اإلسناد مبثلهوأخرجه  .4
 .(6)وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق الزهري هبذا اإلسناد جزءا منه وبزايدة .5

  

                                                           
، رقم احلديث: 73، ص8جاختالف ألفاظ الناقلني خلرب الزهري يف املخزومية اليت سرقت، ذكر ، كتاب قطع السارقالنسائي، السنن،   (1)

4899. 
، و كتاب أصحاب النيب، ابب ذكر أسامة بن زيد، 3475، رقم احلديث:175، ص4األنبياء، ابب حديث الغار، جكتاب أحاديث  (2)

، رقم 151، ص5صلى هللا عليه وسلم مبكة زمن الفتح، ج ، وكتاب املغازي، ابب مقام النيب3733و3732، رقم احلديث:23، ص5ج
 .6788و6787، رقم احلديث:160، ص8ريف والوضيع، ج، وكتاب احلدود، ابب إقامة احلدود على الش4304احلديث:

 .1688رقم احلديث:، 1315، ص3جكتاب احلدود، ابب قطع السارق الشريف وغريه، والنهي عن الشفاعة يف احلدود،  (3)
 .4902، رقم احلديث: 7، ص8جب قطع السارق، ذكر اختالف ألفاظ الناقلني خلرب الزهري يف املخزومية اليت سرقت، كتا (4)
 .2547، رقم احلديث: 581، ص3جأبواب احلدود، ابب الشفاعة يف احلدود ،  (5)
 .25297و24138رقم احلديث:  (6)
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 اثنيا: تراجم رواة اإلسناد
 1قتيبة بن سعيد

 2ليث بن سعد

 3ابن شهاب

 4عروة بن الزبري

 5عائشة

 اإلسنادلى اثلثا: احلكم ع
 .صحيح ألن الرواة فيه كلهم ثقاتاحلديث هبذا اإلسناد 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
غضب على من شفع للسارقة من بين خمزوم وقال من أسباب هالكة ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب  وجه داللة احلديث

ر ابهلالكة وعيد شديد األمم السابقة إجراء احلدود على الضعفاء دون األقوايء، ومن املعلوم أن اإلنذا
 وعقوبة من العقوابت املعنوية. 

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
فيها أن ال تقطع،  النيب صلى هللا ليه وسلم يشفع عند أن أسامة قومها لمأن امرأة مْن بين خمزوم َسَرَقت، فك

 القوم ذلك خطبملسو هيلع هللا ىلص ، فكلمه فلما رأى رسول هللاملسو هيلع هللا ىلصإما عفًوا، وإما بفداء، فجاء أسامة إىل رسول هللا 
فقال ما إكثاركم علي يف حد من حدود هللا عز وجل وقع على أمة من إماء هللا والذي نفسي بيده لو 

 .(6)نزلت ابلذي نزلت به لقطع حممد يدهاملسو هيلع هللا ىلصكانت فاطمة بنت رسول هللا 
 سادسا: فوائد احلديث

 .منع الشفاعة يف احلدود .1
 .النهي عن احملاابة يف حدود هللا تعاىل .2
 .النِ ساء مع الرجال يف حد السرقةخول د .3
 قبول توبة السارق. .4
 أن فيه منقبًة ألسامة بن زيد رضي هللا تعاىل عنهما. .5

                                                           
 .30ثقة ثبت تقدم ذكره على صفحة  1
 .151لى صفحة ه عثقة ثبت تقدم ذكر  2 
 .16ثقة قد تقدم ذكره على صفحة  3 
 .26ثقة قد تقدم ذكره على صفحة  4 
 .27صحابية جليلة تقدم ذكرها على صفحة  5 
 .571، ص6وفتح املنعم، ج 16-13، ص37ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب، ج  (6)
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 .، يف أعظم املنازل-ملسو هيلع هللا ىلص-أن فيه ما يدل َعَلى أن فاطمة رضي هللا تعاىل عنها، عند أبيها  .6
 جواز اإلخبار عن أمر مخَقد ر، يفيد القطع أبمر حمخَقَّق. .7
 .أقيم عليه احلد، بعد إقامته عليه ملن جواَز التوجع .8
 .(1)أن فيه االعتباَر أبحوال مْن مضى، مْن األمم، والسيما مْن خالف أمر الشرع .9

  

                                                           
 .16-13، ص37ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب، ج  (1)
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 السادس احلديث
حدثنا عبد هللا بن منري، قال: مسعت أاب : يف سننه رَحه هللا الَتمذيأخرج اإلمام  (1295)-94

يف اخلمر عشرة: عاصرها، ملسو هيلع هللا ىلص: لعن رسول هللا عاصم، عن شبيب بن بشر، عن أنس بن مالك قال
 .(1)ومعتصرها، وشارهبا، وحاملها، واحملمولة إليه، وساقيها، وابئعها، وآكل مثنها، واملشرتي هلا، واملشرتاة له

 أوال: ختريج احلديث

 .(2)خمتصرا هبذا اإلسنادعاصم،  من طريق أيب يف سننه ابن ماجةوأخرجه اإلمام  .1
 إلسناداثنيا: تراجم رواة ا

 عبد هللا بن منري املروزي
 . (3)عبد هللا بن منري، أبو عبد الرمحن املروزي امسه ونسبه:

 .(4)وغريهم أمحد بن سليمان املروزي، وإسحاق بن راهويه، وأشهل بن حامتروى عن  شيوخه:

 .(5)وغريهم لبخاري، والرتمذي، والنسائي، وعبدان بن حممد املروزيا روى عنه تالميذه:
 .(6)إحدى وأربعني ومائتنيسنة مات  :وفاته

 العلماء فيه:  أقوال
 .ثقة: (8)ابن حجرو  ،(7)قال النسائي

 .(9)وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(10)حافظوقال الذهيب: 

 كما قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل.ثقة  فالراوي  احلكم على الراوي:

                                                           
 .1295، رقم احلديث: 580، ص3، جب البيوع، ابب النهي أن يتخذ اخلمر خالأبوا سنن الرتمذي، (1)
 .3381، رقم احلديث: 1122، ص2، جابب لعنت اخلمر على عشرة أوجه، كتاب األشربة  (2)
 .178، ص16ذيب الكمال، ج، واملزي، هت212، ص5، التاريخ الكبري، جالبخاري (3)
 .179-178، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (4)
 .179، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (5)
 .601، ص1الذهيب، الكاشف، ج (6)
 .179، ص16املزي، هتذيب الكمال، ج (7)
 .325ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (8)
 .106، ص6ابن حبان، الثقات، ج (9)
 .601، ص1الذهيب، الكاشف، ج (10)
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 أبو عاصم
 .(1)بن مسلم الشيباين، أبو عاصم النبيل البصري الضحاك بن خملد بن الضحاك امسه ونسبه:

 .(2)وغريهم جعفر بن حممد، وابن جريج، والثوري، وشعبة، و روى عن شبيب بن بشر شيوخه:
 .(3)وغريهم وبشر بن آدم، حنبل وأمحد بن، الدارميو روى عنه البخاري،  تالميذه:

