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Duplication of Rewards in Prophetic Traditions 
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  :إعداد الطالب
  الَحّي ُكّالبعبد ُمَحّمد َخاِلْد

  

  

  إشراف األستاذ الدكتور:
  َنِعيم َأْسَعد الّصَفِدّي

  

ات الحصول على درجة الدكتوراة في الحدیث الشریف وعلومه ُقّدم هذا البحث استكماًال لمتطلب
  من كلیة أصول الدین في الجامعة اإلسالمیة بغزة

  

م٢٠١٦-٢٠١٥ العام الجامعي

 غزة –الجامعة اإلسالمیة 
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  اــعمادة الدراســـــــات العلی
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إلى شیخي الحبیب، شیخ المجاهدین، وتاج المرابطین، ابن خیر رباط المسلمین عسقالن، 
  في دراستي العلیا -بعد اهللا–وریحانة غزة وبالد الشام، إلى الذي ما زلت أتفيء ظالل فضله 

  إلى الشیخ الجلیل الشهید بإذن اهللا: 

  - رمحه اهللا– القادر ريانعبد أيب بالل نزار بن

  حنین أخي ذكرى حبیٍب ومنزلِ           ى تلك السجایا وٕان نّأتـــــّن إلــــأحِ 

  وأهدي إلیهــــــــــا من سالمي معّطًرا                  برّیا رحیــــــــــــٍق ال برّیا القـــــرنفلِ 

  وأهدي كذلك:

  )والدي الكرميني(- أطال اهللا بقاءهما وحفظهما ومّتع بهما–إلى تیجان الرؤوس 

  )كــأم مالة (ــــــــــــأللئــــي المتـــرتــــــــــــوهــــة وجـــــــــي الحبیبــــــى زوجتـــإل

  )، آالء)، ومقلة العین (مالكإلى فلذات الكبد: قرة العین (
  )يقني)، وحبیبة القلب (ليانومهجة الفؤاد (

  أقول:

  ومن یصحب العطر المعّبق یعبقُ    صحبتكم فازددت نوًرا وبهجًة        

 محّبكم

   

 ووفاءٌإهداءٌ 
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MB  A  @  ?   >  =C    E  D انطالًقا من قول اهللا تعالى:

H  G   FL  :وٕانا واهللا نرید الزیادة، ونسأل اهللا تعالى أن نكون من الشاكرین. )٧(إبراهیم  

ُبّد من قضائه، فإني أتوجه بالشكر الجزیل ولما كان الّشكر حق ا ال ُبّد من أدائه، ودینًا ال 
 ، والذي تفضل أوًال بالموافقة على-حفظه اهللا  – نعیم أسعد الصفديللمشرف الفاضل الدكتور: 

اإلشراف على إعداد هذه األطروحة، والذي عایشني جمیع مراحلها خطوًة خطوًة، وقرأها حرًفا حرًفا، 
تعب البحث معي، وبذل من وقته النفیس، و أعطاني من  یوّجُه وُیسّدُد ، ینصُح وُیرشُد، وتجّشم

جهده وعلمه ما ال یجازیه علیه إال ربُّه جّل وعال، فجزاه اهللا عني وعن هذا البحث وعن علوم السنة 
  خیر الجزاء، وأوفى له العطاء، وحقق له الرجاء.

  حة، وهم:وال یزال الشكر موصوًال للشیوخ األفاضل الذین تكرموا بمناقشة هذه األطرو 

 .-حفظه اهللا–األستاذ الدكتور أحمد أبو حلبیة  - 
 .-حفظه اهللا–األستاذ الدكتور نافذ حماد  - 
  .- حفظه اهللا–الدكتور هشام زقوت  - 

كما أخص بالشكر والتقدیر أیًضا الجامعة اإلسالمیة والعاملین فیها، الذین یواصلون 
أدامه اهللا وحفظه من كل  –امخ نهارهم، ویسهرون لیلهم من أجل إعالء منارة هذا الطْود الش

  .-مكروه

كذلك ، و والدّي الكریمین حفظهما اهللا على دعواتهم الصالحةوال أستجیز إغفال شكر 
، فصبرت واحتسبت جزاها اهللا -بحلوها وُمّرها –زوجتي الفاضلة، التي رضیت حیاة طالِب العلِم 

  خیرًا.

في إنجاح هذا العمل، وأسأل اهللا  وال یفوتني أن أسجل رسالة شكر وامتنان، لكل من ساهم
  العلي العظیم أن یجزل لهم جمیعًا المثوبة والعطاء إنه على كل شيء قدیر وباإلجابة جدیر.

  



  ث

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد.

بنعٍم عظیمٍة، وعطایا جسیمٍة، أعظمها  فقد أكرم اهللا أمة النبي صلى اهللا علیه وسلم
مضاعفة األجور، وخّصها باألجور الكبیرة ألعماٍل صغیرة ال تستغرق وقتًا طویًال، وال جهًدا كبیًرا؛ 
تعویًضا لها عن ِقَصِر أعمارها بالنسبة لألمم السابقة، فخّصها بلیلٍة خیر من ألف شهر، وصیام 

وغیر ذلك من المواسم الرحمانیة والنفحات الربانیة التي منحها  یوٍم یكّفر ذنوب سنٍة سابقٍة وقادمٍة،
  لهذه األمة دون غیرها من األمم.

وقد حاول الباحث في هذه األوراق جْمع األحادیث التي دّلت بمنطوقها ومفهومها على 
مضاعفة األجور للعاملین من المؤمنین، ورتّبها حسب األجور المترتبة علیها، ودراستها دراسة 

  ضوعیة في ضوء السنة النبویة. ورتب الرسالة حسب الخطة اآلتي ذْكرها:مو 

  أوًال: أهمیة البحث.
  تكمن أهمیة البحث في أموٍر عّدٍة، منها:

بیان مكانة هذه األمة وشرفها عند اهللا، وفضلها على األمم السابقة، بأن مّیزها بهذه المّنة  –
 والعطّیة.

لى أمته، وٕاكرام اهللا ألتباعه؛ لیجعلها أفضل األمم بیان فضل النبي صلى اهللا علیه وسلم ع –
 وأكرمها.

إظهار عظم الشریعة الغراء، وكیف عّوض اهللا قّلة أعمار األمة المحمدیة بالنسبة لألمم  –
 السابقة بأعماٍل قلیلة وأجور عظیمة تجعل من قام بها یسبق األمم السابقة كلها.

لكتب ویضعها في مكاٍن واحٍد تسهیًال للناس، تقدیم األحادیث النبویة المتناثرة في بطون ا –
 وتشجیًعا لهم على استغالل أعمالهم بمثل هذه األمور العظیمة.

ترغیب النفس البشریة بمثل هذه األعمال التي تكون سبًبا في مضاعفة األجور، وتوقها  –
 لمعرفتها، مما یجعل وجود رسالٍة أو مؤلٍَّف مرجعيٍّ بخصوصه مطلوًبا جد ا.

  : أسباب اختیاره.ثانًیا
  تعود أسباب اختیار الباحث لهذا الموضوع ألموٍر عّدٍة، منها:

أهمیة هذا الموضوع في حیاة الناس جمیًعا، وحاجتهم لما یحیي فیهم روح التنافس ألعظم  –
 العبادات وأكثرها أجًرا.



  ج

رغبة الباحث في حصر كّل ما یتعّلق بمضاعفة األجور من أحادیث؛ لكي تظهر نظریًة  –
 كاملة األركان، مما یجّدد األمل في نفوس المسلمین، ویسلحهم بالهمة والعزیمة.مت

قّلة الباحثین الذین كتبوا في هذا األمر، وعالجوا قضایاه العظیمة بمؤلفاٍت مستقّلٍة سوى  –
مباحث قلیلة أفردها بعض المتأخرین دون تمییٍز للصحیح من الضعیف، مما یجعل 

 ب فیها صعوبة ومشقة.الوقوف على أحادیث هذا البا

احتواء هذا الباب على كمٍّ كبیٍر من األحادیث النبویة التي تحتاج إلظهاٍر وٕابراٍز للناس،  –
 وقّلة من یعرفها ویطلع علیها.

محاولة هذه الدراسة توضیح بعض األحادیث التي یشكل فهمها، أو یصعب توضیحها   –
ن األحادیث التي ظاهرها التعارض، بتتبع الروایات األخرى التي تفسرها، وكذلك الجمع بی

 واإلجابة على هذه اإلشكاالت.

ة، وبیان أنواعها، وٕابراز عدم اقتصار مفهوم المضاعفة على   توضیح معنى المضاعف –
 الزیادة فحسب.

  ثالثًا: أهداف الدراسة. 
رغبة الباحث في خدمة أحادیث النبي صلى اهللا علیه وسلم المتعّلقة بهذا األمر، وبیان  –

 فحواها وجسیم دالالتها العظیمة على المؤمن في الدنیا واألخرة. عظیم

؛ لیسهل علیهم  – تقریب أحادیث هذا الباب كله بین یدي الناس وأهل العلم في كتاٍب مستقلٍّ
 تناوله واإلفادة منه دون مشقٍة أو تعٍب.

إظهار تكامل الشریعة السماویة، وكیف ظهرت المضاعفة في جمیع أبواب الدین، غیر  –
 مقتصرة على باٍب معیٍن منه.

تنزیه هذا الباب عن االحادیث الضعیفة والموضوعة التي انتشرت بین الناس والخطباء،  –
  وٕایجاد الغنیة في األحادیث المقبولة.

  خدمة المكتبة اإلسالمیة وٕاثراؤها بموضوعاٍت جدیدٍة ورسائل مهمٍة.   –

  رابًعا: الجهود والدراسات السابقة.
ٍة استوفى جمیع مباحث وتفتیٍش من أْفرد هذا الموضوع برسالٍة مستقلّ لم أجد بعد بحٍث 

الموضوع كله، سوى رسالٍة صغیرة الحجم لم یقصد فیها االستیعاب لجمیع قضایا الدراسة التي نقوم 
بها، إضافًة إلى دراسات خاصة لبعض مواضیع الرسالة مثل: مبحث من ُیؤتى أجرهم مّرتین، أو 



  ح

عبادات داخل المساجد الثالثة التي ُیشّد إلیها الرحال،  وهذه الجهود مضاعفة األجور في ال
  والدراسات على النحو التالي:

الرحمن بن ناصر السعدي (ت عبد " للشیخاألسباب واألعمال التي ُیضاعف بها الثواب" .١
هـ)، وهي رسالٌة صغیرة الحجم، تكّلم فیها المؤلف عن أسباب مضاعفة األجور على  ١٣٧٦

موم دون تفصیٍل في المباحث، وهو في األصل جواب لسؤاٍل ُوّجه إلیه، فأجاب علیه وجه الع
بهذه الرسالة، ومن األمور التي ذكرها: اإلخالص، وصحة العقیدة، وأن تكون األعمال التي 
نفعها لإلسالم والمسلمین له وقٌع وأثٌر وعناٌء، والعمل الذي إذا قام به العبد شاركه فیه غیره، 

العمل له وقٌع عظیٌم، وأن یكون العبُد َحَسن اإلسالم، ورفعة العامل عند اهللا، إلى  وٕاذا كان
 آخر ما ذكره في هذه الرسالة.

" للحافظ أبي مسألة مضاعفة الصلوات في المساجد الثالثة هل تقع في النوافل أم ال؟" .٢
وع بالصالة في هـ). ذكر فیها المؤلف "مسألة التط ٧٦١سعید خلیل بن َكْیكْلدي العالئي (ت 

أحد المساجد الثالثة هل فعلها فیها أفضل من فعلها في البیوت؟ أو العكس؟ وهل المضاعفة 
شاملة للفرض والنفل؟ أم هي خاصة بالفرض؟ وذكر فیها أقوال أهل العلم في المسألة ونقلها 

ح وضّعف ى ، وحّقق ودّقق، وقد توصل فیها إل  من مصادر شتى، وتكّلم على أدلتها، وصحَّ
أنَّ المضاعفة شاملة للفرائض، وكذا للنوافل التي تشرع لها الجماعة كالتراویح والعیدین 
والكسوف، أو یختص فعلها في المسجد كتحیة المسجد وركعتي الطواف، وما عدا ذلك ففعله 
في البیت أفضل من المسجد. وهذا الذي اختاره العالئي هو الذي رجحه جمع من 

  .)١(عن بعضهم وغیرهم ممن أتى بعده" ، كما ذكره هو المحققین

  وقد ُنشر هذا التحقیق في بحٍث محّكٍم في مجلة مركز بحوث ودراسات المدینة المنورة، 
 .٤٩- ١١ص 

الرحمن بن أبي بكر عبد " للحافظ جالل الدینمطلع الَبْدَرْین فیمن ُیؤتى أجره مّرتْین" .٣
دالة على مضاعفة األجر إلى هـ). ذكر فیها جملًة من األحادیث ال ٩١١السیوطي (ت 

ضعفین، من هؤالء: زوجات النبي صلى اهللا علیه وسلم، ومؤمن أهل الكتاب، والعبد 
المملوك الذي أطاع اهللا وأطاع سیده، ومن كانت عنده أمة فأدبها ثم أعتقها وتزوجها، وقارئ 

الذي یتوضأ القرآن وهو علیه شاقٌّ، والحاكم إذا اجتهد فأصاب، والمتصدق على األقارب، و 
مّرتْین مّرتْین، ومن عّمر میسرة المسجد، ومن ترك الصف األول مخافة أن یؤذي الناس، 
ومن سّن سنًة حسنًة، واإلمام والمؤّذن، والذي توضأ بعد أن تیمم وأعاد الصالة، ومن طلب 

                                                           
  .١١مة الدكتور سلیمان العمیر للرسالة السابقة ص ) من مقدّ ١(
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علًما فأدركه، ومن أسبغ الوضوء في البرد الشدید، والجبان، ومن دنا من اإلمام واستمع 
أنصت، ومن قتله أهل الكتاب، شهید البحر، وغزو البحر، ومن یمشي حافي القدمین، ومن و 

یجامع زوجته في كّل جمعة، والمستمع للقرآن، والسریة إذا أخفقت، والمحافظة على صالة 
العصر، والغني التقي، والجاهد المجاهد، والوضوء قبل الطعام وبعده، ومن أسّر عمله فظهر 

ي الجنازة، والصدقة یوم الجمعة، وقراءة القرآن في المصحف، والحج من ففرح، والماشي ف
 أرض ُعمان.

) بیًتا، جمع فیها ما نثره في الرسالة السابقة، وقد حقق ١٦ثم ختم كتابه بقصیدٍة تتكون من (
صفحة، ونشرها في دار الهجرة بالدمام، عام  ٨٠هذه الرسالة الشیخ: سلیم الهاللي، في 

  م. وقد عیب على السیوطي ما یلي:١٩٨٩فق هـ، الموا ١٤١٠

 ِذْكره لألحادیث الضعیفة والموضوعة، وعدم اقتصاره على الصحیح. -

مثل: من أخذ  - حتى ولو كانت ضعیفة–فاته ِذكر بعض األحادیث التي هي على شرطه  -
 القذاة من المسجد بقدر قذاة العین، ومن شارك في فتح بالد الروم آخر الزمان.

السبحان نور الدین واعظ، عبد " للدكتور محب الدینُیؤتون األجر مّرتین الصحیح مّمن" .٤
 المحاضر في قسم الكتاب والسنة، بكّلیة الدعوة وأصول الدین، بجامعة أم القرى.

وقد بنى بحثه على كتاب السیوطي السابق الذْكر، واقتصر على الصحیح من األحادیث 
  فقط، ونشره في مجلة جامعة أم القرى بمكة.

  وممن ألف في هذا لكنني لم أقف علیه:
اهللا محمد بن إسماعیل الیمني، المعروف عبد " للشیخ العالمة أبيجزء في المضاعفة" -

هـ)، ذكره له اإلمام الزركشي في كتابه "إعالم الساجد" ص  ٦٠٩بابن أبي الصیف، (ت 
 ، وهو في عداد المفقود، ولم أقف له على أثر.١٢٤، ص ١٢٢

" للشیخ أحمد بن الصدیق الغماري، وهو فیمن ُیؤتى أجره مرتین أزهار الروضتین" -
مخطوط، منه نسخٌة في دار الكتب المصریة، لم أتمكن من الحصول على نسخٍة منها 

  بعد.

  خامًسا: منهج الباحث.
 منهج الباحث في جمع األحادیث وترتیبها وشرحها. ×

مصادر السنة المشهورة، مع  قام الباحث باتباع المنهج االستقرائي في جمع الروایات من .١
 االستعانة بالمنهجین: التحلیلي واالستنباطي.



  د

) ٢٥٠الصحیحة والحسنة والتي تجاوز عددها (–قام الباحث بجمع األحادیث المقبولة  .٢
التي لها عالقة بموضوع البحث، وأحیاًنا نادرًة یورد بعض األحادیث واآلثار التي ال  - حدیثًا

 یل االستئناس.تخلو من ضعٍف یسیٍر على سب

رّتب الباحث األحادیث باعتبار األجر المضاعف المترتَّب على األفعال، ووضع لكّل  .٣
 مجموعة من األحادیث عنواًنا یناسبها، وأحیاًنا یضع عنواًنا لحدیث واحٍد.

اشترط الباحث في تعداد الروایات اختالف الصحابي، وربما ذكر الحدیث عن نفس  .٤
ي اللفظ، أو فیه زیادة عن سابقه، وأحیاًنا نادرًة یكرر الحدیث في الصحابي إذا كان مختلًفا ف

 موطن آخر للضرورة.

 استعان الباحث باآلیات القرآنیة ذات الصلة بالموضوع. .٥

إذا كان في الحدیث فائدة فقهیة أو دعویة أو تربویة بینها الباحث بقوله: الفائدة األولى،  .٦
 المستنبطة من الحدیث.الفائدة الثانیة، وأحیاًنا یجمل المعاني 

استعان الباحث بأقوال العلماء في شرح األحادیث، وفي ذْكر الفوائد الفقهیة والتربویة والدعویة  .٧
 المستنبطة من كّل حدیٍث.

اعتمد الباحث شرح غریب الكلمات من مصادر كتب الغریب المشهورة، وكتب شراح الحدیث  .٨
 كذلك.

 موضع الشاهد منه. إذا كان الحدیث طویًال اقتصر الباحث على .٩
 منهج الباحث في التخریج: ×

تخریج الحدیث من مصادره األصلیة دون االقتصار على الكتب التسعة، وربما یتوسع أكثر  .١
 إذا كان هناك حاجة.

إذا كان الحدیث في الصحیحین أو في أحدهما اكتفى الباحث بتخریج الحدیث منهما، أو من  .٢
في التخریج وال یكون ذلك إال لفائدٍة في السند أو في أحدهما إذا تفّرد بروایته، وربما زاد 

 المتن.

 المقارنة بین الروایات بقول الباحث: بمثله أو بنحوه. .٣

وضع الباحث بعد روایة كّل حدیث سند كّل حدیٍث في الهامش، وقام بدراسة السند بعد ذْكر  .٤
التخریج  عدا أحادیث الصحیحین أو أحدهما فإنه اقتصر على ذكر–الحدیث في المتن 

 .-فقط دون الحكم علیه أو دراسته



  ذ

إذا كان الحدیث في الكتب الستة فإن الباحث قد وثقه على النحو التالي: (اسم المصدر،   .٥
اسم الكتاب، رقم الباب، رقم الحدیث)، وٕان كان الحدیث خارج الكتب الستة اقتصر الباحث 

 على ذكر رقم الحدیث فقط.

لكتاب والمؤّلف والجزء والصفحة، أما الطبعة والناشر عند العزو من الكتب أذكر اسم ا  .٦
 فلمریدها أن یجدها في قائمة المراجع في فهارس الرسالة.

 منهج الباحث في الترجمة للرجال: ×

لم یترجم الباحث إال للرجال المختلف فیهم، وذلك بذْكر أقوال العلماء فیهم جرًحا وتعدیًال،  .١
ل ذلك الراوي، وٕاذا تكرر الراوي المختلف فیه، قام وذْكر الراجح من أقوال العلماء في حا

 الباحث بذكر خالصة القول فیه، والعزو إلى مكان ترجمته في البحث.

بین الباحث األسماء المهملة الواردة في األسانید داخل جملة اعتراضیة على النحو التالي:  .٢
)-  -.( 

وذلك بالرجوع إلى الكتب التي  بالنسبة للصحابة قام الباحث بالترجمة لغیر المشاهیر منهم، .٣
 ترجمت للصحابة.

 منهج الباحث في الحكم على الحدیث: ×

إذا كان الحدیث في الصحیحین أو أحدهما اكتفى الباحث بالقول: رواه البخاري، ومسلم، أو  .١
 رواه البخاري وتفّرد به، أو رواه مسلم وتفّرد به.  

على الحدیث وْفًقا للقواعد الحدیثیة  إذا كان الحدیث في غیر الصحیحین ذكر الباحث الحكم .٢
المشهورة بما یترجح لدیه من خالل أقوال العلماء، وربما استأنس بأقوال العلماء في الحكم 

 على الحدیث. 

 - عدا ما كان في الصحیحین أو أحدهما–قام الباحث بذكر التخریج والحكم على الحدیث  .٣
 واألنساب في هامش الصفحة. والترجمة للصحابة والرواة وغریب الحدیث والبلدان

 المنهج في غریب البلدان: ×

  قام الباحث بالتعریف باألماكن والبلدان والغریبة بالرجوع إلى الكتب ذات الشأن.

 المنهج في ترتیب الفهارس: ×

  قام الباحث بترتیب الفهارس حسب حروف المعجم. 

  وتكون على النحو التالي:



  ر

 ا في القرآن.فهرس اآلیات القرآنیة. مرتبة حسب موضعه .١

 فهرس األحادیث النبویة، مرتبة حسب حروف المعجم. .٢

 فهرس الرواة المترجم لهم. مرتبة حسب حروف المعجم. .٣

 فهرس األعالم المترجم لهم، مقتصًرا على اسم الشهرة، ومرتًبا إیاهم على حروف المعجم. .٤

 فهرس المصادر والمراجع، مرتبة على حروف المعجم. .٥

 فهرس الموضوعات. .٦

  

  

  

  

  

  

   



  ز

  خطة البحث:
  یشتمل البحث على تمهید وأربعة فصول وخاتمة.

  التمهيد

  وفیه ثمانیة مباحث:
  المبحث األول: تعریف مضاعفة األجور لغة واصطالًحا.

  مضاعفة األجور.المبحث الثاني: أنواع 

  المبحث الثالث: خصوصیة األمة المحمدیة بمضاعفة األجور.

  دة في مضاعفة األجور.المبحث الرابع: اآلیات القرآنیة الوار 

  المبحث الخامس: موقف المخالفین في مضاعفة األجور.

  المبحث السادس: أسباب مضاعفة األجور.

  المبحث السابع: الحكمة الشرعیة من مضاعفة األجور.

  المبحث الثامن: المسائل واألحكام الشرعیة المتعّلقة بمضاعفة األجور.

  
  الفصل األول:
  ألعمالاملضاعفة العامة يف كل ا

  وفیه مبحثان:

  المبحث األول: المضاعفة العامة في أبواب العبادات والمعامالت.

  المضاعفة العامة في أبواب اآلداب والفضائل.المبحث الثاني: 

  
  الفصل الثاين:

  املضاعفة بأعمالٍ خاصة وبأجورٍ حمددة ومتنوعة

  وفیه خمسة مباحث:
  المبحث األول: المضاعفة مرتین.

  ل: النبوة.المطلب األو 



  س

  المطلب الثاني: مؤمن أهل الكتاب

  المطلب الثالث: العبد المملوك الذي أسلم وأطاع سیده.

  المطلب الرابع: من أعتق َأَمًة بعد أن رباها ثم تزوجها.

  المطلب الخامس: قارئ القرآن وهو یشتد علیه ویتعتع فیه.

  واألقارب.المطلب السادس: الصدقة على الفقراء والمحتاجین من األرحام 

  المطلب السابع: الجاهد المجاهد.

  المطلب الثامن: المحافظ على صالة العصر.

  المطلب التاسع: من تیمم ثم أعاد الصالة بعد أن وجد الماء.

  المطلب العاشر: الحاكم والقاضي إذا اجتهد وأصاب الحكم.

  المطلب الحادي عشر: الغریق في البحر.

  زة وانتظار المیت حتى یوضع في القبر.المطلب الثاني عشر: اتّباع الجنا

  المطلب الثالث عشر: من جّهز غازًیا.

  المبحث الثاني: المضاعفة عشر مرات

  المطلب األول: الصلوات الخمس.

  المطلب الثاني: الصالة على النبي صلى اهللا علیه وسلم.

  المطلب الثالث: إلقاء السالم بلفظ: "السالم علیكم".

  على النفس واألهل. المطلب الرابع: النفقة

  المطلب الخامس: إماطة األذى عن الطریق.

  المطلب السادس: ذْكر اهللا.
  المبحث الثالث: المضاعفة من عشرین مرة إلى ستین مرة.

  المطلب األول: رّد السالم بلفظ: "السالم علیكم ورحمة اهللا".

  هللا أكبر".المطلب الثاني: قول المؤمن: "سبحان اهللا"، و"ال إله إال اهللا"، و"ا

  المطلب الثالث: شاهد الصالة عند األذان.

  المطلب الرابع: صالة الجماعة.



  ش

  المطلب الخامس: صالة النافلة في السّر دون أن یراه أحٌد.

  المطلب السادس: من داوم على اآلذان اثنتي عشرة سنة.

  المطلب السابع: رّد السالم بلفظ: "السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته".

  ب الثامن: قول المؤمن: "الحمد هللا رب العالمین".المطل

  المطلب التاسع: صالة الرجل في الفالة.

  المطلب العاشر: المتمسك بالدین آخر الزمان.
  المبحث الرابع: المضاعفة من سبعین مّرة إلى سبعمائة مّرة.

  المطلب األول: قتل الوزغ من أول ضربة.

  المطلب الثاني: المجاهد في سبیل اهللا.

  المطلب الثالث: الصالة في المسجد األقصى.

  المطلب الرابع: النفقة في الجهاد في سبیل اهللا.

 المطلب الخامس: النفقة في الحج.
  المبحث الخامس: المضاعفة من ألف مّرة إلى ألف ألف مرة.

  المطلب األول: الصالة في المسجد النبوي.

  المطلب الثاني: الصالة في المسجد األقصى.

  الثالث: الصالة في المسجد الحرام.المطلب 

  المطلب الرابع: دعاء دخول السوق.
  الفصل الثالث:

  املضاعفة بأجور عبادات أخرى

  وفیه خمسة مباحث:
  المبحث األول: المضاعفة بأجر حجة.

  المطلب األول: الخروج من البیت متطهًرا إلى صالة مكتوبة.

  المطلب الثاني: العمرة في رمضان.

  



  ص

  ني: المضاعفة بأجر عمرة، أو حجة وعمرة.المبحث الثا

  المطلب األول: صالة تسبیح الضحى.

  المطلب الثاني: المشي إلى صالة تطوع.

  المطلب الثالث: الصالة في مسجد قباء.

  المطلب الرابع: صالة اإلشراق بعد صالة الفجر والمكث في المسجد.
  أو ألف لیلٍة.المبحث الثالث: المضاعفة بأجر قیام وصیام سنٍة كاملٍة، 

المطلب األول: الغسل والتبكیر والمشي والدنّو من اإلمام واالستماع لخطبة 
  الجمعة.

  المطلب الثاني: الرباط في سبیل اهللا.

  المبحث الرابع: المضاعفة بأجر قیام لیلة.

  المطلب األول: صالة الفجر والعشاء في جماعة.

  ف.المطلب الثاني: صالة القیام مع اإلمام حتى ینصر 
  المبحث الخامس: المضاعفة بأجر صیام الدهر.

  المطلب األول: صوم ثالثة أیاٍم من كّل شهر.

  المطلب الثاني: صیام شهر رمضان وستٍّ من شوال.
  الفصل الرابع:

  املضاعفة بأعمالٍ خاصة وبأجورٍ مطلقة

  وفیه ثالثة مباحث:
  المبحث األول: مضاعفة األجر بمغفرة الذنوب:

  مغفرة الذنوب المتقدمة: المطلب األول: 

  أوًال: الحج دون رفث وال فسوق، والمسح على ركنْي الكعبة.

  ثانًیا: قیام رمضان وصیامه، وقیام لیلة القدر، وصیام عاشوراء.

ثالثًا: المحافظة على الصلوات الخمس، وموافقة تأمین المؤّمن تأمین المالئكة في 
  سورة الفاتحة. 



  ض

  وصالة التسابیح.رابًعا: قراءة سورة الملك، 

خامًسا: النطق بالشهادتین بعد اآلذان، والوضوء بمثل وضوء النبي صلى اهللا علیه 
  وسلم وصالة ركعتین بعده

  سادًسا: مصافحة المؤمن ألخیه المؤمن.

  سابًعا: صالة مائٍة أو أربعین من المسلمین على المیت.

  ثامًنا: سقیا البهائم والرحمة بالحیوان.

  له ثالثة من الولد لم یبلغوا الحنث. تاسًعا: من یموت

  عاشًرا: قول سبحان اهللا والحمد هللا واهللا أكبر عقب الصالة.

  المطلب الثاني: مغفرة الذنوب المتقّدمة والمتأخرة.

  صوم یوم عرفة.

  المبحث الثاني: مضاعفة األجور باستمرار عمله بعد الموت وعدم انقطاعه.

  والموت فیه. المطلب األول: الرباط في سبیل اهللا

  المطلب الثاني: العلم النافع، والصدقة الجاریة، والولد الصالح یدعو لوالدیه.

  المبحث الثالث: مضاعفة األجور بالثواب العام غیر المقید.

  المطلب األول: من حّبس فرًسا في سبیل اهللا، والّرمي في سبیل اهللا.

  المطلب الثاني: الطواف بالبیت سبًعا.

المشي إلى الصالة في المسجد، وسّد الُفَرج في الصالة، وكثرة  المطلب الثالث:
  الركوع والسجود.

  المطلب الرابع: َحَسُن العبادة إذا مرض أو سافر، واالبتالء بالمرض.

  المطلب الخامس: التصدق بالناقة، وٕانظار المعسر.

  المطلب السادس: المحافظة على شیبة الشعر.

  سنة والداللة على الخیر.المطلب السابع: إحیاء السنة الح

  المطلب الثامن: العفو في القصاص والجراحات.

  المطلب التاسع: عتق العبد المؤمن واألمة المؤمنة.



  ط

  المطلب العاشر: تفطیر الصائم.

  المطلب الحادي عشر: تجهیز الغازي واإلنفاق على أهله.

  الخاتمة. وتشتمل على:   

  أوًال: النتائج.

  ثانًیا: التوصیات.
  

 هارس العلمیة:الف

 فهرس اآلیات القرآنیة. -

 فهرس األحادیث النبویة. -

 فهرس أسماء الرواة المترجم لهم. -

 فهرس األعالم المترجم لهم. -

 فهرس المصادر والمراجع. -

 فهرس الموضوعات. -

  



 

 
  

  

 

  التمهيد
  وفیه ثمانیة مباحث:

  ة واصطالًحا.ــور لغــــة األجـــاعفــــف مضــالمبحث األول: تعری

  ور.ـــــــــة األجـــــــــــــــفــــــــــــاعـــــــــضــمواع ــــــــــــحث الثاني: أنالمب

  المبحث الثالث: خصوصیة األمة المحمدیة بمضاعفة األجور.

  ي مضاعفة األجور.ـــواردة فـــالمبحث الرابع: اآلیات القرآنیة ال

  ور.ــــــــالمبحث الخامس: موقف المخالفین في مضاعفة األج

  ور.ـــــــــة األجــــفــــاعــــــــــــــضـــاب مــــــــــبــــالمبحث السادس: أس

  ة األجور.ـــن مضاعفــــة مــــــالمبحث السابع: الحكمة الشرعی

  المبحث الثامن: المسائل واألحكام الشرعیة المتعّلقة بمضاعفة األجور.

  

  

  

  
  
  
  
  



 
 

٢ 

 التمهید

  المبحث األول
  جور لغًة واصطالًحا.تعريف مضاعفة األ 

  أوًال: تعریف المضاعفة لغة:
 أصلها مأخوذ من مادة: "َضَعَف"، فالضاد والعین والفاء: أصالن متباینان، یدل أحدهما

ْعف. یقال: َضُعف َیْضُعف، ورجل َضِعیف، )١(على ضدِّ القوة، والصحة ْعف، والضُّ ، ومنه: الضَّ
  .)٤(وَضْعَفى ،)٣(، وَضَعَفة)٢(والجمع: ِضَعاف، وُضَعفاء

، وأْضَعْفُت الشيء ِإْضعافًا، وضاعْفُته )٥(واألصل اآلخر: یدل على زیادة الشيء مثَله
ُمَضاَعفة، وَضعَّْفُته َتْضِعیفًا، إذا ِزْدت على أصله، فجعْلُته ِمْثَلْین أو أكثر، وَضَعْفُت القوم َأْضُعُفُهْم 

ْعُف علیهم ، وِضْعف الشيء: مثُله، وِضْعَفاه: مثاله، وأضعافه: )٦(َضْعفًا: َكَثْرُتُهم، فصار ِلَي الضِّ
َتْین٣٠(األحزاب:  M    Ç    Æ  Å   ÄL أمثاله، كما دلَّ علیه قوله تعالى: . )٧()، أي مرَّ

، والمقصود: ِضْعف )٧٥(اإلسراء:  MÏ  Î  Í   Ì  Ë  ÊL وقال تعالى:
قَّع فالن في أضعاف كتابه: أي توقیعه في ، وُأْضِعف القوم إذا ضوعف لهم، وو االعذاب، حی ا وَمْیتً 

  .)٨(أثناء سطوره، أو حاشیته

ْعف في كالم العرب: الِمْثل، ثم استعمل في الِمْثل، وفیما زاد علیه، دون أن  وأصل الضِّ
ْعَف  یكون للزیادة حد، حتى جاز في كالمهم أن یقال: ِضْعُفه، أي: مثاله، وثالثة أمثاله؛ ألن الضِّ

ورة، فلو قیل في الوصیة: َأْعُطوُه ِضْعف نصیب ولدي، ُأْعِطي ِمْثَلْیه، ولو قیل: زیادة غیُر محص
»   M . قال تعالى:)٩(ِضْعَفْیه، ُأْعِطي ثالثة أمثاله، على ما جرى به ُعْرُف الناس واصطالُحُهم

±  °   ¯  ®    ¬L  :ْعف األلم ُیِرد به ِمْثًال )، ٣٧(سبأ ضعاَف، ، وال ِمْثَلْین، بل أراد بالضِّ

                                                           
 ).٢/٣٦١)، المصباح المنیر للفیومي (٣/٣٦٢انظر: مقاییس اللغة البن فارس (   )١(
 ).٣/٣٦٢انظر: مقاییس اللغة البن فارس (   )٢(
 ).٤/١٣٠٩انظر: الصحاح للجوهري (   )٣(
 ).٢/٣٦١انظر: المصباح المنیر للفیومي (   )٤(
 ).٣/٣٦٢مقاییس اللغة البن فارس (انظر:    )٥(
  ).١/٢٨٢انظر: العین للخلیل بن أحمد (   )٦(
 ).٩/٢٠٦انظر: لسان العرب البن منظور (   )٧(
  ).٤/١٣٩٠انظر: الصحاح للجوهري (   )٨(
 ).٢/٣٦١انظر: المصباح المنیر للفیومي (   )٩(



 
 

٣ 
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ْعف محصور وهو الِمْثل، وأكثره ال حصر له . )١(وأولى األشیاء به أن ُیْجَعَل عْشرَة أمثاله، فأقلُّ الضِّ
، وَأْضَعْفُت الثواَب للقوم وَأْضَعُفوا هم: حصل )٣٩(الروم:  M´  ³  ²L وقال تعالى:

، وُأْضِعف )٤(من شيء، وما ُأْضِعَف )٣(، ومنه الَمْضُعوف: الشيء الُمَضاَعف)٢(لهم التضعیف
ْعف: الِكْفل. قال تعالى:)٥(القوم: إذا ُضوِعف لهم  )،٢٨(الحدید:  M  ¦  ¥       ¤  £L ، والضِّ

  .)٦(اوهو هنا في األجر، ویأتي في اإلثم أیضً 

  ثانًیا: تعریف المضاعفة اصطالًحا.
  .)٧(تثنیة الشيء بمثله مرة أو مرَّات أما المضاعفة اصطالًحا فهي:

  .)٨(الزیادة على المقدار، بمثلها أو أكثروقیل: 

  یتبین للباحث بالنظر في الكالم السابق أمران: الخالصة:
  أن التعریف االصطالحي للمضاعفة مستقًى من التعریف اللغوي. األول:

ال فرق بین التعریفین االصطالحیَّْین المذكوَرْین في المعنى المراد منهما، وٕانما الخالف  الثاني:
  ط، واهللا أعلم.لفظي فق

  وعلیه؛ فالمضاعفة هي زیادة مثلیة أو أكثر في األجور.

  لغة: ثالثًا: تعریف األجور
األجور في اللغة: أصلها مأخوذ من مادة "َأَجَر"، فالهمزة والجیم والراء أصالن؛ األول 

ر، واألجیر: منهما: الِكَراء على العمل، كاألجر، واُألْجرة، من َأَجَر یأُجُر، واسم المفعول: مأجو 
<  M  . قال تعالى:)٩(المستأَجر، واُألَجارة: ما أعطْیَت من أجر في عمل، ومنه: َمْهُر المرأة

                                                           
  ).٩/٢٠٥انظر: لسان العرب البن منظور (   )١(
 ).٢/٣٦١( سابقالمصدر الانظر:    )٢(
 ).١/٥٦٢انظر: مجمل اللغة البن فارس (   )٣(
 ).١/٤١٢انظر: المحكم البن سیده (   )٤(
  ).١٨٤انظر: مختار الصحاح للرازي ص (   )٥(
 ).٢٨٦طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهیة للنسفي ص (   )٦(
 ).٢٩١معجم المصطلحات المالیة واالقتصادیة في لغة الفقهاء لنزیه حماد ص (   )٧(
 ).٣٠٧التوقیف على مهمات التعاریف للمناوي ص (   )٨(
 ).٦٣-١/٦٢)، مقاییس اللغة البن فارس (٦/١٧٣انظر: العین للخلیل بن أحمد (   )٩(
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?L  :واُألْجَرة، واُألَجارة، واَألَجارة، واِإلَجارة بمعنى، وهي: ما أعطیت من  )،٢٤(النساء
  . )٣(یبة، واألخیرة منهما: بمعنى الحمایة، واألجر على المص)٢(على عمل )١(َأْجر

~     {}  |   M  ، إذا أثابه، وفي قوله تعالى:ا، وآجره اهللا: یْأُجُره َأْجرً )٤(واألجر: الثواب
  �¤  £  ¢  ¡L :فخیر َمن استعملت على عملك اأي: اتَِّخْذه أجیرً   )،٢٦(القصص ،

 :أي)، ٢٧(القصص:  M³  ²  ±     °  ¯L َمْن َقِوي علیه، وأدَّى األمانة فیه، وقوله:
  .)٦(. والِجَوار واِإلَجارة: الحلف)٥(لي اتكون أجیرً 

، تْأُجر أْجرًا وُأُجورًا وذلك )٧(والثاني: َجْبر الَعْظم الَكِسیر، ویقال فیه: ُأِجَرت یُده، وَأَجَرت یُده
  .)٩(، وَبِرَئت على اعوجاج)٨(إذا ُجِبرت على غیر استواء

ُیْجَبر به حاله فیما لحقه من َكدٍّ فیما  ائً ین األصلین: بكون أجرة العامل شیویمكن الجمع ب
  .)١٠(عمله

  ر اصطالًحا:و رابًعا: تعریف األج
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن األجر هو الثواب، فیقولون: أجر العبادة، ویقصدون: ثوابها، 

 على رهویصبّ  طاعته، على العبد ضیعوّ  تعالى اهللا ألنّ  أجًرا؛ الثواب يمّ سُ : ")١١(یقول البعلي
  .)١٢("بتهمصی

                                                           
 ).٧/٤٨٥انظر: المحكم البن سیده (   )١(
 ).١/١٩٠انظر: شمس العلوم للحمیري (   )٢(
 ). ١١٤انظر: المنّجد في اللغة لكراع النمل ص (   )٣(
  ).٤/١٠انظر: لسان العرب البن منظور (   )٤(
  ).١١/١٢٣انظر: تهذیب اللغة لألزهري (   )٥(
 ).٤/٧٠انظر: المخّصص البن سیده (   )٦(
 ).٦٣-١/٦٢انظر: مقاییس اللغة البن فارس (   )٧(
 ).١١٥انظر: المنّجد في اللغة لكراع النمل ص (   )٨(
 ).١١/١٢٣انظر: تهذیب اللغة لألزهري (   )٩(
  ).١/٦٣انظر: مقاییس اللغة البن فارس (   )١٠(
هـ)، من مؤلفاته:  ٧٠٩اهللا محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي (ت عبد هو الشیخ شمس الدین أبو   )١١(

 ).٤/٣٧٢المطلع على ألفاظ المقنع. ذیل طبقات الحنابلة البن رجب (
 ).٣١٦المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي ص (   )١٢(
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: "هو ما یترتب على )٣(، وقال أبو حیان)٢(بقوله: "هو جزاء العمل" )١(لذلك عّرفه الشنقیطي
: "األجر واألجرة: ما یعود من ثواب العمل، دنیوی ا )٥(، وقال الراغب األصفهاني)٤(عمل الطاعة"

  .)٦(كان أو أخروی ا"

  على ما سبق، یمكن صیاغة تعریف األجور، بأنها:  بناءً و 

 اهللا تعالى، أمر به سبحانه أمرً  هو قربةٌ  ، على عملٍ أو أخرويٌّ  ثواب من اهللا تعالى، دنیويٌّ 
  .اكان أو معنوی   ایً ، ووعد علیه بالجزاء النافع، مادّ ا، أو مندوبً اواجبً 

  خامًسا: تعریف مضاعفة األجور:
  من خالل ما سبق یمكن القول بأّن المراد بمضاعفة األجور هو: 

ٍة وخاّصٍة، لعمٍل واجٍب أو مندوٍب إلیه شرًعا، تختلف اب األعمال بأجوٍر عامّ تكثیر ثو 
  .باختالف الزمان، والمكان، وقْصد الفاعل ونّیته

  

  

  

  

  
   

                                                           
هـ)، من مؤّلفاته: أضواء  ١٣٩٣القادر الشنقیطي (ت عبد یخ محمد األمین بن محمد المختار بنهو الش   )١(

 ).٦/٤٥البیان في إیضاح القرآن بالقرآن. األعالم للزركلي (
 ).٧/١١)، (٣/١٩٧أضواء البیان للشنقیطي (   )٢(
هـ)، من مؤلفاته: البحر  ٧٤٥هو الشیخ أثیر الدین أبو حیان محمد بن یوسف بن حیان األندلسي (ت    )٣(

 ).٤٧٢المحیط في التفسیر. معجم الشیوخ للسبكي ص (
  ).٣/٤٦٠البحر المحیط ألبي حیان (   )٤(
هـ)، من مؤّلفاته: المفردات في  ٥٠٢هو الشیخ أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني (   )٥(

  ).٣/١١٥٦غریب القرآن. معجم األدباء للحموي (
 ).٦٤مفردات غریب القرآن للراغب األصفهاني ص (   )٦(
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  المبحث الثاني
  أنواع مضاعفة األجور 

  
  أنواٌع عّدٌة موّزعة على النحو التالي: األجور مضاعفةل

 مضاعفة عامة في جمیع األعمال:  .١

 حسناٍت، وتزداد بفضل اهللا إلى ما یشاء اهللا ألسباٍب واعتباراٍت عّدٍة یأتي بیانها. وتبدأ بعشر

 مضاعفة خاصة ألعمال خاصة وبأجوٍر محّددة ومتنّوعة: .٢

وتبدأ هذه المضاعفة من مضاعفة األجر مرتین حتى تصل ملیون حسنة، واهللا یضاعف لمن 
بقة، وهي من تمام رحمة اهللا وتفّضله یشاء، وهذه المضاعفة زائدة عن المضاعفة العامة السا

  على عباده.

 المضاعفة بأجور عباداٍت أخرى: .٣

كالمضاعفة بأجر حجٍة، أو عمرٍة، أو حّجٍة وعمرٍة مًعا، وأجر قیام وصیام سنٍة كاملٍة مًعا، 
  وأجر صیام الدهر، وأجر قیام لیلة.

 المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر مطلقٍة: .٤

الذنوب المتقّدمة، أو المتقدمة والمتأخرة، ومضاعفة األجر باستمرار كمضاعفة األجر بمغفرة 
  عمله بعد الموت وعدم انقطاعه، ومضاعفة األجور بالثواب العام غیر المقّید. 
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  المبحث الثالث
  خصوصية األمة المحمدية بهذه المضاعفة. 

نها مضاعفة األجور األمة المحمدیة بخصائص عظیمة ومیزات جسیمة، م تعالى خّص اهللا
، سواء مضاعفة عامة أو خاصة؛ إكراًما لهم، ورحمة على الطاعات واألعمال الصالحات والحسنات

  بهم.

{  ~  �  ¡  ¢  £   ¤     ¥  ¦  § ̈   ©  M    ¬  «  ªیقول تعالى: 
µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®L  :٣٧(سبأ.(  

  . )٢("األمم من مهمتقدّ  لمن كان ما على فُ اعَ ضَ یُ : أي: ")١(یريشَ قال القُ 

  .)٤(: أي: "مضاعًفا بالنسبة إلى جزاء من تقّدمهم من األمم")٣(وقال الُبقاعي

خصائص النبي صلى اهللا علیه وسلم قال: "منها أّن أّمته  )٥(السالمعبد ولما عّد العز بن
  .)٦(أقّل عمًال ممن قبلهم وأكثر أجًرا"

اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، أن عبد واهومن األدلة الصریحة على هذه الخصوصیة ما ر 
 الَعْصرِ  َصَالةِ  بـَْينَ  َما األَُمِم، ِمنَ  َخالَ  َمنْ  َأَجلِ  ِفي َأَجُلُكمْ  ِإنََّمارسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال: "

 يـَْعَملُ  َمنْ : فـََقالَ  ُعمَّاًال، َملَ اْستَـعْ  َكَرُجلٍ  َوالنََّصاَرى، اليَـُهوِد، َوَمَثلُ  َمثـَُلُكمْ  َوِإنََّما الشَّْمِس، َمْغِربِ  ِإَلى
 ثُمَّ  ِقيَراٍط، ِقيَراطٍ  َعَلى النـََّهارِ  ِنْصفِ  ِإَلى اليَـُهودُ  فـََعِمَلتِ  ِقيَراٍط، ِقيَراطٍ  َعَلى النـََّهارِ  ِنْصفِ  ِإَلى ِلي

 ِمنْ  النََّصاَرى فـََعِمَلتِ  يَراٍط،قِ  ِقيَراطٍ  َعَلى الَعْصرِ  َصَالةِ  ِإَلى النـََّهارِ  ِنْصفِ  ِمنْ  ِلي يـَْعَملُ  َمنْ : قَالَ 
 َمْغِربِ  ِإَلى الَعْصرِ  َصَالةِ  ِمنْ  ِلي يـَْعَملُ  َمنْ : قَالَ  ثُمَّ  ِقيَراٍط، ِقيَراطٍ  َعَلى الَعْصرِ  َصَالةِ  ِإَلى النـََّهارِ  ِنْصفِ 

 َعَلى الشَّْمِس، َمْغِربِ  ِإَلى الَعْصرِ  َصَالةِ  ِمنْ  يـَْعَمُلونَ  الَِّذينَ  فَأَنـُْتمُ  َأالَ  ِقيَراطَْيِن، ِقيَراطَْينِ  َعَلى الشَّْمسِ 

                                                           
هـ)، من مؤلفاته: لطائف اإلشارات. تاریخ  ٤٦٥الملك الُقشیري (ت عبد الكریم بن هوازن بنعبد هو الشیخ   )١(

  ).١٠/٢١٧اإلسالم للذهبي (
  ).٣/١٨٥لطائف اإلشارات للقشیري (   )٢(
هـ)، من مؤلفاته: نظم الدرر في  ٨٨٥البقاعي (ت هو الشیخ إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي    )٣(

  ).١١١- ١/١٠١تناسب اآلي والسور. الضوء الالمع للسخاوي (
    ).١٥/٥١٦نظم الدرر للبقاعي (   )٤(
هـ)، من  ٦٦٠السالم السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء (ت عبد العزیز بنعبد هو الشیخ عّز الدین   )٥(

 ).١٤/٩٣٣فضیل الرسول صلى اهللا علیه وسلم. تاریخ اإلسالم للذهبي (مؤلفاته: بدایة السول في ت
  ).٦١السالم ص (عبد بدایة السول في تفضیل الرسول صلى اهللا علیه وسلم للعّز بن   )٦(
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 َوَأَقلُّ  َعَمًال  َأْكثـَرُ  َنْحنُ : فـََقاُلوا َوالنََّصاَرى، اليَـُهوُد، فـََغِضَبتِ  َمرَّتـَْيِن، اَألْجرُ  َلُكمُ  َأالَ  ِقيَراطَْيِن، ِقيَراطَْينِ 
  .)١("ِشْئت َمنْ  ُأْعِطيهِ  َفْضِلي فَِإنَّهُ : قَالَ  َال،: قَاُلوا ًئا؟َشيْ  َحقُِّكمْ  ِمنْ  ظََلْمُتُكمْ  َهلْ : اللَّهُ  قَالَ  َعطَاًء،

ذلك  دلّ  ؛ا من أهل التوراة وأهل اإلنجیللما كان المسلمون أكثر أجرً  :")٢(قال ابن بطال
على فضل القرآن على التوراة واإلنجیل؛ ألن المسلمین إنما استحقوا هذه الفضیلة بالقرآن الذى 

وجعل فیه للحسنة عشر أمثالها وللسیئة واحدة، وتفضل علیهم بأن أعطاهم على فضلهم اهللا به، 
  .)٣("تالوته لكل حرف عشر حسنات

 امنوطً  لیس ذلك وأنّ  ،أجورهم تفاوت :بالعّمال الّتشبیه هذا من المراد: ")٤(وقال ابن كثیر
 یجدیه ال ما أجدى قلیلٍ  عملٍ  من وكم ،تعالى اهللا عند معتبرة رخَ أُ  بأمورٍ  بل ،وقّلته العمل بكثرة

 محّمد أصحاب وهؤالء ،سواها شهرٍ  ألف عبادة من أفضل فیها العمل القدر لیلة هذه الكثیر، العمل
 وال أحدهم مدّ  بلغ ما أحدٍ  مثل الّذهب من غیرهم أنفق لو أوقاتٍ  في أنفقوا وسّلم علیه اهللا صّلى

 ،عمره من سنةً  أربعین رأس على اهللا بعثه موسلّ  علیه اهللا صّلى اهللا رسول وهذا ،)٥(تمرٍ  من نصیفه
 سنة وعشرون ثالثٌ  هي التي المّدة هذه في زبرّ  وقد ،المشهور على وستّین ثالثٍ  ابن وهو وقبضه

 قومه في لبث الذي نوحٍ  على حّتى ،قبله األنبیاء سائر على الّصالحة واألعمال الّنافعة العلوم في
 ا،ونهارً  لیًال  اهللا بطاعة ویعمل ،له شریك ال وحده اهللا عبادة ىإل یدعوهم اعامً  خمسین إالّ  سنة ألف

  .)٦("أجمعین األنبیاء سائر وعلى علیه وسالمه اهللا صلوات ومساءً  اصباحً 

                                                           
) ما ُذِكر عن بني ٥٠قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب أحادیث األنبیاء)، باب ( سند الحدیث:   )١(

  ):٣٤٥٩إسرائیل، رقم (
، َعِن اْبِن ُعَمَر -وهو: مولى ابن عمر–، َعْن َناِفٍع -وهو: ابن سعد–َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد، َحدَّثََنا َلْیٌث 

  َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

) من طریق ٢٢٦٨) اإلجارة إلى نصف النهار، رقم (٨أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب اإلجارة)، باب (
  حماد بن زید، عن أیوب عن نافع به بنحوه.

هـ)، من مؤلفاته:  ٤٤٩الملك الشهیر بابن بطال القرطبي (ت عبد هو الشیخ أبو الحسن علي بن خلف بن   )٢(
 ).٩/٧٤١شرح صحیح البخاري. تاریخ اإلسالم للذهبي (

  ).١٠/٢٥٦شرح ابن بطال على صحیح البخاري (   )٣(
هـ)، من مؤلفاته: التفسیر، البدایة  ٧٧٤الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي (ت هو الشیخ أبو    )٤(

  ).١/٣٧٣والنهایة. الدرر الكامنة البن حجر (
  ).١٩٦یأتي تخریجه ص (   )٥(
  ).٧٦ذ/٣البدایة والنهایة البن كثیر (   )٦(
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، زاد )٢("في الحدیث تفضیل هذه األمة، وتوفیر أْجِرها، مع قلَّة عَمِلها: ")١(قال ابن حجرو 
 ِبِخَالف اْلُفُروع، ِفي زللها َفأْكثر زلت َفِإن دینَها، أصل ومراعاة ینهایق ِبُقوَّة فضلت َوإِنََّما: ")٣(العیني

 نتق َحتَّى الكتاب ذَأخْ  من وكامتناعهم ،)١٣٨(األعراف:  M  1     0  /L: َكَقْوِلِهم قبلهم َكانَ  من
  .)٤(")٢٤(المائدة:  M .  -  ,   +L: و َفْوقهم، اْلَجَبل

َشُرفت وتضاعف ثوابها ببركة سیادة نبّیها، وشرفه،  ویقول ابن كثیر: "هذه األمة إنما
  .)٥(وعظمته"

 خصوص من أمثالها بعشرة الحسنة ضابطة: ")٦(یقول الشیخ محمد أنور شاه الكشمیري
  .)٧("اإلسراء لیلة في َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النبي به أهدي ،المرحومة األمة

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                           
هـ)، من مؤلفاته:  ٨٥٢فضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي (ت هو الشیخ شهاب الدین أبو ال   )١(

  ).٢/٣٦فتح الباري شرح صحیح البخاري. الضوء الالمع للسخاوي (
  ).٤/٤٤٩فتح الباري البن حجر (   )٢(
هـ)، من مؤلفاته: عمدة  ٨٥٥هو الشیخ بدر الدین أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العیني الحنفي (ت    )٣(

 ).١٣٥-١٠/١٣١لقاري شرح صحیح البخاري. الضوء الالمع للسخاوي (ا
  ).٥/٥٢عمدة القاري للعیني (   )٤(
 ).٣/٧٦البدایة والنهایة البن كثیر (   )٥(
هـ)، من مؤلفاته: العرف الشذي  ١٣٥٣هو الشیخ محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشمیري الهندي (ت    )٦(

  ).٨/١١٩٨تاریخ الهند من األعالم لعبد الحي الحسني (شرح سنن الترمذي. اإلعالم بمن في 
 ).٢/١٨١العرف الشذي شرح سنن الترمذي للكشمیري (   )٧(
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  المبحث الرابع
  ة الواردة في المضاعفة.اآليات القرآني 

  

جاءت اآلیات القرآنیة مؤّكدة لألصل العظیم، ومعّضدة للفضل الجسیم الذي ورد في   
  :)١(على النحو التالي - على سبیل المثال ال الحصر-  تضاعیف أحادیث المضاعفة، وهي موّزعة

  

  المطلب األول: اآلیات الواردة في مضاعفة األجر مطلًقا.
  وهي أنواع:

  اآلیات التي جاءت بلفظ مضاعفة األجر:أّوًال: 

M¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´À    Ã  Â  Á  قال تعالى:  .١
Å  ÄL  :٢٤٥(البقرة.( 

 فق ماله في سبیل اهللا من إضعافِ نْ رضه ومُ قْ ه مُ رُ كْ من اهللا تعالى ذِ  ةٌ دَ إنه عِ : ")٢(قال الطبري
 .)٣("یةله وال نها دّ الجزاء له على قرضه ونفقته، ما ال حَ 

 MK  J   I   H  G  FL  U  T     S  R  Q  P  O  N  ML  قال تعالى:  .٢
 .)٤٠(النساء: 

{  ~  �  ¡  ¢  £   ¤     ¥  ¦  §  ¨  ©  M  ®    ¬  «  ª  قال تعالى:  .٣
 µ   ́ ³  ²  ±  °   ¯L  :٣٧(سبأ.( 

ن الثواب، قال ابن جریر الطبري: "هؤالء لهم من اهللا على أعمالهم الصالحة الضعف م
  .)٤(بالواحدة عشٌر، وبنحو الذي قلنا قال أهل التأویل"

  

                                                           
قال الباحث: أَفْدُت بعض ترتیب هذا المبحث من كتاب شیخنا الدكتور صالح ِسْنِدي "المسائل العقدیة    )١(

  ).٦٧٢- ٢/٦٤٥المتعّلقة بالحسنات والسیئات جمًعا ودراسًة" (
هـ)، من مؤلفاته: جامع البیان في تأویل  ٣١٠هو الشیخ أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبري (ت    )٢(

  ).٧/١٦٠القرآن. تاریخ اإلسالم للذهبي (
 ).٥/٢٨٦تفسیر الطبري (   )٣(
  ).١٩/٢٩٧( المصدر السابق   )٤(
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  .)٢(: "لهم جزاء الضعف بما عملوا من الثواب بالواحد عشرة")١(وقال الثعلبي

: "یضاعف اهللا لهم حسناتهم، فیجزي بالواحدة عشًرا، إلى سبعمائة إلى ما )٣(وقال الواحدي
  .)٤(زاد"

  .)٦(لهم حسناتهم، فیجزي بالحسنة الواحدة عشًرا إلى سبعمائة" :"أي: یضّعف اهللا)٥(وقال البغوي

  .)٨(: "أن تضاعف لهم حسناتهم، الواحدة عشًرا")٧(وقال الزمخشري

ْعف هنا: اسم جنٍس، أي: بالتضعیف، إذ بعضهم یجازى إلى عشرة، )٩(وقال ابن عطیة : "الضِّ
  .)١٠(یها"وبعضهم أكثر من سبعمائة بحسب األعمال ومشیئة اهللا تعالى ف

  .)١٤( في (مفاتیح الغیب) )١٣(، والرازي)١٢( في (زاد المسیر) )١١(وبنحوه قال ابن الجوزي

  
                                                           

من مؤلفاته: الكشف والبیان. تاریخ  هـ)، ٤٢٧هو الشیخ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي (ت    )١(
  ).٩/٤٢٢اإلسالم للذهبي (

 ).٨/٩١الكشف والبیان للثعلبي (   )٢(
هـ)، من مؤلفاته: الوسیط في  ٤٦٨هو الشیخ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النیسابوري (ت    )٣(

  ).١٠/٢٦٤تفسیر القرآن. تاریخ اإلسالم للذهبي (
  ).٣/٤٩٦لواحدي (التفسیر الوسیط ل   )٤(
هـ)، من مؤلفاته: معالم  ٥١٠هو الشیخ أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي (ت    )٥(

 ). ١١/٢٥٠التنزیل. تاریخ اإلسالم للذهبي (
 ).٣/٦٨٢معالم التنزیل للبغوي (   )٦(
هـ). من مؤلفاته: الكشاف  ٥٣٨هو الشیخ أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري (ت    )٧(

  ).٢/٨١عن حقائق غوامض التنزیل. وفیات األعیان البن خلكان (
  ).٣/٥٨٦الكشاف للزمخشري (   )٨(
هـ)، من مؤّلفاته:  ٥٤١الرحمن بن عطیة األندلسي (ت عبد الحق بن غالب بنعبد هو الشیخ أبو محمد   )٩(

  ).١١/٧٨٧المحرر الوجیز. تاریخ اإلسالم للذهبي (
 ).٤/٤٢٢المحرر الوجیز البن عطیة (   )١٠(
هـ). من  ٥٩٧الرحمن بن علي بن محمد الشهیر بابن الجوزي (ت عبد هو الشیخ جمال الدین أبو الفرج   )١١(

 ).١٢/١١٠٠مؤلفاته: زاد المسیر. تاریخ اإلسالم للذهبي (
 ).٣/٥٠١زاد المسیر البن الجوزي (   )١٢(
هـ). من مؤلفاته: مفاتیح  ٦٠٦ن الحسن الشهیر بالفخر الرازي (ت اهللا محمد بن عمر بعبد هو الشیخ أبو   )١٣(

 ).١٣/١٣٧الغیب. تاریخ اإلسالم للذهبي (
 ).٢٥/٢٠٩مفاتیح الغیب للرازي (   )١٤(
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M¨  §   ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |©    °  ¯   ®  ¬  «     ª قال تعالى:  .٤
´  ³  ²  ±L  :٣٩(الروم.( 

  .)٢(: أي: "ذوو األضعاف في الحسنات")١(قال النََّسِفيّ 
  

  ات التي جاءت بلفظ زیادة األجر:ثانًیا: اآلی

 M|  {  z  y  x   w  v  u  t  s} L قال تعالى:  .١
 ).  ١٧٣(النساء: 

  .)٣(قال ابن كثیر: "أي: یتقّبل منهم الحسن ویضاعفه لهم" 

 ).٣٨(النور:  M=  <  ;  :  9  8  7        6>  D     C   B  A   @  ?L  قال تعالى:  .٢

  .)٥(هم أكثر مما عملوا وأحسن": "أي: یعطی)٤(قال السمعاني

  .)٦(قال الشنقیطي: "الظاهر أن هذه الزیادة من فضله هي مضاعفة الحسنات"

 ).٢٣(الشورى:  M ;  :  9     8  7     6  5<  @   ?  >     =L قال تعالى: .٣

  .)٧(قال ابن عطّیة: "زیادة الُحْسن هو التضعیف الذي وعد اهللا تعالى به مؤمني عباده" 
  

  ا: اآلیات التي أفادت بأن جزاء الحسنة خیٌر منها:ثالثً 

 ).٨٩(النمل:  L!  "  #   $  %  &  '  )  (  *  +   M قال تعالى:  .١

MÎ     Í  Ì  Ë  Ê  ÉÏ    Ó  Ò  Ñ  Ð           Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô قال تعالى:  .٢
ÛL  :٨٤(القصص.( 

                                                           
هـ)، من مؤلفاته: التفسیر.  ٧١٠اهللا بن أحمد بن محمود النسفي (ت عبد هو الشیخ حافظ الدین أبو البركات   )١(

 ).١٢٢بغا رقم (تاج التراجم البن قطلو 
  ).٢/٧٠٢تفسیر النسفي (   )٢(
  ).٩/٦٩تفسیر ابن كثیر (   )٣(
هـ)، من مؤلفاته: التفسیر.  ٤٨٩الجبار السمعاني (ت عبد هو الشیخ أبو المظفر منصور بن محمد بن   )٤(

 ).١٠/٦٤٠تاریخ اإلسالم للذهبي (
  ).١٠/٦٤٠). تاریخ اإلسالم للذهبي (٤/١٦٨تفسیر السمعاني (   )٥(
 ).٥/٥٤٩أضواء البیان للشنقیطي (   )٦(
 ).٥/٣٤المحرر الوجیز البن عطیة (   )٧(
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ن: أحدهما: فله خیٌر منها یصل : "فیه قوالM    &  %  $L قال ابن الجوزي في بیان معنى 
، و"كال )١(إلیه، وهو الثواب، والثاني: فله أفضل منها؛ ألنه یأتي بحسنٍة فُیعطى عشر أمثالها"

  .)٢(المعنیین حقٌّ، وال مانع من أن یكونا مرادفین جمیًعا"
  

  رابًعا: اآلیات التي وردت بتعظیم األجر:

M¦  ¥  ¤  £§   ¬  «   ª  ©  ¨ °  ¯  ®±     ́ ³  ² قال تعالى:  .١
¶  µL  :١١٠(البقرة  .( 

M  e  d  c  b  a   `  _  ^f         o  n  m   l  k    j     i  h  gقال تعالى:  .٢
r  q  ps  u  tv   z  y  x  wL  :٢٠(المزمل.( 

في تفسیرها: "الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعٍف، إلى أضعاٍف  )٣(قال السعدي
  .)٤(كثیرٍة"

  

  امًسا: اآلیات التي وردت بلفظ العطاء:خ

 ).٣٦(النبأ:  M  9   8  7  6  5L قال تعالى:  .١

ا في من اهللا علیهم بذلك الجزاء، وذلك أنه جزاهم بالواحد عشرً  ًال تفضّ قال الطبري: "عطاًء: 
  .)٥("فعطاء من اهللا ، فهذه الزیادة وٕان كانت جزاءً مائةبالواحد سبع وفي بعضٍ  ،بعضٍ 

  

  اآلیات التي وردت بأن األجر بغیر حساٍب:بعض ًسا: ساد

M  äã  â  á   àß    Þ  Ý  Ü  Û   Ú  ÙØ    ×  Ö     Õ  Ô  Ó قال تعالى:  .١
 ê  é  è  ç   æ   åL  :١٠(الزمر.(  

  

                                                           
 ).٣٧٣- ٣/٣٧٢زاد المسیر البن الجوزي (   )١(
 ).٢/٦٤٩المسائل العقدیة المتعلقة بالحسنات والسیئات للدكتور صالح سندي (   )٢(
لفاته: تیسیر الكریم الرحمن في هـ). من مؤ  ١٣٧٦اهللا السعدي (ت عبد الرحمن بن ناصر بنعبد هو الشیخ   )٣(

  ).٣/٣٤٠تفسیر كالم المنان. األعالم للزركلي (
  ).٨٩٤تیسیر الكریم الرحمن للسعدي ص (   )٤(
  ).٢٤/١٧٤تفسیر الطبري (   )٥(
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  المطلب الثاني: اآلیات الواردة في تعیین قدر المضاعفة.
 Mc  b  a  `  _  ^d  k  j   i  h    g  f  e  n  m  lL  قال تعالى:  .١

 ).١٦٠(األنعام: 

!  M قال ابن كثیر: "هذه اآلیة الكریمة مفّصلٌة لما ُأجمل في اآلیة األخرى، وهي قوله تعالى: 

   &  %  $   #  "L  :٢(مطابقًة لهذه اآلیة" )١(، وقد وردت األحادیث)٨٩(النمل(.  

األدنى منها، وٕاال فاآلیة قال الباحث: وقول ابن كثیر السابق یحمل على أقّل المضاعفة والحّد 
 تحتمل المضاعفة ألكثر من عشرة.

M  [       Z  Y  X  W  V   U    T  S  R  Q  P  O  N  M  قال تعالى:  .٢
]  \^  b  a     `  _c   f  e  dL  :٢٦١(البقرة.(  

   

                                                           
 سیأتي ذكرها في تضاعیف هذه األطروحة.   )١(
  ).٣/٣٧٨تفسیر ابن كثیر (   )٢(
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 التمهید

  لمبحث الخامسا
  موقف المخالفين في مضاعفة األجور.

مضاعفة األجور، إال ادیث الصحیحة التي تثبت توافر اآلیات الصریحة، وتضافر األحرغم 
یذهب إلى عدم مضاعفة األجور في الشریعة اإلسالمیة،  -وهو نادٌر بفضل اهللا– أن هناك فریًقا

}  |  {  ~  �   M في تفسیره عند قوله تعالى:  )١(وقد كفانا الرّد علیه اإلمام القرطبي
¤  £  ¢  ¡           ¬   «  ª  ©    ̈  §  ¦  ¥®¯    ²     ±  °L  :الحدید)

٢٨(.   

 األجر من لها إنما الحسنة أنّ  على اآلیة بهذه العلماء بعض استدلّ  وقد" قال رحمه اهللا:
 فإذا عمومه، على وینطلق اإلیمان، من نوعٍ  كلّ  على ینطلق عامٌّ  اسمٌ  الحسنة: فقال ،واحدٍ  مثل

 حسنةٍ  على انطلقت وٕان. واحدٍ  مثل إال بالثوا من علیها له فلیس واحدٍ  نوعٍ  على الحسنة انطلقت
 M  ¦  ¥     ¤L: قال فإنه ،ةیاآل هذه بدلیل ؛نمثلیْ  علیها الثواب كان ننوعیْ  على تشتمل
 اونصیبً  ،اهللا لتقوى انصیبً  نصیبین، برسوله وآمن اهللا اتقى لمن فجعل ،)المثلـ(ك النصیب :والكفل
 من أنواعٍ  عشرة جمعت التي هي عشرٌ  لها علج التي الحسنة أنّ  على فدلّ  ،برسوله إلیمانه

M  s  r   :تعالى لقوله أنواع، عشرة صفته في تعالى اهللا جمع الذي اإلیمان وهو الحسنات،
  tL  :أمثالها ثوابها هي التي العشرة األنواع هذه فكانت. بكمالها اآلیة) ٣٥(األحزاب 

^  M   :تعالى قوله في الظاهر، عموم عن لخروجه ؛فاسدٌ  تأویلٌ  وهذا. مثلٌ  منها نوعٍ  لكل فیكون
c  b  a  `  _L فلیس حسنات عشر جمع ما ألنّ  ؛العموم تخصیص یحتمله ال بما 

، علیه ةدالّ  واألخبار أمثالها عشر الحسنة جزاء یكون أن وبطل. بمثلها إال حسنةٍ  كل عن یجزى
  .)٢("فرقٌ  والسیئة الحسنة بین كان لما ركِ ذُ  كما كان ولو

    
  

   

                                                           
هـ). من مؤلفاته: الجامع  ٦٧١أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت  اهللا محمد بنعبد هو الشیخ شمس الدین أبو   )١(

 ).١٥/٢٢٩ألحكام القرآن. تاریخ اإلسالم للذهبي (
  ).١٧/٢٦٧الجامع ألحكام القرآن للقرطبي (   )٢(
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 التمهید

  لمبحث السادسا
  أسباب مضاعفة األجور. 

  لمضاعفة األجور أسباٌب عّدة، من أهمها:

 ُحْسُن إسالم المؤمن وفْضله وقّوة إیمانه وٕاخالصه: .١

ِإَذا َأْحَسَن لحدیث أبي هریرة رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: "
ا ُتْكَتُب َلُه بَِعْشِر َأْمثَاِلَها ِإَلى َسْبِع ِمائَِة ِضْعٍف، وَُكلُّ َسيَِّئٍة يـَْعَمُلَها َأَحدُُكْم ِإْسَالَمُه َفُكلُّ َحَسَنٍة يـَْعَمُلهَ 

  .)١("ُتْكَتُب َلُه ِبِمْثِلَها

: "جاءت األحادیث بفضل من َحُسن إسالمه، وأنه تضاعف حسناته وتكّفر )٢(قال ابن رجب
إلسالم"، ثم قال: "فالمضاعفة للحسنة سیئاته، والظاهر أن كثرة المضاعفة تكون بحسب ُحسن ا

  .)٣(بعشر أمثالها ال ُبّد منه، والزیادة على ذلك تكون بحسب إحسان اإلسالم"

ومما یشهد لهذا األصل العظیم المتمثل في أن فضل المؤمن وقوة إیمانه سبٌب عظیم 
قلوًبا بمزید فضله؛  لمضاعفة أجره: "ما خّص اهللا سبحانه أفضل البشر بعد األنبیاء إیماًنا، وأبّرهم

  .)٤(فضاعف حسناتهم، وكّثر أجورهم بما ال یدركهم فیه أحٌد بعدهم"

                                                           
  ):٤٢) حسن إسالم المرء، رقم (٣١قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب ( سند الحدیث:   )١(

زَّاِق عبد ْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر، َقاَل: َحدَّثََناَحدَّثََنا إِ  ، وهو: ابن راشد–َبَرَنا َمْعَمٌر ، َقاَل: َأخْ - وهو: الصنعاني–الرَّ
اِم ْبِن ُمَنبٍِّه، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدی   ث.َعْن َهمَّ

  یث:تخریج الحد
) إذا هّم العبد بحسنٍة ُكتبت، وٕاذا هّم بسّیئٍة لم ُتكتب، ٥٩أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب (

: ِإَذا َتَحدََّث َعْبِدي ِبَأْن َیْعَمَل الرزاق الصنعاني به بلفظ: "عبد ) من طریق١٢٩رقم ( َقاَل اُهللا َعزَّ َوَجلَّ
َنًة َما َلْم َیْعَمْل، َفِإَذا َعِمَلَها، َفَأَنا َأْكتُُبَها ِبَعْشِر َأْمثَاِلَها، َوإَِذا َتَحدََّث ِبَأْن َیْعَمَل َحَسَنًة، َفَأَنا َأْكتُُبَها َلُه َحسَ 

 َصلَّى اُهللا َعَلْیِه "، َوَقاَل َرُسوُل اهللاِ َسیَِّئًة، َفَأَنا َأْغِفُرَها َلُه َما َلْم َیْعَمْلَها، َفِإَذا َعِمَلَها، َفَأَنا َأْكتُُبَها َلُه ِبِمْثِلَها
، َذاَك َعْبُدَك ُیِریُد َأْن َیْعَمَل َسیَِّئًة، َوُهَو َأْبَصُر ِبِه، َفَقاَل: اْرُقُبوُه َفِإنْ َوَسلََّم: "  َعِمَلَها َقاَلِت اْلمَالِئَكُة: َربِّ

"، َوَقاَل رسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َما َتَرَكَها ِمْن َجرَّايَ َفاْكُتُبوَها َلُه ِبِمْثِلَها، َوإِْن َتَرَكَها َفاْكتُُبوَها َلُه َحَسَنًة، ِإنَّ 
، َوُكلُّ َسیَِّئٍة ِإَذا َأْحَسَن َأَحُدُكْم ِإْسَالَمُه، َفُكلُّ َحَسَنٍة َیْعَمُلَها ُتْكَتُب ِبَعْشِر َأْمثَاِلَها ِإَلى َسْبِع ِماَئِة ِضْعفٍ َوَسلََّم: "

  ".ْثِلَها َحتَّى َیْلَقى اهللاَ َیْعَمُلَها ُتْكَتُب ِبمِ 
هـ)، من مؤلفاته: فتح الباري شرح  ٧٩٥الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت عبد هو الشیخ زین الدین   )٢(

 ).٦/٣٣٩صحیح البخاري. شذرات الذهب البن العماد (
 ).١/٢٩٥جامع العلوم والحكم البن رجب (   )٣(
  ).٢/٦٦٢والسیئات للدكتور صالح سندي (المسائل العقدیة المتعّلقة بالحسنات    )٤(
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 ال": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َقالَ والدلیل: حدیث أبي سعیٍد الخدري رضي اهللا عنه قال: 
َفقَ  َأَحدَُكمْ  َأنَّ  فـََلوْ  َأْصَحاِبي، َتُسبُّوا   .)١("َنِصيَفهُ  َوالَ  َأَحِدِهْم، ُمدَّ  بـََلغَ  َما َهًباذَ  ُأُحدٍ  ِمْثلَ  َأنـْ

فهذا دلیٌل صریٌح على أّن "العمل القلیل من أحد الصحابة یفضل العمل الكثیر من غیرهم؛ 
  .)٢(وذلك لكمال إخالصهم، وصادق إیمانهم"

 أزواج نبیه في حقّ  وجلّ  یشهد لهذا المعنى: ما ذكره اهللا عزّ و وقال ابن رجب أیًضا: "
"  #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,  -  .  M :فقال صلى اهللا علیه وسلم

 /L  :من عظمت منزلته ودرجته عند اهللا فإن عمله یضاعف  على أنّ  فدلّ )، ٣١(األحزاب
   له أجره.

وقد تأول بعض السلف من بني هاشم دخول آل النبي َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم في هذا المعنى 
الصالح فإنه یضاعف له أجر عمله  جه؛ فلذلك من حسن إسالمه بتحقیق إیمانه وعملهلدخول أزوا

 ؛ویشهد لذلك: أن اهللا ضاعف لهذه األمة بحسب حسن إسالمه وتحقیق إیمانه وتقواه واهللا أعلم.
}  |  {  ~  �   ¡  M  تین، قال اهللا تعالىأخرجت للناس أجرها مرّ  ةٍ لكونها خیر أمّ 

  ¥       ¤  £  ¢®         ¬   «  ª  ©   ¨  §  ¦¯    ²     ±  °L  :الحدید)
٣(")٢٨(.  

وقال في موطٍن آخر: "وأما من أحسن عمله وأتقنه، وعمله على الحضور والمراقبة، فال 
ریب أنه یضاعف بذلك أجره وثوابه في هذا العمل بخصوصه على من عمل ذلك بعینه على وجه 

  .)٤(السهو والغفلة"

                                                           
) قول ٥قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب أصحاب النبي صلى اهللا علیه وسلم)، باب ( سند الحدیث:   )١(

  ):٣٦٧٣النبي صلى اهللا علیه وسلم: "لو كنت مّتخًذا خلیًال"، رقم (
، َقاَل: -وهو: سلیمان بن مهران–، َعِن اَألْعَمِش -: ابن الحجاجوهو–َحدَّثََنا آَدُم ْبُن َأِبي ِإَیاٍس، َحدَّثََنا ُشْعَبُة 

، ُیَحدُِّث َعْن َأِبي َسِعیٍد الُخْدِريِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا - یعني: السمان–َسِمْعُت َذْكَواَن 
  َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
) تحریم سب الصحابة ٥٤في صحیحه (كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم)، باب (أخرجه مسلم 

  ) من طریق أبي معاویة الضریر عن االعمش به بمثله.٢٥٤٠رضي اهللا عنهم، رقم (
 ).١٦٦شرح العقیدة الواسطیة لهراس ص (   )٢(
 ).١٦٣-١/١٦٢جامع العلوم والحكم البن رجب (   )٣(
 ).١/١٤٩رجب ( فتح الباري البن   )٤(
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، یعني: إنما یكون ذلك على مقدار خلوص - أي الحسنة–: "ثم ضوعفت )١(یرةوقال ابن ُهبَ 
  .)٢(النیة وٕایقاعها في مواضعها"

بقوله: "أي:  )٢٦١(البقرة:  M   b  a     `  _Lلذلك فّسر ابن كثیر قوله تعالى: 
   .)٣(بحسب إخالصه في عمله"

المْنِفق وٕایمانه وٕاخالصه : واهللا یضاعف لمن یشاء فوق ذلك بحسب حال )٤(وقال ابن القیم
ان واإلخالص والتثبیت عند وٕاحسانه، فإن ثواب اإلنفاق یتفاوت بحسب ما یقوم بالقلب من اإلیم

  .)٥(النفقة

 تزید وقد ،بعشرٍ  الواحدة أنّ  التضعیف فأقلّ  الحسنة، أماالرحمن السعدي: "عبد ویقول الشیخ
 واإلخالص اإلیمان قوي مافكلّ  الصه،إخ وكمال العامل، إیمان قوة: منها ،بأسبابٍ  ذلك على

  .)٦("العمل ثواب تضاعف

 نْفع الحسنة والحاجة إلیها: .٢

ال ابن رجب أثناء حدیثه عن أسباب المضاعفة: "الحاجة إلى ذلك العمل وفضِلِه، كالنفقة ق
  .)٧(في الجهاد، وفي الحّج، وفي األقارب، وفي الیتامى والمساكین، وأوقات الحاجة إلى النفقة"

ول ابن القیم: واهللا یضاعف فوق ذلك بحسب حال المنفق وٕایمانه وٕاحسانه، ونْفع نفقته یقو 
واقعه، وبحسب وقدرها، ووقوعها موقعها؛ فإن ثواب اإلنفاق یتفاوت بحسب نفع اإلنفاق ومصارفه بم

  .)٨(طیب المنَفق وزكاته

                                                           
هـ)، من مؤلفاته: اإلفصاح  ٥٦٠هو الشیخ عون الدین أبو المظّفر یحیى بن ُهبیرة بن محمد الشیباني (ت    )١(

  ).٢/٢٤٦عن معاني الصحاح. وفیات األعیان البن خّلكان (
فصاح)، )، ولم أجده في المطبوع من كتابه (اإل١٢٤نقله ابن دقیق العید في شرح األربعین النوویة ص (   )٢(

  فلعله في الجزء المفقود منه.
 ).١/٣٢٥تفسیر ابن كثیر (   )٣(
هـ)، من مؤلفاته: زاد  ٧٥١هو الشیخ شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب الشهیر بابن قیم الجوزیة (ت    )٤(

 ).٣/٤٠٠المعاد، إعالم الموقعین. الدرر الكامنة البن حجر (
 ) بتصّرٍف یسیٍر.١/١٨٤إعالم الموّقعین البن القیم (   )٥(
 ).٨٣بهجة قلوب األبرار للسعدي ص (   )٦(
 ).١/٢٩٥جامع العلوم والحكم البن رجب (   )٧(
  ) بتصّرف یسیٍر.١/١٨٤إعالم الموقعین البن القیم (   )٨(
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 اثوابً  أكثر دهمأح فقهین الذي القلیللذلك ضوعف أجر الصحابة رضوان اهللا علیهم، وأصبح 
 الضرورة وقت في كانت أنها:  نفقتهم تفضیل وسبب" قال النووي: ،غیرهم ینفقه الذي الكثیر من

 وذلك ،وحمایته وسلم علیه اهللا صلى نصرته في كان إنفاقهم وألنّ  ؛غیرهم بخالف ؛الحال وضیق
 ،دوالتودّ  ،الشفقة من أنفسهم في كان ما مع كله هذا ،طاعتهم وسائر جهادهم وكذا ،بعده معدومٌ 

 یوازیها ال لحظة ولو الصحبة وفضیلة ،جهاده حق اهللا في والجهاد ،واإلیثار ،والتواضع ،والخشوع
  .)١("یشاء من یؤتیه اهللا فضل ذلك ،بقیاسٍ  تؤخذ ال والفضائل يٍء،بش درجتها تنال وال ،عملٌ 

 الحاصلة بأدائها:مشقة الحسنة  .٣
ما ما كان أجره سیّ تتفاوت بحسب زیادة المشقات، ال د"األجور ق: )٢(قال ابن دقیق العید

  .)٣(بحسب مشّقته، إذ لمشّقته َدْخٌل في األجر"
 َصلَّى النَِّبيِّ  ِإَلى َرُجلٌ  َجاءَ ومن األدلة النبویة علیه: حدیث أبي هریرة رضي اهللا عنه قال: 

دَ  َأيُّ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا: َفَقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  قَ  َأنْ ": َقالَ  َأْجًرا؟ َأْعَظمُ  َقةِ الصَّ  َشِحيحٌ  َصِحيحٌ  َوَأْنتَ  َتَصدَّ
 َوَقدْ  َكَذا َوِلُفَالنٍ  َكَذا، ِلُفَالنٍ  قـُْلتَ  الُحْلُقوَم، بـََلَغتِ  ِإَذا َحتَّى تُْمِهلُ  َوالَ  الِغَنى، َوتَْأُملُ  الَفْقَر، َتْخَشى

  .)٤("ِلُفَالنٍ  َكانَ 
ل البّر كّلما َصُعَبت كان أجرها أعظم؛ ألّن الصحیح الشحیح قال ابن بطال: "فیه أّن أعما

إذا خشي الفقر وأّمل الغنى َصُعبت علیه النفقة، وسّول له الشیطان طول العمر وحلول الفقر به؛ 
  .)٥(فمن تصّدق في هذه الحال فهو مؤثٌر لثواب اهللا على هوى نفسه"

  

                                                           
  ).١٦/٩٣شرح النووي على صحیح مسلم (   )١(
هـ)، من  ٧٠٢هیر بابن دقیق العید (ت هو الشیخ تقي الدین أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشیري الش   )٢(

  ).٩/٢٠٧مؤلفاته: اإللمام، االقتراح. طبقات الشافعیة الكبرى للسبكي (
  ).٤/٢٢٨إحكام األحكام البن دقیق العید (   )٣(
) فضل صدقة الشحیح الصحیح، رقم ١١قال اإلمام البخاري في صحیحه (الزكاة)، باب ( سند الحدیث:   )٤(

)١٤١٩:(  
–، َحدَّثََنا ُعَماَرُة ْبُن الَقْعَقاِع، َحدَّثََنا َأُبو ُزْرَعَة - وهو: ابن زیاد–الَواِحِد عبد ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل، َحدَّثََناَحدَّثََنا 

ى اُهللا ، َحدَّثََنا َأُبو ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّ - وهو: ابن عمرو بن جریر البجلي
  َعَلْیِه َوَسلََّم َفَقاَل، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
) بیان أن أفضل الصدقة صدقة الصحیح الشحیح، رقم ٣١أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب الزكاة)، باب (

  ) من طریق عمارة بن القعقاع به بمثله.١٠٣٢(
  ).٣/٤١٧شرح ابن بطال على صحیح البخاري (   )٥(
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في العبادة یكثر بكثرة النصب والنفقة،  : "هذا ظاهٌر في أّن الثواب والفضل)١(وقال النووي
  .)٢(والمراد: النصب الذي ال یذمه الشرع، وكذا النفقة"

قال الباحث: وكالم النووي محموٌل على الغالب، وٕاال فهناك عباداٌت تكون أكثر أجًرا على 
  ، وسیأتي ذكرهما بعد قلیٍل.)٣(سهولتها؛ لشرف الزمان والمكان مثًال 

 ْفع:التحویل وتعّدي النّ  .٤

ومعناه أن یتكّرر فعل الطاعة من شخص یكون سبًبا في تعلیم غیره، فیفعلها غیره، فتكتب 
في مثل  ،اعف بالتحویلضَ تَ ل اهللا تعالى یَ ضْ فَ  ا: أنّ ابن دقیق العید: "من ذلك أیضً  له أجرها. یقول

ثر فیؤْ  ا،منه فقرً  و أشدّ آخر ه ار الفقیر بذلك الدرهم فقیرً ثِ ؤْ فیُ  ،بدرهمٍ  ق اإلنسان على فقیرٍ أن یتصدّ 
ق األول بالدرهم وهكذا فیما طال، فإن اهللا تعالى یحسب للمتصدّ  ا،والرابع خامسً  ا،به الثالث رابعً 

 ،فصار للثاني عشرة دراهم ،ل إلى الثاني انتقل ذلك الذي كان لألول إلى الثانيفإذا تحوّ  ،عشرة
وٕاذا  ،وللثاني ألف ولألول ألف ألف مائة ق بها الثاني صارت لهولألول عن عشر مئات، فإذا تصدّ 

فیضاعف إلى ما ال یعرف مقداره إلى اهللا  ؛ق بها صارت له مائة وللثاني عشرة آالفتصدّ 
  .)٤("تعالى

وقد ذكر ابن حجر بعض أسباب المضاعفة، وقال: منها "تعّدي الّنْفع كالصدقة الجاریة، 
 ،رخَ أُ  أعماًال  یثمر الذي العمل ومثلْعدّي قال: "، وكذلك ذكر السّ )٥(والعلم النافع، والسنة الحسنة"

  .)٦("مشاركٌ  فیه یشاركه أو غیره، به ویقتدي
 شرف الزمان: .٥

 M .  - 2  1  0  /L مثل: العمرة في رمضان، وقیام لیلة القدر التي قال اهللا فیها: 
 فیها، یقع يالذ فالعمل ،شهرٍ  ألف فضلها من تعادل: أي)، قال السعدي في تفسیره: "٣(القدر: 

 حیث ؛العقول له وتندهش األلباب، فیه تتحیر مما وهذا منها، خالیة شهرٍ  ألف في العمل من خیرٌ 

                                                           
هـ). من مؤلفاته: المجموع شرح  ٦٧٦الدین أبو زكریا یحیى بن شرف النووي الشافعي (ت  هو الشیخ محیي   )١(

 ).٨/٣٩٥المهذب، شرح صحیح مسلم. طبقات الشافعیة الكبرى للسبكي (
 ).٨/٤٠٢شرح النووي على صحیح مسلم (   )٢(
 ).٣/٦١١انظر: فتح الباري البن حجر (   )٣(
 ).١٢٦-١٢٥العید ص (شرح األربعین النوویة البن دقیق    )٤(
 ).١١/٣٢٦فتح الباري البن حجر (   )٥(
 ).٨٣بهجة قلوب األبرار للسعدي ص (   )٦(
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 على ویزید یقابل فیها العمل یكون بلیلةٍ  ىوَ والقُ  ةالقوّ  الضعیفة األمة هذه على وتعالى تبارك منَّ 
  .)١("سنة وثمانین ًفانیّ  طویَال  عمًرا رمعمَّ  رجل عمر ؛شهرٍ  ألف

 شرف المكان: .٦

كالصالة في المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد األقصى، وسیأتي ذكرها بالتفصیل 
 في مطاوي الرسالة.

  شرف العمل:  .٧
، ومن األدلة علیه: حدیث أبي هریرة رضي )٢(أشار إلى شرف العمل ابُن حجر في الفتح

 تـََلقَّْيُتهُ  ِبِشْبٍر، َعْبِدي تـََلقَّاِني ِإَذا: قَالَ  اهللاَ  ِإنَّ : "َقالَ  مَ َوَسلَّ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولِ  َعنْ اهللا عنه، 
 .)٣("بَِأْسَرعَ  َأتـَْيُتهُ  بَِباعٍ  تـََلقَّاِني َوِإَذا بَِباٍع، تـََلقَّْيُتهُ  ِبِذرَاٍع، تـََلقَّاِني َوِإَذا ِبِذرَاٍع،

 الذي العمل قدر على الثواب ضاعفةوم ،بولالقَ  نسْ حُ  :ومعناه ،لٌ ثَ مَ  هذا" :)٤(الخطابي قال
 فاستقبله ،شبرٍ  ردْ قَ  صاحبه نحو أقبل من لبفعْ  ممثًال  ذلك یكون حتى ،ربه إلى العبد به یتقرب

  .)٥("إكرامه في وزیادةً  له قبوًال  صاحبه إلیه فهرول ،إلیه مشى وكمن ،اذراعً  صاحبه
 قوة دفع العمل للمعارضات:  .٨

ن العمل ما یكون سبًبا في دفع المعارضات وما یتعرض فمن رحمة اهللا بعبده أن یرزقه م
 تهوقوّ  بحسنه قوي الذي وكالعملالّسعدّي معّدًدا بعض أسباب المضاعفات: " له في حیاته، یقول

 التي البغيّ  وقصة الغار، أصحاب قصة في وسلم علیه اهللا صلى ذكره كما المعارضات ودفعه
  .)٦("الكلب سقت

                                                           
 ).٩٣١تیسیر الكریم الرحمن للسعدي ص (   )١(
 ).١١/٣٢٦فتح الباري البن حجر (   )٢(
) الحث على ١قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

  ):٢٦٧٥ذكر اهللا تعالى، رقم (
ُد ْبُن َراِفٍع، َحدَّثََنا زَّاِق عبد َحدَّثََنا ُمَحمَّ اِم ْبِن - وهو: ابن راشد–، َحدَّثََنا َمْعَمٌر -وهو: الصنعاني–الرَّ ، َعْن َهمَّ

َوَقاَل  - َفَذَكَر َأَحاِدیَث ِمْنَها  - اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم  ُمَنبٍِّه، َقاَل: َهَذا َما َحدَّثََنا َأُبو ُهَرْیَرَة، َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى
  َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم.

    تخریج الحدیث:
 تفّرد به بهذا اللفظ مسلم دون البخاري.

اته: هـ)، من مؤلف ٣٨٨هو الشیخ أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم البستي المعروف بالخطابي (ت    )٤(
  ).٨/٦٣٢معالم السنن، أعالم الحدیث. تاریخ اإلسالم للذهبي (

  ).٨/٢٣٥نقله العراقي في طرح التثریب (   )٥(
 ).٨٣بهجة قلوب األبرار للسعدي ص (   )٦(
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  ): رالغا أصحاب حديثویقصد بـ(
َنَما: "َقالَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َعْنُهَما، اللَّهُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ   نـََفرٍ  َثالَثَةُ  بـَيـْ

َلُكمْ  َكانَ  ِممَّنْ   ِإنَّهُ : لِبَـْعضٍ  ْعُضُهمْ بَـ  فـََقالَ  َعَلْيِهْم، فَاْنطََبقَ  َغارٍ  ِإَلى فََأَوْوا َمَطٌر، َأَصابـَُهمْ  ِإذْ  يَْمُشوَن، قـَبـْ
 فـََقالَ  ِفيِه، َصَدقَ  َقدْ  َأنَّهُ  يـَْعَلمُ  ِبَما ِمْنُكمْ  َرُجلٍ  ُكلُّ  َفلَيْدعُ  الصِّْدُق، ِإالَّ  يـُْنِجيُكمْ  الَ  َهُؤَالِء، يَا َواللَّهِ 
ُهمْ  َواِحدٌ   َوتـَرََكُه، َفَذَهبَ  َأُرزٍّ، ِمنْ  )١(فـََرقٍ  َلىعَ  ِلي َعِملَ  َأِجيرٌ  ِلي َكانَ  َأنَّهُ  تـَْعَلمُ  ُكْنتَ  ِإنْ  اللَُّهمَّ : ِمنـْ
َزَرْعُتُه، الَفَرقِ  َذِلكَ  ِإَلى َعَمْدتُ  َوَأنِّي  َأْجَرُه، َيْطُلبُ  َأتَاِني َوَأنَّهُ  بـََقًرا، ِمْنهُ  اْشتَـَرْيتُ  َأنِّي َأْمرِهِ  ِمنْ  َفَصارَ  فـَ

 ِإَلى اْعِمدْ : َلهُ  فـَُقْلتُ  َأُرزٍّ، ِمنْ  فـََرقٌ  ِعْنَدكَ  ِلي ِإنََّما: ِلي َقالَ فَـ  َفُسْقَها، البَـَقرِ  تِْلكَ  ِإَلى اْعِمدْ : َلهُ  فـَُقْلتُ 
 َعنَّا، فـََفرِّجْ  َخْشَيِتكَ  ِمنْ  َذِلكَ  فـََعْلتُ  َأنِّي تـَْعَلمُ  ُكْنتَ  فَِإنْ  َفَساقـََها، الَفَرقِ  َذِلكَ  ِمنْ  فَِإنـََّها البَـَقِر، تِْلكَ 

ُهمُ  )٢(فَاْنَساَحتْ   َكِبيَراِن، َشْيَخانِ  َأبـََوانِ  ِلي َكانَ  َأنَّهُ  تـَْعَلمُ  ُكْنتَ  ِإنْ  اللَُّهمَّ : اآلَخرُ  فـََقالَ  َرُة،الصَّخْ  َعنـْ
َلةٍ  ُكلَّ  آتِيِهَما َفُكْنتُ  َلًة، َعَلْيِهَما فَأَْبطَْأتُ  ِلي، َغَنمٍ  بَِلَبنِ  لَيـْ  َوِعَياِلي َوَأْهِلي َرَقَدا َوَقدْ  َفِجْئتُ  لَيـْ

يـََتَضاَغْونَ 
 َأنْ  وََكرِْهتُ  ُأوِقَظُهَما، َأنْ  َفَكرِْهتُ  َأبـََوايَ  َيْشَربَ  َحتَّى َأْسِقيِهمْ  الَ  َفُكْنتُ  الُجوِع، ِمنَ  )٣(
َتِظرُ  َأَزلْ  فـََلمْ  ِلَشْربَِتِهَما، فـََيْسَتِكنَّا َأَدَعُهَما،  ِمنْ  َذِلكَ  فـََعْلتُ  َأنِّي تـَْعَلمُ  ُكْنتَ  فَِإنْ  الَفْجُر، طََلعَ  َحتَّى َأنـْ
َفرِّجْ  َخْشَيِتكَ  ُهمُ  فَاْنَساَحتْ  َعنَّا، فـَ  ُكْنتَ  ِإنْ  اللَُّهمَّ : اآلَخرُ  فـََقالَ  السََّماِء، ِإَلى َنَظُروا َحتَّى الصَّْخَرةُ  َعنـْ

 ِبِماَئةِ  آتِيَـَها َأنْ  ِإالَّ  ،فَأََبتْ  نـَْفِسَها َعنْ  رَاَوْدتـَُها َوَأنِّي ِإَليَّ، النَّاسِ  َأَحبِّ  ِمنْ  َعمٍّ، ابـَْنةُ  ِلي َكانَ  َأنَّهُ  تـَْعَلمُ 
َها، َفَدفـَْعتـَُها ِبَها فَأَتـَْيتـَُها َقَدْرُت، َحتَّى َفطََلْبتـَُها ِديَناٍر،  بـَْينَ  قـََعْدتُ  فـََلمَّا نـَْفِسَها، ِمنْ  َفَأْمَكَنْتِني ِإلَيـْ
َها،  تـَْعَلمُ  ُكْنتَ  فَِإنْ  ِديَناٍر، الِمائَةَ  َوتـَرَْكتُ  فـَُقْمتُ  ،ِبَحقِّهِ  ِإالَّ  الَخاَتمَ  تـَُفضَّ  َوالَ  اللَّهَ  اتَّقِ : فـََقاَلتْ  رِْجَليـْ

َفرِّجْ  َخْشَيِتكَ  ِمنْ  َذِلكَ  فـََعْلتُ  َأنِّي َفرَّجَ  َعنَّا، فـَ ُهمْ  اللَّهُ  فـَ   .)٤("اَفَخَرُجو َعنـْ

  
                                                           

ُمّدًا، َأْو َثَالَثُة آُصع  قال ابن األثیر: "الَفَرق ِبالتَّْحِریِك: ِمْكَیال َیَسُع ِستََّة َعَشَر ِرْطال، َوِهَي اْثَنا َعَشرَ  الَفَرق:   )١(
  ).٤٣٧/ ٣ِعْنَد أْهل اْلِحَجاِز". النهایة في غریب الحدیث واألثر البن األُیر (

قال ابن األثیر: "أي: اندفعت واّتسعت". النهایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر  فاْنَساَحْت:   )٢(
)٢/٤٣٣.( 

ویبكون". النهایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر  قال ابن األثیر: "أي: یصیحون یتضاَغْون:   )٣(
)٣/٩٢.( 

) حدیث الغار، رقم ٥٣قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب أحادیث األنبیاء)، باب ( سند الحدیث:   )٤(
مولى ابن –ْبِن ُعَمَر، َعْن َناِفٍع  َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل ْبُن َخِلیٍل، َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن ُعَبْیِد اللَّهِ  ):٣٤٦٥(

  ، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدیث.- عمر
) قصة أصحاب الغار الثالثة والتوسل ٢٧أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب الرقاق)، باب ( تخریج الحدیث:

  ) من طریق أنس بن عیاض، عن موسى بن عقبة، عن نافع به بنحوه. ٢٧٤٣األعمال، رقم ( بصالح
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   : التي سقت الكلب )حديث الَبِغيّ و(

 ِالْمَرَأةٍ  ُغِفرَ ": َقالَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  ولِ َرسُ  َعنْ  َعْنُه، اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ 
نَـَزَعتْ  الَعَطُش، يـَْقتُـُلهُ  َكادَ : قَالَ  يـَْلَهُث، )١(رَِكيٍّ  رَْأسِ  َعَلى ِبَكْلبٍ  َمرَّتْ  ُموِمَسٍة،  فََأْوثـََقْتهُ  ُخفََّها، فـَ
نَـَزَعتْ  ِبِخَمارَِها،   .)٢("ِبَذِلكَ  َلَها فـَغُِفرَ  الَماِء، ِمنَ  َلهُ  فـَ

                                                           
ــّي:   )١( ــِة، َوِهــَي اْلِبْئــر". النهایــة فــي غریــب الحــدیث واألثــر البــن األثیــر  َرِك ِكیَّ : ِجــْنٌس ِللرَّ ِكــيُّ قــال ابــن األثیــر: "الرَّ

)٢/٢٦١.(  
) إذا وقع الذباب في شراب ١٧(كتاب بدء الخلق)، باب (قال اإلمام البخاري في صحیحه  سند الحدیث:   )٢(

  ):٣٣٢١أحدكم فلیغمسه، فإن في إحدى جناحیه داء، واآلخر دواء، رقم (
بَّاِح، َحدَّثََنا ِإْسَحاُق اَألْزَرُق، َحدَّثََنا َعْوٌف  وهو: –، َعِن الَحَسِن -وهو: األعرابي–َحدَّثََنا الَحَسُن ْبُن الصَّ

، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه - وهو: محمد–ِسیِریَن  ، َواْبنِ - البصري
  َوَسلََّم َقال، وذكر الحدیث.

) فضل ساقي البهائم المحترمة ٤١أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب السالم)، باب ( تخریج الحدیث:
اهللا بن وهب عن جریر بن حازم عن أیوب السختیاني، ومن طریق عبد ) من طریق٢٢٤٥وٕاطعامها، رقم (

  أبي خالد األحمر عن هشام الدستوائي.
  كالهما: (أیوب، هشام) عن محمد بن سیرین به بنحوه.
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  لمبحث السابعا
 الِحْكَمة الشرعية من المضاعفة. 

    لمضاعفة األجور ِحَكٌم جلیلٌة، تتمثل في النقاط التالیة:

 تعویض األمة عن ِقَصِر أعمارها بالنسبة ألعمار األمم السابقة. .١

مارها بیرة: "إن اهللا تعالى لما صرم هذه األمة أخلفها على ما قصر من أعقال ابن هُ 
بتضعیف أعمالها فمن هم بحسنة احتسب له بتلك الهمة حسنة كاملة ألجل أنها همة مفردة وجعلها 
كاملة لئال یظن ظان أن كونها مجرد همة تنقص الحسنة أو تهضمها فبین ذلك، بأن قال حسنة 

ة ثم كاملة وٕان هم بالحسنة وعملها فقد أخرجها من الهمة إلى دیوان العمل وكتب له بالهمة حسن
  .)١(ضوعفت"

ع اهللا لهذه ضَ وَ فَ  ،كثیرةٌ  وطاعاتٌ  ،طویلةٌ  كان لألمم أعمارٌ بقوله: " )٢(وأّكد هذا النیسابوري
^  _  `  M  b  a : [كقوله تعالى]: وأضعاف األعمال ،ا من ألف شهریرً خاألمة لیلة القدر 

cL  :و[قوله تعالى]:  ،)١٦٠(األنعامM         Z  Y  X  W  V   U    T]  \  [L 
  .)٣(")١٠(الزمر:  M   ê  é  è  ç   æ   åLو[قوله تعالى]:  ،)٢٦١(البقرة: 

 لكثرة سیئاته. ؛رحمة اهللا بالعبد حتى ال یهلك في اآلخرة .٢
ى قون بهم یوم القیامة فیذهبون بأعمالهم إلى أن تبقّ الخصماء یتعلّ  لو أنّ "یقول النیسابوري: 

 .)٤("منهم أبدا هي من رحمتي فال أقتّص  ،من فعلهمأضعافهم لیست  :فیقول اهللا ،ضعافاإل

 یفلس العبد إذا اجتمع الخصماء لئّال  :حكمة التضعیفهذا األمر بقوله: " )٥(وأكد األلوسي
صل أمن  ال ،ى من التضعیفاتفّ وَ فمظالم العباد تُ  ،بقى له تسعٌ ویُ  ،فع إلیهم واحدةدْ فیُ  ،طاعته يف

، )٦("بواحدةٍ  واحدةٌ  ،منه صل الحسنة الواحدة عدلٌ أو  ،تعالى من اهللا التضعیف فضلٌ  نّ أل ؛حسناته
  .)٧(وللطحاوي كالٌم نحوه

                                                           
 ).١٢٤شرح األربعین النوویة البن دقیق العید ص (   )١(
ؤلفاته: غرائب القرآن. األعالم هـ)، من م ٨٥٠هو الشیخ نظام الدین الحسن بن محمد النیسابوري (ت    )٢(

 ).٢/٢١٦للزركلي (
  ).٣/١٩٢غرائب القرآن للنیسابوري (   )٣(
 ).٣/١٩٢المصدر السابق (   )٤(
هـ)، من مؤلفاته: روح المعاني في  ١٢٧٠اهللا األلوسي (ت عبد هو الشیخ شهاب الدین أبو الثناء محمود بن   )٥(

 ).٣/١٤٥٠البشر للبیطار (تفسیر القرآن  العظیم والسبع المثاني. حلیة 
  ).٣/١٢٧روح المعاني لأللوسي (   )٦(
 ).١/١٨١شرح مشكل اآلثار للطحاوي (   )٧(
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 اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولِ  َعنْ اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما، عبد ومن األدلة على ذلك: حدیث
 َوِإنْ " :وفیه "،َكَتَب الَحَسَناِت َوالسَّّيَئاتِ   إّن اهللاَ ":َقالَ  َوَتَعاَلى، َتَباَركَ  َربِّهِ  َعنْ  َیْرِوي ِفیَما َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ 
، َواِحَدةً  َسيَِّئةً  اهللاُ  َكَتبَـَها فـََعِمَلَها، ِبَها َهمَّ  َوِإنْ  َكاِمَلًة، َحَسَنةً  ِعْنَدهُ  اهللاُ  َكَتبَـَها يـَْعَمْلَها، فـََلمْ  ِبَسيَِّئةٍ  َهمَّ 

  .)١("اِلكٌ هَ  ِإالَّ  اهللاِ  َعَلى يـَْهِلكُ  َوَال  اهللاُ  َوَمَحاَها

 ،الهالك علیه متّ حُ  من: أي: )َهاِلكٌ  ِإالَّ  اهللاِ  َعَلى يـَْهِلكُ  َوَال (: "قوله: )٢(قال القاضي عیاض
 عملیُ  حتى یكتبها ولم حسنة السیئة جعل إذ وكرمه تعالى اهللا رحمة لسعة ؛الهدى أبواب علیه َوُسدَّ 
 سبعمائة إلى عشًرا عملها إذا وكتبها حسنًة، بالحسنة الهمّ  وكتب واحدًة، كتبت ملتعُ  فإذا بها،

   لكثرة ؛السیئات على وتزید تكثر حتى ضاعف إذ اهللا،من  فضلٌ  هذا وكلّ  كثیرة، وأضعاًفا
 إفرادها مع هُ سیئاتُ  علیه غلبت حتى بهاحْ رَ  علیه وُضیِّق ،السعة هذه ُحِرم فمن آدم، بنى سیئات
في  )٤(، وبنحوه قال المناوي)٣("الكتاب أمّ  يف لكذ علیه سبق الذى الهالك فهو تضعیفها، مع هِ حسناتِ 
  .)٥(فیضه

 األمة هذه به تعالى اهللا أكرم ما بیان - یعني: المضاعفة– الباب أحادیث فيوقال النووي: "
  .)٦("والمشاقّ  الثقل :وهو اإلصر من غیرهم على كان مما عنهم فهوخفّ  - اشرفً  اهللا زادها- 

  

  

                                                           
) إذا هّم العبد بحسنة كتبت، رقم ٥٩قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب ( سند الحدیث:   )١(

)١٣١:(  
، َعِن اْبِن  َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َیْحَیى، َحدَّثََنا َجْعَفُر ْبنُ  ُسَلْیَماَن، َعِن اْلَجْعِد َأِبي ُعْثَماَن، َحدَّثََنا َأُبو َرَجاٍء اْلُعَطاِرِديُّ

  َعبَّاٍس، َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

 ) من طریق٦٤٩١رقم ( ) من هم بحسنة أو سیئة،٣١أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب الرقاق)، باب (
  الوارث به بمثله لیست فیه زیادة: "وال یهلك على اهللا إال هالك".عبد

هـ). من مؤلفاته: إكمال  ٥٤٤هو الشیخ أبو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي البستي (ت    )٢(
  ).١١/٨٦٠المعلم بفوائد مسلم. تاریخ اإلسالم للذهبي (

 ).١/٤٢٧(إكمال المعلم للقاضي عیاض    )٣(
هـ)، من مؤلفاته: فیض  ١٠٣١الرؤوف بن تاج العارفین بن علي المناوي (عبد هو الشیخ زین الدین محمد   )٤(

 ).٤١٦-٢/٤١٢القدیر شرح الجامع الصغیر. خالصة األثر للمحبي (
  ).٢/٢٤٧انظر: فیض القدیر للمناوي (   )٥(
 ).٢/١٥٢شرح النووي على صحیح مسلم (   )٦(
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 زیادة الثواب والكرامة: .٣

M  O  N  M  L  K  J  I تعالى في معرض االمتنان على المسلمین:  قال اهللا

W  V  U  T  S   R  Q  PX     ̂  ]\  [  Z   Y

`  _a      e  d  c   bL :٧٠- ٦٩(النساء(.  

̈    M  وقال أیًضا:  §  ¦  ¥       ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {
®         ¬   «  ª  ©¯    ³   ²     ±  °       µ   ´ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹     ¸  ¶À      Á
Ç  Æ   Å  Ä   Ã   ÂÈ     Í  Ì  Ë  Ê  ÉL  :٢٩-٢٨(الحدید(.  

: "إرساله صلى اهللا علیه وسلم أعظم نعمٍة أنعم اهللا بها على عباده، یجمع )١(قال ابن تیمیة
غیرهم من الفضائل، اهللا ألّمته بخاتم المرسلین، وٕامام المتقین، وسید ولد آدم أجمعین، ما فّرقه في 

: "من فضل اهللا )٣(قال الكرمانيو  .)٢(وزادهم من فضله أنواع الفواصل، بل أتاهم كفلین من رحمته"
  .)٤(وسعة رحمته، حیث جعل الحسنة كالعشر، والسیئة كما هي بال زیادٍة"

 في الحساب: دِ بْ یف على العَ فِ خْ التّ  .٤

حاسب عبده المسلم یوم القیامة، وكانت  قال ابن دقیق العید: "إّن اهللا سبحانه وتعالى إذا
حسناته متفاوتة، فیهّن الرفیعة المقدار، وفیهّن دون ذلك، فإنه سبحانه بجوده وفضله یحسب سائر 
الحسنات بسعر تلك الحسنة العلیا؛ ألن جوده جل جالله أعظم من أن یناقش من رضي عنه في 

 M g   f   k  j  i  hL جالله: تفاوت سعٍر بین حسنتین، وقد قال جلّ 
  .)٥(")٩٧(النحل: 

  

                                                           
هـ)، من  مؤلفاته الجواب  ٧٢٨الحلیم بن تیمیة الحنبلي (ت عبد تقي الدین أبو العباس أحمد بنهو الشیخ    )١(

  ).١/١٤٤الصحیح، منهاج السنة النبویة. الدرر الكامنة البن حجر (
 ).١/٧٦الجواب الصحیح البن تیمیة (   )٢(
)، من مؤلفاته: الكواكب هـ ٧٨٦هو الشیخ شمس الدین محمد بن یوسف بن علي بن سعید الكرماني (ت    )٣(

 ).٤/٣١٠الدراري في شرح صحیح البخاري. الدرر الكامنة البن حجر (
  ).١٧٠-١/١٦٩الكواكب الدراري للكرماني (   )٤(
  ).١٢٦شرح األربعین النوویة البن دقیق العید ص (   )٥(
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  نالمبحث الثام
  المسائل واألحكام الشرعية المتعّلقة بالمضاعفة. 

  للمضاعفة أحكاٌم عّدٌة، ومسائل مهّمٌة، ینبغي التعریف بها، واإلشارة إلیها، منها:

 المسألة األولى: وْجه إدخال مغفرة الذنوب في المضاعفة:
على أّن الحسنة تذهب  )١١٤(هود:  M  ¥  ¤  £   ¢Lدّل قوله تعالى: 

  السیئة، فما وْجه إدخال هذه المغفرة بالمضاعفة؟

M    J  I   H  G  F  E  D  C  B والجواب عن ذلك، قول اهللا تعالى: 

M  L  KN   R   Q  P  OL  :٧٠(الفرقان.(  

 األعمال وعملوا ذنوبهم، من وتابوا أسلموا إن أّنهم اآلیة هذه في تعالى اهللا فأخبرهم"
  .)١("جاهلیتهم في منهم سلف ما لهم وغفر ،حسناتٍ  وأبدلها سیئاتهم، عنهم اهللا كّفر الصالحة،

  :قوالن M  M  L  K    JL :قوله معنى فيقال ابن كثیر: "

 ابن عن طلحة، أبي بن علي قال. الحسنات بعمل السیئات عمل مكان لوابدّ  أنهم: أحدهما
 هم: قال MM  L  K    J  IL : عالىت قوله في رضي اهللا عنهما عباس

 الحسنات، إلى فحولهم ذلك عن بهم اهللا فرغب السیئات، على إیمانهم قبل من كانوا المؤمنون،
  .الحسنات السیئات مكان فأبدلهم

 إال ذاك وما حسنات، النصوح التوبة بنفس تنقلب الماضیة السیئات تلك أن: الثاني والقول
 القیامة فیوم. االعتبار بهذا طاعة الذنب فینقلب واستغفر، استرجعو  ندم مضى ما تذكر كلما أنه
  .)٢("صحیفته في حسنة وینقلب یضره ال لكنه علیه مكتوبا وجده وٕان

 لكلیهما، عاّمة فاآلیة القولین، بین تنافي ال: "-حفظه اهللا–یقول الشیخ محمد آدم األثیوبي 
 باآلیة، مقصودٌ  التبدیلین من كال   أنّ  على یلالدل صّحة مع المعنیین؛ أحد على لقصرها داعي وال

 وتبدیل فیه، نقاش ال مما الحسنة لااألحو  إلى النصوح بةو الت بعد السّیئة أحوالهم تعالى اللَّه فتبدیل
 الصحیح، الحدیث في ثابتٌ  حسنة، سیئةٍ  كلّ  مكان یعطیهم بالحسنات، ذنوبهم لهم تعالى اللَّه

                                                           
  ).٥/٦٩منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري لحمزة قاسم (   )١(
  ).٦/١٢٧( تفسیر ابن كثیر   )٢(
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 واللَّه. واضحة داللة علیه داّلةٌ  الكریمة واآلیة لهم، ثابتٌ  مًعا األخرويّ و  الدنیويّ  التبدیل أن فاّتضح
  .)١("بالصواب أعلم تعالى

 َذرٍّ رضي اهللا عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ  ما رواه َأُبوومن األدلة النبویة على ذلك: 
َها، ُخُروًجا النَّارِ  َأْهلِ  َوآِخرَ  اْلَجنََّة، ُدُخوًال  ةِ اْلَجنَّ  َأْهلِ  آِخرَ  َألَْعَلمُ  ِإنِّي: "َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ   ِبهِ  يـُْؤَتى رَُجلٌ  ِمنـْ
 ُذنُوبِِه، ِصَغارُ  َعَلْيهِ  فـَتُـْعَرضُ  ِكَباَرَها، َعْنهُ  َواْرفـَُعوا ُذنُوبِِه، ِصَغارَ  َعَلْيهِ  اْعِرُضوا: فـَيُـَقالُ  اْلِقَياَمِة، يـَْومَ 

 َيْسَتِطيعُ  َال  نـََعْم،: فـَيَـُقولُ  وََكَذا، َكَذا وََكَذا َكَذا يـَْومَ  َوَعِمْلتَ  وََكَذا، َكَذا وََكَذا َذاكَ  يـَْومَ  َعِمْلتَ : فـَيـَُقالُ 
 َحَسَنًة، َسيَِّئةٍ  ُكلِّ  َمَكانَ  َلكَ  فَِإنَّ : َلهُ  فـَيـَُقالُ  َعَلْيِه، تـُْعَرضَ  َأنْ  ُذنُوبِهِ  ِكَبارِ  ِمنْ  ُمْشِفقٌ  َوُهوَ  يـُْنِكرَ  َأنْ 

،: ولُ فـَيَـقُ   َضِحكَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ  َفَلَقدْ  ."ُهَنا َها َأرَاَها َال  َأْشَياءَ  َعِمْلتُ  َقدْ  َربِّ
  .)٢(َنَواِجُذهُ  َبَدتْ  َحتَّى

المسألة الثانیة: األعداد الواردة في المضاعفة، هل هي مقصودة، أم ال مفهوم للعدد، 
  مضاعفة؟وهي كنایة عن ال

یقول الرازي في تفسیره: "قال بعضهم: التقدیر بالعشرة لیس المراد منه التحدید، بل أراد 
األضعاف مطلًقا، كقول القائل: لئن أسدْیت إلّي معروًفا ألكافئّنك بعشر أمثاله، وفي الوعید: ُیقال: 

دلیل على أنه ال یمكن حمله لئن كّلمتني واحدًة ألكلمّنك عشًرا، وال یرید الّتحدید، فكذا ها هنا، وال
M  Y  X  W  V   U    T  S  R  Q  P  O  N  M  على التحدید: قوله تعالى: 

]  \  [       Z^  b  a      ̀ _c    f  e  dL  :٣()"٢٦١(البقرة(.  

´  M  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ في تفسیر قوله تعالى:  )٤(لذلك قال السُّدِّيّ 
¿   ¾L  :٥("ما هو عیف ال یعلم أحدٌ ضْ هذا التَّ "): ٢٤٥(البقرة(.  

                                                           
  ).٣١/٢٧٥ذخیرة العقبى في شرح المجتبى لألثیوبي (   )١(
) أدنى أهل الجنة منزلة فیها، رقم ٨٤قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

)١٩٠:(  
ُد ْبنُ  وهو: سلیمان بن –، َحدَّثََنا اْألَْعَمُش - اهللا بن نمیرعبد وهو:–اِهللا ْبِن ُنَمْیٍر، َحدَّثََنا َأِبي عبد َحدَّثََنا ُمَحمَّ

  ، َعِن اْلَمْعُروِر ْبِن ُسَوْیٍد، َعْن َأِبي َذرٍّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.- مهران
  تخریج الحدیث:

  تفّرد به مسلم دون البخاري.
  ).١٤/١٩٠مفاتیح الغیب للرازي (   )٣(
 ).٥/٢٦٤هـ). السیر للذهبي ( ١٢٧الرحمن الكوفي الشهیر بالّسّدي (ت عبد لشیخ إسماعیل بنهو ا   )٤(
  ).٥/٢٨٦تفسیر الطبري (   )٥(



 
 

٢٩ 

 التمهید

ع، قیل: هو على ظاهره وحْصر : "كّل ما جاء في الحدیث من ِذْكر األسبا)١(قال ابن ُقرقول
   عدده.

وقیل: هو بمعنى التكثیر والتضعیف ال ُیحصر عدده"، ثم نقل عن الهروي قوله: "العرب 
  .)٢(تضع التسبیع موضع التكثیر والتضعیف وٕان جاوز عدده"

قال الباحث: والصحیح هو عدم التقیید، وتحمل األجور الواردة في هذه األحادیث على أقّل 
  الموعود من اهللا، وهو قابل للزیادة بفضل اهللا وسعة رحمته.

المسألة الثالثة: مضاعفة األجر لعبادة معینٍة ال تعني أنها أفضل من غیرها من 
  الفرائض.

د یرّتب الثواب للعمل؛ لئّال ُیترك، بل یرّغب فیه فال یكون یقول األلوسي: "اعلم أن الشارع ق
ذلك العمل أفضل من العمل المؤّكد علیه الذي لم یترّتب علیه ذلك الثواب، فمن ذلك صالة 
الضحى، مع أن الراتبة لفرض الظهر أفضل من الضحى، وٕانما رّتب الثواب على ذلك؛ لكثرة الغفلة 

بار، فال یفضل على الراتب المؤّكد وٕان لم یعّین أجره غیر الراتب فیه، وأمثال ذلك كثیرٌة في األخ
من النوافل وٕان رتب أجره، وقد اتّفق أهل العلم أنه ال یبلغ مرتبة الراتبة نفٌل من األحكام وٕان لم 

والنوافل غیر الراتبة لتتمیم نقائص  ،الفرائض صنقائ یتعّین قدر أجرها، فإن السنن شرعت لتتمیم
، وبنحوه )٣("ال یسقط بالنوافل فقضاء فرضٍ  ،یجب قضاؤه مناب فرضٍ  فال ینوب نفلٌ  ،بةالسنن الرات

  .)٥()قوت المغتذي(في  )٤(قال السیوطي

  

                                                           
هـ)، من مؤلفاته:  ٥٦٩هو الشیخ أبو إسحاق إبراهیم بن یوسف بن إبراهیم الشهیر بابن ُقرقول الوهراني (ت    )١(

 ).٢٠/٥٢٠مطالع األنوار. السیر للذهبي (
  ).٥/٤٤٥مطالع األنوار على صحاح اآلثار البن قرقول (   )٢(
 ).٣/١٢٧روح المعاني لأللوسي (   )٣(
هـ)، من مؤلفاته:  ٩١١الرحمن بن أبي بكر بن محمد الشهیر بالسیوطي (ت عبد هو الشیخ جالل الدین   )٤(

 ).١/٢٢٦اإلتقان في علوم القرآن. الكواكب السائرة للغزي (
 ).٢/٦٧٧مع الترمذي للسیوطي (قوت المغتذي على جا   )٥(



 

 

 

 

 

 

 
  

  الفصل األول
 األعمال

ّ
  املضاعفة العامة يف كل

  
  وفیه مبحثان:

  المبحث األول: المضاعفة العامة في أبواب العبادات والمعامالت.

  ل.ـــائــاآلداب والفض وابـــأب المضاعفة العامة فيالمبحث الثاني: 
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 الفصل األول

  الفصل األول
  المضاعفة العامة في كل األعمال

  

تجّلت حكمة اهللا في التشریع، ورحمته في المكلَّفین، أن ضاعف لهم الحسنة إلى الواحدة 
هذه المضاعفة  ، وقد وردت)١(إلى عشر حسناٍت في جمیع األعمال التي یتقّرب بها العبد إلى رّبه

في أحادیث كثیرة سیأتي ذكرها بعد قلیل، وهذه المضاعفة عاّمة في جمیع األعمال، وتختلف عن 
  المضاعفة المخصوصة التي ستأتي في الفصول القادمة. 
  وقد نّص على هذه المضاعفة جْمٌع من أهل العلم، منهم:

نة أمٌر معلوٌم عند اهللا عّز جمال الدین ابن الجوزي: قال: "اعلم أّن هذا الثواب على الحس .١
وجّل، وقد جعل لنا على الحسنة من تلك المقادیر عشًرا، فهذا الّرْسم الّراتب، وقد ُیَضاعف ذلك 

 .)٢(للمؤمن على قدر إخالصه ورضاه عنه إلى سبعمائة، وٕالى سبعین ألًفا وأكثر"

 ال الذى دهووعْ  ورحمته هللا بفضل دّ بُ  ال أمثالها بعشرة التضعیف نّ محیي الدین النووي: قال: "إ .٢
 لبعض یحصل كثیرةٍ  أضعافٍ  وٕالى ضعفٍ  سبعمائة إلى التضعیف بكثرة بعد والزیادة ،یخلف
 .)٣("وتعالى سبحانه مشیئته حسب على بعضٍ  دون الناس

 .)٤(زین الدین ابن رجب الحنبلي: قال: "المضاعفة للحسنة بعشر أمثالها ال ُبّد منه" .٣

من األضعاف أن الحسنة بعشر أمثالها،  هال: "إن أقّل ما َوعد اهللا ب: ق)٥(ابن رسالن الشافعي .٤
 .)٦(وقد وعد بالواحدة سبعمائة، ووعد ثواًبا بغیر حساب"

شهاب الدین ابن حجر: قال: "تضعیف حسنة العمل إلى عشرة مجزوٌم به، وما زاد علیها جائٌز  .٥
 .)٧(وقوعه بحسب الزیادة في اإلخالص وصدق العزم وحضور القلب"

                                                           
 ).١/٣٣٦انظر: تیسیر اللطیف المنان في خالصة تفسیر القرآن للسعدي (   )١(
  ).٢/٢٠٦كشف المشكل من حدیث الصحیحین البن الجوزي (   )٢(
  ).١٧/١٢شرح النووي على صحیح مسلم (   )٣(
  ).٢/٢٩٥جامع العلوم والحكم البن رجب (   )٤(
هـ)،  ٨٤٤أبو العباس أحمد بن حسین بن حسن الشهیر بابن رسالن الشافعي (ت  هو الشیخ شهاب الدین   )٥(

 ).٢/٥١٥من مؤلفاته: الزبد في الفقه الشافعي. األنس الجلیل للعلیمي (
 ).١/٧٠نقله العظیم آبادي في عون المعبود (   )٦(
 ).١١/٣٢٦فتح الباري البن حجر (   )٧(
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 ة: قال "ثبت بإخباره صلى اهللا علیه وسلم أن الحسن)١(عز الدین الشهیر باألمیر الصنعاني .٦
بعشر أمثالها حتًما من فضله تعالى، فالتضعیف إلى أكثر منها فضل من اهللا لمن أراده 

 .)٢(تعالى"

الرحمن السعدي: قال: "أقّل التضعیف أن الواحدة بعشٍر، وقد تزید على ذلك عبد الشیخ .٧
  .)٣(باٍب"بأس

وتحمل هذه المضاعفة العامة على أقّل ما یكتبه اهللا للعبد، وهو الحّد األدنى الذي یستحقه، 
  ، وألسباٍب عدٍة سبق ذكرها.)٤(ثم یضاعفه اهللا إلى سبعمائة ضعٍف، إلى أضعاف كثیرة

^  M : "مضاعفة العشر هو أقل التضاعف الموعود بقوله تعالى )٥(یقول المّال علي القاري
_  c  b  a  `L  :٦(، واهللا یضاعف لمن یشاء")١٦٠(األنعام(.  

قال القرطبي في تفسیر اآلیة السابقة: "والتقدیر: فله عشر حسناٍت أمثالها؛ أي: له من 
  .)٧(الجزاء عشرة أضعاف مما یجب له، ویجوز أن یكون له مثٌل، ویضاعف المثل فیصیر عشرة"

  

  

  

   

                                                           
هـ)،  ١١٨٢بن إسماعیل بن صالح الشهیر باألمیر الصنعاني (ت  هو الشیخ عز الدین أبو إبراهیم محمد   )١(

 ).٢/١٣٣من مؤلفاته: سبل السالم، التنویر شرح الجامع الصغیر. البدر الطالع للشوكاني (
  ).٧/٥٨٩التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٢(
  ).٨٣بهجة قلوب األبرار للسعدي ص (   )٣(
  ).٩/٨٠رماني (انظر: الكواكب الدراري للك   )٤(
هـ)،  ١٠١٤هو الشیخ نور الدین أبو الحسن علي بن سلطان محمد الشهیر بالمّال علي القاري الهروي (ت    )٥(

 ).٣/١٨٥من مؤلفاته: مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح. خالصة األثر للمحبي (
  ).٤/١٤٧١مرقاة المفاتیح للقاري (   )٦(
 ).٧/١٥١ي (الجامع ألحكام القرآن للقرطب   )٧(
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  لمبحث األولا
  أبواب العبادات والمعامالت.المضاعفة العامة في 

    

تنّوعت اآلثار النبویة في بیان هذه المضاعفة العامة التي شملت أبواب العبادات 
  والمعامالت، منها:

 َفالَ  ُجنَّةٌ  الصَِّيامُ : "َقالَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َعْنُه، اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  .١
 بَِيِدهِ  نـَْفِسي َوالَِّذي، َمرَّتـَْينِ  َصائِمٌ  ِإنِّي: فـَْليَـُقلْ  َشاَتَمهُ  َأوْ  قَاتـََلهُ  اْمُرؤٌ  َوِإنِ  َيْجَهْل، َوالَ  يـَْرُفثْ 

ُركُ ، الِمْسكِ  رِيحِ  ِمنْ  تـََعاَلى اللَّهِ  ِعْندَ  َأْطَيبُ  الصَّائِمِ  َفمِ  )١(َلُخُلوفُ   ِمنْ  هُ َوَشْهَوتَ  َوَشَرابَهُ  طََعاَمهُ  يـَتـْ
 .)٢("َأْمثَاِلَها بَِعْشرِ  َوالَحَسَنةُ  ِبهِ  َأْجِزي َوَأنَا ِلي، الصَِّيامُ  َأْجلِ 

، لٍ ثْ مِ  ئةاسبعم إلى أمثالها عشر من جزاؤها فضاعَ یُ  الحسنات أنّ : والمعنى: ")٣(قال البیضاوي
 Mc  b  a  `  _  ^L  تعالى قوله أدناها على ویدل، التفاوت من بینها ما ببحسْ 

 .)٤(")١٦٠األنعام: (

يـَُقوُل اُهللا َعزَّ َوَجلَّ:  قاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: " رضي اهللا عنه َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ  .٢
 ِإالَّ : َجلَّ وَ  َعزَّ  اهللاُ  قَالَ  ِضْعٍف، َسْبعِمائَة ِإَلى َأْمثَاِلَها َعْشرُ  اْلَحَسَنةُ  ُيَضاَعُف، آَدمَ  اْبنِ  َعَملِ  ُكلُّ 

                                                           
ْيِء؛ قــال ابــن األثیـر: "اْلِخْلَفــُة ِباْلَكْسـِر: َتَغیُّــر ِریــِح الفَـِم. َوَأْصــُلَها ِفـي النََّبــات َأْن َیْنُبــت الشَّـْيُء َبْعــَد الشَّــ خلـوف:   )١(

ــ ــًة وُخُلوًف ــُف ِخْلَف ــَف فُمــه َیْخُل ــاُل َخَل ــى. ُیَق ــَد الرَّاِئَحــِة اْألُوَل ا". النهایــة فــي غریــب الحــدیث ِألَنََّهــا رائحــٌة َحــَدثت َبْع
 ).٢/٦٧واألثر البن األثیر (

  ):١٨٩٤) فضل الصوم، رقم (٢قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الصوم)، باب ( سند الحدیث:   )٢(
َناِد -وهو: ابن أنس–اللَِّه ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك عبد َحدَّثََنا ، َعِن - اهللا بن ذكوانعبد وهو:–، َعْن َأِبي الزِّ

، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم -الرحمن بن هرمزعبد وهو:–اَألْعَرِج 
  َقاَل، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
الرزاق عبد ) من طریق١١٥١) فضل الصیام، رقم (٣٠أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب الصیام)، باب (

  الصنعاني، عن ابن جریج، عن عطاء، عن أبي صالح الزیات، عن أبي هریرة به بنحوه.
هـ)، من مؤلفاته: تحفة  ٦٨٥اهللا بن عمر الشهیر بالقاضي البیضاوي (ت عبد هو الشیخ ناصر الدین   )٣(

 ).٨/١٥٧األبرار شرح مصابیح السنة. طبقات الشافعیة للسبكي (
  ).١/٤٨٩ابیح السنة للبیضاوي (تحفة األبرار شرح مص   )٤(
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 ِفْطرِِه، ِعْندَ  فـَْرَحةٌ : فـَْرَحَتانِ  لِلصَّائِمِ ، َأْجِلي ِمنْ  َوطََعاَمهُ  َشْهَوتَهُ  يَدَعُ  بِِه، َأْجِزي َوَأنَا ِلي فَِإنَّهُ  الصَّْوَم،
 .)١("رَبِّهِ  ِلَقاءِ  ِعْندَ  َوفـَْرَحةٌ 

، تعالىوال یقدر إحصاءه إال اهللا  ): فإن ثوابه ال یقادر قدره،إّال الّصومقال البیضاوي: "قوله: (
  "، ثم قال:مالئكته إلى هُ لُ كِ یَ  وال، بنفسه جزاءه ىیتولّ  فلذلك

  :أمران الفضل بهذا الصوم الختصاص والموجب"

 یفعله، تعالى اهللا وبین بینه سرٌّ  والصوم، العباد علیه لعیطّ  مما العبادات سائر أنّ : أحدهما
  ).يلِ  هنّ إِ فَ ( :بقوله أشار وٕالیه، لرضاه ابً طال به ویعامله، اهللا لوجه اخالصً 

 والصوم، رضاه فیه بما البدن واشتغال، المال صرف إلى راجعةٌ  الحسنات سائر أنّ : وثانیهما
 مضض على الصبر من فیه ما مع، والنحول للنقصان البدن وتعریض ،سفْ النّ  ركسْ  نیتضمّ 
 هُ امَ عَ طَ وَ  هُ تَ وَ هْ شَ  عُ دَ يَ ( :بقوله أشار وٕالیه، بعیدٌ  أمدٌ  وبینها فبینه، العطش وحرقة الجوع

  .)٢(")يلِ جْ ِألَ 

  "؟الصَّْوُم ِليفإن قلت: جمیع العبادات والطاعات هللا فلم خص الصوم بإضافته إلیه بقوله: "

 الكفار یعظم فلم به اهللا غیر أحد یعبد لم أنه :إضافته سببوقد أجاب علیه الكرماني بقوله: "
 والصدقة السجود بصورة یعظمونه كانوا وٕان بالصیام لهم معبودا األعاصر من عصر في

 النفس كسر وفیه یكون وكیف أحد علیه یطلع ال إذ حظ فیه للصائم لیس أنه وقیل ذلك وغیر
 للتشریف إضافته وقیل الجوع ومضض العطش حرقة على والصبر للنقصان البدن وتعریض

  . )٣()"١٣(الشمس:  M W  VL  تعالى كقوله

                                                           
  ):١١٥١) فضل الصیام، رقم (٣٠قال اإلمام مسلم  في صحیحه (كتاب الصیام)، باب (سند الحدیث:    )١(

، َعِن -وهو: ابن الجراح–، َوَوِكیٌع - وهو: محمد بن خازم–َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َحدَّثََنا َأُبو ُمَعاِوَیَة 
، َعِن اْألَْعَمِش، ح وَحدَّثََنا َأُبو -الحمیدعبد وهو: ابن–َمِش، ح وَحدَّثََنا ُزَهْیُر ْبُن َحْرٍب، َحدَّثََنا َجِریٌر اْألَعْ 

 ، ، َعْن َأِبي -وهو ذكوان السمان–َحدَّثََنا َوِكیٌع، َحدَّثََنا اْألَْعَمُش، َعْن َأِبي َصاِلٍح  - َواللَّْفُظ َلُه  -َسِعیٍد اْألََشجُّ
  ُهَرْیَرَة َرِضَي اُهللا َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
) من طریق هشام بن یوسف عن ابن جریج عن ٩وأخرجه البخاري في صحیحه (كتاب الصوم)، باب (

 عطاء عن أبي صالح به بنحوه.
 ).١/٤٩٠السنة للبیضاوي ( تحفة األبرار شرح مصابیح   )٢(
  ).٩/٨٠الكواكب الدراري للكرماني (   )٣(
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َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، ِفیَما َیْرِوي َعْن َربِِّه َعزَّ ّباٍس رضي اهللا عنهما، عن اْبِن عَ  .٣
ِإنَّ اللََّه َكَتَب الَحَسَناِت َوالسَّيَِّئاِت ثُمَّ بـَيََّن َذِلَك، َفَمْن َهمَّ ِبَحَسَنٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها َكَتبَـَها "َوَجلَّ َقاَل: 

ْبِع ُه ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة، َفِإْن ُهَو َهمَّ ِبَها فـََعِمَلَها َكَتبَـَها اللَُّه َلُه ِعْنَدُه َعْشَر َحَسَناٍت ِإَلى سَ اللَُّه لَ 
َكاِمَلًة، فَِإْن   ِمائَِة ِضْعٍف ِإَلى َأْضَعاٍف َكِثيَرٍة، َوَمْن َهمَّ ِبَسيَِّئٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها َكَتبَـَها اللَُّه َلُه ِعْنَدُه َحَسَنةً 

 .)١("ُهَو َهمَّ ِبَها فـََعِمَلَها َكَتبَـَها اللَُّه َلُه َسيَِّئًة َواِحَدةً 

 وٕارادة ،العمل إلى سببٌ  الخیر إرادة ألنّ  ؛اإلرادة دبمجرّ  الحسنة تبَ تِ كُ  إنما: ")٢(قال الطوفي
  . )٣("القلب عمل من الخیر إرادة ألن ؛خیرٌ  الخیر

^  _  M  قوله لعموم ؛تضاعف ال فكیف ،كذلك كان إذا :بأنه لكِ شْ واستُ قال ابن حجر: "
c  b  a  `L  :والحدیث ،الجوارح عمل على اآلیة بحمل :وأجیب ؟)١٦٠(األنعام 

 لم فكیف الحسنة حصول في اعتبر إذا القلب عمل بأنّ  :اأیضً  واستشكل ،دالمجرّ  الهمّ  على
 قد ألنه ؛رهایكفّ  بها الهم وقع التي یئةالس عمل ترك بأنّ  :وأجیب ؟السیئة حصول في یعتبر
 كان سواء الترك دبمجرّ  الحسنة حصول الحدیث ظاهر إنّ  ثم ،هواه وخالف السیئة قصده نسخ
 بقاء مع اخارجی   كان فإن ،المانع بحسب الحسنة عظم یتفاوت :قاليُ  أن هُ جَ تّ ويُـ  ،ال أم لمانعٍ  ذلك

 تواستمرّ  ،تفویتها على ندمٌ  قارنها إن ماوالسیّ  القدر عظیمة فهي الحسنة لبفعْ  همّ  الذي قصد
 إنّ  إال ،ذلك دون فهي نفسه لِ بَ قِ  من همّ  الذي من الترك كان وٕان ،القدرة عند فعلها على النیة

 كأن ،عكسها في العمل وقع إن سیما وال فعلها عن والرغبة ،جملة عنها اإلعراض دقصْ  قارنها
 له تبكْ تُ  ال أن األخیر في یظهر فالذي ،معصیةٍ  في نهبعی فصرفه مثًال  بدرهم قیتصدّ  أن یرید

 حسنة كتبتُ  أنها على )ةلَ امِ كَ  ةنَ سَ حَ ( بقوله واستدل ،االحتمال فعلى قبله ما وأما ،أصًال  حسنة
 أنّ  في فعله بمن الخیر نوى من مساواة منه یلزم :مشكلٌ  هلكنّ  ،الكمال هو ذلك ألنّ  ؛مضاعفة

 لقوله ؛بالعامل اختصاصه یقتضي اآلیة في التضعیف بأنّ  :أجیبو  ؟حسنة له كتبیُ  منهما كّال 
   ورد فإنما :اويالنّ  وأما ،العمل هو بها والمجيء، )١٦٠(األنعام:  M`  _  ^L  تعالى

                                                           
) من هّم بحسنٍة أو بسیئٍة، رقم ٣١قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الرقاق)، باب ( سند الحدیث:   )١(

)٦٤٩١:(  
، َحدَّثََنا َجْعُد ْبُن ِدیَناٍر َأُبو -دوهو: ابن سعی–الَواِرِث عبد ، َحدَّثََنا- اهللا بن عمروعبد وهو:–حدَّثََنا َأُبو َمْعَمٍر   

، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاُ   َعَلْیِه َوَسلََّم، ِفیَما ُعْثَماَن، َحدَّثََنا َأُبو َرَجاٍء الُعَطاِرِديُّ
  َیْرِوي َعْن َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ َقاَل، وذكر الحدیث.

  ج الحدیث:تخری  
) إذا هّم العبد بحسنٍة ُكتبت، وٕاذا هّم بسّیئٍة لم ُتكتب، ٥٩أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب (  

 الوارث بن سعید به بمثله.عبد ) من طریق١٣١رقم (
هـ)، من مؤلفاته: شرح  ٧١٦القوي الطوفي الصرصري (ت عبد هو الشیخ نجم الدین أبو الربیع سلیمان بن   )٢(

 ).٢/١٥٤تصر الروضة. الدرر الكامنة البن حجر (مخ
  ).١١/٣٢٥نقله ابن حجر في الفتح (   )٣(
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 أصل على زائدٌ  قدرٌ  ضعیفوالتّ  ،الحسنة ثواب مثل له كتبیُ  :ومعناه ،حسنة له كتبیُ  أنه
  .)١("تعالى اهللا عند والعلم ،الحسنة

 أنّ  العلماء عند المختار الصحیح بالمذهب تصریحٌ  :فیه) ِإَلى َأْضَعاٍف َكِثيَرةٍ ل النووي: "قوله: (قا
 عن الماوردي القضاة أقضى الحسن أبو وحكى ،ضعفٍ  سبعمائة على یقف ال التضعیف

 واهللا ،الحدیث لهذا غلطٌ  وهو ،ضعفٍ  سبعمائة یتجاوز ال التضعیف أنّ  :العلماء بعض
ومن مسائل هذا الحدیث: أن من هّم بسیئٍة ولم یفعلها ُتكتب له حسنة إنما هو في   .)٢("أعلم

تركها لوجه اهللا وخوف عقابه؛ ألّن تْرك المعصیة على ثالث مراتب، كما یقول ابن حّق من 
  كثیر رحمه اهللا:

  ها على ثالثة أقساٍم:لم"تارك السیئة الذي ال یع
ْكُتب له حسنٌة على كّفه عنها هللا تعالى، وهذا عمٌل ونّیٌة، تُ  تارًة یتركها هللا عّز وجّل: فهذا  - 

فَِإنََّما تـَرََكَها ِمْن جاء أّنه ُیكتب له حسنٌة، كما جاء في بعض ألفاظ الصحیح: ( ولهذا
  )، أي: من أجلي.َجرَّاِئي

  َفَعل شر ا.وتارًة یتركها نسیاًنا وُذهوًال عنها: فهذا ال له وال علیه؛ ألنه لم َیْنِو خیًرا وال   - 
ُب ِمْنَها: فهذا یتنّزل  -  منزلة  َوَتاَرًة َیْتُرُكَها َعْجًزا َوَكَسًال َبْعَد السَّْعِي ِفي َأْسَباِبَها َوالتََّلبُِّس ِبَما ُیَقرِّ

َفْيِهَما َفاْلَقاِتُل  اْلتَـَقىِإَذا كما جاء في الحدیث في الصحیحین: ( فاعلها، اْلُمْسِلَماِن ِبَسيـْ
ِإنَُّه َكاَن َحرِيًصا َهَذا اْلَقاِتُل َفَما َباُل اْلَمْقُتوِل؟ َقاَل: " :َقاُلوا: َیا َرُسوَل اللَّهِ )، ُتوُل ِفي النَّارِ َواْلَمقْ 

  .)٤(")٣()َعَلى قـَْتِل َصاِحِبهِ 
                                                           

  ).١١/٣٢٥فتح الباري البن حجر (   )١(
  ).٢/١٥٢شرح النووي على صحیح مسلم (   )٢(
) {وٕان طائفتان من المؤمنین ٢١قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

  ):٣١ا فأصلحوا بینهما}، رقم (اقتتلو 
اُد ْبُن َزْیٍد، َحدَّثََنا َأیُّوُب عبد َحدَّثََنا وهو: ابن –، َوُیوُنُس - وهو السختیاني–الرَّْحَمِن ْبُن الُمَباَرِك، َحدَّثََنا َحمَّ
َذا الرَُّجَل، َفَلِقَیِني َأُبو ، َعِن اَألْحَنِف ْبِن َقْیٍس، َقاَل: َذَهْبُت ِألَْنُصَر هَ -وهو البصري–، َعِن الَحَسِن -عبید

 َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل، َبْكَرَة َفَقاَل َأْیَن ُتِریُد؟ ُقْلُت: َأْنُصُر َهَذا الرَُّجَل، َقاَل: اْرِجْع َفِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ 
  وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
 ) عن٦٨٧٥) قول اهللا تعالى {ومن أحیاها}، رقم (٢اب (أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب الدیات)، ب

  الرحمن بن المبارك به بمثله.عبد
) إذا تواجه المسلمان بسیفیهما، رقم ٤وأخرجه مسلم في صحیحه (كتاب الفتن وأشراط الساعة)، باب (

 ) عن أحمد بن عبدة الضبي عن حماد بن زید به نحوه.٢٨٨٨(
 ).٣/٣٧٨تفسیر ابن كثیر (   )٤(
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ِإَذا َأْحَسَن َأَحدُُكْم عن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: ". ٤
ُلَها َالَمُه َفُكلُّ َحَسَنٍة يـَْعَمُلَها ُتْكَتُب َلُه ِبَعْشِر َأْمثَاِلَها ِإَلى َسْبِع ِمائَِة ِضْعٍف، وَُكلُّ َسيَِّئٍة يـَْعمَ ِإسْ 

  .)١("ُتْكَتُب َلُه ِبِمْثِلَها

: "ظاهره یقتضي أّن أقل التضعیف عشرة أمثال، وغایته سبعمائة ضْعٍف، وقد )٢(قال العراقي
فقیل المراد: )، ٢٦١(البقرة:  Mb  a     `  _c   dL فّسرون في قوله تعالى: اختلف الم

  د یضاعف فوق السبعمائة لمن یشاء.یضاعف هذا التضعیف وهو السبعمائة، وقیل: المرا
، وقال ابن حجر: واختلف في اآلیة السابقة "هل )٣(وقد ورد التضعیف بأكثر من السبعمائة"

ة ضعٍف فقط، أو زیادة على ذلك؟" ثم قال: "فاألول هو المحّقق المراد المضاعفة إلى سبعمائ
  .)٤("من سیاق اآلیة، والثاني محتمل، ویؤید الجواز: سعة الفضل

كما أفادتها هذه الرسالة في مطاوي  قال الباحث: والصحیح أن المضاعفة تزید على سبعمائة
 مباحثها.

 َأنَّ  ،)٧(الرَّْحَمنِ عبد ْبنُ  َسَلَمةَ  َوَأُبو ،)٦(الُمَسیِّبِ  ْبنُ  َسِعیدُ  َأْخَبَرِنيقال:  )٥(الزهريّ  ِشَهابٍ  اْبنِ وَعِن  .٥
: َأُقولُ  َأنِّي َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  ُأْخِبرَ : َقالَ  رضي اهللا عنهما َعْمٍرو ْبنَ  اللَّهِ عبد
ي َأْنتَ  ِبَأِبي ُقْلُتهُ  َقدْ : َلهُ  َفُقْلتُ  ِعْشُت، َما اللَّْیلَ  َوَألَُقوَمنَّ  النََّهاَر، َألَُصوَمنَّ  َواللَّهِ   فَِإنَّكَ ": َقالَ  َوُأمِّ

 ِبَعْشرِ  الَحَسَنةَ  فَِإنَّ  َأيَّاٍم، َثالَثَةَ  الشَّْهرِ  ِمنَ  َوُصمْ  َونَْم، َوُقمْ  َوَأْفِطْر، َفُصمْ  َذِلَك، َتْسَتِطيعُ  الَ 
 َوَأْفِطرْ  يـَْوًما َفُصمْ ": َقالَ  َذِلَك، ِمنْ  َأْفَضلَ  ُأِطیقُ  ِإنِّي: ُقْلتُ  ،"رِ الدَّهْ  ِصَيامِ  ِمْثلُ  َوَذِلكَ  َأْمثَاِلَها،

 َعَلْيهِ  َداُودَ  ِصَيامُ  َفَذِلكَ  يـَْوًما، َوَأْفِطرْ  يـَْوًما َفُصمْ ": َقالَ  َذِلَك، ِمنْ  َأْفَضلَ  ُأِطیقُ  ِإنِّي: ُقْلتُ  ،"يـَْوَمْينِ 

                                                           
  ).١٦سبق تخریجه ص (   )١(
هـ)، من مؤلفاته:  ٨٢٦الرحیم الشهیر بالولي ابن العراقي (ت عبد هو الشیخ ولي الدین أبو زرعة أحمد بن   )٢(

 ).٣٤٤- ١/٣٣٦المدلسین. الضوء الالمع للسخاوي (
  ). ٤/١٠٣طرح التثریب للعراقي (   )٣(
  ).١١/٣٢٦اري البن حجر (فتح الب   )٤(
هــ).  ١٢٥اهللا بن شهاب الزهـري القرشـي المـدني (ت عبد هو الشیخ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبید اهللا بن   )٥(

 ).٥/٣٢٦السیر للذهبي (
ـــْزن القرشـــي المخزومـــي (ت بعـــد    )٦( ـــن َح ـــو محمـــد ســـعید بـــن المســـّیب ب ـــذهبي  ٩٠هـــو الشـــیخ أب هــــ). الســـیر لل

)٤/٢١٧.(  
هـــــ). الســــیر للــــذهبي  ١٠٤أو  ٩٤الرحمن بــــن عــــوف الزهــــري القرشــــي (ت عبــــد شــــیخ أبــــو ســــلمة بــــنهــــو ال   )٧(

)٤/٢٨٧.(  
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 َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َفَقالَ  َذِلَك، ِمنْ  َأْفَضلَ  ُأِطیقُ  ِإنِّي: َفُقْلتُ  ،"الصَِّيامِ  َأْفَضلُ  َوُهوَ  السََّالُم،
 .)١("َذِلكَ  ِمنْ  َأْفَضلَ  َال " :َوَسلَّمَ 

  

   

                                                           
  ):١٩٧٦) صوم الدهر، رقم (٥٦قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الصوم)، باب ( سند الحدیث:   )١(

وهو: محمد –، َعِن الزُّْهِريِّ -ن أبي حمزةوهو: اب–، َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب -وهو: الحكم بن نافع–َحدَّثََنا َأُبو الَیَماِن 
اللَِّه ْبَن َعْمٍرو، َقاَل، وذكر عبد الرَّْحَمِن، َأنَّ عبد ، َقاَل: َأْخَبَرِني َسِعیُد ْبُن الُمَسیِِّب، َوَأُبو َسَلَمَة ْبنُ -بن مسلما

  الحدیث.
  تخریج الحدیث:

م الدهر لمن تضّرر به أو فّوت به ) النهي عن صو ٣٥أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب الصیام)، باب (
اهللا بن عبد ) من طریق١١٥٩حق ا أو لم یفطر العیدین والتشریق وبیان تفضیل صوم یوٍم وٕافطار یوٍم، رقم (

 وهب عن یونس بن یزید عن الزهري به بمثله.
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  المبحث الثاني
  اآلداب والفضائل. أبواب المضاعفة العامة في 

أبواب اآلداب لم تقتصر المضاعفة على أبواب العبادات والمعامالت فحسب؛ بل شملت 
  والفضائل، من ذلك:

َمْن قـََرَأ ": َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم: رضي اهللا عنه قال َمْسُعودٍ  اللَِّه ْبنِ عبد عن .١
، َوَلِكْن َأِلٌف َحْرٌف َحْرفًا ِمْن ِكَتاِب اللَِّه فـََلُه ِبِه َحَسَنٌة، َوالَحَسَنُة ِبَعْشِر َأْمثَاِلَها، َال َأُقوُل الم َحْرفٌ 

 .)١("َوَالٌم َحْرٌف َوِميٌم َحْرفٌ 

                                                           
فیمن قرأ حرًفا  ) ما جاء١٦قال اإلمام الترمذي في سننه (كتاب أبواب فضائل القرآن)، باب ( سند الحدیث:   )١(

  ):٢٩١٠من القرآن ما له من األجر، رقم (
اُك ْبُن ُعْثَماَن، عَ  حَّ ُد ْبُن َبشَّاٍر َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َبْكٍر الَحَنِفيُّ َقاَل: َحدَّثََنا الضَّ ْن َأیُّوَب ْبِن ُموَسى، َحدَّثََنا ُمَحمَّ

َد ْبَن َكْعٍب الُقَرِظيَّ یَ  اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد، َیُقوُل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه عبد ُقوُل: َسِمْعتُ َقاَل: َسِمْعُت ُمَحمَّ
  َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.

  وقال الترمذي عقبه: "حدیث حسٌن صحیٌح غریٌب من هذا الوجه".
  تخریج الحدیث:

  تفّرد به الترمذي من هذا الطریق.
  دراسة رجال اإلسناد: 

 ن عاصم الحزامي المدني:الضحاك ب  -
وثقه مصعب الزبیري، وابن معین، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المدیني، وابن سعد وزاد: ثبًتا، والعجلي، وأبو 

  داود، وابن بكیر، وذكره ابن حبان وابن خلفون في الثقات، وقال مرة: من المتقنین.
قوي، وقال ابو حاتم: یكتب حدیثه وال وقال ابن نمیر: ال بأس به جائز الحدیث، وقال أبو زرعة: لیس ب

البّر: كان عبد ُیحتّج به، وهو صدوٌق، وقال الذهبي، وابن حجر: صدوق، زاد ابن حجر: یهم، وقال ابن
  كثیر الخطأ لیس بحجٍة.

)، الجرح والتعدیل البن أبي ٤٤٢رقم ( - روایة الدارمي–)، تاریخ ابن معین ١٣/٢٧٢تهذیب الكمال للمزي (
)، الثقات ٥/٤٤٨) الطبقات الكبرى البن سعد (٧/٢٠، إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ()٤/٤٦٠حاتم (

)، مشاهیر علماء ٦/٤٨٢)، الثقات البن حبان (٤/٩٠)، تاریخ اإلسالم للذهبي (٧٧٣للعجلي رقم (
)، تقریب التهذیب البن حجر رقم ١٦٥)، من تكلم فیه وهو موثق رقم (١٠٥٧األمصار البن حبان رقم (

  ).٤/٤٤٧)، تهذیب التهذیب البن حجر (٢٩٧٢(
  قال الباحث: صدوق.

 باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

  إسناده حسن لذاته؛ فیه الضحاك فإنه صدوق.
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 ومنها أیًضا:

ِإَذا "عن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنه قال: سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یقول:  .٢
، وََكاَن بـَْعَد َذِلَك الِقَصاُص: )١(َأْسَلَم الَعْبُد َفَحُسَن ِإْسَالُمُه، يَُكفُِّر اللَُّه َعْنُه ُكلَّ َسيَِّئٍة َكاَن زََلَفَها

 .)٢("َهاالَحَسَنُة بَِعْشِر َأْمثَاِلَها ِإَلى َسْبِع ِمائَِة ِضْعٍف، َوالسَّيَِّئُة ِبِمْثِلَها ِإالَّ َأْن يـََتَجاَوَز اللَُّه َعنْـ 

) هذا الحكم یشترك فیه الرجال والنساء، وِذْكره بلفظ إذا أسلم العبدقال ابن حجر: "قوله: (
  .)٣(المذّكر تغلیًبا"

أحدهما: بإكمال واجتناب " :) في الحدیث: فقد فسره ابن رجب بمعنیینُحْسن اإلسالموأما معنى (
 یستحضر بحیث ،هاوأتمّ  اهَ وجوهِ  أكمل علىمحّرماته، والمعنى الثاني: أن تقع طاعات المسلم 

 هلربّ  والمشاهدة راقبةالم على له فیعمل ،علیه العهواطّ  منه اهللا قرب عمله حال في العامل
  .)٤("بقلبه

 ،والظاهر بالباطن فیه ودخوله ،وٕاخالصه باعتقاده احسنً  إسالمه صاروقال ابن حجر: "أي: 
  .)٥("علیه واطالعه منه ربه قرب عمله عند یستحضر وأن

                                                           
  ).٢/٣٠٩قال ابن األثیر: "َزَلفها: أي أسلفها وقّدمها". النهایة في غریب الحدیث البن األثیر ( َزَلفها:   )١(
  ):٤١) حسن إسالم المرء، رقم (٣١قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

َرُه َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللَِّه َقاَل َماِلٌك: َأْخَبَرِني َزْیُد ْبُن َأْسَلَم، َأنَّ َعَطاَء ْبَن َیَساٍر، َأْخَبَرُه َأنَّ َأَبا َسِعیٍد الُخْدِريَّ َأْخبَ 
  َلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل، وذكر الحدیث.َصلَّى اُهللا عَ 

    تخریج الحدیث:  
تفّرد به البخاري دون مسلم، وهذا التعلیق الذي أورده البخاري وصله النسائي في سننه (كتاب اإلیمان 

) عن أحمد بن المعلى بن یزید، عن صفوان صالح، ٤٩٩٨) حسن إسالم المرء، رقم (١٠وشرائعه)، باب (
) من طریق أحمد بن یحیى ٤٩١، وابن األعرابي في معجمه رقم (- یعني: ابن مسلم–قال حدثنا الولید 

  اهللا بن وهب.عبد ) من طریق٣٧٤األحول، وابن منده في اإلیمان رقم (
  اهللا بن وهب) قالوا: حدثنا مالك بن أنس به بألفاٍظ متقاربٍة.عبد ثالثتهم: (الولید بن مسلم، أحمد األحول،

): "وقد وصله أبو ذر الهروي في روایته للصحیح، فقال َعِقَبه: أخبرناه ٩٩-١/٩٨( قال ابن حجر في الفتح
النضروي هو العباس بن الفضل، قال: حدثنا الحسن بن إدریس، قال: حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الولید بن 

  ).٢/٤٤مسلم عن مالك به. وانظر لألهمیة: تغلیق التعلیق البن حجر أیًضا (
  ).١/٩٩البن حجر ( فتح الباري   )٣(
 ).١/١٦٢فتح الباري البن رجب (   )٤(
  ).١/٩٩فتح الباري البن حجر (   )٥(
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یَما َرَوى َعْن َربِِّه، ، َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، فِ رضي اهللا عنهما َعِن اْبِن َعبَّاسٍ و  .٣
ِإنَّ رَبَُّكْم تـََباَرَك َوتـََعاَلى رَِحيٌم، َمْن َهمَّ ِبَحَسَنٍة فـََلْم َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: "

ٍة، ِإَلى َأْضَعاٍف َكِثيَرٍة، َوَمْن يـَْعَمْلَها، ُكِتَبْت َلُه َحَسَنًة، َفِإْن َعِمَلَها، ُكِتَبْت َلُه َعْشًرا، ِإَلى َسْبِع ِمائَ 
، َوَال يـَْهِلُك َهمَّ ِبَسيَِّئٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها، ُكِتَبْت َلُه َحَسَنًة، فَِإْن َعِمَلَها ُكِتَبْت َلُه َواِحَدًة، َأْو َيْمُحوَها اهللاُ 

  .)١("َعَلى اِهللا تـََعاَلى ِإالَّ َهاِلكٌ 

                                                           
  ):٢٥١٩قال اإلمام أحمد في مسنده رقم ( سند الحدیث:   )١(

، َعْن َأِبي َرَجاٍء ، َحدَّثََنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْیَماَن، َحدَّثََنا اْلَجْعُد َأُبو ُعْثَمانَ - وهو: ابن مسلم الصفار–َحدَّثََنا َعفَّاُن 
  ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم قال، وذكر.- وهو: عمران بن ملحان–اْلُعَطاِرِديِّ 

  تخریج الحدیث:
)، وابن ٢٨٢٨، والدارمي في سننه رقم (-)٧١٦كما في المنتخب منه رقم (–بن حمید في مسنده عبد أخرجه

)، والطبراني في المعجم الكبیر رقم ٢٤٢)، وأبو عوانة في المستخرج رقم (٢٦الدنیا في التوبة رقم (أبي 
)، والبیهقي في اآلداب رقم ٦/٢٩٢)، وأبو نعیم في الحلیة (٣٨١)، وابن منده في اإلیمان رقم (١٢٧٦٠(
  الوارث بن سعید.دعب ) من طریق٣٨٠) من طریق جعفر بن سلیمان، وابن منده في اإلیمان رقم (٨٦٥(

  الوارث) عن الجعد أبي عثمان به بنحوه. عبد كالهما: (جعفر،  
  دراسة رجال اإلسناد:

َبعي:  -  جعفر بن سلیمان الضُّ
وثقه ابن معین، وابن المدیني، وابن سعد وزاد: وبه ضعٌف، ویزید بن هارون، وأبو الحسن الكوفي، 

لذهبي وزاد: فیه شيٌء مع كثرة علومه، وقال مرة: والعجلي، والجوزجاني وزاد: روى أحادیث منكرة، وا
صدوق، وقال مرة: هو صدوٌق في نفسه وینفرد بأحادیث ُعّدت مما ینكر، وقال مرة: صدوٌق صالٌح ثقٌة 

كان جعفر بن إسحاق من الثقات المتقنین في الروایات، غیر مشهوٌر، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "
هل البیت، ولم یكن بداعیة إلى مذهبه، ولیس بین أهل الحدیث من أئمتنا خالٌف أنه كان ینتحل المیل إلى أ

  أّن الصدوق المتقن إذا كانت فیه بدعة ولم یكن یدعو إلیها أّن االحتجاج بأخباره جائز".
  وقال أحمد بن حنبل: ال بأس به، وقال ابن حجر: صدوق.

  و حسن الحدیث.وقال ابن عدي: لجعفر حدیٌث صالح، وروایاٌت كثیرٌة، وه
وقال ابن شاهین: إنما ُتكّلم فیه لعلة المذهب، وما رأیت من طعن في حدیثه إال ابن عمار بقوله: جعفر بن 

  سلیمان ضعیف. 
وقال البزار: لم نسمع أحًدا یطعن علیه في الحدیث، وال في خطأ فیه، إنما ذكرت عنه شیعیته، وأما حدیثه 

  فمستقیٌم.
)، تهذیب التهذیب البن ٧/٢٨٨)، الطبقات الكبرى البن سعد (٣٥٣٣رقم ( -لدوريروایة ا–تاریخ ابن معین 

)، الثقات للعجلي رقم ٣/٢٢٠)، إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي (٧/٢٤٥)، السیر للذهبي (٢/٩٧حجر (
)، من ُتكّلم فیه وهو موّثق رقم ١/٢٩٤)، الكاشف للذهبي (١٧٣)، أحوال الرجال للجوزجاني رقم (٢٢١(

= 
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 ِإَذا: اللَّهُ  يـَُقولُ : "َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  نه،رضي اهللا ع ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ و  .٤
 َوِإنْ  ِبِمْثِلَها، فَاْكتُُبوَها َعِمَلَها فَِإنْ  يـَْعَمَلَها، َحتَّى َعَلْيهِ  َتْكتُُبوَها َفالَ  َسيَِّئًة، يـَْعَملَ  َأنْ  َعْبِدي َأرَادَ 
 لَهُ  فَاْكُتُبوَها يـَْعَمْلَها فـََلمْ  َحَسَنةً  يـَْعَملَ  َأنْ  َأرَادَ  َوِإَذا َحَسَنًة، َلهُ  ُتُبوَهافَاكْ  َأْجِلي ِمنْ  تـَرََكَها
   .)١("ِضْعفٍ  ِماَئةِ  َسْبعِ  ِإَلى َأْمثَاِلَها بَِعْشرِ  َلهُ  َفاْكتُُبوَها َعِمَلَها فَِإنْ  َحَسَنًة،

 َعزَّ  اهللاُ  يـَُقولُ : "َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه َذرٍّ  َأِبي َعنْ و  .٥
ُلَها َسيَِّئةٌ  َفَجَزاُؤهُ  بِالسَّيَِّئةِ  َجاءَ  َوَمنْ  َوَأزِيُد، َأْمثَاِلَها َعْشرُ  فـََلهُ  بِاْلَحَسَنةِ  َجاءَ  َمنْ : َوَجلَّ   َأوْ  ِمثـْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
)، ٦/١٤٠)، الثقات البن حبان (١/١٣٢)، المغني في الضعفاء (١/٤١٠میزان االعتدال للذهبي ( )،٦٨(

  ).٩٤٣)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٢/٣٨٠الكامل في ضعفاء الرجال (
  قال الباحث: هو ثقة.

 أبو عثمان الجعد بن دینار: -
حجر، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وثقه ابن معین، وأبو داود، والترمذي، والطوسي، والذهبي، وابن 

  یخطئ، وقال النسائي: ال بأس به.
)، ٢٨٣١)، سنن الترمذي رقم (٣٨٧)، سؤاالت اآلجري ألبي داود رقم (٤/٥٦٠تهذیب الكمال للمزي (

)، تقریب التهذیب البن حجر رقم ٣/٣٨٧)، تاریخ اإلسالم للذهبي (٣/١٩٣إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي (
  ).٤/١١٦ثقات البن حبان ()، ال٩٢٤(

  قال الباحث: هو ثقة.
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث: 
  إسناده صحیح.

) قول اهللا تعالى {یریدون أن یبدلوا ٣٥قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب التوحید)، باب ( سند الحدیث:   )١(
  ):٧٥٠١كالم اهللا}، رقم (

َناِد عبد ِعیٍد، َحدَّثََنا الُمِغیَرُة ْبنُ َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة ْبُن سَ  ، َعِن اَألْعَرِج - اهللا بن ذكوانعبد وهو:–الرَّْحَمِن، َعْن َأِبي الزِّ
  ، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدیث.- الرحمن بن هرمزعبد وهو:–

  تخریج الحدیث:
) إذا هّم العبد بحسنٍة كتبت، وٕاذا هّم بسّیئٍة لم ُتكتب، ٥٩مسلم في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب ( أخرجه
  ) من طریق سفیان بن عیینة، عن أبي الزناد به بنحوه. ١٢٨رقم (

) فضل ٦قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار)، باب ( سند الحدیث:
  ):٢٦٨٧والتقرب إلى اهللا تعالى، رقم ( الذكر والدعاء

، - وهو: سلیمان بن مهران–، َحدَّثََنا اْألَْعَمُش - وهو: ابن الجراح–َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َحدَّثََنا َوِكیٌع 
، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ    َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث. َعِن اْلَمْعُروِر ْبِن ُسَوْیٍد، َعْن َأِبي َذرٍّ

  تخریج الحدیث:
  تفّرد به مسلم دون البخاري.
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ًرا ِمنِّي تـََقرَّبَ  َوَمنْ  َأْغِفرُ   َوَمنْ  بَاًعا، ِمْنهُ  تـََقرَّْبتُ  ِذرَاًعا ِمنِّي تـََقرَّبَ  َوَمنْ  ِذرَاًعا، ِمْنهُ  تـََقرَّْبتُ  ِشبـْ
 ِبِمْثِلَها َلِقيُتهُ  َشْيًئا ِبي ُيْشِركُ  َال  َخِطيَئةً  اْألَْرضِ  بُِقَرابِ  َلِقَيِني َوَمنْ  َهْرَوَلًة، َأتـَْيُتهُ  يَْمِشي َأتَاِني
 .)١("ةَمْغِفرَ 

التضعیف بعشرة أمثالها ال ُبّد  ) معناه: أنّ يدزِ أَ  وْ ا أَ هَ الِ ثَ مْ أَ  رُ شْ عَ  هُ لَ فَـ قال النووي: "قوله تعالى (
بفضل اهللا ورحمته ووْعده الذى ال ُیخلف، والزیادة بعد بكثرة التضعیف إلى سبعمائة ضعٍف 
وٕالى أضعاٍف كثیرٍة یحصل لبعض الناس دون بعض على حسب مشیئته سبحانه 

  .)٢(وتعالى"

 النَّاسُ : "َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  ،رضي اهللا عنه )٣(اْألََسِديِّ  َفاِتكٍ  ْبنِ  ُخَرْیمِ  َعنْ  .٦
نـَْيا ِفي َعَلْيهِ  ُمَوسَّعٌ  ِستٌَّة، َواْألَْعَمالُ  َأْربـََعٌة، نـَْيا ِفي َلهُ  َوُمَوسَّعٌ  َواْآلِخَرِة، الدُّ  َعَلْيهِ  )٤(َوَمْقُتورٌ  الدُّ
نـَْيا ِفي َعَلْيهِ  َوَمْقُتورٌ  ،اْآلِخَرةِ  ِفي  َمْقُتورٌ  اْآلِخَرةِ  ِفي َعَلْيهِ  َوُمَوسَّعٌ  اْآلِخَرِة، ِفي َعَلْيهِ  َوَمْقُتورٌ  الدُّ

نـَْيا، ِفي َعَلْيهِ  ُعِماَئةِ  َأْضَعاٍف، َوَعْشَرةُ  ِبِمْثٍل، َوِمْثلٌ  ُموِجَبَتاِن،: ِستَّةٌ  َواْألَْعَمالُ  الدُّ  ِضْعٍف، َوَسبـْ
 َوَمنْ  النَّاَر، َدَخلَ  َكاِفًرا َماتَ  َوَمنْ  اْلَجنََّة، َدَخلَ  َشْيًئا بِاللَّهِ  ُيْشِركُ  َال  ُمْؤِمًنا َأوْ  ُمْسِلًما اتَ مَ  َمنْ 
 َئةٌ َسيِّ  َعَلْيهِ  ُكِتَبتْ  َسيَِّئةً  َعِملَ  َوَمنْ  ُتَضاَعُف، َال  َحَسَنةٌ  َلهُ  ُكِتَبتْ  قـَْلَبهُ  ُيْشِعَرَها َحتَّى ِبَحَسَنةٍ  َهمَّ 

                                                           
) قول اهللا تعالى {یریدون أن یبدلوا ٣٥قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب التوحید)، باب ( سند الحدیث:   )١(

  ):٧٥٠١كالم اهللا}، رقم (
َناِد عبد یَرُة ْبنُ َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد، َحدَّثََنا الُمغِ  ، َعِن اَألْعَرِج - اهللا بن ذكوانعبد وهو:–الرَّْحَمِن، َعْن َأِبي الزِّ

  ، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدیث.- الرحمن بن هرمزعبد وهو:–
    تخریج الحدیث:

) إذا هّم العبد بحسنٍة كتبت، وٕاذا هّم بسّیئٍة لم ُتكتب، ٥٩یمان)، باب (أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب اإل
  ) من طریق سفیان بن عیینة، عن أبي الزناد به بنحوه. ١٢٨رقم (

) فضل ٦قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار)، باب ( سند الحدیث:
  ):٢٦٨٧، رقم (الذكر والدعاء والتقرب إلى اهللا تعالى

، - وهو: سلیمان بن مهران–، َحدَّثََنا اْألَْعَمُش - وهو: ابن الجراح–َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َحدَّثََنا َوِكیٌع 
، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، و    ذكر الحدیث.َعِن اْلَمْعُروِر ْبِن ُسَوْیٍد، َعْن َأِبي َذرٍّ

  تخریج الحدیث:
 تفّرد به مسلم دون البخاري.

  ).١٧/١٢شرح النووي على صحیح مسلم (   )٢(
هو أبو یحیى خریم بن األخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك، منسوب إلى جّد جّده، توفي في خالفة معاویة.    )٣(

  ).٢/٢٣٦اإلصابة البن حجر (
  ).٤/١٢ضّیٌق وُمقّلٌل". النهایة في غریب الحدیث البن األثیر (قال ابن األثیر: "أي: مُ  َمْقُتوٌر:   )٤(
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َفقَ  َوَمنْ  َأْمثَاِلَها، َعْشَرةُ  َلهُ  ُكِتَبتْ  َحَسَنةً  َعِملَ  َوَمنْ  َعَلْيِه، ُتَضاَعفْ  َلمْ  َواِحَدةٌ   َسِبيلِ  ِفي نـََفَقةً  َأنـْ
 .)١("ِضْعفٍ  ِماَئةِ  ِبَسْبعِ  َلهُ  ُكِتَبتْ  اللَّهِ 

 ،اهللا سبیل في بالنفقة خاصٌّ  سبعمائة إلى یضاعف الذي العمل إنّ  :قیلقال ابن حجر: "
 َأْمثَاِلَها، َعْشَرةُ  َلهُ  ُكِتَبتْ  َحَسَنةً  َعِملَ  َوَمنْ ( :وفیه: إلیه المشار فاتك بن خریم حدیث في بما قائله وتمسك

                                                           
  ):٧٤٣قال اإلمام ابن أبي شیبة في مسنده رقم ( سند الحدیث:   )١(

، َعْن َزاِئَدَة  ِبیِع، َعْن َأِبیِه -وهو: ابن قدامة–حدثنا ُحَسْیُن ْبُن َعِليٍّ َكْیِن ْبِن الرَّ وهو: الربیع بن –، َعِن الرُّ
، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، ، عَ - ُعمیلة وذكر ْن ُیَسْیِر ْبِن ُعَمْیَلَة، َعْن ُخَرْیِم ْبِن َفاِتٍك اْألََسِديِّ

  الحدیث.
  تخریج الحدیث:

) عن أبي بكر ابن أبي شیبة، والطبراني في المعجم ١٠٤٧أخرجه ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني رقم (
  ) من طریق أبي بكر ابن أبي شیبة به بمثله.٤١٥٥م (الكبیر رق

)، وأبو نعیم في الحلیة ٤١٥٣)، والطبراني في المعجم الكبیر رقم (١٩٠٣٥وأخرجه أحمد في المسند رقم (
)، وفي المعجم الكبیر ٤٠٥٩الرحمن، والطبراني في المعجم األوسط رقم (عبد ) من طریق شیبان بن٩/٣٤(

  و بن قیس المالئي.) من طریق عمر ٤١٥٢رقم (
  كالهما: (شیبان، عمرو) عن الركین بن الربیع به بنحوه.

  دراسة رجال اإلسناد:
 ُیَسیر بن عمیلة الفزاري: -

  وثقه العجلي، وابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات.
  وقال الذهبي في المیزان: ال ُیعرف.

)، ٥/٥٥٧)، الثقات البن حبان (٧٨٠٩)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٢٠٤٦الثقات للعجلي رقم (
  ).٤/٤٤٧میزان االعتدال للذهبي (

  قال الباحث: هو ثقة، وقول الذهبي: ال یعرف، فالجواب: أّن من َعِلَم حجة على من لم یعلم.
 الّركین بن الربیع الفزاري: -

  الثقات. وثقه ابن معین، وأحمد بن حنبل، والنسائي، ویعقوب بن سفیان، وابن حجر، وذكره ابن حبان في
  وقال أبو حاتم: صالح الحدیث.

)، ٩/٢٢٦)، تهذیب الكمال للمزي (٥٢٥٨)، العلل ألحمد رقم (٣٢٩رقم ( -روایة الدارمي–تاریخ ابن معین 
)، الثقات البن حبان ١٩٥٦)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٣/٢٨٨تهذیب التهذیب البن حجر (

  ).٣/٥١٤)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٤/٢٤٣(
  قال الباحث: هو ثقة.

  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

 إسناده صحیح.



  المضاعفة العامة في كل األعمال
 

٤٥ 

 الفصل األول

َفقَ  َوَمنْ   هللا سبیل في النفقة أنّ  في صریحٌ  بأنه :بوتعقّ  )،ِضْعفٍ  ِمائَةِ  ِبَسْبعِ  َلهُ  ُكِتَبتْ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي نـََفَقةً  أَنـْ
 هریرة أبي حدیث التعمیم على ویدل ،اصریحً  غیرها عن ذلك يفْ نَ  فیه ولیس ،سبعمائة إلى تضاعف
  .)١()"ُكلُّ َحَسَنٍة بَِعْشِر َأْمثَاِلَها، ِإَلى َسْبِع ِمائَِة ِضْعفٍ ( وفیه: الماضي

وقد یشكل على هذا الفصل حدیٌث ینّص على كتابة الحسنة بحسنٍة، كما دّل علیه حدیث 
 َوْحَدهُ  اللَُّه، ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ : قَالَ  َمنْ : "َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َعْنُه، اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَرْیَرةَ  ِبيأَ 

 َعْدلَ  َلهُ  َكاَنتْ  ٍة،َمرَّ  ِمائَةَ  يـَْومٍ  ِفي َقِديٌر، َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوُهوَ  الَحْمُد، َوَلهُ  الُمْلكُ  َلهُ  َلُه، َشرِيكَ  الَ 
 َذِلكَ  يـَْوَمهُ  الشَّْيطَانِ  ِمنَ  ِحْرزًا َلهُ  وََكاَنتْ  َسيَِّئٍة، ِماَئةُ  َعْنهُ  َوُمِحَيتْ  َحَسَنٍة، ِماَئةُ  َلهُ  وَُكِتَبتْ  رِقَاٍب، َعْشرِ 
ا بَِأْفَضلَ  َأَحدٌ  يَْأتِ  َوَلمْ  يُْمِسَي، َحتَّى   .)٢("َذِلكَ  ِمنْ  َأْكثـَرَ  َعِملَ  َأَحدٌ  ِإالَّ  بِِه، َجاءَ  ِممَّ

كتابة المائة تهلیلة بمائة حسنٍة؛ فتكون كّل تهلیلٍة بحسنٍة، قال  :فمنطوق هذا الحدیث
: "ویمكن أن یوّجه الحدیث بأن ُیقال: لعّله لم یضاعف هذا -حفظه اهللا–الدكتور صالح سندي 

شر رقاب مع محو مائة الثواب من جهة العدد؛ لوجود بدٍل عنه وهو ما ُیعطاه من ثواب عتق ع
سّیئة وحصول التحرز من الشیطان، وال شك أن هذا القدر من الثواب أعظم من مضاعفة الحسنة 

  .)٣(بعشر أمثالها"

  

                                                           
  ) بتصّرٍف یسیٍر.١١/٣٢٦فتح الباري البن حجر (   )١(
) صفة إبلیس وجنوده، رقم ١١قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب بدء الخلق)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

)٣٢٩٣:(  
وهو: –، َعْن ُسَميٍّ َمْوَلى َأِبي َبْكٍر، َعْن َأِبي َصاِلٍح - وهو: ابن أنس–ُن ُیوُسَف، َأْخَبَرَنا َماِلٌك اللَِّه بْ عبد َحدَّثََنا

  ، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدیث.-ذكوان السمان
  تخریج الحدیث:

اهللا بن عبد ) عن٦٤٠٣) فضل التهلیل، رقم (٦٤أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب الدعوات)، باب (
) فضل التهلیل والتسبیح ١٠مسلمة، ومسلم في صحیحه (كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار)، باب (

  ) عن یحیى بن یحیى.٢٦٩١والدعاء، رقم (
  ه.كالهما: (عبد اهللا، یحیى) عن مالك به بنحو 

 ).٦٥٥-٦٥٤المسائل العقدیة المتعّلقة بالحسنات والسیئات للدكتور صالح سندي (   )٣(



 

 

  

  

  

  

  الفصل الثاني
 
ّ
دةٍ املضاعفة بأعمالٍ خاص

ّ
  ةٍ وبأجورٍ حمد

ّ
  عةٍ ومتنو

  

  وفیه خمسة مباحث:
  ن.ــــمّرَتیْ  فةـــاعــــــــالمضالمبحث األول: 

  .اتٍ عشر مرّ  المضاعفةلثاني: المبحث ا
  ة.رّ ــن مــستی إلى ةعشرین مرّ  المضاعفة منالمبحث الثالث: 
  ة.سبعمائة مرّ إلى  ةسبعین مرّ  المضاعفة منالمبحث الرابع: 

  ة.ألف ألف مرّ  إلى ألف مّرة المضاعفة منالمبحث الخامس: 
  

  

  

  

  

  

  



  المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر محّددٍة ومتنّوعةٍ  
 

٤٧ 

 الفصل الثاني

  

  

  

  املبحث األول
ن املضاعفة

ْ
ي
َ
ت
ّ
  مر

  عشر مطلًبا:وفیه ثالثة 
  المطلب األول: النبوة.

  المطلب الثاني: مؤمن أهل الكتاب
  المطلب الثالث: العبد المملوك الذي أسلم وأطاع سیده.
  المطلب الرابع: من أعتق َأَمًة بعد أن رباها ثم تزوجها.

  المطلب الخامس: قارئ القرآن وهو یشتد علیه ویتعتع فیه.
  والمحتاجین من األرحام واألقارب. المطلب السادس: الصدقة على الفقراء

  المطلب السابع: الجاهد المجاهد.
  المطلب الثامن: المحافظ على صالة العصر.

  المطلب التاسع: من تیمم ثم أعاد الصالة بعد أن وجد الماء.
  المطلب العاشر: الحاكم والقاضي إذا اجتهد وأصاب الحكم.

  المطلب الحادي عشر: الغریق في البحر.
  لثاني عشر: اتّباع الجنازة وانتظار المیت حتى یوضع في القبر.المطلب ا

  المطلب الثالث عشر: من جّهز غازًیا.
  

  



  المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر محّددٍة ومتنّوعةٍ  
 

٤٨ 

 الفصل الثاني

  المطلب األول: النُُّبّوة.
رفع اهللا مقام النبوة، وأعلى قدر أنبیائه مكانًة وأجًرا، وجعل لهم میزاٍت عظیمًة، منها:   

  مضاعفة األجر لهم مّرتَْین.

ُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل: َدَخْلُت َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َوُهَو ْبِن َمسْ  اهللاعبد فعن  
َقاَل:  ".َأَجْل، َكَما يُوَعُك رَُجَالِن ِمْنُكمْ " َقاَل: ؟، َفَمِسْسُتُه ِبَیِدي َفُقْلُت: ِإنََّك َلُتوَعُك َوْعًكا َشِدیًدا)١(ُیوَعكُ 

اللَُّه َسيَِّئاتِِه، َكَما َتُحطُّ  )٢(نـََعْم، َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيِصيُبُه َأًذى، َمَرٌض َفَما ِسَواُه، ِإالَّ َحطَّ "اَل: َلَك َأْجَراِن؟ قَ 
  .)٣("الشََّجَرُة َورَقـََها

 من به همخصّ  لما واألوصابوهذه مّنٌة عظیمٌة من اهللا ألنبیائه أْن خّصهم بـ"شّدة األوجاع   
 األجر، به لهم یعظمو" )٤("الخیر لهم ویتمّ  الثواب لهم لیكمل واالحتساب؛ برالص وشدة الیقین قوة

 ،والتضرع والتفویض، ،والتوكل والتسلیم، ،والشكر ،والرضى ،الصبر حاالت منهم ویستخرج
 على والشفقة الممتحنین، رحمة يف لتصابرهم اوتأكیدً  ،لثوابهم وتوفیةً  ،ألجرهم اإعظامً  ؛والدعاء

 برضاهم ویقتدوا ،بهم والیتأسّ  درجتهم يف لیس لمن وموعظة دونهم، عن به رهكّ ویذ المبتلین،
  . )٥("األنبیاء على الصغائر اجترأ لمن ماالسیّ  منهم، سلفت يالت السیئات ومحو ،وصبرهم

                                                           
ى، َوِقیَل: أَلُمها، َوَقْد َوَعَكُه المرُض َوْعًكا وُوِعَك َفُهَو: َمْوُعوٌك".  یوعك:   )١( قال ابن األثیر: "اْلَوْعك: هَو اْلُحمَّ

  ).٢٠٧/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر (
قال ابن األثیر: "أي: تحّط عنه خطایاه وذنوبه، وهي فْعلة من حّط الشيء یحّطه إذا أنزله وألقاه".  حّط:   )٢(

  ).١/٤٠٢النهایة في غریب الحدیث واألثر (
) أشد الناس بالًء األنبیاء، ثم ٣قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب المرضى)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

  ):٥٦٤٨األمثل فاألمثل، رقم (
وهو: –، عن األعمش -وهو: محمد بن میمون –، عن أبي حمزة -اهللا بن عثمانعبد وهو:–حدثنا َعْبَدان   

  اهللا بن مسعود، وذكر الحدیث.عبد عن إبراهیم التیمي، عن الحارث بن سوید، عن -سلیمان بن مهران
  تخریج الحدیث:  
)، ومسلم ٥٦٦٠الید على المریض، رقم () َوْضع ١٣أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب المرضى)، باب (  

) ثواب المؤمن فیما یصیبه من مرٍض أو ُحْزٍن أو نحو ١٤في صحیحه (كتاب البر والصلة واآلداب)، باب (
  الحمید الضّبي عن األعمش به بلفظه.عبد ) من طریق جریر بن٢٥٧١ذلك حتى الشوكة یشاكها، رقم (

) قْول المریض: إني وِجٌع أو وارأساه أو اشتّد بي ١٦باب (وأخرجه البخاري في صحیحه (كتاب المرضى)،   
  العزیز بن مسلم عن األعمش به بلفظه.عبد ) من طریق٥٦٦٧الوجع، رقم (

  ).٢٧/٢٦٩التوضیح لشرح الجامع الصحیح البن الملقن (   )٤(
 ).٨/١٩إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض (   )٥(



  المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر محّددٍة ومتنّوعةٍ  
 

٤٩ 

 الفصل الثاني

 اهللاُ  ىلّ صَ  اهللاِ  ولِ سُ رَ  نْ مِ  )١(عُ جَ وَ الْ  دّ شَ أَ  هِ يْ لَ عَ ا دً حَ أَ  تُ يْ أَ رَ  امَ تقول عائشة رضي اهللا عنها: "
  .)٢("مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ 

 أنه الحاصلویفید الحدیث أیًضا أّن األجور تزداد على قْدر المشقة أیًضا، قال ابن حجر: "
 طّ حَ تُ  أن إلى تنتهي المضاعفة أن ذلك بعد علیه زاد ثم األجر ضاعف اشتد إذا المرض أن أثبت

  . )٣("كلها السیئات
 َعَلى َدَخْلتُ و سعید الخدري رضي اهللا عنه قال: خر الذي رواه أبلذلك جاء في الحدیث اآل

 اللَِّحاِف، َفْوقَ  َیَديَّ  َبْینَ  َحرَّهُ  َفَوَجْدتُ  َعَلْیهِ  َیِدي َفَوَضْعتُ  ُیوَعُك، َوُهوَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ 
 َیا: ُقْلتُ  "اْألَْجرُ  لََنا َوُيَضعَّفُ  اْلَبَالُء، لََنا ُيَضعَّفُ  َذِلكَ كَ  ِإنَّا": َقالَ  َعَلْیكَ  َأَشدََّها َما اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: َفُقْلتُ 

 ِإنْ  ،الصَّاِلُحونَ  ثُمَّ ": َقالَ  َمْن؟ ثُمَّ  اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ  ،"اْألَنِْبَياءُ ": َقالَ  َبَالًء؟ َأَشدُّ  النَّاسِ  َأيُّ  اللَّهِ  َرُسولَ 
 بِاْلَبَالِء، لَيَـْفَرحُ  َأَحُدُهمْ  َكانَ  َوِإنْ  ،ويهاَيح اْلَعَباَءةَ  ِإالَّ  َأَحُدُهمْ  َيِجدُ  َما َحتَّى َفْقِر،بِالْ  لَُيْبتَـَلى َأَحُدُهمْ  َكانَ 
  .)٤("بِالرََّخاءِ  َأَحدُُكمْ  يـَْفَرحُ  َكَما

                                                           
ماء: الوجع هنا المرض، والعرب تسمي كّل مرٍض وجًعا". شرح النووي على قال النووي: "قال العل الوجع:   )١(

  ).١٦/١٢٦صحیح مسلم (
  ):٥٦٤٦) شّدة المرض، رقم (٢قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب المرضى)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

، ح -وهو:سلیمان بن مهران–اَألْعَمِش  ، َعنِ -وهو: الثوري–، َحدَّثََنا ُسْفَیاُن -وهو: ابن عقبة–َحدَّثََنا َقِبیَصُة 
ٍد، َأْخَبَرَنا ، َعِن -وهو: ابن الحجاج–، َأْخَبَرَنا ُشْعَبُة -وهو ابن المبارك–اللَِّه عبد َحدَّثَِني ِبْشُر ْبُن ُمَحمَّ

، َعْن - وهو: ابن األجدع الكوفي–، َعْن َمْسُروٍق -وهو: شقیق بن سلمة الكوفي–اَألْعَمِش، َعْن َأِبي َواِئٍل 
  َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعْنَها، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث: 
) ثواب المؤمن فیما یصیبه من مرٍض أو ١٤أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب البر والصلة واآلداب)، باب (

الحمید الضبي عن األعمش عبد ) من طریق جریر بن٢٥٧٠ُحْزٍن أو نحو ذلك حتى الشوكة یشاكها، رقم (
 ٍظ قریٍب منه.به بلف

  ).١٠/١١٢فتح الباري البن حجر (   )٣(
  :٤٠٢٤)) الصبر على البالء، رقم (٢٣: قال اإلمام ابن ماجه في سننه (كتاب الفتن)، باب (سند الحدیث   )٤(

ْبُن َسْعٍد، َعْن َزْیِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن  الرَّْحَمِن ْبُن ِإْبَراِهیَم َقاَل: َحدَّثََنا اْبُن َأِبي ُفَدْیٍك َقاَل: َحدَّثَِني ِهَشامُ عبد َحدَّثََنا  
، وذكر الحدیث.   َعَطاِء ْبِن َیَساٍر، َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ

  تخریج الحدیث:  
)، وأبو یعلى في ١)، وابن أبي الدنیا في المرض والكفارات رقم (٥١٠أخرجه البخاري في األدب المفرد رقم (  

) ٧٨٤٨)، والحاكم في المستدرك رقم (٢٢١٠ي شرح مشكل اآلثار رقم ()، والطحاوي ف١٠٤٥مسنده رقم (
) وفي السنن الكبرى رقم ٧٢٩وعنه البیهقي في اآلداب رقم (–وقال: صحیح على شرط مسلم ولم یخّرجاه 

)، وأبو نعیم في حلیة ٩٠٤٧اهللا بن وهب، والطبراني في المعجم األوسط رقم (عبد من طریق -)٦٥٣٣(
)، ٤٢١رقم ( -مسند ابن عباس–) من طریق خالد بن نزار، والطبري في تهذیب اآلثار ١/٣٧٠األولیاء (

  ) من طریق أبي عامر العقدي.٧٤٤وابن بشران في أمالیه رقم (
= 



  المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر محّددٍة ومتنّوعةٍ  
 

٥٠ 

 الفصل الثاني

 ال كان المّ  وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول فوجدنا، اآلثار هذه نالْ أمَّ : "ت)١(قال الطحاوي
 كان ما األجر من ذلك مكان له لعَ جَ ، كعْ الوَ  من بدنه في یصیبه كان بما عنه طّ حَ تُ  له خطایا
 اهللا صلى اهللا رسول قول من سعید أبي حدیث في ما ودلّ . اآلثار هذه في رَ كِ ذُ  مما فیه له یجعل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
جمیعهم: (ابن وهب، خالد بن نزار، أبو عامر العقدي) عن هشام بن سعد به، مع اختالٍف یسیٍر في بعض   

  األلفاظ.
  دراسة رجال اإلسناد:

 د بن إسماعیل بن مسلم بن أبي ُفَدیك الدیلي موالهم:محم -
، وابن شاهین، والذهبي وزاد: "صاحب حدیث"، -وهي ثقة عنده–وثقه ابن معین، وقال مرة: لیس به بأس 

  وقال في موطن آخر: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات وزاد: ربما أخطأ.
  وقال النسائي: لیس به بأس، وقال ابن حجر: صدوق.

  ل اإلمام أحمد: ال یبالي أي شيء روى، ونقل الفسوي عنه قوله: ال بأس به. وقا
  وتفرد ابن سعد بقوله: كان كثیر الحدیث ولیس بحجة.

)، ٩٦٩)، ورقم (٦٧١رقم ( -روایة الدوري–)، تاریخ ابن معین ٨١٩رقم ( - روایة الدارمي–تاریخ ابن معین 
)، تاریخ أسماء ٧/١٨٩رح والتعدیل البن أبي حاتم ()، الج١/٨٠( -روایة ابن محرز–تاریخ ابن معین 

)، وسیر أعالم النبالء للذهبي ٤/١١٨٧)، تاریخ اإلسالم للذهبي (١٢٢٦الثقات البن شاهین رقم (
)، تهذیب ٢٤/٤٨٥)، تهذیب الكمال (٩/٤٢)، الثقات البن حبان (٢/١٨٥)، الكاشف للذهبي (٩/٤٨٦(

)، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد رقم ٥٧٣٦یب البن حجر رقم ()، تقریب التهذ٩/٦١التهذیب البن حجر (
  ).٥/٤٣٧)، الطبقات الكبرى البن سعد (٢/١٦٥)، المعرفة والتاریخ للفسوي (٢١٠(

قال الباحث: هو صدوق، وأما تضعیف ابن سعد له فغیر معتبٍر أمام تعدیل من سبق، وبخاصة أّن جرحه 
): "قال ابن سعد وحده: لیس بحجة" ٣/٤٨٣) والمیزان (٤/١١٨٧( غیر مفّسر، لذلك قال الذهبي في التاریخ

  كأنه یلمح إلى تضعیف هذا القول.
  زید بن مسلم القرشي العدوي مولى عمر بن الخطاب: -

ثقة، إال أنه اتهم باإلرسال والتدلیس، أما شبهة اإلرسال فغیر مؤثرة هنا ألنه یروي عن تابعي، وٕارساله عن 
 الصحابة.

  فقد ذكره ابن حجر في المرتبة األولى من المدلسین الذین ال یؤثر تدلیسهم أبًدا. أما التدلیس:
  ).١١)، وطبقات المدلسین البن حجر رقم (٢١١انظر: جامع التحصیل للعالئي رقم (

  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث: 

اهللا بن وهب عبد ح لغیره بمتابعاتإسناد هذا الحدیث حسن، وفیه ابن أبي فدیك: صدوق، ویرتقي إلى الصحی
  وأبي عامر العقدي وهما ثقتان، وخالد بن نزار وهو: صدوق یخطئ.

 والخالصة: أّن الحدیث صحیح لغیره بمجموع طرقه.
هـ)، من مؤلفاته: شرح مشكل  ٣٢١هو الشیخ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة المعروف بالطحاوي (ت    )١(

  ).٧/٤٣٩تاریخ اإلسالم للذهبي ( اآلثار، شرح معاني اآلثار.



  المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر محّددٍة ومتنّوعةٍ  
 

٥١ 

 الفصل الثاني

 بذلك أراد أنه، )ألجرا لنا اعفضَ ويُ ، البالء علينا ديشدّ  كَ لِ ذَ كَ  انّ إِ (: فیه عنه سأله عما له اجوابً  وسلم علیه
  .)١("علیهم اهللا صلوات وجل عز اهللا أنبیاء وسائر نفسه

 بالتثنیة المراد یكون أن ملتَ حْ یُ " ألّن لك أجرْين؟":ویقول المّال علي القاري معّلًقا على قوله: "
  المضاعفة. في ، ویحمل التضعیف مّرتْین على أنه أقّل ما)٢("التكثیر

لمرض یزید في الدرجات ویضاعف في الحسنات ویحط من وجمهور العلماء على أّن ا
  .)٤(، لكّن هذا األجر مرتهٌن ومشروٌط بالصبر وعدم التبّرم من القدر، والسخط منه)٣(السیئات

وٕاخبار النبي صلى اهللا علیه وسلم بما عنده من المرض لم یؤّثر في هذه المضاعفة، بل 
 كوعَ يُ  امَ كَ  كُ وعَ أُ : (لقوله ألمه بشدة الرجل یخبر أن جوازأخذ العلماء من هذا الحدیث دلیًال على "

باٌب أشّد الناس بالًء األنبياء، ثم اَألّول وقد بّوب البخاري على هذا الحدیث بقوله: " .)٥(")نَال جُ رَ 
  . )٦("فاألّول

 على األنبیاء قیاس جهة من :الترجمة على الباب حدیث داللة هوجْ قال ابن حجر معّلًقا: "
 ،عنهم ةمنحطّ  درجتهم كانت وٕان منهم لقربهم بهم األولیاء وٕالحاق ،وسلم علیه اهللا صلى مدمح نانبیّ 

 مّ ثَ  ومن ،أشد بالؤه كان أكثر علیه اهللا نعمة كانت فمن ،النعمة مقابلة في البالء أنّ  :فیه والسر
¿  M    Å   Ä  Ã   Â  Á  À : المؤمنین ألمهات وقیل ،العبد على الحرّ  دّ حَ  فوعِ ضُ 
Æ    ÇL ) :٧()"٣٠األحزاب(.  

  . )٨("باب َوْضع اليد على المريضقال: " ،ب علیه البخاري أیًضا في باٍب آخروبوّ 

 ةلشدّ  فٌ وتعرّ  ،له تأنیٌس  المریض على الید عضْ وَ فَ  الباب مكْ حُ  أمَّا: ")٩(قال ابن الملقن
 به فانتفع ألمه، على ومسح ،بیده اهقَ رَ  وربما منه، یبدو ما حسب على العائد له لیدعو ؛مرضه

                                                           
 ).٥/٥٤٩شرح مشكل اآلثار للطحاوي (   )١(
  ).٣/١١٢٩مرقاة المفاتیح للقاري (   )٢(
  ).٢١٢/ ٢١انظر: عمدة القاري للعیني (   )٣(
 ).١/١٨٠انظر: دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین البن عالن الدمشقي (   )٤(
 ).٢/٤٠اإلفصاح البن هبیرة (   )٥(
  ).٥٦٤٨) أشّد الناس بالء األنبیاء ثم األمثل فاألمثل، رقم (٣حیح البخاري، (كتاب المرضى)، باب (ص   )٦(
 ).١٠/١١٢فتح الباري البن حجر (   )٧(
 ).٥٦٥٩) وْضع الید على المریض، رقم (١٣صحیح البخاري، (كتاب المرضى)، باب (   )٨(
هـ)، من  ٨٠٤الشافعي الشهیر بابن الملقن (ت هو الشیخ سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد    )٩(

 ).٦/١٠٠مؤلفاته: التوضیح لشرح الجامع الصحیح. الضوء الالمع للسخاوي (



  المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر محّددٍة ومتنّوعةٍ  
 

٥٢ 

 الفصل الثاني

 األدب نسْ حُ  من وذلك السالم، علیه فعل كما ودعائه بیده كرّ بَ تَ یُ  صالًحا عائده كان إذا العلیل
، لذلك قال ابن )١("به ةخاصّ  تكن لم ما فیها به واالقتداء كلها أفعاله امتثال غيبوین بالعلیل، طفواللّ 

تعّرف بذلك حاله ،فیخبره بما یجد منه، فلقد یحّس ُهبیرة: "من السُّّنة أّن العائد یمّس المریض؛ لی
  .)٢(الرجل من لمس صاحبه ما ال یحس به الملموس من نفسه

 أنّ  دلیلٌ ": "كٌ عِّ وَ لمتَـ  كَ نّ إِ وفي قول ابن مسعود رضي اهللا عنه للنبي صلى اهللا علیه وسلم: "
  . )٣("منه یراه فیما قهصدّ  علیه عزیًزا مریًضا عاد إذا الرجل

  :أحادیث هذا المطلبد ومن فوائ

: مسعود ابن لقول ألمه؛ على صبره بأجر رهویذكّ  ،بثوابه المریض ریبشّ  أن للعائد ستحبّ یُ أنه  .١
 ینكره ولم ذلك، في قهفصدّ  ،)لجَ أَ : (وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول وقول ،)نيْ رَ جْ أَ  كَ لَ  نّ إِ (

 .)٤(المرض في ةاألمّ  لسائر ىرَ شْ بُ  ألنها ؛علیه

 جواب یحسن أن للمریض يینبغ نهأ) لجَ أَ : (مسعود البن السالم علیه وقولهطال: "وقال ابن ب
  .)٥("إقالته ومن مرضه ثواب من یعده ما ویتقبل زائره

 ،ألمه من یهیسلّ  بما العلیل یخاطب أن": -)٦(بن أبي ُصْفرة قال المهّلبكما –فیه أّن من السُّنَّة  .٢
 ال(: كقوله اإلقالة، من ویطمعه ،آثاره من وتطهیره ،لذنوبه بالكفارة بتذكیره بأسقامه ویغبطه

 لئّال  )؛والعافیة األجر لك فیجمع عنك یفرج ثم ،ذنوبك به اهللا ریكفّ  بل ،تجده مما علیك بأس
 الشیطان نزغات إلى یتركه وال الرحمة، بأسباب إیَّاه وتفقده له واختیاره اهللا أقدار یسخط

 أن إلى سبًبا یكون قدًرا فیوافق عقاًبا نّ الظّ  وبسوء سخًطا، بالتسخیط اهللا جازاه فربما والسخط،
  .)٧("نفسه على به حكم الذي الموت من قاله ما به یحلّ 

  

   

                                                           
  ).٢٧/٢٩٧التوضیح لشرح الجامع الصحیح البن الملقن (   )١(
 ).٢/٤١اإلفصاح البن هبیرة (   )٢(
  ).٢/٤١( المصدر السابق   )٣(
 ).٢/٤١انظر: اإلفصاح البن هبیرة (   )٤(
  ).٩/٣٨٢شرح ابن بطال على صحیح البخاري (   )٥(
هـ)، من مؤلفاته: شرح صحیح البخاري.  ٤٣٥هو الشیخ أبو القاسم المهّلب بن أبي ُصْفرة األسدي (ت    )٦(

 ).٩/٥٥١تاریخ اإلسالم للذهبي (
  ).٩/٣٨٢نقله ابن بطال في شرحه على صحیح البخاري (   )٧(



  المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر محّددٍة ومتنّوعةٍ  
 

٥٣ 

 الفصل الثاني

  : مؤمن أهل الكتاب.لمطلب الثانيا
أرسل اهللا رسوله بالهدى ودین الحّق لیظهره على الدین كله، وعّمت رسالته الرحیمة السمحة 

  ).١٠٧(األنبیاء:  M`    d  c         b  aL الثقلین، قال اهللا تعالى: 

أن خّص مؤمن أهل الكتاب دون غیره من الكفار بمضاعفة أجره  :وكان من ترغیب دعوته
 هو الذي اإلسالم اعتناق إلى المسارعة في النصارى أو للیهود عظیمٌ  ترغیبٌ  هذا وفين، "تیْ مرّ 

 من ینالون ما إلى لهم محفوظٌ  دینهم على المحافظة في الثواب من أرادوه ما وأنّ  األدیان، خاتمة
 عامًال  مُ رِ حْ یَ  وال ه،حقّ  حقٍّ  لذي یغمط ال فاإلسالم المجید، بالقرآن والعمل الجدید، اإلیمان ثواب
  .)١("أجره

َثالَثٌَة َلُهْم فعن أبي موسى األشعري رضي اهللا عنه أن النبّي صلى اهللا علیه وسلم قال: "
ٍد َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوالَعْبُد الَمْمُلوُك ِإَذا َأْجَراِن: رَُجٌل ِمْن َأهْ  ِل الِكَتاِب، آَمَن بَِنِبيِِّه َوآَمَن ِبُمَحمَّ

يَمَها، فََأْحَسَن تـَْعلِ َأدَّى َحقَّ اللَِّه َوَحقَّ َمَوالِيِه، َورَُجٌل َكاَنْت ِعْنَدُه َأَمٌة فََأدَّبـََها فََأْحَسَن تَْأِديبَـَها، َوَعلََّمَها 
تَـَزوََّجَها فـََلُه َأْجَرانِ    .)٢("ثُمَّ َأْعتَـَقَها فـَ

والمقصود بأهل الكتاب هم: الیهود والنصارى؛ ألّن المراد بالكتاب إذا ُأطلق لْفظ (أهل   
  .)٣(الكتاب) هو: التوراة واإلنجیل، كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة

النصرانیة ناسخٌة للیهودیة، قال  ؛ باعتبار أنّ وذهب بعضهم إلى أّن المراد به هنا: اإلنجیل  
عیسى علیه الصالة والسالم كان قد أرسل إلى بني  ألنّ  ؛وال یحتاج إلى اشتراط النسخابن حجر: "

                                                           
  ).١٠١ولي ص (األدب النبوي للشاذلي الخ   )١(
) تعلیم الرجل أمته وأهله، رقم ٣١قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب العلم)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

)٩٧:(  
ٌد ُهَو اْبُن َسَالٍم، َحدَّثََنا الُمَحاِرِبيُّ    ، َقاَل: َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن َحیَّاَن، -الرحمن بن محمدعبد وهو:–َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ

: َحدَّثَِني َأُبو ُبْرَدَة، َعْن َأِبیِه َقالَ    ، وذكر الحدیث.-یعني: أبو موسى األشعري–: َقاَل َعاِمٌر الشَّْعِبيُّ
  وفي آخره: قال الشعبي لصالح: "َأْعَطْیَناَكَها ِبَغْیِر َشْيٍء، َقْد َكاَن ُیْرَكُب ِفیَما ُدوَنَها ِإَلى الَمِدیَنة".  
  تخریج الحدیث:   
) وجوب اإلیمان برسالة نبّینا محمد صلى اهللا علیه ٧٠في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب (أخرجه مسلم   

) من طریق ُهَشْیم بن بشیر عن صالح بن صالح بن ١٥٤وسلم إلى جمیع الناس ونْسخ الملل بمّلته، رقم (
  حیان به بلفٍظ قریٍب منه.

ان وسفیان بن عیینة وشعبة بن من طریق عبدة بن سلیم -الموضع السابق أیًضا-وأخرجه مسلم في   
  الحجاج، ثالثتهم: عن صالح بن صالح بن حیان به بنحوه.

 ).١/٢٥٧انظر: الفتح البن حجر (   )٣(



  المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر محّددٍة ومتنّوعةٍ  
 

٥٤ 

 الفصل الثاني

به منهم واستمر على یهودیته لم یكن ومن كذّ  ،سب إلیهفمن أجابه منهم نُ  ،إسرائیل بال خالفٍ 
  .)١("ا بنبیهأن یكون مؤمنً شرطه  ألنّ  ؛فال یتناوله الخبر ،امؤمنً 

 ىيسَ عِ بِ  نَ آمَ  اذَ إِ فَ ( :البخاري روایة وحده اإلنجیل إرادة دیؤیّ : تَ لْ قُ  فإنقال المّال علي القاري: "  
 مؤمنٍ  بقاء بعد هي لحكمةٍ  هو إنما عیسى على النّص  ألنّ  ده؛یؤیّ  ال: تُ لْ قُ ). انرَ جْ أَ  هُ لَ فَـ  يبِ  نَ آمَ  مّ ثُ 

 وٕانِ  وهذا به، فآمن نانبیّ  بعثة إلى عیسى دعوة یبلغه لم بأن إیمانه ةصحّ  مع ،عیسى دون بموسى
 إسرائیل بنى من الیهود أنّ  :هي ،فائدة یشمله ما على الكتاب أهل لحمْ  في لكن وجوده عدبْ استُ 

 بنبیه مؤمنٌ  یهوديٌّ  أنه علیه یصدق عیسى دعوة یبلغه ولم غیرهم من الیهودیة في دخل ومن
 واألجر المذكور الخبر تناوله به وآمن نبینا بعثة أدرك فإذا بعده، آخر انبی   بیكذّ  ولم ،موسى

 رسالته الختصاص ؛عیسى دعوة تبلغهم ولم ،دونمتهوّ  الیمن نحو عربٌ  هؤالء ومن المسطور،
 في اذهنً  المعهود هو كما واإلنجیل التوراة :المراد أنّ  بهذا ضحفاتّ  غیرهم، دون اإجماعً  إسرائیل ببني

  . )٢("والسنة تابالك نصوص

  .)٤("واختصاره الراوي اقتصار على محمولٌ ّن هذا "بقوله: إ )٣(جاب المباركفوريوأ  
ویدخل معهم من دخل في الیهودیة من غیر بني إسرائیل، َأْو لم یكن بحضرة عیسى علیه 

ولم بنبیه موسى علیه السالم  إذ هو مؤمنٌ  ،تبلغه دعوته یصدق علیه أنه یهودي مؤمنالسالم فلم 
 فمن أدرك بعثة محمد صلى اهللا علیه وسلم ممن كان بهذه المثابة وآمن به ال ،آخر بعدها یكذب نبی  

العرب الذین كانوا بالیمن  :ومن هذا القبیلقال ابن حجر: ". یشكل أنه یدخل في الخبر المذكور
رسل إلى بني أُ لكونه  ؛ممن دخل منهم في الیهودیة ولم تبلغهم دعوة عیسى علیه السالم ،وغیرها

  .)٥("إسرائیل خاصة
وُأْشِكَل على ما سبق: الیهود الذین كانوا بحضرة النبي صلى اهللا علیه وسلم، والذین نزلت   

"  #  $  %  &  '  )(   *  Mفیهم اآلیات التالیة من سورة القصص: 
1  0    /  .  -  ,  +         =  <  ;  :   9       8   7  6  5   4      3  2  A  @  ?  > 

N  M  L  K  J     I  H  G  F  E  D  C  B       Q  P  O
  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T  S  RL  :٥٥- ٥١(القصص.(  

                                                           
 ).١/١٩٠فتح الباري البن حجر (   )١(
  ).١/٧٨مرقاة المفاتیح للقاري (   )٢(
هـ)، من مؤلفاته:  ١٤١٤ري (ت السالم الرحماني المباركفو عبد هو الشیخ أبو الحسن عبید اهللا بن محمد بن   )٣(

 ).٣٦٨مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح. تكملة معجم المؤلفین لمحمد خیر رمضان یوسف ص (
 ).١/٥٥مرعاة المفاتیح للمباركفوري (   )٤(
  ).١٩١-١/١٩٠فتح الباري البن حجر (   )٥(
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٥٥ 

 الفصل الثاني

 مْ هُ دُ حَ أَ  انَ أَ  ةٍ رَ شَ عَ  يفِ  ةُ اآليَ  هِ ذِ هَ  تْ لَ زَ نَـ قال: " -وكان من سْبي ُقَرْیظة–فعن رفاعة القرظي 
M'  &  %  $  #  "L")١( .  

بل استمروا على الیهودیة إلى أن آمنوا بمحمد  ،ولم یؤمنوا بعیسى ،من بني إسرائیلفهؤالء "
  .)٢("وقد ثبت أنهم یؤتون أجرهم مرتین ،صلى اهللا علیه وسلم

إذ ال یبعد أن یكون  ،حتمل إجراء الحدیث على عمومهیُ " القاضي البیضاوي معّلًقا: قال
   .)٣("لقبول تلك األدیان وٕان كانت منسوخة ااإلیمان بمحمد صلى اهللا علیه وسلم سببً طرآن 

                                                           
  ):١٩/٥٩٤قال اإلمام الطبري في تفسیره ( سند الحدیث:   )١(

بن آدم، قال: حدثنا عّفان بن مسلم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا عمرو بن دینار،  حدثني بشر  
  عن یحیى بن جعدة، عن رفاعة القرظي، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
  ) عن الحسن بن علي الزعفراني عن عفان بن مسلم به بمثله.٢/٣٣٩أخرجه البغوي في معجم الصحابة (

) من طریق ٤٥٦٤) من طریق إبراهیم بن الحجاج السامي، ورقم (٤٥٦٣لمعجم الكبیر رقم (وأخرجه الطبراني في ا
  عثمان بن أبي شیبة، عن شاذان األسود بن عامر. كالهما: (السامي وشاذان) عن حماد بن سلمة به بمثله.

  دراسة رجال اإلسناد:
 بشر بن آدم البصري: -

في الثقات، وقال النسائي: ال بأس به، وفي موطٍن  روى عنه أبو زرعة وبقي بن مخلد، وذكره ابن حبان
  آخر: صالح، وقال الذهبي وابن حجر: صدوق، زاد األخیر: فیه لین.

  وقال أبو حاتم الرازي والدارقطني: لیس بقوي، وقال ابن عدي: لم أَر له حدیثًا منكًرا.
)، تهذیب ٨/١٤٤البن حبان ( )، الثقات١/٤٤٢)، تهذیب التهذیب (٢/٣٥١الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (

)، ١/٢٦٧)، الكاشف للذهبي (٤٧)، تسمیة مشایخ النسائي وذكر المدلسین رقم (٩٣- ٤/٩٠الكمال للمزي (
)، الكامل في الضعفاء البن ٢٩٣)، سؤاالت الحاكم للدارقطني رقم (٦٧٥تقریب التهذیب البن حجر رقم (

  ).٢/١٧٤عدي (
  عن مرتبة الحسن. قال الباحث: هو صدوق ال ینحّط حدیثه

  باقي رجاله ثقات. -
      الحكم على الحدیث:

إسناده حسن لذاته؛ فیه بشر بن آدم صدوق، ویرتقي إلى الصحیح لغیره بمتابعة الحسن بن علي الزعفراني 
  وهو ثقة.

 ).١/١٩١فتح الباري البن حجر (   )٢(
في شرحه على المشكاة المسمى )، ونقله الطیبي ١/٤٥تحفة األبرار شرح مصابیح السنة للبیضاوي (   )٣(

) للطیبي، والصحیح أنه قول ١/١٩١)، وعزاه ابن حجر في الفتح (٢/٤٥٠(الكاشف عن حقائق السنن) (
  البیضاوي. 
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٥٦ 

 الفصل الثاني

قال في حق هؤالء الذین كانوا بالمدینة إنه لم تبلغهم دعوة ویمكن أن یُ قال ابن حجر: "
فاستمروا على یهودیتهم مؤمنین بنبیهم موسى  ،ألنها لم تنتشر في أكثر البالد ؛عیسى علیه السالم

فبهذا یرتفع اإلشكال إن شاء  ،صلى اهللا علیه وسلمعلیه السالم إلى أن جاء اإلسالم فآمنوا بمحمد 
  .)١("اهللا تعالى

  والصحیح شمولیة الحدیث للیهود والنصاري، یؤكده الحدیث التالي: 

 َیْومَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولِ  َراِحَلةِ  َلَتْحتَ  ِإنِّي: َقالَ  رضي اهللا عنه )٢(ُأَماَمةَ  َأِبي َعنْ 
 لََنا َما َوَلهُ  َمرَّتـَْيِن، َأْجُرهُ  فـََلهُ  اْلِكَتابـَْينِ  َأْهلِ  ِمنْ  َأْسَلمَ  َمنْ ": َقالَ  ِفیَما َوَكانَ  َجِمیًال  َحَسًنا َقْوًال  َفَقالَ  ،اْلَفْتحِ 
َنا، َما َوَعَلْيهِ  َناعَ  َما َوَعَلْيهِ  لََنا َما َوَلهُ  َأْجُرهُ  فـََلهُ  اْلُمْشرِِكينَ  ِمنَ  َأْسَلمَ  َوَمنْ  َعَليـْ    .)٣("َليـْ

                                                           
  ).١/١٩١فتح الباري البن حجر (   )١(
هـ). اإلصابة البن حجر  ٨٦(ت  -وهو مشهوٌر بكنیته–هو: أبو أمامة ُصَدّي بن عجالن الباهلي    )٢(

)٣/٣٣٩.(  
  ):٢٢٢٣٤قال اإلمام أحمد في مسنده رقم ( سند الحدیث:   )٣(

وهو: –الرَّْحَمِن، َعِن اْلَقاِسِم عبد ، َعْن ُسَلْیَماَن ْبنِ -اهللاعبد وهو:–َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن ِإْسَحاَق، َحدَّثََنا اْبُن َلِهیَعَة 
  الحدیث. ، َعْن َأِبي ُأَماَمَة رضي اهللا عنه قال، وذكر-الرحمنعبد ابن

  تخریج الحدیث:
اهللا عبد ) من طریق٢٥٧١)، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار رقم (١٢١٧أخرجه الرویاني في مسنده رقم (

  بن وهب، عن ابن لهیعة به بمثله.
اهللا بن صالح عن اللیث بن سعد عن عبد ) من طریق٧٧٨٦وأخرجه الطبراني في المعجم الكبیر رقم (

    مثله. إال أنه وقع فیها "حجة الوداع" بدل "یوم الفتح".الرحمن به بعبد سلیمان بن
    دراسة رجال اإلسناد:

  یحیى بن إسحاق السِّیَلِحیني:  -
وثقه أحمد بن حنبل وزاد "شیٌخ صالٌح، سمع من ابن لهیعة، وهو صدوق"، وابن سعد والذهبي وزادا "حافظ"، 

ء اهللا وال تنزل روایة حدیثه عن درجة والسمعاني، وقال الذهبي أیًضا في السیر: "حجة صدوٌق إن شا
  الحسن، وكان من أوعیة العلم". 

  وقال ابن معین: صدوق المسكین، وقال ابن حجر: صدوق.
  )، الكاشف للذهبي ٧/٣٤٠)، الطبقات الكبرى البن سعد (١٦/٢٣٤تاریخ بغداد للخطیب (

)، تقریب التهذیب البن ٩/٥٠٧()، سیر أعالم النبالء ١٢/٢٧٩)، إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي (٩/٥٠٧(
  ).٧٤٩٩حجر (

قال الباحث: هو ثقة، ولم ینزل درجته عن التوثیق إال ابن معین وتبعه ابن حجر، وابن معین متشدد في 
الجرح ولم یبین سبب إنزاله عن درجة الثقة، أما قول أحمد والذهبي في وصفه بالصدوق فیحمل على صدق 

  اللسان المقابل للكذب.
= 
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٥٧ 

 الفصل الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
 بن لهیعة المصري: عبد اهللا  -

ضعیٌف بسبب اختالطه؛ الحتراق كتبه، وقد نّص على اختالطه: العالئي والسبط ابن العجمي، وقد استثنى 
اهللا بن وهب عبد العلماء روایة البعض عنه ألنها قبل االختالط مثل روایة العبادلة األربعة عنه، وهم:

بارك، وعبد اهللا بن مسلمة القعنبي، وقال ابن حجر في المصري، وعبد اهللا بن یزید المقرئ، وعبد اهللا بن الم
)، ٢٦انظر: المختلطین للعالئي رقم ( روایة ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غیرهما".التقریب: "

)، تهذیب التهذیب البن حجر ٥٨رقم ( -المطبوع مع نهایة االغتباط–االغتباط للسبط ابن العجمي 
  ).٣٥٦٣()، تقریب التهذیب رقم ٥/٣٧٧(
 الرحمن الدمشقي.عبد الرحمن أبوعبد القاسم بن -

یعني: -لیس یروون عنه ، زاد الجنید عنه قوله بعد أن وثّقه: "- كما في روایة الدوري–وثقه ابن معین 
هذه األحادیث ال یرفعونها"، ثم قال یحیى: "من المشایخ الضعفاء ما یدل حدیثهم على ضعفهم".  - القاسم

ب حدیثه ولیس بالقوي"، ویعقوب بن سفیان، والترمذي، ویعقوب بن شیبة السدوسي، وأبو والعجلي وزاد "ُیكت
  إسحاق الحربي.

  وقال أبو حاتم الرازي: حدیث الثقات عنه مستقیٌم، ال بأس به، وٕانما ینكر عنه الضعفاء.
  وقال الذهبي وابن حجر: صدوق، زاد ابن حجر: یغرب كثیًرا.

: سمعُت َأبي یقول: -كما في العلل–اهللا عبد وحمل علیه كثیًرا، فقد قال ولدهوممن تكّلم فیه: اإلمام أحمد 
الرحمن فقال: قال بعض الناس: هذه األحادیث المناكیر التي یرویها عنه جعفر بن عبد وذكر القاسم أبا

زبیر، وبشر بن نمیر، ومطرح، قال أبي: علي بن یزید من أهل دمشق، حدث عنه مطرح، ولكن یقولون: 
  من قبل القاسم، في حدیث القاسم مناكیر مما یرویها الثقات، یقولون: من ِقَبِل القاسم. هذه

اهللا، وذكر له حدیث، عن القاسم الشامي، عن أبي عبد وقال أبو بكر األثرم أحمد بن محمد: سمعت أبا
جیب، وتكلم أمامة، أن الدباغ طهور، فأنكره، وحمل على القاسم، وقال: یروي علي بن یزید هذا عنه أعا

اهللا: إنما ذهبت روایة جعفر بن الزبیر ألنه إنما عبد فیها، وقال: ما أرى هذا إال من قبل القاسم، قال أبو
اهللا: لما حدث بشر بن نمیر، عن القاسم، قال شعبة: ألحقوه به، قال: عبد كانت روایته عن القاسم، قال أبو

  القاسم ألحقوه به.
قي أربعین بدری ا، كان یروي عن أصحاب رسول اهللا علیه وسلم المعضالت، وقال ابن حبان: كان یزعم أنه ل

ویأتي عن الثقات باألشیاء المقلوبات حتى یسبق إلى القلب أنه كان المتعّمد لها، وقال الغالبي: منكر 
  الحدیث.

الثقات )، ٥٧١رقم ( -روایة الجنید–)، تاریخ ابن معین ٥١٢٠رقم ( -روایة الدُّوريّ –تاریخ ابن معین 
)، الجرح ٨/٣٢٤)، تهذیب التهذیب البن حجر (٣/٣٧٣)، میزان االعتدال للذهبي (١٤٩٧للعجلي رقم (

)، ٥٤٧٠)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٢/١٢٩)، الكاشف للذهبي (٧/١١٣والتعدیل البن أبي حاتم (
المجروحین البن حبان رقم  )،١٥٣٣)، الضعفاء للعقیلي رقم (١٣٥٣العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد رقم (

)٨٧٧.(  
) ٣/٣٧٣قال الباحث: هو صدوق، أما تجریح ابن حبان ففیه تشدد؛ لذلك قال الذهبي في المیزان (

أنكر   كالمعترض علیه بعد أن نقل كالمه: "قد وثقه ابن معین من وجوه عنه"، ثم نقل توثیق غیره، وأما ما
= 
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  واعلم أّن أهل الكتاب على أقساٍم:

 قسٌم غّیروا وبّدلوا وماتوا على ذلك، فهؤالء كفرٌة. .١

وقسم لم یبّدلوا ولم یغّیروا وماتوا قبل بعثة النبي صلى اهللا علیه وسلم، فهؤالء مؤمنون، ولهم  .٢
 أجٌر واحٌد.

 أیًضا. منوا به، فهؤالء كفرةٌ وقسم أدركوا بعثة النبي صلى اهللا علیه وسلم، ودعاهم فلم یؤ  .٣

  .)١(وقسم آمنوا به وصّدقوا ما جاء به، فهؤالء لهم أجران، الحدیث فیهم .٤

  ویرجع سبب المضاعفة ألمرین:
، وعلیه فال یلحق به الكافر )٢(إّما إلیمانه بنبّیه أوًال، ثم إلیمانه بالنبي صلى اهللا علیه وسلم -

 .)٣(المشرك إذا أسلم

 ،علمٍ  على اهللا أضله ممن غیره عاند كما یعاند لم لكونه أجره؛ن تعدد وٕاّما الحتمال أن یكو  -
  .)٤(أنظاره مخالفة على نفسه مجاهدتهب الثاني األجر له فحصل

 ).٣٩(النجم:  MÙ  Ø   ×  Ö  Õ  ÔLوقد یشكل على هذه المضاعفة قوله تعالى: 
في  ، وأّن المضاعفة الواردةوأجاب العیني على هذا بقوله: إّن ما جاء في اآلیة هو عدٌل من اهللا

  .)٥(األحادیث هو فضٌل من اهللا تعالى
  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
أنه من قبل الرواة الضعفاء عنه، لكن روایة الثقات  - رغم تشّدده–علیه من أحادیث فقد بّین أبو حاتم الرازي 

  الرحمن الدمشقي الكبیر وهو ثقة.عبد عنه صحیحة، وروایتنا هنا من روایة سلیمان بن
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  یة ألمرین:الرحمن وهو صدوق، وأما علة ضعف ابن لهیعة فهي منتفعبد إسناده حسن؛ فیه القاسم بن

 ، وهي مما كانت قبل االختالط فهي صحیحة.-كما سبق في التخریج–اهللا بن وهب عنه عبد لروایة .١
  .- كما في روایة الطبراني وقد سبقت في التخریج–متابعة اللیث بن سعد البن لهیعة في هذه الروایة  .٢

 ).٣٠٤وممن حّسنه من العلماء: األلباني في السلسلة الصحیحة رقم (  
  ).٣/٣٣٣انظر: فیض القدیر للمناوي (   )١(
 ).٢/١٨٩انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (   )٢(
  ).٧/١٥٩انظر: دلیل الفالحین البن عالن الدمشقي (   )٣(
  ).٦/١٤٦انظر: فتح الباري البن حجر (   )٤(
  )١/٩٨انظر: عمدة القاري للعیني (   )٥(
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  ومن أحادیث هذا الباب الذي تشهد لهذه المسألة:
 َأْرَســلَ  ِهَرْقــلَ  َأنَّ ابــن عبــاس رضــي اهللا عنــه، أّن أبــا ســفیان رضــي اهللا عنــه أخبــره: " مــا رواه

 ِدْحَیةُ  ِبهِ  َبَعثَ  الَِّذي َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  ِكَتابِ بِ  َدَعا ُثمَّ وفیه: "". ُقَرْیشٍ  ِمنْ  َرْكبٍ  ِفي ِإَلْیهِ 
 اللَّـهِ عبد ُمَحمَّـدٍ  ِمـنْ  الـرَِّحيِم، الـرَّْحَمنِ  اللَّـهِ  ِبْسـمِ ( :ِفیـهِ  فَـِإَذا َفقَـَرَأهُ  ِهَرْقـَل، ِإَلى َفَدَفَعهُ  ُبْصَرى، َعِظیمِ  ِإَلى

 اِإلْسـَالِم، ِبِدَعايَـةِ  َأْدعُـوكَ  فَـِإنِّي بـَْعـُد، َأمَّـا الُهـَدى، اتـَّبَـعَ  َمـنِ  َعلَـى َسـَالمٌ : الـرُّومِ  ِظـيمِ عَ  ِهَرقْـلَ  ِإَلى َوَرُسوِلهِ 
  .)٢()")١(اَألرِيِسيِّينَ  ِإْثمَ  َعَلْيكَ  فَِإنَّ  تـََولَّْيتَ  فَِإنْ  َمرَّتـَْيِن، َأْجَركَ  اللَّهُ  يـُْؤِتكَ  ،َتْسَلمْ  َأْسِلمْ 

ت تبق سالًما، وهذا مـن محاسـن مْ لَ سْ أَ  نْ أي: إِ : "-)٣(كما قال السفیري–" َتْسَلمْ َأْسِلْم ومعنى: "
M    ð  ï  الكالم وبلیغه وٕایجازه واختصاره، وفیه نوٌع من البدیع وهو الجناس، فهو كقوله تعـالى

ñL  :٤(")٤٤(النمل(.    
 ،َتْسـَلمْ  َأْسـِلمْ (: صرقی إلى كتبه الذي كتابه في وسلم علیه اهللا صلى قوله في: العلماء قال"و

 احق ـ كـان حـین السـالم علیـه عیسـى دیـن علـى كـان قیصـر أنّ  علـى یـدلّ  هـذا ،)َمـرَّتـَْينِ  َأْجَركَ  اللَّهُ  يـُْؤِتكَ 
 ألنـه ؛كتـاب أهل وأصحابه أنه على ویدلّ  ،أسلم لو مرتین أجره له نْ كُ یَ  مْ لَ فَ  وٕاال والنسخ، التبدیل قبل

 یكـون أنـه ویحتمل .)٦٤(آل عمران:  M   ?    >  =  <  ;  B  A  @Lـ ب خاطبه
 دیـن فـي تباعـهأ لـدخول اسببً  یكون إسالمه أنّ  جهةومن  إسالمه جهة من مرتین له األجر تضعیف
  .)٥("اإلسالم

                                                           
، یعني: لصّده إیاهم عن الّدین. انظر: النهایة في غریب قال أبو عبید: هو الخدم والَخَول األریسّیین:   )١(

 ).١/٣٨الحدیث واألثر البن األثیر (
) كیف كان بدء الوحي إلى ١قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب بدء الوحي)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

  ):٧رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، رقم (
وهو: محمد بن –، َعِن الزُّْهِريِّ -وهو: ابن أبي حمزة–ْبُن َناِفٍع َقاَل: َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب َحدَّثََنا َأُبو الَیَماِن الَحَكُم   

  اللَِّه ْبَن َعبَّاٍس، َأْخَبَرُه، وذكر الحدیث.عبد اللَِّه ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعوٍد، َأنَّ عبد َقاَل: َأْخَبَرِني ُعَبْیُد اللَِّه ْبنُ  -مسلم
  تخریج الحدیث:   
) دعاء النبي صلى اهللا علیه وسلم الناَس ١٠٢أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب الجهاد والسیر)، باب (  

)، ومسلم في صحیحه، ٢٩٤١إلى اإلسالم والنبّوة، وأن ال یّتخذ بعضهم بعًضا أرباًبا من دون اهللا، رقم (
) من طریق ١٧٧٣ل، رقم () كتاب النبي صلى اهللا علیه وسلم إلى هرق٢٦(كتاب الجهاد والسیر)، باب (

 إبراهیم بن سعد، عن صالح بن كیسان عن الزهري به بنحوه.
هـ)، من مؤلفاته: شرح صحیح  ٩٥٦هو الشیخ شمس الدین محمد بن أحمد بن عمر السفیري الشافعي (ت    )٣(

 ).٢/٥٦البخاري. الكواكب السائرة للغزي (
  ).١/٢٦٧شرح البخاري للسفیري (   )٤(
 ).٢٦٧- ١/٢٦٦( ابقالمصدر الس   )٥(
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:  ;  >  =  <    ?  @  M  C   B  A  :قوله تعالى تخصیص في والحكمة
R  Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H  G  F  E  DS    T      X  W  V  U

YL  :نصراني، أنه الكریمات: اآليِ  من غیرها دون هرقل إلى باإلرسال) ٦٤(آل عمران 
 ثالث إنه فقالوا باهللا وأشركوا عیسى، وهو اهللا غیر عبدوا :الثالثة األمور هذه جمعت والنصارى

  ¨  © M تعالى اهللا قال اهللا، دون من اأربابً  والرهبان األحبار واتخذوا ثالثة،
²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªL  :١()٣١(التوبة(.  

 ِإنََّماأن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال: " ،بن عمر رضي اهللا عنهماوكذلك ما رواه ا  
 َمَثلُ وَ  َمثـَُلُكمْ  َوِإنََّما الشَّْمِس، َمْغِربِ  ِإَلى الَعْصرِ  َصَالةِ  بـَْينَ  َما األَُمِم، ِمنَ  َخالَ  َمنْ  َأَجلِ  ِفي َأَجُلُكمْ 
 ِقيَراٍط، ِقيَراطٍ  َعَلى النـََّهارِ  ِنْصفِ  ِإَلى ِلي يـَْعَملُ  َمنْ : فـََقالَ  ُعمَّاًال، اْستَـْعَملَ  َكَرُجلٍ  َوالنََّصاَرى، اليَـُهوِد،
 ِإَلى نـََّهارِ ال ِنْصفِ  ِمنْ  ِلي يـَْعَملُ  َمنْ : قَالَ  ثُمَّ  ِقيَراٍط، ِقيَراطٍ  َعَلى النـََّهارِ  ِنْصفِ  ِإَلى اليَـُهودُ  فـََعِمَلتِ 

 ِقيَراطٍ  َعَلى الَعْصرِ  َصَالةِ  ِإَلى النـََّهارِ  ِنْصفِ  ِمنْ  النََّصاَرى فـََعِمَلتِ  ِقيَراٍط، ِقيَراطٍ  َعَلى الَعْصرِ  َصَالةِ 
 فَأَنـُْتمُ  َأَال، ْيِن،ِقيَراطَ  ِقيَراطَْينِ  َعَلى الشَّْمسِ  َمْغِربِ  ِإَلى الَعْصرِ  َصَالةِ  ِمنْ  ِلي يـَْعَملُ  َمنْ : قَالَ  ثُمَّ  ِقيَراٍط،
 َمرَّتـَْيِن، اَألْجرُ  َلُكمُ  َأالَ  ِقيَراطَْيِن، ِقيَراطَْينِ  َعَلى الشَّْمِس، َمْغِربِ  ِإَلى الَعْصرِ  َصَالةِ  ِمنْ  يـَْعَمُلونَ  الَِّذينَ 

 َحقُِّكمْ  ِمنْ  ظََلْمُتُكمْ  َهلْ : اللَّهُ  لَ قَا َعطَاًء، َوَأَقلُّ  َعَمًال  َأْكثـَرُ  َنْحنُ : فـََقاُلوا َوالنََّصاَرى، اليَـُهوُد، فـََغِضَبتِ 
  .)٢("ِشْئت َمنْ  ُأْعِطيهِ  َفْضِلي فَِإنَّهُ : قَالَ  َال،: قَاُلوا َشْيًئا؟

ألن الیهود  ؛أجر النصارى كان أكثر من أجر الیهود ن الحدیث أنّ تضمّ قال ابن حجر: "
ذلك باعتبار ما حصل لمن آمن  عملوا نصف النهار بقیراط والنصارى نحو ربع النهار بقیراط ولعل

من النصارى بموسى وعیسى فحصل لهم تضعیف األجر مرتین بخالف الیهود فإنهم لما بعث 
  .)٣("عیسى كفروا به

 اإلسالم اعتناق إلى المسارعة في النصارى أو للیهود عظیمٌ  ترغیبٌ وهذه األحادیث فیها "
 ما إلى لهم محفوظٌ  دینهم على المحافظة في الثواب من أرادوه ما وأنّ  األدیان، خاتمة هو الذي

 یحرم وال حقه، حق لذي یغمط ال فاإلسالم المجید، بالقرآن والعمل الجدید، اإلیمان ثواب من ینالون
  .)٤("أجره عامال

                                                           
  ).٢/٤٠٤انظر: التوضیح لشرح الجامع الصحیح البن الملقن (   )١(
   ).٧سبق تخریجه ص (   )٢(
 ).٤/٤٤٩فتح الباري البن حجر (   )٣(
  ).١٠١األدب النبوي للشاذلي الخولي ص (   )٤(
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  . )١("وفي الحدیث تفضیل هذه األمة، وتوفیر أْجِرها، مع قلَّة عَمِلهاقال ابن حجر: "
  :أحادیث هذا المطلبومن فوائد 

 طردضم هو كما الرجال شقائق النساء ألنّ ینسحب حكم الرجل الكتابي على المرأة الكتابیة؛ " .١
  .)٢("الدلیل خصه ما إال تبعا الرجال مع یدخلن حیث األحكام جل في

، زاد )٣("من له أجره مرتین یكون أفضل من غیره لیس كلّ " -قال ابن رجبكما –فیه أنه  .٢
 الصحابة كبار أجر على زائد أجره كتابیا كان الذي صحابيال أن ذلك على یلزم الالمناوي: "

   .)٤("الحكم هذا من وأخرجهم خصهم اإلجماع ألن األربعة كالخلفاء

في  قال الباحث: ألنه یكون عند المسلم من غیر أهل الكتاب من صدٍق في اإلیمان، وٕاخالصٍ 
  ي الغالب، واهللا تعالى أعلم.یفوق عمل مؤمن أهل الكتاب، وهذا ف العمل، وكثیٍر من العبادة ما

 ذلك ألنّ  ن؛مرتیْ  األجر لهنّ  أنّ  مع المؤمنین أمهات الثالث هؤالء مع یضمّ  لم وٕانما: قیل" .٣
 المقام لدعایة علیهم؛ االقتصار: ")٦(ن الدمشقي، زاد ابن عّال )٥("عامٌّ  هنا وما ،بهنّ  خاصٌّ 

  .)٧("إلیه

 ولیس وأمثالها، األشیاء هذه فالمراد موسى، أبي حدیث في المذكور للعدد مفهوم ال أنه" اعلم .٤
 عما الحكم ينفْ  على یدلّ  ال الشيء باسم التنصیص فإن عداها، ما ينفْ  بذكرها المقصود

  .)٨("الجمهور مذهب وهو عداه،

إلى أّن الیهودّي والنصرانّي كما ضوعف له األجر فقد ضوعف له الوزر  )٩(ذهب الطیبي .٥
 مكتوب ألنه به؛ بمعرفتهم -  وسلم علیه اهللا صلى -  بالنبي الناس لىوالعقوبة، ألنهم "أو 

                                                           
  ).٤/٤٤٩فتح الباري البن حجر (   )١(
  .٣/٣٣٣ض القدیر للمناوي فی   )٢(
  ).٢/٢٣٢فتح الباري البن رجب (   )٣(
 ).٣/٣٣٣فیض القدیر للمناوي (   )٤(
  ).١/٨٠مرقاة المفاتیح للقاري (   )٥(
هـــ)، مــن مؤلفاتــه: دلیــل  ١٠٥٧هــو الشــیخ محمــد علــي بــن محمــد بــن عــّالن البكــري الصــّدیقي الشــافعي (ت    )٦(

 ).٤/١٨٤ألثر للمحبي (الفالحین لطرق ریاض الصالحین. خالصة ا
 ).٧/١٥٨دلیل الفالحین البن عالن (   )٧(
  ).١/٥٧مرعاة المفاتیح للمباركفوري (   )٨(
هـ)، من مؤلفاته: شرح مشكاة المصابیح. الدرر  ٧٤٣اهللا الطیبي (ت عبد هو الشیخ شرف الدین الحسین بن   )٩(

  ).٢/٦٨الكامنة البن حجر (
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 الفصل الثاني

 والعكس الناس، عذاب ضعف العذاب من استوجبوا به كفروا فإذا واإلنجیل، التوراة في عندهم
 له أي العلماء، من فالن: قوله أسلوب من فهو الجهنمیین، من أنه قوة في ألنه ؛آمنوا إذا

 .)١("له المشهور قبكالل الوصف وأن العلم، في معهم مساهمة

 

  : العبد المملوك الذي أسلم وأطاع سیده.ثالثالمطلب ال
، بل بّین )٢(ممّیًزا، فإذا آمن كُمَلت درجته دارًكا عاقًال خلقه جعل اهللا للعبد شرف اآلدمیة، و 

  الحدیث أن العبد المملوك إذا أسلم وأطاع سیده حصل له أجران. 

م ألبي ذرٍّ وسل علیه اهللا صلى الّنبي لقول ا؛نسبً  عبده كان نْ وإ  ،یًنادِ  لمواله اأخً وُیعّد العبد 
 فـَْلُيْطِعْمهُ  يَِدِه، َتْحتَ  َأُخوهُ  َكانَ  َفَمنْ  َأْيِديُكْم، َتْحتَ  اللَّهُ  َجَعَلُهمُ  )٣(َخَوُلُكمْ  ِإْخَواَنُكمْ  ِإنَّ ": الغفاري

  . )٤("فََأِعيُنوُهم يـَْغِلبـُُهمْ  َما َكلَّْفُتُموُهمْ  فَِإنْ  يـَْغِلبـُُهْم، َما ُفوُهمْ ُتَكلِّ  َوالَ  يـَْلَبُس، ِممَّا َوْليُـْلِبْسهُ  يَْأُكُل، ِممَّا

 درجته أنّ  إال ده،وسیّ  العبد بین ثابتةٌ  ةوالمثلیّ  ةاألخوّ  أنَّ  وسلم علیه اهللا صلى الّنبيّ  فأخبر"
وك إذا أسلم وأطاع ؛ لذلك جاء النص صریًحا بمضاعفة األجر للعبد الممل)٥("بةقَ الرّ  كِ بملْ  قصتنَ 

  سّیده. 

                                                           
 ).٢/٤٥١ى (الكاشف عن حقائق السنن) (شرح الطیبي على المشكاة المسم   )١(
 ).٣/٩٥٩انظر: القبس في شرح الموطأ البن العربي (   )٢(
: قال ابن األثیر: "الَخَوُل: َحَشُم الرُجل وأتباُعه، وأحُدهم َخاِئٌل. َوَقْد َیُكوُن َواِحًدا، ویَقُع َعَلى الَعبِد َخَولكم   )٣(

  ).٢/٨٨ل: التَّملیك. َوِقیَل ِمَن الرِّعایة". النهایة في غریب الحدیث (واألَمة، َوُهَو َمْأُخوٌذ ِمَن التَّْخِوی
) قول النبي صلى اهللا علیه وسلم: ١٥قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب العتق)، باب ( سند الحدیث:   )٤(

  ):٢٥٤٥"العبید إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون"، رقم (
، َحدَّثََنا َواِصٌل اَألْحَدُب، َقاَل: َسِمْعُت الَمْعُروَر ْبَن -وهو: ابن الحجاج–َحدَّثََنا ُشْعَبُة َحدَّثََنا آَدُم ْبُن َأِبي ِإَیاٍس،   

: ِإنِّي ْلَناُه َعْن َذِلَك، َفَقالَ ُسوْیٍد، َقاَل: َرَأْیُت َأَبا َذرٍّ الِغَفاِريَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوَعَلْیِه ُحلٌَّة، َوَعَلى ُغَالِمِه ُحلٌَّة، َفَسأَ 
ِه؟َوَسلََّم: "َساَبْبُت َرُجًال، َفَشَكاِني ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َفَقاَل ِلي النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه  "، َأَعیَّْرَتُه ِبُأمِّ

  ثُمَّ َقاَل، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:  
) المعاصي من أمر الجاهلیة، وال یكفر صاحبها ٢٠ب (أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب اإلیمان)، با  

) ١٠) عن سلیمان بن حرب، ومسلم في صحیحه (كتاب األیمان)، باب (٣٠بارتكابها إال بالشرك، رقم (
) من طریق محمد بن جعفر، ١٦٦١إطعام المملوك مما یأكل وٕالباسه مما یلبس وال یكّلفه ما یغلبه، رقم (

   كالهما عن شعبة به بمثله.
 ).١/٩٥٩القبس في شرح موّطأ مالك بن أنس البن العربي (   )٥(
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 الفصل الثاني

َثالَثٌَة َلُهْم وعن أبي موسى األشعري رضي اهللا عنه أن النبّي صلى اهللا علیه وسلم قال: "
ٍد َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوالَعْبُد ال َمْمُلوُك ِإَذا َأْجَراِن: رَُجٌل ِمْن َأْهِل الِكَتاِب، آَمَن بَِنِبيِِّه َوآَمَن ِبُمَحمَّ

َسَن تـَْعِليَمَها، ى َحقَّ اللَِّه َوَحقَّ َمَوالِيِه، َورَُجٌل َكاَنْت ِعْنَدُه َأَمٌة فََأدَّبـََها فََأْحَسَن تَْأِديبَـَها، َوَعلََّمَها فََأحْ َأدَّ 
تَـَزوََّجَها فـََلُه َأْجَرانِ    .)١("ثُمَّ َأْعتَـَقَها فـَ

 لسیده یخلص األمین، والحافظ المطیع الخادم لسیدهفمن صفة العبد المملوك الصالح أنه "
 الخیر، یراه ما إلى یرشده وبنیه، بناته على ویحافظ وینمیه، ماله على یحرص أعماله، سائر في

 عن سیده، بخدمة القیام یلهیه فال بالواجبات قائم للحقوق، مؤد لربه وهو الشر، مواطن ىإل وینبهه
 إلیه رغب ما وٕاذا أجابها، لمكرمة دعي ما ٕاذاو  إلیها، هرول للصالة نودي ما فإذا بارئه، بحق القیام
 ذاكر، وللقرآن تارك، ولنواهیه قائم، الدین بأوامر فهو ربه، وأطاع نصحه جریمة اقتراف في سیده

  . )٢("مخاصم وللسوء
 طاعته وأجرْجُه المضاعفة في هذا الحدیث هو حصول العبد "أجر عبودیته هللا تعالى، َفوَ 

 جمیع أنّ  ذلك، یقول القاضي عیاض: ")٣("قّ الرّ  لحقوق واإلذعان دیة،العبو  مضض لهوتحمّ  لسیده،
 باختیاره، یتصرف الذى الحر بخالف لمالكه، وٕاما هللا إما األوامر؛ امتثال يف اغالبً  العبد تصرف

  .)٤("متصل أبًدا فأجره هللا، طاعة له وطاعته منافعه، من اهللا ملكه بما لمواله طائع فالعبد
  ه مرتهٌن بنْصحه له ورعایته لماله، كما بینته الروایة األخرى.وطاعة العبد لسید

 َنَصحَ  ِإَذا الَعْبدُ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل: " ماابن عمر رضي اهللا عنهَفَعِن 
  .)٥("َمرَّتـَْين َأْجُرهُ  َلهُ  َكانَ  رَبِِّه، ِعَباَدةَ  َوَأْحَسنَ  َسيَِّدُه،

                                                           
  ).٥٣سبق تخریجه ص (   )١(
 ).١٠١األدب النبوي للشاذلي الخولي ص (   )٢(
  ).١/١٣٧شرح صحیح البخاري البن بطال (   )٣(
  ).٥/٤٣٦إكمال المعلم للقاضي عیاض (   )٤(
) العبد إذا أحسن عبادة رّبه ونصح ١٦قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب العتق)، باب ( :سند الحدیث   )٥(

  ):٢٥٤٦سّیده، رقم (
، َعِن اْبِن ُعَمَر - وهو: مولى ابن عمر–، َعْن َناِفٍع -وهو: ابن أنس–اللَِّه ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك عبد َحدَّثََنا

  حدیث.َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، وذكر ال
  تخریج الحدیث:

) ٢٥٥٠) العبد إذا أحسن عبادة رّبه ونصح سّیده، رقم (١٦أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب العتق)، باب (
من طریق یحیى بن سعید القّطان، عن عبید اهللا بن عمر العمرّي، ومسلم في صحیحه (كتاب األیمان)، باب 

  ) من طریق مالك بن أنس.  ١٦٦٤اهللا، رقم ( ) ثواب العبد وأجره إذا نصح لسیده وأحسن عبادة١١(
  كالهما: (عبید اهللا و مالك) عن نافع به بمثله.
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 وأنماه حفظه یدرِ یُ في تفسیر معنى الّنْصح الوارد في الحدیث: " )١(بو الولید الباجيقال أ
 ،مرتین أجره له وجل عز هربّ  عبادة ذلك مع نسَ حْ وأَ ، هُ نْ خَ یَ  ولم ،والمباح الطاعة في أمره وامتثل

 مأمورٌ  هوو  سیده بطاعة وعاملٌ  ،اهللا بطاعة عاملٌ  ألنه ن؛یْ عاملَ  رأجْ  له أنه -أعلم واهللا- یرید
  .)٢("بذلك

 اعمّ  مسئولٌ  وهو ماله، يف راعٍ  هألنّ  ده؛سیّ  حِ صْ نُ  على المملوك ّض حَ  فیهقال ابن بطال: "
  .)٣("مواله طاعة على اهللا طاعة يف أجره فضل نتبیّ  فلهذا ؛اهللا طاعة نصحه أثر أنّ  فبان ،رِعياستُ 

 اْلَمْمُلوكِ  لِْلَعْبدِ سلم قال: "وعن أبي هریرة رضي اهللا عنه، أّن رسول اهللا صلى اهللا علیه و 
 َوالَِّذي: "- عقب الحدیث السابق– قال أبو هریرة معّلًقا .)٤("اْلُمْصِلحِ ولفظ مسلم: " ،"َأْجَرانِ الّصاِلِح 

  ".َمْمُلوكٌ  َوأَنَا َأُموتَ  َأنْ  َألَْحَبْبتُ  أُمِّي، َوِبرُّ  َواْلَحجُّ، اِهللا، َسِبيلِ  ِفي اْلِجَهادُ  َلْوَال  بَِيِدِه، ُهَريـَْرةَ  أَِبي نـَْفسُ 

  .)٥("َأْجَرانِ  َلهُ  َكانَ  َمَوالِيِه، َوَحقَّ  اهللاِ  َحقَّ  اْلَعْبدُ  َأدَّى ِإَذاوفي روایٍة أخرى عن أبي هریرة مرفوًعا:"

                                                           
هـــ)، مــن مؤلفاتــه: المنتقــى شــرح الموطــأ.  ٤٧٤هـو الشــیخ أبــو الولیــد ســلیمان بــن خلــف بــن سـعد البــاجي (ت    )١(

 ).١٠/٣٦٥تاریخ اإلسالم للذهبي (
 ).٧/٣٠٧المنتقى شرح الموطأ للباجي (   )٢(
  ).٧/٦٦شرح صحیح البخاري البن بطال (   )٣(
) العبد إذا أحسن عبادة رّبه ونصح ١٦قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب العتق)، باب ( سند الحدیث:   )٤(

  ):٢٥٤٨سّیده، رقم (
ٍد، َأْخَبَرَنا   وهو: –، َعِن الزُّْهِريِّ -ن یزیدوهو: اب–، َأْخَبَرَنا ُیوُنُس - هو ابن وهب–اللَِّه عبد َحدَّثََنا ِبْشُر ْبُن ُمَحمَّ

  ، َسِمْعُت َسِعیَد ْبَن الُمَسیِِّب، َیُقوُل: َقاَل َأُبو ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنه، وذكر الحدیث.-محمد بن مسلم
  تخریج الحدیث:   
رّبه، ) ثواب العبد وأجره إذا نصح لسّیده وأحسن عبادة ١١أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب األیمان)، باب (  

  اهللا بن وهب وأبي صفوان األموي. كالهما عن یونس بن یزید األیلي به بنحوه.عبد ) من طریق١٦٦٥رقم (
) ثواب العبد وأجره إذا نصح لسّیده ١١قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب األیمان)، باب ( سند الحدیث:   )٥(

  ):١٦٦٦وأحسن عبادة رّبه، رقم (
وهو: محمد بن –، َقاَال: َحدَّثََنا َأُبو ُمَعاِوَیَة -وهو: محمد العالء–َأِبي َشْیَبَة، َوَأُبو ُكَرْیٍب  َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبنُ 

، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة -وهو: ذكوان السمان–، َعْن َأِبي َصاِلٍح -وهو: سلیمان بن مهران–، َعِن اْألَْعَمِش - خازم
  رضي اهللا عنه، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
الحمید الضّبّي عن األعمش به عبد من طریق جریر بن -عقب الموضع السابق–أخرجه مسلم في صحیحه 

 بمثله.
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 الفصل الثاني

 اْلَعْبدُ  اعَ َأطَ  ِإَذا": َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  ُهَرْیَرَة، َأِبيوفي روایٍة أخرى عن 
 ِلي َكانَ : َفَقالَ  ُیْبِكیَك؟ َما: َلهُ  َفِقیلَ  َفَبَكى َراِفٍع، َأُبو َفُأْعِتقَ : )١(َقالَ  ،"َأْجَرانِ  َلهُ  َكانَ  َسيَِّدهُ  َوَأطَاعَ  رَبَّهُ 

  .)٢(َأَحُدُهَما َفَذَهبَ  َأْجَرانِ 

 وأنّ  ،علیه ةبالمتوجّ  هربّ  بعبادة والقائم ،دهلسیّ قال النووي: "المملوك المصلح: هو الناصح 
  . )٣("قّ بالرّ  والنكساره ،نیْ بالحقَّ  لقیامه ؛نأجریْ  له

 إحسان :وهما ،الشرطین من تقدم ما یشمل الصالح اسموانتصر له ابن حجر بقوله: "
  . )٤("وغیرها الخدمة من حقه أداء تشمل السید ونصیحة .للسید والنصح العبادة

جمیع األناسّي عباد اهللا تعالى، فأراد تمییزه بكونه أّن : "وسبب وْصف العْبد بالمملوك
   .)٦("مملوكٍ  وغیر امملوكً  یكون أن من أعمّ  العبد ألنّ " ، و)٥(مملوًكا للناس"

  .)٧("العبودیة على مأجورٍ  غیر أنه ظانٌّ  نّ یظُ  لئّال وقیل: إنما بّین الشارع ذلك "

                                                           
  ).١/١٣٩القائل هو: ثابت الُبناني الراوي عن أبي رافع. انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (   )١(
  ):٢١قال اإلمام إسحاق بن راهویه في مسنده رقم (سند الحدیث:    )٢(

، َعْن َأِبي َراِفٍع َأْخَبرَ   اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ثَاِبٍت اْلُبَناِنيِّ ، َعْن َأِبي - واسمه: ُنفیع–َنا ُسَلْیَماُن ْبُن َحْرٍب، أخبرنا َحمَّ
  ُهَرْیَرة رضي اهللا عنه، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
) عن ٦٤٢٧نده رقم () عن عفان بن مسلم، وأبو یعلى الموصلي في مس٨٥٣٨أخرجه أحمد في مسنده رقم (

  -دون قصة أبي بكاء أبي رافع–هدبة بن خالد 
  كالهما: (عفان وهدبة) عن حماد به بمثله.

  دراسة رجال اإلسناد:
  رجاله كلهم ثقات.

  الحكم على الحدیث:
  إسناده صحیح. 

إسناده )، قال: "١٤/٢١٧وممن صححه من العلماء: الشیخ شعیب األرنؤوط في تعلیقه على المسند (
  ".ح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشیخین غیر حماد، فمن رجال مسلمصحی

  ).١١/١٣٦شرح النووي على صحیح مسلم (   )٣(
 ).٥/١٧٥فتح الباري البن حجر (   )٤(
 ).٢/١٢١عمدة القاري للعیني (   )٥(
  )١٣/١٠٩( المصدر السابق   )٦(
  ).١٦/٢٢٦التوضیح لشرح الجامع الصحیح البن الملقن (   )٧(
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 الَمْمُلوكُ علیه وسلم قال: "وعن أبي موسى األشعري رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا 
  .)١("أْجَرانِ  َلهُ  والطَّاَعةِ  والنَِّصيَحةِ  الَحقِّ  ِمنَ  َعَلْيهِ  َلهُ  الَِّذي َسيِِّدهِ  إَلى ويـَُؤدِّي رَبِّهِ  ِعَباَدةَ  ُيْحِسنُ  الَِّذي

   ِمنَ  َعَلْيهِ  الَِّذي َمِليِكهِ  َلىإِ  َأدَّى َما َوَأْجرُ  رَبِِّه، ِعَباَدةَ  َأْحَسنَ  َما َأْجرُ : َأْجَرانِ  َلهُ زاد بعضهم: "
  .)٢("اْلَحقِّ 

                                                           
) كراهیة التطاول على الرقیق، ١٧قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب العتق)، باب ( سند الحدیث:   )١(

  ):٢٥٥١وقوله: عبدي أو َأَمتي، رقم (
ُد ْبُن الَعَالِء، َحدَّثََنا َأُبو ُأَساَمَة   ،هو ابن عبداهللا بن أبي بردة–ٍد ، َعْن ُبَریْ -وهو حماد بن أسامة–َحدَّثََنا ُمَحمَّ

  ، َعْن َأِبي ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنه.-وهو ابن أبي موسى األشعري–َعْن َأِبي ُبْرَدَة 
  تخریج الحدیث:

  تفّرد به البخاري دون مسلم.
  ):٧٣٠٨قال أبو یعلى الموصلي في مسنده رقم ( سند الحدیث:   )٢(

 وهو ابن–، َعْن ُبَرْیٍد - وهو حماد بن أسامة–َساَمَة ، َحدَّثََنا َأُبو أُ -وهو محمد بن العالء–َحدَّثََنا َأُبو ُكَرْیٍب   
، َعْن َأِبي ُموَسى، وذكر الحدیث السابق -وهو ابن أبي موسى األشعري–اهللا بن أبي بردة، َعْن َأِبي ُبْرَدَة عبد

  مع الزیادة المذكورة هنا.
  تخریج الحدیث:  
)، وفي السنن الكبرى ٦٠في اآلداب رقم ( ) عن أبي سعید، والبیهقي٤٧٥أخرجه الرویاني في مسنده رقم (  

الحمید الحارثي، كالهما: (أبو سعید، الحارثي) عن أبي أسامة حماد عبد ) من طریق أحمد بن١٥٨٠٨رقم (
  بن أسامة به بمثله.

  دراسة رجال اإلسناد:  
 اهللا بن أبي بردة األشعري:عبد برید بن -

یحیى بن سعید القطان، والترمذي وابن حجر وزاد: وثقه ابن معین، والعجلي، وأبو داود وزاد: روى عنه 
  یخطئ قلیًال، وذكره ابن حبان في الثقات وزاد: یخطئ.

روى عنه األئمة وقال النسائي: لیس به بأس، وقال في الضعفاء: لیس بذاك القوي. وقال ابن عدي: "
، وهو صدوٌق، وقد أدخله والثقات، ولم یرِو عنه أحٌد أكثر مما رواه أبو أسامة، وأحادیثه عنه مستقیمة

أصحاب الصحاح فیها، وقد اعتبرُت حدیثه فلم أَر فیه حدیثًا ُأنكره، وأرجو أن ال یكون ببریٍد هذا بأًسا"، وقال 
الذهبي في السیر: صدوق، زاد في تاریخ اإلسالم: موّثٌق، وقال في "من ُتكّلم فیه وهو ُمَوّثٌق": ثقة كبیٌر، 

  دیث مناكیر.وقال اإلمام أحمد: یروي أحا
  وقال أبو حاتم الرازي: لیس بالمتین ُیكتب حدیثه، وقال أیًضا: ال ُیحتّج به.

)، ١٥٥٩)، سنن الترمذي رقم (١٤٥)، الثقات للعجلي رقم (٣٠٧٨رقم ( - روایة الدوري–تاریخ ابن معین 
)، الكامل ٧٣م ()، الضعفاء والمتروكون للنسائي رق٦/١١٦)، الثقات البن حبان (٦٥٨تقریب التهذیب رقم (

)، تاریخ ٦/٢٥٢)، السیر للذهبي (٥٥٢)، الكاشف للذهبي رقم (٢٤٧- ٢/٢٤٥في الضعفاء البن عدي (
= 
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وفي روایٍة أخرى تبّین أّن األجر معلٌَّق إذا استمّر العبد في هذین الفرضین حتى الوفاة، 
 يـُتَـَوفَّى َأنْ  لِْلَمْمُلوكِ  نِِعمَّافعن أبي هریرة رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال: "

ا َسيِِّدِه، َوَصَحابَةَ  اِهللا، َدةَ ِعَبا ُيْحِسنُ    . )١("َلهُ  نِِعمَّ

 باألجر أبشر فالن، یا: قالعبد على مرّ  إذا عنه اهللا رضي عمر وكان: ")٢(زاد البیهقي
  .)٣("مرتین

 أفضل كان اهماوأدّ  بهما مفقا فرضان علیه كان من أنَّ  على یدلّ  هذا: ")٤(البرّ عبد قال ابن
 ،الزكاة :فیه یدخل وهذا، أعلم واهللا الفرائض من زاد ما سائر وكذلك ،اهوأدّ  واحد علیه كان ممن

  .)٥("رهكْ ذِ  یطول مما ذلك وغیر ،الوالدین وبرّ  ،والحجّ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 

العلل ومعرفة الرجال ألحمد رقم  )،٥١من ُتكّلم فیه وهو ُمَوّثٌق للذهبي رقم ()، ٣/٨٢٢اإلسالم للذهبي (
  ).٤/٥٠ل ()، تهذیب الكما٢/٤٢٦)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (١٣٨٠(

قال الباحث: هو ثقة، وٕاطالق أحمد للمنكر هنا إنما یرید به التفّرد، ألن ابن عدي سبر حدیثه فلم یجد له 
حدیثًا منكًرا، وناهیك بروایة یحیى القطان عنه وهو ال یروي إال عن ثقة، وذْكر ابن حبان له في الثقات مع 

 عن تلك الكلمة؛ ألنها تشي أن هذا الراوي عنده زیادة قوله "یخطئ" هو أقوى من ذكره في الثقات غفًال 
  بعض األخطاء التي ال تنزله عن درجة الثقة وال تؤثر في حدیثه.

  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

  إسناده صحیح.
ه ) ثواب العبد وأجره إذا نصح لسید١١قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب األیمان)، باب ( سند الحدیث:   )١(

  ):١٦٦٧وأحسن عبادة اهللا، رقم (
ُد ْبُن َراِفٍع، َحدَّثََنا زَّاِق عبد َحدَّثََنا ُمَحمَّ ، َعْن - وهو: ابن راشد–، َحدَّثََنا َمْعَمٌر - وهو: ابن همام الصنعاني–الرَّ

اِم ْبِن ُمَنبٍِّه، َقاَل: َهَذا َما َحدَّثََنا َأُبو ُهَرْیَرَة، َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّ    ى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.َهمَّ
  تخریج الحدیث:

) العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح لسّیده، رقم ١٦أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب العتق)، باب (
ِنْعَم َما ِألََحِدِهْم ُیْحِسُن ِعَباَدَة ) من طریق أبي صالح عن أبي هریرة رضي اهللا عنه مرفوًعا بلفظ: "٢٥٤٩(
   ".ِه َوَیْنَصُح ِلَسیِِّدهِ َربِّ 

هـــ)، مــن مؤلفاتــه: الســنن الكبــرى، معرفــة  ٤٥٨هــو الشــیخ أبــو بكــر أحمــد بــن الحســین بــن علــي البیهقــي (ت    )٢(
  ).١٠/٩٥السنن واآلثار. تاریخ اإلسالم للذهبي (

رزاق العبد ) من طریق أحمد بن منصور الرمادي، عن١٥٨١١أخرجه البیهقي في السنن الكبرى رقم (   )٣(
  الصنعاني، عن معمر بن راشد، عن همام بن منبه، عن أبي هریرة به. وٕاسناده صحیح.

هـــ)، مــن مؤلفاتــه:  ٤٦٣البر القرطبــي (عبــد اهللا بــن محمــد الشــهیر بــابنعبــد هــو الشــیخ أبــو عمــر یوســف بــن   )٤(
  ).١٠/١٩٩التمهید، االستذكار. تاریخ اإلسالم للذهبي (

  ).٨/٥٤١(البّر عبد االستذكار البن   )٥(
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 اهللا طاعة ألنّ  متساویان؛ ناألجریْ  إنّ : قالیُ  الب معّلًقا على األجرْین السابقْین: "قال المهلّ 
 طاعة، وتعّقبه العراقي بقوله: ")٣(، والعینيّ )٢(ن، وأقّره ابن الملقّ )١("المخلوقین طاعة من أوجب

  .)٤("والوالد والمالك الزوج وطاعة األمر أولي كطاعة وذلك اهللا، طاعة من هي بها المأمور المخلوق

" أنه ُیْؤجر على العمل الواحد له أجره مّرتْينفإن قال قائٌل: ُیفهم من قوله في الحدیث: "
 والنصح اهللا عبادة مختلفین بعملین یأتي ألنهكّل عمٍل إال مّرًة واحدًة؛  مّرتْین، مع أّنه ال ُیؤجر على

 وال أجرها واحدةٍ  كلّ  على رجَ ؤْ یُ  بطاعتین آتٍ  كلّ  وكذا ،مرة العملین من كل على فیؤجر لسیده
  . قال العراقي: یحتمل أمرین:بذلك للعبد خصوصیة

اعة اهللا واآلخر طاعة مخلوق خّصه أنه لما كان جنس العمل مختلًفا؛ ألن أحدهما ط أحدهما:
بحصول أجره مرتین؛ ألنه یحصل له الثواب على عمل ال یأتي في حق غیره، بخالف 
من ال یأتي في حّقه إال طاعة خاصة فإنه یحصل أجره مرة واحدة، أي: على كل عمٍل 

د أجر، وأعماله من جنٍس واحٍد لكن تظهر مشاركة المطیع ألمیره والمرأة لزوجها والول
  لوالده له في ذلك.

یمكن أن یكون في العمل الواحد طاعة اهللا وطاعة سیده فیحصل له على العمل الواحد  ثانیهما:
  .)٥(األجر مرتین المتثاله بذلك أمر اهللا، وأمر سیده المأمور بطاعته واهللا أعلم

 جرأ على وزیادتها األجور كثرة به المراد التضعیف یكون أن إماوقال القاضي عیاض: "
 بما تعالى، اهللا طاعة من الواحد العمل أجر يف المعروف التضعیف وجه على یكون أو ،الحرّ 

 من أخر ألسبابٍ  ذلك فعّ ضُ  كما علیه، تعالى اهللا من ًال تفضّ  العبودیة، وربقة الرق من به امتحن
  .)٦("ذلك وغیر بالمدینة والمقام المرض،

 طاعة وأجر" لیس "أجر طاعة رّبه أجران كان لهوذهب الصنعاني إلى أن المراد بقوله: "
 قوله نظیر عمل كل أجر له یضاعف المراد بل ،عاملٍ  عمل یضیع ال اهللا أن معلومٌ  فإنه ،موالیه
  . )٧(")٣١(األحزاب:  M +  *   )L :تعالى

                                                           
  ).٧/٦٧نقله ابن بطال في شرح البخاري (   )١(
 ).١٦/٢٢٥التوضیح لشرح الجامع الصحیح (   )٢(
  ).١٣/١٠٩عمدة القاري للعیني (   )٣(
 ).٦/٢٢٥طرح التثریب للعراقي (   )٤(
  ).٦/٢٢٦انظر: طرح التثریب للعراقي (   )٥(
  ).٥/٤٣٦إكمال المعلم للقاضي عیاض (   )٦(
  ).١/٥١٥الجامع الصغیر للصنعاني ( التنویر شرح   )٧(
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هذا هو الصحیح، یؤّكده عموم قول النبي صلى اهللا علیه وسلم في الحدیث قال الباحث: 
  ".يُؤتْون أجرهم مّرتْين ثالثةٌ السابق: "

  :أحادیث هذا المطلبومن فوائد 

 فله البر أفعال من كان فعل أي من معنیین في أحسن من أن َعَلى دلیل فیه": بالمهلّ  قال .١
 موالیه وحق اهللا حق أدى بكونه مرتین األجر وحصول یشاء، لمن یضاعف واهللا مرتین أجره
 .)١("الحدیث به نطق كما

 مع به والقیام ،هتِ وذلِّ  قِّ الرِّ  مضض على الصبر لفضْ  على اأیضً  دلیلٌ  فیه" البّر:عبد قال ابن .٢
 لجسیم وأوجبها العمل أفضل من للرقاب العتق كان مثله كان وما ولهذا ،السید بحق ذلك

  .)٢("الثواب

 إال العبودیة، حال يف حجٌّ  وال جهادٌ  العبد على لیس أنهقول أبي هریرة السابق فیه دلیٌل على: " .٣
 طاقته بقدر منه العبد على فیجب البلد، بتلك یكون مسلمٍ  كلّ  الجهاد فیلزم ،عدوّ  ببلدٍ  ینزل أن

 عن یخرج أن له ولیس لنفسه، مالك غیر أنه أجل من علیه یجب لم فإنما :الحج وأما .عهووسْ 
 غیر والعبد ،سبیًال  إلیه استطاع من اهللا خاطب وٕانما إلیه، الحاجة به وما سیده تصرف

 یلزم ما لوالتذلّ  القول ولین الجناح، خفض من منه العبد فیلزم :الوالدین برّ  وأما .طیعمست
 وكسبه مواله، على وكسوته نفقته ألن یلزمه؛ فال والكسوة بالنفقة علیهما يالسع وأما المسلمین،

 .)٣("بإذنه إال منه يءٍ ش يف له فتصرّ  وال لمواله،

 لكونه إما ،- كالزكاة وغیره– المالیة للعبادات -یرةیعني أبا هر – ضیتعرّ  م"ل قال ابن حجر: .٤
 ،السید إذن بدون القربات في صرفه فیمكنه ،حاجته قدر على یزید مالٌ  له یكن لم ذاك إذ كان
  .)٤("السید إذن بغیر ماله في یتصرف أن للعبد أنّ  یرى كان ألنه وٕاما

  
   

                                                           
  ).٣/٤٧٦نقله ابن الملقن في التوضیح لشرح الجامع الصحیح (   )١(
  ).٨/٥٤١البّر (عبد االستذكار البن   )٢(
  ).٧/٦٧شرح صحیح البخاري البن بطال (   )٣(
  ).٥/١٧٦فتح الباري البن حجر (   )٤(
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  : من أعتق َأَمًة بعد أن رباها ثم تزوجها.رابعلمطلب الا
ده ویأتمرن بأمره، فإن ت العادة بامتالك الرجل لإلماء والجواري، فإنهن یكّن خدًما عنرَ لما جَ 

فأكرمها وأطعمها وأدبها وعّلمها ثم أعتقها وتزوجها فإن اهللا یضاعف له األجر  أحسن إلى َأَمِتهِ 
   مّرتین.

َثالَثٌَة َلُهْم " عن أبي موسى األشعري رضي اهللا عنه أن النبّي صلى اهللا علیه وسلم قال:ف
ٍد َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوالَعْبُد ال َمْمُلوُك ِإَذا َأْجَراِن: رَُجٌل ِمْن َأْهِل الِكَتاِب، آَمَن بَِنِبيِِّه َوآَمَن ِبُمَحمَّ

تَْأِديبَـَها، َوَعلََّمَها فََأْحَسَن تـَْعِليَمَها،  َأدَّى َحقَّ اللَِّه َوَحقَّ َمَوالِيِه، َورَُجٌل َكاَنْت ِعْنَدُه َأَمٌة فََأدَّبـََها فََأْحَسنَ 
تَـَزوََّجَها فـََلُه َأْجَرانِ    .)١("ثُمَّ َأْعتَـَقَها فـَ

 قالعتْ  أجر فله فیتزوجها هُ تَ مَ أَ  یعتق الذى: "مبّیًنا سبب هذه المضاعفة قال ابن بطال
 التواضع، من وافرٍ  بحظٍّ  آخذٌ  للكبر، مفارقٌ  فهو هذا فعل ومن. والتعلیم التأدیب وأجر ویج،زْ والتّ 

 ُمَقابَلة يف أجرٌ ، وانتصر لهذا الرأي: المناوي وقال: ")٢("ومنصبٍ  شرفٍ  ذات بنكاح للمباهاة وتاركٌ 
 ِألَنّ  ،ِفیهِ  یْدخل قد َأنه َمعَ  والتعلیم التَّْأِدیب َبین وغایر ،وتزویجها عتاقهاإل َوأجرٌ  ،وتأدیبها تعلیمها

  .)٣("أخروي َوالثَّاِني ،ُدْنَیِويّ  األول :َأو ،َشْرِعيّ  يَوالثَّانِ  ،عرفيّ  األول
وذهب العیني إلى أن المضاعفة إنما هي بسبب العتق والزواج دون التأدیب والتعلیم، قال: 

 يفِ  اْألجر یوجبان والتعلیم التَّْأِدیب ِألَن: قلت اْلكل؟ یْعتَبر َولم اْثَنتَانِ  إالَّ  یْعَتبر ِلمْ  ِلمَ : قلت َفِإن"
ا یكن َفلم النَّاس َوَجِمیع َواْألَْوَالد اْألَْجَنِبيّ  : وهما اْلِجَهتَْیِن، ِفي إالَّ  اِالْعِتَبار یْبق َفلم باإلماء، ُمْخَتص 

 ِألَن: قلت اآلخرین؟ اْألَمرْینِ  ذكر َفاِئَدة َفَما َأمرْین، اْلُمْعَتبر َكانَ  ِإذا: قلت َفِإن. والتزوج اْلعْتق
 َزوجَها تعین َأن ِإَلى َوأقرب برَكة َأكثر المعلمة المؤدبة اْلَمْرَأة تزوج ِإذْ  ِلْألجِر، أكمل تعلیموال التَّْأِدیب

  .)٤("دینه على
 على بواحد األجرین تفسیرهم من - أي أهل العلم– لهم الحامل هو هذا وكانقال القاري: "

 ألن بالعتق؛ أعظم حسانإ بعد أعظم إحسانا إلیها محسنا یصیر ألنه التزوج؛ على وآخر العتق
 تعالى قال بقاهره، المقهور إلحاق إلى الترقي فیه والثاني وأسره، الرق قهر من تخلیص فیه األول

  .)٥(")٢٢٨(البقرة: Ml  k   j  i  hL: الزوجات في

                                                           
  ).٥٣سبق تخریجه ص (   )١(
 ).١/١٧٣شرح صحیح البخاري البن بطال (   )٢(
  ).١/٤٨١التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )٣(
  ).٢/١١٩عمدة القاري للعیني (   )٤(
  ).١/٧٩مرقاة المفاتیح للقاري (   )٥(
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 ذإ ،التعاظم وترك النفس وٕاذالل الكبر قمع من فیه لما ؛بالتزویج العتق نرَ قَ قال المناوي: "
 .)١("ومال وأصالة شرف ذات یتزوج ولم تزوجها حتى بعتقها دهاسی یكتف لم

 َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعْنُه، اللَّهُ  َرِضيَ  ُموَسى َأِبي َعنْ  أخرى روایةٍ وفي 
َها فََأْحَسنَ  ،)٢(فـََعاَلَها َجارِيَةٌ  َلهُ  َكاَنتْ  َمنْ ": َوَسلَّمَ    .)٣("َأْجَران َلهُ  َكانَ  َوتـََزوََّجَها اَأْعتَـَقهَ  ثُمَّ  ِإلَيـْ

 َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُموَسى َأِبي َعنْ أخرى  وفي روایةٍ 
 َأْعتَـَقَها ثُمَّ  تَْأِديبَـَها، فََأْحَسنَ  َوَأدَّبـََها تـَْعِليَمَها، فََأْحَسنَ  فـََعلََّمَها َولِيَدٌة، ِعْنَدهُ  َكاَنتْ  رَُجلٍ  َأيَُّما: "َوَسلَّمَ 

 َأدَّى َمْمُلوكٍ  َوَأيَُّما َأْجَراِن، فـََلهُ  ِبي َوآَمنَ  بَِنِبيِّهِ  آَمنَ  الِكَتاِب، َأْهلِ  ِمنْ  َرُجلٍ  َوَأيَُّما َأْجَراِن، فـََلهُ  َوتـََزوََّجَها
  .)٤("َأْجَرانِ  فـََلهُ  رَبِّهِ  َوَحقَّ  َمَوالِيهِ  َحقَّ 

َماء من دلَ وَ  َما: َوَأصلَها ،ةمَ أَ : ي"ألولیدة: ومعنى ا  كلّ  على طلقأُ  ثمَّ  ،الرجل ملك ِفي اْإلِ
": "أي یجامعها، وفائدة هذا القید أنه مع اهَ ؤُ طَ يَ  ةً مَ أَ  هُ دَ نْ عِ  تْ انَ ٌل كَ جُ رَ ، وجاء في روایٍة أخرى: ")٥("ةٍ مَ أَ 

  .)٦(هذا أیًضا یحصل له الثواب في تربیتها"

                                                           
  ).٣/٣٣٣فیض القدیر للمناوي (   )١(
  ).٣/٣٢١ي غریب الحدیث (قال ابن األثیر: "أي: أنفق علیها". النهایة ف عالها:   )٢(
) فضل من أّدب جاریته وعّلمها، رقم ١٤قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب العتق) باب ( سند الحدیث:   )٣(

)٢٥٤٤:(  
ٍف  َد ْبَن ُفَضْیٍل، َعْن ُمَطرِّ : وهو–، َعِن الشَّْعِبيِّ -وهو: ابن طریف–َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهیَم، َسِمَع ُمَحمَّ

، َعْن َأِبي ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: - وهو: ابن أبي موسى األشعري–، َعْن َأِبي ُبْرَدَة - عامر بن شراحیل
  َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
) من ١٥٤مته ثم یتزّوجها، رقم () فضیلة إعتاقه أ١٤أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب النكاح)، باب (

  اهللا عن مطّرف به بنحوه.عبد طریق خالد بن
) اتخاذ السراري ومن أعتق جاریته ١٣قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب النكاح)، باب ( سند الحدیث:   )٤(

  ):٥٠٨٣ثم تزوجها، رقم (
، َحدَّثََنا -و: ابن زیادوه–الَواِحِد عبد َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل، َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن َصاِلٍح الَهْمَداِنيُّ

وهو: أبو –، َعْن َأِبیِه -وهو: ابن أبي بردة–، َقاَل: َحدَّثَِني َأُبو ُبْرَدَة - وهو: عامر بن شراحیل–الشَّْعِبيُّ 
  لَّم، وذكر الحدیث.، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوسَ -موسى األشعري
  تخریج الحدیث:

  تفّرد بهذه الروایة البخاري دون مسلم.
 ).٢٠/٧٩عمدة القاري للعیني (   )٥(
  ).١/٧٨مرقاة المفاتیح للقاري (   )٦(
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 َسَألَ  ُخَراَسانَ  َأْهلِ  ِمنْ  َرُجًال  َرَأْیتُ : َقالَ  اْلَهْمَداِنيِّ  َصاِلحٍ  ْبنِ  َصاِلحِ  َعنْ رى وفي روایٍة أخ
،  ثُمَّ  َأَمَتُه، َأْعَتقَ  ِإَذا الرَُّجلِ  ِفي َیُقوُلونَ  ُخَراَسانَ  َأْهلِ  ِمنْ  ِقَبَلَنا َمنْ  ِإنَّ  َعْمٍرو، َأَبا َیا: َفَقالَ  الشَّْعِبيَّ
 اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  َأِبیِه، َعنْ  ُموَسى، َأِبي ْبنُ  ُبْرَدةَ  َأُبو َحدَّثَِني: الشَّْعِبيُّ  َفَقالَ  َبَدَنَتُه، َكالرَّاِكبِ  ُهوَ فَ : َتَزوََّجَها

 النَِّبيَّ  َوَأْدَركَ  ِبيِِّه،بِنَ  آَمنَ  اْلِكَتابِ  َأْهلِ  ِمنْ  َرُجلٌ : َمرَّتـَْينِ  َأْجَرُهمْ  يـُْؤتـَْونَ  َثَالثَةٌ : "َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى
َقُه، َواتـَّبَـَعهُ  بِهِ  َفآَمنَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى  َوَحقَّ  تـََعاَلى اهللاِ  َحقَّ  َأدَّى َمْمُلوكٌ  َوَعْبدٌ  َأْجَراِن، فـََلهُ  َوَصدَّ
 َأْعتَـَقَها ثُمَّ  َأَدبـََها، فََأْحَسنَ  َأدَّبـََها ثُمَّ  ِغَذاَءَها، فََأْحَسنَ  اَهافـََغذَ  َأَمةٌ  َلهُ  َكاَنتْ  َوَرُجلٌ  َأْجَراِن، فـََلهُ  َسيِِّدِه،
  .)١("َأْجَرانِ  فـََلهُ  َوتـََزوََّجَها

؛ ركوبها له ُیكره بدنة أهدى ومن اهللا، بیت إلى ُتهدى الناقة ومعنى استدالل أهل العراق: أنّ 
 بمنزلة فهي هللا، رةمحرّ  علهاج فقد ةً مَ أَ  أعتق من وكذلك ملكه، عن وأخرجها هللا، جعلها قد ألنه

  ، فرّد علیهم الشعبي بهذا الحدیث.بدنته ركب قد كأنه كان تزوجها فإذا البدنة،

رضي اهللا  حییىّ  تة بنمع صفیّ  هِ لِ عْ فِ اهللا علیه وسلم ب النبي صلى قام :لعظیم هذا األجرو 
 فََأْعتَـَقَها َصِفيَّةَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى يُّ النَّبِ  َسَبى": قال َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسعنها، فعن 

  .)٢("َفَأْعتَـَقَها نـَْفَسَها َأْصَدقـََها": َقالَ  َأْصَدَقَها؟ َما :ِألََنسٍ  ثَاِبتٌ  َفَقالَ  ".َوتـََزوََّجَها

                                                           
) وجوب اإلیمان برسالة نبینا محمد ٧٠قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب (سند الحدیث:    )١(

  ):١٥٤إلى جمیع الناس، ونسخ الملل بمّلته، رقم (صلى  اهللا علیه وسلم 
–، َعْن َصاِلِح ْبِن َصاِلٍح اْلَهْمَداِني، َعِن الشَّْعِبيِّ -وهو: ابن بشیر–َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َیْحَیى، َأْخَبَرَنا ُهَشْیٌم 

، َفَقاَل، وذكر الحدیث.، َقاَل: َرَأْیُت َرُجًال ِمْن َأْهِل ُخَراَساَن َسَأَل الشَّ -وهو: عامر بن شراحیل   ْعِبيَّ
  تخریج الحدیث:

) قول اهللا {واذكر في الكتاب مریم إذ انتبذت من ٤٨أحادیث األنبیاء)، باب (أخرجه البخاري في صحیحه (
) ٧٠اهللا بن المبارك، ومسلم في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب (عبد ) من طریق٣٤٤٦أهلها}، رقم (

) ١٥٤حمد صلى اهللا علیه وسلم إلى جمیع الناس، ونسخ الملل بمّلته، رقم (وجوب اإلیمان برسالة نبینا م
  من طریق عبدة بن سلیمان، وسفیان بن عیینة، وشعبة بن الحجاج.

 جمیعهم: (عبد اهللا، عبدة، سفیان، شعبة) عن صالح بن صالح به بنحوه.
  ):٤٢٠١غزوة خیبر)، رقم (قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب المغازي)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

الَعِزیِز ْبِن ُصَهْیٍب، َقاَل: عبد ، َعنْ -وهو: ابن الحجاج–، َحدَّثََنا ُشْعَبُة -وهو: ابن أبي إیاس–َحدَّثََنا آَدُم 
  َسِمْعُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه َیُقوُل، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
)، ٥٠٨٦) من جعل عتق األمة صداقها، رقم (١٤النكاح)، باب ( أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب

) من طریق ١٣٦٥) فضیلة إعتاقه أمته ثم یتزّوجها، رقم (١٤ومسلم في صحیحه (كتاب النكاح)، باب (
  حماد بن زید عن ثابت وشعیب بن الحبحاب عن أنس به بنحوه.
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  مرتین في موضوع اَألَمِة یكون لمن: مجموع الروایات أن مضاعفة األجرویخلص ب

زاد الصنعاني: أي:  ،)١(": یقول المناوي: "غذاها: بتخفیف الذال المعجمة"ِغَذاَءَها ْحَسنَ فَأَ  اَهاَغذَ " .١
 .)٢("معیشتها وأحسن مثواها أكرم"

 هو األدب إذ الخدمة؛ بآداب قیتعلّ  مما الحمیدة الخصال مهاعلّ ": أي "َأَدبـََها فََأْحَسنَ  َأدَّبـََها" .٢
 غیر من بلطف یكون بأن تأدیبها فأحسن، القاألخ وحسن والقعود، القیام من األحوال حسن
، وقال المناوي: "أّدبها بأن راضها بحسن األخالق، وحملها على جمیل الخصال، )٣("عنف

 .)٤(فأحسن تأدیبها بأِن استعمل معها الّرفق والتأّني، وبذل الجهد في إصالحها"

 بتقدیم تعلیمها فأحسن، لها الشریعة أحكام من دّ بُ  ال ما علمهاأي: "": تـَْعِليَمَها فََأْحَسنَ  َعلََّمَها" .٣
 .)٦(، زاد المناوي: "وما یتیسر من مندوباته ومطلوباته")٥(ّم"فاأله األهمّ 

 ،الغذاء بحسن ظاهرها ثمرةٍ  بین لها جمعبقوله: " ي معّلًقا على هذه األموریقول الصنعان
 .)٧("الباطنة األخالق نتیجة الظاهرة اآلداب فإن واألخالق الدین بحسن وباطنها

 .)٨(: أي: جعلها ُحّرة بعد ذلك كّله ابتغاًء لمرضاة اهللا"َأْعتَـَقَها ثُمّ " .٤

 .)٩(: أي: "تحصیًنا له، ورحمًة علیها""تـََزوََّجَها" .٥

 ؛للتراخي التي )ثمّ ـ(ب عنه رعبّ یقول الصنعاني معّلًقا على قوله: "ثم أعتقها وتزوجها": "
 فإذا ،كاملٌ  بها فلْ واإلِ  ،شحیحةٌ  علیها فالنفس ،والباطن لظاهرا بحسن لدیه تْ لَ مُ كَ  قد أنه إلفادة
 الحریة نعمة علیها كمل :أي) وجهاوتزّ ( .الیمین ملك عن بإخراجها الموقع مَ ظُ عَ  حینئذٍ  أعتقها

  .)١٠("ذلك في أجره عظم غرو فال ،زوجته مملوكته بجعل نفسه موبهضْ  ،والكفالة باإلعفاف

  
                                                           

  ).١/٤٨١التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )١(
  ).٥/٢٣٦نویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (الت   )٢(
 ).١/٧٩مرقاة المفاتیح للقاري (   )٣(
  ).١/٤٨١التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )٤(
 ).١/٤٨١)، وانظر: التیسیر للمناوي (١/٧٩مرقاة المفاتیح للقاري (   )٥(
  ).٣/٣٣٣فیض القدیر للمناوي (   )٦(
  ).٥/٢٣٦للصنعاني (التنویر شرح الجامع الصغیر    )٧(
  ).١/٧٩انظر: مرقاة المفاتیح للقاري (   )٨(
 ).١/٧٩مرقاة المفاتیح للقاري (   )٩(
 ).٥/٢٣٦التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )١٠(
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  :لبأحادیث هذا المطومن فوائد 

 اختلفوا وٕانما معتقته، الرجل تزویج جواز يف العلم أهل بین خالف القال القاضي عیاض: " .١
، والصحیح أن عتقها هو صداقها )١("ال؟ أم صداقاً  یكون وهل عتقها، صداقها جعل فیمن

 بنص الروایات السابقة.

 والتزوج إعتاقهن ثم تأدیبهن وٕاحسان اإلماء تعلیم مشروعیة على دلیلٌ  فیه: ")٢(قال الشوكاني .٢
 .)٣("أجرین فاعله به یستحق مما ذلك وأن بهن،

 له كفًؤا لیست امرأة الرجل تزوَّج فإذا: المرأة دون الرجل في معتبرة الكفاءةفیه دلیل على أّن " .٣
  .)٤("بیده والطالق إلیه، ینسبون واألوالد بیده، القوامة ألن علیه، غبار فال

  

  یشتد علیه ویتعتع فیه. : قارئ القرآن وهوخامسالمطلب ال
القرآن الكریم هو كالم اهللا الذي تعّبد األمة بتالوته وقراءته وحسن تالوته، وجعل اهللا   

¼  ½  ¾  ¿   M   À، قال تعالى: ىلتالوته وِحْفِظِه وتعهده بالقراءة من الفضل ما ال یخف
 Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    Î  Í

Ñ  Ð  ÏÒ   Õ  Ô     Ó       ÖL  :٣٠- ٢٩(فاطر(.  

 ؛)٦("القّراء آیة هذه": یقول اآلیة هذه قرأ إذا عنه اهللا رضي )٥(اهللاعبد وكان مطّرف بن
 وٕاّنما ،اوافیً  باألجر ینعمون ال فهم المضاعف، والّثواب العظیم األجر من لهم تهأثب لما وذلك"

     .)٨("اآلخرة في الّشفاعة هي دةالّزیا هذه": القرطبيّ  قال ،)٧("وفضًال  اإكرامً  اهللا یزیدهم

                                                           
  ).١/٤٦٩إكمال المعلم للقاضي عیاض (   )١(
من مؤلفاته: نیـل األوطـار. هـ)،  ١٢٥٠اهللا الشوكاني الیمني (ت عبد هو الشیخ محمد بن علي بن محمد بن   )٢(

  ).٦/٢٩٨)، األعالم للزركلي (٢٢٥-٢/٢١٤البدر الطالع للشوكاني (
  ).٦/١٨٤نیل األوطار للشوكاني (   )٣(
  )١٠٧/ ٣صحیح فقه السنة وأدلته وتوضیح مذاهب األئمة لكمال سالم (   )٤(
هــ). تـاریخ اإلسـالم  ٩٥البصـري (ت  اهللا بـن الشـّخیر الحَرشـي العـامريعبد اهللا مطّرف بنعبد هو الشیخ أبو   )٥(

  ).٢/١١٧٢للذهبي (
  ).٦/٥٤٥تفسیر ابن كثیر (   )٦(
  ).٤/١١٨١نضرة النعیم في مكارم أخالق الرسول الكریم للحمید (   )٧(
 ).١٤/٣٤٥تفسیر القرطبي (   )٨(
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ومن جملة عنایة الشریعة بالقرآن: ترغیب الناس في قراءته بمضاعفة األجور لقارئه، حتى 
  جعل لمن لم یحسن القراءة وتشّق علیه أجرْین.

بِاْلُقْرآِن َمَع  )١(َماِهرُ ال" :أّن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال عائشة رضي اهللا عنها فعن
، َلُه َأْجَرانِ )٣(اْلِكَراِم اْلبَـَررَةِ  )٢(ةِ السََّفرَ    .)٤("، َوالَِّذي يـَْقَرأُ اْلُقْرآَن َويـََتتَـْعَتُع ِفيِه، َوُهَو َعَلْيِه َشاقٌّ

  ومعنى الماهر بالقرآن أنه مع السفرة الكرام البررة یحتمل أمرین:

 السفرة للمالئكة قارفی فیها یكون منازل اآلخرة في له أن المالئكة مع كونه معنى یكون أن .١
 .تعالى اهللا كتاب لِ مْ حَ بوصفهم بِ  التصافه

 .)٥(السََّفرة وسالك مسلكهم بعمل عامل أنه یراد .٢

، علیه أمینٌ  ،له حافظٌ  ،للقرآن حامل إنه حیث من :بالقرآن الماهرقال القاضي البیضاوي: "
 الحاملون فإنهم، عدادهم من دٌ ومعدو  رةفَ السَّ  مع، علیهم یلتبس ما لهم ویكشف، المؤمنین إلى یهویؤدّ 

 علیهم ویكشفون، ألفاظه إلیهم ویؤدون، ورسله اهللا أنبیاء على به ینزلون، له الحافظون ،ألصله
 .)٦("نیهمعا

                                                           
جودة حفظه وٕاتقانه". : قال النووي: "هو الحاذق الكامل الحفظ الذي ال یتوقف وال یشق علیه القراءة بالماهر   )١(

  ).٦/٨٤شرح النووي على صحیح مسلم (
قال النووي: "جمع سافر كـَ (كاتب) و(َكتبة)، والسافر: الرسول، والسفرة الرسل؛ ألنهم ُیسفرون إلى  الّسَفرة:   )٢(

    ).٦/٨٤". شرح النووي على صحیح مسلم (-أي: الكتبة–الناس برساالت اهللا، وقیل: السفرة الكتبة 
  ).٦/٨٤قال النووي: "المطیعون، من البّر وهو: الطاعة". شرح النووي على صحیح مسلم ( لبررة:ا   )٣(
) فضل الماهر ٣٨قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب صالة المسافرین وقصرها)، باب ( سند الحدیث:   )٤(

  ):٧٩٨بالقرآن والذي یتعتع فیه، رقم (
، َجِمیًعا َعْن َأِبي َعَواَنَة َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد، َوُمحَ  ُد ْبُن ُعَبْیٍد اْلُغَبِريُّ ، َقاَل اْبُن - وهو: الوضاح الیشكري–مَّ

، َعْن ُزَراَرَة ْبِن َأْوَفى، َعْن َسْعِد ْبِن ِهَشاٍم، -وهو: ابن دعامة السدوسي–ُعَبْیٍد: َحدَّثََنا َأُبو َعَواَنَة، َعْن َقَتاَدَة 
    : َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.َعْن َعاِئَشَة، َقاَلتْ 
  تخریج الحدیث:

) {یوم ُینفخ في الصور فتأتون أفواًجا}، رقم ٨٠أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب تفسیر القرآن)، باب (
َحاِفٌظ َلُه َمَع السََّفَرِة الِكَراِم  َمَثُل الَِّذي َیْقَرُأ الُقْرآَن، َوُهوَ ) من طریق شعبة عن قتادة به بلفظ: "٤٩٣٧(

  ".الَبَرَرِة، َوَمَثُل الَِّذي َیْقَرُأ، َوُهَو َیَتَعاَهُدُه، َوُهَو َعَلْیِه َشِدیٌد َفَلُه َأْجَرانِ 
  ).٣/١٦٦انظر: إكمال الُمعلم للقاضي عیاض (   )٥(
 ).١/٥١٩تحفة األبرار شرح مصابیح السنة (   )٦(



  المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر محّددٍة ومتنّوعةٍ  
 

٧٦ 

 الفصل الثاني

 ؛د في تالوتهوأما معنى التعتعة في الحدیث السابق: فقد قال النووي: "هو الذي یتردّ 
 دالتردّ  :الكالم في والتعتعة ،تالوته في فیتوقّ  :أي. وقال القاضي البیضاوي: ")١(لضعف حفظه"

 .)٣("حفظٍ  فضعْ  أو" ، زاد المناوي:)٢("عيٍّ  أو لحصرٍ  فیه

  . )٤(أما الذي یتعتع فیه فله أجران: أجٌر بالقراءة وأجٌر بتعتعته في تالوته ومشّقته

وقد ُیشكل على البعض أن الذي یتعتع في القرآن وهو علیه شاقٌّ أكثر أجًرا من الماهر 
بقوله: "أجران: یعني نفس الحروف، أي: أجُر  )٥(فیه، وقد أجاب على هذا اإلمام إسحاق بن راهویه

في أجر من كرر  كّل حرٍف ُیضاعف له حتى یصیر له أجران، والماهر به هو فوقه، كما جاء
ا فله یعني: مثل أجر الكلمات التي تكّلم بها المؤّذن، ویفضله المؤّذن بما صار مؤّذنً كلمات المؤذن 

مثُل أجِر من سمعه من رطٍب ویابٍس، وهو كالمتشّحط في دمه، وهو أّول من ُیكسى، وأشباه ذلك 
  . )٦(ُخّص بها المؤّذن"

وبنحوه أجاب القاضي عیاض بقوله: "لیس معناه الذي َیَتَتْعَتُع علیه له من األجر أكثر من 
رة، وله أجوٌر كثیرٌة، ولم یذكر هذه المنزلة الماهر به، بل الماهر به أفضل وأكثر أجًرا؛ ألنه مع الّسفَ 

لغیره، وكیف یلحق به من لم یعتِن بكتاب اهللا تعالى وِحفظه وٕاتقانه وكثرة تالوته وروایته كاعتنائه 
  . )٧(حتى مهر فیه واهللا أعلم"

 إذا هذا یصحّ  وال الماهر، من اأجرً  أعظم هأنّ  على دلیلٌ  فیه لیس": عیاض القاضى قال
 المنزلة هذه تحصل ولم ،كثیرةٌ  أجورٌ  وله ،عظیمةٌ  فمنزلته رةفَ السَّ  عَ مَ  هو من ألنّ  ؛به عالماً  كان

، زاد )٨("یفضله؟ فكیف یعلم، لم من ربأجْ  مَ لِ عَ  من أجر یسوى وال مهارته، یمهر لم ممن لغیره
وایته كاعتنائه النووي: "وكیف یلحق به من لم یعتِن بكتاب اهللا تعالى وِحفظه وٕاتقانه وكثرة تالوته ور 

  .)٩(حتى مهر فیه واهللا أعلم"

                                                           
  ).٦/٨٥على صحیح مسلم ( انظر: شرح النووي   )١(
  ).١/٥٢٠تحفة األبرار شرح مصابیح السنة (   )٢(
 ).٦/٢٥٩فیض القدیر للمناوي (   )٣(
  ).٦/٨٥انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (   )٤(
هـــ)، مــن مؤلفاتــه: المســند.  ٢٣٨هـو الشــیخ أبــو یعقــوب إســحاق بــن راهویــه بـن مخلــد الحنظلــي المــروزي (ت    )٥(

 ).١١/٣٥٨السیر للذهبي (
 ).٣/٧٠٩مسند إسحاق بن راهویه (   )٦(
  ) بتصّرٍف.٣/١٦٦إكمال المعلم للقاضي عیاض (   )٧(
 ).٣/١٦٧( المصدر السابق   )٨(
 ).٦/٨٥شرح النووي على صحیح مسلم (   )٩(
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 الماهر، أجر على یزیدان أنهما ناألجریْ  ركْ ذِ  من السامع متوهّ  ربماقال ابن الجوزي: "
 وأكثر، سبعمائة إلى تضاعف قد الحسنة فإنَّ  تحصى، ال للماهر المضاعفة ألنَّ  كذلك؛ ولیَس 

 ،مرَّات عشر إلى مضاعًفا الثواب ذلك یعطى لهاففاع معلومٌ  ثواب لها فالحسنة مقدَّرٌ  شيء واألجر
  .)١("أجران منه رالمقصّ  ولهذا

 وال یلزم منه ،واالجتهاد فیها القراءة تحصیل على تحریٌض وعلیه؛ فإّن الحدیث السابق فیه 
 وله ،السفرة مع اأجرً  وأكثر أفضل الماهر بل ،الماهر من أكثر األجر من له فیه یتتعتع الذي أنّ 

  .)٢(بینالمقرّ  الصحابة أو ،والمرسلین األنبیاء أو ،بینالمقرّ  المالئكة سلك في اندرج حیث رةٌ كثی أجورٌ 
  

  : الصدقة على الفقراء والمحتاجین من األرحام واألقارب.لمطلب السادسا
 وسهولة، وجعل في هذا المال حق ا أنعم اهللا على اإلنسان بالمال لیقیم شأن حیاته بیسرٍ 

المحتاجین منهم، وقد وصف اهللا المسلمین بصفات كان منها: قوله  تعالى للفقراء و  امعلومً 
M  k  j  i  h  g  f  e   d  cL   :٢٥ - ٢٤(المعارج .(   

  ورّغبت الشریعة باالهتمام بفقراء القرابة واألرحام، حتى جعلت للمنفق علیهم أجرْین: 

َقاَلْت:  -َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما  ْبِن َمْسُعودٍ  اللَّهِ عبد اْمَرَأةِ  -َعْن َعْمِرو ْبِن الَحاِرِث، َعْن َزْیَنَب ف
ْقَن َوَلْو ِمْن ُحِليُِّكنَّ "ُكْنُت ِفي الَمْسِجِد، َفَرَأْیُت النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َفَقاَل:  َوَكاَنْت َزْیَنُب  "،َتَصدَّ

َها، َقاَل: َفَقاَلْت ِلَعْبِد اللَِّه: َسْل َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم اللَِّه، َوَأْیتَاٍم ِفي َحْجرِ عبد تُْنِفُق َعَلى
َدَقِة؟ َفَقاَل: َسِلي َأْنِت َرُسوَل اللَّهِ  َصلَّى  َأَیْجِزي َعنِّي َأْن ُأْنِفَق َعَلْیَك َوَعَلى َأْیتَاٍم ِفي َحْجِري ِمَن الصَّ

َطَلْقُت ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َفَوَجْدُت اْمَرَأًة ِمَن األَْنَصاِر َعَلى الَباِب، اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َفانْ 
 نِّي َأْن ُأْنِفقَ َحاَجُتَها ِمْثُل َحاَجِتي، َفَمرَّ َعَلْیَنا ِبَالٌل، َفُقْلَنا: َسِل النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َأَیْجِزي عَ 

َقاَل: َزْیَنُب،  "َمْن ُهَما؟"َعَلى َزْوِجي، َوَأْیَتاٍم ِلي ِفي َحْجِري؟ َوُقْلَنا: َال ُتْخِبْر ِبَنا، َفَدَخَل َفَسَأَلُه، َفَقاَل: 
  .)٣("الصََّدَقةِ  نـََعْم، َلَها َأْجَراِن، َأْجُر الَقَرابَِة َوَأْجرُ "اللَِّه، َقاَل: عبد َقاَل: اْمَرَأةُ  "َأيُّ الزَّيَاِنِب؟"َقاَل: 

                                                           
 ). ٢/٧٢٧نقله السیوطي في قوت المغتذي على جامع الترمذي (   )١(
)، دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین البن عالن ٤/١٤٥٥بیح (انظر: مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصا   )٢(

 ).٦/٤٧٩الدمشقي (
) الزكاة على الزوج واألیتام في ٤٨قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الزكاة)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

  ):١٤٦٦الحجر، رقم (
  وهو: سلیمان بن –، َحدَّثََنا اَألْعَمُش -وهو: حفص بن غیاث–َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص، َحدَّثََنا َأِبي 

َرِضَي  اللَّهِ عبد اْمَرَأةِ  -، َعْن َعْمِرو ْبِن الَحاِرِث، َعْن َزْیَنَب - وهو: ابن سلمة–، َقاَل: َحدَّثَِني َشِقیٌق - مهران
= 
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 َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َخَرجَ قال:  عنهُ  َتَعاَلى اهللا َرِضي الُخْدِريِّ  َسِعیدٍ  أِبي عنْ وفي روایٍة أخرى: 
َدَقِة، َوَأَمَرُهمْ  النَّاَس، َفَوَعظَ  اْنَصَرَف، ثُمَّ  الُمَصلَّى، ِإَلى ِفْطرٍ  َأوْ  َأْضًحى ِفي َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ   ِبالصَّ

ْقَن، النَِّساِء، َمْعَشرَ  يَا": َفَقالَ  النَِّساِء، َعَلى َفَمرَّ  ،"َتَصدَُّقوا النَّاُس، يـَُّهاأ": َفَقالَ   َأْكثـَرَ  رََأيـُْتُكنَّ  فَِإنِّي َتَصدَّ
 ِمنْ  رََأْيتُ  َما ،)١(ِشيرَ العَ  َوَتْكُفْرنَ  اللَّْعَن، ُتْكِثْرنَ ": َقالَ  اللَِّه؟ َرُسولَ  َیا َذِلكَ  َوِبمَ : َفُقْلنَ  "النَّارِ  َأْهلِ 

 َفَلمَّا اْنَصَرَف، ُثمَّ  "النَِّساءِ  َمْعَشرَ  يَا ِإْحَداُكنَّ، ِمنْ  الَحازِِم، الرَُّجلِ  لُِلبِّ  َأْذَهبَ  َوِديٍن، َعْقلٍ  نَاِقَصاتِ 
 َزْیَنُب، َهِذهِ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا: َفِقیلَ  َعَلْیِه، َتْستَْأِذنُ  َمْسُعوٍد، اْبنِ  اْمَرَأةُ  َزْیَنُب، َجاَءتْ  َمْنِزِلِه، ِإَلى َصارَ 
 اللَِّه، َنِبيَّ  َیا: َقاَلتْ  َلَها، َفُأِذنَ  "،َلَها اْئَذنُوا نـََعْم،": َقالَ  َمْسُعوٍد، اْبنِ  اْمَرَأةُ : َفِقیلَ  "الزَّيَاِنِب؟ َأيُّ ": َفَقالَ 
َدَقِة، الَیْومَ  َأَمْرتَ  ِإنَّكَ   َأنَّهُ : َمْسُعودٍ  اْبنُ  َفَزَعمَ  ِبِه، َأَتَصدَّقَ  َأنْ  َفَأَرْدتُ  ِلي، ُحِليٌّ  ِعْنِدي َوَكانَ  ِبالصَّ

 َزْوُجكِ  َمْسُعوٍد، اْبنُ  َصَدقَ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َفَقالَ  َعَلْیِهْم، ِبهِ  َتَصدَّْقتُ  َمنْ  َأَحقُّ  َوَوَلَدهُ 
  .)٢("َعَلْيِهمْ  ِبهِ  َتَصدَّْقتِ  َمنْ  َأَحقُّ  َوَوَلُدكِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
ْبَراِهیَم -أي: األعمش–َقاَل  –اللَُّه َعْنُهَما  ثَِني ِإْبَراِهیُم، َعْن َأِبي ُعَبْیَدَة، ، ح َفَحدَّ -أي: النخعي–: َفَذَكْرُتُه ِإلِ

  َقاَلْت، وذكر الحدیث. –ِبِمْثِلِه َسَواًء  -اللَِّه عبد َعْن َعْمِرو ْبِن الَحاِرِث، َعْن َزْیَنَب اْمَرَأةِ 
  تخریج الحدیث:

د ) فضل النفقة والصدقة على األقربین والزوج واألوال١٤أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب الزكاة)، باب (
  ) عن عمر بن حفص به بمثله.١٠٠٠والوالدین ولو كانوا مشركین، رقم (

ـدیق، ِألَنََّهـا ُتَعاِشـُره وُیَعاِشـُرها،  العشیر:   )١( وج، والَعِشـیر: الُمَعاِشـر، كالُمَصـاِدق ِفـي الصَّ قال ابن األثیر: "ُیِریُد الزَّ
حبة". النهایة في غریب  ).٣/٢٤٠الحدیث واألثر ( َوُهَو َفِعیٌل، ِمَن الِعْشَرة: الصُّ

) الزكاة على األقارب، رقم ٤٦قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الزكاة)، باب ( سند الحدیث:   )٢(
)١٤٦٢:(  

ُد ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل: َأْخَبَرِني َزْیٌد ُهَو اْبُن َأْسَلَم، َعْن ِعیَ  اللَِّه، َعْن عبد نِ اِض بْ َحدَّثََنا اْبُن َأِبي َمْرَیَم، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
  َأِبي َسِعیٍد الُخْدِريِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
)، و(كتاب أبواب ٣٠٤) ترك الحائض الصوم، رقم (٦أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب الحیض )، باب (

مریم به بنحوه ولیس فیه  ) عن سعید بن أبي٩٥٦) الخروج إلى المصلى بغیر منبر، رقم (٦العیدین)، باب (
  قصة ابن مسعود.

) من طریق إسماعیل بن جعفر عن داود بن ٨٨٩وأخرجه مسلم في صحیحه (كتاب صالة العیدین)، رقم (
 اهللا به بنحوه ولیس فیه قصة ابن مسعود.عبد قیس عن عیاض بن
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 ِمنَ  ِلي َمْوِئًال  َجَمْعتُ : َقاَلتْ  - اللَّهِ عبد اْمَرَأةِ -  َزْیَنبَ  َعنْ  ،)١(بن األجدع َمْسُروق َعنْ و 
َدَقِة، َدَقِة، ِمنَ  ِلي َمْوِئًال  َجَمْعتُ  ِإنِّي اْلُمْؤِمِنیَن، ُأمَّ  َیا: َفُقْلتُ  َعاِئَشَة، َفَأَتْیتُ  الصَّ  لَّهِ ال َرُسولَ  َفَسِلي الصَّ

 َزْوجٍ  َعَلى َأمْ  اللَِّه؟ َسِبیلِ  ِفي َأمْ  ُأْعِتُقَها؟ َرَقَبةٍ  َأِفي َأْجَعُلُه؟ َذِلكَ  َأيِّ  ِفي: َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى
 َعاِئَشُة، َلهُ  َرتْ َفَذكَ  َعاِئَشَة، َعَلى َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َفَدَخلَ  َأْیتَاٍم؟ َأخٍ  َوَبِني )٢(َمْجُهودٍ 

 ِذي َعَلى الصََّدَقةَ  ِإنَّ  َأيـَْتاٍم، َأخٍ  َوبَِني َمْجُهودٍ  َزْوجٍ  َعنْ  َتَصدَّْقهُ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ 
  .)٣("اْألَْجرِ  ِفي َمرَّتـَْينِ  َتْضَعفُ  اْلَقَرابَةِ 

                                                           
أئمــة التــابعین. الســیر  هـــ)، أحــد كبــار ٦٢هــو الشــیخ مســروق بــن األجــدع بــن مالــك الــوادعي الهمــداني (ت    )١(

 ).٤/٦٣للذهبي (
: قال ابن األثیـر: "َرُجـل ُمْجِهـد: ِإَذا َكـاَن َذا َدابَّـة َضـعیفة ِمـَن التََّعـب. َفاْسـَتَعاَرُه ِلْلَحـاِل ِفـي قلَّـة اْلمـال". مجهود   )٢(

  )٣٢٠/ ١النهایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر (
  ):٩٢٨٨ني في المعجم الكبیر رقم (قال اإلمام الطبرا سند الحدیث:   )٣(

الرَِّحیِم َخاِلِد ْبِن َأِبي َیِزیَد، عبد َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن َمْرَثٍد، ثََنا اْلُمَعاَفى ْبُن ُسَلْیَماَن، ثََنا ُموَسى ْبُن َأْعَیَن، َعْن َأِبي  
، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َزْیَنَب، َعْن َزْیِد ْبِن َأِبي ُأَنْیَسَة، َعْن ُمَجاِلِد ْبِن َسِعیٍد، َعْن َعا اللَِّه عبد اْمَرَأةِ  - ِمٍر الشَّْعِبيِّ

  َقاَلْت، وذكر الحدیث. –
  تخریج الحدیث:   
) عن الحسین بن منصور المّصیصّي الّرماني عن أحمد بن ٧٣١أخرجه الطبراني في المعجم األوسط رقم (  

  القصة.أبي شعیب الحّراني عن موسى بن أعین به بمثله دون ذكر 
  دراسة رجال اإلسناد:  

 هاشم بن مرثد الطبراني: -
قال فیه ابن حبان: لیس بشيء، وذكره الذهبي في المیزان ولم ینقل فیه إال قول ابن حبان السابق، وقال في 

د، ونعته في مكاٍن آخر من السیر بقوله "محّدث طبرّیة".   السیر: وما هو بذاك الُمجوِّ
  ).١٣/٣٣٦)، (١٣/٢٧٠)، سیر أعالم النبالء للذهبي (٤/٢٩٠میزان االعتدال للذهبي (

 قال الباحث: هو ضعیف.
 المعافى بن سلیمان الّرْسعني: -

، وقد ُسئل عنه فذكره بجمیٍل، والحسن بن سلیمان، والذهبي في -بروایته عنه–وثقه أبو زرعة الرازي 
  ّثٌق.الكاشف، وابن الملقن، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الخزرجي: ُموَ 

وقال الذهبي أیًضا في السیر: الحافظ الصدوق، وقال في تاریخ اإلسالم: كان صدوًقا. وقال ابن حجر: 
  صدوق.

)، ٢/٢٧٤)، الكاشف للذهبي (٢٨/١٤٦)، تهذیب الكمال للمزي (٨/٤٠٠الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (
)، الخالصة ٩/١٩٩بان ()، الثقات البن ح٢٠/٣٦٦التوضیح لشرح الجامع الصحیح البن الملقن (

)، تقریب ٥/٩٤٣)، تاریخ اإلسالم للذهبي (١١/١٢١)، سیر أعالم النبالء للذهبي (٣٨٠للخزرجي ص (
  ).٦٧٤٤التهذیب البن حجر رقم (

= 
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  ومن األحادیث الواردة في هذا الباب:

 الصََّدَقةَ  ِإنَّ : "َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ ، قال: )١(سلمان بن عامر الّضّبيّ رواه  ما
  .)٢("َوِصَلةٌ  َصَدَقةٌ  اثـَْنَتانِ  الرَِّحمِ  ِذي َوَعَلى َصَدَقٌة، اْلِمْسِكينِ  َعَلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
 قال الباحث: هو ثقة، ولم أجد فیه ما ینزل درجته من التوثیق إلى درجة الصدوق.

 مجالد بن سعید الهْمداني: -
عفه؛ بسبب قّلة ضبطه من ناحیٍة، والختالطه من ناحیٍة أخرى، ومّمن نّص على جماهیر النقاد على ض

فیه،  الرحمن بن مهدي ویحیى بن سعید القطان، وغیرهما، ولم یعّدله إال: النسائي، وقد اضطربعبد اختالطه:
  حدیثه لصدقه.فقال مّرة: ثقة، وقال مرة: لیس بالقوي، وقال البخاري: صدوق، وقال: محمد بن المثنى: ُیحتمل 

)، تهذیب التهذیب ١/٥٠٦)، الكواكب النّیرات البن الكیال (٢٢٣-٢٧/٢٢٢انظر: تهذیب الكمال للمزي (
  ).٦/٤٢٣)، الكامل في الضعفاء البن عدي (١٠/٤١البن حجر (

  قال الباحث: هو ضعیٌف؛ لقّلة ضبطه واختالطه.
  باقي رجال اإلسناد ثقاٌت. -

  الحكم على الحدیث:
  والعّلة فیه:إسناده ضعیف 

كما في –هاشم بن مرثد الطبراني: فإنه ضعیف، لكنه لم ینفرد، فقد تابعه الحسین بن منصور المصیصي  -
  ولم أعرفه. - التخریج

 مجالد بن سعید، فإنه ضعیف، ومدار الروایة علیه. -
  قال الباحث: لكن یشهد له أحادیث الباب الصحیحة، وعلیه فالحدیث حسٌن لغیره بشواهده.

  ).٣/١١٨و: سلمان بت عامر بن أوس الّضّبي، عاش إلى خالفة معاویة. اإلصابة البن حجر (ه   )١(
  ):٢٥٨٣) الصدقة على األقارب، رقم (٨٢قال اإلمام النسائّي في سننه (كتاب الزكاة)، باب (سند الحدیث:    )٢(

ُد ْبنُ   واسمه:–، َقاَل: َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن - ابن الحارث البصريوهو: –اْألََعَلى، َقاَل: َحدَّثََنا َخاِلٌد عبد َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
، َعْن - وهي: الرباب بنت صلیع الضبیة البصریة–، َعْن ُأمِّ الرَّاِئِح -وهي بنت سیرین–، َعْن َحْفَصَة -اهللاعبد

  َسْلَماَن ْبِن َعاِمٍر، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

)، وابن أبي عاصم في ١٨٤٤) فضل الصدقة، رقم (٢٨أخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب الزكاة)، باب (
) من طریق وكیع بن الجراح، وابن ٢٨٧) والخرائطي في مكارم األخالق رقم (١١٣٦اآلحاد والمثاني رقم (

ه الطبراني في المعجم الكبیر رقم ومن طریق–) ١٠٥٤١) وفي مصّنفه رقم (٨٤٨أبي شیبة في مسنده رقم (
) عن وكیع بن الجراح، وأحمد في ١٧٨٨٣) ورقم (١٦٢٢٧، وأحمد بن حنبل في مسنده رقم (-)٦٢١٢(

) عن محمد بن أبي عدّي والحسین بن حرب في البّر والصلة رقم ١٧٨٧٢) ورقم (١٦٢٣٥مسنده رقم (
) عن أبي حاتم البصري، وابن خزیمة ١٧٢٢) من طریق ابن أبي عدّي، والدارمي في مسنده رقم (١٧٠(

)، والطبراني في المعجم الكبیر رقم ٣٣٤٤)، وابن حبان في صحیحه رقم (٢٣٨٥في صحیحه رقم (
) من طریق عیسى بن یونس، ٢٣٨٥) من طریق بشر بن المفضل، وابن خزیمة في صحیحه رقم (٦٢١١(

) من طریق معاذ ٢٣٨٥ة في صحیحه رقم () وابن خزیم٩١٦وأبو عبید القاسم بن سالم في األموال رقم (
= 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
) وابن شاهین في الترغیب في فضائل األعمال من طریق ٤٧٠بن معاذ، وابن المقرئ في المعجم رقم (

رقم  وعنه البیهقي في السنن الصغیر–) وقال: صحیٌح ١٤٧٦العالء بن هارون، والحاكم في المستدرك رقم (
وقال: –) ٨/١٨٩ثمان بن عمر، وأبو نعیم في الحلیة (من طریق ع -)٧٧٣٤) وفي الكبرى رقم (١٢٧٦(

  اهللا بن عون.عبد اهللا بن المبارك، جمیعهم عنعبد من طریق - ثابٌت مشهورٌ 
الرزاق الصنعاني، وابن أبي عاصم في عبد ) عن١٧٨٧٧) ورقم (١٦٢٣٢وأخرجه أحمد في مسنده رقم (

) من ٢٨٣لخرائطي في مكارم األخالق رقم (اهللا بن نمیر، واعبد ) من طریق١١٣٧اآلحاد والمثاني رقم (
) من طریق حفص بن غیاث، ٧٧٣٥اهللا بن بكر السهمي، والبیهقي في السنن الكبرى رقم (عبد طریق

  جمیعهم: عن هشام بن حسان. 
) ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، رقم ٢٦وأخرجه الترمذي في سننه (كتاب أبواب الزكاة)، باب (

)، وابن أبي عاصم في ١٣٤٠)، وابن زنجویه في األموال رقم (١٧٢٣ي مسنده رقم ()، والدارمي ف٦٥٨(
) من طریق سفیان بن عیینة، ٢٠٦٧)، وابن خزیمة في صحیحه رقم (١١٣٨اآلحاد والمثاني رقم (

، -)٦٢١٠) ورقم (٦١٩٨ومن طریقه الطبراني في المعجم الكبیر رقم (–) ٨٤٢والحمیدي في مسنده رقم (
) من ١٧٢٣) عن سفیان بن عیینة، والدارمي في مسنده رقم (١٦٢٢٦بل في مسنده رقم (وأحمد بن حن

) من طریق حماد بن زید، ومحمد بن فضیل، ٢٠٦٧طریق سفیان الثوري، وابن خزیمة في صحیحه رقم (
  جمیعهم: عن عاصم األحول.

) من ٦٢٠٧الكبیر رقم ()، والطبراني في المعجم ١١٣٩وأخرجه ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني رقم (
)، وفي المعجم الكبیر رقم ٣٥٥٦طریق أبي الذیال زهیر بن هنید، والطبراني في المعجم األوسط رقم (

  ) من طریق غالب بن ُقّران الهذلي، كالهما: عن أبي نعامة العدوي.٦٢٠٨(
  دعامة. ) من طریق سوید أبي حاتم عن قتادة بن٦٢٠٩وأخرجه الطبراني في المعجم الكبیر رقم (

جمیعهم: (عبد اهللا بن عون، هشام بن حسان، عاصم األحول، أبو نعامة العدوي، قتادة) عن حفصة بنت 
  سیرین به بمثله. 

وخالفهم كلٌّ من: یزید بن هارون ویحیى بن سعید القطان والنضر بن شمیل وسعید بن عامر الضبعي فرووه 
  امر دون ذكر الرباب بنت صلیع. عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سیرین عن سلمان بن ع

) عن یزید، وأبو نعیم ١٧٨٨٤) ورقم (١٦٢٣٣فأخرجها أحمد في مسنده رقم (أما طریق یزید بن هارون: 
فأخرجها أحمد وأما طریق یحیى بن سعید القطان: ) من طریق یزید به، ٣٣٥٩في معرفة الصحابة رقم (

) من طریق ٦٢٠٦طبراني في المعجم الكبیر رقم () عن یحیى، وال١٧٨٧١) ورقم (١٦٢٣٤في المسند رقم (
) عنه به، وأما طریق سعید بن ١٣٣٩یحیى به، وأما طریق النضر فقد أخرجها ابن زنجویه في األموال رقم (

  ) عنه به.١٣٣٩) وابن زنجویه في األموال رقم (٢٠١٠عامر فقد أخرجها الدارمي في مسنده رقم (
ن سیرین عن سلمان بن عامر به بمثله، أخرجها الطبراني في وللحدیث طریق أخرى من طریق محمد ب

) من طریق حماد بن سلمة عن أیوب ٩٦)، والقضاعي في مسنده رقم (٦٢٠٤المعجم الكبیر رقم (
 ) من طریق الصباح بن محارب عن أشعث بن٦٢٠٥السختیاني وهشام الدستوائي وحبیب، ورقم (

  الملك، جمیعهم عن محمد بن سیرین به.عبد
= 
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 :وفیه ،واحدٌ  أجرٌ  فیهاف األجنبيّ  على الصدقة بخالف ،أجران فیهاقال المناوي معّلًقا: "
 ثوابهما في ورد ما سائر فلعامله به مقصودهما لتحصیل نعملیْ  ثواب یجمع قد العمل بأنّ  التصریح

    .)١("تهومنّ  اهللا بفضل

ولهذا األجر العظیم كان النبي صلى اهللا علیه وسلم یوصي من أراد دفع زكاته وصدقاته 
  أن یدفعها إلى قرابته وأرحامه، من ذلك:

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
: "إنما لم -)٧/٤١٢كما نقله ابن الملقن في البدر المنیر (–ل ابن طاهر في (تخریج أحادیث الشهاب) قا

): ٨٦یخّرج في الصحیح ألجل اختالٍف في إسناده"، قال الزیلعي في (تخریج أحادیث الكشاف) رقم (
  "ویكفینا صحیح ابن حبان والحاكم في مستدركه وقال: صحیح اإلسناد".

قب حدیثه: "حدیث سلمان بن عامر حدیٌث حسٌن، والّرباب هي أم الرائح بنت ُصَلْیع، وهكذا قال الترمذي ع
روى سفیان الثوري عن عاصم عن حفصة بنت سیرین عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى 
اهللا علیه وسلم نجو هذا الحدیث، وروى شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سیرین عن سلمان بن عامر ولم 

، وهكذا روى ابن عوٍن وهشام بن حسام وحدیث سفیان الثوري وابن عیینة أصحّ كر فیه: عن الرباب، یذ
  عن حفصة بنت سیرین عن الرباب عن سلمان بن عامر".

  دراسة رجال اإلسناد:
 أم الّرائح الرباب بنت صلیع الّضّبّیة البصریة:  -

لذهبي: ال ُتْعرف إال بروایة حفصة بنت سیرین ذكرها ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مقبولة، وقال ا
  عنها.

  ).٤/٦٠٦)، میزان االعتدال للذهبي (٨٥٨٢)، تقریب التهذیب رقم (٤/٢٤٤الثقات البن حبان (
  قال الباحث: هي مقبولة الحدیث كما قال ابن حجر، أي: عند المتابعة وٕاال فلینة الحدیث.

  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

إسناده ضعیف؛ لضعف حال الرباب بنت صلیع، فإنها مقبولة أي: عند المتابعة، وقد تابعها محمد بن 
  ، وعلیه فالحدیث حسن لغیره، ویشهد له أحادیث الباب.-كما في التخریج–سیرین 

  وبالجملة فالحدیث صحیح لغیره بشواهده. 
، واأللباني في صحیح الجامع الصغیر )٧/٤١١وممن صّححه من العلماء: ابن الملقن في البدر المنیر (

)، والشیخ شعیب األرنؤوط في تعلیقه على صحیح ٨٨٣)، وانظر أیًضا: إرواء الغلیل له رقم (٣٨٥٨رقم (
 ).٨/١٣٣ابن حبان (

هـ)، من كبار الصحابة، وهو مشهور بكنیته.  ٣٤هو أبو طلحة زید بن سهل بن األسود األنصاري (ت    )١(
  ).٢/٥٠٢اإلصابة البن حجر (
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 َبِني َعَلى ُأْنِفقَ  َأنْ  َأْجرٌ  َأِليَ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ : َقاَلتْ  رضي اهللا عنها َسَلَمةَ  ُأمّ ْته ما روَ 
؟ ُهمْ  ِإنََّما َسَلَمَة، َأِبي َلكِ  َعَلْيِهْم، َأْنِفِقي": َفَقالَ  َبِنيَّ َفْقتِ  َما َأْجرُ  فـَ   . )١("َعَلْيِهمْ  َأنـْ

 ِباْلَمِدیَنةِ  األَْنَصارِ  َأْكَثرَ  َطْلَحةَ  َأُبو َكانَ ي اهللا عنه قال: أنس بن مالك رضوكذلك ما رواه 
 اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َوَكانَ  الَمْسِجِد، ُمْسَتْقِبَلةَ  َوَكاَنتْ  َبْیُرَحاَء، ِإَلْیهِ  َأْمَواِلهِ  َأَحبُّ  َوَكانَ  َنْخٍل، ِمنْ  َماًال 
!  "  #   $  M  :اآلَیةُ  َهِذهِ  ُأْنِزَلتْ  َفَلمَّا: َأَنٌس  َقالَ  َطیٍِّب، ِفیَها َماءٍ  ِمنْ  بُ َوَیْشرَ  َیْدُخُلَها َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ 

 '  &  %L  :َفَقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى َطْلَحةَ  َأُبو َقامَ  ،) ٩٢(آل عمران :
 )٩٢(آل عمران:  M '  &  %  $   #  "  !L : َیُقولُ  اَلىَوَتعَ  َتَباَركَ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا

 اللَّهِ  َرُسولَ  َیا َفَضْعَها اللَِّه، ِعْندَ  َوُذْخَرَها ِبرََّها َأْرُجو ِللَِّه، َصَدَقةٌ  َوإِنََّها َبْیُرَحاَء، ِإَليَّ  َأْمَواِلي َأَحبَّ  َوإِنَّ 
 رَاِبٌح، َمالٌ  َذِلكَ  ،)٣(رَاِبحٌ  َمالٌ  َذِلكَ  ،)٢(َبخٍ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى لَّهِ ال َرُسولُ  َفَقالَ : َقالَ  اللَُّه، َأَراكَ  َحْیثُ 

 َأُبو َفَقَسَمَها اللَِّه، َرُسولَ  َیا َأْفَعلُ : َطْلَحةَ  َأُبو َفَقالَ  ".اَألقْـَربِينَ  ِفي َتْجَعَلَها َأنْ  َأَرى َوِإنِّي قـُْلَت، َما َسِمْعتُ  َوَقدْ 
هِ  َوَبِني َأَقاِرِبهِ  ِفي َطْلَحةَ    .)٤(َعمِّ

                                                           
) الزكاة على الزوج واألیتام في ٤٨قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الزكاة)، باب ( سند الحدیث:   )١(

  ):١٤٦٧الحجر، رقم (
، - یروهو: عروة بن الزب–، َعْن َأِبیِه -وهو: ابن عروة–َحدَّثََنا ُعْثَماُن ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َحدَّثََنا َعْبَدُة، َعْن ِهَشاٍم         

  َعْن َزْیَنَب ِبْنِت ُأمِّ َسَلَمَة، َعْن ُأمِّ َسَلَمَة، َقاَلْت: وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:      
) فضل النفقة والصدقة على األقربین والزوج واألوالد ١٤أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب الزكاة)، باب (      

امة حماد بن أسامة، وعلي بن مسهر، ومعمر ) من طریق أبي أس١٠٠١والوالدین ولو كانوا مشركین، رقم (
    بن راشد. جمیعهم عن هشام بن عروة به بمثله.

قال ابن األثیر: "َبْخ َبْخ: هي كلمٌة تُقال عند المْدح والّرضى بالشْيء، وُتكّرر للمبالغة، وهي مبنّیٌة على  بٍخ:   )٢(
ا ُشّددت. وَبْخَبْخت الرجل: إذا قلت له ذلك، السكون، فإن وَصْلَت َجَرْرَت ونّوْنَت فقلت: َبٍخ َبٍخ، وربم

 ).١/١٠١ومعناها: تعظیم األمر وتفخیمه، وقد كُثر مجیئها في الحدیث". النهایة في غریب الحدیث واألثر (
) عن یحیي بن یحیى عن مالك بلفظ: "رائح"، وفي بعض المصادر ٢٣١٨وقع في روایة البخاري رقم (   )٣(

  (رایح). 
لمازري أّن من رواه "رابح" بالباء فمعناه: ذو ربٍح، كما یقال: رجٌل الِبٌن وَتاِمٌر، أي: ذو لبٍن وتمٍر، وأفاد ا        

    ).٢/٢٠ومن رواه "رایٌح" بالیاء فمعناه: أنه قریب العائدة. انظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري (
) الزكاة على األقارب، رقم ٤٤( قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الزكاة)، بابسند الحدیث:    )٤(

)١٤٦١:(  
اللَِّه ْبِن َأِبي َطْلَحَة، َأنَُّه َسِمَع عبد ، َعْن ِإْسَحاَق ْبنِ -وهو: ابن أنس–اللَِّه ْبُن ُیوُسَف، َأْخَبَرَنا َماِلٌك عبد َحدَّثََنا

  َأَنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َیُقوُل، وذكر الحدیث.
= 
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 ؛بعیدٍ  أبٍ  في إال یجتمعوا لم وٕان األرحام صلة في هاحقّ  یرعى القرابة أن :فیهقال النووي: "
 بن يّ بَ أُ  في فجعلها ،األقربین في صدقته یجعل أن طلحة أبا أمر وسلم علیه اهللا صلى النبيّ  ألنّ 

  .)١("ابعالسّ  لجدّ ا في معه یجتمعان وٕانما ثابت بن وحسان كعب

 َأْخَبَرْتُه، َعْنَها اللَّهُ  َرِضيَ  الَحاِرثِ  ِبْنتَ  َمْیُموَنةَ  َأنَّ  ،)٢(َعبَّاسٍ  اْبنِ  َمْوَلى ُكَرْیبٍ  ومنها ما رواه
 ِفیِه، َعَلْیَها َیُدورُ  الَِّذي اَیْوُمهَ  َكانَ  َفَلمَّا َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َتْسَتْأِذنِ  َوَلمْ  َوِلیَدةً  َأْعتََقتْ  َأنََّها

 َلوْ  ِإنَّكِ  َأَما": َقالَ  َنَعْم،: َقاَلتْ  ،"؟َأَوفـََعْلتِ ": َقالَ  َوِلیَدِتي، َأْعَتْقتُ  َأنِّي اللَّهِ  َرُسولَ  َیا َأَشَعْرتَ : َقاَلتْ 
  .)٤("ِألَْجِركِ  َأْعَظمَ  َكانَ  )٣(َأْخَواَلكِ  َأْعطَْيِتَها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  تخریج الحدیث:

) إذا وقف أو أوصى ألقاربه ومن األقارب، رقم ١٠أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب الوصایا)، باب (
  ) بنفس اإلسناد السابق دون ذْكر القّصة.٢٧٥٢(

) إذا قال الرجل لوكیله: ضعه حیث أراك اهللا، وقال ١٥وأخرجه البخاري في صحیحه (كتاب الوكالة)، باب (
) فضل النفقة ١٤)، ومسلم في صحیحه (كتاب الزكاة)، باب (٢٣١٨(الوكیل: قد سمعت ما قلت، رقم 

) عن یحیى بن یحیى، ٩٩٨والصدقة على األقربین والزوج واألوالد والوالدین ولو كانوا مشركین، رقم (
اهللا بن مسلمة، عبد ) عن٥٦١١) استعذاب الماء، رقم (١٢والبخاري في صحیحه (كتاب األشربة)، باب (

  ) عن إسماعیل بن أبي أویس.٤٥٥٤)، رقم (٥ه (كتاب تفسیر القرآن)، باب (والبخاري في صحیح
  اهللا بن مسلمة، إسماعیل) عن مالك به بمثله مع اختالٍف یسیٍر في بعض األلفاظ.عبد جمیعهم: (یحیى،

الدین ) فضل النفقة والصدقة على األقربین والزوج واألوالد والو ١٤وأخرجه مسلم في صحیحه (كتاب الزكاة)، باب (
  ) من طریق بهز بن أسد عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بنحوه.٩٩٨ولو كانوا مشركین، رقم (

  ).٧/٨٦شرح النووي على صحیح مسلم (   )١(
هـــ). تــاریخ اإلســالم للــذهبي  ٩٨هــو الشــیخ أبــو رشــدین كریــب بــن أبــي مســلم المكــي مــولى ابــن عبــاس (ت    )٢(

)٢/١١٦١.( 
) بالّالم، َوَوَقَعت في روایة غیر األصیلي أخوالك"هكذا وقعت هذه اللفظة في صحیح مسلم: ( قال النووي:   )٣(

: ولعّله أصّح، بدلیل روایة -یعني: عیاض–) بالتاء. قال القاضي أخواتكفي البخاري وفي روایة األصیلي: (
ارض، وقد قال صلى اهللا : الجمیع صحیٌح، وال تع-أي: النووي–). قلت أعَطْیَتها أختكمالك في الموطأ: (

  ).٧/٨٦علیه وسلم ذلك كّله". شرح النووي على صحیح مسلم (
) هبة المرأة ١٣قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها)، باب ( سند الحدیث:   )٤(

  ):٢٥٩٢لم یجز، رقم (لغیر زوجها وعتقها إذا كان لها زوٌج فهو جائٌز إذا لم تكن سفیهة، فإذا كانت سفیهة 
، َعْن - اهللا األشجّ عبد وهو: ابن–، َعْن َیِزیَد، َعْن ُبَكْیٍر - وهو: ابن سعد–َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن ُبَكْیٍر، َعِن اللَّْیِث 

  لحدیث.ُكَرْیٍب َمْوَلى اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َمْیُموَنَة ِبْنَت الَحاِرِث َرِضَي اللَُّه َعْنَها َأْخَبَرْتُه، وذكر ا
  تخریج الحدیث:

) فضل النفقة والصدقة على األقربین والزوج واألوالد ١٤أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب الزكاة)، باب (
 اهللا األشّج به بنحوه.  عبد ) من طریق عمرو بن الحارث عن بكیر بن٩٩٩والوالدین ولو كانوا مشركین، رقم (
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"في إعطائها صلة الّرِحم والصدقة، وفي اإلعتاق الصدقة أّن  :وسبب إعظام األجر
  .)١(فقط"

قال ابن الجوزي: "دّل هذا الحدیث على أّن صلة األقارب وٕاغناء الفقراء أفضل من العتق 
 إلى واإلحسان األرحام صلة فضیلة فیه، وأّكد النووي هذا بقوله: ")٢(والصدقة على األجانب"

لیس في الحدیث أیضا حجة على أن  ، وتعقبه ابن حجر بقوله: ")٣("العتق من أفضل وأنه ،األقارب
، لذلك )٤("والحق أن ذلك یختلف باختالف األحوال ،ألنها واقعة عین ؛صلة الرحم أفضل من العتق

 أنّ : الفوائد من الحدیث هذا فيكان كالم النووي في موطٍن آخر أدّق لّما قّیدها بالحاجة فقال: "
  .)٥("محتاجین كانوا إذا األجانب من فضلأ األقارب على الصدقة

، یقول )٦("هابرّ  في زیادةٌ  وهو ،هابحقّ  اإكرامً  األم بأقارب االعتناء فیهثم قال النووي: "
 قرابةٌ  لها كان وٕان األخوال، تخصیص الوجه فإنّ  األمِّ  لِ بَ قِ  من إالّ  قرابةٌ  لها یكن لم إنالمازري: "

 كانت بالبرّ  أولى كانت لما األم ألنّ  ؛ىلَ وْ أَ  ورآهم بذلك األم قرابة خّص  أنه فیحتمل نالجهتیْ  من
  .)٧("بالصدقة أولى قرابتها

وفیه جواز تصّرف المرأة بمالها بغیر إذن زوجها، "فلو كان أمر المرأة ال یجوز في مالها 
هو أفضل بغیر إذن زوجها، َلَرّد رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم َعَتاقها، وَصَرف الجاریة إلى الذي 

  .)٨(من الَعَتاق"

وحصول األجرْین على الصدقة وصلة الرحم أجراه بعض السلف في عباداٍت أخرى تجمع 
َیا َأَبا َبْكٍر ِإنِّي َألَْتَبُع  :)٩(َیْحَیى ْبن َعِتیٍق، َقاَل: ُقْلُت ِلُمَحمَِّد ْبِن ِسیِرینَ بین العبادة وصلة الرحم، فعن 

                                                           
  ).٥/٧٥دي (عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظیم آبا   )١(
  ).٤/٤٣٣كشف المشكل من حدیث الصحیحین البن الجوزي (   )٢(
 ).٧/٨٦شرح النووي على صحیح مسلم (   )٣(
  ).٥/٢١٩فتح الباري البن حجر (   )٤(
 ).٧/٨٦شرح النووي على صحیح مسلم (   )٥(
  ).٧/٨٦المصدر السابق (   )٦(
  ).٢/٢٠الُمْعِلم بفوائد مسلم للمازري (   )٧(
  ).٤/٣٥٣اني اآلثار للطحاوي (شرح مع   )٨(
هــ). تـاریخ اإلسـالم  ١١٠هو الشیخ أبو بكر محمد بـن سـیرین األنصـاري البصـري مـولى أنـس بـن مالـك (ت    )٩(

  ).٣/١٥١للذهبي (
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َبْل  ؟!َأْجٌر َواِحدٌ " ا َما َتِبْعُتَها، َأَتْرُجو َأْن َیُكوَن ِلي ِفي َذِلَك َأْجٌر؟ َفَقاَل ُمَحمٌَّد:اْلِجَناَزَة، َلْوَال َأْهُلهَ 
  .)١("َأْجَراِن، َتْشِييُعَك اْلَميِِّت َوِصَلُتَك اْلَحيَّ 

  :أحادیث هذا المطلبومن فوائد 

ّي قّید هذا بقوله: "إذا لم تكن ، لكن البخار )٢("فیه جواز تبّرع المرأة بمالها بغیر إذن زوجها" .١
 .)٣(سفیهة، فإذا كانت سفیهة لم یجز"

 أن له یستحبُّ  أنه بالصدقة ورثته عن عقاره وغبیط ماله، حمیم من الرجل تهفوّ  ما أنّ "فیه  .٢
 یؤید ما اهللا كتاب وفى وجل، عز اهللا خوله ما عنفْ  أهله یفقد لئّال  ؛الورثة غیر أقاربه إلى هیردّ 

 M  >  =  <   ;  :  9  8  7  6L  :تعالى اهللا قال هذا،
 على منها أفضل األهلین وضعفاء األقارب على دقةالصّ  أنّ  المعنى بهذا فثبت، )٨(النساء: 

 تكون أن ذلك من یلزم ال لكن، قال ابن حجر معّلًقا: ")٤("تطوع صدقة كانت إذا الناس سائر
 واآلخر ایً متعدّ  بذلك ونفعه امحتاجً  نالمسكی یكون أن الحتمال ؛امطلقً  أفضل الرحم ذي هبة

  .)٥("بالعكس

 األهلین بین يیجر  ما يف یصرفوها لئّال  ؛األقارب غیر يف الفریضة الصدقة الفقهاء استعمل" .٣
 األهلین، بین المعتاد هذا يف الفریضة الصدقة جعلوا إذا ألنهم ؛والمرافق والصالت الحقوق من

 هذا زال فإذا بها، الصالت تلك وتوقیر بها، تفاعهمالن إال أموالهم من یخرجوها لم فكأنهم
  .)٦("نفقتهم تلزمهم ال الذین لألقارب الزكاة جازت المعنى

                                                           
الرحمن المقرئ، وأبو نعیم في الحلیة عبد من طریق أبي - واللفظ له–) ٩٩٤أخرجه الدوالبي في الكنى رقم (   )١(

  سلیمان بن حرب، كالهما عن أبي ریاح حصن بن أبي بكر الباهلي.) من طریق ٢/٢٦٤(
) من طریق محمد بن كلیب عن الحسن بن ٤٠٩وأخرجه ابن شاهین في الترغیب في فضائل األعمال رقم (  

  شیبان الكاهلي.
 كالهما: (حصن، ابن شیبان) عن یحیى بن عتیق به بألفاٍظ متقاربٍة.  

 ).٣/٣٣٠فتح الباري البن حجر (   )٢(
) هبة المرأة لغیر زوجها وعتقها إذا ١٣صحیح البخاري، (كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها)، باب (   )٣(

 ).٢٥٩٢كان لها زوٌج فهو جائٌز إذا لم تكن سفیهة، فإذا كانت سفیهة لم یجز، رقم (
  ).٣/٤٨١شرح  ابن بطال على صحیح البخاري (   )٤(
 ).٣/٣٣٠فتح الباري البن حجر (   )٥(
  ).٣/٤٨١شرح  ابن بطال على صحیح البخاري (   )٦(
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 مسعود بن امرأة حدیث في المذكور هذاوممن قّید هذه الصدقة بالتطوع أیًضا النووي، قال: "و 
 ،بنیها على سلمة أم ونفقة ،حجورهما في وأیتام أزواجهما على النفقة من األنصاریة والمرأة
  .)١("علیه یدل األحادیث وسیاق ،تطوع صدقة :كله به المراد

 ،والنساء للرجال الخیر أفعال في األمر وليّ  وترغیب ،النساء ةُ ظَ عِ قال ابن حجر: "فیه:  .٤
 عیتوقّ  وما ،بالذنوب المؤاخذة من والتخویف ،الفتنة نأمْ  عند األجانب النساء مع ثوالتحدّ 
 .)٢("العذاب من بسببها

 َجَواز"، قال العیني: فیه "اهللا َأرَاك َحْيثُ  اهللا َرُسول يَا اهَ عْ ضَ فَ في قوله صلى اهللا علیه وسلم: " .٥
 فاجعله الَمال َهَذا ُخذ: اآلخر َقالَ  ِإذا َوَكَذِلكَ  َعنهُ  یقف َأو َعنُه، یَتَصدَّق َأن لغیره الرجل َأمر

 .)٣("اْلَخْیر ُوُجوه من اهللا َأَراك َحْیثُ 

َدَقة َأنّ ل ابن الملقن: فیه "قا .٦  َعَلْیهِ  اهللا صلى لَقْوله بها وُغِبط؛ َصاحبَها حَ دِ مُ  زلةً جَ  َكاَنت ِإذا الصَّ
 عجله عما فیها اهللا ضهعوّ  وما اآلخرة، ربح من یناله بما هفسّال ، )رابحٌ  َمالٌ  َذِلك خٍ بَ : (َوسلم

 .)٤("الفانیة الدنیا في

  
  اِهُد.: الَجاِهُد الُمجَ المطلب السابع

عها جلیلٌة من أجّل العبادات التي شر الجهاد في سبیل اهللا قربٌة من أعظم القربات، وعبادٌة   
اهللا لعباده، ویكفي في عظیم قدرها وجسیم منزلتها أن یبذل العبد روحه رخیصة في سبیل اهللا؛ 

©  M   ¨  §   ªلیحصل على صفقة رابحة مع رّبه، والتي جاء القرآن بذْكرها، فقال اهللا: 
±    °  ¯   ®  ¬  «²  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³º    ¼  »

Á   À  ¿  ¾  ½Â  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÈ  Í  Ì  Ë     Ê   ÉÎ  
Ò  Ñ  Ð  ÏL  :١١١(التوبة.(  

ویتفاوت أجر الجهاد باختالف حال المجاهد ومكانه وٕاخالصه، ومن هؤالء من رزقه اهللا 
  أجره مرتین، وهو: الجاهد المجاهد.

                                                           
  ).٧/٨٨شرح النووي على صحیح مسلم (   )١(
 ).٣/٣٣٠فتح الباري البن حجر (   )٢(
  ).٩/٣١عمدة القاري للعیني (   )٣(
  ).١٠/٤٣٤التوضیح لشرح الجامع الصحیح البن الملقن (   )٤(
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٨٨ 

 الفصل الثاني

 ِإَلى َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َمعَ  َخَرْجَنا: َقالَ  َعْنُه، اللَّهُ  َرِضيَ  اَألْكَوعِ  ْبنِ  َمةَ َسلَ  َعنْ ف
 َرُجًال  َعاِمرٌ  َوَكانَ  ُهَنْیَهاِتَك؟ ِمنْ  ُتْسِمُعَنا َأالَ  َعاِمرُ  َیا: ِلَعاِمرٍ  الَقْومِ  ِمنَ  َرُجلٌ  َفَقالَ  َلْیًال، َفِسْرَنا َخْیَبَر،

  :َیُقولُ  ِبالَقْومِ  َیْحُدو َفَنَزلَ  َشاِعًرا،

  اْهَتَدْیَنا َما َأْنتَ  َلْوالَ  اللَُّهمَّ 

  َناـــــــَصلَّیْ  َوالَ  اــــــــَــــ َتَصدَّْقن َوالَ 

  َناــــَأْبَقیْ  َما َلكَ  ِفَداءً  َفاْغِفْر 

  َالَقْیَنا ِإنْ  َدامَ ـــــــــاَألقْ  َوثَبِّتِ 

  اـــــــــــــــــــــــَــــ َعَلْین ةً َسِكینَ  َوَأْلِقَینْ 

  َناــــــــــــــــــــَأَبیْ  ِبَنا ِصیحَ  ِإَذا ِإنَّا

َیاحِ  ُلوا َوِبالصِّ   َناــــــــــــــــــــَعَلیْ  َعوَّ

: َقالَ  ْكَوِع،األَ  ْبنُ  َعاِمرُ : َقاُلوا ،"؟السَّاِئقُ  َهَذا َمنْ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللا َرُسولُ  َفَقالَ  
 َحتَّى َفَحاَصْرَناُهمْ  َخْیَبرَ  َفَأتَْیَنا ِبِه؟ َأْمَتْعتََنا َلْوالَ  اللَِّه، َنِبيَّ  َیا َوَجَبتْ : الَقْومِ  ِمنَ  َرُجلٌ  َقالَ  "اهللا يـَْرَحُمهُ "

 ُفِتَحتْ  الَِّذي الَیْومِ  َمَساءَ  النَّاُس  َأْمَسى مَّاَفلَ  َعَلْیِهْم، َفَتَحَها َتَعاَلى اللَّهَ  ِإنَّ  ثُمَّ  َشِدیَدٌة، َمْخَمَصةٌ  َأَصاَبْتَنا
 "؟تُوِقُدونَ  َشْيءٍ  َأيِّ  َعَلى النِّيَرانُ  َهِذهِ  َما": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َفَقالَ  َكِثیَرًة، ِنیَراًنا َأْوَقُدوا َعَلْیِهْم،

: َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َقالَ  اِإلْنِسیَِّة، ُحُمرِ  َلْحمِ : َقاُلوا "؟َلْحمٍ  َأيِّ  َعَلى": َقالَ  َلْحٍم، َعَلى: َقاُلوا
  . "َذاكَ  َأوْ ": َقالَ  َوَنْغِسُلَها؟ ُنَهِریُقَها َأوْ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا: َرُجلٌ  َفَقالَ  ،"َواْكِسُروَها َأْهرِيُقوَها"

 )١(ُذَبابُ  َوَیْرِجعُ  ِلَیْضِرَبُه، َیُهوِديٍّ  َساقَ  ِبهِ  َفَتَناَولَ  َقِصیًرا، اِمرٍ عَ  َسْیفُ  َكانَ  الَقْومُ  َتَصافَّ  َفَلمَّا
 اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َرآِني: َسَلَمةُ  َقالَ  َقَفُلوا َفَلمَّا: َقالَ  ِمْنُه، َفَماتَ  َعاِمرٍ  ُرْكَبةِ  َعْینَ  َفَأَصابَ  َسْیِفِه،
ي، َأِبي َفَداكَ : َلهُ  ُقْلتُ  "؟َلكَ  َما": َقالَ  ِبَیِدي، آِخذٌ  َوُهوَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ   َعَمُلُه؟ َحِبطَ  َعاِمًرا َأنَّ  َزَعُموا َوُأمِّ

   ِإنَّهُ  - ِإْصبَـَعْيهِ  بـَْينَ  َوَجَمعَ  -  َألَْجَرْينِ  َلهُ  ِإنَّ  قَاَلُه، َمنْ  )٢(َكَذبَ ": َوَسلَّمَ  هِ ـــــَعَلیْ  اهللاُ  لَّىـــــصَ  النَِّبيُّ  الَ ـــقَ 

                                                           
ه الَِّذي ُیضَرُب ِبه". النهایة في غریب الحدیث واألثـر البـن األثیـر قال ابن األثیر: "ُذَباُب السَّْیِف: َطَرفُ  ذباب:   )١(

)١٥٢/ ٢.( 
): "أي: أخطأ"؛ ألن الحجازیین یطلقون الكذب ویریدون به ٧/٤٦٧قال ابن حجر في فتح الباري ( كذب:   )٢(

  ). ٦/١١٤الخطأ، كما أفاده ابن حبان في الثقات (
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  .)١("ِمثْـَلهُ  ِبَها َمَشى َعَرِبيٌّ  َقلَّ  ُمَجاِهٌد، َلَجاِهدٌ 

  " وبیان معناها: الجاهدقال النووي في ضبط كلمة "

 - ِبَكْسر الهاء وتنوین الّدال-) َلَجاِهدٌ "هكذا رواه الجمهور من المتقّدمین والمتأّخرین: (
الجاّد في علمه وعمله، أي: إنه ) بـ: َلَجاِهدٌ وفسروا ( -بضّم المیم وتنوین الّدال أیًضا-) ُمَجاِهدٌ (

: فیه )٢(- یعني: عیاض–لجادٌّ في طاعة اهللا، والمجاهد في سبیل اهللا: وهو الغازي. وقال القاضي 
وجٌه آخر أنه َجَمع اللفظْین توكیًدا، قال ابن األنباري: العرب إذا بالغت في تعظیم شيٍء اشتقت له 

لتوكید، وأعربوه بإعرابه، فیقولون:  (جادٌّ ُمِجدٌّ) من لفظه لفًظا آخر على غیر بنائه؛ زیادة في ا
و(َلْیٌل َالِئٌل) و(ِشْعٌر َشاِعٌر) ونحو ذلك. قال القاضي: ورواه بعض رواة البخاري وبعض رواة 

بفتح المیم ونصب الدال بال - ) َمجاهدَ والداّل على أّنه فعٌل ماٍض، ( - بفتح الهاء-) َلَجاَهدمسلم: (
  . )٤(ول هو الصواب"، قال: واأل)٣(- تنوین

قول فقال: "أي: جاِهٌد جادٌّ مبالغ في رْ ابُن قُ  )الجاهد المجاهد(وسبق النوويَّ في تعریف 
: یقال: َرُجٌل جاِهٌد، أي: )٥(الخیر والبر وٕاعالء كلمة اِإلسالم، مجاهد ألعدائه. قال ابن درید سبل

یل: َجادٌّ ُمِجدٌّ، ویدّل على صحته قوله في جادٌّ في أمره، وَكّرر مَجاهًدا بعد جاهد للمبالغة، كما ق
  .)٧(")٦()َماَت َجاِهًدا ُمَجاِهًداالروایة األخرى: (

                                                           
  ):٤١٩٦) غزوة خیبر، رقم (٣٩صحیحه (كتاب المغازي)، باب (قال اإلمام البخاري في سند الحدیث:    )١(

 َرِضَي اللَُّه اللَِّه ْبُن َمْسَلَمَة، َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن ِإْسَماِعیَل، َعْن َیِزیَد ْبِن َأِبي ُعَبْیٍد، َعْن َسَلَمَة ْبِن اَألْكَوعِ عبد َحدَّثََنا
  ى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم ِإَلى َخْیَبَر، وذكر الحدیث.َعْنُه، َقاَل: َخَرْجَنا َمَع النَِّبيِّ َصلَّ 

  تخریج الحدیث:
) ما یجوز من الشعر والرجز والحداء وما یكره منه، ٩٠أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب األدب)، باب (

) غزوة خیبر، رقم ٤٣) عن قتیبة بن سعید، ومسلم في صحیحه (كتاب الجهاد والسیر)، باب (٦١٤٨رقم (
  ) عن قتیبة بن سعید ومحمد بن عّباد، كالهما: عن حاتم بن إسماعیل به بمثله.١٨٠٢(

 ).٦/١٨٤انظر كالم القاضي عیاض في كتابه: إكمال المعلم (   )٢(
) موضًحا الروایة الثانیة: "َوُیْرَوى ِبَلْفظ اْلَماِضي ِفي األول وبلفظ ٢٢/١٨٤قال العیني في عمدة القاري (   )٣(

  الثَّاِني". جمع المجهدة ِفي
  )١٦٩- ١٢/١٦٨شرح النووي على صحیح مسلم (   )٤(
هــــ)، مـــن مؤلفاتـــه: الجمهـــرة فـــي اللغـــة. معجـــم  ٣٢١هـــو محمـــد بـــن الحســـن بـــن ُدَرْیـــد األزدي القحطـــاني (ت    )٥(

  ).٦/٤٨٣األدباء للحموي (
 ).١٨٠٢رواها مسلم رقم (   )٦(
  ).١٧٧-٢/١٧٦مطالع األنوار على صحاح اآلثار البن قرقول (   )٧(
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) مجاهدٌ ) في األجر، و(لجادٌّ بقوله: "والمعنى: ( - )١(وتبعه العیني–وأّكده ابن الملقن 
  . )٢(للمبالغة فیه، یعني: مبالغ في سبیل اهللا"

  وأجر المجاهدة في سبیل اهللا.فیكون المعنى: أجر الجهد في الطاعة، 

  یحتمل: ىال إلى أن المعنوذهب ابن بطّ 

 .مرتین أجره ضاعف بأن علیه اهللا تفضل سبیله في وقتلها نفسه أمات لما یكون أن -

ویدعو اهللا  ،ْعرهموته في سبیل اهللا، واآلخر ِلَما كان یحدو به القوم من شِ لاألجرین  خذوقیل: أ -
  .)٣(لنفوسهم وتقویة للمسلمین تحضیض ذلكو ، في ثباتهم عند لقاء عدوهم

  المعنى یحتمل األمور التالیة:وعلیه ف

كل من اجتهد في الطاعة وجاهد في سبیل اهللا حتى نال الشهادة، ُكتب له األجر مّرتین، وفیها  .١
دعوة كریمة لكّل من وهب نفسه للجهاد أن یضیف إلى جهاده أصناًفا من الطاعة، كالّصیام 

 قیام اللیل والصدقة وغیر ذلك، فیكون ممن ُیؤتى أجره مرتین بإذن اهللا.وقراءة القرآن و 

ألن المبارزة في الحروب قبل  ن أمات نفسه وقتلها في سبیل اهللا ُكتب له األجر مّرتین؛كّل م .٢
یكون فْعله تشجیٌع لغیره لخْوض  وبكال الفْعلْین المعركة ال تخلو من أمرین: إما قاتٌل أو مقتوٌل،

، وهذا وجٌه صحیٌح واحتجاٌج سلیٌم لمن أباح العملیات الجهادیة أن یقتل اإلنسان غمار الموت
 نفسه لَقْتل غیره من األعداء.

كل من حّرض المجاهدین ِبِشْعِره وكالمه وعباراته ونشیده الحماسي المؤّثر سواء على المنابر  .٣
ي أو أّي مكاٍن آخر، أو القنوات اإلعالمیة المرئیة والمسموعة أو شبكات التواصل االجتماع

وتسّبب في تثبیتهم في المعركة، ثم مات في سبیل اهللا، كان ممن ُیكتب له األجر مرتین؛ 
 العتبار جْمِعِه بین جهاد الكلمة والسیف. 

  وقد عّد النبي صلى اهللا علیه وسلم اللسان وكالمه من أنواع الجهاد، فعن كعب بن 
   الشِّْعرِ  ِفي َأْنَزلَ  َقدْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهَ  ِإنَّ : َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى يِّ ِللنَّبِ  َقالَ  َأنَّهُ مالك رضي اهللا عنه 

  

                                                           
  ).٢٢/١٨٤عمدة القاري للعیني (   )١(
  ).٢٨/٥٥٢التوضیح لشرح الجامع الصحیح البن الملقن (   )٢(
 ).٩/٣٢٣انظر: شرح ابن بطال على صحیح البخاري (   )٣(
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 )١(َنْضحُ  ِبهِ  تـَْرُمونـَُهمْ  َما َلَكَأنَّ  بَِيِدِه، نـَْفِسي َوالَِّذي َوِلَسانِِه، ِبَسْيِفهِ  ُيَجاِهدُ  اْلُمْؤِمنَ  ِإنَّ ": َفَقالَ  َأْنَزَل، َما
  . )٢("النَّْبلِ 

البر في االستیعاب من طریق محمد بن سیرین قوله: كان شعراء عبد وقد أخرج ابن
 كعب كانف ،رضوان اهللا علیهم مالك بن وكعب رواحة، بن اهللا وعبد ثابت، بن حسانالمسلمین: 

   فبلغني: سیرین ابن قال. ، وعبد اهللا یعّیرهم بالكفر، وكان حسان یقبل على األنسابالحرب فهمیخوّ 
                                                           

قال البیضاوي: "أي: رمیه، مستعاٌر من نْضح الماء، والمعنى: أن هجاءهم أثر فیهم تأثیر  نضح النبل:   )١(
  ).٣/٢٣٢قام الرمي في النكایة بهم". تحفة األبرار شرح مصابیح السنة له (النبل، وقام م

  ):٢٧١٧٤قال اإلمام أحمد في مسنده رقم ( سند الحدیث:   )٢(
زَّاِق عبد َحدَّثََنا وهو: –، َعِن الزُّْهِريِّ -وهو: ابن راشد–، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر - وهو: ابن همام الصنعاني–الرَّ

  ، وذكر الحدیث.- یعني: كعب بن مالك–الرَّْحَمِن ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َعْن َأِبیِه عبد ، َعنْ -ممحمد بن مسل
  تخریج الحدیث:

) وفي مسنده كما في (غایة المقصد في زوائد المسند) للهیثمي ٢٠٥٠٠الرزاق في مصنفه رقم (عبد أخرجه
)، وابن مردویه ١٥١ي المعجم الكبیر رقم ()، والطبراني ف٥٧٥٦ومن طریقه: ابن حبان في صحیحه رقم (-

، والبیهقي في السنن الكبرى رقم -)٢/٤٨٠كما في كتاب (تخریج أحادیث الكشاف) (–في تفسیره 
  به بمثله. -)٣٤٠٩)، والبغوي في شرح السنة رقم (٢١١٠٨(

، )٤٧٠٧)، وابن حبان في صحیحه رقم (٩٣٢رقم ( -مسند عمر–وأخرجه الطبري في تهذیب اآلثار 
اهللا بن عبد ) من طریق١٠٤٧)، والشهاب القضاعي في مسنده رقم (١٥٢والطبراني في المعجم الكبیر رقم (

  وهب عن یونس بن یزید، عن الزهري به بمثله مع اختالٍف یسیر في بعض األلفاظ.
  وللزهري طریقان آخران غیر ما سبق:

  ك عن جّده كعب بن مالك.اهللا بن كعب بن مالعبد الرحمن بنعبد طریق یرویها الزهري عن .١
اهللا بن عبد العزیز بن محمد الدراوردّي عن محمد بنعبد ) من طریق١٥٧٩٦أخرجه أحمد في المسند رقم (

) عن أبي الیمان الحكم بن نافع، والطبراني في مسند الشامیین ١٥٧٨٥أخي الزهري، وأحمد في مسنده رقم (
  ) من طریق أبي الیمان عن شعیب بن أبي حمزة.٢١١٠٩)، والبیهقي في السنن الكبرى رقم (٣١٩٤رقم (

  كالهما (ابن أخي الزهري، شعیب بن أبي حمزة) عن الزهري به بنحوه. 
 الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك.عبد طریق یرویها الزهري عن بشیر بن .٢

الشامیین  ) عن أبي الیمان الحكم بن نافع، والطبراني في مسند١٥٧٨٦أخرجه أحمد في المسند رقم (
) من طریق أبي الیمان عن شعیب بن أبي ٢١١١٠) والبیهقي في السنن الكبرى رقم (٣١٩٦رقم (

  ) من طریق سلیمان بن بالل عن محمد بن أبي عتیق.١٥٣حمزة، والطبراني في المعجم الكبیر رقم (
  كالهما: (شعیب ومحمد بن أبي عتیق) عن الزهري به بنحوه.