 .(4)سنة اثنيت عشرة ومئتنيمات  وفاته:
  :العلماء فيه أقوال

 .(5)قال العجلي: ثقة وكان له فقه كثري احلديث
 .(6)ثقة: حيىي بن معنيوقال 

 .(7)وقال أبو حامت: صدوق
 .(8)حافظوقال الذهيب: 

 .(9)حجر: ثقة ثبتوقال ابن 
 فالراوي ثقة ثبت كما قال احلافظ ابن حجر وغريه. احلكم على الراوي:

 شبيب بن بشر
 . (10)بد هللا، البجلي، أبو بشر الكويفشبيب بن بشر، ويقال: ابن ع امسه ونسبه:

 .(11)وغريهمأنس بن مالك، وعكرمة موىل ابن عباسروى عن  شيوخه:
 .(12)وغريهمروى عنه أمحد بن بشري، وإسرائيل بن يونس، وعنبسة بن عبد الرمحن  تالميذه:

 .(13)سنة اثنتني وعشرين ومائةمات  وفاته:
 العلماء فيه:  أقوال

                                                           
 .281، ص13ل، ج، هتذيب الكما، واملزي336، ص4البخاري، التاريخ الكبري، ج (1)
 .283-282، ص13املزي، هتذيب الكمال، ج (2)
 .285-284، ص13املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .336، ص4البخاري، التاريخ الكبري، ج (4)
 .472، ص1العجلي، الثقات، ج (5)
 .463، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (6)
 .463، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (7)
 .509، ص1لذهيب، الكاشف، جا (8)
 .280ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (9)
 .359، ص12، واملزي، هتذيب الكمال، ج231ص، 4، التاريخ الكبري، جالبخاري (10)
 .359، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (11)
 .359، ص12املزي، هتذيب الكمال، ج (12)
 .106، ص6ابن حبان، الثقات، ج (13)
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 .(1)قال حيىي بن معني: ثقة
 .(2)لني احلديث، حديثه حديث الشيوخ قال أبو حامت:و 

 .(3)وقال النسائي: ثقة ثبت
 .(4)ُيطىء كثريا ، وقال:الثقاتوذكره ابن حبان يف 

 .(5)صدوق ُيطىءوقال ابن حجر: 
 مستفادا من كالم احلافظ ابن حجر رمحه هللا.صدوق  فالراوي احلكم على الراوي:

 (6)أنس بن مالك

 م على اإلسناداثلثا: احلك
 .وهو صدوق شبيب بن بشرحسن ألن فيه احلديث هبذا اإلسناد 
 .(7)هذا حديث غريبوقال اإلمام الرتمذي: 

 رابعا: وجه داللة احلديث على املوضوع
 ملسو هيلع هللا ىلص.هو أن عشرة أشخاص يف اخلمر عوقبوا بلعن النيب  وجه داللة احلديث

 خامسا: املعىن اإلمجايل للحديث
من يطلب عصرها و  ،من يعصرها بنفسه لنفسه، أو لغريه يف اخلمر، وهم: اصعشرة أشخملسو هيلع هللا ىلصلعن النيب 

ولو كان وكيال  ،عاقدهاو  ،وساقيها من يطلب أن حيملها أحد إليه،و  ،وحاملها ،وشارهبا ،لنفسه أو غريه
  .(8)اواملشرتي للشرب والتجارة ابلوكالة وغريه ،أو دالال وآكل مثنها

 سادسا: فوائد احلديث
 احلرام حراٌم.ى الفعل اإلعانة عل .1
 حترمي االجتار ابخلمر. .2
 جواز الدعا ابللعن على من يتصف بفعل من األفعال املذكورة. .3

                                                           
 .359، ص12ال، جاملزي، هتذيب الكم (1)
 .357، ص4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، ج (2)
 .245، ص4املزي، هتذيب الكمال، ج (3)
 .359، ص4ابن حبان، الثقات، ج (4)
 .263ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (5)
 .319صحايب جليل تقدم ذكره على صفحة (6)
 .1295، رقم احلديث: 580، ص3، جأبواب البيوع، ابب النهي أن يتخذ اخلمر خال سنن الرتمذي، (7)
 .1902، ص5املال القاري، مرقاة املفاتيح شرح مشكوة املصابيح، ج (8)
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 اخلامتة
رمحة للعاملني وعلى آله خامت النبيني، ملسو هيلع هللا ىلصاحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على سيدان حممد

 :وصحبه ومن اتبعه ابحسان إىل يوم الدين، وبعد

عمال علميا يشتغل به الباحث الُيلو من فائدة علمية والبد أن يكون الباحث أييت مبا حصل من خالل البحث إن 
 من نتيجة البحث وخالصته فهي كالتايل.   وقد ظهر يل من خالل دراسيت هلذا املوضوع  ،يف موضوع ما

 ،منها الصحيح ا،حديث94وتسعني  مثانإىل تصل عددها  لعقوابت املعنوية يف السنن األربعةاملروايت املتعلقة اب .1
 .واحلسن والضعيف

 51=سنن أيب داود عدد أحاديث .أ
 14=سنن النسائيعدد أحاديث  .ب
 25=سنن الرتمذيعدد أحاديث  .ج
 8=سنن ابن ماجةعدد أحاديث  .د
 ا.حديث (38واحد وأربعني )فيصل عددها إىل  يحة اإلسنادأما املروايت صح .أ

 حديثا. (32ثالثني )ل عددها إىل وأما املروايت حسنة اإلسناد فيص .ب
 حديثا.( 24فيصل عددها إىل أربع وعشرين ) اإلسنادوأما املروايت ضعيفة  .ج
، راواي (310) وثالمثائة ثالث وثالثنين يف أحاديث الرسالة قد وصل عددهم بغري التكرار يالرواة املذكور ومعرفة  .2

 منهم:
 .(33) هم إىلالصحابة فيصل عدد  .أ

 .(194)عدد هم إىل الرواة الثقات فيصل  .ب
 .(52)الرواة الصدوقون فيصل عدد هم إىل  .ج
 .(11)الرواة املقبولون فيصل عدد هم إىل  .د
 .(3)الرواة اجملهولون فيصل عدد هم إىل  .ه
 .(3)الرواة املرتوكون فيصل عدد هم إىل  .و
 .(10) الرواة الضعفاء فيصل عدد هم إىل .ز

 .(3)فيصل عدد هم إىل  احلديثالرواة لينو  .ح
ون قد أهنيت دراسة مروايت العقوابت املعنوية يف السنن األربعة. وال أدعي أنين بلغت الغاية، فإن أصبت وهبذا أك

 فمن هللا وإن أخطأت فمين ومن الشيطان.