  دراسة رجال اإلسناد:  
: "آل كعب بن مالك -)٢١٥٢كما في سؤاالت ابن هانئ له رقم (–اله كلهم ثقات، حتى قال اإلمام أحمد رج

  كلهم ثقاٌت، كلٌّ مرويٌّ عنه الحدیث".
  إسناده صحیح.  الحكم على الحدیث:

) وقال: على شرط الشیخین، وكذلك ١٦٣١وممن صححه من العلماء: األلباني في السلسلة الصحیحة رقم (
 ).١١/٦)، (١٣/١٠٣شیخ شعیب األرنؤوط في تعلیقه على صحیح ابن حبان (قال ال
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  :مالك بن كعب قول من افرقً  أسلمت إنما اسً وْ دَ  أن
  ا السیوفاـــقضینا من تهامة كّل وتٍر       وخیبر ثم أغمدن

  ا أو ثقیفاًـــ قواطعهن: دوس ت      ــــــنخّبرها ولو نطقت لقال

  .)١(فقالت دوس: انطلقوا فخذوا ألنفسكم، ال ینزل بكم ما نزل بثقیف
وسمع كعب تلك )، ٢٢٤(الشعراء:  M  ©  ¨ªL  ولذلك لما نزل قوله تعالى:

 عن هذه اآلیة صلى اهللا علیه وسلم النبيَّ  كعبٌ  سأل خاف فأنكر على نفسه الشعر، ولذا اآلیات
 فهو المؤمن وأما، الضالل أودیة الهائمین شأن من ذلك فإن"بأنه لیس كذلك على اإلطالق؛  فأجابه
 وأنكى، أعدى هو بل والسنان، اللسان من رالكفا ذبّ  في تیهعدّ  إحدى ألنه ؛الحكم ذلك من خارج

  .)٢("النبل رشق من علیهم أشد فإنه
لما آذت قریٌش رسوَل اهللا صلى اهللا علیه وسلم أمر رسوُل اهللا صلى اهللا علیه وسلم حساَن و 

َها َأَشدُّ  َفِإنَّهُ  قـَُرْيًشا، اْهُجوا: "- كما روت عائشة رضي اهللا عنها–بن ثابت بالرّد علیهم، فقال له   َعَليـْ
  .)٣("َواْشتَـَفى َفَشَفى َحسَّانُ  َهَجاُهمْ "، فلما هجاهم قال النبي صلى اهللا علیه وسلم: "بِالنَّْبلِ  َرْشقٍ  ِمنْ 

 والنهي بالمعروف األمر :ومنه ،بالسیف كالجهاد اللسان جهاد أنّ  إخبارٌ وفي هذا الحدیث "
  .)٤("الجاهل وتعلیم ،الضالّ  وٕارشاد ،المنكر عن

لقول بأّن من جمع بین أمرین، أحدهما: الجهاد، وثانیهما: عمٌل تعّبديٌّ یخدم باب ویمكن ا
  الجهاد في سبیل اهللا ویعلي كلمة اهللا في األرض وینصر دینه الحّق فإنه یضاعف له األجر مّرتین. 

M    I " هو استداللهم بقوله تعالى:َحِبَط عملهوأّما حّجة من قال من الصحابة بأّن عامًرا "
J  KL   Q  P         O  N  ML  :وقد أجاب على هذا ابن الملّقن بقوله: "هذا  ).٢٩(النساء

  .)٥(إنما هو فیمن یتعّمُد قْتل نْفِسِه، إِذ الخطأ ال ینهى عنه أحٌد"
                                                           

  ).١٣٢٥-٣/١٣٢٤البر (عبد االستیعاب في معرفة األصحاب البن   )١(
 ).١٠/٣١٠٤شرح مشكاة المصابیح للطیبي (   )٢(
ت ) فضائل حسان بن ثاب٣٤قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب فضائل الصحابة)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

  ):٢٤٩٠رضي اهللا عنه، رقم (
وهو: اللیث بن –، َعْن َجدِّي -وهو: شعیب بن اللیث–اْلَمِلِك ْبُن ُشَعْیِب ْبِن اللَّْیِث، َحدَّثَِني َأِبي عبد َحدَّثََنا
ِد ْبِن ِإْبَراِهیَم، َعْن  ، َحدَّثَِني َخاِلُد ْبُن َیِزیَد، َحدَّثَِني َسِعیُد ْبُن َأِبي ِهَالٍل، َعْن ُعَماَرَة ْبِن َغِزیََّة،-سعد َعْن ُمَحمَّ

  الرَّْحَمِن، َعْن َعاِئَشَة، وذكر الحدیث.عبد َأِبي َسَلَمَة ْبنِ 
  تخریج الحدیث:

 تفّرد به مسلم دون البخاري.
 ).٣/٥٢٩التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٤(
  ).٢٨/٥٥٢التوضیح لشرح الجامع الصحیح البن الملقن (   )٥(
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  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

ائٍل یقول: إّن هذا . ولق)١(فیه دلیٌل  على أّن المجاهد إذا ارتّد علیه سالحه فقتله له أجره مّرتین .١
ّن بقاء اللفظ على عمومه أولى، وال دلیل إمحموٌل على القتل في ساحة المعركة، والجواب: 

على تقییده، فكّل من قتل بسبب خطأ في استعمال السالح سواء في التدریب العسكري أو أثناء 
  أداء مهامه الجهادیة فإنه یتحصل هذه المضاعفة المباركة.

 .)٢(الغسل ترك في غیره قتله من حكم حكمه خطأ المعركة في نفسه قتل من أنّ  علىفیه دلیٌل  .٢

 .)٣(فیه: أّن من َقَتل َنْفسه فهو شهیدٌ  .٣

 النَِّبيِّ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َرُجٍل، َعنْ وهاتان الفائدتان استنبطهما الشوكاني من حدیث أبي سالم 
 َفَضَرَبُه، ِمْنُهمْ  َرُجًال  اْلُمْسِلِمینَ  ِمنَ  َرُجلٌ  َفَطَلبَ  ُجَهْیَنةَ  ِمنْ  يٍّ حَ  َعَلى َأَغْرَنا: َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى

 "،اْلُمْسِلِمينَ  َمْعَشرَ  يَا َأُخوُكمْ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  ِبالسَّْیِف، َنْفَسهُ  َوَأَصابَ  َفَأْخَطَأهُ 
 َعَلْیهِ  َوَصلَّى َوِدَماِئهِ  ِبِثَیاِبهِ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َفَلفَّهُ  َماَت، َقدْ  ُدوهُ َفَوجَ  النَّاُس  َفاْبَتَدَرهُ 
 .)٤("َشِهيدٌ  َلهُ  َوَأنَا نـََعمْ ": َقالَ  ُهَو؟ َأَشِهیدٌ  ،اهللا َرُسولَ  َیا: َفَقاُلوا َوَدَفَنُه،

                                                           
  ).٧/١٤٣ظر: الموسوعة الفقهیة المیسرة للعوایشة (ان   )١(
 ).٤/٣٨انظر: نیل األوطار للشوكاني (   )٢(
  ).٤/٣٨( المصدر السابقانظر:    )٣(
) الرجل یموت بسالحه، رقم ٣٨قال اإلمام أبو داود في سننه (كتاب الجهاد)، باب ( سند الحدیث:   )٤(

)٢٥٣٩:(  
، َحدَّثََنا اْلَوِلیُد َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد الدِّ  ٍم، َعْن َأِبیِه - وهو: ابن مسلم–َمْشِقيُّ وهو: –، َعْن ُمَعاِوَیَة ْبِن َأِبي َسالَّ

ٍم -سالم بن أبي سالم ، َعْن َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه -وهو: ممطور–، َعْن َجدِِّه َأِبي َسالَّ
  .َوَسلََّم َقال، وذكر الحدیث

  تخریج الحدیث:
) من طریق أبي بكر بن داسة، عن أبي داود السجستاني به ١٦٣٩٣أخرجه البیهقي في السنن الكبرى رقم (

  بمثله.
  دراسة رجال اإلسناد:

 هشام بن خالد الدمشقي: -
  وثقه مسلمة بن قاسم، والذهبي وزاد: ُمْفٍت، وذكره ابن حبان في الثقات.

  وقال أبو حاتم وابن حجر: صدوق.
)، الجرح ٩/٢٣٣)، الثقات البن حبان (٢/٣٣٦)، الكاشف للذهبي (١١/٣٨هذیب التهذیب البن حجر (ت

  ).٧٢٩١)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٩/٥٧والتعدیل البن أبي حاتم (
= 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 

 قال الباحث: هو ثقة.
 الولید بن مسلم الدمشقي: -

  اتم: صالح الحدیث.وثقه أبو مسهر، والعجلي، ویعقوب بن شیبة، وابن حجر، وقال أبو ح
بن المدیني: ما رأیت من الشامّیین مثله، وقد أغرب الولید أحادیث صحیحة لم یشركه فیها أحد،  وقال علي
بن مسلم، فما   بن محمد: إذا كتْبَت حدیث األوزاعي، عن الولید بن أبى الحوارى: قال لي مروان وقال أحمد

بن مسلم عالًما بحدیث  بن محمد: كان الولید ل لي مروانبن الولید الخالل: قا تبالي من فاتك، وقال عباس
  األوزاعي.

وَطَعَن فیه أحمد وقال: كان رفَّاًعا، وقال أیًضا: اختلطت علیه أحادیث: ما سمع وما لم یسمع، وكانت له 
  منكراٌت.

ا، وهو وقال أبو مسهر: كان الولید یأخذ من ابن أبى السفر حدیث األوزاعي، وكان ابن أبي السفر كّذابً 
بن مسلم یحّدث بأحادیث األوزاعي، عن الكّذابین ثم  یقول فیها: قال األوزاعي، وقال أیًضا: كان الولید

  یدّلسها عنهم.
بن مسلم: قد أفَسْدَت حدیث األوزاعّي، قال: كیف؟ قلت: تروي عن  بن خارجة: قلت للولید وقال الهیثم

بن سعید، و غیرك یدخل بین  عن األوزاعي، عن یحیىاألوزاعي، عن نافع، وعن األوزاعي، عن الزهري، و 
بن مرة وقرة وغیرهما، فما یحملك  بن عامر األسلمي، وبینه وبین الزهري: إبراهیم اهللاعبد األوزاعي وبین نافعٍ 

على هذا؟ قال: َأْنُبُل األوزاعي أن یروى عن مثل هؤالء، قلت: فإذا روى األوزاعي عن هؤالء، وهؤالء 
مناكیر، فأسقطتهم أنت، و صیرتها من روایة األوزاعي عن الثقات؛ ُضّعف األوزاعي، فلم  ضعفاء، أحادیث
  یلتفت إلى قولي.

بن مسلم یرسل، یروي عن األوزاعي أحادیث عند األوزاعي، عن شیوخ ضعفاء، عن   وقال الدارقطني: الولید
ضعفاء، و یجعلها عن األوزاعي، شیوخ قد أدركهم األوزاعي، مثل: نافع، وعطاء، والزهري، فیسقط أسماء ال

بن  بن عامر األسلمي، و إسماعیل عن نافع، وعن األوزاعي عن عطاء و الزهري، یعنى مثل: عبداهللا
  مسلم.

-١١/١٣٤)، تهذیب التهذیب البن حجر (١٧٧٨)، الثقات للعجلي رقم (٣١/٩٧تهذیب الكمال للمزي (
)، الضعفاء ٩/١٦التعدیل البن أبي حاتم ()، الجرح و ٧٤٥٦)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (١٣٥

  ).٦٣٢والمتروكون للدارقطني رقم (
بن مسلم ثقة؛ لكنه مكثٌر من التدلیس وبخاصة تدلیس التسویة، لذلك  قال الباحث: وخالصة األمر أّن الولید

ذا احُتّج به، أما ال ُبّد أن یصّرح بالسماع إ"): ٣٦٤ِذْكر من ُتكّلم فیه وهو موّثق رقم (قال الذهبي في كتابه 
كما في كتابه: طبقات –، وذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من المدلسین إذا قیل: عن، فلیس بحجة"

  .-)١٢٧المدلسین رقم (
 ضعیف. سالم بن أبي سالم: -
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

= 
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٩٥ 

 الفصل الثاني

هللا علیه وسلم: "یرحمه اهللا": "في روایة إیاس بن قال ابن حجر معّلًقا على قول النبي صلى ا .٤
وما استغفر رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم إلنسان )، قال: (غفر لك ربكسلمة قال: (

  .)١()"لوال أمتعتنا به)، وبهذه الزیادة یظهر الّسّر في قول الرجل: (یخصه إال استشهد
  

  : الُمَحاِفظ على صالة الَعْصر.لمطلب الثامنا
ركیٌن من أركان اإلسالم العظیم، وأحد أعمدته التي ال یصّح إسالم رجٍل  ركنٌ  الصالة

بدونها، حتى عّد العلماء تاركها كافًرا، وقد أمر اهللا بالمحافظة علیها بعامة، وبصالة العصر 
(البقرة:  L!  "  #  $  %  &  '   )M  بخاصة، فقال في كتابه:

  قال المفسرون: أي صالة العصر.، )٢٣٨

 العصر، هي الوسطى الصالة نّ أ: الصحیحة األحادیث تقتضیه الذيول اإلمام النووي: "یق
 أنها األحادیث وصحت الصبح، أنها الشافعي نص: )٢(الحاوي صاحب قال": قال ثم. "المختار وهو

 كما قوالن، المسألة في یكون وال": قال ،"العصر أنها مذهبه فصار الحدیث، اتباع ومذهبه العصر،
  .)٣("أصحابنا بعض مَ هِ وَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  الحكم على الحدیث:

  إسناده ضعیف، والعلة فیه:
 الولید بن مسلم: فإنه مدلس، وقد عنعن. -
 سالم بن أبي سالم: فإنه ضعیف. -

) أنه وجد في نسخة من سنن أبي داود أن أبا داود قال عقب ١١/٢٠٨لكن أفاد المزي في تحفة األشراف (
"، ونقل هذا - وهو معاویة بن سالم بن أبي سالم -هذا الحدیث: "إنما هو معاویة، عن أخیه، عن جّده 

یخ شعیب األرنؤوط في تعلیقه على سنن أبي داود )، وأشار إلى هذا الش٤/٣٨الشوكاني في النیل (
) فقال: "جاء في بعض نسخ أبي داود من روایة اللؤلؤي: أن أبا داود قال بإثر الحدیث: (إنما هو ٤/١٩٣(

: وأخو -أي: الشیخ شعیب–معاویة، عن أخیه، عن جده. قال: وهو معاویة بن سّالم بن أبي سّالم). قلنا 
  قة، لكن تبقى شبهة تدلیس الولید بن مسلم".معاویة هو: زید بن سالم ث

  لكن یشهد له حدیث عامر بن األكوع، وعلیه فالحدیث حسٌن لغیره بشواهده.
  ).٧/٤٦٦فتح الباري البن حجر (   )١(
هـ)، من مؤلفاته: الحـاوي الكبیـر  ٤٥٠هو الشیخ أبو الحسن علي بن محمد البغدادي الشهیر بالماوردي (ت    )٢(

  ).٩/٧٥١. تاریخ اإلسالم للذهبي (في فقه الشافعي
  ).٣/٦١المجموع شرح المهذب للنووي (   )٣(



  المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر محّددٍة ومتنّوعةٍ  
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 الفصل الثاني

ولما شغل الكفاُر رسوَل اهللا صلى اهللا علیه وسلم والمؤمنین عنها یوم الخندق دعا علیهم 
بالهالك، فعن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه أّن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال یوم 

  . )١("الشَّْمسُ  َغاَبتِ  َحتَّى الُوْسَطى الصََّالةِ  نِ عَ  َشَغُلونَا نَارًا، َوقـُُبوَرُهمْ  بـُُيوتـَُهمْ  اللَّهُ  َمَألَ الخندق: "

 َحَبَس قال:  رضي اهللا عنه اهللا بن مسعودعبد وفي روایٍة أخرى عند مسلم من طریق
تِ  َحتَّى اْلَعْصِر، َصَالةِ  َعنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  اْلُمْشِرُكونَ   ْت،اْصَفرَّ  َأوِ  الشَّْمُس، اْحَمرَّ

 َأْجَوافـَُهْم، اهللاُ  َمَألَ  اْلَعْصِر، َصَالةِ  اْلُوْسَطى، الصََّالةِ  َعنِ  َشَغُلونَا" :َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َفَقالَ 
  .)٢("نَارًا َوقـُُبوَرُهمْ 

                                                           
) الدعاء على المشركین ٩٨قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الجهاد والسیر)، باب ( سند الحدیث:   )١(

  ):٢٩٣١بالهزیمة والزلزلة، رقم (
ٍد - وهو: ابن حسان–یونس، َحدَّثََنا ِهَشاٌم  َحدَّثََنا ِإْبَراِهیُم ْبُن ُموَسى، َأْخَبَرَنا ِعیَسى بن وهو: ابن –، َعْن ُمَحمَّ

ا َكاَن َیْوُم اَألْحَزاِب َقاَل َرُسوُل اللَِّه -وهو السلماني–، َعْن َعِبیَدَة - سیرین ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: َلمَّ
  َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.

  الحدیث:تخریج 
) من ٤١١١) غزوة الخندق وهي األحزاب، رقم (٣٠أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب المغازي)، باب (

) الدعاء على المشركین، رقم ٥٨طریق روح بن عبادة، والبخاري في صحیحه (كتاب الدعوات)، باب (
ضع الصالة)، اهللا األنصاري، ومسلم في صحیحه (كتاب المساجد ومواعبد ) من طریق محمد بن٦٣٩٦(

) من طریق أبي أسامة حماد بن أسامة، ٦٢٧) باب التغلیظ في تفویت صالة العصر، رقم (٣٥باب (
  ویحیى بن سعید القطان، والمعتمر بن سلیمان.

  جمیعهم: (روح، محمد، حماد، یحیى، المعتمر) عن هشام بن حسان عن محمد بن سیرین به بمثله.
) باب الدلیل لمن قال: الصالة الوسطى ٣٦د ومواضع الصالة)، باب (وأخرجه مسلم في صحیحه (كتاب المساج

) من طریق محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج، وأیًضا من طریق ابن أبي ٦٢٧هي صالة العصر، رقم (
  عدي عن سعید بن أبي عروبة، كالهما (شعبة وسعید) عن قتادة عن أبي حسان عن َعبیدة به بنحوه. 

) باب الدلیل لمن قال: الصالة الوسطى هي صالة ٣٦اجد ومواضع الصالة)، باب (وكذلك في (كتاب المس
) من طریق وكیع بن الجراح ومعاذ بن معاذ عن شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتیبة ٦٢٧العصر، رقم (

  عن یحیى بن الجزار عن علي بن أبي طالب بنحوه.
الدلیل لمن قال: الصالة الوسطى هي صالة  ) باب٣٦وكذلك في (كتاب المساجد ومواضع الصالة)، باب (

) من طریق أبي معاویة محمد بن خازم الضریر عن األعمش عن مسلم بن ُصبیح عن ٦٢٧العصر، رقم (
  ُشَتْیر بن َشَكل عن علي بن أبي طالب بنحوه.

لیل لمن ) باب الد٣٦قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب المساجد ومواضع الصالة)، باب ( سند الحدیث:   )٢(
  ):٦٢٨قال: الصالة الوسطى هي صالة العصر، رقم (

= 
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 الفصل الثاني

اهللا بن عمر عبد كما في حدیث–وعوقب من تفوته هذه الصالة بقوله صلى اهللا علیه وسلم 
  .)١("َوَماَله َأْهَلهُ  ُوتِرَ  َكأَنََّما الَعْصِر، َصَالةُ  تـَُفوتُهُ  الَِّذي: "-مااهللا عنهرضي 

 أعمالهم مقاساة من الناس تعب وقت تأتي هاألنّ  ركْ بالذّ  هاخصّ  إنماالبّر: "عبد قال ابن
  .)٢("وظائفهم انقضاء إلى بها وتسویفهم أشغالهم قضاء على وحرصهم

  اء الوعد من اهللا لمن حافظ علیها أن یؤتى أجره مرتین:وألهمیة هذه الصالة، ج
َصلَّى ِبَنا َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم قال:  رضي اهللا عنه )٣(فعن أبي َبْصَرة الغفاريّ 

َلُكْم إ"، َفَقاَل: )٤(اْلَعْصَر ِباْلُمَخمَّصِ  َفَضيـَُّعوَها، َفَمْن َحاَفَظ نَّ َهِذِه الصََّالَة ُعِرَضْت َعَلى َمْن َكاَن قـَبـْ
َها َكاَن َلُه َأْجُرُه َمرَّتـَْيِن، َوَال َصَالَة بـَْعَدَها َحتَّى َيْطُلَع الشَّاِهدُ    .)٥("َعَليـْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
، َعْن ُزَبْیٍد  ُد ْبُن َطْلَحَة اْلَیاِميُّ ، َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ ٍم اْلُكوِفيُّ ، َعْن -وهو: ابن الحارث الیامي–َحدَّثََنا َعْوُن ْبُن َسالَّ

ُكوَن َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َعْن َصَالِة اِهللا، َقاَل: َحَبَس اْلُمْشرِ عبد ، َعنْ - وهو: ابن شراحیل–ُمرََّة 
ْت، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: ِت الشَّْمُس، َأِو اْصَفرَّ   اْلَعْصِر، َحتَّى اْحَمرَّ

 تفّرد به مسلم دون البخاري. تخریج الحدیث:
) إثم من فاتته العصر، ١٤ي صحیحه (كتاب مواقیت الصالة)، باب (قال اإلمام البخاري ف سند الحدیث:   )١(

  ):٥٥٢رقم (
 ، َعنْ - وهو: مولى ابن عمر–، َعْن َناِفٍع - وهو: ابن أنس–اللَِّه ْبُن ُیوُسَف، َقاَل: َأْخَبَرَنا َماِلٌك عبد َحدَّثََنا

  َوَسلََّم َقال، وذكر الحدیث.اللَِّه ْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه عبد
  تخریج الحدیث:

) التغلیظ في تفویت صالة العصر، ٣٥أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب المساجد ومواضع الصالة)، باب (
  ) من طریق مالك بن أنس به بمثله.٦٢٦رقم (

) من ٦٢٦) التغلیظ في تفویت صالة العصر، رقم (٣٥وكذلك في (كتاب المساجد ومواضع الصالة)، باب (
 اهللا بن عمر عنعبد اهللا بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب الزهري عن سالم بنعبد طریق

 اهللا بن عمر بنحوه.عبد
  ).٥/١٢٦نقله النووي في شرحه على صحیح مسلم (   )٢(
بـن هو أبو بصرة بن بصرة الغفاري، شهد فتح مصر، واختّط بهـا، ومـات بهـا، ودفـن فـي مقبرتهـا. اإلصـابة ال   )٣(

 ).٧/٣٧حجر (
 ).٥/٧٣طریق في جبل عیر إلى مكة. معجم البلدان للحموي ( المخمَّص:   )٤(
) األوقات التي ٥١قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب صالة المسافرین وقصرها)، باب ( سند الحدیث:   )٥(

  ):٨٣٠نهى عن الصالة فیها، رقم (
، َعِن اْبِن ُهَبْیَرَة -وهو: ابن سعد–َلْیٌث َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد، َحدَّثََنا   وهو:–، َعْن َخْیِر ْبِن ُنَعْیٍم اْلَحْضَرِميِّ

، َقاَل: َصلَّى ِبَنا َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلیْ -اهللاعبد ، َعْن َأِبي َبْصَرَة اْلِغَفاِريِّ ِه َوَسلََّم ، َعْن َأِبي َتِمیٍم اْلَجْیَشاِنيِّ
ِص، وذكر الحدیث.اْلَعْصَر ِباْلمُ    َخمَّ

= 
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  ووجه المضاعفة فیها:
أن هذه الصالة عرضت على الیهود والنصارى فضّیعوها، فمن حافظ علیها ُكتب له أجر  .١

 .)١(، ثم ُكتب له أجر عمله كسائر الصلواتالمحافظة علیها خالًفا لمن قبلهم

وقیل: أجٌر للمحافظة على العبادة، وأجٌر لترك البیع والشراء بالزهادة، فإّن وقت العصر كان  .٢
 .)٢(زمان سوقهم وأوان شغلهم

ألنها وسطى، ومّرٌة للمحاِفْظ علیها؛ ألن مشاركة  ؛قال ابن حجر: "یؤجر مّرتین، أجٌر لفْضلها .٣
وفي هذا الحدیث  .)٣(ها في هذا ال تؤّثر في تخصیصها بمجموع األمرْین"بقیة الصلوات ل

  .)٤("فضیلة [صالة] العصر، وشّدة الحّث علیها"
 إسرائیل بني على ُعِرَض  عملٍ  كلَّ  أنّ  لي لتحصّ یقول الشیخ محمد أنور شاه الكشمیري: "

روا   . )٥("األجران فیه فلنا علیها انَ حافظْ  فإن فیه، فقصَّ
  

  : من تیمم ثم أعاد الصالة بعد أن وجد الماء.لتاسعالمطلب ا
یّسر اهللا للعبد أمور عباداته، وجعل له من الرخص الشرعیة لرفع المشقة والحرج عنه، من 

M    K  J  I  H  Gذلك رخصة التیّمم حال فْقد الماء للصالة، كما قال تعالى: 
LL :٦(المائدة(.  

ى، وبعد صالته وجد الماء، ثم صلّ  للصالة مومن مسائل هذا الباب: مسألة شخٍص تیمّ 
  فجاءت السنة بمضاعفة أجر من أعاد الصالة مّرتْین:

َالُة َوَلْیَس  ،َقاَل: َخَرَج َرُجَالِن ِفي َسَفرٍ  رضي اهللا عنه َعن أبي سعید اْلُخْدِريّ ف َفَحَضَرِت الصَّ
َالة َواْلُوُضوء  ،َوَجَدا اْلَماَء ِفي اْلَوْقتِ  ثُمَّ  ،َفَتَیمََّما َصِعیًدا َطیًِّبا َفَصلََّیا ،َمَعُهَما َماءٌ  َفَأَعاَد َأَحُدُهَما الصَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  تخریج الحدیث:

) األوقات التي نهى عن الصالة ٥١أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب صالة المسافرین وقصرها)، باب (
) من طریق یعقوب بن إبراهیم عن أبیه إبراهیم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن یزید بن ٨٣٠فیها، رقم (

 أبي حبیب عن خیر بن ُنعیم به بمثله.
  ).٤/١١٢٤نظر: شرح المشكاة للطیبي المسمى الكاشف عن حقائق السنن (ا   )١(
  ).٣/٨٢٩انظر: مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح للقاري (   )٢(
 ).٣/٨٢٩نقله القاري في مرقاة المفاتیح (   )٣(
 ).٦/١١٣شرح النووي على صحیح مسلم (   )٤(
  .)١/٢٨٢فیض الباري على صحیح البخاري للكشمیري (   )٥(
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َأَصْبَت "َفَقاَل ِللَِّذي َلْم ُیِعْد:  ،ثُمَّ َأتََیا َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم فذكرا َذِلك َلهُ  ،ِد اْآلَخرُ عِ َوَلْم یُ 
َأ َوَأَعاَد:  "ُتكَ السُّنََّة َوَأْجَزَأْتَك َصَال    .)١("َك اْألَْجُر َمرَّتـَْينِ ل"َوَقاَل ِللَِّذي َتَوضَّ

                                                           
) في المتیمم یجد الماء بعد ما ١٢٦قال اإلمام أبو داود في سننه (كتاب الطهارة)، باب ( سند الحدیث:   )١(

  ):٣٣٨یصل في الوقت، رقم (
ُد ْبُن ِإْسَحاَق، َأْخَبَرَنا َعْن َعَطاِء ْبِن اللَِّه ْبُن َناِفٍع، َعِن اللَّْیِث ْبِن َسْعٍد، َعْن َبْكِر ْبِن َسَواَدَة، عبد َحدَّثََنا ُمَحمَّ

  َیَساٍر، َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َقال، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث: 

  ) من طریق أبي داود به بمثله.١/٤٨٢أخرجه الخطیب البغدادي في الفقیه والمتفقه (
رقم  ) عن محمد بن إسحاق المسّیبي، والطبراني في المعجم األوسط٧٧١وأخرجه الدارمي في مسنده رقم (

  ) من طریق محمد بن إسحاق المسّیبي به بمثله.١٨٤٢(
) ٤٣٣) التیمم لمن یجد الماء بعد الصالة، رقم (٢٧وأخرجه النسائي في سننه (كتاب الغسل والتیمم)، باب (

) من طریق یحیى بن المغیرة، ٧٩٢٢عن مسلم بن عمرو بن مسلم، والطبراني في المعجم األوسط رقم (
–) ٦٣٢اهللا بن حمزة الزبیري، والحاكم في المستدرك رقم (عبد ) من طریق٧٢٧رقم ( والدارقطني في سننه

  من طریق ُعَمْیر بن مرداس. - )١٠٩٤ومن طریقه البیهقي في السنن الكبرى رقم (
  اهللا بن نافع به بمثله.عبد ثالثتهم: (مسلم، یحیى، ُعمیر) عن
)، ونصب الرایة ٢/٤٣٤ام البن القطان (كما في بیان الوهم واإلیه–وأخرجه ابن السكن في صحیحه 

من طریق أبي الولید الطیالسي، عن اللیث بن سعد عن عمرو بن الحارث وعمیرة بن  - )١/١٦٠للزیلعي (
  أبي ناجیة عن بكر بن سوادة عن عطاء عن أبي سعید الخدري به بمثله.

ر مرسًال، وذْكر الواسطة بین اهللا بن المبارك، فرواه من طریق عطاء بن یساعبد اهللا بن نافععبد وخالف
  اللیث بن سعد وبكر بن سوادة:

) التیمم لمن یجد الماء بعد الصالة، رقم ٢٧كما أخرجه النسائي في سننه (كتاب الغسل والتیمم)، باب (
اهللا بن المبارك، عن اللیث بن سعد، عن عمیرة، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن عبد ) من طریق٤٣٤(

  .یسار بمثله مرسًال 
  دراسة رجال اإلسناد:

 محمد بن إسحاق المسّیبي: -
وثقه أبو زرعة الرازي، وصالح بن محمد الشهیر بجزرة، وٕابراهیم بن إسحاق الصواف، وعبد الباقي بن قانع، 

  والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: صدوق.
)، ٢/٣٨)، تاریخ بغداد للخطیب (٥/٩٠٨( )، تاریخ اإلسالم للذهبي٧/١٩٤الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (

  ).٥٧٢٣)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٩/٨٩)، الثقات البن حبان (٢/١٥٦الكاشف للذهبي (
 قال الباحث: هو ثقة.

 عبد اهللا بن نافع الصائغ: -
من فرسان وثقه ابن معین، والنسائي وقال مرة: ال بأس به، والعجلي، والعراقي، والخلیلي، وابن الملقن: ثقة 

مسلم، وابن حجر وزاد: صحیح الكتاب في حفظه لین، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان صحیح 
= 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
الكتاب، وٕاذا حّدث من حفظه ربما أخطأ، وقال الذهبي: ُوّثق، وقال أبو زرعة: ال بأس به، وقال ابن قانع: 

الهادي: صدوٌق في حفظه عبد نمدنيٌّ صالح، وقال ابن عدي: هو في روایاته مستقیم الحدیث، وقال اب
  شيء، وروى له مسلم في صحیحه.

  وقال اإلمام أحمد: لم یكن یحسن الحدیث، وقال مرة: لم یكن صاحب حدیث.
وقال البخاري: ُیْعرف حفظه وُیْنكر وكتابه أصح، وقال أیًضا: في حفظه شيء، وقال الدارقطني: ضعیف 

  یه، ُیْعتبر به.الحدیث، وفي سؤاالت البرقاني له قال: مدني فق
)، الثقات للعجلي ٢/٣٦٦)، التاریخ الكبیر البن أبي خیثمة (٥٣٢رقم ( -روایة الدارمي–تاریخ ابن معین 

)، البدر المنیر البن ١/٥٥٥)، تخریج أحادیث اإلحیاء للعراقي (١/٣١٦)، اإلرشاد للخلیلي (٩٨٢رقم (
)، میزان ٨/٣٤٨، الثقات البن حبان ()٣٦٥٩)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٥١٠-٥/٥٠٩الملقن (

)، تنقیح ٥/٣٩٩)، الكامل البن عدي (٦/٥٢)، تهذیب التهذیب البن حجر (٢/٥١٣االعتدال للذهبي (
الهادي عبد )، بحر الدم البن٢١١)، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد رقم (٣/٥٤الهادي (عبد التحقیق البن

)، التاریخ األوسط ٥/٢١٣)، التاریخ الكبیر للبخاري (٥/١٨٤)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٥٦٦رقم (
)، سؤاالت البرقاني ٢٧٦)، تعلیقات الدارقطني على المجروحین البن حبان ص (٢٧١٨للبخاري رقم (

  ).٢٥٦للدارقطني رقم (
  قال الباحث: هو ثقة ربما أخطأ إن حّدث من حفظه، وكتابه صحیح.

  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحدیث:الحكم على 

  إسناده صحیح، إال أن أبا داود أعّله بعّلتین:
َسَواَدَة، َعْن العلة األولى: قال: "َوَغْیُر اْبِن َناِفٍع، َیْرِویِه َعِن اللَّْیِث، َعْن ُعَمْیَرَة ْبِن َأِبي َناِجَیَة، َعْن َبْكِر ْبِن 

لََّم". ثم َقاَل: "َوِذْكُر َأِبى َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ ِفي َهَذا اْلَحِدیِث َلْیَس َعَطاِء ْبِن َیَساٍر، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوسَ 
  ِبَمْحُفوٍظ َوُهَو ُمْرَسٌل".

  وممن أعله بذلك: 
ْسَناِد ِإالَّ ٢/٢٣٤الطبراني في المعجم األوسط ( - –اللَِّه عبد ) قال: "َلْم َیْرِو َهَذا اْلَحِدیَث َعِن اللَّْیِث ُمتَِّصَل اْإلِ

"، وقال في موطٍن آخر (-یعني: ابن نافع َد ِبِه: اْلُمَسیَِّبيُّ ًدا، َعِن ٨/٤٨، َتَفرَّ ): "َلْم َیْرِو َهَذا اْلَحَدیَث ُمَجوَّ
 اللَِّه ْبُن َناِفٍع".عبد اللَّْیِث ْبِن َسْعٍد ِإالَّ 

َد ِبهِ ١/٣٤٨الدارقطني في السنن ( - ْسَناِد ُمتَِّصًال َوَخاَلَفُه  اللَِّه ْبُن َناِفِع، َعنِ عبد ) قال: "َتَفرَّ اللَّْیِث، ِبَهَذا اْإلِ
 ". یعني: رووه من طریق عطاء مرسًال.  اْبُن اْلُمَباَرِك َوَغْیُره

اهللا بن نافع، عن اللیث، عن عبد ) بقوله: "رواه غیر١/٣٥٣وأشار إلیها البیهقي أیًضا في السنن الكبرى (
  عطاء بن یسار، عن النبي صلى اهللا علیه وسلم مرسًال". عمیر بن أبي ناجیة، عن بكر بن سوادة، عن

) بعد أن صّحح الحدیث على شرط الشیخین: ١/٢٨٦وقد دافع الحاكم عن هذه العلة فقال في المستدرك (
ْسَناَد َعِن اللَّْیِث َوَقْد َأْرَسَلُه َغْیُرهُ عبد "َفِإنَّ    ".اللَِّه ْبَن َناِفٍع ِثَقٌة، َوَقْد َوَصَل َهَذا اْإلِ

وفي كالم أبي داود ومن بعده إشارة إلى علة أخرى وهي أن من رواه متصًال رواه من طریق اللیث بن سعد 
عن بكر بن سوادة عن عطاء عن أبي سعید عن النبي صلى اهللا علیه وسلم، ومن رواه مرسًال رواه من 
= 
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نبي صلى اهللا علیه وسلم طریق اللیث بن سعد عن عمیرة بن أبي ناجیة عن بكر بن سوادة عن عطاء عن ال

  مرسًال.
): "فالذي أسنده أسقط من اإلسناد رجًال، وهو عمیرة ٤٣٤- ٢/٤٣٢قال ابن القطان في بیان الوهم واإلیهام (

فیصیر منقطًعا، والذي یرسله فیه مع اإلرسال عمیرة، وهو مجهول الحال". ثم رّد على هذه العلة بروایة ابن 
: "َفَوَصله ما بین اللیث وبكر بعمرو بن الحارث، وهو ثقة، وقرنه بعمیرة، السكن السابقة في التخریج وقال

  وأسنده بذكر أبي سعید".
: "َلَعلَّ الباحث الفطن - )٢/٦٦١كما نقله ابن الملقن في البدر المنیر (–قال ابن دقیق العید في اإلمام 

َناِفع؛ لحكمه ِبَكْوِنِه ِثَقة، َولم یْلَتفت ِإَلى  اهللا بنعبد َیُقول: ِإن اْلَحاِكم صّحح الَحِدیث العتماده َعَلى وصل
إْرَسال َغیره، َوَلِكن بقیت ِعّلة ُأْخَرى َوِهي َأن َأَبا َداُود قد ذكر َأن غیر اْبن َناِفع یرویِه َعن اللَّْیث، َعن عمیَرة 

ین اللَّْیث وبكر َأنه ُمْنَقطع ِفیَما َبینهَما بن أبي َناِجیة، َعن بكر، َفُمْقَتَضى َعاَدة اْلُمحدثین تبین ِبِإْدَخال عمیَرة بَ 
َویْحَتاج ِإَلى معرَفة َحال عمیَرة َهَذا، َوقد َقاَل اْبن اْلقطَّان: ِإنَّه َمْجُهول اْلَحال"، ثم أجاب عن جهالة حال 

  عمیرة هذا من وجهین، قال:
حافظ َأُبو اْلحسن بن اْلقطَّان لم یمعن الّنظر "أحدهما: َأّن عمیَرة غیر َمْجُهول، بل ُهَو َمْذُكور ِباْلَفْضِل، وال

َل، ِفي أمره، َوَلَعلَّه وقف َعَلى ذكره ِفي (َتاِریخ الُبَخاِرّي) و(اْبن أبي َخْیَثَمة) من غیر َبَیان َحاله َفَقاَل ِفیِه َما َقا
بن َصالح لما ُسِئَل َعنُه َوَعن أبي ُشَرْیح: هما فقد َقاَل النََّساِئّي: ُهَو ِثَقة، َوَقاَل اْبن بكر: ُهَو ِثَقة، َوَقاَل َأْحمد 

الرَّْحَمن بن ُشَرْیح َواللَّْیث َواْبن وهب عبد متقاربان ِفي اْلفضل. َوَقاَل اْبن ُیوُنس ِفي (َتاِریخ مصر): َرَوى َعنهُ 
التابعین فقال: عمیرة ورشدین َوَكاَنت َلُه عَباَدٌة َوفضٌل. [زاد ابن الملقن: وذكره ابن حبان في ثقاته في أتباع 

  بن أبي ناجیة، من أهل مصر، یروي عن یزید بن حبیب، روى عنه: ابن وهب].
ثانیهما: َأنه ُرِوَي من َطِریق أبي اْلَوِلید الطََّیاِلِسّي، َعن اللَّْیث بن سعد، َعن َعْمرو بن اْلَحاِرث وعمیرة بن أبي 

ره ابن السكن فیما حكاه ابن القطان، َفَهَذا اتَِّصاٌل ِفیَما َناِجیة، َعن بكر، َعن َعطاء، َعن أبي سعید...، ذك
َبین اللَّْیث َوبكر ِبَعْمرو بن اْلَحاِرث وعمیرة بن أبي َناِجیة َمًعا، َوِفیه ذكر أبي سعید، َوَعْمرو بن اْلَحاِرث من 

ِحیَحْینِ «رجال    ِإَمام ِفي َبَلده".» الصَّ
یث وبكر بن سوادة فقد انتقدها الشیخ شعیب األرنؤوط في تعلیقه قال الباحث: أما دعوى االنقطاع بین الل

) بقوله: "سماع اللیث من بكر ممكن، فقد تعاصرا في بلٍد واحٍد أكثر من ١/١٥٤على سنن أبي داود (
عشرین عاًما، والواسطة ثقٌة على كّل حاٍل". فیكون على شرط مسلم الذي ینص على أن المعاصرة مع 

لة في إثبات صحة روایة الراوي عن شیخه، وبناء علیه: تكون كلتا الروایتین صحیحة، إمكانیة اللقاء كفی
  وتكون الزیادة التي أثبتت من نوع المزید في متصل األسانید.

 أّن ابن لهیعة رواه عن بكر بن سوادة عن أبي -عقب الحدیث السابق–أما العلة الثانیة: فقد أفاد أبو داود 
  عبید عن عطاء بن یسار، بذكر واسطٍة بین بكر وعطاء. اهللا مولى إسماعیل بنعبد

) بقوله: "ال ُیلتفت إلیه لضعف ٢/٤٣٤وأجاب على هذا االنقطاع ابُن القّطان في (بیان الوهم واإلیهام) (
): "فال ُیلتفت لزیادته وال ُیعّل بها روایة الثقة ١/٢٧٣روایة ابن لهیعة"، زاد ابن حجر في التلخیص الحبیر (

ن الحارث، ومعه: عمیرة بن أبي ناجیة، وقد وثّقه النسائي ویحیى بن بكیر وابن حبان، وأثنى علیه عمرو ب
  أحمد بن صالح وابن یونس وأحمد وابن سعد وابن أبي مریم".

  قال الباحث: فالحدیث صحیح بمجموع طرقه. 
= 
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  . )١(هو: أجٌر لصالته األولى، وأجٌر لصالته الثانیة - كما قال العیني–ووجه المضاعفة 
 اهللا لكون فذلك، زاد الشوكاني: ")٢(یقول الصنعاني: "أْجر الصالة بالتراب، وأجر الصالة بالماء"

  .)٣("إصابته له األجر ثبوت یستلزم وال ،نیْ تَ مرّ  ىوصلّ  أوتوضّ  متیمّ  وقد ،عاملٍ  عمل یضیع ال سبحانه
  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

  وقتها، أول في للمتیمم الصالة تعجیل السَُّنة أنّ  الفقه من الحدیث هذا فيقال الخطابي: " .١
 هذا، على یدل ال الحدیث ألنّ  ذلك؛ مسلّ ن ال. وتعقبه العیني بقوله: ")٤("بالماء رللمتطهّ  وَ هُ كَ 

  .)٥("الوقت آخر نیوب بینه ما موّ یتل: قال أنه عمر ابن عن المروي بل
  .)٦(وفیه إشارٌة إلى أّن العمل باألحوط أفضل .٢
، ونقل )٧(علیه إعادة ال الوقت خروج قبل الماء وجد ثم بالتیمم، ىصلّ  إذا الرجل أنّ ومنها:  .٣

  .)٩(ّن اإلجزاء عبارة عن كون الفعل مسقًطا لإلعادة؛ أل)٨(بعضهم اإلجماع علیه
 بذلك أخذ وقد فیه، هو الذي موضعه غیر في عدمه لمن الماء طلب یجب ال أنه: ومنها .٤

  .)١٠(هذا عمر ابن فعل من واستنبطه إسحاق،
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
)،  ٤٣٤- ٢/٤٣٢یهام (وممن صححه من العلماء غیر من ُذِكر: أبو الحسن ابن القطان في بیان الوهم واإل

 - األم–)، واأللباني في صحیح سنن أبي داود ١/١٠٩وابن دقیق العید في اإللمام بأحادیث األحكام (
القادر األرنؤوط فقد حسنه في تعلیقه عبد ). أما الشیخ١/١٦٦)، وفي تعلیقه على المشكاة (١٦٩-٢/١٦٥(

  ).٧/٢٦٦على جامع األصول البن األثیر (
كما في كتابه خالصة األحكام –وٕان لم ینص على صحته إال أنه أشار إلى قبوله له بقوله أما النووي فإنه 

: "َومثل َهَذا اْلُمْرسل یْحَتج ِبِه الشَّاِفِعي َوَغیره؛ ِألَنَُّه یْحَتج بمرسل كبار التَّاِبعین ِإذا أْسند، َأو -)٢٢٠/ ١(
َحاَبة  ، َأو عواّم اْلعلَماء، َوقد َقاَل ِبَهَذا ُجْمُهور اْلعلَماء".أرسل من ِجَهة ُأْخَرى، َأو َقاَل ِبِه بعض الصَّ

  ).٢/١٥٦شرح سنن أبي داود للعیني (   )١(
 ).١/١٤٤سبل السالم للصنعاني (   )٢(
 ).١/٨٨السیل الجرار للشوكاني (   )٣(
  ).١/١٠٥معالم السنن للخطابي (   )٤(
  ).٢/١٥٧شرح سنن أبي داود للعیني (   )٥(
  ).٢/٤٨٥اة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح للقاري (انظر: مرق   )٦(
)، سبل السالم للصنعاني ٢/٤٤٠)، نخب األفكار للعیني (٢/١٥٦انظر: شرح سنن أبي داود للعیني (   )٧(

)١/١٤٤.( 
  ).٢/٤٨٥انظر: مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح للقاري (   )٨(
  ).١/٣٣٢انظر: نیل األوطار للشوكاني (   )٩(
 ).٢/٢٣٢نظر: فتح الباري البن رجب (ا   )١٠(
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  : الحاكم والقاضي إذا اجتهد وأصاب الحكم.المطلب العاشر
یزان العدل الذي تقوم به مصالح العباد، وبه ُیْؤَخذ للقضاء بین الناس منزلة عالیة، فهو الم

  للمظلوم حّقه، وألهّمیته جعل اهللا لمن أصاب فیه أجرْین، ولمن أخطأ أجٌر واحٌد.  

عمرو بن العاص رضي اهللا عنه أن النبي مولى عمرو بن العاص، عن  )١(فعن أبي قیس
َهَد ثُمَّ َأَصاَب فـََلُه َأْجَراِن، َوِإَذا َحَكَم فَاْجتَـَهَد ثُمَّ ِإَذا َحَكَم الَحاِكُم فَاْجتَـ " صلى اهللا علیه وسلم قال:

  .)٢("َأْخطَأَ فـََلُه َأْجرٌ 

والمقصود بالحاكم هو: "هو الذي عنده من العلم الذي یصلح به للفتوى، ویؤهله 
  .)٣(للقضاء"

  واجتهاد الحاكم على نوعین:

  .الشرعیة األحكامب التحاكم فیها وقع التي القضیة إدخال في اجتهادٌ  .١

 هذا في عنده الناس یكون بحیث وضدهما، والصدیق القریب على الحق ذلك تنفیذ في واجتهادٌ  .٢
 كل على مأجورٌ  فهو كذلك كان فمتى ،ىالهو  یمیله وال ،أحدٍ  على اأحدً  یفضل ال ،اواحدً  الباب

                                                           
قال ابن حجر: "ال ُیْعرف اسمه، كذا قاله البخاري، وتبعه الحاكم أبو أحمد، وجزم ابن یونس في (تاریخ    )١(

الرحمن بن ثابت، وهو أعرف بالمصریین من غیره، ونقل عن محمد بن سحنون أنه سمى عبد مصر) بأنه
دمیاطي: إن اسمه سعد، وعزاه لمسلم في الكنى، وقد راَجْعُت نسًخا أباه: الحكم، وخّطأه في ذلك، وحكى ال

 ).١٣/٣١٩من الكنى لمسلم فلم أر ذلك فیها، منها نسخة بخّط الدارقطنّي الحافظ". فتح الباري له (
) أجر الحاكم ٢١قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب االعتصام بالكتاب والسنة)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

  ):٧٣٥٢تهد فأصاب أو أخطأ، رقم (إذا اج
، َحدَّثََنا َحْیَوُة ْبُن ُشَرْیٍح، َحدَّثَِني َیِزیُد ْبنُ عبد َحدَّثََنا   ِد ْبِن عبد اللَِّه ْبُن َیِزیَد الُمْقِرُئ الَمكِّيُّ اللَِّه ْبِن الَهاِد، َعْن ُمَحمَّ

ِبي َقْیٍس َمْوَلى َعْمِرو ْبِن الَعاِص، َعْن َعْمِرو ْبِن الَعاِص، َأنَُّه ِإْبَراِهیَم ْبِن الَحاِرِث، َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعیٍد، َعْن أَ 
  َسِمَع َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل، وذكر الحدیث.

الرَّْحَمِن، َعْن عبد ِني َأُبو َسَلَمَة ْبنُ قال یزید: َفَحدَّْثُت ِبَهَذا الَحِدیِث َأَبا َبْكِر ْبَن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َفَقاَل: َهَكَذا َحدَّثَ   
  َأِبي ُهَرْیَرَة.

  تخریج الحدیث:   
) بیان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم ٦أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب األقضیة)، باب (  

اهللا عبد العزیز بن محمد، واللیث بن سعد. كالهما (عبد العزیز واللیث) عن یزید بنعبد ) من طریق١٧١٦(
  بن الهاد به بمثله.

 ).١٣٣بهجة قلوب األبرار وقرة عیون األخیار للسعدي ص (   )٣(
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 بغیر هألن ؛عنه معفوٌّ  وخطؤه ،واحدٌ  أجرٌ  فله أخطأ وٕان ،أجران فله أصاب إن: حال
 .)١(باالستطاعة قٌ معلَّ  كغیره لُ دْ والعَ . استطاعته

 أركان هي التي األصول دون المختلفة للوجوه المحتملة الفروع في هو إنما االجتهاد وهذا
 غیر فیها أخطأ من فإنّ  للتأویل؛ فیها مدخل وال، الوجوه تحتمل ال التي األحكام وأمهات الشریعة
 .)٢(امردودً  ذلك يف حكمه وكان ،الخطأ في معذورٍ 

 قد العالم نّ وقد فّرق شیخ اإلسالم ابن تیمیة بین الحاكم المجتهد وصاحب الهوى بقوله: "إ
، دلیله عنده قام ما باعتقاد الظاهر في مأمورٌ  وهو ،واالجتهاد القصد نِ سْ حُ  من به أمر ما فعل

 یجزمونو  )،٢٣(النجم:  M Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀL  فإنهم. األهواء أصحاب بخالف
 یؤمروا لم ما فیعتقدون بجزمه، العلم عدم مع النقیض یقبل ال اجزمً  والهوى بالظن یقولونه بما

 فلم به، مرواؤْ یُ  لم ااجتهادً  ویجتهدون ،بقصده یؤمروا لم ما ویقصدون. اظاهرً  وال اباطنً  ال باعتقاده
 بالمغضوب اشبیهً  ظالمین فكانوا ،یعلموه لم ما مغفرة یقتضي ما والقصد االجتهاد من عنهم یصدر
 ،الحقّ  سوى غرٌض  له لیس المحض العلمي االجتهاد فالمجتهد. بالضالین اشبیهً  جاهلین أو ،علیهم

  .)٣("عنه ویعاند الحق یعلم نمم فهو: المحض الهوى بعمتّ  وأما. طریقه سلك وقد

ل الوارد ووجه المضاعفة في الحاكم إذا أصاب: أّن الحاكم إذا اجتهد وصادَف نفس الدلی
في ذلك عن الشارع فله أجران، أجُر التتبع، وأجُر مصادفة الدلیل، وٕان لم یصادف عین الدلیل 

  . )٤(وٕانما صادف حكمه فله أجٌر واحٌد وهو أجُر التتّبع

یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمه اهللا: "تبّین أّن المجتهد مع خطئه له أجٌر؛ وذلك ألجل 
؛ ألّن دْرَك الصواب في جمیع أعیان األحكام إما ُمَتعذٌَّر أو متَعّسٌر، وقد فوٌر لهغاجتهاده، وخطؤه م

§  ¨  ©  M     ª َوَقاَل َتَعاَلى:)، ٧٨(الحج:  M¡  �   ~  }   |   {  zL قال تعالى: 
¯   ®  ¬  «L  :٥(")١٨٥(البقرة(.  

ي تلك المسألة، أما الخطأ الوارد في الحدیث فهو "خطُأ المجتهد في عدم مصادفة الدلیل ف
   .)٦(ال الخطأ الذي یخرج به عن الشریعة؛ ألنه إذا خرج عن الشریعة فال أجر له"

                                                           
  ).١٣٣انظر: بهجة قلوب األبرار وقرة عیون األخیار للسعدي ص (   )١(
 ).٨/٢٥٩٤انظر: شرح المشكاة للطیبي المسمى بالكاشف عن حقائق السنن (   )٢(
  ).٢٩/٤٣)، ومجموع الفتاوى له (١٨٦میة ص (القواعد النورانیة الفقهیة البن تی   )٣(
  ).١/٩٨انظر: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك البن علیش المالكي (   )٤(
  ).٣٩رفع المالم عن األئمة األعالم البن تیمیة ص (   )٥(
 ).١/٩٨فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك البن علیش المالكي (   )٦(
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 وال عبادة اجتهاده ألن ؛الحق طلب في اجتهاده علىئ المخط یؤجر إنمایقول الخطابي: "
 االجتهاد آللة جامعاً  المجتهدین من كان فیمن وهذا. فقط اإلثم عنه یوضع بل الخطأ على یؤجر

 في بالخطأ یعذر وال متكلف فهو لالجتهاد محالً  یكن لم من فأما. القیاس وبوجوه باألصول ارفاً ع
  .)١("الوزر أعظم علیه یخاف بل الحكم

 أهلٍ  عالمٍ  حاكمٍ  في الحدیث هذا أن على المسلمون أجمع :العلماء قالیقول النووي: "
 وفي .باجتهاده أجرٌ  فله أخطأ وٕان ،بإصابته وأجرٌ  باجتهاده أجرٌ  :أجران فله أصاب فإن ،للحكم

 ،مكْ الحُ  له یحلّ  فال مكْ للحُ  بأهلٍ  لیس من افأمّ  :قالوا .فاجتهد الحاكم أراد إذا :تقدیره محذوفٌ  الحدیث
 لیست ةاتفاق إصابته ألنّ  ؛ال أم الحق وافق سواء ،حكمه ذینفّ  وال آثمٌ  هو بل ،له أجر فال مكَ حَ  فإن

 مردودةٌ  وهي ،ال أم الصواب وافق سواء ،أحكامه جمیع في اصٍ ع فهو شرعيٍّ  أصلٍ  عن صادرة
    .)٢("ذلك من يءٍ ش في یعذر وال ،هاكلّ 

قال ابن الجوزي: "فإن قیل: فقد تساوى االجتهاد في موضع اإلصابة وموضع الخطأ، َفِلَم 
اده ُضوِعف األجُر هناك؟ فالجواب من وجهْین: أحدهما: أّن المخطئ وٕان كان مجتهًدا ففي اجته

صر في أجره لتقصیره في الطلب. والثاني: قتقصیر، فلو أمعن في طلب األدّلة لوقع بالصواب، ف
لهذه  فَ وعِ ف له األجر لمكان اصطفائه، كما ضُ أن المصیب موّفٌق، والموّفق مصطفى، فُضوعِ 

  .)٣(األمة دون سائر األمم"

ب فاز بالصواب، وفاز مع الّتساوي في العمل لكون المصی اْألجر تفاوتیقول العیني: "
بتضاعف األجر، وذلك فضل اهللا یؤتیه من یشاء، ولعله للمصیب زیادة في العمل إما كمّیة، وٕاما 

  .)٤(كیفّیة"
" قال المناوي: "فإن قیل: اإلصابة مقارنة للحكم، فما انرَ جْ أَ  هُ لَ فَ  ابَ صَ أَ فَ ولفظ أبي هریرة: "

ّن فیه إشارة إلى علّو رتبة اإلصابة، والتعّجب من إ: معنى الفاء المفیدة للترتیب والتعقیب؟ فالجواب
  .)٥(حصولها باالجتهاد"

  

  
                                                           

  ).٤/١٦٠سنن للخطابي (معالم ال   )١(
  ).١٤-١٢/١٣شرح النووي على صحیح مسلم (   )٢(
  ).٤/١١٠كشف المشكل من حدیث الصحیحین البن الجوزي (   )٣(
  ).٢٥/٦٦عمدة القاري للعیني (   )٤(
  ).١/٣٣١فیض القدیر للمناوي (   )٥(
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  ومن فوائد هذا الحدیث:

ل بعض األحكام إلى اجتهاد العلماء، وجعل لهم األجر على فیه دلیٌل على أن اهللا وكّ  .١
 .)١(االجتهاد

. )٢(ئهإنما هو ألجل اجتهاده في طلب الصواب، ال على خط ؛األجر الذي یأخذه المخطئ .٢
 .)٣(ولما كان االجتهاد في طلب الحق عبادة ترتب علیه األجر

 بابُ فیه رْفع اإلثم عن المجتهد إذا أخطأ، وقد بوب البخاري على هذا في صحیحه فقال: " .٣
 ردّ  من یلزم ال نهأ إلى شیرُ یُ "، قال ابن حجر معّلًقا: "أخطأ أو فأصاب اجتهد إذا الحاكم أجرِ 

 فوعِ ضُ  أصاب نإف ،أجر وسعه بذل إذا بل ،بذلك یأثم نأ فأخطأ تهداج إذا فتواه أو مهكْ حُ 
 .)٤("اإلثم هقَ حِ لَ  علمٍ  بغیر أفتى أو فحكم أقدم لو لكن ،أجره

 .)٥(فیه أّن الحّق عند اهللا واحٌد، لكن اهللا وسع لألمة، وجعل اختالف المجتهدین رحمة .٤

  . )٦(" معنىفیه أّن المجتهد یخطئ ویصیب، وٕاال لما كان لقوله: "فأخطأ .٥
  

  عشر: الغریق في البحر. لمطلب الحاديا
 ركوب البحر من األمور التي دعت إلیها الشریعة، ورّغبت بالغزو فیه كما دّل علیه حدیث

 َأْفَضلُ  اْلَبْحرِ  ِفي َغْزَوةٌ : "- وله حكم الّرْفع–موقوًفا  مااهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهعبد
 السَِّفيَنةِ  ِفي )٨(َواْلَمائِدُ  ،اْألَْوِديَةَ  َجازَ  َفَكَأنََّما اْلَبْحرَ  )٧(َجازَ  َوَمنْ  ،اْلبَـرّ  ِفي َغَزَواتٍ  َعْشرِ  ِمنْ 

  . )١٠("َدِمهِ  ِفي )٩(طِ َكاْلُمَتَشحّ 

                                                           
  ).١/٩٠انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (   )١(
  ).٢٥/٦٦( انظر: عمدة القاري للعیني   )٢(
  ١/٩٠انظر: التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )٣(
  ).٣١٩-١٣/٣١٨فتح الباري البن حجر (   )٤(
  ).١/٣٣١انظر: فیض القدیر للمناوي (   )٥(
  ).١/٣٣١المصدر السابق (   )٦(
 ).١/٣١٥قال ابن األثیر: "أي: قطع وسار". النهایة في غریب الحدیث البن األثیر ( َجاَز:   )٧(
قال ابن األثیر: "ُهَو الَِّذي ُیَداُر ِبرأِسِه ِمْن ِریِح الَبْحِر واْضِطَراِب السَِّفیَنِة باألْمواج". النهایة في غریب  المائد:   )٨(

 ).٤/٣٧٩الحدیث البن األثیر (
  ).٢/١٤٦٧قال الخطابي: "الذي یضطرب في دمه". أعالم الحدیث للخطابي ( المتشّحط:   )٩(
  ):٩٦٣٠الرزاق الصنعاني في مصنفه رقم (عبد قال اإلمام :سند الحدیث   )١٠(

= 
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 رِ اْلَبحْ  ِفي َغْزَوةٌ ": َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ،رضي اهللا عنه الدَّْرَداءِ  َأِبيوعن 
، ِفي َغَزَواتٍ  َعْشرِ  ِمْثلُ  طِ  اْلَبْحرِ  ِفي )١(َيْسَدرُ  َوالَِّذي اْلبَـرِّ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َدِمهِ  ِفي َكاْلُمَتَشحِّ

  .)٢("ُسْبَحانَهُ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 

 ، َعْن َیْحَیى ْبِن َسِعیٍد َقاَل: َأْخَبَرِني ُمْخِبٌر، َعْن َعَطاِء ْبِن َیَساٍر، َعنْ - وهو: سفیان بن سعید–حدثني الثَّْوِريِّ   
  اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َقاَل، وذكر الحدیث.عبد

  تخریج الحدیث:  
  ) عن وكیع، عن الثوري به بنحوه.١٩٧٥٣شیبة رقم ( أخرجه ابن أبي   

)، وابن شاهین في الترغیب في ١٤٥٨١) وفي الكبیر رقم (٣١٤٤وأخرجه الطبراني في األوسط رقم (  
)، ١٥٣٠)، وابن بشران في أمالیه رقم (٢٦٣٤)، والحاكم في المستدرك رقم (٤٣٦فضائل األعمال رقم (

اهللا بن صالح عن یحیى بن أیوب عن یحیى بن عبد ) من طریق٨٦٦٤والبیهقي في السنن الكبرى رقم (
  سعید به بمثله.

  دراسة رجال اإلسناد:  
 رجاله ثقات عدا الراوي عن عطاء وهو مجهول الحال. -

  الحكم على الحدیث:
إسناده ضعیف لجهالة حال الراوي عن عطاء، لكن یشهد له الحدیث الذي بعده، وعلیه فالحدیث حسن لغیره 

 .بشواهده
َدرًا، قال ابن األثیر: "السََّدُر ِبالتَّْحِریِك: كالدُّواِر َوُهَو َكِثیًرا َما َیْعِرض لراِكب اْلَبْحِر. ُیَقاُل َسِدَر َیْسَدُر سَ  یسَدر:   )١(

  ).٢/٣٥٤والسَِّدُر ِباْلَكْسِر ِمْن َأْسَماِء البحِر". النهایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر (
 ):٢٧٧٧) فضل الغزو في البحر، رقم (١٠قال ابن ماجه في سننه (كتاب الجهاد)، باب ( حدیث:سند ال   )٢(

اٍر َقاَل: َحدَّثََنا َبِقیَُّة  ، َعْن ُمَعاِوَیَة ْبِن َیْحَیى، َعْن َلْیِث ْبِن َأِبي ُسَلْیٍم، - وهو: ابن الولید–َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ
ْن ُأمِّ الدَّْرَداِء، َعْن َأِبي الدَّْرَداِء، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، وذكر َعْن َیْحَیى ْبِن َعبَّاٍد، عَ 

  الحدیث.
  تخریج الحدیث:

  ) من طریق هشام بن عمار به بمثله.٨/١٤٣أخرجه ابن عدي في الكامل (
  دراسة رجال اإلسناد:

 هشام بن عمار السلمّي: -
وقال مرة:" كّیٌس كّیٌس" وقال مّرة:" حدثنا هشام بن عّمار ولیس بالَكُذوب"، والعجلي وقال مرة:  وثقه ابن معین،

  صدوق، والذهبي وزاد:"ثقة مكثر له ما ینكر"، وذكره ابن حبان في الثقات. 
  وقال أبو زرعة الرازي: من فاته هشام بن عمار یحتاج أن ینزل في عشرة آالف حدیث.

بى حاتم: سمعت أبى یقول: هشام بن عمار لما كبر تغیر فكل ما ُدِفَع إلیه َقَرأه، وكلما الرحمن بن أعبد وقال
  ُلقَِّن َتَلقَّن، وكان قدیًما أصح، كان یقرأ من كتابه، وسئل أبى عنه؟  فقال: صدوق.

  وقال النسائي: ال بأس به. وقال الدارقطني: صدوق، كبیر المحل.
  م فیه، وهو جائز الحدیث صدوق.وقال مسلمة بن قاسم األندلسي: ُتكلّ 

= 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  وقال ابن حجر: صدوق مقرئ، كبر فصار یتلّقن، فحدیثه القدیم أصّح.

  وقال المّروذّي: ذكر أحمد هشاًما فقال: طیاش خفیف.
)، سؤاالت اآلجري ألبي داود ٩/٦٦)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٥١٩سؤاالت الجنید البن معین رقم (

)، المغني في الضعفاء للذهبي ٤٥٩)، الثقات للعجلي ص (٣٠/٢٥٠لكمال للمزي ()، تهذیب ا١٥٦٧رقم (
)، مشیخة النسائي رقم ١١/٥٤)، تهذیب التهذیب البن حجر (٩/٢٣٣)، الثقات البن حبان (٢/٧١١(
)، العلل ومعرفة ٧٣٠٣)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٥٠٧)، سؤاالت الحاكم للدارقطني رقم (١١٣(

 –)، االغتباط للسبط ابن العجمي ٤٤)، المختلطین للعالئي رقم (٢٤٧رقم ( - روایة المروذي–د الرجال ألحم
  ).١١٣رقم ( - المطبوع مع نهایة االغتباط

قال الباحث: هو صدوق، ومثله ال ینزل حدیثه عن مرتبة الحسن، ولكنه اتهم باالختالط، وممن اتهمه به أبو 
رحمه اهللا أْلمح إلى أّن اختالطه وتلقنه لم یضّر حیث قال في ولكن الحافظ ابن حجر  -كما سبق –حاتم 

، وهذا  یعني صحة حدیثه المتأّخر، - وهو قول أبي حاتم الرازي من قبل أیًضا–ترجمته: "حدیثه القدیم أصّح" 
  إال أّنه لیس بقوة وصحة حدیثه المتقّدم؛ بسبب تغیر الحفظ في الِكَبر.

مدلٌس تدلیس التسویة، وقد ذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من ثقة لكنه بقیة بن الولید الحمصي:  -
مراتب المدلسین التي أجمع العلماء على تدلیسهم وعدم قبول حدیثهم إال بالتصریح بالسماع، ونعته بقوله: 

 ).١١٧كثیر التدلیس عن الضعفاء والمجهولین. انظر: طبقات المدلسین البن حجر رقم (
 ع الطرابلسي:معاویة بن یحیى أبو مطی -

وثقه أبو زرعة وقال مرة: صدوق مستقیم الحدیث، وهشام بن عمار، وأبو علي النیسابوري، وقال ابن معین: 
  لیس به بأس، وفي سؤاالت الجنید له قال: صالح لیس بذاك القوّي. 

جزرة: وقال دحیم، وأبو داود والنسائي: ال بأس به، وقال أبو حاتم: صدوق مستقیم الحدیث، وقال صالح 
  صحیح الحدیث، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام.

وضعفه أبو القاسم البغوي والدارقطني، وذكره األخیر في كتابه (الضعفاء والمتروكین)، وقال ابن شاهین: لیس 
  بشيء، وقال ابن عدي: في بعض روایاته ما ال یتابع علیه.

)، تهذیب الكمال للمزي ٤/٧٤٦هبي ()، تاریخ اإلسالم للذ٨/٣٨٤الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (
)، تقریب ٦٦٩)، سؤاالت الجنید البن معین رقم (١٠/٢٢١)، تهذیب التهذیب البن حجر (٢٢٦- ٢٨/٢٢٥(

)، الضعفاء والمتروكین ٢٥٥)، تعلیقات الدارقطني على المجروحین البن حبان ص (٦٧٧٣التهذیب رقم (
)، الكامل في الضعفاء البن ٦٣٣ابین البن شاهین رقم ()، تاریخ أسماء الضعفاء والكذ٥١٢للدارقطني رقم (

  ). ٨/١٤٣عدي (
  قال الباحث: صدوق ربما وهم. 

 ضعیف. اللیث بن أبي سلیم: -
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  إسناده ضعیف، وفیه علتان:

 ضعف اللیث بن أبي سلیم. -
= 
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 َغْزَوةً  اْلَبْحرِ  ِفي َأْغُزوَ  َألَنْ یقول: " رضي اهللا عنه اهللا بن عمرو بن العاصعبد لذلك كان
 .)١("اللَّهِ  َسِبیلِ  ِفي ُمَتَقبًَّال  ِقْنَطاًرا ُأْنِفقَ  َأنْ  ِمنْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ 

  وكان من جملة ترغیبه في ركوبه أن جعل للغریق فیه أجر شهیدین:

 المائِدُ ": َقالَ  َأنَّهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  ،رضي اهللا عنها بنت ملحان َحَرامٍ  ُأمِّ  َعنْ ف
  .)٣("َشِهيَدْينِ  َأْجرُ  َلهُ  َواْلَغِرقُ  َشِهيٍد، َأْجرُ  َلهُ  )٢(اْلَقْيءُ  ُيِصيُبهُ  لَِّذيا اْلَبْحرِ  ِفي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
) فُأِمن ٨/١٤٣في روایة الكامل البن عدي (عنعنه بقیة بن الولید وهو مدلس، لكنه صّرح بالسماع  -

 تدلیسه.
 لكن یشهد له الحدیث الذي قبله، وعلیه فالحدیث حسن لغیره بشواهد.

) من طریق شعبة بن الحجاج عن یعلى بن عطاء عن أبیه ٢٣٩٦أخرجه سعید بن منصور في سننه رقم (   )١(
  اهللا بن عمرو.عبد عطاء عن

) عن ١٩٤٠٤) عن شعبة، وابن أبي شیبة في مصّنفه رقم (٢٠٢رقم (وأخرجه ابن المبارك في الجهاد   
) من طریق غندر عن شعبة عن یعلى بن عطاء عن خالد بن ٢٨١غندر، وابن أبي عاصم في الجهاد رقم (

  اهللا بن عمرو بمثله.عبد أبي مسلم عن
 ).٤/١٣٠البن األثیر ( قال ابن األثیر: "استخراج ما في الجوف". النهایة في غریب الحدیث الَقْيء:   )٢(
) فضل الغزو في البحر، رقم ١٠قال اإلمام أبو داود في سننه (كتاب الجهاد)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

)٢٤٩٣:(  
، َحدَّثََنا َمْرَواُن  ُد ْبُن َبكَّاٍر اْلَعْیِشيُّ  اْلَوهَّاِب ْبنُ عبد ، ح وَحدَّثََنا-وهو: ابن معاویة الفزاري–َحدَّثََنا ُمَحمَّ

ْملِ دعب ، َعْن َیْعَلى ْبِن الرَِّحیِم اْلَجْوَبِريُّ الدَِّمْشِقيُّ اْلَمْعَنى، َقاَل: َحدَّثََنا َمْرَواُن، َأْخَبَرَنا ِهَالُل ْبُن َمْیُموٍن الرَّ يِّ
  َشدَّاٍد، َعْن ُأمِّ َحَراٍم، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
  ) من طریق أبي داود به بمثله.٢٤٩٣أخرجه البیهقي في السنن الكبرى رقم (

ومن –) ١٦٢) وابن معین في تاریخه كما في روایة الدوري عنه رقم (٣٥٢وأخرجه الحمیدي في مسنده رقم (
ي اآلحاد عن مروان بن معاویة، وابن أبي عاصم ف - )١٨٥٤طریقه: الدوالبي في الكنى واألسماء رقم (

) من ٣٢٤)، والطبراني في المعجم الكبیر رقم (٢٨٦)، ورقم (٢٨٥) وفي الجهاد رقم (٣٣١٥والمثاني رقم (
طریق مروان بن معاویة به بنحوه، زاد الحمیدي وابن أبي عاصم في الموطن األول والطبراني: فقالت أم 

لَّ َأْن َیْجَعَلِني ِمْنُهْم، َقاَل "اللَُّهمَّ اْجَعْلَها ِمْنُهْم" َفَغَزِت اْلَبْحَر َفَلمَّا حرام: َفُقْلُت: َیا َرُسوَل اللَِّه اْدُع اللََّه َعزَّ َوجَ 
  َخَرَجْت َرِكَبْت َدابََّتَها َفَسَقَطْت َفَماَتْت.

  دراسة رجال اإلسناد:
 الرحیم الجوبري:عبد عبد الوهاب بن -

لثقات، وقال الخزرجي: موثق وقال ابن حجر: وثقه الذهبي وقال مرة: كان صدوًقا، وذكره ابن حبان في ا
  صدوق. ونقل مغلطاي عن مسلمة بن قاسم قوله: مجهول.

= 
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 )١(مظهر الدین الزیدانيوقّید بعض أهل العلم هذا الحدیث بمن ركب البحر لطاعٍة، یقول 
ار؛ وأما التجّ  العلم، وتحصیل والحج كالغزو طاعةٍ  كان یمشي إلى إنعن المائد: "له أجر شهید 

فإن لم یكن لهم طریٌق سوى البحر، وكانوا یّتجرون للقوت ال لجمع المال فهم داخلون في هذا 
، ویدخل فیه من )٥(كالمقّرین له، وكذا اشترطه المناوي )٤(والصنعاني )٣(، ونقله القاري)٢(األجر"

  یموت غریًقا في التدریبات العسكریة التي یستعد فیها المجاهدون لمقارعة األعداء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
)، الخالصة للخزري ٨/٤١١)، الثقات البن حبان (٥/١١٧٤)، تاریخ اإلسالم له (١/٦٧٤الكاشف للذهبي (

  ).٨/٣٧٥)، إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي (٤٢٦٠)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٢٤٨ص (
  قال الباحث: هو صدوق على أقل حال، وتجهیل مسلمة غیر مقبول، ومن علم حجة على من لم یعلم.

 هالل بن میمون الرملي: -
وثقه ابن معین، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: لیس به بأس، وقال الذهبي وابن حجر: 

  صدوق. وقال أبو حاتم: لیس بقوي ُیكتب حدیثه.
)، الكاشف ٣٠/٣٤٩)، تهذیب الكمال (٧/٥٧٢)، الثقات البن حبان (٩/٧٦البن أبي حاتم ( الجرح والتعدیل

  ).٧٣٤٧)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٢/٣٤٢للذهبي (
  قال الباحث: هو صدوق على أقل أحواله.

 یعلى بن شداد األنصاري الخزرجي: -
وقال في المیزان: شیخ مستور محّله  وثقه ابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: ُوّثق،

  الصدق وقد وّثق، وقال ابن حجر: صدوق.
)، میزان ٢/٣٩٧)، الكاشف للذهبي (٥/٥٥٦)، الثقات البن حبان (٧/٤٤٩الطبقات الكبرى البن سعد (

  ).٧٨٤٣)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٤/٤٥٧االعتدال له (
  قال الباحث: هو صدوق.

  ت.باقي رجال اإلسناد ثقا -
  الحكم على الحدیث:

  إسناده حسن. 
)، واأللباني في ٥/١٠٤وممن حسنه من العلماء: ابن العربي المالكي في المسالك في شرح موطأ مالك (

 ).٧/٢٥٤)، صحیح سنن أبي داود (٥/١٦إرواء الغلیل (
المفــاتیح فــي هـــ)، مــن مؤلفاتــه:  ٧٢٧هــو الشــیخ مظهــر الــدین الحســین بــن محمــود بــن الحســن الزیــداني (ت    )١(

 ).٢/٢٥٩شرح المصابیح. األعالم للزركلي (
  ).٤/٣٥٩المفاتیح في شرح المصابیح للمظهر الزیداني (   )٢(
 ).٦/٢٤٨٥انظر: مرقاة المفاتیح للقاري (   )٣(
  ).٩/٩٨انظر: التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٤(
 .)٢/٤٥٠انظر: التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )٥(
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 البر تعذر إذا الحالل طلب في البحر ركوب یجیزون العلم أهل أكثرالبر: "عبد یقول ابن
 حرام أم حدیث على یحظره ولم اهللا أباحه ما كل وفي السكون فیه علیه یغلب حین في البحر وركب
  .)١("المال جمع من واالستكثار الدنیا طلب من االستغزار في ركوبه یكرهون أنهم إال وغیره

 احض   البحر ركوب على حضٌّ  فیهبعموم الحدیث على أّن الحدیث: " األلباني فاستدلّ أما 
  . )٢("ونحوه بغزوٍ  دٍ مقیّ  غیر امطلقً 

ووجه المضاعفة للغریق: "أحدهما: لقعود الطاعة، واألخر: للغرق، وكلٌّ منهما في حكم 
  .)٣(الشهادة"

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:
 .)٤(على ركوب البحر للغزو" قال المناوي: "فیه حثٌّ  .١

   ألنر أفضل من غزو البّر، و قال: "ـــزو البحـــى أّن غــذا الحدیث علـــهب )٥(استدّل ابن قدامة .٢

، فلما )٦("أصحابه دون الفرار یمكنه وال والغرق، القتل خطر بین فإنه ،اخطرً  أعظم البحرغزو 
 .)٧(َعُظم َخَطُره َعُظم أجره

"إذا ركب البحر َفَماَد فیه، فإذا كان على هذا الحال، فهل یركبه أم ال؟  :)٨(قال ابن العربي .٣
فقیل: ال یركب؛ ألنه معطٌِّل للصلوات، وقیل: یركبه ویصّلي، ألنه مرٌض یعتریه في سبیل 

 .)٩(اهللا"

 من بوجه ألحدٍ  ركوبه یجز لم ارتجّ  إذا البحر أنّ  العلم أهل بین خالف ال: "البرّ عبد قال ابن .٤
  .)١٠("ارتجاجه حین في الوجوه

                                                           
  ).١/٢٤٠البر (عبد التمهید البن   )١(
  ).١/٦٩٣سلسلة األحادیث الضعیفة لأللباني (   )٢(
  ).٦/٢٤٨٥مرقاة المفاتیح للقاري (   )٣(
  ).٦/٢٤٩فیض القدیر للمناوي (   )٤(
هــ)، مـن مؤلفاتـه:  ٦٢٠اهللا بن أحمد بن محمد بـن قدامـة المقدسـي (ت عبد هو الشیخ موفق الدین أبو محمد   )٥(

  ).١٣/٦٠١ني. تاریخ اإلسالم للذهبي (المغ
  ).٩/٢٠٠)، وبنحوه قال في المغني (٤/١٢٠الكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة (   )٦(
  ).٢/٦٣٩انظر: فقه السنة للسید سابق (   )٧(
هـــ)، مــن  ٥٤٣اهللا بــن محمــد الشــهیر بــابن العربــي المــالكي اإلشــبیلي (ت عبــد هــو الشــیخ أبــو بكــر محمــد بــن   )٨(

  ).١١/٨٣٤لفاته: عارضة األحوذي. تاریخ اإلسالم للذهبي (مؤ 
  ).٥/١٠٤المسالك في شرح موطأ مالك (   )٩(
  ).١/٢٣٨البر (عبد التمهید البن   )١٠(



  المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر محّددٍة ومتنّوعةٍ  
 

١١٢ 

 الفصل الثاني

  عشر: اتّباع الجنازة وانتظار المیت حتى یوضع في القبر. المطلب الثاني
في الحیاة وبعد الممات، ومن جملة حقوقه بعد موته: تجهیزه  جعل اهللا للمؤمن حق ا

نتظار المیت وتغسیله، والصالة علیه، ودفنه. لذلك جاءت الّسّنة النبوّیة مرّغبة في اتباع الجنائز وا
  حتى یوضع في قبره، وضاعفت له بهذا الفْعل األجر مّرتْین.

 الَجَنازَةَ  َشِهدَ  َمنْ فعن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال، قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: "
 ِمْثلُ ": َقالَ  الِقیَراَطاِن؟ َماوَ : ِقیلَ  ،"ِقيَراطَانِ  َلهُ  َكانَ  ُتْدَفنَ  َحتَّى َشِهدَ  َوَمنْ  ِقيَراٌط، فـََلهُ  ُيَصلَِّي، َحتَّى

 َوَكانَ : ُعَمرَ  ْبنِ  اهللاِ عبد ْبنُ  َساِلمُ  َقالَ : ِشَهابٍ  اْبنُ  َقالَ زاد مسلم في صحیحه:  "الَعِظيَمْينِ  الَجبَـَلْينِ 
 قـََرارِيطَ  َضيـَّْعَنا َقدْ لَ ": َقالَ  ُهَرْیَرَة، َأِبي َحِدیثُ  َبَلَغهُ  َفَلمَّا َیْنَصِرُف، ثُمَّ  َعَلْیَها ُیَصلِّي ُعَمَر، اْبنُ 

  .)١("َكِثيَرةً 

 ،بفتحها روىویُ  ،مالّال  بكسر ):يلِّ صَ يُ "، قال ابن حجر: "(يلِّ ُيصَ واختلف في ضبط كلمة: "
 ذلك له یحصل :قالیُ  قد الثاني وعلى ،الصالة منه وجدتُ  لمن إال به الموعود یحصل ال األول فعلى

 واهللا ،امطلقً  له الثواب حصول اهرفالظّ  ،مانعٌ  دونه وحال الصالة قصد إذا أما ،یصلِّ  لم ولو
   .)٢("أعلم

 هذه تتَ بَ ثْ أَ  وقد ،بالعكس روىویُ  ،اءالرّ  وفتح لهأوّ  بضمّ  ):غرَ فْ ويُـ ( :قولهثم قال ابن حجر: "
 بها یحصل الدفن دون الصالة وأنّ  ،والدفن الصالة بمجموع یحصالن إنما القیراطین أنّ  الروایة
  .)٣("دمَ المعتَ  هو هذاو  ،واحدٌ  قیراطٌ 

                                                           
) من انتظر حتى ُتدَفن، رقم ٥٨قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الجنائز)، باب ( سند الحدیث:   )١(

)١٣٢٥:(  
، َعْن َأِبیِه اللَِّه ْبُن عبد حدَّثََنا وهو: –َمْسَلَمَة، َقاَل: َقَرْأُت َعَلى اْبِن َأِبي ِذْئٍب، َعْن َسِعیِد ْبِن َأِبي َسِعیٍد الَمْقُبِريِّ

قول، ، َأنَُّه َسَأَل َأَبا ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َفَقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم ی-أبو سعید المقبري
  وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
من طریق شبیب بن سعید، ومسلم في صحیحه (كتاب الجنائز)،  - في الموطن السابق- أخرجه البخاري 

  اهللا بن وهب.عبد ) من طریق٩٤٥) فضل الصالة على الجنازة واتباعها، رقم (١٧باب (
  ج عن أبي هریرة بمثله.الرحمن األعر عبد كالهما: (شبیب وابن وهب) عن یونس عن ابن شهاب عن

األعلى وعبد الرزاق، كالهما عن معمر عن الزهري عن عبد من طریق -في الموطن السابق- وأخرجه مسلم 
  سعید بن المسیب عن أبي هریرة بمثله.

  ).١/١٠٩فتح الباري البن حجر (   )٢(
  ).١/١٠٩( المصدر السابق   )٣(
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والمقصود بهذا الحدیث: هو من شهدها مصّدًقا بثوابها، محتسًبا وطالًبا ثوابها من اهللا، ال 
  ، كما بینته الروایة األخرى:)١(ریاًء وال تطییًبا لقلب أحدٍ 

 َمَعهُ  وََكانَ  بًا،َواْحِتَسا ِإيَمانًا ُمْسِلٍم، َجَنازَةَ  اتـََّبعَ  َمنِ عن أبي هریرة رضي اهللا عنه مرفوًعا: "
َها ُيَصلَّى َحتَّى  َصلَّى َوَمنْ  ُأُحٍد، ِمْثلُ  ِقيَراطٍ  ُكلُّ  بِِقيَراطَْيِن، اَألْجرِ  ِمنَ  يـَْرِجعُ  فَِإنَّهُ  َدْفِنَها، ِمنْ  َويـَْفُرغَ  َعَليـْ
َها   . )٢("ِبِقيَراطٍ  يـَْرِجعُ  فَِإنَّهُ  تُْدَفَن، َأنْ  قـَْبلَ  رََجعَ  ثُمَّ  َعَليـْ

؛ ألّن ترّتب الثواب على العمل یستدعي سْبق منه دّ بُ  فال )واالحتساب اإليمانـ (ب قییدالتّ  أما"و
. وتقییدها بـ )٣(النّیة، َفَیْخُرج من َفَعَل ذلك على سبیل المكافأة المجّردة، أو على سبیل المحاباة"

  .)٤(": "یقتضي أنه ال أجر في اتّباع الكافر"جنازة مسلم"

بَاُب اتّباع فقال مبّوًبا علیه في صحیحه: " ،هذا األمر من اإلیمانوقد جعل البخاري فْعل 
 ألنه ؛إیمانٌ  األعمال أنّ  السنة ألهل حجة اأیضً  الباب هذا، یقول ابن بطال: ")٥("الجنائز من اإليمان

، )٦()"اابً سَ تِ احْ وَ  اانً يمَ إِ  مٍ لِ سْ مُ  ةَ ازَ نَ جَ  عَ بِ تَ  نْ مَ (: بقوله اإیمانً  الجنازة باعاتّ  جعل وسلم علیه اهللا صلى
والقیراط مثل - و"مطابقة الحدیث للترجمة من حیث أّن مباشرة العمل الذي فیه الثواب قدر قیراطین 

  .)٧(شعبة من شعب اإلیمان" - جبل أحدٍ 

 ،تعالى اهللا عند معلومٌ  الثواب من مقدارٌ  ):اطُ يرَ قِ الْ وفي تحدید مقدار القیراط یقول النووي: "(
 القیراط هو هذا یكون أن هذا من یلزم وال ،الموضع هذا في مقداره مِ ظَ عِ  ىعل یدلّ  الحدیث وهذا

   يـــــــوف ،راطــــقی ومٍ ــــی لّ ـــك رهـــأج نـــم َص قُ نَ  اشیةٍ ـــم أو زرعٍ  أو یدٍ ــص كلب إال اكلبً  اقتنى فیمن المذكور

                                                           
 ).٣/١١٩٤انظر: مرقاة المفاتیح للقاري (   )١(
) اتباع الجنائز من اإلیمان، رقم ٣٥قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

)٤٧:(  
، َقاَل: َحدَّثََنا َرْوٌح عبد َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبنُ  وهو: ابن أبي –، َقاَل: َحدَّثََنا َعْوٌف -وهو: ابن عبادة–اللَِّه ْبِن َعِليٍّ
ٍد - وهو: البصري–الَحَسِن ، َعِن - جمیلة األعرابي ، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه - وهو: ابن سیرین–، َوُمَحمَّ

  َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

  تفّرد به البخاري دون مسلم.
 ).٣/١٩٧فتح الباري البن حجر (   )٣(
  .)٢/٧٣شرح البخاري للسفیري (   )٤(
  ).٤٧) اتباع الجنائز من اإلیمان، رقم (٣٥صحیح البخاري (كتاب اإلیمان)، باب (   )٥(
  ).١/١٠٧شرح صحیح البخاري البن بطال (   )٦(
  ).١/٢٧٠عمدة القاري للعیني (   )٧(
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  .)٢(ّل وأكثر"وأق هذا مثل یكون أن ویجوز ،معلومٌ  قدرٌ  ذلك بل ،)١(قیراطان :روایات

 أجزاء من جزءٌ  الباب حدیث في بالقیراط المراد أنّ  إلى األكثر بَ هَ ذَ وأما ابن حجر فیقول: "
 .)٣("بأحد القیراط بتمثیله للفهم وسلم علیه اهللا صلى النبي بهاقرّ  وقد ،اهللا عند معلومة

 مقدار ذكر منه القیراط الذي للشيء وجدتم فهل: -یعني: قائلٌ – قال فإنیقول الطحاوي: "
 حتى ذلك أخفى یكون أن یجوز وقد، هو ما أعلم واهللا ذلك وجدنا ما: له قیل اآلثار؟ من شيء في

 نسأله واهللا)، ١٧(السجدة:  M x  w  v  u  t  s  r  q  pL وجل عز لقوه إذا أهله یعلمه
  .)٤("التوفیق

 إلى وأكثرها ،اقً لْ خَ  الجبال بأعظم للعیان لهفمثّ  الثواب تعظیم أراد: "فقال )٥(أما ابن المنّیر
 أیضا هوألنّ ، زاد ابن حجر: ")٧(")٦()هُ بُّ حِ نُ وَ  انَ بّـ حِ يُ  لٌ بَ جَ  هنّ إِ ( حقه في قال الذي ألنه ؛اب  حُ  المؤمنة النفوس

                                                           
من شهد الجنازة حتى یقول المناوي: "قال بعض المتأّخرین: الظاهر أن هذا القیراط دون القیراط في خبر (   )١(

)؛ ألّن هذا من َقِبیل المطلوب َتْرُكه، وذلك من المطلوب ِفْعله، وعادة الّشارع تعظیم یصلى علیها فله قیراط
 ).٦/٨١الحسنات وتخفیف مقابلها كرًما منه". فیض القدیر له (

   ).١٥-٧/١٤شرح النووي على صحیح مسلم (   )٢(
 ).١٩٥-٣/١٩٤فتح الباري البن حجر (   )٣(
  ).٣/٣٠٧ثار للطحاوي (شرح مشكل اآل   )٤(
هـــ)، مــن  ٦٨٣هــو الشــیخ ناصــر الــدین أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الشــهیر بــابن المنّیــر اإلســكندراني (ت    )٥(

  ).١٥/٤٩١مؤلفاته: المتواري على تراجم أبواب البخاري. تاریخ اإلسالم للذهبي (
) فضل الخدمة في الغزو، ٧١)، باب (قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الجهاد والسیر سند الحدیث:   )٦(

  ):٢٨٨٩رقم (
ُد ْبُن َجْعَفٍر، َعْن َعْمِرو ْبِن َأِبي َعْمٍرو َمْوَلى الُمطَِّلِب ْبِن َحْنَطٍب، عبد الَعِزیِز ْبنُ عبد َحدَّثََنا   اللَِّه، َحدَّثََنا ُمَحمَّ

َخَرْجُت َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم ِإَلى َخْیَبَر  َأنَُّه َسِمَع َأَنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َیُقوُل:
ا َقِدَم النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َراِجًعا َوَبَدا َلُه ُأُحٌد، َقاَل: "   ".َهَذا َجَبٌل ُیِحبَُّنا َوُنِحبُّهُ َأْخُدُمُه، َفَلمَّ

  تخریج الحدیث:  
) من ٢٨٩٣) من غزا بصبّي للخدمة، رقم (٧٤في صحیحه (كتاب الجهاد والسیر)، باب (أخرجه البخاري   

) فضل المدینة، ودعاء النبي ٨٥الرحمن، ومسلم في صحیحه (كتاب الحج)، باب (عبد طریق یعقوب بن
صلى اهللا علیه وسلم فیها بالبركة، وبیان تحریمها، وتحریم صیدها وشجرها، وبیان حدود حرمها، رقم 

  ) من طریق إسماعیل بن جعفر.١٣٦٥(
    كالهما (یعقوب، إسماعیل) عن عمرو بن أبي عمرو به بنحوه.  

 ).١/٢٧٣)، وبنحوه قال العیني في عمدة القاري (٣/١٩٥نقله ابن حجر في الفتح (   )٧(
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. و"فیه تقدیر األعمال بنسبة األوزان إما تقریًبا )١("معرفته في أكثرهم یشترك ،ینبِ المخاطَ  من قریبٌ 
  . )٢(ى حقیقته، واهللا أعلم"لألفهام، وٕاما عل

) تفسیٌر ِمْثل ُأُحد): فقد عّلق الطیبّي قائًال: "قوله: (َجَبِل ُأُحدووْجُه تمثیل القیراط بـِ (
 ألنّ  وذلك ؛األجر من كبیرٍ  بنصیبٍ  یرجع أنه :منه والمراد ،القیراط ظِ فْ لَ لِ  ال ،الكالم من للمقصود

 :بقوله منه المراد المقدار )، وَبیَّنِمَن اَألْجرِ الموزون بقوله: ( نیَّ فبَ  ،وجهین من همٌ بْ مُ  القیراط ظفْ لَ 
  .)٣()"ِمْثل ُأُحدٍ (

 والحّض  ،بأمره والقیام ،المیت شهودللترغیب في " ؛وٕانما ُضوِعَف اَألْجر في هذا المقام
 مرهأ ىیتولّ  لمن الثواب تكثیر في للمسلم وتكریمه اهللا فضل عظیم على والتنبیه ،له االجتماع على
  .)٥(، وألن اتّباع الجنازة فیه حقٌّ هللا، وحقٌّ للمّیت، وحقٌّ ألقاربه األحیاء)٤("موته بعد

  ومن األحادیث التي تشهد لهذا الباب:

: َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولِ  َمْوَلى َثْوَبانما رواه 
  .)٦("ُأُحدٍ  ِمْثلُ  اْلِقيَراطُ  ِقيَراطَاِن، فـََلهُ  َدفْـنَـَها َشِهدَ  فَِإنْ  ِقيَراٌط، فـََلهُ  َجَنازَةٍ  َعَلى َصلَّى َمنْ "

                                                           
  ).٣/١٩٥فتح الباري البن حجر (   )١(
  ).٣/١٩٨المصدر السابق (   )٢(
  ).١/٣٧٣)، وانظر: إحكام األحكام البن دقیق العید (٤/١٣٩٣شرح المشكاة للطیبي (   )٣(
  ).٣/١٩٣(شرح المشكاة للطیبي    )٤(
  ).٨٢انظر: بهجة قلوب األبرار للسعدي ص (   )٥(
) فضل الصالة على الجنازة ١٧قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب الجنائز)، باب ( سند الحدیث:   )٦(

  ):٩٤٦واتباعها، رقم (
ُد ْبنُ  وهو: –، َحدَّثَِني َقَتاَدُة -وهو: ابن الحجاج–َبشَّاٍر، َحدَّثََنا َیْحَیى َیْعِني اْبَن َسِعیٍد، َحدَّثََنا ُشْعَبُة  َحدَّثََنا ُمَحمَّ

، َعْن َثْوَباَن َمْوَلى َرُسوِل اِهللا - ابن دعامة لَّى صَ ، َعْن َساِلِم ْبِن َأِبي اْلَجْعِد، َعْن َمْعَداَن ْبِن َأِبي َطْلَحَة اْلَیْعَمِريِّ
  اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
من طریق معاذ بن هشام عن أبیه هشام الدستوائي، ومن  - في الموطن السابق–أخرجه مسلم في صحیحه 

فان بن مسلم الصّفار عن أبان بن یزید طریق ابن أبي عدّي عن سعید بن أبي عروبة، ومن طریق ع
  العطار.

 جمیعهم (هشام وسعید وأبان) عن قتادة به بمثله.
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 َمنْ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ قال:  رضي اهللا عنه البراء بن عازبوكذلك ما رواه 
َها ُيَصلَّى َحتَّى َجَنازَةً  تَِبعَ   ِمنَ  َلهُ  َكانَ  تُْدَفنَ  َحتَّى اْلَجَنازَةِ  َمعَ  َمَشى َوَمنْ  ِقيَراٌط، اْألَْجرِ  ِمنَ  َلهُ  َكانَ  َعَليـْ

 .)١("ُأُحدٍ  ِمْثلُ  َواْلِقيَراطُ  ِقيَراطَاِن، اْألَْجرِ 

 تَِبعَ  َمنْ : "َقالَ  لَّمَ َوسَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ ّي بن كعب رضي اهللا عنه، ومنها مار واه أب
َها، ُيَصلَّى َحتَّى َجَنازَةً  َها، َويـُْفَرغَ  َعَليـْ َها، ُيَصلَّى َحتَّى تَِبَعَها َوَمنْ  ِقيَراطَاِن، فـََلهُ  ِمنـْ  ِقيَراٌط، فـََلهُ  َعَليـْ

 . )٢("ُأُحدٍ  ِمنْ  ِميَزانِهِ  ِفي َأثـَْقلُ  َلُهوَ  بَِيِدهِ  ُمَحمَّدٍ  نـَْفسُ  َوالَِّذي

                                                           
) فضل من یتبع جنازة، رقم ٥٤قال اإلمام النسائي في سننه (كتاب الجنائز)، باب (سند الحدیث:    )١(

)١٩٤٠:(  
، َعْن ُبْرٍد َأِخي َیِزیَد ْبِن َأِبي ِزَیاٍد، َعْن - وهو: ابن القاسم–، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبَثٌر - وهو: ابن سعید–َأْخَبَرَنا ُقَتْیَبُة 

  م، وذكر الحدیث.اْلُمَسیَِّب ْبِن َراِفٍع، َقاَل: َسِمْعُت اْلَبَراَء ْبَن َعاِزٍب َیُقوُل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّ 
  تخریج الحدیث:

) عن قتیبة بن سعید، والطبراني في المعجم األوسط رقم ٢٠٧٨رقم ( أخرجه النسائي في السنن الكبرى
  ) من طریق قتیبة به بمثله.٧٩٩٨)، و(١٦٦٤(

)، والرویاني في مسنده ١٨٥٩٧)، وأحمد في المسند رقم (١١٦٢١وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه رقم (
  عبثر بن القاسم به بنحوه. ) من طریق١٢٦٤)، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار رقم (٤٢٧)، و(٤٢٦رقم (

  دراسة رجال اإلسناد:
 رجاله كلهم ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  إسناده صحیح. 

)، والشیخ شعیب األرنؤوط في تعلیقه ٦١٣٤وممن صححه من العلماء: األلباني في صحیح الجامع رقم (
  ).١٨٥٩٦على المسند رقم (

  ):٢١٢٠١قال اإلمام أحمد في مسنده رقم ( سند الحدیث:   )٢(
اُج ْبُن َأْرَطاَة، َعْن َعِديِّ ْبِن ثَاِبٍت، َعْن ِزرِّ ْبِن ُحَبْیٍش، عَ    ، َعِن النَِّبيِّ َحدَّثََنا َیِزیُد ْبُن َهاُروَن، َأْخَبَرَنا َحجَّ ْن ُأَبيٍّ

  َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:  
رقم  - روایة ابن یحیى البیع–)، والمحاملّي في أمالیه ١٢٦٧كل اآلثار رقم (أخرجه الّطَحاوّي في شرح مش  

    ) من طریق یزید بن هارون به بمثله.١٤٨٢)، والشاشّي في مسنده رقم (٤٧٢(
) ما جاء في ثواب من صّلى على جنازٍة ومن انتظر ٣٤وأخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب الجنائز)، باب (

) عن ابن ١١٦١٤الرحمن المحاربّي، وابن أبي شیبة في مصنفه رقم (عبد ق) من طری١٥٤١دفنها، رقم (
  نمیر، كالهما (المحاربي وابن نمیر) عن الحجاج بن أرطاة. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
الحمید الضبي عن أبي إسحاق سلیمان عبد ) من طریق جریر بن٥٥٤وأخرجه الطبراني في األوسط رقم (

  الشیباني.
  ثابت به بنحوه.كالهما: (الحجاج والشیباني) عن عدّي بن 

  دراسة رجال اإلسناد:  
 حجاج بن أرطاة الكوفي: -

قال حفص بن غیاث: قال لنا سفیان الثوري یوًما: من تأتون؟ قلنا: الحجاج بن أرطاة، قال: علیكم به فإنه 
ما بقي أحٌد أعرف بما یخرج من رأسه منه. وقال حماد بن زید: كان حجاج بن أرطاة أقهر عندنا لحدیثه من 

  الثوري، وقال ابن معین: صالح الحدیث. سفیان
وقال العجلي: "جائز الحدیث إال أنه كان صاحب إرساٍل، وكان یرسل عن یحیى بن أبي كثیر، ولم یسمع 
منه شیًئا، ویرسل عن مكحول ولم یسمع منه، فإنما یعیب الناس منه التدلیس، وروى نحًوا من ست مئة 

  حدیث".
لحدیث"، وقال النسائي: لیس بالقوي، وقال مرة: ضعیٌف وال ُیحتّج بحدیثه. وقال ابن سعد: "كان ضعیًفا فى ا

وقال ابن عدي: "إنما عاب الناس علیه تدلیسه عن الزهري وغیره، وربما أخطأ في بعض الروایات، فأما أن 
  یتعمد الكذب فال، وهو ممن یكتب حدیثه".

  ، وهو صدوٌق، وكان أحد الفقهاء.وقال یعقوب بن شیبة: واهي الحدیث، في حدیثه اضطراٌب كثیرٌ 
وقال أبو أحمد الحاكم: لیس بالقوى عندهم، وقال مرة: ال یحتج به، وقال الدارقطني: ال یحتج به، وقال ابن 

  حبان: تركه ابن المبارك، وابن مهدي، ویحیى القطان، ویحیى بن معین ، وأحمد بن حنبل.
فیه، ولتدلیسه، ولنقص قلیل في حفظه،  -أي: ِكْبٍر وِتیهٍ –ِلَبْأٍو وقال الذهبي: كان من بحور العلم، ُتُكلِّم فیه 

  ولم ُیْترك.
  وقال ابن حجر: صدوق كثیر الخطأ والتدلیس.

اهللا بن المبارك: كان الحجاج یدلس، وكان یحدثنا الحدیث عن عمرو بن شعیب مما یحدثه عبد وقال
  العرزمي، و العرزمي متروك ال نقّر به.

أبي خیثمة، عن یحیى بن معین: صدوق، لیس بالقوي، یدلس عن محمد بن عبید اهللا وقال أبو بكر بن 
  العرزمي، عن عمرو بن شعیب، وقال مرة: ضعیف.

یقول: كان حجاج بن أرطأة یقول: ال تقولوا من حّدثك وال من  -یعني ابن حنبل–وقال الوراق: سمعت أحمد 
  عم.أخبرك، قولوا: من ذكره، قیل له: كان یدلس؟ قال: ن

  وقال أبو زرعة: صدوٌق مدلس، وقال مرة: یرسل كثیًرا.
وقال أبو حاتم: صدوق، یدّلس عن الضعفاء یكتب حدیثه، فإذا قال: حدثنا، فهو صالح ال یرتاب في صدقه 

  وحفظه إذا بین السماع، ال یحتج بحدیثه، لم یسمع من الزهري، وال من هشام ابن عروة، وال من عكرمة .
  قاضي: مضطرب الحدیث لكثرة تدلیسه.وقال إسماعیل ال

  وقال محمد بن نصر: الغالب على حدیثه اإلرسال، والتدلیس، وتغییر األلفاظ.
  وقال الساجي: كان مدلًسا صدوًقا سّیئ الحفظ، لیس بحجة في الفروع و األحكام .

  وقال ابن خزیمة: ال أحتج به إال فیما قال: أخبرنا وسمعت.
= 
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: َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه اْلُمَغفَّلِ  اهللا بنعبد ما رواهوكذلك 
َها يـُْفَرغَ  َحتَّى ِجَنازَةً  تَِبعَ  َمنْ " َها يـُْفَرغَ  َأنْ  قـَْبلَ  رََجعَ  فَِإنْ  ِقيَراطَاِن، فـََلهُ  ِمنـْ   .)١("ِقيَراطٌ  فـََلهُ  ِمنـْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
مدلًسا، وكان معجًبا بنفسه، وكان شعبة یثني علیه، وال أعلم أحدا لم یرو عنه ـ وقال البزار: كان حافًظا 

  اهللا بن إدریس .عبد یعنى ممن لقیه، إال
)، الثقات للعجلي رقم ٢١٣)، من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال رقم (٥/٤٢٣تهذیب الكمال للمزي (

)، تهذیب التهذیب البن حجر ٤٩٨٣ن النسائي رقم ()، سن٢/٢٢٣)، الكامل في الضعفاء البن عدي (٢٦٤(
)، تقریب التهذیب البن حجر رقم ٧/٦٩)، السیر للذهبي (٢٠٤)، المجروحین البن حبان رقم (٢/١٩٨(
 )، ٥١٠)، الضعفاء وأجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ص (٣/١٥٦(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم)،١١١٩(

شهور بالتدلیس وبخاصة عن الضعفاء، وقد نعته جمٌع من أهل العلم به، قال الباحث: هو صدوق یخطئ وم
  ) في المرتبة الرابعة من ١١٨كما سبق قبل قلیل، وقد ذكره ابن حجر في طبقات المدّلسین رقم (

، ، ویحیى القطان ، ویحیى بن معین طبقات المدلسین، وأما قول ابن حبان: "تركه ابن المبارك، وابن مهدي
): "قرأت بخّط الذهبّي: هذا القول فیه ١٩٩-٢/١٩٨حنبل"، فقال ابن حجر في تهذیب التهذیب (وأحمد بن 

مجازفة، وأكثر ما ُنِقم علیه التدلیس، وكان فیه تیه ال یلیق بأهل العلم"، وقال الذهبي أیًضا في السیر 
ر في وزن العلماء"، وقال في ): " كذا قال ابن حبان، وهذا لیس بجّیٍد.... نعوذ باهللا تعالى من التهوّ ٧/٧٤(

  ): "أكثر ما ُنقم علیه التدلیس، وفیه تیٌه ال یلیق بأهل العلم".٢/١٩٩المیزان (
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
إسناده ضعیف وفیه الحجاج فإنه صدوق یخطئ ویدلس، وقد عنعن، ولم یصّرح بالسماع في أيٍّ من الطرق، 

  ، وعلیه فالحدیث: حسن لغیره.-كما في التخریج–تابعه الشیباني وهو ثقة لكنه لم ینفرد، فقد 
  ):١٩٤٢) فضل من یتبع جنازة، رقم (٥٤قال اإلمام النسائي في سننه (كتاب الجنائز)، باب ( سند الحدیث:   )١(

ُد ْبنُ  الملك عبد وهو: ابن–اَل: َحدَّثََنا َأْشَعُث ، قَ -وهو: ابن الحارث–اْألَْعَلى، َقاَل: َحدَّثََنا َخاِلٌد عبد َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
اللَِّه ْبِن اْلُمَغفَِّل َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، عبد ، َعنْ -وهو البصري–، َعْن اْلَحَسِن -الحمراني

  وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

  األعلى به بمثله.عبد بن) عن محمد ٢٠٧٩أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (
)، ١٦٧٩٨) عن المبارك بن فضالة، وأحمد في المسند رقم (٣١٧٩وأخرجه ابن الجعد في مسنده رقم (

) من طریق المبارك بن فضالة، وأحمد في المسند رقم ١٢٧٠والطحاوي في شرح مشكل اآلثار رقم (
  الملك.عبد ) من طریق أشعث بن٨٨٧)، و(٨٧٨) والرویاني في مسنده رقم (٢٠٥٧٥(

  كالهما: (المبارك وأشعث) عن الحسن به بنحوه.
  رجاله كلهم ثقات. دراسة رجال اإلسناد:
  إسناده صحیح. الحكم على الحدیث:

)، والشیخ شعیب األرنؤوط في تعلیقه على ٦١٣٦وممن صححه من العلماء: األلباني في صحیح الجامع رقم (
  ).٢٠٥٧٥المسند رقم (



  المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر محّددٍة ومتنّوعةٍ  
 

١١٩ 

 الفصل الثاني

ِبیُن أن القیراطْین یستحقهما من: صّلى على الجنازة، وشهدها ومشى وبمجموع األحادیث یَ 
، وأقّره ابن حجر في )١(معها، وحضر دفنها وٕاهالة التراب علیها. یقول النووي: وهذا هو الصحیح

  .)٢(الفتح
  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

یقول: المْشُي وراء الجنازة  ) في هذا الحدیث وغیره مناالتباعقال النووي: "قد َیْسَتِدلُّ بلفظ ( .١
أفضل من أمامها، وهو قول علي بن أبي طالب ومذهب األوزاعي وأبي حنیفة. وقال جمهور 
الصحابة والتابعین ومالك والشافعي وجماهیر العلماء: المْشي قّدامها أفضل، وقال الثوري 

  .)٣(وطائفة: هما سواٌء"
إشارة إلى أنه ال یحتاج المنصرف عن  یقول القاضي عیاض: وفي إطالق هذا الحدیث وغیره .٢

وهو مذهب جماهیر العلماء من الصحابة والتابعین ومن  ،اتباع الجنازة بعد دفنها إلى استئذانٍ 
 بعدهم.

" دلیٌل على ما كان الصحابة علیه من الرغبة لقد فرطنا في قراریط كثیرةفي قول ابن عمر: " .٣
 .)٤(م منها وٕان كانوا ال یعلمون عظم موقعهفي الطاعات حین یبلغهم، والتأسف على ما یفوته

قال العراقي: "فیه أّن األفضل لمشّیع الجنازة أن یكون ماشًیا، وهو كذلك من غیر خالٍف  .٤
  .)٥(أعلمه، إال أّن بعضهم رّخص في ذلك، وبعضهم شّدد فیه وَكِرَه الّركوب"

  

  عشر: من َجّهَز غازًیا. لمطلب الثالثا
، ورزق أهله من األجور العظیمة والعطایا الجسیمة ما لم درهشّرف اهللا الجهاد وأعلى ق

یمنحها لغیرهم. لذلك كان شرف العنایة بالمجاهدین له شأن عظیم في اإلسالم، وجعل اهللا للقائمین 
  على تجهیز المجاهدین أجرین.

 يلِْلَغازِ قال: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: " مااهللا بن عمرو رضي اهللا عنهعبد فعن
  .)٦("اْلَغاِزي َوَأْجرُ  َأْجُرهُ  َولِْلَجاِعلِ  َأْجُرُه،

                                                           
  ).٧/١٤على صحیح مسلم (انظر: شرح النووي    )١(
  ).١/١٠٩انظر: فتح الباري البن حجر (   )٢(
  ).٧/١٤شرح النووي على صحیح مسلم (   )٣(
  ).٧/١٥انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (   )٤(
 ).٣/٢٨٦طرح التثریب للعراقي (   )٥(
  ):٢٥٢٦، رقم () الرخصة في أخذ الجعائل٢٩قال أبو داود في سننه: (كتاب )، باب ( سند الحدیث:   )٦(

= 
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والمقصود بالجاعل: هو من "یدفع جعًال؛ أي: أجرة إلى غاٍز لیغزو، قال ابن الَمَلِك 
، فیكون للغازي أجرة سعیه، وللجاعل أجران: أجرة إعطاء المال )٢(: "وهذا عندنا صحیحٌ )١(الّروميّ 

. وقال المناوي: "الجاعل: المجهِّز للغازي )٣(بًبا لغزو ذلك الغازي"في سبیل اهللا، وأجرة كونه س
  .)٤(تطّوًعا ال استئجاًرا؛ لعدم جوازه"

 فالمراد األول، نیْ عَ  الثاني كان عیدتأُ  إذا المعرفة أنّ  البیان علم في رتقرّ یقول الطیبي: "
 جعله الذي المال بذل أجر لهف ًال عْ جُ  للغازي شرط فمن ،لٌ عْ جُ  له لعِ جُ  الذي هو :األول بالغازي

  .)٥(ه"بسبب حصل فإنه له المجعول غزاء وأجر ،ًال عْ جُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
الملك بن عبد ، ح وحدثنا-یعني: ابن محمد المصیصي–حدثنا إبراهیم بن الحسن الِمّصیصّي، حدثنا حجاج 

وهو: –، عن اللیث بن سعد، عن حیوة بن شریح، عن ابن ُشَفيٍّ -اهللاعبد وهو:–شعیب، وحدثنا ابن وهب 
، أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال، اهللا بن عمروعبد ، عن- وهو: ُشفّي بن ماتع–، عن أبیه -الحسین

  وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

) عن ٧٥٥٠) عن إسحاق بن عیسى، وأبو عوانة في المستخرج رقم (٦٦٢٤أخرجه أحمد في مسنده رقم (
) من طریق محمد بن رمح، والطبراني في ٣٢٦٤موسى بن داود، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار رقم (

 ) من طریق١٧٨٤٥اهللا بن صالح، والبیهقي في السنن الكبرى رقم (عبد ) من طریق١٦( المعجم الكبیر رقم
  اهللا بن صالح ومحمد بن رمح.عبد

  اهللا) عن اللیث بن سعد به بمثله.عبد جمیعهم: (إسحاق، موسى، محمد،
 اهللا بنعبد ) من طریق أبي صالح١٠٣٩وللحدیث طریٌق أخرى أخرجها ابن الجارود في المنتقى رقم (

) من طریق علي بن عیاش، كالهما عن اللیث عن حیوة بن ٢٣٩٩صالح، والحاكم في المستدرك رقم (
  اهللا بن عمرو، لم یذكر فیه: والد ابن شفي.عبد شریح عن ابن شفّي عن

  اهللا بن عمرو تارة، وقد ثبتت روایته عنهما.عبد فكأّن ابن شفي له إسنادان عن أبیه تارة، وعن
  دراسة اإلسناد:

  ل اإلسناد ثقات.رجا -
  الحكم على الحدیث:

  إسناده صحیح. 
)، وقال: حدیث صحیح على شرط مسلم ولم ٢٣٩٩وممن صححه من العلماء: الحاكم في المستدرك رقم (

 ).٢١٥٣یخّرجاه، واأللباني في السلسلة الصحیحة رقم (
هــ)،  ٨٥٤الملـك الحنفـي (ت  العزیز الكرمـاني الحنفـي الشـهیر بـابنعبـد اللطیف بـنعبـد هو الشیخ محمد بـن   )١(

 ).٦/٢١٧من تصانیفه: شرح مصابیح السنة. األعالم للزركلي (
  أي: عند األحناف؛ ألّن المؤّلف حنفي المذهب.   )٢(
  ).٤/٣٣٦شرح مصابیح السنة البن الملك (   )٣(
  ).٢/٢٩٩التیسیر بشرح الجامع الصغیر (   )٤(
  ).٨/٢٦٥٤شرح المشكاة للطیبي (   )٥(
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واختلف العلماء في حكم ذلك: "فرّخص فیه: الزهري ومالك بن أنس، وقال أصحاب الرأي:   
قوٌم، وروي عن ابن عمر أنه قال: أرى الغازي یبیع غزوه وأرى هذا یفر من  هُ هَ رِ ال بأس به، وكَ 

  .)١(علقمة، وقال الشافعي: ال یجوز أن یغزو بجعل فلو أخذه فعلیه رّده" عدوه، وكرهه

وذهب القاضي البیضاوي إلى تأویل الحدیث بأْن "ُیحمل الجاعل على المجهِّز للغازي   
  .)٢(والمعین له ببذل ما یحتاج إلیه، ویتمكن به من الغزو من غیر استئجاٍر وشرٍط"

  
  

  

   

                                                           
  ).٢/٢٤٥السنن للخطابي ( معالم   )١(
  ).٢/٥٩٨تحفة األبرار شرح مصابیح السنة للبیضاوي (   )٢(
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  املبحث الثاني
  عشر مرات عفةاملضا

  
  المطلب األول: الصلوات الخمس.

  المطلب الثاني: الصالة على النبي صلى اهللا علیه وسلم.

  المطلب الثالث: إلقاء السالم بلفظ: "السالم علیكم".

  المطلب الرابع: النفقة على النفس واألهل.

  المطلب الخامس: إماطة األذى عن الطریق.

  المطلب السادس: ذْكر اهللا.
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  لمطلب األول: الصلوات الخمس.ا
 ُتعّد الصالة من أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتین، وأجمع العلماء على ُكْفر تاركها

  ، مما یدّلل على مكانتها في الشریعة اإلسالمیة.جحوًدا

ولعظیم مكانتها ضاعف اهللا أجرها إلى عشر درجات، وهذه المضاعفة زائدة عن المضاعفة 
عمال التي سبق الحدیث عنها. وكانت أول ما فرضها اهللا خمسین صالة، ثم العامة في كل األ

  خففها اهللا إلى خمس صلوات في الیوم واللیلة.

أُِمَر نَِبيُُّكْم َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَخْمِسيَن َصَالًة، قال: " مافعن ابن عباس رضي اهللا عنه
  .)١("َس َصَلَواتٍ فـََناَزَل رَبَُّكْم َأْن َيْجَعَلَها َخمْ 

                                                           
) ما جاء في ١٩٤قال اإلمام ابن ماجه في سننه (كتاب إقامة الصالة والسنة فیها)، باب (سند الحدیث:    )١(

  ):١٤٠٠فرض الصلوات الخمس والمحافظة علیها، رقم (
، وهو: النخعي–َحدَّثََنا َشِریٌك َقاَل:  -وهو: الطیالسي–ٍد اْلَباِهِليُّ َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو اْلَوِلیِد َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ   

  اللَِّه ْبِن ُعْصٍم َأِبي ُعْلَواَن، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل، وذكر الحدیث.عبد َعنْ 
  تخریج الحدیث:  
) عن حسین بن ٢٨٩٠م، وأحمد في المسند رقم () عن یحیى بن آد٢٨٨٩أخرجه أحمد في المسند رقم (  

) من ٦١٠٩) عن أسود بن عامر، والطبراني في المعجم األوسط رقم (٢٨٩١محمد، وأحمد في المسند رقم (
  طریق أبي الولید الطیالسي.

جمیعهم: (یحیى بن آدم، حسین بن محمد، أسود بن عامر، أبو الولید الطیالسي) عن شریك النخعي به   
  بنحوه.

) في ٩٨اهللا ابن عمر: أخرجه أبو داود في سننه (كتاب الطهارة)، باب (عبد وللحدیث شاهد من حدیث  
اهللا بن عصم، عن ابن عبد ) عن قتیبة بن سعید، عن أیوب بن جابر، عن٢٤٧الغسل من الجنابة، رقم (

َالُة َخْمِسیَن، َواْلُغْسُل ِمَن الَجَناعمر رضي اهللا عنه بلفظ: " َبِة َسْبَع ِمَراٍر، َوَغْسُل اْلَبْوِل ِمَن الثَّْوِب َكاَنِت الصَّ
َالُة َخْمًسا، وَ  اْلُغْسُل ِمَن اْلَجَناَبِة َسْبَع ِمَراٍر، َفَلْم َیَزْل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیْسَأُل َحتَّى ُجِعَلِت الصَّ

  ".ةً َمرًَّة، َوَغْسُل اْلَبْوِل ِمَن الثَّْوِب َمرَّ 
  دراسة رجال اإلسناد:  

 عبد اهللا بن ُعصم أبو علوان العجلي: -
وثقه ابن معین، والعجلي، وأحمد بن صالح،  وذكره ابن حبان في الثقات وزاد: یخطئ كثیًرا، وابن شاهین، 

  وابن خلفون.
  وقال أبو زرعة: لیس به بأس، وقال أبو حاتم الرازي والذهبي: شیخ.

  وقال ابن حجر: صدوق یخطئ.
وتناقض ابن حبان فیه أیًضا فذكره في المجروحین وقال: منكر الحدیث جد ا على قلة روایته، یحّدث عن 

 األثبات ما ال یشبه أحادیثهم حتى یسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة.
= 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 

)، ٨/٦٩)، إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي (٩٣٣)، الثقات للعجلي رقم (١٥/٣٠٦تهذیب الكمال للمزي (
)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ٦٣٦)، تاریخ أسماء الثقات البن شاهین رقم (٥/٥٧قات البن حبان (الث
)، المجروحین البن حبان ٣٤٧٦)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (١/٥٧٤)، الكاشف للذهبي (٥/١٢٦(

  )،  ٥٢٤رقم (
) ٣٤٧٦حجر في التقریب رقم (قال الباحث: هو صدوق ربما یهم، وأما تجریح ابن حبان فقد تعقبه ابن 

  بقوله: "أفرط ابن حبان فیه وتناقض".
 اهللا النخعي:عبد َشِریك بن -

تعددت أقوال ابن معین في شریك ، فقد وثقه مرة مطلًقا فقال: "شریك ثقة"، وقال مرة: " لم یكن شریك عند 
ن و یغلط ، ویذهب بنفسه بشيء، وهو ثقة"، وقال مرة: "شریك ثقة، إال إنه ال یتق –یعني القطان  –یحیى 

  على سفیان وشعبة"، وقال مرة: "شریك صدوق، ثقة ، إال أنه إذا خالف غیره أحب إلینا منه".
  وقال ابن سعد: "كان ثقة مأمونًا، كثیر الحدیث، وكان یغلط".

وقال العجلي: " كوفي ثقة، وكان حسن الحدیث، وكان أروى الناس عنه إسحاق األزرق"، وقال یعقوب بن 
بي شیبة: " شریك صدوق، ثقة، سیئ الحفظ جد ا"، وقال إبراهیم الحربي: " كان ثقة"، و قال الدارقطني: " أ

  شریك، وحفص، زیادتهما مقبولة؛ ألنهما ثقتان"، وذكره ابن شاهین في الثقات.
غلط وقال ابن أبي حاتم ألبي زرعة : شریك یحتج بحدیثه؟ فقال: " كان كثیر الخطأ، صاحب حدیث، وهو ی

أحیانًا، فقال له فضلك الصائغ: إنه حدث بواسط بأحادیث بواطیل، فقال أبو زرعة: ال تقل بواطیل"، وقال 
ابن أبي حاتم أیًضا: سألت أبي عن شریك وأبي األحوص، أیهما أحب إلیك؟ قال: َشِریٌك، وقد كان له 

  أغالیط".
ت بعض اإلنكار، والغالب على حدیثه وقال ابن عدي: "في بعض ما لم أتكلم علیه من حدیثه مما أملی

الصحة واالستواء، والذي یقع في حدیثه من النكرة إنما ُأِتَي به من سوء حفظه ،ال أنه یتعمد شیًئا مما 
  یستحّق أن ُینسب فیه إلى شيء من الضعف".

)، وكان ٨٨) أو (٧)، ثم ولي الكوفة بعد، ومات بها سنة (١٥٠وقال ابن حبان: "َوِلَي القضاء بواسط سنة (
في آخر  أمره یخطئ فیما روى، تغّیر حفظه، فسماع المتقدمین منه لیس فیه تخلیٌط، وسماع المتأخرین منه 
بالكوفة فیه أوهام كثیرة"، وقال صالح جزرة: "صدوق، ولما ولي القضاء اضطرب حفظه"، وقال األزدي: 

  "كان صدوًقا سّيء الحفظ، كثیر الوهم، مضطرب الحدیث".
هبي: "صدوق"، وقال في موطن آخر: " أحد األعالم ، على لین ما في حدیثه ، توقف بعض وقال الذ

األئمة عن االحتجاج بمفاریده"، و قال في موطن ثالث: "كان شریك حسن الحدیث، إمامًا فقیهًا ومحدثًا، 
عة ... وحدیثه مكثرًا، لیس هو في اإلتقان كحماد بن زید ، و قد استشهد به البخاري، و خرج له مسلم متاب

  من أقسام الحسن".
  وقال الهیثمي: "شریك ثقة، و فیه خالف".

وقال ابن حجر: "صدوق یخطئ كثیرًا، تغیر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، و كان عادًال، فاضًال، عابدًا، 
شدیدًا على أهل البدع"، و قال في موطن آخر: "شریك القاضي، مشهور، كان من األثبات، ولما ولي 

  قضاء تغیر حفظه".ال
  وقد أطلق جماعة من النقاد القول بتضعیفه:

= 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 

قال ابن المبارك: "لیس حدیث شریك بشيء"، وقال محمد بن یحیى بن سعید القطان عن أبیه: "رأیت في 
 أصول شریك تخلیطًا"، وقال یحیى القطان أیضًا: "ما زال مخلطًا"، وقال ابن المثنى: "ما رأیت یحیى وال

ا عن شریك شیئًا"، وقال الترمذي: "شریك كثیر الغلط"، و قال النسائي في موطن آخر: الرحمن حدثعبد
  "لیس بالقوي ، فیما ینفرد به"، و كذا قال الدار قطني.

  وقال الحاكم: "لیس بالمتین"، و ذكره الُعقیلي في الضعفاء، وكذلك ابن الجوزي.
الثقات ، وقد أسقط حدیثه اإلمامان: ابن  وقال ابن حزم:" شریك مطرح ، مشهور بتدلیس المنكرات إلى

  المبارك، و یحیى بن القطان".
)، سیر أعالم النبالء للذهبي ٣١)، رقم (٣٢رقم ( -روایة ابن طهمان–من كالم أبي زكریا في الرجال 

)، الثقات ٦/٣٧٨)، الطبقات الكبرى البن سعد (٤/٨)، الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي (٨/٢١٦(
)، ٤/٣٠٧)، (٤/٢٩٥)، تهذیب التهذیب البن حجر (١٢/٤٧١)، تهذیب الكمال للمزي (٧٢٧( للعجلي رقم

)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ٥٥٢)، تاریخ أسماء الثقات البن شاهین رقم (٢/٢٢٥العلل للدراقطني (
ظ للذهبي )، تذكرة الحفا٢٧٦٤)، المغني في الضعفاء للذهبي رقم (٧/٤٤٤)، الثقات البن حبان (٤/٣٦٦(
)، طبقات المدلسین ٢٧٨٧)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٩/١٥٥)، مجمع الزوائد للهیثمي (١/٢٣٢(

)، الضعفاء للعقیلي ٤٦)، سنن الترمذي رقم (٣/٣٧٣)، میزان االعتدال للذهبي (٥٦البن حجر رقم (
  ).٥/٢٤١)، المحلى البن حزم (١٦٢٣)، الضعفاء والمتروكون البن الجوزي رقم (٢/١٩٣(

  : هو صدوق ساء حفظه بعد تولیته القضاء ، و اتهم بأمرین:قال الباحث
  األول: االختالط

، ولكن أهل  -كما سبق في أقوال النقاد - وقد نّص جمٌع من أهل العلم على سوء حفظه واختالط حدیثه
  العلم قیدوا هذا التغیر وسوء الحفظ بعد تولیته قضاء الكوفة وانشغاله به.

: لما ولي القضاء اضطرب حفظه"، وقال ابن -)٨/٢١٣كما نقله الذهبي في السیر (–جزرة قال صالح 
  ): "تغیر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة".٢٧٨٧حجر في التقریب رقم (

اهللا النخعي القاضي... و هذا قد تغیر عبد ): "شریك بن٥٢وقال السبط ابن العجمي في االغتباط رقم (
الجبار عبد ) في ترجمته : قال٣/٣٧٣مع هؤالء، و قد قال الذهبي في میزانه (حفظه فیحتمل أن ال یذكر 

بن محمد : قلت لیحیى بن سعید : زعموا أن شریكًا خلط إنما خلط بأخرة ، قال : ما زال مخلطًا، فیحتمل 
خلطًا. و أن ال یرید یحیى بن سعید بهذه العبارة االختالط المعروف، و الظاهر أنه لم یرده لقوله: ما زال م

  اهللا أعلم".
: أن من سمع منه قبل قضاء الكوفة فسماعه صحیح و من سمع منه بعده ففیه وضابط االختالط عنده

  اختالط.
): "تغیر علیه حفظه ، فسماع المتقدمین منه لیس فیه تخلیط ، و سماع ٦/٤٤٤قال ابن حبان في الثقات (

  المتأخرین منه بالكوفة فیه أوهام كثیرة".
):" ... و فرق آخرون بین ما حدث به في آخر عمره بعد والیته ٢/٧٥٩رجب في شرح العلل ( وقال ابن

القضاء فضعفوه الشتغاله بالقضاء عن حفظ الحدیث ، و بین ما حدث به قبل ذلك فصححوه" ، والراوي عنه 
  في هذا الحدیث هو حماد بن أسامة، ولم ُیذكر فیمن سمع منه قبل االختالط.

  
= 



  المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر محّددٍة ومتنّوعةٍ  
 

١٢٦ 

 الفصل الثاني

من أجل أن  )١("ربُكم َعن ُأْخَرى بعد مّرة لأوس وراجع النُُّزول طلبومعنى نازل أي: "
  یخّفف اهللا عدد الّصلوات عن أّمته حتى أوصلها إلى خمس صلواٍت.

 ى اهللا علیه وسلم قال في حدیث اإلسراء:صلّ  النبيّ  أنّ  بن مالك رضي اهللا عنه عن أنسو 
ْيكَ : قَالَ  ُمَحمَُّد، يَا: ارُ الَجبَّ  فـََقالَ "  َعَلْيكَ  فـََرْضُتهُ  َكَما َلَديَّ، الَقْولُ  يـَُبدَّلُ  الَ  ِإنَّهُ : قَالَ  َوَسْعَدْيَك، لَبـَّ

 َعَلْيَك، َخْمسٌ  َوِهيَ  الِكَتاِب، ُأمِّ  ِفي َخْمُسونَ  َفِهيَ  َأْمثَاِلَها، بَِعْشرِ  َحَسَنةٍ  َفُكلُّ : قَالَ  الِكَتاِب، ُأمِّ  ِفي
   .)٢("َأْمثَاِلَها َعْشرَ  َحَسَنةٍ  ِبُكلِّ  َأْعطَانَا َعنَّا، َخفَّفَ : فـََقالَ  فـََعْلَت؟ َكْيفَ : فـََقالَ  ُموَسى، ِإَلى َرَجعَ فَـ 

َنا" ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل:رضي اهللا عنه )٣(َعْن َماِلِك ْبِن َصْعَصَعةَ و   بـَيـْ
 َصَالًة، َخْمُسونَ  َعَليَّ  ُفِرَضتْ  ثُمَّ " ثم ذكر حدیث اإلسراء، وفیه: "َواليَـْقظَانِ  النَّائِمِ  بـَْينَ  البَـْيتِ  دَ ِعنْ  َأنَا

 َأْعَلمُ  َأنَا: قَالَ  َصَالًة، َخْمُسونَ  َعَليَّ  ُفِرَضتْ : قـُْلتُ  َصنَـْعَت؟ َما: فـََقالَ  ُموَسى، ِجْئتُ  َحتَّى فََأقْـبَـْلتُ 
 َفَسْلُه، رَبَِّك، ِإَلى فَاْرِجعْ  ُتِطيُق، الَ  أُمََّتكَ  َوِإنَّ  الُمَعاَلَجِة، َأَشدَّ  ِإْسَرائِيلَ  بَِني َعاَلْجتُ  ،ِمْنكَ  بِالنَّاسِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  لیس.الثاني: التد

نصوا على قلة تدلیسه، لذلك ذكره ابن حجر في طبقات المدلسین  -ممن ألف في المدلسین-لكّن أهل العلم 
  ) في الطبقة الثانیة من المدلسین التي احتمل األئمة تدلیسهم واغتفروه.٥٦رقم (

دلیسه فقد أنه صدوق ساء حفظه، ومن سمع منه قبل تولیته قضاء الكوفة فحدیثه صحیح، وأما توالخالصة 
  اغتفره األئمة واحتملوه.

 باقي رجال اإلسناد ثقات. -
    الحكم على الحدیث:

إسناده ضعیف لضعف شریك النخعي، ولم یتبین هذا الحدیث إن كان قبل تولي القضاء أو بعده، إال أن 
 وٕاسناده ضعیف أیًضا؛ ألن فیه أیوب بن جابر - كما سبق في التخریج–للحدیث شاهد من حدیث ابن عمر 

  وهو ضعیف.
 وعلیه فالحدیث حسن لغیره بشواهده.

 ).١/١٠٠حاشیة السیوطي على سنن ابن ماجه (   )١(
) قوله {وكّلم اهللا موسى تكلیًما}، ٣٧قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب التوحید)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

  ):٧٥١٧رقم (
اللَِّه، َأنَُّه َقاَل: عبد ، َعْن َشِریِك ْبنِ -وهو: ابن داود الطیالسي–َلْیَماُن اللَِّه، َحدَّثَِني سُ عبد الَعِزیِز ْبنُ عبد َحدَّثََنا

  َسِمْعُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك، َیُقوُل، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث: 

) اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم إلى ٧٤أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب (
) من طریق حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك ١٦٢ات، رقم (السماوات وفْرض الصلو 

 بنحوه.
  ).٥/٥٣٩هو مالك بن صعصعة بن وهب بن عدي النجار األنصاري. اإلصابة البن حجر (   )٣(
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َلُه، ثُمَّ  َأْربَِعيَن، َفَجَعَلَها َفَسأَْلُتُه، فـََرَجْعُت، َلهُ  ثُمَّ  َثالَثِيَن، ثُمَّ  ِمثـْ  َجَعلَ فَ  ِمثْـَلهُ  ثُمَّ  ِعْشرِيَن، َفَجَعلَ  ِمثـْ
 َجَعَلَها: قـُْلتُ  َصنَـْعَت؟ َما: فـََقالَ  ُموَسى فَأَتـَْيتُ  َخْمًسا، َفَجَعَلَها ِمثْـَلُه،: فـََقالَ  ُموَسى، فَأَتـَْيتُ  َعْشًرا،
 اِدي،ِعبَ  َعنْ  َوَخفَّْفتُ  َفرِيَضِتي، َأْمَضْيتُ  َقدْ  ِإنِّي فـَُنوِديَ  ِبَخْيٍر، َسلَّْمتُ : قـُْلتُ  ِمثْـَلُه، فـََقالَ  َخْمًسا،
  .)١("َعْشًرا الَحَسَنةَ  َوَأْجِزي

 خمس، ِإَلى خمسین من عَبادي َعن وخففت صلَوات ِبخْمس فریضتي أنفذتومعناه أي: "
 َكیفَ : قلت َفِإن. صلَوات عشر َثَواب َصَالة لكل َصَالة خمسین َثَواب َفیحصل عشرا اْلَحَسَنة وأجزي
َال  َباب ِفي اْلُمَراَجَعة َهِذه َجاَزت َالة َعَلْیِهَما وُموَسى، ُمَحمَّد َرُسولَنا من ةالصَّ : قلت َوالسََّالم؟ الصَّ
  .)٢("التَّْخِفیف یقبل َال  اقطعً  اَواِجبً  َكانَ  َوَلو ،اقطعً  َواِجب غیر األول اْألَمر َأن عرفا ِألَنَُّهَما

 علیه موسى إشارة ربه إلى وسلم علیه اهللا ىصلّ  النبيّ  تردید في الحكمةیقول ابن ُهبیرة: "و 
 ده،وْ عَ  عند له لقاءً  األنبیاء أول یكون فهو ،السابعة السماء في كان موسى نّ إ :قلنا إذا فإنه السالم،

 وهو تجوزه وأمته وسلم علیه اهللا صلى لمحمد النصیحة هذه السالم علیه موسى لیترك كان فما
 من وسلم علیه اهللا صلى هللا رسول وقبول، وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول إلى یؤدیها حتى یعلمها
  .)٣("تهأمّ  على وٕاشفاقه موسى حصْ نُ  عرف وسلم علیه اهللا صلى ألنه ؛والسالم الصالة علیه موسى

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

 سیسأل السالم علیه موسى أنّ  مَ لِ عَ  وتعالى سبحانه اهللا أن :الفقه من هذا فيقال ابن هبیرة: " .١
 فیما وسلم علیه اهللا صلى محمد دسیتردّ  وأنه ربه، علیه فرض عما موسل علیه اهللا صلى محمًدا

 وتكملة العدد في صالة وأربعین خمًسا وسلم علیه اهللا صلى محمد أمة عن اهللا فیضع بینهما،
 علیه اهللا صلى محمد إلى السالم علیه موسى تأنیس في قوًیا سبًبا ذلك لیجعل ؛التضعیف في

                                                           
  ):٣٢٠٧) ذْكر المالئكة، رقم (٦قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب بدء الخلق)، باب ( سند الحدیث:   )١(

اٌم َحدَّ  –، ح وَقاَل ِلي َخِلیَفُة -وهو: ابن دعامة–، َعْن َقَتاَدَة -وهو: ابن یحیى–ثََنا ُهْدَبُة ْبُن َخاِلٍد، َحدَّثََنا َهمَّ
، - وهو: ابن حسان–، َوِهَشاٌم - وهو: ابن أبي عروبة–: َحدَّثََنا َیِزیُد ْبُن ُزَرْیٍع، َحدَّثََنا َسِعیٌد - وهو: ابن خیاط

َصلَّى اُهللا  َنا َقَتاَدُة، َحدَّثََنا َأَنُس ْبُن َماِلٍك، َعْن َماِلِك ْبِن َصْعَصَعَة َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َقاَال: َحدَّثَ 
  َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
هللا علیه وسلم إلى ) اإلسراء برسول اهللا صلى ا٧٤أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب (

) من طریق ابن أبي عدّي عن سعید بن أبي عروبة عن قتادة به ١٦٤السماوات وفْرض الصلوات، رقم (
  بنحوه.

 ).١٥/١٢٩عمدة القاري للقاري (   )٢(
  ).٥/١١٧اإلفصاح عن معاني الصحاح البن هبیرة (   )٣(
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 وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول على یغش السالم علیه موسى أنّ  ظانٌّ  یظنّ  لئّال  ؛وسلم
 .)١("همقام بتجاوزه

 له؛ موسى ذكره فیما السالم علیه لجبریل وسلم علیه اهللا صلى النبي استشارة أماوقال أیًضا: " .٢
 ربه إلى العود یسرع لم حیث، وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول أدب كمال على یدل مما فإنه

 ذلك، في السالم علیه جبریل عند ما ینظر حتى أمته على فرضها ضةیفر  قاطإس في مراجًعا
 كله ذلك وكان وسلم، علیه اهللا صلى رجع عنده، ذلك سهولة السالم علیه جبریل من رأى فلما

 علیه موسى إلى وساق العبادة، فوخفّ  المثوبة، كمل حتى ،وتقدیرٍ  تعالى اهللا من بتیسیرٍ 
 جبریل وٕالى لصاحبه، اود   منهما واحد كلّ  السالم علیهما ومحمد ىموس وزاد المحمدة، السالم
 .)٢("بذلك لهما اعتدّ  وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول فإن أولئك من وكلّ . المساعدة حسن

 دٍ محمّ  عن یضع أن مرةٍ  أول في قادًرا كان تعالى اهللا أن السرّ  من أیًضا فیهوقال أیًضا: " .٣
 صلى محمد تدریب وجل عز اهللا أراد ولكن ده،یردّ  وال األربعینو  الخمس وسلم علیه اهللا صلى

 تعالى الرب من هي الحقیقیة فالرحمة أمته، ألجل والطلب بالسؤال المراجعة في وسلم علیه اهللا
 وٕاال الهیبة، ستور من خلقه وبین بینه لما حفًظا الوسائط في یرتبها جالله جلّ  هو وٕانما لعباده،

 وقدره تعالى اهللا قضاء من كان ولما بهم، رحمته من للعالمین رحمة امحمدً  خلق سبحانه فهو
 رجوعه من الحیاء وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول قلب في أوقع بخمسین، خمًسا یجعلها أن
 ها،كلّ  الحسنات سعر لیكون ؛الخمس هذه تضعیف فضله في سبق سبحانه فإنه أخرى، مرة

 الحسنات سعر في له ذلك ثبت أن بعد للنزول وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول تسمیة فكان
  .)٣("أولى تهألمّ 

  

  المطلب الثاني: الصالة على النبي صلى اهللا علیه وسلم.
رفع اهللا قْدر نبّیه صلى اهللا علیه وسلم فأعلى ذْكره في العالمین، وجعله مقروًنا في   

  إال بالنطق بهما.عبد الشهادتین، فال یصّح إیمان

ه أن أعلى أجر من أكثر من الصالة علیه، وضاعف له األجر اهللا لنبیّ  بَ هَ ما وَ ومن جملة   
  عشر مراٍت مع كّل صالة یصلیها علیه.

                                                           
  ).٥/١١٨اإلفصاح البن هبیرة (   )١(
 ).٥/١١٩( المصدر السابق   )٢(
  ).٥/١١٩( المصدر السابق   )٣(
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 َعَليَّ  َصلَّى َمنْ ": َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ فعن أبي هریرة رضي اهللا عنه،   
  .)١("َعْشًرا َعَلْيهِ  اهللا َصلَّى َواِحَدةً 

 َكَتبَ  َواِحَدًة، َمرَّةً  َعَليَّ  َصلَّى َمنْ : "مرفوًعا رضي اهللا عنه عن أبي هریرة وفي روایٍة أخرى  
  .)٢("َحَسَناتٍ  َعْشرَ  ِبَها َلهُ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهُ 

                                                           
) الصالة على النبي صلى اهللا علیه ١٧قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب الصالة)، باب (سند الحدیث:    )١(

  ):٤٠٨وسلم بعد التشهد، رقم (
دَّثََنا ِإْسَماِعیُل َوُهَو اْبُن ، َقاُلوا: حَ - وهو: علي–، َواْبُن ُحْجٍر - وهو: ابن سعید–َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َأیُّوَب، َوُقَتْیَبُة 

، َعْن َأِبي - الرحمن بن یعقوب الجهنيعبد وهو:–، َعْن َأِبیِه -الرحمنعبد وهو: ابن–َجْعَفٍر، َعِن اْلَعَالِء 
  ُهَرْیَرَة، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
  البخاري. تفّرد به مسلم دون

أحادیث قویة لم  -أي: الصالة على النبي صلى اهللا علیه وسلم–یقول ابن حجر: "َوَرَد في التصریح بفضلها 
 ).١١/١٦٧یخرج البخاري منها شیًئا". فتح الباري له (

  ): ٧٥٦٢قال اإلمام أحمد في مسنده رقم ( سند الحدیث:   )٢(
اٌد -وهو: مظفر بن مدرك–َحدَّثََنا َأُبو َكاِمٍل    ، َعْن ُسَهْیِل ْبِن َأِبي َصاِلٍح، َعْن -وهو: ابن سلمة–، َحدَّثََنا َحمَّ

، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر -وهو: أبو صالح ذكوان السمان–َأِبیِه 
  الحدیث.

  تخریج الحدیث:  
)، وأبو یعلى ١١فضل الصالة على النبي صلى اهللا علیه وسلم رقم ( أخرجه أبو إسحاق الجهضمي في  

الرحمن، عن أبیه، عبد الرحمن بن إسحاق، عن العالء بنعبد ) من طریق٦٥٢٧الموصلي في مسنده رقم (
  عن أبي هریرة رضي اهللا عنه به بمثله.

  دراسة رجال اإلسناد:  
 سهیل بن أبي صالح السمان: -

وزاد" كثیر الحدیث"، والعجلي، وابن حزم وزاد" إمام ثبٌت"، وذكره ابن حبان في  وثقه ابن معین، و ابن سعد
  الثقات وزاد"یخطئ"، وقال سفیان بن عیینة: كنا نعدُّ سهیل بن أبى صالح ثبًتا في الحدیث.

وقال أبو أحمد بن عدى: "لسهیل نسخ، روى عنه األئمة، وحّدث عن أبیه وعن جماعة عن أبیه، و هذا یدّل 
تمییز الرجل كونه میز ما سمع من أبیه و ما سمع من غیر أبیه عنه، وهو عندي ثبت ال بأس به  على

  مقبول األخبار".
  وقال النسائي: لیس به بأس، وقال أحمد بن حنبل: ما أصلح حدیثه.

الرحمن حدیثهما قریب من السواء، ولیس عبد وقال یحیى بن معین: سهیل بن أبى صالح والعالء بن
  بحجة، وقال مرة: هو صویلح، وفیه لین، وقال مرة: لم یزل أهل الحدیث یّتقون حدیثه.حدیثهما 

  وقال أبو حاتم: یكتب حدیثه وال ُیحتّج به.
= 
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ومعنى صالة العبد على النبي صلى اهللا علیه وسلم: "طلب التعظیم والتبجیل لجناب رسول   
  .)٢("التشریف دَوام اهللا من لي طلب :َأي، یقول المناوي: ")١(یه وسلم"اهللا صلى اهللا عل

  :د بصالة اهللا على العبد على أقوالٍ واختلف العلماء في تفسیر المرا
  األول: صالة اهللا بمعنى الرحمة.

، عشًرا الصالة على أجره وتضعیف له رحمته: )هيْ لَ عَ  اهللاِ  ةَال صَ ( معنىیقول القاضي عیاض: "
زاد القاري: "والظاهر أنه ، )٣(")١٦٠(األنعام:  M  b  a  `  _  ^cL  عالى:كقوله ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
َلمّي: سألت  وقال الحافظ ابن حجر: "روى له البخاري مقروًنا بغیره، و عاب ذلك علیه النسائي، فقال السُّ

یل في كتاب "الصحیح"؟ فقال : ال أعرف له فیه عذرا فقد كان الدارقطنّي: ِلَم َتَرك البخارّي حدیث سه
  النسائي إذا مّر بحدیث سهیل قال: سهیل واهللا خیر من أبى الیمان، ویحیى بن بكیر، وغیرهما".

وقال ابن حجر: "قال الحاكم في باب من ِعیَب على مسلم إخراج حدیثه : سهیل أحد أركان الحدیث، وقد 
في األصول، و الشواهد إال أن غالبها في الشواهد، وقد روى عنه مالك، و هو الحكم  أكثر مسلم الروایة عنه

في شیوخ أهل المدینة الناقد لهم، ثم قیل في حدیثه بالعراق أنه نسى الكثیر منه، وساء حفظه في آخر 
  عمره".

الثقات للعجلي  )، تاریخ٥/٤٢٧)، الطبقات الكبرى البن سعد (٨١١رقم ( - روایة الدوري–تاریخ ابن معین 
)، ١٢/٢٢٥)، تهذیب الكمال للمزي (٦/٤١٨)، الثقات البن حبان (٧/٥٧٦)، المحّلى البن حزم (٦٩٥(

)، والجرح والتعدیل البن أبي ٢٩٦)، سؤاالت المروذي ألحمد رقم (٣/٤٤٧الكامل في الضعفاء البن عدي (
  ). ٤/٢٣١ر ()، تهذیب التهذیب البن حج٢/١٥٦)، الضعفاء للعقیلي (٤/٢٤٦حاتم (

: هو صدوق، ویرتقي حدیثه لمرتبة الصحیح، وأما تضعیف ابن معین له وبخاصة قوله:" لم یزل أهل قال الباحث
الحدیث یتقون حدیثه" فلعله محمول في حال تغیره و سوء حفظه، إال أنه اتهم باالختالط، وممن نص على 

)، إال أن الذهبيَّ نازعه في السیر ٥/٥٠٤یهام (اختالطه أبو الحسن ابن القطان الفاسي في بیان الوهم واإل
وسهیل بن أبي  -أي هشام بن عروة -ال عبرة بما قاله الحافظ أبو الحسن بن القطان من أنه)، وقال: "٦/٣٥(

صالح اختلطا وتغّیرا، فإن الحافظ قد یتغّیر حفظه إذا َكُبر، وتنُقص ِحّدة ذهنه، فلیس هو في شیخوخته، كهو في 
ا َثّم أحد بمعصوم من السهو والنسیان، وما هذا التغیر بضاٍر أصًال وٕانما الذي یضّر االختالط "، شبییته، وم

  ): "روى عنه شعبة ومالك، وقد كان اعتل بعلة فنسى بعض حدیثه".٢/٢٤٣وقال في المیزان (
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  لح وهو صدوق.إسناده حسن لذاته؛ ألن فیه سهیل بن أبي صا

  ویشهد له الحدیث الذي قبله، وعلیه فالحدیث صحیح لغیره.
  ).٣/١٠٤٢شرح المشكاة للطیبي (   )١(
 ).٤١٧/ ٢التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )٢(
 ).٢/٣٠٦إكمال المعلم للقاضي عیاض (   )٣(
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قال الترمذي: ُرِوَي عن سفیان الثوري وغیر واحٍد من أهل العلم قالوا:  .)١(أقّل المضاعفة"
  .)٢("صالة الّرّب الرحمة، وصالة المالئكة االستغفار"

  .)٦(، والسندي)٥(المناوي، و )٤(، والسیوطي)٣(وممن ذهب إلى هذا: العیني     
  الثاني: إقبال اهللا علیه بعطفه.

 إلى ظلمة من وٕاخراجهم بعطفه، علیهم إقباله :علیهم بصالته المرادقال الشوكاني: "وقیل: 
M  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø :سبحانه قال كما ونور رفعة
áL  :٧(")٤٣(األحزاب(.  

  كة.الثالث: صالة اهللا بمعنى ذْكره بین المالئ

صالة اهللا ثناؤه علیه عند : "- كما نقله عنه البخاري في صحیحه– )٨(یقول اإلمام أبو العالیة
  .)٩("المالئكة وصالة المالئكة الدعاء

 وظاهرها وجهها، على - أي: صالة اهللا على العبد– كونت قدقال القاضي عیاض: "و 
 َخْيرٍ  َمَإلٍ  ِفي ذََكْرتُهُ  َمَإلٍ  ِفي َكَرِنيذَ  َوِإنْ (: اآلخر الحدیث يف قال كما مالئكته، بین له تشریًفا
ُهم  ِفي ذََكَرِني ِإنْ ( جاء ألنه ؛المالئكة بسماع دیالتقی إلى حاجة الوتعّقبه القاري بقوله: "  .)١(")١٠()ِمنـْ
  .)٣(")٢()نـَْفِسي ِفي ذََكْرتُهُ  نـَْفِسِه،

                                                           
 ).٢/٧٤٢مرقاة المفاتیح للقاري (   )١(
) ما جاء في فضل الصالة على النبي صلى اهللا علیه وسلم، ٢١وتر)، باب (سنن الترمذي (كتاب أبواب ال   )٢(

  ).٤٨٥رقم (
  ).٥/٤٤٠انظر: شرح سنن أبي داود للعیني (   )٣(
  ).٢/١٣٩انظر: الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج للسیوطي (   )٤(
  ).٢/٤١٧انظر: التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )٥(
هـ)، من مؤلفاته: حواشیه  ١١٣٨الهادي التتوي السندي (ت عبد دین أبو الحسن محمد بنهو الشیخ نور ال   )٦(

  ).٤/٦٦على الكتب الستة. سلك الدرر للمرادي (
 ).٢/٢٥انظر: حاشیة السندي على سنن النسائي (        

  ).٢٦١-٣/٢٦٠نقله المباركفوري في مرعاة المفاتیح (   )٧(
ــه الجماعــة. تقریــب  ٩٣هـــ)، وقیــل: ( ٩٠و العالیــة الّریــاحي (ت هــو الشــیخ ُرفیــع بــن مهــران أبــ   )٨( هـــ)، أخــرج ل

  ).١٩٥٣التهذیب البن حجر رقم (
    ).٤٧٩٧صحیح البخاري رقم (   )٩(
) قـول اهللا تعـالى: {ویحـذركم اهللا ١٥قـال اإلمـام البخـاري فـي صـحیحه (كتـاب التوحیـد)، بـاب ( سند الحـدیث:   )١٠(

  ):٧٤٠٥نفسه}، رقم (
= 
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 اتشریفً  اكالمً  ظاهرها على الصالة كانت إذابقوله: " وأجاب على هذا التعقیب المباركفوريّ 
 بسماعهم وكرامته شرافته عندهم لیظهر ؛المالئكة بسماع التقیید من دّ بُ  فال ،له اوتكریمً  ،للمصلي

  .)٤("علیه اهللا صالة

(األنعام:  M  b  a  `  _  ^cL : تعالى اهللا قال قد :یلقِ  إنیقول ابن العربي: "
 بحسنةٍ  جاء من أنَّ  اقتضى القرآن أنَّ  وذلك ،دةٍ فائ أعظم: قلنا الحدیث؟ هذا فائدة فما ،)١٦٠

 عشر ُیعطى أن القرآن َفُمْقَتَضى ،حسنة َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَّبي على والصالة عشًرا، فاعَ ضَ تُ 
 للعبد اهللا وِذْكرُ  عشًرا، رسوله على صلَّى من على ُیصلِّي أنه تعالى اهللا فأخبر الجنَّة، في درجاتٍ 

 ذكره، إالَّ  هرِ كْ ذِ  جزاء یجعل لم تعالى اهللا أنَّ  :ذلك قوتحقّ ": قالثم  ."ُمَضاَعفةً  الحسنةِ  من أعظمُ 
  .)٥("َذَكرهُ  لمن ِذْكره هنبیّ  ذكرِ  جزاء جعل وكذلك

 ورفع ،سیئاتٍ  عشر وحطّ  ،حسناتٍ  عشر كتابة هادَ زَ  حتى ذلك على یقتصر لمقال العراقي: "
  .)٦("ثأحادی في ورد كما ،درجاتٍ  عشر

  واألحادیث التي أشار إلیها العراقي هي:

 اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ طلحة األنصاري رضي اهللا عنه قال:  رواه أبو جاء في الحدیث القدسي الذي ما
 َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى ِجْبرِيلُ  َجاَءِني ِإنَّهُ : "َفَقالَ  َوْجِهِه، ِفي ُیَرى َواْلِبْشرُ  َیْومٍ  َذاتَ  َجاءَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
، -وهـو: سـلیمان بـن مهـران–، َحـدَّثََنا اَألْعَمـُش -وهـو: حفـص بـن غیـاث–ا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص، َحـدَّثََنا َأبِـي َحدَّثَنَ   

، َعـْن َأبِـي ُهَرْیـَرَة َرِضـَي اللَّـُه َعْنـُه، َقـاَل: َقـاَل النَّبِـيُّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه -وهو: ذكوان السـمان–َسِمْعُت َأَبا َصاِلٍح 
 ِفـي وُل اللَُّه َتَعـاَلى: َأَنـا ِعْنـَد َظـنِّ َعْبـِدي ِبـي، َوَأَنـا َمَعـُه ِإَذا َذَكَرِنـي، َفـِإْن َذَكَرِنـي ِفـي َنْفِسـِه َذَكْرتُـهُ َیقُ َوَسـلََّم: "

ْبـُت إِ  َلْیـِه ِذَراًعـا، َوإِْن َتَقـرََّب َنْفِسي، َوإِْن َذَكَرِني ِفي َمَإلٍ َذَكْرُتُه ِفـي َمـَإلٍ َخْیـٍر ِمـْنُهْم، َوإِْن َتَقـرََّب ِإَلـيَّ ِبِشـْبٍر َتَقرَّ
ْبُت ِإَلْیِه َباًعا، َوإِْن َأَتاِني َیْمِشي َأَتْیُتُه َهْرَوَلةً    ".ِإَليَّ ِذَراًعا َتَقرَّ

  تخریج الحدیث:  
) الحـث علـى ذكـر اهللا تعـالى، ١أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب الذكر والـدعاء والتوبـة واالسـتغفار)، بـاب (  

  الحمید عن األعمش به بمثله.عبد جریر بن ) من طریق٢٦٧٥رقم (
) منسوًبا إلى القاضي ٣/١٠٤٢)، ونقله الطیبي في شرح المشكاة (٢/٣٠٦إكمال المعلم للقاضي عیاض (   )١(

 ) َنَسَبه إلى الطیبي وهو َوْهٌم.٢/٧٤٢عیاض، إال أن القاري في مرقاته (
  سبق تخریجه قبل قلیل في الموضع السابق.   )٢(
  ).٢/٧٤٢المفاتیح للقاري ( مرقاة   )٣(
  ).٢/٤٩٧تحفة األحوذي للمباركفوري (   )٤(
 ).٣/١٦٤)، والمسالك في شرح موطأ مالك له أیًضا (٢/٢٣٠عارضة األحوذي البن العربي (   )٥(
 ) بتصرٍف.٣/٢٣٩طرح التثریب للعراقي (   )٦(



  المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر محّددٍة ومتنّوعةٍ  
 

١٣٣ 

 الفصل الثاني

 َوَال  َعْشًرا، َعَلْيهِ  َصلَّْيتُ  ِإالَّ  ُأمَِّتكَ  ِمنْ  َأَحدٌ  َعَلْيكَ  ُيَصلِّيَ  َال  َأنْ  ُمَحمَّدُ  يَا يـُْرِضيكَ  َأَما: فـََقالَ  َوَسلََّم،
 . )١(": بلىقلت: "زاد بعضهم، "َعْشًرا َعَلْيهِ  َسلَّْمتُ  ِإالَّ  ُأمَِّتكَ  ِمنْ  َأَحدٌ  َعَلْيكَ  ُيَسلِّمَ 

M     V  U  T :تعالي قوله في ضاالرّ  من يعطأُ  ما بعض هذاقال الطیبي: "

WL  :في رشْ البِ  نتمكّ  ظهر مّ ثَ  ومن ة،األمّ  ىإل راجعةٌ  الحقیقة في البشارة وهذه )،٥(الضحى 
 كان افإذ الشفاعة، من نوع ىإل رمز وهذا والطالقة، رشْ للبِ  اومكانً  اظرفً  السالم علیه وجهه أساریر
 بقیامه ظنك فما وتعالي، سبحانه اهللا من الكرامة هذه توجب وسلم علیه اهللا صلى علیه الصالة

  .)٢("المسلمین ولجمیع إیاها اهللا رزقنا الكبرى؟ للشفاعة رهوتشمّ 
                                                           

الفضل في الصالة على النبي صلى  )٥٥قال اإلمام النسائي في سننه (كتاب السهو)، باب ( سند الحدیث:   )١(
  ):١٢٩٥اهللا علیه وسلم، رقم (

اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ثَاِبٍت عبد َأْخَبَرَنا ُسَوْیُد ْبُن َنْصٍر، َقاَل: َحدَّثََنا وهو –اللَِّه َیْعِني اْبَن اْلُمَباَرِك، َقاَل: َأْنَبَأَنا َحمَّ
، َعنْ ، َعْن ُسَلْیَماَن َمْوَلى اْلَحَسِن -البناني اللَِّه ْبِن َأِبي َطْلَحَة، َعْن َأِبیِه، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا عبد ْبِن َعِليٍّ

  َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

)، ١٢٨٣) فضل التسلیم على النبي صلى اهللا علیه وسلم، رقم (٤٦أخرجه النسائي في سننه (كتاب السهو)، باب (
)، ورقم ١٦٣٦١) من طریق عفان بن مسلم الصفار، وأحمد في المسند رقم (٣٥٧٥المستدرك رقم ( والحاكم في

) عن یونس بن محمد، والدارمي في سننه رقم ٣١٧٨٨) عن عفان، وابن أبي شیبة في مصّنفه رقم (١٦٣٦٤(
عن سلیمان بن  )٢)، وأبو إسحاق الجهضمي في جزء فضل الصالة على النبي صلى اهللا علیه وسلم رقم (٢٨١٥(

)، وابن ١٠٧٣) من طریق شاذان بن عامر، والشاشي في مسنده رقم (٩٧٨حرب، والرویاني في مسنده رقم (
) من طریق أبي الولید هشام الطیالسي وحده، والطبراني في المعجم الكبیر رقم ٨٢٥بشران في أمالیه رقم (

  اهیم بن حّجاج.) من طریق أبي الولید الطیالسي وحّجاج بن منهال وٕابر ٤٧٢٤(
جمیعهم: (عفان، یونس، سلیمان بن حرب، شاذان بن عامر، أبو الولید، حجاج، إبراهیم) عن حّماد بن 

  سلمة به بمثله، مع اختالٍف یسیٍر في بعض األلفاظ.
  دراسة رجال اإلسناد:

 سلیمان مولى الحسن بن علي بن أبي طالب: -
هذا لیس بالمشهور، وقال الذهبي: یجهل، زاد في المیزان:  ذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: سلیمان

  "ما روى عنه سوى ثابت البناني"، وقال ابن حجر: مجهول.
)، تقریب ١/٤٦٥)، الكاشف للذهبي (٢/٢٢٩)، میزان االعتدال للذهبي (٦/٣٨٥الثقات البن حبان (
  ).٢٦٢٣التهذیب البن حجر (

  قال الباحث: هو مقبول.
  ثقات. باقي رجال اإلسناد -

  الحكم على الحدیث:
  إسناده ضعیف، والعلة فیه سلیمان مولى الحسن وهو مقبول ومدار الروایة علیه فال یقبل تفرد مثله.

  لكن الحدیث یتقوى بما بعده، فهو حسن لغیره.
    ).٣/١٠٤٥شرح المشكاة للطیبي (   )٢(
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 رسول على مسلّ  من على میسلّ  سبحانه اهللا وأنّ  الة،كالصّ  علیه المالسّ  أنّ  على دلیلٌ  فیهو"
  .)١(ا"عشرً  رسوله على ىصلّ  من على يیصلّ  كما وسلم لیهع اهللا صلى اهللا

 َوَجلَّ  َعزَّ  رَبِّي ِمنْ  آتٍ  أَتَاِنيمرفوًعا: " رضي اهللا عنه وفي روایة أخرى عن أبي طلحة
 َسيَِّئاٍت، رَ َعشْ  َعْنهُ  َوَمَحا َحَسَناٍت، َعْشرَ  ِبَها َلهُ  اللَّهُ  َكَتبَ  َصَالةً  أُمَِّتكَ  ِمنْ  َعَلْيكَ  َصلَّى َمنْ : فـََقالَ 
  .)٢("ِمثْـَلَها َعَلْيهِ  َوَردَّ  َدرََجاٍت، َعْشرَ  َلهُ  َورََفعَ 

                                                           
 ).٣/٢٧٨مرعاة المفاتیح للمباركفوري (   )١(
  ):١٦٣٥٢إلمام أحمد في مسنده رقم (قال ا سند الحدیث:   )٢(

، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن -الرحمنعبد وهو: نجیح بن–، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َمْعَشٍر -وهو ابن النعمان–َحدَّثََنا ُسَرْیٌج   
  َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة، َعْن َأِبي َطْلَحَة اْألَْنَصاِريِّ َقاَل، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:  
) عن معمر بن راشد، عن أبان بن أبي عیاش، وأبو ٣١١٣لرزاق الصنعاني في مسنده رقم (اعبد أخرجه  

  ) من طریق حماد بن عمرو عن زید بن رفیع عن الزهري.١٤٢٥یعلى الموصلي في مسنده رقم (
  كالهما: (أبان والزهري) عن أنس بن مالك عن أبي طلحة بنحوه.   
  دراسة رجال اإلسناد:  

 رة:إسحاق بن كعب بن عج -
ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان وابن حجر: مجهول الحال، زاد ابن القطان: "ما روى عنه غیر 
ابنه سعد"، وكذا قال البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة الرازیان: أنه ما روى عنه سوا ابنه سعد، وقال مغلطاي: 

  خّرج الحاكم حدیثه في مستدركه.
)، ٣٨٠)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (١/٢٤٨هذیب التهذیب البن حجر ()، ت٤/٢٢الثقات البن حبان (

)، إكمال تهذیب الكمال ٢/٢٣٢)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (١/٤٠٠التاریخ الكبیر للبخاري (
  ).٢/١٠٩لمغلطاي (

أن أبا  قال الباحث: هو مجهول الحال، وأما قولهم: لم یرو عنه سوى ابنه سعد، فإن روایة أحمد تفید  
  معشر روى عنه أیًضا.

 ضعیف. الرحمن السندي:عبد أبو معشر نجیح بن -
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
      الحكم على الحدیث:  
  إسناده ضعیف، وفیه علتان:  
 إسحاق بن كعب بن عجرة: مجهول الحال. .١
 أبو معشر السندي: ضعیف. .٢

    لكن الحدیث یتقوى بما قبله فهو حسن لغیره.
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 یكن، لم كأنْ  حتى وأغفلها غفرها أو ،صحائفه من محاها": "اتٍ ئَ يِّ ر سَ شْ عَ  هُ نْ ا عَ حَ مَ ومعنى "  
  .)١("التوبة إال یمحوها ال الكبائر أنّ  من عندهم رتقرّ  لما ؛الصغائر من :بها والمراد

 َمنْ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال: ذلك ما رواه وك
 َعْشرُ  َلهُ  َورُِفَعتْ  َخِطيَئاٍت، َعْشرُ  َعْنهُ  َوُحطَّتْ  َصَلَواٍت، َعْشرَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى َواِحَدةً  َصَالةً  َعَليَّ  َصلَّى

 .)٢("َدرََجاتٍ 

                                                           
  ).١/٢٩٠الجامع الصغیر للصنعاني ( التنویر شرح   )١(
) الفضل في الصالة على النبي صلى ٥٥قال اإلمام النسائي في سننه (كتاب السهو)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

  ):١٢٩٧اهللا علیه وسلم، رقم (
ُد ْبُن ُیوُسَف، َقاَل: َحدَّثََنا یُ  وُنُس ْبُن َأِبي ِإْسَحَق، َعْن ُبَرْیِد ْبِن َأِبي َأْخَبَرَنا ِإْسَحُق ْبُن َمْنُصوٍر، َقاَل: َحدَّثََنا ُمَحمَّ

  َمْرَیَم، َقاَل: َحدَّثََنا َأَنُس ْبُن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

  ه.) عن إسحاق بن منصور به بمثل١٢٢١أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (
) عن ١١٩٩٨)، وأحمد في مسنده رقم (٣١٧٨٦)، ورقم (٨٧٠٣وأخرجه ابن أبي شیبة في مصّنفه رقم (

) ٦٤٣) عن أبي نعیم الفضل بن دكین، والبخاري في األدب المفرد رقم (١٣٧٥٤محمد بن فضیل، ورقم (
یى، والحاكم في ) عن خالد بن یح١٤٦عن أبي نعیم الفضل بن دكین، وأبو محمد الفاكهي في فوائده رقم (

) من طریق ٧٠٣) من طریق عبید اهللا بن موسى، وتمام الرازي في فوائده رقم (٢٠١٨المستدرك رقم (
  ) من طریق یحیى بن آدم.٣٤٨سفیان بن سعید، وابن بشران في أمالیه رقم (

بن آدم) جمیعهم: (محمد بن فضیل، أبو نعیم، خالد بن یحیى، عبید اهللا بن موسى، سفیان بن سعید، یحیى 
  عن یونس بن أبي إسحاق به بنحوه.

    دراسة رجال اإلسناد:
 یونس بن أبي إسحاق السبیعي: -

وثقه ابن سعد وابن معین، وقال مرة: لیس به بأس، والعجلي، وقال مرة: جائز الحدیث، والذهبي، وقال مرة: 
  لثقات.، وذكره ابن حبان في ا- وهو ال یروي إال عن ثقةٍ –صدوق وروى عنه یحیى القطان 

وقال ابن مهدي: لم یكن به بأس، وقال النسائي: لیس به بأس، وقال الساجي وابن حجر: صدوق، زاد ابن 
  حجر: َیِهُم قلیًال.

ولینه أحمد بقوله عنه: "كذا وكذا"، وقال مرة: حدیثه مضطرب، وقال أبو حاتم: كان صدوًقا إال أنه ال ُیحتّج 
  بحدیثه.

)، ورقم ١٥٠)، ورقم (٨٧رقم ( - روایة الدارمي–)، تاریخ ابن معین ٦/٣٦٣الطبقات الكبرى البن سعد (
الثقات )، ١٦٢١)، تاریخ أسماء الثقات البن شاهین رقم (٨/٥٢٦)، الكامل في الضعفاء البن عدي (٩١١(

)، الجرح والتعدیل ٢/٤٠٢)، الكاشف له (٣٨٩)، من ُتكّلم فیه وهو موثق للذهبي رقم (٢٠٦٢للعجلي رقم (
)، تهذیب ٤/٢٥٦)، تاریخ اإلسالم للذهبي (٦٥١- ٧/٦٥٠)، الثقات البن حبان (٩/٢٤٤ي حاتم (البن أب

= 
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  فوائد أحادیث هذا المطلب:ومن 

 َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  ِبَرُسولِ  النَّاسِ  َأْوَلى َأنَّ  َعَلى َدِلیلٌ  اْلَخَبرِ  َهَذا ِفي: ")١(قال ابن حبان .١
 اللَّهُ  َصلَّى َعَلْیهِ  َصَالةٍ  َأْكَثرَ  َقْومٌ  اْألُمَّةِ  َهِذهِ  ِمنْ  َلْیَس  ِإذْ  اْلَحِدیِث، َأْصَحابُ  َیُكونُ  اْلِقَیاَمةِ  ِفي

 .)٣(، زاد القاري: "وقال غیره: ألنهم یصلون علیه قوًال وفعًال")٢("ِمْنُهمْ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ 

 الواحد أنّ  شعریُ  ما وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول فضل من الحدیث هذا فيقال ابن ُهَبیرة: " .٢
 ذلك على الصالة ىیتولّ  أن وجل عز اهللا َض رْ یَ  لم ،واحدةً  ةً مرّ  هنبیّ  على صلى إذا تهأمّ  من

 ال ثم .علیه يیصلّ  جالله جلّ  هو ولكن ،بٌ رّ قَ مُ  كٌ لَ مَ  وال ،لٌ سَ رْ مُ  نبيٌّ  نبیه على يالمصلّ  العبد
 يیصلّ  ولكن ؛واحدةٍ  صالةٍ  بإزاء ،واحدةً  صالةً  جالله جلّ  علیه يیصلّ  بأن وجل عز له یرضى

 .)٤(؟!!"ذلك بعد بالنار بهیعذّ  [فهل] ،صلواتٍ  عشر علیه

 َحْیثُ  ،َوسلم َعَلْیهِ  َتَعاَلى اهللا صلى النَِّبي على اْلُمَصلِّي َتْفِضیل ِمْنهُ  یْلزم :ُیَقال قال السندي: "ال .٣
 ؛َوسلم َعَلْیهِ  َتَعاَلى اهللا صلى النَِّبي على َواِحَدةٍ  َصَالةٍ  ُمَقابَلة ِفي اعشرً  َعَلْیهِ  َتَعاَلى اهللا ُیَصلِّي

 على ُیَصلِّي َتَعاَلى اهللا َفَلَعلَّ  ،َواِحَدةً  مّرةً  بَها َدَعا ياْلمصلّ  َأنّ  ِإَلى ِبالّنظرِ  َواِحَدةٌ  ِهيَ  :لنُقو  اَألنّ 
َالة َأنّ  على ،ُیْحصى َوَال  عدّ یُ  َال  َما بذلك َوسلم َعَلْیهِ  َتَعاَلى اهللا صلى النَِّبي  َواِحدٍ  على الصَّ

 .)٥(؟"التَّْفِضیل َأْین َفمن ،ألفٌ  ُیَساِویه َال  َواِحدٍ  من َوكم ،َحاله ِإَلى ِبالّنظرِ 

 اهللا صلى النبي على الصالة یكون أن یجوز كیف بأنه یستشكل وقدیقول المباركفوري: "
 عشر وجزاءها المصلي، فعل صفة الواحدة بأنّ  :وأجیب ا؟عشرً  يالمصلّ  وعلى واحدة وسلم علیه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
)، العلل ومعرفة الرجال ألحمد رقم ٧٨٩٩)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (١١/٤٣٤التهذیب البن حجر (

  ).٣٤٢٤)، ورقم (٣١٤٦(
): "هو صدوق، ما به بأس، ٤/٤٨٣ل (قال الباحث: هو صدوق، یقول الذهبي مدافًعا عنه في میزان االعتدا

  ما هو في قوة مسعر وال شعبة".
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  إسناده حسن.

هــ)، مـن مؤلفاتـه: المسـند الصـحیح  ٣٥٤هو الشیخ أبو حاتم محمد بن حبـان بـن أحمـد التمیمـي الُبسـتي (ت    )١(
  ).٨/٧٣( على التقاسیم واألنواع. تاریخ اإلسالم للذهبي

  ).٩١١صحیح ابن حبان رقم (   )٢(
  ).٢/٧٤٣مرقاة المفاتیح للقاري (   )٣(
  ).٨/١٦٥اإلفصاح عن معاني الصحاح البن هبیرة (   )٤(
  ).٢/٢٦حاشیة السندي على سنن النسائي (   )٥(
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 وال. )١٦٠(األنعام:  M  ^  b  a  `  _cL  :تعالى قال ما على علیه اهللا من صلواتٍ 
 ،واسعٌ  اهللا فضل فإنّ  واحدة، تكون اهللا من وسلم علیه اهللا صلى النبي على الصالة أن منه یفهم
 الصالة هذه فلعلّ  ،واحدةً  تكون اهللا من وسلم علیه اهللا صلى النبي على الصالة أنّ  مناسلّ  ولو

 ،ةٍ مرّ  ألف بمائة والكرامة الشرف في تزید أو ،ةٍ صال ألف مائة الشرف في تساوي اهللا من الواحدة
  .)١("أعلم واهللا ،فلسٍ  ألف مائة الثمن في تساوي النفیسة الثمینة الواحدة الجوهرة أنّ  كما

  

  : إلقاء السالم بلفظ: "السالم علیكم".لمطلب الثالثا
یق التوادد خلق اهللا الناس شعوًبا وقبائل للتعارف، وجعل مفتاح التعارف في المجتمع، وطر 

 َوَال  تـُْؤِمُنوا، َحتَّى اْلَجنَّةَ  َتْدُخُلونَ  َال في األمة: إفشاء السالم بینهم، فقال صلى اهللا علیه وسلم: "
َنُكمْ  السََّالمَ  َأْفُشوا َتَحابـَْبُتْم؟ فـََعْلُتُموهُ  ِإَذا َشْيءٍ  َعَلى َأُدلُُّكمْ  َأَوَال  َتَحابُّوا، َحتَّى تـُْؤِمُنوا   . )٢("بـَيـْ

 السََّالمَ  َوتـَْقَرأُ  الطََّعاَم، ُتْطِعمُ ما ُسِئَل النبّي صّلى اهللا علیه وسلم: أّي اإلسالم خیٌر؟ قال: "ول
  .)٣("تـَْعِرف َلمْ  َوَمنْ  َعَرْفتَ  َمنْ  َعَلى

                                                           
  ).٣/٢٦٠مرعاة المفاتیح للمباركفوري (   )١(
) بیان أنه ال یدخل الجنة إال ٢٢إلیمان)، باب (قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب اسند الحدیث:    )٢(

  ):٥٤المؤمنون، وأّن محبة المؤمنین من اإلیمان، وأن إفشاء السالم سبٌب لحصولها، رقم (
وهو: ابن –، َوَوِكیٌع -وهو: محمد بن خازم الضریر–َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َحدَّثََنا َأُبو ُمَعاِوَیَة 

، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، - وهو: ذكوان السمان–، َعْن َأِبي َصاِلٍح -وهو:سلیمان بن مهران–، َعِن اْألَْعَمِش - الجّراح
  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.

    تخریج الحدیث:  
  تفّرد به مسلم دون البخاري.

  ):١٢) إطعام الطعام من اإلسالم، رقم (٥ي في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب (قال اإلمام البخار  سند الحدیث:   )٣(
، َعْن َأِبي - وهو: ابن أبي حبیب–، َعْن َیِزیَد - وهو: ابن سعد–َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد، َقاَل: َحدَّثََنا اللَّْیُث 

ٍرو َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، َأنَّ َرُجًال َسَأَل النَِّبيَّ َصلَّى اللَِّه ْبِن َعمْ عبد ، َعنْ -اهللا الیزنيعبد وهو: مرثد بن–الَخْیِر 
  اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
) عن قتیبة بن ٢٨) إفشاء السالم من اإلسالم، رقم (٢٠أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب (

اهللا بن عبد ) عن٦٢٣٦الم للمعرفة وغیر المعرفة، رقم () الس٩سعید، وفي (كتاب االستئذان)، باب (
) ٣٩) بیان تفاضل اإلسالم، وأي أموره أفضل، رقم (١٤یوسف، ومسلم في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب (

  عن قتیبة بن سعید ومحمد بن رمح بن المهاجر. 
  اهللا، محمد بن رمح) عن اللیث بن سعد به بمثله.عبد جمیعهم: (قتیبة،
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، " له عشر حسناتٍ مكُ يْ لَ م عَ َال السَّ ولمزید الترغیب فیه: جعل اهللا من ألقى السالم بلفظ: "
  زاد في األجر.وكلما زاد في اللفظ 

 ِفي َوُهوَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى َمرَّ  َرُجًال  َأنَّ  ،رضي اهللا عنه ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ ف
 اللَِّه، َوَرْحَمةُ  َعَلْیُكمْ  السََّالمُ : َفَقالَ  آَخرُ  َرُجلٌ  َفَمرَّ  ،"َحَسَناتٍ  َعْشرُ ": َفَقالَ  َعَلْیُكْم، السََّالمُ : َفَقالَ  َمْجِلسٍ 

 َثَالثُونَ ": َفَقالَ  َوَبَرَكاُتُه، اللَّهِ  َوَرْحَمةُ  َعَلْیُكمْ  السََّالمُ : َفَقالَ  آَخرُ  َرُجلٌ  َفَمرَّ  ،"َحَسَنةً  ِعْشُرونَ ": َفَقالَ 
 َما َأْوَشكَ  َما": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  ُیَسلِّْم، َوَلمْ  اْلَمْجِلسِ  ِمنَ  َرُجلٌ  َفَقامَ  ،"َ◌نَةً َحس
ْلَيْجِلْس، َيْجِلسَ  َأنْ  َلهُ  بََدا َفِإنْ  فـَْلُيَسلِّْم، اْلَمْجِلسَ  َأَحدُُكمُ  َجاءَ  ِإَذا َصاِحُبُكْم، َنِسيَ   قَامَ  َوِإَذا فـَ

   .)١("اْآلِخَرةِ  ِمنَ  بَِأَحقَّ  اْألُوَلى َما فـَْلُيَسلِّْم،

                                                           
  ):٩٨٦قال اإلمام البخاري في األدب المفرد رقم ( د الحدیث:سن   )١(

، َعْن عبد اْلَعِزیِز ْبنُ عبد َحدَّثََنا ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأِبي َكِثیٍر، َعْن َیْعُقوَب ْبِن َزْیٍد التَّْیِميِّ اللَِّه َقاَل: َحدَّثَِني ُمَحمَّ
، َعْن َأِبي ُهَرْیَرة، وذكر    الحدیث.َسِعیٍد اْلَمْقُبِريِّ

  تخریج الحدیث:
  ) من طریق البخاري به بمثله.٤٩٣أخرجه ابن حبان في صحیحه رقم (

  دراسة رجال اإلسناد:
 محمد بن جعفر بن أبي كثیر: -

وثقه ابن معین، والعجلي، والذهبي، وابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: صالح، وقال 
  أیًضا: مستقیم الحدیث.

)، ٢/١٦٢)، الكاشف للذهبي (١٥٨١)، تاریخ الثقات للعجلي رقم (٧/٢٢١یل البن أبي حاتم (الجرح والتعد
  ).٢٤/٥٨٣)، تهذیب الكمال للمزي (٧/٤٠٢)، الثقات البن حبان (٥٧٨٤تقریب التهذیب رقم (
 قال الباحث: هو ثقة.

 یعقوب بن زید بن طلحة التیمي: -
ثقات، وقال أبو حاتم الرازي: لیس به بأس، شیخ ُیحتّج وثقه أبو زرعة، والنسائي، وذكره ابن حبان في ال

  بحدیثه، وقال ابن حجر: صدوق.
)، ٧/٦٤٢)، الثقات البن حبان (٣٢/٣٢٤)، تهذیب الكمال للمزي (٩/٢٠٧الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (
  ).٧٨١٦تقریب التهذیب البن حجر رقم (

 قال الباحث: هو ثقة.
 سعید بن أبي سعید المقبري: -

هیر النقاد على توثیقه وقد احتج به أصحاب الكتب الستة، وٕانما تكلموا فیه الختالطه، وممن نسبه جما
)، االغتباط ١٧لالختالط: ابن سعد، والواقدي، ویعقوب بن شیبة، وابن حبان. انظر: المختلطین للعالئي رقم (

  ).١٢رات البن الكیال رقم ()، الكواكب النی٤٠بمن رمي من الرواة باالختالط للسبط ابن العجمي رقم (
) بقوله: "ما أحسبه ٥/٢١٧قال الباحث: هو ثقة، وأما تهمة االختالط فقد دافع عنها الذهبي في السیر (

): "ما أظّنه ٣/٤٢٢روى شیًئا في مدة اختالطه، وكذلك ال یوجد له شيٌء منكُر"، وقال في تاریخ اإلسالم (
= 
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  لفظة في سالمه زاد عشر حسناٍت، موّزعة على النحو التالي:وعلیه؛ فكّلما زاد المسلم 
 " عشر حسناٍت؛ ألنه دعا بالسالم فقط.السالم علیكم" -
 " عشرون حسنًة؛ ألنه دعا بالسالم والرحمة.السالم علیكم ورحمة اهللا" -
 " ثالثون حسنًة؛ ألنه دعا بالسالم والرحمة والبركة.السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته" -

 "اهللا رحمة"و "السالم" من ّن كال  أ على بناءً  وذلكقّرر أّن الحسنة بعشر أمثالها، "وقد ت
 له حصل كلها بها أتى وٕان ،حسناتٍ  عشر له حصل منها بواحدةٍ  أتى فإذا ،ةٌ مستقلّ  حسنةٌ  "بركاته"و

 .)١("حسنةً  ثالثون

  وُأّكدت هذه الزیادة في األجر في روایاٍت أخر:
َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم:  رضي اهللا عنه )٢(َنْیفٍ حُ سهل بن منها ما رواه 

^  _  `  M  b  a  َعَلى َسِبیِل َما َقاَل: ،َمْن قَاَل: السََّالُم َعَلْيُكْم ُكِتَبْت َلُه َعْشُر َحَسَناتٍ "
cL  :َمُة اللَِّه ُكِتَبْت َلُه ِعْشُروَن َحَسَنًة، َوَمْن قَاَل: َوَمْن قَاَل: السََّالُم َعَلْيُكْم َوَرحْ  )،١٦٠(األنعام

 .)٣("السََّالُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه، ُكِتَبْت َلُه َثَالثُوَن َحَسَنةً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
): "ثقة ١٤٠-٢/١٣٩طلًقا أرباب الصحاح"، وقال في المیزان (روى شیًئا في االختالط، ولذلك احتّج به م

حجة، شاخ ووقع في الهرم ولم یختلط"، ثم قال: "ما أحسب أّن أحًدا أخذ عنه في االختالط، فإن ابن عیینة 
  أتاه فرأى لعابه یسیل فلم یحمل عنه".

  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

  إسناده صحیح.
  ).١٨٣العلماء: األلباني في سلسلة األحادیث الصحیحة رقم (وممن صححه من 

 ).٥/٣٢٩دلیل الفالحین البن عالن الدمشقي (   )١(
هو أبو سعد سهل بن ُحنیف بن واهب األنصاري األوسي المدني، من الصحابة الذین شهدوا بدًرا، توفي في    )٢(

 ).٣/١٦٥خالفة علّي. اإلصابة البن حجر (
  ):٥٦ال اإلمام ابن أبي شیبة في مسنده رقم (ق سند الحدیث:   )٣(

، َعْن ُموَسى ْبِن ُعَبْیَدَة، َعْن َیْعُقوَب ْبِن َزْیٍد، َعْن َأِبي ُأَماَمَة ْبِن - وهو: حماد بن أسامة–حدثنا َأُبو ُأَساَمَة 
  َوَسلَّم، وذكر الحدیث.َسْهِل ْبِن ُحَنْیٍف، َعْن َأِبیِه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه 

  تخریج الحدیث:
ومن طریقه ابن –) ٤٧٠بن حمید رقم (عبد بن حمید في مسنده  كما في المنتخب من مسندعبد أخرجه

عن أبي بكر ابن أبي شیبة، والطبراني في المعجم الكبیر رقم  -)١١٩٥الجوزي في العلل المتناهیة رقم (
مان بن أبي شیبة، وابن السني في عمل الیوم واللیلة رقم ) من طریق أبي بكر ابن أبي شیبة وعث٥٥٦٣(
  ) من طریق أبي بكر ابن أبي شیبة.٢٣١(

= 
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َعَلْیِه َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا  رضي اهللا عنه ُحَصْینٍ  ْبنِعْمَراَن ومنها ما رواه 
"، ثُمَّ َعْشرٌ َوَسلََّم: " َوَسلََّم َفَقاَل: السََّالُم َعَلْیُكْم، َفَردَّ َعَلْیِه السََّالَم، ُثمَّ َجَلَس، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیهِ 

" ثُمَّ َجاَء آَخُر َفَقاَل: ِعْشُرونَ اَل: "َجاَء آَخُر َفَقاَل: السََّالُم َعَلْیُكْم َوَرْحَمُة اللَِّه، َفَردَّ َعَلْیِه، َفَجَلَس، َفقَ 
  .)١("َثَالُثونَ السََّالُم َعَلْیُكْم َوَرْحَمُة اللَِّه َوَبَرَكاُتُه، َفَردَّ َعَلْیِه، َفَجَلَس، َفَقاَل: "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  كالهما: (أبو بكر وعثمان) عن حماد بن أسامة به بمثله.

  دراسة رجال اإلسناد:
 : ضعیف.موسى بن عبیدة -
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  عبیدة فإنه ضعیف. إسناده ضعیف، والعلة فیه: موسى بن

 لكنه یتقّوى بالشاهد الذي قبله، وعلیه فالحدیث حسن لغیره.
  ):٥١٩٥) كیف السالم؟ رقم (١٣١قال اإلمام أبو داود في سننه (كتاب األدب)، باب (سند الحدیث:    )١(

ُد ْبُن َكِثیٍر، َأْخَبَرَنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْیَماَن، َعْن َعْوٍف  –، َعْن َأِبي َرَجاٍء -ن أبي جمیلة األعرابياب–َحدَّثََنا ُمَحمَّ
  ، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْیٍن، َقاَل، وذكر الحدیث.-وهو: العطاردي
  تخریج الحدیث:

  ) عن أبي داود به بمثله.١٠٠٩٧أخرجه النسائي في السنن الكبري رقم (
–) ٢٦٨٩فضل السالم، رقم ( ) ما ُذِكر في٢وأخرجه الترمذي في سننه (أبواب االستئذان واآلداب)، باب (

)، والرویاني في ٣٥٨٨)، والبزار في مسنده رقم (٢٦٨٢، والدارمي في سننه رقم (- وقال: حسن غریب
وعنه أبو –) ٢٨٠)، وفي المعجم الكبیر رقم (٥٩٤٨)، والطبراني في المعجم األوسط رقم (٩٢مسنده رقم (

) عن محمد ١٩٩٤٨ر، وأحمد في مسنده رقم (من طریق محمد بن كثی -)٦/٢٩٣نعیم في حلیة األولیاء (
) من طریق إبراهیم بن محمد ٢١٤)، والبیهقي في اآلداب رقم (٤٥٣بن كثیر، وابن المقرئ في معجمه رقم (

  بن عرعرة.
  كالهما: (محمد بن كثیر، وٕابراهیم بن محمد) عن جعفر بن سلیمان به بمثله.

  دراسة رجال اإلسناد:
 محمد بن كثیر العبدي: -
قه أحمد، والخلیلي، والذهبي، وابن حجر وزاد: لم ُیِصْب من ضّعفه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو وث

  حاتم: صدوق، وقال مسلمة بن قاسم: ال بأس به، وقال الباجي: الغالب علیه الصدق.
  وقال ابن أبي خیثمة: قال لنا ابن معین: ال تكتبوا عنه، وقال: لم یكن بالثقة.

)، سیر أعالم النبالء ٢/٥٢٥)، (٢/٤٧٨)، اإلرشاد للخلیلي (١٠/٣٢٢یب الكمال لمغلطاي (إكمال تهذ
)، ٦٢٥٢)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٥٩٢٨)، المغني في الضعفاء للذهبي رقم (١٠/٣٨٣للذهبي (

  ).٢/٦٣٧)، التعدیل والتجریح للباجي (٨/٧٠) الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٩/٧٧الثقات البن حبان (
= 
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َتَدأَ  َمنِ وجاء في روایٍة عن رجٍل من أصحاب النبي صلى اهللا علیه وسلم قال: "  ِبَسَالمٍ  قـَْوًما ابـْ
، وهذا الحدیث یحمل على اقتصار من سّلم بلفظ: )١("َوِإْن َردُّوا"، زاد بعضهم: "َحَسَناتٍ  ِبَعْشرِ  ُهمْ َفَضلَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
) بقوله: "كان صاحب ١٠/٣٨٤قال الباحث: هو ثقة كما قال ابن حجر، وقد دافع عنه الذهبي في السیر (

  حدیٍث ومعرفٍة، سمع بالبصرة والكوفة، وطال عمره، وحدیثه مخّرٌج في الصحاح كّلها".
فز القنطرة، وما ولما نقل الذهبي قول ابن معین فیه "لم یكن یستأهل أن ُیكتب عنه" قال: "الرجل ممن ق

  علمنا له شیًئا منكًرا ُیلّین به".
) فقال: "أخرج له الشیخان في الصحیحین وبقّیة الستة، ٢/٧٠٢وممن دافع عنه بقّوة: المعّلمي في التنكیل (

روى عنه أبو داود وهو ال یروي إال عن ثقة، وروى عنه أبو زرعة ومن عادته أن ال یروي إال عن ثقة كما 
)، وقال ابن حبان في الثقات: (كان تقی ا فاضًال)، وهذا كّله یدّل أّن ابن معین ٢/٤١٦زان) (في (لسان المی

ابن    إنما أراد بقوله: (لیس بثقة) أنه لیس بالكامل في الثقة، فأما كلمة (ال تكتبوا عنه) فلم أجدها، نعم قال 
ألته عنه فقال: لم یكن لسائل أن الجنید عن ابن معین: (كان في حدیثه ألفاظ، كأنه ضعفه) قال: (ثم س

 یكتب عنه)، وابن معین كغیره إذا لم یفّسر الجرح وخالفه األكثرون یرجح قولهم".
بعي:  -  ) وهو صدوق.٤١سبقت ترجمته ص (جعفر بن سلیمان الضَّ

  الحكم على الحدیث:
  إسناده حسن، وفیه جعفر بن سلیمان وهو صدوق.

): سنده ٦/١١): حسنه البیهقي، وقال ابن حجر في الفتح (٣/٤٢٩وقال المنذري في الترغیب والترهیب (
.   قويٌّ

  ):٢٦٧١٧قال اإلمام ابن أبي شیبة في مصّنفه رقم ( سند الحدیث:   )١(
، َقاَل: ِإنَّا َلُجُلوٌس ِإْذ َرُجٌل َدَخَل ، - وهو: القطان–، َعْن َغاِلٍب -وهو: إسماعیل بن إبراهیم–َحدَّثََنا اْبُن ُعَلیََّة 

  اَل: َحدَّثَِني َأِبي، َعْن َجدِّي: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدیث.َفقَ 
  تخریج الحدیث:

  ) عن ابن علیة به بمثله.٥٥٧أخرجه ابن أبي شیبة في مصّنفه رقم (
والمثاني رقم )، وابن أبي عاصم في اآلحاد ٧٤وأخرجه المعافى بن عمران الموصلي في الزهد رقم (

من طریق بشر بن المفّضل، وابن  -)٧١٠٨ومن طریقه أبو نعیم في معرفة الصحابة رقم (–) ٢٩١٦(
  ) من طریق أبي عوانة.٢١٣السني في عمل الیوم واللیلة رقم (

  كالهما: (بشر وأبو عوانة) عن غالب به بنحوه.
  دراسة رجال اإلسناد:

 وجده فإنهم مجاهیل.رجاله ثقات، عدا شیخ غالب القطان ووالده  -
  الحكم على الحدیث:

  إسناده ضعیف لجهالة شیخ غالب ووالده وجده.
  لكن یشهد له األحادیث التي قبلها، وعلیه فالحدیث حسن لغیره.
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 شرع ما إلى وأرشدهم ،المالسّ "السالم علیكم" لألحادیث السابقة. ووجه المضاعفة: "أّنه ذّكرهم 
  .)١("بالسالم بدأهم من ورسوله باهللا الناس وأولى األنام بین األمان إلظهار

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

لذلك حرص الصحابة على  ؛)٢(أّن ابتداء السالم وٕان كان ُسّنًة أفضل من رّده وٕان كان واجًبا .١
 عنفعله، وكان ابن عمر یخرج إلى السوق من أجل إلقاء السالم، فقد أخرج مالك في الموطأ 

 إلى غدونا فإذا: قال السوق لىإ معه فیغدو عمر ابن یأتي كان أنه كعب بن أبي بن الطفیل
 قال. علیه سلم إال أحدٍ  وال مسكینٍ  وال بیعةٍ  صاحب وال )٣(اطٍ قَّ سَ  على عمر ابن یمرّ  لم السوق
 تقف ال وأنت بالسوق تصنع ما: فقلت السوق إلى فاستتبعني ایومً  عمر ابن فجئت: الطفیل

 بنا اجلس: فقلت: قال السوق؟ مجالس تجلس وال بها تساوم وال السلع عن تسأل وال البیع على
 أجل من نغدو إنما - بطنٍ  ذا الطفیل وكان- بطن أبا یا: عمر ابن فقال ،نتحدث هنا ها

  .)٤(لقینا من على منسلّ  ،السالم

وعلیكم "، وأفضل ِصَیِغ الرّد: "السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتهفیه أن أفصل صیغ االبتداء: " .٢
" وعلیكم" أو: "علیكم" ال مجّرد قوله: "علیكم السالمأقّل الرّد: ""، و السالم ورحمة اهللا وبركاته

 .)٥("السالممن غیر ِذْكر "

السالم علیكم بّوب النووي لهذا الحدیث في ریاضه بقوله: ُیْسَتَحبُّ أن یقول المبتدئ بالسالم: " .٣
المجیب:  "، فیأتي بضمیر الجمع وٕان كان الُمَسلَّم علیه واحًدا، ویقولورحمة اهللا وبركاته

 .)٦("وعلیكم"، فیأتي بواو العطف في قوله: "وعلیكم السالم ورحمة اهللا وبركاته"

ینبغي لمن ُرّد علیه السالم أن یرّد مثله أو یزید علیه، وٕان زاد الملقي زاد الراّد؛ استجابًة لقوله  .٤
  .)٨٦(النساء:  MØ   ×  Ö  Õ   Ô     Ó  Ò  ÑLتعالى: 

  

  

  

                                                           
 ).٦/١٥٥فیض القدیر للمناوي (   )١(
 ).٦/١٥٥( لمصدر السابقا   )٢(
 ).٧/٢٩٥٧ء من المتاع". مرقاة المفاتیح للقاري (قال القاري: "هو الذي یبیع السقط وهو الرديَسَقاط:    )٣(
  اهللا عن الطفیل به.عبد ) عن إسحاق بن٦٦٧رقم ( - روایة سوید الحدثاني–أخرجه مالك في الموّطأ    )٤(
 )٥/٣٢٩دلیل الفالحین البن عالن الدمشقي (   )٥(
 ).١٣٢ریاض الصالحین للنووي باب رقم (   )٦(
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  ى النفس واألهل.: النفقة علرابعلمطلب الا
لقد كّلف اهللا اإلنسان بالسعي في األرض لینفق على نفسه وعلى من ألزمه اهللا بالنفقة 

  علیهم من والدیه وزوجه وأوالده، وزیادة في الترغیب جعل أجًرا مضاعًفا على ذلك.

 َشْكًوى ِمنْ  َنُعوُدهُ  حِ اْلَجرَّا ْبنِ  ُعَبْیَدةَ  َأِبي َعَلى َدَخْلَنا: َقالَ  ،)١(ُغَطْیفٍ  ْبنِ  ِعَیاضِ فعن 
 َفَقالَ  ِبَأْجٍر، َباتَ  َلَقدْ  َواهللاِ : َقاَلتْ  ُعَبْیَدَة؟ َأُبو َباتَ  َكْیفَ : قلنا َرْأِسِه، ِعْندَ  َقاِعَدةٌ  ُتَحْیَفةُ  َواْمَرَأُتهُ  َأَصاَبُه،

 َأال: َفَقالَ  ِبَوْجِهِه، اْلَقْومِ  َعَلى َفَأْقَبلَ  -  طِ اْلَحائِ  َعَلى ِبَوْجِههِ  ُمْقِبًال  َوَكانَ  -  ِبَأْجرٍ  ِبتُّ  َما: ُعَبْیَدةَ  َأُبو
 َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ . َعْنهُ  َفَنْسَأُلكَ  ُقْلَت، َما َأْعَجَبَنا َما: َقاُلوا ُقْلُت؟ َعمَّا َتْسَأُلوَنِني

َفقَ  َمنِ : "َیُقولُ  َوَسلَّمَ  َفقَ  َوَمنِ  ِمائٍَة، فَِبَسْبعِ  اِهللا، َسِبيلِ  ِفي )٢(ةً فَاِضلَ  نـََفَقةً  أنـْ  َأوْ  َوَأْهِلِه، نـَْفِسهِ  َعَلى أنـْ
 بَِبالءٍ  اهللاُ  ابـَْتالهُ  َوَمنِ  َيْخرِقْـَها، َلمْ  َما ُجنَّةٌ  َوالصَّْومُ  َأْمثَاِلَها، بَِعْشرِ  َفاْلَحَسَنةُ  َأًذى، )٣(َمازَ  َأوْ  َمرِيًضا، َعادَ 
َفقَ  َأوْ  َمرِيًضا، َعادَ  َمنْ " وفي روایة ابن أبي شیبة: ".ِحطَّةٌ  َلهُ  فـَُهوَ  َجَسِدهِ  ِفي  َمازَ  َأوْ  َأْهِلِه، َعَلى َأنـْ
  .)٤("َأْمثَاِلَها بَِعْشَرةِ  َفَحَسَنةٌ  َطرِيٍق، َعنْ  َأًذى

                                                           
مخضــرم، قــال ابــن حجــر: لــه إدراٌك وروایــٌة عــن أبــي عبیــدة بــن الجــراح. هــو عیــاض بــن ُغطیــف الســكوني،    )١(

  ).٥/١٣٠اإلصابة البن حجر (
" بالضاد المعجمة، أما في كتب اللغة والغریب نفقة فاضلةوقعت في جمیع المتون وكتب الشروح بلفظ: "   )٢(

): ٥/١٧٩١الصحاح (" بالصاد المهملة، حیث ذكروها في مادة (فصل)، قال الجوهري في فاصلةبلفظ: "
"الفاصلة التي في الحدیث: تفسیره أنها التي فصلت بین إیمانه وكفره"، وبمثله قال ابن فارس في مجمل 

)، وابن األثیر ٦٣٨)، والراغب األصفهاني في غریب القرآن ص (٤/٥٠٦)، ومقاییس اللغة (١/٧٢٢اللغة (
یقطعها من ماله ویفصل بینها وبین مال  ) وزاد: "وقیل:٣/٤٥١في النهایة في غریب الحدیث واألثر (

  نفسه".
  " العتبار باب الروایة والسماع.الفاضلةقال الباحث: إنما أثبتُّ في المتن لفظ: "  

 ).٤/٣٨٠: قال ابن األثیر: "َماَز: أي نّحاه وأزاله". النهایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر (َمازَ    )٣(
  ):١٦٩٠حمد في مسنده رقم (قال اإلمام أ سند الحدیث:   )٤(

حدثنا زیاد بن الربیع أبو ِخداش، حدثنا واصل مولى أبي ُعَیْینة، عن بشار بن أبي سیف الَجْرمّي، عن الولید 
  الرحمن الَجْرشّي، عن عیاض بن ُغَطْیف، وذكر الحدیث.عبد بنا
  تخریج الحدیث:  

حازم، وابن أبي شیبة في األدب رقم  ) عن جریر بن٢٢٤أخرجه أبو داود الطیالسي في مسنده رقم (   
)، والشاشي في مسنده رقم ٨٦)، والدوالبي في الكنى واألسماء رقم (١٧٠١)، وأحمد في المسند رقم (١١٠(
) ١٨٥٦٧)، ورقم (١٨٥٦٦)، والبیهقي في السنن الكبرى رقم (٥١٥٣)، والحاكم في المستدرك رقم (٢٦٦(

= 
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  : أقسام ثالثة ینقسم هحقّ  يف المال إنفاق: العلم أهل بعض قالقال القاضي عیاض: "

 فٍ رِ سْ مُ  وال لهم، یجب اعمّ  رٍ تِ قْ مُ  غیر نفقته تلزمه ومن وأهله، سه،نف على ینفق أن :فاألول
  .النفقات جمیع ومن الصدقة، من أفضل النفقة وهذه. ذلك يف

 الزكاة أدى من: قیل وقد. له وجب لمن تعالى اهللا حق وٕاخراج الزكاة، أداء وهو: ثانٍ  وقسم
  . البخل اسم عنه سقط فقد

 التطوع وصدقة الجائع، وٕاطعام الصدیق، ومواساة البعداء األهل صلة وهو: ثالثٌ  وقسمٌ 
 في المال وضع فقد الثالثة الوجوه هذه يف أنفق فمن علیها، مأجور إلیها مندوب نفقة فهذه كلها

  .)١("حقه يف وأنفقه موضعه،
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
)، وأبو یعلى الموصلي في مسنده ٨١١م قدر الصالة رقم (من طریق جریر بن حازم، والمروزي في تعظی

  ) من طریق واصل مولى أبي عیینة.٦٥٤٢)، والبیهقي في السنن الكبرى رقم (٨٧٨رقم (
  كالهما: (جریر، واصل) عن بشار به بنحوه.   
  دراسة رجال اإلسناد:  
 واصل األزدي البصري مولى أبي عیینة:  -

العجلي، والذهبي وزاد: حجة، وقال مرة: صدوق، وذكره ابن حبان وابن وثقه أحمد بن حنبل، وابن معین، و 
  شاهین في الثقات.

  وقال ابن حجر: صدوق عابد، وقال أبو حاتم: صالح الحدیث، وقال البزار: لیس بالقوي وقد احتمل حدیثه.
عدیل البن )، الجرح والت٤٥٣)، سؤاالت أبي داود ألحمد رقم (٣٢٠٨)، (١٦٧٥)، (٩٠٣العلل ألحمد رقم (

)، تاریخ اإلسالم للذهبي ٦٠٣١)، الكاشف للذهبي (١٩٢٨)، الثقات للعجلي رقم (٩/٣٠أبي حاتم (
)، تقریب ١٥١٠)، تاریخ أسماء الثقات البن شاهین رقم (٥٥٩-٧/٥٥٨)، الثقات البن حبان (٣/٥٤٧(

  ).١١/١٠٦)، تهذیب التهذیب البن حجر (٧٣٨٦التهذیب البن حجر رقم (
  هو ثقة. قال الباحث:

 بشار بن أبي سیف الجرمي: -
اهللا الحاكم حدیثه في عبد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مقبول، وقال مغلطاي: "خّرج أبو

  مستدركه".
)، إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ٦٧١)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٦/١١٣الثقات البن حبان (

)٢/٣٨٧.(  
  قال الباحث: هو صدوق.

  ي رجال اإلسناد ثقات.باق -
  الحكم على الحدیث:

  إسناده حسن.
 ).٣/٢٢٠وممن حسنه من العلماء: الشیخ شعیب األرنؤوط في تعلیقه على المسند (

  ).٣/٤٠٩نقله ابن بطال في شرحه على صحیح البخاري (   )١(
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  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:
نوب دون األجور، وذلك أّن مذهب أبي عبیدة بن الجراح أن المصائب یترتب علیها تكفیر الذ .١

في قوله في حدیث الباب: "ما بّت بأجٍر". قال العراقي معّلًقا: "كأّن هؤالء لم یبلغهم األحادیث 
  .)١(المصّرحة برفع الدرجات وكتب الحسنات"

 أصابته لمن باألجر فیه حصرّ  الذي الحدیث یسمع لم عبیدة أبا أنّ كابن حجر: " یقول
 عن العاري األجر حصول مطلق نفاه والذي ،بالصبر التقیید على وحمله سمعه أو ،المصیبة

  .)٢(ر"الصب
 الورثة، على والشفقة األقارب إلى واإلحسان األرحام صلة على حثٌّ  الحدیث في"قال القاري: .٢

 الخیر، وجوه في اإلنفاق استحباب وفیه األبعد، من أفضل إلیه واإلحسان القریب صلة فإن
 .)٣("تهبنیّ  عمله على یثاب إنما وأنه

  

  : إماطة األذى عن الطریق.المطلب الخامس
 Mº  ¹    ¸L أمر اهللا بحسن التعامل مع الناس وعدم أذیتهم ولو بالكالم فقال:  
رضي اهللا  ُهَرْیَرةَ  وَأبكما روى  جعل إماطة األذى عن الناس من أدنى شعب اإلیمانو )، ٨٣(البقرة: 

يَمانُ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  عنه ُعونَ  ِبْضعٌ  اْإلِ  ُشْعَبًة، -َوِستُّونَ  ِبْضعٌ  َأوْ - َوَسبـْ
يَمانِ  ِمنَ  ُشْعَبةٌ  َواْلَحَياءُ  الطَّرِيِق، َعنِ  اْألََذى ِإَماطَةُ  َوَأْدنَاَها اهللاُ، ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  قـَْولُ  فََأْفَضُلَها   .)٤("اْإلِ

  األذى إلى عشر حسناٍت. أماطضاعف اهللا األجر لمن  :وللترغیب في هذا األمر أكثر
 ِمنْ  َنُعوُدهُ  رضي اهللا عنه اْلَجرَّاحِ  ْبنِ  ُعَبْیَدةَ  َأِبي َعَلى َدَخْلَنا: َقالَ  ُغَطْیٍف، ْبنِ  ِعَیاضِ فعن 

 َباتَ  َلَقدْ  َواهللاِ : َقاَلتْ  ُعَبْیَدَة؟ َأُبو َباتَ  َكْیفَ : قلنا َرْأِسِه، ِعْندَ  َقاِعَدةٌ  ُتَحْیَفةُ  َواْمَرَأُتهُ  َأَصاَبُه، َشْكًوى

                                                           
 ).٣/٢٤٠طرح التثریب للعراقي (   )١(
 ).١٠/١٠٩فتح الباري البن حجر (   )٢(
  ).٥/٢٠٣٧المفاتیح للقاري (مرقاة    )٣(
  ):٣٥) شعب اإلیمان، رقم (١٢قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب ( سند الحدیث:   )٤(

 ، َعنْ -وهو: ابن أبي صالح–، َعْن ُسَهْیٍل - الحمیدعبد وهو: ابن–َحدَّثََنا ُزَهْیُر ْبُن َحْرٍب، َحدَّثََنا َجِریٌر 
، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا -وهو: ذكوان السمان–ْن َأِبي َصاِلٍح اِهللا ْبِن ِدیَناٍر، عَ عبد

  َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

)، ومسلم في صحیحه (كتاب ٩) أمور اإلیمان، رقم (٢أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب (
اهللا بن دینار، عن أبي عبد ) من طریق سلیمان بن بالل، عن٣٥) شعب اإلیمان، رقم (١٢اإلیمان)، باب (

یَماُن ِبْضٌع َوَسْبُعوَن صالح السمان، عن أبي هریرة رضي اهللا عنه، عن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال: " اإلِْ
یَمانِ    ".ُشْعَبًة، َواْلَحَیاُء ُشْعَبٌة ِمَن اإلِْ
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 ِبَوْجِهِه، اْلَقْومِ  َعَلى َفَأْقَبلَ  -  اْلَحاِئطِ  َعَلى ِبَوْجِههِ  ُمْقِبًال  َوَكانَ  - ِبَأْجرٍ  ِبتُّ  َما: ُعَبْیَدةَ  َأُبو َفَقالَ  ِبَأْجٍر،
 َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ . َعْنهُ  َفَنْسَأُلكَ  ُقْلَت، امَ  َأْعَجَبَنا َما: َقاُلوا ُقْلُت؟ َعمَّا َتْسَأُلوَنِني َأال: َفَقالَ 

َفقَ  َمنِ : "َیُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َفقَ  َوَمنِ  ِمائٍَة، فَِبَسْبعِ  اِهللا، َسِبيلِ  ِفيًة فَاِضلَ  نـََفَقةً  أنـْ  َوَأْهِلِه، نـَْفِسهِ  َعَلى أنـْ
 بَِبالءٍ  اهللاُ  ابـَْتالهُ  َوَمنِ  َيْخرِقْـَها، َلمْ  َما ُجنَّةٌ  َوالصَّْومُ  َأْمثَاِلَها، بَِعْشرِ  فَاْلَحَسَنةُ  َأًذى، َمازَ  َأوْ  َمرِيًضا، َعادَ  َأوْ 
  .)١("ِحطَّةٌ  َلهُ  فـَُهوَ  َجَسِدهِ  ِفي

 َعنِ الوارد في حدیث أبي ذرٍّ الغفارّي رضي اهللا عنه، وهذا الحدیث یقید الثواب المطلق 
 َمَحاِسنِ  ِفي فـََوَجْدتُ  َوَسيِّئـَُها، َحَسنـَُها أُمَِّتي َأْعَمالُ  َعَليَّ  ُعِرَضتْ ": َقالَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ 

 َال  اْلَمْسِجِد، ِفي َتُكونُ  النَُّخاَعةَ  َأْعَماِلَها َمَساِوي ِفي َوَوَجْدتُ  الطَّرِيِق، َعنِ  يَُماطُ  اْألََذى َأْعَماِلَها
على أن أقّل ثواب یتحّصله العبد في إماطة األذى هو عشر حسنات، الحدیث مل ، ویح)٢("تُْدَفنُ 

  واهللا یضاعف لمن یشاء.
  

  : ذْكر اهللا.سادسالمطلب ال
  أوًال: التسبیح.

 أمر اهللا تعالى نبیه صلى اهللا علیه وسلم بالتسبیح لعظیم فضله وجسیم أثره، فقال:
MX  W  V  U  T   S  R  QL  :٣٩(ق.(  

 ال عما اهللا تنزیه :ومعناه )،اهللا سبحان( قول :یعنير في بیان معني التسبیح: "قال ابن حج
 به ویراد التسبیح ویطلق الرذائل وجمیع والولد والصاحبة الشریك نفي فیلزم نقص كل من به یلیق

  .)٣("النافلة صالة به ویراد ویطلق الذكر ألفاظ جمیع

  عشر حسناٍت.إلى  وللترغیب فیها ضاعف اهللا أجر الحسنة فیه

                                                           
 .)١٤٣سبق تخریجه ص (   )١(
) النهي عن ١٣قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب المساجد ومواضع الصالة)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

  ):٥٥٣البصاق في المسجد في الصالة وغیرها، رقم (
، َوَشْیَباُن بْ عبد َحدَّثََنا َبِعيُّ ِد ْبِن َأْسَماَء الضُّ وَخ، َقاَال: َحدَّثََنا َمْهِديُّ ْبُن َمْیُموٍن، َحدَّثََنا َواِصٌل، اِهللا ْبُن ُمَحمَّ ُن َفرُّ

، َعْن أَ  ، َعِن َمْوَلى َأِبي ُعَیْیَنَة، َعْن َیْحَیى ْبِن ُعَقْیٍل، َعْن َیْحَیى ْبِن َیْعَمَر، َعْن َأِبي اْألَْسَوِد الدِّیِليِّ ِبي َذرٍّ
  لََّم َقاَل، وذكر الحدیث.النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوسَ 

 تفّرد به مسلم دون البخاري.تخریج الحدیث: 
  ).١١/٢٠٦فتح الباري البن حجر (   )٣(
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، َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: بن أبي وقاص رضي اهللا عنه َعْن َسْعدف
ُيَسبُِّح ِمائََة َتْسِبيَحٍة " َقاَل: َوَمْن ُیِطیُق َذِلَك؟ َقاَل: "؟َأيـَْعِجُز َأَحدُُكِم َأْن َيْكِسَب ِفي اْليَـْوِم َأْلَف َحَسَنةٍ "

  .)١("ْكَتُب َلُه َأْلُف َحَسَنٍة ، َوُتْمَحى َعْنُه َأْلُف َسيَِّئةٍ فـَيُ 

 َصلَّى اهللاِ  َرُسولِ  َمعَ  ُجُلوًسا ُكنَّا: "رضي اهللا عنه وفي روایة أخرى عن سعد بن أبي وقاص
 َیا: ُجَلَساِئهِ  ِمنْ  َساِئلٌ  َفَسَأَلهُ : َقالَ " َنٍة؟َحسَ  أَْلفَ  يـَْومٍ  ُكلَّ  َيْكِسبَ  َأنْ  َأَحدُُكمِ  أَيـَْعِجزُ : "َفَقالَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ 

 َعْنهُ  ُيَحطُّ  َأوْ  َحَسَنٍة، أَْلفُ  َلهُ  فـَُيْكَتبُ  َتْسِبيَحةٍ  ِماَئةَ  ُيَسبِّحُ : "َقالَ  َحَسَنٍة؟ َأْلفَ  َأَحُدَنا َیْكِسبُ  َكْیفَ  اِهللا، َنِبيَّ 
  .)٢("َخِطيَئةٍ  أَْلفُ 

  ). أو یحطّ كتاب مسلم: ( : "كذا هو في)٣(یديّ مَ قال الحُ 

                                                           
  ):١٤٩٦قال اإلمام أحمد في مسنده رقم ( سند الحدیث:   )١(

ُد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّثََنا ُشْعَبُة    وهو: موسى –ْوَلى ُجَهْیَنَة اللَِّه مَ عبد ، َعْن َأِبي-وهو: ابن الحجاج–َحدَّثََنا ُمَحمَّ
اَل، ، َقاَل: َسِمْعُت ُمْصَعَب ْبَن َسْعٍد، ُیَحدُِّث َعْن َسْعٍد، َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َأنَُّه قَ -الجهني

  وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:  
یالسي، والشاشي في مسنده رقم ) من طریق أبي داود الط٩٩٠٥أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (  

) من طریق حفص بن عمر ١٧٠٢) من طریق عمرو بن مرزوق، والطبراني في الدعاء رقم (٦٦(
  ) من طریق الحسن بن حبیب.١/١٥٣الحوضي، وأبو نعیم األصبهاني في تاریخ أصبهان (

  حوه.جمیعهم: (أبو داود، عمرو بن مرزوق، حفص بن عمر، الحسن بن حبیب)، عن شعبة به بن
  دراسة رجال اإلسناد:  
  رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:  
  إسناده صحیح.  

) فضل ١٠قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار)، باب ( سند الحدیث:   )٢(
  ):٢٦٩٨التهلیل والتسبیح والدعاء، رقم (

، ح - وهو: ابن معاویة–، َحدَّثََنا َمْرَواُن َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبةَ    ، َوَعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن ُموَسى اْلُجَهِنيِّ
ُد ْبنُ  ، َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد،  - َواللَّْفُظ َلُه  - اِهللا ْبِن ُنَمْیٍر عبد َوَحدَّثََنا ُمَحمَّ َحدَّثََنا َأِبي، َحدَّثََنا ُموَسى اْلُجَهِنيُّ

  ِبي َقاَل: ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َفَقاَل، وذكر الحدیث.َحدَّثَِني أَ 
  تخریج الحدیث:  
 تفّرد به مسلم دون البخاري.  

هــ). مـن مؤلفاتـه: الجمـع بـین  ٤٨٨اهللا محمـد بـن فتـوح بـن محمـد الحمیـدي األندلسـي (ت عبـد هو الشیخ أبو   )٣(
  ).١٩/١٢٠بي (الصحیحین. السیر للذه
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: ورواه شعبة وأبو عوانة ویحیى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من )١(قال البرقاني
  .)٢() بغیر ألٍف"ویحطّ جهته فقالوا: (

في فتاویه: "وهو كما قال البرقاني والحمیدي، لكن وجدته  - یعني: ابن حجر– قال الحافظ
) تارة، وكان اِإلمام أحمد شدید الحرص أو) تارة، وبـ(واوالفي مسند أحمد من طریق شعبة وغیره، بـ(

  .)٣(على ألفاظ الروایة"
) إذا أرید بها أحد األمرین، وأما إذا أرید بها التنویع فهما الواوقال الطیبي: "یختلف معنى (

  .)٤(سیان في القصد"
كأّن المعنى: إّن ) فال منافاة بین الروایتین، و أوزاد القاري فقال: "وقد تأتي الواو بمعنى (

من قالها یكتب له ألف حسنة إن لم یكن علیه خطیئة، وٕان كانت علیه فیحط بعض ویكتب بعض، 
) فحینئذ یجمع له بینهما، وفضل اهللا أوسع من بل) بمعنى الواو، أو بمعنى (أوویمكن أن تكون (

  .)٥(ذلك"
كتابة للمتقي، والحّط ) هنا للتنویع في اختالف الحالة. فالأو: "()٦(وقال في شرح الحصن

  .)٧()"ویحطّ ) الموضوعة للجمع كما یدل قوله: (الواوللمخطي، أو بمعنى: (
 

  ثانًیا: قول المؤمن قبل النوم: "سبحان اهللا والحمد هللا واهللا أكبر" مائة مّرة.
جعل اهللا للنهار أذكاًرا، وللنوم أذكاًرا، لیكون بدء یوم اإلنسان ونهایته موصوًال بذكر اهللا، 
ومن هذه األذكار، قول: "سبحان اهللا، والحمد هللا، واهللا أكبر" مائة مرة، وللترغیب فیه ضاعف اهللا 

  أجر من قالها مّرًة إلى عشر حسناٍت.

                                                           
هــ)، مـن مؤلفاتـه: المسـند. تـاریخ  ٤٢٥هو الشیخ أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الخـوارزمي البرقـاني (ت    )١(

 ).٩/٤٠٣اإلسالم للذهبي (
 ).١/١٩٩الجمع بین الصحیحین للحمیدي (   )٢(
 )٢٢٩/ ٧انظر: دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین (    )٣(
  ).٦/١٨٢١( شرح المشكاة للطیبي   )٤(
  ).٤/١٥٩٥مرقاة المفاتیح للقاري (   )٥(
ـــون لحـــاجي خلیفـــة    )٦( ـــي القـــاري. انظـــر: كشـــف الظن هـــو كتـــاب: "الحـــرز الثمـــین للحصـــن الحصـــین" للمـــّال عل

)١/٦٦٩.( 
  ).٧/٤٥٨نقله المباركفوري في مرعاة المفاتیح (   )٧(
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 َخْصَلَتاِن،": َقالَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  ،رضي اهللا عنهما َعْمٍرو ْبنِ  اللَّهِ عبد َعنْ ف
 ِفي ُيَسبِّحُ  َقِليٌل، ِبِهَما يـَْعَملُ  َوَمنْ  َيِسيٌر، ُهَما اْلَجنََّة، َدَخلَ  ِإالَّ  ُمْسِلمٌ عبد َعَلْيِهَما ُيَحاِفظُ  َال  نِ َخلََّتا َأوْ 

 ْمسُ َوخَ  َوَأْلفٌ  بِاللَِّساِن، َوِماَئةٌ  َخْمُسونَ  َفَذِلكَ  َعْشًرا، َويَُكبـِّرُ  َعْشًرا، َوَيْحَمدُ  َعْشًرا، َصَالةٍ  ُكلِّ  ُدبُرِ 
 َوَثَالثِيَن، َثَالثًا َوُيَسبِّحُ  َوَثَالثِيَن، َثَالثًا َوَيْحَمدُ  َمْضَجَعُه، َأَخذَ  ِإَذا َوَثَالثِينَ  َأْربـًَعا َويَُكبـِّرُ  اْلِميَزاِن، ِفي ِمائَةٍ 

 ِبَیِدِه، َیْعِقُدَها َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ  َفَلَقدْ  "اْلِميَزانِ  ِفي َوَأْلفٌ  بِاللَِّساِن، ِمائَةٌ  َفَذِلكَ 
 -  الشَّْيطَانَ  يـَْعِني - َأَحدَُكمْ  يَْأِتي": َقالَ  َقِلیٌل؟ ِبِهَما َیْعَملُ  َوَمنْ  َیِسیرٌ  ُهَما َكْیفَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: َقاُلوا
ُرهُ  هِ َصَالتِ  ِفي َويَْأتِيهِ  يـَُقوَلُه، َأنْ  قـَْبلَ  فـَيـُنَـوُِّمهُ  َمَناِمهِ  ِفي   . )١("يـَُقوَلَها َأنْ  قـَْبلَ  َحاَجةً  فـَُيذَكِّ

                                                           
) في التسبیح عند النوم، ٧بواب النوم)، باب (قال اإلمام أبو داود في سننه (كتاب األدب، أ سند الحدیث:   )١(

  ):٥٠٦٥رقم (
وهو: السائب –ْن َأِبیِه ، َعْن َعَطاِء ْبِن السَّاِئِب، عَ -وهو: ابن الحجاج–َحدَّثََنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر، َحدَّثََنا ُشْعَبُة 

  َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدیث. اللَِّه ْبِن َعْمٍرو، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیهِ عبد ، َعنْ الثقفي
  تخریج الحدیث:

) من طریق إسماعیل بن علیة، ٣٤١٠)، رقم (٢٥أخرجه الترمذي في سننه (كتاب أبواب الدعوات)، باب (
) من طریق حماد بن ١٣٤٨) عدد التسبیح بعد التسلیم، رقم (٩والنسائي في سننه (كتاب السهو)، باب (

) ٩٢٦) ما یقال بعد التسلیم، رقم (٣٢قامة الصالة والسنة فیها)، باب (زید، وابن ماجه في سننه (كتاب إ
من طریق إسماعیل بن علیة ومحمد بن فضیل وأبي یحیى التیمّي وابن األجلح، والبخاري في األدب المفرد 

) عن الثوري، ٣١٨٩) من طریق سفیان الثوري، وعبد الرزاق الصنعاني في مصّنفه رقم (١٢١٦رقم (
) من ٢٩٢٦٤) عن سفیان بن عیینة، وابن أبي شیبة في مصّنفه رقم (٥٩٤ي مسنده رقم (والحمیدي ف

الحمید، والبزار في مسنده رقم عبد ) عن جریر بن٦٤٩٨طریق محمد بن فضیل، وأحمد في المسند رقم (
) عن محمد بن جعفر، وعبد بن ٦٩١٠الحمید، وأحمد في المسند رقم (عبد ) من طریق جریر بن٢٤٧٩(

من طریق معمر بن راشد، والطحاوي في شرح مشكل  -)٣٥٦كما في المنتخب من مسنده رقم (–حمید 
) من ٤٠٩١) من طریق إسماعیل بن أبي خالد، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار رقم (٤٠٨٨اآلثار رقم (

) من طریق مسعر بن كدام، ورقم ٢٩٥٣طریق موسى بن أعین، والطبراني في المعجم األوسط رقم (
) من طریق حماد بن ٦٧٠) من طریق مالك بن مغول، وابن السّني في عمل الیوم واللیلة ص (٧٤٨٥(

  سلمة.
جمیعهم (إسماعیل بن علیة، حماد بن زید، محمد بن فضیل، أبو یحیى التیمي، ابن األجلح، سفیان الثوري، 

خالد، موسى بن  الحمید، محمد بن جعفر، معمر بن راشد، إسماعیل بنعبد سفیان بن عیینة، جریر بن
  عن عطاء بن السائب به بنحوه.أعین، مسعر بن كدام، مالك بن مغول، حماد بن سلمة) 

  قال الترمذي عقبه: "حدیث حسن صحیح".
  

= 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 

  دراسة رجال اإلسناد:
 عطاء بن السائب الثقفي الكوفي: -

لعجلي وزاد: قدیًما وثقه حماد بن زید، وابن معین، وابن سعد، وأحمد بن حنبل وقال: ثقة ثقة رجل صالح، وا
، والنسائي وزاد: في حدیثه القدیم، إال أنه تغّیر، وروایة حماد بن زید وشعبة وسفیان -یعني قبل االختالط–

عنه جیدة، ویعقوب بن سفیان وزاد: حّجة، والساجي وزاد: صدوق، لم یتكّلم الناس في حدیثه القدیم، 
ه المتقّدمون فهو صحیح مثل: سفیان وشعبة وزهیر والطبراني وزاد: اختلط في آخر عمره، فما رواه عن

كان اختلط بآخره، ولم یفحش حتى یستحّق أن یعدل به عن وزائدة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: 
  مسلك العدول بعد تقّدم صّحة بیانه في الروایات، وقال مرة: یهم في الشيء بعد الشيء.

  قة ساء حفظه بآخرة، وقال ابن حجر: صدوق اختلط.وقال الذهبي: أحد األعالم على لین فیه ، ث
وقال أبو حاتم الرازي: كان محله الصدق قدیًما قبل أن یختلط، صالٌح مستقیم الحدیث، ثم بآخرة تغّیر 

  حفظه، في حدیثه تخالیط كثیرة، وقدیم السماع من عطاء: سفیان وشعبة.
ء فقال: إذا حّدثك عن رجٍل واحٍد فهو ثقٌة، ونقل ابن سعد عن إسماعیل بن علیة قال: سألت شعبة عن عطا

  وٕاذا جمع فقال: زاذان ومیسرة وأبو البختري فاّتقه، كان الشیخ قد تغّیر. 
عطاء بن السائب اختلط؛ فمن سمع منه قدیًما فهو صحیٌح،  وما سمع منه جریر لیس من وقال ابن معین: 

  في االختالط جمیًعا وال یحتج بحدیثه.صحیح حدیث عطاء، وقد سمع أبو عوانة من عطاء في الصحة و 
اد بن َسلَمة َعن َعطاء بن السَّاِئب ُمْسَتِقیم َوَحِدیث جریر بن اج َوَحمَّ  وقال مرة: َحِدیث ُسْفَیان َوشْعَبة بن اْلحجَّ

  الحمید َوَأْشَباه جریر َلْیَس ِبَذاَك لتغیر َعطاء ِفي آخر عمرهعبد
لیم ضعیف مثل عطاء بن السائب، وجمیع من روى عن عطاء ونقل ابن عدي عنه قوله: لیث بن أبى س

  روى عنه في االختالط إال شعبة و سفیان. 
قال ابن عدي: وعطاء اختلط في آخر عمره ، فمن سمع منه قدیًما مثل الثوري وشعبة فحدیثه مستقیم، ومن 

  سمع منه بعد االختالط فأحادیثه فیها بعض النكرة. 
ة، وقال مرة: تركوه، وتعقبه ابن حجر بقوله: كذا قال، ولعله أراد بالترك ما یتعّلق وقال الدارقطني: تغیر بأخر 

  بحدیثه في االختالط.
)، الطبقات الكبرى ٢٤٩رقم ( -روایة الدارمي–)، تاریخ ابن معین ٦/٣٣٣الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (

)، مشاهیر علماء األمصار ٥/٢٠١)، الثقات البن حبان (١١٢٨)، الثقات للعجلي رقم (٦/٣٣٨البن سعد (
)، تاریخ ابن ٤٥٩٢)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٢/٢٢)، الكاشف للذهبي (١٣٢٥البن حبان رقم (

)، ٢٠٨، ٣/١٨٨)، العلل للدارقطني (٧/٧٢)، الكامل البن عدي (١٤٦٥رقم ( - روایة الدوري–معین 
 ).٧/٢٠٦ن حجر ()، تهذیب التهذیب الب٤٤٣سؤاالت السلمي للدارقطني رقم (

قال الباحث: هو ثقة، لكنه اختلط فرّد العلماء من حدث عنه بعد االختالط، وأما من سمع منه قبل االختالط 
): "یحصل لنا من مجموع كالمهم أن سفیان الثورى، ٧/٢٠٦فحدیثه صحیح، قال ابن حجر في التهذیب (

من عداهم یتوقف فیه". وانظر لألهمیة: وشعبة، وزهیًرا، وزائدة، وحماد بن زید، وأیوب عنه صحیح، و 
  ).٣٣المختلطین للعالئي رقم (

 باقي رجال اإلسناد ثقات.  -
  الحكم على الحدیث:

 .-كما في التخریج–إسناده صحیح، وأما اختالط عطاء فمأمون بروایة الثوري وشعبة وحماد بن زید عنه 
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"، هو "أن عدد فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في المیزانومعنى قوله: "
الكلمات المحصاة خلف كّل صالة ثالثون، والصلوات خمس في الیوم واللیلة فإذا ضرب أحدهما 

  .)١(في اآلخر بلغ هذا العدد"

  ".امَ هِ ي بِ تِ أْ  یَ َال : "وفي روایة أخرى

  یظهر هذا الحدیث شرطْین رئیسْین لحصول هذا األجر:
"، قال القاري: "أي: ال یحافظ علیهما، ال یحصیهماالمحافظة علیها؛ وجاءت في لفظ آخر: " .١

). َعّبر عن المأتى به باإلحصاء؛ ألنه من جنس المعدودات، أو ال یأتي بهماكما في روایة (
 . )٢(ال یأتي علیهما باإلحصاء كالعاّد للشيء" أو ال یطیقهما، أو

  .)٣(المداومة علیها؛ للفظ: "ومن یعمل بهما"، قال القاري: "أي: على وصف المداومة" .٢

 في ظوالتیقّ  رالتذكّ  بل ،فقط اللسان على األلفاظ هذه إجراء المراد لیس أنه األظهروقیل: 
  .)٤(عنها الهٍ  وقلبه هاكر ذْ یَ  من البركة من مرَ حْ یُ  لم وٕان ،معانیها مفهْ 

فتلك قال الباحث: والصحیح حْمل الحدیث على مجّرد ِذْكرها بالّلسان؛ لقوله في الحدیث: "
  "، مع قْطعنا بزیادة أجر من َفِهَم معانیها وتدّبرها على من كان ُغْفًال عنها. مائة باللسان

  وأما مسألة هل یجوز الزیادة على هذه األذكار أم ال؟
 كما شرًعا، المحدودة المندوبات في الزیادة المكروهة البدع منفي قواعده: " )٥(قال القرافي

 شأن ألن ذلك من أكثر فیفعل الفرائض، عقب وثالثین ثالثًا والتكبیر والتحمید التسبیح في ورد
  . )٦("لألدب مسیًئا عنه الخارج ویعد یوقف أن شیًئا حدوا إذا العظماء

 لكل ورد إذا المتغایرة األذكار أنّ  ذلك دیؤیّ السابق بقوله: " عّلق ابن حجر على قول القرافي
 في لما المخصوص العدد على الزیادة تحسن لم متوالیة هاعبجمی اِإلتیان طلب مع خصوص عدد منها
  .)٧("أعلم واهللا بفواتها، تفوت خاصة حكمة ذلك في للمواالة یكون أن الحتمال المواالة قطع من ذلك

                                                           
  ).١/٥١٦التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )١(
 ).٤/١٦٦٨اة المفاتیح للقاري (مرق   )٢(
  ).٤/١٦٦٨( المصدر السابق   )٣(
  ).٨/١٤٦مرعاة المفاتیح للمباركفوري (   )٤(
هـــ). مــن مؤلفاتــه:  ٦٨٤الرحمن القرافــي (ت عبــد هــو الشــیخ شــهاب الــدین أبــو العبــاس أحمــد بــن إدریــس بــن   )٥(

 ).١/٢٣٦الفروق. الدیباج المذهب البن فرحون (
  ).٤/٥٣ن في كتابه "اإلعالم بفوائد عمدة األحكام" (نقله ابن الملق   )٦(
  ).٢/٣٣٠فتح الباري البن حجر (   )٧(
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َها فَاِطَمةَ  أنَّ لب رضي اهللا عنه: "عن علي بن أبي طاو   اهللا صلى النبيُّ  أَتتِ  السَّالُم، َعَليـْ
 َفذََكَرتْ  ُتَصاِدْفُه، فـََلمْ  رَِقيقٌ  َجاَءهُ  أنهُ  َوبـََلَغها الرََّحى، ِمنَ  يَِدها ِفي تـَْلَقى َما إلَْيهِ  َتْشُكو َوسلم، َعَلْيهِ 

: فـََقالَ  نـَُقومُ  َفَذَهْبنا َمَضاِجَعَنا أَخْذنا َوَقدْ  َفَجاَءنَا: قَالَ . َعاِئَشةُ  َرْتهُ أْخبَـ  َجاءَ  فـََلمَّا: قَالَ . ِلَعاِئَشةِ  ذاِلكَ 
َنها بـَْيِني فـََقَعدَ  َفَجاءَ  َمَكاِنُكَما َعَلى  َعَلى أُدلُُّكما َأال: فـََقالَ  َبْطِني، َعَلى َقَدَمْيهِ  بـَْردَ  َوَجْدتُ  َحتَّى َوبـَيـْ
ا َخْيرٍ  ُتَما أوْ  َمَضاِجَعُكَما أَخْذُتما اإذَ  َسأْلُتما؟ ِممَّ  َثالثا َواْحَمدا َوَثالثِيَن، َثالثا َفَسبِّحا ِفَراِشُكَما إَلى أَويـْ

َرا َوَثالثِيَن، رٌ  فـَُهوَ  َوَثالثِيَن، أْربَعا وََكبـِّ   .)١("َخاِدمٍ  ِمنْ  َلُكما َخيـْ

یكون خیًرا بالنسبة إلى  ال شّك أّن للتسبیح ونحوه ثواًبا عظیًما، لكن كیف: قیلقال القاري: "
مطلوبها وهو االستخدام؟ وأجیب: لعّل اهللا تعالى ُیعطي للمسّبح قّوة یقدر بها على الخدمة أكثر مما 
یقدر الخادم علیه، أو یسهل األمور علیه بحیث یكون فعل ذلك بنفسه أسهل علیه من أمر الخادم 

 M(  '  &L لخادم في الدنیابذلك، أو أن معناه: أّن نفع التسبیح في اآلخرة، ونفع ا
  .)٢(")١٧(األعلى: 

 وكان ،ًال أوّ  التكبیر الصحیحة الروایات بعض في": قوله )٣(ونقل القاري عن ابن الجزري
 عند التكبیر موتقدّ  ،الصالة عقیب یكون التسبیح متقدّ : ویقول حهیرجّ  كثیر ابن الحافظ شیخنا
   .)٤("النوم

 ترجیح من وأحرى لىوْ أَ  وهو ،بالروایتین عمًال  أخرى ؤخروی تارة یقدم أنه األظهر: "ثم قال
 وفي ،یضرّ  ال ئَ دِ بُ  هنوبأیّ  العدد هذا تحصیل المراد أنّ  الظاهر أنّ  مع ،األصح على الصحیح

                                                           
قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب النفقات)، باب (عمل المرأة في بیت زوجها)، رقم  سند الحدیث:   )١(

)٥٣٦١:(  
، -وهو: ابن الحجاج–، َعْن ُشْعَبَة - سعید القطانوهو: ابن –، َحدَّثََنا َیْحَیى -وهو: ابن مسرهد–َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد   

، َأنَّ َفاِطَمَة - الرحمنعبد وهو:–، َعِن اْبِن َأِبي َلْیَلى -وهو: ابن عتیبة–َقاَل: َحدَّثَِني الَحَكُم  ، َحدَّثََنا َعِليٌّ
  .َعَلْیِهَما السََّالُم َأَتِت النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث

  تخریج الحدیث:  
) التسبیح أول النهار وآخر ١٩أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار)، باب (  

  ) من طریق محمد بن جعفر عن شعبة به بمثله.٢٧٢٧اللیل، رقم (
  ).٢١/٢٠عمدة القاري للعیني (   )٢(
هــ)،  ٨٣٣الشـهیر بـابن الجـزري الشـافعي (ت  هو الشیخ شمس الـدین أبـو الخیـر محمـد بـن محمـد بـن محمـد   )٣(

 ).٢٦٠-٩/٢٥٥من مؤلفاته: النشر في القراءات العشر. الضوء الالمع (
  ).٤/١٦٥٧نقله المال علي القاري في مرقاة المفاتیح (   )٤(
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 الصفات یستلزم فإنه ،والكبریاء العظمة إثبات في المبالغة إلى إیماء بالتكبیر الزیادة تخصیص
  .)١("أعلم واهللا والحمد، التسبیح من ةالمستفاد والثبوتیة التنزیهیة

 من عنها اهللا رضي عائشة المؤمنین أم مكان علي داللة الحدیث وفيقال الطیبي: "
 بینها بالسفارة عنها اهللا رضي فاطمة خصتها حیث إیاها ومحبته وسلم، علیه اهللا صلى الرسول

  .)٢("األزواج سائر دون أبیها، وبین

  ب:ومن فوائد أحادیث هذا المطل

 بها ویصل الطاعات وقبول الدعوات إجابة فیها یرتجى فاضلة أوقات الصلواتفیه أن أدبار  .١
 .)٣(الغالیة والمنازل العالیة الدرجات إلى متعاطیها

أن هذه األذكار "تدفع هذا العدد من السیئات، وٕان لم تكن له سیئاٌت بهذا العدد ترفع له بها  .٢
واللیلة هذا القدر من السیئات، فصاحُب هذا الِوْرد مع  درجات، وقّلما یعمل اإلنسان في الیوم

 . )٤(حصول مغفرة السیئات ال ُبّد أن ُیْحِرز بهذا الِوْرد فضیلة هذه الدرجات"

فیه بشارة عظیمة لمن داوم على هذه األذكار بحسن الخاتمة، لقوله في الحدیث: "إال دخل  .٣
 . )٥(الجنة"

سلم بهذه األذكار أنه كان یعقدها بیده، قال المباركفوري: بلغ من اهتمام النبي صلى اهللا علیه و  .٤
 یعقد أو عددها حفظیو  المذكورة األذكار یضبط :والمراد. بعقدها أو بأناملها أو بأصابعها :ي"أ

 .)٦("بیده ألجلها

اْلَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ "َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا، َوْحَدُه َال َشِریَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك، َوَلُه  قول المؤمن:ثالثًا: 
  .َشْيٍء َقِدیٌر" حین یصبح أو یمسي

ت الشریعة على أن یبتدئ المسلم یومه بذكر اهللا تعالى، ویختمه بذكره أیًضا، وجعلت له حثّ 
من األجور العدیدة دلیًال على مكانة هذه األوقات وفْضل الّذْكر فیها، حتى جعل النبي صلى اهللا 

  عشر مراٍت كان كمن أعتق رقبة. علیه وسلم من قالها

                                                           
  ).٤/١٦٥٧مرقاة المفاتیح للقاري (   )١(
  ).٦/١٨٧٦شرح المشكاة للطیبي (   )٢(
 ).٤/٥٤حكام البن الملقن (اإلعالم بفوائد عمدة األ   )٣(
  ).١/٢٩٨حاشیة السندي على سنن ابن ماجه (   )٤(
  ).٨/١٤٦مرعاة المفاتیح للمباركفوري (   )٥(
  ).٨/١٤٦( المصدر السابق   )٦(
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: قَالَ  َمنْ : "َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه بن عازب اْلَبَراءِ  َعنِ ف
 ُكنَّ  َمرَّاتٍ  َعْشرَ  يرٌ َقدِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوُهوَ  اْلَحْمُد، َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  َلُه، َشرِيكَ  َال  َوْحَدهُ  اهللاُ، ِإالَّ  ِإَلهَ  َال 
  . )١("َنَسَمةٍ  َعْدلَ  َلهُ 

صلى اهللا علیه  النبيّ  أنّ أبي أیوب األنصاري رضي الّله عنه، وفي روایٍة أخرى من حدیث 
ٍء َقِديٌر َمْن قَاَل ال إلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه، َلُه الُمْلُك َوَلُه الَحْمُد َوُهَو على ُكّل َشيْ قال: " وسلم

ُفٍس ِمْن َوَلِد ِإْسَماِعيلَ    .)٢("َعْشَر َمرَّاٍت، كاَن َكَمْن أْعَتَق َأْربـََعَة َأنـْ

                                                           
  ):٩٨٧٦قال اإلمام النسائي في السنن الكبرى رقم ( سند الحدیث:   )١(

، َعْن َزاِئَدَة َأْخَبَرَنا ِإْسَحاَق ْبِن َمْنُصوٍر َقاَل: َأْخَبَرنَ  وهو: –، َعْن َمْنُصوٍر - وهو: ابن قدامة–ا اْلُحَسْیُن ْبُن َعِليٍّ
الرَّْحَمِن ْبِن َعْوَسَجَة، َعِن اْلَبَراِء َقاَل: َقاَل َرُسوُل عبد ، َعنْ -وهو: ابن مصرف–، َعْن َطْلَحَة -ابن المعتمر

  اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.
  یج الحدیث:تخر 

) عن ١٨٥١٨) عن عفان بن مسلم عن محمد بن طلحة، ورقم (١٨٥١٦أخرجه أحمد في المسند رقم (
) عن یحیى بن سعید القطان ومحمد بن جعفر عن ١٨٧٠٤عفان بن مسلم عن شعبة بن الحجاج، ورقم (

إبراهیم عن  عن مسلم بن - )١٠٤٦كما في بغیة الحارث رقم (–شعبة، والحارث بن أبي أسامة في مسنده 
) من طریق جریر بن حازم عن اللیث بن سعد، والطبراني ٣٦٠محمد بن طلحة، والرویاني في مسنده رقم (

) من طریق أبي الولید الطیالسي عن شعبة بن الحجاج، والطبراني في المعجم ١٧١٥في الدعاء رقم (
ْید الیامي، وتمام الرازي في ) من طریق جریر بن حازم عن ُزب١٧١٦)، والدعاء رقم (٢٥٩٠األوسط رقم (

  ) من طریق زائدة بن قدامة عن منصور بن المعتمر.٧٨٩فوائده رقم (
جمیعهم: (محمد بن طلحة، شعبة بن الحجاج، اللیث بن سعد، زبید الیامي، منصور بن المعتمر) عن 

  طلحة بن مصّرف به بنحوه.
 رجاله كلهم ثقات.  دراسة رجال اإلسناد:
    الحكم على الحدیث:

  إسناده صحیح.
) فضل ١٠قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب الّذكر والدعاء والتوبة واالستغفار)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

  ):٢٦٩٣التهلیل والتسبیح والدعاء، رقم (
، َحدَّثََنا َأُبو َعاِمٍر َیْعِني ، َحدَّثََنا ُعَمُر َوُهَو اْبُن َأِبي  َحدَّثََنا ُسَلْیَماُن ْبُن ُعَبْیِد اِهللا َأُبو َأیُّوَب اْلَغْیَالِنيُّ اْلَعَقِديَّ

  َزاِئَدَة، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َعْمِرو ْبِن َمْیُموٍن، َقاَل: وذكر الحدیث. 
، اِهللا ْبُن َأِبي السَّ عبد ثم قال اإلمام مسلم: وَقاَل ُسَلْیَماُن: َحدَّثََنا َأُبو َعاِمٍر، َحدَّثََنا ُعَمُر، َحدَّثََنا َفِر، َعِن الشَّْعِبيِّ

ْن َسِمْعَتُه؟ َقاَل: ِمْن َعْمِرو ْبِن َمْیمُ  ِبیِع: ِممَّ وٍن، َقاَل َفَأَتْیُت َعْن َرِبیِع ْبِن ُخثَْیٍم، ِبِمْثِل َذِلَك، َقاَل: َفُقْلُت ِللرَّ
ْن َسِمْعُتُه؟ َقاَل ِمِن اْبِن َأِبي َلْیَلى، ْن َسِمْعُتُه؟  َعْمَرو ْبَن َمْیُموٍن َفُقْلُت: ِممَّ َقاَل َفَأَتْیُت اْبَن َأِبي َلْیَلى َفُقْلُت: ِممَّ

  َقاَل: ِمْن َأِبي َأیُّوَب اْألَْنَصاِريِّ ُیَحدُِّثُه َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم.
 تفّرد به مسلم دون البخاري.  تخریج الحدیث:
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  ومن األحادیث الواردة في فضل هذا الذكر في هذه األوقات:

 َمنْ َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: "ما جاء عن أبي ذرٍّ الغفاري رضي اهللا عنه قال:   
َلُه، َلُه اْلُمْلُك قَاَل ُدبـَُر َصَالِة اْلَفْجِر َوُهَو ثَاِني رِْجِلِه قـَْبَل َأْن يـََتَكلََّم: َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ، َوْحَدُه َال َشرِيَك 

ُر، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر َعْشَر َمرَّاٍت، كَ  َتَب اُهللا َلُه ِبُكلِّ َوَلُه اْلَحْمُد، ُيْحِيي َويُِميُت، بَِيِدِه اْلَخيـْ
ُهنَّ َحَسَنًة، َوَمَحى َعْنُه َسيَِّئًة، َورُِفَع ِبَها َدرََجًة، وََكاَن َلُه ِبُكلِّ َواِحَدٍة َقالَ  َها َعَتُق َرقـََبٍة، َواِحَدٍة قَاَلَها ِمنـْ

َوَلْم يـَْنَبِغ ِلَذْنٍب َأْن يُْدرَِكُه ِفي َذِلَك  وََكاَن يـَْوَمُه َذِلَك ِفي ِحْرٍز ِمْن ُكلِّ َمْكُروٍه، َوُحِرَس ِمَن الشَّْيطَاِن،
  .)١("اْليَـْوِم ِإالَّ الشِّْرُك بِاهللاِ 

                                                           
  ):٣٤٧٤)، رقم (٦٢ننه (كتاب أبواب الدعوات)، باب (قال اإلمام الترمذي في س سند الحدیث:   )١(

، َعْن َزْیِد ْبِن َأِبي َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر َقاَل: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْعَبٍد َقاَل: َحدَّثََنا ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن َعْمٍرو ا قِّيُّ لرَّ
، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم اعبد ُأَنْیَسَة، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعنْ  لرَّْحَمِن ْبِن َغْنٍم، َعْن َأِبي َذرٍّ

  َقاَل، وذكر الحدیث.
  قال الترمذي عقبه: حدیث حسن صحیح غریب.

  تخریج الحدیث:
) ٤٠٥٠) من طریق حكیم بن سیف، والبزار في مسنده رقم (٩٨٧٨أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (

  العزیز.عبد الملك بنعبد من طریق
  الملك) عن عبید اهللا بن عمرو به بنحوه.عبد كالهما (عبد الرحمن،
  دراسة رجال اإلسناد:

 شهر بن حوشب األشعري الشامي: -
وثقه ابن معین، وقال مرة: ثبت، وأحمد، وقال: ما أحسن حدیثه، وقال مرة: لیس به بأس، أنا أحتمله وأروي 

تیك األحادیث التي عنده؟ ونقل الترمذي عن البخاري قال: شهر حسن الحدیث، وقّوى  عنه، من یصبر عن
أمره وقال: إنما تكلم فیه ابن عون، ثم روى عن هالل بن أبي زینب عنه، وممن وثقه أیًضا: العجلي، 

  ویعقوب بن شیبة، ویعقوب بن سفیان الفسوي، وقال ابن حجر: صدوق.
ل أبو زرعة: ال بأس به، وقال ابن عمار: روى عنه الناس، وما أعلم أحًدا وقال النسائي: لیس بالقوي، وقا

قال فیه غیر شعبة، وحدیثه ال یكون حجة، وقال البزار: ال نعلم أحًدا ترك الروایة عنه غیر شعبة، وقال 
  .الحمید بن بهرام، وقال مرة: ضعیف، وقال مرة: لیس بالقويعبد الدارقطني: یخرج من حدیثه ما روى عنه

الرحمن یحدث عنه، عبد ال یحّدث عن شهر بن حوشب، وكان -یعني القطان–قال الفالس: كان یحیى 
  .- أي: طعنوا فیه–وقال ابن عون: نزكوه 

وضعفه محمد بن عمر، وموسى بن هارون، وابن قتیبة، والبیهقي، وقال أبو حاتم: لیس بدون أبي الزبیر وال 
  بالحافظ، وقال الحاكم: لیس بالقوي عندهم.یحتج به، وقال الساجي: فیه ضعف، ولیس 

  وقال ابن حبان: كان ممن یروي عن الثقات المعضالت، وعن األثبات المقلوبات، وقال ابن حزم: ساقط.
= 
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 أدخل فقد التوحید بكلمة دعا إذا الداعي فإنّ  موقعها أحسن ما استعارةٌ  فیه" :الطیبي قال
 أدركه وحیدالت حرم عن خرج فإذا ،اهللا حرمة ویهتك یحلّ  أن للذنب یستقیم فال ،اآمنً  احرمً  نفسه

من جوانبه  به ویحیطداعي، ال یدرك أن ذنب أيّ  لذنبٍ  ینبغي ال والمعنى ....،محالة ال الشرك
  .)١("الشرك سوى یستأصلهف

   .)٢(مرفوًعا رضي اهللا عنه َأِبي ُهَرْیَرةَ وهذا الحدیث مرويٌّ أیًضا عن: 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
)، تاریخ أسماء الثقات البن شاهین رقم ٥١٥٩)، ورقم (٤٠٣١رقم ( -روایة الدوري–تاریخ ابن معین 

)، العلل ألحمد رقم ٥٣٦)، سؤاالت أبي داود ألحمد رقم (٤/٣٨٣()، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ٥٣٦(
تهذیب الكمال للمزي )، ٦٧٧)، الثقات للعجلي رقم (٢٦٩٧)، سنن الترمذي رقم (٤٥٨٤(
)، تقریب ٩٨-٢/٩٧المعرفة والتاریخ للفسوي ( )،٦/٢٩٩)،إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي (١٢/٥٧٨(

- ٦/٦٩العلل للدارقطني ( )،٢٩٤والمتروكون للنسائي رقم ( )، الضعفاء٢٨٣٠التهذیب البن حجر رقم (
)، السنن الكبرى للبیهقي ٧/٤٤٩)، الطبقات الكبرى البن سعد (١/١٠٤)، السنن له (١١/٢٧)، (٧٠

  ).٩/٢٤١)، المحلى البن حزم (٤٧٥)، المجروحین البن حبان رقم (١/٦٦(
) ٣٢٢- ٣/٣٢١ن في بیان الوهم واإلیهام (قال الباحث: هو صدوق، وقد دافع عنه أبو الحسن ابن القطا

بقوله: "لم أسمع لمضّعفه حجة، وما ذكروا من تزییه بزّي الجند وسماعه الغناء باآلالت وقذفه بأخذ 
الخریطة، فإما ال یصح، أو هو خارج على مخرٍج ال یضّره، أما أخذه للخریطة فكذٌب علیه، وشّر ما قیل 

ا إذا كثر منه سقطت الثقة به"، لذلك قال الذهبي في المیزان فیه: أنه یروي منكرات عن ثقات، وهذ
: "قد ذهب إلى االحتجاج به - في إشارة إلى عدم اعتبار الجرح فیه–) بعد أن رمز له برمز (صح) ٢/٢٨٤(

): ١٦٤٤جماعة"، وأما موضوع سرقته لخریطة المال فقد قال ابن الجوزي في (الضعفاء والمتروكون) رقم (
  في التاریخ أنه أخذ تلك الخریطة من بیت المال، وذاك أمر قریب، وقد وثقه أحمد ویحیى.والذي رأیناه 

  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

  إسناده حسن، وفیه شهر فهو صدوق، ومثله حسن الحدیث.
 ).٣/١٠٦٤شرح المشكاة للطیبي (   )١(
  ):٣٢٩٣) صفة إبلیس وجنوده، رقم (١١بدء الخلق)، باب ( قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب سند الحدیث:   )٢(

، َعْن ُسَميٍّ َمْوَلى َأِبي َبْكٍر، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن -وهو: ابن أنس–اللَِّه ْبُن ُیوُسَف، َأْخَبَرَنا َماِلٌك عبد َحدَّثََنا
   َعَلْیِه َوَسلََّم َقال، وذكر الحدیث.َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ 

  تخریج الحدیث:
اهللا بن عبد ) عن٦٤٠٣) فضل التهلیل، رقم (٦٤أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب الدعوات)، باب (

) فضل التهلیل والتسبیح ١٠مسلمة، ومسلم في صحیحه (كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار)، باب (
  یحیى بن یحیى. ) عن٢٦٩١والدعاء، رقم (

  كالهما (عبد اهللا، یحیى) عن مالك به بمثله.
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   .)٢(مرفوًعا رضي اهللا عنه )١(السََّبِئيِّ  َشِبیبٍ  ْبنِ  ُعَماَرةَ  َعنْ وكذلك 

وقد أفاد هذا الحدیث مثوبة المؤمن لكل قائٍل لهذا الذكر الكریم درجة لكّل مرٍة، ثم جاءت 
  الروایات األخرى بمضاعفة هذا األجر إلى عشر درجاٍت لكّل عبارٍة.

َمْن قَاَل: َال ِإَلَه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: " رضي اهللا عنه َأِبي ُهَرْیَرةَ فعن 
ْشَر َمرَّاٍت ِإالَّ اهللاُ، َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك، َوَلُه اْلَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، َمْن قَاَلَها عَ 

وََكاَنْت َلُه َعْدَل َرقـََبٍة، َوُحِفَظ ِبَها ِحيَن ُيْصِبُح، ُكِتَب َلُه ِبَها ِمائَُة َحَسَنٍة، َوُمِحَي َعْنُه ِبَها ِمائَُة َسيَِّئٍة، 
  . )٣("يـَْوَمِئٍذ َحتَّى يُْمِسَي، َوَمْن قَاَل ِمْثَل َذِلَك ِحيَن يُْمِسي، َكاَن َلُه ِمْثُل َذِلكَ 

                                                           
  ).٤/٤٧٩هـ). اإلصابة البن حجر ( ٥٠هو عمارة بن شبیب السبئي، (ت    )١(
  ):٣٥٣٤)، رقم (٩٧قال اإلمام الترمذي في سننه (كتاب أبواب الدعوات)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

 ، َعْن الُجَالِح َأِبي َكِثیٍر، َعْن َأِبي-وهو: ابن سعد–: َحدَّثََنا اللَّْیُث ، َقالَ - وهو: ابن سعید–َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة 
، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه -اهللا بن یزید المعافريعبد وهو:–الرَّْحَمِن الُحُبِليِّ عبد ، َعْن ُعَماَرَة ْبِن َشِبیٍب السََّبِئيِّ

  .َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث
  تخریج الحدیث:

) عن قتیبة بن سعید، وابن قانع في معجم الصحابة ١٠٣٣٨أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (
  ) من طریق قتیبة بن سعید به بنحوه. ٢/٢٤٨(

  دراسة رجال اإلسناد:
 :- العزیز بن مروانعبد مولى–الجالح أبو كثیر القرشي  -

ن في الثقات، وقال الدارقطني: ال بأس به، وقال یزید بن أبي البر، وابن خلفون، وذكره ابن حباعبد وثقه ابن
  حبیب: كان رضّي، وقال ابن حجر: صدوق، وقال الذهبي: كان له فضٌل ومعرفٌة.

)، ٦/١٥٨)، الثقات البن حبان (٣/٢٦٣)، إكمال تهذیب الكمال (٢/١٢٦تهذیب التهذیب البن حجر (
)، تاریخ اإلسالم للذهبي ٩٩٠لتهذیب البن حجر رقم ()، تقریب ا٦٨سؤاالت البرقاني للدارقطني رقم (

)٣/٢٢٠.(  
  قال الباحث: هو صدوق.

 باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

 إسناده حسن، وفیه الجالح أبو كثیر صدوق، ومثله حسن الحدیث.
ثواب من قال ذلك مائة ) ١٥قال اإلمام النسائي في سننه (كتاب عمل الیوم واللیلة)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

  ):٩٧٧٠مرة، رقم (
بَّاِح ْبنِ عبد َأْخَبَرَنا اِهللا ْبُن عبد اِهللا اْلَعطَّاُر اْلَبْصِريُّ َقاَل: َحدَّثََنا َمكِّيُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َقاَل: َحدَّثََناعبد اِهللا ْبُن الصَّ

، َأنَُّه َسِمَع -وهو ذكوان السمان–ي َصاِلٍح ، َعْن َأبِ - الرحمنعبد وهو: مولى أبي بكر بن–َسِعیٍد، َعْن ُسَميٍّ 
  َأَبا ُهَرْیَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.

= 
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َرِقيِّ  َعیَّاشٍ  َأِبيعن مثله مرويٌّ و     .)٢(مرفوًعا رضي اهللا عنه )١(الزُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  تخریج الحدیث:

  ) عن النسائي به بمثله.٧٢أخرجه ابن السّني في عمل الیوم واللیلة رقم (
)، وابن منده في ١٨بن إبراهیم، وابن عرفة في جزئه رقم ( ) عن مّكي٨٧١٩أخرجه أحمد في المسند رقم (

  )، كالهما من طریق مكي بن إبراهیم به بنحوه.٢٥١التوحید رقم (
  دراسة رجال اإلسناد:

 عبد اهللا بن سعید بن أبي هند: -
ُتكّلم  )، لذلك قال الذهبي في كتابه من٥/٧١وثقه النقاد، ولم یضّعفه إال ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل (

) تضعیف ٣/٩٠٥): "ثقة، ضعفه أبو حاتم وحده"، ولما نقل في تاریخ اإلسالم (١٨٠فیه وهو موّثق رقم (
  أبي حاتم له قال: "والعمل على االحتجاج به".

):صدوق ربما وهم، وكذا قال الذهبي في ٣٣٥٨قال الباحث: هو ثقة، أما ابن حجر فقال في التقریب رقم (
  ، ولم أجد في أقوال النقاد ما یستدعي تنزیل مرتبته من الثقة إلى الصدوق.): صدوق١/٥٥٨الكاشف (

 عبد اهللا بن الصباح العّطار البصري: -
  وثقه النسائي، والذهبي، وابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم الرازي: صالح.

ب التهذیب البن حجر رقم )، تقری١٢/٢٤٠)، سیر أعالم النبالء للذهبي (١١٣مشیخة النسائي رقم (
  ).٥/٨٨)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٨/٣٥٩)، الثقات البن حبان (٣٣٩٢(

  قال الباحث: هو ثقة.
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  إسناده صحیح.

اویة. اإلصـابة هو أبو عیاش زید بن الصامت الزرقي، شهد أحًدا وما بعدها، ویقال: إنه عاش إلى خالفة مع   )١(
  ).٧/٢٤٥البن حجر (

  ):٩٧٧١قال اإلمام النسائي في السنن الكبرى رقم ( سند الحدیث:   )٢(
اُد ْبُن َسَلَمَة، َعنْ   ُسَهْیِل ْبِن َأِبي َأْخَبَرِني ِإْبَراِهیُم ْبُن َیْعُقوَب َقاَل: َحدَّثََنا اْلَحَسُن ْبُن ُموَسى َقاَل: َحدَّثََنا َحمَّ

َرِقيِّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، -وهو: ذكوان السمان–َأِبیِه  َصاِلٍح، َعنْ  ، َعْن َأِبي َعیَّاٍش الزُّ
  وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
) ما یدعو به الرجل إذا أصبح وٕاذا أمسى، رقم ١٤أخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب الدعاء)، باب (

) وفي المصّنف رقم ٨١٦ن بن موسى، وابن أبي شیبة في المسند رقم () من طریق الحس٣٨٦٧(
) عن الحسن بن موسى، والطبراني في المعجم الكبیر رقم ١٦٥٨٣)، وأحمد في المسند رقم (٢٩٢٩٠(
) من طریق الحّجاج بن منهال، ٢٩٨٧)، وأبو نعیم في معرفة الصحابة (٣٣١)، وفي الدعاء رقم (٥١٤١(

  سى، الحجاج بن منهال) عن حماد بن سلمة.كالهما (الحسن بن مو 
= 
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 أحوال اختالف على االختالف بین )١()مالمفه( في القرطبي جمعقال ابن حجر: "
 ،بقلبه معانیها فاستحضر الكلمات هذه بحقّ  قام لمن الجسیم الثواب یحصل إنما :فقال ،الذاكرین

 وعلى ،ذلك بحسب ثوابهم كان مختلفین وفهومهم إدراكاتهم في الذاكرون كان لما ثم ،بفهمه لهاوتأمّ 
 بعینه الذكر ذلك ونجد ،انً معیّ  اثوابً  بعضها في فإن ،األحادیث في الثواب مقادیر اختالف ینزل هذا
   .أیوب وأبي هریرة أبي حدیث في اتفق كما ،أقل أو أكثر أخرى روایة في

 تحداتّ  وٕاذا ،عالجمْ  بهذا بأس فال الحدیث مخارج دتتعدّ  إذا : -بن حجرال والكالم– قلت
 ،بالزمان المقدار یختلف أن اأیضً  دتتعد إذا فیما ویحتمل ،هتُ مْ قدّ  الذي الجمع نیتعیّ  وقد ،فال

  .)٢("المقید على ذلك في المطلق یحمل لم إن التقیید وعدم ،مثًال  الصبح صالة بعد بما كالتقیید
  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

قال القاضي عیاض: "ِذْكُر هذا العدد من المائة دلیٌل على أنها غایة للثواب المذكور، وأما  .١
) فیحتمل أن تراد الزیادة على هذا العدد، فیكون لقائله من ل أكثر من ذلكإال أحد عمقوله: (

الفضل بحسابه لئّال یظّن أنها من الحدود التي نهى عن اعتدائها وأنه ال فضل في الزیادة 
علیها كما في ركعات السنن المحدودة وأعداد الطهارة ویحتمل أن تراد الزیادة من غیر هذا 

 . )٣(ه إال أن یزید أحد عمال آخر من األعمال الصالحة"الجنس من الذكر أو غیر 

  .)٤("غیره أو التهلیل من كانت سواء الزیادة مطلق المراد یكون أن یحتمل" :النووي قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
) من طریق ١/٢٢٩)، وابن قانع في معجم الصحابة (٣٩٠٢وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل اآلثار رقم (

  وهیب بن خالد.
  ) من طریق سلیمان بن بالل.٨٦٣وأخرجه الخرائطي في مكارم األخالق رقم (

  ل) عن سهیل بن أبي صالح به بنحوه.جمیعهم: (حماد بن سلمة، وهیب بن خالد، سلیمان بن بال
  دراسة رجال اإلسناد:

 ) وهو صدوق.١٤٨سبقت ترجمته ص (سهیل بن أبي صالح السمان:  -
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  إسناده حسن، وفیه سهیل بن أبي صالح، فإنه صدوق، ومثله حسن الحدیث.

  ).٧/٢٠لقرطبي (المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم ل   )١(
  ).١١/٢٠٥فتح الباري البن حجر (   )٢(
 ) مع تصّرف یسیٍر.٨/٩٣إكمال المعلم للقاضي عیاض (   )٣(
 ).١٧/١٧شرح النووي على صحیح مسلم (   )٤(
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 أو امتوالیً  الیوم في التهلیل هذا قال لمن یحصل األجر أنّ  الحدیث إطالق ظاهرقال النووي: " .٢
 النهار أول به یأتي أن األفضل لكن آخره أو رالنها أول في مجالس أو مجلس في متفرقا
  .)١("لیله جمیع في حرزا له لیكون اللیل أول في وكذا نهاره جمیع في حرزا له لیكون متوالیا

  
  
  
  
  
  
  

  

   

                                                           
  ).١٧/١٧(شرح النووي على صحیح مسلم    )١(
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  :ثالثاملبحث ال
  ستني مرة. عشرين مرة إىلمضاعفة األجر 

  وفیه عشرة مطالب:
  ورحمة اهللا". المطلب األول: رّد السالم بلفظ:"السالم علیكم

  المطلب الثاني: قول المؤمن: "سبحان اهللا"، و"ال إله إال اهللا"، و"اهللا أكبر".

  المطلب الثالث: شاهد الصالة عند األذان.

  المطلب الرابع: صالة الجماعة.

  المطلب الخامس: صالة النافلة في السّر دون أن یراه أحٌد.

  سنة. المطلب السادس: من داوم على اآلذان اثنتي عشرة

  المطلب السابع: رّد السالم بلفظ: "السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته".

  المطلب الثامن: قول المؤمن: "الحمد هللا رب العالمین".

  المطلب التاسع: صالة الرجل في الفالة.

  المطلب العاشر: المتمسك بالدین آخر الزمان.
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  اهللا". لمطلب األول: رّد السالم بلفظ: "السالم علیكم ورحمةا
  ورد فیه الحدیث التالي:

 ِفي َوُهوَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى َمرَّ  َرُجًال  َأنَّ  ،رضي اهللا عنه ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ 
 َعَلْیُكمْ  َالمُ السَّ : َفَقالَ  آَخرُ  َرُجلٌ  َفَمرَّ  ،"َحَسَناتٍ  َعْشرُ ": َفَقالَ  َعَلْیُكْم، السََّالمُ : َفَقالَ  َمْجِلسٍ 
 اللَّهِ  َوَرْحَمةُ  َعَلْیُكمْ  السََّالمُ : َفَقالَ  آَخرُ  َرُجلٌ  َفَمرَّ  ،"َحَسَنةً  ِعْشُرونَ ": َفَقالَ  اللَِّه، َوَرْحَمةُ 

 اهللاُ  َصلَّى هِ اللَّ  َرُسولُ  َفَقالَ  ُیَسلِّْم، َوَلمْ  اْلَمْجِلسِ  ِمنَ  َرُجلٌ  َفَقامَ  ،"َحَسَنةً  َثَالثُونَ ": َفَقالَ  َوَبَرَكاُتُه،
 َأنْ  َلهُ  بََدا فَِإنْ  فـَْلُيَسلِّْم، اْلَمْجِلسَ  َأَحدُُكمُ  َجاءَ  ِإَذا َصاِحُبُكْم، َنِسيَ  َما َأْوَشكَ  َما": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ 

ْلَيْجِلْس، َيْجِلسَ    .)١("اْآلِخَرةِ  ِمنَ  بَِأَحقَّ  اْألُوَلى َما فـَْلُيَسلِّْم، قَامَ  َوِإَذا فـَ

وقد " أنه ُیكتب له عشرون حسنة، السالم علیكم ورحمة اهللالة في قول المسلم: "ووجه الّدال
  المطلب الثالث من المبحث الثاني.في  سبق الحدیث عنه بالتفصیل

  
  سبحان اهللا"، و"ال إله إال اهللا"، و"اهللا أكبر".المطلب الثاني: قول المؤمن: "

علیه من عظیم األجر وجسیم المثوبة، وقد للتسبیح منزلٌة كبیرة في حیاة المؤمن؛ لما یترتب 
رضي اهللا  َماِلكٍ  ْبن َأَنسجعل النبي صلى اهللا علیه وسلم ثواب التسبیح مغفرة جمیع ذنوبه، فعن 

 ثُمَّ  تَِفْض،َینْ  َفَلمْ  َنَفَضهُ  ثُمَّ  َیْنتَِفْض، َفَلمْ  )٢(َفَنَفَضهُ  ُغْصًنا َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َأَخذَ : َقالَ  عنه
ُفْضنَ  اللَُّه، ِإالَّ  ِإَلهَ  َوَال  ِللَِّه، َواْلَحْمدَ  اللَِّه، ُسْبَحانَ  ِإنَّ ": َقالَ  َفاْنَتَفَض، َنَفَضهُ  ُفضُ  َكَما اْلَخطَايَا يـَنـْ  تـَنـْ

   .)٣("َورَقـََها الشََّجَرةُ 

                                                           
  ).١٣٨سبق تخریجه ص (   )١(
 ).٥/٩٧قال ابن األثیر: "أي: أزاله ودفعه". النهایة في غریب الحدیث البن األثیر ( َنَفَضه:   )٢(
  ):٦٣٤قال اإلمام البخاري في األدب المفرد رقم ( سند الحدیث:   )٣(

، - وهو: ابن سعید–اْلَواِرِث عبد ، َقاَل: َحدَّثََنا- اهللا بن عمرو بن أبي الحجاجعبد وهو:–َحدَّثََنا َأُبو َمْعَمٍر 
  اَل: َحدَّثََنا َأُبو َرِبیَعَة ِسَناٌن َقاَل: َحدَّثََنا َأَنُس ْبُن َماِلٍك َقال، وذكر الحدیث.قَ 

  تخریج الحدیث:
)، ١٠٤٤كما في بغیة الباحث رقم (–)، والحارث بن أبي أسامة ١٢٥٣٤أخرجه أحمد في المسند رقم (

) من ٥/٥٥وأبو نعیم في حلیة األولیاء (الوارث بن سعید، عبد ) من طریق١٦٨٨والطبراني في الدعاء رقم (
  طریق الفضل بن موسى.

  كالهما: (عبد الوارث بن سعید، الفضل بن موسى) عن أبي ربیعة سنان به بنحوه.
= 
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ِإَذا َعِمْلَت َسيَِّئًة ِني. َقاَل: "َقاَل: ُقْلُت: َیا َرُسوَل اِهللا، َأْوصِ  رضي اهللا عنه َعْن َأِبي َذرٍّ و 
ِهَي َأْفَضُل ". َقاَل: ُقْلُت: َیا َرُسوَل اِهللا، َأِمَن اْلَحَسَناِت َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا؟ َقاَل: "فَأَْتِبْعَها َحَسَنًة َتْمُحَها

  .)١("اْلَحَسَناتِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 

) من طریق ١٦٨٩وتابع أبا ربیعة سناَن أشعُث بن جابر الُحّداني، كما أخرجه الطبراني في الدعاء رقم (
  قیس، عن أشعث بن جابر به بنحوه.نافع بن خالد الّطاحي، عن نوح بن 

    دراسة رجال اإلسناد:
 أبو ربیعة سنان بن ربیعة: -

ذكره ابن خلفون في الثقات وزاد: أرجو أنه ال بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن معین: لیس به 
ال الذهبي: بأس، وقال مرة: لیس بالقوي. وقال ابن عدي: له أحادیث قلیلة، وأرجو أن ال بأس به، وق

  صدوق، وقال مرة: صویلح، وقال ابن حجر: صدوق فیه لین، وقال ابن شاهین: صالح.
  وقال النسائي، والدارقطني: لیس بالقوي، وقال أبو حاتم الرازي: شیٌخ مضطرب الحدیث.
  قال مغلطاي: "ذكره ابن الجارود، والساجي، وأبو العرب، والعقیلي في جملة الضعفاء".

 - روایة الدارمي–)، تاریخ ابن معین ٤/٣٣٧الثقات البن حبان ()، ٦/١٢١كمال لمغلطاي (إكمال تهذیب ال
)، الكاشف للذهبي ٤/٥١٣)، الكامل البن عدي (٣٧٣٦رقم ( - روایة الدوري–)، تاریخ ابن معین ٩٥رقم (

هذیب )، ت٤٩٠)، تاریخ أسماء الثقات البن شاهین رقم (٢٦٣٩)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (١/٤٦٧(
)، سؤاالت الحاكم للدارقطني رقم ٢٦٣)، الضعفاء والمتروكون للنسائي رقم (١٢/١٤٧الكمال للمزي (

  ).٤/٢٥١)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٣٤٦(
قال الباحث: هو صدوق، وأما قول ابن معین فیه فقد عّلق علیه الذهبي في كتابه من تكّلم فیه وهو موثق 

ین: لیس بالقوي، وقال غیره: ثقة"، وقال في المغني في الضعفاء بعد أن نقل قول ): "قال ابن مع١٥٠رقم (
  ابن معین وأبي حاتم فیه: "صدوق، خّرج له البخاري مقروًنا بآخر، وقد وثقه بعضهم".

  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

  إسناده حسن، وفیه أبو ربیعة صدوق.
  وهو ثقة. -كما في التخریج–اهللا بن جابر عبد بن لكنه لم ینفرد، فقد تابعه أشعث
  وعلیه فالحدیث صحیٌح لغیره.

  ):٢١٤٨٧قال اإلمام أحمد في المسند رقم (سند الحدیث:    )١(
، َعْن ِشْمِر -وهو: سلیمان بن مهران–، َحدَّثََنا اْألَْعَمُش -وهو: محمد بن خازم الضریر–َحدَّثََنا َأُبو ُمَعاِوَیَة 

، َقاَل: ُقْلُت: َیا َرُسوَل اللَِّه، َأْوِصِني، َقال: وذكر الحدیث.ْبِن َعِطیَّ    َة، َعِن َأْشَیاِخِه، َعْن َأِبي َذرٍّ
  تخریج الحدیث:

  ) عن أبي معاویة به بمثله.١٤٣أخرجه أحمد في الزهد رقم (
في حلیة األولیاء )، وأبو نعیم ٦١٤)، وابن بشران في أمالیه رقم (١٤٩٨وأخرجه الطبراني في الدعاء رقم (  

) من طریق جریر، ١٤٩٩) من طریق أبي نعیم الفضل بن دكین، والطبراني في الدعاء رقم (٤/٢١٧(
  ) من طریق أبي ٢٠٢)، والبیهقي في األسماء والصفات رقم (١٥٠٠والطبراني في الدعاء رقم (

= 
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  وترغیًبا بهذا الذكر الكریم ضاعف اهللا أجر قائله إلى عشرین حسنة.
، َسِعیدٍ  َوَأِبي ُهَرْیَرَة، َأِبي َعنْ ف  اْصطََفى اهللاَ  ِإنَّ : "َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  اْلُخْدِريِّ

 ُكِتبَ  اِهللا، ْبَحانَ سُ : قَالَ  َفَمنْ  َأْكبَـُر، َواهللاُ  اهللاُ، ِإالَّ  ِإَلهَ  َوَال  لِلَِّه، َواْلَحْمدُ  اِهللا، ُسْبَحانَ : َأْربـًَعا اْلَكَالمِ  ِمنَ 
 ِإالَّ  ِإَلهَ  َال : قَالَ  َوَمنْ  َذِلَك، َفِمْثلُ  َأْكبَـرُ  اهللاُ : قَالَ  َوَمنْ  َسيَِّئًة، ِعْشُرونَ  َعْنهُ  َوُحطَّتْ  َحَسَنًة، ِعْشُرونَ  َلهُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
) من ٢٠١والصفات رقم ()، والبیهقي في األسماء ٤/٢١٨معاویة الضریر، وأبو نعیم في حلیة األولیاء (

  طریق یونس بن بكیر.
  جمیعهم: (أبو نعیم، جریر، أبو معاویة، یونس بن بكیر) عن األعمش به بنحوه.  
  دراسة رجال اإلسناد:  

 ِشْمر بن عطیة األسدي: -
وثقه ابن معین، وابن سعد، والنسائي، والعجلي، والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في موطٍن آخر: 
من األثبات، وقال مغلطاي: "لما ذكره ابن خلفون في الثقات قال: قال فیه ابن نمیر: ثقة حجة، وقال أحمد بن 

  صالح العجلي في تاریخه ثقة، وكذا قاله یحیى بن معین"، وقال الذهبي، وابن حجر: صدوق.
)، الطبقات الكبرى البن ٤/٣٧٦)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٤١٧رقم ( -روایة الدارمي–تاریخ ابن معین 

)، سؤاالت البرقاني ١٢/٥٦١)، تهذیب الكمال للمزي (٧٣٨)، تاریخ الثقات للعجلي رقم (٦/٣١٠سعد (
)، مشاهیر علماء األمصار ٦/٤٥٠)، الثقات البن حبان (٦/٢٢٥)، علل الدارقطني رقم (٢١٩للدارقطني رقم (

)، تقریب التهذیب ٢٧٩٢المغني في الضعفاء للذهبي ( )،٦/٢٩٥)، إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي (١٣٠٩رقم (
  ).٢٨٢١البن حجر رقم (

  قال الباحث: هو ثقة، جماهیر النقاد على توثیقه.
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على اإلسناد:
  إسناده ضعیف، وفیه علل:

 جهالة أشیاخ شمر بن عطیة. -
عدم سماعه منه. انظر: المراسیل البن أبي االنقطاع بین األعمش وشمر؛ فقد نّص اإلمام أحمد على  -

 ).١٨٩)، جامع التحصیل للعالئي ص (٢٩٦حاتم رقم (
  لكن للحدیث شاهد من حدیث جابر رضي اهللا عنه:
–) ٣٣٨٣) ما جاء أن دعوة األنبیاء مستجابة، رقم (٩أخرجه الترمذي في سننه (كتاب الدعوات)، باب (

) ٥٥)، وابن ماجه في سننه (كتاب األدب)، باب (١٠٥٩٩رقم (، والنسائي في السنن الكبرى - واللفظ له
اهللا قال: عبد ) من طریق موسى بن إبراهیم عن طلحة بن خراش عن جابر بن٣٨٠٠فضل الحامدین، رقم (

". قال ، َوَأْفَضُل الدَُّعاِء الَحْمُد ِللَّهَأْفَضُل الذِّْكِر َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّهُ َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل: "
  الترمذي: حدیث حسن غریب، وٕاسناده حسن، فإن موسى بن إبراهیم وطلحة بن خراش صدوقان.

  ).٣٥/٣٨٦وعلیه فالحدیث حسن لغیره، وممن حسنه من العلماء: الشیخ األرنؤوط في تعلیقه على المسند (
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 َعْنهُ  َوُحطَّتْ  َحَسَنةً  َثَالثُونَ  َلهُ  ُكِتبَ  هِ نـَْفسِ  ِقَبلِ  ِمنْ  اْلَعاَلِمينَ  َربِّ  ِللَّهِ  اْلَحْمدُ : قَالَ  َوَمنْ  َذِلَك، َفِمْثلُ  اهللاُ 
  . )١("َسيَِّئةً  َثَالثُونَ 

                                                           
  ):١٠٦٠٨سننه الكبرى رقم ( قال اإلمام النسائي في سند الحدیث:   )١(

، َقاَل: َحدَّثََنا   ، َعْن ِإْسَراِئیَل عبد َأْخَبَرَنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َعْن ِضَراِر ْبِن - وهو: ابن یونس–الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِديٍّ
، َعِن النَِّبيِّ ، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َوأَ -الرحمن بن قیسعبد وهو:–ُمرََّة، َعْن َأِبي َصاِلٍح اْلَحَنِفيِّ  ِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ

  َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقال، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:  
  ) عن عمرو بن علي الفالس به بمثله.٨٤٠أخرجه النسائي في عمل الیوم واللیلة رقم (  
)، ٨٠١٢المسند رقم () عن مصعب بن المقدام، أحمد في ٣٠٤٤٦وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه رقم (  

 عن )١١٣٢٧)، ورقم (٨٠٩٣الرحمن بن مهدي، وأحمد في المسند رقم (عبد ) عن١١٣٠٤ورقم (
وعنه: –) ١٨٨٦)، والحاكم في المستدرك رقم (١٦٨١الرزاق الصنعاني، والطبراني في الدعاء رقم (عبد

  من طریق مالك بن غسان. - )١٤٤البیهقي في الدعوات الكبیر رقم (
  الرزاق، مالك) عن إسرائیل به بنحوه.عبد الرحمن،عبد (مصعب،جمیعهم:   

  دراسة رجال اإلسناد:
 إسرائیل بن یونس السبیعي الكوفي: -

ثقة، لم یضعفه إال یحیى القطان، وتبعه ابن المدیني،  وتبعهما ابن حزم فقال مرة: ضعیف، وقال مرة: لیس 
  بالقوي.

  ). ١/٢٨٤)، (٢/١١٢( )، المحلى البن حزم٢/٥٢٢تهذیب الكمال للمزي (
: هو ثقٌة ثبٌت، وبخاّصة في حدیثه عن جّده أبي إسحاق السبیعي، فقد الزمه مالزمة طویلة حتى قال الباحث

لقب بـ"قائد جده"، و قد وثّقه جمٌع كبیٌر من األئمة، وشهد له شعبة بأنه أعلم منه وأثبت بحدیث جّده أبي 
) بقوله: "قد ٧/٣٥٨جّده خاصة فقد تعقبهم الذهبي في السیر ( إسحاق، وأما من ضّعفه وتكّلم في روایته عن

أثنى على إسرائیل الجمهور، واحتج به الشیخان، وكان حافًظا، وصاحب كتاب ومعرفة، وروى محمد بن 
: مشى عليٌّ َخْلف أستاذه -أي الذهبي  –أحمد بن البراء، عن علي بن المدیني: إسرائیل ضعیف، قلت

أثرهما أبو محمد ابن حزم، وقال: ضعیف، وعمد إلى أحادیثه التي في الصحیحین  یحیى بن سعید، وقفَّى
فرّدها، ولم یحتج بها، فال یلتفت إلى ذلك، بل هو ثقة، نعم، لیس هو في التثّبت كسفیان وشعبة، ولعله 

  یقاربهما في حدیث جده، فإنه الزمه صباًحا ومساًء عشرة أعوام".
): "إسرائیل اعتمده البخاري ومسلم في األصول، وهو في التثبت ١/٣٦٦وقال في میزان االعتدال (

  كاألسطوانة فال یلتفت إلى تضعیف من ضعفه، نعم شعبة أثبت منه إال في أبي إسحاق".
): "ثقة ُتكلِّم فیه بال حجة". وقال أیًضا في هدى الساري ٤٠١لذلك قال ابن حجر في التقریب رقم (

واحتجاج الشیخین به ال یجمل من متأخر ال خبرة له بحقیقة  -وثیقهأي ت - ): "وبعد ثبوت ذلك٢/١٠٢٠(
  حال من تقّدمه أن یطلق على إسرائیل الضعف، ویرد األحادیث الصحیحة التي یرویها دائًما".

وأما قول ابن مهدي فیه: "لص یسرق الحدیث" فهذه من عبارات التعدیل التي ظاهرها الجرح واألمر خالف 
بن مهدي الثناء على إسرائیل، یؤكد هذا أن ابن أبي حاتم لما نقل قول ابن مهدي: ذلك، فالمعروف من ا

= 
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فدّلت هذه اآلثار على اختیار اهللا لهذه الكلمات دون غیرهن؛ لفضلهن وعظیم داللتهّن، 
 ،ِمْنهُ  واالستكثار ،تهبمحبّ  ِإَلْیهِ  بواویتقرّ  ،ِبهِ  اْلعباد یْشَتغل ِبَأن حقیقٌ  َفُهوَ  وجلّ  عزّ  اهللا اصطفاه َوَما"

 َسیَِّئة عْشرین وتكفیر َحَسَنة عْشرین ثُُبوت َفِإنّ  َعِظیمٍ  وثوابٍ  وافرٍ  نصیبٍ  على اْألجر من اْشَتَمل َوقد
  .)١("الراغبون ِإَلْیهِ  ویرغب ِفیهِ  اْلُمَتَنافُسونَ  یتنافس ِممَّا اْلَكِلَمات اْألَْرَبع َهِذه من َواِحَدةٍ  كلّ  ِفي

  كّل صالٍة، أو أي وقٍت شاء فإنه یكتب له الثواب على النحو التالي: فمن قالهن دبر

 " ُكتب له عشرون حسنة، وُحّطت عنه عشرون سیئة.سبحان اهللاإن قال: " -

، حسنتان وأنهما ،عشر ولألخرى ،عشر األولى للكلمة كتب أنه یحتملقال الصنعاني: "
ب بقوله: "كأّن المراد: من ". وقّید حّط الذنو أجرها ضوعف واحدة حسنة أنها ویحتمل

 .)٢(الصغائر"

 " له عشرون حسنة، وحّط عنه عشرون سیئة.اهللا أكبروٕان قال: " -

 " له عشرون حسنة، وحّط عنه عشرون سیئة.ال إله إال اهللاوٕان قال: " -

 " له ثالثون حسنة، وحّط عنه ثالثون سیئة.الحمد هللا رب العالمینوٕان قال: " -

عن غیرها بقوله: "كأن زیادة العشر لزیادة وصفه  هللا في الحمد وبّین الصنعاني وجه الزیادة
  .  )٣(الرب تعالى، فدل على أن قول: "الحمد هللا" فیه عشرون حسنة كقرائنه"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
ا" قال:" یعني أنه یتلّقف العلم تلّقًفا"، وهذا تعدیٌل للراوي، ومعناه: أنه ما سمع  "كان إسرائیل في الحدیث لص 

دیث الناس ، فهذا وجه الشبه شیًئا إال حفظه وَفِهَمُه بسرعٍة وخّفٍة، وصار من جملة حدیثه بعد أن كان من ح
بین اللّص الذي یأخذ حدیث الناس بخفة وسرعة وبین الحافظ الَفِهم إذا سمع شیًئا لم یُفْته ولم یحتْج إلعادته، 

شفاء العلیل بألفاظ )، ٢/٣٣٠وما هذا إال لسرعة فهمه وحدة ذكائه. انظر: الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (
  ).٣٧٥- ٣٧٤الحسن السلیماني ص ( وقواعد الجرح والتعدیل ألبي

 باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

  إسناده صحیح.   
)، والشیخ شعیب األرنؤوط في تعلیقه ١٧١٨وممن صححه من العلماء: األلباني في صحیح الجامع رقم (  

 ).١٣/٣٨٧على المسند (
  ).٣٧١تحفة الذاكرین بعدة الحصن الحصین للشوكاني ص (   )١(
  ).٣/٢٦٩التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٢(
  ).٣/٢٧٠( المصدر السابق   )٣(
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)، ٣٠(البقرة:  M7  6  5  4   3L: تعالى قوله إلى به حلمّ ": الطیبي قال
)؛ هللا وال إله إال اهللا واهللا أكبر سبحان اهللا والحمدویمكن أن تجعل هذه الكلمة مختصرة من قوله: (

) تنزیٌه لذاته عما ال یلیق بجالله، وتقدیٌس لصفاته من النقائص، فیندرج فیه سبحان اهللالما مّر أن (
)؛ ألّن اإلضافة بمعنى والحمد هللا) صریٌح في معنى (وبحمده). وقوله:  (ال إله إال اهللامعنى قوله (

)؛ ألنه إذا كان كل الفضل واإلفضال هللا ومن اهللا ولیس هللا أكبراالالم في الحمد، ومستلزٌم بمعنى (
  .)١(من غیره فال یكون أحد أكبر منه"

 قرائنها من األخرى إلى إیضامها مع هو إنما كلمةٍ  لكلّ  الجزاء من النوع هذا أن والظاهر"
 اتالطاع من كغیرها حسنات عشر إال لها كان ما عنها اهللا سبحان انفردت فلو المذكورات
 الكلمات لهذه األجر من ذكر ما أن إلى إشارة هللا الحمد جملة إفراد ولعل یشاء لمن اهللا ویضاعف

  .)٢("انفردت ولو ثابت

  المطلب الثالث: شاهد الصالة عند األذان.
رّغبت الشریعة اإلسالمیة بصالة الجماعة، وجعلت من یحضر صالة الجماعة قبل األذان، 

عف له األجر إلى خمس وعشرین حسنة، ویكفر له ما بین األذان وینتظر صالة الجماعة أن یضا
  والصالة.

اْلُمَؤذُِّن " َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل: عنه رضي اهللا َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ ف
ِبٍس، َوَشاِهُد الصََّالِة يُْكَتُب َلُه َخْمٌس َوعْشُروَن َحَسَنًة، يـُْغَفُر َلُه َمَدى َصْوتِِه، َوَيْستَـْغِفُر َلُه ُكلُّ َرْطٍب َويَا

نَـُهَما   .)٣("َويَُكفَُّر َعْنُه َما بـَيـْ
                                                           

   ).١٨٢٢-٦/١٨٢١شرح المشكاة للطیبي (   )١(
  ).٣/٢٧٠التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٢(
  ):٥١٥) رفع الصوت باألذان، رقم (٣١قال اإلمام أبو داود في سننه (كتاب الصالة)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

، َحدَّثََنا ُشْعَبُة  ، َعْن ُموَسى ْبِن َأِبي ُعْثَماَن، َعْن َأِبي -وهو: ابن الحجاج–َحدَّثََنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر النََّمِريُّ
  ، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقال، وذكر الحدیث.- هو: مولى جعدة–َیْحَیى 

  لحدیث:تخریج ا
) من طریق یزید بن ٦٤٥) رفع الصوت باألذان، رقم (١٤أخرجه النسائي في سننه (كتاب األذان)، باب (

) ٧٢٤) فضل األذان وثواب المؤمنین، رقم (٥زریع، وابن ماجه في سننه (كتاب األذان والسنة فیه)، باب (
) عن ٩٥٤٢بن جعفر، ورقم () عن محمد ٩٩٠٦)، ورقم (٩٣٢٨من طریق شبابة، وأحمد في المسند رقم (

) من ٣٩٠الرحمن بن مهدي، وابن خزیمة في صحیحه رقم (عبد ) عن٩٩٣٥یحیى بن سعید القطان، ورقم (
  الرحمن بن مهدي.عبد طریق

  الرحمن بن مهدي) عن شعبة به بمثله.عبد جمیعهم: (یزید، شبابة، محمد بن جعفر، یحیى القطان،
= 
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قُُه ُكلُّ َرْطٍب َويَاِبٍس َسِمَعُه، َولِلشَّاِهِد " :وفي روایةٍ  ِإنَّ اْلُمَؤذَِّن يـُْغَفُر َلُه َمَدى َصْوتِِه، َوُيَصدِّ
  .)١("وَن َدرََجةً َعَلْيِه َخْمٌس َوِعْشرُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
 - )١٨٦١ومن طریقه البیهقي في السنن الكبرى رقم ( –) ٢٦٦٥رقم (وأخرجه أبو داود الطیالسي في مسنده 

  عن شعبة به بمثله.
  دراسة رجال اإلسناد:

 ):٩٥٤٢كما وقع مسّمى في سند روایة أحمد رقم (أبو یحیى مولى جعدة:  -
  وثقه ابن معین، وابن القطان، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مقبول.

)، الثقات البن حبان ٤/١٤٨)، بیان الوهم واإلیهام البن القطان (٩/٤٥٧أبي حاتم (الجرح والتعدیل البن 
  ).٨٤٤٧)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٥/٥٧٧(

قال الباحث: هو ثقة، أما قول ابن حجر: مقبول، فقد تعقبه األلباني في سلسلة األحادیث الصحیحة 
ذكر توثیقه عن أحد، وبناًء علیه قال في التقریب: ) بقوله: "بّیض له الحافظ في التهذیب فلم ی١/٣٦٩(

. وهذا منه عجیب، فقد روى ابن أبي حاتم عن ابن معین أنه قال فیه: ثقة. -أي لین الحدیث- مقبول 
واعتمده الذهبي في المیزان فقال أیًضا: ثقة، ویقوي ذلك أن مسلًما أخرج له حدیثًا واحًدا كما في تهذیب 

  الكمال".
) توثیق هذا الراوي إلى الذهبي في المیزان، والصحیح ١/٣٦٩لباني في السلسلة الصحیحة (نسب األ تنبیه:

  أن الذهبي ناقٌل له عن ابن القطان.
 موسى بن أبي عثمان: -

  وثقه الذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: شیخ، وقال ابن حجر: مقبول.
)، تقریب ٨/١٥٣)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٧/٤٥٤)، الثقات البن حبان (٢/٣٠٦الكاشف للذهبي (

  ).٦٩٩٠التهذیب البن حجر رقم (
 قال الباحث: هو صدوق.

  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

  إسناده حسن؛ فیه موسى بن أبي عثمان وهو صدوق.
  ):١٨٦٣الرزاق الصنعاني في مصّنفه رقم (عبد قال اإلمامسند الحدیث:    )١(

، َعْن َعبَّاِد ْبِن ُأَنْیٍس، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، - وهو: ابن المعتمر–، َعْن َمْنُصوٍر -وهو: ابن راشد–َحدَّثََنا َمْعَمٌر   
  َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم قال، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:  
)، وعبد بن حمید في مسنده ٧٦١١في المسند رقم ()، وأحمد ١٥١أخرجه إسحاق بن راهویه في مسنده رقم (  

  الرزاق به بمثله.عبد عن -)١٤٣٧كما في المنتخب رقم (–
  

= 
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والمقصود بشاهد الصالة: أي: حاضر الصالة مع الجماعة مّمن كان غافًال عن وقتها، 
  فهذا ُیكتب له أجر خمٍس وعشرین صالة.

  ) إلى قولین:وشاهد الصالةواختلف العلماء في بیان العطف الوارد في قوله: (

). أي: والذي لمؤمن یغفر لها) عطف على قوله: (وشاهد الصالةذهب الطیبي إلى أّن قوله ( .١
یحضر لصالة الجماعة. وهذا یعني: أّن شاهد الصالة وقت األذان یحصل له مغفرة الذنوب، 

 درجًة.  خمس وعشرون وزیادة على ذلك

  .)١()تفضل صالة الجماعة على الفذ بسبٍع وعشرين درجةیؤّید هذا الرأي: روایة حدیث (

  .)٣(، والمباركفوري في (مرعاة المفاتیح))٢(لقدیر)وذهب إلى هذا الرأي: المناوي في (فیض ا
 - أي: للمؤذن–ه ) على كّل رطٍب، أي: یشهد للمؤذن حاضرها فُیكتب لشاهدوقیل: بعطف ( .٢

فإذا كتب لشاهد الجماعة بأذانه ذلك كان فیه خمٌس وعشرون صالة، ورجحه القاري وقال: "
على المؤذن یغفر له لبیان أن له إشارة إلى كتب مثله للمؤذن، ومن ثم عطفت هذه الجملة 

عطف على كل رطب  ثوابین المغفرة وكتابة مثل تلك الكتابة، واألظهر عندي أن شاهد الصالة
؛ ألنه مبتدأ كما اختاره الطیبي، ثم یحتمل أن یكون الضمیر في یكتب عطف خاص على عام

  .)٤(ا"اقً ى وسین وهو أنسب معنً ا. أو للمؤذّ ا وسیاقً له الشاهد، وهو أقرب لفظً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  دراسة رجال اإلسناد:  

 عباد بن أنیس المدني: -
)، وروى عنه منصور بن المعتمر، وقد ذكر اآلجري عن أبي داود قال: ٥/١٤١ذكره ابن حبان في الثقات (

  .-)١٠/٣١٣كما في تهذیب التهذیب البن حجر (–قة كان منصور ال یروي إال عن ث
  قال الباحث: هو صدوق.

 باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

  إسناده حسن، وفیه عباد بن أنیس فهو صدوق، ومثله حسن الحدیث.
  ویشهد له الحدیث الذي قبله، وعلیه فالحدیث صحیح لغیره.

  .)١٩٢٩ح الجامع رقم (وممن حسنه من العلماء: األلباني في صحی
  ).١٧٢یأتي تخریجه ص (   )١(
  ).٦/٢٤٦فیض القدیر للمناوي (   )٢(
  ).٢/٣٧٤مرعاة المفاتیح للمباركفوري (   )٣(
  ).٢/٥٦٧مرقاة المفاتیح للقاري (   )٤(
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ین الخمس والعشرین؟ قلت: الذي ظهر لي في یقال العیني: "فإن قیل: ما الحكمة في تع
 أمثالها بعشر حَسنة كل أن: المحمدّیة والعنایات الربانیة، واَألسرار اإللهیة، األنوار من المقامهذا 

 كان ُسوقه في صلى لو وكذا صلوات، عشر ثواب له َیحصل كان َبیته في صلى لو وأنه بالّنص،
 كان ما له یحصل بالجماعة صلى لو إنه ثم بعشِر، صالة كل صلوات، عشر ثواب له یحصل
 وأما. صالةً  عشرین ثواب فیصیر مثله، له وُیضاعف سوقه، وفي َبیته في الصالة من له یحصل

 أخرى صلوات خمس ثواب علیه اهللا فأنعم الخمسة، الفروض من افرضً  أدى فلكونه الخمسة؛ زیادة
 خمسةً  الجملة فیصیر علیه، منه وفضال إنعاما العشرین، على زیادة الخمسة، الفروض عدد یرظن

 األوساط، من والمائة: وألوف ومئات وعشرات آحاد: األعداد مراتب أن: آخر وجواب. وعشرین
  .)١("الكل حكم وللربع المائة، ربع والعشرون والخمسة أوساطها،: األمور وخیر

  هذا المطلب:ومن فوائد أحادیث 

أّن المؤّذن كّلما َعَال صوته وامتّد لمسافٍة أكثر ضوعف له األجر أكثر. یقول العیني في شرح  -
" : "المعنى: أنه یستكمل مغفرة اهللا إذا استوفى ُوسَعه في رفع ُیغفر له مدى صوتهلفظة: "

باب التمثیل  الَصوت، فیبلغ الغایة من المغفرة إذا بلغ الغایة من الصوت، والظاهر: أنه من
والتشبیه، بمعنى أن المكان الذي ینتهي إلیه الصوت لو قدر أن یكون ما بین أقصاه وبین 

. و"قیل: لو كانت صحیفة )٢(مقامه الذي هو فیه ذنوٌب تمال تلك المسافة، لغفرها اهللا له"
: خطایاه تبلغ مقدار ما یبلغ صوته لغفر له، وقیل: یعطى في الجنة قدر مبلغ صوته، وقیل

 . )٣(كنایة عن إنها مغفرة واسعة طویلة عریضة"

من فضائل المؤّذن: أنه یشهد له یوم القیامة كّل رطٍب ویابٍس، و"هذا یتناول اإلنس والجّن  -
هذا اإلكرام لهم یأتي . و )٤(وسائر الحیوانات، وسائر األشیاء المخلوقة من الرطب والیابس"

 .)٥(ة الشهود تزداد قّرة عیونهم""تكمیًال لسرورهم، وتطییًبا لقلوبهم، وبكثر 

فیه أّن من َحرَص على صالة الجماعة كّفر اهللا عنه خطایاه وذنوبه بین الصالة التي صّالها  -
 .    )٦(والصالة التي تلیها، وهذا یشمل جمیع الذنوب عدا الكبائر

    

                                                           
 ).٢/٤٦٣شرح سنن أبي داود للعیني (   )١(
  ).٢/٤٦٢( مصدر السابقال   )٢(
  ).١٠/٤٤٣التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٣(
 ).٢/٤٦٢شرح سنن أبي داود للعیني (   )٤(
  ).٢/٤٦٢( المصدر السابق   )٥(
 ).٢/٤٥١التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )٦(



  المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر محّددٍة ومتنّوعةٍ  
 

١٧١ 

 الفصل الثاني

  المطلب الرابع: صالة الجماعة.
ّثل في مضاعفة أجره إلى خمٍس لصالة الجماعة في المسجد فضٌل عظیٌم عند اهللا تم

  وعشرین درجة، أو سبٍع وعشرین درجة، وقد ورد في كال األمرین روایات موّزعة على النحو التالي:
 ) درجة:٢٥روایات ( .١

: َیُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َسِمعَ  َأنَّهُ  الُخْدِريِّ رضي اهللا عنه، َسِعیدٍ  أبورواه  ما منها
 .)١("َدَرَجةً  َوِعْشرِينَ  ِبَخْمسٍ  الَفذِّ  َصَالةَ  تـَْفُضلُ  الَجَماَعةِ  َالةُ صَ "

 َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ هریرة رضي اهللا عنه قال:  وكذلك ما رواه أبو
 اللَّْيلِ  َمالَِئَكةُ  َوَتْجَتِمعُ  ُجْزًءا، ْشرِينَ َوعِ  ِبَخْمسٍ  َوْحَدُه، َأَحدُِكمْ  َصَالةَ  الَجِميعِ  َصَالةُ  تـَْفُضلُ ": َیُقولُ 

ME  DF      I  H   G :ِشْئُتمْ  ِإنْ  َفاْقَرُءوا: ُهَرْیَرةَ  َأُبو َیُقولُ  ُثمَّ  "الَفْجرِ  َصَالةِ  ِفي النـََّهارِ  َوَمالَِئَكةُ 
K        JL  :٢()"٧٨(اإلسراء(.  

 َصَالةُ ": َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  ،رضي اهللا عنها َعاِئَشةَ ومنها كذلك ما روته 
  .)٣("َدرََجةً  َوِعْشرِينَ  َخْمًسا اْلَفذِّ  َصَالةِ  َعَلى َتزِيدُ  اْلَجَماَعةِ 

                                                           
فضــل صــالة الجماعــة، رقــم ) ٣٠: قــال اإلمــام البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب (األذان)، بــاب (ســند الحــدیث   )١(

)٦٤٦:(  
اللَّـِه ْبـِن عبد ، َعـنْ -وهـو: یزیـد–، َحـدَّثَِني اْبـُن الَهـاِد -وهو: ابن سعد–اللَِّه ْبُن ُیوُسَف، َأْخَبَرَنا اللَّْیُث عبد َحدَّثََنا

، َأنَُّه َسِمَع النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوسَ    لََّم َیُقوُل، وذكر الحدیث.َخبَّاٍب، َعْن َأِبي َسِعیٍد الُخْدِريِّ
  تخریج الحدیث:

 تفّرد به البخاري دون مسلم.
) فضل صالة الفجر فـي جماعـة، ٣١قال اإلمام البخاري في صحیحه، (كتاب األذان)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

  ):٦٤٨رقم (
، َقــاَل: -: ابـن أبـي حمـزةوهـو–، َقـاَل: َأْخَبَرَنــا ُشـَعْیٌب -وهـو: الحكـم بـن نـافع–َحـدَّثََنا َأُبـو الَیَمـاِن  ، َعـِن الزُّْهـِريِّ

الرَّْحَمِن، َأنَّ َأَبـا ُهَرْیـَرَة رضـي اهللا عنـه َقـاَل: َسـِمْعُت َرُسـوَل اللَّـِه عبـد َأْخَبَرِني َسِعیُد ْبُن الُمَسیِِّب، َوَأُبو َسـَلَمَة ْبـنُ 
  َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
) فضل صالة الجماعـة وبیـان التشـدد فـي ٤٢(كتاب المساجد ومواضع الصالة)، باب (خرجه مسلم في صحیحه أ

  من طریق معمر بن راشد، وشعیب بن أبي حمزة، كالهما عن الزهري به بنحوه.) ٦٤٩التخّلف عنها، رقم (
  ):٨٣٩الجماعة، رقم ( ) فضل٤٣قال اإلمام النسائي في سننه، كتاب (اإلمامة)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

ــاٍر َقــاَل: َحــدَّثَِني اْلَقاِســُم ْبــُن عبــد َأْخَبَرَنــا ُعَبْیــُد اللَّــِه ْبــُن َســِعیٍد َقــاَل: َحــدَّثََنا َیْحَیــى ْبــُن َســِعیٍد، َعــنْ  الرَّْحَمِن ْبــِن َعمَّ
ٍد، َعْن َعاِئَشَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، وذك   ر الحدیث.ُمَحمَّ

  
= 
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 ) درجة:٢٧روايات ( .٢

: َقالَ  َسلَّمَ وَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ : رضي اهللا عنهما ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ عبد منها ما رواه
  .)١("َدرََجةً  َوِعْشرِينَ  ِبَسْبعٍ  الَفذِّ  َصَالةَ  تـَْفُضلُ  الَجَماَعةِ  َصَالةُ "

وقد سلك العلماء مسالك عّدة في الجمع بین رواتي (خمس وعشرین) و(سبٍع وعشرین) 
  على النحو التالي:

، وأراد بقوله: " خص به قومًا بأعیانهماخمسة وعشرین جزءً في قوله: " أنّ فذهب فریٌق إلى 
  .)٢(" قومًا آخرینسبع وعشرین"

بخمسة  َأْعَلم بفضیلة صالة الجماعة على صالة الفذّ وقال آخر: إنه صلى  اهللا علیه وسلم 
 ،)٣(وعشرین جزءًا، ثم ُأْعِلم بعد ذلك بفضیلة صالة الجماعة بسبع وعشرین درجة، َفَأْعَلَم بذلك

، وقد )٤(الفضائل ال تُْنَسخالتاریخ، لكن العلماء تعقبوه بأّن  وتكّلف البعض برّده باعتبار تّعذر معرفة
ما أعلمه اهللا تعالى، وأوحاه إلیه من الفضل، فبلغه  في كل وقتٍ صلى اهللا علیه وسلم  ذكر النبي

  .)٦(عن الَخْمس ، فالسَّْبُع متأخرةٌ )٥(كما أوحي إلیه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 

  تخریج الحدیث:
) مــن طریــق ٨/٣٨٦)  عــن یحیــى القطــان، وأبــو نعــیم فــي الحلیــة (٢٤٢٢١أخرجــه أحمــد فــي المســند رقــم (

  یحیى القطان به بمثله.
  دراسة رجال اإلسناد:

 رجاله كلهم ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

 إسناده صحیح.
) فضــل صــالة الجماعــة، رقــم ٣٠ذان)، بــاب (قــال اإلمــام البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب (األ ســند الحــدیث:   )١(

)٦٤٥:(  
 ، َعــنْ -وهــو: مــولى ابــن عمــر–، َعــْن َنــاِفٍع -وهــو: ابــن أنــس–اللَّــِه ْبــُن ُیوُســَف، َقــاَل: َأْخَبَرَنــا َماِلــٌك عبد َحــدَّثََنا

  یث.اللَِّه ْبِن ُعَمَر: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدعبد
  تخریج الحدیث:

) فضل صالة الجماعة وبیان التشدد ٤٢أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب المساجد ومواضع الصالة)، باب (
  ) من طریق مالك به بمثله.٦٥٠في التخّلف عنها، رقم (

 ).١/٢٢٩انظر: المنتقى شرح الموّطأ للباجي (   )٢(
 ).١/٢٢٩( المصدر السابقانظر:    )٣(
 ).٤/١٣١٩ابن ماجه لمغلطاي ( انظر: شرح سنن   )٤(
 ).١٦-٦/١٥انظر: فتح الباري البن رجب (   )٥(
 ).٤/٢٥٩انظر: عمدة القاري للعیني (   )٦(
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جزاء كانت خمسة وعشرین الدرجة أصغر من الجزء، فإذا جزئت أ وفّصل بعضهم فقال: إن
العیني؛  كذا، و )٢(هذا القول )١(ُمُغْلَطايْ  وعشرین درجة، وردّ  ا، وٕاذا ُعدَّت درجات كانت سبعً اجزءً 

  .)٣(لورود اختالف العدد والقدر في الروایات مع اتحاد لفظ الدرجة في الصحیحین
وعشرین  سٍ صالة الجماعة في المسجد أفضل من صالة الفذ في المسجد بخموقیل: إّن 

هذا  وعشرین درجة، وردّ  في بیته بسبعٍ  درجة، وصالة الجماعة في المسجد أفضل من صالة الفذّ 
 َوِعْشرِينَ  َخْمًسا ُسوِقِه، َوِفي بـَْيِتِه، ِفي َصالَتِهِ  َعَلى ُتَضعَّفُ  الَجَماَعةِ  ِفي الرَُّجلِ  َصَالةُ القول، بروایة: "

  .)٥(")٤(ِضْعًفا

أن الصالة بسبع وعشرین درجة في بعض  ُیشعر بي الولید الباجيأوفهم بعضهم أن كالم 
الصلوات، وبخمس وعشرین في بعضها اآلخر؛ الختالف الصلوات في ذلك؛ لما ورد في حدیث 

ي فِ  حِ بْ الصُّ  ةُ َال صَ ، وَ ةٍ لَ يْـ لَ  فِ صْ نِ  امَ يَ قِ  لُ دِ عْ تَـ  ةٍ اعَ مَ ي جَ فِ  اءِ شَ عِ الْ  ةُ َال صَ ": رضي اهللا عنه مرفوًعا عثمان
  .)٧(")٦(ةٍ لَ يْـ لَ  امَ يَ قِ  لُ دِ عْ تَـ  ةٍ اعَ مَ جَ 

الصالة الخالیة من فضیلة الُخَطا إلیها، وفضیلة انتظارها، تفضل بخمس وعشرین،  وقیل:
  .)٨(والتي فیها الفضیلتان تفضل بسبع وعشرین

                                                           
هــــ)، مـــن  ٧٦٢اهللا البكجـــري المصـــري (ت عبـــد اهللا مغلطـــاي بـــن قلـــیج بـــنعبـــد هـــو الشـــیخ عـــالء الـــدین أبـــو   )١(

 ).٢٩٩رقم (مؤلفاته: إكمال تهذیب الكمال. تاج التراجم البن قطلوبغا 
 ).٤/١٣١٩انظر: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي (   )٢(
 ).٤/٢٥٩انظر: عمدة القاري للعیني (   )٣(
) فضـــل صــالة الجماعـــة، رقـــم ٣٠قـــال اإلمــام البخـــاري فـــي صــحیحه (كتـــاب األذان)، بــاب ( ســند الحـــدیث:   )٤(

)٦٤٧:(  
وهو: سلیمان بن –، َقاَل: َحدَّثََنا اَألْعَمُش -وهو: ابن زیاد–اِحِد الوَ عبد َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل، َقاَل: َحدَّثََنا

، َیُقــوُل: َســِمْعُت َأَبــا ُهَرْیــَرَة، َیُقــوُل: َقــاَل َرُســوُل اللَّــِه -وهــو: ذكــوان الســمان–، َقــاَل: َســِمْعُت َأَبــا َصــاِلٍح -مهــران
  َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
) فضــل صــالة الجماعــة وانتظــار ٤٩جــه مســلم فــي صــحیحه (كتــاب المســاجد ومواضــع الصــالة)، بــاب (أخر 

َصـَالُة الرَُّجـِل ) مـن طریـق أبـي معاویـة محمـد بـن خـازم الضـریر عـن األعمـش بـه بلفـظ: "٦٤٩الصالة، رقـم (
  ".ًعا َوِعْشِریَن َدَرَجةِفي َجَماَعٍة َتِزیُد َعَلى َصَالِتِه ِفي َبْیِتِه، َوَصَالِتِه ِفي ُسوِقِه، ِبضْ 

 ).٤/١٣١٩انظر: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي (   )٥(
 ).١٧٣یأتي تخریجه ص (   )٦(
 ).١/٢٢٩انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي (   )٧(
  ).٤/١٣١٩المصدر السابق (   )٨(
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اختالف الحال باختالف المصلین والصالة، فمن كمَّلها، وحافظ وذهب بعضهم: إلى أّن 
، فصالة الجماعة یتفاوت ثوابها في نفسها، بإكمالها في )١(من أخذ بشيء من ذلك علیها، كان فوق

حه    .)٣())٢(أبو موسى المدیني(نفسها، وٕاقامة حقوقها وخشوعها، على ما رجَّ

واختلفوا، فمنهم من قال: یتفاوت ثوابها بما یقترن بها من المشي إلى المسجد، وُبْعِده، وكثرة 
ًا، وكون المشي على طهارة، والتبكیر إلى المساجد، والمسابقة إلى الصف الجماعة فیه، وكونه عتیق

األول عن یمین اإلمام، أو وراءه، وٕادراك تكبیرة اإلحرام معه، والتأمین معه، وانتظار الصالة بعد 
  .)٤(الصالة، وغیر ذلك، وهو األظهر

ال مفهوم له عند وحاول البعض الجمع باعتبار أنه ال تنافي بین الحدیثین؛ لكون العدد 
  .)٦(ر القلیل ال ینافي الكثیركْ ذِ أّن ، و )٥(من العلماء كثیرٍ 

: وجه قصر أبواب الفضیلة على خمس وعشرین تارة، وعلى سبع )٧(يتِ شْ بِ ورِ قال التُّ و 
وعشرین أخرى، فالمرجع في ذلك إلى علوم النبوة، التي قصرت عقول األلباء عن إدراك ُجَملها 

ائدة فیما كشف به حضرُة النبوة، وهي اجتماع المسلمین مصَطفِّین كصفوف وتفاصیلها، ولعل الف
بأنه قد ظهر له أن  :ه العینيوردّ  الصالة، واالقتداء باإلمام، وٕاظهار شعائر اإلسالم، وغیرها.

ل ثواب عشر صلوات،  النصوص دلت على أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صلى في بیته َحصَّ
ة، وزیادة قه، فإذا صلى جماعة ضوعف له مثله إلى عشرین صالومثله ذلك صالته في سو 

من الفروض الخمسة، فأنعم علیه ثواب خمس صلوات أخرى مقابل عدد  االخمس؛ ألنه أدى فرضً 
 أو ألنّ ، علیه، فتصیر الجملة خمسة وعشرین الفروض الخمسة، وزیادة عشرین إنعامًا وفضًال منه

، وُأُلوف، والمئات من األوساط، وخیر األمور أوسطها، مراتب األعداد آحاد، وعشرات، ومئات
  .)٨(والخمسة والعشرون ربع المائة، وللربع حكم الكل

                                                           
  ).٤/١٣١٩المنتقى شرح الموطأ للباجي (   )١(
هـــ)، مــن مؤلفاتــه:  ٥٨١هــو الشــیخ أبــو موســى محمــد بــن أبــي بكــر عمــر بــن أحمــد المــدیني األصــبهاني (ت    )٢(

  ).١٢/٧٣٨تتّمة الغریبین. تاریخ اإلسالم للذهبي (
 ).٦/١٦انظر: فتح الباري البن رجب (   )٣(
  ).٦/١٦المصدر السابق (   )٤(
 ).٦/١٦انظر: فتح الباري البن رجب (   )٥(
 ).٤/٢٥٩عمدة القاري للعیني ( انظر:   )٦(
هـــ)، مــن مؤلفاتــه: شــرح مصــابیح الســنة. طبقــات  ٦٦٠هــو الشــیخ فضــل التوربشــتي الشــیرازي (ت فــي حــدود    )٧(

  ).٨/٣٤٩الشافعیة الكبرى للسبكي (
 ).٢٦٠-٤/٢٥٩انظر: عمدة القاري للعیني (   )٨(
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فذكر الِكْرماني أنه یحتمل ذلك؛ لمناسبة أعداد ركعات الیوم واللیلة، إذ  :وأما زیادة السَّْبع
بكون الرواتب  :العینيه وردّ  .)١(الفرائض سبع عشرة ركعة، والسنن الرواتب المؤكدة عشر ركعات

اثنتي عشرة ركعة، فتصیر تسعة وعشرین، فال تطابق الواقع، ثم قال: إن أیام الُعُمر سبعة، فإذا 
صلى الجماعة یزاد له على العشرین ثواُب سبع صلوات كل صالة من صلوات كل یوم ولیلة، من 

  .)٢(األیام السبعة، وأما الوتر فشرع بعد ذلك

اء، فیزید اهللا تعالى یعطي من شاء ما شم ذهب إلى أّن أن بعضه :ونقل السیوطي
ح روایة الَخْمس؛ لكون رواتها أكثر، وأن بعضهم ، وأن وینقص، كما یبسط الرزق بعض العلماء رجَّ

ح روایة السبع؛ لكونها زیادة من عدل حافظ   .)٣(رجَّ
   

  لمطلب الخامس: صالة النافلة في السّر دون أن یراه أحٌد.ا
دة دوٌر كبیٌر في قبول العبادة، وال تصّح عبادة إنسان إال بها، وكان من محاسن إلخالص العبا

ضوعف له في األجر، ومن هذه العبادات: صالة إخالص الرجل في عبادته إذا زاد  شریعتنا الغّراء أنّ 
  ضعًفا. ٌد، فإنه یضاعف له األجر إلى خمسٍة وعشرینالنافلة في السّر دون أن یراه أح

 َصَالةُ : "َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ رضي اهللا عنه قال:  )٤(لروميّ ا فعن صهیبٍ 
    .)٥("وعشرين خمًسا الناس أعين على َصَالَتهُ  تـَْعِدلُ : النَّاسُ  يـََراهُ  َال  َحْيثُ  َتَطوًُّعا الرَُّجلِ 

                                                           
 ).٤/١٣٩انظر: الكواكب الدراري للكرماني (   )١(
 ).٢٦٠-٤/٢٥٩ة القاري للعیني (انظر: عمد   )٢(
 ).١/١١٤تنویر الحوالك للسیوطي (   )٣(
هـ) في خالفة علّي، وقیل: قبل ذلك في المدینة.  ٣٨هو أبو یحیى صهیب بن سنان بن خالد الرومي، (ت    )٤(

 ).٣/٣٦٤اإلصابة البن حجر (
المطالب العالیة البن حجر رقم  كما في–قال اإلمام أبو یعلى الموصلي في مسنده الكبیر  سند الحدیث:   )٥(

)٥٧٤( -:  
َلفي، َعِن اْبِن ُصَهْیٍب، عَ  ْن َأِبیِه َحدَّثََنا ِإْبَراِهیُم ْبُن َسْعٍد، حدثنا َیْحَیى ْبُن َصاِلٍح، َعْن َجاِبِر ْبِن َغاِنٍم السُّ

  َوَسلََّم، وذكر الحدیث. ُصَهْیٍب َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیهِ 
  تخریج الحدیث:

تفّرد به أبو یعلى الموصلي، وهو غیر موجود في المسند المطبوع، ألن أبا یعلى له مسندان، صغیر وهو 
  المطبوع، وكبیر وهو مفقود، وهذا الحدیث في الكبیر المفقود.

سنده وقال: "وفیه راٍو لم ُیسّم"، ) إلى أبي یعلى في م١٦٤٨وعزاه البوصیري في إتحاف الخیرة المهرة رقم (
  ) وقال: "والتابعي لم ُیسّم".١٧٠٣ورقم (

  دراسة رجال اإلسناد:
 لم أعرفه. ابن صهیب: -

= 
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  وسبب هذه المضاعفة هو: 
َیاء، و() ُشِرَع للتقّرب به إخالنَّْفلأّن ( -١ ) ُشِرَع الَفْرضالًصا، وكّلما َكاَن أْخفى َكاَن أبعد َعن الرِّ

 .)١(إلشادة الّدین فإظهاره َأْوَلى

روایٍة أخرى عن رجٍل من أصحاب النبي صلى اهللا علیه وسلم قال: قال رسول اهللا جاء في  -٢
 َصَالةِ  َكَفْضلِ  النَّاِس، ِعْندَ  وُِّعهِ َتطَ  َعَلى يَزِيدُ  بـَْيِتهِ  ِفي الرَُّجلِ  َتطُوُّعُ صلى اهللا علیه وسلم: "

وهذا الحدیث وٕان كان ظاهره الوقف، فإنه یأخذ حكم ، )٢("َوْحَدهُ  الرَُّجلِ  َصَالةِ  َعَلى اْلَجَماَعةِ 
  ي واالجتهاد.أْ قال بالرّ ألنه ال یُ  ؛الرفع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
لفي:  -  جابر بن غانم السُّ

  قال أبو حاتم: شیخ، وذكره ابن حبان في الثقات.
  ).٦/١٤٣)، الثقات البن حبان (٢/٥٠١الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (

هو صدوق على أقل أحواله، وأما قول أبي حاتم: شیخ، فقد تعقبه الذهبي في تاریخ اإلسالم  قال الباحث:
  ) بقوله: "قلت: لم یضّعفه أحد".٤/٥٩١(

    الحكم على الحدیث:
  إسناده ضعیف، لجهالة حال ابن صهیب.

–) ٧٣٢٢وللحدیث شاهد آخر من حدیث صهیب بن النعمان: أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر رقم (
، ثنا َأیُّوُب ْبُن  –) ٣٨٠٩وعنه أبو نعیم في معرفة الصحابة رقم ( قال: َحدَّثََنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍّ اْلَمْعَمِريُّ

ِبیِع، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِهَاللِ  ، ثنا َقْیُس ْبُن الرَّ ُد ْبُن ُمْصَعٍب اْلُقْرُقَساِئيُّ ٍد اْلَورَّاُق، ثنا ُمَحمَّ اٍف، َعْن  ْبِن َیسَ ُمَحمَّ
َفْضُل َصَالِة الرَُّجِل ِفي َبْیِتِه َعَلى َصَالِتِه ُصَهْیِب ْبِن النُّْعَماِن، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللا َعَلْیِه َوَسلَّْم: "

) بعد أن عزاه ٢/٢٤٧". قال الهیثمي في مجمع الزوائد (َحْیُث َیَراُه النَّاُس، َكَفْضِل اْلَمْكُتوَبِة َعَلى النَّاِفَلةِ 
  للطبراني في الكبیر: "فیه محمد بن مصعب القرقسائي، ضعفه ابن معین، وغیره، ووثقه أحمد".

  ویشهد له أیًضا: الحدیث الذي بعده، وعلیه فالحدیث حسن لغیره.
  ).٢/٩٨وممن حسنه من العلماء: المناوي في التیسیر (  

  ).٢/٩٨التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )١(
  ):٤٨٣٥الرزاق الصنعاني في مصّنفه رقم (عبد قال اإلمام سند الحدیث:   )٢(

، َعْن ِهَالِل ْبِن َیَساٍف، َعْن َضْمَرَة ْبِن َحِبیِب -وهو: ابن المعتمر–، َعْن َمْنُصوٍر -وهو: سفیان–َعِن الثَّْوِريِّ   
ٍد َصلَّى اُهللا عَ    َلْیِه َوَسلََّم َقال، وذكر الحدیث.ْبِن ُصَهْیٍب، َعْن َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِب ُمَحمَّ

  تخریج الحدیث:  
عن أبي عوانة  -)٢٠٩٩٦كما في إتحاف المهرة البن حجر رقم (–أخرجه سعید بن منصور في سننه   

  ) من طریق سفیان الثوري. ٦٤٥٥الوضاح الیشكري، وابن أبي شیبة في مصّنفه رقم (
  مر به بمثله.كالهما: (أبو عوانة، الثوري) عن منصور بن المعت

  دراسة رجال اإلسناد:  
 رجاله كلهم ثقات. -

= 
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ماعة المسجد، ر صالة العبد في جأجْ  لُ ادِ عَ تُ  رّ صالة النافلة في السّ  وهذا یبّین بوضوٍح أنّ 
قوله: "إّن  - )١(وهو: ابن أبي بكر الصدیق– وقد نقل البغويُّ في "شرح السنة" عن القاسم بن محمد

  .)٢(صالة النافلة تفضل في الّسّر على العالنیة كفضل الفریضة في الجماعة"

 رضي اهللا عنه، ثَاِبتٍ  ْبنِ  َزْیدِ  نْ عَ لذلك كان من الهدي النبوي أن ُتَصلَّى النوافل في البیت، فَ   
 اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َفَصلَّى َحِصیٍر، ِمنْ  الَمْسِجدِ  ِفي ُحْجَرةً  اتََّخذَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َأنَّ 

 َبْعُضُهمْ  َفَجَعلَ  َناَم، َقدْ  َأنَّهُ  واَفَظنُّ  َلْیَلًة، َصْوَتهُ  َفَقُدوا ثُمَّ  َناٌس، ِإَلْیهِ  اْجَتَمعَ  َحتَّى َلَیاِليَ  ِفیَها َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ 
 َعَلْيُكْم، يُْكَتبَ  َأنْ  َخِشيتُ  َحتَّى َصِنيِعُكْم، ِمنْ  رََأْيتُ  الَِّذي ِبُكمُ  زَالَ  َما": َفَقالَ  ِإَلْیِهْم، ِلَیْخُرجَ  َیتََنْحَنحُ 

 ِإالَّ  بـَْيِتهِ  ِفي الَمْرءِ  َصَالةِ  َأْفَضلَ  فَِإنَّ  بـُُيوِتُكْم، ِفي النَّاسُ  َأيـَُّها َفَصلُّوا بِِه، ُقْمُتمْ  َما َعَلْيُكمْ  ُكِتبَ  َوَلوْ 
  .)٣("الَمْكُتوبَةَ  الصََّالةَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  الحكم على الحدیث:

  إسناده صحیح.
)، وسلسلة األحادیث الصحیحة رقم ٢٩٥٣وممن صححه من العلماء: األلباني في صحیح الجامع رقم (

 ): إسناده جّیٌد.٦٣٩)، وقال المنذري في الترغیب والترهیب رقم (٣١٤٩(
هـ)، أحد فقهاء المدینة السبعة. السیر  ١٠٦القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق (ت  هو الشیخ أبو محمد   )١(

  )..٥/٥٣للذهبي (
  ).٤/١٣٠شرح السنة للبغوي (   )٢(
) ما ُیكره من ٣قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب االعتصام بالكتاب والسنة)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

  ):٧٢٩٠م (كثرة السؤال وتكّلف ما ال یعنیه، رق
، وهو: ابن خالد–ثََنا ُوَهْیٌب ، َحدَّ -وهو: ابن مسلم الصفار–، َأْخَبَرَنا َعفَّاُن -وهو: ابن راهویة–َحدَّثََنا ِإْسَحاُق 

ْیِد ، ُیَحدُِّث َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعیٍد، َعْن زَ -وهو: سالم بن أبي أمیة–َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َسِمْعُت َأَبا النَّْضِر 
  ْبِن ثَاِبٍت: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم اتََّخَذ ُحْجَرًة ِفي الَمْسِجد، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
األعلى بن حماد، عبد ) عن٧٣١) صالة اللیل، رقم (٨١أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب األذان)، باب (

) استحباب صالة النافلة في بیته، وجوازها ٢٩وقصرها)، باب (ومسلم في صحیحه (كتاب صالة المسافرین 
  ) من طریق بهز بن أسد العّمي. ٧٨١في المسجد، رقم (

  كالهما: (عبد األعلى، بهز بن أسد) عن وهیب بن خالد به بمثله.
) ما یجوز من الغضب والشّدة ألمر اهللا، رقم ٧٥وأخرجه البخاري في صحیحه (كتاب األدب)، باب (

)، عن محمد بن جعفر، ومعلًقا عن المّكي بن إبراهیم، ومسلم في صحیحه (كتاب صالة المسافرین ٦١١٣(
) من طریق محمد ٧٨١) استحباب صالة النافلة في بیته، وجوازها في المسجد، رقم (٢٩وقصرها)، باب (

  بن جعفر.
ي النضر مولى عمر بن اهللا بن سعید، عن سالم أبعبد كالهما: (محمد بن جعفر، المكي بن إبراهیم) عن

  عبید اهللا، عن بسر بن سعید به بنحوه.
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یفتي بهذا بعد سماعه هذا الحدیث. یقول السائب بن  رضي اهللا عنه وكان زید بن ثابت  
: رضي اهللا عنه ثَاِبتٍ  ْبنُ  َزْیدُ  ِلي َفَقالَ  اْلَمْسِجِد، ِفي ِإالَّ  ُأَصلِّي ال ُكْنتُ : رضي اهللا عنه )١(خّباب

  .)٢("نُورٌ  بـَْيِتهِ  ِفي الرَُّجلِ  َوَصَالةُ  اْلَمْكُتوبََة، ِإالَّ  اْلَمْسِجدِ  ِفي َصالَتهٍ  ِمنْ  َأْفَضلُ  بـَْيِتهِ  ِفي الرَُّجلِ  َصَالةُ "

 البیت كولیتبرّ  یاء،الرّ  من وأبعد أخفى لكونه ؛البیت في افلةالنّ  على حثّ  إنما": النووي قال
  .)٣("الشیطان منه وینفر الرحمة، فیه فتنزل بذلك

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:
 ،كذلك فالمرأة ،له مفهوم فال ،غالبيٌّ  جلالرّ  رُ كْ ذِ أن هذا األجر یشمل الرجال والنساء مًعا، و" -

 .)٤("الرجال شقائق والنساء

 فيفریضة، یقول الطحاوي: "نّص أهل العلم أن المراد بهذه الصالة هي صالة النافلة ال ال -
 في علیها البیوت في النوافل الصلوات وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول تفضیل هذا زید حدیث

 منازلهم في صلواتهم أن على به خاطبهم الذي السالم علیه منه بذلك الخطاب وكان المساجد،
 .)٥("المكتوبات الصلوات غیر مسجده في صلواتهم من أفضل

 على لهمْ حَ  یجوز وال ،تقتضیه الباب أحادیث وجمیع ،النافلة المراد أنّ  :الصواب"یقول النووي: 
  .)٦("الفریضة

، ونقل اإلجماع )٧("البیت في المطلقة وافلالنّ  لفعْ  ةأفضلیّ  على العلماء فقاتّ ویقول العراقي: "
  .)٨(أیًضا: ابن العربي في شرح الموطأ

اویح بالجماعة أفضل َحَمَل حدیث زید بن ثابت على قال البیهقي: "من قال: إّن فْعل صالة التر  -
غیر صالة التراویح أو على زمان النبي صلى اهللا علیه وسلم حین كان یخشى أن ُتكتب 

 .)٩(علیهم"

                                                           
 ).١٧-٣/١٦هو السائب بن خباب صاحب المقصورة. اإلصابة البن حجر (   )١(
) عن شبابة عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن ٦٥٢٠رواه ابن أبي شیبة في المصّنف رقم (   )٢(

  خباب به.
  )٦/٦٨شرح النووي على صحیح مسلم (   )٣(
 ).٤/٢٢٠فیض القدیر للمناوي (   )٤(
  ).٢/٧٣شرح مشكل اآلثار للطحاوي (   )٥(
 ).٦/٦٧شرح النووي على صحیح مسلم (   )٦(
 ).٣/٣٦طرح التثریب للعراقي (   )٧(
  ).٣/١٧١المسالك في شرح موطأ مالك البن العربي (   )٨(
  ).١٢٤فضائل األوقات للبیهقي رقم (   )٩(
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یدّل الحدیث على استحباب فْعل صالة التطّوع في البیوت، وأّن فْعلها فیها أفضل من ِفْعلها  -
كالمسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد األقصى، في المساجد ولو كانت المساجد فاضلًة 

 بـَْيِتهِ  ِفي اْلَمْرءِ  َصَالةُ عند أبي داود بلفظ: " رضي اهللا عنه والدلیل علیه روایة زید بن ثابت
 .)١("اْلَمْكُتوبَةَ  ِإالَّ  َهَذا، َمْسِجِدي ِفي َصَالتِهِ  ِمنْ  َأْفَضلُ 

-  السالم علیه النبي مسجد في منها أفضل البیت في النافلة كانت فإذاالبّر: "عبد یقول ابن
 سلك ومن والشافعي مالك كان ولهذا؟ هذا من أبین فضلٍ  فأيُّ  - صالةٍ  بألف فیه والصالة
  . )٢("نافلةٍ  كلّ  في أفضل البیت في االنفراد نوْ یرَ  سبیلهما

                                                           
) صالة الرجل ١٩٨اإلمام أبو داود في سننه (كتاب تفریع أبواب الركوع والسجود)، باب (قال  سند الحدیث:   )١(

  ):١٠٤٤التطوع في بیته، رقم (
ْن اللَِّه ْبُن َوْهٍب، َأْخَبَرِني ُسَلْیَماُن ْبُن ِبَالٍل، َعْن ِإْبَراِهیَم ْبِن َأِبي النَّْضِر، عَ عبد َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َصاِلٍح، َحدَّثََنا

، َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعیٍد، َعْن َزْیِد ْبِن ثَاِبٍت، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم -وهو: سالم بن أبي أمیة–َأِبیِه 
  َقاَل، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
جم الكبیر رقم والطبراني في المع ) من طریق الوحاظي،٢٠٥٨أخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثار رقم (

وعنه أبو نعیم –) ٥٤٤)، وفي المعجم الصغیر رقم (٤١٧٨)، وفي المعجم األوسط رقم (٤٨٩٣(
  ) من طریق إسماعیل بن أبي أویس.٦٠)، وتمام في فوائده رقم (١/٤٣٢األصبهاني في تاریخ أصبهان (

  كالهما: (الوحاظي، إسماعیل) عن سلیمان بن بالل به بمثله.
  د:دراسة رجال اإلسنا

 إبراهیم بن سالم بن أبي النضر التیمي، المعروف بـِ(بردان): -
وثقه ابن معین، ابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: ُوّثق، وقال الباجي: ال بأس به، وقال 

  ابن حجر: صدوق.
بن حبان )، الثقات ال٥/٤٥١الطبقات الكبرى البن سعد ()، ٧٢٥رقم ( -روایة الدوري–تاریخ ابن معین 

)، تقریب التهذیب البن حجر رقم ٣/١١٢٤)، التعدیل والتجریح للباجي (١/٢١٢)، الكاشف للذهبي (٨/٥٦(
)١٧٦.(  

  قال الباحث: هو ثقة.
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  قال الباحث: إسناده صحیح.

ریج أحادیث اإلحیاء للعراقي )، تخ١/٣٤١وممن صّححه من العلماء: ابن الملقن في تحفة المحتاج (
 ).١٣٠٠)، وفي تعلیقه في المشكاة رقم (٩٥٩)، واأللباني في صحیح سنن أبي داود رقم (١/٢٣٩(

 ).٢/٧٣البر (عبد االستذكار البن   )٢(
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نت بألف : "فعلى هذا، لو صّلى نافلًة في مسجد المدینة كا)١(باديأیقول شمس الحق العظیم 
صالٍة على القول بدخول النوافل في عموم الحدیث، وٕاذا صّالها في بیته كانت أفضل من 

  .)٢(ألف صالٍة، وهذا ُحْكُم المسجد الحرام وبیت المقدس"

قال النووي: "خیر صالة المرء في بیته إال المكتوبة: هذا عامٌّ في جمیع النوافل المرتّبة مع  -
وافل التي هي من شعائر اإلسالم، وهي: العید والكسوف الفرائض والمطلقة إال في الن

واالستسقاء وكذا التراویح على األصّح، فإنها مشروعة في جماعٍة في المسجد، واالستسقاء في 
  .)٣(الصحراء، وكذا العید إذا ضاق المسجد"

  

  ذان ثنتي عشرة سنة.المطلب السادس: من داوم على األ
شرٌف جسیم؛ ألنه مؤتمٌن على أجّل عبادٍة ُشِرَعْت بعد للمؤّذن عند اهللا فضٌل عظیٌم، و   

الشهادتین وهي الصالة المفروضة، لذلك جاء في األحادیث أنه ُیغفر له مدى صوته، ویشهد له كّل 
  رطٍب ویابٍس، وغیر ذلك من األجور الوفیرة التي جاءت بها الروایات النبویة.

، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه ماي اهللا عنهرض اْبِن ُعَمرَ ذان: ما جاء عن ومن فضائل األ  
ِبُكلِّ َمْن َأذََّن ثِْنَتْي َعْشَرَة َسَنًة َوَجَبْت َلُه اْلَجنَُّة، وَُكِتَب َلُه بَِتْأِذيِنِه ُكلَّ يـَْوٍم ِستُّوَن َحَسَنًة، وَ "َوَسلََّم َقاَل: 

  .)٤("ِإقَاَمٍة َثَالثُوَن َحَسَنةً 

                                                           
هـــ). مــن مؤلفاتــه:  ١٣٢٩هــو الشــیخ شــمس الحــق أبــو الطیــب محمــد بــن علــي الصــدیقي العظــیم أبــادي (ت    )١(

 ).٣٠٢-٦/٣٠١الم للزركلي (عون المعبود. األع
  ).٣/٢٥٦عون المعبود للعظیم أبادي (   )٢(
 ).٦/٧٠شرح النووي على صحیح مسلم (   )٣(
) فضل األذان وثواب ٥قال اإلمام ابن ماجه في سننه (كتاب األذان والسنة فیه)، باب ( سند الحدیث:   )٤(

  ):٧٢٨المؤذن، رقم (
ُد ْبُن َیْحَیى َوالْ  ُل، َقاَال: َحدَّثََناَحدَّثََنا ُمَحمَّ اللَِّه ْبُن َصاِلٍح، َقاَل: َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َأیُّوَب، عبد َحَسُن ْبُن َعِليٍّ اْلَخالَّ

، َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى - وهو: مولى ابن عمر–، َعْن َناِفٍع -الملكعبد وهو:–َعِن اْبِن ُجَرْیٍج 
  َم َقال، وذكر الحدیث.اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّ 

  تخریج الحدیث:
) عن عمر بن الخطاب السجستاني، والطبراني في المعجم األوسط رقم ٥٩٣٣أخرجه البزار في مسنده رقم (

) من طریق علي بن داود القنطري، ٩٣٠) عن مّطلب بن شعیب، والدارقطني في سننه رقم (٨٧٣٣(
من طریق محمد بن  -)٢٠٣٨في السنن الكبرى رقم ( وعنه البیهقي–) ٧٣٦والحاكم في المستدرك رقم (

اهللا، والبیهقي في عبد ) من طریق إسماعیل بن٤٣٢٤إسماعیل السُّلمّي، وأبو نعیم في معرفة الصحابة رقم (
= 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 

) من طریق ُحمید ٤١٨) من طریق خیر بن عرفة، والبغوي في شرح السنة رقم (٢٠٣٨السنن الكبرى رقم (
  الدارمي. بن زنجویه وعثمان بن سعید

  اهللا بن صالح به بمثله.عبد جمیعهم: (عمر، مطلب، علي، محمد، إسماعیل، خیر، حمید، عثمان) عن
اهللا بن لهیعة وقد عبد قال الحاكم عقبه: "هذا حدیث صحیح على شرط البخاري، وله شاهٌد من حدیث

  استشهد به مسلم رحمه اهللا".
–) ٧٣٧)، والحاكم في المستدرك رقم (٩٢٩ي سننه رقم (وطریق ابن لهیعة المذكورة: أخرجها الدارقطني ف

اهللا بن وهب، عن ابن لهیعة، عن عبید اهللا عبد من طریق -)٢٠٣٨وعنه: البیهقي في السنن الكبرى رقم (
  بن أبي جعفر، عن نافع به بمثله.

  دراسة رجال اإلسناد: 
 عبد اهللا بن صالح كاتب اللیث: -

اد: مأمون، وابن معین، وقال أبو زرعة: حسن الحدیث، وقال أیًضا: الملك بن شعیب بن اللیث وز عبد وثقه
  لم یكن عندي ممن یتعّمد الكذب، وكان حسن الحدیث.

وقال أبو هارون الخریبي: ما رأیت أثبت من أبي صالح، قال: وسمعت یحیى بن معین یقول: هما ثبتان 
  مسلمة بن قاسم: ال بأس به. ثبت حفٍظ، وثبت كتاٍب، وأبو صالح كاتب اللیث ثبت كتاٍب، وقال

وقال ابن عدي: لعبد اهللا بن صالح روایات كثیرة عن صاحبه اللیث بن سعد، وعنده عن معاویة بن صالح 
 نسخة كبیرة، ویروي عن یحیى بن أیوب صدًرا صالًحا، ویروي عن ابن لهیعة أخباًرا كثیرًة، ومن نزول رجاله

إال أنه یقع في حدیثه في أسانیده ومتونه غلط وال یتعمد  اهللا بن وهب، وهو عندي مستقیم الحدیث،عبد
  الكذب.

وقال الذهبي: فیه لین صاحب حدیث، وقال مرة: صالح الحدیث له مناكیر فتجتنب مناكیره، وقال ابن 
  حجر: صدوٌق كثیر الغلط، ثبٌت في كتابه، وكانت فیه غفلة.

ره متماسًكا ثم فسد بأخرة، ولیس هو بشيٍء، قال: اهللا بن أحمد: سألت أبي عنه؟ فقال: كان أول أمعبد وقال
اهللا بن عبد وسمعت أبي ذكره یوًما فذّمه وكرهه، وقال زیاد بن أیوب: نهاني أحمد بن حنبل أن أروي حدیث

صالح، وقال ابن معین: أقل أحوال أبي صالح كاتب اللیث أنه قرأ هذه الكتب على اللیث فأجازها له، وقال 
ى بن معین یوثقه وعندي كان یكذب في الحدیث، وقال ابن المدیني: ضربت على صالح جزرة: كان یحی

اهللا بن صالح وما أروي عنه شیًئا، وقال النسائي: لیس بثقٍة، وقال ابن یونس: روى عن اللیث عبد حدیث
  مناكیر، ولم یكن أحمد بن شعیب یرضاه، وقال الحاكم: ذاهب الحدیث.

جدا یروي َعن اْألَْثَبات َما ال یشبه َحِدیث الثَِّقات َوِعْنده اْلَمَناِكیر اْلَكِثیَرة َعن وقال ابن حبان: "ُمنكر الَحِدیث 
ة َوَكاَن ِفي َنفسه َصُدوًقا یْكتب للیث بن سعد اْلحساب َوَكاَن َكاتبه على الغالت َوإِنََّما َوقع  َأقوام مشاهیر َأِئمَّ

سوء َسِمعت بن ُخَزْیَمة َیُقول َكاَن َلُه َجار َبینه َوَبینه َعَداَوة َفَكاَن  اْلَمَناِكیر ِفي َحِدیَثة من قبل َجار َلُه رجل
اهللا بن َصالح ویطرح ِفي عبد اهللا بن َصالح َویْكتب ِفي قرطاس ِبَخط یشبه خطّ عبد یضع الَحِدیث على شیخ
  َوقع اْلَمَناِكیر ِفي أخباره". اهللا َفیحدث ِبِه فیتوهم َأنه خطه وسماعه َفمن ناحیتهعبد َداره ِفي وسط كتبه فیجده

وهذا الذي ذكره ابن حبان ذكره أبو حاتم الرازي فقال: األحادیث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره 
فأنكروها علیه أرى أن هذا مما افتعل خالد بن نجیح، یفتعل الكذب ویضعه في كتب الناس، ولم یكن وزن 

  أبي صالح وزن الكذب، كان رجًال صالًحا.
= 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  لذلك قال الخلیلي: كاتب اللیث كبیر، ولم یتفقوا علیه ألحادیث رواها یخالف فیها.

)، سؤاالت ابن طالوت البن معین ١١/١٥٥)، تاریخ بغداد للخطیب (٥/٨٦الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (
)، الكامل البن عدي ٢/٨٣٦)، التعدیل والتجریح للباجي (١٥/٩٩)، تهذیب الكمال للمزي (٢رقم (

)، تقریب التهذیب البن ١٨٤)، من ُتكّلم فیه وهو موثق للذهبي رقم (١/٥٦٢)، الكاشف للذهبي (٥/٣٤٢(
)، ٥٧٣)، المجروحین البن حبان رقم (٥٠٦٧)، ورقم (٤٩١٩)، العلل ألحمد رقم (٣٣٨٨حجر رقم (

التهذیب البن )، تهذیب ٧/٤٠٥)، إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي (٣٣٤الضعفاء والمتروكون للنسائي رقم (
  ).١/٤٠٠)، اإلرشاد للخلیلي (٥/٢٦٠حجر (

): "وبكّل حاٍل، كان ١٠/٤٠٥قال الباحث: هو صدوق یخطئ، وأوسط األقوال فیه قول الذهبي في السیر (
صدوًقا في نفسه، من أوعیة العلم، أصابه داء شیخه ابن لهیعة، وتهاون بنفسه حتى ضُعف حدیثه، ولم 

): ٢/٤٤٢دیث التي نقموها علیه معدودة في سعة ما روى"، وقال أیًضا في المیزان (ُیترك بحمد اهللا، واألحا
اهللا وال ینسبه وهو هو"، ثم عبد "روى عنه البخاري في الصحیح على الصحیح، وكان یدلسه فیقول: حدثنا

یثهم في قال: "وفي الجملة ما هو بدون نعیم بن حماد، وال إسماعیل بن أبي أویس، وال سوید بن سعید، وحد
  الصحیحین، ولكل منهم مناكیر تغتفر في كثرة ما روى، وبعضها منكر واه، وبعضها غریب محتمل".

 یحیى بن أیوب المصري: -
كما نقله مغلطاي عن الترمذي والذي –وثقه ابن معین، وقال مرة: لیس به بأس، وقال مرة: صالح، والبخاري 

د :حافظ، وٕابراهیم الحربي، والدارقطني، وقال مرة: في ، ویعقوب بن سفیان الفسوي وزا-في المطبوع: صدوق
  بعض أحادیثه اضطراب، وذكره ابن حبان وابن شاهین في الثقات.

وقال أبو حاتم: محله الصدق، یكتب حدیثه وال یحتج به، وقال النسائي: لیس به بأس، وقال مرة: لیس 
مد یقول: یحیى بن أیوب یخطئ خطأ بالقوي، وقال أبو داود: صالح، وقال الساجي: صدوق یهم كان أح

كثیًرا، وقال الحاكم: إذا حّدث من حفظه یخطئ، وما حّدث من كتابه فلیس به بأس، وقال ابن عدي: ال 
  أرى في حدیثه إذا روى عن ثقٍة حدیثًا منكًرا، وهو عندي صدوٌق ال بأس به.

  وقال الذهبي وابن حجر: صدوق.
  منكر الحدیث، وذكره العقیلي في الضعفاء،  وقال أحمد: سيء الحفظ، وقال ابن سعد:

  وقال أبو محمد األشبیلي، وأبو الحسن القطان: ال یحتج به، زاد ابن القطان: لسوء حفظه.
رقم  - روایة الدارمي–)، تاریخ ابن معین ٢/١٣٧)، (١/٩٨( -روایة ابن محرز–تاریخ ابن معین   
)، إكمال تهذیب الكمال ٢٠٢ل الكبیر للترمذي رقم ()، العل١/٥٧)،  من كالم أبي زكریا في الرجال (٧١٩(

)، الثقات البن حبان ١/٩٨)، سنن الدارقطني (١٤/٩٥)، علل الدارقطني (٢٨٨-١٢/٢٨٧لمغلطاي (
)، ٩/١٢٨)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (١٥٩٤)، تاریخ أسماء الثقات البن شاهین رقم (٧/٦٠٠(

)، من تكلم فیه وهو ٦١٣٧)، الكاشف للذهبي (٩/٥٥بن عدي ()،الكامل ال٣١/٢٣٠تهذیب الكمال للمزي (
)، ٤١٢٤)، (٤١٢٣)، العلل ألحمد رقم (٧٥١١)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٣٦٧موثق رقم (

  ).٤/٣٩١)، الضعفاء الكبیر للعقیلي (٤١٢٥(
جّنبها أرباب ): "له غرائب ومناكیر یت٨/٦قال الباحث: هو صدوق، وتوسط فیه الذهبي فقال في السیر (

 الصحاح، وینّقون حدیثه، وهو حسن الحدیث".
= 



  المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر محّددٍة ومتنّوعةٍ  
 

١٨٣ 

 الفصل الثاني

د في ظاهره أن المؤذن ال ُیكتب له هذا القدر إال إذا تّم له التأذین ثنتي وهذا الحدیث یفی  
  .)١(عشرة سنة؛ ألنه رّتب كّل ما ُذِكر على ذلك

 َأذَّنَ  َمنْ مرفوًعا: " ماوورد في أجر المؤذن حدیٌث آخر من حدیث ابن عباٍس رضي اهللا عنه  
  . )٢("النَّارِ  ِمنَ  بـََراَءةٌ  َلهُ  ُكِتَبتْ  ُمْحَتِسًبا ِسِنينَ  َسْبعَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
: ثقة، لكنه متهم بالتدلیس، وذكره ابن حجر في طبقات العزیز بن جریج القرشيعبد عبد الملك بن -

 ) في المرتبة الثالثة التي ال ُیقبل حدیثها إال بالتصریح بالسماع.٨٣المدلسین رقم (
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  حدیث:الحكم على ال
اهللا بن صالح وفیه عنعنعة ابن جریج وهو مدلٌس من الثالثة ولم یصّرح بالسماع، عبد إسناده ضعیف لضعف

اهللا بن وهب عن ابن لهیعة، وهذا عبد من طریق -كما في التخریج–لكن الحدیث یتقوى من طریٍق أخرى 
 بن وهب عنه قبل اهللاعبد إسناد صحیح، فإن ابن لهیعة وٕان كان ضعف بسبب اختالطه فإن روایة

  االختالط.
  وعلیه فالحدیث حسن لغیره.  
  )، ولعّله بشواهده. ٤٢وممن صححه من العلماء: األلباني في سلسلة األحادیث الصحیحة رقم (  

  ).١٠/٧٠التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )١(
  ):٢٠٦) ما جاء في فضل األذان، رقم (٤٠( قال اإلمام الترمذي في سننه (كتاب أبواب الصالة)، باب سند الحدیث:   )٢(

ُد ْبُن ُحَمْیٍد الرَّاِزيُّ َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو ُتَمْیَلَة  وهو: –َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َحْمَزَة  -وهو: یحیى بن واضح–َحدَّثََنا ُمَحمَّ
َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه  ، َعْن اْبنِ - وهو: ابن جبر–، َعْن ُمَجاِهٍد -وهو الجعفي–، َعْن َجاِبٍر -السكري

  َعَلْیِه َوَسلََّم َقال، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

)، ٧٢٧) فضل األذان وثواب المؤذنین، رقم (٥أخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب األذان والسنة فیه)، باب (
، وابن شاهین في الترغیب في )٥٦٠)، والطبراني في المعجم الكبیر رقم (٤٩٣٧والبزار في مسنده رقم (

)، وقاضي المارستان في مشیخته رقم ٢/٣٣)، وأبو نعیم في تاریخ أصبهان (٥٦٠فضائل األعمال رقم (
  ) من طریق أبي ُتمیلة، عن أبي حمزة السكري، عن جابر الجعفي به بمثله.٥٧٨(
وثواب المؤذنین، رقم  ) فضل األذان٥أخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب األذان والسنة فیه)، باب ( و
) من طریق مختار بن غسان، والطوسي في مختصر األحكام ١٥٧٩)، وابن بشران في أمالیه رقم (٧٢٧(

  ) من طریق إسماعیل بن أبان.٦٥/١٨٨رقم (
  كالهما: (مختار، إسماعیل) عن حفص بن عمر األزرق، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس به بمثله.

  .قال الترمذي: حدیث غریب
  دراسة رجال اإلسناد:

 : ضعیف.محمد بن حمید الرازي -
 : ضعیف.جابر الجعفي -
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

= 
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أما المناوي فقد شرط شرًطا آخر لتحصیل هذا األجر، هو: أن یحتسب األذان عند اهللا 
 جد ا ، مستدال  بحدیث ابن عباس السابق، والصحیح أن الحدیث ضعیف)١(دون أن یتخذ علیه أجًرا

   علیه.ال تقوم به الحجة على اشتراط هذا، ویفید هذا شمول األجر لمن احتسب أو أخذ ماًال 
بقوله:  )٢(ووجه اشتراط مدة ثنتي عشرة عاًما الكتساب هذا األجر بّینه الجالل البلقیني

 العشر أنّ  اهللا سنة ومن ،عشرها عشر واالثنتي ،سنةً  وعشرون مئة األقصى رَ مْ العُ  أنّ  :حكمته"
̀   Mc  b  a الكل مقام یقوم  _  ^L  :اهللا إلى عاءبالدّ  قتصدّ  فكأنه، )١٦٠(األنعام 
 العمر عشر فإنها سنین سبع خبر وأما دونه؟ فكیف عشره هذا الذي القدر هذا عاش ولو عمره كلّ 

  .)٣("الغالب
 المدة لهذه ركِ وذُ  فیه، خالف ال الذي الوجوب استحقاق استحقهاوتعقبه الصنعاني بقوله: "  

  .)٤("تنهض ال الحكمة من وجهٌ 
  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

فیه، یقول األلباني:  المذكورة المدة هذه أذانه على المثابر للمؤذن ظاهرٌ  فضلٌ في هذا الحدیث  -
 وال ورائه رزًقا، من یبتغي ال تعالى، اهللا لوجه خالًصا أّذن بمن مشروطٌ  ذلك أنّ  یخفى "وال

 والشعیرة العظیمة، العبادة هذه أنّ  حق ا له ُیْؤَسف مما سمعًة". ثم قال: "وٕانّ  وال ریاًء،
 یؤّذن منهم أحًدا ترى تكاد فال بالدنا، في عنها المسلمین علماء انصرف أكثر قد میة،اإلسال

 على اإلمامة، یتهافتون تراهم بینما بها، القیام من خجلوا ربما بل اهللا، شاء ما ما إال مسجدٍ  في
 .)٥(الزمان" هذا غربة من المشتكى اهللا فإلى! ویتخاصمون بل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  الحكم على الحدیث:  
  إسناده ضعیف جد ا، والعلة فیه:  
  محمد بن حمید الرازي وجابر الجعفي، وهما ضعیفان. -
)، والنووي في ٢/٢٨٠نة (، البغوي في شرح الس-كما في التخریج–وممن ضعفه من العلماء: الترمذي   

 ). ٨٥٠)، واأللباني في سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة رقم (٧٨٥خالصة األحكام رقم (
 ).٢/٣٩٣انظر: التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )١(
هـــ). مــن مؤلفاتــه:  ٨٢٤الرحمن بــن عمــر بــن رســالن البلقینــي (ت عبــد هــو الشــیخ جــالل الــدین أبــو الفضــل   )٢(

  ).٤/١٠٦إلفهام لما في صحیح البخاري من اإلبهام). الضوء الالمع للسخاوي (ا
  ).٦/٤٧نقله المناوي في فیض القدیر (   )٣(
 ).١٠/٧٠التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٤(
  ).١/١٠٤سلسلة األحادیث الصحیحة لأللباني (   )٥(
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. وفیه أیًضا داللة على أّن )١(الصالة على الشَّْطر من أْجر األذان فیه دلیٌل على أّن أْجر إقامة -
 .)٢(اإلقامة فرادى ألنها نصف أجر األذان

على أفضلیة المؤذن على اإلمام، وقد رّجح هذا ابن تیمیة  أخذ العلماء من هذا الحدیث دلیًال  -
 باب من اإلمامة وألن ؛-: مثل فضائل المؤذنأي– هذا مثل اإلمامة فضل في یجئ لمبقوله: "
 ربما حتى والرئاسة الشرف من فیها لما فتنة وهي ،...الصغرى اإلمامة هي إذ والوالیة اإلمامة

 مضرٌّ  وهذا األرض في العلو إرادة من هو الذي واإلمارات الوالیات طلب مثل طلبها كان
 .)٣("ینبالدِّ 

على اإلمامة، وكذا من بعده "أجاب هؤالء عن مواظبة النبي صلى اهللا علیه وسلم  قال النووي:
من الخلفاء واألئمة ولم یؤّذنوا: بأنهم كانوا مشغولین بمصالح المسلمین التي ال یقوم غیرهم 
فیها مقامهم، فلم یتفّرغوا لألذان ومراعاة أوقاته، وأما اإلمامة فال بّد لهم من صالٍة، ویؤید هذا 

 ُكْنتُ  َلوْ لخطاب رضي اهللا عنه قال: (التأویل ما رواه البیهقي بإسناٍد صحیٍح عن عمر بن ا
  .)٥(")٤()َألَذَّْنتُ  اْلِخَالَفةِ  َمعَ  اْألََذانَ  ُأِطيقُ 

  

  المطلب السابع: رّد السالم بلفظ: "السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته".
  ورد فیه الحدیث التالي:

 ِفي َوُهوَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى َمرَّ  َرُجًال  َأنَّ  ،رضي اهللا عنه ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ 
 اللَِّه، َوَرْحَمةُ  َعَلْیُكمْ  السََّالمُ : َفَقالَ  آَخرُ  َرُجلٌ  َفَمرَّ  ،"َحَسَناتٍ  َعْشرُ ": َفَقالَ  َعَلْیُكْم، السََّالمُ : َفَقالَ  َمْجِلسٍ 

 َثَالثُونَ ": َفَقالَ  َوَبَرَكاُتُه، اللَّهِ  َوَرْحَمةُ  َعَلْیُكمْ  سََّالمُ ال: َفَقالَ  آَخرُ  َرُجلٌ  َفَمرَّ  ،"َحَسَنةً  ِعْشُرونَ ": َفَقالَ 
 َنِسيَ  َما َأْوَشكَ  َما": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  ُیَسلِّْم، َوَلمْ  اْلَمْجِلسِ  ِمنَ  َرُجلٌ  َفَقامَ  ،"َحَسَنةً 

ْلَيْجِلْس، َيْجِلسَ  َأنْ  َلهُ  بََدا فَِإنْ  فـَْلُيَسلِّْم، َمْجِلسَ الْ  َأَحدُُكمُ  َجاءَ  ِإَذا َصاِحُبُكْم،  َما فـَْلُيَسلِّْم، َقامَ  َوِإَذا فـَ
  .)٦("اْآلِخَرةِ  ِمنَ  بَِأَحقَّ  اْألُوَلى

                                                           
 ).١/٢٠٥اللباب في الجمع بین السنة والكتاب للمنبجي (   )١(
  ).١٥٥المنتقى من مسموعات مرو للضیاء المقدسي رقم (   )٢(
  ).١٣٨شرح عمدة الفقه البن تیمیة ص (   )٣(
) مـن طریـق جعفـر بـن عـون عـن إسـماعیل بـن أبـي خالـد عـن ٢٠٤١أخرجه البیهقي في السنن الكبـرى رقـم (   )٤(

  قیس بن أبي حازم عن عمر بإسناد صحیح.
      ).٣/٧٩ي (المجموع شرح المهذب للنوو    )٥(
 ).١٣٨سبق تخریجه ص (   )٦(
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" أجر ثالثین السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتهوموضع الشاهد: استحقاق من قال: "
  .)١(المبحث السابق وقد سبق الحدیث عنه بالتفصیل فيحسنة، 

  

  لمطلب الثامن: قول المؤمن: "الحمد هللا رب العالمین".ا
من سمات المؤمن أنه یحمد اهللا سبحانه في جمیع أوقاته، واختالف أحواله، وقد رّتب من 

  مضاعفة األجر لمن قالها مخلًصا األجر التالي:

 َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  كالهما ،عنهما رضي اهللا اْلُخْدِريِّ  َسِعیدٍ  َوَأِبي ُهَرْیَرَة، َأِبي َعنْ 
 َأْكبَـُر، َواهللاُ  اهللاُ، ِإالَّ  ِإَلهَ  َوَال  لِلَِّه، َواْلَحْمدُ  اِهللا، ُسْبَحانَ : َأْربـًَعا اْلَكَالمِ  ِمنَ  اْصطََفى اهللاَ  ِإنَّ : "َقالَ  َوَسلَّمَ 
 َأْكبَـرُ  اهللاُ : قَالَ  َوَمنْ  َسيَِّئًة، ِعْشُرونَ  َعْنهُ  َوُحطَّتْ  َسَنًة،حَ  ِعْشُرونَ  َلهُ  ُكِتبَ  اِهللا، ُسْبَحانَ : قَالَ  َفَمنْ 
 نـَْفِسهِ  ِقَبلِ  ِمنْ  اْلَعاَلِمينَ  َربِّ  ِللَّهِ  اْلَحْمدُ : َقالَ  َوَمنْ  َذِلَك، َفِمْثلُ  اهللاُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال : قَالَ  َوَمنْ  َذِلَك، َفِمْثلُ 
  . )٢("َسيَِّئةً  َثَالثُونَ  َعْنهُ  طَّتْ َوحُ  َحَسَنةً  َثَالثُونَ  َلهُ  ُكِتبَ 

 یقع ال الحمد ألنَّ  األربع؛ عن نفسه ِقَبل ِمن العبد یقوله عندما الحمد ثواب في زاد وقد"
 وقت إلیه ُأسديَ  ما مقابلة في وقع فكأنَّه نعمة، حدوث أو ُشرٍب، أو كأكلٍ  سبب بعد إال اغالبً 

  .)٣("ثوابه زاد ،نعمةٍ  تجدُّدُّ  لذلك یدفعه أن دون فسهن ِقَبل من الحمد العبد أنشأ فإذا الحمد،

 الكلمات لهذه األجر من ذكر ما أن إلى إشارة هللا الحمد جملة إفراد ولعلیقول الصنعاني: "
  .)٤("انفردت ولو ثابت

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

األول عن الثاني. أّن هذا الحدیث حجة عند من قّدم وفّضل التحمید على التسبیح؛ لزیادة أجر  -١
  ، أي: زیادة في الحسنات.)٦(: "كانوا یرون أن الحمد أكثر الكالم تضعیًفا")٥(یقول النخعي

                                                           
 ).١٣٩انظر: ص (   )١(
  ).١٨٦سبق تخریجه ص (   )٢(
  )١٤٠بدر ص (الرزاق العبد فقه األدعیة واألذكار للدكتور   )٣(
  ).٣/٢٧٠التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٤(
 ).٤/٥٢٠هـ). السیر للذهبي ( ١٩٦هو الشیخ أبو عمران إبراهیم بن یزید بن قیس النخعي الكوفي (ت    )٥(
  ).٢/٢٠جامع العلوم والحكم البن رجب (   )٦(
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؛ وذلك ألن "الحمد یتضّمن إثبات )٢(الحمد هللا" :: "لیس ُیضاعف من الكالم مثل)١(یقول الثوري
 صفات سائر إثبات التحمید في ألنّ . وقیل: ")٣(جمیع أنواع الكمال هللا، فیدخل فیه التوحید"

  .)٤("السلب من أكمل واإلثبات ،النقص سمات عن تنزیه والتسبیح ،الكمال

ذهب البعض إلى أّن التحمید أفضل من التهلیل لهذا الحدیث أیًضا، ولكن رّده العلماء بحدیث  -٢
  .)٥(البطاقة المشهور وفیه "ما یفید أّن ال إله إال اهللا ال یعدلها شيٌء"

بعضهم: والحمد أفضل من التسبیح، ووجهه ظاهٌر. وأما القول بأنه  یقول المناوي: "قال
  .)٦(أكثر ثواًبا من التهلیل فمردوٌد"

 ِإنَّ (: المرفوع رضي اهللا عنه ذرّ  أبي حدیث الظاهر في ذلك ویعارضقال ابن حجر: "
   .)٧()َوِبَحْمِده اهللاِ  ُسْبَحانَ : اهللاِ  ِإَلى اْلَكَالمِ  َأَحبَّ 

 األربع الكلمات معاني لدخول وبحمده اهللا سبحان أفضلیة أنّ : منها بأوجهٍ  ذلك بین عَ مِ وجُ 
 تعالى تنزیهه :معناها كان وٕاذا والتحمید، بالتنزیه صرحت فقد باالستلزام أو بالتصریح إما تحتها

 فال تعالى منه وٕافضالٌ  فضلٌ  كلٌّ  كان وٕاذا اهللا، إال إله ال معنى فیه اندرج بجالله یلیق ال عما
  .)٨("اصریحً  الوحدانیة فلذكر اهللا إال إله ال أفضلیة وأما منه، أكبر شيء

                                                           
هـــ)، مــن مؤلفاتــه: المســند. الســیر للــذهبي  ١٦١اهللا ســفیان بــن ســعید الثــوري الكــوفي (ت عبــد هــو الشــیخ أبــو   )١(

)٧/٢٢٩.( 
 ).٢/٢٠جامع العلوم والحكم البن رجب (   )٢(
  ).٢/٢٠( المصدر السابق   )٣(
  ).٢/٢١١فیض القدیر للمناوي (   )٤(
  ).٢/٢١١( المصدر السابق   )٥(
 ).١/٢٤٦التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )٦(
) فضــل ٢٢كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة واالســتغفار)، بــاب (ســلم فــي صــحیحه (قــال اإلمــام م ســند الحــدیث:   )٧(

  ):٢٧٣١سبحان اهللا وبحمده، رقم (
–، َعـِن اْلُجَرْیـِريِّ -وهـو: ابـن الحجـاج–َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َحـدَّثََنا َیْحَیـى ْبـُن َأبِـي ُبَكْیـٍر، َعـْن ُشـْعَبَة 

ــي ،-وهــو: ســعید بــن إیــاس ــَزَة، َعــنْ  -وهــو: حمیــري بــن بشــیر–اِهللا اْلِجْســِريِّ عبــد َعــْن َأِب اِهللا ْبــِن عبــد ِمــْن َعَن
، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث. اِمِت، َعْن َأِبي َذرٍّ   الصَّ

  تخریج الحدیث:
  تفّرد به مسلم دون البخاري.