تعاىل على خري خلقه سيدان ويف اخلتام أسأل هللا سبحانه وتعاىل أن جيعل جهدي هذا يف ميزان حسنايت، وصلى هللا 
 ه أمجعني، برمحتك اي أرحم الرامحني، آمني.حممد وعلى آله وصحب



 الفهارس العلمية
 فهرس اآلايت القرآنية .1
 فهرس اآلحاديث النبوية .2
 م املَتجم َلمفهرس األعال .3
 فهرس املصادر واملراجع .4
تفهرس املوضوعا .5
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 حسب السور اآلايت القرآنيةفهرس 

 الصفحة اآلايت القرآنية الكرْية سلاملسل
ْ ت مْفعمُلوا فمْأذمنُوا ﴿ايم أمي ُّهما الَّذِّ   .1 ُتْم ُمْؤمِّنِّيم فمإِّْن َلم نم الر ِّابم إِّْن ُكن ْ ينم آممُنوا ات َُّقوا اَّللَّم ومذمُروا مما بمقِّيم مِّ

مْرٍب مِّنم اَّللَِّّ ومرمُسولِّهِّ ومإِّْن  ُتْم ف ملمُكْم رُُءوُس أمْمومالُِّكْم الم تمْظلُِّمونم ومالم ُتْظلمُمونم﴾حبِّ البقرة: ] تُ ب ْ
 .279و278

259 

ُونم بِّعمْهدِّ اَّللَِّّ ومأمْْيماَنِِّّْم مثممًنا قملِّياًل ﴿  .2  267 [77]آل عمران:  ﴾إِّنَّ الَّذِّينم يمْشَتم
تِّ ِبِّما غملَّ ي مْومم   .3  404 [161اْلقِّيماممةِّ﴾ ]آل عمران: ﴿ومممْن ي مْغُلْل أيْم
 373 [10النساء: ]  إن الذين أيكلون أموال اليتامى ظلما﴾﴿  .4
ْنُكمْ  ي ُّهماأم  إي﴿  .5  373 [59]النساء:  ﴾الَّذِّينم آممُنوا أمطِّيُعوا اَّللَّم ومأمطِّيُعوا الرَُّسولم ومُأْويلِّ األمْمرِّ مِّ
يْ ُتْم﴾﴿عملمْيُكْم أمنْ ُفسمُكْم الم   .6  367 [105املائدة:] يمُضرُُّكْم ممْن ضملَّ إِّذما اْهتمدم
 91 [164األنعام:] ﴾ومال تمزُِّر ومازِّرمٌة وِّْزرم ُأْخرمى﴿  .7
ايبِّ لمشمدِّيدٌ ﴿  .8 فمْرُُتْ إِّنَّ عمذم نَُّكْم وملمئِّْن كم مزِّيدم كلمة  [7]إبراهيم: ﴾لمئِّْن شمكمْرُُتْ ألم

 الشكر والتقدير
 376 [90النحل:] ﴾ابلعدل واإلحسانإن هللا أيمر ﴿  .9

ُتْم بِّهِّ ﴿  .10 ُتْم ف معماقُِّبوا ِبِِّّْثلِّ مما ُعوقِّب ْ  10 [126النحل:] ﴾إِّْن عماق مب ْ
 اإلهداء [24االسراء:] ﴾ُهمما كممما رمب َّيماِنِّ صمغِّريًارب ِّ اْرَحمْ ﴿  .11
 9 [60احلج:] ﴾ومممْن عماقمبم ِبِِّّْثلِّ مما ُعوقِّبم بِّهِّ ﴿  .12
  اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا يف األرض وال فسادا والعاقبة للمتقي﴾﴿تلك الدار   .13

 [83القصص: ]
319 

نم النَّاسِّ ممْن يمْشَتمِّي َلمْوم ﴿  .14 هما ُهُزًوا  وممِّ ذم لَّ عمْن سمبِّيلِّ اَّللَِّّ بِّغمرْيِّ عِّْلٍم ومي متَّخِّ احلْمدِّيثِّ لُِّيضِّ
اٌب ُمهِّيٌ  ُْم عمذم  [6لقمان:] ﴾ُأولمئِّكم َلم

 املقدمة

 10 [14ص: ]  ﴾فمحمقَّ عِّقابِّ ﴿  .15
ْنسم إِّالَّ لِّي مْعُبُدونِّ  ﴿  .16   [56: الذارايت] ﴾ومما خملمْقُت اجلِّنَّ وماإْلِّ
 10 [4احلشر: ] ﴾عِّقابِّ شمدِّيُد الْ ﴿  .17
ُكمُ  وممما﴿  .18  ﴾اْلعِّقمابِّ  شمدِّيدُ  اَّللَّم  إِّنَّ  اَّللَّم  ومات َُّقوا فمانْ ت مُهوا عمْنهُ  َنمماُكمْ  وممما فمُخُذوهُ  الرَُّسولُ  آَتم

 [7احلشر: ]
 

ُ عملمْيهِّْم قمْد يمئِّسُ ﴿  .19 بم اَّللَّ رمةِّ كممما يمئِّسم ايم أمي ُّهما الَّذِّينم آممُنوا الم ت مت موملَّْوا ق مْوًما غمضِّ وا مِّنم اآْلخِّ
 [13املمتحنة: ] اْلُكفَّاُر مِّْن أمْصحمابِّ اْلُقُبورِّ﴾

269 

نم اْلُمصمل ِّيم﴾مما ﴿  .20  املقدمة [43-42: املدثر] سملمكمُكْم يفِّ سمقمرم قماُلوا َلمْ نمُك مِّ
 280 [11: لمالق]﴾مهاز مشاء بنميم﴿  .21
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 فهرس أطراف األحاديث

 الصفحة احلديثطرف  املسلسلرقم 
؟  .1  391 َفَخَطَب...اخل.مثخَّ قَاَم « أََتْشَفعخ يف َحدٍ  ِمْن حخدخوِد اّللَِّ

 374 ِإنَّ َأَحبَّ النَّاِس ِإىَل اّللَِّ يـَْوَم الِقَياَمِة...اخل.  .2
 150 إن هللا عز وجل حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام...اخل.  .3
 294 .جل وجهه، إال أن يسأل الرجل سلطاانإن املسألة كد يكد هبا الر   .4
 367 الظاملَ فلم أيخذوا على يَديه أوشك...اخل.إن  الناس إذا رأوا   .5
 105 إن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة من عمله...اخل.  .6
 110 ِإنَّ أخولَِئَك ِإَذا َكاَن ِفيِهمخ الرَّجخلخ الصَّاِلحخ َفَماَت...اخل.  .7
 129 ...اخل.اي رسول هللا، رجل يريد اجلهاد يف سبيل هللاأن رجال قال:   .8
 171 ِشْرٌك، َوِإنَّ َمْن َعاَدى ّللَِِّ َولِيًّا...اخل. ِإنَّ َيِسرَي الر اَِيءِ   .9