 ).٢٠٧/  ١١ر (فتح الباري البن حج   )٨(
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  لمطلب التاسع: صالة الرجل في الفالة.ا

على ة في حیاة اإلنسان، ولمشقته یّسرت الشریعة اإلسالمیة من األمور الشاقّ  رُ فَ السَّ  یعدّ 
  غیره.مؤمن أموًرا عّدًة، منها: اإلفطار في الصوم، وقصر الصالة مع الجمع و ال

ضاعف اهللا  ؛وترغیًبا في الصالة في السفر مع تمام الخشوع فیها وٕاتمام ركوعها وسجودها
  إلى خمسین صالة. أجر هذه الصالة

 الصََّالةُ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه اْلُخْدِريِّ  َسِعیدٍ  َأِبي َعنْ ف
َها َذافَإِ  َصَالًة،    ِفي – َداُودَ  َأُبو َقالَ  ".َصَالةً  َخْمِسينَ  بـََلَغتْ  َوُسُجوَدَها رُُكوَعَها فَأََتمَّ  َفَالةٍ  ِفي َصالَّ

 َعَلى ُتَضاَعفُ  اْلَفَالةِ  ِفي الرَُّجلِ  َصَالةُ : "اْلَحِدیثِ  َهَذا ِفي ِزَیادٍ  ْبنُ  اْلَواِحدِ عبد َقالَ : -راوي الحدیث
  .)١(اْلَحِدیثَ  َوَساقَ  "اْلَجَماَعةِ  ِفي َصَالتِهِ 

                                                           
) ما جاء في فضل المشي إلى ٤٨قال اإلمام أبو داود في سننه (كتاب الصالة)، باب ( سند الحدیث:   )١(

  ):٥٦٠الصالة، رقم (
ُد ْبُن ِعیَسى، َحدَّثََنا َأُبو ُمَعاِوَیَة  ، َعْن ِهَالِل ْبِن َمْیُموٍن، َعْن -وهو: محمد بن خازم الضریر–َحدَّثََنا ُمَحمَّ

، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.َعَطا   ِء ْبِن َیِزیَد، َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ
  تخریج الحدیث:

 ) من طریق أبي داود السجستاني به بمثله.٧٨٩أخرجه البغوي في شرح السنة رقم (
  حیى بن یحیى عن أبي معاویة الضریر به بنحوه.) من طریق ی٧٥٣وأخرجه الحاكم في المستدرك رقم (

  قال الحاكم عقبه: "هذا حدیٌث صحیٌح".
  دراسة رجال اإلسناد:

 هالل بن میمون الجهني: -
  وثقه ابن معین، وقال مرة: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات. 

  وقال النسائي: لیس به بأس، وقال أبو حاتم: لیس بقوي، یكتب حدیثه.
  بن حجر: صدوق.وقال الذهبي وا

)، تهذیب الكمال للمزي ٧/٥٧٢)، الثقات البن حبان (٨٥٦رقم ( - روایة الدارمي–تاریخ ابن معین 
)، تقریب التهذیب البن ٢/٣٤٢)، الكاشف للذهبي (٩/٧٦)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٣٠/٣٤٩(

  ).٧٣٤٧حجر رقم (
  قال الباحث: هو صدوق.

  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  على الحدیث: الحكم

  إسناده حسن؛ فیه هالل بن میمون، وهو صدوق.
  ).١/٥٠٤وممن حسنه من العلماء: الشیخ شعیب األرنؤوط في تعلیقه على سنن ابن ماجه (

 ): إسناده جید.٥٦٩وقال األلباني في صحیح سنن أبي داود رقم (
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 َدرََجًة، َوِعْشرِينَ  ِبَخْمسٍ  َوْحَدهُ  َصَالتِهِ  َعَلى َتزِيدُ  َجَماَعةٍ  ِفي الرَُّجلِ  َصَالةُ أخرى: " وفي روایةٍ 
هُ  فَِإنْ    .)٢("َدَرَجةً  ِبَخْمِسينَ  َصَالتُهُ  بـََلَغتْ  َوُسُجوَدَها رُُكوَعَها فَأََتمَّ  )١(يٍّ قِ  بَِأْرضِ  َصالَّ

 َصالَتُهُ  بـََلَغتْ  َوُسُجوَدَها َورُُكوَعَها ُوُضوَءَها فَأََتمَّ  َفَالةٍ  بَِأْرضِ  َصالََّها َوِإنْ أخرى: " روایةٍ وفي 
  .)٣("َدَرَجة َخْمِسينَ 

 اةصَ حَ  :مثل )،ىلً فَ (: والجمع فیها، ماء ال التي المتسعة األرض: )الفالةـ(والمقصود ب
    .)٤(ىصً وحَ 

                                                           
)١(   :   كما بینتها روایة أبي داود". ): "أي الفالة،٥٩٨قال المنذري في الترغیب والترهیب رقم ( ِقيٍّ
  ):٢٠٥٥قال اإلمام ابن حبان في صحیحه رقم ( سند الحدیث:   )٢(

وهو: محمد بن خازم –َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمثَنَّى، َحدَّثََنا َأُبو بكر بن َأِبي َشْیَبَة، َحدَّثََنا َأُبو ُمَعاِوَیَة   
، َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه ، َعْن ِهَالل ْبن َمیْ -الضریر ُمون، َعْن َعَطاء ْبِن َیِزیَد اللَّْیِثيِّ

  َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

  تفّرد ابن حبان بهذا اللفظ.
  دراسة رجال اإلسناد:

 بق، وهو صدوق.سبقت ترجمته في الحدیث السا هالل بن میمون: -
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  إسناده حسن.

    ): إسناده قوي.٥/٤٥( - اإلحسان–وقال الشیخ األرنؤوط في تعلیقه على صحیح ابن حبان 
  ):٨٣٩٠قال اإلمام ابن أبي شیبة في مصنفه رقم ( سند الحدیث:   )٣(

، َعْن ِهالِل ْبِن َمْیُموٍن ، َعْن َعَطاِء ْبِن َیِزیَد اللَّْیِثيِّ ، َعْن -الضریر وهو: محمد بن خازم–َحدَّثََنا َأُبو ُمَعاِوَیَة 
، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا علیه وسلم، وذكر الحدیث.   َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ

  تخریج الحدیث:
ضل الزهري في جزئه رقم وأبو الف) عن ابن أبي شیبة، ١٠١١أبو یعلى الموصلي في مسنده رقم ( وأخرجه

  ) من طریق أحمد بن منیع. ٧٣٥(
  كالهما: (ابن أبي شیبة، أحمد بن منیع) عن أبي معاویة الضریر به بمثله.

  دراسة رجال اإلسناد:
 )، وهو صدوق.٢٢١سبقت ترجمته ص ( هالل بن میمون: -
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  إسناده حسن.

  ).٣/١٥٥للشوكاني (نیل األوطار    )٤(
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 الصحراء، أو فیها ءما ال المفازة :أو ،القفر :)الفالة(: "المحیط قال صاحب القاموسو 
  .)١("الواسعة

وهذا یعني أن الصالة في الفالة تعادل ضعف صالة الجماعة، وُیشترط لهذا األجر: أن 
فأتّم یصلیها العبد بخشوٍع تاٍم، یتّم فیها الوضوء والركوع والسجود على الوجه المشروع، للفظ: "

. قال الصنعاني: )٢("، "أي: أتى بالثالثة تاّمة الشروط واألركان والسنن"دهاوضوءها وركوعها وسجو 
  ".األغلب على فخرج صالةٍ  لكلّ  شرطٌ  هذا أنّ  الظاهر"

هل هو لمن صالها  ا،واختلف العلماء في صالة الفالة وتحدید األجر المترتب علیه
  على قولین: ؟جماعًة أو منفرًدا

   :ا جماعًة في الفالةأّن هذا األجر لمن صّاله األول:
َالة ِفي َلهُ  یحصل َوَذِلكَ  َصَالة، خمسین أجر َلهُ  یحصلألّن المعنى أّن العبد "  َمعَ  الصَّ

 َلهُ  یحصل َال  اُمْنَفردً  صالَها َفِإذا اْلَمَشقَّة، لُوُجود اْلُمَساِفر حق ِفي تتأكد َال  اْلَجَماَعة ِألَن ؛اْلَجَماَعة
 َمعَ  صالَها َأنه ألجل َوِعْشُرونَ  َخْمَسة اْلَجَماَعة َمعَ  صالَها ِإذا َلهُ  یحصل َماَوإِنَّ  التَّْضِعیف، َهَذا

 َوُهوَ  وسجودها، صَالته ُرُكوع أتم َأنه ألجل ِتْلكَ  ضعف ِهيَ  للَِّتي ُأْخَرى َوِعْشُرونَ  َوَخْمَسة اْلَجَماَعة،
  .)٣("التَّْخِفیف َمَظنَّة ُهوَ  الَِّذي الّسفر ِفي

 ) هو أعّم من أن یصّلیها منفرًدا أو فيفإذا صالها في فالةٍ سالن: "قوله: (وقال ابن ر 
 .)٤("السیاق من یظهر الذي وهو أولى، الجماعة على لهمْ حَ  لكنْ ". ثم فال: "جماعةٍ 

  .)٥(وقال المناوي: "والمراد في جماعة كما یفیده السیاق"
  أّن هذا األجر لمن صّالها منفرًدا في الفالة. الثاني:

 مع الفالة في االنفراد مع الصالة أنّ  :ظاهره: "- وقد خالف قوله األول–ول المناوي یق
 في كان إذا أنه :وجهه وكأنّ  ،ضعفین الجماعة الصالة ثواب على ثوابها یضاعف بكماالتها اإلتیان

 المالئكة من یحضره المكمالت من ذلك وغیر الخشوع روتوفّ  األركان إتمام مع امنفردً  الفالة
  .)٦("یحصى ال ما الجنّ  نيومؤم

                                                           
  ).١٣٢٢القاموس المحیط للفیروز أبادي ص (   )١(
  ).٢/٩٨التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )٢(
 ).٥/١٦٦عمدة القاري للعیني (   )٣(
  ).٣/١٥٥نقله الشوكاني في نیل األوطار (   )٤(
 ).٢/٩٨التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )٥(
  ).٤/٢٤٥ي (فیض القدیر للمناو    )٦(
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في ترغیبه لهذا الحدیث بقوله: "الترغیب في الصالة" قال: "وقد ذهب  )١(ب المنذريولما بوّ 
 من -أي: المنذري– وساقبعض العلماء إلى تفضیلها على الصالة في الجماعة"، قال الصنعاني: "

  . )٢("الفالة في امنفردً  صالته المراد أنّ  إلى یرشد ما األحادیث

، فعّلق )٣("المشقة لوجود المسافر حقّ  في دتتأكّ  ال الجماعة أنّ  هسرّ  كأنّ وقال ابن حجر: "
  .)٤("فرادى الفالة صالة المراد أن من قدمناه ما یؤید كالمهالصنعاني على هذا بقوله: "

 على االنفراد مع الفالة صالة تفضیل في ظاهرٌ  هووقال الصنعانّي في موضٍع آخر: "
  .)٥("الجماعة مع الةالف غیر صالة

 في الضمیر مرجع ألنّ  االنفراد؛ على لهمْ حَ  ىلَ وْ واألَ وانتصر لهذا الرأي الشوكاني بقوله: "
 على ویدلّ . جماعةٍ  في بكونها دالمقیّ  إلى ال الصالة مطلق إلى" صالها" قوله من الباب حدیث

 الفالة في الرجل صالة فیها جعل ألنه زیاد؛ بن الواحدعبد عن داود أبو ذكرها التي الروایة :ذلك
  .)٦("الجماعة في لصالته مقابلة

 في یكون فیها المصلي أن المزیة بهذه الفالة صالة اختصاص في والحكمةثم قال: "
 ذلك إلى تضاعفت المشقة حصول مع المسافر صالها فإذا المشقة، مظنة والسفر مسافرا، الغالب

 من البشریة الطباع علیه جبلت لما والفزع الخوف مواطن من الغالب في الفالة اوأیضً  المقدار،
 في بلغ من إال یناله ال أمر الصالة على ذلك مع فاإلقبال اإلنساني، النوع مفارقة عند التوحش

 تنقطع الموطن هذا مثل في اوأیضً . والقبول اإلقبال أهل من كثیرٌ  عنه یقصر حدٍّ  إلى التقوى
  .)٧("اإلخالص أهل شأن فیها الصالة فإیقاع الریاء، إلى تقود التي الوساوس

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

 فضل ال أنه إلى ذهابه في مالك على حجةعن حدیث الباب: "هو  العراقي قال أبو زرعة -١
 سبع أو بخمس كلها الجماعات السابق الخبر في جعل بأنه وتعلقه جماعة على لجماعة

                                                           
هـــ)، مــن  ٦٥٦اهللا المنــذري الشــافعي (ت عبــد القوي بــنعبــد العظیم بــنعبــد هــو الشــیخ زكــي الــدین أبــو محمــد   )١(

 ).١٤/٨٢٦مؤلفاته: الترغیب والترهیب. تاریخ اإلسالم للذهبي (
  ).٧/٢٨التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٢(
  ).٢/١٣٤فتح الباري البن حجر (   )٣(
 ).٧/٢٨نویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (الت   )٤(
  ).٧/٨٠التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٥(
 ).٣/١٥٥نیل األوطار للشوكاني (   )٦(
 ).١٥٦- ٣/١٥٥المصدر السابق (   )٧(
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 محصل الجماعة به تحصل ما أقل ألن ینهض ال الجماعات تساوي فاقتضى وعشرین
 .)١("نحوه أو بقعة شرف أو جماعة كثرة نحو من آخر تضعیف من مانع وال للتضعیف

 وأنها والسجود الركوع تمام مع الفالة في الصالة أفضلیة على یدل الحدیثقال الشوكاني: " -٢
 تعدل ةالفال في الصالة هذا وعلى الواحد،عبد روایة في كما جماعة في صالة خمسین تعدل
 تتضاعف الجماعة صالة كانت إن وهذا جماعة، غیر في صالة وخمسین ومائتین صالة ألف
 في فالصالة تقدم كما وعشرین سبعة إلى تتضاعف كانت فإن فقط، ضعفا وعشرین خمسة إلى

 صلى الفالة في المصلي أن فرض على وهذا صالة، وخمسین وثالثمائة ألفا تعدل الفالة
 على الجماعة صالة تضاعف بحسب المذكور العدد تضاعف جماعة يف صلى فإن منفردا،
  .)٢("واسع اهللا وفضل االنفراد

  المطلب العاشر: المتمّسك بالدین آخر الزمان.

بات من المعلوم أن اإلسالم بدأ غریًبا وسیعود كما بدأ، كما روى أبو هریرة رضي اهللا عنه 
 :، ومعناه)٣("لِْلُغَربَاءِ  َفطُوَبى َغرِيًبا، بََدأَ  َكَما َوَسيَـُعودُ  َغرِيًبا، ْسَالمُ اْإلِ  َبَدأَ أن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال: "

"أن اإلسالم بدأ في آحاٍد من الناس وقّلٍة، ثم انتشر وظهر، ثم سیلحقه النقص واإلخالل حتى ال 
  یبقى إال في آحاٍد وقّلٍة".

الفتن والشبهات وغلبة الشهوات ولذلك ضاعف اهللا أجر المتمسك بدینه آخر الزمان حیث 
  إلى خمسین ضعًفا. 

 َأَبا َیا: َفُقْلتُ  ،رضي اهللا عنه اْلُخَشِنيَّ  َثْعَلَبةَ  َأَبا َسَأْلتُ قال:  )٤(بانيعْ فعن أبي أمیة الشُّ 
 َأْلتَ سَ  َلَقدْ  َواللَّهِ  َأَما: َقالَ ؟ )١٠٥(المائدة:  M?  >L: اْآلَیةِ  َهِذهِ  ِفي تَُقولُ  َكْیفَ  َثْعَلَبَة،

                                                           
 ) بتصّرٍف. ٣٠١-٢/٣٠٠طرح التثریب للعراقي (   )١(
 ).٣/١٥٥نیل األوطار للشوكاني (   )٢(
) بیان أن اإلسالم بدأ غریًبا وسیعود ٦٥ل اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب (قا سند الحدیث:   )٣(

  ):١٤٥غریًبا وأنه یأرز بین المسجدین، رقم (
، َقاَل اْبُن َعبَّاٍد: َحدَّثَ  ُد ْبُن َعبَّاٍد، َواْبُن َأِبي ُعَمَر، َجِمیًعا َعْن َمْرَواَن اْلَفَزاِريِّ ْرَواُن، َعْن َیِزیَد َنا مَ َحدَّثََنا ُمَحمَّ

  ، وذكر الحدیث.َیْعِني اْبَن َكْیَساَن، َعْن َأِبي َحاِزٍم، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم
  تخریج الحدیث:

  تفّرد به مسلم دون البخاري.
ة، وهـــو مـــن كبـــار التـــابعین. تـــاریخ اإلســـالم للـــذهبي هـــو الشـــیخ أبـــو أمیـــة الشـــعباني الدمشـــقي، أدرك الجاهلیـــ   )٤(

)٢/١٠٢٣.( 
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َتِمُروا َبلِ ": َفَقالَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َعْنَها َسَأْلتُ  َخِبیًرا، َعْنَها  َعنِ  َوتـََناَهْوا بِاْلَمْعُروِف، ائـْ
ا رََأْيتَ  ِإَذا َحتَّى اْلُمْنَكِر، َيا ُمتَّبَـًعا، َوَهًوى ُمطَاًعا، ُشح  َعَلْيكَ  ِبَرْأيِِه، رَْأيٍ  ِذي ُكلِّ  َوِإْعَجابَ  ُمْؤثـََرًة، َوُدنـْ  فـَ

ْبضٍ  ِمْثلُ  ِفيهِ  الصَّبـْرُ  الصَّْبِر، َأيَّامَ  َورَاِئُكمْ  ِمنْ  فَِإنَّ  اْلَعَوامَّ، َعْنكَ  َودَعْ  بِنَـْفِسَك، - يـَْعِني -  َعَلى قـَ
 اللَِّه، َرُسولَ  َیا: َقالَ  َغْیُرهُ  َوَزاَدِني ،"َعَمِلهِ  ِمْثلَ  يـَْعَمُلونَ  رَُجًال  َخْمِسينَ  َأْجرِ  ِمْثلُ  ِفيِهمْ  ِلْلَعاِملِ  اْلَجْمِر،

  .)١("ِمْنُكمْ  َخْمِسينَ  َأْجرُ " :َقالَ  ِمْنُهْم؟ َخْمِسینَ  َأْجرُ 

                                                           
  ):٤٣٤١) األمر والنهي، رقم (١٤قال اإلمام أبو داود في سننه (كتاب المالحم)، باب ( سند الحدیث:   )١(

، َحدَّثََنا اْبُن اْلُمَباَرِك    ِبیِع ُسَلْیَماُن ْبُن َداُوَد اْلَعَتِكيُّ ، َعْن ُعْتَبَة ْبِن َأِبي َحِكیٍم، َقاَل: -اهللاعبد وهو:–َحدَّثََنا َأُبو الرَّ
، َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َثْعَلَبَة  ، َحدَّثَِني َأُبو ُأَمیََّة الشَّْعَباِنيُّ   اْلُخَشِنّي، وذكر الحدیث.َحدَّثَِني َعْمُرو ْبُن َجاِرَیَة اللَّْخِميُّ

  تخریج الحدیث:  
)، وابن أبي ٣٠٥٨) ومن سورة المائدة، رقم (٦ر القرآن)، باب (أخرجه الترمذي في سننه (كتاب أبواب تفسی  

ومن طریقه –) ٢١٨)، وابن وضاح في البدع رقم (٢الدنیا في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم (
)، والمروزي في كتاب ٢٦٦، وابن أبي عاصم في الزهد رقم (- )٢٩٤الداني في السنن الواردة في الفتن رقم (

)، وابن بطة في ٧٥٣)، وفي مسند الشامیین رقم (٥٨٧)، والطبراني في المعجم الكبیر رقم (٣١السنة رقم (
)، ٢٠١٩٣)، والبیهقي في السنن الكبرى رقم (٢/٣٠)، وأبو نعیم في حلیة األولیاء (٧٤٦اإلبانة رقم (

  اهللا بن المبارك.عبد جمیعهم من طریق
ه تعالى {یا أیها الذین آمنوا علیكم أنفسكم}، رقم ) قول٢١وابن ماجه في سننه (كتاب الفتن)، باب (  

)، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار رقم ٥٢٤)، والقاسم بن سالم في الناسخ والمنسوخ رقم (٤٠١٤(
  ) من طریق صدقة بن خالد. ٢٩٣)، والداني في السنن الواردة في الفتن رقم (١١٧١(
وعنه البیهقي في السنن –) ٧٩١٢المستدرك رقم ( )، والحاكم في٦٩١٥وابن أبي حاتم في تفسیره رقم (  

  وقال: صحیح اإلسناد ولم یخّرجاه من طریق محمد بن شعیب بن شاعور.  -)٢٠١٩٣الكبرى رقم (
  ) من طریق بقیة بن الولید. ٢٩٥والداني في السنن الواردة في الفتن رقم (

یة بن الولید) عن عتبة بن أبي حكیم جمیعهم: (عبد اهللا بن المبارك، صدقة بن خالد، محمد بن شعیب، بق
  به بنحوه.

  وقال الترمذي عقبه: هذا حدیٌث حسٌن غریٌب.
  دراسة رجال اإلسناد:

  عتبة بن أبي حكیم الشعباني: -
وثقه مروان الطاطري، والطبراني، وذكره أبو زرعة الدمشقي في نفٍر من الثقات، وابن حبان في الثقات وزاد: 

  بقیة بن الولید عنه. ُیعتبر حدیثه من غیر روایة
واختلفت أقوال ابن معین فیه؛ فروى عنه الدوري والغالبي قوله: ثقة، وروى ابن أبي خیثمة عنه قوله: 

  ضعیف الحدیث.
وقال أبو حاتم: صالح ال بأس به، وكان أحمد یوّهنه، وقال دحیم: روى عنه الشیوخ، ال أعلمه إال مستقیم 

  بأس به، وقال ابن حجر: صدوٌق یخطئ كثیًرا. الحدیث، وقال ابن عدي: أرجو أنه ال
= 
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يْأِتي َعَلى وفي روایة أخرى عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: "
ُهْم َعَلى ِدينِ    . )١("ِه َلُه َأْجُر َخْمِسيَن ِمْنُكْم َحتَّى َأَعاَدَها َثَالَث َمرَّاتٍ النَّاِس زََماٌن الصَّاِبُر ِمنـْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
وضعفه النسائي، وقال مرة: لیس بالقوي، وقال الدارقطني: لیس بقوي، وقال الجوزجاني: غیر محموٍد في 

  الحدیث.
روایة –)، تاریخ ابن معین ٧/٢٧١)، الثقات البن حبان (٧٣)، ورقم (٣٨٥تاریخ أبي زرعة الدمشقي رقم (

)، ٦/٣٧٠)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (١٩/٣٠١تهذیب الكمال للمزي ()، ٥١٢٣رقم ( -الدوري
)، الضعفاء والمتروكین ٤٤٢٧)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٧/٦٦الكامل في الضعفاء البن عدي (

  ).٣٠٩)، أحوال الرجال للجوزجاني رقم (١/٦٢)، سنن الدارقطني (٤١٥للنسائي رقم (
وثقه جماعة، وأما قول ابن معین فالقلب یمیل إلى ترجیح التوثیق ألنه من قال الباحث: هو صدوق، وقد 

): "خّرج ابن خزیمة ٩/١٢٣روایة الدوري وهو آخر من روى عنه في السؤاالت، وقال مغلطاي في إكماله (
"، لذلك توّسط فیه الذهبي في -یعني: ابن حبان–حدیثه في صحیحه، وكذلك الحاكم والطوسي والبستي 

  ) وقال: "هو متوسط حسن الحدیث".٣/٢٨( المیزان
 عمرو بن جاریة اللخمي: -

  ذكره ابن حبان في الثقات، وأفاد المزي في تهذیب الكمال أنه روى عنه رجالن فقط.
  وقال ابن حجر: مقبول.

  ).٤٩٩٧)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٢١/٥٦٣)، تهذیب الكمال للمزي (٧/٢١٨الثقات البن حبان (
  : هو مقبول أي: عند المتابعة وٕاال فلّین الحدیث.قال الباحث

 أبو أمیة الشعباني الدمشقي: -
  وثقه الذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مقبول.

  ).٧٩٤٧)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٥/٥٥٨)، الثقات البن حبان (٢/٤٠٧الكاشف للذهبي (
  قال الباحث: هو ثقة.

 ثقات.باقي رجال اإلسناد  -
  الحكم على الحدیث:

  إسناده ضعیف، لضعف عمرو بن جاریة، فإنه مقبول، وقد تفّرد به.
  لكن یشهد له الحدیث الذي بعده، وعلیه فالحدیث حسن لغیره بشواهده. 

، واأللباني في السلسلة الصحیحة -كما في التخریج–وممن حسنه من العلماء: الترمذي في سننه 
)١/٨٩٢.( 

  ):٣٠قال ابن بطة في اإلبانة رقم ( :سند الحدیث   )١(
ُد ْبُن ِإْدِریَس    ، َقاَل: حدثنا َحدَّثََنا َأُبو اْلَقاِسِم َحْفُص ْبُن ُعَمَر اْلَحاِفُظ ِبَأْرَدِبیَل، َقاَل: حدثنا َأُبو َحاِتٍم ُمَحمَّ الرَّاِزيُّ

، َعْن ُعَمَر ْبِن شاكر، َعْن أَ  َنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه ِإْسَماِعیُل ْبُن ُموَسى اْلَفَزاِريُّ
  َوَسلَّم، وذكر الحدیث.

= 
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وظاهر هذا الحدیث تفضیل المتمّسك بدینه آخر الزمان على الصحابة اُألَول الذین بذلوا 
اهللا بن مسعود رضي عبد الغالي والنفیس من أجل دین اهللا، وما ورد في فضلهم من اآلثار، كحدیث

رُ ": َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى لنَِّبيِّ ااهللا عنه عن   الَِّذينَ  ثُمَّ  يـَُلونـَُهْم، الَِّذينَ  ثُمَّ  قـَْرِني، النَّاسِ  َخيـْ
، وحدیث أبي سعید الخدري )١("َشَهاَدتَهُ  َوَيِميُنهُ  َيِميَنُه، َأَحِدِهمْ  َشَهاَدةُ  َتْسِبقُ  َأقْـَوامٌ  َيِجيءُ  ثُمَّ  يـَُلونـَُهْم،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  تخریج الحدیث:  
الرحمن السامي، والتجیبي عبد ) من طریق محمد بن٤٥٥أخرجه ابن الجوزي في مناقب اإلمام أحمد ص (  

من طریق أحمد بن الفضل النِّفَّري، ) ٣٢٨)، وأبو بكر المراغي في مشیخته ص (١٠٩في برنامجه ص (
  ) من طریق محمد بن الحسین الخثعمي.٣٦والعراقي في األربعون العشاریة رقم (

  ثالثتهم: (السامي، النّفري، الخثعمي) عن إسماعیل بن موسى الفزاري به بمثله.   
  دراسة رجال اإلسناد:  

 )، وجمهور أهل العلم على ضعفه.٥/١٥١ضعیف، لم یوثقه إال ابن حبان في الثقات ( عمر بن شاكر: -
 إسماعیل بن موسى الفزاري: -

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال فیه أبو داود، وأبو حاتم الرازي، ومطّین: صدوق، وقال النسائي: لیس به 
بأس، وقال ابن حجر: صدوق یخطئ، وقال ابن عدي: إنما أنكروا علیه الغلّو في التشیع، وأما في الروایة 

  مله الناس وَرَووا عنه.فقد احت
 ): ثقة.٥/١٠٨٩): صدوق، وقال في تاریخ اإلسالم (١/٢٥٠أما الذهبي فقد قال في الكاشف (

)، ٣/٢١١)، تهذیب الكمال للمزي (٢/١٩٦)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٨/١٠٤الثقات البن حبان (
  ).١/٥٢٩( )، الكامل في الضعفاء البن عدي٤٩٢تقریب التهذیب البن حجر رقم (

كما نقله ابن أبي حاتم في -قال الباحث: هو صدوق، ومثله حسن الحدیث، وقد روى عنه أبو زرعة الرازي 
  ومثله ال یروي إال عن ثقة. -الجرح والتعدیل

  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:  
فالحدیث حسن لغیره إسناده ضعیف، لضعف عمر بن شاكر، لكن یشهد له الحدیث الذي قبله، وعلیه   

 بشواهده.
) ال ُیشهد على شهادة جور إذا ٩قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الشهادات)، باب ( سند الحدیث:   )١(

  ):٢٦٥٢أشهد، رقم (
ُد ْبُن َكِثیٍر، َأْخَبَرَنا ُسْفَیاُن  –ْبَراِهیَم ، َعْن إِ -وهو: ابن المعتمر–، َعْن َمْنُصوٍر -وهو: الثوري–َحدَّثََنا ُمَحمَّ

اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم عبد ، َعنْ - وهو: السلماني–، َعْن َعِبیَدَة - وهو: النخعي
  َقال، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
حاب النبي ) فضائل أص١أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب أصحاب النبي صلى اهللا علیه وسلم)، باب (

  ) عن محمد بن كثیر به بمثله.٣٦٥١صلى اهللا علیه وسلم، رقم (
= 
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َفقَ  َأَحدَُكمْ  َأنَّ  فـََلوْ  َأْصَحاِبي، َتُسبُّوا الَ  عنه أن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال: "رضي اهللا  ِمْثلَ  َأنـْ
  .)١("َنِصيَفهُ  َوالَ  َأَحِدِهْم، ُمدَّ  بـََلغَ  َما َذَهًبا ُأُحٍد،

  وللعلماء في الجمع بین هذه األحادیث أقواٌل، منها:
): إّن َقْرَنه إنما ينِ رْ قَ  اسِ النّ  رُ یْ خَ یث الباب مع قوله: (البر: "قیل في توجیه أحادعبد قال ابن .١

ل ألنهم كانوا غرباء في إیمانهم، لكثرة الكّفار، وصبرهم على أذاهم، وتمسكهم بدینهم، وٕاّن  ُفضِّ
آخر هذه األمة إذا أقاموا الدین وتمّسكوا به وصبروا على طاعة ربهم في حین ظهور الشر 

والكبائر كانوا عند ذلك أیضا غرباء وزكت أعمالهم في ذلك الزمن والفسق والهرج والمعاصي 
 .)٢(كما زكت أعمال أوائلهم"

) لو لم ینسِ مْ ر خَ جْ أَ على قلَّة ما یجدون من الخیر: ( - رینأي: المتأخّ –قال ابن العربي: "لهم  .٢
یل تكن للّصحابة ُصْحَبة، ولكن للّصحابة فضل الصُّحبة ال یعدله شيٌء، وهذا على التّفض

 .)٣(والخصوص"

  تأویالن: - أي: حدیث الباب–قال الطیبي: "فیه  .٣

  .أجره فاعَ ضَ یُ  ولم مبتلى غیر أنه تقدیر على منهم واحد كل أجر یكون أنأحدهما: 

  .)٤("ببالئه یبتلوا لم ممن منهم خمسین أجر یراد أنثانیهما: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
) ما یحذر من زهرة الدنیا والتنافس فیها، رقم ٧وأخرجه البخاري في صحیحه (كتاب الرقاق)، باب (

) من طریق أبي حمزة السكري عن األعمش، ومسلم في صحیحه (كتاب فضائل الصحابة)، باب ٦٤٢٩(
) من طریق أزهر بن سعد السمان عن ٢٥٣٣ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، رقم () فضل الصحابة ٥٢(

  ابن عون، كالهما (األعمش وابن عون) عن إبراهیم النخعي به بمثله.
) قول ٥قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب أصحاب النبي صلى اهللا علیه وسلم)، باب ( سند الحدیث:   )١(

  ):٣٦٧٣: "لو كنت متخًذا خلیًال"، رقم (النبي صلى اهللا علیه وسلم
، َقاَل: -وهو: سلیمان بن مهران–، َعِن اَألْعَمِش -وهو: ابن الحجاج–َحدَّثََنا آَدُم ْبُن َأِبي ِإَیاٍس، َحدَّثََنا ُشْعَبُة 

ُه َعْنُه، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ، ُیَحدُِّث َعْن َأِبي َسِعیٍد الُخْدِريِّ َرِضَي اللَّ -وهو: أبو صالح السمان–َسِمْعُت َذْكَواَن 
  َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
) تحریم سّب الصحابة رضي اهللا عنهم، رقم ٥٤أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب فضائل الصحابة)، باب (

  ) من طریق جریر وشعبة عن األعمش به بمثله.٢٥٤١(
 ).٢٥٢-٢٠/٢٥١البر (عبد التمهید البن   )٢(
  ).٢/١٠٣المسالك في شرح موطأ مالك البن العربي (   )٣(
 ).١٠/٣٢٦٥شرح مشكاة المصابیح للطیبي (   )٤(
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لین تفضیل یمنع ال هذا: ")١(وقال ابن الزملكاني .٤  أنَّ  هذا في ما غایة ألنَّ  هؤالء؛ على األوَّ
 الجمر، على كالقابض دینه على القابض إذ شدیدة، مشقة على یعملون األخیرین هؤالء

 أفضلیته ذلك من یلزم وال العمل، ذلك یعمل من لقلة عمله على منهم العامل ثواب فیضاعف
 لقلة بالثوا مضاعف المتأخر هذا عمله الذي الخاص العمل ذلك یُكون بل تقدَّم، من على

 رِّ الشَّ  ىلَ عَ  ُدونَ جِ تَ  َال وَ  انًاوَ عْ أَ  رِ يْ الخَ  ىلَ عَ  وندُ جِ تَ  مْ نَّكُ إِ : "َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى قال كما علیه، األعوان
 األعمال هذه في المضاعفة هذه توازي المتأخر یجدها ال بأمورٍ  مالمتقدّ  ویمتاز ".انًاوَ عْ أَ 

ة لین حقّ  في َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَّبي قال وقد كیف ة،كثیر  بأضعاف وتفضلها الخاصَّ : األوَّ
 َصلَّى النَّبي قرن القرون خیر أنَّ  فصحَّ  ،"نصيفه وال أحدهم، ُمدَّ  بلغَ  ما اذهبً  ُأْحد مثل أحدكم أنفق لو"

 .)٢("ذلك وغیر یدیه بین وغزوهم خلفه، وصالتهم، له لُرؤیتهم ؛َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اللَّهُ 

 على األجر في هؤالء فضل على لّ قوله: "ید )٣(نقل المباركفوري عن صاحب اللمعات .٥
 الفضل أن ذكروا كما وتوجیهه ،أخر أحادیث هذا أمثال جاء وقد ،ةالحیثیّ  هذه من الصحابة

 .)٤("يلّ الكُ  الفضل ینافي ال الجزئي

قوله النبي صلى اهللا علیه في تفسیر  )٥(بادي عن صاحب كتاب "فتح الودود"أونقل العظیم  .٦
 .)٦(وسلم: "أجر خمسین منكم" قال: "هذا في األعمال التي یشّق فعلها في تلك األیام ال ُمطلًقا"

َجَمع الجمهور بین األحادیث بأّن للصحبة فضیلًة ومزّیًة ال یوازیها شيٌء من وقال الصنعاني: " .٧
َقَصر عمله، وأجره باعتبار االجتهاد  األعمال، فلمن َصِحَبه صلى اهللا علیه وسلم فضیلتها وٕان

في العبادة، وتكون خیرّیتهم على من سیأتي باعتبار كثرة األجر، ال بالنظر إلى ثواب 
األعمال، وهذا قد یكون في حق بعض الصحابة، وأما مشاهیر الصحابة فإنهم حازوا السبق 

ًضا فإن المفاضلة بین من كّل نوٍع من أنواع الخیر، وبهذا یحصل الجمع بین األحادیث. وأی
األعمال بالنظر إلى األعمال المتساویة في النوع، وفضیلة الصحبة مختّصة بالصحابة لم یكن 

                                                           
هــ)، مـن مؤلفاتـه:  ٧٢٧الواحـد المعـروف بـابن الزملكـاني (ت عبد هو الشـیخ كمـال الـدین محمـد بـن علـي بـن   )١(

 ).٩/١٩٠تعلیقات على المنهاج. طبقات الشافعیة الكبرى للسبكي (
  ).٢/٧٦٢نقله السیوطي في قوت المغتذي على جامع الترمذي (   )٢(
هـ) واسم كتابه: "أشعة اللمعات في شرح المشكاة". هدیة العارفین  ١٠٥٢الحق الدهلوي (ت عبد لعله: الشیخ   )٣(

  ).١/٥٠٣للبغدادي (
 ).٣٣٨-٨/٣٣٧تحفة األحوذي للمباركفوري (   )٤(
هـ)، واسم  ١١٣٨الهادي السندي الحنفي نزیل المدینة المنورة (ت عبد حمد بنلعله: الشیخ أبو الحسن م   )٥(

  ).٢/٣١٨كتابه: "فتح الودود بشرح سنن أبي داود". هدیة العارفین للبغدادي (
 ).٣٣٣- ١١/٣٣٢عون المعبود للعظیم أبادي (   )٦(
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) إلى آخره دلیٌل على أنه لم یكن ُثمَّ َیُكوُن َقْومٌ لمن عداهم شيٌء من ذلك النوع، وفي قوله: (
ذمومة، ولكّن الظاهر أّن في القرنْین األولین من بعد الصحابة من یّتصف بهذه الصفات الم

 .)١(المراد بحسب األغلب"

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

) ال یدّل على أفضلیة غیر مْ كُ نْ مِ  ینَ سِ مْ ر خَ جْ أَ  مْ هُ نْ ل مِ امِ عَ لْ لِ قال ابن حجر: "حدیث: (
جر الصحابة على الصحابة؛ ألّن مجّرد زیادة األجر ال یستلزم ثبوت األفضلیة المطلقة. وأیًضا: فاأل

إنما یقع تفاضله بالنسبة إلى ما یماثله في ذلك العمل، فأما ما فاز به من شاهد النبي صلى اهللا 
  .)٢(علیه وسلم من زیادة فضیلة المشاهدة فال یعدله فیها أحد"

  

  

   

                                                           
 ).٢/٥٨١سبل السالم للصنعاني (   )١(
  ).٧/٧فتح الباري البن حجر (   )٢(
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  املبحث الرابع:
ةمن مضاعفة األجر 

ّ
ة. إىل سبعني مر

ّ
  سبعمائة مر

  
  مطالب: خمسةوفیه 

  لوزغ من أول ضربة.المطلب األول: قتل ا
  المطلب الثاني: المجاهد في سبیل اهللا.

  : الصالة في المسجد األقصى.ثالثالمطلب ال
  : النفقة في الجهاد في سبیل اهللا.رابعالمطلب ال
 : النفقة في الحج.خامسالمطلب ال
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  : قتل الوزغ من أول ضربة.المطلب األول

وحّث على  ،نبي صلى اهللا علیه وسلم بقتلهامن الحشرات المؤذیة التي أمر ال )١(یعّد الوزغ  
  اإلسراع في ذلك.

 اْلَوزَغِ  بَِقْتلِ  َأَمرَ " َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َأنَّ قاص رضي اهللا عنه، و  أبي بن سعدفعن 
   .)٢("فـَُوْيِسًقا َوَسمَّاهُ 

 "الَوزَغِ  بَِقْتلِ  َأَمرَ " َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َعْنَها، اللَّهُ  َرِضيَ  )٣(َشِریكٍ  ُأمِّ  َعنْ و 
ُفخُ  َكانَ " :َوَقالَ     .)٤("السََّالمُ  َعَلْيهِ  ِإبـَْراِهيمَ  َعَلى يـَنـْ

                                                           
: "بفــتح الــواو والــزاي والغــین المعجمــة، دویبــة معروفــة، وهــي -كمــا یقــول الــّدِمیري–جمــع وزغــة، وهــي  الــَوَزغ:   )١(

ســـامٌّ أبـــرٌص، واتفقـــوا علـــى أن الـــوزغ مـــن الحشـــرات المؤذیـــات، وتجمـــع أیًضـــا علـــى: أوزاغ، ووزغـــان". حیـــاة 
   ).٢/٥٤٤الحیوان الكبرى للدمیري (

  ):٢٢٣٨) استحباب قتل الوزغ، رقم (٣٨في صحیحه (كتاب السالم)، باب ( قال اإلمام مسلمسند الحدیث:    )٢(
زَّاِق عبد َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهیَم، َوَعْبُد ْبُن ُحَمْیٍد، َقاَال: َأْخَبَرَنا ، َأْخَبَرَنا -وهو: ابن همام الصنعاني–الرَّ

، َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعٍد، َعْن َأِبیِه، َأنَّ النَِّبيَّ -بن مسلم وهو: محمد–، َعِن الزُّْهِريِّ -وهو: ابن راشد–َمْعَمٌر 
  َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
  تفّرد به مسلم دون البخاري.

    ).٨/١١٦هي أم شریك خولة بنت حكیم بن أمیة السلمیة، زوجة عثمان بن مظعون. اإلصابة البن حجر (   )٣(
) قول اهللا تعالى {واّتخذ ١٠قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب أحادیث األنبیاء)، باب ( ند الحدیث:س   )٤(

  ):١٢٥اهللا إبراهیم خلیًال} (النساء: 
یِد ْبِن الَحمِ عبد ، َعنْ -الملكعبد وهو:–َحدَّثََنا ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن ُموَسى، َأْو اْبُن َسَالٍم َعْنُه، َأْخَبَرَنا اْبُن ُجَرْیٍج 

ِه َوَسلََّم، وذكر ُجَبْیٍر، َعْن َسِعیِد ْبِن الُمَسیِِّب، َعْن ُأمِّ َشِریٍك َرِضَي اللَُّه َعْنَها، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلیْ 
  الحدیث.

 ): "كأّن البخارّي َشّك في سماعه له من عبید اهللا بن موسى وهو من أكبر٦/٣٩٤قال ابن حجر في الفتح (
  مشایخه، وتحّقق أنه سمعه من محمد بن سالم عنه فأورده هكذا، وقد وقع له نظیر هذا في أماكن عدیدة".

  تخریج الحدیث:
) خیر مال المسلم غنٌم یتبع بها شعف الجبال، ١٥أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب بدء الخلق)، باب (

) من ٢٢٣٧اب قتل الوزغ، رقم () استحب٣٨)، ومسلم في صحیحه (كتاب السالم)، باب (٣٣٠٧رقم (
  ".َكاَن َیْنُفُخ َعَلى ِإْبَراِهیمالحمید بن جبیر به بمثله، دون زیادة "عبد طریق سفیان بن عیینة، عن
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 بالفواسق أصحابنا ألحقه وقد" ، زاد العراقي:)١(كثیرٌة جد ا" بذلك واآلثار" :البرعبد ابن قال
  .)٣("أحادیث عدة في قتله في لترغیبا وورد ،قتله ندب في )٢(الخمس

وُسّمي بالفویسق: ألن أصل الفسق الخروج، وهذا فاسق لخروجه عن أطباع جنسه إلى 
 الحشرات من أجناسها عن به خرجت ما واألذى الضر أنواع من عندهااألذى، إذ الوزغة 

  .)٤(المستضعفات

 لتولد مادة فیصیر فیه، غتمرّ  الملح من تمكن إذا أنه الحیوان هذا شأن من: "و )٥(یريمِ زاد الدَّ 
  .)٦("البرص

 كما عقرها، على یدلّ  ما افواسقً : الوزغ وسلم علیه اهللا صلى النبي تسمیة "في: بالمهلّ  قال
  . )٧("فواسق: كلها العقورات سمى

أما عن سبب تصغیره بالفویسق: فذهب التوربشتي إلى أنه للتعظیم كما في دویهیة، وقیل: 
  . )٩(، قال القاري: "واألول أظهر فتدبر")٨(قه صلى اهللا علیه وسلم بالفواسق الخمسللتحقیر؛ إللحا

  :)١٠(وللعلماء في سبب قتله أقوال، من أهمها
 أّنه من الحشرات المؤذیات، ومن ذوات السموم، وقد عّده األطباء فیما یؤذي أو یقتل نهشته. .١
 ویقال: إنه یسقي الحّیات ویمّج في اإلناء. .٢
 نار على إبراهیم علیه السالم لما ألقاه قومه في النار.  كان ینفخ ال .٣

 استعمله امبلغً  ذلك في بلغ وأنه، وفساده النوع هذا لخبث بیانٌ قال القاضي البیضاوي: فیه "
   في ىــوسع، علیه اهللا واتــصل اهللا لــخلی فیها يــألق التي ارــالن يــف خـــینف أن على لهــــفحم، الشیطان

                                                           
  ).١٥/١٨٨البر (عبد التمهید البن   )١(
  ).١٨٢٩حیح البخاري رقم (". انظر: صالُغَراُب، َوالِحَدَأُة، َوالَعْقَرُب، َوالَفْأَرُة، َوالَكْلُب الَعُقورُ وهن: "   )٢(
  ).٥/٧٠طرح التثریب للعراقي (   )٣(
)، وٕاكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض ١/٢٤٤كشف المشكل من حدیث الصحیحین البن الجوزي (   )٤(

)٧/١٧٤.(  
ــاة  ٨٠٨هــو الشــیخ كمــال الــدین أبــو البقــاء محمــد بــن موســى بــن عیســى الــّدمیري (ت    )٥( هـــ)، مــن مؤلفاتــه: حی

 ).١/٢٦٩یوان. ذیل التقیید للفاسي (الح
 ).٢/١٧حیاة الحیوان للدمیري (   )٦(
 ).٤/٤٩٤نقله ابن بطال في شرح البخاري (   )٧(
 ).٩/٢٨٢٤شرح المشكاة للطیبي (   )٨(
  ).٧/٢٦٧١مرقاة المفاتیح للقاري (   )٩(
  ).٢/٥٩( )، فیض القدیر له أیًضا١/١٩٢انظر: التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )١٠(
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 الطعام إفساد شغفها ومن": الملك ابن قال، )١("المؤذیة السموم تذوا من الجملة في وهو، إشعالها
 ،یحاذیه موضع في خرأها وألقت السقف ارتقت إفساده إلى اطریقً  تجد لم إذا فإنها الملح، اخصوصً 

  .)٢("اإلساءة على جبلتها أن بیان الحدیث وفي
حّث على المبادرة بقتله ، للفي أول ضربةٍ  ةٍ وقد رّتب الشارع أجًرا على قاتل الوزغ، وبخاصّ 

  .)٣(خوف فْوته
 ِفي َوَزَغةً  قـََتلَ  َمنْ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ فعن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال: 

 اْألُوَلى، ِلُدونِ  َحَسَنًة، َكَذاوَ  َكَذا فـََلهُ  الثَّانَِيةِ  الضَّْربَةِ  ِفي قـَتَـَلَها َوَمنْ  َحَسَنًة، وََكَذا َكَذا فـََلهُ  َضْربَةٍ  َأوَّلِ 
  . )٤("الثَّانَِيةِ  ِلُدونِ  َحَسَنًة، وََكَذا َكَذا فـََلهُ  الثَّالَِثةِ  الضَّْربَةِ  ِفي قـَتَـَلَها َوِإنْ 

  على أمرین: وهذا األجر المبهم الوارد في هذا الحدیث بّینته روایات أخرى تنّص 
 من قتلها في أول ضربة له سبعون حسنة. .١

ِفي "، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َأنَُّه َقاَل في قتل الوزغ: رضي اهللا عنه َأِبي ُهَرْیَرةَ َعْن ف
  .)٥("َحَسَنةً  َأوَِّل َضْربٍَة َسْبِعينَ 

                                                           
  ).٣/٩٤تحفة األبرار للبیضاوي (   )١(
  ).٤/٥١٨شرح مصابیح السنة البن ملك الرومي (   )٢(
)، والدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج للسیوطي ٢٣٧- ١٤/٢٣٦شرح النووي على صحیح مسلم (   )٣(

)٥/٢٥٦.( 
  ):٢٢٤٠اب قتل الوزغ، رقم () استحب٣٨قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب السالم)، باب ( سند الحدیث:   )٤(

وهو: ذكوان –، َعْن َأِبیِه - وهو: ابن أبي صالح–اِهللا، َعْن ُسَهْیٍل عبد َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َیْحَیى، َأْخَبَرَنا َخاِلُد ْبنُ 
  ث.، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدی-السمان

  تخریج الحدیث:
  تفّرد به مسلم دون البخاري.

  ):٢٢٤٠) استحباب قتل الوزغ، رقم (٣٨قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب السالم)، باب ( سند الحدیث:   )٥(
بَّاِح، َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل َیْعِني اْبَن َزَكِریَّاَء، َعْن ُسَهْیٍل  ُد ْبُن الصَّ ، َحدَّثَْتِني - أبي صالحوهو: ابن –َحدَّثََنا ُمَحمَّ

  ُأْخِتي، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َأنَُّه َقال، وذكر الحدیث.
قال النووي: "حدثتني أختي: كذا وقع في أكثر النسخ: (أختي)، وفي بعضها: (أخي) بالتذكیر، وفي بعضها: 

األوجه الثالثة، قالوا: وروایة (أبي) خطأ، وهي الواقعة في روایة  - یعني: عیاض–(أبي)، وذكر القاضي 
أبي العالء بن باهان، ووقع في روایة أبي داود: (أبي أو أختي)، قال القاضي: (أخت سهیل: سودة، وأخواه: 

  ).١٤/٢٣٨هشام وعباد). انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (
  تخریج الحدیث:

  تفّرد به مسلم دون البخاري.
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 من قتلها في أول ضربة له مائة حسنة. .٢

 ِفي َوَزًغا قـََتلَ  َمنْ : "َلْیِه َوَسلََّم، َأنَُّه َقالَ ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا عَ رضي اهللا عنه َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ ف
  .)١("َذِلكَ  ُدونَ  الثَّالِثَةِ  َوِفي َذِلَك، ُدونَ  الثَّانَِيةِ  َوِفي َحَسَنٍة، ِماَئةُ  َلهُ  ُكِتَبتْ  َضْربَةٍ  َأوَّلِ 

  وللعلماء في الجواب على هذا االختالف في األجر أقوال:

  قال النووي: 

) ال یمنع المائة سبعینللعدد وال ُیعمل به عند األصولیین وغیرهم، فذْكر ( إّن هذا مفهومٌ  .١
 فال معارضة بینهما.

) ثّم تصّدق اهللا تعالى بالزیادة فأعلم بها النبي صلى اهللا علیه وسلم سبعینلعّله أخبرنا بـ( .٢
 حین أوحي إلیه بعد ذلك.

ال أحوالهم ونقصها، فتكون أنه یختلف باختالف قاتلي الوزغ بحسب نیاتهم وٕاخالصهم وكم .٣
  .)٢(المائة للكامل منهم والسبعین لغیره. واهللا أعلم

 تردد القلب ضعف فإذا الوزغ، قتل في القلب قوة قدر على األجر أزاد إنماوقال ابن هبیرة: "
  .)٣("وثالثة ثانیة ضربة إلى فاحتاج وخور جبن بین الضارب

 األولى، المرة يف قتلها لمن ألجرا تكثیر في تخصیصها أماویقول القاضي عیاض: "
 والتكلیف، الحكمة أسرار فمن الثالثة، يف أو الثانیة يف إال یقتلها ولم ضربها من على وتضعیفه

 يف السر ولعل بعكسه؛ وهذا وتكراره، ومعاودته العمل تكثیر على األجور مضاعفة جاءت ما وأكثر
  .)٤("أعلم واهللا سلیمة تفوت حتى ،يتوانال وترك فیه، والحد لقتلها المبادرة على الحض: ذلك

                                                           
  ):٢٢٤٠) استحباب قتل الوزغ، رقم (٣٨قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب السالم)، باب ( سند الحدیث:   )١(

، َعْن َأِبیِه -وهو: ابن أبي صالح–، َعْن ُسَهْیٍل -الحمیدعبد وهو: ابن–َحدَّثَِني ُزَهْیُر ْبُن َحْرٍب، َحدَّثََنا َجِریر 
  َرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم قال، وذكر الحدیث.، َعْن َأِبي ُهَریْ - وهو: ذكوان السمان–

  تخریج الحدیث:
 تفّرد به مسلم دون البخاري.

  ).٢٣٨-١٤/٢٣٧انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (   )٢(
  ).٨/١١١اإلفصاح عن معاني الصحاح البن هبیرة (   )٣(
 ).٧/١٧٤إكمال المعلم للقاضي عیاض (   )٤(
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: لِْلَوزَغِ  قَالَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ أما قول عائشة رضي اهللا عنها، 
  . )١(ِبَقْتِلهِ  َأَمرَ  َأْسَمْعهُ  َوَلمْ  "،فـَُوْيِسقٌ "

ي صلى اهللا علیه فقد أجاب ابن حجر علیه بقوله: "هو مقوٌل عن عائشة، والضمیر للنب
) أن یكون َقْتله مباًحا، وكونها لم تسمعه ال یدّل على مْنع ذلك فویسًقاوسلم، وقضیة تسمیته إیاه (

قوله: "هذا ال حجة فیه؛ ألنه ال یلزم من عدم سماعها  )٣(. ونقل عن ابن التین)٢(فقد سمعه غیرها"
  .)٤(عدم الوقوع وقد حفظ غیرها كما ترى"

  رضي اهللا عنها خالف ذلك: وقد ثبت عن عائشة 

: َفَقاَلتْ  ُعكَّاٌز، َوِبَیِدَها رضي اهللا عنها َعاِئَشةَ  َعَلى َدَخَلتْ  اْمَرَأةً  َأنَّ فعن سعید بن المسیب: 
ثـََنا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  نَِبيَّ  ِألَنَّ  اْلَوزَغِ  ِلَهِذهِ : َفَقاَلتْ  َهَذا؟ َما  َعَلى يُْطِفئُ  ِإالَّ  َشْيءٌ  ُكنْ يَ  َلمْ  َأنَّهُ  َحدَّ

ابَّةُ  َهِذهِ  ِإالَّ  السََّالمُ  َعَلْيهِ  ِإبـَْراِهيمَ    .)٥(...."ِبَقْتِلَها فََأَمَرنَا الدَّ

                                                           
) ما یقتل المحرم من الدواب، ٥قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب جزاء الصید)، باب ( ند الحدیث:س   )١(

  ):١٨٣١رقم (
وهو: –، َعِن اْبِن ِشَهاٍب - وهو: ابن أنس–، َقاَل: َحدَّثَِني َماِلٌك -وهو: ابن أبي أویس–َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل 

َبْیِر،-الزهري َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعْنَها َزْوِج النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  ، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
  َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
ال، ) خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجب١٥أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب بدء الخلق)، باب (

) استحباب قتل الوزغ، رقم ٣٨) عن سعید بن عفیر، ومسلم في صحیحه (كتاب السالم)، باب (٣٣٠٦رقم (
  ) عن أبي الطاهر وحرملة بن یحیى.٢٢٣٩(

اهللا بن وهب، عن یونس بن یزید، عن ابن شهاب الزهري به عبد ثالثتهم: (سعید، وأبو الطاهر، وحرملة) عن
  بمثله.

 ).٤/٤١ر (فتح الباري البن حج   )٢(
هـ)، من مؤلفاته:  ٦١١الواحد بن عمر  الشهیر بابن التین الصفاقسي التونسي (ت عبد هو الشیخ أبو محمد   )٣(

 ).٥٦٤شرح صحیح البخاري. شجرة النور الزكیة لمخلوف رقم (
 ).٦/٣٥٣فتح الباري البن حجر (   )٤(
  ):٢٨٣٤) قتل الوزغ، رقم (٨٥حج)، باب (قال اإلمام النسائي في سننه (كتاب مناسك ال سند الحدیث:   )٥(

ِد ْبِن َعْرَعَرَة، َقاَل: َحدَّثََنا ُمعَ  اُذ ْبُن ِهَشاٍم، َقاَل: َأْخَبَرِني َأُبو َبْكِر ْبُن ِإْسَحَق، َقاَل: َحدَّثََنا ِإْبَراِهیُم ْبُن ُمَحمَّ
، َعْن َسِعیِد ْبِن اْلُمَسیَِّب، َأنَّ اْمَرَأًة -ةوهو: ابن دعام–، َعْن َقَتاَدَة -وهو: هشام الدستوائي–َحدَّثَِني َأِبي 

  َدَخَلْت َعَلى َعاِئَشَة َوِبَیِدَها ُعكَّاٌز، وذكر الحدیث.
= 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  تخریج الحدیث:

  ) عن أبي بكر بن إسحاق الصاغاني به بمثله.٣٨٠٠أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (
  دراسة رجال اإلسناد:  
 معاذ بن هشام الدستوائي: -

 ابن قانع وزاد: مأمون، وذكره ابن حبان في الثقات، ونعته الذهبي بقوله: اإلمام المحّدث الثقة. وثقه 
واختلفت أقوال ابن معین فیه: فقد ُسِئل یحیى بن معین: معاذ بن هشام أثبت في شعبة أو ُغْنَدر؟ فقال: ثقة 

ین: لم یكن بالثقة، إنما رغب فیه وثقة، وقال ابن أبى خیثمة عن ابن معین: لیس بذاك القوي، وقال ابن مع
  أصحاب الحدیث لإلسناد، وقال عباس الدُّوري، عن یحیى بن معین : صدوق، و لیس بحّجة.

  وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم.
وقال أبو عبید اآلجري: قلت ألبي داود: معاذ بن هشام عندك حجة؟ قال: أكره أن أقول شیًئا، كان یحیى ال 

  د: ال أدري َمْن یحیى، یحیى بن معین، أو یحیى القطان؟ وأظنه یحیى القطان.یرضاه، وقال أبو عبی
قال أبو أحمد ابن عدي: ولمعاذ بن هشام عن أبیه عن قتادة حدیث كثیر، و لمعاذ عن غیر أبیه أحادیث 

  صالحة، و هو ربما یغلط في الشيء بعد الشيء ، و أرجو أنه صدوق.
)، سیر أعالم النبالء للذهبي ٩/١٧٦الثقات البن حبان ()، ١٠/١٩٧تهذیب التهذیب البن حجر (

)، تاریخ ابن معین ٢٨/١٤٢)، تهذیب الكمال للمزي (٨/٢٤٩)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٩/٢٤٩(
)، تقریب التهذیب البن ٤٢٨٤رقم ( -روایة الدوري–)، تاریخ ابن معین ١١٨ص ( -روایة ابن محرز–

 ). ٦/٤٣٤)، الكامل في الضعفاء البن عدي (٧٠٦ّري ألبي داود رقم ()، سؤاالت اآلج٦٧٤٢حجر رقم (
: هو ثقة، فقد أخرج له الجماعة، ووثقه ابن قانع، والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات، واختلف قال الباحث

بو فیه قول ابن معین: فمرة وثّقه، ومرة قال: صدوٌق لیس بحجة، ومرة قال: لیس بذاك القوّي، وتوّقف فیه أ
داود فلم یذكر فیه جرًحا وال تعدیًال، ومما یجعلنا نقوي حدیثه: أّن معاذًا كان عنده جّل حدیث أبیه، وهو 

كما نقله عنه المّزي في –عنده في كتاٍب، وكان یمّیز ما سمع من أبیه وما لم یسمع، یقول علي بن المدیني 
عن قتادة عشرة آالف"، و قال أیًضا:  ): "سمعت معاذ بن هشام یقول: سمع أبي٢٨/١٤١تهذیب الكمال (

"سمعت معاذ بن هشام بمكة، وقیل له: ما عندك؟ قال : عندي عشرة آالف، فأنكرنا علیه، وسِخْرَنا منه، 
، فقال: هذا سمعته، وهذا لم -یعنى: عن أبیه–فلما جئنا إلى البصرة أخرج إلینا من الكتب نحًوا مما قال 

الروایة یروي عن أبیه، وله مرویات في الصحیحین عن أبیه، ولما ذكر  أسمعه فجعل یمیزها"، وهو في هذه
) حدیث: "ُینضح من بول الغالم وُیغسل من بول الجاریة" َذَكَر أّن ١/٦٢ابن حجر في التلخیص الحبیر (

معاذ بن هشام تفّرد برفع هذا الحدیث، وخالفه غیره من الثقات ثم ذكر أن البخاري قد صححه، ثم قال 
عن نفس الحدیث: "إسناده صحیح"، ونقل عن غیر البخاري تصحیح الحدیث من األئمة منهم: ابن  الحافظ

) أفضل منه في ٩/٢٣١خزیمة وابن حبان والحاكم، لذلك كان رأي الحافظ ابن حجر في فتح الباري (
  التقریب لما قال عنه: "ثقة صاحب غرائب".

 باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

  ناده صحیح.إس  
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  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

ینبغي على المسلم أن یتتبع األوزاغ في كل مكاٍن، سواء في البیت أو المسجد أو السوق لما  .١
 .)١(في قتله من األجر

 .)٢(البّر اإلجماع على جواز قتل الوزغ في الحّل والحرمعبد نقل ابن .٢
  

  : المجاهد في سبیل اهللا.لمطلب الثانيا

أعّد اهللا للمجاهد في سبیله من األجور ما یتناسب مع عظیم بذله للروح والنفس والمال 
¨  ©  M  §   ª وأعز ما یملك في سبیل اهللا، وحسب المجاهد من الفضل قول اهللا تعالى:
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وترغیًبا في هذه العبادة الجلیلة جعل اهللا لفاعلها من المضاعفة ما یجعل المسلم یسعى 
  للتنافس فیه.

يَا أَبَا "، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل: رضي اهللا عنه ْدِريِّ َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلخُ ف
ْسَالِم ِديًنا، َوِبُمَحمٍَّد نَِبي ا، َوَجَبْت َلُه اْلَجنَّةُ  َفَعِجَب َلَها َأُبو َسِعیٍد، ، "َسِعيٍد، َمْن َرِضَي بِاِهللا رَب ا، َوبِاْإلِ

َوُأْخَرى يـُْرَفُع ِبَها اْلَعْبُد ِمائََة َدَرَجٍة ِفي اْلَجنَِّة، َما بـَْيَن  "َليَّ َیا َرُسوَل اِهللا، َفَفَعَل، ُثمَّ َقاَل: َفَقاَل: َأِعْدَها عَ 
، اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اهللاِ "َقاَل: َوَما ِهَي َیا َرُسوَل اِهللا؟ َقاَل: ، "ُكلِّ َدرََجتَـْيِن َكَما بـَْيَن السََّماِء َواْألَْرضِ 

  .)٣("اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اهللاِ 

                                                           
  ).٦/٦٩٢شرح ریاض الصالحین للعثیمین (   )١(
  ).١٥/١٨٧البر (عبد التمهید البن   )٢(
) بیان ما أعّده اهللا تعالى للمجاهد في ٣١قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب اإلمارة)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

  ):١٨٨٤الجنة من الدرجات، رقم (
، َعْن َأِبيعبد َحدَّثََناَحدَّثََنا َسِعیُد ْبُن َمْنُصوٍر،  –الرَّْحَمِن اْلُحُبِليِّ عبد اِهللا ْبُن َوْهٍب، َحدَّثَِني َأُبو َهاِنٍئ اْلَخْوَالِنيُّ

، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقال، وذكر الحدیث.- اهللا بن یزیدعبد وهو:   ، َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ
  تخریج الحدیث:

  تفّرد به مسلم دون البخاري.
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من " أسلوب "تفخیم ألمر الجهاد وتعظیم شأنه، فإّن قوله: (فعجب لها أبو سعیدوفي قوله: "
الجهاد.  :ومنه ،عنه ونهى) مشتمٌل علي جمیع ما أمر اهللا به ...رضي باهللا رب ا وباإلسالم دیًنا

البشارة لیسأل عنها فیجاب بما بجاب؛ ألّن التبیین  )، وٕابرازه في صورةوأخرىوكذا إبهامه بقوله: (
 :ىتعالاهللا سبحانه و  قول الحدیث ونظیر. مرات ثالث تكراره وكذا النفس، في أوقع اإلبهام بعد

M¤        £  ¢  ¡  �     ~  }  |  {  z   y  x  w  v     u  t       s  r  q   p  o¥  
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َمْن آَمَن بِاللَِّه "، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َقاَل: رضي اهللا عنه َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ و 
َمَضاَن، َكاَن َحق ا َعَلى اللَِّه َأْن يُْدِخَلُه الَجنََّة، َهاَجَر ِفي َسِبيِل اللَِّه، َأْو َوَرُسوِلِه، َوَأقَاَم الصََّالَة، َوَصاَم رَ 
ِإنَّ ِفي الَجنَِّة ِماَئَة "، َقاُلوا: َیا َرُسوَل اللَِّه، َأَفَال ُنَنبُِّئ النَّاَس ِبَذِلَك؟ َقاَل: "َجَلَس ِفي َأْرِضِه الَِّتي ُوِلَد ِفيَها

نَـُهَما َكَما بـَْيَن السََّماِء َواَألْرِض، فَِإذَ َدرََجٍة، أَ  ا َعدََّها اللَُّه ِلْلُمَجاِهِديَن ِفي َسِبيِلِه، ُكلُّ َدرََجتَـْيِن َما بـَيـْ
َفجَُّر أَنـَْهاُر َومِ َسأَْلُتُم اللََّه َفَسُلوُه الِفْرَدْوَس، فَِإنَُّه َأْوَسُط الَجنَِّة، َوَأْعَلى الَجنَِّة، َوفـَْوَقُه َعْرُش الرَّْحَمِن،  ْنُه تـَ

  .)٢("الَجنَّةِ 

: المنزلة الرفیعة، وُیراد بها غرف الجّنة الدرَجةقال القرطبي في تفسیر معنى الدرجات: "
  .)٣(ومراتبها التي أعالها الفردوس"

قال القاضي عیاض: "یحتمل أّن هذا على ظاهره، وأّن الدرجات هنا: المنازل التي بعضها 
من  ،ویحتمل أن یكون المراد: الرفعة بالمعنى ،لظاهر، وهذه صفة منازل الجنةأرفع من بعٍض في ا

كثرة وعظیم اإلحسان، مما لم یخطر على قلب بشر، وال یصفه واصٌف، وأن أنول ما أنعم به علیه 

                                                           
 ).٨/٢٦٦٠شرح المشكاة للطیبي (   )١(
)، ٧) {وكان عرشه على الماء} (هود: ٢٢قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب التوحید)،باب (سند الحدیث:    )٢(

  ):٧٤٢٣)، رقم (١٢٩{وهو رّب العرش العظیم} (التوبة: 
ُد ْبُن ُفَلْیٍح، َقاَل: َحدَّثَِني َأِبي، َحدَّثَِني ِهَالٌل، َعْن َعَطاِء ْبِن َیَساٍر، َعْن َحدَّثََنا ِإْبَراِهیُم ْبُن الُمْنِذِر، حَ  دَّثَِني ُمَحمَّ

  َأِبي ُهَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َقاَل، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

) درجات المجاهدین في سبیل اهللا، رقم ٤السیر)، باب (أخرجه البخارّي أیًضا في صحیحه (كتاب الجهاد و 
  ) من طریق ُفَلْیح به بنحوه.٢٧٩٠(

  ).٣/٧١٠المفهم للقرطبي (   )٣(



  المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر محّددٍة ومتنّوعةٍ  
 

٢٠٨ 

 الفصل الثاني

وبّوأه من البّر والكرامة یتفاضل تفاضًال كبیًرا، وُینسي بعضه بعًضا، ومثل تفاضله في البعد بما بین 
  .)١(ماء واألرض". ثم قال القاضي عیاض: "واألول أظهر"الس

: الجنة أهل صفة في دَ رَ وَ  ما وبین الحدیث هذا بین التوفیق كیف: تَ لْ قُ  فإنقال الطیبي: "
 محمولٌ  قٌ لَ طْ مُ  هو: قلتُ  ؟)٢()أعالها والفردوس واألرض، السماء بين كما درجتين كل بين ما درجة، مائة(

 فیكون الجهاد، في مراتبهم بحسب والدرجات بالعموم، للمجاهدین سیرٌ تف أو ،دالمقیّ  هذا ىعل
  .)٣("جهاده حقّ  جاهد لمن الفردوس

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

قال القرطبي: "ال ُیظّن من هذا أّن درجات الجنة محصورة بهذا العدد، بل هي أكثر من  .١
ت لإلنسان فضیلة الجهاد مع ذلك، وال یعلم حصرها وعددها إال اهللا تعالى، فإذا اجتمع

 .)٤(فضیلة القرآن جمعت له تلك الدرجات كلها، وهكذا كلما زادت أعماله زادت درجاته"

 النفس، مع المجاهدة من الجنان درجات أقصى به یحصل ما على الحثّ  فیهقال الطیبي: " .٢
 .)٥(")٧٨(الحج:  Mv  u  t  s  rL: تعالىلقوله 

 الخالصة بالنیة إما المجاهد غیر ینالها قد المجاهد درجة أنّ  إلى إشارة فیهقال ابن حجر: " .٣
 بالدعاء الجمیع أمر وسلم علیه اهللا صلى ألنه ؛الصالحة األعمال من یوازیه بما أو

  .)٦("للمجاهدین أعدّ  أنه أعلمهم أن بعد بالفردوس
  

  : الصالة في المسجد األقصى.المطلب الثالث

في أفئدة من ذاق طعم  سامقةٌ  وب الموحدین، ومنزلةٌ في قل سامیةٌ  للمسجد األقصى مكانةٌ 
ألنها قبلة المسلمین األولى، وثاني المساجد  ؛اإلیمان وعرف قْدر هذه األرض وشرفها وفضلها

وجوًدا على وجه األرض، ومنه ُعرج بالنبي صلى اهللا علیه وسلم إلى السموات العلى، وقد قرنه اهللا 
رام لیأخذا مًعا شرف التقدیس ویشتركا في األحكام والفضیلة، في مطلع سورة اإلسراء بالمسجد الح

                                                           
 ) مع تصّرٍف یسیٍر.٦/١٥٥إكمال المعلم للقاضي عیاض (   )١(
  ).٢٠٦ ، ص(سبق تخریجه   )٢(
  ).٨/٢٦٢٣( شرح المشكاة للطیبي   )٣(
  ).٣/٧١٠المفهم للقرطبي (   )٤(
 ).٨/٢٦٢٣شرح المشكاة للطیبي (   )٥(
  ).٦/١٣فتح الباري البن حجر (   )٦(
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وللترغیب أكثر في الصالة في هذا المسجد المبارك ضاعف اهللا أجر الصالة فیه، واختلف 
  جر بناًء على االختالف في األحادیث الواردة فیه، وهاك التفصیل.في تحدید هذا األ

 ) صالة.٢٥٠األحادیث الواردة في أّن الصالة في المسجد األقصى تضاعف إلى ( .١

َالةُ  اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ : َقالَ  رضي اهللا عنه َذرٍّ  َأِبي َعنْ   ِمنْ  َأْفَضلُ  َهَذا َمْسِجِدكَ  ِفي الصَّ
 َولَِنْعمَ  ِفيِه، َصَلَواتٍ  َأْرَبعِ  ِمنْ  َأْفَضلُ  َهَذا َمْسِجِدي ِفي َصَالةٌ ": َفَقالَ  اْلَمْقِدِس؟ ْیتِ بَ  ِفي َصَالةٍ 

  .)١("َواْلَمْنَشرِ  اْلَمْحَشرِ  َأْرضُ  ِهيَ  اْلُمَصلَّى،
                                                           

  ):٢٧١٤قال اإلمام الطبراني في مسند الشامیین رقم ( سند الحدیث:   )١(
اٍر، ، حدثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ حدثََنا اْلَوِلیُد ْبُن ُمْسِلٍم، حدثََنا َسِعیُد ْبُن َبِشیٍر، َعْن  َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن اْلُمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ

، عبد ، [عن أبي الخلیل صالح بن أبي مریم]، َعنْ - وهو: ابن دعامة–َقَتاَدَة  اِمِت، َعْن َأِبي َذرٍّ اللَِّه ْبِن الصَّ
  َقاَل: ُقْلُت: َیا َرُسوَل اللَِّه، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
) من طریق محمد بن أسد وهشام بن عمار عن الولید به ٦٠٨اوي في شرح مشكل اآلثار (أخرجه الطح

  بنحوه.
  ) من طریق عمرو بن أبي سلمة، عن قتادة به بنحوه.٢٧٦٩وأخرجه الطبراني في مسند الشامیین رقم (

الحاكم في )، و ٨٢٣٠وتابع سعیَد بن بشیر حجاُج بن حجاج، كما أخرجه الطبراني في المعجم األوسط رقم (
 ) من طریق إبراهیم بن طهمان عن حجاج بن حجاج عن قتادة عن أبي الخلیل عن٨٥٥٣المستدرك رقم (

  اهللا بن الصامت به بنحوه.عبد
  قال الحاكم عقبه: حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه.

شیر عن ): "وقد رواه ابن عساكر من طریق سعید بن ب٥٤٨تنبیه: قال األلباني في الثمر المستطاب ص (
اهللا بن الصامت به. فأسقط بین قتادة وابن الصامت أبا الخلیل واألصح إثباته واسمه صالح بن عبد قتادة عن

  أبي مریم وهو ثقة من رجال الستة".
  دراسة رجال اإلسناد:

 سعید بن بشیر:  -
  نعته سفیان بن عیینة بالحافظ، ووثقه دحیم وقال: كان مشیختنا یقولون: هو ثقة.

صدوق الحدیث، ونقل الذهبي عنه أنه قال: ثقة، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: محله الصدق یكتب  قال شعبة:
  حدیثه، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي ینكر على من أدخله في كتاب الضعفاء، وقال: یحول منه.

یر بأًسا، وقال البخاري: یتكلمون في حفظه، وهو ُیحتمل، وقال ابن عدي: ال أرى بما یروى عن سعید بن بش
ولعّله یهم في الشيء بعد الشيء ویغلط، والغالب على حدیثه االستقامة، والغالب علیه الصدق، وقال البزار: 

  هو عندنا صالح لیس به بأس، وقال الذهبي: صدوق، ونعته في الكاشف بالحافظ.
= 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 

الرحمن عبد انوقال أبو مسهر: لم یكن في جندنا أحفظ منه، وهو ضعیف منكر الحدیث، وقال الفالس: ك
بن مهدي یحّدثنا عن سعید بن بشیر ثم تركه، وقال المیموني: رأیت أحمد یضعف أمره، وقال ابن نمیر: 
منكر الحدیث، لیس بشيء، لیس بقويٍّ الحدیث، یروي عن قتادة المنكرات، وقال الدارقطني: لیس بقويٍّ في 

  الحدیث.
ده أحادیث غرائب عن قتادة، وقال مرة: لیس وممن ضعفه: ابن معین وقال: لیس حدیثه بكل ذاك، عن

  بشيٍء، وابن المدیني، وأبو داود، والنسائي، وابن حجر.
وقال ابن حبان: "كان رديء الحفظ، فاحش الخطأ، یروي عن قتادة ما ال ُیتابع علیه، وعن عمرو بن دینار 

  ما لیس یعرف من حدیثه". 
)، من تكلم فیه وهو موثق ١/١٤٣بن أبي حاتم ()، الجرح والتعدیل ال١٠/٣٥٦تهذیب الكمال للمزي (

)،  الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي ١٣٣)، الضعفاء الصغیر للبخاري رقم (١٢٥للذهبي رقم (
)، التاریخ الكبیر ٤/١٠)، تهذیب التهذیب البن حجر (٥/٢٦٤)، إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي (٤/٤١٣(

)، تقریب التهذیب البن ١/٤٣٢)، الكاشف للذهبي (٧/٣٠٤ذهبي ()، سیر أعالم النبالء لل٣/٤٦٠للبخاري (
–)، تاریخ ابن معین ١/١٣٥)، سنن الدارقطني (٤٩٥)، سؤاالت المیموني ألحمد رقم (٢٢٧٦حجر رقم (

)، تاریخ ابن معین ١/١١٢( -روایة ابن محرز–) تاریخ ابن معین ٢٨١)، ورقم (٤٤رقم ( -روایة الدارمي
)، سؤاالت اآلجري ألبي داود رقم ٢٣٥٨)، المغني في الضعفاء للذهبي رقم (٣٣١٩رقم ( -روایة الدوري–
  ).٣٩٢)، المجروحین البن حبان رقم (٢٦٧)، الضعفاء والمتروكون للنسائي رقم (٣٣٥(

  قال الباحث: هو ضعیف.
الرابعة ) في المرتبة ١٢٧ثقة لكنه مدلس، وقد ذكره ابن حجر في طبقات المدلسین رقم ( الولید بن مسلم: -

  من مراتب المدلسین التي ال ُیقبل حدیثها إال بالتصریح بالسماع.
) وهو صدوق، ومثله ال ینزل حدیثه عن مرتبة الحسن، ولكنه ١٢٤سبقت ترجمته ص ( هشام بن عمار: -

ولكن الحافظ ابن حجر رحمه اهللا أْلمح إلى أّن  -كما سبق –اتهم باالختالط، وممن اتهمه به أبو حاتم 
وهو قول أبي حاتم الرازي من قبل –وتلقنه لم یضّر حیث قال في ترجمته: "حدیثه القدیم أصّح"  اختالطه

، وهذا  یعني صحة حدیثه المتأّخر، إال أّنه لیس بقوة وصحة حدیثه المتقّدم؛ بسبب تغیر الحفظ في - أیًضا
 الِكَبر.

   باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

  فیه:إسناده ضعیف، والعلة 
 وهو ثقة. -كما في التخریج–ضعف سعید بن بشیر، لكنه لم ینفرد، فقد تابعه: حجاج بن حجاج  .١
 تدلیس الولید بن مسلم، لكنه صّرح في هذه الروایة بالسماع، َفُأِمَن تدلیسه. .٢

  وعلیه فالحدیث حسن لغیره.
  ).٦/٩٥٥وقد صححه األلباني بطرقه ومتابعاته في السلسلة الصحیحة (
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 ) صالة.٥٠٠األحادیث الواردة في أّن الصالة في المسجد األقصى تضاعف إلى ( .٢

 الصَّالةِ  َفْضلُ " :َوَسلَّم َعَلیه اللَّهُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسول َقالَ : َقالَ  َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضي الدَّْرَداءِ  َأِبي َعن
 المقدس بيت مسجد َوِفي َصالةٍ  َأْلفُ  َمْسِجِدي َوِفي َصالةٍ  َأْلفِ  ئَةام غيره على الحرام المسجد ِفي

  .)١("َصالةٍ  خمسِمَئة
                                                           

  ):٤١٤٢قال البزار في مسنده رقم ( الحدیث: سند   )١(
َحدَّثنا إبراهیم بن ُحَمید، َقال: َحدَّثنا ُمَحمد بن یزید، َقال: َحدَّثنا َسِعید بن سالم القداح، َقال: َحدَّثنا َسِعید ْبُن 

ِء، َرِضي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسول اِهللا َبِشیٍر َعْن ِإْسَماِعیَل ْبِن ُعَبید اللَِّه، َعن ُأمِّ الدَّْرَداِء، َعن َأِبي الدَّْرَدا
  َصلَّى اللَُّه َعَلیه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.

وقال عقبه: ال نعلمه یروى عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم من وجٍه من الوجوه بهذا اللفظ إال من هذا 
  الوجه بهذا اإلسناد، وٕاسناده حسن.

  تخریج الحدیث:
) عن أبي الحسین علي بن سعید بن بشیر الرازي، وابن ٦٠٩في شرح مشكل اآلثار رقم (وأخرجه الطحاوي 
  ) عن محمد بن هارون بن حمید.٤/٤٥٣عدي في الكامل (

  كالهما: (علي بن سعید، محمد بن هارون بن حمید) عن أبي جعفر محمد بن یزید اَألَدمي به بمثله.
  براني وقال: إسناده حسن.) إلى الط٧/٢٥٦وعزاه العیني في عمدة القاري (

  دراسة رجال اإلسناد:  
 )، وهو ضعیف.٢٤٥سبقت ترجمته ص ( سعید بن بشیر: -
 سعید بن سالم القّداح: -

وثقه ابن معین، وقال مرة: لیس به بأس، وقال أبو حاتم: محّله الصدق، وقال أبو زرعة: هو عندي إلى 
قال النسائي: لیس به بأس، وقال ابن عدي: الصدق ما هو، وقال أبو داود: صدوق یذهب إلى اإلرجاء، و 

حسن الحدیث، أحادیثه مستقیمة، ورأیت الشافعي كثیر الروایة عنه...، وهو عندي صدوق ال بأس به مقبول 
  الحدیث، وقال ابن حجر: صدوق یهم.

  وقال عثمان الدارمي: لیس بذاك في الحدیث، وقال الساجي: ضعیف.
كان داعیة ویرغب عن حدیثه، والعجلي وزاد: لیس بحجة، والبخاري  وممن رماه باإلرجاء: الفسوي وقال:

وذكره في الضعفاء، ومسلم، وابن حبان وزاد: یهم في األخبار حتى یجيء بها مقلوبة حتى خرج عن حّد 
  االحتجاج به، والعقیلي، ولعل بسبب هذه البدعة قال ابن معین: كانوا یكرهونه.

)، تاریخ ابن معین ١/٩٠( - روایة ابن محرز–)، تاریخ ابن معین ٤/٤٥٢الكامل في الضعفاء البن عدي (
)، ١٠/٤٥٤)، تهذیب الكمال للمزي (٤/٣١)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٣٤٣رقم ( - روایة الدوري–

)، الثقات للعجلي رقم ٥/٢٩٨إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ()، ٢٣١٥تقریب التهذیب البن حجر رقم (
)، الكنى لمسلم رقم ١٣٦)، الضعفاء الصغیر للبخاري رقم (٣/٤٨٢لكبیر للبخاري (التاریخ ا )،٥٩٢(
  ).٤/٣٥تهذیب التهذیب البن حجر ()، ٣٩٤)، المجروحین البن حبان رقم (٢٢٠٨(

 قال الباحث: هو صدوق.
= 
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 اْلَمْسِجدِ  ِفي َصَالةٌ " :َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : لَ َقا َعْنهُ  اهللاُ  َرِضيَ  َجاِبرٍ  َعنْ و 
  .)١(" َخْمُسِماَئةٍ  اْلَمْقِدسِ  بـَْيتِ  َمْسِجدِ  َوِفي أَْلٌف، َمْسِجِدي َوِفي أَْلٍف، ِماَئةُ  اْلَحَرامِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  دار اإلسناد علیه.إسناده ضعیف، والعلة فیه سعید بن بشیر وهو ضعیف، وم  
  لكنه ال یفرح به؛ لضعفه الشدید. -سیأتي تخریجه بعده–وللحدیث شاهٌد من حدیث جابر   
)، وأما تحسین البزار فقد تعقبه ٣٥٦٩وممن ضعفه من العلماء: األلباني في ضعیف الجامع الصغیر رقم (  

  وه، وسعید فیه لین".: "القداح ضعف- )٣/٢٨٥كما في مجموع رسائل ابن رجب (–ابن رجب الحنبلي 
) هذا الحدیث إلى الطبراني في المعجم الكبیر من طریق ٩/٥١٦تنبیه: عزا ابن الملّقن في البدر المنیر (  

)، وقال: "أخرجه الطبراني في ٣/٦٧٥أبي الدرداء، وقال: سنده محتمل، وكذا فعل الهیثمي في المجمع (
)، ٤/٤٢٩حسن"، وابن حجر في التلخیص الحبیر (الكبیر، ورجاله ثقات، وفي بعضهم كالم، وهو حدیٌث 

  ).٧٤١٣والسیوطي في الفتح الكبیر رقم (
قال الباحث: لم أقف علیه في المعجم الكبیر فلعه من الجزء المفقود منه، ولم یتیسر لي االطالع على   

لم أقف على سنده ) قال: "٤/٣٤٢إسناده ألتبین حال هذه الطریق، ثم وقْفُت على قوٍل لأللباني في اإلرواء (
  لنرى رأینا فیه".

)، رقم ٤٩-٤٨قال الشیخ صالح آل الشیخ في كتابه (التكمیل لما فات تخریجه من إرواء الغلیل) ص (  
) بعد أن نقل تحسین الهیثمي إلسناد الطبراني: "وتحسین إسناده مشكل عندي، ألن سعید بن بشیر ١١٣٠(

ل البزار: (ال نعلمه ُیروى بهذا اللفظ مرفوعًا إال بهذا لیس ممن یحتج بحدیثه، سیما وقد تفرد به، قا
  اإلسناد)".

  ): ١١٨٤اهللا محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي أخبار مكة رقم (عبد قال أبو سند الحدیث:   )١(
ِهیُم ْبُن َأِبي َحیََّة َقاَل: َحدَّثَِني َأِبي َقاَل: ثنا ِإْبَرا -اهللا بن أحمد بن أبي مسّرةعبد وهو:–َحدَّثَِني َأُبو َیْحَیى 

، َعْن ُعْثَماَن ْبِن اْألَْسَوِد، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َجاِبٍر َرِضَي اُهللا َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّ  ى اللَُّه َعَلْیِه اْلَمكِّيُّ
  َوَسلََّم، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:  
اهللا عبد ) من طریق٢/٤٢أبو نعیم في تاریخ أصبهان ()، و ٢٧٩أخرجه أبو محمد الفاكهي في فوائده رقم (  

  بن أحمد بن أبي مسّرة، عن أبیه، عن إبراهیم بن أبي حیة به بمثله.
  دراسة رجال اإلسناد:  
 ضعیف جد ا. إبراهیم بن أبي حّیة: -
 لم أقف له على ترجمة.أحمد بن زكریا بن أبي مسرة:  -
 عبد اهللا بن أحمد بن زكریا بن أبي مسرة: -

  ابن أبي حاتم: كتبت عنه بمكة ومحّله الصدق، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: روى عنه الناس.قال 
  ).٨/٣٦٩)، الثقات البن حبان (٥/٦الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (

  قال الباحث: هو صدوق.
  

= 
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 بیت في عنيی كصالتین السالم علیه النبي مسجد في الصالة أنّ  هذا فيقال الطحاوي: "
  .)١("المقدس

 األحادیث الواردة في أّن الصالة في المسجد األقصى تضاعف إلى (ألف) صالة. .٣

 َبْیتِ  ِفي َأْفِتَنا اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ : َقاَلتْ  )٢(-َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َمْوَالةِ -  َمْیُموَنةَ  َعنْ 
: ُقْلتُ  "َغْيرِهِ  ِفي َصَالةٍ  َكأَْلفِ  ِفيهِ  َصَالةً  َفِإنَّ  ِفيِه، َفَصلُّوا ائْـُتوهُ  َواْلَمْنَشرِ  َمْحَشرِ الْ  َأْرضُ ": َقالَ  اْلَمْقِدسِ 

ًتا َلهُ  فـَتـُْهِدي": َقالَ  ِإَلْیِه؟ َأَتَحمَّلَ  َأنْ  َأْسَتِطعْ  َلمْ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ   َكَمنْ  فـَُهوَ  َذِلكَ  فـََعلَ  َفَمنْ  ِفيِه، ُيْسَرجُ  زَيـْ
  .)٣("هُ أَتَا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  الحكم على الحدیث:  
  إسناده ضعیف جد ا، واآلفة فیه:  
 .إبراهیم بن أبي حیة فهو ضعیف جد ا -
 أحمد بن زكریا لم أقف له على ترجمة. -

  ).٤/٣٢٩وممن ضعفه من العلماء: ابن حجر في التلخیص الحبیر (
  ).٢/٦٩شرح مشكل اآلثار للطحاوي (   )١(
): "عن میمونة ولیست بمیمونة زوج النبي صلى اهللا ٥٤جاء في روایة الطبراني في المعجم الكبیر رقم (   )٢(

 علیه وسلم).
) ما جاء في ١٩٦قال اإلمام ابن ماجه في سننه (كتاب إقامة الصالة والسنة فیها)، باب ( :سند الحدیث   )٣(

  ):١٤٠٧الصالة في مسجد بیت المقدس، رقم (
قِّيُّ َقاَل: َحدَّثََنا ِعیَسى ْبُن ُیوُنَس َقاَل: َحدَّثََنا َثْوُر ْبُن َیِزیَد، َعنْ عبد َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل ْبنُ    ِزَیاِد ْبِن َأِبي  اللَِّه الرَّ

اَلْت: ُقْلُت: َیا َرُسوَل َسْوَدَة، َعْن َأِخیِه ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َسْوَدَة، َعْن َمْیُموَنَة َمْوَالِة النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم قَ 
  اللَِّه َأْفِتَنا ِفي َبْیِت اْلَمْقِدِس َقاَل، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:  
)، ٢٧٦٢٦) عن عیسى بن یونس، وأحمد في المسند رقم (٢٢١١إسحاق بن راهویه في مسنده رقم (أخرجه   

ومن طریقه أبو نعیم في معرفة الصحابة رقم –) ٢٧٦٢٧وعبد اهللا بن أحمد في زوائده على المسند رقم (
طبراني )، وال٦١٠)، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار رقم (٧٠٨٨، وأبو یعلى في مسنده رقم (-)٧٨٣٦(

) من طریق عیسى بن یونس، وابن أبي عاصم ٤٧١)، وفي مسند الشامیین رقم (٥٥في المعجم الكبیر رقم (
  اهللا.عبد ) من طریق صدقة بن٣٤٤٨في اآلحاد والمثاني رقم (

  كالهما: (عیسى، صدقة) عن ثور بن یزید به بنحوه.  
أبي سودة عن میمونة دون ذكر أخیه  وخالفهما: معاویة بن صالح وأصبغ بن زید، فرویاه عن زیاد بن

وعنه أبو –) ١٩٤٧)، وفي مسند الشامیین رقم (٥٤عثمان، كما أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر رقم (
اهللا بن صالح عن معاویة بن صالح، والطبراني في عبد من طریق - )٧٨٣٥نعیم في معرفة الصحابة رقم (

  ارون عن أصبغ بن زید، كالهما عن ثور بن یزید به.) من طریق یزید بن ه٤٧٢مسند الشامیین رقم (
= 
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، )١(وٕانما كان سبب سؤال میمونة: بّین لنا هل تحّل الصالة فیه بعد أن ُنسخ التوّجه إلیه
  فجاء الجواب بنعم، وفیه بیان مضاعفة الصالة فیه إلى ألف صالة.

 ألف) صالة. ٥٠األحادیث الواردة في أّن الصالة في المسجد األقصى تضاعف إلى ( .٤

 الرَُّجلِ  َصَالةُ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ   عنهرضي اهللا َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ 
 ِبَخْمسِ  ِفيهِ  ُيَجمَّعُ  الَِّذي اْلَمْسِجدِ  ِفي َوَصَالتُهُ  َصَالًة، َوِعْشرِينَ  ِبَخْمسٍ  اْلَقَباِئلِ  َمْسِجدِ  ِفي َوَصَالتُهُ  ِبَصَالٍة، بـَْيِتهِ  ِفي
 َصَالٍة، أَْلفِ  ِبَخْمِسينَ  َمْسِجِدي ِفي َوَصَالتُهُ  َصَالٍة، أَْلفِ  ِبَخْمِسينَ  اْألَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِفي َوَصَالتُهُ  ،َصَالةٍ  ِماَئةِ 

  .)٢("َصَالةٍ  أَْلفِ  ِبِمائَةِ  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِفي َوَصَالةٌ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
من  -یعني: زیاد بن أبي سودة–): "توقف أبو حاتم في سماعه ٢٠٥قال العالئي في جامع التحصیل رقم (

میمونة خادم النبي صلى اهللا علیه وسلم حدیث: (ابعثوا بزیت یسرج في قنادیله عن المسجد األقصى) 
  ن میمونة".والصحیح: أنه عن أخیه عثمان ع

  دراسة رجال اإلسناد:  
 اهللا الّرّقي:عبد إسماعیل بن -

  وثقه الدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم، والذهبي، وابن حجر: صدوق.
)، میزان ٢/١٨١)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٨/١٠٠)، الثقات البن حبان (٦/٢٦٢تاریخ بغداد (

  ).٤٥٦، تقریب التهذیب البن حجر رقم ()١/٢٣٦االعتدال للذهبي (
 قال الباحث: هو صدوق.

  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  لحكم على الحدیث:ا
  إسناده حسن، وفیه إسماعیل الرقي فهو صدوق.  
  .-كما في التخریج–لكنه لم ینفرد، فقد تابعه إسحاق بن راهویه وهو حافظ ثبت   
  وعلیه فالحدیث صحیح لغیره.  
): إسناد ١/٢٨٨)، وقال في تخریج اإلحیاء (٦/٥٢لعلماء: العراقي في طرح التثریب (وممن صححه من ا  

 ).٥٠١جید، والبوصیري في مصباح الزجاجة رقم (
  ).١/٤٢٩حاشیة السندي على سنن ابن ماجه (   )١(
ء في ) ما جا١٩٨قال اإلمام ابن ماجه في سننه (كتاب إقامة الصالة والسنة فیها)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

  ):١٤١٣الصالة في المسجد الجامع، رقم (
اٍر َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو اْلَخطَّاِب الدَِّمْشِقيُّ َقاَل: َحدَّثََنا ُرَزْیٌق َأُبو ، َعْن َأَنِس ْبِن عبد َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ اللَِّه اْألَْلَهاِنيُّ

  َلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.َماِلٍك، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا عَ 
  تخریج الحدیث:

) من طریق هشام بن عمار به بمثله، وقال: ال ُیروى هذا ٧٠٠٨أخرجه الطبراني في المعجم األوسط رقم (
  الحدیث عن أنس إال بهذا اإلسناد، تفّرد به: هشام بن عمار.

= 
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  هو: ومن خالل ما سبق یبین لنا أن ما صّح في أجر الصالة في المسجد األقصى

 ) صالة.٢٥٠الصالة فیه بـ( -

 ) صالة.١٠٠٠الصالة فیه بـ( -

ة، ثم ) صال٢٥٠( أوًال  یكون ُرّتب األجر علیه ن، إذ یجمع بینهما أوال تناقض بین الحدیثین        
  فضل اهللا واسع، ورحمته وسعت كّل شيء.)، ف١٠٠٠ضاعفها اهللا إلى (

 قبل األقل حدیث أن الحتمال؛  التضعیف في ختلفةالم الروایات في تنافي الیقول المناوي: "       
 لتفاوت األعداد تفاوت یكون أن ویحتمل شيء، بعد شیئا باألكثر اهللا تفضل ثم األكثر، حدیث

  .)١("األحوال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  دراسة رجال اإلسناد:

في الثقات، وقال أبو زرعة: ال بأس به، وقال الذهبي وابن  ذكره ابن حبان اهللا األلهاني:عبد ُرزیق أبو -
 .-في إشارة منه إلى توثیق ابن حبان–حجر: صدوق، زاد األخیر: له أوهام، وقال الذهبي أیًضا: وثق 

وز وذكره ابن حبان أیًضا في المجروحین وقال: "یْنَفرد باألشیاء الَِّتي َال تشبه َحِدیث اْألَْثَبات الَِّتي َال َیجُ 
  اِالْحِتَجاج ِبِه ِإالَّ ِعْنَد اْلِوَفاق".

)، تقریب ١/٣٩٦)، الكاشف للذهبي (٣/٥٠٥)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٤/٢٣٩الثقات البن حبان (
  ).٣٥١)، المجروحین البن حبان رقم (٣/٤٠٨)، تاریخ اإلسالم للذهبي (١٩٣٨التهذیب البن حجر رقم (

 مثله ال یحتمل تفّرده.قال الباحث: هو صدوق یهم، و 
  واسمه حماد: مجهول. أبو الخطاب الدمشقي -
 )، هو صدوق، ومثله ال ینزل حدیثه عن مرتبة الحسن.١٢٤سبقت ترجمته ص ( هشام بن عمار: -

  الحكم على الحدیث:
  إسناده ضعیف جد ا، والعلة فیه:

 أبو الخطاب الدمشقي: مجهول. -
  مثله ال یقبل تفّرده.رزیق األلهاني: صدوق یهم، وقد تفّرد به، و  -

)، الذهبي في میزان االعتدال ٩٤٦وممن ضعفه من العلماء: ابن الجوزي في العلل المتناهیة رقم (
)، وابن حجر في التلخیص الحبیر ٥٠٣) وقال: منكٌر جد ا، والبوصیري في مصباح الزجاجة رقم (٤/٥٢٠(
شعیب األرنؤوط في تعلیقه على سنن ابن )، والشیخ ١١/٥٨٩)، واأللباني في السلسلة الضعیفة (٤/٣٣٠(

) وقال: ضعیف جد ا، وذكره المال علي القاري في األسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة ٢/٤١٧ماجه (
 ) وقال: "حدیث مضطرب، وهذا محاٌل؛ ألّن مسجد رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أفضل منه".٤٥٨ص (

  ).٢/٥٨٧مرقاة المفاتیح للقاري (   )١(
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ال یلزم  )١(وأما قول العراقي: "أصح طرق أحادیث الصالة ببیت المقدس أنها بألف صالة"       
  ) صالة.٢٥٠بق حدیث (منه ضعف غیرها، وقد صح كما س

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

 ،غیره الحرام المسجد بعد یكن ولم األقصى المسجد يمّ سُ  لم :قلت إنقال أبو زرعة العراقي: " .١
 ِفي ُوِضعَ  َمْسِجدٍ  َأيُّ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا ُقْلتُ : َقالَ  َعْنُه، اللَّهُ  َرِضيَ  َذرٍّ  أبي عن الصحیحین ففي

َل؟أَ  اَألْرضِ  ؟ ُثمَّ : ُقْلتُ : َقالَ  )الَحَرامُ  الَمْسِجدُ (: َقالَ  وَّ  َكانَ  َكمْ : ُقْلتُ  )اَألْقَصى الَمْسِجدُ ( َقالَ  َأيٌّ
أي – قلت ؟)٢()ِفيهِ  الَفْضلَ  فَِإنَّ  َفَصلِّْه، بـَْعدُ  الصََّالةُ  َأْدرََكْتكَ  أَيـَْنَما ثُمَّ  َسَنًة، َأْربـَُعونَ (: َقالَ  َبْیَنُهَما؟
 ،مكة مسجد من ابعیدً  أي اقاصیً  فیكون سیبنى المدینة مسجد أنّ  تعالى اهللا علم :- العراقي
 .)٣("أعلم تعالى واهللا إلیه، حاله یئول ما باعتبار بذلك يفسمّ  ،أقصى القدس بیت مسجد ویكون

 وراءه یكن لم ألنه وقیل الكعبة وبین بینه المسافة لبعد األقصى له قیلوقال ابن حجر: "
  .)٤("ذلك عن المطهر والمقدس والخبائث األقذار عن لبعده وقیل عبادة موضع

  .)٥(والنفل الفرض بین الصالة تضعیف في فرق ال أنه الحدیث ظاهر .٢
قال العیني: "فیه فضیلة بیت المقدس، وجواز بْعث الزیت إلى المساجد لإلصباح وٕان كانت  .٣

اإلسالم أن یبعث له زیتًا في غیر بلده، وٕاذا كان مسجٌد في دار حرٍب، یجوز لمن في دار 
 .)٦(ُیسرج فیه، وُیقاس على هذا الُبسط والُحصر والقنادیل ونحو ذلك مما یحتاج إلیه المسجد"

 قصى هذه األیام أكثر من سابقتها؛قال الباحث: وهذا االهتمام یتعّین في حق المسجد األ  
  ال حول وال قوة إال باهللا.لما یتعرض له األقصى من اغتصاب وتهوید وتدنیس لم ُیعهد من قبل، و 

                                                           
 ).٦/٥١طرح التثریب للعراقي (   )١(
  ):٣٣٦٦)، رقم (١٠قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب أحادیث األنبیاء)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

، - وهو: سلیمان بن مهران–، َحدَّثََنا اَألْعَمُش -وهو: ابن زیاد–الَواِحِد عبد َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل، َحدَّثََنا
، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َذّر َرِضَي اللَُّه - وهو: یزید بن شریك–، َعْن َأِبیِه -وهو: ابن یزید–ا ِإْبَراِهیُم التَّْیِميُّ َحدَّثَنَ 

  َعْنُه، َقال، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

الواحد وأبي معاویة عبد ) من طریق٥٢٠أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب المساجد ومواضع الصالة)، رقم (
 بن خازم الضریر وعلي بن مسهر عن األعمش به بنحوه. محمد

  ).٦/٤٦طرح التثریب للعراقي (   )٣(
 ).٦/٤٠٨فتح الباري البن حجر (   )٤(
 ).٦/٥٤انظر: طرح التثریب للعراقي (   )٥(
  ).٢/٣٦٣شرح سنن أبي داود للعیني (   )٦(
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  : النفقة في الجهاد في سبیل اهللا.المطلب الرابع
أعلى اهللا شأن الجهاد في سبیله، وأعلى معه كّل ما یتعّلق معه، حتى ضاعف النفقة فیه   

  إلى سبعمائة ضعف؛ ترغیًبا في ِفْعِلَها، وتشجیًعا على َبْذل المزید في سبیل اهللا.
َفقَ  َمنْ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه َفاِتكٍ  ْبنِ  فعن ُخَرْیمِ   َأنـْ

  .)١("ِضْعفٍ  ِمائَةِ  ِبَسْبعِ  َلهُ  ُكِتَبتْ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي نـََفَقةً 

الموعود،  أقلّ هي: " - كما قال المّال علي القاري–وهذه المضاعفة الواردة في هذا الحدیث 
  .)٢("عف لمن یشاءواهللا یضا

                                                           
) ما جاء في فضل النفقة ٤لجهاد)، باب (قال اإلمام الترمذي في سننه (كتاب أبواب فضائل ا سند الحدیث:   )١(

  ):١٦٢٥في سبیل اهللا، رقم (
، َعْن َزاِئَدَة  - وهو: محمد بن العالء بن كریب–َحدَّثََنا َأُبو ُكَرْیٍب  وهو: –َقاَل: َحدَّثََنا الُحَسْیُن ْبُن َعِليٍّ الُجْعِفيُّ

ِبیِع، َعْن َأِبیِه -ابن قدامة َكْیِن ْبِن الرَّ هو: الربیع بن ُعمیلة، َعْن ُیَسْیِر ْبِن َعِمیَلَة، َعْن ُخَرْیِم ْبِن و –، َعْن الرُّ
  َفاِتٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
السنن )، وفي ٣١٨٦) فضل النفقة في سبیل اهللا، رقم (٤٥أخرجه النسائي في سننه (كتاب الجهاد)، باب (

) من طریق أبي النضر البغدادي، عن ٧٢)، وابن أبي عاصم في كتاب الجهاد رقم (٤٣٨٠الكبرى رقم (
  عبید اهللا األشجعي، عن سفیان الثوري. 
اهللا بن المبارك، وابن عبد ) من طریق ِحّبان بن موسى عن١٠٩٦٠وأخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (

وعنه: ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد رقم –) ١٩٤٢٤ي مصّنفه رقم ()، وف٧٤٣أبي شیبة في مسنده رقم (
) عن ١٩٠٣٨، وأحمد في المسند رقم (-)٤١٥٥)، ومن طریقه الطبراني في المعجم الكبیر رقم (٧١(

من طریق  -وقال: صحیح اإلسناد ولم یخّرجاه–) ٢٤٤١الحسین بن علي، والحاكم في المستدرك رقم (
  : عن زائدة بن قدامة.معاویة بن عمرو، ثالثتهم

  كالهما: (سفیان الثوري، وزائدة بن قدامة) عن الّركین بن الربیع به بنحوه.
  دراسة رجال اإلسناد:

 ) وهو ثقة.٢١٨سبقت ترجمته ص (ُیَسیر بن عمیلة الفزاري:  -
 .) وهو ثقة٢١٨سبقت ترجمته ص (الّركین بن الربیع الفزاري:  -

  قال الباحث: هو ثقة.
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
 إسناده صحیح.

 ).٦/٢٤٧٧مرقاة المفاتیح للقاري (   )٢(
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قیل: إّن العمل الذي ُیضاعف إلى سبعمائة خاصٌّ بالنفقة في سبیل اهللا، وتمسك قائلوه بما 
  ).ِبَسْبِعَماَئِة ِضْعفٍ جاء في الحدیث السابق (

قال ابن حجر: "وُتعّقب بأّنه صریٌح في أّن النفقة في سبیل اهللا ُتضاعف إلى سبعمائة، 
  صریًحا". ولیس فیه نْفُي ذلك عن غیرها

ُكلُّ َعَمِل  مرفوًعا: " رضي اهللا عنه ثم استدّل ابن حجر على هذا التعمیم بحدیث أبي هریرة
  .)١("َها ِإَلى َسْبِعِمائَِة ِضْعفٍ بن آَدَم ُيَضاَعُف اْلَحَسَنُة بَِعْشِر َأْمثَالِ 

̀      M b  a وقال: "اخُتِلف في قوله تعالى:   _L  :هل المراد: ، )٢٦١(البقرة
المضاعفة إلى سبعمائٍة فقط، أو زیادٌة على ذلك؟ فاألول هو المحّقق من سیاق اآلیة، والثاني 

  .)٢(ُمحَتمٌل، ویؤّید الجواز سعة الفضل"
یقول ابن الجوزي: "اعلم أّن هذا الثواب على الحسنة أمر معلوم عند اهللا عز وجل، وقد 

سم الّراتب، وقد ُیضاعف ذلك للمؤمن على جعل لنا على الحسنة من تلك المقادیر عشًرا، فهذا الر 
 :تعالى قدر إخالصه ورضاه عنه إلى سبعمائة، وٕالى سبعین ألًفا وأكثر، كما قال أبو هریرة في قوله

M¿   ¾  ½  ¼L  :٣("، وألفْي ألفٍ قال: ألف ألفٍ  )،٢٤٥(البقرة(.  
  ووردت هذه المضاعفة أیًضا في حدیٍث آخر:

 ِفي َهِذهِ : َفَقالَ  َمْخُطوَمٍة، ِبَناَقةٍ  َرُجلٌ  َجاءَ : َقالَ  رضي اهللا عنه َصاِريِّ اْألَنْ  َمْسُعودٍ  فعن َأِبي
ِمائَة نَاَقة كلَُّها  َسْبعُ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  ِبَها َلكَ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َفَقالَ  اِهللا، َسِبیلِ 

  .)٥(")٤(َمْخطُوَمةٌ 
                                                           

 ).٣٣سبق تخریجه ص (   )١(
 ).١١/٣٢٦فتح الباري البن حجر (   )٢(
 ).٢/٢٠٦كشف المشكل من حدیث الصحیحین البن الجوزي (   )٣(
  ).١٣/٣٨قال النووي: "أي: فیها خطام، وهو قریٌب من الزمام". شرح النووي على صحیح مسلم ( مخطومة:   )٤(
) فضل الصدقة في سبیل اهللا ٣٧قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب اإلمارة)، باب ( سند الحدیث:   )٥(

  ):١٨٩٢، رقم (وتضعیفها
، َأْخَبَرَنا َجِریٌر  مان بن وهو: سلی–، َعِن اْألَْعَمِش -الحمیدعبد وهو: ابن–َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهیَم اْلَحْنَظِليُّ

، َعْن َأِبي َمْسُعوٍد اْألَْنَصاِريِّ َقال، وذكر الحدیث.مهران   ، َعْن َأِبي َعْمٍرو الشَّْیَباِنيِّ
  تخریج الحدیث:

من طریق حماد بن أسامة عن زائدة، ومن طریق  - كما في المصدر السابق–أخرجه مسلم في صحیحه 
  محمد بن جعفر عن شعبة.

  كالهما: (زائدة وشعبة) عن األعمش به بمثله.
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 تعالى اهللا سبیل في الصدقة فضل بابهذا الحدیث بقوله: " ولما بّوب النووي على
 ،ظاهره على یكون أن ویحتمل ،ناقةٍ  سبعمائة أجر له المراد أن یحتمل :قیل" قال: "وتضعیفها

 في جاء كما ،هللتنزّ  شاء حیث یركبهن مخطومة منهن واحدةٍ  كلّ  ،سبعمائة بها الجنة في له ویكون
  .)١("أعلم واهللا ،أظهر مالاالحت وهذا ،ونجبها الجنة خیل

 إلى إشارة ذلك یكون وقدوهذا الذي ذكره النووي هو كالم القاضي عیاض وفیه زیادة قوله: "
 ظاهره، على أنه يیقوّ  )مخطومة(: قوله لكن والطاعة، الحسنة باسم الثواب وتسمیة ثوابه، تضعیف

  .)٢("الزمام مثل وهو ،خطام علیها: ومعناه

قیید النفقة المضاعفة الواردة في الحدیث التالي على حْملها في الجهاد ویفید هذا الحدیث بت
  في سبیل اهللا:

 َأَصاَبُه، َشْكًوى ِمنْ  َنُعوُدهُ  اْلَجرَّاحِ  ْبنِ  ُعَبْیَدةَ  َأِبي َعَلى َدَخْلَنا: َقالَ  ُغَطْیٍف، ْبنِ  ِعَیاضِ عن 
 َأُبو َفَقالَ  ِبَأْجٍر، َباتَ  َلَقدْ  َواهللاِ : َقاَلتْ  ُعَبْیَدَة؟ َأُبو َباتَ  َكْیفَ : قلنا َرْأِسِه، ِعْندَ  َقاِعَدةٌ  ُتَحْیَفةُ  َواْمَرَأُتهُ 
 َأال: َفَقالَ  ِبَوْجِهِه، اْلَقْومِ  َعَلى َفَأْقَبلَ  -  اْلَحاِئطِ  َعَلى ِبَوْجِههِ  ُمْقِبًال  َوَكانَ  -  ِبَأْجرٍ  ِبتُّ  َما: ُعَبْیَدةَ 

 َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ . َعْنهُ  َفَنْسَأُلكَ  ُقْلَت، َما َأْعَجَبَنا َما: َقاُلوا ُقْلُت؟ َعمَّا َتْسَأُلوَنِني
َفقَ  َمنِ : "َیُقولُ  َوَسلَّمَ  َفقَ  َوَمنِ  ِمائٍَة، فَِبَسْبعِ  اِهللا، َسِبيلِ  ِفيًة فَاِضلَ  نـََفَقةً  أنـْ  َعادَ  َأوْ  َوَأْهِلِه، نـَْفِسهِ  َعَلى أنـْ

 ِفي بَِبالءٍ  اهللاُ  ابـَْتالهُ  َوَمنِ  َيْخرِقْـَها، َلمْ  َما ُجنَّةٌ  َوالصَّْومُ  َأْمثَاِلَها، بَِعْشرِ  فَاْلَحَسَنةُ  َأًذى، َمازَ  َأوْ  َمرِيًضا،
  .)٣("ِحطَّةٌ  َلهُ  فـَُهوَ  َجَسِدهِ 

ُعمِ  النـََّفَقةُ  ِإنََّمالمعاذ بن جبل رضي اهللا عنه: " )٤(منْ الرحمن بن غَ عبد ولما قال " ِضْعفٍ  اَئةِ َسبـْ
 َوَأْنَفُقوا َغُزوا َفِإَذا َغَزاٍة، َغْیرَ  َأْهِلیِهمْ  ِفي ُمِقیُمونَ  َوُهمْ  َأْنَفُقوَها ِإَذا َذِلكَ  ِإنََّما َفْهُمَك، َقلَّ أجابه بقوله: "

 ُهمُ  اهللاِ  َوِحْزبُ  اِهللا، ِحْزبُ  َفُأوَلِئكِ  ،َوِصَفُتُهمْ  اْلِعَبادِ  َعِلمُ  َعْنهُ  َیْنَقِطعُ  َما َرْحَمِتهِ  ِخَزاَنةِ  َمنْ  َلُهمْ  اهللاُ  َخبَّأَ 
  .)٥("اْلَغاِلُبونَ 

  

  
    

                                                           
  ).١٣/٣٨شرح النووي على صحیح مسلم (   )١(
 ).٦/٣١٥إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض (   )٢(
 ). ١٤٣( سبق تخریجه ص   )٣(
 ).٤/٤٥هـ)، السیر للذهبي ( ٧٨الرحمن بن غنم األشعري الشامي (ت عبد هو الشیخ   )٤(
  ).١٤٣)، رقم (٢٠/٧٧المعجم الكبیر للطبراني (   )٥(
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  : النفقة في الحج.المطلب الخامس
أمر اهللا بالحج تعظیًمـا لبیتـه المحـرم، وجعلـه أحـد أركـان اإلسـالم الخمـس لمـن اسـتطاع إلیـه   

¢  £  ¤   |  {  ~   �  ¡    Mإال باإلیمــان بــه، قــال تعــالى: عبــد ســبیال، وال یصــح إیمــان
¥L  :٩٧(آل عمران.(  

  .اهللا النفقة فیها إلى سبعمائة ضعفٍ  ؛ ضاعفولفضیلة هذه العبادة
النـََّفَقــُة " قَـاَل َرُســوُل اِهللا َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم:رضــي اهللا عنـه قـال:  )١(دة بـن الحصـیبْیـرَ فعـن بُ 

    .)٢("ائَِة ِضْعفٍ ِفي اْلَحجِّ َكالنـََّفَقِة ِفي َسِبيِل اِهللا ِبَسْبِع مِ 

                                                           
  ).١/٤١٨البن حجر ( . اإلصابةهـ) بمرو ٦٣اهللا األسلمي، (ت عبد اهللا ُبریدة بن الحصیب بنعبد هو أبو   )١(
  ):٢٣٠٠قال اإلمام أحمد في المسند رقم ( سند الحدیث:   )٢(

، َحدَّثََنا َعَطاُء ْبُن السَّاِئِب، - اهللا الیشكرّي عبد وهو: الوضاح بن –َحدَّثََنا َبْكُر ْبُن ِعیَسى، َحدَّثََنا َأُبو َعَواَنَة 
َقاَل: َقاَل  - وهو: ُبریدة بن الحصیب–ِن ُبَرْیَدَة، َعْن َأِبیِه اِهللا بْ عبد ، َعنْ -وهو: الضبعي–َعْن َأِبي ُزَهْیٍر 

  َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

)، وأبو نعیم في مسنده رقم ٦٥)، والرویاني في مسنده رقم (٧٦أخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد رقم (
)، وقوام السنة األصبهاني في الترغیب والترهیب رقم ٨٦٤٩الكبرى رقم ()، والبیهقي في السنن ٤١٦٨(
، -)٢٣٨٦كما في إتحاف الخیرة للبوصیري رقم (–) من طریق یحیى بن حماد، ومسّدد في مسنده ١٠٤٢(

  كالهما: (یحیى، مسّدد) عن أبي عوانة به بمثله.
) من طریق ٥٢٧٤في المعجم األوسط رقم (وتابع أبا زهیر الضبعي: علقمُة بن مرثد، كما أخرجه الطبراني 

  موسى بن أعین عن عطاء بن السائب عن علقمة بن مرثد به بمثله.
 دراسة رجال اإلسناد:

 أبو زهیر الضبعي:  -
)، ولم یورد فیه جرٌح وال تعدیٌل، قال الذهبي في المهذب اختصار السنن ٥/٥٤٠ذكره ابن حبان في الثقات (
 ): لم أجد من َذَكَره.٣/٢٠٨قال الهیثمي في مجمع الزوائد (الكبرى للبیهقي: ال أعرفه، و 

 قال الباحث: هو مقبول، أي عند المتابعة وٕاال فلّین الحدیث.
 عطاء بن السائب:  -

 ).٣٣ثقة لكنه اختلط، فمن سمع منه قبل االختالط فحدیثه صحیح، انظر: المختلطین للعالئي رقم (
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  یث:الحكم على الحد
  إسناده ضعیٌف، والعّلة فیه:

 وهو ثقة. -كما في التخریج–أبو زهیر الضبعي فإنه مقبوٌل، لكنه لم ینفرد، فقد تابعه علقمة بن مرثد  -
= 
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، وقــال ابــن رجــب: )١(قــال المنــاوي: "هــذا الحــج األكبــر، ویلحــق بــه الحــج األصــغر وهــو العمــرة"
  .)٢("اهللا سبیل في النفقة جملة في تدخل والعمرة الحج في النفقة أنّ  على دلیلٌ  فیه"

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

ــ .١  خاتمــة فــي الغفــار یــدي بــین للوقــوف طــاراألق مــن الخالئــق شــر: "الحــج هــو: ح)٣(يقــال الحراّل
 وفـرض الـدین بنـاء بـه فكمـل ممـاتهم بعـد مـا حشـر مـن آمنـة لهـم لتكـون وفاتهم ومشارفة منیتهم

 .)٤("الهجرة سني آخر في
 والحـج ،السـاعة علـى اأعالمً  مواقفه جعلت وقد كیف ،فضله عظیم بیانقال المناوي: فیه " .٢

 .)٥()"٣٧عبس: ( MÜ  Û  Ú  Ù  Ø    Ý L  الحشر وأهل الحشر آیة
 آیـة فـي المـذكور اهللا سـبیل سـهم مـن فیـه یصرف الحجّ  أنّ  على به دلّ تَ سْ یُ قال ابن رجب: " .٣

  .)٦("به یحج ما یحج لم من الزكاة من فیعطى العلماء، قولي أحد هو كما الزكاة،
  
  

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
اختالط عطاء بن السائب، فإّن أبا عوانة سمع منه قبل االختالط وبعده كما نّص على ذلك ابن معین.  -

 ).١٥٧٧(رقم  - روایة الدوري–انظر: تاریخ ابن معین 
ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم ُیَضاَعُف، اْلَحَسَنُة َعْشُر َأْمثَاِلَها وللحدیث شاهد عامٌّ من حدیث أبي هریرة مرفوًعا بلفظ: "

ْوَم، َفِإنَُّه ِلي َوَأَنا َأْجِزي ِبِه، َیَدُع َشْهَوَتُه  : ِإالَّ الصَّ َعاَمُه ِمْن َوطَ ِإَلى َسْبعِماَئة ِضْعٍف، َقاَل اُهللا َعزَّ َوَجلَّ
من طریق  )١١٥١) فضل الصیام، رقم (٣٠". كما أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب الصیام)، باب (َأْجِلي

  األعمش عن أبي صالح عن أبي هریرة به، والنفقة في سبیل اهللا تدخل في هذا الباب أیًضا
  وعلیه فالحدیث حسٌن لغیره.

)، والــدمیاطي فــي المتجــر الــرابح ص ١٧١٨رهیــب رقــم (وممــن حّســنه مــن العلمــاء: المنــذري فــي الترغیــب والت
  ).٣٨/١٠٦)، واألرنؤوط في تعلیقه على المسند (٢٢٥(

  ).١/٥٠٤التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )١(
 ).١/١٤٦)، تفسیر ابن رجب الحنبلي (٢٣٠لطائف المعارف البن رجب ص (   )٢(
هـــ)، مــن  ٦٣٧بــن إبـراهیم التجیبــي الحرالــي األندلســي (ت هـو الشــیخ أبــو الحســن علــي بـن أحمــد بــن الحســن    )٣(

 ).١٤/٢٤٥مؤلفاته: مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن.  تاریخ اإلسالم للذهبي (
 ).٣/٤٠٦نقله المناوي في فیض القدیر (   )٤(
 ).٣/٤٠٦فیض القدیر للمناوي (   )٥(
  ).١/١٤٦( )، تفسیر ابن رجب الحنبلي٢٣٠لطائف المعارف البن رجب ص (   )٦(
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  المطلب األول: الصالة في المسجد النبوي.

إلیه الرحال، وثاني أكثر المساجد التي یعّد المسجد النبوي الشریف ثانَي المساجد التي ُتشّد 
یضاعف فیها أجر الصالة، فقد ورد في السنة النبویة ما یدلل على مضاعف أجر الصالة فیه إلى 

  ألف ضعٍف.

 َمْسِجِدي ِفي َصَالةٌ ": َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َأنَّ : َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبيفعن 
  .)١("الَحَرامَ  الَمْسِجدَ  ِإالَّ  ِسَواُه، ِفيَما َصَالةٍ  َأْلفِ  ِمنْ  َخيـْرٌ  َذاهَ 

 ِإالَّ  اْلَمَساِجِد، ِمنَ  ِسَواهُ  ِفيَما َصَالةٍ  َكأَْلفِ  َهَذا َمْسِجِدي ِفي َصَالةٌ وفي روایٍة أخرى: "
  .)٢("اْلَفذِّ  َصَالةِ  ِمنْ  نَ َوِعْشرِي َخْمًسا تـَْعِدلُ  اْلَجِميعِ  َوَصَالةُ  اْلَحَراَم، اْلَمْسِجدَ 

                                                           
) ١قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب فضل الصالة في مسجد مكة والمدینة)، باب ( سند الحدیث:   )١(

  ):١١٩٠فضل الصالة في مسجد مكة والمدینة، رقم (
اللَِّه عبد َبْیِد اللَِّه ْبِن َأِبي، َعْن َزْیِد ْبِن َرَباٍح، َوعُ - وهو: ابن أنس–اللَِّه ْبُن ُیوُسَف، َقاَل: َأْخَبَرَنا َماِلٌك عبد َحدَّثََنا

، َعْن َأِبي ، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقال، وذكر عبد اَألَغرِّ اللَِّه اَألَغرِّ
  الحدیث.

  تخریج الحدیث:
) ١٣٩٤لصالة بمسجدي مكة والمدینة، رقم () فضل ا٩٤أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب الحج)، باب (

  من طریق سفیان بن عیینة عن الزهري عن سعید بن المسّیب عن أبي هریرة به بمثله.
الرزاق عبد ) من طریق١٣٩٤) فضل الصالة بمسجدي مكة والمدینة، رقم (٩٤وفي (كتاب الحج)، باب (

  أبي هریرة به بنحوه.الصنعاني عن معمر بن راشد عن الزهري عن سعید بن المسیب عن 
) من طریق محمد بن ١٣٩٤) فضل الصالة بمسجدي مكة والمدینة، رقم (٩٤وفي (كتاب الحج)، باب (

اهللا األغر عن أبي هریرة به عبد الرحمن بن عوف وأبيعبد حرب عن الزبیدي عن الزهري عن أبي سلمة بن
  بنحوه.

  ):١٠٢٩٩قال اإلمام أحمد في مسنده رقم ( سند الحدیث:   )٢(
، عَ عبد َحدَّثََنا ْن َأِبي اْلَمِلِك ْبُن َعْمٍرو، َقاَل: َحدَّثََنا َأْفَلُح ْبُن ُحَمْیٍد، َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َحْزٍم، َعْن َسْلَماَن اْألََغرِّ

  ُهَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

اهللا بن مسلمة عن عبد ) من طریق٨٧٥)، وابن بشران في أمالیه رقم (٨٢٧٧ار في مسنده رقم (أخرجه البزّ 
  أفلح بن حمید به بنحوه.

  
  
  

= 
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 رِيَاضِ  ِمنْ  َلَرْوَضةٌ  َوبـَْيِتي ِمْنَبِري بـَْينَ  َما َوِإنَّ  َحْوِضي، َعَلى ِمْنَبِري ِإنَّ وفي روایٍة أخرى: "
  .)١("مَ اْلَحَرا اْلَمْسِجدَ  ِإالَّ  اْلَمَساِجِد، ِمنَ  ِسَواهُ  ِفيَما َصَالةٍ  َكأَْلفِ  َمْسِجِدي ِفي َوَصَالةٌ  اْلَجنَِّة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  دراسة رجال اإلسناد:

 أفلح بن ُحمید األنصاري النّجاري: -
كره وثقه یحیى بن معین، وابن سعد وزاد: كثیر الحدیث، وأبو حاتم الرازي وزاد: ال بأس به، وابن حجر، وذ

ابن حبان في الثقات، وقال مغلطاي: "في كتاب ابن أبي أحد عشر: قال المعافى: كان ثقة، وقال محمد بن 
  مسعود الحافظ: ثقة، وذكره ابن خلفون في كتاب (الثقات)".

وقال النسائي: لیس به بأس، ونقل الخزرجي عن النسائي أنه وثقه، وقال الذهبي: صدوق، وقال أحمد: 
: صالح ُیحتمل، وقال ابن عدّي: حّدث عنه ثقات الناس، وهو عندي صالح، وأحادیثه صالح، وقال مرة

  أرجو أن تكون مستقیمة كلها.
)، الجرح والتعدیل البن ٥/٤٦٣)، الطبقات الكبرى البن سعد (١٣١رقم ( -روایة الدارمي–تاریخ ابن معین 

)، إكمال تهذیب ٦/٨٣البن حبان ()، الثقات ٥٤٧)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٢/٣٢٤أبي حاتم (
)، ١/٣٩)، خالصة تذهیب الكمال للخزرجي (٣/٣٢١)، تهذیب الكمال للمّزي (٢/٢٦١الكمال لمغلطاي (
)، الكامل في ٤٣١)، سؤاالت المیموني ألحمد رقم (٩١٤)، العلل ألحمد رقم (١/٢٥٥الكاشف للذهبي (

  ).٢/١٢٣الضعفاء البن عدي (
قول الذهبي عنه في الكاشف: صدوق، إال أنه صحح حدیثه في المیزان  قال الباحث: هو ثقة، ومع

)١/٢٧٤.( 
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  إسناده صحیح.

 ): "إسناده صحیح على شرط الشیخین".١٦/٢٠٢وقال األرنؤوط في تعلیقه على مسند أحمد (
  ):١٠٨٣٧قال اإلمام أحمد في مسنده رقم ( سند الحدیث:   )١(

ُد ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن ُخَبْیِب ْبنِ  ُد ْبُن ُعَبْیٍد، َحدَّثََنا ُمَحمَّ الرَّْحَمِن ْبِن ُخَبْیٍب، َعْن َحْفِص ْبِن عبد َحدَّثََنا ُمَحمَّ
  َعاِصٍم، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.

  حدیث:تخریج ال
)، وابن بشران في ٢٨٧٨)، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار رقم (٩١٥٣أخرجه أحمد في المسند رقم (

  ) من طریق محمد بن إسحاق به بنحوه.٦٥٣أمالیه رقم (
)، وابن بشران في ٢٨٧٨)، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار رقم (٩١٥٣وأخرجه أحمد في المسند رقم (

الرحمن بن عبد حمد بن إسحاق عن الِمْسَوِر بن رفاعة عن أبي سلمة بن) من طریق م٦٥٣أمالیه رقم (
  عوف عن أبي هریرة به بنحوه.

  دراسة رجال اإلسناد:
 محمد بن إسحاق بن یسار المدني: -

  وصفه شعبة بن الحجاج بقوله: محمد ابن إسحاق أمیر المحدثین بحفظه.
= 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  : "هو حسن الحدیث".ووثّقه ابن معین وزاد: "حسن الحدیث"، وقال اإلمام أحمد

وقال صالح بن أحمد بن حنبل: عن علي بن المدیني، سمعت سفیان وُسئل عن محمد بن إسحاق قیل له: 
ِلَم َلْم یرو أهل المدینة عنه؟ قال سفیان: جالست ابن إسحاق منذ بضع وسبعین سنة وما یتهمه أحٌد من أهل 

حاق جالس فاطمة بنت المنذر؟ فقال: أخبرني ابن المدینة وال یقول فیه شیًئا، قلت لسفیان: كان ابن إس
  إسحاق أنها حدثته، وأنه دخل علیها.

اهللا بن أحمد بن حنبل: حدثنا أبو بكر بن خالد الباهلي، قال: سمعت یحیى بن سعید یقول: عبد وقال
 لسمعت هشام بن عروة یقول: یحّدث ابن إسحاق عن امرأتي فاطمة بنت المنذر واهللا إْن رآها قط! قا

اهللا بن أحمد: فحدثت أبي بحدیث ابن إسحاق فقال: وِلَم ُینكر هشام؟!! لعّله جاء فاستأذن علیها َفَأِذَنت عبد
  له، أحسبه قال: وَلْم یعلم.

هشام صادٌق في یمینه، فما رآها قّط، وال زعم الرجل أنه رآها، بل ): "٧/٣٨عّلق الذهبي علیها في السیر (
من عدة نسوة وما رأیتهّن، وكذلك روى عدة من التابعین، وما رأوا لها صورة ذكر أنه حّدثته، وقد سمعنا 

  أبًدا".
اهللا یحتج بحدیث ابن إسحاق" ثم قال: "وقال عليٌّ عن ابن عیینة: ما عبد وقال البخاري: "رأیت علي بن

  رأیت أحًدا یتهم ابن إسحاق".
مد بن إسحاق عندك صحیٌح؟ فقال: وقال یعقوب بن شیبة: سألت علي بن المدیني قلت: كیف حدیث مح
اهللا بن نمیر و ذكر ابن إسحاق عبد نعم، حدیثه عندي صحیح، وقال یعقوب بن شیبة: سمعت محمد بن

فقال: إذا حّدث عّمن سمع منه من المعروفین فهو حسن الحدیث صدوق، و إنما ُأتَي من أنه یحّدث عن 
  المجهولین أحادیث باطلة.

محمد بن إسحاق رجٌل قد اجتمع الكبراء من أهل العلم على األخذ عنه منهم: وقال أبو زرعة الدمشقي: و 
سفیان، وشعبة، وابن عیینة، وحماد بن زید، وحماد ابن سلمة، وابن المبارك، وٕابراهیم بن سعد، وروى عنه 

  له. من األكابر: یزید بن أبى حبیب، وقد اختبره أهل الحدیث فرأوا صدًقا وخیًرا مع َمْدِحِه ابن شهاب
  اهللا یقول: ابن إسحاق لیس بحّجٍة.عبد وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا

اهللا بن أحمد بن حنبل وسأله رجٌل عن محمد بن عبد وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید: سمعت
ى حدیثه إسحاق، فقال له: كان أبي یّتبع حدیثه فیكتبه كثیًرا بالعلّو والنزول ویخرجه فى المسند، وما رأیته أنف

  قط، قیل له: یحتج به؟ قال : لم یكن یحتج به في السنن.
)، تاریخ أبي زرعة الدمشقي ص ٢٢٣- ١/٢١٨)، تاریخ بغداد للخطیب (٢٤/٤١٧تهذیب الكمال للمزي (

)٥٣٨- ٥٣٧.(  
قال الباحث: وألهل العلم فیه كالٌم طویٌل ما بین مقوٍّ له ومضعٍِّف ومتوسِّط، والخالصة: أّنه صدوق حسن 
الحدیث إن شاء اهللا، قال الذهبي: "كان صدوًقا من بحور العلم، وله غرائب في سعة ما روى تستنكر، و 

تقریب التهذیب رقم اختلف في االحتجاج به، وحدیثه حسٌن، وقد صححه جماعة"، وقال ابن حجر في 
ء، وممن رماه به: اإلمام : صدوق، إال أنه مّتَهٌم بالتدلیس، وُمْكِثٌر منه جد ا، وبخاصة عن الضعفا)٥٧٢٥(

)، لذلك ٥١)، المدلسین ألبي زرعة العراقي رقم (٤/١٢٠٠أحمد وغیره كما في الضعفاء الكبیر للعقیلي (
) في المرتبة الرابعة التي ال بّد من التصریح فیها بالسماع ١٢٥ذكره ابن حجر في طبقات المدلسین رقم (

  لقبول حدیثها.
= 
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 ِفي َصَالةٌ عن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال: " ما،اهللا بن عمر رضي اهللا عنهعبد وعن
  .)١("اْلَحَرامَ  اْلَمْسِجدَ  ِإالَّ  ِسَواُه، ِفيَما َصَالةٍ  َأْلفِ  ِمنْ  َأْفَضلُ  َهَذا َمْسِجِدي

 اهللاُ  َشَفاِني ِإنْ : َفَقاَلتْ  ْكَوى،شَ  اْشَتَكتْ  اْمَرَأةً  ِإنَّ : َقالَ  َأنَّهُ  ماوعن ابن عباٍس رضي اهللا عنه
 النَِّبيِّ  َزْوجَ  َمْیُموَنةَ  َفَجاَءتْ  اْلُخُروَج، ُتِریدُ  َتَجهََّزتْ  ُثمَّ  َفَبَرَأْت، اْلَمْقِدِس، َبْیتِ  ِفي َفَألَُصلَِّینَّ  َألَْخُرَجنَّ 

 ِفي َوَصلِّي َصَنْعِت، َما َفُكِلي اْجِلِسي: َفَقاَلتْ  َك،َذلِ  َفَأْخَبَرْتَها َعَلْیَها، ُتَسلِّمُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى
ُسولِ  َمْسِجدِ   َصَالةٌ ": َیُقولُ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َفِإنِّي. َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى الرَّ

  . )٢("اْلَكْعَبةِ  َمْسِجدَ  ِإالَّ  َساِجِد،اْلمَ  ِمنَ  ِسَواهُ  ِفيَما َصَالةٍ  َأْلفِ  ِمنْ  َأْفَضلُ  ِفيهِ 

: َیُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َسِمعَ  َأنَّهُ وعن سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه 
رٌ  َهَذا َمْسِجِدي ِفي َصالةٌ "   .)٣("اْلَحَرامَ  اْلَمْسِجدَ  ِإال ِسَواُه، ِفيَما َصالةٍ  ألفِ  ِمنَ  َخيـْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  على الحدیث: الحكم
إسناده حسن، وفیه محمد بن إسحاق فإنه صدوق ومثله حسن الحدیث، لكنه مدلس، إال أنه صّرح بالسماع 

  في موطٍن آخر كما في روایة مسند أحمد األخرى.
، وعلیه فالحدیث -كما عند أحمد وغیره–الرحمن عن أبي هریرة عبد وله متابعة قویة من طریق أبي سلمة بن

  صحیح لغیره.
) فضل الصالة بمسجدي مكة ٩٤قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب الحج)، باب ( سند الحدیث:   )١(

  ):١٣٩٥والمدینة، رقم (
ُد ْبُن اْلُمثَنَّى، َقاَال: َحدَّثََنا َیْحَیى َوُهَو اْلَقطَّاُن، َعْن ُعَبْیِد ا   ، -وهو: ابن عمر–ِهللا َحدَّثَِني ُزَهْیُر ْبُن َحْرٍب، َوُمَحمَّ

، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقال، وذكر -وهو: مولى ابن عمر–اَل: َأْخَبَرِني َناِفٌع قَ 
  الحدیث.

  تخریج الحدیث:  
  من طرق عن عبید اهللا به بمثله. -في الموطن السابق–أخرجه مسلم   
طریق معمر بن راشد عن أیوب، كالهما: (موسى  وكذلك من طریق ابن أبي زائدة عن موسى الجهني، ومن  

 وأیوب) عن نافع به بمثله.
) فضل الصالة بمسجدي مكة ٩٤قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب الحج)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

  ):١٣٩٦والمدینة، رقم (
ُد ْبُن ُرْمح، َجِمیًعا َعِن اللَّیْ  وهو: –ِث ْبِن َسْعٍد، َقاَل ُقَتْیَبُة: َحدَّثََنا َلْیٌث، َعْن َناِفٍع َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد، َوُمَحمَّ

  اِهللا ْبِن َمْعَبٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَُّه َقاَل، وذكر الحدیث.عبد ، َعْن ِإْبَراِهیَم ْبنِ -مولى ابن عمر
  تخریج الحدیث:

 تفّرد به مسلم دون البخاري.
  ):١٦٠٥في مسنده رقم ( قال اإلمام أحمد سند الحدیث:   )٣(

= 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 

َناِد، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن َأِبيعبد َحدَّثََنا ُسَلْیَماُن ْبُن َداُوَد، َأْخَبَرَنا اللَِّه عبد الرَّْحَمِن َیْعِني اْبَن َأِبي الزِّ
  َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل، وذكر الحدیث. اْلَقرَّاِظ، َعْن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص، َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ 

  تخریج الحدیث:  
    ) من طریق سلیمان بن داود به بمثله.٧٧٤أخرجه أبو یعلى الموصلي في مسنده رقم (

) من طریق أبي داود الطیالسي، عن شعبة بن الحجاج، عن موسى ١٢٢٥وأخرجه البزار في مسنده رقم (
  بن عبیدة به بنحوه.
  اد:دراسة رجال اإلسن

 عبد الرحمن بن أبي الزناد: -
وثقه مالك، العجلي، والترمذي وزاد بعد أن صحح حدیثه: حافظ كان مالك بن أنس یوثقه ویأمر بالكتابة 
عنه، ویعقوب بن شیبة وزاد: صدوق، وفي حدیثه ضعف، سمعت علي بن المدیني یقول: حدیثه بالمدینة 

ي: وقد نظرت فیما روى عنه سلیمان بن داود الهاشمي مقاَرب، وما حّدث به بالعراق فهو مضطرب، قال عل
فرأیتها مقاربة، وقال ابن عدي: هو ممن ُیكتب حدیثه، وبعض ما یرویه ال یتابع علیه، وقال الساجي: 

  أحادیثه صحاح، وقال ابن حجر: صدوق.
وال یحتج به،  وقال ابن سعد: كثیر الحدیث، وكان ُیضّعف لروایته عن أبیه، وقال أبو حاتم: یكتب حدیثه 

  وقال النسائي: ال یحتج بحدیثه.
وقال أحمد: مضطرب الحدیث، وقال مرة: ضعیف الحدیث، وقال ابن المدیني: كان عند أصحابنا ضعیًفا، 
وقال الفالس: فیه ضعف، تركه ابن مهدي، وقال صالح جزرة: روى عن أبیه أشیاء لم یروها غیره، وتكّلم 

ن أبیه كتاب السبعة، وقال: أین كنا نحن من هذا؟ وقال الحاكم: لیس فیه مالك بن أنس بسبب روایته ع
  بالحافظ عندهم.

الرحمن بن أبي عبد وتعّددت أقوال ابن معین فیه، فضعفه مرة، وقال مرة: أثبت الناس في هشام بن عروة
  الزناد، وقال مرة: لیس ممن یحتج به أصحاب الحدیث، لیس بشيٍء، وقال مرة: ال یحتّج بحدیثه.

الرحمن ممن ینفرد بالمقلوبات عن األثبات، وكان ذلك من سوء حفظه وكثرة عبد وقال ابن حبان: كان
  خطئه، فال یجوز االحتجاج به إال فیما وافق الثقات فهو صادق.

)، الثقات للعجلي رقم ٢/٥٧٥)، میزان االعتدال للذهبي (٥/٤٤٩الكامل في الضعفاء البن عدي (
تقریب التهذیب البن حجر رقم  )،١٧/٩٩تهذیب الكمال للمزي ()، ١٧٥٥( ، سنن الترمذي رقم١٠٣٩)(
تاریخ بغداد )، ٣٦٧)، الضعفاء والمتروكون للنسائي رقم (٧/٣٢٤)، الطبقات الكبرى البن سعد (٣٨٦١(

)، سؤاالت ٩٠٣)، التعدیل والتجریح للباجي رقم (٤/٦٧٦)، تاریخ اإلسالم للذهبي (١١/٤٩٤للخطیب (
الجرح والتعدیل البن )، ٦/١٧٠)، تهذیب التهذیب البن حجر (١٦٥شیبة البن المدیني رقم ( عثمان بن أبي

)، تاریخ أسماء الثقات البن شاهین رقم ٥٢٩رقم ( - روایة الدارمي–)، تاریخ ابن معین ٥/٢٥٢أبي حاتم (
  ).٥٩٥)، المجروحین البن حبان رقم (٨٠٥(

  قال الباحث: هو صدوق.
 ت.باقي رجال اإلسناد ثقا -

    الحكم على الحدیث:
 الرحمن بن أبي الزناد فإنه صدوق.عبد إسناده حسن، وفیه
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 َمْسِجِدي ِفي َصَالةٌ : "َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه ِبرٍ َجا َعنْ و 
 ِمائَةِ  ِمنْ  َأْفَضلُ  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِفي َوَصَالةٌ  اْلَحَراَم، اْلَمْسِجدَ  ِإالَّ  ِسَواُه، ِفيَما َصَالةٍ  َأْلفِ  ِمنْ  َأْفَضلُ 
  .)١("ِسَواهُ  اِفيمَ  َصَالةٍ  َأْلفِ 

قیل: كذا في بعض األصول، وفي بعضها: (ِمْن َماَئِة أَْلِف َصَالٍة) قوله: یقول السندي: "
: والتوفیق بینهما - أي: السندي–، وهاتان الّروایتان في ابن ماجه أیًضا، قلت ِمْن َماَئِة َصَالٍة)(

َلْیِه َوَسلََّم فصارت مائة ألٍف بحمل مائة صالٍة على أنها مائة بالنظر إلى مسجده َصلَّى اُهللا عَ 
"كأّنه ، لذلك قال الّطَحاوّي بعد أن روى الحدیث: )٢(بالنظر إلى المساجد األخرى، واهللا تعالى أعلم"

  .)٣(یعني مسجده علیه السالم"

  یؤكد هذا الجمع الروایة التالیة:

َبْیرِ  ْبنِ  اهللاِ عبد َعنْ   َصَالةٌ : "َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنهما الزُّ
 ِفي َوَصَالةٌ  اْلَحَراَم، اْلَمْسِجدَ  ِإالَّ  اْلَمَساِجِد، ِمنَ  ِسَواهُ  ِفيَما َصَالةٍ  َأْلفِ  ِمنْ  َأْفَضلُ  َهَذا َمْسِجِدي ِفي

  .)٤("َهَذا ِفي َصَالةٍ  ِمائَةِ  ِمنْ  َأْفَضلُ  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ 
                                                           

) ما جاء في ١٩٥قال اإلمام ابن ماجه في سننه (كتاب إقامة الصالة والسنة فیها)، باب ( سند الحدیث:   )١(
  ):١٤٠٦فضل الصالة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى اهللا علیه وسلم، رقم (

وهو: –اْلَكِریِم عبد ْسَماِعیُل ْبُن َأَسٍد َقاَل: َحدَّثََنا َزَكِریَّا ْبُن َعِديٍّ َقاَل: َأْنَبَأَنا ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن َعْمٍرو، َعنْ َحدَّثََنا إِ 
َم ، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّ -وهو: ابن أبي رباح–، َعْن َعَطاٍء -ابن مالك الجزري

  َقال، وذكر الحدیث. 
  تخریج الحدیث:

) عن حسین بن محمد وعبد الجبار بن محمد الخطابي، ورقم ١٤٦٩٤أخرجه أحمد في المسند رقم (
اهللا بن مروان، عبد ) من طریق٢٥٤٨الملك، وابن المنذر في األوسط رقم (عبد ) عن أحمد بن١٥٢٧١(

علي بن معبد، وابن األعرابي في معجمه رقم ) من طریق ٥٩٩والطحاوي في شرح مشكل اآلثار رقم (
  اهللا الرقي.  عبد ) من طریق سلیمان بن١٥١٠(

اهللا، علي، سلیمان) عن عبید اهللا بن عمرو به بمثله. ولفظ عبد الجبار، أحمد،عبد جمیعهم: (حسین،
"، وقال الطحاوي عقبه: "كأنه یعني ِسَواهَوَصَالٌة ِفي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َأْفَضُل ِمْن ِماَئِة َصَالٍة ِفیَما الطحاوي: "

  مسجده علیه السالم".
  دراسة رجال اإلسناد:

 رجاله كلهم ثقات. -
  إسناده صحیٌح. الحكم على الحدیث:

 ).٢٣/٤٦حاشیة السندي على مسند أحمد، نقًال عن تعلیق الشیخ شعیب األرنؤوط على المسند (   )٢(
  ).٩١٣٣الرزاق الصنعاني رقم (عبد ظر لألهمیة: مصنف)، وان٢/٦٢شرح مشكل اآلثار للطحاوي (   )٣(
  ):١٦١١٧قال اإلمام أحمد في مسنده رقم ( سند الحدیث:   )٤(

= 
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٢٢٩ 

 الفصل الثاني

َالةَ  َأنَّ  َفَیَرْونَ عن سفیان بن عیینة قوله: " ونقل الحمیدي  ِمنْ  َأْفَضلُ  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِفي الصَّ
ُسولِ  َمْسِجدَ  ِإالَّ  اْلَمَساِجدِ  ِمنَ  ِسَواهُ  ِفیَما َصَالةٍ  َأْلفِ  ِماَئةِ   َعَلْیهِ  َفْضُلهُ  َفِإنََّما ،صلى اهللا علیه وسلم الرَّ

  .)١("َصَالة ِبِماَئةِ 

 ِفي َصَالةٌ م رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: "عِ طْ یر بن مُ بَ وعن جُ 
  .)٢("اْلَحَرامَ  اْلَمْسِجدَ  ِإالَّ  غيره ِفي - أو قال: مائة – َصَالةٍ  َأْلفِ  ِمنْ  َأْفَضلُ  َهَذا َمْسِجِدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
اٌد َیْعِني اْبَن َزْیٍد، َقاَل: َحدَّثََنا َحِبیٌب اْلُمَعلُِّم، َعْن َعَطاٍء - وهو: ابن محمد المؤدب–َحدَّثََنا ُیوُنُس    ، َقاَل: َحدَّثََنا َحمَّ

َبْیِر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.عبد ، َعنْ - ابن أبي رباحیعني: –   اللَِّه ْبِن الزُّ
  تخریج الحدیث:

كما في بغیة الباحث عن –، والحارث بن أبي أسامة - )٥٢١كما في المنتخب رقم (–بن حمید عبد أخرجه
) من ١٠٢٧٨ن سلیمان بن حرب، والبیهقي في السنن الكبرى رقم (ع -)٣٩٨زوائد مسند الحارث رقم (

) عن أحمد بن عبدة، وابن المنذر في األوسط رقم ٢١٩٦طریق سلیمان بن حرب، والبزار في مسنده رقم (
) عن مسّدد بن مسرهد، ورقم ٥٩٧) من طریق مسّدد، والّطَحاوّي في شرح مشكل اآلثار رقم (٢٥٤٧(
  وأبو كامل الجحدري. ) عن محمد بن عبید٥٩٨(

جمیعهم: (سلیمان بن حرب، أحمد بن عبدة، مسدد، محمد بن عبید، أبو كامل الجحدري) عن حماد بن زید 
  عن حبیب المعّلم به بألفاٍظ متقاربٍة.

  دراسة رجال اإلسناد:
 حبیب المعّلم أبو محمد البصري: -

زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال  وثقه أحمد بن حنبل، زاد أحمد: ما أصّح حدیثه، وابن معین وأبو
): صدوق، وقال في ١/٣١٠النسائي: لیس بالقوي، وقال ابن حجر: صدوق، أما الذهبي فقال في الكاشف (

): ٣/٨٣٨) وتاریخ اإلسالم (٦/٢٥٤): ثقٌة حّجٌة، وقال في السیر (٧٧كتابه من ُتكّلم فیه وهو موّثق رقم (
  من ثقات البصریین. 

)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ٣٨٩)، سؤاالت المیموني ألحمد رقم (٢٣٢٣رقم ( العلل ألحمد
)، تقریب التهذیب البن حجر رقم ٥/٤١٢)، تهذیب الكمال للمزي (٦/١٨٣)، الثقات البن حبان (٣/١٠١(
)١١١٥.(  

  قال الباحث: هو ثقة.
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
    إسناده صحیح.

 ).٩٧٠ند الحمیدي رقم (مس   )١(
  ):٩٩٢قال اإلمام أبو داود الطیالسي رقم ( سند الحدیث:   )٢(

الرَّْحَمِن، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة ْبِن عبد ، َعْن ُحَصْیِن ْبنِ -وهو: سالم بن سلیم الكوفي–َحدَّثََنا َأُبو اْألَْحَوِص 
  النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث. ُرَكاَنَة، َعْن ُجَبْیِر ْبِن ُمْطِعٍم، َقاَل: َقالَ 

= 
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 َرُجًال  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َودَّعَ وعن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنه قال: 
 َهَذا ِفي َلَصَالةٌ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َلهُ  َفَقالَ  ،اْلَمْقِدسِ  َبْیتَ  ُأِریدُ : َقالَ  "؟تُرِيدُ  َأْينَ ": َلهُ  َفَقالَ 

  .)١("اْلَحَرامَ  اْلَمْسِجدَ  ِإالَّ  َغْيرِهِ  ِفي َصَالةٍ  َأْلفِ  ِمنْ  يـَْعِني َأْفَضلُ  اْلَمْسِجدِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 

  تخریج الحدیث:
  ) من طریق أبي األحوص به بمثله.٦٠٠أخرجه الطحاوي في شرح مشكل اآلثار رقم (

) عن ُهشیم بن بشیر، ١٦٧٣١) وأحمد في مسنده رقم (٣٢٥٢٧وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه رقم (
)، والطبراني في المعجم الكبیر ٧٤١٢)، وأبو یعلى الموصلي في مسنده رقم (٣٤٣٤والبزار في مسنده رقم (

)، والطبراني في المعجم الكبیر رقم ٣٤٣٣) من طریق هشیم بن بشیر، والبزار في مسنده رقم (١٦٠٦رقم (
) من طریق سلیمان بن ١٦٠٤) من طریق حصین بن نمیر، والطبراني في المعجم الكبیر رقم (١٥٥٨(

)، والطبراني ٧٤١١اهللا، وأبو یعلى الموصلي في مسنده رقم (عبد ) من طریق خالد بن١٦٠٥م (كثیر، ورق
  العزیز بن مسلم.عبد ) من طریق١٦٠٧في المعجم الكبیر رقم (

  الرحمن.عبد العزیز) عن حصین بنعبد جمیعهم: (هشیم، حصین، سلیمان، خالد،
  ن بشیر عن سفیان بن الحسین.) عن ُهشیم ب٧٥١٣وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه رقم (

الرحمن، سفیان بن الحسین) عن محمد بن طلحة بن یزید بن ركانة به مع اختالٍف عبد كالهما: (حصین بن
  یسیٍر في بعض األلفاظ. 

  وقد تابع محمَد بن طلحة نافع بن جبیر بن مطعم:
 - )١٤٦١ة الصحابة رقم (وعنه أبو نعیم في معرف–) ١٥٦٢كما أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر رقم (

  الملك بن عمیر عن نافع بن جبیر بن مطعم عن أبیه به بمثله.عبد من طریق قیس بن الربیع عن
  دراسة رجال اإلسناد:

 رجاله كلهم ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

إسناده ضعیف لالنقطاع بین محمد بن طلحة بن ركانة وجبیر بن مطعم، نّص على ذلك المّزي في تهذیب 
  ).٢٥/٤٢٢ل (الكما

، وعلیه فالحدیث حسن لغیره -كما في التخریج–لكنه لم ینفرد، فقد تابعه نافع بن جبیر بن مطعم وهو ثقة 
  بمجموع طرقه.

  ):١١٧٣٣قال اإلمام أحمد في مسنده رقم ( سند الحدیث:   )١(
ٍد، َوَسِمْعُتُه َأَنا ِمْن ُعْثَماَن ْبِن ُمحَ  ِد ْبِن َأِبي َشْیَبَة، َحدَّثََنا َجِریٌر َحدَّثََنا ُعْثَماُن ْبُن ُمَحمَّ  وهو: ابن–مَّ

، - وهو: ابن منجاب–، َعْن َسْهٍم -وهو: النخعي–، َعْن ِإْبَراِهیَم - وهو: ابن مقسم–، َعْن ُمِغیَرَة - الحمیدعبد
  ، َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َقاَل، وذكر الحدیث.- وهو: ابن یحیى–َعْن َقَزَعَة 

  یث:تخریج الحد
) عن زهیر بن حرب، وابن حبان في صحیحه رقم ١١٦٥أخرجه أبو یعلى الموصلي في مسنده رقم (

  ) من طریق إسحاق بن إسماعیل الطالقاني.١٦٢٣(
  ".َأْفَضل ِمْن َماَئةالحمید به بنحوه بلفظ: "عبد كالهما: (زهیر وٕاسحاق) عن جریر بن

= 
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وقد اختلف العلماء في تحدید المراد باالستثناء الوارد في األحادیث السابقة وهو قوله صلى 
"، ویعود سبب االختالف إلى اختالفهم في مكة والمدینة فيما سواه إال المسجد الحراماهللا علیه وسلم: "

  أیتهما أفضل؟

 مكة مسجد وأنّ  ،المدینة من أفضل ةمكّ  أنّ  العلماء وجماهیر الشافعي مذهبقال النووي: "
 ،الحرام المسجد إال :معناه والجمهور الشافعي فعند ،وطائفة مالك سهوعكْ  .المدینة مسجد من أفضل

 فإن الحرام المسجد إال "وموافقیه مالك وعند ،مسجدي في الصالة من أفضل فیه الصالة فإن
  .)١("األلف بدون تفضله مسجدي في الصالة

  أحادیث هذا المطلب:ومن فوائد 
 في بالصالة التفضیل هذا یختّص  ال أنه -یعني: الشافعیة– مذهبنا أنّ  اعلمقال النووي: " .١

 ،مالك أصحاب من مطرف قال وبه ،اجمیعً  والنفل الفرض یعمّ  بل ،بالفریضة المسجدین هذین
 .)٢("أعلم واهللا الصحیحة األحادیث هذه إطالق مخالفٌ  وهذا ،ضبالفرْ  یختّص  :الطحاوي وقال

ذهب النووي إلى أن المضاعفة المذكورة للصالة في هذا المسجد مختصة بنفس مسجده صلى  .٢
اهللا علیه وسلم الذي كان في زمانه دون ما زید فیه بعده، وقال: "ینبغي أن یحرص المصّلي 

 .)٣(على ذلك ویتفّطن لما ذكرته"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 

  تراجم رجال اإلسناد:
 قزعة بن یحیى البصري: -

  العجلي، وابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات.وثقه 
  وقال ابن خراش: صدوق، وقال البزار: لیس به بأس.

)، ٧/٣٤٧)، الثقات البن حبان (٥٥٤٧)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (١٥٢٢الثقات للعجلي رقم (
  ).٨/٣٧٧)، تهذیب التهذیب البن حجر (٢٣/٥٩٩تهذیب الكمال للمزي (

    .قال الباحث: هو ثقة
) في المرتبة ١٠٧ثقة لكنه متهم بالتدلیس، وذكره ابن حجر في طبقات المدلسین رقم ( المغیرة بن مقسم: -

 الثالثة من مراتب المدلسین التي ال یقبل حدیثها إال بالتصریح بالسماع.
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  سماع.إسناده ضعیف لعنعنة المغیرة بن مقسم، ولم یصّرح بال

  لكن یشهد للحدیث األحادیث السابقة، وعلیه فالحدیث حسن لغیره.
)، وقد توسع ولي الدین العراقي في ذكر أدلة الفریقین وترجیح قول ٩/١٦٣شرح النووي على صحیح مسلم (   )١(

 ).٥٠-٦/٤٩الجمهور فیه في كتاب "طرح التثریب" (
  ).٩/١٦٤شرح النووي على صحیح مسلم (   )٢(
  ).٩/١٦٣( در السابقالمص   )٣(
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 .)١(وتعقبه العراقي بقوله: "وفیه ُبْعٌد ونظٌر ظاهٌر"

 استدالّ  اآثارً  وأوردا ،الطبري والمحب فیه، وأطال تیمیة ابن اعترضهل المال علي القاري: "و قا
 اهللا صلى زمنه في اموجودً  كان بما تختّص  ال المضاعفة أن مكة مسجد في سلم وبأنه بها،
 علیه إلیه المنسوبة المساجد من غیره إلخراج هي إنما الحدیث في اإلشارة وبأن وسلم، علیه
 السالم علیه ألنه: وقال الخصوصیة بعدم فأجاب ذلك، عن سئل امالكً  اإلمام وبأن م،السال
 الخلفاء استجاز ما هذا ولوال بعده، یحدث بما فعلم األرض، له تیَ وِ وزُ  ،بعده یكون بما أخبر

  .)٢(" علیهم ذلك ینكر ولم الصحابة، بحضرة فیه یستزیدوا أن الراشدون

"تصریح من النبي َصلَّى اُهللا  -كما قال ابن رجب–" فیه يدِ جِ سْ ي مَ فِ  ةٌ َال صَ قوله في الحدیث: " .٣
َعَلْیِه َوَسلََّم بإضافة المسجد إلى نفسه، وهو إضافة للمسجد إلى غیر اهللا في التسمیة، فدل 

 .)٣(على جواز إضافة المساجد إلى من بناها وعمرها"

" استدل على الجواز بتسمیة ولما بوب البخاري في صحیحه باب: "هل ُیقال مسجد بني فالن
الصحابة لمسجد بني زریق في عهد النبي صلى اهللا علیه وسلم، وعّلق علیه ابن رجب بقوله: 

 وهذا زریق، بني إلى المسجد إضافة فیه أن: بوبه ما على الحدیث هذا من االستدالل وجه"
 اشتهاره على یدلّ  كبذل المسجد تعریف أنّ  إال ا،مرفوعً  لیس عمر بن اهللاعبد قول من كان وٕان

 المسلمین بین َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النبيّ  زمن في یشتهر ولم المسابقة، زمن في اإلضافة بهذه
 كان فقد األسماء؛ اخصوصً  علیه، أقرّ  لما اورً ظمح كان لو ألنه ممتنع؛ غیر وهو إال شيء
 یغیر ولم واآلدمیین، األماكن أسماء من یكرهها كثیرة أسماء ریغیّ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النبي

  .)٤("جوازه على فدل للمسجد، االسم هذا

 MN  M  L  K  J  I  H   GL  وأما حجة من منع هذا اإلطالق فهو قوله تعالى:
 بداخل فلیس به یعرفه ما إلى المسجد إضافة أما: "بقولهوأجاب علیه ابن رجب  )،١٨(الجن: 

 مسجدي: (فیقول نفسه، إلى مسجده یضیف َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النبي كان وقد ذلك، في
 إضافات هذه وكل إیلیاء، إلى المقدس بیت مسجد ویضیف إلیه، قباء مسجد ویضیف ،)هذا

  .)٥("أعلم واهللا. النهي في داخل غیر وهذا أسمائها، لتعریف اهللا غیر إلى للمساجد

                                                           
 ).٦/٤٦طرح التثریب للعراقي (   )١(
  ).٢/٥٨٥مرقاة المفاتیح للقاري (   )٢(
  ).٣/١٥٣فتح الباري البن رجب (   )٣(
  ).٣/١٥٣( المصدر السابق   )٤(
  ).٣/١٥٢( المصدر نفسه   )٥(
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رجال دون النساء، وقد نّص على هذا بقوله في إحدى أجر هذا الحدیث لل )١(خّص ابن خزیمة .٤
أبواب صحیحه: "باب اختیار صالة المرأة في حجرتها على صالتها في دارها، وصالتها في 
مسجد قومها على صالتها في مسجد النبي صلى اهللا علیه وسلم، وٕان كانت صالة في مسجد 

المساجد، والدلیل على أّن قول النبي صلى اهللا علیه وسلم تعدل ألف صالٍة في غیرها من 
َصَالٌة ِفي َمْسِجِدي َهَذا َأْفَضُل ِمْن َأْلِف َصَالٍة ِفيَما ِسَواُه ِمَن النبي صلى اهللا علیه وسلم: (

 .)٣(أراد به: صالة الرجال دون صالة النساء" )٢()اْلَمَساِجد

 ال وأنه أیًضا، النساء فیشمل عمومه، على الحدیث كرْ تَ  صوابوعّلق األلباني علیه بقوله: "ال
 من أفضل البیت في السنة صالة أن ینافي ال كما ،لهنّ  خیر بیوتهن في صالتهن أنّ  ینافي

 التفضیل أجر له یكون الثالثة المساجد من مسجدٍ  في صالها لو لكنه المسجد، في صالتها
  .)٤("كذلك والمرأة بها، الخاّص 

  

  : الصالة في المسجد األقصى.لمطلب الثانيا

   د فیه الحدیث التالي:ور 

 َبْیتِ  ِفي َأْفِتَنا اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ : َقاَلتْ  - َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َمْوَالةِ -  َمْیُموَنةَ  َعنْ 
: ُقْلتُ  "َغْيرِهِ  ِفي َصَالةٍ  ْلفِ َكأَ  ِفيهِ  َصَالةً  فَِإنَّ  ِفيِه، َفَصلُّوا ائـُْتوهُ  َواْلَمْنَشرِ  اْلَمْحَشرِ  َأْرضُ ": َقالَ  اْلَمْقِدسِ 

 َكَمنْ  فـَُهوَ  َذِلكَ  فـََعلَ  َفَمنْ  ِفيِه، ُيْسَرجُ  زَيـًْتا َلهُ  فـَتـُْهِدي": َقالَ  ِإَلْیِه؟ َأَتَحمَّلَ  َأنْ  َأْسَتِطعْ  َلمْ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ 
  .)٥("َأتَاهُ 

سبق وقد ووجه الداللة مضاعفة أجر من صلى في المسجد األقصى إلى ألف صالة، 
  .)٦() صالة٢٥٠الحدیث عنه في مبحث المضاعفة بـ(

  

                                                           
لفاتــه: مختصــر هـــ)، مــن مؤ  ٣١١هــو الشــیخ أبــو بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزیمــة الســلمي النیســابوري (ت    )١(

  ).٧/٢٤٣المختصر من المسند الصحیح. تاریخ اإلسالم للذهبي (
 ).٢٢٨سبق تخریجه ص (   )٢(
  ).١٦٨٩صحیح ابن خزیمة رقم (   )٣(
 ).١٥٦جلباب المرأة المسلمة لأللباني ص (   )٤(
 ).٢١٣سبق تخریجه ص (   )٥(
 ).٢٠٩انظر: ص (   )٦(
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  المطلب الثالث: الصالة في المسجد الحرام.

یعّد المسجد الحرام في مكة المكّرمة أفضل المساجد على اإلطالق، وال یضاهیه مسجد في 
  الفضل واألجر، ولعظیم مكانته ضاعف اهللا فیه أجر الصالة فیه إلى مائة ألف صالة.

 َمْسِجِدي ِفي َصَالةٌ : "َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه رٍ َجابِ  َعنْ ف
 ِمائَةِ  ِمنْ  َأْفَضلُ  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِفي َوَصَالةٌ  اْلَحَراَم، اْلَمْسِجدَ  ِإالَّ  ِسَواُه، ِفيَما َصَالةٍ  َأْلفِ  ِمنْ  َأْفَضلُ 
  .)١("ِسَواهُ  ِفيَما َصَالةٍ  َأْلفِ 

 ذلك بالمكان المعدّ  وال یختّص  ،جمیع الحرم :)المسجد الحرام(بـالمراد " قال العراقي:
أخرى من بقاع الحرم كالصفا والمروة، ومسجد  لو ذكر الناذر بقعةً  :قال أصحابنا ،للصالة فیه

 :فهو كما لو قال ،وقبة زمزم وغیرها ،علیه الصالة والسالم الخیف، ومنى، ومزدلفة، ومقام إبراهیم
آتي دار أبي جهل أو دار الخیزران كان الحكم كذلك؛ لشمول حرمة  :حتى لو قال ،المسجد الحرام

  .)٢("الحرم في تنفیر الصید وغیره للجمیع

 بل ،وسلم علیه اهللا صلى زمنه في كان الذي بالمسجد التضعیف یختّص  ال"وقال أیًضا: 
 أنّ  أصحابنا عند المشهور بل ،الكلّ  یعمّ  الحرام المسجد اسم ألنّ  فیه؛ زید ما جمیع یشمل

  .)٣("صیده یحرم الذي الحرم جمیع یعم أنه النووي حصحّ  بل ،مكة جمیع یعمّ  التضعیف

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

 األمكنة ألن المدینة على مكة تفضیل على المتقدم بالتقریر الجمهور به استدلقال المناوي: " .١
 وعكس الثالثة مذهب وهو مرجوحة به العبادة یكون مما غیرها على فیها العبادة بفضل تشرف

 مكة أن على یدل ما عنه روى: البرعبد ابن قال لكن صحبه بین المشهور على مالك
 .)٤("أفضل

لجاللة المكان وقداسته، ولذلك ضوعف فیه الوزر،  ؛ضوعف األجر في مكة :قال العلماء .٢
 ومنتُفعل، یقول ابن القیم عن المسجد الحرام: " لم بها حتى ولووُتكتب فیه السیئة بمجّرد الهّم 

>  =  <  ?  M  :تعالى قال یفعلها، لم وٕان بالسیئات الهم على فیه یعاقب أنه خواصه
D  C  B  A   @L  :یقال وال بالباء، هاهنا اإلرادة فعل ىعدّ  كیف لفتأمّ  ).٢٥(الحج :

                                                           
  ).٢٢٨سبق تخریجه ص (   )١(
  ).٦/٤٦طرح التثریب للعراقي (   )٢(
  ).٦/٥٣( المصدر السابق   )٣(
  ).٤/٢٢٧للمناوي (فیض القدیر    )٤(
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 فیه یظلم بأن همّ  من دفتوعّ  بكذا، هممت: یقال فإنه ،"همّ " فعل معنى ضمن لما إال بكذا أردت
 جزاؤها السیئة فإن كمیاتها، ال فیه السیئات مقادیر تضاعف هذا ومن .األلیم العذاب یذیقه بأن

 وعلى وبلده اهللا حرم في فالسیئة مثلها، جزاؤها وصغیرة مثلها، جزاؤها كبیرة سیئة لكن سیئة،
 على الملك عصى من لیس ولهذا األرض، طرافأ من طرف في منها وأعظم آكد بساطه
 تضعیف في النزاع فصل فهذا وبساطه، داره من البعید الموضع في عصاه كمن ملكه بساط

  .)١("أعلم واهللا السیئات،
  

  لمطلب الرابع: دعاء دخول السوق.ا
جعل اهللا تسبیحه وتحمیده والتضرع إلیه شامًال جمیع األوقات الیومیة، حتى في األمور   

  لدنیویة، ومن أهم هذه األعمال التي ضاعف فیه األجر كثیًرا هو: دعاء دخول السوق.ا
َمْن قَاَل ِحيَن َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: " رضي اهللا عنهما ابن عمرفعن 

َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد، ُيْحِيي َويُِميُت، َوُهَو َحيٌّ َال يَْدُخُل السُّوَق: َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، 
ُر ُكلُُّه، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، َكَتَب اللَُّه َلُه َأْلَف َأْلِف َحَسَنٍة، َوَمَحا عَ  ْنُه َأْلَف يَُموُت، بَِيِدِه اْلَخيـْ

 َوْحَدهُ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال : فـََقالَ  السُّوَق، َدَخلَ  َمنْ وفي روایة أخرى: " ."ةِ َأْلِف َسيَِّئٍة، َوبـََنى َلُه بـَْيًتا ِفي اْلَجنَّ 
رُ  بَِيِدهِ  يَُموُت، َال  َحيٌّ  َوُهوَ  َويُِميُت، ُيْحِيي الَحْمدُ  َوَلهُ  الُمْلكُ  َلهُ  َلُه، َشرِيكَ  َال   ُكلِّ  َعَلى َوُهوَ  الَخيـْ

  . )٢("َدرََجةٍ  َأْلفِ  َأْلفَ  َلهُ  َوَرَفعَ  َسيَِّئٍة، َأْلفِ  َأْلفَ  َعْنهُ  َوَمَحا َحَسَنٍة، َأْلفِ  َأْلفَ  َلهُ  اللَّهُ  َكَتبَ  َقِديٌر، َشْيءٍ 

                                                           
  ).١/٥٢زاد المعاد البن القیم (   )١(
) ما یقول إذا دخل السوق، ٣٦قال اإلمام الترمذي في سننه (كتاب أبواب الدعوات)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

  ):٣٤٢٨رقم (
ُد ْبُن َواِسٍع، َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َمِنیٍع َقاَل: َحدَّثََنا َیِزیُد ْبُن َهاُروَن َقاَل: َأْخَبَرَنا أَ  ْزَهُر ْبُن ِسَناٍن َقاَل: َحدَّثََنا ُمَحمَّ

اللَِّه ْبِن ُعَمَر، َفَحدَّثَِني، َعْن َأِبیِه، َعْن َجدِِّه، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى عبد َقاَل: َقِدْمُت َمكََّة َفَلِقَیِني َأِخي َساِلُم ْبنُ 
  .اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َقال، وذكر الحدیث

 وقال الترمذي عقبه: "هذا حدیٌث غریٌب، وقد رواه عمرو بن دینار وهو قهرمان آل الزبیر عن سالم بن
  اهللا هذا الحدیث نحوه".عبد

    تخریج الحدیث:
) عن یزید ٢٧٣٤، والدارمي في سننه رقم (- )٢٨كما في المنتخب رقم (–بن حمید في مسنده عبد أخرجه

)، والحاكم ١٨٢)، وابن السني في عمل الیوم واللیلة رقم (١/١٣٣كبیر (بن هارون، والعقیلي في الضعفاء ال
، وأبو نعیم في حلیة -)٢٩٩ومن طریقه: البیهقي في الدعوات الكبیر رقم (–) ١٩٧٤في المستدرك رقم (

من طریق یزید بن  - )١٨٨ومن طریقه: الضیاء المقدسي في األحادیث المختارة رقم (–) ٢/٣٥٥األولیاء (
= 
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: "فَقِدْمت خراسان، فأتْیُت ُقتیبة بن مسلم فقلت له: - أحد رواة الحدیث–یقول محمد بن واسع 
وكبه حتى یأتي باب السوق أتْیتك بهدیٍة، فحّدْثُته بالحدیث، فكان قتیبة بن مسلم یركب في م

  فیقولها، ثم ینصرف".

  ووجه تسمیة مكان البیع بالسوق:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 

) من طریق سعید بن سلیمان الواسطي، عن أزهر بن سنان به ٧٩٢الطبراني في الدعاء رقم (هارون، و 
  بمثله. 

قال الحاكم عقبه: "هذا حدیٌث له طرٌق كثیرٌة ُتجمع، وفي أكثرها عن أبي یحیى عمرو بن دینار قهرمان آل 
فإنه من زّهاد البصریین من الزبیر عن سالم، وأبو یحیى هذا لیس من شرط هذا الكتاب، فأما أزهر بن سنان 

اهللا بن عمر عبد أصحاب محمد بن واسع ومالك بن دینار، وله شاهٌد من حدیث عمر بن محمد بن زید بن
  المخّرج حدیثه في الصحیحین عن سالم".

)، وابن ٣٤٢٩) ما یقول إذا دخل السوق، رقم (٣٦وأخرجه الترمذي في سننه (كتاب أبواب الدعوات)، باب (
)، وأحمد في المسند رقم ٢٢٣٥) األسواق ودخولها، رقم (٤٠نه (كتاب التجارات)، باب (ماجه في سن

)، والرامهرمزّي في المحّدث الفاصل ٧٨٩)، والطبراني في الدعاء رقم (١٢٥)، والبزار في مسنده رقم (٣٢٧(
في مسنده ) من طریق حماد بن زید، وأبو داود الطیالسي ١٣٣٨)، والبغوي في شرح السنة رقم (٣٣٢ص (
عن حماد بن زید، والترمذي في سننه  -)٢٩٨ومن طریقه: البیهقي في الدعوات الكبیر رقم (–) ١٢رقم (

) من طریق المعتمر بن سلیمان، ٣٤٢٩) ما یقول إذا دخل السوق، رقم (٣٦(كتاب أبواب الدعوات)، باب (
)، وابن ٢/١٧٣حّدثین بأصبهان ()، وأبو الشیخ األصفهاني في طبقات الم٧٩٠والطبراني في الدعاء رقم (

) من طریق ثابت ٧٩١) من طریق هشام بن حسان، والطبراني في الدعاء رقم (٦٨٣بشران في أمالیه رقم (
  ) من طریق مهدّي بن میمون. ٢١٢بن زید، والبیهقي في األسماء والصفات رقم (

مهدّي بن میمون) عن عمرو  جمیعهم: (حماد بن زید، معتمر بن سلیمان، هشام بن حسان، ثابت بن زید،
  اهللا بن عمر به بنحوه. عبد بن دینار، عن سالم بن

وقد تحّرف في –) من طریق أبي خالد األحمر عن المهاصر ٧٩٣وأخرجه الطبراني في الدعاء رقم (
  اهللا به بنحوه.عبد بن حبیب عن سالم بن -المطبوع إلى: المهاجر
      دراسة رجال اإلسناد:

 ضعیف.ي: أزهر بن سنان البصر  -
  باقي رجال الحدیث ثقات أثبات. -

  الحكم على الحدیث:
  إسناده ضعیف، والعلة فیه ضعف أزهر بن سنان.

  لكنه لم ینفرد، فقد تابعه:
 اهللا، وهو ثقة.عبد المهاجر بن حبیب متابعة قاصرة عن سالم بن -
  سٌن لغیره بطرقه.اهللا، وعمرو ضعیف، وعلیه فالحدیث حعبد عمرو بن دینار متابعة قاصرة عن سالم بن -

)، وسلسلة األحادیث الصحیحة رقم ٦٢٣١وممن حّسنه من العلماء: األلباني في صحیح الجامع رقم (
  ) وتوسع كثیًرا في تخریجه ورّد فیه على من ضّعفه.٣١٣٩(
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  إلیه. وأمتعتهم أنفسهم یسوقون الناس ألن -

  .)١(الرعیة وهي السوقة محل ألنه أو -

  وخّص هذا المكان بهذا الذكر ألمرین:

 الشیطان طنةسل موضع فهو بالتجارة واالشتغال اهللا ذكر عن الغفلة مكان هألنّ قال الطیبي: " .١
. )٢("الثواب من ذكر بما خلیق فهو جنوده ویهزم الشیطان یحارب هناك فالذاكر جنوده ومجمع

 اْسَتَطْعتَ  ِإنِ  َتُكوَننَّ  َال یوصي طالبه وجّالسه بقوله: " رضي اهللا عنه ولذلك كان سلمان الفارسي
َها، َيْخُرجُ  َمنْ  آِخرَ  َوَال  السُّوقَ  يَْدُخلُ  َمنْ  َأوَّلَ   . )٣("رَايـََته يـَْنِصبُ  َوِبَها الشَّْيطَاِن، َمْعرََكةُ  فَِإنـََّها ِمنـْ

 من فیها یقع ما لكثرة )؛المعركةـ(ب منهم لهونیْ  بأهلها الشیطان لوفعْ  السوق هشبّ یقول النووي: "
 أخیه بیع على والبیع والنجش الفاسدة والعقود الخائنة مانواألیْ  والخداع كالغّش  الباطل أنواع
 تنصب وبها( :قوله"و  ". ثم قال:والمیزان المكیال وبخس سومه على والسوم شرائه على ءوالشرا
 هذه على لهموحمْ  ،الناس بین للتحریش إلیه أعوانه واجتماع ،هناك ثبوته إلى إشارة) رایته

. فجاء هذا الذْكر لتحصین العبد )٤("أعوانه وموضع موضعه فهي ،ونحوها المذكورة المفاسد
 العدّو اللعین وما یترتب على فتنه من مفاسد دینیة ودنیویة. من شرور هذا

 أهل عنها فیحرم ولمحة لحظة كل في الرحمة نظر عباده إلى ینظر اهللا ألنوقال القاري: " .٢
 . )٥("الحضرة أهل وینالها الغفلة

 إلى ساعة كل في ینظر تعالى اهللا أن :ذلك في الحكمة وجه لعلوقال في موضٍع آخر: "
 من وأخذ بل أدركه، وحضر شهد من وكل فاته، غفل من فكل وعنایة، رحمة رنظ عباده

 .)٦("غیره نصیب

 َهَذامبّیًنا الحكمة من سْوق هذا األجر العظیم لهذا العمل المهم: " )٧(یقول الحكیم الترمذي
 ِفي رغبتهمو  هموشحّ  حرصهم من َأْحَوالهم من رأى لما اْألَْسَواق أهل من الفرصة انتهز قد الَعدوّ  ألنّ 

                                                           
  ).٤/١٦٨٧انظر: مرقاة المفاتیح للقاري (   )١(
  ).٤/١٦٨٧نقله القاري في مرقاة المفاتیح (   )٢(
) من فضائل أم سلمة أم المؤمنین رضي اهللا عنها، ١٦مسلم في صحیحه، كتاب الفضائل، باب (أخرجه    )٣(

  ).٢٤٥١رقم (
  ).١٦/٧شرح النووي على صحیح مسلم (   )٤(
  ).٤/١٦٨٧مرقاة المفاتیح للقاري (   )٥(
  ).٧/٢٩٤٧( المصدر السابق   )٦(
هــــ)، مـــن مؤلفاتـــه: نـــوادر  ٣٢٠ذي (ت نحـــو اهللا محمـــد بـــن علـــي الشـــهیر بـــالحكیم الترمـــعبـــد هـــو الشـــیخ أبـــو   )٧(

  ).١٣/٤٣٩األصول. السیر للذهبي (
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 ،َحاِصَلة فیهم َوالرَّْغَبة ،للمعاش طالبون وهم أسواقهم َفَدَخُلوا ،لفتنته اوسالحً  عدَّةً  وصیرها الدُّْنَیا
 رجال من دونكم :َوَقالَ  ،ُجُنوده َوبثّ  ،رایته وركز ،أسواقهم وسط ِفي كرسیه فنصب ،كامنٌ  والحرص

 ِباْلحلف سْلَعة ومنفقٍ  ،میَزانٍ  ِفي وطائشٍ  ،یلٍ ك ِفي فمطفّ  َبین َفمن ،َحيّ  وأبوكم أبوهم َماتَ 
دیَئة المكاسب ِإَلى مقاومهم َعن َفَهَزَمُهمْ  َحمَلةً  بُجُنوده َعَلْیِهم َوحمل ،اْلَكاِذب َلَوات وٕاضاعة ،الرَّ  ،الصَّ

 نُزول من بهمرَ  من خطر على فهم اْألَْحَوال َهِذه مثل على اْلَغْفَلة َهِذه ِفي داموا َفَما ،اْلُحُقوق َومنع
 َكِلَماته ِفي ِألَن ؛َغَضبه ثَاِئر ئویطف ،َتَعاَلى اهللا سخط یرد َبینهم ِفیَما فالذاكر اْألُُمور َوتَغیر ،اْلَعَذاب

¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  §  M: َتَعاَلى َقالَ  ،اْألَْعَمال لِتْلك انسخً  َهِذه
¨L  :َوِفي ،بالمصلین اْلُمَصلِّي غیر َوَعن ن،بالذاكري اْلَغْفَلة أهل َعن َفیْدَفع )،٢٥١(البقرة 

ِألَن ُقُلوبهم قد َوله َبْعضَها  ؛ألفعال أهل السُّوق َهِذه اْلَكِلَمات الَِّتي ذكرَها صلى اهللا َعَلْیِه َوسلم نسخٌ 
َوحده َال ( :ا َقالَ َوإِذ ،ُقُلوبهم هِ لَ وَ ا لِ َكاَن نسخً  )َال ِإَله ِإالَّ اهللا( :َفِإذا َقالَ  ،ِإَلى بعض ِفي النَّْفع والضر

َأو خوف  َأو َرَجاء نفعٍ  َأو َمْعُروفٍ  ا لما تعّلقت ُقُلوبهم َبْعضَها ِبَبْعض ِفي نوالٍ یكون نسخً  )شریك َلهُ 
، ل وتصرفهم ِفي اْألُُمور بتحمّ  ،لما یَرْوَن من صنع َأْیدیهم نسخٌ  )َلُه اْلملك َوله اْلَحمد( :َوَقوله ضرٍّ

 ،لحركاتهم َوَما یرجون ِفي أسواقهم للتبایع نسخٌ  )یحیي َوُیِمیت( :َوَقوله ،َبعضهم بذلك ِإَلى بعضٍ 
نفى َعنُه َما  )َال َیُموت َوُهَو َحيٌّ ( :َوَقوله ،ویمیتهم َفَال یْبقى متحركٌ  ،أحیاهم َحتَّى انتشرت الحركات

ْشَیاء الَِّتي تطلبونها من اْلَخْیر َهِذه اْألَ  :َأي )ِبَیِدِه اْلَخْیر( :َوَقوله ،یْنسب ِإَلى المخلوقین من اْلَمْوت
  .)١(ِفي اْألَْسَواق َوُهَو على كل َشْيء قدیر"

 السوق إلى فیعدو الشیطان ینفر ومنهویقول المناوي أثناء حدیثه عن المساجد وفضلها: "
 فمن حي وأبوكم أبوهم مات رجال من دونكم ویقول جنوده ویبث رایته ویركز وسطه كرسیه وینصب

 حملة بجنوده علیهم ویحمل مفتراه بیمین سلعته ومنفق وزن في وطائش كیل في فمطف بین
 الشیطان دأب هذا یزال فال الحقوق ومنع الصلوات وٕاضاعة الردیئة المكاسب إلى ویقلبهم فیهزمهم

 اهللا صلى المصطفى إلیه أشار ما فهذا آخرهم خروج آخر إلى أولهم دخول أول من الغفلة أهل مع
 المشهور الذكر ولزوم اهللا تقوى لداخله ذلك من النافع والدواء السابق الحدیث في قولهب وسلم علیه

 له ویرفع خطیئة ألف ألف عنه ویحط حسنة ألف ألف فیه لقائله یكتب الذي السوق لداخل المندوب
  .)٢("درجة ألف ألف

                                                           
  ).١٦٢-٢/١٦١نوادر األصول للحكیم الترمذي (   )١(
  ).٢/٣٥٠فیض القدیر للمناوي (   )٢(
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 هو إنما اهذكرن الذي هذاوولما ذكر ابن دقیق العید هذا الحدیث وبّین عظیم أجره قال: "
 یحصره أو هیحدّ  أن من أعظم فإنه وتعالى سبحانه اهللا فضل مقدار على ال معرفتنا مقدار على
  .)١("خلق

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

 M )  (  '      &  %  $  #  "  !L من ذكر اهللا في هذا الموطن دخل في قوله تعالى:  .١
 .)٢()٣٧(النور: 

": "أي: إن َمَحا َعْنُه أَْلَف أَْلَف َسّيَئةالنبي صلى اهللا علیه وسلم: " یقول السندي معّلًقا على قول .٢
  .)٣(كانت، وٕاال ُتزاد في الحسنة بقدر ذلك"

  

                                                           
 ).١/١٢٦شرح األربعین النوویة البن دقیق العید (   )١(
  ).٦/١٨٩٩انظر: شرح المشكاة للطیبي (   )٢(
 ).٢/٢٩على سنن ابن ماجه (حاشیة السندي    )٣(



 

 

  

  

  

  الفصل الثالث
  املضاعفة بأجور عباداتٍ أخرى

  
  وفیه خمسة مباحث:

  المبحث األول: المضاعفة بأجر حجة.
  مرة.المبحث الثاني: المضاعفة بأجر عمرة، أو حجة وع

  المبحث الثالث: المضاعفة بأجر قیام وصیام سنٍة كاملٍة، أو ألف لیلٍة.
  المبحث الرابع: المضاعفة بأجر قیام لیلة.

  المبحث الخامس: المضاعفة بأجر صیام الدهر.
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  املبحث األول:
  املضاعفة بأجر حجة

  وفیه مطلبان:
  كتوبة.المطلب األول: الخروج من البیت متطهًرا إلى صالة م

  المطلب الثاني: العمرة في رمضان.
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  الخروج من البیت متطّهًرا إلى صالٍة مكتوبٍة.المطلب األول: 

بات من المعلوم أّن "فضل بناء المسجد ومالزمته وانتظار الصالة فیه ترجع إلى أنه من 
 )١(الكعبة من وجٍه" شعائر اإلسالم، وأنه محّل الصالة، ومعتكف العابدین، ومطرح الرحمة، ویشبه

  هو مضاعفة من خرج من بیته متطّهًرا إلى صالٍة مكتوبة كان له أجر الحاّج المحرم.

 بـَْيِتهِ  ِمنْ  َخَرجَ  َمنْ ": َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  رضي اهللا عنه ُأَماَمةَ  َأِبيَفَعن 
ًرا  ِإالَّ  يـَْنِصُبهُ  َال  الضَُّحى َتْسِبيحِ  ِإَلى َخَرجَ  َوَمنْ  اْلُمْحرِِم، اْلَحاجِّ  َكَأْجرِ  فََأْجُرهُ  ةٍ َمْكُتوبَ  َصَالةٍ  ِإَلى ُمَتَطهِّ

نَـُهَما َلْغوَ  َال  َصَالةٍ  َأثَرِ  َعَلى َوَصَالةٌ  اْلُمْعَتِمِر، َكَأْجرِ  فََأْجُرهُ  ِإيَّاهُ    .)٢("ِعلِّيِّينَ  ِفي ِكَتابٌ  بـَيـْ

                                                           
 ).١/٣٢٥حجة اهللا البالغة للّدهلوي (   )١(
) ما جاء في فضل المشي إلى ٤٨قال اإلمام أبو داود في سننه (كتاب الصالة)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

  ):٥٥٨الصالة، رقم (
ْبُن ُحَمْیٍد، َعْن َیْحَیى ْبِن اْلَحاِرِث، َعِن اْلَقاِسِم ، َحدَّثََنا اْلَهْیَثُم -وهو: الربیع بن نافع الحلبي–َحدَّثََنا َأُبو َتْوَبَة 

  الرَّْحَمِن، َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقال، وذكر الحدیث.عبد َأِبي
  تخریج الحدیث:

  اني به بمثله.) من طریق أبي داود السجست٤٩٧٣أخرجه البیهقي في السنن الكبرى رقم (
) من طریق أبي توبة الحلبي، والطبراني في المعجم األوسط رقم ١٢٠٤وأخرجه الرویاني في مسنده رقم (

  اهللا بن یوسف، كالهما عن الهیثم بن حمید به بمثله.عبد ) من طریق٣٢٦٢(
) من طریق عثمان بن أبي العاتكة، وأحمد في المسند رقم ٢٢٢٧٣أخرجه أحمد في مسنده رقم (

)، والبیهقي في ٧٧٣٥)، وفي المعجم الكبیر رقم (٤٧٧)، والطبراني في المعجم الصغیر رقم (٢٢٣٠٤(
)، وفي ٤٧٧) من طریق یحیى بن الحارث الذماري، وفي المعجم الصغیر رقم (٤٩٧٣السنن الكبرى رقم (

  ) من طریق حفص بن غیالن.٣٤١٢مسند الشامیین رقم (
  الرحمن به بألفاٍظ متقاربٍة.عبد قاسم بنجمیعهم: (عثمان، یحیى، حفص) عن ال

  دراسة رجال اإلسناد:
 الهیثم بن ُحمید: -

  وثقه ابن معین، وقال مرة: ال بأس به، ودحیم، وأبو داود، وذكره ابن حبان وابن شاهین في الثقات.
لم عنه وقال الذهبي وابن حجر: صدوق، وقال اإلمام أحمد والنسائي: لیس به بأس، وقال أحمد أیًضا: ال أع

  إال خیًرا.
  وقال أبو مسهر: كان ضعیًفا قدری ا.

)، ٩/٢٣٥)، الثقات البن حبان (٣٠/٣٧٢)، تهذیب الكمال للمزي (٩/٨٢الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (
)، تقریب التهذیب ٣٥٩)، من تكلم فیه وهو موّثق للذهبي رقم (١٥٤٩تاریخ أسماء الثقات البن شاهین رقم (

  ).١١١٥الهادي رقم (عبد )، بحر الدم البن١/٤٢٠)، شرح ابن ماجه لمغلطاي (٧٣٦٢البن حجر رقم (
  قال الباحث: هو صدوق.

= 
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 َصَالةٍ  ِإَلى َمَشى َمنْ ": َقالَ  َوَسلَّْم، َعَلْیهِ  اهللا َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  رضي اهللا عنه، ُأَماَمةَ  َأِبي َعنْ و 
  .)١("تَامَّةٍ  َكُعْمَرةٍ  َفِهي َتَطوُّعٍ  َصَالةِ  ِإَلى َمَشى َوَمنْ  َكَحجٍَّة، َفِهي اْلَجَماَعِة، ِفي َمْكُتوبَةٍ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  ) وهو صدوق.٥٩سبقت ترجمته ص (الرحمن: عبد الرحمن أبوعبد القاسم بن -
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث: 
 ا صدوقان.الرحمن وهمعبد إسناده حسن، وفیه الهیثم بن حمید والقاسم بن

 ).٦٥٥٦وممن حّسنه من العلماء: األلباني في صحیح الجامع رقم (
  ):٧٧٦٤قال اإلمام الطبراني في المعجم الكبیر رقم ( سند الحدیث:   )١(

، ثنا َأِبي  َوِلیُد ْبُن ، حدثنا الْ - الرحمن بن إبراهیم الشهیر ِب(ُدَحْیم)عبد وهو:–َحدَّثََنا ِإْبَراِهیُم ْبُن ُدَحْیٍم الدَِّمْشِقيُّ
، وهو: ابن عبدالرحمن–اْلَقاِسِم ، َعِن - وهو: حفص بن غیالن–ُمْسِلٍم، حدثنا َیْحَیى ْبُن اْلَحاِرِث، َوَأُبو ُمَعْیٍد 

  َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َرِضَي اُهللا َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.
  ث:تخریج الحدی

) من طریق الولید بن ٣٤١٢)، وفي مسند الشامیین رقم (٧٥٧٨أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر رقم (
  مسلم عن حفص بن غیالن عن مكحول عن أبي أمامة به بمثله.

  دراسة رجال اإلسناد:
  ) وهو صدوق.٥٩سبقت ترجمته ص ( الرحمن:عبد القاسم بن -
 أبو معید حفص بن غیالن الدمشقي: -

معین، وقال مرة: لیس به بأس، وعبد الرحمن بن إبراهیم الشهیر بـ (دحیم)، ومحمد بن المبارك  وثقه ابن
الصوري، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال مرة: من ثقات أهل الشام وفقهائهم، وقال أیًضا: من متقني أهل 

لشامیین الذین یجمع الشام وصالحیهم وكان قلیل الحدیث مستقیم األمر فیه، وقال الحاكم: من ثقات ا
حدیثهم. وقال النسائي: لیس به بأس، وقال أبو زرعة: صدوق، وقال أحمد: صالح إن شاء اهللا، وقال أبو 
حاتم: یكتب حدیثه وال یحتج به، وقال ابن عدي: هو عندي ال بأس به صدوق، وقال مغلطاي: "خرج ابن 

  : صدوق.خزیمة في صحیحه، وكذلك ابن حبان، والحاكم"، وقال ابن حجر
  وضعفه إسحاق النصیبي، وعبد اهللا بن سلیمان بن األشعث، وقال أبو داود: لیس بذاك.

)، الكامل في الضعفاء البن ٧/٧٠)، تهذیب الكمال للمزي (٢٤٠رقم ( -روایة الدارمي–تاریخ ابن معین 
لماء )، مشاهیر ع٢/٤١٩)، تهذیب التهذیب البن حجر (٦/١٩٨)، الثقات البن حبان (٣/٣٩٦عدي (

)، ٣/١٨٦)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (١/٤١٢مستدرك الحاكم ( )،١٤٢٢األمصار البن حبان رقم (
)، ١٥٤رقم ( -التراجم الساقطة–)، إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ٢٢٠٠سؤاالت ابن هانئ ألحمد رقم (
  ).١٤٣٢تقریب التهذیب البن حجر رقم (

  قال الباحث: هو صدوق على أقل أحواله.
بن مسلم ثقة؛ لكنه مكثٌر من  )، وخالصة األمر أّن الولید١٠٦سبقت ترجمته ص ( الولید بن مسلم: -

ال "): ٣٦٤ِذْكر من ُتكّلم فیه وهو موّثق رقم (التدلیس وبخاصة تدلیس التسویة، لذلك قال الذهبي في كتابه 
= 
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  ٍة:عباداٍت بأجوٍر مختلف وقد اشتمل الحدیث على ثالث

  األول: الخروج متطّهرًا إلى صالٍة مكتوبٍة، وهذا له أجر الحاج المحرم.

  .)١(": أي: "مضاعٌف كأجر الحاّج، أو مثل أجره"فأجره كأجر الحاج المحرمومعنى قوله: "

كأصل أجره، وقیل: كأجره من حیث إنه یكتب له بكّل خطوٍة  :: "أي)٢(یقول زین العرب
 أجر یستوفي إنه حیث من أو وكیفیة، كمیة، أو وقلة كثرة جراناأل تغایر وٕانأجٌر كالحاّج، 

 فإنه كالحاج، األوقات تلك بعض في إال یصل لم وٕان یرجع، أن إلى الخروج وقت من المصلین
  .)٣("عرفة في إال یحجّ  لم وٕان یرجع أن إلى الحاج أجر یستوفي

الصالة بمنزلة اإلحرام من الحج لعدم  ": "ِلَكْوِن التطّهر منالَحاّج اْلُمْحِرمووْجه تشبیهه بـ "
جوازهما بدونهما، ثم إّن الحاج إذا كان محرًما كان ثوابه أتّم، فكذلك الخارج إلى الصالة إذا كان 

  .)٤(متطّهًرا كان ثوابه أفضل"

 المحرم، الحاج بأجر المكتوبة للصالة بیته من الخارج رالمتطهّ  أجر هبّ یقول التوربشتي: "ش
 أجره یستوفي فإنه المحرم كالحاج إلیه یرجع أن ىإل بیته من یخرج لدن من أجره يیستوف نهإ حیث

 سائر به هتشبیه من یقتضي فال كاألسد، نٌ فال: قولنا مثل وذلك یرجع، أن ىإل یخرج حیث من
  .)٥("الوجوه سائر من المشاركة یقتضیان ال األجران فكذلك الشجاعة، ىعل یحمل بل الوجوه،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
ذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من ، و ُبّد أن یصّرح بالسماع إذا احُتّج به، أما إذا قیل: عن، فلیس بحجة"

  .- )١٢٧كما في كتابه: طبقات المدلسین رقم (–المدلسین 
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
الرحمن وهما صدوقان، وقد تابع أبا معید في اإلسناد نفسه: عبد إسناده حسن، وفیه أبو معید والقاسم بن

  مكحوًال الشامي وهو ثقة. -كما في التخریج–الرحمن عبد القاسم بن یحیى بُن الحارث وهو ثقة، وتابع أبا
  أما تدلیس الولید فمأموٌن بتصریحه بالسماع في الروایة نفسها.

 وعلیه فالحدیث صحیح لغیره.
  ).٢/٦١٢مرقاة المفاتیح للقاري (   )١(
هــــ)، مـــن  ٧٥٨العـــرب (ت هـــو الشـــیخ زیـــن الـــدین أبـــو المفـــاخر علـــي بـــن عبیـــد اهللا بـــن أحمـــد الشـــهیر بـــزین    )٢(

  ).٣/٨٠مؤلفاته: شرح المصابیح. الدرر الكامنة البن حجر (
  ) بتصّرٍف.١٥٨- ٢/١٥٧شرح المصابیح لزین العرب المصري (   )٣(
 ).٢/٦١٢مرقاة المفاتیح للقاري (   )٤(
  ).٣/٩٤٩نقله الطیبي في شرح المشكاة (   )٥(
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) أي: قاصًدا إلى المسجد ألداء الفرائض، وٕانما قّدرنا ْن َخَرَج ِمْن َبْیِتهِ مَ قال الطیبي: "(
القصد حاًال لیطابق الحّج؛ ألنه القصد الخاص، فنّزل النّیة مع التطهر منزلة اإلحرام، وأمثال هذه 

، األحادیث لیست للتسویة، كیف وٕالحاق الناقص بالكامل یقتضي فضل الثاني وجوًبا لیفید المبالغة
وٕاال كان عبثًا، فشّبه صلى اهللا علیه وسلم حال المصّلي القاصد إلى الصالة المكتوبة بحال الحاج 

  .)١(المحرم في الفضل مبالغة وترغیًبا للمصّلي؛ لیركع مع الراكعین، وال یتقاعد عن الجماعات"
  الثاني: الخروج إلى تسبیح الضحى، وهذا له أجر المعتمر.

َحىومعنى " : "یرید به صالة الضحى، وكّل صالٍة یتطّوع بها فهي تسبیح "تسبیح الضُّ
، وألن "النافلة )٣(، و"یطلق التسبیح على الصالة النافلة لوجود معنى النفل في كل منهما")٢(وسبحة"

  .)٤(جاءت أخّص بهذا االسم من حیث إّن التسبیحات في الفرائض نوافل"

 النافلة أنّ  إال فیهما، حسبّ یُ  منهما واحدةٍ  كلّ  أنّ  في اتفقاتّ  وٕانِ  والنافلة المكتوبة": الطیبي قال
 ىعل تسبیحة للنافلة قیل فكأنه نوافل، الفرائض في التسبیحات أنّ  جهةِ  من أخّص  االسم بهذا جاءت

  .)٥("واجبة غیر كونها في باألذكار شبیهة أنها

 في لهافع الضحى في السنة: قولهم أئمتنا أخذ هذا ومن": )٦(المّكي حجر ابن وقال
  .)٨(")٧()المكتوبة إال بيته في المرء صالة أفضل(: خبر من المستثنیات جملة من ویكون المسجد،

 یكون من على ملحْ یُ  أو ته،أفضلیّ  على ال جوازه على یدلّ وتعّقبه القاري بقوله: "الحدیث 
 من :المعنىف ،أصًال  الحدیث في رٌ كْ ذِ  للمسجد لیس هأنّ  على ونحوه شاغل مسكنه في أو مسكن، له

  .)٩("الدنیا أشغال اتاركً  الضحى صالة إلى اهً متوجّ  شغله أو سوقه أو بیته من خرج

  

                                                           
 ).٣/٩٤٩شرح المشكاة للطیبي (   )١(
 ).١/١٦١نن للخطابي (معالم الس   )٢(
  ).٣/٣٨شرح سنن أبي داود للعیني (   )٣(
 )٢/١٥٨شرح المصابیح لزین العرب المصري (   )٤(
 ).٣/٩٤٩شرح المشكاة للطیبي (   )٥(
هــ)،  ٩٧٤هو الشیخ شهاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الشهیر بابن حجر الهیتمـي المكـي (ت    )٦(

 ).٢٥٨. النور السافر للعیدروس ص (من مؤلفاته: تحفة المحتاج
  ).١٧٩سبق تخریجه ص (   )٧(
  ).٢/٦١٢نقله القاري في مرقاة المفاتیح (   )٨(
  ).٢/٦١٢مرقاة المفاتیح للقاري (   )٩(
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  الثالث: الصالة عقب الصالة، فهذه ُتكتب في علیین.

 مكتنفة تكون أن: األول ن،بشیئیْ  موصوفةٌ  ینیِّ علِّ  في بتَ كْ تُ  التي الصالةقال العیني: "
  .)١("ذلك ونحو والنمیمة والغیبة الكذب من وأباطیل لغوٌ  ینهماب یكون ال أن: والثاني أخرى، بصالةٍ 

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

  .)٢(استدل به العلماء على أّن الُعْمرة ُسّنة ولیست فرًضا .١
) إشارٌة إلى أّن نسبة ثواب الخروج للنافلة من َأْجُره َكَأْجِر الُمْعَتِمرِ قال التوربشتي: "في قوله: ( .٢

  .)٣(الخروج لفرائضها نسبة ثواب الخروج للعمرة إلى الخروج إلى الحج"الصلوات إلى 
  

  لمطلب الثاني: العمرة في رمضان.ا

عت العبادات في رمضا؛ لكثرة فضائله، وعظیم بركاته، حتى ُعّد عمل العمرة فیه تعدل تنوّ 
  حجة مع النبي صلى اهللا علیه وسلم.

ِتهِ  ِمنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َرَجعَ  َلمَّا: َقالَ  ا،َعْنُهمَ  اللَّهُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ ف  َقالَ  َحجَّ
 َحجَّ  َناِضَحانِ  َلهُ  َكانَ  َزْوَجَها، َتْعِني ُفَالٍن، َأُبو: َقاَلتْ  "الَحجِّ؟ ِمنَ  َمنَـَعكِ  َما": األَْنَصاِریَّةِ  ِسَنانٍ  ِألُمِّ 

  .)٤("َمِعي َحجَّةً  َأوْ  َحجَّةً  تـَْقِضي َرَمَضانَ  ِفي ُعْمَرةً  فَِإنَّ ": َقالَ  َلَنا، َأْرًضا ِقيَیسْ  َواآلَخرُ  َأَحِدِهَما، َعَلى

 َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َأَرادَ : َقالَ  مارضي اهللا عنه َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ وفي روایٍة أخرى 
ِنيأَ  ِلَزْوِجَها اْمَرَأةٌ : َفَقاَلتْ  اْلَحجَّ  َوَسلَّمَ   َما: َفَقالَ  َجَمِلَك، َعَلى َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  ِحجَّ

                                                           
  ).٣/٣٨شرح سنن أبي داود للعیني (   )١(
    ).٢/٦١٣مرقاة المفاتیح للقاري (   )٢(
  ).٣/٩٤٩نقله الطیبي في شرح المشكاة (   )٣(
  ):١٨٦٣) حّج النساء، رقم (٢٦قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب جزاء الصید)، باب ( سند الحدیث:   )٤(

وهو: ابن أبي – ، َأْخَبَرَنا َیِزیُد ْبُن ُزَرْیٍع، َأْخَبَرَنا َحِبیٌب الُمَعلُِّم، َعْن َعَطاءٍ - عبد اهللا بن عثمان–َحدَّثََنا َعْبَداُن 
  ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، وذكر الحدیث.- رباح

  تخریج الحدیث:
) من طریق یزید ١٢٥٦) فضل العمرة في رمضان، رقم (٣٦أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب الحج)، باب (

  بن زریع به بمثله.
)، ومسلم في ١٧٨٢ة في رمضان، رقم () عمر ٤وأخرجه البخاري في صحیحه (كتاب أبواب العمرة)، باب (

) من طریق یحیى بن سعید ١٢٥٦) فضل العمرة في رمضان، رقم (٣٦صحیحه (كتاب الحج)، باب (
 القطان، عن ابن جریج، عن عطاء بن أبي رابح به بنحوه.
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ِني: َقاَلتْ  َعَلْیِه، ُأِحجُّكِ  َما ِعْنِدي ، َعزَّ  اللَّهِ  َسِبیلِ  ِفي َحِبیٌس  َذاكَ : َقالَ  ُفَالٍن، َجَمِلكَ  َعَلى َأِحجَّ  َوَجلَّ
 َسَأَلْتِني َوإِنََّها اللَِّه، َوَرْحَمةَ  السََّالمَ  َعَلْیكَ  َتْقَرأُ  اْمَرَأِتي ِإنَّ : َفَقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َفَأَتى
ِني: َقاَلتْ  َمَعَك، اْلَحجَّ   ،َعَلْیهِ  ُأِحجُّكِ  َما ِعْنِدي َما: َفُقْلتُ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  َأِحجَّ
ِني َفَقاَلتْ   َأْحَجْجتَـَها َلوْ  ِإنَّكَ  َأَما": َفَقالَ  اللَِّه، َسِبیلِ  ِفي َحِبیٌس  َذاكَ : َفُقْلتُ  ُفَالٍن، َجَمِلكَ  َعَلى َأِحجَّ
ةً  َیْعِدلُ  َما َأْسَأَلكَ  َأنْ  َأَمَرْتِني َوإِنََّها: َقالَ  "اللَِّه؟ َسِبيلِ  ِفي َكانَ  َعَلْيهِ   َصلَّى اللَّهِ  ُسولُ رَ  َفَقالَ  َمَعَك، َحجَّ

َها": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ   ِفي ُعْمَرةً  َیْعِني- "َمِعي َحجَّةً  تـَْعِدلُ  َأنـََّها َوَأْخِبْرَها َوبـَرََكاتِِه، اللَّهِ  َوَرْحَمةَ  السََّالمَ  َأْقرِئـْ
  .)١(-َرَمَضانَ 

 إذا لهدْ عِ  علجْ ویُ  الشيء یشبه الشيء أنّ قال ابن خزیمة مبّوًبا على هذا الحدیث: فیه "
في جمیعه؛ إذ العمرة لو عدلت حجة في جمیع أحكامها لُقضي العمرة  ال المعاني بعض في أشبهه

                                                           
  ):١٩٩٠) العمرة، رقم (٧٩قال اإلمام أبو داود في سننه (كتاب المناسك)، باب ( سند الحدیث:   )١(

 ، َعْن َعاِمٍر اْألَْحَوِل، َعْن َبْكِر ْبنِ -وهو: ابن سعید–اْلَواِرِث عبد ، َحدَّثََنا-وهو: ابن مسرهد–دَّثََنا ُمَسدٌَّد حَ 
  اللَِّه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل، وذكر الحدیث.عبد

  تخریج الحدیث:
)، ١٧٧٩تدرك رقم () عن بشر بن هالل، والحاكم في المس٣٠٧٧أخرجه ابن خزیمة في صحیحه رقم (

الوارث بن عبد ) من طریق مسّدد، كالهما: (بشر ومسّدد) عن١١٩١٩والبیهقي في السنن الكبرى رقم (
  سعید به بنحوه.

  دراسة رجال اإلسناد:
 الواحد األحول:عبد عامر بن -

  وثقه أبو حاتم الرازي وزاد: "ال بأس به"، وذكره ابن حبان في الثقات.
به بأس، و قال الساجي: یحتمل لصدقه، وهو صدوق، وقال ابن عدي: ال أرى وقال یحیى بن معین: لیس 

  بروایاته بأًسا، وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم.
اهللا بن أحمد بن حنبل عن أبیه: لیس حدیثه بشيء، وقال أبو عبد وقال أحمد بن حنبل: لیس بقوى، وقال

لیس هو بالقوي، هو ضعیف الحدیث. وقال اهللا بن أحمد عن أبیه: عبد داود: سمعت أحمد یضعفه، وقال
  النسائي: لیس بالقوي.

)، تهذیب التهذیب البن حجر ٥/١٩٣)، الثقات البن حبان (٦/٣٢٦الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (
)، سؤاالت أبي ٣١٠٣)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٥/٨٢)، الكامل في الضعفاء البن عدي (٥/٧٧(

  ).١٤/٦٦)، تهذیب الكمال للمزي (٣/١٠٣٢)، الضعفاء للعقیلي (٥٨٥داود لإلمام أحمد رقم (
  قال الباحث: هو صدوق ربما یخطئ في حدیثه. ومثله حسن الحدیث.

  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

  إسناده حسن من أجل عامر األحول، لكنه یتقوى بالذي قبله، وعلیه فالحدیث صحیح لغیره.
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من الحج، ولكان المعتمر في رمضان إذا كان علیه حجة اإلسالم ُتسقط عمرته في رمضان حجة 
ا لو اعتمر في رمضان كانت عمرته في رمضان ق ضاًء ِلَما أوجب اإلسالم عنه، فكان الّناذر َحج 

  .)١(على نفسه من نْذر الحج"
": "أي: تقوم مقامها في الثواب ال أنها تعدلها في َتْقِضي ِحّجةقال النووي في بیان قوله "

  .)٢(كّل شيء، فإنه لو كان علیه حجة فاعتمر في رمضان ال تجزئه عن الحجة"

م مقام حجة اإلسالم، قال الكرماني: "فإن قلت: ظاهره یقتضي أّن عمرًة في رمضان تقو 
معناه كحجة اإلسالم في الثواب، والقرینة اإلجماع على  :- أي: الكرماني– قلت فهل هو كذلك؟

  .)٣(عدم قیامها مقامها"

 على األمة إلجماع ؛اعً تطوّ  كان إلیه ندبها الذي الحج أنّ " على دلیلٌ  فیهقال ابن بطال: 
   .)٤(ك على الندب ال على اإلیجاب"، فأمرها بذلالفریضة حجة عن تجزئ ال العمرة أنّ 

 في أقیمت حجة أول وكانت" :قال ،الوداع حجة هي المذكورة الحجة بأنّ  رالمنیّ  بنا وتعقبه
 كانت المرأة تلك تكون أن یستحیل هذا فعلى :قال .اإنذارً  كان بكر أبي حجّ  ألنّ  ؛افرضً  اإلسالم

   .)٥("الحج بوظیفة قامت

 وسقط بكر أبي مع تحجّ  تكون أن مانع ال إذ ،مٍ مسلّ  غیر الهق وماقال ابن حجر معّلًقا: "
 على یرد مما میسلّ  حتى العاشرة السنة في ضرِ فُ  إنما الحج أنّ  على بنى لكنه ،بذلك الفرض عنها

 بنا بحثه مما شيء إلى یحتاج فال خزیمة بنا قاله ما وعلى الفور على الحج بأن القول من مذهبه
 في مقامها تقوم أنها ال الثواب في الحجة تعدل رمضان في العمرة أن اأعلمه أنه فالحاصل ،بطال

   .)٦("الفرض حج عن یجزئ ال االعتمار أن على لإلجماع الفرض إسقاط

 غیر من الكثیر ثواب مثل القلیل في أنّ  :هنا بالعدل المراد أن الظاهرویقول ابن عّالن: "
 وهذا الكثیر، عنِ  اِإلعراض على للناس حامًال  ونفیك والكثیر، القلیل تساوي یلزم لئّال  ؛مضاعفةٍ 

 اهللا ألنّ  علیه؛ اوحث   اترغیبً  بالكامل الناقص وٕالحاق المبالغة، باب من أنه الطیبي قول من أولى

                                                           
  ).٣٠٧٧مة رقم (صحیح ابن خزی   )١(
  ).٩/٢شرح النووي على صحیح مسلم (   )٢(
  ).٩/٧الكواكب الدراري للكرماني (   )٣(
 ).٤/٤٣٨شرح ابن بطال على صحیح البخاري (   )٤(
  ).٣/٦٠٤نقله ابن حجر في فتح الباري (   )٥(
 ).٣/٦٠٤فتح الباري البن حجر (   )٦(



  عبادات أخرىالمضاعفة بأجوٍر  
 

٢٤٩ 

 الفصل الثالث

 مراتب إلى به یصلون ما لهم جعل بأن الكثیر، بذلك اِإلتیان عن العاجزین عباده ضعفاء على امتنّ 
  .)١("بینهما الفرق من تقرر لما الكثیر، عن الرغبة منه یلزم وال ر،الكثی على القادرین األقویاء

  :سبابٍ أل یكون بحجة رمضان في العمرة وعدلقال ابن العربي: "
  .الحج یعادل ما نالوجهیْ  من فیجتمع العمرة على رمضان فضل ینسحب أن: أحدها

M  W  [  Z  Y  X :تعالى قوله وهو الحج داعي أجاب رمضان في المعتمر إن: نیهماثا
\L  :في وقوله. الثواب علیه تعّین دعاءه أجاب ومن ،فأجاب ُدعي ومن)، ٢٧(الحج 
 الخلق مع وقف إذا وسلم، علیه اهللا صلى النبي فإن التفضیل في زیادة معي حجة تعدل: الزیادة

 شهر فینا خلَّف برسوله تعالى اهللا استأثر فلما اإلجابة، إلى كریمة وسیلة تلك كانت معه ودعوا فدعا
(األنفال:  MÂ  Á     À  ¿  ¾  ½L :تعالى اهللا قال كما فیه البركة تلك ننال رمضان

 M É  ÈL   :قوله إلى اآلیة؛ M½ ¾L :قال ثم برسوله تعالى اهللا استأثر ثم ،)٣٣
  .)٢("معنا الكریم شخصه وجود من العذاب من األمن من لنا اخلفً  االستغفار صارف )،٣٣األنفال: (

 ثبت قد: -یعني: ابن راهویه– وٕاسحاق یعني: ابن حنبل،– أحمد قالالترمذي قبلها: "وقال 
  .)٣("حجة تعدل رمضان في عمرة أن وسلم علیه اهللا صلى النبي عن

 ُعْمَرةٌ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه )٤(َخْنَبشٍ  ْبنِ  َوْهبِ  َعنْ و 
  .)٥("َحجَّةً  تـَْعِدلُ  َمَضاَن،رَ  ِفي

                                                           
  ).٧/٧٧دلیل الفالحین البن عّالن (   )١(
 ).٥٦٤-١/٥٦٣في شرح موطأ مالك بن أنس البن العربي ( القبس   )٢(
  ).٩٣٩) ما جاء في عمرة رمضان، رقم (٩٥سنن الترمذي (كتاب أبواب الحج)، باب (   )٣(
  ).٦/٤٨٨هو وهب بن خنبش الطائي الكوفي. اإلصابة البن حجر (   )٤(
) العمرة في رمضان، رقم ٤٥قال اإلمام ابن ماجه في سننه (كتاب المناسك)، باب ( سند الحدیث:   )٥(

)٢٩٩١:(  
ٍد، َقاَال: َحدَّثََنا َوِكیٌع  –َقاَل: َحدَّثََنا ُسْفَیاُن  -وهو: ابن الجّراح–َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ

وهو: عامر بن –ْعِبيِّ ، َعِن الشَّ - وهو: الجعفي–، َوَجاِبٌر -وهو: ابن بشر–، َعْن َبَیاٍن - وهو: الثوري
  ، َعْن َوْهِب ْبِن َخْنَبٍش َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.-شراحیل

  تخریج الحدیث:
) من طریق یحیى ٣/١٧٧)، وابن قانع في معجم الصحابة (٤٢١١أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (

) من طریق ٣٥٧) عن وكیع، والطبراني في المعجم الكبیر رقم (١٧٦٦١د رقم (بن آدم، وأحمد في المسن
= 



  عبادات أخرىالمضاعفة بأجوٍر  
 

٢٥٠ 

 الفصل الثالث

 ُأمَّ  ِإنَّ : َفَقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولِ  ِإَلى َجاءَ  َأنَّهُ  رضي اهللا عنه )١(َمْعِقلٍ  َأِبي َعنْ و 
ةً  َعَلْیَها َجَعَلتْ  َمْعِقلٍ  : َقالَ  ".َرَمَضانَ  ِفي ُعْمَرةٌ ": َقالَ  َعْنَها؟ ُیْجِزئُ  َفَما َذِلَك، َلَها َیَتَیسَّرْ  َفَلمْ  َمَعَك، َحجَّ

  .)٢("نـََعمْ ": َقالَ  َفَتْرَكُبُه؟ ِإیَّاهُ  َفُأْعِطیَها َحِبیًسا، اهللاِ  َسِبیلِ  ِفي َجَعْلُتهُ  َجَمًال  ِعْنِدي َفِإنَّ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 

) من طریق محمد بن سعید بن أبي مریم، جمیعهم ٧/١٢٠محمد بن یوسف الفریابي، وأبو نعیم في الحلیة (
  عن سفیان الثوري به بمثله.

الح، وابن قانع في ) من طریق أبي غسان عن الحسن بن ص١٠٤١وأخرجه ابن األعرابي في معجمه رقم (
) من طریق محمد بن بكار عن قیس ٦٥٠٢)، وأبو نعیم في معرفة الصحابة رقم (٣/١٧٧معجم الصحابة (

) من طریق یحیى بن یعلى المحاربي عن أبیه عن ٣٩٤٤بن الربیع، والطبراني في المعجم األوسط رقم (
  بمثله. غیالن بن جامع، كالهما: (الحسن وقیس وغیالن) عن جابر الجعفي به

العزیز بن أبان، عن سفیان الثوري، عن عبد ) من طریق٣٥٨وأخرجه الطبراني في المعجم الكبیر رقم (
  فراس بن یحیى الهمداني، عن الشعبي به بمثله.

)، وابن ٢٠٥١)، والدوالبي في الكنى واألسماء رقم (٢٧٩٩وأخرجه ابن أبي عاصم في األحاد والمثاني رقم (
) من طریق سفیان بن ٤٩٠)، والرامهرمزي في المحّدث الفاصل ص (٣/١٧٧ة (قانع في معجم الصحاب

  عیینة عن داود بن یزید األودي عن الشعبي به بمثله.
  دراسة رجال اإلسناد:

  جابر بن یزید الجعفي: -
 ): "وثَّقُه ُشْعَبة فشّذ، تركه الُحّفاظ".١/٢٨٨ضعیف، قال الذهبي في الكاشف (

  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

إسناده صحیح، فإنه وٕان كان فیه جابر الجعفي، فإنه متابع في نفس اإلسناد ببیان بن بشر األحمسي وهو 
  ثقٌة ثبٌت.

  ).٤٠٩٧ومّمن صّححه من العلماء: األلباني في صحیح الجامع رقم (
حًدا، وقیل: إن وفاته كانت األنصاري، یقال اسمه الهیثم، وشهد أ - حلیف بني أسد–هو أبو معقل األسدي    )١(

  ).٧/٣١٢هـ) في حجة الوداع. اإلصابة البن حجر ( ١٠سنة (
  ):٤٢١٤قال اإلمام النسائي في السنن الكبرى رقم ( سند الحدیث:  )٢(

، َقاَل: َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َحْفصِ  ِد ْبِن َكِثیٍر اْلِحرَّاِنيُّ ُد ْبُن َیْحَیى ْبِن ُمَحمَّ وهو: –ْبِن ِغَیاٍث، َعْن َأِبیِه  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ
، َوَجاِمُع ْبُن َشدَّاٍد، -وهو: ابن عمیر التیمي–، َقاَل: َحدَّثََنا اْألَْعَمُش، َقاَل: َحدَّثَِني ُعَماَرُة - حفص بن غیاث
  ث.الرَّْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشاٍم، َعْن َأِبي َمْعِقٍل، وذكر الحدیعبد َعْن َأِبي َبْكِر ْبنِ 
  تخریج الحدیث:

) من طریق عمر بن ٦/١٨٢٥)، وابن أبي حاتم في تفسیره (٣٢٣أخرجه الدوالبي في الكنى واألسماء رقم (
  حفص بن غیاث، عن أبیه به بمثله.

) من طریق ٢٩٩٣) العمرة في رمضان، رقم (٤٥وأخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب المناسك)، باب (
) من طریق شریك النخعي، كالهما: (إبراهیم ٦٩٩٥معرفة الصحابة رقم (إبراهیم بن عثمان، وأبو نعیم في 

= 
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  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

ن لبركة رمضان، ): یحتمل أن یكون على بابه، ویحتمل أن یكو حجةقال ابن التین: "قوله كـ ( .١
، )١(ویحتمل أن یكون مخصوًصا بهذه المرأة"، قال ابن حجر: "والظاهر حمله على العموم"
 .)٢(وقال القاري: "ثّم الُعْمرة بوقوع أفعالها في رمضان ال إحرامها كما مال إلیه ابن حجر فتدّبر"

اس، واهللا یؤتي فضله ): یرید في الثواب، والفضائل ال ُتدرك بقیحجةوقال الخطابي: "قوله كـ (
  .)٣(من یشاء"

): یحتمل أن یكون ذلك لبركة رمضان وأن الحسنات تضاعف فیه حّجة: "قوله كـ (وقال الباجي
  .)٤(حتى یوازي ثواب العمرة فیه ثواب حجة في غیره واهللا یضاعف لمن یشاء"

، أو حضور قال ابن الجوزي: "فیه أّن ثواب العمل یزید بزیادة شرف الوقت، أو خلوص القصد .٢
ودوام الشهود اللذین یبلغ الشخص بهما  ،"كما یزید ثواب الكثیر بمزید الحضور )٥(قلب العامل"

 .)٦(مبلًغا ال یحصل له بدون ذلك"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
ُعْمَرٌة ِفي َرَمَضاَن، َتْعِدُل وشریك) عن أبي إسحاق السبیعي، عن األسود بن یزید، عن أبي معقل بلفظ: "

ةً    " دون ذكر القصة.َحجَّ
  دراسة رجال اإلسناد:

  رجاله كلهم ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

الرحمن بن الحارث بن هشام وبین الصحابي أبي معقل عبد لالنقطاع بین أبي بكر بنإسناده ضعیٌف، 
) على أنه لم ُیْدِرْكه، وذلك أّن أبا بكر ُوِلد في خالفة ٣٣/١١٢األسدي، فقد نّص المّزي في تهذیب الكمال (

ل ابن )، أما أبو معقل فقد قا٢٠٨- ٥/٢٠٧عمر بن الخطاب كما نّص على ذلك ابن سعد في طبقاته (
  ): إّنه مات في حجة الوداع.٧/٣١٢حجر في اإلصابة (

): ٤٤لكنه لم ینفرد بذلك فقد تابعه: األسود بن یزید وهو ثقٌة، قال فیه العالئي في جامع التحصیل رقم (
"أحد كبار الّتابعین، أدرك النبّي صلى اهللا علیه وسلم مسلًما ولم َیَرُه، وِذْكُره في كتب الصحابة للمعاصرة 

  ْلُیْعَلم ذلك".ف
  وعلیه فالحدیث َحَسٌن لغْیِرِه بمجموع ُطُرِقِه.

  ).٣/٦٠٥فتح الباري البن حجر (   )١(
 ).٥/١٧٤٢مرقاة المفاتیح للقاري (   )٢(
  ).٤/٤٣٨شرح صحیح البخاري البن بطال (   )٣(
 ).٢/٢٣٤المنتقى شرح الموطأ ألبي الولید الباجي (   )٤(
  ).٢/٣٥٢حین البن الجوزي (كشف المشكل من حدیث الصحی   )٥(
  ).٧/٧٧دلیل الفالحین البن عالن (   )٦(
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 بعضها الشهور وأنّ  ،أوقاتٍ  في ابعضً  بعضها یفضل قد األعمال أنّ  فیهالبّر: "عبد وقال ابن
 فیه یضاعف مما رمضان شهر وأنّ  ،بعض من أفضل بعضها في والعمل ،بعض من أفضل
  .)١("فضله عظیم على دلیل وذلك البر عمل

 لفضْ  ثبت وقد ،الحج أشهر في إال وسلم علیه اهللا ىصلّ  النبيّ  یعتمر لمقال ابن حجر: " .٣
 النبي لغیر رمضان في العمرة أنّ  یظهر الذي ؟أفضل فأیهما ،الباب بحدیث رمضان في العمرة
 كان ما جواز لبیان فعله ألنّ  ؛أفضل هو صنعه فما هحقّ  في وأما ،أفضل وسلم علیه اهللا صلى

 في لكان لغیره امكروهً  كان لو وهو ،والفعل بالقول علیهم الرد فأراد ،یمنعونه الجاهلیة أهل
  .)٢("أعلم واهللا أفضل حقه

 یكن لم اهللا ولكنّ  البقاع، وأفضل الزمان، أفضل رمضان عمرة في اجتمع" ل ابن القّیم:وقا
 في العمرة فكانت بها، هاوأحقّ  األوقات أولى إال عمره في وسلم علیه اهللا صلى لنبیه یختارل

 العبادة، بهذه تعالى اهللا هاخصّ  قد األشهر وهذه أشهره، في الحج وقوع نظیر الحج أشهر
 وهذا أوسطها، القعدة وذو الحج أشهر بها األزمنة فأولى أصغر، حج والعمرة لها، اوقتً  وجعلها

  .إلیه فلیرشد علم فضل عنده كان فمن فیه اهللا نستخیر مما

 هو بما العبادات من رمضان في یشتغل كان وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول إن: یقال وقد
 أشهر إلى العمرة فأخر العمرة، وبین العبادات تلك بین الجمع یمكنه یكن ولم العمرة، من أهم

 والرأفة بأمته الرحمة من ذلك ترك في ما مع نرمضا في العبادات تلك على نفسه ووفر الحج
 العمرة بین الجمع علیها یشق وكان ذلك، إلى األمة لبادرت رمضان في اعتمر لو فإنه بهم،

 العمرة تحصیل على حرصا العبادة هذه في بالفطر النفوس أكثر تسمح ال وربما والصوم
 وهو العمل من كثیرا یترك نكا وقد الحج، أشهر إلى فأخرها المشقة، فتحصل رمضان، وصوم
  .)٣("علیهم المشقة خشیة یعمله أن یحب

 في المشقة زیادة من فیه لما أعلم واهللا وذلك ؛العمرة من أفضل الحج أنّ  فیهالبر: "عبد قال ابن .٤
 .)٤("واإلنفاق العمل

  .)٥(قال المناوي: فیه أنه "ُیسّن إكثار العمرة في رمضان، وعلیه الشافعیة" .٥

                                                           
 ).٢٢/٥٥البر (عبد التمهید البن   )١(
 ).٣/٦٠٥فتح الباري البن حجر (   )٢(
 ).٩٢- ٢/٩١زاد المعاد البن القیم (   )٣(
  ).٢٢/٥٥البر (عبد التمهید البن   )٤(
  ).٤/٣٦١فیض القدیر للمناوي (   )٥(
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 وقد السبیل، من الحج جعل أنه :وفیه. الحیوان حباسإ جواز :هقالف من فیه"قال الخطابي:  .٦
 ،الحج في زكاته من الرجل یعطي أن ابأسً  یرى ال عباس ابن وكان ذلك، في الناس اختلف
 وقال الحج، في ذلك من یعطي :یقوالن وٕاسحاق أحمد وكان عمر، ابن عن ذلك مثل وروي
 الغزاة :السبیل وسهم ،الحج إلى الزكاة تصرف ال :والشافعي الرأي وأصحاب سفیان

  .)١("والمجاهدون
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ).٢/٢١٥خطابي (معالم السنن لل   )١(
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  املبحث الثاني:
  ، أو حجة وعمرة.املضاعفة بأجر عمرة

  وفیه أربعة مطالب:
  المطلب األول: صالة تسبیح الضحى.

  المطلب الثاني: المشي إلى صالة تطوع.
  المطلب الثالث: الصالة في مسجد قباء.

  لمطلب الرابع: صالة اإلشراق بعد صالة الفجر والمكث في المسجد.ا
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  المطلب األول: صالة تسبیح الضحى.

عّظم اهللا أجر النوافل، وضاعف من أجورها؛ لیهتم الناس بها، وییقبلون على إقامتها، من 
  ذلك: صالة تسبیح الضحى، ومما في ورد في أجرها: 

 ِمنْ  َخَرجَ  َمنْ ": َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ،هرضي اهللا عن ُأَماَمةَ  ما رواه أبو
ًرا بـَْيِتهِ   يـَْنِصُبهُ  َال  الضَُّحى َتْسِبيحِ  ِإَلى َخَرجَ  َوَمنْ  اْلُمْحرِِم، اْلَحاجِّ  َكَأْجرِ  فََأْجُرهُ  َمْكُتوبَةٍ  َصَالةٍ  ِإَلى ُمَتَطهِّ
نَـُهَما َلْغوَ  َال  َصَالةٍ  َأثَرِ  َعَلى َوَصَالةٌ  اْلُمْعَتِمِر، َأْجرِ كَ  فََأْجُرهُ  ِإيَّاهُ  ِإالَّ    .)١("ِعلِّيِّينَ  ِفي ِكَتابٌ  بـَيـْ

وقد والشاهد منه: استحقاق من خرج من بیته إلى المسجد لیصلى الضحى أجر عمرٍة، 
  سبق الحدیث عنه في المبحث السابق.

  

  المطلب الثاني: المشي إلى صالة تطوع.

لتطوع منزلٌة في الشریعة اإلسالمیة، وقد حرص السلف والخلف علیها، لما لها من لصالة ا
  عظیم األجر، وقد ورد في السنة أن من مشى إلى صالة تطوع كتب له أجر عمرة.

 ةٍ َصَال  ِإَلى َمَشى َمنْ ": َقالَ  َوَسلَّْم، َعَلْیهِ  اهللا َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  ،رضي اهللا عنه ُأَماَمةَ  َأِبي َعنْ ف
  .)٢("تَامَّةٍ  َكُعْمَرةٍ  َفِهي َتَطوُّعٍ  َصَالةِ  ِإَلى َمَشى َوَمنْ  َكَحجٍَّة، َفِهي اْلَجَماَعِة، ِفي َمْكُتوبَةٍ 

  .)٣(" أي: "كثوابها، لكن ال یلزم التساوي في المقدار"َكُعْمَرٍة تاّمةٍ ومعنى: "

 من مشى من: یراد أن فیحتمل البیوت، فعلها في فاألفضل النافلة أمایقول الصنعاني: "
 في الجماعة فیها شرع نافلة إلى بیته من خرج من ویحتمل فیه، النافلة ألداء بیته إلى مسجده

  .)٤("ونحوه كاالستسقاء المساجد

  المطلب الثالث: الصالة في مسجد قباء.

یعّد مسجد قباء رابع المساجد التي ورد الفضل في الصالة فیه، بعد المسجد الحرام، 
النبوي، والمسجد األقصى، وقد ضاعف اهللا أجر من صّلى فیه صالة كأجر أداء عمرة في  والمسجد

  بیت اهللا الحرام. 
                                                           

  ).٢٤٢سبق تخریجه ص (   )١(
  ).٢٤٣سبق تخریجه ص (   )٢(
  ).٦/٢٢٨فیض القدیر للمناوي (   )٣(
  ).١٠/٤٠٧التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٤(
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 ،رضي اهللا عنه )١(اَألْنَصاِريَّ  ُظَهْیرٍ  ْبنَ  ُأَسْیدَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  َخْطَمَة، َبِني َمْوَلى اَألْبَردِ عن أبي ف
: َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  ُیَحدُِّث، َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َوَكانَ 

  .)٢("َكُعْمَرةٍ  قـَُباءٍ  َمْسِجدِ  ِفي الصََّالةُ "
                                                           

ْید بن ظهیر بن رافع األنصاري األوسي، توفي في خالفة مروان بن الحكم. اإلصابة البن هو أبو ثابت ُأس   )١(
  ).١/٢٣٦حجر (

) ما جاء في الصالة في ١٢٥قال اإلمام الترمذي في سننه (كتاب أبواب الصالة)، باب ( سند الحدیث:   )٢(
  ):٣٢٤مسجد قباء، رقم (

ُد ْبُن الَعَالِء َأُبو ُكرَ   ، َعنْ - وهو: حماد بن أسامة–ْیٍب، َوُسْفَیاُن ْبُن َوِكیٍع، َقاَال: َحدَّثََنا َأُبو ُأَساَمَة َحدَّثََنا ُمَحمَّ
، َوَكاَن الَحِمیِد ْبِن َجْعَفٍر، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو اَألْبَرِد، َمْوَلى َبِني َخْطَمَة، َأنَُّه َسِمَع ُأَسْیَد ْبَن ُظَهْیٍر األَ عبد ْنَصاِريَّ

  ث.ِب النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم ُیَحدُِّث، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َقال، وذكر الحدیِمْن َأْصَحا
 َذاقال الترمذي عقبه: "َحِدیُث ُأَسْیٍد َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح، َوَال َنْعِرُف ِألَُسْیِد ْبِن ُظَهْیٍر َشْیًئا َیِصحُّ َغْیَر هَ 

  الَحِمیِد ْبِن َجْعَفٍر".عبد الَحِدیِث، َوَال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َحِدیِث َأِبي ُأَساَمَة، َعنْ 
  تخریج الحدیث:

وعنه ابن ماجه في سننه (كتاب إقامة –) ٣٢٥٢٤)، ورقم (٧٥٢٩أخرجه ابن أبي شیبة في مصّنفه رقم (
)، وابن سعد في ١٤١١جد قباء، رقم () ما جاء في الصالة في مس١٩٧الصالة والسنة فیها)، باب (

)، وابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني رقم ١/٧٢)، والبخاري في التاریخ الكبیر (١/٢٤٥الطبقات الكبرى (
 - )٨٩٠)، وأبو نعیم في معرفة الصحابة رقم (٥٧٠)، ومن طریقه الطبراني في المعجم الكبیر رقم (١٩٨٩(

  عن حماد بن أسامة به بمثله. 
) وقال عقبه: ١٧٩٢)، والحاكم في المستدرك رقم (٧١٧٢أبو یعلى الموصلي في مسنده رقم ( وأخرجه

وعنه: البیهقي في السنن الكبرى رقم –حدیث صحیح اإلسناد ولم یخّرجاه، إال أن أبا األبرد مجهول 
  من طریق حماد بن أسامة به بمثله. -)١٧٧٦)، وفي السنن الصغرى رقم (١٠٢٩٥(

  ناد:دراسة رجال اإلس
 أبو األبرد المدني مولى بني خطمة: -

  ).٦٣١له رقم ( - كما في فتح الباب في الكنى واأللقاب–قال ابن منده: ال یعرف له اسم 
كما في -ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: وثق، وقال ابن حجر: مقبول، وقد صحح الترمذي حدیثه 

  ، وخّرج الحاكم حدیثه في المستدرك.- التخریج
)، إكمال ٢١٠٩)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (١/٤١٣)، الكاشف للذهبي (٥/٥٨٠ثقات البن حبان (ال

  ).٥/١٢٥تهذیب الكمال لمغلطاي (
  قال الباحث: هو صدوق.

 عبد الحمید بن جعفر األنصاري المدني:  -
حیى بن معین: وثقه علي بن المدیني، وابن معین وزاد: لیس به بأس، وقال أبو بكر ابن أبي خیثمة عن ی

یضعفه، قلت: ما تقول أنت فیه؟ قال: لیس بحدیثه  -یعني: الثوري–كان یحیى بن سعید یوثقه، وسفیان 
  بأس، وهو صالح.

= 
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  .)١(" أي: "الصالة الواحدة َیْعِدُل ثوابها ُعْمَرة"َكُعْمَرةٍ ومعنى قوله: "
 َخَرجَ  َمنْ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ قال:  رضي اهللا عنه وعن سهل بن ُحَنْیف  

ولفظ هذا لفظ النسائي،  ".ُعْمَرةٍ  َعْدلَ  َلهُ  َكانَ  ِفيهِ  َفَصلَّى - ُقَباءَ  َمْسِجدَ - اْلَمْسِجدَ  َهَذا يَْأِتيَ  َحتَّى
  .)٢("ُعْمَرة َكَأْجرِ  َلهُ  َكانَ  َصَالًة، ِفيهِ  ىَفَصلَّ  قـَُباَء، َمْسِجدَ  َأَتى ثُمَّ  بـَْيِتهِ  ِفي َتَطهَّرَ  َمنْ ابن ماجه: "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
یقول: كان سفیان یضعفه من أجل  -یعني القطان–ووثقه أحمد وزاد: لیس به بأس، سمعت یحیى بن سعید 

ثیر الحدیث، وابن نمیر، والساجي وزاد: صدوق، والذهبي القدر، وقال مرة: ثقة ثقة، ووثقه ابن سعد وزاد: ك
اهللا بن حسن، عبد وقال: غمزه الثوري للقدر، وقال مرة: ثقة وكان سفیان ینقم علیه خروجه مع محمد بن

وكان من فقهاء المدینة، وقال مرة: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات وزاد: ربما أخطأ، وقال مرة: یهم في 
  األحایین.

أبو حاتم: محّله الصدق، وقال النسائي: لیس به بأس، وقال مرة: لیس بقوي، وقال ابن عدي: أرجو  وقال
  أنه ال بأس به، وهو ممن یكتب حدیثه، وقال ابن حجر: صدوق.

روایة –)، تاریخ ابن معین ١/٩٧( - روایة ابن محرز–)، تاریخ ابن معین ٢/٥٣٩میزان االعتدال للذهبي (
)، الكامل ٨٥٣)، رقم (٧١٨رقم ( - روایة الدوري–)، تاریخ ابن معین ٦١٠ورقم ( )،٢٦٣رقم ( -الدارمي

)، سؤاالت أبي داود ألحمد رقم ٤٦٧٨)، رقم (٣٢٢٣العلل ألحمد رقم ( )،٧/٣في الضعفاء البن عدي (
)، تهذیب التهذیب البن ١/٤٠٠)، الطبقات الكبرى البن سعد (١/٤٢٧)، المعرفة والتاریخ للفسوي (١٩٣(

)، من تكلم فیه وهو موثق للذهبي رقم ٧/٢١)، السیر للذهبي (١/٦١٤)، الكاشف للذهبي (٦/١١٢( حجر
)، الجرح والتعدیل البن أبي ١٠٢٨)، مشاهیر علماء األمصار رقم (٧/١٢٢)، الثقات البن حبان (٢٠٠(

تقریب )، ٣٩٦)، الضعفاء والمتروكون للنسائي رقم (١٦/٤١٧)، تهذیب الكمال للمزي (٦/١٠حاتم (
  ).٣٧٥٦التهذیب البن حجر رقم (

) بقوله: "قد ُلطخ بالقدر ٧/٢١قال الباحث: هو ثقة، وأما تهمة القدر فقد دافع عنه الذهبي في السیر (  
  جماعة، وحدیثهم في الصحیحین أو أحدهما؛ ألنهم موصوفون بالصدق واإلتقان".

 ضعیف بسبب التلقین. سفیان بن وكیع الرؤاسي: -
  سناد ثقات.باقي رجال اإل -

  الحكم على الحدیث:
إسناده حسن، فإن فیه أبو األبرد وهو صدوق، وأما سفیان بن وكیع فإنه وٕان كان ضعیًفا فإنه لم ینفرد، بل 

  محمد بن العالء أبو كریب وهو ثقة. -كما في التخریج أعاله–تابعه في اإلسناد نفسه 
  ویشهد للحدیث األحادیث التالیة بعده.

 ).٢/١٠٦حیح لغیره، وممن صححه من العلماء: المناوي في التیسیر (وعلیه فالحدیث ص
  ).٢/١٠٦التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )١(
) فضل مسجد قباء والصالة فیه، رقم ٩قال اإلمام النسائي في سننه (كتاب المساجد)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

)٦٩٩:(  
  

= 
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ولم یحدَّد مقدار الصالة التي یترتب علیها هذا األجر، وقد جاءت روایتان مختلفتان تبّینان مقدار 
  هذه الصالة:

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
ِد ْبِن ُسَلْیَماَن اْلَكْرَماِنيِّ َقاَل: َسِمْعُت  -وهو: ابن سعید–َأْخَبَرَنا ُقَتْیَبُة  ُع ْبُن َیْعُقوَب، َعْن ُمَحمَّ َقاَل: َحدَّثََنا ُمَجمِّ

  دیث.َأَبا ُأَماَمَة ْبَن َسْهِل ْبِن ُحَنْیٍف َقاَل: َقاَل َأِبي، َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الح
  تخریج الحدیث:

) عن قتیبة بن سعید، وأحمد ١٥٩٨١)، وأحمد في المسند رقم (٧٨٠ه النسائي في السنن الكبرى رقم (أخرج
) عن إسحاق بن عیسى، كالهما: (قتیبة وٕاسحاق) عن مجمع بن یعقوب ١٥٩٨٢في المسند رقم (

  األنصاري به بمثله.
ا جاء في الصالة في مسجد ) م١٩٧وأخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب إقامة الصالة والسنة فیها)، باب (

)، والحاكم في المستدرك رقم ٥٥٦١)، ورقم (٥٥٥٨)، والطبراني في المعجم الكبیر رقم (١٤١٢قباء، رقم (
)، وفي المصّنف رقم ٥٥من طریق محمد بن سلیمان الكرماني، وابن أبي شیبة في المسند رقم ( )٤٢٧٩(
، والطبراني في المعجم الكبیر رقم - )٤٦٩نه رقم (كما في المنتخب م–)، وعبد بن حمید في المسند ٧٥٣٠(
  من طریق یوسف بن طهمان. )٥٥٦٠(

  كالهما: (محمد، یوسف) عن أبي أمامة بنحوه.
  دراسة رجال اإلسناد:

 محمد بن سلیمان الكرماني: -
  وثقه أحمد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: وثق، وقال ابن حجر: مقبول.

)، تقریب ٢/١٧٦)، الكاشف للذهبي (٧/٣٧٢)، الثقات البن حبان (٩٠٠لهادي رقم (اعبد بحر الدم البن
  ).٥٩٢٨التهذیب البن حجر رقم (
  قال الباحث: هو صدوق.

 مجّمع بن یعقوب األنصاري القبائي: -
وثقه ابن سعد، وقال ابن معین والنسائي: لیس به بأس، وقال أبو حاتم الرازي: ال بأس به، وذكره ابن حبان 

  الثقات، وقال الذهبي: وثق، وقال ابن حجر: صدوق.في 
)، تهذیب الكمال للمزي ٨٠٦رقم ( - روایة الدارمي–)، تاریخ ابن معین ٥/٤٨٠الطبقات الكبرى البن سعد (

)، الكاشف للذهبي ٧/٤٩٨)، الثقات البن حبان (٨/٢٩٦)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٢٧/٢٥٢(
  ). ٦٤٨٩حجر رقم ()، تقریب التهذیب البن ٢/٢٤٣(

  قال الباحث: هوثقة.
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  إسناده حسن، وفیه محمد بن سلیمان صدوقان.

  لكن یشهد له ما قبله، وعلیه؛ فالحدیث صحیح لغیره.
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 صالة ركعتین: .١

 تـََوضَّأَ  َمنْ ": َقالَ  مَ َوَسلَّ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  رضي اهللا عنه، ُحَنْیفٍ  ْبنِ  َسْهلِ فعن 
  .)١("ُعْمَرةً  َلهُ  َكاَنتْ  رَْكَعتَـْينِ  قـَُباءَ  َمْسِجدِ  ِفي َصلَّى ثُمَّ  اْلُوُضوَء، فََأْحَسنَ 

                                                           
  ):٥٥٦١قال اإلمام الطبراني في المعجم الكبیر رقم (سند الحدیث:    )١(

، حدثنا َیْعُقوُب ْبُن ُحَمْیٍد، حدثنا َعاِصُم ْبُن ُسَوْیِد ْبِن َیِزیَد ْبِن َجاِرَیَة  َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبنُ  ُل اْلَمكِّيُّ َعْمٍرو اْلَخالَّ
، َعْن َأِبي ُأَماَمَة ْبِن َسْهِل ْبِن ُحَنْیٍف، َعْن َأِبیهِ  ِد ْبِن ُسَلْیَماَن اْلَكْرَماِنيُّ ، َعْن ُمَحمَّ ُسوَل اِهللا ، َأنَّ رَ اْألَْنَصاِريُّ

  َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

العزیز الدراوردي، عبد ) من طریق یحیى الحّماني، عن٥٥٦٢أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر رقم (  
  عن محمد بن سلیمان الكرماني به بمثله.

 صدوق.) وهو ٢٩٨سبقت ترجمته ص ( محمد بن سلیمان الكرماني: -
 عاصم بن سوید بن یزید بن جاریة األنصاري: -

قال الذهبي: إمام مسجد قباء، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: شیخ محله الصدق، وقال ابن 
معین: ال أعرفه، قال ابن عدي: إنما لم یعرفه؛ ألنه قلیل الروایة جد ا، لعله لم یرو غیر خمسة أحادیث، 

  ل.وقال ابن حجر: مقبو 
)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ٧/٢٥٩)، الثقات البن حبان (٤/٨٦٩تاریخ اإلسالم للذهبي (  
)، تقریب التهذیب ٦/٤١٧الكامل البن عدي ( )،٥٩٢رقم ( - روایة الدارمي–)، تاریخ ابن معین ٦/٣٤٤(

  ).٣٠٦١البن حجر رقم (
  قال الباحث: هو صدوق.

 یعقوب بن حمید المدني: -
في الثقات وزاد: ربما أخطأ في الشيء بعد الشيء، وقال البخاري: لم نر منه إال خیًرا، هو  ذكره ابن حبان

في األصل صدوق، وقال الحاكم: لم یتكلم فیه أحد بحجة، وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم، وقال ابن 
  عدي: ال بأس ِبِه وبروایاته، َوهو كثیر الحدیث الغرائب.

ة، وعلق الذهبي بعد أن قال: كان من أئمة األثر على كثرة مناكیره، ثم ونقل مضر عن ابن معین قال: ثق
  قال: كذا قال مضر، وروى عباس الدوري عن یحیى: لیس بثقة.

وسئل أبو زرعة عنه: فحّرك رأسه، وقال أبو حاتم: ضعیف، وقال النسائي: لیس بشيء، وقال مرة: لیس 
  بثقة. 

)، ٣/١٢٤٩)، التعدیل والتجریح للباجي (٣٢/٣٢١للمزي ()، تهذیب الكمال ٦/٢٨٥الثقات البن حبان (
)، تقریب التهذیب البن حجر رقم ٣١٠٦)، مستدرك الحاكم رقم (١١/٣٨٤تهذیب التهذیب البن حجر (

)، ٩/٢٠٦)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٤٧٧/ ٨)، الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي (٧٨١٥(
  ). ٦١٦الضعفاء والمتروكون للنسائي رقم (

= 
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 صالة أربع ركعات: .٢

 تـََوضَّأَ  َمنْ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه ُحَنْیفٍ  ْبنِ  َسْهلِ فعن 
  .)١("ُعْمَرةٍ  َكَعْدلِ  َذِلكَ  َكانَ  رََكَعاتٍ  َأْرَبعَ  ِفيهِ  فـَرََكعَ  قـَُباءَ  َمْسِجدَ  َجاءَ  ثُمَّ  ُوُضوَءهُ  فََأْحَسنَ 

والجواب أن الحدیث الثاني ضعیف جد ا ال یصلح لمعارضة حدیث الركعتین، وعلى فرض   
 سهل ثم ركعات، أربع على أوال رتب العمرة ثواب أن یحتمل بأنه ویجمع"صحته فقد قال القاري: 

  .)٢("ركعتین على فرتبه علیهم، وتفضل عباده على اهللا
)، العْدل: ِباْلَكْسِر َواْلَفْتح ِبَمْعنى اْلمثل، َوقیل ِباْلَفْتح: َما عدل عمرةقال السندي: "قوله: (  

: َواْألَْقَرب َأّن - يّ أي السند–عادله من جنسه، وبالكسر: َما َلْیَس من جنسه. َوقیل ِباْلَعْكِس. قلت 
اْلَفْتح ِفي اْلمَساِوي حتًما َواْلَكْسر ِفي اْلمَساِوي عقًال، ِإْذ الحّسي ُیْدرك ِبَفْتح اْلعین، والعقلي بالفكر 
اْلُمْحَتاج ِإَلى خفض العین وغمضها، َوَهَذا مثل (العوج) و(العالقة)، فهما ِباْلَفْتح: ِفي المبصرات، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
): "كان من علماء ٤/٤٥١قال الباحث: هو صدوق ربما أخطأ، وأوسط األقوال فیه قول الذهبي في المیزان (

  الحدیث، لكنه له مناكیر وغرائب"، وعلیه ال یقبل تفّرده.
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  بن حمید صدوق. إسناده حسن لذاته، فإن محمد بن سلیمان، وعاصم بن سوید، ویعقوب

 وهو صدوٌق عاصَم بَن سوید. –كما في التخریج –العزیز الدراوردي عبد وقد تابع
  ):٣٢٥٢٥قال اإلمام ابن أبي شیبة في مصّنفه رقم ( سند الحدیث:   )١(

َطْهَماَن، َعْن َأِبي ُأَماَمَة ْبِن ، َعْن ُموَسى ْبِن ُعَبْیَدَة، َقاَل: َأْخَبَرِني ُیوُسُف ْبُن - اهللاعبد وهو:–َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْیٍر   
  دیث.َسْهِل ْبِن ُحَنْیٍف، َعْن َأِبیِه َسْهِل ْبِن ُحَنْیٍف َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الح

  تخریج الحدیث:  
)، ٤٦٩نتخب رقم (بن حمید في مسنده كما في المعبد وعنه–) ٥٥أخرجه ابن أبي شیبة في مسنده رقم (  

عن ابن نمیر، والعقیلي في الضعفاء الكبیر  - )٥٥٦٠ومن طریقه الطبراني في المعجم الكبیر رقم (
  ) من طریق زید بن الحباب.٤/٤٤٩(

    كالهما: (ابن نمیر، زید) عن موسى بن عبیدة به بمثله.
  دراسة رجال اإلسناد:  
 : واٍه متروك الحدیث.یوسف بن طهمان -
 ضعیف. موسى بن عبیدة: -
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:  
ا، والعلة فیه: یوسف بن طهمان فإنه متروك الحدیث، وموسى بن عبیدة فإنه ضعیف.    إسناده ضعیف جد 

  ).٢/٥٩٠مرقاة المفاتیح للقاري (   )٢(
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ت َوَهَذا َمْبِنّي على َما َقاُلوا: َأّن اْلَواِضع اْلَحِكیم لم یهمل ُمَناسَبة اْألَْلَفاظ وبالكسر: ِفي المعقوال
بالمعاني َقَضاًء لحّق اْلِحْكَمة، وَعلى َهَذا َفاْألَْقَرب ِفي الَحِدیث: كسر العین، َوِبه ُضبط ِفي بعض 

َمْذُكور مثل عْمَرة َلُه ِإْذ َكاَن من اْألجر مثل الّنسخ المصححة َواهللا َتَعاَلى أعلم َواْلمْعَنى َكاَن فعله الْ 
ْفع فلیفهم"   . )١(أجر عْمَرة وَعلى األول عدل عْمَرة ِبالّنصب وَعلى الثَّاِني ِبالرَّ

) لعّل هذا القید لم یكن معتبًرا في نیل هذا الثواب، من تطّهر في بیتهقال السندي: "قوله: (  
اب إلى المسجد لیس إال لمن كان قریب الدار منه بحیث یمكن بل ذكره لمجّرد التنبیه على أّن الذه

أن یتطهر في بیته ویصّلي فیه بتلك الطهارة كأهل المدینة وأهل قباء ال یحتاج إلى شّد الرحال إذ 
  .)٢(لیس ذاك لغیر المساجد الثالثة"

ّلي فیه لذلك كان النبي صلى اهللا علیه وسلم یأتي هذا المسجد كل سبت ماشًیا وراكًبا؛ یص  
  .)٣(ركعتین، "وذلك كاٍف في فضله"

 َمْسِجدَ  يَْأِتي َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َكانَ ": َقالَ  مارضي اهللا عنه ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ و 
  .)٤("رَْكَعتَـْينِ  ِفيهِ  فـَُيَصلِّي َوَماِشًيا، رَاِكًبا قـَُباءٍ 

ُهَما، اللَّهُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ " وفي روایٍة أخرى بلفظ:  ِفي ِإالَّ  الضَُّحى ِمنَ  ُيَصلِّي الَ  َكانَ  َعنـْ
 الَمَقاِم، َخْلفَ  رَْكَعتَـْينِ  ُيَصلِّي ثُمَّ  بِاْلبَـْيِت، فـََيطُوفُ  ُضًحى يـَْقَدُمَها َكانَ  فَِإنَّهُ  ِبَمكََّة، يـَْقَدمُ  يـَْومَ : يـَْوَمْينِ 
   ُيَصلِّيَ  َحتَّى ِمْنهُ  َيْخُرجَ  َأنْ  َكرِهَ  الَمْسِجدَ  َدَخلَ  فَِإَذا َسْبٍت، ُكلَّ  يَْأتِيهِ  َكانَ  فَِإنَّهُ  قـَُباٍء، َمْسِجدَ  يَْأِتي َويـَْومَ 

                                                           
  ).٢/٣٧حاشیة السندي على سنن النسائي (   )١(
 ).١/٤٣١حاشیة السندي على سنن ابن ماجه (   )٢(
    ).١/٤٣١( المصدر السابق   )٣(
) فضل مسجد قباء وفضل الصالة فیه ٩٧قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب الحج)، باب ( سند الحدیث:   )٤(

  ):١٣٩٩وزیارته، رقم (
، َعْن ُعَبْیِد اِهللا ح، -ماد بن أسامةوهو: ح–اِهللا ْبُن ُنَمْیٍر، َوَأُبو ُأَساَمَة عبد َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َحدَّثََنا

ُد ْبنُ  وهو: مولى –، َعْن َناِفٍع - وهو: اْبُن ُعَمر–اِهللا ْبِن ُنَمْیٍر، َحدَّثََنا َأِبي، َحدَّثََنا ُعَبْیُد اِهللا عبد وَحدَّثََنا ُمَحمَّ
  ابن عمر، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
) إتیان مسجد قباء ٤حیحه (كتاب فضل الصالة في مسجد مكة والمدینة)، باب (أخرجه البخاري في ص

) فضل مسجد قباء وفضل ٩٧)، ومسلم في صحیحه (كتاب الحج)، باب (١١٩٤ماشًیا وراكًبا، رقم (
) من طریق یحیى بن سعید، عن عبید اهللا بن عمر به بلفظ: "َكاَن النَِّبيُّ ١٣٩٩الصالة فیه وزیارته، رقم (

َحدَّثََنا  ى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیْأِتي َمْسِجَد ُقَباٍء َراِكًبا َوَماِشًیا"، زاد البخاري في الموطن األول: "َزاَد اْبُن ُنَمْیٍر،َصلَّ 
 )".َفُیَصلِّي ِفیِه َرْكَعَتْینِ ُعَبْیُد اللَِّه، َعْن َناِفٍع: (
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ثُ  وََكانَ : قَالَ  ِفيِه،   .)١("َوَماِشًيا رَاِكًبا يـَُزورُهُ  َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ : ُيَحدِّ

 رَْكَعتَـْينِ  قـَُباءٍ  َمْسِجدِ  ِفي ُأَصلِّيَ  َألَنْ رضي اهللا عنه یقول: " لذلك كان سعد بن أبي وقاص
ِبل َأْكَبادَ  ِإلَْيهِ  َلَضَربُوا قـَُباءٍ  ِفي َما يـَْعَلُمونَ  َلوْ  َمرَّتـَْيِن، اْلَمْقِدسِ  بـَْيتَ  آِتيَ  َأنْ  ِمنْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ    .)٢("اْإلِ

 الزیارة وأنّ  ،مستحبٌّ  الصلحاء ومواضع ساجدبالم بالتقرّ  أنّ  على دلیلٌ  فیهقال الطیبي: "
  .)٣("سنة السبت یوم

 السبت یوم كونه ویسنّ  فیه والصالة قباء مسجد زیارة ندب فیه": العراقي الزین الحافظ قال
 بقیة ویشتغل لنفسه یتفرغ السبت یوم كان أنه حكمته ومن بذلك علیه المتفق عمر ابن لحدیث
   .)٤("ألمةا بمصالح األحد أول من الجمعة

                                                           
) ٢فضل الصالة في مسجد مكة والمدینة)، باب (قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب  سند الحدیث:   )١(

  ):١١٩١مسجد قباء، رقم (
، َحدَّثََنا اْبُن ُعَلیََّة  ، -وهو: السختیاني–، َأْخَبَرَنا َأیُّوُب -وهو: إسماعیل–َحدَّثََنا َیْعُقوُب ْبُن ِإْبَراِهیَم ُهَو الدَّْوَرِقيُّ

  َر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، وذكر الحدیث.، َأنَّ اْبَن ُعمَ -وهو: مولى ابن عمر–َعْن َناِفٍع 
  تخریج الحدیث:

  تفّرد به البخاري دون مسلم.
  ):٤٢قال الشیخ عمر بن شبة النمیري في تاریخ مكة ص ( سند الحدیث:   )٢(

َمِد ْبنُ عبد َحدَّثََنا ِت َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص َقاَلْت: اْلَواِرِث َقاَل: َحدَّثََنا َصْخُر ْبُن ُجَوْیِرَیَة، َعْن َعاِئَشَة ِبنْ عبد الصَّ
  َسِمْعُت َأِبي َیُقوُل، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث: 
) عن أبي خالد سلیمان بن حیان، والحاكم في المستدرك رقم ٧٥٣٣أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه رقم (

الكبرى رقم  ومن طریقه البیهقي في السنن–) وقال: صحیح على شرط الشیخین ولم یخّرجاه ٤٢٨٠(
  من طریق حماد بن أسامة. - )١٠٢٩٦(

ِألَْن ُأَصلَِّي ِفي َمْسِجِد ُقَباَء كالهما: (أبو خالد وحماد) عن هاشم بن هاشم عن عائشة بنت سعد به بلفظ: "
  ".َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن ُأَصلَِّي ِفي َمْسِجِد َبْیِت اْلَمْقِدس

  دراسة رجال اإلسناد:
 رجاله كلهم ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
)، وقال: إسناده ٣/٦٩إسناده صحیح، وممن صّححه من العلماء غیر الحاكم: ابن حجر في الفتح (

  صحیح. 
  ).٣/٩٣٠شرح المشكاة للطیبي (   )٣(
 ).٤/٢٤٤نقله المناوي في فیض القدیر (   )٤(
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 األنصار لمواصلة كان إنما قباء إلى وسلم علیه اهللا صلى مجیئه نّ ویقول ابن حجر: "إ
 ذلك تخصیص في السرّ  هو وهذا ،معه الجمعة حضور عن منهم رتأخّ  من وحال حالهم دوتفقّ 
  .)٢(، وبنحوه قال المباركفوري في مرعاته)١("تبْ بالسّ 

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

 قباء بین ألنّ  ؛)٣()داجِ سَ مَ  ةِ ثَ َال ثَ  ىلَ إِ  ّال إِ  الُ حَ الرّ  دّ شَ تُ  َال ( خبر هذا ینافي الراقي: "قال الع .١
 .)٤("رحل شدّ  إلیه الذهاب في لیس المصر من قرب وما ،أمیال ثالثة والمدینة

" : مل ) لیس بمخالف لما نهي عنه من أن تعكان یأتي قباء راكًبا وماشًیاوقوله: (َقاَل اْلَباِجيُّ
المطي إال إلى ثالثة مساجد: مسجده صلى اهللا علیه وسلم، والمسجد الحرام، ومسجد إیلیاء؛ 
ألن إتیان قباء من المدینة لیس من باب إعمال المطي؛ ألن إعمال المطي من صفات 
األسفار البعیدة وقطع المسافات الطوال، وال یقال لمن خرج إلى المسجد من داره راكًبا أنه 

وٕانما یحمل ذلك على عرف االستعمال في كالم العرب، وال یدخل تحت المنع  أعمل المطي،
 ؛من إعمال المطي أن یركب إنسان إلى مسجد من المساجد القریبة منه في جمعة أو غیرها

ألنه ال خالف في جواز ذلك، بل هو واجٌب في أوقاٍت كثیرٍة، فإن الذي منع منه أن یسافر 
وتكلف فیه  بعیدٍ  ة المساجد، ولو أّن آتًیا أتى قباء وقصد من بلدٍ السفر البعید إلى غیر الثالث

  .)٥("لكان مرتكًبا للنهي عنه على هذا القول  ،من السفر ما یوصف من إعمال المطي

                                                           
  ).٣/٧٠فتح الباري البن حجر (   )١(
  .)٢/٤٠٢مرعاة المفاتیح للمباركفوري (   )٢(
) ١قــال اإلمــام البخــاري فــي صــحیحه (كتــاب فضــل الصــالة فــي مســجد مكــة والمدینــة)، بــاب ( ســند الحــدیث:   )٣(

  ):١١٨٩فضل الصالة في مسجد مكة والمدینة، رقم (
 ،-وهـو: محمـد بـن مسـلم–، َعـِن الزُّْهـِريِّ -وهـو: ابـن عیینـة–، َحدَّثََنا ُسـْفَیاُن -وهو: ابن المدیني–َحدَّثََنا َعِليٌّ 
َال ، َعـْن َأبِـي ُهَرْیـَرَة َرِضـَي اللَّـُه َعْنـُه، َعـِن النَّبِـيِّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم َقـال: "-وهو: ابن المسیب–َعْن َسِعیٍد 

ــلَّى اُهللا َعَلْیــِه  ــَراِم، َوَمْســِجِد الرَُّســوِل َص ــِة َمَســاِجَد: الَمْســِجِد الَح ــدُّ الرَِّحــاُل ِإالَّ ِإَلــى َثَالَث َوَســلََّم، َوَمْســِجِد ُتَش
  ".اَألْقَصى

  تخریج الحدیث:
) ١٣٩٧) ال تشــّد الرحــال إال إلــى ثالثــة مســاجد، رقــم (٩٥أخرجــه مســلم  فــي صــحیحه (كتــاب الحــج)، بــاب (

  من طریق سفیان بن عیینة به بمثله.
  ).٤٥- ٦/٤٤طرح التثریب للعراقي (   )٤(
 ).١/٢٩٨المنتقى شرح الموطأ للباجي (   )٥(
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 الصالحة األعمال ببعض األیام بعض تخصیص جواز على داللةٌ  فیهقال المباركفوري: " .٢
رّده إلى الشارع الحكیم، فال ُیخّصص إال ما ، ولكن هذا التخصیص م)١("ذلك على والمداومة

 خّصصه الشرع.
  

  لمطلب الرابع: صالة اإلشراق بعد صالة الفجر والمكث في المسجد.ا
M  E  DF          J    I  H   G لصالة الفجر مكانة عند اهللا تعالى، وقد مدحها بقوله: 

KL  :الها في جماعة ثم قعد في ولمزید الترغیب فیها ضاعف اهللا أجر من ص)، ٧٨(اإلسراء
مصاله یذكر اهللا حتى تطلع الشمس ثم صلى صالة اإلشراق بعدها كأجر حّجٍة وعمرٍة تامٍة تامٍة 

  تامٍة.

 َصلَّى َمنْ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  بن مالك رضي اهللا عنه َأَنس َعنْ ف
 َحجَّةٍ  َكَأْجرِ  َلهُ  َكاَنتْ  رَْكَعتَـْينِ  َصلَّى ثُمَّ  الشَّْمُس، َتْطُلعَ  َحتَّى اللَّهَ  َيْذُكرُ  قـََعدَ  ثُمَّ  َجَماَعةٍ  ِفي الَغَداةَ 
  .)٢("تَامَّةٍ  تَامَّةٍ  تَامَّةٍ  َوُعْمَرةٍ 

                                                           
 ).٢/٤٠٢ة المفاتیح للمباركفوري (مرعا   )١(
) ذْكر ما یستحب من الجلوس ٦٠قال اإلمام الترمذي في سننه (كتاب أبواب السفر)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

  ):٥٨٦في المسجد بعد صالة الصبح حتى تطلع الشمس، رقم (
وهو: –الَعِزیِز ْبُن ُمْسِلٍم َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو ِظَالٍل عبد ثََنااللَِّه ْبُن ُمَعاِوَیَة الُجَمِحيُّ الَبْصِريُّ َقاَل: َحدَّ عبد َحدَّثََنا

  ، َعْن َأَنٍس، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.-هالل بن أبي هالل القسملي
دَ  ْبَن ِإْسَماِعیَل َعْن َأِبي ِظَالٍل؟ َفَقاَل: ُهَو ُمَقاِرُب  قال الترمذي عقبه: "َهَذا َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب، َوَسَأْلُت ُمَحمَّ

ٌد: َواْسُمُه ِهَالٌل".   الَحِدیِث، َقاَل ُمَحمَّ
  تخریج الحدیث:

  ) من طریق الترمذي به بمثله.٧١٠أخرجه البغوي في شرح السنة رقم (
 یسى بن إبراهیم البركي عن) من طریق ع١٩٥٧وأخرجه قوام السنة األصبهاني في الترغیب والترهیب رقم (

  العزیز بن مسلم به بمثله.عبد
  دراسة رجال اإلسناد:

 ضعیف.القسملي:  - ویقال: ابن أبي مالك األزدي–أبو ِظَالل هالل بن أبي هالل  -
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
فالحدیث حسٌن لغیره، وهو مراد إسناده ضعیٌف؛ لَضْعِف أبي ظالٍل، لكن یشهد له الحدیث الذي بعده، وعلیه 

 الترمذي في تحسینه السابق.
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 القیام ینافیه فال فیه، ىصلّ  الذي ومسجده مكانه في استمرّ " أي: "قـََعَد يَْذُكُر اهللاَ ومعنى "
 على واستمرّ  بیته إلى رجع لو وكذا بل المسجد، في وعظٍ  مجلس أو علمٍ  بلطل أو لطوافٍ 

 وقت یخرج حتى رمح قدر الشمس ترتفع أن بعد ىصلّ  ثم: "مظهر الدین الزیداني. قال )١("ركْ الذِّ 
  .)٢("حىالضّ  لأوّ  وهي اإلشراق صالة تسمى الصالة وهذه الكراهة،

 هنا ومن، ")٣(الدعاء والذكر والقراءة والفكر ومن الوظائف المشروعة للعبد في هذه الفترة:
 عندهم النوم رهكْ ویُ  ،ركْ بالذِّ  االنشغال ألجل ؛الشمس طلوع إلى الفجر صالة بعد الكالم مالكٌ  هَ رِ كَ 

  .)٤("حینئذٍ 
  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

 .)٥(أكثر" ُخّص أول النهار بهذه العبادة لكونه "أحق بأن تستغرق بالذكر؛ ألّن النشاط فیها .١

"، قال الطیبي: "هذا التشبیه من باب إلحاق الّناقص بالكامل َكَأْجِر حّجٍة َأْو ُعْمَرةٍ قوله " .٢
ترغیًبا، أو شّبه استیفاء أجر المصّلي تام ا بالنسبة إلیه باستیفاء أجر الحاج تام ا بالنسبة 

 .)٦(إلیه، وأّما وْصف الحّج والعمرة بالتمام إشارة إلى المبالغة"
   

                                                           
  ).٢/٧٧٠مرقاة المفاتیح للقاري (   )١(
  ).٢/١٧٩المفاتیح شرح المصابیح لمظهر الدین الزیداني (   )٢(
  ).٤٣/٩٨انظر: الموسوعة الفقهیة الكویتیة (   )٣(
  ).٢١/٢٤٦الموسوعة الفقهیة الكویتیة (   )٤(
  ).٢/٧٦٩لقاري (مرقاة المفاتیح ل   )٥(
  ).٣/١٠٦٢شرح المشكاة للطیبي (   )٦(
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  املبحث الثالث:
  املضاعفة بأجر قيام وصيام سنةٍ كاملةٍ، أو ألف ليلةٍ 

  
  وفیه مطلبان:

المطلب األول: الغسل والتبكیر والمشي والدنّو من اإلمام واالستماع 
  لخطبة الجمعة.

  المطلب الثاني: الرباط في سبیل اهللا.
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  ام واالستماع لخطبة الجمعة.من اإلم المطلب األول: الغسل والتبكیر والمشي والدنوّ 
لیوم الجمعة فضائل عدیدة، شرع من أجلها بعض العبادات الجلیلة إكراًما له، مثل: الغسل 

  والتبكیر والقرب من اإلمام وغیرها، ورّتب على ذلك أجًرا عظیًما.

 َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  ىَصلَّ  اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  قال: رضي اهللا عنه )١(الثََّقِفيُّ  َأْوسٍ  ْبن َأْوسفعن   
َمامِ  ِمنَ  َوَدنَا يـَرَْكْب، َوَلمْ  َوَمَشى َوابـَْتَكَر، َبكَّرَ  ثُمَّ  َواْغَتَسَل، اْلُجُمَعةِ  يـَْومَ  َغسَّلَ  َمنْ ": َیُقولُ   فَاْسَتَمعَ  اْإلِ
  .)٢("اَوِقَياِمهَ  ِصَياِمَها َأْجرُ  َسَنةٍ  َعَملُ  ُخْطَوةٍ  ِبُكلِّ  َلهُ  َكانَ  يـَْلغُ  َوَلمْ 

  ویشتمل هذا الحدیث على عباداٍت یفعلها العبد قبل صالة الجمعة وأثناء خطبتها، منها:
  أّوًال: غسل واغتسل.

" فقال: "قال وكیع بن الجراح: اْغَتَسَل غّسل واغتسلونقل الترمذي قولین في تفسیر معنى "
َل اْمَرَأَته، َوُیْرَوى َعِن اْبِن الُمَباَرِك: َأنَّ  َل َواْغَتَسَل): َیْعِني ُهَو َوَغسَّ ُه َقاَل ِفي َهَذا الَحِدیِث: (َمْن َغسَّ

  .)٣(َغَسَل َرْأَسُه َواْغَتَسَل"
                                                           

  ).٢٩٢- ١/٢٩١هو أوس بن أوس الثقفي، توفي بدمشق. اإلصابة البن حجر (   )١(
  ):٣٤٥) في الغسل یوم الجمعة، رقم (١٢٩قال اإلمام أبو داود في سننه (كتاب الطهارة)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

ُد ْبُن َحاِتٍم ا –، َعِن اْألَْوَزاِعيِّ -اهللاعبد وهو:–، َحدَّثََنا اْبُن اْلُمَباَرِك -وهو لقبه–حبِّي ْلَجْرَجَراِئيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّ
، َحدَّثَِني َأْوُس ْبُن -الرحمن بن عمروعبد وهو: ْنَعاِنيُّ ، َحدَّثَِني َحسَّاُن ْبُن َعِطیََّة، َحدَّثَِني َأُبو اْألَْشَعِث الصَّ

، سَ    ِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل، وذكر الحدیث.َأْوٍس الثََّقِفيُّ
  تخریج الحدیث:

  ) من طریق أبي داود السجستاني به بمثله.٥٨٧٨أخرجه البیهقي في السنن الكبرى رقم (
جمعة، ) ما جاء في الغسل یوم ال٨٠أخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب إقامة الصالة والسنة فیها)، باب (

) وأبو بكر المروزي في ١٦١٧٥)، ورقم (١٦١٧٤) ورقم (١٦١٧٣)، وأحمد في المسند رقم (١٠٨٧رقم (
)، والحاكم في المستدرك رقم ٢٧٨١)، وابن حبان في صحیحه رقم (٥٠كتابه الجمعة وفضلها رقم (

اهللا بن عبد ) من طریق١٥٣٠، وتمام الرازي في فوائده رقم (-وقال: صحیح على شرط الشیخین–) ١٠٤٢(
ومن طریقه: ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني رقم –) ٤٩٩٠المبارك، وابن أبي شیبة في مصّنفه رقم (

)، وفي معرفة ٥٨٧٩)، والبیهقي في السنن الكبرى رقم (٥٨٥)، والطبراني في المعجم الكبیر رقم (١٥٧٣(
  ع اختالٍف یسیٍر في بعض األلفاظ.اهللا بن المبارك به بمثله، معبد عن -)٦٥٩١السنن واآلثار رقم (

  دراسة رجال اإلسناد:
  رجاله كلهم ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  إسناده صحیح.

 ).٤٩٦) ما جاء في فضل الغسل یوم الجمعة، رقم (٤سنن الترمذي، (كتاب أبواب الجمعة)، باب (   )٣(
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والحكمة من إصابة أهله بالجماع قبل الخروج إلى الجمعة؛ لیكون أملك لنفسه، وأحفظ في 
  .)١(طریقه لبصره، ومن هذا قول العرب: (َفْحٌل ُغَسلة) إذا كان كثیر الّضراب

  تصر للثاني:وان

 إلى رجع ثم ،- أي: التشدید– األول إلى یذهب أحمد اإلمام كاناإلمام أحمد، قال الطیبي: " -
  .)٢("التخفیف

لابن حبان، قال:"قوله: ( - ) یرید اغتسل بنفسه؛ ألّن القوم اغَتَسل) یرید َغَسل رأسه، و(من غسَّ
 .)٣(كانت لهم ُجمٌم احتاجوا إلى تعاهدها"

): یعني: جسده. واغتسل) یعني: غسل رأسه، وقوله: (غسل واغتسل: (البیهقي، قال: "قوله -
العزیز الشامي، وهو بّیٌن في روایة أبي هریرة عن عبد ورّوینا هذا التفسیر عن مكحول وسعید بن

النبي صلى اهللا علیه وسلم، ثم في روایة ابن عباس، وٕانما َأْفَرد الرأس بالّذْكر؛ ألّنهم كانوا 
 . )٤(ن أو الخْطِمّي وغیرها، وكانوا یغسلونه أوًال ثّم یغتسلون"یجعلون فیه الدُّهْ 

النووي، قال بعد أن ذكر روایتي التخفیف والتشدید: "والمختار ما اختاره البیهقي وغیره من  -
 .)٥(المحققین أنه بالتخفیف، وأّن معناه: غسل رأسه"

 االغتسال على والثاني رأس،ال غسل على حملیُ  لاألوّ  أنّ  األظهرالمّال علي القاري، قال: " -
  .)٦("للجمعة

" هل هو بالتخفیف غسلوسبب الخالف في تفسیر المراد بها هو اختالفهم في ضبط كلمة "
َل َواْغَتَسلَ أو بالتشدید، یقول ابن خزیمة: "من قال في الخبر: ( )، فمعناه: َجامع فأوجب َمْن َغسَّ

)، أراد: َغَسل رأسه واغتسل، فغسل َغَسل واغتَسلالغسل على زوجته أو َأَمِتِه واغتسل، ومن قال: (
  . )٧(سائر الجسد"

                                                           
  ).٤٤لألزهري ص ( )، والزاهر في غریب ألفاظ الشافعي٤/٢٣٧انظر: شرح السنة للبغوي (   )١(
   ).٤/١٢٧٦شرح المشكاة للطیبي (   )٢(
  ).٢٧٨١صحیح ابن حبان رقم (   )٣(
  ).٦١٥)، وبمثله قال في السنن الصغیر رقم (٤/٣٩٦معرفة السنن واآلثار للبیهقي (   )٤(
 ).٤/٥٤٣المجموع شرح المهّذب للنووي (   )٥(
  ).٣/١٠٣٤مرقاة المفاتیح للقاري (   )٦(
  ).١٧٥٨زیمة رقم (صحیح ابن خ   )٧(
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  ونقل الَبَغوّي في شرح السّنة قولْین آخرْین في تفسیر المراد بهما:
) هما لفظان َمَشى َوَلْم َیْرَكبقیل: معنى اللفظْین واحٌد، وقصد به التأكید والمبالغة، كقوله: ( .١

فظة لفظة أخرى عند المبالغة ، كقولهم: (جادٌّ مجدٌّ)، معناهما واحٌد، والعرب تشتقُّ من الل
 و(لیٌل الئٌل)، و(ِشْعٌر شاعٌر).

  .)١() یعني: سائر جسدهاْغَتَسل) یعني: أعضاء وضوئه، و(َغّسلوقیل: ( .٢

  ثانًیا: بّكر وابتكر.

): أدرك باكورة الخطبة وهي أولها، ومعنى َبّكرَ قال الخطابي: "زعم بعضهم أّن معنى (
  . )٢(: َقِدم في الوقت")ابتكر(

): أتى الصالة في أول وقتها، وكّل من أسرع إلى شيٍء فقد بّكر َبّكر: "()٣(وقال ابن األثیر
) فمعناه: أدرك أّول الخطبة، وأول كّل شيٍء باكورته، وابتكر الرجل: إذا أكل باكورة ابتكرإلیه، وأما (

  .)٦(شیته على سنن الترمذي، والسیوطي في حا)٥(. وقال بمثله: العیني)٤(الفواكه"
  ونقل العلماء قولین آخرین:

: "بّكر" أي: تصّدق قبل خروجه، ورّد هذا القول: المّال علي القاري بقوله: قال بعض أهل العلم .١
 .)٧("أّما َحْمله على مباكرة الصدقة فأمٌر خارٌج عن النََّسق"

للزیادة في المبالغة والتأكید؛ وألّن وقیل: معنى اللفظتین واحٌد من: "َفَعل وافتعل"، وٕانما كّرر  .٢
العرب إذا بالغت في الشيء اشتّقت من اللفظة األولى لفظًة على غیر بنائها، ثم أتبعوها 

. وممن قال بالقول الثاني: ابن العربي في )٨(إعرابها، فیقولون: "َجادٌّ ُمِجدٌّ"، َو"َلْیٌل َالِئٌل"
   .)٩(عارضته

                                                           
  ).٤/٢٣٧انظر: شرح السنة للبغوي (   )١(
  ).١/١٠٨نقله الخطابي في معالم السنن (   )٢(
هــ)،  ٦٠٦هو الشیخ مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمـد الشـهیر بـابن األثیـر الجـزري (ت    )٣(

  ).١٣/١٤٦من مؤلفاته: جامع األصول، النهایة. تاریخ اإلسالم للذهبي (
 ).١/١٤٨النهایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر (   )٤(
  ).٢/١٦٨شرح سنن أبي داود للعیني (   )٥(
 ).١/٢١٥انظر: قوت المغتذي على جامع الترمذي للسیوطي (   )٦(
 ).٣/١٠٣٥مرقاة المفاتیح للقاري (   )٧(
 ).٢/١٦٨ح سنن أبي داود للعیني ()، شر ١/١٤٨انظر: النهایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر (   )٨(
  ).٢/٢٣٥عارضة األحوذي (   )٩(
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  ثالثًا: َمَشى َوَلْم َیْرَكب.

"، ویحتمل أن ال یكون تأكیًدا، ویكون ومشى" تأكیٌد لقوله "ولم یركبقال العیني: "وقوله: "
المعنى: ولم یركب بالكلیة ولم یركب بالكلّیة في الذهاب واإلیاب؛ ألنه إذا مشى في الذهاب فقط، 

لم یصدق أو في اإلیاب فقط، أو مشى شیئًا یسیرًا في الذهاب، أو اإلیاب، یصدق علیه أنه مشى، و 
  .)٢(، ورجحه القاري في مرقاته)١(علیه أنه لم یركب، فحینئٍذ ال یكون قوله: "ولم یركب" تأكیًدا"

  قال النووي: "المختار أنه احتراٌز من شیئْین:
  : نْفي توّهم حْمل المْشي على الُمِضّي والّذهاب وٕان كان راكًبا.أحدهما

ر على (َمَشى) الحتمل أّن المراد وجود شيٍء من : نْفي الّركوب بالكّلیة؛ ألنه لو اقتصثانیهما
المشي ولو في بعض الطریق، فنفى ذلك االحتمال وبّین أن المراد مشى جمیع الطریق ولم 

  .)٤(. ونقله الّسندّي بمعناه كالمقّر له)٣(یركب في شيٍء منها"
ا عن إقامتها قال العیني: "وال شّك أّن المْشَي في السْعي إلیها أفضل؛ إال أن یكون بعیدً 

وخشي فْوَتها فالركوب أفضل، وهل المراد بـ(المْشِي) في الذهاب إلیها فقط، أو الذهاب والرجوع؟ أما 
  .)٥(في الذهاب إلیها فهو آكٌد، وأما في الرجوع فهو مندوٌب إلیه أیًضا"

َمامِ  ِمنَ  َدَنارابًعا:    .َیْلغُ  َوَلمْ  َفاْسَتَمعَ  اإلِْ
قال النووي: "هما شیئان مختلفان، وقد یستمع وال یدنوا من  "، فقددنا فاستمعوقوله: "

) معناه: ولم یتكّلم؛ ألن الكالم ولم یلغالخطبة، وقد یدنوا وال یستمع، فندب إلیهما جمیًعا، وقوله: (
  . )٦(حال الخطبة لغٌو"

م ) في كالالّلغو: "أي: استمع إلى الخطیب، ولم یشتغل بغیره"، ثم قال: "و()٧(وقال األزهري
العربي على وجهین: أحدهما: فضول الكالم وباطله الذي یجري على غیر عقد ومنه: لغو الیمین، 

   .)٨(والوجه اآلخر: من الّلغو ما كان فیه مأثم ورفث وفحش"

                                                           
 ).٢/١٦٨شرح سنن أبي داود للعیني (   )١(
  ).٣/١٠٣٥مرقاة المفاتیح للقاري (   )٢(
 ).٤/٥٤٤المجموع شرح المهّذب للنووي (   )٣(
 ).١/٣٣٨حاشیة السندي على سنن ابن ماجه (   )٤(
  ).٦/١٧٦عمدة القاري للعیني (   )٥(
 ).٤/٥٤٤المجموع شرح المهّذب للنووي (   )٦(
هـــ)، مــن مؤلفاتــه: الزاهــر فــي  ٣٧٠هــو الشــیخ أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد الشــهیر بــاألزهري الهــروي (ت    )٧(

  ).٨/٣٢٥غریب ألفاظ الشافعي. تاریخ اإلسالم للذهبي (
  ).٤٤الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي لألزهري ص (   )٨(
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  .)١() أي: بالكالم مع األنام، وبالفعل العبث من أفعال العوام"لم یلغوقال القاري:"(

ال بتفّضله يُعطي الجائي إلى الجمعة عَ ِذْكر البيان بأّن اهللا جّل وَ ه: "ان ونصّ م من تبویب ابن حبّ هَ فْ ویُ 
ها في ى بجمیع العبادات كلّ تَ ب إنما لمن أَ ر المترتّ جْ األَ  ، أنّ )٢("بأوصاٍف معلومٍة بكّل خطوٍة عبادة سنةٍ 

 ،عةالجم یوم الغسل مشروعیة على یدلّ  والحدیثیقول الشوكاني في نیل األوطار: "صالة الجمعة، 
 هذه بین عَ الجمْ  نّ أو  اللغو، وترك واالستماع اإلمام، من والدنوّ  والمشي التبكیر، مشروعیة وعلى

  .)٣("الجزیل الثواب ذلك الستحقاق سببٌ  األمور
  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

ر ا ": "یدخل فیه بعمومه كّل من یصّح منه التقّرب، سواء كان ذكًرا أو أنثى، حُ َواْغَتَسلَ قوله: " .١
 .)٤(أو َعْبًدا"

قال القاري: "قال بعض األئمة: لم َنْسمع من الشریعة حدیثًا صحیًحا مشتمًال على مثل هذا  .٢
، وقال العراقي: "ال أعلم حدیثًا كثیر الثواب مع قّلة )٥(الثواب، أي: فیتأّكد العمل لینال األمل"

–نقله: "سمع ذلك شیخنا  )"، قال السخاوي بعد أنمن بّكر وابتكرالعمل أصّح من حدیث: (
 .)٦(، وحّدثنا به كذلك غیر مّرة"- یعني العراقي–من شیخه  - یعني: ابن حجر

قال المباركفوري: "َوَرَد في المْشي إلى مطلق الصالة رْفع درجة في كل خطوة، وكتابة حسنة،  .٣
 .)٧(جمعة"َوَمْحو سّیئة، أّما ثبوت َأْجر َعَمل َسَنة، كما في هذا الحدیث، فهو من خصائص ال

": "أي: ذهاًبا وٕایاًبا، أو ذهاًبا فقط، أو ذهاًبا وٕایاًباقال السندي في شرح قوله في الحدیث: " .٤
 .)٨(بكّل خطوٍة من خطوات ذلك الیوم وٕاتمام العمر"

   

                                                           
 ).٣/١٠٣٥ي (مرقاة المفاتیح للقار    )١(
  ).٢٧٨١صحیح ابن حبان رقم (   )٢(
  ).٤/٤٧٢)، ونقله المباركفوري برّمته في مرعاة المفاتیح (١/٢٩٦نیل األوطار للشوكاني (   )٣(
  ).٦/١٧١عمدة القاري للعیني (   )٤(
 ).٣/١٠٣٥مرقاة المفاتیح للقاري (   )٥(
  ).٤/١٨٣فتح المغیث للسخاوي (   )٦(
  ).٤/٤٧٢باركفوري (مرعاة المفاتیح للم   )٧(
    ).١/٣٣٨حاشیة السندي على سنن ابن ماجه (   )٨(
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  لمطلب الثاني: الرباط في سبیل اهللا.ا
یائها، واالجتهاد في یعّد الرباط في سبیل اهللا من العبادات الجلیلة التي ندب اإلسالم إلى إح  

  تطبیقها؛ ذب ا عن حمى الدین، وصوًنا ألعراض المسلمین، ورّتب علیه أجًرا عظیًما.

َبْیرِ  ْبنِ  اللَّهِ عبد َعنْ ف  النَّاَس  رضي اهللا عنه َعفَّانَ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  َخَطبَ : َقالَ  رضي اهللا عنهما الزُّ
 ُأَحدَِّثُكمْ  َأنْ  َیْمَنْعِني َلمْ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  ِمنْ  ِدیثًاحَ  َسِمْعتُ  ِإنِّي النَّاُس، َأیَُّها َیا: َفَقالَ 

نُّ  ِإالَّ  ِبهِ   َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  ِلَیَدْع، َأوْ  ِلَنْفِسهِ  ُمْختَارٌ  َفْلَیْخَترْ  َوِبَصَحاَبِتُكْم، ِبَكمْ  الضِّ
َلةً  رَاَبطَ  َمنْ ": َیُقولُ  َوَسلَّمَ  َلةٍ  َكأَْلفِ  َكاَنتْ  ُسْبَحانَُه، اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي لَيـْ   .)١("َوِقَياِمَها ِصَياِمَها لَيـْ

                                                           
) فضل الرباط في سبیل اهللا، رقم ٢٤قال اإلمام ابن ماجه في سننه (كتاب الجهاد)، باب ( سند الحدیث:   )١(

)٢٧٦٦:(  
اٍر َقاَل: َحدَّثََنا ، َعْن ُمْصَعِب - وهو: زید بن أسلم–َلَم، َعْن َأِبیِه الرَّْحَمِن ْبُن َزْیِد ْبِن َأسْ عبد َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ

َبْیِر، َقاَل: َخَطَب ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن النَّاَس َفَقاَل، وذكر الحدیث.عبد ْبِن ثَاِبٍت، َعنْ    اللَِّه ْبِن الزُّ
  تخریج الحدیث:

فر، وابن أبي ) عن محمد بن جع٤٦٣) عن روح بن عبادة، ورقم (٤٣٣أخرجه أحمد في المسند رقم (
) من طریق معتمر بن سلیمان، وابن ١٥١) من طریق یونس بن بكیر، ورقم (١٥٠عاصم في الجهاد رقم (

)، وأبو نعیم في حلیة األولیاء ١٤٥)، والطبراني في المعجم الكبیر رقم (٢/٢٥٤قانع في معجم الصحابة (
  لمقرئ.الرحمن اعبد ) من طریق أبي٢٨٤)، وفي معرفة الصحابة رقم (٦/٢١٤(

جمیعهم (روح، یونس، معتمر، المقرئ) عن َكْهَمس بن الحسن، عن مصعب بن ثابت به بنحوه، ولفظ 
  ".َحَرُس َلْیَلٍة ِفي َسِبیِل اللَِّه َتَعاَلى َأْفَضُل ِمْن َأْلِف َلْیَلٍة ُیَقاُم َلْیُلَها َوُیَصاُم َنَهاُرَهاأحمد: "

    دراسة رجال اإلسناد:
 )، هو صدوق، ومثله ال ینزل حدیثه عن مرتبة الحسن.١٢٤ترجمته ص (سبقت  هشام بن عمار: -
 ضعیف. عبد الرحمن بن زید بن أسلم: -
 العابد: اهللا بن الزبیرعبد مصعب بن ثابت بن -

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "قد أدخلته في الضعفاء، وهو ممن أستخیر اهللا فیه"، وقال في مشاهیر 
"من جّلة أهل المدینة ومتقنیهم"، وقال في المجروحین: "منكر الحدیث، ممن  ):١٠٩٢علماء األمصار رقم (

  ینفرد بالمناكیر عن المشاهیر فلما كثر ذلك منه استحّق مجانبة حدیثه، وقال الساجي: صدوق.
  وقال النسائي: "لیس بالقوي"، وقال في الكبرى: "وٕان كان یحیى القطان روى عنه"، 

وق كثیر الغلط لیس بالقوي"، وقال أبو زرعة: لیس بقوي، وقال الدارقطني: لیس وقال أبو حاتم الرازي: "صد
بالقوي، وقال اإلمام أحمد: أراه ضعیف الحدیث، وقال ابن سعد: ُیستضعف، وضعفه ابن معین، وقال 

  الجوزجاني: لم أر الناس یحمدون حدیثه، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء.
  ابن حجر: لّین الحدیث. وقال الذهبي: ُلّین لغلطه، وقال

= 
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رضي اهللا  ُعْثَمانَ  َسِمْعتُ : َقال بن عفان ُعْثَمانَ  َمْوَلى َصاِلحٍ  َأِبيوفي روایٍة أخرى عن 
 َكَراِهَیةَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  ِمنْ  َسِمْعُتهُ  َحِدیثًا ُتُكمْ َكَتمْ  ِإنِّي: َیُقولُ  الِمْنَبرِ  َعَلى َوُهوَ  عنه

ِقُكمْ   اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َلُه، َبَدا َما ِلَنْفِسهِ  اْمُرؤٌ  ِلَیْخَتارَ  ُأَحدَِّثُكُموهُ  َأنْ  ِلي َبَدا ثُمَّ  َعنِّي، َتَفرُّ
رٌ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي يـَْومٍ  رِبَاطُ ": َیُقولُ  مَ َوَسلَّ  َعَلْیهِ    .)١("الَمَناِزل ِمنَ  ِسَواهُ  ِفيَما يـَْومٍ  َأْلفِ  ِمنْ  َخيـْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
)، مشاهیر علماء األمصار البن حبان رقم ١٠٧١)، المجروحین رقم (٧/٤٧٨الثقات البن حبان (

 االستذكار البن)، ٤٩٧٨)، سنن النسائي رقم (١١/٢١٢)، إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي (١٠٩٢(
رقم  -روایة الدارمي–عین )، تاریخ ابن م٨/٣٠٤)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٧/٥٤٩البر (عبد

)، الضعفاء والمتروكین البن ٢/٢٦٧)، الكاشف للذهبي (٢٤٦)، أحوال الرجال للجوزجاني رقم (٧٧٤(
  ).٦٦٨٦)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٣٣٣٠الجوزي رقم (

قال الباحث: هو لّین الحدیث، وروایته عن جّده مرسلة، وممن نّص على اإلرسال: ابن حجر في تهذیب 
  ).٧/٣٨٨)، ولسان المیزان (٥/٢١٣التهذیب (

 باقي رجال  اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

  إسناده ضعیف، والعلة فیه:
 ضعف مصعب بن ثابت، ولالنقطاع بینه وبین جّده. -
 الرحمن بن زید بن أسلم.عبد ضعف -

 ).٣/١٥٤وممن ضعف هذا اإلسناد: البوصیري في مصباح الزجاجة (
) ما جاء في فضل ٢٦قال اإلمام الترمذي في سننه (كتاب أبواب فضائل الجهاد)، باب (سند الحدیث:    )١(

  ):١٦٦٧المرابط، رقم (
ُل، َقاَل: َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبنُ  الَمِلِك، َقاَل: َحدَّثََنا اللَّْیُث ْبُن َسْعٍد، َقاَل: َحدَّثَِني َأُبو عبد َحدَّثََنا الَحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَخالَّ

كر یٍل ُزْهَرُة ْبُن َمْعَبٍد، َعْن َأِبي َصاِلٍح َمْوَلى ُعْثَماَن َقال: َسِمْعُت ُعْثَماَن َوُهَو َعَلى الِمْنَبِر َیُقوُل، وذَعقِ 
  الحدیث.

  تخریج الحدیث:
اهللا بن عبد ) من طریق٣١٦٩) فضل الرباط، رقم (٣٩أخرجه النسائي في سننه (كتاب الجهاد)، باب (

كما –) عن هاشم بن القاسم، وعبد بن حمید في مسنده ٥٥٨)، ورقم (٤٧٠سند رقم (یوسف، وأحمد في الم
الملك، والبزار عبد ) عن أبي الولید هشام بن٢٤٦٨)، والدارمي في سننه رقم (٥١رقم ( -في المنتخب منه
ن ) م١٧٨٨٨)، والبیهقي في السنن الكبرى رقم (٢٦٣٥)، والحاكم في المستدرك رقم (٤٠٦في مسنده رقم (

 من طریق - وقال: حدیٌث صحیح اإلسناد ولم یخّرجاه–) ٢٦٣٦الملك، ورقم (عبد طریق أبي الولید هشام بن
) عن یحیى بن إسحاق، وابن أبي عاصم في ١٩٤٥٥اهللا بن صالح، وابن أبي شیبة في مصّنفه رقم (عبد

ید، ابن صالح، یحیى) ) من طریق یحیى بن إسحاق، جمیعهم: (عبد اهللا، هاشم، أبو الول٣٠٠الجهاد رقم (
  عن اللیث بن سعد به بمثله.

)، ومن طریقه: ٨٧وعنه: أبو داود الطیالسي في مسنده رقم (–) ٧٢وأخرجه ابن المبارك في الجهاد رقم (
)، والحاكم في المستدرك رقم ٣١٧٠) فضل الرباط، رقم (٣٩النسائي في سننه (كتاب الجهاد)، باب (

= 
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، وراقب العدّو في الثغور )١(ومعنى الرباط المذكور في الحدیث: أي "الزم ثغر الجهاد"
في األصل: أن یربط كلٌّ من الفریقین  ، وهو)٣(؛ "إخافًة للعدّو وِحْفًظا للُمْسِلمین")٢(المتاخمة لبالده

: ، فسمَّى المقام في الثغر رباًطا، ومنه قوله تعالى)٤(خیولهم في ثغره، وكلٌّ منهما معدٌّ لصاحبه
MÁ  ÀL  :٥()٢٠٠(آل عمران(.  

َخْیٌر ِمْن أَْلِف َیْوٍم ِفیَما ؛ لقوله في الحدیث: ")٦(ودّل الحدیث على أن "حسنة الجهاد بألٍف"
 - أي: المنازل–"، یقول المناوي: "وُأِخذ من تعبیره بالجمع المحّلى بأل االستغراقیة ِمَن الَمَناِزل ِسَواهُ 

، ووجه ذلك: أّن المرابط في رباطه یحصن دماء )٧(المرابط أفضل من المجاهد في المعركة" أنّ 
على إراقة دم الكافر،  المسلم مقّدمٌ  مِ دَ  ظُ فْ ، وحِ هد في المعركة یسفك دماء الكفارالمسلمین، والمجا

ونصه: "فرض اهللا الجهاد لسفك دماء المشركین،  رضي اهللا عنه اهللا بن عمرعبد وهو مرويٌّ عن
، لكن )٨(والرباط لحقن دماء المسلمین، وحقن دماء المسلمین أحّب إلّي من سفك دماء المشركین"

ول السیوطي ونصه: "قوله: قال المناوي عقبه: "واعترض" أي: على هذا القول، ولعله یشیر إلى ق
من المعركة، ومن انتظار الصالة؛ ألّن هذا  -یعني: المرابط–) ال یدّل على أفضلیته ةٍ لَ یْ لَ  فِ لْ أَ كَ (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
عن  -)١٨٥٠٥بخاري ولم یخّرجاه، والبیهقي في السنن الكبرى رقم () وقال: صحیٌح على شرط ال٢٣٨١(

  الواحد بن أبي موسى البصري، عن أبي عقیل زهرة بن معبد به بنحوه.عبد أبي معن
  دراسة رجال اإلسناد:

 أبو صالح مولى عثمان بن عفان، واسمه الحارث بن عبید: -
  مقبول. وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر:

)، تقریب ١٦٠)، تعجیل المنفعة البن حجر رقم (٤/٨٤)، الثقات البن حبان (٢١٧٧الثقات للعجلي رقم (
  ).٨١٧٤التهذیب البن حجر رقم (

 قال الباحث: هو صدوق على أقل أحواله، ومثله حسن الحدیث.
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  ثمان فإنه صدوق.إسناده حسن، وفیه أبو صالح مولى ع

  ).٢/١٧٤حاشیة السندي على سنن ابن ماجه (   )١(
 ).٢/٣٠١إحكام األحكام شرح عمدة األحكام البن دقیق العید (   )٢(
  ).١٠/٢٣٠التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٣(
  ).٤/٣٥انظر: كشف المشكل من حدیث الصحیحین البن الجوزي (   )٤(
 ).١/١٩٨ه للسیوطي (انظر: شرح سنن ابن ماج   )٥(
  ).٢/٢٨التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )٦(
 ).٢/٢٨( المصدر السابق   )٧(
 ).٥/١٩نقله ابن العربي في: المسالك في شرح موطأ مالك (   )٨(
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باط إلیكَ  أحبُّ  أّیما: مالكٌ  لَ ئِ سُ ، قال ابن العربي: ")١(حّق من فرض علیه المرابطة" في  أم الرِّ
؟ أرض في الغارات  العدوِّ  أرض في رالسَّیْ  وأّما كرهها، كأّنه أدري، فال الغارات أّما: فقال العدوِّ

 .)٢(ّي"إل أحبُّ  فذلك -السُّنَّة یرید-  اإلصابة على

قال الباحث: تختلف هذه المفاضلة باختالف األحوال واألزمنة واألماكن، فأحیاًنا یكون 
 هذا حملیُ  أن ینبغي ال" جامًعا بین األقوال السابقة: )٣(الرباط أفضل، وأحیاًنا العكس، یقول ابن رشد

 اإلطالق، على صاحبه من أفضل أحدهما إنَّ : قالیُ  أنْ  یصحّ  ال إذ القول، من اختالفٌ  أّنه على
 شّدة عند ذلك أنّ  على ماعنه اهللا رضي عمر ابن قول حملفیُ  ل،زّ نَ ویُ  ىرَ یُ  ما َقْدرِ  على ذلك وٕاّنما

 ةقلّ  عند أفضل الجهاد أنّ  من مالك عن ُرِويَ  اوم علیها، العدوِّ  هجوم فوْ وخَ  ،الّثغور على الخوف
، ویرى ابن رشد أّن اإلمام مالك َكِرَه الغارات )٤("علیها العدوِّ  هجوم من واألمن ،الّثغور على الخوف

، ولذلك حَمل الطیبي القول )٥(في هذه الروایة استثقاًال السمها، ال لمعناها إذا كانت على َوْجِهَها
  .)٦("اإلمام ببنصْ  نوتعیّ  المرابطة، علیه ضرِ فُ  من قّ ح فياألول على أنه "

  وقد وردت أحادیث أخرى في فضل رباط لیلة في سبیل اهللا، منها:

 َوسلم َعَلْیهِ  اهللا صلى اهللا رسولَ  أنَّ  ،عنهُ  َتَعاَلى اهللا َرِضي السَّاِعِديِّ  َسْعدٍ  سهل بن ما رواه
نـَْيا ِمنَ  َخيـْرٌ  اهللا َسِبيلِ  ِفي يـَْومٍ  رِباطُ " :َقالَ  َها َوَما الدُّ  ِمنَ  َخيـْرٌ  الَجنَّةِ  ِمنَ  أَحدُِكمْ  َسْوطٍ  وَمْوِضعُ  َعَليـْ

نـَْيا َها َوَما الدُّ رٌ  الَغْدَوةُ  َأو اهللا َسِبيلِ  ِفي الَعْبدُ  يـَُروُحَها والرَّْوَحةُ  َعَليـْ َيا ِمنَ  َخيـْ نـْ َها َوَما الدُّ  .)٧("َعَليـْ

                                                           
  )١/١٩٨شرح سنن ابن ماجه للسیوطي (   )١(
  ).٥/١٩المسالك في شرح موّطأ مالك (   )٢(
هـــــ)، مــــن مؤلفاتــــه: البیــــان  ٥٢٠مــــد بــــن أحمــــد الشــــهیر بــــابن رشــــد القرطبــــي (ت هــــو الشــــیخ أبــــو الولیــــد مح   )٣(

  ).١١/٣٢١والتحصیل. تاریخ اإلسالم للذهبي (
  ).٢/٥٢٢البیان والتحصیل البن رشد (   )٤(
  ).٢/٥٢٣انظر: البیان والتحصیل البن رشد (   )٥(
  ).٨/٢٦٤٨شرح المشكاة للطیبي (   )٦(
)، فضل رباط یوٍم في ٧٣خاري في صحیحه (كتاب الجهاد والسیر)، باب (قال اإلمام الب سند الحدیث:   )٧(

  ):٢٨٩٢سبیل اهللا، رقم (
اللَِّه ْبِن ِدیَناٍر، عبد الرَّْحَمِن ْبنُ عبد ، َحدَّثََنا-وهو: هاشم بن القاسم–اللَِّه ْبُن ُمِنیٍر، َسِمَع َأَبا النَّْضِر عبد َحدَّثََنا

، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى -ن دیناروهو: سلمة ب–َعْن َأِبي َحاِزٍم 
  اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقال، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:  
  تفّرد به البخاري بهذا اللفظ دون مسلم.  
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قدر من الثواب خیٌر من الثواب الحاصل لمن لو حصلت قال المناوي: "المراد: أّن هذا ال
 نیاالدّ  من اخیرً  اهللا سبیل يف یومٍ  رباط صار ماإنّ ، ویقول المهّلب: ")١(الدنیا كلها ألنفقها في الطاعة"

 من فیها وما الدنیا من اخیرً  الجنة يف سوطٍ  موضع وصار الجنة، إلى يیؤدّ  عملٌ  ألنه فیها؛ وما
 موَ أدْ  فهو -صغیرٌ  فیها ولیس لنا مثیلالتّ  يف رَ غُ صَ  وٕانْ -  الجنة يف شيءٍ  وكلّ  ،یةفان الدنیا أنّ  أجل

، وهذا الحدیث ال یعارض )٢("المنقطع من اخیرً  يالباق الدائم فكان ،المنقطعة الفانیة الدنیا من وأبقى
  .)٣(حدیث الباب؛ "ألّن صیام شهٍر وقیامه خیر من الدنیا وما علیها"

 َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  رضي اهللا عنه الفارسي ْلَمانسَ ومنها ما رواه 
َلةٍ  يـَْومٍ  رِبَاطُ ": َیُقولُ  رٌ  َولَيـْ  يـَْعَمُلُه، َكانَ  الَِّذي َعَمُلهُ  َعَلْيهِ  َجَرى َماتَ  َوِإنْ  َوِقَياِمِه، َشْهرٍ  ِصَيامِ  ِمنْ  َخيـْ

  .)٤("اْلَفتَّانَ  َوَأِمنَ  ،ِرْزقُهُ  َعَلْيهِ  َوُأْجِريَ 

وقد یظّن البعض وجود تعارٍض ظاهريٍّ بین هذه األدّلة، وأجاب أهل العلم على هذا 
  التعارض الظاهري بأجوبة، منها:

قال البیهقي: "القصد من هذا ونحوه من األخبار بیان تضعیف أجر الّرباط على غیره، وذلك  -
 .)٥(ویختلف باختالف األوقات" یختلف باختالف الناس في نیاتهم وٕاخالصهم،

وقال العیني: "ال تعارض؛ ألنه [یختلف] باختالف العاملین، أو باختالف العمل بالنسبة إلى  -
 .)٦(الكثرة والقّلة"

وقال المناوي: "رباط یوٍم واحٍد في سبیل اهللا خیٌر من صیام شهٍر تطّوًعا؛ بدلیل قوله:  -
خیٌر من الدنیا وما فیها؛ ألّن فضل اهللا  -أي: الرباط–)، [وهذا] ال یناقضه ما قبله أنه وقیامه(

                                                           
 ).٤/١٢فیض القدیر للمناوي (   )١(
  ).٥/٨٦على صحیح البخاري ( نقله ابن بطال في شرحه   )٢(
    ).٦/٨٦فتح الباري البن حجر (   )٣(
) فضل الرباط في سبیل اهللا عز ٥٠قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب اإلمارة)، باب ( سند الحدیث:   )٤(

  ):١٩١٣وجل، رقم (
، َحدَّثََنا َأبُ عبد اِهللا ْبنُ عبد َحدَّثََنا   ، َحدَّثََنا َلْیٌث َیْعِني اْبَن َسْعٍد، َعْن الرَّْحَمِن ْبِن َبْهَراَم الدَّاِرِميُّ و اْلَوِلیِد الطََّیاِلِسيُّ

، َعْن ُشَرْحِبیَل ْبِن السِّْمِط، َعْن َسْلَماَن َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا - وهو: الشامي–َأیُّوَب ْبِن ُموَسى، َعْن َمْكُحوٍل 
  یث.َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل، وذكر الحد

  تخریج الحدیث:  
  تفّرد به مسلم دون البخاري.  

  ).٤٢٣٣شعب اإلیمان للبیهقي رقم (   )٥(
  ).١٤/١٧٦عمدة القاري للعیني (   )٦(
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ِرَباُط َیْوٍم َوَلْیَلٍة َخْیٌر ِمْن ِصَیاِم ، وقال قبلها: "()٢(متواٍل كّل وقٍت" )١([مستزاد، وجوده وكرمه]
)؛ الحتمال إعالمه بالّزیادة، أو الختالف َخْیٌر ِمْن أَْلٍف َیْومٍ ) ال یعارضه (َشْهٍر َوِقَیاِمهِ 

، زاد في موطٍن آخر: "الحتمال إعالمه بالزیادة، أو الختالف العاملین، أو العمل، )٣(املین"الع
 .)٤(أو اإلخالص، أو الزمن"

وقال المناوي: "رباط یوٍم واحٍد في سبیل اهللا خیٌر من صیام شهٍر تطّوًعا؛ بدلیل قوله:  -
لدنیا وما فیها؛ ألّن فضل اهللا خیٌر من ا -أي: الرباط–)، [وهذا] ال یناقضه ما قبله أنه وقیامه(

ِرَباُط َیْوٍم َوَلْیَلٍة َخْیٌر ِمْن ِصَیاِم ، وقال قبلها: "()٦(متواٍل كّل وقٍت" )٥([مستزاد، وجوده وكرمه]
)؛ الحتمال إعالمه بالّزیادة، أو الختالف َخْیٌر ِمْن أَْلٍف َیْومٍ ) ال یعارضه (َشْهٍر َوِقَیاِمهِ 

ٍن آخر: "الحتمال إعالمه بالزیادة، أو الختالف العاملین، أو العمل، ، زاد في موط)٧(العاملین"
  .)٨(أو اإلخالص، أو الزمن"

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

وْجه تقدیم الرباط على الصیام والقیام: أّن نفع الرباط متعدٍّ، ونفع الصیام والقیام قاصر وخاص  .١
 .)٩(لفاعله

 اإلسالم لقوَّة المخافة تارتفع ثمّ  الخوف، لموضع رباًطا لثَّغرُ ا كان إذایقول أبو الولید الباجي: " .٢
باط ُحكمُ إّن فَ  ،عنهم العدوِّ  ُبْعدِ أو  ،بذلك الموضع ، ونقله ابن العربي مقر ا له )١٠("عنهم یزولُ  الرِّ

 .)١١(في شرحه على الموّطأ

                                                           
 ).٤/١٣ما بین المعقوتین زیادة من فیض القدیر للمناوي أیًضا (   )١(
  ).٢/٢٨التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )٢(
  ).٢/٢٧( المصدر السابق   )٣(
 ).٤/١٣فیض القدیر للمناوي (   )٤(
 ).٤/١٣ما بین المعقوتین زیادة من فیض القدیر للمناوي أیًضا (   )٥(
  ).٢/٢٨التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )٦(
  ).٢/٢٧( المصدر السابق   )٧(
 ).٤/١٣فیض القدیر للمناوي (   )٨(
 ).٧/٩١دلیل الفالحین البن عالن (   )٩(
 ).٣/١٦٢ح الموطأ للباجي (المنتقى شر    )١٠(
 ).٥/١٩انظر: المسالك في شرح موّطأ مالك البن العربي (   )١١(
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ردٌّ على مالك في یقول المناوي: في الحدیث "دلیٌل على أّن الرباط یصدق بیوٍم واحٍد، ففیه  .٣
 .)١(قوله: أقّله أربعون یوًما"

 ،إلیه به بتقرّ یُ  خالصٍ  عملٍ  كلّ  :به والمراد ،اهللا إلى السبیل ضافیُ  ما اكثیرً ویقول أیًضا: " .٤
  .)٢("المواطن من كثیرٍ  في فیه شرعیة حقیقة صار حتى الجهاد على إطالقه غلب لكن

العبادة والذكر؛ ألن حسنته بألف، و بالطاعة على أهمیة أن یشغل المرابط نفسه یدلل الحدیث  .٥
، فمن رزقه اهللا رباًطا فلیحسن استثمار وقته، من وركعته بألف، وتالوته بألففتسبیحه بألف، 

إحساٍن للحراسة، وٕاكثار من الذكر والتالوة، والتفكر في السماء، وٕاثراء الوقت بثقافة الجهاد 
  .والرباط والفنون القتالیة وغیر ذلك

  

  

   

                                                           
 ).٤/١٢فیض القدیر للمناوي (   )١(
  ).٤/١٢( المصدر السابق   )٢(
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  املبحث الرابع: 
  املضاعفة بأجر قيام ليلة

  وفیه مطلبان:
  المطلب األول: صالة الفجر والعشاء في جماعة.

  المطلب الثاني: الصالة مع اإلمام صالة القیام حتى ینصرف.
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  المطلب األول: صالة الفجر والعشاء في جماعة.
لما لهما من منزلٍة عالیٍة في األجر،  ؛رغبت الشریعة اإلسالمیة بصالتْي الفجر والعشاء

 ِفي َما النَّاسُ  يـَْعَلمُ  َلوْ ": َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  رضي اهللا عنه ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ ف
 التـَّْهِجيرِ  ِفي َما يـَْعَلُمونَ  َوَلوْ  ْستَـَهُموا،الَ  َعَلْيهِ  َيْسَتِهُموا َأنْ  ِإالَّ  َيِجُدوا َلمْ  ثُمَّ  اَألوَِّل، َوالصَّفِّ  النَِّداءِ 

ًوا َوَلوْ  َألَتـَْوُهَما َوالصُّْبِح، الَعَتَمةِ  ِفي َما يـَْعَلُمونَ  َوَلوْ  ِإلَْيِه، َالْسَتبَـُقوا   .)١("َحبـْ

 أي: "لحضروا المسجد ألجلهما ولو مع كلفٍة، وفیه تنزیلُ َألََتْوُهَما َوَلْو َحْبًوا" ومعنى قوله: "
من یعلم وال یعمل بعلمه منزلة من ال َیْعلم، وٕاال فكم ممن یعلم ذلك بخبر الشارع وال یحضر بال 

  .)٢(كلفٍة"
 لَْيسَ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َقالَ قال:  رضي اهللا عنه وفي روایة أخرى عن أبي هریرة

ًوا، َوَلوْ  َألَتـَْوُهَما ِفيِهَما َما يـَْعَلُمونَ  َوَلوْ  َوالِعَشاِء، الَفْجرِ  ِمنَ  الُمَناِفِقينَ  َعَلى َأثـَْقلَ  َصَالةٌ   َهَمْمتُ  َلَقدْ  َحبـْ
 َيْخُرجُ  الَ  َمنْ  َعَلى فَُأَحرِّقَ  نَاٍر، ِمنْ  ُشَعًال  آُخذَ  ثُمَّ  النَّاَس، يـَُؤمُّ  َرُجًال  آُمرَ  ثُمَّ  فـَُيِقيَم، الُمَؤذَِّن، آُمرَ  َأنْ 
  . )٣("بـَْعد الصََّالةِ  ِإَلى

 للصالة ینشط ال المنافق ألنّ  ؛المنافقین على الصالتان هاتان تلَ قُ ثَ  ماوٕانّ یقول ابن رجب: "
M           Y  X  W  V  U  T      S  R  Q      P  O  N  :تعالى قال كما ،الناس رآه إذا إال

                                                           
  ):٦١٥) االستهام في األذان، رقم (٩قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب األذان)، باب ( سند الحدیث:   )١(

–، َعْن ُسَميٍّ َمْوَلى َأِبي َبْكٍر، َعْن َأِبي َصاِلٍح - وهو: ابن أنس–للَِّه ْبُن ُیوُسَف، َقاَل: َأْخَبَرَنا َماِلٌك اعبد َحدَّثََنا  
  ، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقال، وذكر الحدیث.- وهو: ذكوان السّمان

  تخریج الحدیث:  
) تسویة الصفوف وٕاقامتها وفضل األول فاألول منها، ٢٨كتاب الصالة)، باب (ه مسلم في صحیحه (أخرج  

) من ٤٣٧واالزدحام على الصف األول، والمسابقة إلیها، وتقدیم أولي الفضل وتقریبهم من اإلمام، رقم (
  طریق مالك بن أنس به بمثله.

  ).٢/٣٣٦مرعاة المفاتیح للمباركفوري (   )٢(
) فضل العشاء في جماعة، رقم ٣٤قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب اآلذان)، باب ( الحدیث: سند   )٣(

)٦٥٧:(  
وهو: سلیمان بن –، َقاَل: َحدَّثََنا اَألْعَمُش -یعني: حفص بن غیاث–َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص، َقاَل: َحدَّثََنا َأِبي 

، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه -هو: ذكوان السمانو –، َقاَل: َحدَّثَِني َأُبو َصاِلٍح - مهران
  َوَسلََّم، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
) فضل صالة الجماعة، وبیان التشدید ٤٢أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب المساجد ومواضع الصالة)، باب (

  هللا بن نمیر وأبي معاویة الضریر عن األعمش به بمثله.اعبد ) من طریق٦٥١في التخّلف عنها، رقم (
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ZL  :كلّ  إال لیهماإ للمشي شطنْ یَ  فال ظلمٍة، في یقعان والصبح العشاء وصالة)، ١٤٢(النساء 
  .)١("به لعلمه وحده وجل عز اهللا برؤیة یكتفي مخلصٍ 

، فإنه كان علیه وسلم یصّلي هاتین الصالتین ویقول في موطٍن آخر: "كان النبّي صلى اهللا
یغلس بالفجر غالًبا ویؤخر العشاء اآلخرة، ولم یكن في مسجده حینئٍذ مصباح، فلم یكن یحضر معه 

یحتسب األجر في شهودهما، فكان المنافقون یتخلفون عنهما ویظنون أّن  هاتین الصالتین إال مؤمنٌ 
 ؛أشقّ  الوقتین هذین ِفي المساجد إلى فالمشي اأیضً ذلك یخفى على النبي صلى اهللا علیه وسلم، و 

  .)٢("القیامة یوم التام بالنور َذِلَك، َعَلى التبشیر ورد ولهذا الظلم؛ ِفي المشي من ِفیهِ  لما

  رغیب فیهما: َضاَعَف اهللا َأْجر من صّالهما في جماعٍة إلى أْجر قیام الّلْیل ُكّلِه.ولمزید الت

 َبْعدَ  اْلَمْسِجدَ  رضي اهللا عنه َعفَّانَ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  َدَخلَ : َقالَ  )٣(َعْمَرةَ  َأِبي ْبن الرَّْحَمنِ عبد فعن
 َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َأِخي اْبنَ  َیا :َقالَ فَ  ،ِإَلْیهِ  َفَقَعْدتُ  َوْحَدُه، َفَقَعدَ  اْلَمْغِرِب، َصَالةِ 
 َفَكأَنََّما َجَماَعةٍ  ِفي الصُّْبحَ  َصلَّى َوَمنْ  اللَّْيِل، ِنْصفَ  قَامَ  َفَكأَنََّما َجَماَعةٍ  ِفي اْلِعَشاءَ  َصلَّى َمنْ ": َیُقولُ 
  .)٤("ُكلَّهُ  اللَّْيلَ  َصلَّى

، )٥(لحدیث: أّن من صّلى في جماعٍة كمن قام اللیل ولم یصّل في جماعٍة"و"المراد من ا
 العشاء صالة إلى المشي لُفضّ  ولهذا أفضل، كان المسجد إلى يُ شْ المَ  قّ شَ  مالّ كُ یقول ابن رجب: "

  .)٦("هكلّ  اللیل بقیام وُعدل الصبح، وصالة

ي حثمة في صالة الصبح، سلیماَن بَن أب رضي اهللا عنه لذلك لما َفَقد عمر بن الخّطاب
 على فمرّ  ،النبوي والمسجد السوق بین سلیمان ومسكن ،السوق إلى غدا الخطاب بن عمر وأنّ 

                                                           
 ).٦١اختیار األولى في شرح حدیث اختصام المأل األعلى البن رجب ص (   )١(
  ).٦/٥٥٦)، وانظر أیًضا: دلیل الفالحین البن عّالن الدمشقي (٦/٣٥فتح الباري البن رجب (   )٢(
نّي القاّص، یقال: إنه ولـد فـي حیـاة النبـي صـلى اهللا علیـه الرحمن بن أبي عمرة األنصاري المدعبد هو الشیخ   )٣(

  ).٣/٨٨وسلم. تاریخ اإلسالم للذهبي (
) فضل صالة ٤٦قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب المساجد ومواضع الصالة)، باب ( سند الحدیث:   )٤(

  ):٦٥٦العشاء والصبح في جماعة، رقم (
، َحدَّثََناَحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهیَم، أَ  اْلَواِحِد َوُهَو اْبُن ِزَیاٍد، َحدَّثََنا ُعْثَماُن عبد ْخَبَرَنا اْلُمِغیَرُة ْبُن َسَلَمَة اْلَمْخُزوِميُّ

  الرَّْحَمِن ْبُن َأِبي َعْمَرَة، َقاَل: َدَخَل ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن اْلَمْسِجد، وذكر الحدیث.عبد ْبُن َحِكیٍم، َحدَّثََنا
  یث:تخریج الحد

  تفّرد به مسلم دون البخاري.
  ).١/١٧٤كشف المشكل من حدیث الصحیحین البن الجوزي (   )٥(
  ).٦١اختیار األولى في شرح حدیث اختصام المأل األعلى البن رجب ص (   )٦(
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 فقال ،عیناه فغلبته یصلي بات إنه :فقالت ،الصبح في سلیمان رَ أَ  لم :لها فقال ،سلیمان أم الشفاء
  .)١("ةً لَ يْـ لَ  ومَ قُ أَ  نْ أَ  ليّ إِ  بّ حَ أَ  ةِ اعَ مَ جَ الْ  يفِ  حِ بْ الصُّ  ةَ َال صَ  دهَ شْ أَ  نْ ألَ " :عمر

 به الختصاصه وذلك ،معه الصبح لصالة سلیمان مواظبة علىوَفْقُد عمر لسلیمان دلیٌل "
  .)٢("األهلین ومواصلة األخالق كرم من سلیمان أمّ  - أي: عمر– وسؤاله ،بینهما التي والقرابة

  "، هما:ْبَح ِفي َجَماَعٍة َفَكَأنََّما َصلَّى اللَّْیَل ُكلَّهُ َوَمْن َصلَّى الصُّ وللعلماء قوالن في تفسیر المراد بقوله: "
َالة َهِذهذهب فریٌق من أهل العلم إلى أّن  .١  ِفي مصلیها ألنّ  ه؛ُكلّ  اللَّْیل قیام ِبَثَواب تفي َوحدَها الصَّ

َالة ؤالتهیّ  ِفیهِ  ُیمكنهُ  ِبَوْقتٍ  االنتباه ِإَلى یْحَتاج جَماَعةٍ   مستلذ، ِحیَنِئذٍ  َوالنَّْوم ْلَجَماَعة،ا َوإِْدَراك للصَّ
ْبح يمصلّ  َنالَ  َفلَذِلك ؛قبلَها ِبالنَّْومِ  تجر لم الَعادة َفِإنّ   صلى من َثَواب ضعف جَماَعة ِفي الصُّ

، وانتصر له ابن خزیمة في صحیحه فبّوب له بقوله: )٣(، وهو قول الظاهریةجَماَعة ِفي اْلعَشاء
ر في الجماعة، والبیان أن صالة الفجر في الجماعة أفضل من "باب فضل صالة العشاء والفج

  .)٤(فضل العشاء في الجماعة" ماعة، وأن فضلها في الجماعة ضعفيْ صالة العشاء في الج
؛ باعتبار حْمل الحدیث )٨(، والقاري)٧(، والمناوي)٦(، والعیني)٥(وممن نقل هذا القول: ابن الجوزي

  جر والعشاء في جماعة كمن قام لیلًة كاملًة ونصف لیلٍة.على ظاهره، فیكون أجر من صلى الف
لذلك كان لصالة الفجر خصوصیة أن یكون مصّلیها في جماعة في ذمة اهللا، كما روى جندب 

 ِفي فـَُهوَ  الصُّْبحَ  َصلَّى َمنْ اهللا رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: "عبد بن
  .)٩("َجَهنَّمَ  نَارِ  ِفي فـََيُكبَّهُ  فـَُيْدرَِكهُ  ِبَشْيءٍ  ِذمَِّتهِ  ِمنْ  اهللاُ  بَـنَُّكمُ َيْطلُ  َفَال  اِهللا، ِذمَّةِ 

                                                           
) مـن طریـق ٢٠١١) عـن الزهـري، وعبـد الـرزاق الصـنعاني فـي مصـّنفه رقـم (٧أخرجه مالك في الموّطأ رقم (   )١(

 عن أبي بكر بن سلیمان بن أبي حثمة به بألفاٍظ متقاربٍة، وٕاسناده صحیح.  الزهري،
  ).١/٢٣١المنتقى شرح الموطأ ألبي الولید الباجي (   )٢(
 ).١/١٧٥انظر: كشف المشكل البن الجوزي (   )٣(
 ).١٤٧٣صحیح ابن خزیمة رقم (   )٤(
  ).١/١٧٥انظر: كشف المشكل من حدیث الصحیحین البن الجوزي (   )٥(
  ).٣/٣٢شرح سنن أبي داود للعیني (   )٦(
  ).٢/٤٢٦التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )٧(
 )، ٢/٥٤٣مرقاة المفاتیح للقاري (   )٨(
) فضل صالة ٤٦قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب المساجد ومواضع الصالة)، باب ( سند الحدیث:   )٩(

  ):٦٥٧العشاء والصبح في جماعة، رقم (
ٍل، َعْن َخاِلٍد َحدَّثَ  ، َحدَّثََنا ِبْشٌر َیْعِني اْبَن ُمَفضَّ ، َعْن َأَنِس ْبِن -وهو: الحّذاء–ِني َنْصُر ْبُن َعِليٍّ اْلَجْهَضِميُّ

  اِهللا، َیُقوُل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.عبد ِسیِریَن، َقاَل: َسِمْعُت ُجْنَدَب ْبنَ 
  یج الحدیث:تخر 

 من طریق إسماعیل بن ُعلّیة عن خالد الحذاء به بنحوه. -في الموطن السابق-أخرجه مسلم 
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وذهب آخرون إلى أّن المراد بذلك: كأّنما صلى اللیل من یصّلي العشاء والفجر في جماعٍة،  .٢
وتأول  ،)٣(، والمناوي)٢(وابن حجر )١(فتكون كّل واحدٍة بنصف اللیل، وانتصر لهذا القول: النووي

 هاكلّ  الحدیث هذا وطرق والعشاء، الصبح ىصلّ  ومن: یعنيالعیني معنى الحدیث بقوله: "
: ومعناه ،لیلةٍ  مقام یقوم اجتماعهما وأن لیلة، نصف مقام یقوم منهما كال   وأن بذلك، حةُمصرّ 

 في كذل ىصلّ  لو إذ جماعة، في والصبح العتمة فیها ُیصلّ  لم لیلةً  أو لیلةٍ  نصف قام فكأنما
 من كلٍّ  صالة لنزّ ، أما البیضاوي فیقول: ")٤("علیه زائدٌ  القیام وفضل ،فضلها له لحصل جماعةٍ 
 هذا ألنّ  ؛هكلّ  اللیل قام من ثواب ثوابه یبلغ أن منه یلزم وال ،نصفه نوافل منزلة اللیل طرفيْ 
 كان ولو ،أحكامه بجمیع ذهأخْ  بالشيء الشيء تشبیه من یلزم وال ،الثواب مقدار مطلق في تشبیهٌ 

  .)٥("التعب غیر اللیل قیام في منفعة جماعة والفجر العشاء لمصلي یكن لم سواء الثواب قدر
  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

َلةَ  اْلِعَشاءَ  َشِهدَ  َمنْ كان سعید بن المسیب یقول: " .١ َها ِبَحظِّهِ  َأَخذَ  فـََقدْ  اْلَقْدرِ  لَيـْ ، ولعّله استند )٦("ِمنـْ
 دَ هِ شَ  فمنالباب أّن من َشِهَد صالة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الّلیل، "إلى حدیث 

 ّص وخُ  ،منها وافرٌ  حظٌّ  تعالى اهللا بفضل وهذا نصفها، قیام ذلك له لدَ عَ  ردْ القَ  لیلةِ  في العشاء
 ولیست ،اللیلة من العشاء صالة ألن فیها؛ جاء ما على الفجر صالة دون العشاء صالة بذلك

 .)٧("اللیلة من الصبح صالة

اختصاص بعض الصلوات من الفضل بما ال  - أي: الحدیث–قال القاضي عیاض: "وفیه  .٢
 .)٨(یختّص به غیرها"

)؛ تفّنًنا قام)، وفیما سبق بـ(صّلى": "عبَّر هنا بـ(فكأنما صّلى اللیلیقول القاري في شرح قوله: " .٣
 .)٩(وٕایماًء إلى أّن صالة اللیل ُتسّمى قیاًما"

                                                           
 ).٧/١٣)، (٦/٦٦انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (   )١(
  ).٣/٢٤انظر: فتح الباري البن حجر العسقالني (   )٢(
  ).٢/٤٢٦التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )٣(
  ).٢/٥٤٣)، وانظر: مرقاة المفاتیح للقاري (٣٣- ٣/٣٢بي داود للعیني (شرح سنن أ   )٤(
  ).١/٤٧٢)، والزرقاني في شرح الموّطأ (٦/١٦٥نقله المناوي في فیض القدیر (   )٥(
بالًغا عن  - )١١٨ومن طریقه: البیهقي في فضائل األوقات رقم (–) ٨٩٧أخرجه مالك في الموّطأ رقم (   )٦(

  سعید بن المسیب.
  ).٢/٨٩لمنتقى شرح الموّطأ ألبي الولید الباجي (ا   )٧(
  ).٢/٦٢٦إكمال المعلم للقاضي عیاض (   )٨(
  ).٢/٥٤٣مرقاة المفاتیح للقاري (   )٩(
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": "أي: بصالة التهّجد، إِذ القیام فكأنما قام نصف اللیلابن عّالن الدمشقي في شرح قوله: "قال  .٤
    .)١(في عرف الشارع عبارة عن ذلك، ففیه فضل الجماعة في العشاء"

  

  مع اإلمام حتى ینصرف. صالة القیامالمطلب الثاني: 
ستمرار معه حتى ینصرف من مالزمة اإلمام في صالة القیام والتراویح ومتابعته واال دّ عَ تُ   

وقد قام - صالته من العبادات الجلیلة التي رّتب الشارع علیها أجًرا عظیًما، فجعل من فعل هذا 
  ه.قام اللیل كلّ  نْ مَ كَ  - جزًءا من اللیل

رضي اهللا عنه قال: ُصْمَنا َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم  الغفاريّ  عن أبي ذرٍّ   
ا َكاَنِت َضاَن، َفَلْم َیُقْم ِبَنا َشْیًئا ِمَن الشَّْهِر َحتَّى َبِقَي َسْبٌع، َفَقاَم ِبَنا َحتَّى َذَهَب ُثُلُث اللَّْیِل، َفَلمَّ َرمَ 

ُسوَل اللَِّه، َلْو السَّاِدَسُة َلْم َیُقْم ِبَنا، َفَلمَّا َكاَنِت اْلَخاِمَسُة َقاَم ِبَنا َحتَّى َذَهَب َشْطُر اللَّْیِل، َفُقْلُت: َیا رَ 
َلةٍ "َنفَّْلتََنا ِقَیاَم َهِذِه اللَّْیَلِة، َقاَل: َفَقاَل:  َماِم َحتَّى يـَْنَصِرَف ُحِسَب َلُه ِقَياُم لَيـْ ، "ِإنَّ الرَُّجَل ِإَذا َصلَّى َمَع اْإلِ

َع َأْهَلُه َوِنَساَءُه َوالنَّاَس، َفَقاَم ِبَنا َحتَّى َخِشیَنا َأْن َقاَل: َفَلمَّا َكاَنِت الرَّاِبَعُة َلْم َیُقْم، َفَلمَّا َكاَنِت الثَّاِلَثُة َجمَ 
  .)٢(َیُفوتََنا اْلَفَالُح، َقاَل: ُقْلُت: َوَما اْلَفَالُح؟ َقاَل: السُُّحوُر، ثُمَّ َلْم َیُقْم ِبِقیََّة الشَّْهر

                                                           
  ).٦/٥٥٦دلیل الفالحین البن عالن (   )١(
) في قیام شهر ١قال اإلمام أبو داود في سننه (كتاب تفریع أبواب شهر رمضان)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

  ):١٣٧٥ضان، رقم (رم
الرَّْحَمِن، عبد ، َحدَّثََنا َیِزیُد ْبُن ُزَرْیٍع، َأْخَبَرَنا َداُوُد ْبُن َأِبي ِهْنٍد، َعِن اْلَوِلیِد ْبنِ - وهو: ابن مسرهد–َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد 

  َعْن ُجَبْیِر ْبِن ُنَفْیٍر، َعْن َأِبي َذرٍّ َقاَل، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

–) ٨٠٦) ما جاء في قیام شهر رمضان، رقم (٨١مذي في سننه (كتاب أبواب الصوم)، باب (أخرجه التر 
، والنسائي في سننه (كتاب قیام اللیل وتطّوع النهار)، باب -)٩٩١ومن طریقه: البغوي في شرح السنة رقم (

وعنه ابن حبان في –) ٢٢٠٦)، وابن خزیمة في صحیحه رقم (١٦٠٥) قیام شهر رمضان، رقم (٤(
) ٧٦٩٥، جمیعهم: من طریق محمد بن الفضیل، وابن أبي شیبة في مصّنفه رقم (- )٢٥٤٧صحیحه رقم (

ثواب من صلى مع اإلمام حتى  )١٠٣عن محمد بن الفضیل، والنسائي في سننه (كتاب السهو)، باب (
ة ) من طریق بشر بن المفّضل، وابن ماجه في سننه (كتاب إقامة الصالة والسن١٣٦٤ینصرف، رقم (

) من طریق مسلمة بن علقمة، وأبو داود ١٣٢٧) ما جاء في قیام شهر رمضان، رقم (١٧٣فیها)، باب (
عن وهیب بن  - )٨١٨ومن طریقه البیهقي في السنن الصغیر رقم (–) ٤٦٨الطیالسي في مسنده رقم (

ى رقم ومن طریقه البیهقي في السنن الكبر –) ٧٧٠٦خالد، وعبد الرزاق الصنعاني في مصّنفه رقم (
)، ورقم ٤٠٤١)، والبزار في مسنده رقم (٢١٤٤٧عن سفیان الثوري، وأحمد في المسند رقم ( -)٤٢٨١(
) ٢١٤١٩) من طریق سفیان الثوري، وأحمد في المسند رقم (٤٠٣)، وابن الجارود في المنتقى رقم (٤٠٤٢(

= 
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 َلهُ  ُكِتبَ  يـَْنَصِرفَ  َحتَّى َمامِ اْإلِ  َمعَ  قَامَ  َمنْ قال ابن خزیمة: "وفي قوله صلى اهللا علیه وسلم: (  
َلِتهِ  ِقَيامُ  يَّ  اْلَقاِرئَ  َأنَّ  َعَلى َدَالَلةٌ ) لَيـْ َمامِ  َمعَ  َقاَما ِإَذا َواْألُمِّ  َلْیَلِتِه، ِقَیامُ  َلهُ  ُكِتبَ  َصَالِتهِ  ِمنْ  اْلَفَراغِ  ِإَلى اْإلِ

  .)٢(، والمقصود بصالة القیام هنا: صالة التراویح)١("اللَّْیلِ  ضِ َبعْ  ِقَیامِ  َكْتبِ  ِمنْ  َأْفَضلُ  َلْیَلٍة، ِقَیامِ  َوَكْتبُ 
  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

١. ) : )، یرید: مما َلْم َیُقْم ِبَنا ِفي الّساِدَسِة، َوَقاَم ِبَنا ِفي الَخاِمَسةِ قال ابن حبان: "قول أبي ذرٍّ
لى اهللا علیه وسلم أّمته بقي من العشر ال مما مضى منه، وكان الشهر الذي خاطب النبي ص

بهذا الخطاب فیه تسًعا وعشرین، فلیلة السادسة من باقي تسٍع وعشرین تكون لیلة أربٍع 
  .)٣(وعشرین، ولیلة الخامسة من باقي تسٍع وعشرین تكون لیلة الخامس والعشرین"

فالح البقاء، وُسّمي ": "أصل الُقْلُت: َوَما اْلَفَالُح؟ َقاَل: الّسُحورُ قال الخّطابي في شرح قوله: " .٢
 .)٤(الّسحور فالًحا إذ كان سبًبا لبقاء الصوم ومعیًنا علیه"

البّر: "هذا ُكّله یدّل على أّن قیام رمضان جائٌز أن ُیضاف إلى النبّي صلى اهللا عبد قال ابن .٣
علیه وسلم؛ لحّضه علیه وعمله به، وأّن عمر إنما سّن منه ما قد سّنه رسول اهللا صلى اهللا 

 .)٥(سلم"علیه و 
 لیلة أنّ  بدلیل ؛الفاضلة اللیالي بتفاوت القیام تفاوت الحدیث فیدقال المّال علي القاري: "ی .٤

 أهله لها جمع ثمّ  ومن القدر، لیلة العلماء أكثر عند ألنها؛ كلها أحیاها والعشرین السابع
    .)٦("بینها تفاوت بل كله یحیه لم وغیرها ،ونساءه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
بزار في مسنده رقم ) من طریق یزید بن زریع، وال١٨١٨عن علّي بن عاصم، والدارمي في سننه رقم (

  األعلى.عبد االعلى بنعبد ) من طریق٤٠٤٣(
جمیعهم: (محمد بن الفضیل، بشر بن المفضل، مسلمة بن علقمة، وهیب بن خالد، سفیان الثوري، علي بن 

األعلى) عن داود بن أبي هند به بمثله مع اختالٍف یسیٍر في عبد األعلى بنعبد عاصم، یزید بن زریع،
  بعض األلفاظ.

  سة رجال اإلسناد:درا
  رجاله كلهم ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
 إسناده صحیح.

  ).٢٢١١صحیح ابن خزیمة رقم (   )١(
  ).١/٢٨٤التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )٢(
  ).٢٥٤٧صحیح ابن حبان رقم (   )٣(
 ).١/٢٨٢معالم السنن للخطابي (   )٤(
  ).٢/٦٤البّر (عبد االستذكار البن   )٥(
  ).٣/٩٦٧اة المفاتیح للقاري (مرق   )٦(
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  ملبحث اخلامس:ا
  ملضاعفة بأجر صيام الدهرا

  
  وفیه مطلبان:

  المطلب األول: صوم ثالثة أیاٍم من كّل شهر.
  المطلب الثاني: صیام شهر رمضان وستٍّ من شوال.
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  .المطلب األول: صیام ثالثة أیاٍم من كّل شهرٍ 
لخصوصیة اإلخالص فیه دون غیره،  ؛ه لنفسه دون باقي األحكامشرع اهللا الصیام وخصّ 

يـَُقوُل اُهللا َعزَّ قاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: " رضي اهللا عنه َأِبي ُهَرْیَرةَ  دیثحوجاء في 
 ِإالَّ : َوَجلَّ  َعزَّ  اهللاُ  قَالَ  ِضْعٍف، َسْبعِمائَة ِإَلى َأْمثَاِلَها َعْشرُ  اْلَحَسَنةُ  ُيَضاَعُف، آَدمَ  اْبنِ  َعَملِ  ُكلُّ َوَجلَّ:  

 ِفْطرِِه، ِعْندَ  فـَْرَحةٌ : فـَْرَحَتانِ  ِللصَّاِئمِ ، َأْجِلي ِمنْ  َوطََعاَمهُ  َشْهَوتَهُ  َيدَعُ  بِِه، َأْجِزي َوَأنَا ِلي فَِإنَّهُ  ْوَم،الصَّ 
  .)١("رَبِّهِ  ِلَقاءِ  ِعْندَ  َوفـَْرَحةٌ 

: صیام ثالثة أیاٍم من صوم الدهرومن عبادة الصیام التي ورد فیها مضاعفة األجر إلى 
  ّل شهر.ك

 َأنَّ  الرَّْحَمِن،عبد ْبنُ  َسَلَمةَ  َوَأُبو الُمَسیِِّب، ْبنُ  َسِعیدُ  َأْخَبَرِنيالزهرّي قال:  ِشَهابٍ  اْبنِ َفَعِن 
 َواللَّهِ : َأُقولُ  َأنِّي َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  ُأْخِبرَ : َقالَ  رضي اهللا عنهما َعْمٍرو ْبنَ  اللَّهِ عبد

ي َأْنتَ  ِبَأِبي ُقْلُتهُ  َقدْ : َلهُ  َفُقْلتُ  ِعْشُت، َما اللَّْیلَ  َوَألَُقوَمنَّ  النََّهاَر، ُصوَمنَّ َألَ   َتْسَتِطيعُ  الَ  فَِإنَّكَ ": َقالَ  َوُأمِّ
 ِمْثلُ  َوَذِلكَ  َأْمثَاِلَها، رِ بَِعشْ  الَحَسَنةَ  فَِإنَّ  َأيَّاٍم، َثالَثَةَ  الشَّْهرِ  ِمنَ  َوُصمْ  َوَنْم، َوُقمْ  َوَأْفِطْر، َفُصمْ  َذِلَك،
 ُأِطیقُ  ِإنِّي: ُقْلتُ  ،"يـَْوَمْينِ  َوَأْفِطرْ  يـَْوًما َفُصمْ ": َقالَ  َذِلَك، ِمنْ  َأْفَضلَ  ُأِطیقُ  ِإنِّي: ُقْلتُ  ،"الدَّْهرِ  ِصَيامِ 

 ،"الصَِّيامِ  َأْفَضلُ  َوُهوَ  السََّالُم، َعَلْيهِ  َداُودَ  ِصَيامُ  َفَذِلكَ  يـَْوًما، َوَأْفِطرْ  يـَْوًما َفُصمْ ": َقالَ  َذِلَك، ِمنْ  َأْفَضلَ 
زاد مسلم:  ".َذِلكَ  ِمنْ  َأْفَضلَ  َال " :َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َفَقالَ  َذِلَك، ِمنْ  َأْفَضلَ  ُأِطیقُ  ِإنِّي: َفُقْلتُ 

 َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ  الَِّتي اْألَیَّامَ  الثََّالَثةَ  َقِبْلتُ  َأُكونَ  َألَنْ ": َعْنُهَما اهللاُ  َرِضيَ  َعْمٍرو ْبنُ  اهللاِ عبد َقالَ 
  .)٢("َوَماِلي َأْهِلي ِمنْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ 

 امٍ َأيَّ  َثَالثَةِ  ْومُ صَ : "َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه )٣(ُقّرة بن إیاسوعن 
  .)٤("َوِإْفطَارُهُ  الدَّْهرِ  ْومصَ  الشَّْهر ِمنْ 

                                                           
 ).٣٣سبق تخریجه ص (   )١(
  ).٣٧سبق تخریجه ص (   )٢(
  ).٥/٣٣٠هـ). اإلصابة البن حجر ( ٦٤هو أبو معاویة قرة بن إیاس بن هالل المزني البصري، (ت    )٣(
  ):١١٧٠قال اإلمام أبو داود الطیالسي في مسنده رقم ( د الحدیث:سن   )٤(

، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه -وهو: قرة بن أیاس–، َعْن ُمَعاِوَیَة ْبِن ُقرََّة، َعْن َأِبیِه -وهو: ابن الحجاج–َحدَّثََنا ُشْعَبُة 
  َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
)، ورقـــم ١٦٢٤٩)، ورقـــم (١٥٥٨٤)، وأحمـــد فـــي المســـند رقـــم (١٠٩١ه ابـــن الجعـــد فـــي مســـنده رقـــم (أخرجـــ

)، ورقـــم ٣٣٠٠)، والبــزار فــي مســنده رقــم (١٧٨٨)، والــدارمي فــي مســنده رقــم (٢٠٣٧١)، ورقــم (٢٠٣٦٤(
= 
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عن صوم  رضي اهللا عنهما اهللا بن عمرو بن العاصعبد َوَوْجُه َنْهِي النبّي َصّلى اهللا علیه وسلم
  . )١(الدهر "بأّن لنفسه علیه حق ا، وألهله حق ا، ولضیفه حق ا"

ْوَم، َأْسُردُ  َأنِّي َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى نَِّبيَّ ال َبَلغَ قال:  مااهللا بن عمرو رضي اهللا عنهعبد فعن  الصَّ
 َفُصمْ  َوُتَصلِّي؟ تـُْفِطُر، َوالَ  َتُصومُ  َأنَّكَ  ُأْخبَـرْ  أََلمْ ": َفَقالَ  َلِقیُتُه، َوإِمَّا ِإَليَّ  َأْرَسلَ  َفِإمَّا اللَّْیَل، َوُأَصلِّي
  .)٢("َحظ ا َعَلْيكَ  َوَأْهِلكَ  لِنَـْفِسكَ  َوِإنَّ  َحظ ا، َعَلْيكَ  كَ ِلَعْينِ  فَِإنَّ  َونَْم، َوُقمْ  َوَأْفِطْر،

  .)٤("َحق ا َعَلْيكَ  َوِلَجَسِدكَ  َحق ا، َعَلْيكَ  )٣(َوِلَزْوِركَ  َحق ا، َعَلْيكَ  ِلَزْوِجكَ  فَِإنَّ وفي لفٍظ آخر: "

 ِصَيامُ مرفوًعا: " اهللا عنه رضي اهللا البجليعبد في روایٍة جریر بن ةوجاء تحدید هذه األیام الثالث
 َوَخْمسَ  َعْشَرَة، َوَأْرَبعَ  َعْشَرَة، َثَالثَ  َصِبيَحةَ  اْلِبيضِ  َوَأيَّامُ  الدَّْهِر، ِصَيامُ  َشْهرٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َأيَّامٍ  َثَالثَةِ 

  . )١("َعْشَرةَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
 ، ورقــم٥٤١)رقــم ( -مســند عمــر–)، والطبــري فــي تهــذیب اآلثــار ٩٣٩)، والرویــاني فــي مســنده رقــم (٣٣٠١(
  ) من طریق شبعة بن الحجاج به بنحوه.٥٤٢(

  دراسة رجال اإلسناد:
 رجاله كلهم ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  إسناده صحیح.

  ).١/٥٩١سبل السالم للصنعاني (   )١(
) حّق األهل في الصوم، رقم ٥٧قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الصوم)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

)١٩٧٧:(  
، َأْخَبَرَنا َأُبو َعاِصٍم َحدَّثََنا َعمْ  ، - الملكعبد وهو:–، َعِن اْبِن ُجَرْیٍج -وهو: الضحاك بن مخلد–ُرو ْبُن َعِليٍّ

اللَِّه ْبَن َعْمٍرو َرِضَي اللَُّه عبد ، َأنَّ َأَبا الَعبَّاِس الشَّاِعَر، َأْخَبَرُه َأنَُّه، َسِمعَ -وهو: الخراساني–َسِمْعُت َعَطاًء 
  وذكر الحدیث. َعْنُهَما یقول،

  تخریج الحدیث:
) النهي عن صوم الدهر لمن تضّرر به أو فّوت به ٣٥أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب الصیام)، باب (

الرزاق عبد ) من طریق١١٥٩حق ا أو لم یفطر العیدین والتشریق وبیان تفضیل صوم یوٍم وٕافطار یوٍم، رقم (
 الصنعاني عن ابن جریج به بمثله.