َلكخْم اِبلشُّح ِ إ  .10 َا َهَلَك َمْن َكاَن قـَبـْ كخْم َوالشُّحَّ، فَِإمنَّ  25 .اخل...ايَّ
 208 همابخورَِك هَلخَما يِف بـَْيع يـَْفرَتِقَا، فَِإْن َصَدقَا َوبـَيـََّنا اْلبَـيِ َعاِن اِبخْلَِياِر َما ملَْ   .11
 270 بني العبِد وبني الكفر تركخ الصالة.  .12
 235 تقتح أبواب اجلنة كل يوم اثنني ومخيس  .13
 222 ثالثة ال يقبل هللا منهم صالة، من تقدم قوما وهم له كارهون  .14
 124 ، رجل منع ابن السبيل...اخل.ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة  .15
  35 ثالثة ال يكلمهم هللا، وال ينظر إليهم يوم القيامة...اخل.  .16
 81 َثاَلثٌَة اَل يـَْنظخرخ اّللَّخ َعزَّ َوَجلَّ إِلَْيِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة: اْلَعاقُّ ِلَواِلَدْيِه...اخل.  .17
ا أخوتَر أهَله  .18  314 وماَله. الذي تَفوته صالةخ الَعصِر فكأمنَّ
 254 يخِسرُّ إِلَْيَك ِبَشْيٍء دخوَن النَّاِس؟ملسو هيلع هللا ىلصَعِليًّا: َهْل َكاَن َرسخولخ اّللَِّ َسَأَل َرجخٌل   .19
تـخهخْم َوَلَعنَـهخمخ اّللَّخ وَكخلُّ َنيِبٍ  َكاَن: الزَّائِدخ يِف ِكَتاِب هللِا...اخل.  .20  168 ِستٌَّة َلَعنـْ
 323 َن النَّاِس...اخل.يٌب ِمَن اجلَنَِّة َقرِيٌب مِ السَِّخيُّ َقرِيٌب ِمَن هللِا َقرِ   .21
  185 صنفان من أميت ليس هلما يف اإلسالم نصيب املرجئة والقدرية.   .22
َماَم...اخل.  .23 ، َوأَطَاَع اإْلِ  372 اْلَغْزوخ َغْزَواِن: فََأمَّا َمْن ابـْتَـَغى َوْجَه اّللَِّ
 263 .قاتل هللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد  .24
 334 ذم. يخبَدأخ فيِه ابحلمدخ هلل فهو أجكلُّ كالِم ال   .25
 180 .َكالَّ َقْد رَأَيـْتخهخ يِف النَّاِر بَِعَباَءة َقْد غلها  .26
 30 ال تصحبخ املالئكةخ رخْفقًة فيها كلٌب أو َجرٌس.  .27
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 61 ال تـخنـْزَعخ الرَّمحَةخ إال من َشِقيٍ .  .28
 285 ِهَبًة فرَيِْجَع فيها...اخل.يًَّة أو يـََهَب ال حَيل لَِرجخٍل أن يخعِطَي َعطِ   .29
 97 ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث  .30
 217 اَل يَْدخخلخ اجْلَنََّة َصاِحبخ َمْكٍس.  .31
 14 اَل يَْدخخلخ اجْلَنََّة قـَتَّاٌت.    .32
 65 ال يـَْزين الزَّاين حني يَزين وهو مخؤِمٌن، وال َيسرقخ حنَي َيْسرقخ   .33
 342 .أكون أحب إليه من ولده، ووالده، والناس أمجعنيأحدكم حىت  ال يؤمن  .34
بُّ لِنَـْفِسهِ   .35 بَّ أَلِخيِه َما حيِخ  401 «.اَل يـخْؤِمنخ َأَحدخكخْم َحىتَّ حيِخ
 148 اَل يـخْؤِمنخ َعْبٌد َحىتَّ يـخْؤِمَن أِبَْربٍَع: َيْشَهدخ أَْن الَ إَِلَه ِإالَّ اّللَّخ...اخل..   .36
 312 َعْبٌد َحىتَّ يـخْؤِمَن اِبلَقَدِر َخرْيِِه َوَشر ِِه...اخل. اَل يـخْؤِمنخ   .37
 281  لتسوُّن صفوَفكم أو ليخخالَِفَن هللا بني وجخوِهكم.  .38
بَـَها  .39  325 ...اخل.َلَعَن اخْلَاِمَشَة َوْجَهَها، َوالشَّاقََّة َجيـْ
 250 ، َوَيْسرِقخ احْلَْبَل فـَتـخْقَطعخ يَدخهخ.فـَتـخْقَطعخ يَدخهخ َلَعَن اّللَّخ السَّارَِق َيْسرِقخ اْلبَـْيَضَة   .40
 250 ملسو هيلع هللا ىلص.لعن هللا املتنمصات، واملتفلجات، أال ألعن من لعن رسول هللا    .41
 397 لعن هللا الواصلة واملستوصلة، والواُشة واملستوُشة.  .42
 321 لعن هللا من مثل ابحليوان.   .43
 318 لعن احملل واحمللل له.  .44
خنَّثني من   .45

خ
 52 الر ِجال، واملرتجِ الت من النِ ساء.َلَعَن امل

 57 الرجل يلبس لبسة املرأة، واملرأة تلبس لبسة...اخل. -ملسو هيلع هللا ىلص-لعن رسول هللا    .46
 193 .الرجلة من النساء -ملسو هيلع هللا ىلص-لعن رسول هللا   .47
 340 وََكاتَِبهخ.آِكَل الر اَِب، َومخؤِْكَلهخ َوَشاِهَدهخ ملسو هيلع هللا ىلصَلَعَن َرسخولخ اّللَِّ   .48
 119 .الرَّاِشي َواْلمخْرَتِشيملسو هيلع هللا ىلصّللَِّ َلَعَن َرسخولخ ا  .49
َها اْلَمَساِجَد َوالسُّرخجَ ملسو هيلع هللا ىلصَلَعَن َرسخولخ اّللَِّ   .50  126 زَائِرَاِت اْلقخبخوِر، َواْلمختَِّخِذيَن َعَليـْ
 103 يف اخلمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشارهبا...اخل.ملسو هيلع هللا ىلصلعن رسول هللا    .51
 110 رضا.من اختذ شيئا فيه الروح غملسو هيلع هللا ىلصلعن رسول هللا    .52
 233 النَّاِئَحَة َواْلمخْسَتِمَعة.ملسو هيلع هللا ىلصَعَن َرسخولخ اّللَِّ ل   .53
 260 زوارات القبور.لعن   .54
 20 .لعن عبد الدينار، ولعن عبد الدرهم   .55
 394 .لعن من جلس وسط احللقة   .56
 138  .َلْن يـخْفِلَح قـَْوٌم َولَّْوا أَْمَرهخمخ اْمرَأَةً    .57
 240 َغرْيِاَن، الَ َتَشبـَّهخوا اِبليَـهخوِد َوالَ اِبلنََّصاَرى...اخل.لَْيَس ِمنَّا َمْن َتَشبََّه بِ   .58
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 301 َخبََّب اْمَرأًَة َعَلى َزْوِجَها، أَْو َعْبًدا َعَلى َسيِ ِدِه.لَْيَس ِمنَّا َمْن   .59
 298 لَْيَس ِمنَّا َمْن َشقَّ اجلخيخوَب، َوَضَرَب اخلخدخوَد، َوَدَعا ِبَدْعَوِة اجلَاِهِليَِّة.   .60
 362 لَْيَس ِمنَّا َمْن مَلْ يـَتَـَغنَّ اِبْلقخْرآِن.   .61
وا   .62  102 ما ِمن قوٍم يخعَملخ فيهم ابملعاصي، مث يَقِدرخوَن على أن يخغريِ 
 305  اْلَمِديَنةخ َحرَاٌم َما َبنْيَ َعائَِر ِإىَل ثـَْوٍر َفَمْن َأْحَدَث َحَداًث...اخل  .63
 226 مر برجل يبيع طعاما...اخل.  .64
 354 ْن أتى كاِهناً أوحائضاً أو أتى امرأًة فقد برِئ ممَّا أنـَْزَل هللاخ على حممِد".مَ   .65
 367 من أْحَدَث يف أْمران هذا ما ليس فيه، فهو َردُّ.  .66
 92 َمْن َأْحَيا سخنًَّة ِمْن سخنَّيِت َقْد أخِميَتْت بـَْعِدي، فَِإنَّ َلهخ ِمَن اأَلْجرِ   .67
 163 لنَّاِس يخرِيدخ إِْتالفـََها، أَتْـَلَفهخ اّللَّخ.أَْمَواَل اَمْن َأَخَذ   .68
 75 من ادعى إىل غري أبيه، وهو يعلم أنه غري أبيه، فاجلنة عليه حرام.  .69
اَلِئَكةخ    .70

َ
 346 «.َمْن َأَشاَر َعَلى َأِخيِه حِبَِديَدٍة َلَعنَـْتهخ امل

 331 َواَل َكْلَب ضار...اخل.َمْن اقْـَتىَن َكْلًبا أَْو اختَََّذ َكْلًبا لَْيَس ِبَضاٍر    .71
 386 َمْن أََهاَن سخْلطَاَن هللِا يف اأَلْرِض أََهانَهخ اّللَّخ.   .72
 144  َمْن ترَك ثالث مجخٍَع هتاوانً هبا، طََبَع هللا على قـَْلِبِه.   .73
 358 أراد به غري هللا فليتبوأ مقعده من النار.من تعلم علما لغري هللا أو   .74
 176 ا يبتغى به وجه هللا عزوجل اليتعلمه...اخل.من تعلم علما مم   .75
 311 من جر ثوبه خيالء، مل ينظر هللا إليه يوم القيامة...اخل.   .76
 344 َمن حَلَف بغرِي هللا فقد أشرَك.   .77
 42 َمْن َحَلَف َعَلى ميَِنٍي هخَو ِفيَها فَاِجٌر، لِيَـْقَتِطَع هِبَا َماَل اْمرٍِئ مخْسِلٍم...اخل.   .78
 47 َحَلَق، أَْو َسَلَق، أَْو َخَرَق.َمْن   .79
نـَْيا َغرْيِهِ   .80  267 .ِمْن َشرِ  النَّاِس َمْنزَِلًة ِعْنَد اّللَِّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َعْبٌد أَْذَهَب آِخَرتَهخ ِبدخ
 70 .من ضار أضر هللا به، ومن شاق شاق هللا عليه  .81
 274 اء...اخل.من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلم  .82
َنهخ َوَبنْيَ َأِحبَِّتِه يـَْوَم الِقَياَمِة.   .83  351 َمْن فـَرََّق َبنْيَ الَواِلَدِة َوَوَلِدَها فـَرََّق اّللَّخ بـَيـْ
 287 من قتل رجال من أهل الذمة مل جيد ريح اجلنة...اخل.  .84
ْنِهِه َحرَّم هللا عليِه اجلنَة.   .85  387 َمْن قتَل مخَعاِهداً يف غري كخ
 380 َمْن ال يـَْرَحمخ ال يـخْرَحمخ.   .86
 310 َمْن مَلْ يَدَْع قـَْوَل الزُّوِر، َواْلَعَمَل بِِه، فـََلْيَس ّللَِِّ َحاَجٌة أَْن يَدََع...اخل.  .87
 312 َمْن َمَلَك زَاًدا َورَاِحَلًة تـخبَـلِ غخهخ ِإىَل بـَْيِت اّللَِّ ومَلْ حَيخجَّ َفاَل َعَلْيِه...اخل.   .88
َب مبَا نِيَح َعَلْيِه. َمْن نِ    .89  200 يَح َعَلْيِه عخذِ 
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 230  .من هجر أخاه سنة، فهو كسفك دمه   .90
 337 .هن املنافقات املنتزعات واملختلعات  .91
 325 املؤِمنوَن تكافأخ ِدماؤخهخم، وهم يٌد على من ِسَواهم...اخل.  .92
 86  َويٌل لألعقاِب ِمَن النَّاِر، َأسِبغخوا الوضوَء.   .93
 159 شر املسلمني، ال صالة ملن ال يقيم صلبه...اخل.اي مع  .94
ْقَن فَِإنَّكخنَّ َأْكثـَرخ أَْهِل النَّاِر فـََقاَلْت اْمَرأٌَة...اخل.   .95  189 اَي َمْعَشَر النِ َساِء َتَصدَّ
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 األعالم املَتجم َلم
 الصفحة رقم احلكم عليه الراوي الرقم

 298 ثقة أابن  .1
 94 ثقة التيمي إبراهيم  .2
 290 ضعيف إبراهيم بن إمساعيل  .3
 76 ثقة بن سعدإبراهيم   .4
 240 ثقة ىإبراهيم بن موس  .5
 126 ثقة إبراهيم بن يزيد النخعي  .6
 197  ثقة ابن أيب ذئب  .7
 122 ثقة ابن أيب مليكة  .8
 130 ثقة ابن املبارك  .9