ْوُر: الزَّاِئُر، َوُهَو ِفي األْصل مصَدر ُوضع َموِضع االْسم، َكَصوم وَنْوم ِبَمْعَنى َزْوِركَ    )٣( : قال ابن األثیر: "الزَّ
ْوُر جمُع َزاِئٍر، َكَراِكب وَرْكب". النهایة في غریب الحدیث البن األثیر (   ).٢/٣١٨َصاِئم وَناِئم. َوَقْد َیُكوُن الزَّ

) النهي عن صوم الدهر لمن تضّرر به أو فّوت به حق ا أو لم ٣٥، باب (صحیح مسلم، (كتاب الصیام)   )٤(
  ).١١٥٩یفطر العیدین والتشریق وبیان تفضیل صوم یوٍم وٕافطار یوٍم، رقم (
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
) كیف یصوم ثالثة أیام من كّل شهر ٨٣قال اإلمام النسائي في سننه (كتاب الصیام)، باب ( سند الحدیث:   )١(

  ):٢٤٢٠لخبر في ذلك، رقم (وذْكر اختالف الناقلین ل
، َعْن َزْیِد ْبِن َأِبي ُأَنْیَسَة، َعْن َأِبي - وهو: ابن عمرو الّرّقي–َأْخَبَرَنا َمْخَلُد ْبُن اْلَحَسِن، َقاَل: َحدَّثََنا ُعَبْیُد اللَِّه 

  ْیِه َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدیث.اللَِّه، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعلَ عبد ، َعْن َجِریِر ْبنِ - وهو: السبیعي–ِإْسَحَق 
  تخریج الحدیث:

)، والطبري في ٧٥٠٤)، وأبو یعلى الموصلي في مسنده رقم (٢٧٤١أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (
)، ٩١٣) عن مخلد بن الحسن، والطبراني في المعجم الصغیر رقم (٥٣٩رقم ( -مسند عمر–تهذیب اآلثار 

  ) من طریق مخلد بن الحسن به بمثله.٢٥٠٠)، وفي المعجم الكبیر رقم (٧٥٥٠وفي المعجم األوسط رقم (
) من طریق زكریا بن عدّي عن عبید اهللا بن ٥٤٠رقم ( -مسند عمر–وأخرجه الطبري في تهذیب اآلثار 

  عمرو به بنحوه.
  دراسة رجال اإلسناد:

 مخلد بن الحسن بن أبي زمیل الحراني: -
  ذكره ابن حبان في الثقات وقال: مستقیم الحدیث.وثقه مسلمة بن القاسم والذهبي، و 

  وقال النسائي وابن حجر: ال بأس به، وروى عنه أبو حاتم الرازي وقال: صدوق.
)، الكاشف للذهبي ١٠/٧٢)، تهذیب التهذیب البن حجر (١١/١٠٩إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي (

)، ٦٥٢٨)، تقریب التهذیب رقم (٢١٨)، مشیخة النسائي رقم (٩/١٨٦)، الثقات البن حبان (٢/٢٤٨(
  ).٨/٣٤٩الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (

  قال الباحث: هو صدوق.
 اهللا الّسبیعي:عبد أبو إسحاق عمرو بن -

  ثقة إال أنه اتهم بأمرین:
)، وال یصح له سماع إال ٢٤٥، وهو مكثر منه كما قال العالئي في جامع التحصیل ص (األول: التدلیس

ل البراء بن عازب وزید بن األرقم وأبي جحیفة وغیرهم، وذكره ابن حجر في طبقات من بعض الصحابة مث
  ) في المرتبة الثالثة، التي ال یصح حدیثها إال بالتصریح بالسماع.٤٢المدّلسین ص (

وقال: "قال  - )٩٣كما قاله العالئي في المختلطین ص (–، وممن نسبه لالختالط الفسوي الثانیة: االختالط
): "أبو إسحاق ٢٤٨لعلم: كان قد اختلط" ، وكذلك قال ابن الصالح علوم الحدیث ص (بعض أهل ا

السبیعي اختلط أیًضا وُیقال: إن سماع سفیان بن عیینة منه بعد ما اختلط ذكر ذلك أبو یعلى الخلیلي". إال 
): ٣/٢٧٠میزان (أن الذهبي نازع في نسبة االختالط له، بل قال إنه تغّیر بعد ما كُبر، قال الذهبي في ال

"من أئمة التابعین بالكوفة وأثباتهم إال أنه شاخ وَنِسَي ولم یختلط"، وقال في كتابه من ُتكّلم فیه وهو موّثق 
): "ثقة تغیر قبل موته من الكبر وساء حفظه"، وأقر الحافظ العراقي في التقیید واإلیضاح ٢٠٨ص (

  الصالح السابق. ) كالم الذهبي هذا في تعلیقه على كالم ابن٢/١٤٠٣(
: والخالصة أن تهمة االختالط منتفیة في حق أبي إسحاق، وٕانما تغیر حفظه بعدما شاخ وكبر، قال الباحث

  والتغیر غیر االختالط كما قّرره أهل العلم.
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
 إسناده حسن؛ فیه مخلد بن الحسن صدوق.
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ة، باب صیام أیام البیض: ثالث عشرة، وأربع عشر وبّوب البخاري في صحیحه باًبا بقوله: "

   .)١("وخمس عشرة
 إلى اللیل أول من القمر فیها یكون التي وهي ،اللیالي :بالبیض المراد :قیلقال ابن حجر: "

 وفیه .أخطأ فقد األیام صفة البیض فجعل البیض األیام قال من :)٢(الجوالیقي قال حتى ،آخره
 لیلها ألن ؛األیام هذه إال هكل أبیض یومٌ  الشهر في ولیس ،بلیلته النهار هو الكامل الیوم ألنّ  ؛نظر

  .)٣("الوصف على البیض األیام قول فصحّ  ،أبیض ونهارها أبیض

وممن كان یصوم هذه األیام الواردة في الحدیث: عمر بن الخطاب، وعبد اهللا بن مسعود، 
  .)٤(، ومن التابعین: الحسن البصري وٕابراهیم النخعيرضي اهللا عنهم وأبو ذر الغفاريّ 

أهل العلم صیام ثالثة أیاٍم من كّل شهٍر غیر معیناٍت، لعموم حدیث أبي واختار قوم من 
 ُكلِّ  ِمنْ  َأيَّامٍ  َثالَثَةِ  ِصَيامِ ": بثالثٍ  أوصاني النبي صلى اهللا علیه وسلم رضي اهللا عنه قال: هریرة
  .)٥("َأنَامَ  َأنْ  قـَْبلَ  ُأوتِرَ  َوَأنْ  الضَُّحى، َورَْكَعَتيِ  َشْهٍر،

  

  

                                                           
 ).١٩٨١صحیح البخاري رقم (   )١(
هــ)، مـن مؤلفاتـه: المعـّرب.  ٥٤٠هو الشیخ أبو منصور موهوب بن أحمد بـن محمـد الشـهیر بـالجوالیقي (ت    )٢(

  ).١١/٧٣٥تاریخ اإلسالم للذهبي (
  ).٤/٢٢٦فتح الباري البن حجر (   )٣(
 ).٤/١٢٥شرح ابن بطال على صحیح البخاري (   )٤(
) صیام أیام البیض: ثالث عشرة ٦٠كتاب الصوم)، باب (قال اإلمام البخاري في صحیحه ( سند الحدیث:   )٥(

  ):١٩٨١وأربع عشرة وخمس عشرة، رقم (
، َقاَل: -وهو: یزید بن حمید–الَواِرِث، َحدَّثََنا َأُبو التَّیَّاِح عبد ، َحدَّثََنا- عبد اهللا بن عمرو–َحدَّثََنا َأُبو َمْعَمٍر 

  ، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقال، وذكر الحدیث.-مّل النهدي الرحمن بنعبد وهو:–َحدَّثَِني َأُبو ُعْثَماَن 
  تخریج الحدیث:  
) استحباب صالة الضحى، رقم ١٣أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب صالة المسافرین وقصرها)، باب (  

  الوارث بن سعید به بمثله.عبد ) من طریق٧٢١(
)، ومسلم ١١٧٨) صالة الضحى في الحضر، رقم (٣٣، باب (كتاب التهّجد)أخرجه البخاري في صحیحه (  

  من طریق عباس الُجریري، عن أبي عثمان به بنحوه. - كما في الموطن السابق–في صحیحه 
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 ِبَثَالٍث، َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى َحِبیِبي َأْوَصاِنيرداء رضي اهللا عنه مرفوًعا بلفظ: وحدیث أبي الد
  .)١("ُأوتِرَ  َحتَّى َأنَامَ  َال  َوبَِأنْ  الضَُّحى، َوَصَالةِ  َشْهٍر، ُكلِّ  ِمنْ  َأيَّامٍ  َثَالثَةِ  ِبِصَيامِ " :ِعْشتُ  َما َأَدَعُهنَّ  َلنْ 

 اأمّ الحكمَة من تخصیص هذه األمور الثالث بالوصیة فیقول: " ویذكر الحكیُم الترمذيُّ 
 َثَالِثینَ  یعدل شهرٍ  كلّ  من َأیَّامٍ  َثَالَثة فصوم ،َأْمثَالَها ِبعْشَرة فالحسنة شهرٍ  كلّ  من َأیَّامٍ  َثَالَثة ِصَیام

َحى وبركعتيْ  هرِ مُ عُ  َجِمیع ِفي اَصاِئمً  ِبَهَذا الَعْبد َصار فقد ،َیْوًما  َفَأما. هُكلّ  َنَهاره ِفي ِبَهَذا اَقاِئمَ  الضُّ
َمان اْستْكمل فقد افائزً  وبوتره َنَهاره ِفي اَقاِئمً  اَصاِئمً  َكانَ  َفِإذا ،اْلوتر ِبَصَالة فالفوز لیله ِفي  ،هُكلّ  الزَّ

 َفمن ،اْلَمَحاِرم اْجتَنابوَ  اْلَفَراِئض َأَداء بعد العبودة یستكملون ِبهِ  َما على السََّعاَدة ألهل اهللا دَالَلة َفَهِذهِ 
 یسر ملَ عْ لیَ  ؛ونائمٌ  وشاربٌ  طاعمٌ  َوُهوَ  الفائزین القائمین الصائمین دیَوان ِفي اْسمه َكانَ  َهَذا على داوم

  .)٢("خلقهم َلهُ  ِممَّا اقتضاهم ِفیَما وسماحته دینه ِفي َعْنُهم اْلَحرج َورفع اْألمة لَهِذهِ  َتَعاَلى اهللا
 بن ومعاذ طالب، أبى بن يعل: بهن ویأمر شهر كلّ  من أیام الثةث یصوم كان وممن"

 الشهر، أول من الثالثة یختار السلف بعض وكان ،رضي اهللا عنهم هریرة وأبو ذر، وأبو جبل،
ي صلى اهللا النب زوج سلمة أم وهى والخمیس، ثنیناال یختار بعضهم وكان البصرى، الحسن :وهو

 يالذ الشهر ومن ثنین،واال واألحد السبت یختار بعضهم وكان .كبذل أمرها إنه :وقالت ،علیه وسلم
 ومنهم المؤمنین، أم عائشة وهى كذلك، یلیهي الذ الشهر ومن والخمیس، واألربعاء الثالثاء :یلیه
 صوم اختاروا الذین فأما مضى، لما كفارة هو: ویقول يالنخع وهو الشهر، آخر یصوم كان من

 أعمالهم تعرض أن فأحبوا والخمیس، ثنیناإل يف اهللا على ُض رَ عْ تُ  الاألعم نّ أل :والخمیس االثنین
 قد إال السنة أیام من یوم یكون فلئّال  عائشة اختارت ما اختاروا الذین وأما صیام، وهم اهللا على

  .)٣("صامه
 ي صلى اهللا علیه وسلمالنب عن األخبار جمیع أنّ  ذلك يف يعند والصواب": يالطبر  قال

 البیض، األیام شهر كل من األیام الثالثة صوم أراد لمن اختار أنه عنه حّ صَ  امّ ل ولكن ،صحاحٌ 
 شاء ما ذلك صوم یجعل أن علیه محظور غیر كان وٕان السالم، علیه اختار ما اختیار فالصواب

  .)٤("فرضا ال نفال ذلك كان إذ الشهر، أیام من
                                                           

) اسـتحباب صـالة ١٣قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب صالة المسافرین وقصـرها)، بـاب (سند الحدیث:    )١(
  ):٧٢٢الضحى، رقم (

اِك ْبِن ُعْثَماَن، َعْن ِإْبَراِهیَم عبد وُن ْبنُ َحدَّثَِني َهارُ  حَّ ُد ْبُن َراِفٍع، َقاَال: َحدَّثََنا اْبُن َأِبي ُفَدْیٍك، َعِن الضَّ اِهللا، َوُمَحمَّ
  اِهللا ْبِن ُحَنْیٍن، َعْن َأِبي ُمرََّة َمْوَلى ُأمِّ َهاِنٍئ، َعْن َأِبي الدَّْرَداِء َقاَل، وذكر الحدیث.عبد ْبنِ 

  تفّرد به مسلم دون البخاري. ج الحدیث:تخری
  ).١٩٦/ ٣نوادر األصول في أحادیث الرسول للحكیم الترمذي (   )٢(
  ).٢/٧٧)، وانظر: المنتقى من شرح الموّطأ للباجي (٤/١٢٦شرح ابن بطال على صحیح البخاري (   )٣(
 ار ). ولعله في تهذیب السنن واآلث٤/١٢٦نقله ابن بطال في شرح البخاري (   )٤(
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اختالًفا في تعیین األحّب قال ابن دقیق العید: "اختلف الناُس في تعیینها من الشهر 
  .)١(واألفضل ال غیر"

 وأما غیره من أولى به ووصى علیه وحث به أمر الذي أن یظهر والذيقال ابن حجر: "
 في ذلك وكل الجواز لبیان ذلك یفعل كان أو ذلك مراعاة عن یشغله ما له یعرض كان فلعله هو

  .)٢("دلهأع الشيء ووسط الشهر وسط بكونها البیض وتترجح أفضل حقه

  في روایٍة أخرى: ةوجاء الترغیب في هذه األیام الثالث

 َكْیفَ : َفَقالَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َأَتى َرُجلٌ : رضي اهللا عنه قال َقَتاَدةَ  َأِبي َعنْ 
: َقالَ  َغَضَبُه، َعْنُه، اهللاُ  َرِضيَ  رُ ُعمَ  َرَأى َفَلمَّا َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َفَغِضبَ  َتُصوُم؟
ْسَالمِ  َرب ا، ِباهللاِ  َرِضیَنا  َفَجَعلَ  َرُسوِلِه، َوَغَضبِ  اهللاِ  َغَضبِ  ِمنْ  ِباهللاِ  َنُعوذُ  َنِبی ا، َوِبُمَحمَّدٍ  ِدیًنا، َوِباْإلِ

 َیُصومُ  ِبَمنْ  َكْیفَ  اِهللا، َرُسولَ  َیا: ُعَمرُ  َفَقالَ  َغَضُبُه، َسَكنَ  َحتَّى اْلَكَالمَ  َهَذا ُیَردِّدُ  َعْنهُ  اهللاُ  َرِضيَ  ُعَمرُ 
 َیْوَمْینِ  َیُصومُ  َمنْ  َكْیفَ : َقالَ  "يـُْفِطرْ  َوَلمْ  َيُصمْ  َلمْ " – َقالَ  َأوْ  -  "َأْفَطرَ  َوَال  َصامَ  َال ": َقالَ  ُكلَُّه؟ الدَّْهرَ 

 َصْومُ  َذاكَ ": َقالَ  َیْوًما؟ َوُیْفِطرُ  َیْوًما َیُصومُ  َمنْ  ْیفَ كَ : َقالَ  "؟َأَحدٌ  َذِلكَ  َويُِطيقُ ": َقالَ  َیْوًما؟ َوُیْفِطرُ 
 ثُمَّ  ".َذِلكَ  طُوِّْقتُ  َأنِّي َوِدْدتُ ": َقالَ  َیْوَمْیِن؟ َوُیْفِطرُ  َیْوًما َیُصومُ  َمنْ  َكْیفَ : َقالَ  "السََّالم َعَلْيهِ  َداُودَ 
 الدَّْهرِ  ِصَيامُ  فـََهَذا َرَمَضاَن، ِإَلى َوَرَمَضانُ  َشْهٍر، ُكلِّ  ِمنْ  َثَالثٌ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ 
َلُه، الَِّتي السََّنةَ  يَُكفِّرَ  َأنْ  اهللاِ  َعَلى َأْحَتِسبُ  َعَرَفَة، يـَْومِ  ِصَيامُ  ُكلِِّه،  يـَْومِ  َوِصَيامُ  بـَْعَدُه، الَِّتي َوالسََّنةَ  قـَبـْ

َلهُ  الَِّتي السََّنةَ  يَُكفِّرَ  َأنْ  اهللاِ  ىَعلَ  َأْحَتِسبُ  َعاُشورَاَء،   .)٣("قـَبـْ

                                                           
  ).٢/٣٠إحكام األحكام البن دقیق العید (   )١(
 ).٤/٢٢٧فتح الباري البن حجر (   )٢(
) استحباب صیام ثالثة أیاٍم من كّل ٣٦قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب الصیام)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

  ):١١٦٢شهر وصوم یوم عرفة وعاشوراء واإلثنین والخمیس، رقم (
اُد ْبُن َزْیٍد،َحدَّثََنا َیْحَیى بْ  اٍد، َقاَل َیْحَیى: َأْخَبَرَنا َحمَّ ، َوُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد، َجِمیًعا َعْن َحمَّ َعْن  ُن َیْحَیى التَِّمیِميُّ

  اِهللا ْبِن َمْعَبٍد، َعْن َأِبي َقَتاَدة رضي اهللا عنه قال، وذكر الحدیث.عبد ، َعنْ - وهو: ابن جریر–َغْیَالَن 
  تخریج الحدیث:

) استحباب صیام ثالثة أیاٍم من كّل شهر وصوم یوم ٣٦جه مسلم في صحیحه (كتاب الصیام)، باب (أخر 
) من طریق محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج عن ١١٦٢عرفة وعاشوراء واإلثنین والخمیس، رقم (

  غیالن بن جریر به بنحوه.
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 َحاله نّ أل ؛َمْسَألته هَ رِ كَ  هنّ وسبب غضب النبي صلى اهللا علیه وسلم من سؤال األعرابي: "أ
ْوم ِفي َوسلم َعَلْیهِ  اهللا صلى النَِّبي َحال ُیَناسب َال   اِبمَ  لیجیبه ؟َأصوم َكیفَ  :َیُقول َأن َحقه َفَكانَ  ،الصَّ

  .)١("السِّرّ  عمل ِإْظَهار ِفیهِ  نّ أل :َوقیل .َغیره أَجاب َكَما َحاله ُمْقَتضى ُهوَ 
  :-كما ذكر بعض أهل العلم–والحكمة في صوم هذه األیام 

 أنه لما عّم النوُر لیالیها ناسب أن تعّم العبادُة نهارها. -

نا بالتقّرب إلى اهللا تعالى وقیل: أّن الكسوف یكون فیها غالًبا، وال یكون في غیرها، وقد ُأمرْ  -
 .)٢(بأعمال البّر عند الكسوف

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

 عن هاعَ طَ قَ  هُ سَ فْ نَ  دَ هَ جْ أَ  إذا ألنه ؛العمل به یستدیم ما ةالقوّ  من فیه كرَ تْ یُ  أن الجسم حقّ أّن  .١
 . )٣(وفترت العبادة

م إجهاد النفس في العمل خشیة نْهي النبي صلى اهللا علیه وسلم عن التعّمق في العبادة لعد .٢
االنقطاع، فأحب األعمال إلى اهللا أدومها وٕان قّل، ومتى دخل المؤمن في شيء من العبادة لم 

 .)٤(یصلح له االنصراف عنها
 ذلك محل أن یخفى وال األعمال ومحاسن واألوراد الصالحة األعمال عن اإلخبار جواز فیه .٣

 .)٥(الریاء أمن عند
 ولم اهللاعبد ولده شكوى إلى عمرو احتاج ولهذا ،العبادة ترك في تجب ال الوالد طاعة أن فیه .٤

 .)٦(ألبیه طاعته ترك وسلم علیه اهللا صلى النبي علیه ینكر

 واألوقات األشخاص باختالف الحال یختلف بل تحدیده ینبغي ال المطلق النفل أنّ فیه  .٥
 .)٧(واألحوال

  
 

                                                           
  ).٣/٢٤٩الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج للسیوطي (   )١(
 ).٤/٢٢١شیة السیوطي على سنن النسائي (حا   )٢(
  ).٤/١٢٠شرح ابن بطال على صحیح البخاري (   )٣(
  ).٤/١٢١( المصدر السابق   )٤(
  ).٤/٢٢٥فتح الباري البن حجر (   )٥(
  ).٤/٢٢٥( المصدر السابق   )٦(
  ).٤/٢٢٥( المصدر السابق   )٧(
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  ل.المطلب الثاني: صیام شهر رمضان وستٍّ من شوا
وجسیم الفضائل، وكثیر األجور مثل ما  ،شهٌر من الشهور من عظیم المكانة طَ عْ لم یُ   

ُأعطي شهر رمضان الكریم، ولجاللة مكانته ضاعف اهللا أجر من صامه وأتبعه ست ا من شوال 
  كأجر من صام الّدهر.

 َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُه،َحدَّثَ  َأنَّهُ  َعْنُه، اهللاُ  َرِضيَ  اْألَْنَصاِريِّ  َأیُّوبَ  َأِبي َعنْ ف  
بَـَعهُ  ثُمَّ  َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ " :َقالَ    .)١("الدَّْهرِ  َكِصَيامِ  َكانَ  َشوَّاٍل، ِمنْ  ِست ا َأتـْ

"وُخّص شوال؛ ألنه زمن یستدعي الرغبة فیه إلى الطعام لوقوعه عقب الصوم فالصوم   
": "مجاٌز، فأخرجه مخرج التشبیه؛ للمبالغة والحّث، صیام الدهر، وقوله: ")٢("حینئذ أشق فثوابه أكثر

  .)٣(وهذا تقریٌر یشیر إلى أّن مراده بالّدْهر السََّنة"

 أشهر بعشرة فرمضان أمثالها بعشر الحسنة ألن الدهر كصیام ذلك كان إنماقال النووي: "  
 رمضان صام إذا فإنه أمثالها بعشر حسنةال لضابطة تنزیًال زاد الكشمیري: " ،)٤("بشهرین والستة
فیكون  ،)٥("ایومً  ستون حصل عشرة في ستة ضربنا وٕاذا ،شهران وبقيَ  ،أشهر عشرة أجر یكون

) یوًما وهي مدة العام الواحد، وهذا التفصیل ورد على لسان النبي صلى ٣٦٠بذلك حصل صیام (
  اهللا علیه وسلم.

 َرَمَضانَ  َشْهرِ  ِصَيامُ ": َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  ،رضي اهللا عنه َثْوَبانَ  َعنْ ف  
  .)٦("َسَنةٍ  ِصَيامُ  َفَذِلكَ  ِبَشْهَرْينِ  َشوَّالٍ  ِمنْ  َأيَّامٍ  ِستَّةِ  َوِصَيامُ  َأْشُهرٍ  بَِعَشَرةِ 

                                                           
) استحباب صوم ستة أیام من شوال ٣٩باب (قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب الصیام)،  سند الحدیث:   )١(

  ):١١٦٤إتباًعا لرمضان، رقم (
یُّوَب: َحدَّثََنا َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َأیُّوَب، َوُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد، َوَعِليُّ ْبُن ُحْجٍر، َجِمیًعا َعْن ِإْسَماِعیَل، َقاَل اْبُن أَ   

، َعْن َأِبي ِإْسَماِعیُل ْبُن َجْعَفٍر، َأْخَبَرِني َسعْ  ُد ْبُن َسِعیِد ْبِن َقْیٍس، َعْن ُعَمَر ْبِن ثَاِبِت ْبِن اْلَحاِرِث اْلَخْزَرِجيِّ
  ذكر الحدیث.َأیُّوَب اْألَْنَصاِريِّ َرِضَي اُهللا َعْنُه، َأنَُّه َحدََّثُه، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، و 

  ه مسلم دون البخاري.تفّرد ب تخریج الحدیث:  
 ).٦/١٦١فیض القدیر للمناوي (   )٢(
 ).٦/١٦١( المصدر السابق   )٣(
)، وانظر لألهمیة: كشف المشكل من حدیث الصحیحین البن ٨/٥٦شرح النووي على صحیح مسلم (   )٤(

  ).٢/٩٢الجوزي (
 ).٢/١٨١العرف الشذي شرح سنن الترمذي للكشمیري (   )٥(
  ):٢٨٧٣مام النسائي في السنن الكبرى رقم (قال اإل سند الحدیث:   )٦(

= 
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به على ، وحجة من استدل )١(قال الصنعاني: "ولیس فیه دلیٌل على مشروعیة صیام الّدهر"  
 فیكون المشبهات هذه من أفضل الدهر صیام فكان المشبه، من أفضل به المشبهذلك قولهم: "

 یقتضي ال رالمقدّ  األمر في التشبیهوتعقبهم الحافظ ابن حجر بقوله: " .)٢("المطلوب وهو مستحبا
 وستین ئةثالثما صیام مشروعیة تقدیر على الثواب حصول المراد وٕانما ،استحبابه عن فضًال  جوازه

 المشبه أفضلیة على التشبیه یدلّ  فال ،السنة جمیع صیام له یجوز ال فالمكلّ  أن المعلوم ومن ،ایومً 
  .)٣("وجهٍ  كل من به

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

في الحدیث داللة ظاهرة للجمهور في استحباب صیام هذه الستة، بخالف من كرهها كمالٍك  .١
 نّ ظَ یُ  لئّال : "-كما قال النووي–لعلم یصومها، وحجة من كرهها قال: ما رأیت أحًدا من أهل ا

 تترك ال السنة ثبتت وٕاذا الصریح الصحیح الحدیث هذا وموافقیه الشافعي ودلیل ،)٤(وجوبه
 عرفة بصوم ینتقض وجوبها یظن قد وقولهم لها كلهم أو أكثرهم أو الناس بعض لترك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
ِبیُع ْبُن ُسَلْیَماَن، َقاَل: َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َحسَّاَن، َقاَل: َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َحْمَزَة، قَ    اَل: َأْخَبَرِني َیْحَیى ْبُن َأْخَبَرَنا الرَّ

، َعْن َثْوَبا   َن، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدیث.اْلَحاِرِث، َعْن َأِبي َأْسَماَء الرََّحِبيِّ
  تخریج الحدیث:  
) من طریق ١٧١٥) صیام ستة من شوال، رقم (٣٣أخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب الصیام)، باب (  

ي في مسند )، والطبران١٧٩٦)، والدارمي في سننه رقم (٢٢٤١٢صدقة بن خالد، وأحمد في المسند رقم (
)، وابن خزیمة في ٦٣٤) من طریق إسماعیل بن عیاش، والرویاني في مسنده رقم (٩٠٣الشامیین رقم (

)، والبیهقي في فضائل األوقات رقم ٢٣٤٨)، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار رقم (٢١١٥صحیحه (
محمد بن  ) من طریق٢٣٤٩) من طریق یحیى بن حمزة، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار رقم (١٦١(

) من طریق ثور بن ٤٨٥)، وفي مسند الشامیین رقم (١٤٥١شعیب، والطبراني في المعجم الكبیر رقم (
العزیز، وابن المقرئ في معجمه رقم عبد ) من طریق سوید بن٨٩٨یزید،  والطبراني في مسند الشامیین رقم (

  ) من طریق الهیثم بن حمید.١٢٢٩(
  حمد، ثور، سوید، الهیثم) عن یحیى بن الحارث به بنحوه.جمیعهم: (صدقة، إسماعیل، یحیى، م  

  دراسة رجال اإلسناد:
  رجال اإلسناد كلهم ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  ٍإسناده صحیح.

 ).١/٥٨٢سبل السالم للصنعاني (   )١(
 ).٤/٣٠٣نیل األوطار للشوكاني (   )٢(
 ).٤/٢٢٣فتح الباري البن حجر (   )٣(
): "إنما كره ذلك مالك لما خاف من إلحاق عوام ٢/٧٦ي في المنتقى شرح الموّطأ (قال أبو الولید الباج   )٤(

  الناس ذلك برمضان وأن ال یمیزوا بینها وبینه حتى یعتقدوا جمیع ذلك فرضا".
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د اعتذر ابن الجوزي لمن قال بالكراهة بقوله: ، وق)١("المندوب الصوم من وغیرهما وعاشوراء
 .)٢("ِعْندهَما َصحَّ  َما َأو بلغهما، َما الَحِدیث یكون َأن ُیشبه"

 أوائل عن رهاأخّ  أو قهافرّ  فإن ،الفطر یوم عقب متوالیة الستة تصام أن األفضلقال النووي: " .٢
، قال )٣("شوال من است   أتبعه أنه یصدق ألنه ؛المتابعة فضیلة حصلت أواخره إلى شوال

الترمذي في سننه: "اختار ابن المبارك أن تكون ستة أیام في أول الشهر"، وقال: "قد ُروي عن 
 .)٤(ابن المبارك أنه قال: (إن صیام ستة أیاٍم من شواٍل متفّرًقا فهو جائز)"

  

                                                           
  ).٨/٥٦شرح النووي على صحیح مسلم (   )١(
  ).٢/٩٣كشف المشكل من حدیث الصحیحین البن الجوزي (   )٢(
  ).٨/٥٦صحیح مسلم (شرح النووي على    )٣(
  ).٧٥٩) ما جاء في صیام ستة أیاٍم من شوال، رقم (٥٣سنن الترمذي (كتاب أبواب الصوم)، باب (   )٤(



 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع:
ةٍ وبأجورٍ مطلقة

ّ
  املضاعفة بأعمالٍ خاص

  :وفیه ثالثة مباحث
  المبحث األول: مضاعفة األجر بمغفرة الذنوب:

  المبحث الثاني: مضاعفة األجور باستمرار عمله بعد الموت وعدم انقطاعه.
  .المبحث الثالث: مضاعفة األجور بالثواب العام غیر المقید
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  املبحث األول:
  مضاعفة األجر مبغفرة الذنوب

  وفیه مطلبان:
  دمة:المطلب األول: مغفرة الذنوب المتق

  أوًال: الحج دون رفث وال فسوق، والمسح على ركنْي الكعبة.
  ثانًیا: قیام رمضان وصیامه، وقیام لیلة القدر، وصیام عاشوراء.

ثالثًا: المحافظة على الصلوات الخمس، وموافقة تأمین المؤمن تأمین 
  المالئكة في سورة الفاتحة. 

  رابًعا: قراءة سورة الملك، وصالة التسابیح.
ا: النطق بالشهادتین بعد اآلذان، والوضوء بمثل وضوء النبي صلى خامسً 

  اهللا علیه وسلم وصالة ركعتین بعده
  سادًسا: مصافحة المؤمن ألخیه المؤمن.

  سابًعا: صالة مائٍة من المسلمین على المیت.
  ثامًنا: سقیا البهائم والرحمة بالحیوان.

  لحنث.تاسًعا: من یموت له ثالثة من الولد لم یبلغوا ا
  عاشًرا: قول سبحان اهللا والحمد هللا واهللا أكبر عقب الصالة.

  المطلب الثاني: مغفرة الذنوب المتقّدمة والمتأخرة.
  صوم یوم عرفة.  - 
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  المطلب األول: مغفرة الذنوب المتقدمة:
  أوًال: الحج دون رفث وال فسوق، والمسح على ركنْي الكعبة.

 الحج دون رفٍث وال فسوٍق: .١
إال باإلیمان به، وقد أوجبه اهللا عبد إسالم من أركان اإلسالم، وال یصحّ  ركینٌ  ركنٌ  الحجّ 

على من استطاع إلیه سبیًال، وللترغیب فیه أكثر جعل أجر من حّج البیت فلم یرفث ولم یفسق 
  مغفرة ذنوبه كلها، حتى یعود إلى بیته كیوم ولدته أمه.

 َحجَّ  َمنْ ": َیُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َسِمْعتُ : لَ َقا َعْنُه، اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَرْیَرةَ فعن أبي 
  .)١("ُأمُّهُ  َوَلَدْتهُ  َكيَـْومِ  رََجعَ  يـَْفُسْق، َوَلمْ  يـَْرُفْث، فـََلمْ  لِلَّهِ 

، یقول )٢(" عموم شمول اللفظ "فیشمل الحج والعمرة"َمْن َأَتى َهَذا اْلَبْیتَ ویفید لفظ مسلم: "
  .)٣() معناه: قصد، وهو أیًضا أعّم من أن یكون للحّج أو العمرة"حجّ : "لفظ (العیني

  .)٤(")١٩٧(البقرة:  M,  +   *  )L: یقول القاضي عیاض: "هذا من قوله تعالى
"، فالرفث یطلق على الجماع، ویطلق على التعریض به، وعلى الفحش َیْرُفثْ وأما قوله: "

  .)٦(ف بقوله: "الرفث: اسٌم جامٌع لكّل ما یریده الرجل من المرأة"، وعّمم األزهري التعری)٥(في القول
                                                           

  ):١٥٢١) فضل الحج المبرور، رقم (٤قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الحج)، باب ( سند الحدیث:   )١(
، َحدَّثََنا َسیَّاٌر َأُبو الَحَكِم، َقاَل: َسِمْعُت -وهو: ابن الحجاج–ْعَبُة ، َحدَّثََنا شُ -وهو: ابن أبي إیاس–َحدَّثََنا آَدُم 
، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا - وهو: سلمان األشجعي–َأَبا َحاِزٍم 

  َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل، وذكر الحدیث.
  الحدیث: تخریج

)، ١٨١٩) قول اهللا تعالى {فال رفث}، رقم (٩أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب أبواب المحصر)، باب (
)، من طریق ١٣٥٠) في فضل الحج والعمرة ویوم عرفة، رقم (٧٩ومسلم في صحیحه (كتاب الحج)، باب (

هللا عز وجل {وال فسوق ) قول ا١٠شعبة بن الحجاج، والبخاري في صحیحه (كتاب أبواب المحصر)، باب (
) في ٧٩) من طریق سفیان، ومسلم في صحیحه (كتاب الحج)، باب (١٨٢٠وال جدال في الحج}، رقم (

  ) من طریق جریر.١٣٥٠فضل الحج والعمرة ویوم عرفة، رقم (
ا َمْن َأَتى َهذَ ثالثتهم: (شعبة، سفیان، جریر) عن منصور بن المعتمر عن أبي حازم به بمثله، ولفظ مسلم: "

هُ   ".اْلَبْیَت، َفَلْم َیْرُفْث، َوَلْم َیْفُسْق، َرَجَع َكَما َوَلَدْتُه ُأمُّ
  ).٣/٣٨٢فتح الباري البن حجر (   )٢(
  ).١٠/١٥٨عمدة القاري للعیني (   )٣(
 ).٤/٤٦٢إكمال المعلم للقاضي عیاض (   )٤(
 ).٣/٣٨٢فتح الباري البن حجر (   )٥(
 ).١٥/٥٨تهذیب اللغة لألزهري (   )٦(
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هنا: هو "السیئات، وقیل: المعاصي، وقیل: ما أصاب من محارم  )الفسوقـ(وأما المراد ب
اهللا والصید، وقیل: الفسوق: قول الزور، وقیل: الذبح لألنصاب، وقیل: لم یذكر هنا الجدال المذكور 

سوق؛ ألن المجادلة ارتفعت، إنما كانت من العرب وسائر قریش في في اآلیة مع الرفث والف
  .)١(موضوع الوقوف بعرفة أو المزدلفة، فأسلمت قریش وارتفعت المجادلة، ووقف الكل بعرفة"

" أي: "ال َذْنَب له؛ ألّن ما أتى به من العمل قد كّفر سائر َرَجَع َكَیْوِم َوَلَدْتُه ُأّمهُ ومعنى "
َغاِئر والكبائر )٢(ولدته أمه ال ذنب له" ذنوبه، فصار كیوم ن غفران الصَّ ، یقول القرطبي: "َهَذا یَتَضمَّ

، زاد العیني: "وُیَقال: َهَذا ِفیَما یَتَعلَّق ِبَحق اهللا؛ ِألَّن مظالم النَّاس تْحتَاج ِإَلى استرضاء )٣(والتبعات"
كل اْلَحاَالت، َفَما معنى َتْخِصیص َحاَلة  اْلُخُصوم. َفِإن قلت: الَعْبد َمْأُمور باجتناب َما ذكر ِفي

َالة"   .)٤(اْلَحج؟ قلت: ِألَن َذِلك َمَع اْلَحج أسمج وأقبح، كلبس اْلَحِریر ِفي الصَّ

  ومن األحادیث الواردة في هذا الباب أیًضا:

: َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  لَّهُ ال َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه َمْسُعودٍ  ْبن اللَّهِ عبد منها ما رواه
 َوالذََّهِب، الَحِديِد، َخَبثَ  الِكيرُ  يـَْنِفي َكَما َوالذُّنُوبَ  الَفْقرَ  يـَْنِفَيانِ  َفِإنـَُّهَما َوالُعْمَرِة، الَحجِّ  بـَْينَ  تَابُِعوا"

ُرورَةِ  ِلْلَحجَّةِ  َولَْيسَ  َوالِفضَِّة،  . )٥("الَجنَّةُ  ِإالَّ  ثـََوابٌ  الَمبـْ

                                                           
  ).٤/٤٦٢إكمال المعلم للقاضي عیاض (   )١(
  ).٣/٨١المنتقى شرح الموطأ للباجي (   )٢(
 ).٣/٤٦٤المفهم للقرطبي (   )٣(
  ).١٠/١٥٩عمدة القاري للعیني (   )٤(
) ما جاء في ثواب الحج والعمرة، ٢قال اإلمام الترمذي في سننه (كتاب أبواب الحج)، باب ( سند الحدیث:   )٥(

  ):٨١٠رقم (
، َعْن َعْمِرو ْبِن َقْیٍس، - وهو: سلیمان بن حیان–دَّثََنا ُقَتْیَبُة، َوَأُبو َسِعیٍد اَألَشجُّ َقاَال: َحدَّثََنا َأُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر حَ   

اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: َقاَل عبد ، َعنْ - وهو: ابن سلمة–، َعْن َشِقیٍق - وهو: ابن أبي النجود–َعْن َعاِصٍم 
  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث. َرُسولُ 

  تخریج الحدیث:  
)، ٢٦٣١) فضل المتابعة بین الحج والعمرة، رقم (٦أخرجه النسائي في سننه (كتاب مناسك الحج)، باب (  

) من طریق أبي خالد األحمر، وابن أبي ٥٨٧)، والشاشي في مسنده رقم (١٧٢٢والبزار في مسنده رقم (
وعنه: أبو یعلى الموصلي في مسنده رقم –) ١٩٥)، وفي مسنده رقم (١٢٦٣٨شیبة في مصنفه رقم (

)، وأبو ٢/١٢٤)، العقیلي في الضعفاء (١٠٤٠٦)، ومن طریقه: الطبراني في المعجم الكبیر رقم (٤٩٧٦(
الكبیر رقم  ومن طریقه الطبراني في المعجم–) ٣٦٦٩، وأحمد في المسند رقم (- )٤/١١٠نعیم في الحلیة (

  عن أبي خالد األحمر به بنحوه. -)٤/١١٠)، وأبو نعیم في الحلیة (١٢٦٣٨(
  

= 
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  دراسة رجال اإلسناد:  

 عاصم بن بهدلة، وهو: ابن أبي النجود المقرئ: -
وثقه ابن معین وقال مرة: ثقة ال بأس به من نظراء األعمش، وأحمد بن حنبل، وابن سعد وزاد: كثیر الخطأ 

  رعة، والعجلي، والفسوي وزاد: في حدیثه اضطراب، وذكره ابن حبان في الثقات.في حدیثه، وأبو ز 
  وقال الذهبي: وثق، وقال مرة: صدوق، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام.

  وقال أبو حاتم: صالح، وقال أیًضا: محله عندي محل الصدق، صالح الحدیث، وقال النسائي: لیس به بأس.
سوء الحفظ، وقال الدارقطني: في حفظه شيء، وقال البزار: لم یكن بالحافظ، وقال العقیلي: لم یكن فیه إال 

  وال نعلم أحًدا ترك حدیثه على ذلك، وهو مشهور.
)، الطبقات الكبرى البن سعد ٩١٨)، العلل ألحمد رقم (٨٣٠تاریخ أسماء الثقات البن شاهین رقم (

)، تهذیب التهذیب البن ٨٠٧للعجلي رقم ()، الثقات ٦/٣٤١)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٦/٣٢١(
)، الكاشف للذهبي ٧/٢٥٦)، الثقات البن حبان (١٣/٤٧٣)، تهذیب الكمال للمزي (٥/٣٩حجر (

)، الضعفاء للعقیلي ٣٠٥٤)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (١٧١)، من ُتكّلم فیه وهو موثق رقم (١/٥١٨(
  ).٣٣٨)، سؤاالت البرقاني للدارقطني رقم (١٣٥٨رقم (

): "روى له البخاري ٣/٤٣٥قال الباحث: هو صدوق، وأوسط األقوال فیه قول الذهبي في تاریخ اإلسالم (
مقروًنا بغیره، وكذلك مسلم، ویصحح الترمذي حدیثه، فأما في القراءة فثْبٌت إماٌم، وأما في الحدیث فحسن 

  ): هو حسن الحدیث.٢/٣٥٧الحدیث"، وقال في المیزان (
 حمر سلیمان بن حیان:أبو خالد األ -

وثقه علي بن المدیني، وابن معین وقال: ثقة ثقة، وقال مرة: لیس به بأس، وقال مرة: صدوق ولیس حجة، 
وابن سعد، والعجلي وزاد: ثبت، وأبو هاشم الرفاعي، والذهبي وقال مرة: صدوق إمام، وذكره ابن حبان في 

  الثقات، وقال مرة: من متقني أهل الكوفة.
  ائي: لیس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن حجر: صدوق یخطئ.وقال النس

اهللا بن حسن، فأما أمر عبد قال الخطیب البغدادي: كان سفیان یعیب أبا خالد بخروجه مع إبراهیم بن
  الحدیث فلم یكن یطعن علیه فیه.

األصل كما قال ابن  وقال ابن عدي: له أحادیث صالحة، وٕانما أتي من سوء حفظه فیغلط ویخطئ، وهو في
  معین: صدوق ولیس بحجة.

روایة –)، تاریخ ابن معین ٢/٩٦( - روایة ابن محرز–)، تاریخ ابن معین ١١/٣٩٤تهذیب الكمال للمزي (
)، من تكلم فیه وهو ٦٦٣)، الثقات للعجلي رقم (٦/٣٩١)، الطبقات الكبرى البن سعد (٤١٠رقم ( -الدارمي

)، مشاهیر علماء ٦/٣٩٥)،  الثقات البن حبان (١/٤٥٨للذهبي ()، الكاشف ١٤٣موثق للذهبي رقم (
)، تقریب التهذیب البن حجر ٤/١٠٦)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (١٣٦١األمصار البن حبان رقم (

  ).٤/٢٧٨)، الكامل البن عدي (١٠/٢٨)، تاریخ بغداد للخطیب (٢٥٤٧رقم (
حجة فتعقبه الذهبي بقوله في (من تكلم فیه وهو موّثق) رقم قال الباحث: هو صدوق، وأما قول ابن معین لیس ب

): ٩/٢٠): "قال ابن معین وحده لیس بحجة" في إشارة منه إلى عدم ارتضاء هذا القول، وقال في السیر (١٤٣(
اهللا بن حسن، وحدیثه محتّج به في سائر عبد "كان موصوًفا بالخیر والّدین، وله هفوة، وهي خروجه مع إبراهیم بن

): "أبو خالد مجتجٌّ به في الكتب، ولكن ما هو في الثبت مثل یحیى ٤/٨٥٩ألصول"، وقال في تاریخ اإلسالم (ا
  اهللا بن حسن، وكان مذكوًرا بالخیر والدین".عبد القطان، وله هفوة في شبیبته، خرج مع إبراهیم بن

= 
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، فإنه ینفي الفقر ویزیله، و"هو )١("فحجوا اعتمرتم إذا أو فاعتمروا، حججتم اإذومعناه: "
 :الفقر وٕازالته، ")٢(یحتمل الفقر الظاهر بحصول غنى الید، والفقر الباطن بحصول غنى القلب"

 والعمرة الحجّ  متابعة لمثّ ، وٕاضافة إلیه یمحو الذنوب الصغیرة والكبیرة، و")٣("بالمال الصدقة كزیادة
 مركوز اإلنسان ألنّ  معدنه؛ من استصحبه الذي اإلبریز الذهب خبث النار بإزالة الذنوب إزالة يف

 فكیف ،امعصومً  كان إذا هذا عنه، تزیلها ریاضة ىإل یحتاجو  والغضبیة، نیةاالشهو  القوة تهجبلّ  في
 من اتالریاض ألنواع جامع والحج المعاصي؟ في امنهمكً  العذار، خلیع النفس، هوى تابع بمن

 ومفارقة المهالك، واقتحام المهامه وقطع والسهر، والعطش بالجوع النفس وجهد المال، إنفاق
   .)٤("واألخدان اإلخوان ومهاجرة األوطان،

الحدید وبدأ به مع كونه أشّد المنطبعات صالبًة، وأكثرها خبثًا، "إشارة إلى أن الفقر  وخّص 
 .  )٥(هما المداومة على النسكین"یزیل ،وٕاِن اشتّد، والذنوب وٕان خبثت وعظمت

ْسَالمَ  اهللاُ  َجَعلَ  َلمَّاوعن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه قال:  -  َصلَّى النَِّبيَّ  َأَتْیتُ  َقْلِبي ِفي اْإلِ
 يَا َلكَ  َما": َقالَ  َیِدي، َفَقَبْضتُ : َقالَ  َیِمیَنُه، َفَبَسطَ  َفْألَُباِیْعَك، َیِمیَنكَ  اْبُسطْ : َفُقْلتُ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ 

 َأَما": َقالَ  ِلي، ُیْغَفرَ  َأنْ : ُقْلتُ  "؟ِبَماَذا َتْشَتِرطُ ": َقالَ  َأْشَتِرَط، َأنْ  َأَرْدتُ : ُقْلتُ : َقالَ  "؟َعْمُرو
ْسَالمَ  َأنَّ  َعِلْمتَ  َلُه؟ َكانَ  َما يـَْهِدمُ  اْإلِ َلَها؟ َكانَ  َما تـَْهِدمُ  اْلِهْجَرةَ  َوَأنَّ  قـَبـْ  َما يـَْهِدمُ  اْلَحجَّ  َوَأنَّ  قـَبـْ

َلهُ  َكانَ    .)٦("؟قـَبـْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

    الحكم على الحدیث:
یمان وكالهما صدوقان، وقال الترمذي عقبه: "َحِدیُث اْبِن َمْسُعوٍد َحِدیٌث َحَسٌن إسناده حسن؛ فیه عاصم وسل

  َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َحِدیِث اْبِن َمْسُعود".
  ).٦/١٩٤٥شرح المشكاة للطیبي (   )١(
 ).٣/٤٥٤تحفة األحوذي للمباركفوري (   )٢(
  ).٦/١٩٤٥شرح المشكاة للطیبي (   )٣(
 ).٦/١٩٤٥( المصدر السابق   )٤(
  ).١/٢٣٤فیض القدیر للمناوي (   )٥(
) كون اإلسالم یهدم ما قبله، وكذا ٥٤قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب ( سند الحدیث:   )٦(

  ):١٢١الهجرة والحج، رقم (
، َوإِْسَحاقُ    َقاِشيُّ ، َوَأُبو َمْعٍن الرَّ ُد ْبُن اْلُمثَنَّى اْلَعَنِزيُّ ْبُن َمْنُصوٍر، ُكلُُّهْم َعْن َأِبي َعاِصٍم َواللَّْفُظ ِالْبِن  َحدَّثََنا ُمَحمَّ

اُك َیْعِني َأَبا َعاِصٍم، َقاَل: َأْخَبَرَنا َحْیَوُة ْبُن ُشَرْیٍح، َقاَل: َحدَّثَِني َیِزی حَّ ُد ْبُن َأِبي َحِبیٍب، َعِن اْلُمثَنَّى، َحدَّثََنا الضَّ
، َقاَل:    َحَضْرَنا َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص، َوُهَو ِفي ِسَیاَقِة اْلَمْوِت، وذكر القصة والحدیث بطولها.اْبِن ِشَماَسَة اْلَمْهِريِّ

  تفّرد به مسلم دون البخاري. تخریج الحدیث:  
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 أو صغیرةً  غیرها، أو كانت مظلمة ،امطلقً  قبله كان ما یهدم اإلسالمقال التوربشتي: "
 العبد بین التي الكبائر بغفران فیهما یقطع وال المظالم، رانیكفّ  ال فإنهما والحج الهجرة وأما ،كبیرةً 

 بحقوق تتعلق التي الكبائر هدمهما ویحتمل المتقدمة، لصغیرةا هدمهما على الحدیث فیحمل ومواله،
 اتفاق وعلیه المفصل، إلى المجمل فرددنا الدین أصول من ذلك عرفنا. التوبة بشرط العباد

 وفیه ،متابعته في اوترغیبً  ،بشارته في اتأكیدً  اإلسالم مع والحج الهجرة ذكر ماإنّ ، و")١("الشارحین
  .)٢("قبله ما ریكفّ  بمفرده واحدٍ  كلّ  وأنّ  ،ثةالثال من كلٍّ  موقع مظَ عِ 

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

" أّن النبّي صّلى اهللا علیه وسلم قاله وهو بمّكة؛ "ألّن َمْن َحّج َهَذا اْلَبْیتَ یستفاد من قوله: " .١
 .)٣() ُیَشار إلى الحاضر"َهَذابـ (

فیه أّنه ال بأس أن یقصد بالعبادة طلب الرزق ": "َیْنِفَیاِن اْلَفْقرَ قال الّصْنعاني في قوله: " .٢
 .)٤(كاألْجر"

قال المناوي: "فیه مشروعیة إدامة الحج والعمرة، وٕاحیاء الكعبة وٕایقاع المناسك بهما، وهو  .٣
 .)٥(في كّل عام فرض كفایة على القادرین وٕان حّجوا، وقد جبلت القلوب على محبة ذلك"

  

 لمسح على ركنْي الكعبة:ا .٢
إلى كثرة الطواف ة من أعظم األماكن التي شرفها اهللا، وأحب عبادتها، وندب ُتعّد الكعب

  حولها، وخّص بعض عبادات بها لها عظیم األجر، من ذلك: المسح على ركنْي الكعبة.
ْكَنْینِ  َعَلى ُیَزاِحمُ  َكانَ  مارضي اهللا عنه ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ ، ُعَمْیر ْبنِ  ُعَبْیدِ  َعنْ ف  َرَأْیتُ  َما ِزَحاًما الرُّ

 َعَلى ُتَزاِحمُ  ِإنَّكَ  الرَّْحَمِن،عبد َأَبا َیا: َفُقْلتُ  َیْفَعُلُه، َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َأَحًدا
ْكَنْینِ   َأْفَعْل، ِإنْ : َفَقالَ  َعَلْیِه، َزاِحمُ یُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َأَحًدا َرَأْیتُ  َما ِزَحاًما الرُّ

  .)٦("ِلْلَخطَايَا َكفَّارَةٌ  َمْسَحُهَما ِإنَّ ": َیُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َفِإنِّي

                                                           
  ).١/١٠٢نقله القاري في مرقاة المفاتیح (   )١(
  ).٢/١٦٧فیض القدیر للمناوي (   )٢(
 ).١٠/١٥٨عمدة القاري للعیني (   )٣(
 ).١/٤٨٢ر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (التنوی   )٤(
  ).١/٢٣٤فیض القدیر للمناوي (   )٥(
) ما جاء في استالم الركنین، رقم ١١١قال اإلمام الترمذي في سننه (كتاب الحج)، باب ( سند الحدیث:   )٦(

)٩٥٩:(  
= 
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، یقول )١(ومعناه أن ابن عمر كان یغالب الناس على الركنین، ویزاحمهم زحاًما غیر مؤذٍ 
 في أو األشواط، جمیع في یكون أن یحتمل وهویقول القاري: "و  ،)٢("اعظیمً  ازحامً : أي"الطیبي: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
، َعْن َعَطاِء ْبِن السَّاِئِب، -ید الضبيالحمعبد وهو: ابن–َقاَل: َحدَّثََنا َجِریٌر  -وهو: ابن سعید–َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة 

ْكَنْیِن، وذكر الحدیث.-اهللاعبد وهو:–َعْن اْبِن ُعَبْیِد ْبِن ُعَمْیٍر    ، َعْن َأِبیِه، َأنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن ُیَزاِحُم َعَلى الرُّ
  تخریج الحدیث:

اف بالبیت، رقم ) ذكر الفضل في الطو ١٣٤أخرجه النسائي في سننه (كتاب مناسك الحج)، باب (
) ١٣٤٤٦)، والطبراني في المعجم الكبیر رقم (٣٩٣٧)، ورقم (٣٩١٦)، وفي السنن الكبرى رقم (٢٩٢٢(

) عن همام بن یحیى، والطبراني في المعجم ٢٠١١من طریق حماد بن زید، وأبو داود الطیالسي رقم (
بن یحیى، وأحمد في المسند رقم ) من طریق همام ١٣٠)، وابن بشران في أمالیه رقم (١٣٤٣٩الكبیر رقم (

)، والبیهقي في ٥٦٨٩)، ورقم (٥٦٨٨) عن ُهشْیم بن بشیر، وأبو یعلى الموصلي في مسنده رقم (٤٤٦٢(
) عن ٥٦٢١)، و(٤٥٨٥) من طریق هشیم بن بشیر، وأحمد في المسند رقم (٩٤٣١السنن الكبرى رقم (

، والخطیب البغدادي في تلخیص المتشابه في )١٣٤٣٨سفیان الثوري، والطبراني في المعجم الكبیر رقم (
)، وأحمد في المسند رقم ٨٨٧٧) من طریق الثوري، وعبد الرزاق الصنعاني في مصّنفه رقم (١/٣٣الرسم (

) من طریق معمر بن راشد، ١٣٤٣٨) عن معمر بن راشد، والطبراني في المعجم الكبیر رقم (٥٦٢١(
من طریق أبي  -)٨٣٢كما في المنتخب رقم (–بن حمید  ) عن روح، وعبد٥٧٠١وأحمد في المسند رقم (

) من طریق الفضیل بن عیاض، ٣٣٩األحوص، وابن شاهین في الترغیب في فضائل األعمال رقم (
الحمید، والبیهقي في السنن الكبرى رقم عبد ) من طریق جریر بن١٧٩٩والحاكم في المستدرك رقم (

  ) من طریق شجاع بن الولید.٩٢٦٠(
 (حماد، همام، هشیم، سفیان الثوري، معمر، روح، أبو األحوص، الفضیل بن عیاض، جریر بنجمیعهم:   

  الحمید، شجاع بن الولید) عن عطاء بن السائب به بنحوه.عبد
  دراسة رجال اإلسناد:  

هو ثقة، لكنه اختلط فرّد العلماء من حدث عنه بعد ) و ١٧٧سبقت ترجمته ص (عطاء بن السائب:  -
): "یحصل ٧/٢٠٦ن سمع منه قبل االختالط فحدیثه صحیح، قال ابن حجر في التهذیب (االختالط، وأما م

لنا من مجموع كالمهم أن سفیان الثوري، وشعبة، وزهیًرا، وزائدة، وحماد بن زید، وأیوب عنه صحیح، ومن 
  ).٣٣عداهم یتوقف فیه". وانظر لألهمیة: المختلطین للعالئي رقم (

  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  حكم على الحدیث:ال

إسناده صحیح، وأما اختالط عطاء فغیر مؤّثر فإنه قد روى عنه هذا الحدیث: سفیان الثوري وحماد بن زید   
   وهما ممن سمعا منه قبل االختالط. -كما سبق في التخریج–

  ).٥/١٧٩١انظر: مرقاة المفاتیح للقاري (   )١(
 ).٦/١٩٨٣شرح المشكاة للطیبي (   )٢(
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 بدء في إال االستالم في حامالزّ  أحبّ  ال، ویقول الشافعّي: ")١("أحوالها آكد فإنهما خره،آو  أوله،
   .)٢("لألنام أذى فیه یحصل ال ازدحام المراد لكنّ  وآخره، الطواف،

  ة مذهبان عند الصحابة:والستالم أركان الكعب

یستلم جمیع األركان األربعة، وهو مذهب: معاویة بن أبي سفیان، وعبد اهللا بن الزبیر، وأنس  .١
 ، وغیرهم.رضي اهللا عنهم بن مالك

هما المقصودان في حدیث الباب، وهو مذهب: و ال یستلم إال الركن األسود والركن الیماني،  .٢
؛ ألنهما على قواعد إبراهیم رضي اهللا عنهم عمر ابن عباس وعمر بن الخطاب وعبد اهللا بن

 البیت منتهى َعَلى مبنیان ألنهما الیمانیین؛ إال یستلم لم إنما، یقول الطحاوي: ")٣(علیه السالم
 َعَلى اإلجماع وقام البیت، من وهو وراءهما الحجر ألن اآلخرین؛ بخالف یلیهما مما

 .)٤("األولین

قول األول بقوله: "إنما كان ابن الزبیر یستلمهّن كلهّن؛ ألنه وقد اعتذر ابن التین ألصحاب ال
، وقال الداودي: "جعلهما عوًضا من الركنین الذین بقیا في الحجر"، ثم قال: )٥(استوفى القواعد"

  .)٦("وظن معاویة أنهما هما ركنا البیت الذي وضع علیه من أول"

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

  .)٧("هالتحصی في ةوالمشقّ  عبالتّ  وارتكاب ،الفضائل على الحرص هفیقال المباركفوري: " .١

: َقالَ اهللا بن السائب رضي اهللا عنه عبد عند الركنین: ما رواه ذكرهامن األدعیة المستحب  .٢
نـَْيا ِفي آتَِنا رَبـََّنا" :الرُّْكَنْینِ  َبْینَ  َما َیُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ   َوِفي َحَسَنةً  الدُّ
 المراد أن العلم أهل أكثر علیه الذي، یقول القرطبي: )٨("النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنًة، اْآلِخَرةِ 

                                                           
  ).٥/١٧٩١قاة المفاتیح للقاري (انظر: مر    )١(
 ).٢/١٨٧األم للشافعي (   )٢(
 ).٩/٢٥٥عمدة القاري للعیني (   )٣(
  ).٢/١٨٤شرح معاني اآلثار للطحاوي (   )٤(
 ).٣٨٨-١١/٣٨٧نقله ابن الملقن في التوضیح (   )٥(
  ).١١/٣٨٨( المصدر السابق   )٦(
 ).٩/١١٥مرعاة المفاتیح (   )٧(
) الدعاء في الطواف، رقم ٥١مام أبو داود في سننه (كتاب المناسك)، باب (قال اإل سند الحدیث:   )٨(

)١٨٩٢:(  
= 
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 حسنة فإن كله، هذا یقتضي اللفظ فإن الصحیح هو وهذا: قال. واآلخرة الدنیا نعیم بالحسنتین
 الجنة اآلخرة وحسنة البدل، على حسناتال من حسنة لكل محتمل فهو الدعاء سیاق في نكرة

 الركنین بین الطواف في المذكورة باآلیة الدعاء مشروعیة على یدل والحدیث، ")١(بإجماع
 .)٢("الیمانیین

  

  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
، َعْن َیْحَیى -الملكعبد وهو:–، َحدَّثََنا ِعیَسى ْبُن ُیوُنَس، َحدَّثََنا اْبُن ُجَرْیٍج -وهو: ابن مسرهد–َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد   

اللَِّه ْبِن السَّاِئِب، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه عبد ، َعنْ -وهو: عبید المكي–ْبِن ُعَبْیٍد، َعْن َأِبیِه 
  َوَسلََّم َیُقوُل، وذكر الحدیث.

من  -)٦٢ومن طریقه ابن حزم في حجة الوداع رقم (–) ٣٩٢٠رقم (أخرجه النسائي في السنن الكبرى   
  طریق یحیى القطان عن ابن جریج به بمثله.

)، ومن طریقه: ١٥٣٩٨وعنه أحمد في المسند رقم (–) ٨٩٦٣اق الصنعاني في مصنفه رقم (الرز عبد أخرجه  
والمحاملي في الدعاء رقم  )،٤٥٦)، وابن الجارود في المنتقى رقم (١٦٩الفاكهي في أخبار مكة رقم (

وابن )، ١٥٨عن ابن جریج، وابن سعد في الطبقات الكبرى رقم ( - )٨٥٩)، والطبراني في الدعاء رقم (٦٣(
ومن -)١٥٣٩٩)، وأحمد في مسنده رقم (٨٧٤)، وفي مسنده رقم (٢٩٦٣٢أبي شیبة في مصنفه رقم (

)، والبیهقي في السنن ٢٧٢١)، وابن خزیمة في صحیحه رقم (١٦٧٣طریقه الحاكم في المستدرك رقم (
  ) من طریق ابن جریج به بنحوه.٩٨٩٨)، وفي معرفة السنن واآلثار رقم (١٦٣١الصغیر رقم (

  قال الحاكم عقب الحدیث: "حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه".  
  دراسة رجال اإلسناد:

 عبید المكي وهو والد یحیى بن عبید المخزومي مولى السائب: -
  ذكره ابن حبان في الثقات وقال: له صحبة، وقال مرة: یقال إن ألبیه صحبة، وقال ابن حجر: مقبول.

  ).٤٤٠٦)، تقریب التهذیب رقم (٥/٥٢٩)، (٥/١٣٧الثقات البن حبان (
)، والحاكم في المستدرك ٢٧٢١قال الباحث: هو صدوق، وقد صحح حدیثه ابن خزیمة في صحیحه رقم (

  ).١٦٧٣رقم (
) في المرتبة ٨٣ثقة لكنه مدلس، وقد ذكره ابن حجر في طبقات المدلسین رقم ( عبد الملك بن جریج: -

 تصّرح بالسماع.الثالثة من مراتب المدلسین التي یجب أن 
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

    الحكم على الحدیث:
إسناده حسن من أجل عبید المكي فإنه صدوق، أما عنعنة ابن جریج فقد زالت بتصریحه بالسماع في روایته 

 .- كما في التخریج–
 ).٧/٣٠انظر: المفهم للقرطبي (   )١(
 ).٩/١١٦مرعاة المفاتیح للمباركفوري (   )٢(
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  ثانًیا: قیام رمضان وصیامه، وقیام لیلة القدر، وصیام عاشوراء.

 قیام رمضان وصیامه: .١

ن أفضل الشهور، ورّتب فیه من األجور ما أكرم اهللا أّمة اإلسالم بشهٍر فضیٍل، یعّد م
  یشمل نهاره ولیله، فجعل صیام نهاره وقیام لیله من الموجبات للمغفرة.

 َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ ف
  .)١("َذنِْبهِ  ِمنْ  تـََقدَّمَ  َما هُ لَ  ُغِفرَ  َواْحِتَسابًا ِإيَمانًا

 َرَمَضانَ  قَامَ  َمنْ ": َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  رضي اهللا عنه، ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ و 
  .)٢("َذنِْبهِ  ِمنْ  تـََقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َواْحِتَسابًا، ِإيَمانًا

ا یقول ابن بطال: "یعني: مصّدًقا بفرض صیامه، ومصّدًقا ": كمإيمانًا واحتسابًاومعنى "
بالثواب على قیامه وصیامه، ومحتسًبا مریًدا بذلك وجه اهللا، بریًئا من الریاء والسمعة، راجًیا علیه 

                                                           
) صوم رمضان احتساًبا من ٢٨قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب ( حدیث:سند ال   )١(

  ):٣٨اإلیمان، رقم (
ُد ْبُن ُفَضْیٍل، َقاَل: َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َسِعیٍد، َعْن أَ  ُد ْبُن َسَالٍم، َقاَل: َأْخَبَرَنا ُمَحمَّ  وهو: ابن–ِبي َسَلَمَة َحدَّثََنا ُمَحمَّ

  ، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.- من بن عوفالرحعبد
  تخریج الحدیث:

) من صام رمضان إیماًنا واحتساًبا ونّیًة، رقم ٦أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب الصوم)، باب (
) الترغیب في قیام رمضان وهو ٢٥صرها)، باب ()، ومسلم في صحیحه (كتاب صالة المسافرین وق١٩٠١(

 ) من طریق هشام الدستوائي عن یحیى بن سعید به بنحوه.٧٦٠التراویح، رقم (
) تطوع قیام رمضان من اإلیمان، ٢٧قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

  ):٣٧رقم (
وهو: –، َعِن اْبِن ِشَهاٍب - وهو: ابن أنس–، َقاَل: َحدَّثَِني َماِلٌك -أویس وهو: ابن أبي–َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل 

  الرَّْحَمِن، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدیث.عبد ، َعْن ُحَمْیِد ْبنِ -الزهري
  تخریج الحدیث:

 ) عن٢٠٠٩) فضل من قام رمضان، رقم (١ب صالة التراویح)، باب (أخرجه البخاري في صحیحه (كتا
) الترغیب في قیام ٢٥اهللا بن یوسف، ومسلم في صحیحه (كتاب صالة المسافرین وقصرها)، باب (عبد

  ) عن یحیى بن یحیى، كالهما (عبد اهللا، یحیى) عن مالك به بمثله.٧٥٩رمضان وهو التراویح، رقم (
) من ٢٠٠٨) فضل من قام رمضان، رقم (١ه (كتاب صالة التراویح)، باب (وأخرجه البخاري في صحیح

طریق اللیث بن سعد، عن ُعَقْیل بن خالد، ومسلم في صحیحه (كتاب صالة المسافرین وقصرها)، باب 
  الرزاق عن معمر بن راشد.عبد ) من طریق٧٥٩) الترغیب في قیام رمضان وهو التراویح، رقم (٢٥(

 الرحمن عن أبي هریرة به بنحوه.عبد عمر) عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بنكالهما: (ُعَقیل، م
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، ویقول ابن الجوزي: "أْي تصدیًقا بالمعبود اآلمر له، وعالًما بفضیلة القیام ووجوب الصیام، )١(ثوابه"
، وقال ابن األثیر: "االحتساب )٢(قاب تركه، ومحتسًبا جزیل أجره، وهذه صفة المؤمن"وخوًفا من ع

في األعمال الصالحة وعند المكروهات هو البدار إلى طلب األجر وتحصیله بالتسلیم والصبر، أو 
یه فإنه . وعل)٣(باستعمال أنواع البّر، والقیام بها على الوجه المرسوم فیها؛ طلًبا للثواب المرجّو منها"

 وعده على كاًال واتّ  ،تعالى ألمره امتثاًال  صافیة وطویة خالصة بنیة الصوم والقیامب اإلتیان ینبغي"
 بل ،الوطر قضاء عن الكفّ  وكلفة ،والعطش الجوع أذى من یصیبه لما وماللةٍ  كراهیةٍ  غیر من

  .)٤("همضاضت ویستلذّ  ،انصرامه سرعة یتمنى وال ،أیامه طول في والتعب النصب یحتسب

و"هذا دلیٌل بّیٌن أّن األعمال الصالحة ال تزكو وال تتقبل إال مع االحتساب وصْدق 
، وفیه "دلیٌل على أّن األعمال الصالحة إنما یقع بها غفران الذنوب وتكفیر السیئات مع )٥(النیات"

  .)٦(صدق النّیات"

اآلخر، إذ المؤمن ال یكون ) یغني عن إیماًنا واحتساًبا"فإن قیل: كلٌّ من الّلفظْین وهما: (
إال محتسًبا، والمحتسب ال یكون إال مؤمًنا، فهل لغیر التأكید فیه فائدٌة أم ال؟ الجواب: المصّدق 
لشيٍء رّبما ال یفعله مخلًصا، بل للریاء ونحوه، والمخلص في الفعل ربما ال یكون مصّدًقا بثوابه 

  .)٧(و الفائدة هو: التأكید، ونعمت الفائدة"وبكونه طاعًة مأموًرا به، سبًبا للمغفرة ونحوه، أ
": "قوٌل عامٌّ ُیرجى لمن فعل ما ذكره في الحدیث أن یغفر ُغِفر َلُه َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبهِ وقوله: "

، و"كّل هذه الفضائل تحصل )٨(له جمیع الذنوب صغیرها وكبیرها؛ ألنه لم یستثن ذنًبا دون ذنٍب"
  .)٩(واهللا أعلم" سواء تّم عدد رمضان أم نقص

                                                           
  ).١/٩٥شرح ابن بطال على صحیح البخاري (   )١(
)، ونقله ابن الجوزي بتصّرٍف عن ابن هبیرة في ٣/٣٧٦كشف المشكل من حدیث الصحیحین البن الجوزي (   )٢(

 ).٦/١٨٧اإلفصاح عن معاني الصحاح (
 ).١/٣٨٢في غریب الحدیث واألثر البن األثیر (النهایة    )٣(
  ).٦/١٦٠فیض القدیر للمناوي (   )٤(
  ).٤/٢١شرح ابن بطال على صحیح البخاري (   )٥(
  ).٧/١٠٦البر (عبد التمهید البن   )٦(
  ) مع تصّرٍف یسیٍر.١/١٥٩الكواكب الدراري للكرماني (   )٧(
  ).٥/٢٧٥سنن أبي داود للعیني ( )، شرح٤/١٥٠شرح ابن بطال على صحیح البخاري (   )٨(
  ).٧/١٩٩شرح النووي على صحیح مسلم (   )٩(
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 اأمرً  واحدٍ  كلّ  ىعل برتّ و  واإلحیاء، والقیام الصیام من الثالث الخالل ذكریقول الطیبي: "
 :تعالي اهللا قال نیة،االرب العواطف بعنومست اإللهیة، الفتوحات نتیجة بأنه اإشعارً  ؛الغفران من اواحدً 

M &  %  $  #  "      ! /  .   -  ,  +  *  )  (  'L الف) :١(")٢- ١تح(.  

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

 یسیرٍ  بقیامٍ  ذلك یحصل بل ،لیله جمیع قیام رمضان بقیام المراد لیسقال ولي الدین العراقي: " .١
 وبصالة ،ذلك في كالمعتاد اإلمام وراء التراویح وبصالة ،دالتهجّ  مطلق في كما ،اللیل من

وي أن القیام یحصل بصالة التراویح، فقد عّلق ، وأما قول النو )٢("جماعةٍ  في والصبح العشاء
 یكون ال رمضان قیام أن ال القیام من المطلوب بها یحصل أنه :یعنيعلیه الشوكاني بقوله: "

 . )٣("التراویح صالة رمضان بقیام المراد أن على اتفقوا: فقال الكرماني وأغرب، بها إال

 وسلم علیه اهللا صلى ألنه ؛إیمانٌ  ألعمالا أنّ  على اأیضً  حجةٌ  الحدیث هذاقال ابن بطال: " .٢
 .)٤("اإیمانً  والقیام الصیام جعل

 الجماعة فیه یبیح وظاهره رمضان قیام فضل :الفقه من الحدیث هذا فيالبر: "عبد قال ابن .٣
 .)٥("الخیر فعل إلى اهللا ندب وقد خیر فعل كله ذلك ألن واالنفراد

ا ترك الصوم فیه ولو لم یكن مریًضا لكان قال الكرماني: "فإن قیل: المعذور كالمریض إذ .٤
صائًما، وكانت نیته الصوم لوال العذر هل یدخل تحت هذا الحكم؟ الجواب: نعم، كما أن 

 .)٦(المریض إذا صّلى قاعًدا لعذٍر له ثواب صالة القائم، قاله األئمة"

 فضائل ومن السنن، من رمضان قیام أنّ  يف المسلمین بین خالف القال القاضي عیاض: " .٥
 إلى لتفتیُ  ال لمن إال األمر منكر غیر فیه لمرغَّبٌ  فیه الجمع وأنّ  الخیر، ومندوبات األعمال

 .)٧("المبتدعة من قوله
  

                                                           
  ).٥/١٥٧٣شرح المشكاة للطیبي (   )١(
 ).٤/١٦١طرح التثریب للعراقي (   )٢(
  ).٣/٦١نیل األوطار للشوكاني (   )٣(
 ).١/٩٥شرح ابن بطال على صحیح البخاري (   )٤(
  ).٧/١٠٥البّر (عبد التمهید البن   )٥(
  ).١/١٥٩لكواكب الدراري للكرماني (ا   )٦(
 ).٣/١١٣إكمال المعلم للقاضي عیاض (   )٧(
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 قیام لیلة القدر: .٢

-  .         /  M ل اهللا لیالي رمضان عن غیرها بوجود لیلٍة فاضلٍة قال فیها سبحانه: فضّ 
  2  1  0L  :امها إیماًنا واحتساًبا مغفرة ذنوبه.وجعل أجر من ق )،٣(القدر  

َلةَ  قَامَ  َمنْ " :َقالَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  ،t ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ ف  ِإيَمانًا الَقْدرِ  لَيـْ
  .)١("َذنِْبهِ  ِمنْ  تـََقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  ابًاَواْحِتسَ  ِإيَمانًا َرَمَضانَ  َصامَ  َوَمنْ  َذنِْبِه، ِمنْ  تـََقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َواْحِتَسابًا،

اهللا تعالى قدر فیها أو یقدر فیها أمور السنة، أو لعظم  ": "أنّ لیلة القدروسبب تسمیتها بـ "
  .)٢(قدرها، أو لعظم قدر الطاعات فیها وجزیل ثوابها"

یغني عن  - )لقدرقیام لیلة ا) و(قیام رمضانیقصد: (–یقول النووي: "قد ُیَقال" إن أحدهما 
اآلخر؟ وجوابه َأْن ُیَقال: قیام رمضان من غیر موافقة لیلة القدر ومعرفتها سبٌب لغفران الذنوب، 

  . )٣(وقیام لیلة القدر لمن وافقها وعرفها سبٌب للغفران وٕان لم یقم غیرها"

كر قال ولّي الدین العراقي معّلًقا: "األحسن عندي الجواب بأنه علیه الصالة والسالم ذ
  للغفران طریقْین:

  .بكماله رمضان شهر قیام وهي ،شاقة طویلة أنها إال ،ایقینً  تحصیلها یمكن :أحدهما

 لیلة قیام وهي ،قصیرة مختصرة أنها إال والتخمین الظن هو إنما فیها الیقین إلى سبیل ال :والثاني
 غیر قامها لو بل ،معرفتها على القدر لیلة بقیام المغفرة حصول یتوقف وال ،خاصة القدر

  .)٤("ابتغائها بقصد قام إنما یكون أن بشرط لكن ذنبه من تقدم ما له غفر بها عارف

                                                           
) من صام رمضان إیماًنا واحتساًبا ٦قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الصوم)، باب ( سند الحدیث:   )١(

  ):١٩٠١ونّیة، رقم (
، َعْن َأِبي َسَلَمَة -وهو: ابن أبي كثیر–، َحدَّثََنا َیْحَیى -دستوائيوهو: ال–َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن ِإْبَراِهیَم، َحدَّثََنا ِهَشاٌم   

، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َقاَل، -الرحمن بن عوفعبد وهو: ابن–
  وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:  
) الترغیب في قیام رمضان وهو ٢٥الة المسافرین وقصرها)، باب (أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب ص  

  ) من طریق معاذ بن هشام، عن أبیه هشام الدستوائي به بمثله. ٧٦٠التراویح، رقم (
  ).١٣/٥٧٢التوضیح البن الملقن (   )٢(
  ).٦/٤١شرح النووي على صحیح مسلم (   )٣(
  ).٤/١٦٤طرح التثریب للعراقي (   )٤(
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 لم من أو القدر، لیلة لقیامه ؛له فیغفر رمضان یقم لم فیمن هذا لعلقال القاضي عیاض: "
 لیلة قةمواف غیر من رمضان قیام من المراد، لذلك قال العیني: ")١(ا"واحتسابً  اإخالصً  قیامه یكن

  .)٢("اآلخر عن حدهماأ نِ غْ یُ  فلم القدر،

: َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ وفي روایة أخرى 
َلةَ  يـَُقمْ  َمنْ "   . )٣("َذنِْبهِ  ِمنْ  تـََقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َواْحِتَسابًا، ِإيَمانًا الَقْدرِ  لَيـْ

، قال ولّي الدین )٤(قال النووي: "من یقم لیلة القدر فیوافقها معناه: یعلم أنها لیلة القدر"
 لیلة بقصد قامها التي اللیلة تلك أن الواقع یكون أن لها موافقته أو له توفیقها معنى إنما العراقي: "

 الموافقة معنى أن من يالنوو  ذكره وما ذلك هو یعلم لم وٕان األمر نفس في القدر لیلة هي القدر
  .)٥("یساعده المعنى وال هذا یقتضي ما اللفظ في ولیس مردود القدر لیلة بأنها العلم

قال ابن الجوزي معّلًقا على من وافق لیلة القدر: "هذا دلیٌل على زیادة أجر المجتهد إذا 
   .)٦(أصاب"

لیلة المباركة ما روته لذلك ناسب أن یكون من جملة دعائه صلى اهللا علیه وسلم في هذه ال
 ِفیَها؟ َأُقولُ  َما الَقْدرِ  َلْیَلةُ  َلْیَلةٍ  َأيُّ  َعِلْمتُ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ عائشة رضي اهللا عنها قالت: 

  .)٧("يَعنِّ  فَاْعفُ  اْلَعْفوَ  ُتِحبُّ  ُعُفوٌّ  ِإنَّكَ  اللَُّهمَّ : ُقوِلي: "َقالَ 
                                                           

 ).٣/١١٣لم للقاضي عیاض (إكمال المع   )١(
  ).٥/٢٧٩شرح سنن أبي داود للعیني (   )٢(
) قیام لیلة القدر من اإلیمان، رقم ٢٥قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

)٣٥:(  
َناِد - أبي حمزة وهو: ابن–، َقاَل: َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب -وهو: الحكم بن نافع–َحدَّثََنا َأُبو الَیَماِن  ، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو الزِّ

، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه -الرحمن بن هرمزعبد وهو:–، َعِن اَألْعَرِج - اهللا بن ذكوانعبد وهو:–
  َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
) الترغیب في قیام رمضان وهو ٢٥المسافرین وقصرها)، باب (أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب صالة 

  ) من طریق شبابة بن سوار، عن ورقاء بن عمر الیشكري، عن أبي الزناد به بنحوه.٧٦٠التراویح، رقم (
 ).٦/٤١شرح النووي على صحیح مسلم (   )٤(
 ).٤/١٦٤طرح التثریب للعراقي (   )٥(
  ).٣/٣٧٦الجوزي (كشف المشكل من حدیث الصحیحین البن    )٦(
  ):٣٥١٣)، رقم (٨٤قال اإلمام الترمذي في سننه (كتاب أبواب الدعوات)، باب ( سند الحدیث:   )٧(

، َعْن َكْهَمِس ْبِن الَحَسِن، َعنْ  َبِعيُّ ، اللَِّه ْبِن ُبَرْیَدةَ عبد َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد َقاَل: َحدَّثََنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْیَماَن الضُّ
  َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: ُقْلُت: َیا َرُسوَل اللَّه، وذكر الحدیث.

= 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  قال الترمذي عقبه: "هذا حدیث حسٌن صحیٌح".

  تخریج الحدیث:
 -)٦٩٠وعنه: ابن السني في عمل الیوم واللیلة ص (–) ١٠٦٤٢أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (

  عن قتیبة بن سعید به بمثله.
) من طریق خالد بن الحارث، وابن ماجه في سننه (كتاب ٧٦٦٥ي السنن الكبرى رقم (وأخرجه النسائي ف

) من طریق وكیع بن الجراح، وأحمد في المسند رقم ٣٨٥٠) الدعاء بالعفو والعافیة، رقم (٥الدعاء)، باب (
) عن ٢٥٤٩٧)، وأحمد في المسند رقم (٢٩١٨٩) عن وكیع، وابن أبي شیبة في مصنفه رقم (٢٥٧٤١(

) من طریق یزید بن هارون، وٕاسحاق بن راهویه ١١٣ید بن هارون، والبیهقي في فضائل األوقات رقم (یز 
  ) عن النضر بن شمیل.١٣١٦في مسنده رقم (

جمیعهم: (خالد بن الحارث، وكیع بن الجراح، یزید بن هارون، النضر بن شمیل) عن كهمس بن الحسن به 
  بنحوه. 

  دراسة رجال اإلسناد:
 الحسن التمیمي: َكْهَمس بن -

وثقه ابن معین، وأحمد وقال: ثقة وزیادة، وقال مرة: ثقة ثقة، وابن سعد وأبو داود، وابن شاهین، والدارقطني، 
  والذهبي، وقال مرة: من كبار الثقات، وابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات.
عین ضّعفه، وتبعه األزدي في وقال أبو حاتم: ال بأس به، أما الساجي فقال: صدوق یهم، ونقل أّن ابن م

  نقل ذلك.
)، العلل ألحمد رقم ٧/١٧٠)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٣٢٤٥رقم ( - روایة الدوري–تاریخ ابن معین 

)، سنن ١١٨٢)، تاریخ أسماء الثقات البن شاهین رقم (٧/٢٧٠)، الطبقات الكبرى البن سعد (٤٩٠٥(
)، تقریب التهذیب ٦/٣١٦)، سیر أعالم النبالء للذهبي (٢/١٥٠)، الكاشف للذهبي (١/٢٦٥الدارقطني (

  ).٨/٤٥٠)، تهذیب التهذیب البن حجر (٧/٣٥٨)، الثقات البن حبان (٥٦٧٠البن حجر رقم (
قال الباحث: هو ثقة، وأما ما نقله الساجي واألزدي من تضعیف ابن معین له فقد تعقبه الذهبي في میزان 

األزدي: قال ابن معین: ضعیٌف، كذا نقله أبو العباس النباتي ولم یسنده ) بقوله: "قال ٣/٤١٦االعتدال (
األزدي عن یحیى، فال عبرة بالقول المنقطع، ال سّیما وأحمد یقول في كهمس: ثقة وزیادة، وقال عثمان بن 

  دحیة: ضعیف روى مناكیر، وهذا أخذه ابن دحیة من المعدن الذي نقل عنه النباتي".
  ) وهو صدوق على أقل أحواله، ومثله حسن الحدیث.٤١قت ترجمته ص (سبجعفر بن سلیمان:  -
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
إسناده حسن من أجل جعفر بن سلیمان وهو صدوق، لكنه لم ینفرد، فقد تابعه: یزید بن هارون والنضر بن 

  وهم ثقات. - كما في التخریج–شمیل وغیرهم 
  ره بمتابعاته.وعلیه فالحدیث صحیح لغی

)، واألرنؤوط في تعلیقه على المسند ألحمد ٢٤٨وممن صححه من العلماء: النووي في األذكار ص (
اهللا بن بریدة من عائشة شیًئا فیه عبد ) لم یسمع٣/٢٣٣قول الدارقطني في السنن ()، وقال: "٤٢/٢٣٦(

  نظر، ولم یتابع علیه".
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 مع یعفو :یعني ،قدیرٌ  عفوٌّ  وتعالى سبحانه وهو عباده، سیئات عن وزالمتجا هو: وّ فُ "والعَ 
 كمال هو وهذا وعال، جلّ  القدرة مع یعفو إنما سامح، الشيء عن عجز إذا آدم كبني لیس المقدرة،

 سبحانه وهو اهللا، على فأجره وأصلح عفا فمن الناس، عن العافین یحبّ  وتعالى سبحانه وهو العفو،
(األعراف:  MH   G    F  EL :فقال بذلك أمر بل العفو، الناس من ونیأخذ الذین یحبّ 
١(")١٩٩(.  

 تبعات من اإلنسان انفكاك المطالب أهمّ  أنّ  إلى إیماءٌ  فیهقال ابن عّالن الدمشقي: "
 ،اهللا حزب سلك في لالنتظام لیتأهّ  ذلك من بالطهارة فإنّ  العیوب، دنس من وطهارته ،الذنوب
  .)٣(، و"فیه دلیٌل على استحباب الدعاء في هذه اللیلة بهذه الكلمات")٢("حونالمفل هم اهللا وحزب

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

قال العیني: "ما الّنكتة في وقوع الجزاء بالماضي مع أّن المغفرة في زمن االستقبال؟ وأجیب:  .١
 .)٤(عباده"لإلشعار بأّنه متیّقن الوقوع، متحّقق الثبوت، فضًال من اهللا تعالى على 

 بخالف الشهر انتهاء إلى -أي: قیام لیلة القدر– بها الذنوب تكفیر ریتأخّ  القال ابن رجب: " .٢
 تمام عند منه لیلةٍ  آخر في القیام استكمال عند له یغفر: القَ یُ  وقد وصیامه، رمضان قیام

 .)٥(بالصوم" النهار إكمال إلى بالصوم المغفرة وتأخر نهارها
  

 یام عاشوراء:ص .٣

العبادات التي شرعها اهللا في شهر اهللا المحرم صوم الیوم العاشر فیه؛ ألنه یوٌم مبارٌك من 
  نّجى اهللا فیه نبّیه موسى علیه السالم من فرعون، وجعل ثواب صیامه كفارة ذنوب سنٍة سابقٍة.

 َكْیفَ : َفَقالَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َأَتى َرُجلٌ : رضي اهللا عنه قال َقَتاَدةَ  َأِبي َعنْ ف
: َقالَ  َغَضَبُه، َعْنُه، اهللاُ  َرِضيَ  ُعَمرُ  َرَأى َفَلمَّا َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َفَغِضبَ  َتُصوُم؟
ْسَالمِ  َرب ا، ِباهللاِ  َرِضیَنا  َفَجَعلَ  َرُسوِلِه، َوَغَضبِ  اهللاِ  َغَضبِ  ِمنْ  ِباهللاِ  َنُعوذُ  َنِبی ا، َوِبُمَحمَّدٍ  ِدیًنا، َوِباْإلِ

 َیُصومُ  ِبَمنْ  َكْیفَ  اِهللا، َرُسولَ  َیا: ُعَمرُ  َفَقالَ  َغَضُبُه، َسَكنَ  َحتَّى اْلَكَالمَ  َهَذا ُیَردِّدُ  َعْنهُ  اهللاُ  َرِضيَ  ُعَمرُ 
 َیْوَمْینِ  َیُصومُ  َمنْ  َكْیفَ : َقالَ  "يـُْفِطرْ  َوَلمْ  َيُصمْ  َلمْ " – َقالَ  َأوْ  -  "َأْفَطرَ  َوَال  َصامَ  َال ": َقالَ  ُكلَُّه؟ الدَّْهرَ 

 َصْومُ  َذاكَ ": َقالَ  َیْوًما؟ َوُیْفِطرُ  َیْوًما َیُصومُ  َمنْ  َكْیفَ : َقالَ  "؟َأَحدٌ  َذِلكَ  َويُِطيقُ ": َقالَ  َیْوًما؟ َوُیْفِطرُ 
                                                           

  ).٥/٢٢٣شرح ریاض الصالحین للعثیمین (   )١(
  ).٦/٦٥٧دلیل الفالحین البن عالن (   )٢(
 ).٧/١٣٤مرعاة المفاتیح للمباركفوري (   )٣(
  ).١/٢٢٧عمدة القاري للعیني (   )٤(
    ).٦/١٩١نقله المناوي في فیض القدیر (   )٥(
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 ثُمَّ  ".َذِلكَ  طُوِّْقتُ  َأنِّي َوِدْدتُ ": َقالَ  َمْیِن؟َیوْ  َوُیْفِطرُ  َیْوًما َیُصومُ  َمنْ  َكْیفَ : َقالَ  "السََّالم َعَلْيهِ  َداُودَ 
 الدَّْهرِ  ِصَيامُ  فـََهَذا َرَمَضاَن، ِإَلى َوَرَمَضانُ  َشْهٍر، ُكلِّ  ِمنْ  َثَالثٌ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ 
َلُه، الَِّتي السََّنةَ  َكفِّرَ يُ  َأنْ  اهللاِ  َعَلى َأْحَتِسبُ  َعَرَفَة، يـَْومِ  ِصَيامُ  ُكلِِّه،  يـَْومِ  َوِصَيامُ  بـَْعَدُه، الَِّتي َوالسََّنةَ  قـَبـْ

َلهُ  الَِّتي السََّنةَ  يَُكفِّرَ  َأنْ  اهللاِ  َعَلى َأْحَتِسبُ  َعاُشورَاَء،   .)١("قـَبـْ

 وهي مفسدة، جوابه من خشي ألنه ؛مسألته كراهة غضبه سبب: العلماء قالقال النووي: "
 یبالغ لم إنما وسلم علیه اهللا صلى والنبي علیه، یقتصر أو ه،یستقلّ  أو وجوبه، السائل تقدیع ربما أنه
 أحدٍ  كل به یقتدي ولئّال  وأضیافه، أزواجه وحقوق المسلمین، بمصالح مشتغًال  كان ألنه ؛الصوم في

 بنفسه السؤال فیخّص  أصوم، كم أو أصوم، كیف یقول أن السائل حق وكان بعضهم، رفیتضرّ 
  .)٢("أحوالهم بمقتضى غیره أجاب كما حاله، بمقتضى جابلی

)، أحتسب) فوضع موضعه: (أرجو من اهللا أن یَكّفرقال الطیبي: "كان األصل أن ُیَقال: (
  .)٣() الذي للوجوب على سبیل الوعد؛ مبالغة لحصول الثواب"علىوعّداه بـ : (

 َأنََّها رضي اهللا عنها المؤمنین أم َعاِئَشةَ وكان هذا الیوم مشهوًرا في الجاهلیة أیًضا، فعن 
 فـََلمَّا َيُصوُمهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  وََكانَ  الَجاِهِليَِّة، ِفي قـَُرْيشٌ  َتُصوُمهُ  َعاُشورَاءَ  يـَْومُ  َكانَ ": َقاَلتْ 
 َمنْ  َفَكانَ  َعاُشورَاُء، َوتُِركَ  الَفرِيَضَة، َرَمَضانُ  َكانَ  َرَمَضانُ  نـََزلَ  فـََلمَّا ِبِصَياِمِه، َوَأَمرَ  َصاَمهُ  الَمِديَنةَ  َقِدمَ 
  .)٤("َيُصْمه َلمْ  َشاءَ  َوَمنْ  َصاَمهُ  َشاءَ 

                                                           
  )٢٩٢سبق تخریجه ص (   )١(
  ).٨/٥٠شرح النووي على صحیح مسلم (   )٢(
 ).٥/١٦٠٨شرح المشكاة للطیبي (   )٣(
) {یا أیها الذین آمنوا ُكتب ٢٤قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب تفسیر القرآن)، باب ( سند الحدیث:   )٤(

  ):٤٥٠٤علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون)، رقم (
ُد ْبُن الُمثَنَّى، َحدَّثََنا َیْحَیى  ، وهو: ابن عروة بن الزبیر–َشاٌم ، َحدَّثََنا هِ - و: ابن سعید القطانوه–َحدَّثَِني ُمَحمَّ

  َقاَل: َأْخَبَرِني َأِبي، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعْنَها َقاَلْت، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

) من طریق ٣٨٣١) أیام الجاهلیة، رقم (٢٦أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب مناقب األنصار)، باب (
) من طریق مالك بن أنس، ومسلم ٢٠٠٢) صیام یوم عاشوراء، رقم (٦٩یى، وفي (كتاب الصوم)، باب (یح

الحمید، عبد ) من طریق جریر بن١١٢٥) صوم یوم عاشوراء، رقم (١٩في صحیحه (كتاب الصیام)، باب (
  وعبد اهللا بن نمیر.

  جمیعهم: (یحیى، مالك، جریر، ابن نمیر) عن هشام بن عروة به بنحوه.
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"اختلف العلماء في الحقائق الشرعیة: هل هي  عن بعض أهل العلم قوله: )١(قانيرْ ونقل الزُّ 
الشرع یدّل على أنهم كانوا  باقیٌة مسّمیاتها على معاٍن ُأخر؟ والمختار أن سنن العرب قبل ورود

یستعملون هذه األلفاظ في معانیها الشرعیة من أقواٍل وأفعال، فعرفوا الصالة والزكاة والصوم والحج 
والعمرة وتقّربوا بجمیع ذلك، فما خاطبهم الشرع إال بما عرفوه تحقیًقا، ال أنه أتاهم بألفاٍظ ابتدعها 

  .)٢(قصود إال رمًزا"لهم، أو بألفاٍظ لغویة ال ُیعرف منها الم

  ولذلك كان النبي صلى اهللا علیه وسلم یصومه، الحتمالین:

 بُحْكم الموافقة ألهل الجاهلیة كالحج. .١

 .)٣(أو أذن اهللا له في صیامه على أنه فعل خیرٍ  .٢

قال الباجي: "ُیحتمل أنه صلى اهللا علیه وسلم لما ُبعث ترك صومه، فلما هاجر وعلم أنه 
فلما فرض أمر بصیامه، وكلٌّ منهما یقتضي الوجوب، ثم نسخ بقوله (من شریعة موسى صامه و 

) في السنة الثانیة من شهر شعبان، وكان هو الفریضة، وترك یوم عاشوراء، فمن شاء رمضان
صامه ومن شاء تركه؛ ألنه لیس متحّتًما، فعلى هذا لم یقع األمر بصومه إال في سنٍة واحدٍة، وعلى 

، ولم ُیْرَو أنه صلى اهللا علیه وسلم جّدد للناس أمًرا بصیامه بعد فرض القول بفرضّیته فقد ُنسخ
 .)٤(رمضان، بل تركهم على ما كانوا علیه من غیر نهي عن صیامه"

 َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ فقد كان النبي صلى اهللا علیه وسلم یتحّرى هذا الیوم لصیامه، ف ؛وألهمیته
 ِإالَّ  َغْيرِهِ  َعَلى َفضََّلهُ  يـَْومٍ  ِصَيامَ  يـََتَحرَّى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيَّ  ْيتُ رَأَ  َما": َقالَ  َعْنُهَما اللَّهُ  َرِضيَ 
  .)٥("َرَمَضانَ  َشْهرَ  يـَْعِني الشَّْهرَ  َوَهَذا َعاُشورَاَء، يـَْومَ  اليَـْوَم، َهَذا

                                                           
هـــ)، مــن مؤلفاتــه: شــرح  ١١٢٢الباقي الزرقــاني المصــري المــالكي (ت عبــد اهللا محمــد بــنعبــد هــو الشــیخ أبــو   )١(

 ).٤/٣٢الموّطأ. سلك الدرر للمرادي (
  ).٢/٢٦٢شرح الزرقاني على الموطأ (   )٢(
  ).٣/١٩٢انظر: المفهم للقرطبي (   )٣(
 ).٢/٢٦٣المنتقى شرح الموطأ للباجي (   )٤(
) صیام یوم عاشوراء، رقم ٦٩قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الصوم)، باب ( لحدیث:سند ا   )٥(

)٢٠٠٦:(  
، َعْن ُعَبْیِد اللَِّه ْبِن َأِبي َیِزیَد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس - وهو: سفیان–َحدَّثََنا ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن ُموَسى، َعِن اْبِن ُعَیْیَنَة 

  ، وذكر الحدیث.َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َقالَ 
  تخریج الحدیث:

) من طریق سفیان ١١٣٢) صوم یوم عاشوراء، رقم (١٩أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب الصوم)، باب (
 بن عیینة، وابن جریج، كالهما عن عبید اهللا بن أبي یزید به بمثله.
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 يَْأُمُرنَا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  ُسولُ رَ  َكانَ ": َقالَ  َعْنُه، اهللاُ  َرِضيَ  َسُمَرةَ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ و 
َهَنا َوَلمْ  يَْأُمْرنَا، َلمْ  َرَمَضاُن، ُفِرضَ  فـََلمَّا ِعْنَدُه، َويـَتَـَعاَهُدنَا َعَلْيِه، َوَيُحثـَُّنا َعاُشورَاَء، يـَْومِ  ِبِصَيامِ   َوَلمْ  يـَنـْ

  .)١("ِعْنَدهُ  يـَتَـَعاَهْدنَا

 بنا لكنّ  ،رمضان بعد للصائم األیام أفضل عاشوراء یوم أن يیقتض هذاقال ابن حجر: "
، ولكن الصحیح أن یوم عرفة أفضل كما )٢("غیره علم یرد ما فیه فلیس علمه إلى ذلك أسند عباس

  سیأتي بیانه في مطلب صوم یوم عرفة.

 اواجبً  أحدهما كان وٕان ورمضان عاشوراء بین رضي اهللا عنهما عباس بنا جمع ماوٕانّ "
 لتحصیل ؛صومه یقصد :أي )ىرّ حَ تَ يَـ ( :معنى ألنّ  ؛الثواب حصول في الشتراكهما ؛امندوبً  خرواآل

  .)٣(فیه والرغبة ثوابه
  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

قال ابن الملّقن: "اتّفق العلماء على أّن صوم یوم عاشوراء سّنة ولیس بواجٍب، واختلفوا في  .١
كان واجًبا، واختلف أصحاب الشافعي على وجهین: حكمه أول اإلسالم. فقال أبو حنیفة: 

أشهرهما: أنه لم یزل سنة من حین شرع لم یك واجًبا قّط في هذه األمة، ولكنه كان یتأّكد 
االستحباب، فلما نزل صوم رمضان صار مستحب ا دون ذلك االستحباب. والثاني: كان واجًبا 

كان فرًضا وهو باٍق على فرضیته لم كقول أبي حنیفة، وقال عیاض: كان بعض السلف یقول: 
ُینسخ. قال: وانقرض القائلون بهذا، وحصل اإلجماع على أنه لیس بفرٍض، إنما هو 

"  .)٤(مستحبٌّ

): ینبغي أن یكون هو آخرها، ال آخر یكّفر السنة الماضیةقال ابن عالن الدمشقي: "قوله: ( .٢
 .)٥(واهللا أعلم" ذي الحجة؛ لئّال یلزم الفصل بین الُمَكفِّر والُمَكفَّر

                                                           
  ):١١٢٨راء، رقم () صوم یوم عاشو ١٩قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب الصیام)، باب ( سند الحدیث:   )١(

، َعْن َأْشَعَث -الرحمنعبد وهو: ابن–َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َحدَّثََنا ُعَبْیُد اِهللا ْبُن ُموَسى، َأْخَبَرَنا َشْیَباُن 
  َعْنُه َقال، وذكر الحدیث. ْبِن َأِبي الشَّْعثَاِء، َعْن َجْعَفِر ْبِن َأِبي َثْوٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة َرِضَي اهللاُ 

  تخریج الحدیث:
 تفّرد به مسلم.

 ).٤/٢٤٩فتح الباري البن حجر (   )٢(
 ).٤/٢٤٩انظر: فتح الباري البن حجر (   )٣(
 ).١١/١١٨)، مع تصّرف یسیٍر من عمدة القاري للعیني (١٣/٥٣٢التوضیح البن الملقن (   )٤(
 ).٧/٥٩دلیل الفالحین البن عالن (   )٥(
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قال القرطبي: "ُیحتمل أن النبي صلى اهللا علیه وسلم صامه في المدینة استئالًفا للیهود كما  .٣
استألفهم باستقبال قبلتهم، وُیحتمل غیر ذلك. وعلى كلٍّ فلم یصمه اقتداًء لهم فإنه كان یصومه 

 .)١(م ُیْنَه عنه"قبل ذلك، وكان ذلك في الوقت الذي یجب فیه موافقة أهل الكتاب فیما ل
 

  ن تأمین المالئكة في سورة الفاتحة. ثالثًا: المحافظة على الصلوات الخمس، وموافقة تأمین المؤمّ 

 المحافظة على الصلوات الخمس: .١

فرض اهللا الصالة، وجعلها المیزان الفارق بین إسالم العبد وكفره، وأثاب لمن حافظ علیها 
  تكفیر ذنوبه.

 َلوْ  َأرَأَيـُْتمْ : "َیُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  ،رضي اهللا عنه ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ ف
   ِمنْ  ُیْبِقي الَ : َقاُلوا" َدرَنِهِ  ِمنْ  يـُْبِقي َذِلكَ : ولُ ـــتـَقُ  اـــمَ  ا،ــَخْمسً  يـَْومٍ  ُكلَّ  ِفيهِ  يـَْغَتِسلُ  َأَحدُِكمْ  بَِبابِ  نـََهًرا َأنَّ 

  .)٢("الَخطَايَا بِهِ  اللَّهُ  َيْمُحو الَخْمِس، الصََّلَواتِ  ِمْثلُ  َفَذِلكَ ": َقالَ  َشْیًئا، َدَرِنهِ 

 َمَثلُ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنهما اهللاِ عبد ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ و 
  .)٤("َمرَّاتٍ  َخْمسَ  يـَْومٍ  ُكلَّ  ِمْنهُ  يـَْغَتِسلُ  َأَحدُِكْم، بَابِ  َعَلى )٣(َغْمرٍ  ،َجارٍ  نـَْهرٍ  َكَمَثلِ  اْلَخْمسِ  الصََّلَواتِ 

                                                           
  ) بتصّرٍف.٣/١٩٢مفهم للقرطبي (ال   )١(
) الصلوات الخمس كفارة، ٦قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب مواقیت الصالة)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

  ):٥٢٨رقم (
 َیِزیَد َیْعِني اْبنِ  ، َعنْ -العزیزعبد وهو:–َحدَّثََنا ِإْبَراِهیُم ْبُن َحْمَزَة، َقاَل: َحدَّثَِني اْبُن َأِبي َحاِزٍم، َوالدََّراَوْرِديُّ 

ِد ْبِن ِإْبَراِهیَم، َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبنِ عبد الرَّْحَمِن، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللَِّه عبد اللَِّه ْبِن الَهاِد، َعْن ُمَحمَّ
  َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
) المشي إلى الصالة تمحى به ٥١في صحیحه (كتاب المساجد ومواضع الصالة)، باب ( أخرجه مسلم

) من طریق اللیث بن سعد وبكر بن مضر، كالهما عن یزید بن ٢٨٣الخطایا وُترفع به الدرجات، رقم (
 الهاد به بنحوه.

موطأ: (عذٍب َغمٍر)، وذلك قال القاضي عیاض: "بالفتح وسكون المیم، الكثیر من كّل شيء، وفي ال الَغْمر:   )٣(
أّن الماء العذب أبلغ في اإلنقاء من غیره، كما أّن الماء الكثیر أبلغ من القلیل". إكمال المعلم لعیاض 

)٢/٦٤٤.(  
) المشي إلى ٥١قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب المساجد ومواضع الصالة)، باب ( سند الحدیث:   )٤(

  ):٦٦٨الدرجات، رقم (الصالة تمحى به الخطایا وُترفع به 
= 
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 الصََّلَواتِ  َمَثلُ ": َوَسلَّمْ  َعَلْیهِ  اهللا َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه ُأَماَمةَ  َأِبي َعنْ و 
َقى َفَماَذا َمرَّاٍت، َخْمسَ  يـَْومٍ  ُكلَّ  ِفيهِ  يـَْغَتِسلُ  َأَحدُِكمْ  بِ بَا ِعْندَ  َيْجِري َعْذبً  نـََهرٍ  َكَمَثلِ  اْلَخْمِس،  يـَبـْ

  .)١("الدََّرنِ  ِمنَ  َعَلْيهِ 

: "كنایة عن اآلثام، وشبه َذِلَك بصغار الذنوب؛ ألن الدرن صغیر بالنسبة إلى ما "الدََّرن"و  
  .)٢(هو أكبر منه كالجراحات وشبهها"

 بالصلوات الخطایا لمحو َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النبي هضرب مثل هذایقول ابن رجب: "  
 ووسخه درنه أن كما ،مرارٍ  خمس یوم كل فیه یغتسل نهر ببابه من مثل ذلك مثل فجعل الخمس،

 والخطایا الذنوب تمحو یوم كل في الخمس الصلوات فكذلك شيء، منه یبقى ال حتى بذلك ینقى
  .)٣("شيء منها یبقى ال حتى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
وهو: محمد بن –، َقاَال: َحدَّثََنا َأُبو ُمَعاِوَیَة - وهو: محمد بن العالء–َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َوَأُبو ُكَرْیٍب 

 ، َعنْ -وهو: طلحة بن نافع–، َعْن َأِبي ُسْفَیاَن -وهو: سلیمان بن مهران–، َعِن اْألَْعَمِش -خازم الضریر
  اِهللا، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.عبد َجاِبٍر َوُهَو اْبنُ 

  تخریج الحدیث:
 تفّرد به مسلم دون البخاري.

  ):٧٦٨٤قال اإلمام الطبراني في المعجم الكبیر رقم ( سند الحدیث:   )١(
، حدثنا -القدوس بن الحجاج الخوالنيعبد وهو:–َنْجَدَة، حدثنا َأُبو اْلُمِغیَرِة  اْلَوهَّاِب ْبنِ عبد َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبنُ 

َسلَّم، وذكر ُعَفْیُر ْبُن َمْعَداَن، َعْن ُسَلْیِم ْبِن َعاِمٍر، َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللا َعَلْیِه وَ 
  الحدیث.

  تخریج الحدیث:
  فظ الطبراني.تفّرد به بهذا الل

  دراسة رجال اإلسناد:
 ضعیف. عفیر بن معدان: -
 الوهاب بن نجدة الحوطي:عبد أحمد بن -

  قال الدارقطني: ال بأس به، وقال ابن حجر: صدوق.
  ).٧٣)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٣١سؤاالت البرقاني للدارقطني رقم (

  قال الباحث: هو صدوق.
  الحكم على الحدیث:

  العلة فیه ضعف عفیر بن معدان.إسناده ضعیف، و 
 لكن یشهد له الحدیث الذي قبله، وعلیه؛ فالحدیث حسٌن لغیره.

  ).٦/١٣٤التوضیح البن الملقن (   )٢(
 ).٤/٢٢١فتح الباري البن رجب (   )٣(
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 الجاري النهر فإن الدرن؛ إنقاء في مبالغة هو بالنهر َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى وتمثیلهقال: "ثم 
 فیه غسل الذي الدرن فإن الراكد؛ الماء بخالف أثر، فیه له یبقى وال فیه غسل الذي الدرن یذهب
  .)١("الزمان طول على فیه االغتسال كثرة مع ظهر وربما الماء، في یمكث

 أقام وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول أن الفقه من الحدیث هذا فيابن هبیرة: "ویقول 
 ألنّ  بالنهر؛ المثل ضرب وٕانما األوساخ، غسل في الماء مقام الذنوب غسل في الخمس الصلوات

 من مرة كل عند یتجدد وٕانما األولى، المرة في به اغتسل الذي األول الماء فیه یقف ال لجریته النهر
  .جدید ماء لاالغتسا

 وأنّ  االغتسال، في الخمس بالمرات الخمس الصلوات وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول فشبه
 الثانیة الغسلة جاءت ثم الجریة، بها ذهبت بإزالة الخطایا من وجدته ما أزالت األولى ةالمرّ  تلك

 ماحیة الغسالت فكانت كذلك، الثالثة الغسلة جاءت ثم الجریة، به ذهبت ثم تجدد، عساه ما فغسلت
 أعضاء األعضاء، عن تصدر إنما الذنوب ألنّ  وهذا .نوبالذّ  من نغسلتیْ  كل بین دیتجدّ  ما

 بیدیه، وبطش بلسانه، ونطق نفسه، إلیه نظر ما غسلن فیكو  الصالة في یستعملها التي اآلدمي
  .الخطایا آلثار ماحًیا ذلك وكان مرة، بعد مرة هربّ  عبادة في ذلك من كال   شغل بأن برجلیه ومشى

 یكتبان الكاتبین أنّ  سبق وقد للكتابة، الماحي هو الماء ألنّ  بالماء؛ المثل ضرب وٕانما
 المكتوبة الكتابة أثر الماء یزیل كما یرقمانه ما مزیلة الصلوات فكانت وأنفاسه، العبد حركات
  .)٢("بالمداد

 وهو بالمراد، طلب كما الصالة، به یراد هألنّ  الذنوب؛ الوضوء ریكفّ  إنماوقال ابن الملّقن: "  
 الهموم یذهب فكذلك الوسخ، الماء یطهر وكما باإلسقاط، وأولى التكفیر، في أقوى وذلك الصالة،
  .)٣("الذنوب أصلها الهموم فإن أیًضا، العبد َعَلى الداخلة والغموم

 َكفَّارَةً  َتُكونَ  َأنْ  َأْرُجو نَاَوأَ  ِإالَّ  َصَالةً  َصلَّْيتُ  َمایقول: " مالذلك كان ابن عمر رضي اهللا عنه  
  .)٤("َأَماَمَها ِلَما

  

                                                           
  ).٤/٢٢٤فتح الباري البن رجب (   )١(
  ).٢٠٠- ٦/١٩٩اإلفصاح عن معاني الصحاح البن هبیرة (   )٢(
  ).٦/١٣٥بن الملّقن (التوضیح ال   )٣(
) من طریق مسعر بن كدام وشعبة بن الحجاج عن سعید بن ٧٧٣٤أخرجه ابن أبي شیبة في المصّنف رقم (   )٤(

 أبي بردة عن أبیه عن ابن عمر.
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  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

 والصغائر، الكبائر تكفر الصالة إن: یقول من بعض هذا الحدیثب استدلقال ابن رجب: "
 خص العموم هذا: یقولون توبة، بدون الصالة دمجرّ  رهایكفّ  ال الكبائر بأن القائلون الجمهور لكنّ 
 َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النبي عن رضي اهللا عنه هریرة أبي حدیث من مسلم جهخرّ  بما الكبائر منه
نَـُهنَّ  َما ُمَكفَِّراتٌ  َرَمَضاَن، ِإَلى َوَرَمَضانُ  اْلُجْمَعِة، ِإَلى َواْلُجْمَعةُ  اْلَخْمُس، الصََّلَواتُ (: قال  ِإَذا بـَيـْ

 ُمْسِلمٍ  اْمِرئٍ  ِمنَ  َما( :قال َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النبي عن عثمان عن اأیضً  فیهو ، )١()اْلَكَبائِرَ  اْجتَـَنبَ 
َلَها ِلَما َكفَّارَةً  َكاَنتْ  ِإالَّ  َورُُكوَعَها، َوُخُشوَعَها ُوُضوَءَها فـَُيْحِسنُ  َمْكُتوبَةٌ  َصَالةٌ  َتْحُضُرهُ   الذُّنُوبِ  ِمنَ  قـَبـْ

  .)٣(")٢()ُكلَّهُ  الدَّْهرَ  َوَذِلكَ  َكِبيَرةً  يـُْؤتِ  َلمْ  َما
  

 ن تأمین المالئكة في سورة الفاتحة:موافقة تأمین المؤمّ  .٢

أمر النبي صلى اهللا علیه وسّلم بمتابعة اإلمام، حتى جعل ثواب من وافق تأمینه تأمین 
  اإلمام مغفرة ذنوبه. 

 فََأمُِّنوا، اِإلَمامُ  َأمَّنَ  ِإَذا: "َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َأنَّ  رضي اهللا عنه ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ ف
  .)٤("َذنِْبهِ  ِمنْ  تـََقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  الَمالَِئَكةِ  تَْأِمينَ  تَْأِميُنهُ  َواَفقَ  َمنْ  فَِإنَّهُ 

                                                           
) الصــلوات الخمــس، والجمعــة إلــى ٥قــال اإلمــام مســلم فــي صــحیحه (كتــاب الطهــارة)، بــاب ( ســند الحــدیث:   )١(

  ):٢٣٣مضان، مكّفرات لما بینهّن ما اجتنبت الكبائر، رقم (الجمعة، ورمضان إلى ر 
، َقاَال: َأْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب وهو:-وهو: أحمد بن عمرو–َحدَّثَِني َأُبو الطَّاِهِر  -اهللاعبد ، َوَهاُروُن ْبُن َسِعیٍد اْألَْیِليُّ
َمْوَلى َزاِئَدَة، َحدََّثُه َعـْن َأِبیـِه، َعـْن َأبِـي ُهَرْیـَرَة،  ، َأنَّ ُعَمَر ْبَن ِإْسَحاقَ -وهو: حمید بن زیاد–، َعْن َأِبي َصْخٍر 

  َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َكاَن َیُقوُل، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:
الرحمن بــن عبــد مــن طریــق إســماعیل بــن جعفــر عــن العــالء بــن -كمــا فــي الموضــع الســابق–وأخرجــه مســلم 

 الحرقة عن أبیه عن أبي هریرة به بنحوه. یعقوب مولى
 ).٣٢٠یأتي تخریجه ص (   )٢(
  ).٤/٢٢٢فتح الباري البن رجب (   )٣(
) جهر اإلمام بالتأمین، رقم ١١١قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب األذان)، باب ( سند الحدیث:   )٤(

)٧٨٠:(  
، َعْن َسِعیِد -وهو: الزهري–، َعِن اْبِن ِشَهاٍب -وهو: ابن أنس–اللَِّه ْبُن ُیوُسَف، َقاَل: َأْخَبَرَنا َماِلٌك عبد َحدَّثََنا  

 َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، الرَّْحَمِن، َأنَُّهَما َأْخَبَراُه، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللاُ عبد ْبِن الُمَسیِِّب، َوَأِبي َسَلَمَة ْبنِ 
  وذكر الحدیث.

= 
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 رضي اهللا عنه والمقصود بتأمین اإلمام: دعاؤه بقراءة آخر الفاتحة، بدلیل روایة أبي هریرة
;  >  =   <  ?  M :اِإلَمامُ  قَالَ  ِإَذا: "َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ خرى األ

C  B   A  @L  :َما َلهُ  ُغِفرَ  الَمالَِئَكةِ  قـَْولَ  قـَْولُهُ  َواَفقَ  َفَمنْ  آِميَن، فـَُقولُوا )٧(الفاتحة 
  .)١("َذنِْبهِ  ِمنْ  تـََقدَّمَ 

یس فیه ما یدّل على أّن اإلمام ال یؤّمن، بل فیه دلیٌل على اقتران تأمین قال ابن رجب: "ل
، وأكده ابن حجر بقوله: "ظاهر سیاق األمر أّن المأموم إنما یؤّمن إذا )٢(المأمومین بتأمین اإلمام"

، وفیه "دلیٌل على أّن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم كان یجهر بآمین )٣(أّمن اإلمام ال إذا ترك"
ولوال جهره به لم یكن لمن یتحرى متابعته في التأمین على سبیل المداركة طریق إلى معرفته فدل 

البر بقوله: "هو دلیٌل على أّن اإلمام عبد ، وأّكده ابن)٤(أنه كان یجهر به جهرا یسمعه من وراءه"
ا أّمَن اِإلماُم ِإذَ یجهر بآمین، ویقولها من خلفه إذا قالها، ولوال جهر اإلمام بها ما قیل لهم: (

) على أّن المراد إذا أراد التأمین لیقع تأمین اإلمام والمأموم ِإَذا َأمَّنَ ، و"أّولوا قوله: ()٥()"َفَأّمُنوا
) معناه: قولوا مع فقولوا: آمین M C  BL :إذا قال اإلمام، یقول الخطابي: "قوله: ()٦(مًعا"

) فإنه ال یخالفه وال یدّل على إذا أّمن اإلمام فأّمنواله: (اإلمام حتى یقع تأمینكم وتأمینه مًعا، فأّما قو 
أنهم یؤّخرونه عن وقت تأمینه، وٕاّنما هو كقول القائل: إذا َرَحل األمیر فارحلوا، یرید: إَذا أخذ 
األمیر في الرحیل فتهّیؤوا لالرتحال لیكون رحیلكم مع رحیله، وبیان هذا في الحدیث اآلخر أّن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  تخریج الحدیث:  
) من طریق ٤١٠) التسمیع والتحمید والتأمین، رقم (١٨أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب الصالة)، باب (  

 مالك بن أنس ویونس بن یزید، كالهما عن الزهري به بمثله.
) {غیر المغضوب علیهم وال ٢یر القرآن)، باب (قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب تفس سند الحدیث:   )١(

  ):٤٤٧٥الضالین}، رقم (
، َعْن َأِبي َصاِلٍح -وهو: ابن أنس–اللَِّه ْبُن ُیوُسَف، َأْخَبَرَنا َماِلٌك عبد َحدَّثََنا وهو: ذكوان –، َعْن ُسَميٍّ

  َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدیث. ، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ -السمان
  تخریج الحدیث:

) من طریق ٤١٠) التسمیع والتحمید والتأمین، رقم (١٨أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب الصالة)، باب (
  الرحمن عن سهیل بن أبي صالح عن أبیه أبي صالح به بمثله.عبد یعقوب بن

  ).٧/٩٥فتح الباري البن رجب (   )٢(
 ).٢/٢٦٦فتح الباري البن حجر (   )٣(
  ).١/٢٢٣معالم السنن للخطابي (   )٤(
  ).١/٤٧٣البر (عبد االستذكار البن   )٥(
 ).١/٨٥تنویر الحوالك شرح موطأ مالك للسیوطي (   )٦(
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 ،ذنبه من تقدم ما له فرغُ  المالئكة تأمین تأمینه وافق فمن ،آمین تقول والمالئكة ،آمین اإلمام یقول
  .)١("المغفرة رجاء واحدٍ  وقتٍ  في التأمینان یجتمع أن فأحبّ 

من  یفهم الذي الصحیح هو هذا القارئ، دعاء على هو المالئكة تأمینوقال ابن رجب: "
 :تعالى قال كما ،منهم اهللا یستجیب أنْ  ؤهمودعا ینللمصلّ  استغفارهم، ومعناه: ")٢(الحدیث"

M¸    ¶    µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «L  :اآلیة،  )٧(غافر
 ،مجابٌ  المالئكةفإذا كان تأمین العبد مع تأمین المالئكة یرتفعان إلى اهللا في زمٍن واحٍد، وتأمین 

 وقد إال الشفیع یجاب أن اهللا ضلتف يف یجوز فال له، استشفعوا فیمن مقبولةٌ  القیامة یوم وشفاعتهم
  .)٣("أعلم واهللا الغفران له المشفوع عمّ 

  .)٤("سكوتٍ  غیر من بالفاتحة التأمین وصلیُ  أن على یدلّ : األحادیث ظاهروقال أیًضا: "
: لَ َقا َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  رضي اهللا عنه ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ وفي روایة أخرى 

 َما َلهُ  ُغِفرَ  اُألْخَرى ِإْحَداُهَما فـََوافـََقتْ  آِميَن،: السََّماءِ  ِفي الَمالَِئَكةُ  َوَقاَلتِ  آِميَن،: َأَحدُُكمْ  قَالَ  ِإَذا"
  .)٥("َذنِْبه ِمنْ  تـََقدَّمَ 

): مخّففة المیم، ویجوز ممدوًدا ومقصوًرا على وزن فعیل، ومعناه: اللهم آِمینْ قال البغوي: "(
  .)٦(واستجب، وقیل معناه: كذلك فلیكن" اسمع

) االستجابة، أي: اللهم استجب لنا، واسمع دعاءنا، واهدنا آِمینْ البر: "معنى (عبد وقال ابن
  .)٧(سبیل من أنعمت علیه ورضیت عنه، وقیل معناها: أشهد هللا، وقیل معناها: كذلك فعل اهللا"

                                                           
  ).١/٢٢٤معالم السنن للخطابي (   )١(
  ).٩٨-٧/٩٧فتح الباري البن رجب (   )٢(
 ).٢/٣٩٨(شرح صحیح البخاري البن بطال    )٣(
 ).٧/٩٩فتح الباري البن رجب (   )٤(
  ):٧٨١) فضل التأمین، رقم (١١٢قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب األذان)، باب ( سند الحدیث:   )٥(

َناِد - وهو: ابن أنس–اللَِّه ْبُن ُیوُسَف، َأْخَبَرَنا َماِلٌك عبد َحدَّثََنا ِن ، عَ - اهللا بن ذكوانعبد وهو:–، َعْن َأِبي الزِّ
، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم -الرحمن بن هرمزعبد وهو:–اَألْعَرِج 

  َقاَل، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

 ن طریق) م٤١٠) التسمیع والتحمید والتأمین، رقم (١٨أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب الصالة)، باب (
اهللا بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي یونس سلیم بن جبیر المصري مولى أبي هریرة عن أبي عبد

 هریرة به بمثله.
 ).٣/٦٣شرح السنة للبغوي (   )٦(
  ).١/٤٧٣البر (عبد االستذكار البن   )٧(
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الموافقة في  :والزمان، خالًفا لمن قال المراد ": "الموافقة في القولموافقة المالئكةوالمراد بـ "
اإلخالص والخشوع كابن حبان، فإّنه لّما ذكر الحدیث قال: یرید موافقة المالئكة في اإلخالص 

فقال نحو ذلك من الصفات المحمودة، أو في إجابة  )٢(، وكذا جنح إلیه غیره)١(بغیر إعجابٍ 
، قال )٣(راد بتأمین المالئكة: استغفارهم للمؤمنین"الدعاء، أو في الدعاء بالطاعة خاّصة، أو الم

  .)٥(، وانتصر له ابن األثیر أیًضا)٤(القرطبي وابن دقیق العید: "واألول أظهر"
 یقظةٍ  على المأموم یكون أن والزمان القول في الموافقة إیثار في الحكمةر: "قال ابن المنیّ 

  .)٦("اظً متیقّ  كان وافقهم فمن ،عندهم لةغف ال المالئكة ألنّ  ؛هامحلّ  في بالوظیفة لإلتیان
، وابن )٧(وظاهر الحدیث یقتضي غفران ما تقّدم من ذنوبه، ومال إلى ذلك: الباجي

 ریكفّ  إنما: وقالوا فقط الصغائر بتكفیر وأشباهه هذا العلماء خّص ، والعراقي، زاد األخیر: ")٨(الملقن
  .)٩("علیها غیرها في أطلق ما حملوا بالصغائر ذلك بعض في التقیید رأوا لما وكأنهم ،التوبة الكبائر

 نافلة، الصالة إلى مشیه ویكون ذنوبه، فرغْ تُ  المتوضئ إنوقال ابن الملقن أیًضا: "وقیل: 
 ثم والسالم، الصالة أفضل علیه نبیه لسان على بالشيء عباده اهللا تبشیر قبل القول هذا یكون أو

 الوضوء بین فیما ذنًبا یصیب أن حتملویُ  ذنوب، مّ ثَ  یكن لم إذا درجات له یرفع أو یزیدهم
  .)١٠("والتأمین

                                                           
  ).١٨٠٤انظر: صحیح ابن حبان رقم (   )١(
فإنه من وافق تأمینه ) قال: "وقوله صلى اهللا علیه وسلم: (١/١٦٢مثل: الباجي في المنتقى شرح الموطأ (   )٢(

) من اإلخالص والخشوع وحضور النیة والسالمة من الغفلة، وقیل: معنى ذلك أن یكون تأمین المالئكة
دعاؤه للمؤمنین كدعاء المالئكة لهم، فمن كان دعاؤه على ذلك فقد وافق دعاءهم، وقیل: إّن المالئكة 

ین یشهدون الصالة مع المؤمنین فیؤّمنون إذا أّمن اإلمام، فمن فعل مْثل فْعلهم في حضورهم الحفظة المتعاقب
الصالة وقْولهم آمین عند تأمین اإلمام ُغِفر له، وقال بعض الناس: معنى الموافقة اإلجابة، فمن اسُتجیب له 

ج إلیه، وال یدّل على شيء منها كما ُیستجاب للمالئكة ُغِفر له ذنبه، وهذه تأویالٌت فیها تعّسٌف ال ُیحتا
دلیل. واألْوَلى حْمل الحدیث على ظاهره ما لم یمنع من ذلك مانٌع، ومعناه: أّن من قال آمین عند قول 
المالئكة آمین ُغِفر له، وٕالى هذا ذهب الداودي، وال یمتنع أن یكون الباري تعالى یفعل ذلك بمن وافق قوله 

  آمین قول المالئكة آمین".
 ).٢/٢٦٥تح الباري البن حجر (ف   )٣(
  ).١/٢٢٨)، إحكام األحكام البن دقیق العید (٢/٤٤المفهم للقرطبي (   )٤(
  ).١/٥٧٤الشافي في شرح مسند الشافعي البن األثیر (   )٥(
  ).٢/٢٦٥نقله ابن حجر في فتح الباري (   )٦(
 ).١/١٦٢انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي (   )٧(
  ).٢٩/٣٥٤بن الملقن (انظر: التوضیح ال   )٨(
  ).٢/٢٦٦طرح التثریب للعراقي (   )٩(
 ).٢٩/٣٥٤التوضیح البن الملقن (   )١٠(
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  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

 ألنه العالمین؛ رب آمین: یقول أن مثل آخر، رٍ بذكْ  آمین لَ صِ یَ  أن یستجب القال ابن رجب: " .١
 لفاتحة،ا دعاء على التأمین ألنّ  دعاء؛ التأمین على میقدّ  أن بّ حستیُ  وال، السنة به تأت لم

 االقتصار المستحبّ ، وقال العراقي: ")١("هاوأجلّ  األدعیة أهمّ  وهو المستقیم، الصراط هدایة وهو
 .)٢("للحدیث اباعً اتّ  علیه زیادةٍ  غیر من الفاتحة عقب التأمین على

، وبمثله قال ابن )٣(قال ابن رجب: "التأمین سّنٌة في الصالة ولیس بواجٍب عند جمهور العلماء" .٢
  .)٤(الجوزي

 على التأمین فرض فإنه َحْزم، البن اخالفً  العلماء، بإجماع لالستحباب فیه اَألمرقال العیني: " .٣
 .)٥("المأموم

 الذین :وقیل ،منهم الحفظة :وقیل، جمیعهم بالمالئكة المراد أنّ  الحدیث ظاهرقال ابن حجر: " .٤
 الصالة تلك یشهد من :بهم المراد أنّ  یظهر والذي ،الحفظة غیر إنهم قلنا إذا منهم یتعاقبون

، "وفیه أّن اهللا تعالى جعل للمالئكة قوة اإلدراك )٦("السماء في أو األرض في ممن المالئكة من
بالسمع وهم في السماء لما ینطق به بنو آدم في األرض أو لبعض ذلك؛ ألنه جعل مكان 

 .)٧(تأمین المالئكة في السماء"

 .)٨(ام یوافق تأمین المالئكة، ولهذا شرعت للمأموم موافقته"و"فیه فضیلة اإلمام؛ ألّن تأمین اإلم .٥

 .)٩(استدّل به ابن بطال على أن دعاء المالئكة مستجاب .٦

 الجمع، بلفظ )اهدنا( تْ عَ مِ سَ  لما المالئكة أنّ  على یدلّ  ما الحدیث هذا فيقال ابن هبیرة: " .٧
  .)١٠("له رَ فِ غُ  الكلّ  هدایة المصلین من إرادته كانت فمن ،للكلّ  دعاءٌ  هألنّ  ؛)آمین(: قالت

  

                                                           
 ).٧/٩٨فتح الباري البن رجب (   )١(
  ).٢/٢٦٩طرح التثریب للعراقي (   )٢(
  ).٧/١٠٠فتح الباري البن رجب (   )٣(
  ).٣/٣٥٣كشف المشكل من حدیث الصحیحین البن الجوزي (   )٤(
  ).٤/١٩٨أبي داود للعیني ( شرح سنن   )٥(
 ) بتصّرٍف یسیٍر.٢/٢٦٥فتح الباري البن حجر (   )٦(
  ).٢/٢٦٦طرح التثریب للعراقي (   )٧(
  ).٢/٢٦٦فتح الباري البن حجر (   )٨(
  ).٣/٤٣٩شرح صحیح البخاري البن بطال (   )٩(
  ).٦/١٢٢اإلفصاح البن هبیرة (   )١٠(
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  رابًعا: قراءة سورة الملك، وصالة التسابیح.
 قراءة سورة الملك: .١

خّص اهللا بعض سور القرآن بفضائل وأجوٍر، لیست في غیرها من سور القرآن، من ذلك: 
  سورة الملك.

 الُقْرآنِ  ِمنَ  ُسورَةً  ِإنَّ ": َقالَ  لَّمَ َوسَ  َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  ،رضي اهللا عنه ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ ف
  .)١("M$     #  "  !L  ُسورَةُ  َوِهيَ  َلُه، ُغِفرَ  َحتَّى ِلَرُجلٍ  َشَفَعتْ  آيَةً  َثَالثُونَ 

                                                           
) ما جاء في فضل سورة ٩ننه (كتاب أبواب فضائل القرآن)، باب (قال اإلمام الترمذي في س سند الحدیث:   )١(

  ):٢٨٩١الملك، رقم (
ُد ْبُن َجْعَفٍر َقاَل: َحدَّثََنا ُشْعَبُة  ُد ْبُن َبشَّاٍر َقاَل: َحدَّثََنا ُمَحمَّ وهو: –، َعْن َقتَاَدَة -وهو: ابن الحجاج–َحدَّثََنا ُمَحمَّ

، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َقال، وذكر الحدیث. ، َعْن َعبَّاٍس الُجَشِميِّ - ابن دعامة
  قال الترمذي عقبه: حدیث حسن.

  تخریج الحدیث:
) في عدد اآلي، رقم ٣أخرجه أبو داود في سننه (كتاب أبواب قراءة القرآن وتحزیبه وترتیله)، باب (

وعنه: ابن السّني في عمل –) ١٠٤٧٨لنسائي في السنن الكبرى رقم () عن عمرو بن مرزوق، وا١٤٠٠(
)، ٣٧٨٦) ثواب القرآن، رقم (٥٢، وابن ماجه في سننه (كتاب األدب)، باب (-)٦٨٣الیوم واللیلة رقم (

البّر في التمهید عبد )، وابن٧٨٧)، وابن حبان في صحیحه رقم (٣٣والفریابي في فضائل القرآن رقم (
ومن طریقه: الحاكم في المستدرك –) ٧٩٧٥یق حماد بن أسامة، وأحمد في المسند رقم () من طر ٧/٢٦٢(

) عن حجاج بن منهال، وابن الضریس ٨٢٧٦عن محمد بن جعفر، وأحمد في المسند رقم ( -)٢٠٧٥رقم (
) من طریق یحیى بن سعید القطان، وأبو ٧٨٨)، وابن حبان في صحیحه رقم (٢٣٥في فضائل القرآن رقم (

) من طریق إبراهیم ٩٦٨)، والبیهقي في السنن الصغیر رقم (٢/٢٣٠األصبهاني في تاریخ أصبهان ( نعیم
 ) من طریق وهب بن جریر، وعمرو بن مرزوق.١٥١بن طهمان، والبیهقي في إثبات عذاب القبر رقم (

براهیم جمیعهم: (عمرو بن مرزوق، حماد بن أسامة، محمد بن جعفر، حجاج بن منهال، یحیى بن سعید، إ
  بن طهمان، وهب بن جریر) عن شعبة به بنحوه.

  دراسة رجال اإلسناد:
 عباس الُجَشمّي: -

  ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: ُوّثق، وقال ابن حجر: مقبول.
  ).٣١٩٥)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (١/٥٣٧)، الكاشف للذهبي (٥/٢٥٩الثقات البن حبان (

  أي: عند المتابعة وٕاال فلین الحدیث.قال الباحث: هو مقبول، 
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  إسناده ضعیف والعلة فیه عباس الجشمي فإنه مقبول الحدیث، ومدار الحدیث علیه.

= 
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) نوع تفخیٍم وتعظیٍم وهي تبارك الذي"وفي هذا اإلبهام والتطویل فیه، ثم البیان بقوله: (
  . )١(ت لم تكن بهذه المنزلة"لشأنها، إذ لو قیل: إن سورة تبارك شفع

وسبب مغفرة هذه السورة لقارئها: "یحتمل أنه لحفظه إیاها، أو لقراءته لها، أو لتوسله بها، 
  .)٢(أو بقراءة غیره لها على نّیته"

) أراد به ثواب قراءتها، َتْسَتْغِفر ِلَصاِحِبَهاقال ابن حبان: "قوله صلى اهللا علیه وسلم: (
توّلد منه وهو الثواب، كما ُیطلق اسم السورة نفسها علیه، إذ العرب ُتطلق في فأطلق االسم على ما 

  .)٣(لغتها اسم ما توّلد من الشيء على نفسه كما ذكرناه"

 بالماء مهاوختْ  ،ق الحیاةلْ "افتتاحها بخَ  :ووجه اختصاص هذه السورة بالمغفرة والشفاعة هو
 افتتاحها ا:وأیضً  له، للمشفوع الكاملة الحیاة بسب هي التي الشفاعة فأنتجت ،الحیاة سبب هو الذي

 ربذكْ  ثم عنه، أعرض أو ذلك في نازع من بذمّ  ثم صنعته، وٕاتقان قدرته بباهر ثم ،عظمته بعظائم
 بالماء اإلنعام وهو السور سائر بین من به اختصها بما ختمها ثم النعیم، من علیهم وماله عقابهم
 السورة هذه بتشفیع القطیعة سوء عن المعافاة أثمر هلّ ك لذلك بالمناس الحیاة سبب هو الذي المعین

  .)٤("له منجیة عنه مانعة وجعلها قارئها في

  

  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 

بید أّن للحدیث شاهًدا من حدیث أنس بن مالك رضي اهللا عنه: أخرجه الطبراني في المعجم األوسط رقم 
) عن سلیمان بن داود بن یحیى الطبیب البصري، عن شیبان بن ٤٩٠م الصغیر رقم ()، والمعج٣٦٥٤(

ُسوَرٌة ِمَن اْلُقْرآِن َما ِهَي ِإالَّ َثَالُثوَن فروخ، عن سّالم بن مسكین، عن ثابت البناني، عن أنس مرفوًعا بلفظ: "
"، وٕاسناده ضعیف، رجاله ثقات عدا شیخ ُسوَرُة َتَباَركَ  آَیًة َخاَصَمْت َعْن َصاِحِبَها َحتَّى َأْدَخَلْتُه اْلَجنََّة، َوِهيَ 

  الطبراني سلیمان بن داود لم أقف له على ترجمة.
  وعلیه؛ فالحدیث حسٌن لغیره بشواهده. 

  .- كما في التخریج–وممن حسنه من العلماء: الترمذي في سننه 
  ).٥/١٦٦٨شرح المشكاة للطیبي (   )١(
  ).٣/٦١٨للصنعاني ( التنویر شرح الجامع الصغیر   )٢(
 ).٧٨٧صحیح ابن حبان رقم (   )٣(
 ).٦/٤٩٧دلیل الفالحین البن عالن (   )٤(
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  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

استدل به من قال أن البسملة لیست آیة من القرآن، باعتبار أنه نص في الحدیث على أنها  .١
، )٢(العاّدون أنها ثالثون من غیر البسملة" : "ال یختلف)١(الهاديعبد ثالثون آیة، قال ابن

دلیٌل على أّن البسملة لیست  M$ #  "  !L افتتاحه بقوله: : ")٣(وقال الزیلعي
  .)٥(، إذ "لو كانت البسملة من أول كّل سورٍة الفتتحها صلى اهللا علیه وسلم بذلك")٤(منها"

 عذاب دفعها أحادیث أما :ءالعلما بعض قال ،كثیرة فضائلها في األحادیثقال الصنعاني: " .٢
  .)٦("فمتواتر القبر
 

 الة التسابیح:ص .٢

شرع اهللا النوافل للتقرب إلى اهللا بها، وهي من أحب ما تقّرب به العبد بعد الفرائض، ومن 
  عظیم هذه النوافل التي جعل اهللا لها من الثواب العظیم: صالة التسابیح.

 ْبنِ  ِلْلَعبَّاسِ  َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  ُسولَ رَ  َأنَّ  ،رضي اهللا عنهما َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ ف
 َعْشرَ  ِبكَ  َأفْـَعلُ  َأَال  ،)٧(َأْحُبوكَ  َأَال  َأْمَنُحَك، َأَال  ُأْعِطيَك، َأَال  َعمَّاُه، يَا َعبَّاُس، يَا: "اْلُمطَِّلبِ عبد

َبكَ  َلكَ  اللَّهُ  َغَفرَ  َذِلكَ  فـََعْلتَ  َأْنتَ  ِإَذا ِخَصاٍل،  َصِغيَرهُ  َوَعْمَدُه، َخطََأهُ  َوَحِديَثُه، َقِديَمهُ  َوآِخَرُه، َأوََّلهُ  َذنـْ
 َوُسورًَة، اْلِكَتابِ  فَاِتَحةَ  رَْكَعةٍ  ُكلِّ  ِفي تـَْقَرأُ  رََكَعاتٍ  َأْرَبعَ  ُتَصلِّيَ  َأنْ : ِخَصالٍ  َعْشرَ  َوَعَالنَِيَتُه، ِسرَّهُ  وََكِبيَرُه،
 اللَُّه، ِإالَّ  ِإَلهَ  َوَال  ِللَِّه، َواْلَحْمدُ  اللَِّه، ُسْبَحانَ : قـُْلتَ  قَائٌِم، َوَأْنتَ  رَْكَعةٍ  َأوَّلِ  ِفي ْلِقَراَءةِ ا ِمنَ  فـََرْغتَ  فَِإَذا
 الرُُّكوِع، ِمنَ  رَْأَسكَ  تـَْرَفعُ  ثُمَّ  َعْشًرا، رَاِكعٌ  َوَأْنتَ  فـَتَـُقوُلَها تـَرَْكُع، ثُمَّ  َمرًَّة، َعْشَرةَ  َخْمسَ  َأْكبَـُر، َواللَّهُ 

 فـَتَـُقوُلَها السُُّجودِ  ِمنَ  رَْأَسكَ  تـَْرَفعُ  ثُمَّ  َعْشًرا، َساِجدٌ  َوَأْنتَ  فـَتَـُقوُلَها َساِجًدا، تـَْهِوي ثُمَّ  َعْشًرا، فـَتَـُقوُلَها
ُعوَن، ْمسٌ خَ  َفَذِلكَ  َعْشًرا، فـَتَـُقوُلَها رَْأَسَك، تـَْرَفعُ  ثُمَّ  َعْشًرا، فـَتَـُقوُلَها َتْسُجُد، ثُمَّ  َعْشًرا،  ُكلِّ  ِفي َوَسبـْ

                                                           
هــ)،  ٧٤٤الهادي المقدسـي الجّمـاعیلي الحنبلـي (ت عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـنعبـد هو الشیخ شـمس الـدین أبـو   )١(

  ).٣/٣٣١من مؤلفاته: تنقیح التحقیق. الدرر الكامنة البن حجر (
 ).٢/١٦٤الهادي (عبد ح التحقیق البنتنقی   )٢(
هــ)، مـن مؤلفاتـه:  ٧٦٢اهللا بـن یوسـف بـن محمـد الشـهیر بـالزیلعي (ت عبد هو الشیخ جمال الدین أبو محمد   )٣(

  ).٣/٩٥نصب الرایة في تخریج أحادیث الهدایة. الدرر الكامنة البن حجر (
  ).١/٣٣٥نصب الرایة للزیلعي (   )٤(
  ).٥/٢٩٢(عمدة القاري للعیني    )٥(
  ).٣/٦١٩التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٦(
قال ابن األثیر: "ُیَقاُل: َحَباه َكَذا َوِبَكَذا: ِإَذا أْعَطاه. والِحَباء: الَعِطّیة". النهایة في غریب الحدیث  َأْحُبوك:   )٧(

  ).١/٣٣٦البن األثیر (
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 َفِفي تـَْفَعلْ  َلمْ  فَِإنْ  فَافْـَعْل، َمرَّةً  يـَْومٍ  ُكلِّ  ِفي ُتَصلِّيَـَها َأنْ  اْسَتطَْعتَ  ِإنِ  رََكَعاٍت، َأْرَبعِ  ِفي َذِلكَ  تـَْفَعلُ  رَْكَعةٍ 
 َفِفي تـَْفَعْل، َلمْ  فَِإنْ  َمرًَّة، َسَنةٍ  ُكلِّ  َفِفي تـَْفَعلْ  مْ لَ  فَِإنْ  َمرًَّة، َشْهرٍ  ُكلِّ  َفِفي تـَْفَعلْ  َلمْ  فَِإنْ  َمرًَّة، ُجُمَعةٍ  ُكلِّ 

  .)١("َمرَّةً  ُعُمِركَ 
                                                           

) صالة ١٣تفریع أبواب التطوع وركعات السنة)، باب (قال اإلمام أبو داود في سننه (كتاب  سند الحدیث:   )١(
  ):١٢٩٧التسابیح، رقم (

، َحدَّثََنا ُموَسى ْبنُ عبد َحدَّثََنا اْلَعِزیِز، َحدَّثََنا اْلَحَكُم ْبُن َأَباَن، َعْن عبد الرَّْحَمِن ْبُن ِبْشِر ْبِن اْلَحَكِم النَّْیَساُبوِريُّ
 اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل ِلْلَعبَّاِس ْبنِ  ، َعنِ -وهو مولى ابن عباس–ِعْكِرَمَة 

  اْلُمطَِّلِب، وذكر الحدیث.عبد
  تخریج الحدیث:

) ما جاء في صالة التسابیح، رقم ١٩٠أخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب إقامة الصالة والسنة فیها)، باب (
 ) عن١٢١٦)، وابن خزیمة في صحیحه رقم (١٤٩زء القراءة خلف اإلمام رقم ()، والبخاري في ج١٣٨٧(

)، والحاكم في المستدرك رقم ١١٦٢٢الرحمن بن بشر بن الحكم، والطبراني في المعجم الكبیر رقم (عبد
)، وفي السنن الكبرى ٤٤٤)، والبیهقي في الدعوات الكبیر رقم (٥٨)، والخلیلي في اإلرشاد رقم (١١٩٢(

  الرحمن بن بشر به بمثله مع اختالٍف یسیٍر في بعض األلفاظ.عبد ) من طریق٤٩١٦رقم (
 - الرحمنعبد وكتب معي هذا عن–قال الخلیلي عقبه: قال أبو حامد ابن الشرقي: سمعت مسلم بن الحجاج 

  یقول: ال ُیروى في هذا الحدیث إسناٌد أحسن من هذا.
) من طریق إسحاق بن أبي إسرائیل، عن ١٠٥ل رقم (وأخرجه ابن شاهین في الترغیب في فضائل األعما

  العزیز به بمثله.عبد موسى بن
) من ١١٩٥العزیز إبراهیُم بُن الحكم بن أبان: كما أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (عبد وتابع موسى بنَ 

  طریق الحسن بن سفیان عن إسحاق بن راهویة عن إبراهیم بن الحكم بن أبان عن أبیه به بنحوه.
اهللا بن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا عبد ال الحاكم عقبه: "قد صّحت الروایة عنوق

صلى اهللا علیه وسلم عّلم ابن عّمه جعفر بن أبي طالب رضي اهللا عنه هذه الصالة كما علمها عّمه العباس 
  رضي اهللا عنه".

بن نائلة عن شیبان بن فروخ عن نافع بن ) عن إبراهیم ١١٣٦٥وأخرجه الطبراني في المعجم الكبیر رقم (
  هرمز، عن عطاء، عن ابن عباس به بنحوه.

الغفار عن إسحاق بن كامل، عبد ) من طریق أحمد بن داود بن١١٩٦وأخرجه الحاكم في المستدرك رقم (
  عن إدریس بن یحیى، عن حیوة بن شریح، عن یزید بن أبي حبیب، عن نافع، عن ابن عمر به بنحوه.

  جال اإلسناد:دراسة ر 
 الحكم بن أبان العدني: -

وثقه ابن معین، وأحمد بن حنبل، والنسائي، والعجلي والذهبي وزادا: صاحب سنة، وذكره ابن حبان في 
توثیقه عن ابن نمیر،  - یعني في كتابه الثقات–حكى ابن خلفون الثقات وقال: ربما أخطأ، وقال ابن حجر: "

وقال ابن خزیمة في صحیحه: تكّلم أهل  أبو زرعة الرازي: صالح، وابن المدیني، وأحمد بن حنبل"، وقال
= 
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قال الدهلوي: "صالة التسبیح سّرها أنها صالة ذات حّظ جسیٍم من الّذْكر بمنزلة الصالة   
ت صالة التسبیح ، وٕانما "سّمی)١(التاّمة الكاملة التي سّنها رسول اهللا صلى اهللا علیه وسّلم بأذكارها"

 سمیت، وقال العیني: ")٢(لما فیها من كثرة التسبیح، ففیها في كّل ركعة خمس وسبعون تسبیحة"
 من رأسه رفع وعند الركوع، وفي القراءة من الفراغ بعد فیه اهللا ُیسبح ُمصِلیها ألن ؛التسبیح صالة

  .)٣("السجدتین وبین السجود، وفي الركوع،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 

المعرفة بالحدیث في االحتجاج بخبره، وقال ابن حجر: صدوق عابٌد له أوهام. وقال ابن عدي: فیه ضعف، 
  وقال ابن المبارك: ارِم به.

)، تهذیب ٢١٥)، تاریخ أسماء الثقات البن شاهین رقم (١١٠ص ( -روایة ابن محرز–تاریخ ابن معین 
)، الثقات البن حبان ١/٣٤٣)، الكاشف للذهبي (٣٣٣)، الثقات للعجلي رقم (٧/٨٧الكمال للمزي (

)، صحیح ابن ٣/١١٣)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٢/٤٢٣)، تهذیب التهذیب البن حجر (٦/٢٤٢(
جال البن عدي )، الكامل في ضعفاء الر ١٤٣٨)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٨٤٠خزیمة رقم (

  ).١٦٤٧)، المغني في الضعفاء للذهبي رقم (٣/٢٢٥(
  قال الباحث: هو ثقة.

 العزیز أبو شعیب القنباري:عبد موسى بن -
ذكره ابن حبان في الثقات وزاد: ربما أخطأ، وقال ابن معین: ال أرى به بأًسا، وقال النسائي: لیس به بأس، 

لمدیني، وقال الذهبي: "لم یذكره أحٌد في كتب الضعفاء وقال ابن حجر: صدوق سیئ الحفظ، وضعفه ابن ا
  أبًدا ولكن ما هو بالحجة".

)، الجرح والتعدیل ٣٩١٩رقم ( - اهللاعبد روایة–)، العلل ومعرفة الرجال ألحمد ٩/١٥٩الثقات البن حبان (
)، ٦٩٨٨)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٢٩/١٠١)، تهذیب الكمال للمزي (٨/١٥١البن أبي حاتم (

  ).٤/٢١٣)، میزان االعتدال للذهبي (٦٥٠٨المغني في الضعفاء للذهبي رقم (
  قال الباحث: هو صدوق؛ ومثله حسن الحدیث.

العزیز عبد ) وقال: موسى بن١٤٥- ٢/١٤٤وقد أفرط ابن الجوزي في ذكر الحدیث في الموضوعات (
أنه مجهول فهل حدیث المجهول مجهول عندنا"، وهذا مردود، فإنه معروف كما سبقت ترجمته، وعلى فرض 

  یوضع في الموضوعات؟!! 
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
العزیز فإنه صدوق، ولكنه لم ینفرد، فقد تابعه إبراهیم بن الحكم بن أبان عبد إسناده حسن من أجل موسى بن

  وهو ضعیف، وعلیه فالحدیث صحیح لغیره. - كما في التخریج–
) ١٣٦٢كما نقله ابن شاهین في الثقات رقم (–لعلماء: أبو بكر بن أبي داود السجستاني وممن صححه من ا

وقال: "أصّح حدیٍث في التسبیح حدیث العباس"، وابن خزیمة في صحیحه، والحاكم في المستدرك وقال: 
ص  "ومما ُیستدّل على صّحته استعمال األئمة له كابن المبارك"، وحسنه ابن حجر في أمالي األذكار

) وقال: "حسن لغیره، ومن أطلق تصحیحه ١/١٩٠)، وابن حجر الهیتمي في الفتاوى الفقهیة الكبرى (١٢(
  كابن خزیمة والحاكم یحمل على المْشي على أّن الحسن ُیسّمى لكثرة شواهده صحیًحا".

  ).٢/٣٢حجة اهللا البالغة للدهلوي (   )١(
  ).٢٧/١٥٠الموسوعة الفقهیة الكویتیة (   )٢(
  ).٥/١٩٧شرح سنن أبي داود للعیني (   )٣(
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عشر  علیه وسلم عن الذنوب التي تغفرها هذه الصالة بلفظ: "وقد عّبر النبي صلى اهللا  
"، قال العیني: "وهي أن تغفر له أوَل ذنبه وآخره، وقدیمه وحدیثه، وخطأه وعمده، وصغیره خصال

وكبیره، وسّره وعالنیته، وقد اندرج في هذا سائر أنواع الذنب، وال یمكن أن ُیقال فیه: المراد من 
  .)١(ه صرح بغفران الكبیرة أیًضا"الذنوب: الصغائر ، ألن

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

استعمال النبي صلى اهللا علیه وسلم ألسلوب جمیٍل من أسالیب التعلیم، حیث قّدم بین یدي  .١
 وتوطئةً  للتشویق، اوتأییدً  للتأكید، اتقریرً  ؛المعنى متقاربة األفاظً  ركرّ فائدته عبارات جمیلة، و"

 .)٢("الصالة هذه یملتعظ إلیه لالستماع

وأجاب علیه القاري  ،استشكل البعض اعتبار الخطأ من جملة الذنب، مع أن الخطأ ال إثم فیه .٢
¶  ¸  M :تعالى قوله دهویؤیّ  ،إثمٌ  فیه یكن لم وٕان ،نقٌص  فیه ما بالذنب المرادإّن بقوله: "

½  ¼  »    º  ¹L  :من الخطأ ىعل بیترتّ  ما مغفرة رادیُ  أن حتملویُ )، ٢٨٦(البقرة 
  .)٣("الخصوم إرضاء :حینئذ المغفرة ومعنى الذمة، في بدلها ثبوت من اإلتالف نحو

خامًسا: النطق بالشهادتین بعد اآلذان، والوضوء بمثل وضوء النبي صلى اهللا علیه وسلم وصالة 
  ركعتین بعده.

 ذان:النطق بالشهادتین بعد األ .١
على إقراٍر هللا بالوحدانیة، ولنبیه بالرسالة،  خّص اهللا الشهادتین بفضٍل عظیٍم؛ الشتمالهما

  وجعل من جملة استعمالهما بعد األذان، ورتب علیها مغفرة الذنوب.
 َمنْ ": َقالَ  َأنَّهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولِ  َعنْ  ،رضي اهللا عنه َوقَّاصٍ  َأِبي ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ ف

 َوَرُسولُُه، َعْبُدهُ  ُمَحمًَّدا َوَأنَّ  َلُه، َشرِيكَ  َال  َوْحَدهُ  اهللاُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ  نَ اْلُمَؤذِّ  َيْسَمعُ  ِحينَ  قَالَ 
ْسَالمِ  َرُسوًال، َوِبُمَحمَّدٍ  رَب ا بِاهللاِ  َرِضيتُ    .)٤("َذنـُْبه َلهُ  ُغِفرَ  ِديًنا، َوبِاْإلِ

                                                           
  ).٥/١٩٩شرح سنن أبي داود للعیني (   )١(
  ).٣/٩٩٣مرقاة المفاتیح للقاري (   )٢(
  ).٣/٩٩٤( المصدر السابق   )٣(
) القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ٧قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب الصالة)، باب ( سند الحدیث:   )٤(

  ): ٣٨٦ علیه وسلم، ثم یسأل له الوسیلة، رقم (ثم یصّلي على النبي صلى اهللا
ُد ْبُن ُرْمٍح، َأْخَبَرَنا اللَّْیُث  ، ح َوَحدَّثََنا عبد ، َعِن اْلُحَكْیِم ْبنِ -وهو: ابن سعد–َحدَّثََنا ُمَحمَّ اِهللا ْبِن َقْیٍس اْلُقَرِشيِّ

اِهللا، َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص، َعْن َسْعِد ْبِن َأِبي عبد ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد، َحدَّثََنا َلْیٌث، َعِن اْلُحَكْیِم ْبنِ 
  َوقَّاٍص، َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل، وذكر الحدیث.

  تفّرد به مسلم دون البخاري. تخریج الحدیث:
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ب فضیلة الشهادة هللا عز وجّل ب ابن خزیمة لهذا الحدیث في صحیحه بقوله: "باوقد بوّ 
بوحدانیته، وللنبي صلى اهللا علیه وسلم برسالته وعبودیته، وبالرضا باهللا رب ا، وبمحمٍد رسوًال، 

  .)١(وباإلسالم دیًنا عند سماع األذان، وما ُیرجى من مغفرة الذنوب بذلك"
هو یحتمل أن " أي: "صوته، أو أذانه، أو قوله، وهو األظهر، و حین یسمع المؤذنومعنى "

یكون المراد به حین یسمع تشّهده األول أو األخیر، وهو قوله آخر األذان: (ال إله إال اهللا) وهو 
أنسب، ویمكن أن یكون معنى یسمع: یجیب، فیكون صریًحا في المقصود، وأّن الظاهر أّن الثواب 

الشهادة في أثناء األذان ربما المذكور مترّتٌب على اإلجابة بكمالها مع هذه الزیادة، وألّن قوله كهذه 
  .)٢(یفوته اإلجابة في بعض الكلمات اآلتیة"

 َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمعَ  نَّهُ أ رضي اهللا عنه، اْلُمطَِّلبِ عبد ْبنِ  اْلَعبَّاسِ  َعنِ و 
يَمانِ  طَْعمَ  َذاقَ : "َیُقولُ    .)٣("َرُسوًال  َوِبُمَحمَّدٍ  ِديًنا، ْسَالمِ َوبِاْإلِ  رَب ا، بِاهللاِ  َرِضيَ  َمنْ  اْإلِ

وقد بوب ابن حبان لهذا الحدیث في صحیحه بقوله: "ذْكر ِإْثبات طعم اإلیمان لمن قال ما 
  .)٤("ُمْعَتِقًدا ِلَما یقولوصْفنا عند األذان 

 َعاِئَشةَ  َعنْ لذلك كان النبي صلى اهللا علیه وسلم إذا سمع المؤّذن یتشّهد یقول: "وأنا، وأنا"، ف
 َوَأنَا،": َقالَ  َیَتَشهَُّد، اْلُمَؤذِّنَ  َسِمعَ  ِإَذا َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ،رضي اهللا عنها

  .)٥("َوَأنَا

                                                           
 ).٤٢١صحیح ابن خزیمة رقم (   )١(
  ).٢/٥٦٢تیح للقاري (مرقاة المفا   )٢(
) ذاق طعم اإلیمان من رضي باهللا ١١قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب اإلیمان)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

  ):٣٤رب ا، رقم (
، َوِبْشُر ْبُن اْلَحَكِم، َقاَال: َحدَّثََنا ُد ْبُن َیْحَیى ْبِن َأِبي ُعَمَر اْلَمكِّيُّ َوُهَو اْبُن ُمَحمٍَّد اْلَعِزیِز عبد َحدَّثََنا ُمَحمَّ

ِد ْبِن ِإْبَراِهیَم، َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعٍد، َعِن اْلَعبَّاِس بْ  ، َعْن َیِزیَد ْبِن اْلَهاِد، َعْن ُمَحمَّ اْلُمطَِّلِب، َأنَُّه عبد نِ الدََّراَوْرِديُّ
  َسِمَع َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َیُقوُل، وذكر الحدیث.

    یج الحدیث:تخر 
 تفّرد به مسلم دون البخاري.

 ).١٦٩٤صحیح ابن حبان رقم (   )٤(
) ما یقول إذا سمع المؤذن، رقم ٣٦قال اإلمام أبو داود في سننه (كتاب الصالة)، باب ( سند الحدیث:   )٥(

)٥٢٦:(  
، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن ِهشَ  ، َعْن - وهو: عروة بن الزبیر–اِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبیِه َحدَّثََنا ِإْبَراِهیُم ْبُن َمْهِديٍّ

  َعاِئَشة رضي اهللا عنها، وذكر الحدیث.
  

= 
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  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

 صالةٍ  كلّ  وقت دخول عند له ینبغي اإلنسان أنّ  :الفقه من الحدیث هذا فيقال ابن ُهبیرة: " .١
 أو شكٍّ  من الصالتین بین فیما عارضه قد یكون أن عساه لما اإلسالم؛ لفظ دیجدّ  أن

 الشهادة دجدّ  فإذا واالستدالل، بالنظر هصدأ یجل فلم شبهة عارض له عرض أو ،شركٍ 
 .)١("یفسدها وال الصالة یردّ  ما فیه لیس جدیدٍ  بإسالمٍ  الصالة إلى فیدخل اه،ونقّ  ذلك محا

) فهذا ترتیٌب یدّل رضیُت باهللا رب ا، وبمحّمٍد رسوًال، وباإلسالم دیًنال ابن هبیرة: "قوله: (وقا .٢
 .)٢(على كمال التوفیق، فإنه بدأ بذكر اهللا، ثم عّقبه بذكر رسوله، ثم ثلث بذكر اإلسالم"

 

 الوضوء بمثل وضوء النبي صلى اهللا علیه وسلم وصالة ركعتین بعده: .٢

علیه وسلم أّمته صفة الوضوء الصحیح، وجعل لمن اقتدى بوضوئه وأتبعه  عّلم النبي صلى اهللا
  صالة ركعتین بعده مغفرة ذنوبه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  تخریج الحدیث:

  ) من طریق أبي داود السجستاني به بمثله.١٩٢٩أخرجه البیهقي في السنن الكبرى رقم (
الشیخ األصبهاني في طبقات )، وأبو ٤٣٨)، وفي الدعاء رقم (٤٧٣٥وأخرجه الطبراني في األوسط رقم (

) من طریق سهل بن عثمان عن حفص بن ٧٣٤)، والحاكم في المستدرك رقم (٢/١٢١المحّدثین بأصبهان (
  اهللا بن الزبیر عن علي بن مسهر.عبد الغفار بنعبد ) من طریق٩٥٥غیاث، وابن المقرئ في معجمه رقم (

  به بمثله.كالهما: (حفص بن غیاث، علي بن مسهر) عن هشام بن عروة 
  دراسة رجال اإلسناد:

 إبراهیم بن مهدي: -
  وثقه أبو حاتم الرازي، وابن قانع، وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال أبو داود: كان أحمد یحدثنا عنه، وسئل عنه ابن معین فقال: كان رجًال مسلًما، فقیل له: أهو ثقة؟ 
  قال: ما أراه یكذب، وقال ابن حجر: مقبول.

)، الثقات البن حبان ١/١٦٩)، تهذیب التهذیب البن حجر (٢/١٣٩البن أبي حاتم ( الجرح والتعدیل
  ).٢٥٦)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٧/١١٩)، تاریخ بغداد للخطیب (٨/٧١(

  قال الباحث: هو ثقة.
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
 إسناده صحیح.

  ).١/٣٤٧ة (اإلفصاح عن معاني الصحاح البن هبیر    )١(
  ).١/٣٤٧( المصدر السابق   )٢(
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 َكفَّْیهِ  َعَلى َفَأْفَرغَ  ِبِإَناٍء، َدَعا رضي اهللا عنه َعفَّانَ  ْبنَ  ُعْثَمانَ  َرَأى َأنَّهُ  ُعْثَمانَ  َمْوَلى ُحْمَرانعن ف
 َوَیَدْیهِ  َثَالثًا، َوْجَههُ  َغَسلَ  ثُمَّ  َواْسَتْنَشَق، َفَمْضَمَض، اِإلَناِء، ِفي َیِمیَنهُ  َأْدَخلَ  ُثمَّ  َفَغَسَلُهَما، ِمَراٍر، َثَالثَ 

 َقالَ : َقالَ  ُثمَّ  الَكْعَبْیِن، ِإَلى ِمَرارٍ  َثَالثَ  ِرْجَلْیهِ  َغَسلَ  ُثمَّ  ِبَرْأِسِه، َمَسحَ  ُثمَّ  ِمَراٍر، َثَالثَ  الِمْرَفَقْینِ  ِإَلى
ثُ  الَ  رَْكَعتَـْينِ  َصلَّى ثُمَّ  َهَذا، ُوُضوِئي َنْحوَ  تـََوضَّأَ  َمنْ " :َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ   ِفيِهَما ُيَحدِّ
: َیُقوُلونَ  ُعَلَماُؤَنا َكانَ ، زاد مسلم في صحیحه: قال ابن شهاب: ""َذنِْبهِ  ِمنْ  تـََقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  نـَْفَسُه،

أُ  َما َأْسَبغُ  ُوُضوءُ الْ  َهَذا َالةِ  َأَحدٌ  ِبهِ  َیَتَوضَّ   .)١("ِللصَّ

 ِبَطُهورٍ  رضي اهللا عنه َعفَّانَ  ْبنَ  ُعْثَمانَ  َأَتْیتُ : َقالَ  َأَبانَ  ْبن ُحْمَرانوفي روایة أخرى عن 
أَ  الَمَقاِعِد، َعَلى َجاِلٌس  َوُهوَ  أَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى نَِّبيَّ ال َرَأْیتُ : َقالَ  ُثمَّ  الُوُضوَء، َفَأْحَسنَ  َفَتَوضَّ  َتَوضَّ
 فـَرََكعَ  الَمْسِجدَ  َأَتى ثُمَّ  الُوُضوِء، َهَذا ِمْثلَ  تـََوضَّأَ  َمنْ ": َقالَ  ُثمَّ  الُوُضوءَ  َفَأْحَسنَ  الَمْجِلِس، َهَذا ِفي َوُهوَ 

  . )٢("تـَْغتَـرُّوا الَ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َوَقالَ : الَ قَ  "َذنِْبهِ  ِمنْ  تـََقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َجَلَس، ثُمَّ  رَْكَعتَـْيِن،

                                                           
) الوضوء ثالثًا ثالثًا، رقم ٢٤قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الوضوء)، باب ( سند الحدیث:   )١(

)١٥٩:(  
، َقاَل: َحدَّثَِني ِإْبَراِهیُم ْبُن َسْعٍد، َعِن اْبِن ِشَهاعبد الَعِزیِز ْبنُ عبد َحدَّثََنا ٍب، َأنَّ َعَطاَء ْبَن َیِزیَد، اللَِّه اُألَوْیِسيُّ

  َأْخَبَرُه َأنَّ ُحْمَراَن َمْوَلى ُعْثَماَن َأْخَبَرُه َأنَُّه، َرَأى ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َدَعا ِبِإَناء، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

 ) من طریق یعقوب٢٢٦) صفة الوضوء وكماله، رقم (٣أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب الطهارة)، باب (
  بن إبراهیم عن أبیه إبراهیم بن سعد به بمثله.

) من طریق ١٦٤) المضمضة في الوضوء، رقم (٢٨وأخرجه البخاري في صحیحه (كتاب الوضوء)، باب (
) سواك الرطب والیابس للصائم، رقم ٢٧شعیب بن أبي حمزة، والبخاري في صحیحه (كتاب الصوم)، باب (

) صفة الوضوء وكماله، ٣ي صحیحه (كتاب الطهارة)، باب () من طریق معمر بن راشد، ومسلم ف١٩٣٤(
  اهللا بن وهب عن یونس بن یزید األیلي.عبد ) من طریق٢٢٦رقم (

 جمیعهم: (شعیب، معمر، یونس) عن الزهري به مع اختالٍف یسیٍر في بعض األلفاظ.
 تعالى: {یا أیها الناس إّن ) قول اهللا٨قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الرقاق)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

وعد اهللا حّق فال تغرنكم الحیاة الدنیا وال یغرنكم باهللا الغرور، إن الشیطان لكم عدوٌّ فاتخذوه عدو ا إنما یدعوا 
  ):٦٤٣٣حزبه لیكونوا من أصحاب السعیر}، رقم (

ِد ْبِن -وهو: ابن كثیر–ْن َیْحَیى ، عَ - الرحمنعبد وهو: ابن–َحدَّثََنا َسْعُد ْبُن َحْفٍص، َحدَّثََنا َشْیَباُن  ، َعْن ُمَحمَّ
، َقاَل: َأْخَبَرِني ُمَعاُذ ْبنُ  الرَّْحَمِن، َأنَّ ُحْمَراَن ْبَن َأَباَن، َأْخَبَرُه َقاَل: َأَتْیُت ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن عبد ِإْبَراِهیَم الُقَرِشيِّ

  ِبَطُهور، وذكر الحدیث.
  

= 
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   :هذا في حدیثین عثمان عن رانمْ حُ لِ  أنّ  الحاصلقال ابن حجر: "و 

   .بالمكتوبة دٍ مقیّ  غیر امطلقً  ركعتین صالة في وذلك ،النفس حدیث بترك دٌ مقیّ  :أحدهما

  .)١("النفس حدیث بترك تقییدٍ  غیر من المسجد في أو جماعةال في المكتوبة الصالة في :واآلخر
أي: "ال تحملوا الغفران على عمومه في جمیع  -كما قال ابن حجر– "ال تغترواومعنى: "

الذنوب فتسترسلوا في الذنوب اّتكاًال على غفرانها بالصالة، فإّن الصالة التي تكّفر الذنوب هي 
ر أن المكفّ  :آخر وهو جوابٌ  -والكالم البن حجر– وظهر لي. االمقبولة، وال اّطالع ألحٍد علیه

 ه خاصٌّ فإنّ  ،على تكفیر الذنوب بالصالة وا فتعملوا الكبیرة بناءً بالصالة هي الصغائر فال تغترّ 
ر رها ما یكفّ عطى حكم الكبیرة فال یكفّ أو ال تستكثروا من الصغائر فإنها باإلصرار تُ  ،بالصغائر

  .)٢("في المعصیة بأهل الطاعة فال یناله من هو مرتبكٌ  صٌّ ذلك خا أو أنّ  ،الصغیرة

 رضي اهللا عنه َعفَّانَ  ْبنَ  ُعْثَمانَ  َأَتْیتُ وفي روایة أخرى عن ُحمران مولى عثمان قال: 
َأ، ِبَوُضوءٍ   َما َأْدِري َال  َأَحاِدیثَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولِ  َعنْ  َیَتَحدَُّثونَ  َناًسا ِإنَّ : َقالَ  ثُمَّ  َفَتَوضَّ

أَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ  َأنِّي ِإالَّ  ِهَي؟  تـََوضَّأَ  َمنْ ": َقالَ  ُثمَّ  َهَذا، ُوُضوِئي ِمْثلَ  َتَوضَّ
  . )٣("نَاِفَلة ْسِجدِ اْلمَ  ِإَلى َوَمْشُيهُ  َصَالتُهُ  وََكاَنتْ  َذنِْبِه، ِمنْ  تـََقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َهَكَذا

": "أي: أّن الوضوء لما كّفر ذنوبه كانت صالته وٕان كانت كانت صالته نافلةً ومعنى: "
فریضًة نافلًة، أي: زائدة له في األجر على كفارة الذنوب، والنافلُة الزیادُة في كالم العرب، أي لم 

  .)٤(أو ُترفع له بها درجات" یبق له ما تِكفُر، فإما أن تكون ُمدَّخرًة تكفُِّر ما َبْعَدها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  تخریج الحدیث:

 ) من طریق٢٣٢) فضل الوضوء والصالة عقبه، رقم (٤صحیحه (كتاب الطهارة)، باب (أخرجه مسلم في 
اهللا القرشي عن نافع بن جبیر وعبد اهللا بن أبي عبد اهللا بن وهب عن عمرو بن الحارث عن الحكیم بنعبد

  الرحمن به بنحوه.عبد سلمة عن معاذ بن
  ).١١/٢٥١فتح الباري البن حجر (   )١(
 )١١/٢٥١( المصدر السابق   )٢(
) فضل الوضوء والصالة عقبه، رقم ٤قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب الطهارة)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

)٢٢٩:(  
، َقاَال: َحدَّثََنا بِّيُّ ، َعْن َزْیدِ عبد َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد، َوَأْحَمُد ْبُن َعْبَدَة الضَّ ْبِن َأْسَلَم، َعْن  اْلَعِزیِز َوُهَو الدََّراَوْرِديُّ

َأ، ثُمَّ َقاَل، وذكر الحدیث.   ُحْمَراَن َمْوَلى ُعْثَماَن، َقاَل: َأَتْیُت ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن ِبَوُضوٍء َفَتَوضَّ
  تخریج الحدیث:

 تفّرد به مسلم دون البخاري.
  ).٢/١٨إكمال المعلم للقاضي عیاض (   )٤(
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 َیْومٌ  َعَلْیهِ  َأَتى َفَما َطُهوَرهُ  ِلُعْثَمانَ  َأَضعُ  ُكْنتُ وفي روایة اخرى عن ُحمران بن عثمان قال: 
 ِمنْ  ِصَراِفَناانْ  ِعْندَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َحدَّثََنا: ُعْثَمانُ  َوَقالَ  ُنْطَفةً  َعَلْیهِ  ُیِفیُض  َوُهوَ  ِإالَّ 

ثُُكمْ  َأْدِري َما": َفَقالَ  -  اْلَعْصرَ  ُأَراَها: ِمْسَعرٌ  َقالَ  -  َهِذهِ  َصَالِتَنا  َیا َفُقْلَنا "؟َأْسُكتُ  َأوْ  ِبَشْيءٍ  ُأَحدِّ
 يـََتَطهَُّر، ُمْسِلمٍ  ِمنْ  َما": َقالَ  َأْعَلُم، ورسولهُ  َفاهللاُ  َذِلكَ  َغْیرَ  َكانَ  َوإِنْ  َفَحدِّْثَنا، َخْیًرا َكانَ  ِإنْ  اهللاِ  َرُسولَ 
نَـَها ِلَما َكفَّارَاتٍ  َكاَنتْ  ِإالَّ  اْلَخْمَس، الصََّلَواتِ  َهِذهِ  فـَُيَصلِّي َعَلْيِه، اهللاُ  َكَتبَ  الَِّذي الطُُّهورَ  فـَُيِتمُّ    .)١("بـَيـْ

، وسبب ةیوٌم إال اغتسل فیه محافظة على تكثیر الطهار  یمّر على عثمانم یكن ل ومعناه:
قف النبي صلى اهللا علیه وسلم أو سكوته أنه خاف مفسدة اتكالهم، ثم رأى المصلحة في تو 

  . )٢(التحدیث

 ِبَطُهورٍ  َفَدَعا ُعْثَمانَ  ِعْندَ  ُكْنتُ وفي روایة أخرى عن سعید بن العاص رضي اهللا عنه قال: 
 َمْكُتوبَةٌ  َصَالةٌ  َتْحُضُرهُ  ُمْسِلمٍ  اْمِرئٍ  ِمنَ  َما" :َیُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َفَقالَ 

َلَها ِلَما َكفَّارَةً  َكاَنتْ  ِإالَّ  َورُُكوَعَها، َوُخُشوَعَها ُوُضوَءَها فـَُيْحِسنُ   َكِبيَرةً  يـُْؤتِ  َلمْ  َما الذُّنُوبِ  ِمنَ  قـَبـْ
  .)٣("ُكلَّهُ  الدَّْهرَ  َوَذِلكَ 

تقییٌد للمغفرة بأنها للصغائر دون الكبائر، وذلك مستمرٌّ بجمیع  َما َلْم ُیْؤِت َكِبیَرًة"وقوله: "
  .)٤(الزمان

                                                           
) فضل الوضوء والصالة عقبه، رقم ٤یحه (كتاب الطهارة)، باب (قال اإلمام مسلم في صح سند الحدیث:   )١(

)٢٣١:(  
ُد ْبُن اْلَعَالِء، َوإِْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهیَم َجِمیًعا َعْن َوِكیٍع َقاَل َأُبو ُكَرْیبٍ    : َحدَّثََنا َوِكیٌع، َعْن َحدَّثََنا َأُبو ُكَرْیٍب ُمَحمَّ

ِبي َصْخَرَة، َقاَل: َسِمْعُت ُحْمَراَن ْبَن َأَباَن، َقاَل: ُكْنُت َأَضُع ِلُعْثَماَن َطُهوَرُه، ِمْسَعٍر، َعْن َجاِمِع ْبِن َشدَّاٍد أَ 
  وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:  
 تفّرد به مسلم دون البخاري.  

  ).٢/١٩انظر: الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج للسیوطي (   )٢(
) فضل الوضوء والصالة عقبه، رقم ٤كتاب الطهارة)، باب (قال اإلمام مسلم في صحیحه ( سند الحدیث:   )٣(

)٢٢٨:(  
اُج ْبُن الشَّاِعِر، ِكَالُهَما َعْن َأِبي اْلَوِلیِد عبد َحدَّثََنا   ، َقاَل: َعْبٌد، َحدَّثَِني َأُبو -وهو: الطیالسي–ْبُن ُحَمْیٍد، َوَحجَّ

و ْبِن َسِعیِد ْبِن اْلَعاِص، َحدَّثَِني َأِبي، َعْن َأِبیِه، َقاَل: ُكْنُت ِعْنَد ُعْثَماَن اْلَوِلیِد، َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن َسِعیِد ْبِن َعْمرِ 
  َفَدَعا ِبَطُهوٍر َفَقال، وذكر الحدیث.

    تخریج الحدیث:  
  تفّرد به مسلم دون البخاري.  

  ) مع تصرف بالنّص.٢/١٧انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (   )٤(
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  ومن األحادیث الواردة في هذا الباب:

َلِميُّ  َعَبَسةَ  ْبنُ  َعْمُرو َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه ُأَماَمةَ بو أ َعنْ ما رواه  : رضي اهللا عنه )١(السُّ
 اْألَْوثَاَن، َیْعُبُدونَ  َوُهمْ  َشْيءٍ  َعَلى َلْیُسوا َوَأنَُّهمْ  َضَالَلٍة، َعَلى النَّاَس  َأنَّ  َأُظنُّ  اْلَجاِهِلیَّةِ  ِفي َوَأَنا ُكْنتُ 

 َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َفِإَذا َعَلْیِه، َفَقِدْمتُ  َراِحَلِتي، َعَلى َفَقَعْدتُ  َأْخَباًرا، ُیْخِبرُ  ِبَمكَّةَ  ِبَرُجلٍ  َفَسِمْعتُ 
 أَنَا": َقالَ  َأْنَت؟ َما: َلهُ  َفُقْلتُ  ِبَمكََّة، َعَلْیهِ  َدَخْلتُ  َحتَّى َفَتَلطَّْفتُ  َقْوُمُه، َعَلْیهِ  ُجَرَءاءُ  ْسَتْخِفًیامُ  َوَسلَّمَ 
؟ َوَما: َفُقْلتُ  ،"نَِبيٌّ   وفیه:، "اهللاُ  َأْرَسَلِني": َقالَ  َنِبيٌّ

 َوُضوَءهُ  يـَُقرِّبُ  رَُجلٌ  ِمْنُكمْ  َما": َقالَ  َعْنُه، ِنيَحدِّثْ  َفاْلُوُضوءَ  اهللاِ  َنِبيَّ  َیا: َفُقْلتُ : َقالَ 
 َأَمَرهُ  َكَما َوْجَههُ  َغَسلَ  ِإَذا ثُمَّ  َوَخَياِشيِمِه، َوِفيهِ  َوْجِهِه، َخطَايَا َخرَّتْ  ِإالَّ  فـَيَـْنَتِثرُ  َوَيْستَـْنِشقُ  فـََيَتَمْضَمُض،

 َخرَّتْ  ِإالَّ  اْلِمْرفـََقْيِن، ِإَلى يََدْيهِ  يـَْغِسلُ  ثُمَّ  اْلَماِء، َمعَ  ِلْحَيِتهِ  افِ َأْطرَ  ِمنْ  َوْجِههِ  َخطَايَا َخرَّتْ  ِإالَّ  اهللاُ،
 اْلَماِء، َمعَ  َشْعرِهِ  َأْطَرافِ  ِمنْ  رَْأِسهِ  َخطَايَا َخرَّتْ  ِإالَّ  رَْأَسُه، يَْمَسحُ  ثُمَّ  اْلَماِء، َمعَ  َأنَاِمِلهِ  ِمنْ  يََدْيهِ  َخطَايَا

 َفَحِمدَ  َفَصلَّى، قَامَ  ُهوَ  فَِإنْ  اْلَماِء، َمعَ  َأنَاِمِلهِ  ِمنْ  رِْجَلْيهِ  َخطَايَا َخرَّتْ  ِإالَّ  اْلَكْعبَـْيِن، ِإَلى َدَمْيهِ قَ  يـَْغِسلُ  ثُمَّ 
 َوَلَدْتهُ  يـَْومَ  َكَهْيَئِتهِ  ِتهِ َخِطيئَ  ِمنْ  اْنَصَرفَ  ِإالَّ  ِللَِّه، قـَْلَبهُ  َوفـَرَّغَ  َأْهٌل، َلهُ  ُهوَ  بِالَِّذي َوَمجََّدهُ  َعَلْيهِ  َوَأثـَْنى اهللاَ 
  ."أُمُّهُ 

 َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولِ  َصاِحبَ  ُأَماَمةَ  َأَبا اْلَحِدیثِ  ِبَهَذا َعَبَسةَ  ْبنُ  َعْمُرو َفَحدَّثَ 
 َفَقالَ  ،"الرَُّجلُ  َهَذا ُیْعَطى َواِحدٍ  َمَقامٍ  ِفي تَُقولُ  َما اْنُظْر  َعَبَسَة، ْبنَ  َعْمَرو َیا": ُأَماَمةَ  َأُبو َلهُ  َفَقالَ 

 َعَلى َأْكِذبَ  َأنْ  َحاَجةٌ  ِبي َوَما َأَجِلي، َواْقَتَربَ  َعْظِمي، َوَرقَّ  ِسنِّي، َكِبَرتْ  َلَقدْ  ُأَماَمَة، َأَبا َیا": َعْمٌرو
َتْیِن، َأوْ  َمرًَّة، ِإالَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ ا َصلَّى اهللاِ  َرُسولِ  ِمنْ  َأْسَمْعهُ  َلمْ  َلوْ  اِهللا، َرُسولِ  َعَلى َوَال  اهللاِ   َأوْ  َمرَّ

  .)٢("َذِلكَ  ِمنْ  َأْكَثرَ  َسِمْعُتهُ  َوَلِكنِّي َأَبًدا، ِبهِ  َحدَّْثتُ  َما َمرَّاٍت، َسْبعَ  َعدَّ  َحتَّى َثَالثًا

 أنّ  لومٌ ومع ،مراتٍ  سبع من أكثر سمعه بما إال حدیثالتّ  یرى الوظاهر العبارة األخیرة "أنه 
   قهأتحقّ  لم لو معناه أنّ  :وجوابه .لها تعین إذا علیه تجب بل ،الروایة له ازــــج دةً ـــواح ةً مرّ  عـــسم نــم

                                                           
  ).٤/٥٤٥و بن عبسة بن عامر السُّلمي، توفي بحمص. اإلصابة البن حجر (هو: أبو نجیح عمر    )١(
) إسالم عمرو بن ٥٢قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب صالة المسافرین وقصرها)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

  ):٨٣٢عبسة، رقم (
، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُمحَ  اٍر، َحدَّثََنا َشدَّاُد ْبنُ َحدَّثَِني َأْحَمُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَمْعِقِريُّ ٍد، َحدَّثََنا ِعْكِرَمُة ْبُن َعمَّ اِهللا عبد مَّ

َلِمي، وذكر الحدی اٍر، َوَیْحَیى ْبُن َأِبي َكِثیٍر، َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َقاَل: َقاَل َعْمُرو ْبُن َعَبَسَة السُّ   ث.َأُبو َعمَّ
  تخریج الحدیث:

  تفّرد به مسلم دون البخاري.



  المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر مطلقة 
 

٣٣٧ 

 الفصل الرابع

  .)١("أعلم واهللا شرطٌ  ذلك أنّ  یرد ولم حاله لصورة ابیانً  اتالمرّ  ركْ وذِ  ،به تُ ثْ حدّ  لما به وأجزم

 َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ،رضي اهللا عنه اْلُجَهِنيِّ  )٢(َعاِمرٍ مارواه عقبة بن  :ومنها
 ِإالَّ  َعَلْيِهَما، َوَوْجِههِ  بَِقْلِبهِ  يـُْقِبلُ  رَْكَعتَـْيِن، َوُيَصلِّي اْلُوُضوَء، فـَُيْحِسنُ  يـَتَـَوضَّأُ  َأَحدٍ  ِمنْ  َما": َقالَ  َوَسلَّمَ 

  .)٣("اْلَجنَّةُ  َلهُ  َوَجَبتْ 

                                                           
  ).٦/١١٨النووي على صحیح مسلم ( شرح   )١(
هـ في مصر). اإلصابة البن حجر  ٦٠هو أبو حماد عقبة بن عامر الجهني، (ت في حدود سنة    )٢(

)٤/٤٢٩.(   
) كراهیة ١٥٧قال اإلمام أبو داود في سننه (كتاب تفریع أبواب الركوع والسجود)، باب (سند الحدیث:    )٣(

  ):٩٠٦م (الوسوسة وحدیث النفس في الصالة، رق
َة ْبِن َیِزیَد، َعْن َأِبي َحدَّثََنا ُعْثَماُن ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َحدَّثََنا َزْیُد ْبُن اْلُحَباِب، َحدَّثََنا ُمَعاِوَیُة ْبُن َصاِلٍح، َعْن َرِبیعَ 

، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعا ، َعْن ُجَبْیِر ْبِن ُنَفْیٍر اْلَحْضَرِميِّ ، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه ِإْدِریَس اْلَخْوَالِنيِّ ِمٍر اْلُجَهِنيِّ
  َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
)، وابن خزیمة ١٦٩) ما یقول الرجل إذا توّضأ، رقم (٦٥أخرجه أبو داود في سننه (كتاب الطهارة)، باب (

) ثواب  ١١١سننه (كتاب الطهارة)، باب ( اهللا بن وهب، والنسائي فيعبد ) من طریق٢٢٢في صحیحه رقم (
) من طریق زید بن الحباب، وأحمد في المسند رقم ١٥١من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتین، رقم (

ومن طریقه البیهقي في السنن –) ١٧٣٩٣) من طریق اللیث بن سعد، وأحمد في المسند رقم (١٧٣١٤(
)، وأبو عوانة في ٢٢٢مة في صحیحه رقم (الرحمن بن مهدي، وابن خزیعبد عن - )٣٥١٩الكبرى رقم (

) من ١٩٢٤الرحمن بن مهدي، والطبراني في مسند الشامیین رقم (عبد ) من طریق٦٠٦المستخرج رقم (
اهللا بن عبد ) من طریق٣٦٨طریق أسد بن موسى وعبد اهللا بن صالح، والبیهقي في السنن الكبرى رقم (

  صالح.
اهللا عبد الرحمن بن مهدي، أسد بن موسى،عبد باب، اللیث بن سعد،جمیعهم: (عبد اهللا بن وهب، زید بن الح

  بن صالح) عن معاویة بن صالح به مع اختالف یسیٍر في بعض األلفاظ.
  دراسة رجال اإلسناد:

 معاویة بن صالح الحضرمّي: -
والعجلي،  الرحمن بن مهدي، وأحمد، وقال مرة: ما أعلم إال خیًرا، وابن سعد، وأبو زرعة، والنسائي،عبد وثقه

  والبزار، وقال مرة: لیس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات.
  وقال أبو حاتم: صالح الحدیث، حسن الحدیث، ُیكتب حدیثه وال ُیحتج به.

وقال ابن خراش، والذهبي، وابن حجر: صدوق، زاد األخیر: له أوهام، وقال یعقوب بن شیبة السدوسي: قد 
  ه وسٌط لیس بالثبت وال بالضعیف، ومنهم من یضّعفه.حمل الناس عنه، ومنهم من یرى أن

وقال ابن عدي: "حّدث عنه ثقات الناس، وما أرى بحدیثه بأًسا، وهو عندي صدوٌق، إال أنه یقع في أحادیثه 
  إفراداٌت".

= 
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 رتكفّ  فماذا الصالة رتكفّ  وٕاذا ؟الصالة رتكفّ  فماذا الوضوء ركفّ  إذا :یقال قدقال النووي: "
 تأمینه وافق وٕاذا ،سنة كفارة عاشوراء ویوم ،سنتین كفارة عرفة یوم صوم وكذلك ؟ورمضان الجمعات

 هذه من واحدٍ  كلّ  أنّ  العلماء أجابه ما :والجواب ؟ذنبه من تقدم ما له رفِ غُ  المالئكة تأمین
 كبیرةً  وال صغیرةً  یصادف لم وٕان ،رهكفّ  الصغائر من رهیكفّ  ما وجد فإن ،للتكفیر حٌ صال المذكورات

 أن انَ رجوْ  صغیرةً  یصادف ولم كبائر أو كبیرةً  صادفت وٕان ،درجات به فعتورُ  ،حسنات به تبتكُ 
  . )١("أعلم واهللا ،الكبائر من فیخفّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
، وقال مرة: صالح.    واختلفت أقوال ابن معین معین فیه، فقال مرة: ثقة، وقال مرة: برضيٍّ

)، تهذیب التهذیب البن ٨/١٤٣)، الكامل في الضعفاء البن عدي (١٤٤٣بخاري رقم (التاریخ الكبیر لل
)، الطبقات ٣٨٨)، سؤاالت المیموني ألحمد رقم (٢٨/١٨٩)، تهذیب الكمال للمزي (١٠/٢١١حجر (

)، ١٧٤٦)، الثقات للعجلي رقم (٨/٣٨٢)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٧/٥٢١الكبرى البن سعد (
)، ٧/٤٧٠)، الثقات البن حبان (١٠/٢٧)، مسند البزار رقم (١١/٢٦٩ب الكمال لمغلطاي (إكمال تهذی

  ).٦٧٦٢)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٢/٢٧٦الكاشف للذهبي (
  قال الباحث: هو صدوق.