 31 متقن ثقة ابن زكراي   .10
 327 ثبت ثقة ابن السرح  .11
 17 ثقة ابن شهاب الزهري  .12
 23 صحايب ابن عباس  .13
 37 صدوق ابن هليعة  .14
 210 جمهول ابن مكرز  .15
 236 ثقة أبو أسامة )محاد بن أسامة(  .16
 398 ثقة حافظ أبو إسحاَق الفزارىُّ   .17
 201 ثقة أبو إسحاق اهلمداين  .18
 370 صحايب أبو بكر الصديق  .19
 360 صحايب أبو بكرة  .20
 184 صحايب أبو اجلعد الض مري  .21
 329 صحايب أبو خراش  .22
 57 ثقة أبو اخلطاب زايد بن حيىي   .23
 255 ثقة أبو اخلليل  .24
 169 صدوق أبو الزبري  .25
 247 ثقة أبو الغيث موىل ابن مطيع  .26
 73 صحايب صدي بن عجالن( أبو أمامة )  .27
 156 صحايب أبو أيوب األنصارى  .28
 220 ثقة أبو حبرية  .29
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 292 ثقة أبو بردة  .30
 189 ثقة أبو بكر بن أيب شيبة  .31
 166 ثقة متيمة اهلجيميو أب  .32
 208 ثقة أبو توبة  .33
 53 ثقة أبو داود الطيالسي  .34
 266 صحايب أبو ذر الغفاري  .35
 265 ثقة أبو زرعة )البجلي(  .36
 224 ثقة بن عبد الرمحن أبو سلمة  .37
 118 ثقة ذكوان() أبو صاحل  .38
 398 صدوق أبو صاحٍل األنطاكىُّ   .39
 23 ضعيف ابذام أبو صاحل  .40
 277 ايبصح أبو صرمة   .41
 395 ثقة ثبت أبو عاصم الضحاك بن خملد   .42
 313 مقبول أبو عثمان موىل املغرية   .43
 222 ثبت ثقة أبو عوانة  .44
 352 جمهول أبو كرب األزدي  .45
 299 ثقة أبو جملز  .46
 125 ثقة أبو معاوية الضرير  .47
 19 صحايب أبو هريرة  .48
 161 مقبول أبو حيىي مصدع  .49
 378 صدوق املوصليأمحد بن حرب   .50
 86 ثقة أمحد بن حنبل  .51
 129 حافظ ثقة أمحد بن منيع  .52
 111 حافظ ثقة أمحد بن يونس  .53
 337 ثقة حافظ إسحق بن إبراهيم  .54
 145 حافظ ثقة إمساعيل بن إبراهيم  .55
 112 ثقة ثبت إمساعيل بن أىب خالد  .56
 286 ثبت ثقة  األعرج   .57
 94 ثقة األعمش  .58
 319 صحايب أنس بن مالك  .59
 342 ةثق األوزاعي  .60
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 146 ثبت حجة ثقة أيوب السختياين  .61
 219 ثقة حبري  .62
 179 صحايب بريدة بن حصيب  .63
 301 ثقة بشر بن هالل  .64
 218 صدوق بن الوليدبقية   .65
 210 ثقة هللا بكري بن عبد  .66
 247 ثقة الديلي ثور بن زيد  .67
 57 صحايب جابر بن عبد هللا  .68
 139 ثقة إايس جعفر بن  .69
 58 صدوق جعفر بن حممد  .70
 260 صدوق احلارث بن عبد الرمحن  .71
 113 ضعيف احلارث بن عبد هللا األعور   .72
 279 صحايب حذيفة بن اليمان  .73
 36 صدوق حرملة بن حيىي  .74
 174 صدوق حريث بن قبيصة  .75
 90 ثقة احلسن البصري  .76
 364 ثقة احلسن بن أيب احلسن  .77
 49 ثقة النخعياحلسن بن عبيد هللا   .78
 285 صدوق احلسن بن عرفة  .79
 242 ضعيف احلسن بن عطية  .80
 305 ثقة اخلاللاحلسن بن علي   .81
 282 ثقة حسني املعلم  .82
 176 ثقة احلسني بن حريث  .83
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 هـ. 1432د إبراهيم، مكتبة دار السالم، الرايض، الطبعة: األوىل، حممَّ 
هـ(، مطبعة دائرة املعارف 852هتذيب التهذيب، أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين )املتوىف:  .22

 هـ.1326النظامية، اهلند، الطبعة األوىل، 
و احلجاج، مجال الدين املزي )املتوىف: بد الرمحن بن يوسف، أبهتذيب الكمال يف أمساء الرجال، ليوسف بن ع .23

 .1980 – 1400بريوت، الطبعة: األوىل،  –هـ(، احملقق: د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة 742
هـ(، بتحقيق: حممد عوض مرعب، 370هتذيب اللغة، حملمد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )املتوىف:  .24

 م.2001بريوت، الطبعة: األوىل،  –حياء الرتاث العريب دار إ
 –هـ(، مكتبة اإلمام الشافعي 1031التيسري بشرح اجلامع الصغري، لزين الدين حممد املناوي القاهري )املتوىف:  .25

 م.1988 -هـ 1408الرايض، الطبعة: الثالثة، 
ة: الدكتور حممد عبد هـ(، حتت مراقب354ىف: الثقات، حملمد بن حبان بن أمحد بن حبان، التميمي، البخسيت )املتو  .26

 1393املعيد خان مدير دائرة املعارف العثمانية، الناشر: دائرة املعارف العثمانية حبيدر آابد الدكن اهلند، الطبعة: األوىل، 
 .1973=  ه

بن رجب الدمشقي، جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد  .27
 م.2001 -هـ 1422بريوت، الطبعة: السابعة،  –هـ(، احملقق: شعيب األرانؤوط، مؤسسة الرسالة 795)املتوىف: احلنبلي 

هـ(، احملقق: بشار 279سنن الرتمذي، حملمد بن عيسى بن َسْورة، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف:  -اجلامع الكبري  .28
 م. 1998بريوت، سنة النشر:  –عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي 

هـ(، طبعة جملس 327اجلرح والتعديل، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي ابن أيب حامت )املتوىف:  .29
 1952هـ  1271بريوت، الطبعة: األوىل،  –اهلند، دار إحياء الرتاث العريب  –حبيدر آابد الدكن  -دائرة املعارف العثمانية 

 م.
 اية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجهدي على سنن ابن ماجه = كفحاشية السن .30
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جبوار  -هـ(، السعادة 430حلية األولياء وطبقات األصفياء، أليب نعيم أمحد بن عبد هللا األصبهاين )املتوىف:  .31
 م1974 -هـ 1394حمافظة مصر، 

لرسالة قق: شعيب األرنؤوط، دار اهـ(، احمل273سنن ابن ماجه، أليب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين )املتوىف:  .32
 م. 2009 -هـ  1430العاملية، الطبعة: األوىل، 

دار ، شَعيب األرنؤوط ، بتحقيق:هـ(275داود سليمان بن األشعث السِ ِجْستاين )املتوىف:  يب، ألسنن أيب داود .33
 .م 2009 -هـ  1430الطبعة: األوىل، ، الرسالة العاملية

هـ(، بتحقيق: شعيب االرنؤوط، حسن عبد 385وىف: ي بن عمر الدارقطين )املتسنن الدارقطين، أليب احلسن عل .34
 -هـ  1424لبنان، الطبعة: األوىل،  –املنعم شليب، عبد اللطيف حرز هللا، أمحد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت 

 م. 2004
: هـ(، حققه وخرج أحاديثه303السنن الكربى، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي، النسائي )املتوىف:  .35

 2001 -هـ  1421بريوت، الطبعة: األوىل،  –حسن عبد املنعم شليب، أشرف عليه: شعيب األرانؤوط، مؤسسة الرسالة 
 م.

هـ(، احملقق: حممد عبد القادر عطا، 458السنن الكربى، ألمحد بن احلسني اخلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف:  .36
 م. 2003 -هـ  1424الثة، لبنات، الطبعة: الث –وت دار الكتب العلمية، بري 

 سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود السجستاين يف اجلرح والتعديل .37
هـ(، 425سؤاالت الربقاين للدارقطين رواية الكرجي عنه، ألمحد بن حممد أيب بكر املعروف ابلربقاين )املتوىف:  .38

 هـ.1404الطبعة: األوىل،  الهور، ابكستان، -خانه مجيلي احملقق: عبد الرحيم حممد أمحد القشقري، كتب 
هـ(، 748سري أعالم النبالء، لشمس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب )املتوىف :  .39

 م 1985 هـ / 1405احملقق : جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، 
املصابيح املسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن(، لشرف الدين احلسني بن عبد هللا  شرح الطييب على مشكاة .40

 الرايض(، بدون سنة النشر. -هـ(، احملقق: د. عبد احلميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة املكرمة 743الطييب )
هـ(، احملقق: أبو املنذر 855ىف: نفى بدر الدين العيىن )املتو شرح سنن أيب داود، أليب حممد حممود بن أمحد احل .41

 م. 1999-هـ  1420الرايض، الطبعة: األوىل،  –خالد بن إبراهيم، مكتبة الرشد 
دار آل  -شرح سنن النسائي املسمى "ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب"، حملمد بن علي، دار املعراج الدولية للنشر  .42

 لطبعة: األوىل.بروم للنشر والتوزيع، ا
هـ(، بتحقيق: أبو متيم 449ارى، أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك، ابن بطال )املتوىف: شرح صحيح البخ .43

 م.2003 -هـ 1423السعودية، الرايض، الطبعة: الثانية،  -ايسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد 
44.  

خ
َسمَّى ِإكَمالخ امل

خ
لعياض بن موسى بن عياض السبيت، أبو  ْعِلِم بَفَواِئِد مخْسِلم،َشرْحخ َصِحيح مخْسِلِم لِلَقاِضى ِعَياض امل

 1419هـ(، احملقق: الدكتور حْيىَي ِإمْسَاِعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة: األوىل، 544الفضل )املتوىف: 
 م. 1998 -هـ 

مؤسسة الرسالة  هـ(، احملقق: شعيب األرنؤوط،354صحيح ابن حبان، حملمد بن حبان التميمي، البخسيت )املتوىف:  .45
 .1993 – 1414بريوت، الطبعة: الثانية،  –
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صحيح البخاري، حملمد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، احملقق: حممد زهري بن انصر الناصر، الناشر:  .46
 هـ.1422دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، 

هـ(، احملقق: حممد فؤاد عبد 261وىف: سن القشريي النيسابوري )املتصحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج أبو احل .47
 بريوت، بدون سنة النشر. –الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 

هـ(، احملقق: عبد املعطي أمني قلعجي، 322الضعفاء الكبري، أليب جعفر حممد بن عمرو العقيلي املكي )املتوىف:  .48
 م.1984 -هـ 1404ة: األوىل، بريوت، الطبع –دار املكتبة العلمية 

هـ(، احملقق: د. عبد الرحيم حممد 385لضعفاء واملرتوكون، أبو احلسن علي بن عمر البغدادي الدارقطين )املتوىف: ا .49
 القشقري، أستاذ مساعد بكلية احلديث ابجلامعة اإلسالمية، جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

هـ(، احملقق: عبد هللا 597لي اجلوزي )املتوىف: ين أبو الفرج عبد الرمحن بن عالضعفاء واملرتوكون، جلمال الد .50
 1406بريوت، الطبعة: األوىل،  –القاضي، دار الكتب العلمية 

 –هـ(، دار الكتب العلمية 911طبقات احلفاظ، لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  .51
 .1403بريوت، الطبعة: األوىل، 

هـ(، بتحقيق: حممد عبد القادر 230مد بن سعد املعروف اببن سعد )املتوىف: الطبقات الكربى، أليب عبد هللا حم .52
 م. 1990 -هـ  1410بريوت، الطبعة: األوىل،  –عطا، دار الكتب العلمية 

، دار هـ(، احملقق: د سهيل زكار240طبقات خليفة بن خياط، أليب عمرو خليفة بن خياط البصري )املتوىف:  .53
 م. 1993هـ =  1414وزيع، سنة النشر: الفكر للطباعة والنشر والت

هـ(، دار 855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أليب حممد حممود بن أمحد احلنفى بدر الدين العيىن )املتوىف:  .54
 بريوت، بدون سنة النشر. –إحياء الرتاث العريب 

هـ(، 795حلنبلي )املتوىف: لرمحن بن أمحد بن رجب الدمشقي، افتح الباري شرح صحيح البخاري، لزين الدين عبد ا .55
 م. 1996 -هـ  1417املدينة النبوية، الطبعة: األوىل،  -بتحقيق: جمموعة من العلماء، مكتبة الغرابء األثرية 

فتح املنعم شرح صحيح مسلم، لألستاذ الدكتور موسى شاهني الشني، دار الشروق، الطبعة: األوىل )لدار  .56
 م. 2002 -هـ  1423ق(، الشرو 
الل واإلكرام بشرح بلوغ املرام، حملمد بن صاحل العثيمني، حتقيق وتعليق: صبحي بن حممد رمضان، أم فتح ذي اجل .57

 م. 2006 -هـ  1427إسراء بنت عرفة بيومي، املكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع، الطبعة: األوىل، 
هـ(، املكتبة التجارية الكربى 1031مد املناوي القاهري )املتوىف: فيض القدير شرح اجلامع الصغري، لزين الدين حم .58

 .1356مصر، الطبعة: األوىل،  –
هـ(،  947 - 870قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر، أبو حممد الطيب بن عبد هللا احلضرمي الشافعي ) .59

 .م 2008 -هـ  1428جدة، الطبعة: األوىل،  –بتحقيق: بو مجعة مكري / خالد زواري، دار املنهاج 
هـ(، إعداد 911ى جامع الرتمذي، لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف: قوت املغتذي عل .60

 -الطالب: انصر بن حممد بن حامد الغرييب، حتت إشراف: فضيلة األستاذ الدكتور/ سعدي اهلاُشي، رسالة الدكتوراة 
 هـ. 1424سنة، عام النشر: عوة وأصول الدين، قسم الكتاب والكلية الد  -جامعة أم القرى، مكة املكرمة 
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عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب )املتوىف:  الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، لشمس الدين أيب .61
ىل، مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة: األو  -هـ(، احملقق: حممد عوامة اخلطيب، دار القبلة للثقافة اإلسالمية 748

 م 1992 -هـ 1413
هـ(، بتحقيق: عادل أمحد عبد املوجود، 365عفاء الرجال، أليب أمحد بن عدي اجلرجاين )املتوىف: الكامل يف ض .62

 م.1997هـ1418لبنان، الطبعة: األوىل، -بريوت -وعلي حممد معوض وعبد الفتاح أبو سنة، الكتب العلمية 
ـ(، احملقق: د مهدي املخزومي، ه170الفراهيدي البصري )املتوىف: كتاب العني، أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد  .63

 .د إبراهيم السامرائي، دار مكتبة اهلالل
هـ(، 597كشف املشكل من حديث الصحيحني، جلمال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي اجلوزي )املتوىف:  .64

 الرايض، بدون سنة النشر. –احملقق: علي حسني البواب، دار الوطن 
مَّى: الكوكب الوهَّاج والرَّوض البَـهَّاج يف شرح صحيح مسلم بن كوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )املسال .65

دار طوق النجاة، الطبعة:  -احلجاج(، مجع وأتليف: حممد األمني بن عبد هللا األخَرمي الَعَلوي اهلََرري الشافعي، دار املنهاج 
 م. 2009 -هـ  1430األوىل، 

هـ(، 275د بن عمرو األزدي السِ ِجْستاين )املتوىف: األشعث بن إسحاق بن بشري بن شدا أليب داود سليمان بن .66
احملقق: حممد علي قاسم العمري، عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، 

 م.1983هـ/1403
بريوت،  –هـ(، دار صادر 711ى )املتوىف: لسان العرب، أيب الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري اإلفريق .67

 هـ. 1414 -الطبعة: الثالثة 
 –هـ(، احملقق: دائرة املعرف النظامية 852لسان امليزان، أيب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين )املتوىف:  .68

 .م1971هـ /1390لبنان، الطبعة: الثانية،  –اهلند، مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت 
بريوت، بدون  -دار اجليل ، هـ(1138ر الدين السندي )املتوىف: عبد اهلادي التتوي، أبو احلسن، نو مد بن حمل .69

 .طبعة
هـ(، 303اجملتىب من السنن = السنن الصغرى للنسائي، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب، النسائي )املتوىف:  .70

 .1986 – 1406عة: الثانية، حلب، الطب –حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية 
هـ(، 1014املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، لعلي بن حممد، أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري )املتوىف: مرقاة  .71

 م.2002 -هـ 1422لبنان، الطبعة: األوىل،  –دار الفكر، بريوت 
بن هـ(، للدكتور حممد 204)املتوىف:  مسند أيب داود الطيالسي، أليب داود سليمان بن داود الطيالسي البصرى .72

 .م 1999 -هـ  1419مصر، الطبعة: األوىل،  –عبد احملسن الرتكي، دار هجر 
هـ(، احملقق: حسني سليم أسد، الناشر: دار 307مسند أيب يعلى، أيب يعلى أمحد بن علي املوصلي )املتوىف:  .73

 .1984 – 1404دمشق، الطبعة: األوىل،  –املأمون للرتاث 
هـ(، احملقق: شعيب األرنؤوط، 241 أمحد بن حنبل الشيباين )املتوىف: اإلمام أمحد بن حنبل، أليب عبد هللا مسند .74

 م. 2001 -هـ  1421مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
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ارَاين ، 219مسند احلميدي، أليب بكر عبد هللا بن الزبري القرشي املكي )املتوىف:  .75 هـ(، بتحقيق: حسن سليم أسد الدَّ
 م. 1996األوىل،  سوراي، الطبعة: –دار السقا، دمشق 

هـ(، احملقق: محدي بن عبد اجمليد 454مسند الشهاب، أليب عبد هللا حممد بن سالمة القضاعي املصري )املتوىف:  .76
 .1986 – 1407بريوت، الطبعة: الثانية،  –السلفي، مؤسسة الرسالة 

 –هـ(، املطبعة العلمية 388سليمان محد بن حممد اخلطايب )املتوىف: معامل السنن، وهو شرح سنن أيب داود، أليب  .77
 م. 1932 -هـ  1351حلب، الطبعة: األوىل 

هـ(، احملقق: طارق بن عوض وعبد احملسن 360املعجم األوسط، سليمان بن أمحد، أبو القاسم الطرباين )املتوىف:  .78
 نشر.القاهرة، بدون سنة ال –بن إبراهيم احلسيين، دار احلرمني 

هـ(، احملقق: حممد األمني بن حممد اجلكين، 317 بن حممد البغوي )املتوىف: معجم الصحابة، أليب القاسم عبد هللا .79
 م. 2000 -هـ  1421الكويت، الطبعة: األوىل،  –مكتبة دار البيان 

محدي بن عبد اجمليد احملقق: ، هـ(360أبو القاسم الطرباين )املتوىف: ، سليمان بن أمحد بن أيوب، لاملعجم الكبري .80
 ، بدون سنة النشر.الطبعة: الثانية، القاهرة –تيمية مكتبة ابن ، السلفي

هـ(، احملقق: عبد 395معجم مقاييس اللغة، ألمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف:  .81
 م.1979 -هـ 1399السالم حممد هارون، دار الفكر، عام النشر: 
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السعودية،  –املدينة املنورة  -هـ(، احملقق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار 261هللا العجلى الكوىف )املتوىف: 

 .1985 – 1405الطبعة: األوىل، 
هـ(، بتحقيق: عادل بن يوسف العزازي، 430: م أمحد بن عبد هللا األصبهاين )املتوىفمعرفة الصحابة، أليب نعي .83
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هـ(، احملقق: الدكتور نور الدين 748املغين يف الضعفاء، لشمس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب )املتوىف:  .84

 شر وبدون سنة النشر.عرت، بدون النا
ْظِهري )املتوىف: املفاتيح يف شرح ا .85

خ
هـ(،  727ملصابيح، للحسني بن حممود بن احلسن، الشِ ريازيُّ احلََنفيُّ املشهورخ ابمل

بتحقيق ودراسة: جلنة خمتصة من احملققني إبشراف: نور الدين طالب، دار النوادر، )من إصدارات إدارة الثقافة اإلسالمية 
 .م2012 -هـ  1433ألوقاف الكويتية(، الطبعة: األوىل، وزارة ا -

هـ(، احملقق: 502املفردات يف غريب القرآن، أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاىن )املتوىف:  .86
 هـ. 1412 -دمشق بريوت، الطبعة: األوىل  -صفوان عدانن الداودي، دار القلم، الدار الشامية 

مكتبة دار ، راجعه: الشيخ عبد القادر األرانؤوط ،مزة حممد قاسم، حلالقاري شرح خمتصر صحيح البخاريمنار  .87
 -هـ  1410عام النشر: ، اململكة العربية السعودية -اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد، الطائف  -البيان، دمشق 

 .م 1990
دار إحياء  هـ(،676حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف: املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكراي  .88

 .1392بريوت، الطبعة: الثانية،  –الرتاث العريب 
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 .م 2002
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د. ، بتحقيق: هـ( 661فضل هللا بن حسن ، شهاب الدين التُّورِِبْشيِت )املتوىف: ، لامليسر يف شرح مصابيح السنة .92
 .هـ 2008 -هـ  1429الطبعة: الثانية، ، مكتبة نزار مصطفى الباز، عبد احلميد هنداوي

رك بن حممد الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف: يب احلديث واألثر، جملد الدين أبو السعادات املباالنهاية يف غر  .93
 م.1979 -هـ 1399بريوت،  -حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية  -هـ(، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 606

دار احلديث، ، ق: عصام الدين الصبابطيتحقي، بهـ(1250مد بن علي الشوكاين اليمين )املتوىف: ، حملنيل األوطار .94
 .م1993 -هـ 1413: األوىل، الطبعة، مصر
: أمحد األرانؤوط وتركي ، بتحقيقهـ(764صالح الدين خليل بن أيبك بن الصفدي )املتوىف: ، لالوايف ابلوفيات .95

 .م2000 -هـ1420عام النشر:، بريوت –دار إحياء الرتاث ، مصطفى
د. بشار عواد  ،دي عباس صاحل مه ، بتحقيق:هـ(774حممد بن هجرس السالمي )املتوىف: تقي الدين ، الوفيات .96

 .1402الطبعة: األوىل، ، بريوت –مؤسسة الرسالة ، معروف
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