 زید بن الحباب التمیمي: -
، وأحمد، وقال مرة: وثقه علي بن المدیني، وابن معین وقال مرة: كان یقلب حدیث الثوري ولم یكن به بأس

كان صدوًقا، وكان یضبط األلفاظ عن معاویة بن صالح، ولكن كان كثیر الخطأ، والعجلي، وعثمان بن أبي 
شیبة، والدارقطني، وابن ماكوال، وذكره ابن حبان في الثقات وزاد: یخطئ ویعتبر حدیثه إذا روى عن 

قال ابن خلفون: وثقه أبو جعفر السبتي، مغلطاي: " المشاهیر وأما روایته عن المجاهیل ففیها المناكیر، وقال
  وأحمد بن صالح، زاد: وكان معروًفا بالحدیث صدوًقا".

وقال أبو حاتم: صدوق صالح، وقال الذهبي: الحافظ، لم یكن به بأس، قد یهم، وقال ابن حجر: صدوق 
  یخطئ في حدیث الثوري.

)، سؤاالت أبي داود ألحمد رقم ١٧٠٢رقم ( )، العلل ألحمد٣/٥٦٢الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (
)، تهذیب ٥/١٤٤)، إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي (٣٩١)، تاریخ أسماء الثقات البن شاهین رقم (٤٣٢(

)، تقریب التهذیب ١/٤١٥)، الكاشف للذهبي (٦/٣١٤)، الثقات البن حبان (٣/٤٠٤التهذیب البن حجر (
  ).٢١٢٤البن حجر (

وأما ُتكّلم فیه فهو في روایته عن الثوري، وقد مدح اإلمام أحمد روایته عن معاویة قال الباحث: هو صدوق، 
) فقال: "له حدیٌث كثیٌر، وهو من أثبات ٤/١٦٧بن صالح، لذلك توّسط في أمره ابن عدي في الكامل (

دیث عن مشایخ الكوفة مما ال ُیشّك في صدقه، والذي قاله ابن معین عن أحادیثه عن الثوري، إنما له أحا
  الثوري تستغرب بذلك اإلسناد، وبعضها ینفرد برفعه، والباقي عن الثوري وغیر الثوري مستقیمة كلها".

  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

  إسناده حسن؛ فیه معاویة بن صالح، وزید بن الحباب، وهما صدوقان.
  ).٣/١١٣شرح النووي على صحیح مسلم (   )١(
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 لتكفیر َصاِلَحة اْلِخَصال َهِذه من َواِحد كل َأن الُمَراد ِإنوقال العیني في الجمع بینها: "
َغاِئر، َغاِئر من سلیما فاعلها َكانَ  َفِإن یصادفها لم َوإِن كفرتها، صادفها َفِإن الصَّ  َصِغیرا لَكونه الصَّ

 َقالَ  َكَما أذهبتها، بحسنة وعقبها فعلَها َأو َوَتاَب، َعملَها َأو َصِغیَرة، یْعمل لم موفقا َأو ُمَكّلف، غیر
 بَها َلهُ  َویْرَفع َحَسَنات، بَها َلهُ  یْكتب َفَهَذا)، ١١٤(هود:  M  ¥  ¤  £   ¢L :ىَتَعالَ 

  .)١("اْلَكَباِئر َأو اْلَكِبیَرة بعض ُیَخفف َأن ویرجى: اْلعلَماء بعض َوَقالَ . َدَرَجات

  ادًسا: مصافحة المؤمن ألخیه المؤمن.س

مین، وحافظت على العالقة بینهما، حرصت الشریعة على انتشار المحبة والوئام بین المسل
  فشرعت المصافحة بینهما ألمرین: 

 ألنها من تمام التحیة. .١

 .)٢(وتزید في المودة والمحبة .٢

 َجاءَ  َلمَّا: َقالَ  رضي اهللا عنه َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ وأول من جاء بالمصافحة هم: أهل الیمن، ف
لُ  َوُهمْ ، ""اْلَيَمنِ  َأْهلُ  َجاءَُكمْ  َقدْ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ ا َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  اْلَیَمنِ  َأْهلُ   َجاءَ  َمنْ  َأوَّ

  .)٣("ِباْلُمَصاَفَحةِ 

                                                           
 ).١/٢٣٤ري للعیني (عمدة القا   )١(
  ).٢١/١٦البر (عبد انظر: التمهید البن   )٢(
) في المصافحة، رقم ١٤٠قال اإلمام أبو داود في سننه (كتاب أبواب النوم)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

)٥٢١٣:(  
اٌد  ، َعْن َأَنِس ْبِن -هو: الطویلو –، َحدَّثََنا ُحَمْیٌد - وهو: ابن سلمة–َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل، َحدَّثََنا َحمَّ

ا َجاَء َأْهُل اْلَیَمِن َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.   َماِلٍك، َقاَل: َلمَّ
  تخریج الحدیث:

) من طریق یحیى بن أیوب، وأحمد في المسند رقم ١٣٣٣٤)، ورقم (١٢٥٨٢أخرجه أحمد في المسند رقم (
)، ٩٦٧)، والبخاري في األدب المفرد رقم (١٦٥٧، وفي فضائل الصحابة رقم ()١٣٦٢٤رقم ()، و ١٣٢١٢(

من طریق حماد بن  )٨٠٧) والطحاوي في شرح مشكل اآلثار رقم (٢٦وابن أبي عاصم في األوائل رقم (
  سلمة.

  كالهما: (یحیى بن أیوب، حماد بن سلمة) عن حمید الطویل به بمثله.
  دراسة رجال اإلسناد:

) في المرتبة الثالثة ٧١: ثقة، إال أنه مدلس، وقد ذكره ابن حجر في طبقات المدلسین رقم (مید الطویلح -
 من مراتب المدلسین، التي ال یقبل حدیثها إال بالتصریح بالسماع.

  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
= 
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  وللترغیب في هذا األمر، جاء الثواب الكبیر علیه بمغفرة الذنوب:

 ِمنْ  َما": َوَسلَّمَ  هِ َعَلیْ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  بن عازب رضي اهللا عنه اْلَبَراءِ  َعنِ ف
  .)١("يـَْفَترِقَا َأنْ  قـَْبلَ  َلُهَما ُغِفرَ  ِإالَّ  فـََيَتَصاَفَحانِ  يـَْلَتِقَياِن، ُمْسِلَمْينِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  الحكم على الحدیث:

) من طریق یحیى بن ١٢٥٨٢ة أحمد رقم (إسناده صحیح؛ فإن حمیًدا وٕان كان مدلًسا إال أنه صّرح في روای
  أیوب عنه بالسماع فقال: سمعت أنس بن مالك، وعلیه فالحدیث صحیح.

)، واأللباني ١١/٥٤)، وابن حجر في فتح الباري (٢٦٥وممن صححه من العلماء: النووي في األذكار ص (
المصافحة" مدرجة من قول )، إال أنه قّرر أن عبارة "وهم أول من جاء ب٥٢٧في السلسلة الصحیحة رقم (

  أنس بن مالك؛ بناًء على أكثر من روایٍة عند أحمد وغیره أنها من قوله.
) في المصافحة، رقم ١٤١قال اإلمام أبو داود في سننه (كتاب أبواب النوم)، باب ( سند الحدیث:   )١(

)٥٢١٢:(  
 وهو: ابن–وهو: سلیمان األحمر، َواْبُن ُنَمْیٍر َعِن اْألَْجَلِح –ِلٍد َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َحدَّثََنا َأُبو َخا  

، َعِن اْلَبَراِء، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه -وهو السبیعي–، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق - اهللا بن ُحَجّیة بن عدّي الكنديعبد
  َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
  ) من طریق أبي داود السجستاني به بمثله.١٣٥٧١یهقي في السنن الكبرى رقم (أخرجه الب

) ما جاء في المصافحة، رقم ٣١وأخرجه الترمذي في سننه (كتاب أبواب االستئذان واآلداب)، باب (
) المصافحة، رقم ١٥اهللا بن نمیر، وابن ماجه في سننه (كتاب األدب)، باب (عبد ) من طریق٢٧٢٧(
) عن ٢٥٧١٧ریق أبي خالد األحمر، وعبد اهللا بن نمیر، وابن أبي شیبة في المصّنف رقم () من ط٣٧٠٣(

اهللا بن عبد ) عن١٨٦٩٩)، ورقم (١٨٥٤٧أبي خالد األحمر وعبد اهللا بن نمیر، وأحمد في المسند رقم (
) ١٢٠٤) من طریق زهیر بن حرب، وابن المقرئ في معجمه رقم (١٨٥٩٤نمیر، وأحمد في المسند رقم (

  من طریق سلیمان بن حیان.
  عن األجلح به بنحوه.جمیعهم: (عبد اهللا بن نمیر، أبو خالد األحمر، زهیر بن حرب، سلیمان بن حیان) 

  دراسة رجال اإلسناد:
 اهللا أبو إسحاق السَِّبیعّي:عبد عمرو بن -

  ثقة إال أنه اتهم بأمرین:
)، وال یصح له سماع إال ٢٤٥التحصیل ص (، وهو مكثر منه كما قال العالئي في جامع األول: التدلیس

من بعض الصحابة مثل البراء بن عازب وزید بن األرقم وأبي جحیفة وغیرهم، وذكره ابن حجر في طبقات 
  ) في المرتبة الثالثة، التي ال یصح حدیثها إال بالتصریح بالسماع.٤٢المدّلسین ص (

وقال: "قال  - )٩٣قاله العالئي في المختلطین ص (كما –، وممن نسبه لالختالط الفسوي الثانیة: االختالط
): "أبو إسحاق ٢٤٨بعض أهل العلم: كان قد اختلط" ، وكذلك قال ابن الصالح علوم الحدیث ص (

السبیعي اختلط أیًضا وُیقال: إن سماع سفیان بن عیینة منه بعد ما اختلط ذكر ذلك أبو یعلى الخلیلي". إال 
= 
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 اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  بن عازب رضي اهللا عنه اْلَبَراءِ  َعنِ وهذا العموم مقّیٌد في روایة أخرى: 
  .)١("َلُهَما ُغِفرَ  َواْستَـْغَفَراهُ  اللَّهَ  َوَحِمَدا َتَصاَفَحاو  اْلُمْسِلَمانِ  اْلتَـَقى َذاإِ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
): ٣/٢٧٠الط له، بل قال إنه تغّیر بعد ما كُبر، قال الذهبي في المیزان (أن الذهبي نازع في نسبة االخت

"من أئمة التابعین بالكوفة وأثباتهم إال أنه شاخ وَنِسَي ولم یختلط"، وقال في كتابه من ُتكّلم فیه وهو موّثق 
إلیضاح ): "ثقة تغیر قبل موته من الكبر وساء حفظه"، وأقر الحافظ العراقي في التقیید وا٢٠٨ص (

  ) كالم الذهبي هذا في تعلیقه على كالم ابن الصالح السابق.٢/١٤٠٣(
قال الباحث: والخالصة أن تهمة االختالط منتفیة في حق أبي إسحاق، وٕانما تغیر حفظه بعدما شاخ وكبر، 

  والتغیر غیر االختالط كما قّرره أهل العلم.
 الكندي: اهللا بن حجیةعبد أجلح بن -

  ل مرة: لیس به بأس، ومرة: صالح، والعجلي، ویعقوب بن سفیان وزاد: حدیثه لّین.وثقه ابن معین، وقا
  وقال أحمد: أجلح ومجالد متقاربان في الحدیث، وقد روى األجلح غیر حدیث منكر.

له أحادیث صالحة، یروي عنه وقال أبو حاتم: لّیٌن لیس بالقوي، ُیكتب حدیثه وال ُیحتّج به، وقال ابن عدي: 
وغیرهم، ولم أجد له حدیثًا منكًرا مجاوًزا للحّد ال إسناًدا وال متًنا. إال أنه ُیعّد في شیعة الكوفة، وهو الكوفیون 

عندي مستقیم الحدیث صدوق"، وقال الفالس: مستقیم الحدیث صدوق، وقال الذهبي، وابن حجر: صدوق 
  شیعّي، وقال الذهبي أیًضا: شیعيٌّ ال بأس بحدیثه.

: جد ا، وأبو داود، والنسائي وزاد: لیس بذاك، وقال العقیلي: روى عن الشعبي أحادیث وضعفه ابن سعد وزاد
مضطربة ال یتابع علیها، وقال ابن حبان: كان ال ُیدرك ما یقول یجعل أبا سفیان أبا الزبیر، ویقلب 

  األسامي.
)، ١٧٨رقم ( -لدارميروایة ا–)، تاریخ ابن معین ٢٢٣٢)، رقم (١٢٧٦تاریخ ابن معین روایة الدوري رقم (

)، الكامل في ضعفاء الرجال ٥٢رقم ( - روایة ابن طهمان–من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال 
)، العلل ألحمد ١/١٨٩)، تهذیب التهذیب البن حجر (٤٨)، تاریخ الثقات للعجلي رقم (٢/١٣٦البن عدي (

)، من ُتكّلم فیه ٢/٢٧٩یب الكمال للمزي ()، تهذ٢/٣٤٧)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٢٨٤٩رقم (
)، المغني في الضعفاء للذهبي رقم ٢٨٥)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (١٣وهو موّثق للذهبي رقم (

)، إكمال تهذیب ١٨٠)، سؤاالت اآلجري ألبي داود رقم (٦/٣٥٠)، الطبقات الكبرى البن سعد (٢٢٩(
  ).١٠٨ان رقم ()، المجروحین البن حب٢/١٣الكمال لمغلطاي (

  قال الباحث: هو صدوق.
  الحكم على الحدیث:

، لكن یشهد له الطریق - كما سبق في ترجمته–إسناده ضعیف؛ لالنقطاع بین أبي إسحاق السبیعي والبراء 
 التي بعده، وعلیه فالحدیث حسن لغیره.

  ):١١٢قال اإلمام ابن أبي الدنیا في كتاب اإلخوان رقم ( سند الحدیث:   )١(
، َعْن َأِبي َبْلٍج، َحدَّثَِني َزْیُد ْبُن َأِبي الشَّْعثَاِء، َعِن اْلَبَراِء - وهو ابن بشیر–ثََنا َداُوُد ْبُن َعْمٍرو، َحدَّثََنا ُهَشْیٌم َحدَّ   

  ْبِن َعاِزٍب، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَُّم، وذكر الحدیث.
  

= 
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  وهذا الجزاء إنما یترتب لمن أتى باألمور التالیة:

 .)٢(، والصنعاني)١(رّد السالم قبل المصافحة، وقال به القاري .١

صفح الكف بالكف وٕاقبال الوجه مفاعلة من إلصاق ومعناها كما قال ابن األثیر: " المصافحة، .٢
بـ"وْضع  وتكون ،)٤(وتكون بین ذكرْین أو أنثیْین أو ذكٍر وأنثى هي حلیلته أو محرمه ،)٣("بالوجه

 ال، وقال ابن رسالن: ")٥(كلٍّ منهما یده في یِد صاحبه عقب تالقیهما بال تراٍخ بعد سالمهما"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  تخریج الحدیث:

عن خالد  - )١٩٣وعنه: ابن السني في عمل الیوم واللیلة رقم (–) ١٦٧٣لى في مسنده رقم (أخرجه أبو یع
والبیهقي في السنن الكبرى رقم ) من طریق محمد بن الصّباح، ٤٢٨بن مرداس، والرویاني في مسنده رقم (

  ) من طریق داود بن عمرو الضّبي.١٣٥٦٩(
  بمثله.جمیعهم: (خالد، محمد، داود) عن هشیم بن بشیر به 

)، وابن السني في عمل ٤١٩)، والرویاني في مسنده رقم (١١٠أخرجه ابن أبي الدنیا في كتابه اإلخوان رقم (
  ) من طریق عمرو بن حمزة عن المنذر بن العالء، عن أبي العالء بن الشّخیر به بنحوه.١٩٥الیوم واللیلة رقم (

  دراسة رجال اإلسناد:
في  )١١١أنه مّتهم بالتدلیس، وقد ذكره ابن في طبقات المدلسین رقم (ثقة ثبٌت؛ إال ُهَشْیم بن بشیر:  -

 المرتبة الثالثة التي ال ُیقبل حدیثها إال بالسماع.
 : اسمه: یحیى بن سلیم بن بلج، وقیل: یحیى بن أبي سلیم، وقیل: یحیى بن أبي األسود.أبو بْلج الفزاري -

  والجوزجاني، واألزدي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: یخطئ. وثقه ابن معین، وابن سعد، والنسائي، والدارقطني، 
  وقال أبو حاتم: صالح الحدیث ال بأس به، وقال الفسوي: ال بأس به، وقال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ.

وقال ابن عدي: روى عن أبي بلج أجّلة الناس مثل شعبة وأبي عوانة وهشیم، وال بأس بحدیثه، وقال 
  الذهبي: لّیٌن.

  قال البخاري: فیه نظر.و 
)، تهذیب الكمال للمزي ٧/٣١١)، الطبقات الكبرى البن سعد (٦/٣١١الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (

)، المعرفة ١٩٦أحوال الرجال للجوزجاني رقم ()، ٥٤٦)، سؤاالت البرقاني للدارقطني رقم (٣٣/١٦٢(
)، ٨١-٩/٨٠)، الكامل في الضعفاء (٨٠٠٣)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٣/١٠٦والتاریخ للفسوي (

  ).٩٣٦المقتنى في سرد الكنى للذهبي رقم (
  قال الباحث: هو صدوق.

  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

 إسناده حسن، وفیه هشیم فإنه وٕان كان مدّلًسا فإنه صّرح في روایة الرویاني بالسماع فأمن تدلیسه.
  ).٧/٢٩٧٩مرقاة المفاتیح للقاري (   )١(
  ).١/٥٩٧التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٢(
 ).٣/٣٤النهایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر (   )٣(
  ).١/٣٠٠فیض القدیر للمناوي (   )٤(
 ).١/٧٩التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )٥(
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وأما تقبیل الید فلیس من مسمى ، ")١("مِّ كُ كَ  حائل بال الكفین بشرة بتالقي إال السنة تحصل
 .)٢("المصافحة

 ".ا اهللاَ رَ كَ ذَ وَ حْمد اهللا تعالى، وفي روایة: " .٣

، )٤(وهو قوله: "یغفر اهللا لنا ولكم"، )٣(استغفار اهللا، ومعناه: طلبا مغفرة الذنوب من موالهما .٤
 لذلك كان الجزاء أن یغفر اهللا لهما ببركة هذا الدعاء.

بمجرد االفتراق باألبدان، أو الفراغ من المصافحة، وهو أظهر في ق والمغفرة تتحقّ 
 فائدةٌ  وهذه واالستغفار، ،والحمد ،المصافحة، وسببها: ")٦(، وتكون هذه المغفرة للصغائر)٥(المبالغة

، و"في الحدیث سّنّیة المصافحة عند الّلقّي، وأنه یستحّب )٧("فعلها لمن المسلمین مالقاة في جلیلةٌ 
  .)٨(افحة ذكر اهللا تعالى واالستغفار"عند المص

 ُقْلتُ : َقالَ  ،)٩(امةعَ بن دِ  َقَتاَدةَ  َعنْ ، فلذلك انتشرت هذه السنة بین الصحابة انتشاًرا كبیًرا
  .)١٠("نـََعمْ ": َقالَ  َوَسلََّم؟ َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َأْصَحابِ  ِفي الُمَصاَفَحةُ  َأَكاَنتِ : رضي اهللا عنه ِألََنسٍ 

 فَِإَذا الَمْسِجَد، َدَخْلتُ  َحتَّىفي قّصة توبته قال: " رضي اهللا عنه وعن كعب بن مالك
 َحتَّى يـَُهْرِولُ  اللَّهِ  ُعبَـْيدِ  ْبنُ  طَْلَحةُ  ِإَليَّ  فـََقامَ  النَّاُس، َحْوَلهُ  َجاِلسٌ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ 

َرُه، الُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  رَُجلٌ  ِإَليَّ  َقامَ  َما هِ َواللَّ  َوَهنَّاِني، َصاَفَحِني   .)١١("ِلطَْلَحة َأْنَساَها َوالَ  َغيـْ

                                                           
  ).١/٣٠٠نقله المناوي في فیض القدیر (   )١(
  ).١/٥٩٧مع الصغیر للصنعاني (التنویر شرح الجا   )٢(
 ).٧/٢٩٦٤)، مرقاة المفاتیح للقاري (١/٧٩انظر: التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )٣(
  ).١٤/٨١عون المعبود للعظیم آبادي (   )٤(
  ).٧/٢٩٦٤انظر: مرقاة المفاتیح للقاري (   )٥(
  ).١/٧٩انظر: التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )٦(
 ).١/٥٩٧نظر: التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (ا   )٧(
 ).١٤/٨١انظر: عون المعبود للعظیم آبادي (   )٨(
وبضـــع عشــرة هــــ )، إمــام فـــي الحـــدیث  ١٠٠هــو الشـــیخ قتــادة بـــن دعامــة بـــن قتــادة السدوســـي البصــري (ت    )٩(

  ).٥/٢٧٠والتفسیر. السیر للذهبي (
  ):٦٢٦٣صحیحه (كتاب االستئذان)، باب (المصافحة)، رقم (قال اإلمام البخاري في  سند الحدیث:   )١٠(

اٌم  ، َقاَل: ُقْلُت ِألََنس، -وهو: ابن دعامة–، َعْن َقَتاَدَة - وهو: ابن یحیى–َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم، َحدَّثََنا َهمَّ
  وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
  تفّرد به البخاري دون مسلم.

) حدیث كعب بن مالك، وقول ٨٠مام البخاري في صحیحه (كتاب المغازي)، باب (قال اإل سند الحدیث:   )١١(
  ):٤٤١٨اهللا عز وجل: {وعلى الثالثة الذین خّلفوا}، رقم (

= 
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  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

 إذا مسلمٍ  لكلّ  بدَ نْ یُ قال المناوي: "، )١(قال النووي: المصافحة "سّنٌة مجمٌع علیها عند التالقي" .١
، واستثنى العلماء: األمرد الجمیل )٢("فحتهومصا علیه السالم - یعرفه لم وٕان-  امسلمً  لقي

، قال ابن حجر: "ُیستثنى من عموم األمر بالمصافحة: )٣(تحریًما، واألجذم واألبرص كراهیةً 
 من یحترز أن ینبغي؛ وذلك لتحریمهما، یقول النووي: ")٤(المرأة األجنبیة، واألمرد الحسن"

 إلیه النظرُ  َحُرمَ  َمن كلّ : أصحابنا قال وقد ،حرام إلیه النظرَ  فإن الوجه، الحسن األمرد مصافحة
 البیع حال وفي، یتزّوجها أن أراد إذا األجنبیة إلى النظر یحلّ  فإنه أشّد، المّس  بل مسُّه، َحُرمَ 

 .)٥("أعلم واهللا ذلك، من يءش في مسها یجوز وال ذلك، ونحو والعطاء واألخذ والشراء

 المصافحة من الناُس  اعتاده ما وأما لقاء، كل عند حّبةمست المصافحة هذه أنّ  اعلمقال النووي: " .٢
 فإن به، بأس ال ولكن الوجه، هذا على الشرع في له أصلَ  فال والعصر، الصبح صالتيْ  بعد

 من كثیر في فیها وفّرطوا األحوال، بعض في علیها حاَفظوا وكونهم سّنة، المصافحة أصل
 .)٦("بأصلها الشرع ورد التي المصافحة من هكون عن البعض ذلك یخرج ال أكثرها، أو األحوال

 فال ،ةنّ السّ  لحصول ئيالجا من الیمنى تعیین الشریعة آداب من الظاهرقال المناوي أیًضا: " .٣
 تكون أن ةالسنّ  أنّ  اعلم، وقال المباركفوري: ")٧("الیمنى في وال الیسرى في بالیسرى تحصل

 .)٨("البیعة عند أو اللقاء عند كانت سواء ،نبینالجا من -الیمنى :أعني– الواحدة بالید المصافحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
وهو: –، َعِن اْبِن ِشَهاٍب -وهو: ابن خالد–، َعْن ُعَقْیٍل - وهو: ابن سعد–َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن ُبَكْیٍر، َحدَّثََنا اللَّْیُث 

اللَِّه ْبَن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َوَكاَن، َقاِئَد عبد اللَِّه ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َأنَّ عبد الرَّْحَمِن ْبنِ عبد ، َعنْ -ن مسلممحمد ب
ِة َتُبوَك، وذكر    الحدیث.َكْعٍب ِمْن َبِنیِه، ِحیَن َعِمَي، َقاَل: َسِمْعُت َكْعَب ْبَن َماِلٍك، ُیَحدُِّث ِحیَن َتَخلََّف َعْن ِقصَّ

  تخریج الحدیث:
) من ٢٧٦٩) حدیث توبة كعب بن مالك وصاحبیه، رقم (٩أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب التوبة)، باب (

  اهللا بن وهب، عن یونس بن یزید، عن ابن شهاب الزهري به بنحوه.عبد طریق
 ).٢٦٥األذكار للنووي ص (   )١(
 ).١/٣٠٠فیض القدیر للمناوي (   )٢(
 ).١/٣٠٠قدیر للمناوي (انظر: فیض ال   )٣(
 ).١١/٥٥فتح الباري البن حجر (   )٤(
 ).٢٦٦األذكار للنووي ص (   )٥(
  ).٢٦٦( المصدر السابق   )٦(
 ).١/٣٠٠فیض القدیر للمناوي (   )٧(
  ).٧/٤٢٩تحفة األحوذي للمباركفوري (   )٨(
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 َأِبي، لحدیث )١(قال النووي: "ُیستحّب مع المصافحة: البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة وغیرها" .٤
،  َأَخاكَ  تـَْلَقى َأنْ  َوَلوْ  َشْيًئا، اْلَمْعُروفِ  ِمنَ  َتْحِقَرنَّ  َال ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  ِليَ  َقالَ : َقالَ  َذرٍّ

 .)٢("طَْلقٍ  ِبَوْجهٍ 

  من المسلمین على المیت.أو أربعین ئٍة اابًعا: صالة مس

َشَرَع اهللا للمؤمن حقوًقا في الحیاة وبعد الممات، وجعل من جملة حقوقه على المسلمین بعد 
  میت.موته: غسله وتكفینه والصالة علیه، ورغب في تكثیر عدد المصلین رجاء مغفرة ذنوب ال

 ِمائَةٌ  َعَلْيهِ  َصلَّى َمنْ ": َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  ،رضي اهللا عنه ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ ف
  .)٣("َلهُ  ُغِفرَ  اْلُمْسِلِمينَ  ِمنَ 

                                                           
  ).٢٦٦األذكار للنووي ص (   )١(
) استحباب طالقة ٤٣(كتاب البّر والصلة واآلداب)، باب ( قال اإلمام مسلم في صحیحه سند الحدیث:   )٢(

  ):٢٦٢٦الوجه عند اللقاء، رقم (
، َحدَّثََنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، َحدَّثََنا َأُبو َعاِمٍر َیْعِني اْلَخزَّاَز، َعنْ  ، َحدَّثَِني َأُبو َغسَّاَن اْلِمْسَمِعيُّ  َأِبي ِعْمَراَن اْلَجْوِنيِّ

، َقاَل: َقاَل ِلَي النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.اِهللا بْ عبد َعنْ  اِمِت، َعْن َأِبي َذرٍّ   ِن الصَّ
  تخریج الحدیث:  
 تفّرد به مسلم دون البخاري.  

) ما جاء فیمن صّلى علیه جماعة ١٩قال اإلمام ابن ماجه في سننه (كتاب الجنائز)، باب ( سند الحدیث:   )٣(
  ):١٤٨٨لمین، رقم (من المس

 وهو: ابن–َقاَل: َأْنَبَأَنا َشْیَباُن  - وهو: ابن موسى–َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة َقاَل: َحدَّثََنا ُعَبْیُد اللَِّه 
، -وهو: ذكوان السمان–، َعْن َأِبي َصاِلٍح - وهو: سلیمان بن مهران–، َعِن اْألَْعَمِش -الرحمن النحويعبد
  َأِبي ُهَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقال، وذكر الحدیث. َعنْ 

  تخریج الحدیث:
)، والطحاوي في ٣٠٧٦)، وابن المنذر في األوسط رقم (١١٦٢٧أخرجه ابن أبي شیبة في مصّنفه رقم (

)، وابن ٢٦٩رقم ( من طریق شیبان، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار )٢٧٠شرح مشكل اآلثار رقم (
) من طریق أبي حمزة السّكرّي، ١/٤٢٤)، وأبو نعیم في تاریخ أصبهان (١٧٥٢األعرابي في معجمه رقم (

) من طریق شعبة بن الحجاج، وأبو نعیم األصبهاني في تاریخ أصبهان ٧/٢٠٨وأبو نعیم في حلیة األولیاء (
  ) من طریق سفیان.١/١٢٨(

  ي، شعبة، سفیان) عن األعمش به بمثله.شیبان، أبو حمزة السكر جمیعهم: (
  دراسة رجال اإلسناد:

 رجاله كلهم ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

  إسناده صحیح.
  ).٦٣٥٦)، واأللباني في صحیح الجامع رقم (٨/١١٦وممن صححه من العلماء: العیني في عمدة القاري (
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قبول  :، وسبب المغفرة هو)١(ائر والكبائر من الذنوبورجح المناوي أن المغفرة تشمل الصغ
 َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ ، كما بّینته روایة عائشة رضي اهللا عنها )٢(ء المائة فیهشفاعة هؤال

ُلُغونَ  اْلُمْسِلِمينَ  ِمنَ  أُمَّةٌ  َعَلْيهِ  ُتَصلِّي َميِّتٍ  ِمنْ  َما": َقالَ   ،"ِفيهِ  ُشفُِّعوا ِإالَّ  َلُه، َيْشَفُعونَ  ُكلُُّهمْ  ِمائًَة، يـَبـْ
 ْبنُ  َأَنُس  ِبهِ  َحدَّثَِني: َفَقالَ  اْلَحْبَحابِ  ْبنَ  ُشَعْیبَ  ِبهِ  َفَحدَّْثتُ : - راوي الحدیث–م بن أبي مطیع سّال  َقالَ 

  .)٣(َوَسلَّم َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  َماِلٍك،
  ومن األحادیث الواردة في هذا الباب:

 َلهُ  اْبنٌ  َماتَ  َأنَّهُ  ،رضي اهللا عنه َعبَّاسٍ  ْبنِ  اهللاِ عبد َعنْ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َمْوَلى ما رواه ُكریب
 َفَأْخَبْرُتُه، َلُه، اْجَتَمُعوا َقدِ  َناٌس  َفِإَذا َفَخَرْجُت،: َقالَ  النَّاِس، ِمنَ  َلهُ  اْجَتَمعَ  َما اْنُظْر  ُكَرْیُب، َیا: َفَقالَ 
 َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َفِإنِّي وُه،َأْخِرجُ : َقالَ  َنَعْم،: َقالَ  َأْرَبُعوَن؟ ُهمْ  َتُقولُ : َفَقالَ 
 َشفََّعُهمُ  ِإالَّ  َشْيًئا، بِاهللاِ  ُيْشرُِكونَ  َال  رَُجًال، َأْربـَُعونَ  َجَنازَتِهِ  َعَلى فـَيَـُقومُ  َيُموُت، ُمْسِلمٍ  َرُجلٍ  ِمنْ  َما": َیُقولُ 
  .)٤("ِفيهِ  اهللاُ 

  أن حصول المغفرة مقّیٌد بأمرْین:وتفید روایات هذا الباب 

  . المغفرة له سائلین الدعاء، له مخلصین :أي، فیه شافعین یكونوا أن: األول

                                                           
 ).٢/٤٢٨انظر: التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )١(
  ).١/٤٥٣ظر: حاشیة السندي على سنن ابن ماجه (ان   )٢(
) من صّلى علیه مائة شفعوا فیه، ١٨قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب الجنائز)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

  ):٩٤٧رقم (
ُم ْبُن -اهللاعبد وهو:–َحدَّثََنا اْلَحَسُن ْبُن ِعیَسى، َحدَّثََنا اْبُن اْلُمَباَرِك  وهو: –َأِبي ُمِطیٍع، َعْن َأیُّوَب ، َأْخَبَرَنا َسالَّ

اِهللا ْبِن َیِزیَد َرِضیِع َعاِئَشَة، َعْن َعاِئَشَة، َعِن عبد ، َعنْ - اهللا بن زیدعبد وهو:–، َعْن َأِبي ِقَالَبَة - السختیاني
  النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقال، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
  اري.تفّرد به مسلم دون البخ

) من صلى علیه أربعون شفعوا به، ١٩قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب الجنائز)، باب ( سند الحدیث:   )٤(
  ):٩٤٨رقم (

، َقاَل اْلوَ  ، َواْلَوِلیُد ْبُن ُشَجاٍع السَُّكوِنيُّ وَقاَل  ِلیُد: َحدَّثَِني،َحدَّثََنا َهاُروُن ْبُن َمْعُروٍف، َوَهاُروُن ْبُن َسِعیٍد اْألَْیِليُّ
اِهللا عبد ، َعْن َشِریِك ْبنِ -وهو: حمید بن زیاد–، َأْخَبَرِني َأُبو َصْخٍر -اهللاعبد وهو:–اْآلَخَراِن: َحدَّثََنا اْبُن َوْهٍب 

  اِهللا ْبِن َعبَّاٍس، وذكر الحدیث.عبد ْبِن َأِبي َنِمٍر، َعْن ُكَرْیٍب، َمْوَلى اْبِن َعبَّاٍس، َعنْ 
  تخریج الحدیث:

 مسلم دون البخاري. تفّرد به
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  .)١(عباس ابن حدیث في كما ،اشیئً  باهللا یشرك من فیهم لیس مسلمین یكونوا أن: الثاني

 فیمن الواردة األحادیث هذه يف العدد اختالف وجه ما: قائلٌ  قال فإنابن بطال: " قال
 نسائلیْ  لسؤال اجوابً  وردت أنها أعلم واهللا  ذلك وجه: قیل بصالتهم؟ له فیغفر المیت على يیصلّ 

 علیه ىصلّ  من :سأله سائًال  فكأنّ  الهوى، عن ینطق یكن لم وسلم علیه اهللا صلى ألنه ؛نمختلفیْ 
. ذلك مثل قالف ؟رجًال  أربعون علیه صلى من: آخر وسأله نعم،: قال فیه؟ یشفعون هل رجل مائة

  .)٢("ذلك مثل لقال أربعین من أقل عن سئل لو ولعله
 فأخبر مائة شفاعة بقبول أخبر وسلم علیه اهللا صلى النبي یكون أن ویحتملزاد النووي: "

 وال ،عددٍ  مفهوم هذا :قالیُ  أن اأیضً  ویحتمل ،به فأخبر عددهم قلّ  وٕان أربعین شفاعة بقبول ثم به
 ،ذلك دون ما قبول منع مائة شفاعة قبول عن اإلخبار من یلزم فال ،ییناألصول جماهیر به یحتجّ 
، وارتضاه )٣("األمرین بأقل الشفاعة ویحصل بها معمولٌ  األحادیث كلّ  وحینئذٍ  ،األربعین في وكذا

  .)٤(ابن عالن الدمشقي
ادیث إذ مفهوم العدد ُیطرح مع وجود النّص، فجمیع األح ؛بینهماوقال الصنعاني: "ال تناِفي 
  .)٥(معموٌل بها، وتُقبل الشفاعة بأدناها"

 زحیّ  من وهو ،مةالمتقدّ  األحادیث يف )األربعین(و )المائة( نعیّ  إنما: "ابن بطالقال 
 هذا لهم المسلمین من جماعة تخلو وال لها، أوكد كان فیها المشفعون كثر كلما الشفاعة ألنّ  ؛الكثرة

 اشفیعً  اهللا إلى بالضراعة العدد هذا اجتماع یكون أو اعته،شف تردّ  ال فاضلٌ  فیها یكون أن المقدار
  .)٦("عنده

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:
 یكون الذي العدد هذا إلى بلوغهم ویطلب الجنازة جماعة تكثیر استحباب فیهقال الشوكاني: " .١

على في الحدیث دلیٌل على فضیلة تكثیر الجماعة ، وقال الصنعاني: ")٧("الفوز موجبات من
 .)٨(المّیت، وأّن شفاعة المؤمن نافعٌة مقبولٌة عنده تعالى"

                                                           
  ).٤/٦٨انظر: نیل األوطار للشوكاني (   )١(
  ).٣/٣٠٢شرح صحیح البخاري البن بطال (   )٢(
 ) بتصرٍف.٧/١٧شرح النووي على صحیح مسلم (   )٣(
  ).٦/٤١١دلیل الفالحین البن عالن (   )٤(
 ).١/٤٨٣سبل السالم للصنعاني (   )٥(
 .)٣/٣٠٢شرح صحیح البخاري البن بطال (   )٦(
 ).٤/٦٨نیل األوطار للشوكاني (   )٧(
 ).١/٤٨٣سبل السالم للصنعاني (   )٨(
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 ألن عباس؛ ابن وحدیث عائشة حدیث بین تضاد ال": المصابیح شرح في التوربشتي قال .٢
 المغفرة وعد إذا تعالى اهللا ألن متأخر؛ العددین من األقل إن الحدیث هذا أمثال في السبیل
 فضًال  علیه یزید بل ذلك، بعد الموعود الفضل نم ینقص أن سنته من یكن لم واحد لمعنى
 المائة في عائشة حدیث عن امتأخرً  أربعین في عباس ابن حدیث فجعلنا. عباده على اوتكرمً 

  .)١("ذكرنا الذي للمعنى

  ثامًنا: سقیا البهائم والرحمة بالحیوان.

ا علیهم، بل جعل أمر اهللا بالتراحم بین الناس، ورّتب علیه أجوًرا عظیمًة، لكنه لم یقصره
  للبهائم حقٌّ في هذه الرحمة، وجعل جزاء هذه الرحمة مغفرة الذنوب حتى ولو كانت كثیرًة.

 ِالْمَرَأةٍ  ُغِفرَ ": َقالَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  َعْنُه، اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ ف
نَـَزَعتْ  الَعَطُش، يـَْقتُـُلهُ  َكادَ : قَالَ  يـَْلَهُث، رَِكيٍّ  رَْأسِ  َلىعَ  ِبَكْلبٍ  َمرَّتْ  ُموِمَسٍة،  فََأْوثـََقْتهُ  ُخفََّها، فـَ
نَـَزَعتْ  ِبِخَمارَِها،   .)٢("ِبَذِلكَ  َلَها فـَغُِفرَ  الَماِء، ِمنَ  َلهُ  فـَ

َنا: "َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َأنَّ : َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ أخرى  وفي روایةٍ   رَُجلٌ  بـَيـْ
ًرا، فـََوَجدَ  الَعَطُش، َعَلْيهِ  اْشَتدَّ  ِبَطرِيٍق،  الثـََّرى يَْأُكلُ  يـَْلَهُث، َكْلبٌ  فَِإَذا َخَرَج، ثُمَّ  َفَشِربَ  ِفيَها، فـَنَـَزلَ  بِئـْ

نَـَزلَ  ِمنِّي، بـََلغَ  َكانَ  الَِّذي ِمْثلُ  الَعَطشِ  ِمنَ  الَكْلبَ  َهَذا بـََلغَ  َلَقدْ : الرَُّجلُ  فـََقالَ  الَعَطِش، ِمنَ   الِبئـْرَ  فـَ
 الَبَهاِئمِ  ِفي َلَنا َوإِنَّ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا: َقاُلوا ،"َلهُ  فـََغَفرَ  َلهُ  اللَّهُ  َفَشَكرَ  الَكْلَب، َفَسَقى َماًء، ُخفَّهُ  َفَمالَ 

  .)٣("َأْجرٌ  َرْطَبةٍ  َكِبدٍ  َذاتِ  ُكلِّ  ِفي": َفَقالَ  َألَْجًرا؟

                                                           
  ).٥/٣٩٤نقله المباركفوري في مرعاة المفاتیح (   )١(
 ).٢٣سبق تخریجه ص (   )٢(
) اآلبار على الطرق ٢٣قال اإلمام البخاري في صحیحه  (كتاب المظالم والغصب)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

  ):٢٤٦٦إذا لم یتأذ بها، رقم (
اِن -وهو: ابن أنس–اللَِّه ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك عبد َحدَّثََنا –، َعْن ُسَميٍّ َمْوَلى َأِبي َبْكٍر، َعْن َأِبي َصاِلٍح السَّمَّ

  َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدیث. ، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه: َأنَّ النَِّبيَّ -وهو: ذكوان
  تخریج الحدیث:

)، ومسلم في صحیحه ٢٣٦٣أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب المساقاة)، باب (فضل سقي الماء)، رقم (
  ) من طریق مالك به بنحوه.٢٢٤٤) فضل ساقي البهائم المحترمة وٕاطعامها، رقم (٤١(كتاب السالم)، باب (

) الماء الذي یغسل به شعر اإلنسان، رقم ٣٣أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب الوضوء)، باب ( وكذلك
اهللا بن دینار عن أبیه عن أبي صالح عبد الرحمن بنعبد الوراث عنعبد الصمد بنعبد ) من طریق١٧٣(

 السمان به بنحوه. 
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احتمال كون قصة الرجل تختلف عن وجمع ابن حجر بین هاتین الروایتین على تعدد الحادثة، و 
: ُیَقال َوإِنََّما لْلَمْرَأة،: اْألُْخَرىو  للرجل، ِإْحَداهَما: قضیتان ِبَأنَّهُ  یقطع بلزاد العیني: "، )١(قصة المرأة

  .)٢("دٍ لَواحِ  َكاَنت َلو َأن اْلَقِضیَّة تعدد یْحَتمل
  .)٣(" أي: "َقِبَل عمله وأثابه وغفر له"َفَشَكَر اُهللا َلُه َفَغَفَر َلهُ ومعنى "

 الُمذِنبِ  لهذا الغفرانُ  كان إّنما: قال من فمنهم :تأویله في الّناس اختلفقال ابن العربي: "
  .للمغفرة سببٌ  والّتوبةُ  الّتوبَة، ُرِزقَ  ألنْ  سبًبا الفعلَ  هذا للّتوبِة، فكان ذلك بعد اهللا وفََّقهُ  بأن

نا َكفَّرَ  بنفسه الفعلَ  هذا إنَّ : قال من ومنهم  الَعْبدِ  في له كانت إذا تعالى اهللا ألنّ  ِبِعَظِمِه؛ الزِّ
 كالجبلِ  تكونَ  حّتى الَسیَِّئاِت، َتْغِلبَ  حّتى الحسناِت، له ضاعفَ  عنایٌة، عنَدهُ  له وَسَبَقتْ  إرادٌة،

نا َواَزى حّتى األجرُ  لهذا ُضوِعفَ  أن بممتنعٍ  فلیس لّصحیِح،ا الحدیثِ  في كما العظیِم،  من فضًال  الزِّ
  .)٤("ذلك فاْستْوَجبَ  َنْفسٍ  إحیاءَ  فیه ألنّ  وَفَداُه؛ بنفسه واَزاهُ  بل: وقیل  .اهللا

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:
 وٕان وهي قاته،أو  في لإلنسان الشدائد اعتراض: الفقه من الحدیث هذا فيقال ابن ُهبیرة: " .١

 به اشتد لما اإلنسان ذلك فإن آخر، وقت في نعمة اهللا هالبسیق فإنها وقتها؛ في شدة كانت
 مثل في رآه حین الكلب ذلك إلى فأوى الظمآن، من الظمأ مبلغ فعرفه غیره، به ذكر العطش،

 وأدبه، راضه حتى أوًال  أباله إنه حیث من به، اهللا ورحمه الكلب، لرحمته سبًبا ذلك فكان حاله،
  .)٥("وتعالى سبحانه فرحمه خلقه، لرحمته سبًبا تلك ریاضته فجعل

 وأجر، خیرة سبب -البهائم حتى -القلوب في الرحمة أن: الفقه من أیًضا فیهوقال أیًضا: " .٢
  .)٦("الرحماء عباده من یرحم فإنه واألرض؛ السماء لرب واستعطاف

 أجًرا، -وزر بل اقتنائها في أجر ال التي بالكال حتى - الدواب رحمة أن: فیه" وقال أیًضا: .٣
 ذلك فذكر أجر، فیها وغیرها، والبقر كالشاة، الدواب من منها أكرم هو ما رحمة أن على فدل

، قال القاضي عیاض: )٧( ")أجر رطبة كبد كل في: (فقال الكلم بجمیع اإلتیان في عادته على
 مملوكات، غیر أو مملوكات كنّ  یعها،جم إلى اإلحسان وأنّ  الحیوان، سائر يف عامٌّ  هذا"

                                                           
  ).٦/٥١٦فتح الباري البن حجر (   )١(
 .)١٦/٥٤عمدة القاري للعیني (   )٢(
  ).١٤/٢٤٢شرح النووي على صحیح مسلم (   )٣(
  ).٧/٤٠٠المسالك في شرح موطأ مالك البن العربي (   )٤(
  ).٤١٢- ٦/٤١١اإلفصاح عن معاني الصحاح البن هبیرة (   )٥(
  ).٦/٤١٢( المصدر السابق   )٦(
  ).٦/٤١٢( المصدر السابق   )٧(
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، )١("والوزر لها اإلساءة على العقاب ذلك وبحسب. لسیئاته رمكفّ  صاحبها، مأجور هللا طاعة
 َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َعْنُهَما، اللَّهُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ عبد كما جاء في حدیث

َها ِهرَّةٍ  ِفي َرأَةٌ امْ  ُعذَِّبتِ ": َقالَ  َها ِهيَ  الَ  النَّاَر، ِفيَها َفَدَخَلتْ  َماَتْت، َحتَّى َسَجَنتـْ َها، َوالَ  َأْطَعَمتـْ َها، ِإذْ  َسَقتـْ  َحَبَستـْ
َها ِهيَ  َوالَ     .)٢("اَألْرضِ  َخَشاشِ  ِمنْ  تَْأُكلُ  تـَرََكتـْ

 بقتله یؤمر ال ما وهو ترمالمح الحیوان إلى اإلحسان على الحث الحدیث هذا یقول النووي: "في
 والكلب والمرتد الحربي كالكافر بقتله والمأمور قتله في الشرع أمر فیمتثل بقتله المأمور فأما

 إلیه واإلحسان بسقیه الثواب فیحصل المحترم وأما معناهن في وما الخمس والفواسق العقور
  .)٣("أعلم واهللا لغیره أو له مملوكا كان وسواء مباحا أو مملوكا كان سواء وغیره بإطعامه أیضا

 سقي بسبب المغفرة حصلت إذا ألنه الناس إلى اإلحسان على الحث فیهقال ابن حجر: " .٤
 .)٤("أجرا أعظم المسلم فسقي الكلب

 لم إذا ما محله یكون أن وینبغي للمشركین التطوع صدقة جواز على به استدلقال ابن حجر: " .٥
 في واستویا المحترم واآلدمي البهیمة بین األمر دار إذا وكذا أحق فالمسلم مسلم هناك یوجد

  .)٥("أعلم واهللا أحق فاآلدمي الحاجة

  ث.نْ تاسًعا: من یموت له ثالثة من الولد لم یبلغوا الحِ 

من سنن اهللا في الحیاة الدنیا: االبتالء بجمیع صوره، سواء في: النفس أو المال، أو األهل، أو 
  د، لذلك جاء الجزاء لمن ابُتلي بفقد ثالثٍة من الولد بمغفرة الذنوب.غیر ذلك، ومن ذلك فْقد األوال

 َيُموتُ  ُمْسِلَمْينِ  ِمنْ  َما": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  فعن أبي ذرٍّ رضي اهللا عنه قال:
نَـُهَما ُلُغوا َلمْ  َأْوَالدٍ  َثَالثَةُ  بـَيـْ   .)٦("ِإيَّاُهمْ  َرْحَمِتهِ  ِبَفْضلِ  َلُهَما للَّهُ ا َغَفرَ  ِإالَّ  اْلِحْنثَ  يـَبـْ

                                                           
  ).٧/١٨١إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض (   )١(
  ):٣٤٨٢)، رقم (٥٤قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب أحادیث األنبیاء)، باب (سند الحدیث:    )٢(

ِد ْبِن َأْسَماَء، َحدَّثََنا ُجَوْیِرَیُة ْبُن َأْسَماَء، َعْن َناِفٍع عبد َحدَّثَِني  ، َعنْ - وهو: مولى ابن عمر–اللَِّه ْبُن ُمَحمَّ
  َعْنُهَما، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقال، وذكر الحدیث. اللَِّه ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَّهُ عبد

  تخریج الحدیث:
) تحریم تعذیب الهّرة ونحوها من الحیوان ٣٧أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب البّر والصلة واآلداب)، باب (

  ) من طریق جویریة بن أسماء به بمثله.٢٢٤٢الذي ال یؤذي، رقم (
  ).١٤/٢٤١شرح النووي على صحیح مسلم (   )٣(
  ).٥/٤٢فتح الباري البن حجر (   )٤(
  ).٥/٤٢( المصدر السابق   )٥(
  ):١٨٧٤) من ُیتوفى له ثالثة، رقم (٢٥قال اإلمام النسائي في سننه (كتاب الجنائز)، باب ( سند الحدیث:   )٦(

= 
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٣٥١ 
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 ُمْسِلٍم، ِمنْ  النَّاسِ  ِمنَ  َما": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َقالَ : َقالَ  َعْنُه، اللَّهُ  َرِضيَ  َأَنسٍ  َعنْ و 
ُلُغوا َلمْ  َثَالثٌ  َلهُ  يـُتَـَوفَّى   .)١("ِإيَّاُهمْ  رَْحَمِتهِ  بَِفْضلِ  َجنَّةَ ال اللَّهُ  َأْدَخَلهُ  ِإالَّ  الِحْنَث، يـَبـْ

 ُمْسِلَمْينِ  ِمنْ  َما: "َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ و 
ُلُغوا َلمْ  َأْوَالدٍ  َثَالثَةُ  َلُهَما يَُموتُ   يـَُقالُ : قَالَ . اْلَجنَّةَ  َرْحَمِتهِ  بَِفْضلِ  َوِإيَّاُهمْ  اللَّهُ  َأْدَخَلُهَما ِإالَّ  اْلِحْنَث، يـَبـْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
ِل، َعْن ُیوُنَس َأْخَبَرَنا ِإْسَمِعیُل ْبُن َمْسُعوٍد، َقاَل: َحدَّثَنَ    وهو: –، َعْن اْلَحَسِن -وهو: ابن عبید–ا ِبْشُر ْبُن اْلُمَفضَّ

، ُقْلُت: َحدِّْثِني، َقاَل: َنَعْم، َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّ - البصري ى اُهللا ، َعْن َصْعَصَعَة ْبِن ُمَعاِوَیَة، َقاَل: َلِقیُت َأَبا َذرٍّ
  َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.

  یج الحدیث:تخر   
)، وأبو عوانة في ٢١٤١٣الملك بن عمرو، ورقم (عبد ) عن٢١٣٥٨أخرجه أحمد في المسند رقم (

)، وأحمد في ١١٨٨٤) من طریق قرة بن خالد، وابن أبي شیبة في مصّنفه رقم (٧٤٨٢المستخرج رقم (
) ١٨٥٦٤رى رقم ()، والبیهقي في السنن الكب٧٤٨٣)، وأبو عوانة في مستخرجه رقم (٢١٤٥٣المسند رقم (

) من طریق أبي حریز، والبزار في المسند ١٥٠من طریق هشام بن حسان، والبخاري في األدب المفرد رقم (
) من ٧٤٨٤) من طریق بشر بن المفّضل عن یونس بن عبید، وأبو عوانة في المستخرج رقم (٣٩٠٩رقم (

الواحد، ورقم عبد طریق عامر بن) من ١٣٦٦طریق جریر بن حازم، والطبراني في المعجم األوسط رقم (
) من طریق ٥٥٤٦) من طریق عمران القطان، ورقم (٣٧٣٤) من طریق عمرو بن صالح، ورقم (٣٣٢٤(

) من طریق أبي عمران الجوني، وعلّي بن زید، ویونس بن عبید، وحمید ٥٧١٦الحسن بن ذكوان، ورقم (
  الطویل. 

جریر، عامر، عمرو، عمران، الحسن، أبو عمران، جمیعهم (عبد الملك، قرة، هشام، أبو حریز، یونس، 
  علي، حمید) عن الحسن به بمثله مع اختالٍف یسیٍر في بعض األلفاظ.

  دراسة رجال اإلسناد:
  رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  إسناده صحیح.

 ).٥٧٧٩وممن صححه من العلماء: األلباني في صحیح الجامع رقم (
) فضل من مات له ولٌد فاحتسب، ٦كتاب الجنائز)، باب (مام البخاري في صحیحه (قال اإل سند الحدیث:   )١(

  ):١٢٤٨رقم (
وهو: –الَعِزیِز عبد ، َحدَّثََنا-وهو: ابن سعید–الَواِرِث عبد ، َحدَّثََنا-اهللا بن عمروعبد وهو:–َحدَّثََنا َأُبو َمْعَمٍر 

  : َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.، َعْن َأَنٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َقالَ -ابن صهیب
  تخریج الحدیث:

) عن ١٣٨١) ما قیل في أوالد المسلمین، رقم (٩١أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب الجنائز)، باب (
  العزیز بن صهیب به بمثله.عبد یعقوب بن إبراهیم عن إسماعیل بن علیة عن
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 َذِلكَ  ِمْثلَ  َفَیُقوُلونَ . َمرَّاتٍ  َثَالثَ  َقالَ " َأبـََوانَا َيِجيءَ  َحتَّى: فـَيَـُقوُلونَ : قَالَ . اْلَجنَّةَ  اْدُخُلوا: َلُهمْ 
  .)١("مْ َوَأبـََواكُ  َأنـُْتمْ  اْلَجنَّةَ  اْدُخُلوا: َلُهمْ  فـَيـَُقالُ :"َقالَ 

  .)٢(": "أي: لم یبلغوا الُحُلم فتكتب علیهم اآلثام"لم یبلغوا الِحْنثوالمراد بقوله: "
  " تقییده به؛ لیخرج به الكافر، قال ابن حجر: "والحدیث ظاهر مٍ لِ سْ مُ  نْ مِ ویفید قوله: "

  في اختصاص ذلك بالمسلم، لكن هل یحصل ذلك لمن مات له أوالٌد في الكفر ثم أسلم، فیه 
  ظٌر".ن

 اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ ، َقالَ  السَُّلِميِّ  َعَبَسةَ  ْبنِ  َعْمِروثم استدّل رحمه اهللا على عدم ذلك بحدیث 
ْسَالِم، ِفي َأْوَالدٍ  َثَالثَةُ  َلهُ  ُوِلدَ  َمنْ ": َیُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى ُلُغوا َأنْ  قـَْبلَ  َفَماتُوا اْإلِ  اْلِحْنَث، يـَبـْ

  .)٣("ِإيَّاُهمْ  ِبَرْحَمِتهِ  اْلَجنَّةَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهُ  َخَلهُ َأدْ 
                                                           

  ):١٠٦٢٢إلمام أحمد في مسنده رقم (قال ا سند الحدیث:   )١(
ِد ْبِن ِسیِریَن، َعْن -وهو: ابن أبي جمیلة األعرابي–، َأْخَبَرَنا َعْوٌف -وهو: األزرق–َحدَّثََنا ِإْسَحاُق    ، َعْن ُمَحمَّ

  َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.
  حدیث:تخریج ال  
)، وأبو یعلى ١٨٧٦) من یتوفى له ثالثة، رقم (٢٤أخرجه النسائي في سننه (كتاب الجنائز)، باب (  

) من ٧١٤٤) من طریق إسحاق األزرق، والبیهقي في السنن الكبرى رقم (٦٠٧٩الموصلي في مسنده رقم (
  طریق عثمان بن الهیثم.

  كالهما: (إسحاق، عثمان) عن عوف األعرابي به بنحوه.
  راسة رجال اإلسناد:د
 رجاله كلهم ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
 إسناده صحیح.

  ).٣/١٢٠فتح الباري البن حجر (   )٢(
  ):٢٤١٩قال اإلمام سعید بن منصور في سننه رقم ( سند الحدیث:   )٣(

َعْن َعْمِرو ْبِن َعَبَسَة، َقاَل: ُقْلُت َلُه: َحدِّْثَنا  حدثنا َفَرُج ْبُن َفَضاَلَة، َقاَل: َحدََّثِني ُلْقَماُن ْبُن َعاِمٍر، َعْن َأِبي ُأَماَمَة،  
  ُه َیُقوُل، وذكر الحدیث.َحِدیثًا َسِمْعَتُه َمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َلْیَس ِفیِه اْنِتَقاٌص، َوَال َوْهٌم َقاَل: َسِمْعتُ 

  تخریج الحدیث:  
  ) من طریق الفرج بن فضالة به بمثله.١٩٤٣٧أخرجه أحمد في المسند رقم (  
  دراسة رجال اإلسناد:  

 الفرج بن فضالة: -
جماهیر النقاد على ضعفه، ولم یوثقه إال أحمد، واضطرب فیه ابن معین فقال مرة: ضعیف الحدیث، وقال 

  مرة: لیس به بأس، وقال مرة: صالح.
= 
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 اْحَتَسبَ  َمنِ : "َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  ،رضي اهللا عنه َأَنسٍ ویؤّكده روایة 
  . )١("اْلَجنَّةَ  َدَخلَ  ُصْلِبهِ  ِمنْ  َثَالثَةً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
)، تهذیب الكمال للمزي ٦٩٦رقم ( -يروایة الدارم–)، تاریخ ابن معین ١٤/٣٧٧تاریخ بغداد للخطیب (

)٢٣/١٥٦.(  
  ) ضعفه.  ٥٣٨٣قال الباحث: هو ضعیف، وقد رجح الحافظ ابن حجر في التقریب رقم (

 لقمان بن عامر:  -
  وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي وابن حجر: صدوق.

  وقال ابن أبي حاتم: یكتب حدیثه.
)، المغني في ٣/٤١٩)، میزان االعتدال للذهبي (٥/٣٤٥الثقات البن حبان ( )،١٥٦٤الثقات للعجلي رقم (

)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ٥٦٧٩)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٥١١٧الضعفاء رقم (
)٧/١٨٢.(  

  قال الباحث: صدوق.
  الحكم على الحدیث:  
 ي قبله، وعلیه؛ فالحدیث حسن لغیره.إسناده ضعیٌف؛ لضعف الفرج بن فضالة، لكن یشهد له الحدیث الذ  

) ثواب من احتسب ثالثة من صلبه، ٢٤قال اإلمام النسائي في سننه (كتاب الجنائز)، باب ( سند الحدیث:   )١(
  ):١٨٧٢رقم (

وهو: ابن –ٌرو ، َحدَّثَِني َعمْ - اهللاعبد وهو:–َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْمِرو ْبِن السَّْرِح، َقاَل: َحدَّثََنا اْبُن َوْهٍب   
اللَِّه، َعْن ِعْمَراَن ْبِن َناِفٍع، َعْن َحْفِص ْبِن ُعَبْیِد اللَِّه، َعْن َأَنٍس، َأنَّ عبد ، َقاَل: َحدَّثَِني ُبَكْیُر ْبنُ - الحارث

  َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقال، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:  
) من طریق ٣٦٥-٢٢/٣٦٤)، والمزي في تهذیب الكمال (٢٩٤٣ه رقم (أخرجه ابن حبان في صحیح  

  اهللا بن وهب به بمثله.عبد حرملة بن یحیى عن
  دراسة رجال اإلسناد:  

 حفص بن عبید اهللا بن أنس بن مالك. -
ذكره ابن حبان في الثقات، وقال في موضٍع آخر: سمع جّده أنًسا، وقال أبو حاتم: ال یثبت له السماع إال 

  ه، وتعقبه الذهبي بقوله: "حدیثه عن جابر في صحیح البخاري".من جدّ 
وقال مغلطاي: "خّرج أبو حاتم ابن حبان حدیثه في صحیحه، وكذلك أبو عوانة، وأبو علي الطوسي، وأبو 

  اهللا الحاكم"، ثم قال: "وذكره ابن خلفون في جملة الثقات".عبد محمد الدارمي، وأبو
  وقال ابن حجر: صدوق.

)، الجرح والتعدیل البن أبي ٧٠٤)، مشاهیر علماء األمصار البن حبان رقم (٤/١٥١بن حبان (الثقات ال
التراجم الساقطة من –)، إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي ٣/٢٢٣)، تاریخ اإلسالم للذهبي (٣/٧٥٤حاتم (

  ).١٤١١)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (١٣٨رقم ( - المطبوع
  قال الباحث: هو صدوق.

= 
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ال یكون إال من  ، وهذا)١(اضًیا بقضاء اهللا، راجًیا لرحمته وغفرانه"" معناه: "صبر ر بَ سَ تَ احْ "و
قال ابن الملقن: "َشُرَط فیه اإلسالم؛ ألنه ال نجاة لكافٍر یموت أوالده. ویحتمل أن یكون   المؤمن.

ذلك كما قال ابن التین: ألّن أجره على مصابه یكفر عنه ذنوبه، فال تمّسه النار التي یعاقب بها 
 .)٢(نوب، ففي هذا تسلیة للمسلمین في مصابهم بأوالدهم"أهل الذ

أوالد  والذي یظهر أنّ  ،بحثٍ  قال ابن حجر: "هل یدخل في األوالد أوالد األوالد؟ محلّ 
) ما من صلبهوفي التقیید بكونهم ( ،الوسائط بینهم وبین األب دِ ما عند فقْ والسیّ  ،الصلب یدخلون

  .)٣(على إخراج أوالد البنات" یدلّ 
  من فوائد أحادیث هذا المطلب:و 

قال ابن حجر: "ُخّص الصغیر بذلك؛ ألّن الشفقة علیه أعظم، والحّب له أشّد، والرحمة له  .١
أوفر، وعلى هذا فمن بلغ الحنث ال یحصل لمن َفَقَده ما ذكر من هذا الثواب، وٕان كان في َفْقد 

بین البالغ وغیره بأنه یتصور منه  الولد أجٌر في الجملة، وبهذا صّرح كثیٌر من العلماء، وفّرقوا
". ثم العقوق المقتضي لعدم الرحمة بخالف الصغیر فإنه ال یتصور منه ذلك إذ لیس بمخاطب

لعدم  ؛ألن الرحمة للصغار أكثر )؛بفضل رحمته إیاهم( :قوله في بقیة الحدیث قال: "ویقویه:
  .)٤("حصول اإلثم منهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
 بن نافع المدني: عمران -

  وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: وّثق، وقال ابن حجر: مقبول.
  وقد أغرب الذهبي في المیزان فقال: (ال یعرف).

)، تقریب التهذیب ٢/٩٦)، الكاشف للذهبي (٧/٢٤٢)، الثقات البن حبان (٢٢/٣٦٤تهذیب الكمال للمزي (
  ).٣/٢٤٤یزان للذهبي ()، الم٥١٧٥البن حجر رقم (

  قال الباحث: هو صدوق على أقل أحواله.
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:  
  إسناده حسن؛ فیه: عمران بن نافع، وحفص بن عبید اهللا، وهما صدوقان.  

  لكن یشهد له األحادیث السابقة، وعلیه فالحدیث صحیح لغیره.
  ).٢٣٠٢لسلة األحادیث الصحیحة رقم (وممن صححه من العلماء: األلباني في س

 ).٧/٥٨الكواكب الدراري للكرماني (   )١(
  ).٩/٤٣٥التوضیح البن الملّقن (   )٢(
 ).٣/١٢٠فتح الباري البن حجر (   )٣(
 ).٣/١٢٠( المصدر السابق   )٤(
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 ؛نظر فیه ،فمات ذلك على واستمر مثًال  امجنونً  غبل من بالصغار یلتحق هلقال ابن حجر: " .٢
 ،عدمه یقتضي بموتهم یخف بهم االمتحان وكون ،اإللحاق یقتضي علیهم إثم ال كونهم ألنّ 
 یوجد لما ذلك یقتضي القیاس وكان ،عدمه وال الحب بشدة الحدیث طرق في التقیید یقع ولم
 الولد كان لما لكن ،الحال قضیّ  انك من ماوالسیّ  منه وتبرمه لولده الناس بعض كراهة من

 .)١("األفراد بعض في تخلف وٕان الحكم به نیط والشفقة المحبة مظنة

ابن الملقن: و  )٢(البرعبد ابن قال ابن بطال: "فیه دلیٌل على أن أطفال المسلمین بالجنة"، قال .٣
 وال بخالفهم تدّ یع فال المشیئة، تحت جعلوهم حیث رةبالمجبّ  عبرة وال، زاد األخیر: "وهو إجماع

 غفران الستحالة الغلط؛ علیهم یجوز ال من وٕاجماع ة،بالسنّ  مردودٌ  مهجورٌ  قولٌ  وهو بوفاقهم،
 .)٣("بهم رحموا اآلباء فإن أوالدهم، دون لهم رحمة لآلباء الذنوب

  

  عاشرًا: قول سبحان اهللا والحمد هللا واهللا أكبر عقب الصالة.

السنة الغراء عقب الصلوات الیومیة: التسبیح والتحمید ت بها من األوراد الجلیلة التي جاء
  والتكبیر، وقد ضمن النبي صلى اهللا علیه وسلم لقائلها عدم الخیبة في الدنیا.

 ُمَعقَِّباتٌ ": َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولِ  َعنْ  ،رضي اهللا عنه )٤(ُعْجَرةَ  ْبنِ  َكْعبِ  َعنْ ف
 َوَثَالثُونَ  َوَثَالثٌ  َتْسِبيَحًة، َوَثَالثُونَ  َثَالثٌ  َمْكُتوبٍَة، َصَالةٍ  ُكلِّ  ُدبـُرَ  -  فَاِعُلُهنَّ  َأوْ  - ُلُهنَّ قَائِ  َيِخيبُ  َال 

  .)٥("َتْكِبيَرةً  َوَثَالثُونَ  َوَأْرَبعٌ  َتْحِميَدًة،

                                                           
  ).١٢١-٣/١٢٠فتح الباري البن حجر (   )١(
 ).٦/٣٤٨البر (عبد التمهید البن   )٢(
 ).٩/٤٣٢بن الملقن (التوضیح ال   )٣(
هـــ). اإلصــابة البــن  ٥٠هــو أبــو محمــد كعــب بــن عجــرة األنصــاري المــدني، مــن أصــحاب الشــجرة، (ت بعــد    )٤(

  ).٥/٤٤٨حجر (
) استحباب الذكر ٢٦قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب المساجد ومواضع الصالة)، باب ( سند الحدیث:   )٥(

  ):٥٩٦بعد الصالة وبیان صفته، رقم (
، َأْخَبَرَنا َماِلُك ْبُن ِمْغَوٍل، َقاَل: َسِمْعُت اْلَحَكَم - اهللاعبد وهو:–دَّثََنا اْلَحَسُن ْبُن ِعیَسى، َأْخَبَرَنا اْبُن اْلُمَباَرِك حَ   

ى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َلْیَلى، َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة، َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّ عبد ْبَن ُعَتْیَبَة، ُیَحدُِّث َعنْ 
  َقاَل، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:  
) استحباب الذكر بعد الصالة وبیان ٢٦أخرجه مسلم في صحیحه كتاب المساجد ومواضع الصالة)، باب (  

  ) من طریق حمزة الزیات عن الحكم بن عتیبة به بنحوه.٥٩٦صفته، رقم (
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 النَِّبيِّ  ِإَلى الُفَقَراءُ  َجاءَ ما رواه أبو هریرة رضي اهللا عنه قال:  :ومن فضائلها العظیمة أیًضا
 ُیَصلُّونَ  الُمِقیمِ  َوالنَِّعیمِ  الُعَال، ِبالدََّرَجاتِ  اَألْمَوالِ  ِمنَ  )١(الدُُّثورِ  َأْهلُ  َذَهبَ : َفَقاُلوا َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى

 َوُیَجاِهُدوَن، َوَیْعَتِمُروَن، ،ِبَها َیُحجُّونَ  َأْمَوالٍ  ِمنْ  َفْضلٌ  َوَلُهمْ  َنُصوُم، َكَما َوَیُصوُمونَ  ُنَصلِّي، َكَما
ثُُكمْ  َأالَ ": َقالَ  َوَیَتَصدَُّقوَن، رَ  وَُكْنُتمْ  بـَْعدَُكْم، َأَحدٌ  يُْدرِْكُكمْ  َوَلمْ  َسبَـَقُكمْ  َمنْ  َأْدرَْكُتمْ  َأَخْذتُمْ  ِإنْ  ُأَحدِّ  َخيـْ

َلهُ  َعِملَ  َمنْ  ِإالَّ  َظْهَرانـَْيهِ  بـَْينَ  َأنـُْتمْ  َمنْ   ،"َوَثالَثِينَ  َثالَثًا َصَالةٍ  ُكلِّ  َخْلفَ  َوُتَكبـُِّرونَ  َوَتْحَمُدونَ  نَ ُتَسبُِّحو  ِمثـْ
 َوَثَالِثیَن، َأْرَبًعا َوُنَكبِّرُ  َوَثَالِثیَن، َثَالثًا َوَنْحَمدُ  َوَثَالِثیَن، َثَالثًا ُنَسبِّحُ : َبْعُضَنا َفَقالَ  َبْیَنَنا، َفاْخَتَلْفَنا
ُهنَّ  َيُكونَ  َحتَّى َأْكبَـُر، َواللَّهُ  ِللَِّه، َوالَحْمدُ  اللَِّه، ُسْبَحانَ ": ُقولُ تَ : َفَقالَ  ِإَلْیِه، َفَرَجْعتُ   َثالَثًا ُكلِِّهنَّ  ِمنـْ
  .)٢("َوَثالَثِينَ 

  بتكفیر ذنوب قائلها: هذا الّذْكر أكثر جاء الفضل فیه وللترغیب في
 َصَالةٍ  ُكلِّ  ُدبُرِ  ِفي اهللاَ  َسبَّحَ  َمنْ قال: " َوَسلَّمَ  هِ َعَلیْ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولِ  َعنْ  ُهَرْیَرَة، َأِبي َعنْ ف

ْتِلكَ  َوَثَالثِيَن، َثَالثًا اهللاَ  وََكبـَّرَ  َوَثَالثِيَن، َثَالثًا اهللاَ  َوَحِمدَ  َوَثَالثِيَن، َثَالثًا  َتَمامَ : َوقَالَ  َوِتْسُعوَن، ِتْسَعةٌ  فـَ
 ُغِفَرتْ  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوُهوَ  اْلَحْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  َلُه، َشرِيكَ  َال  َوْحَدهُ  اهللاُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال : اْلِمائَةِ 

  .)٣("اْلَبْحرِ  زََبدِ  ِمْثلَ  َكاَنتْ  َوِإنْ  َخطَايَاهُ 

                                                           
ُثوُر: َجْمُع َدْثٍر، َوُهَو المـاُل الكثیـُر، ویقـُع َعلَـى الواحـِد َواِالْثَنـْیِن َواْلَجِمیـع". النهایـة قال ابن األثیر: "الدُّ  الدُُّثور:   )١(

  ).٢/١٠٠في غریب الحدیث واألثر البن األثیر (
) الذكر بعد الصالة، رقم ١٥٥قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب األذان)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

)٨٤٣:(  
ُد ْبُن َأِبي َبْكٍر، َقاَل: َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر َحدَّثََنا    ، َعْن -وهو: ابن عمر–، َعْن ُعَبْیِد اللَِّه -وهو: ابن سلیمان–ُمَحمَّ

، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، -وهو: ذكوان السمان–، َعْن َأِبي َصاِلٍح - وهو: مولى أبي بكر–ُسَميٍّ 
  ُء ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َفَقاُلوا، وذكر الحدیث.َقاَل: َجاَء الُفَقَرا

  تخریج الحدیث:  
) استحباب الذكر بعد الصالة وبیان ٢٦أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب المساجد ومواضع الصالة)، باب (  

 ) من طریق عبید اهللا بن عمر ومحمد بن عجالن عن سمّي به بنحوه.٥٩٥صفته، رقم (
) استحباب الذكر ٢٦قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب المساجد ومواضع الصالة)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

  ):٥٩٥بعد الصالة وبیان صفته، رقم (
، َأْخَبَرَنا َخاِلُد ْبنُ عبد َحدَّثَِني َأِبي  ، َعنْ -وهو: ابن أبي صالح–اِهللا، َعْن ُسَهْیٍل عبد اْلَحِمیِد ْبُن َبَیاٍن اْلَواِسِطيُّ

، َعْن َأِبي  - اْلَمِلِك عبد َقاَل ُمْسِلٌم: َأُبو ُعَبْیٍد َمْوَلى ُسَلْیَماَن ْبنِ  - ُعَبْیٍد اْلَمْذِحِجيِّ  َعْن َعَطاِء ْبِن َیِزیَد اللَّْیِثيِّ
  ُهَرْیَرَة، َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم قال، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:  
 من طریق إسماعیل بن زكریاء عن سهیل به بمثله. -كما في المصدر السابق–ه مسلم أیًضا أخرج  
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الذنوب الصغائر، ویحتمل الكبائر، وٕان كانت في الكثرة أو في العظمة ": )الخطایاـ(والمراد ب
، ومحّل هذا الذكر عقب الصلوات )١(یعلو على وجهه عند هیجانه وتمّوجه"وهو ما  ،مثل زبد البحر

  .)٢(الفصل بین المكتوبة والذكر عقبها بالراتبة" "المكتوبة، وال یضرّ 
أن اإلجابة الموعودة بإزاء تحریك اللسان بهذه الكلمات من غیر  : "ال تظنّ )٣(یقول الغزالي

على  تدلُّ  ):الحمد هللا(و ،على التقدیس تدلّ  كلمةٌ  ):سبحان اهللاـ(ف ،حصول معانیها في القلب
فاإلجابة بإزاء هذه المعارف التي  ،على التعظیم یدلّ  ):كبیرالتّ (و ،معرفة النعمة من الواحد الحق

  .)٤("هي أبواب اإلیمان والیقین
  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

 ثالثًا وثالثین، یسبح بأنه ظاهرهو  ،ذلك كره من على وردٌّ  ،لألذكار واإلحصاء العدّ  جوازفیه " .١
 :یقول بأن ،مجموعة بها یأتي أن من لىأوْ  وهو ثالثًا وثالثین، رویكبّ  ثالثًا وثالثین، ویحمد
  .)٥("بعضهم سلكه ما على ثالثًا وثالثین أكبر واهللا هللا والحمد اهللا سبحان

 كان قد، و معتبرة األذكار في المخصوص العدد مراعاة أنّ  :هذا من استنبطقال ابن حجر: " .٢
 ثوابٌ  علیها برتّ  إذا الصلوات عقب ركالذكْ  الواردة األعداد إن :یقول العلماء بعض

 الحتمال ؛المخصوص الثواب ذلك له یحصل ال المذكور العدد على بها اآلتي فزاد مخصوٌص 
 الفضل أبو الحافظ شیخنا قال .العدد ذلك بمجاوزة تفوت وخاصیة حكمة األعداد لتلك یكون أن
 على الثواب رتب الذي بالمقدار أتى ألنه ؛نظر وفیه :الترمذي شرح في - )٦(یعني: العراقي–

 لذلك مزیلة الزیادة تكون كیف جنسه من علیه زاد فإذا بذلك الثواب له فحصل به اإلتیان
 ".حصوله بعد الثواب

                                                           
  ).٢/٧٦٧مرقاة المفاتیح للقاري (   )١(
 ).٧/٢١٨دلیل الفالحین البن عالن (   )٢(
هـــ)، مــن مؤلفاتــه: إحیــاء علــوم  ٥٠٥هـو الشــیخ زیــن الــدین أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي (ت    )٣(

  ).١١/٦٢تاریخ اإلسالم للذهبي ( الدین.
 ).٤/٨٢إحیاء علوم الدین للغزالي (   )٤(
  ).٤/٨٦فیض القدیر للمناوي (   )٥(
هـ)، من مؤلفاتـه: تقریـب األسـانید.  ٨٠٦الرحیم بن الحسین العراقي (ت عبد هو الشیخ أبو الفضل زین الدین   )٦(

  ).٤/١٧١الضوء الالمع للسخاوي (
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 األمر امتثال لیهإ االنتهاء عند نوى فإن ،بالنیة فیه الحال یفترق أن ویمكنثم قال ابن حجر: "
 رتب الثواب یكون بأن نیةٍ  بغیر زاد وٕان ،محالة ال شیخنا قال كما فاألمر بالزیادة أتى ثم الوارد
  .)١("الماضي القول فیتجه مائة على هو فرتبه مثًال  عشرة على

  

  لمطلب الثاني: مغفرة الذنوب المتقّدمة والمتأخرة.ا
  صوم یوم عرفة. -

ب إلى اهللا عّز وجل بها، لیتقرّ  ؛فضیلة یهتبلها في مواسم الطاعاتجعل اهللا لإلنسان أیاًما 
، وذلك في یوم عرفة، وقد جاء في مضاعفة أجر صیامه ما لم یجتمع لیوٍم آخر :من هذه األیام

  مغفرة ذنوب صائمه المتقّدمة والمتأخرة.
 َكْیفَ : َفَقالَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  هللاُ ا َصلَّى النَِّبيَّ  َأَتى َرُجلٌ : رضي اهللا عنه قال َقَتاَدةَ  َأِبي َعنْ ف

: َقالَ  َغَضَبُه، َعْنُه، اهللاُ  َرِضيَ  ُعَمرُ  َرَأى َفَلمَّا َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َفَغِضبَ  َتُصوُم؟
ْسَالمِ  َرب ا، ِباهللاِ  َرِضیَنا  َفَجَعلَ  َرُسوِلِه، َوَغَضبِ  اهللاِ  َغَضبِ  ِمنْ  ِباهللاِ  َنُعوذُ  َنِبی ا، َوِبُمَحمَّدٍ  ِدیًنا، َوِباْإلِ

 َیُصومُ  ِبَمنْ  َكْیفَ  اِهللا، َرُسولَ  َیا: ُعَمرُ  َفَقالَ  َغَضُبُه، َسَكنَ  َحتَّى اْلَكَالمَ  َهَذا ُیَردِّدُ  َعْنهُ  اهللاُ  َرِضيَ  ُعَمرُ 
 َیْوَمْینِ  َیُصومُ  َمنْ  َكْیفَ : َقالَ  "يـُْفِطرْ  َوَلمْ  َيُصمْ  َلمْ " – َقالَ  َأوْ  -  "َأْفَطرَ  َوَال  َصامَ  َال ": َقالَ  ُكلَُّه؟ الدَّْهرَ 

 َداُودَ  َصْومُ  َذاكَ ": َقالَ  َیْوًما؟ َوُیْفِطرُ  َیْوًما َیُصومُ  َمنْ  َكْیفَ : َقالَ  "َأَحٌد؟ َذِلكَ  َويُِطيقُ ": َقالَ  َیْوًما؟ َوُیْفِطرُ 
 َرُسولُ  َقالَ  ُثمَّ  ".َذِلكَ  ُطوِّْقتُ  أَنِّي َوِدْدتُ ": َقالَ  َیْوَمْیِن؟ ُیْفِطرُ وَ  َیْوًما َیُصومُ  َمنْ  َكْیفَ : َقالَ  "السََّالم َعَلْيهِ 
 ِصَيامُ  ُكلِِّه، الدَّْهرِ  ِصَيامُ  فـََهَذا َرَمَضاَن، ِإَلى َوَرَمَضانُ  َشْهٍر، ُكلِّ  ِمنْ  َثَالثٌ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ 
َلُه، الَِّتي السََّنةَ  يَُكفِّرَ  َأنْ  اهللاِ  ىَعلَ  َأْحَتِسبُ  َعَرَفَة، يـَْومِ   َعاُشورَاَء، يـَْومِ  َوِصَيامُ  بـَْعَدُه، الَِّتي َوالسََّنةَ  قـَبـْ

َلهُ  الَِّتي السََّنةَ  يَُكفِّرَ  َأنْ  اهللاِ  َعَلى َأْحَتِسبُ    .)٢("قـَبـْ

  .)٣("عاشوراء یوم صیام من أفضل عرفة یوم صیام أنّ  ظاهرهقال ابن حجر: "
َلهُ  الَِّتي السََّنةَ  ُيَكفِّرَ  َأنْ  اللَّهِ  َعَلى َأْحَتِسبُ  ِإنِّي َعَرَفَة، يـَْومِ  ِصَيامُ یة أخرى: "وفي روا  َوالسََّنةَ  قـَبـْ

  .)٤("بـَْعَده الَِّتي

                                                           
  ).٢/٣٣٠ر (فتح الباري البن حج   )١(
 ).٢٩٢سبق تخریجه ص (   )٢(
  ).٤/٢٤٩فتح الباري البن حجر (   )٣(
) ما جاء في فضل صوم یوم ٤٦قال اإلمام الترمذي في سننه (كتاب أبواب الصوم)، باب ( سند الحدیث:   )٤(

  ):٧٤٩عرفة، رقم (
= 
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"فإّن النبّي صلى اهللا علیه وسلم قد أعلم صیام یوم عرفة یكّفر السنة التي قال ابن خزیمة: 
لعمل الصالح قد یتقّدم الفعل، فیكون العمل الصالح المتقّدم یكّفر السنة قبله، والتي بعده، فدّل أّن ا

  .)١("التي تكون بعده

أّن مغفرة الذنوب بصیام عرفة إنما  )٤(والصنعاني ،)٣(والمظهر الزیداني ،)٢(ورّجح النووي
: قسامأ الناس: "-كما نقله عنه المناوي- هو للصغائر دون الكبائر، وفّصل البلقیني في ذلك فقال 

 فهو إصرار بال فقط صغائر له ومن ،درجات رفع له عرفة فصوم كبائر وال له صغائر ال من منهم
 كصالة الصالح بالعمل تكفر التي فهي اإلصرار مع صغائر له ومن ،الكبائر باجتناب له مكفر

 كفری فقط كبائر له ومن ،فقط الصغائر الصالح بالعمل له فالمكفر وصغائر كبائر له ومن ،وصوم
  .)٥("الصغائر من یكفر كان ما بقدر عنه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
اُد ْبُن َزْیٍد، َعْن َغْیَالَن ْبِن َجِریٍر، -وهو: ابن سعید–َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة    ، َقاَال: َحدَّثََنا َحمَّ بِّيُّ ، َوَأْحَمُد ْبُن َعْبَدَة الضَّ

  اللَِّه ْبِن َمْعَبٍد، َعْن َأِبي َقتَاَدَة، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َقال، وذكر الحدیث.عبد َعنْ 
  تخریج الحدیث:  
)، وابن خزیمة في ١٧٣٠) صیام یوم عرفة، رقم (٤٠بن ماجه في سننه (كتاب الصیام)، باب (أخرجه ا  

) ٦٣٥) عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زید، وأبو داود الطیالسي في مسنده رقم (٢٠٨٧صحیحه رقم (
طریق ) من ٥٣٤)، والدوالبي في الكنى واألسماء رقم (٢٢٥٤١عن هشام عن قتادة، وأحمد في المسند رقم (

) عن عفان بن مسلم عن مهدي بن میمون، ٢٢٦٢١سعید بن أبي عروبة عن قتادة، وأحمد في المسند رقم (
مهدي بن میمون،  ) من طریق٢٩٠)، والبیهقي في فضائل األوقات رقم (٢٢٦٥٠وأحمد في المسند رقم (

) ١٨٤وقات رقم ()، والبیهقي في فضائل األ٣٢٦٧)، ورقم (٢٩٦٧والطحاوي في شرح مشكل اآلثار رقم (
) من طریق ٣٢٦٨من طریق روح بن عبادة عن شعبة بن الحجاج، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار رقم (

  وهب بن جریر عن أبیه جریر بن حازم.
  جمیعهم: (حماد، قتادة، مهدي، شعبة، جریر) عن غیالن بن جریر به بنحوه.  
  دراسة رجال اإلسناد:  
  جمیع رجال اإلسناد ثقات. -
  على الحدیث: الحكم  
  إسناده صحیح.  

 ).٢٠٨٧صحیح ابن خزیمة رقم (   )١(
  ).٣/١١٣شرح النووي على صحیح مسلم (   )٢(
  ).٣/٤١المفاتیح شرح المصابیح للمظهر الزیداني (   )٣(
  ).١٠/٢٧٨التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٤(
  ).٦/١٦٢فیض القدیر للمناوي (   )٥(
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ن یوم إ :-كما یقول ابن حجر–ووجه المضاعفة الزائدة فیه عن صوم یوم عاشوراء 
عاشوراء منسوٌب إلى سیدنا موسى علیه السالم، ویوم عرفة منسوٌب إلى سیدنا محمد صلى اهللا 

  .)٢(سیوطي، وبنحوه قال ال)١(علیه وسلم؛ لذلك كان یومه أفضل، وأجره أعظم

 خاصٌّ  ذلك وٕانما المستقبل، الزمان ریكفّ  أنه العبادات من شيءٍ  في مثله یوجد ال وهذا"
  .)٣("العزیز القرآن بنّص  رتأخّ  وما ذنبه من تقدم ما له اهللا غفر وسلم علیه اهللا صلى اهللا برسول

لمغفرة لم تأت بعد؛ ألن ا ةٍ نَ سَ وقد استشكل بعض أهل العلم مسألة تكفیر یوم عرفة لِ 
  تستدعي سبق شيٍء ُیغفر، وقد أجاب العلماء علیه بأقواٍل، منها:

حمله ابن العربي على أن المراد بالحدیث تكفیره لسنة ماضیة ومستقبلیة إذا لم یجد قبله ذنوب  .١
، وظاهر حدیث أبي )٤(یكّفران نذیْ اللّ  نالعامیْ  هماان ك عامین عامین، فإن وجد قبله ذنوب

 قتادة یرّده.

ن، ثانیهما: إن اهللا تعالى یالماوردي: "فیه تأویالن: أحدهما: إن اهللا یغفر له ذنوب سنتقال و  .٢
 .)٥(یعصمه في هاتین السنتین فال یعصي فیهما"

 أن: وقیل فیها، الذنوب من یحفظه أن اآلتیة السنة تكفیر: "قیل: الدین الزیداني مظهر وقال .٣
 له واتفقت جاءت إذا والقابلة الماضیة، نةللس كفارةً  یكون قدًرا والثواب الرحمة من یعطیه
 .)٦(ذنوٌب"

 یقع ال حتى الذنوب من العصمة بها رادیُ  أن اإمّ  :الذنوب من رتأخّ  ما مغفرةوقال العراقي: " .٤
 .)٧("رالمكفَّ  على امً متقدّ  رالمكفِّ  ویكون ،فیها وقع ولو تكفیرها به یراد أن وٕاما ،فیها

 .)٨(لمستقبلیة هو التجّنب عن المعاصين تكفیره للسنة اوقال الصنعاني: إ .٥

 ،الكبائر عن المستقبل في اهللا یحفظهم :یعني ،الوقوع عدم عن كنایةٌ وقال المباركفوري: "هو  .٦
  .)٩("مغفورةً  تقع ذنوبهم أنّ  معناه: وقیل كبیرة، منهم تقع فال

                                                           
 ).٤/٢٤٩بن حجر (انظر: فتح الباري ال   )١(
  ).٤٧انظر: مطلع البدرین فیمن یؤتى أجره مرتین للسیوطي ص (   )٢(
 ).٤/١٦٤طرح التثریب للعراقي (   )٣(
  ).٢/٥٧٥انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس البن العربي (   )٤(
 ).٣/٤٧٢الحاوي الكبیر للماوردي (   )٥(
 ).٣/٤١ي (المفاتیح شرح المصابیح لمظهر الدین الزیدان   )٦(
  ).٤/١٦٤طرح التثریب للعراقي (   )٧(
 ).١٠/٢٧٨التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٨(
 ).٤/٣١٥مرعاة المفاتیح للمباركفوري (   )٩(
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  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

 اختلفوا، وقال المنذري: ")١(فة إال بعرفة"قال الترمذي في سننه: "استحب أهل العلم صیام عر  .١
 َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النبي یصمه لم: رضي اهللا عنه عمر ابن فقال بعرفة، عرفة یوم صوم في

 الفطر، یختاران والثوري مالك وكان. أصومه ال وأنا عثمان، وال عمر، وال بكر، أبو وال َوَسلََّم،
 بن عثمان عن ذلك وروي عرفة، یوم یصومان رضي اهللا عنهمت وعائشة الزبیر ابن وكان

 أصوم وال الشتاء، في أصوم: یقول عطاء وكان الصوم، إلى یمیل إسحاق وكان ،العاص أبي
 صوم یستحب: الشافعي وقال. الدعاء عن ُیضِعف لم إذا به بأس ال: قتادة وقال. الصیف في
 بن أحمد وقال. الدعاء على لتقویته یفطر أن إليّ  فأحب الحاج فأما الحاج، لغیر عرفة یوم

  .)٢("القوة إلى فیه یحتاج یوم فذلك أفطر وٕان صام، یصوم أن على َقَدرَ  إن: حنبل

 فإنه ،فضله عن وٕاخباره ،صومه على وسلم علیه اهللا صلى النبي حثّ  معقال ابن العربي: " .٢
ه یوم أفطره   :لوجهین وذلك حجِّ

  .أمته على یشقّ  لئّال : أحدهما

 اتخصیصً  ذلك فیكون ،والعبادة الدعاء على له أقوى فإنه ا،حاج   كان لمن طرهف لیسنّ : الثاني
  .)٣("الحاجّ  لغیر الفضل ویبقى الحدیث، عموم من للحاجّ 

   

                                                           
  ).٧٤٩سنن الترمذي رقم (   )١(
 ).٢/١١٣الترغیب والترهیب للمنذري (   )٢(
  .)٢/٥٧٥القبس في شرح موطأ مالك بن أنس البن العربي (   )٣(
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  :ثانياملبحث ال
  مضاعفة األجور باستمرار عمله بعد املوت وعدم انقطاعه

  

  وفیه مطلبان:
  .المطلب األول: الرباط في سبیل اهللا والموت فیه

  المطلب الثاني: العلم النافع، والصدقة الجاریة، والولد الصالح یدعو لوالدیه.
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  المطلب األول: الرباط في سبیل اهللا والموت فیه.
من العبادات الجلیلة التي یتعّدى نفعها إلى عموم المسلمین: الرباط في سبیل اهللا، والتفاني 

  عمله بعد الموت.فیه حتى الموت، لذلك جازى اهللا فاعله باستمرار 
َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل:  رضي اهللا عنه َعْن َسْلَماَن الفارسيف

ٌر ِمْن ِصَياِم َشْهٍر َوِقَياِمِه، َوِإْن َماَت َجَرى َعَلْيِه َعَمُلُه الَِّذي َكاَن يـَْعَملُ " َلٍة َخيـْ ُأْجِرَي ُه، وَ رِبَاُط يـَْوٍم َولَيـْ
  .)١("َعَلْيِه ِرْزقُُه، َوَأِمَن اْلَفتَّانَ 

َمْن َماَت ُمَراِبطًا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْجَرى َعَلْيِه َأْجَر َعَمِلِه َقاَل: " r، َعْن َرُسوِل اللَِّه t َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ و 
  . )٢("َمُل، َوَأْجَرى َعَلْيِه ِرْزَقُه، َوَأِمَن ِمَن اْلَفتَّاِن، َوبـََعَثُه اللَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمِة آِمًنا ِمَن اْلَفَزعِ الصَّاِلِح الَِّذي َكاَن يـَعْ 

                                                           
 ).٢٧٦سبق تخریجه ص (   )١(
  ):٢٧٦٧) فضل الرباط في سبیل اهللا، رقم (٧قال اإلمام ابن ماجه في سننه (كتاب الجهاد)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

، َعْن ُزْهَرَة ْبِن -وهو: ابن سعد–َوْهٍب َقاَل: َأْخَبَرِني اللَّْیُث اللَِّه ْبُن عبد اْألَْعَلى َقاَل: َحدَّثََناعبد َحدَّثََنا ُیوُنُس ْبنُ 
، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه - اهللا بن هشام التیميعبد وهو: معبد بن–َمْعَبٍد، َعْن َأِبیِه 

  َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:
  اهللا بن وهب به بمثله.عبد ) من طریق٧٤٦٥نة في المستخرج رقم (أخرجه أبو عوا

  وتابع معبًدا كلٌّ من:
) عن إبراهیم بن ٩٦٢٢الرزاق الصنعاني رقم (عبد موسى بن وردان وهو صدوق ربما أخطأ: كما أخرجه -

بن لهیعة،  اهللاعبد من طریق -)١٤٣٣اهللا في السنة رقم (عبد وعنه ولده- )٩٢٤٤محمد، وأحمد في المسند رقم (
َمْن َماَت ُمَراِبًطا، ُوِقَي ِفْتَنَة اْلَقْبِر، : "-وهو لفظ أحمد–كالهما عن موسى بن وردان عن أبي هریرة مرفوًعا بلفظ 

 ".َلى َیْوِم اْلِقَیاَمةِ  إِ َوُأوِمَن ِمَن اْلَفَزِع اْألَْكَبِر، َوُغِدَي َعَلْیِه، َوِریَح ِبِرْزِقِه ِمَن اْلَجنَِّة، َوُكِتَب َلُه َأْجُر اْلُمَراِبطِ 
) من طریق ٣١٢)، ورقم (٢٩٧عطاء بن یسار وهو ثقة، كما أخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد رقم ( -

 ) من طریق هانئ بن المتوكل، كالهما عن٥٣١٢محمد بن مسلم، والطبراني في المعجم األوسط رقم (
وهو لفظ ابن أبي –ریرة مرفوًعا بلفظ الرحمن بن زید بن أسلم عن أبیه عن عطاء بن یسار عن أبي هعبد

  ".تَّاَن اْلَقْبرِ َمْن َماَت ُمَراِبًطا ُأْجِرَي َعَلْیِه ِرْزُقُه ِمَن اْلَجنَِّة، َوَنَما َلُه َعَمُلُه ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِة، َوُوِقَي فُ : "-عاصم
  دراسة رجال اإلسناد:

 اهللا بن هشام التیمي:عبد معبد بن -
  الثقات، وقال ابن حجر: مقبول. ذكره ابن حبان في

  ).٦٧٨٠)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٥/٤٣٣الثقات البن حبان (
  قال الباحث: هو مقبول الروایة عند المتابعة إال فلین الحدیث.

  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

بن وردان وهو صدوق ربما أخطأ، إسناده ضعیف، وفیه معبد فهو مقبول، لكنه لم ینفرد، فقد تابعه موسى 
  .-كما في التخریج–وعطاء بن یسار وهو ثقة 

= 
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َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل:  :َقالَ  رضي اهللا عنه َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمرٍ و 
َعَث، َويُـ ُكلُّ َميٍِّت " َؤمَُّن ُيْخَتُم َعَلى َعَمِلِه، ِإالَّ اْلُمَراِبَط ِفي َسِبيِل اللَِّه، َفِإنَُّه ُيْجَرى َلُه َأْجُر َعَمِلِه َحتَّى يـُبـْ

  .)١("ِمْن فـَتَّاِن اْلَقْبرِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
 وعلیه؛ فالحدیث حسن لغیره.

  ):١٧٣٥٩قال اإلمام أحمد في مسنده رقم ( سند الحدیث:   )١(
ثََنا ِمْشَرٌح بن هاعان، َقاَل: ، َحدَّ - اهللاعبد وهو:–اللَِّه ْبُن َیِزیَد وُقَتْیبة ْبن َسِعید، َحدَّثََنا اْبُن َلِهیَعَة عبد َحدَّثََنا  

  َسِمْعُت ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر، َیُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقول، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:  
) عن الحسن ١٧٤٣٦) عن الحسن بن موسى األشیب وحده، ورقم (١٧٤٣٥أخرجه أحمد في المسند رقم (  

)، والدارمي في مسنده رقم ٢٢وسى ویحیى بن إسحاق، ومحمد بن أسلم الطوسي في األربعین رقم (بن م
  اهللا بن یزید المقرئ.عبد عن -)٦٢٨كما في بغیة الباحث رقم (–)، والحارث بن أبي أسامة ٢٤٦٩(
  اهللا بن لهیعة به بنحوه.عبد اهللا) عنعبد جمیعهم: (الحسن، یحیى،  

  دراسة رجال اإلسناد:
 شرح بن هاعان المعافري:م -

وثقه ابن معین، والعجلي، والذهبي وقال مرة: صدوق، وقال أحمد: معروف، وقال عثمان الدارمي: صدوق، 
  وقال ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به، وقال ابن حجر: مقبول.

عقبة أما ابن حبان فقد ذكره في الثقات وزاد: یخطئ ویخالف، ثم ذكره في المجروحین وقال: یروي عن 
  مناكیر ال یتابع علیها، فالصواب ترك ما انفرد به.

)، ٢/٢٦٥)، الكاشف للذهبي (١٧٢٨)، الثقات للعجلي رقم (٧٥٥رقم ( -روایة الدارمي–تاریخ ابن معین 
)، الجرح والتعدیل البن أبي ٦٢٥٤)، المغني في الضعفاء للذهبي رقم (٤/١١٧میزان االعتدال للذهبي (

)، الثقات ٦٦٧٩)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٨/٢٣٢كامل البن عدي ()، ال٤٣٢-٨/٤٣١حاتم (
  ).١٠٦٨)، المجروحین البن حبان رقم (٥/٤٥٢البن حبان (

  قال الباحث: هو صدوق على أقل أحواله. 
 عبد اهللا بن لهیعة المصري: -

)، ٢٦ین رقم (ضعیف بسبب اختالطه بعد أِن احترقت كتبه، وقد نّص على اختالطه العالئي في المختلط
 واستثنى العلماء روایة العبادلة األربعة في روایتهم عنه بأنها صحیحة، ألنها قبل االختالط فقط، وهم:

كما في تهذیب التهذیب –اهللا بن المبارك، وعبد اهللا بن وهب، وعبد اهللا بن مسلمة، وعبد اهللا بن یزید عبد
  ).٥/٣٧٧البن حجر (

 باقي رجال اإلسناد ثقات.  -
  على الحدیث:  الحكم

اهللا عبد إسناده حسن، وفیه مشرح بن هاعان فإنه صدوق، وأما اختالط ابن لهیعة فغیر مؤثر ألنه من روایة
  بن یزید المقرئ عنه.
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: "هو أن یربط هؤالء خیولهم في ثغرهم، )المرابطة(یقول القاضي البیضاوي في تعریف 
سع فیها، فأطلقت ا لقصده، ثم اتّ صً ا لصاحبه، متربّ منهم معد   ثغرهم، ویكون كلٌّ  هؤالء خیولهم فيو 

على ربط الخیل واستعدادها لغزو العدو حیث كان وكیف كان، وقد یتجوز به للمقام بأرض والتوقف 
  .)١(فیها، وهو في الحدیث یحتمل كل واحد من المعنیین"

فتنقطع  على سببٍ  موقوفةٍ  غیر وهي ،ةإال المضاعف یقول القرطبي: "ال معنى للنموّ 
ال یتمكن منها إال بالسالمة من  أعمال البرّ  ألنّ  ؛من اهللا تعالى دائمٌ  بل هي فضلٌ  ،بانقطاعه

وهذا العمل الذي یجري علیه ثوابه هو ما  ،ز منه ببیضة الدین وٕاقامة شعائر اإلسالموالتحرّ  ،العدوّ 
 .)٢(عمله من األعمال الصالحة"

 ألنّ  ؛)٤("الذي یدركه الموت وهو في رباطه" )٣(ي: "هذه فضیلٌة ظاهرٌة للمرابط"یقول النوو 
من یموت مرابًطا في سبیل لة العظیمة التي رزقها اهللا الكرامة الجسیمة والعطیّ  تبینمجموع الروایات 

  اهللا، وهي على النحو التالي:
اه: أنه یجري "علیه ومعن :عمله الذي كان یعمل قبل الموت حتى یبعث ثواب ُیجرى علیه .١

و"ظاهره  ،)٦(فـ"ال ینقطع أجره وثوابه" ،)٥(كان یعمله في حال رباطه وأجر رباطه" عمله الذي
یقول ، )٧(كل عمل صالح؛ ألن اسم الجنس المضاف من صیغ العموم ویحتمل جهاده ال غیر"

تؤكده روایة  ،)٨("النووي: "جریان عمله علیه بعد موته فضیلة مختصة به ال یشاركه فیها أحدٌ 
ُكلُّ َميٍِّت ُيْخَتُم َعَلى َعَمِلِه، ِإالَّ اْلُمَراِبَط ِفي َسِبيِل اللَِّه، فَِإنَُّه : "عقبة بن عامر األخیرة وفیه

َعثَ   ".ُيْجَرى َلُه َأْجُر َعَمِلِه َحتَّى يـُبـْ

ِء، َوِهَي اْمَرَأٌة د هذا المعنى في حدیٍث آخر یرویه خارجة بن زید بن ثابت َعْن ُأمِّ الَعالَ وقد ُأكّ 
، َباَیَعْت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َقاَلْت: َطاَر َلَنا ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوٍن ِفي )٩(ِمْن ِنَساِئِهمْ 

ْضَناُه َحتَّى ُتُوفَِّي، ثُمَّ  السُّْكَنى، ِحیَن اْقَتَرَعْت األَْنَصاُر َعَلى ُسْكَنى الُمَهاِجِریَن، َفاْشَتَكى َفَمرَّ
                                                           

 ).٢/٥٧٩تحفة األبرار شرح مصابیح السنة للبیضاوي (   )١(
  )٤/٣٢٥الجامع ألحكام القرآن (   )٢(
  ).١٣/٦١شرح النووي على صحیح مسلم (   )٣(
  ).٥/٣٤فیض القدیر للمناوي (   )٤(
 ).٤/٥٠٧الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج للسیوطي (   )٥(
  ).٢/٥٧٩تحفة األبرار شرح مصابیح السنة للبیضاوي (   )٦(
 ).٨/٢٠٤التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٧(
  ).١٣/٦١شرح النووي على صحیح مسلم (   )٨(
  ).٧/٢٦٥رجة بن زید بن ثابت. فتح الباري البن حجر (قال ابن حجر: هي والدة خا   )٩(
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َلْیَك َأَبا َجَعْلَناُه ِفي َأْثَواِبِه، َفَدَخَل َعَلْیَنا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َفُقْلُت: َرْحَمُة اللَِّه عَ 
َأمَّا ُهَو َأْدِري َواللَِّه، َقاَل: "" ُقْلُت: َال ؟َوَما يُْدرِيكِ السَّاِئِب، َفَشَهاَدِتي َعَلْیَك َلَقْد َأْكَرَمَك اللَُّه، َقاَل: "

َر ِمَن اللَِّه، َواللَِّه َما َأْدِري  َما يـُْفَعُل ِبي  -َوَأنَا َرُسوُل اللَِّه  -فـََقْد َجاَءُه الَيِقيُن، ِإنِّي َألَْرُجو َلُه الَخيـْ
ُه، َقاَلْت: َوَرَأْیُت ِلُعْثَماَن ِفي النَّْوِم َعْیًنا "، َقاَلْت ُأمُّ الَعَالِء: َفَواللَِّه َال ُأَزكِّي َأَحًدا َبْعدَ َوَال ِبُكمْ 

 ،)١("َذاِك َعَمُلُه َيْجِري َلهُ َتْجِري، َفِجْئُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َفَذَكْرُت َذِلَك َلُه، َفَقاَل: "
الطیبي: "إنما كان الماء معبرا  یقولو  ،)٢(أي: "َشْيء من عمله َبِقي َلُه َثَوابه َجاِرًیا كالصدقة"

   .)٣(بالعمل وجریانه بجریانه؛ ألن العمل مسبب عن العلم"

َأن یكون َلُه َشْيء من اْألُُمور الثََّالَثة الَِّتي ذكرَها ُمسلم  )٤(ویقول العیني: "أنكر َصاحب التَّْلِویح
..) َثَالثٍ  نْ مِ  ّال إِ  هُ لُ مَ عَ  عَ انـَْقطَ  مَ آدَ  ا َماَت اْبنُ ِإذَ َرفعه: ( رضي اهللا عنه من َحِدیث أبي ُهَرْیَرة

َوُهَو السَّاِئب َماَت ِفي  ،ِبَأنَُّه َكاَن َلُه ولٌد َصالٌح شهد َبْدًرا َوَما بْعدَها :، َوُرّد َعَلْیهِ )٥(الَحِدیث
ْغِنَیاء، َفَال یبعد خَالَفة أبي بكر َرِضي اهللا َتَعاَلى َعنُه، َفُهَو أحد الثََّالَثة، َوقد َكاَن ُعْثَمان من اْألَ 

   .)٦(َأن یكون َلُه َصَدَقة استمرت بعد َموته"

                                                           
) العین الجاریة في المنام، رقم ٢٧قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب التعبیر)، باب ( سند الحدیث:   )١(

)٧٠١٨:(  
وهو: ابن –َمْعَمٌر  ، َأْخَبَرَنا-وهو: ابن المبارك–اللَِّه عبد ، َأْخَبَرَنا-اهللا بن عثمانعبد وهو:–َحدَّثََنا َعْبَداُن 

  ، َعْن َخاِرَجَة ْبِن َزْیِد ْبِن ثَاِبٍت، َعْن ُأمِّ الَعَالء، وذكر الحدیث.-وهو: محمد بن مسلم–، َعِن الزُّْهِريِّ -راشد
  تخریج الحدیث:

) الدخول على المیت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه، ٣أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب الجنائز)، باب (
) من طریق ُعقیل بن خالد، وفي ٧٠٠٣) رؤیا النساء، رقم (١٣)، و(كتاب الرؤیا)، باب (١٢٤٤رقم (

) من طریق شعیب بن أبي حمزة، وفي ٢٦٨٧) القرعة في المشكالت، رقم (٣٠(كتاب الشهادات)، باب (
 ) من طریق٣٩٢٩) مقدم النبي صلى اهللا علیه وسلم المدینة، رقم (٤٦(كتاب مناقب األنصار)، باب (

  إبراهیم بن سعد.
  جمیعهم: (عقیل، شعیب، إبراهیم) عن الزهري به بنحوه. 

  ).٢٤/١٥٦عمدة القاري للعیني (   )٢(
  ).٩/٣٠٠٧(شرح المشكاة للطیبي    )٣(
هو: عالء الدین مغلطاي الحنفي، واسم كتابه: "التلویح شرح الجامع الصحیح". انظر: كشف الظنون    )٤(

 ).١/٥٤١لحاجي خلیفة (
 یأتي تخریجه في المطلب التالي.س   )٥(
  ).٢٤/١٥٦عمدة القاري للعیني (   )٦(
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لذلك قال ابن الملقن: "إجراء عمله علیه، لعّله إما لخیٍر قّدمه مؤّبًدا، أو لغیر ذلك، وٕاال فقد 
 .)١(صّح أن المرء إذا مات انقطع عمله إال من ثالٍث"

)، قال النووي: أمن الفتاني ضبط كلمة (واختلفوا ف ،)٢(أي: عذاب القبر وفتنه ان:الفتیؤمن  .٢
) بفتح الهمزة وكسر المیم من غیر واٍو، والثاني: َأِمنَ ) بوجهین، أحدهما: (أمن"ضبطوا (

القاضي  یقول )،الَفتّان) و(الُفتّانفورد ضبطان: ( )الفتان، وأما ()٣() بضم الهمزة وبواٍو"ُأوِمن(
بالفتح وفي روایة أبي داود  اني:وروایة الطبر  عیاض: "روایة األكثرین: بضم الفاء جمع فاتن،

، وذهب القرطبي إلى أن الفتان تكون للجنس أي: كّل )٤(")ُأوِمن من فتّاني القبرفي سننه: (
، زاد السیوطي: أو المراد فتان القبر من إطالق صیغة الجمع على اثنین، أو على )٥(ذي فتنة

لى الضبط األول بـ(المنكر والنكیر)، َواْلمَراد: ، وقال السندي: ُفّسر ع)٦(أنهم أكثر من اثنین
َأنَُّهَما َال یجیئان ِإَلْیِه للسؤال، بل َیْكِفي َموته مرابًطا ِفي َسِبیل اهللا َشاهًدا على ِصَحة ایمانه، َأو 

ْنَسان ِفي  فْتَنة انهما َال یضرانه وََال یزعجانه، وَعلى الثَّاِني: بـ(الشیطان َوَنْحوه) ِممَّن ُیوقع اْإلِ
 .)٧(اْلَقْبر، َأي َعَذابه

(آل  M  q  p  o  n  mL موافق لقوله تعالى في الشهداء: "وهو یجرى علیه رزقه: .٣
 .)٨(")١٦٩عمران: 

"لیكون من اآلمنین الذین ال خوف  ؛)٩(الفتان" و"هو غیر یبعث یوم القیامة آمًنا من الفزع: .٤
,  -  .  M  اَرة الى َقْوله َتَعاَلى:، قال السیوطي: "ِفیِه ِإشَ )١٠(علیهم وال هم یحزنون"

                                                           
)، وفیه أیًضا: "العین في المنام تختلف وجوهها، فإذا تعّرت من دالئل الهّم، ٣٢/١٧٧التوضیح البن الملقن (   )١(

ینقطع ثوابه وكان ماؤها صافًیا دّلت على العمل الصالح، كما فسره علیه السالم، وتدل من العمل على ما ال 
كوقف أرض علیه، أو غلة یجري ثوابها دائًما، وعلم علمه الناس عمل به من علمه، فإن كان ماؤها غیر 
ْرَنا اْألَْرَض ُعُیوًنا}  صاٍف فهو غمٌّ وحزٌن، وقد تدّل على العین الباكیة وعلى الفتنة؛ لقوله تعالى: {َوَفجَّ

] ١٧:١٦) ِلَنْفِتَنُهْم ِفیِه} [الجن: ١٦قوله تعالى: {َماًء َغَدًقا (] فكانت فتنة جرت بهالكهم. أال ترى ١٢[القمر: 
 وقد یدل على الماء العین الجاریة، ویستدل العابر على هِذه الوجوه بأحوال الرائین وبزیادة الرؤیا ونقصانها".

 ).٦/٢٤٥٨مرقاة المفاتیح للقاري (   )٢(
 ).١٣/٦١شرح النووي على صحیح مسلم (   )٣(
  ).٦/٣٤٢ال المعلم للقاضي عیاض (إكم   )٤(
    ).٧/٧٥٦المفهم للقرطبي (   )٥(
  ).٤/٥٠٧الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج للسیوطي (   )٦(
  ).٦/٣٩انظر: حاشیة السندي على سنن النسائي (   )٧(
 ).١٣/٦١شرح النووي على صحیح مسلم (   )٨(
  ).٦/٢٢٢التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٩(
 ).٤/١٤فیض القدیر للمناوي (   )١٠(
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 /L  :قیل: ُهَو َعَذاب النَّار، َوقیل: اْلعرض َعَلْیَها، َوقیل ذبح اْلَمْوت )، ١٠٣(األنبیاء
فیئس اْلكفَّار َعن التََّخلُّص من النَّار ِباْلَمْوِت، َوقیل: إطباق النَّار على اْلكفَّار، َوقیل: النفخة 

 M Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â     Á  À  ¿  ¾L َعاَلى:اْألَِخیَرة؛ لَقْوله تَ 
  .)١(")٨٧(النمل: 

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

 .)٢(قال السیوطي: "اْستدلَّ غیر َواِحد ِبَهَذا الَحِدیث على َأن المرابط َال یْسَأل ِفي َقبره كالشهید" .١

د في حدیث َأِبي ُهَرْیَرَة، َأنَّ َرُسوَل استشكل البعض على هذا الحدیث بأنه یخل بالحصر الوار  .٢
ْنَساُن انـَْقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثَالثٍَة: ِإالَّ ِمْن َصَدَقٍة اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َقاَل: " ِإَذا َماَت اْإلِ

، وقد أجاب العلماء على هذا الحدیث )٣("َجارِيٍَة، َأْو ِعْلٍم يـُْنتَـَفُع ِبِه، َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلهُ 
 بأجوبة منها:

الرجل إذا مات ال یزاد في ثواب ما عمل وال ینقص منه  أنّ  :معناهقال القاضي عیاض: " -
ولیس فیه ما یدل على أن عمله یزاد  ،وتتضاعف تنموشيء إال المغازي فإن ثواب مرابطته 

الحدیث یكاد یخل بالحصر المذكور في بضم غیره إلیه أو ال یزاد فاندفع قول بعٍض: هذا 
ال حاجة وتعقبه الصنعاني بقوله: " .)٤(خبر: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث"

إلى هذا بل نقول یزاد فیه وحكمه مع الحصر في الحدیث المذكور حكم نظائره في أنه قال 
  .)٥("ذلك قبل العلم بما ذكر من المرابط في سبیل اهللا

اوي: "وال ینافیه عد جمع نحو عشرة ممن یجري علیهم ثوابهم بعد موتهم ألن وقال المن -
  .)٦(المجرى على هذا ثواب عمله وثواب رباطه وأما أولئك فشيء واحد"

ال من إوقال السندي: "َال ُیَناِفي َهَذا الَحِدیث َحِدیث ِإذا َماَت بن آدم اْنَقطع َعنُه عمله  -
  .)٧(ال لَهؤَُالء الثََّالَثة َفِإن َعَملهم َباٍق َفْلیتََأمَّل"إقى اْلَعَمل َأنه َال یبْ  َفِإن الُمَراد َبَیان ،َثَالَثة

   

                                                           
  ).١/٢٠١حاشیة السیوطي على سنن ابن ماجه (   )١(
  ).٤/٥٠٧الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج للسیوطي (   )٢(
  یأتي تخریجه في المطلب التالي.   )٣(
  ).٨/١٩٠نقله الصنعاني في التنویر (   )٤(
  ).٨/١٩٠التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٥(
  ).٤/١٣ض القدیر للمناوي (فی   )٦(
  ).٦/٣٩حاشیة السندي على سنن النسائي (   )٧(
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  العلم النافع، والصدقة الجاریة، والولد الصالح یدعو لوالدیه. لمطلب الثاني:ا
إلى عدم انقطاع عمله بعد موته، وأن  بالسعيحرصت الشریعة على ترغیب العبد المسلم 

اته مفتوًحا ال ینقطع الكتابة فیه، فرغبت في عباداٍت مهمٍة تجري للعبد أجورها بعد یبقى سجّل حسن
  موته.

ْنَسانُ  َماتَ  ِإَذا: "َقالَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  ،رضي اهللا عنه ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ ف  اْإلِ
  .)١("َلهُ  يَْدُعو َصاِلحٍ  َوَلدٍ  َأوْ  بِِه، يـُْنتَـَفعُ  ِعْلمٍ  َأوْ  َجارِيٍَة، َصَدَقةٍ  ِمنْ  ِإالَّ  :َثَالثَةٍ  ِمنْ  ِإالَّ  َعَمُلهُ  َعْنهُ  انـَْقَطعَ 

 األشیاء هذه في إال له الثواب تجدد وینقطع ،بموته ینقطع المیت عمل أن :ومعنى الحدیث
 وكذلك ،تصنیفٍ  أو تعلیمٍ  من خلفه الذي العلم وكذلك ،كسبه من الولد فإن ،سببها كان لكونه الثالثة

، وقال ولّي الدین العراقي: "إنما أجري على هؤالء الثالثة الثواب بعد )٢(الوقف وهي الجاریة الصدقة
  .)٣(موتهم؛ لوجود ثمرة أعمالهم بعد موتهم، كما كانت موجودة في حیاتهم"

 ، وقد جمعت هذه األمور األربعة)٤(ویضاف إلى هذه األمور الثالث: من مات في رباطه
  روایة أخرى:

: َیُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  رضي اهللا عنه اْلَباِهِليِّ  ُأَماَمةَ  َأِبي َعنْ ف
 فََأْجُرهُ  ِعْلًما َعلَّمَ  َوَرُجلٌ  اللَِّه، َسِبيلِ  ِفي ُمَراِبطًا َماتَ  َرُجلٌ : اْلَمْوتِ  بـَْعدَ  ُأُجورُُهمْ  َعَلْيِهمْ  َتْجِري َأْرَبعٌ "

 َوَلًدا تـََركَ  َورَُجلٌ  َعَلْيِهْم، َجَرتْ  َما َعَلْيهِ  َيْجِري فََأْجُرَها َصَدَقةً  َأْجَرى َوَرُجلٌ  ِبِه، َعِملَ  َما َعَلْيهِ  َيْجِري
  ".َعلَّمَ  َما ِمْثلُ  َلهُ  ُأْجِريَ  ِعْلًما َعلَّمَ  َوَمنْ ، وفي روایة أخرى عند أحمد: ")٥("َلهُ  يَْدُعو َصاِلًحا

                                                           
) ما یلحق اإلنسان من الثواب بعد ٣قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب الوصیة)، باب (سند الحدیث:    )١(

  ):١٦٣١وفاته، رقم (
، َقاُلوا: َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل ُهَو اْبُن -وهو: علي–ُن ُحْجٍر َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َأیُّوَب، َوُقَتْیَبُة َیْعِني اْبَن َسِعیٍد، َوابْ   

، َعْن َأِبي -الرحمن بن یعقوبعبد وهو:–، َعْن َأِبیِه - الرحمن بن یعقوبعبد وهو: ابن–َجْعَفٍر، َعِن اْلَعَالِء 
  .ُهَرْیَرَة، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقال، وذكر الحدیث

  تخریج الحدیث:  
  تفّرد به مسلم دون البخاري.  

 ).١١/٨٥)، شرح النووي على صحیح مسلم (٥/٣٧٣انظر: إكمال المعلم للقاضي عیاض (   )٢(
 ).٦/٢٥١نقله السیوطي في حاشیته على سنن النسائي (   )٣(
 سبق الحدیث عنه في المطلب السابق.   )٤(
  ):٢٢٣١٨د رقم (قال اإلمام أحمد في المسن سند الحدیث:   )٥(

= 
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  وقد اشتمل هذا الحدیث على أربعة أصناف ال ینقطع عملهم بعد الموت:
 وقد سبق الحدیث عنه في المطلب السابق. من مات في رباطه: .١

یقول النووي: فیه فضیلة الزواج لرجاء ولٍد صالح، وأن  من أنجب ولًدا صالًحا یدعو له: .٢
 .)١(الدعاء یصل ثوابه للمیت باإلجماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
، َعْن َخاِلِد - اهللاعبد وهو:–، َأْخَبَرَنا اْبُن َلِهیَعَة -اهللاعبد وهو:–َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن ِإْسَحاَق، َحدَّثََنا اْبُن اْلُمَباَرِك 

ْن َحدََّثُه، َعْن َأِبي ُأَماَمَة اْلَباِهِليِّ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ  ِه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقول، ْبِن َأِبي ِعْمَراَن، َعمَّ
  وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
اهللا بن عبد ) عن الحسن بن موسى األشیب عن٢٢٣١٩)، ورقم (٢٢٢٤٧أخرجه أحمد في المسند رقم (

  لهیعة عن خالد بن أبي عمران عن أبي أمامة به بنحوه، وأسقط الواسطة بین خالد وأبي أمامة.
) من طریق یحیى بن ٧٨٣١)، والطبراني في المعجم الكبیر رقم (١٢٢٣ي في مسنده رقم (وأخرجه الرویان

  الرحمن عن أبي أمامة به بنحوه.عبد أیوب عن عبید اهللا بن زحر عن علي بن یزید عن القاسم بن
  دراسة رجال اإلسناد:

 خالد بن أبي عمران التُّجیبي: -
عد، والعجلي، وأبو العرب، والذهبي وزاد: ثبًتا صالًحا، وقال وثقه أبو حاتم الرازي وزاد: ال بأس به، وابن س

  مرة: صدوق فقیه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: صدوق فقیه.
)، الثقات للعجلي رقم ٧/٥٢١)، الطبقات الكبرى البن سعد (٣/٣٤٥الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (

)، الكاشف ٥/٣٧٨)، سیر أعالم النبالء للذهبي (٢٤٥)، طبقات علماء إفریقیة ألبي العرب ص (٣٩١(
  ).١٦٦٢)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٦/٢٦٢)، الثقات البن حبان (١/٣٦٧للذهبي (

  قال الباحث: هو ثقة.
 عبد اهللا بن لهیعة المصري: -

)، ٢٦ضعیف بسبب اختالطه بعد أِن احترقت كتبه، وقد نّص على اختالطه العالئي في المختلطین رقم (
 واستثنى العلماء روایة العبادلة األربعة في روایتهم عنه بأنها صحیحة، ألنها قبل االختالط فقط، وهم:

كما في تهذیب التهذیب –اهللا بن المبارك، وعبد اهللا بن وهب، وعبد اهللا بن مسلمة، وعبد اهللا بن یزید عبد
  ).٥/٣٧٧البن حجر (

  مجهول.باقي رجال اإلسناد ثقات عدا شیخ خالد فإنه  -
  الحكم على الحدیث:

اهللا عبد إسناده ضعیف لجهالة شیخ خالد بن أبي عمران، أما اختالط ابن لهیعة فغیر مؤّثر؛ ألنه من روایة
  ، وهو ممن سمع منه قبل االختالط.-وهو أحد العبادلة األربعة–بن المبارك عنه 

دیث المطلب السابق، وأما األلفاظ الثالثة لكن یشهد أللفاظه أحادیث متفّرقة، أما اللفظ األول فیشهد له أحا
  الباقیة فیشهد لها حدیث أبي هریرة السابق.

  ).٨٧٧وعلیه فالحدیث حسن لغیره، وممن حسنه من العلماء: األلباني في صحیح الجامع رقم (
  ).١١/٨٥انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (   )١(
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یقول النووي: فیه دلیٌل لصحة الوقف وعظیم ثوابه، أن الصدقة  ه صدقة جاریة:من أوقف لنفس .٣
ه دلیٌل على جواز الوقف والحبس، ــال القاضي عیاض: "فیــ، وق)١(اعـــت باإلجمـــا للمیــــیصل ثوابه

 .)٢(وردٌّ على منعه من الكوفیین؛ ألن الصدقة الجاریة بعد الموت إنما تكون بالوقوف"
یقول النووي: فیه بیان فضیلة العلم والحث  علًما فعمل به الناس وتعلموه وعّلموه:من عّلم  .٤

على االستكثار منه والترغیب في توریثه بالتعلیم والتصنیف واإلیضاح وأنه ینبغي أن یختار من 
أن التصنیف في  )٤(، قال السیوطي: "ذكر القاضي تاج الدین السبكي)٣(العلوم األنفع فاألنفع

، وقال ابن الجوزي: "رأْیُت من الرأي القویم أّن َنْفَع )٥(ى؛ لطول بقائه على ممّر األزمان"ذلك أقو 
التصانیف أكثر من نفع التعلیم بالمشافهة؛ ألني أشافه في عمري عدًدا من المتعلمین، وأشافه 

مین أكثر انتفاع الناس بتصانیف المتقدّ  وا بعد، ودلیل هذا أنّ قُ لِ صى ما خُ حْ بتصنیفي خلًقا ال تُ 
ق فّ ر على التصانیف إن وُ فینبغي للعالم أن یتوفّ ، من انتفاعهم بما یستفیدونه من مشایخهم

ف، ولیس المقصود جمع شيء كیف كان، وٕانما ف صنّ للتصنیف المفید؛ فإنه لیس كل من صنّ 
 أسرار یطلع اهللا عّز وجّل علیها من شاء من عباده، ویوّفقه لكشفها، فیجمع ما فّرق، أوهي 

 .)٦(یرتب ما شّتت، أو یشرح ما أهمل، هذا هو التصنیف المفید"
  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

: " أي مدة "، یقول الصنعانيما ُعمل به" وّضَحْته روایٌة أخرى بلفظ: "أو علم ینتفع بهقوله: " .١
ن ینتفع به سواء ما عمل العاملون به بعده، فیقّید الّنْشر باالنتفاع به، وُیحتمل أن یراد من شأنه أ

 :، ویقاس علیه)٧(وقع االنتفاع أم ال، ویحمل علیه ما هنا من العمل أن المراد من شأنه ذلك"
  الصدقة الجاریة ودعاء الولد الصالح فإنهما یستمران في نفع المیت ما دام جریانهما مستمر ا.

العلوم وسیلة إلى آیٍة إذا أطلق: الكتاب والسنة، یقول الصنعاني: "وما كان من  المراد بالعلم .٢
أو فریضٍة عادلٍة فله حكمها، وتعلیم العلم یشمل: التألیف والتدریس  ،سّنٍة قائمةٍ ، أو محكمةٍ 

  .)٨(خ وتصحیح كتب أهل اإلسالم"سْ والنَّ 

                                                           
  ).١١/٨٥شرح النووي على صحیح مسلم (   )١(
 ).٥/٣٧٣ل المعلم للقاضي عیاض (إكما   )٢(
 ).١١/٨٥انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (   )٣(
ــاج الــدین أبــو نصــر   )٤( هـــ)، مــن مؤلفاتــه:  ٧٧١الكافي الســبكي (ت عبــد الوهاب بــن علــي بــنعبــد هــو الشــیخ ت

 ).٢/٤٢٥طبقات الشافعیة الكبرى. الدرر الكامنة البن حجر (
 ).٤/٢٢٨جاج للسیوطي (الدیباج على صحیح مسلم بن الح   )٥(
 ).٢٤٢صید الخاطر البن الجوزي ص (   )٦(
   ).٢/٢٣٧التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٧(
  ).٢/٢٣٧المصدر السابق (   )٨(
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  املبحث الثالث:
  مضاعفة األجور بالثواب العام غري املقيد

  
  مطلًبا: أحد عشروفیه 

  ا في سبیل اهللا، والّرمي في سبیل اهللا.المطلب األول: من حّبس فرسً 

  المطلب الثاني: الطواف بالبیت سبًعا.

المطلب الثالث: المشي إلى الصالة في المسجد، وسّد الُفَرج في الصالة، وكثرة 
  الركوع والسجود.

  المطلب الرابع: َحَسُن العبادة إذا مرض أو سافر، واالبتالء بالمرض.

  قة، وٕانظار المعسر.المطلب الخامس: التصدق بالنا

  المطلب السادس: المحافظة على شیبة الشعر.

  المطلب السابع: إحیاء السنة الحسنة والداللة على الخیر.

  المطلب الثامن: العفو في القصاص والجراحات.

  المطلب التاسع: عتق العبد المؤمن واألمة المؤمنة.

  المطلب العاشر: تفطیر الصائم.

  الغازي واإلنفاق على أهله. المطلب الحادي عشر: تجهیز
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  المطلب األول: من حّبس فرًسا في سبیل اهللا، والّرمي في سبیل اهللا.

  أوًال: من حّبس فرًسا في سبیل اهللا.

أمر اهللا تعالى عباده المؤمنین بإعداد آالت الحرب لمقاتلة الكفار حسب الطاقة واإلمكان 
̄   M  فقال:، وجعل منها رباط الخیل في سبیله )١(واالستطاعة  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

 ¶  µ   ́  ³  ²   ±  °L  :٦٠(األنفال.(  

 ِفي فـََرًسا اْحَتَبسَ  َمنِ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َقالَ : َقال َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَرْیَرةَ فعن َأِبي 
  .)٢("الِقَياَمةِ  يـَْومَ  ِميَزانِهِ  ِفي َوبـَْوَلهُ  َوَرْوثَهُ  َورِيَّهُ  ِشبَـَعهُ  فَِإنَّ  ِبَوْعِدِه، َوَتْصِديًقا بِاللَّهِ  ِإيَمانًا اللَّهِ  َسِبيلِ 

ثلمٍة في  " أي: ربطه وحبسه على نفسه مما عسى أن یحدث من غزٍو أواْحَتَبَس ومعنى "
  .)٤(غیر ذلك، وقد یجيء بمعنى الوقف على غیره من المجاهدین ، أو)٣(ثغرٍ 

": أي ربطه خالًصا هللا تعالى؛ امتثاًال ألمره، وتصدیًقا ِه َوَتْصِدیًقا ِبَوْعِدهِ ِإیَماًنا ِباللَّ ومعنى "
تلخیصه ، یقول الطیبي: ")٥(بوعده بالثواب المترّتب على االحتباس، وقیل: بوعده للثواب یوم القیامة
حتباس، َفمن اْحتبَس َفَكَأنَُّه َأنه اْحتبَس امتثاًال واحتسابًا، َوَذِلَك َأن اهللا َتَعاَلى وعد الثََّواب على اال

  .)٦(َقاَل: صدقت ِفیَما َوَعدتِني"

 الغزاة، علیها لیجاهد اهللا سبیل في وتوقیفها الخیل اقتناء يوفي هذا الحدیث ترغیب عظیٌم "ف
  .)٧("وأبوالها أرواثها على حتى یثاب ذلك فعل إذا العبد فإن

                                                           
 ).١٤/١٤٦انظر: عمدة القاري للعیني (   )١(
حتبس فرًسا في ) من ا٤٥كتاب الجهاد والسیر)، باب (قال اإلمام البخاري في صحیحه ( سند الحدیث:   )٢(

  ):٢٨٥٣سبیل اهللا، رقم (
، َأْخَبَرَنا َطْلَحُة ْبُن َأِبي َسِعیٍد، َقاَل: َسِمْعُت َسِعیًدا -اهللاعبد وهو:–َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْفٍص، َحدَّثََنا اْبُن الُمَباَرِك 

، ُیَحدُِّث َأنَُّه َسِمَع َأَبا ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعنْ    ُه، َیُقوُل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.الَمْقُبِريَّ
  تخریج الحدیث:

  تفرد به البخاري دون مسلٍم.  
 ).٢/٦٠٢تحفة األبرار شرح مصابیح السنة للقاضي البیضاوي (   )٣(
  ).٦/٢٥٠١انظر: مرقاة المفاتیح للقاري (   )٤(
  ).١٤/١٤٦انظر: عمدة القاري للعیني (   )٥(
  ).٨/٢٦٦٧شرح المشكاة للطیبي (   )٦(
  ).٤/٩٩منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري لحمزة قاسم (   )٧(
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 احتبس إنما هذا ألنّ ؛ ه كما یؤجر العاملر في نّیتؤجَ أن المرء المؤمن یُ "وهذا دلیٌل على 
 وأرواثه نفقاته دّ عَ بِ  فیه، استعماله ترك يف المعدوم العمل رأج من ضفیعوّ  یر،غِ ویُ  علیه لیقاتل فرسه

  .)١("نافعٌ  عنه وسماعهم العدو نفس يف بارتباطه اإلرهاب ألن ؛نافعٌ  رباطه يف أنه مع له، اأجرً 

  هتمام بالخیل في سبیل اهللا:ومن األحادیث الواردة في فضل اال

 َأْجٌر، ِلَرُجلٍ  الَخْيلُ : "َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ : َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَرْیَرةَ  ما رواه أبو
ٌر، َوِلَرُجلٍ   )٢(َمْرجٍ  ِفي ِبَها فََأطَالَ  اللَِّه، َسِبيلِ  ِفي رََبَطَها فـََرُجلٌ : َأْجرٌ  َلهُ  الَِّذي فََأمَّا ِوْزٌر، رَُجلٍ  َوَعَلى ِستـْ

 انـَْقَطعَ  َأنَّهُ  َوَلوْ  َحَسَناٍت، َلهُ  َكاَنتْ  الرَّْوَضةِ  َأوِ  الَمْرجِ  ِمنَ  َذِلكَ  )٣(ِطَيِلَها ِفي َأَصاَبتْ  َفَما َرْوَضٍة، َأوْ 
 َفَشرَِبتْ  بِنَـَهٍر، َمرَّتْ  َأنـََّها َوَلوْ  َلُه، َحَسَناتٍ  ْرَواثـَُهاَوأَ  آثَارَُها، َكاَنتْ  )٤(َشَرفـَْينِ  َأوْ  َشَرفًا فَاْستَـنَّتْ  ِطيَـُلَها،

 يـَْنسَ  َلمْ  ثُمَّ  َوتـََعفًُّفا تـََغنـًِّيا رََبَطَها َورَُجلٌ  َأْجٌر، ِلَذِلكَ  َفِهيَ  َلُه، َحَسَناتٍ  َذِلكَ  َكانَ  َيْسِقيَ  َأنْ  يُِردْ  َوَلمْ  ِمْنهُ 
ٌر، ِلَذِلكَ  َفِهيَ  ظُُهورَِها، َوالَ  رِقَاِبَها ِفي اللَّهِ  َحقَّ   اِإلْسَالِم، ِألَْهلِ  )٥(َونَِواءً  َورِيَاءً  َفْخًرا رََبَطَها َوَرُجلٌ  ِستـْ
   .)٦("ِوْزرٌ  َذِلكَ  َعَلى َفِهيَ 

                                                           
 ).٥/٥٩شرح صحیح ابن بطال على صحیح البخاري (   )١(
، َأْي تُ  الَمْرج:   )٢( َخلَّى َتْسَرُح ُمْختِلطًة قال ابن األثیر: "الَمْرُج: األرُض الواِسعُة ذاُت نباٍت َكِثیٍر، َتْمُرُج ِفیِه الدَّوابُّ

  ).٤/٣١٥َكْیَف َشاَءْت". النهایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر (
: قال ابن األثیر: "الطَِّول والطَِّیل ِباْلَكْسِر: الحْبل الطَِّویل ُیَشدُّ َأَحُد َطَرَفیه ِفي وِتد َأْو َغیره والطََّرف ِطَیلها   )٣(

َل وَأَطاَل ِبَمْعًنى: َأْي شّدها في الحبل". النهایة اْآلَخُر ِفي َید الَفرس لیَ  ُدوَر ِفیِه وَیْرَعى َوَال َیْذَهب لوْجِهه. وَطوَّ
 ).٣/١٤٥في غریب الحدیث البن األثیر (

ْو َشْوَطْیِن َوَال قال ابن األثیر: "اْسَتنَّ الَفَرس َیْسَتنُّ اْسِتَنانًا: َأْي َعَدا ِلَمَرِحه ونشَاِطه َشْوًطا أَ  استّنت شرًفا:   )٤(
  ).٢/٤١٠َراِكب َعَلْیِه". النهایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر (

  ).٥/١٢٣قال ابن األثیر: "أي: معاداًة لهم". النهایة في غریب الحدیث البن األثیر ( ِنواًء:   )٥(
الناس والدواب من ) شرب ١٣قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب المساقاة)، باب (سند الحدیث:    )٦(

  ):٢٣٧١األنهار، رقم (
اِن، َعْن َأِبي عبد َحدَّثََنا   ُهَرْیَرَة اللَِّه ْبُن ُیوُسَف، َأْخَبَرَنا َماِلُك ْبُن َأَنٍس، َعْن َزْیِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َأِبي َصاِلٍح السَّمَّ

  َوَسلََّم َقال، وذكر الحدیث.َرِضَي اللَُّه َعْنُه: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه 
  تخریج الحدیث:  
)، وكتاب ٢٨٦٠) الخیل لثالثة، رقم (٤٨أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب الجهاد والسیر)، باب (  

اهللا بن مسلمة، وكتاب (االعتصام بالكتاب والسنة)، باب عبد ) عن٣٦٤٦)، رقم (٢٨(المناقب)، باب (
) عن إسماعیل بن أبي ٧٣٥٦یف معنى الداللة وتفسیرها، رقم () األحكام التي ُتعرف بالدالئل وك٢٤(

  أویس.
 كالهما: (عبد اهللا، إسماعیل) عن مالك به بنحوه.
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 في اتخاذها كان إذا والبركة الخیر نواصیها في تكون إنما الخیل أنّ  بیانٌ  الحدیث وفي"
  .)١("مذمومةٌ  فهي الوإ  ،المباحة األمور في أو ،الطاعة

 سائر على وتفضیلها الخیل اكتساب على الحّض " دیثحال اهذ فيالبّر: عبد قال ابن
 ،لشأنها منه تعظیمٌ  وبذلك ،القول هذا مثل غیرها في عنه یأت لم وسلم علیه اهللا صلى ألنه ؛الدواب
 في اآلالت أقوى هي إذ ،العدو للقاء ةعدّ  اهللا سبیل في ارتباطها إلى وندب اكتسابها على وحضٌّ 
 لوقتْ  للفتن ةمعدّ  كانت إذا وأما ،الخیر نواصیها في التي هي للجهاد ةالمعدّ  الخیل فهذه ،جهاده

 وفي ،حزبه وأربابها ،الشیطان خیل فتلك أوطانهم عن وتشردیهم جمعهم وتفریق وسلبهم المسلمین
 لم لمن اوزرً  تكون قد أنها عنه جاء قد ألنه ؛صاحبها على رٌ وزْ  اكتسابها أنّ  ورد أعلم واهللا مثلها

 كان وٕاذا، علیهم اوعونً  ،لهم ىوأذً  ،للمسلمین ومناوأةً  افخرً  اتخذها قد وكان ،علیها ویجاهد ،یرتبطها
  .)٢("علیها العدو جهاد أجل من اكتسابها إلى ندبه أن فمعلوم كذلك ذلك

 َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  ىِإلَ  َرُجلٌ  َجاءَ هریرة رضي اهللا عنه قال:  ومنها: مارواه أبو
 الُمَجاِهدُ  َخَرجَ  ِإَذا َتْسَتِطيعُ  َهلْ ": َقالَ  "َأِجُدهُ  َال ": َقالَ  الِجَهاَد؟ َیْعِدلُ  َعَملٍ  َعَلى ُدلَِّني: َفَقالَ  َوَسلََّم،

 ِإنَّ ": ُهَرْیَرةَ  َأُبو َقالَ  َذِلَك؟ َیْسَتِطیعُ  َوَمنْ : َقالَ  "؟تـُْفِطرَ  َوالَ  َوَتُصومَ  تـَْفتـَُر، َوالَ  فـَتَـُقومَ  َمْسِجَدكَ  َتْدُخلَ  َأنْ 
  .)٣("َحَسَناتٍ  َلهُ  فـَُيْكَتبُ  ِطَوِلِه، ِفي لََيْسَتنُّ  الُمَجاِهدِ  فـََرسَ 

، "فیعدو في حبله )٤(: أن یجري الفرس ویتحّرك بمرٍح ونشاٍط لیس علیها فارس)االستنان(و
  . )٥(الذي قد ُشّد به"

                                                           
 ).٥/٢١٧تحفة األحوذي للمباركفوري (   )١(
  ).١٤/٩٧البر (عبد التمهید البن   )٢(
فضل الجهاد والسیر، رقم ) ١قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الجهاد والسیر)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

)٢٧٨٥:(  
اٌم -وهو: ابن مسلم–َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر، َأْخَبَرَنا َعفَّاُن    ُد -وهو: ابن یحیى–، َحدَّثََنا َهمَّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ

َرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدََّثُه، َقاَل: َجاَء َرُجٌل ْبُن ُجَحاَدَة، َقاَل: َأْخَبَرِني َأُبو َحِصیٍن، َأنَّ َذْكَواَن، َحدََّثُه َأنَّ َأَبا هُ 
  ِإَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َفَقاَل، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:  
) من ١٨٧٨) فضل الشهادة في سبیل اهللا تعالى، رقم (٢٩أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب اإلمارة)، باب (  

اهللا الواسطي، عن سهیل بن أبي صالح عن أبیه ذكوان به بنحوه، ولیس فیه قول أبي عبد نطریق خالد ب
 هریرة األخیر.

  ).٢/١٦انظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري (   )٤(
 ).٣/٥١٩كشف المشكل من حدیث الصحیحین البن الجوزي (   )٥(
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 المجاهد تحریك غیر من طولها في لنفسها كتتحرّ  فرسه كانت إذاوالمعنى "قال ابن هبیرة: 
 واإلسراع تحریكها من فعل فیه له بما فكیف فعل، ذلك في له وما حسنات، بذلك له فتكتب لها،
 من غیره ولیس العامل، فعل من لیس بما فیه یحتسب العمل هذا أن: والمراد علیها؟ والجهاد بها،

  ، وكالم أبي هریرة إنما استفاده من الحدیث السابق.)١("لضِّ فُ  ذلكفل كذلك، األعمال

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

" دلیٌل "على أنه كما توزن َكاَن ِشَبُعُه َوِریُُّه َوَبْوُلُه َوَرْوُثُه َحَسَناٍت ِفي ِمیزَاِنهِ في قوله: " .١
) یرید ثواب ذلك َوَرْوُثهُ ل: "قوله: (، وخالف ابن حجر فقا)٢(األعمال كذلك األجرام المتعّلقه بها"

، وسبقه لهذا الرأي ابن بطال، قال: "وما وصف الرسول صلى )٣(وزن"األرواث بعینها تُ  ال أنّ 
اهللا علیه وسلم من الروث وغیره فإنما یرید ثوابه؛ ألّن الروث ال یوزن بل أجره، وال نقول إن 

 .)٤(، ومال إلیه القاري في مرقاته"زنة األجر زنة الروث بل أضعافه إلى ما شاء اهللا

ب: "في هذا الحدیث جواز وْقف الخیل للمدافعة عن المسلمین، وُیستنبط منه جواز قال المهلّ  .٢
 .)٥(وقف غیر الخیل من المنقوالت، ومن غیر المنقوالت من باب أولى"

یص لتنص ؛أن هذه الحسنات تقبل من صاحبها :قال ابن أبي جمرة: "یستفاد من هذا الحدیث .٣
  .)٦(بخالف غیرها فقد ال تقبل فال تدخل المیزان" میزانهالشارع على أنها في 

  

  ثانًیا: الرمي في سبیل اهللا.
¨  ©  M  ª  باالستعداد للعدو بكّل ما یتمكن المسلم من إعداده فقال: تعالى أمر اهللا
®  ¬  «L  :٦٠(األنفال(.   

  

                                                           
 ).٧/٢٨٦اإلفصاح البن هبیرة (   )١(
 ).٦/٢٢٥سائي (حاشیة السندي على سنن الن   )٢(
 ).٦/٥٧فتح الباري البن حجر (   )٣(
  ).٦/٢٥٠١انظر: مرقاة المفاتیح للقاري (   )٤(
 ).٦/٥٧)، وابن حجر في فتح الباري (٥/٥٨نقله ابن بطال في شرحه على صحیح البخاري (   )٥(
 ).٦/٥٧نقله ابن حجر في فتح الباري (   )٦(
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النبي صلى اهللا  أنّ  رضي اهللا عنه، في حدیث عقبة بن عامر يِ الّرمْ القوة ب وجاء تفسیر
  .)١("الرَّْميُ  اْلُقوَّةَ  ِإنَّ  َأَال  الرَّْمُي، اْلُقوَّةَ  ِإنَّ  َأَال  الرَّْمُي، اْلُقوَّةَ  ِإنَّ  َأَال : "ةعلیه قال بعد أن تلى اآلیة السابق

وٕان كانت القّوة تظهر بإعداد غیره من آالت –قال القرطبي: "إنما فّسر القّوة بالّرمي 
وأسهل مؤنة؛ ألنه قد یرمي رأس الكتیبة فیصاب، فینهزم  في العدوّ  نكایةً  لكون الّرْمي أشدّ  ؛- الحرب

  .)٢(من خلفه"

 َعاِمرٍ  ْبنِ  ِلُعْقَبةَ مه ثم نسیه، فقد روى ُفَقْیٌم اللخمّي قال: قلت ولذلك جاءت العقوبة لمن تعلّ 
 َسِمْعُتهُ  َكَالمٌ  َلْوَال : ُعْقَبةُ  َقالَ  َعَلْیَك، َیُشقُّ  َكِبیرٌ  َوَأْنتَ  نِ اْلَغَرَضیْ  َهَذْینِ  َبْینَ  َتْخَتِلفُ : رضي اهللا عنه

 ِإنَّهُ : َقالَ  َذاَك؟ َوَما: َشَماَسةَ  ِالْبنِ  َفُقْلتُ : اْلَحاِرثُ  َقالَ  ُأَعاِنیِه، َلمْ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولِ  ِمنْ 
  .)٣("َعَصى َقدْ " َأوْ  "ِمنَّا فـََلْيسَ  تـَرََكُه، مَّ ثُ  الرَّْمَي، َعِلمَ  َمنْ ": َقالَ 

 لمن شدیدةً  كراهةً  مكروهٌ  وهو ،علمه بعد ميالرّ  نسیان في عظیمٌ  تشدیدٌ  هذایقول النووي: "
  .)٤("رٍ ذْ عُ  بال تركه

  وللترغیب فیه أكثر جاء بعظیم األجر لمن تعلمه ورمى به:

َلمِ  عمرو بن عبسة َنِجیحٍ  َأِبي َعنْ فَ   اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  َحاَصْرَنا: َقالَ  رضي اهللا عنه يِّ السُّ
 ِفي ِبَسْهمٍ  بـََلغَ  َمنْ " :َیُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َفَسِمْعتُ  ،الطَّاِئفِ  ِبَقْصرِ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ 

                                                           
) فضل الرمي والحث علیه، وذّم من ٥٢كتاب اإلمارة)، باب (قال اإلمام مسلم في صحیحه ( سند الحدیث:   )١(

  ):١٩١٧علمه ثم نسیه، رقم (
، َأْخَبَرِني َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث، َعْن َأِبي َعِليٍّ - اهللاعبد وهو:–َحدَّثََنا َهاُروُن ْبُن َمْعُروٍف، َأْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب   

، َأنَُّه َسِمَع ُعقْ  َبَة ْبَن َعاِمٍر، َیُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َوُهَو َعَلى اْلِمْنَبِر ثَُماَمَة ْبِن ُشَفيٍّ
  َیُقوُل، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:  
 تفّرد به مسلم دون البخاري.  

 ).٧/٧٥٩المفهم للقرطبي (   )٢(
) فضل الرمي والحث علیه، وذّم من ٥٢رة)، باب (قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب اإلما سند الحدیث:   )٣(

  ):١٩١٧علمه ثم نسیه، رقم (
ُد ْبُن ُرْمِح ْبِن اْلُمَهاِجِر، َأْخَبَرَنا اللَّْیُث    ، َعِن اْلَحاِرِث ْبِن َیْعُقوَب، َعنْ -وهو: ابن سعد–َحدَّثََنا ُمَحمَّ

  ، َقاَل ِلُعْقَبَة ْبِن َعاِمر، وذكر الحدیث.الرَّْحَمِن ْبِن ِشَماَسَة، َأنَّ ُفَقْیًما اللَّْخِميَّ عبد
  تخریج الحدیث:

 تفّرد به مسلم دون البخاري.
  ).١٣/٦٥شرح النووي على صحیح مسلم (   )٤(
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 َفِلي َفَبَلْغُت، َرَمْیتُ  ِإنْ  اللَِّه، َنِبيَّ  َیا: َرُجلٌ  َقالَ بن المبارك: زاد ا ،"َدَرَجةٌ  فـََلهُ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهِ  َسِبيلِ 
   .)١("َسْهًما َعَشرَ  ِستَّةَ  يـَْوَمِئذٍ  فـَبَـَلْغتُ ": َقالَ  ،َفَبَلغَ  َفَرَمى: َقالَ  "،نـََعمْ ": َقالَ  َدَرَجٌة؟

 َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  السَُّلِميِّ  َنِجیحٍ  َأِبيعن في روایة أخرى أیًضا و 
  .)٣("َحرَّرٍ مُ  )٢(ِعْدلُ  فـَُهوَ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي ِبَسْهمٍ  َرَمى َمنْ : "َیُقولُ 

                                                           
  ):٣٩٦٥) أي الرقاب أفضل؟، رقم (١٤قال اإلمام أبو داود في سننه (كتاب العتق)، باب ( سند الحدیث:   )١(

ُد ْبُن اْلُمثَ  ، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َساِلِم ْبِن -هو: هشام الدستوائي–نَّى، َحدَّثََنا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم، َحدَّثَِني َأِبي َحدَّثََنا ُمَحمَّ
، َقاَل: َحاَصْرَنا َمَع رَ  َلِميِّ ، َعْن َأِبي َنِجیٍح السُّ ى ُسوِل اللَِّه َصلَّ َأِبي اْلَجْعِد، َعْن َمْعَداَن ْبِن َأِبي َطْلَحَة اْلَیْعَمِريِّ

 -َقاَل ُمَعاٌذ: َسِمْعُت َأِبي َیُقوُل ِبَقْصِر الطَّاِئِف ِبِحْصِن الطَّاِئِف ُكلَّ َذِلَك  - اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم ِبَقْصِر الطَّاِئِف 
  َفَسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
)، وفي ٣١٤٤) من رمى بسهم في سبیل اهللا، رقم (٢٦ننه (كتاب الجهاد)، باب (أخرجه النسائي في س

)، وأبو داود الطیالسي في مسنده رقم ٢١٩)، وابن المبارك في الجهاد رقم (٤٣٣٦السنن الكبرى رقم (
)، والطبراني في فضل ١٩٤٢٨)، ورقم (١٧٠٢٢) عن هشام الدستوائي، وأحمد في المسند رقم (١٢٥٠(

)، وٕاسحاق القراب في فضل ٤٣٧١)، ورقم (٢٧٥١)، والحاكم في المستدرك رقم (٧٩لیمه رقم (الرمي وتع
) من ١٦٥)، من طریق هشام الدستوائي، وابن أبي عاصم في الجهاد رقم (٢٠)، ورقم (١٧الرمي رقم (

بیهقي ) من طریق سعید بن بشیر، وال٢٧٥١طریق سعید بن أبي عروبة، والطبراني في مسند الشامیین رقم (
  ) من طریق شیبان،.١٨٥٠٩في السنن الكبرى رقم (

  جمیعهم: (هشام، سعید بن أبي عروبة، سعید بن بشیر، شیبان) عن قتادة به بنحوه.
  قال الحاكم عقبه: "هذا حدیٌث صحیٌح على شرط الشیخین".

  دراسة رجال اإلسناد:
 ) وهو ثقة.٢٣٩سبقت ترجمته ص (معاذ بن هشام الدستوائي:  -
 ال اإلسناد ثقات.باقي رج -

  الحكم على الحدیث:
  إسناده صحیح.

َر ِذْكُر الِعـْدل والَعـْدل ِباْلَكْسـِر َواْلفَـْتِح ِفـي اْلَحـِدیِث. َوُهَمـا ِبَمْعَنـى الِمْثـل. َوِقیـلَ  ِعْدل:   )٢( : ُهـَو قال ابن األثیر: "َتَكرَّ
ْن جْنِســه. َوِقیــَل ِبــاْلَعْكِس". النهایــة فــي غریــب الحــدیث البــن ِبــاْلَفْتِح َمــا َعاَدَلــه ِمــْن جْنِســه، َوِباْلَكْســِر َمــا َلــْیَس ِمــ

 ).٣/١٩١األثیر (
) ما جاء في فضل ١١قال اإلمام الترمذي في سننه (كتاب أبواب فضائل الجهاد)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

  ):١٦٣٨الرمي في سبیل اهللا، رقم (
ُد ْبُن َبشَّاٍر َقاَل: َحدَّثَنَ    وهو: ابن –، َعْن َقَتاَدَة -وهو: هشام الدستوائي–ا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم، َعْن َأِبیِه َحدَّثََنا ُمَحمَّ

َلِميِّ َقاَل: َسِمْعُت َرُسو -دعامة َل ، َعْن َساِلِم ْبِن َأِبي الَجْعِد، َعْن َمْعَداَن ْبِن َأِبي َطْلَحَة، َعْن َأِبي َنِجیٍح السُّ
  َم َیُقول، وذكر الحدیث.اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّ 
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ومعنى الروایتین: أّن من أوصل سهًما إلى صدر كافٍر فهو له درجة، ومن رمى سهًما كان 
حّرره، فیستحّق عبد ، ویكون ذلك السهم "مثل)١(له من الثواب مثل ِعْدل رقبٍة وٕان لم یوصل إلیه

  .)٢(برمیه من الثواب ما یستحّق الرجل بتحریر رقبٍة"
  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

فضیلة الرمي في سبیل اهللا سواء أصاب العدو أو لم یصب، والمقصود فیه دلیل على  .١
  .)٣(الذي یكون بنیة جهاد الكفار وٕاعالء كلمة اإلسالم ):الرميـ(ب

یقاس على السهم أي سالٍح یحل محّل رمي السهم في الصناعات الحربیة الحدیثة من  .٢
الصواریخ والقذائف الصاروخیة، ویكون أجر الرمي بها واالهتمام بتصنیعها وشرائها أعظم من 

 أجر غیرها من األسلحة؛ التفاقها مع نتائج استعمال السهام في الحروب والمعارك.
  

  .ًعابْ اف بالبیت سَ المطلب الثاني: الطو 
الطواف بالبیت العتیق من العبادات التي یحب اهللا فعلها، ورغبت الشریعة بفعلها  عدّ یُ 

  تعظیًما لهذا البیت العتیق، وإلعماره بالطاعة والعبادة على مدار الساعة.

  ب اهللا لكل من طاف به أجًرا یزداد بزیادة الطواف.تَ وللترغیب في هذه العبادة أكثر كَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
    قال الترمذي عقبه: "هذا حدیٌث حسٌن صحیٌح".  

  تخریج الحدیث:
)، والبیهقي ٢٤٦٩)، والحاكم في المستدرك رقم (١٩٤٢٨)، ورقم (١٧٠٢٢أخرجه أحمد في المسند رقم (

) من ١٦٥) من طریق هشام الدستوائي، وابن أبي عاصم في الجهاد رقم (٢١٣١١في السنن الكبرى رقم (
)، وفي فضل الرمي وتعلیمه رقم ٢٧٥١طریق سعید بن أبي عروبة، والطبراني في مسند الشامیین رقم (

  ) من طریق الحجاج بن الحجاج.١٩) من طریق سعید بن بشیر، والقراب في فضائل الرمي رقم (٢١(
  جمیعهم: (هشام، سعید بن أبي عروبة، سعید بن بشیر، الحجاج) عن قتادة به بنحوه.

  دراسة رجال اإلسناد:  
 )، وهو ثقة.٢٣٩سبقت ترجمته ص ( معاذ بن هشام: -
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
    إسناده صحیح.

 ).٨/٢٦٦٩انظر: شرح المشكاة للطیبي (   )١(
  ).٢/٦٠٥تحفة األبرار شرح مصابیح السنة للبیضاوي (   )٢(
  ).٦/١٣٨انظر: فیض القدیر للمناوي (   )٣(
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 َمنْ ": َیُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  رضي اهللا عنهما ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ ف
ًعا بِاْلبَـْيتِ  طَافَ   َلهُ  وََكانَ  َدرََجٌة، َلهُ  َورُِفَعتْ  َسيَِّئٌة، َعْنهُ  َوُمِحَيتْ  َحَسَنٌة، ُخْطَوةٍ  ِبُكلِّ  ُكِتَبتْ  ُيْحِصيِه، َسبـْ
  .)١("َرقـََبةٍ  َعْدلُ 

 َهَذْینِ  ِإالَّ  َتْسَتِلمُ  َأَراكَ  َما الرَّْحَمنِ عبد َأَبا َیا: َقالَ  َرُجًال  َأنَّ  ُعَمْیٍر، ْبنِ  ُعَبْیدِ  ْبنِ  اللَّهِ عبد َعنْ و 
ْكَنْیِن؟  ،"اْلَخِطيَئةَ  َيُحطَّانِ : اَمْسَحُهمَ  ِإنَّ : "َیُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  ِإنِّي: َقالَ  الرُّ
ًعا، طَافَ  َمنْ ": َیُقولُ  َوَسِمْعُتهُ    .)٢("َوَصلَّى رَْكَعتَـْين، زاد أحمد: ""َرقـََبةٍ  َكِعْدلِ  فـَُهوَ  َسبـْ

                                                           
  ):٢٠١٢قال اإلمام أبو داود الطیالسي في مسنده رقم ( سند الحدیث:   )١(

اٌم  اللَِّه ْبِن ُعَبْیِد ْبِن ُعَمْیٍر، َعْن َأِبیِه، َعِن اْبِن عبد ، َعْن َعَطاِء ْبِن السَّاِئِب، َعنْ - وهو ابن یحیى–َحدَّثََنا َهمَّ
  ِه َوَسلََّم َیُقول، وذكر الحدیث.ُعَمَر َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلیْ 

  تخریج الحدیث:
  ) من طریق أبي داود به بمثله.٩٤٢٩أخرجه البیهقي في السنن الكبرى رقم (

كما في المنتخب من –) عن روح عن همام، وعبد بن حمید في مسنده ٥٧٠١وأخرجه أحمد في المسند رقم (
)، والحاكم في المستدرك رقم ٣٦٩٧ه رقم (عن أبي األحوص، وابن حبان في صحیح -)٨٣٢مسنده رقم (

  الحمید.عبد ) من طریق جریر بن١٠٦٠)، وقوام السنة في الترغیب والترهیب رقم (١٧٩٩(
  كالهما: (همام، وجریر) عن عطاء بن السائب به بنحوه.

  دراسة رجال اإلسناد:  
من حدث عنه بعد ثقة، لكنه اختلط فرّد العلماء ) وهو ١٧٧سبقت ترجمته ص ( عطاء بن السائب: -

): "یحصل ٧/٢٠٦االختالط، وأما من سمع منه قبل االختالط فحدیثه صحیح، قال ابن حجر في التهذیب (
لنا من مجموع كالمهم أن سفیان الثورى، وشعبة، وزهیًرا، وزائدة، وحماد بن زید، وأیوب عنه صحیح، ومن 

 ).٣٣عداهم یتوقف فیه". وانظر لألهمیة: المختلطین للعالئي رقم (
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  إسناده ضعیٌف، والعلة فیه اختالط عطاء، ومن روى عنه في هذا الحدیث ممن سمع منه بعد االختالط.

  لكن یشهد له الحدیث الذي بعده، وعلیه فالحدیث حسن لغیره.
) ذكر الفضل في الطواف ١٣٤اب (قال اإلمام النسائي في سننه (كتاب مناسك الحج)، بسند الحدیث:    )٢(

  ):٢٩٢٢بالبیت، رقم (
اٌد    اللَِّه ْبِن ُعَبْیِد ْبِن ُعَمْیٍر، َأنَّ َرُجًال َقاَل: عبد ، َعْن َعَطاٍء، َعنْ - وهو: ابن زیدٍ –َأْنَبَأَنا ُقَتْیَبُة، َقاَل: َحدَّثََنا َحمَّ

ْكَنْیِن؟ َقاَل: ِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقول، الرَّْحَمِن َما َأَراَك َتْسَتِلُم ِإالَّ َهذَ عبد َیا َأَبا ْیِن الرُّ
  وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:  
)، ٥٦٨٨) عن هشیم بن بشیر، وأبو یعلى الموصلي في مسنده رقم (٤٤٦٢أخرجه أحمد في المسند رقم (  

) عن سفیان بن ٤٥٨٦طریق هشیم، وأحمد في مسنده رقم () من ٩٤٣١والبیهقي في السنن الكبرى رقم (
والحاكم في المستدرك رقم ) من طریق حماد بن زید، ١٣٤٤٦عیینة، والطبراني في المعجم الكبیر رقم (

  الحمید.عبد ) من طریق جریر بن١٧٩٩(
  الحمید) عن عطاء به بنحوه.عبد جمیعهم: (هشیم، سفیان بن عیینة، حماد بن زید، جریر بن  
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  .)١(وهذه الزیادة مطلوبة؛ ألن "صالة الركعتین من روادف السبع"

ًرا على الصفة سبعة أشواط متطهّ  : أن من "طاف بالكعبةحادیث السابقةومعنى األ
المشروعة، وصلى ركعتي الطواف خلف مقام إبراهیم علیه السالم"، كان أجره المترتب على فعله 

   ذاك على النحو التالي:
 .ُكِتَبْت ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َحَسَنٌة، َوُمِحَیْت َعْنُه َسیَِّئٌة، َوُرِفَعْت َلُه َدَرَجةٌ  .١

 .َكاَن َلُه َعْدُل َرَقَبةٍ  .٢

  اهللا الدهلوي: "الّسّر في هذا الفضل شیئان:یقول الشیخ ولي 

ا للخوض في رحمة اهللا، وعطف دعوات المأل األعلى إلیه، ومظنة أحدهما: أنه لما كان شبحً 
  لذلك ذكر له أقرب خاصیة لذلك.  

  .)٢(ثانیهما: أنه إذا فعله اإلنسان إیماًنا بأمر اهللا، وتصدیًقا لموعوده، كان تبیاًنا إلیمانه وشرًحا له"
  ومن فوائد هذا الحدیث:

بعد كل سبعة أطواٍف  ینبغي لمن طاف في البیت أن یحافظ على تسبیع هذه األشواط، ویصلي .١
، قال ابن تیمیة: "هذه السنة لكّل )٣(ركعتین، یقول مالك: "من السنة أن یتبع كّل سبٍع ركعتین"

 .)٤(أن یصلي بعده ركعتین" - أي: سبًعا– طائٍف أسبوًعا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 

  دراسة رجال اإلسناد:
ثقة، لكنه اختلط فرّد العلماء من حدث عنه بعد ) وهو ١٧٧سبقت ترجمته ص ( عطاء بن السائب: -

): "یحصل ٧/٢٠٦االختالط، وأما من سمع منه قبل االختالط فحدیثه صحیح، قال ابن حجر في التهذیب (
، وحماد بن زید، وأیوب عنه صحیح، ومن لنا من مجموع كالمهم أن سفیان الثورى، وشعبة، وزهیًرا، وزائدة

 ).٣٣عداهم یتوقف فیه". وانظر لألهمیة: المختلطین للعالئي رقم (
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:  
إسناده صحیح، وأما اختالط عطاء فمأمون الجانب في هذا الحدیث فإنه من روایة حماد بن زید عنه، وقد   

) سماع سفیان بن عیینة منه قبل ٣٢٧وألحق ابن الكیال في الكواكب النیرات ص (سمع منه قبل االختالط، 
     االختالط.

  ).٢٧٢٥وممن صححه من العلماء: األلباني في السلسلة الصحیحة رقم (  
  ).٢/٢٢٤حاشیة السندي على سنن ابن ماجه (   )١(
  ).٢/١٠١حجة اهللا البالغة للدهلوي (   )٢(
  ).٢/٢٨٩باجي (المنتقى شرح الموطأ لل   )٣(
 ).٣/٤٤٨شرح عمدة الفقة البن تیمیة (   )٤(
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 بأن طوافه، حق البیت بهذا طاف منالذي یترتب علیه األجر السابق هو: " الطواف المعتبر .٢
 :أي ،اأسبوعً  علیه ویستمر والصالة، العورة، وستر الطهارة، من وواجباته، وآدابه، سننه، یوفي
 .)١("مراتٍ  سبع

لم یأت وقت محّدد یبّین زمن هذا الطواف، و"هذه األحادیث عاّمة في كّل األوقات، ولم یْأِت  .٣
  .)٢(ما یخّصها ویخرجها عن عمومها"

  

إلى الصالة في المسجد، وسّد الُفَرج في الصالة، وكثرة  المشيالمطلب الثالث: 
  الركوع والسجود.

  المشي إلى الصالة في المسجد: أوًال:

المساجد بیوت اهللا في األرض، وقد أكرم اهللا من زار بیوته وسعى للصالة فیها،  تعدّ 
  ة فها باألجر الجزیل، وضاعف له من األجور ما تبینه الروایات التالیة:وحرص على تعظیم الصال

َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه  َقال: رضي اهللا عنهما اِهللا ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصعبد فعن
  .)٣("َوٌة ُتْكَتُب َلُه َحَسَنٌة، َذاِهًبا َورَاِجًعاَمْن رَاَح ِإَلى َمْسِجِد اْلَجَماَعِة َفَخْطَوٌة َتْمُحو َسيَِّئًة، َوَخطْ َوَسلََّم: "

                                                           
 ).٦/١٩٨٣شرح المشكاة للطیبي (   )١(
  ).٥/٢٤٢عون المعبود للشمس آبادي (   )٢(
  ):٦٥٩٩قال اإلمام أحمد في مسنده رقم ( سند الحدیث:   )٣(

 اللَِّه، َأنَّ َأَباعبد ، َحدَّثََنا ُحَیيُّ ْبنُ -اهللاعبد وهو:–، َحدَّثََنا اْبُن َلِهیَعَة -وهو: ابن موسى األشیب–َحدَّثََنا َحَسٌن   
اللَِّه ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِصي، َیُقوُل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا عبد ، َحدََّثُه َأنَُّه، َسِمعَ -وهو الُحبلي–الرَّْحَمِن عبد

  َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:  
) من طریق حرملة بن یحیى، والطبراني في المعجم الكبیر رقم ٢٠٣٩حبان في صحیحه رقم (أخرجه ابن   

  ) من طریق أحمد بن صالح. ٩٩(
  اهللا به بمثله.عبد اهللا بن وهب عن ُحَیّي بنعبد كالهما: (حرملة، أحمد) عن

  دراسات رجال اإلسناد:  
 اهللا المعافري:عبد ُحَیّي بن -

، وقال مرة: صالح الحدیث ولیس بذاك القوي، وذكره ابن -و توثیق لهوه–قال ابن معین: لیس به بأس 
  حبان في الثقات، وقال مرة: من خیار أهل مصر ومتقنیهم وكان شیًخا جلیًال فاضًال.

وقال النسائي: لیس بالقوي، وقال ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به إذا روى عنه ثقة، وقال الذهبي: صالح 
  دوق یهم.الحدیث، وقال ابن حجر: ص

= 
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وقد بّوب ابن حبان على الحدیث بقوله: "ِذْكُر َحطَّ اْلَخَطاَیا َوَرْفِع الدََّرَجاِت ِباْلُخَطى َمْن َأَتى   
َالَة َحتَّى َیْرِجَع ِإَلى َبْیِتِه"، ثم قال َعِقب الحدیث: "الَعَرُب ُتِضیُف الِفْعَل ِإلَ  ى اْألَْمِر َكَما ُتِضیُف الصَّ

ِإَلى اْلَفاِعِل، َوُربََّما َأَضاَفِت اْلِفْعَل ِإَلى اْلِفْعِل َنْفِسِه كما تضیفه إلى األمر، فإخبار ابِن َعْمٍرو َأنَّ 
ِة اْلَوَداِع، َأَراَد ِبِه: َأنَّ الْ  َحاِلَق َفَعَل َذِلَك ِبِه َال َنْفُس النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َحَلَق َرْأَسُه ِفي َحجَّ

 ي َخَبرِ النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم، َفُأِضیَف اْلِفْعُل ِإَلى اْألَْمِر َكَما ُیَضاُف َذِلَك ِإَلى اْلَفاِعِل، َوفِ 
ِفْعَل ِإَلى اْلِفْعِل، َال َأنَّ اْلُخْطَوَة َتْمُحو ) َأَضاَف الْ ُخْطَوٌة َتْمُحو َسیَِّئةً اللَِّه ْبِن َعْمٍرو الَِّذي َذَكْرَناُه: (عبد

ُل على عبده بذلك" ، زاد المناوي قال: "لما كان )١(السَّیَِّئَة َنْفَسَها، َوَلِكنَّ اللََّه َجلَّ َوَعَال ُهَو الَِّذي َیَتَفضَّ
هذا أبلغ في صارت كأنها فاعلة، و  - أي: لكتابة الحسنة ومحو السّیئة–مشیه برجلیه سبًبا لذلك 

، ثم قال: وفیه دلیٌل على "أنه قد یجتمع في العمل شیئان: الترغیب، وأشوق إلى األعمال الصالحة"
  .)٢(أحدهما رافٌع، واآلخر مكّفٌر، كلٌّ منهما باعتبار فال إشكال فیه"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  وقال أحمد: له مناكیر، وقال البخاري: فیه نظر.

)، الثقات البن حبان ١/٦٨( - روایة ابن محرز–)، تاریخ ابن معین ٣/٢٧٢الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (
)، ١٦٢)، الضعفاء والمتروكون للنسائي رقم (١٥٠١)، مشاهیر علماء األمصار البن حبان رقم (٦/٢٣٥(

)، تقریب التهذیب البن ٣/٨٥٣)، تاریخ اإلسالم للذهبي (٣٨٨-٣/٣٨٧البن عدي ( الكامل في الضعفاء
  ).٢٦٩)، التاریخ الكبیر للبخاري رقم (٤٤٨٢)، العلل ألحمد رقم (١٦٠٥حجر رقم (

  قال الباحث: هو صدوق، وروایته حسنة الحدیث وبخاصة إذا روى عنه ثقة كما قال ابن عدي.
 عبد اهللا بن لهیعة:  -

اختالطه الحتراق كتبه، وقد نّص على اختالطه العالئي والسبط ابن العجمي، وقد استثنى  ضعیف بسبب
اهللا بن وهب عبد العلماء روایة البعض عنه ألنها قبل االختالط مثل روایة العبادلة األربعة عنه، وهم:

بي، وقال ابن حجر في المصري، وعبد اهللا بن یزید المقرئ، وعبد اهللا بن المبارك، وعبد اهللا بن مسلمة القعن
)، ٢٦انظر: المختلطین للعالئي رقم ( روایة ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غیرهما".التقریب: "

)، تهذیب التهذیب البن حجر ٥٨رقم ( -المطبوع مع نهایة االغتباط–االغتباط للسبط ابن العجمي 
  ).٣٥٦٣)، تقریب التهذیب رقم (٥/٣٧٧(

  الحكم على الحدیث:
اهللا عبد ده ضعیف، والعلة: ابن لهیعة وحسن األشیب روى عنه بعد االختالط، ولكنه لم ینفرد، فقد تابعإسنا

  وهو ثقة ثبت. -كما في التخریج–بُن وهب ابَن لهیعة في روایته عن حیي 
  وعلیه فالحدیث حسٌن لغیره.  
  ).١/١٢٥وممن حسنه من العلماء: المنذري في الترغیب والترهیب (  
 ) لغیره بشواهده، وستأتي شواهده بعد قلیل.١١/١٧٣رنؤوط في تعلیقه على المسند (وصححه األ  

  ).٣٨٨- ٥/٣٨٧صحیح ابن حبان (   )١(
 ).١/٣٢٠فیض القدیر للمناوي (   )٢(
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ُكلُّ ُخْطَوٍة َقاَل: "  َعَلْیِه َوَسلَّمَ ، َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ رضي اهللا عنه َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ و 
  .)١("يُْمَحى َعْنُه ِبَها َسيَِّئةٌ َيْخطُوَها ِإَلى الصََّالِة، يُْكَتُب َلُه ِبَها َحَسَنٌة، وَ 

ومن أجل هذا جاء النهي عن االستعجال في المشي إلى الصالة؛ "ألن المرء ُتكتب له بكّل 
 فََأْحَسنَ  تـََوضَّأَ  َمنْ ": قال ضي اهللا عنهر  ُهَرْیَرةَ فعن أبي ، )٢(خطوٍة یخطوها إلى الصالة حسنة"

 بِِإْحَدى َلهُ  ُيْكَتبُ  َوِإنَّهُ  الصََّالِة، ِإَلى يـَْعِمدُ  َكانَ  َما َصَالةٍ  ِفي فَِإنَّهُ  الصََّالِة، ِإَلى َعاِمًدا َخَرجَ  ثُمَّ  ُوُضوَءُه،
 َأْجًرا َأْعَظَمُكمْ  فَِإنَّ  َيْسَع، َفالَ  اِإلقَاَمةَ  َأَحدُُكمُ  َسِمعَ  افَِإذَ  َسيَِّئٌة، بِاألْخَرى َعْنهُ  َويُْمَحى َحَسَنٌة، ُخْطَوتـَْيهِ 
َرةِ  َأْجلِ  ِمنْ ": َقالَ  ُهَرْیَرَة؟ َأَبا َیا ِلمَ : َقاُلوا ،"َدارًا َأبـَْعدُُكمْ  رقاني: "ال ُیسرع وال ، قال الزُّ )٣("اْلُخطَا َكثـْ

لوقار المشروع في إتیان الصالة، وألنه یخرج عن اشیته، بل یمشي على هینته؛ لئّال یعّجل في م
  .)٤(تقّل به الُخَطا، وكثرتها ُمَرّغٌب فیه لكتب الحسنات ومحو السیئات"

                                                           
  ):٧٨٠١قال اإلمام أحمد في المسند رقم ( سند الحدیث:   )١(

، َعْن َیْحَیى ْبِن َأِبي -وهو: ابن راشد–، َعْن َمْعَمٍر - هو: ابن زیدو –َحدَّثََنا ِإْبَراِهیُم ْبُن َخاِلٍد، َحدَّثََنا َرَباٌح   
ِد ْبنِ    الرَّْحَمِن، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدیث.عبد َكِثیٍر، َعْن ُمَحمَّ

  تخریج الحدیث:  
) من طریق محمد بن شعیب عن معاویة بن سالم، عن ٢٨٤١ن رقم (أخرجه الطبراني في مسند الشامیی  

  یحیى بن أبي كثیر به بنحوه.
  دراسة رجال اإلسناد:  

  یحیى بن أبي كثیر: -
) في المرتبة الثانیة من ٦٣ثقة ثبت لكنه متهم بالتدلیس، إال أن ابن حجر ذكره في طبقات المدلسین رقم (

 لیسهم، فتدلیسه ال یضّر.مراتب المدلسین الذین اغتفر األئمة تد
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
    إسناده صحیح.

  ).٥/٥٢٣صحیح ابن حبان (   )٢(
  ):٣٣قال اإلمام مالك في الموطأ رقم ( سند الحدیث:   )٣(

  ذكر الحدیث.اِهللا اْلَمَدِنيِّ اْلُمْجِمِر، َأنَُّه َسِمَع َأَبا ُهَرْیَرَة َیُقول، و عبد َعْن ُنَعْیِم ْبنِ 
  تخریج الحدیث:

  ) عن مالك به بنحوه.١٩٨١الرزاق في مصّنفه رقم (عبد أخرجه
  دراسة رجال اإلسناد:

  جمیع رجاله ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

 إسناده صحیح، وله حكم الرفع، فإن مثله ال ُیقال بالرأي واالجتهاد.
 ).١/١٦٢شرح الزرقاني على الموطأ (   )٤(
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 ِفي َتَطهَّرَ  َمنْ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ و 
 َتُحطُّ  ِإْحَداُهَما َخْطَوتَاهُ  َكاَنتْ  اِهللا، فـََراِئضِ  ِمنْ  َفرِيَضةً  لِيَـْقِضيَ  اهللاِ  بـُُيوتِ  َمنْ  بـَْيتٍ  ِإَلى َمَشى ثُمَّ  بـَْيِتِه،

  .)١("َدَرَجةً  تـَْرَفعُ  َواْألُْخَرى َخِطيَئًة،

 ِمنْ  الرَُّجلُ  َيْخُرجُ  ِحينَ ": َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  رضي اهللا عنه ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ و 
  .)٢("َسيَِّئةً  َتْمُحو َورِْجلٌ  َحَسَنةً  ُتْكَتبُ  َفرِْجلٌ  َمْسِجِدِه، ِإَلى بـَْيِتهِ 

                                                           
) المشي إلى ٥١ال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب المساجد ومواضع الصالة)، باب (ق سند الحدیث:   )١(

  ):٦٦٦الصالة ُتمحى به الخطایا وُترفع به الدرجات، رقم (
، َأْخَبَرَنا ُعَبْیُد اِهللا َیْعِني اْبَن َعْمٍرو، َزْیِد ْبِن َأِبي  َعنْ  َحدَّثَِني ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر، َأْخَبَرَنا َزَكِریَّاُء ْبُن َعِديٍّ

، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صَ  لَّى اُهللا َعَلْیِه ُأَنْیَسَة، َعْن َعِديِّ ْبِن ثَاِبٍت، َعْن َأِبي َحاِزٍم اْألَْشَجِعيِّ
  َوَسلََّم، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
  تفّرد به مسلم دون البخاري.

) الفضل في إتیان المساجد، رقم ١٤ام النسائي في سننه (كتاب المساجد)، باب (قال اإلم سند الحدیث:   )٢(
)٧٠٥:(  
َقاَل: َحدَّثََنا اْبُن َأِبي ِذْئٍب َقاَل: َحدَّثََنا  - وهو: ابن سعید القطان–َأْخَبَرَنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ َقاَل: َحدَّثََنا َیْحَیى   

، َعْن َأِبي َسَلَمَة ُهَو اْبنُ اْألَْسَوُد ْبُن اْلَعَالِء ْبِن َجاِریَ  الرَّْحَمِن، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا عبد َة الثََّقِفيُّ
  َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:  
  ) عن عمرو بن علي الفالس به بمثله.٧٨٦أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (  
) عن ٨٢٥٧) عن یحیى بن سعید القطان، وأحمد في المسند رقم (٩٥٧٥في المسند رقم ( وأخرجه أحمد  

كما –) عن وكیع بن الجراح، وعبد بن حمید في مسنده ١٠٢٠٣هاشم بن القاسم، وأحمد في المسند رقم (
تدرك المجید الحنفّي، والحاكم في المسعبد عن أبي علي عبید اهللا بن -)١٤٥٩في المنتخب من مسنده رقم (

المجید الحنفي،  ومحمد بن نصر المروزي في تعظیم قدر عبد ) من طریق أبي علي عبید اهللا بن٧٨٩رقم (
) من طریق یحیى بن أبي ٤٩٦٨) من طریق شبابة، والبیهقي في السنن الكبرى رقم (١٠١الصالة رقم (

  بكیر.
ن أبي بكیر) عن ابن أبي ذئب جمیعهم: (یحیى بن سعید، هاشم، وكیع، أبو علي الحنفي، شبابة، یحیى ب  

  به بنحوه.
  دراسة رجال اإلسناد:  

 األسود بن العالء بن جاریة الثقفي: -
وثقه النسائي، والعجلي، وابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: صدوق، وقال أبو زرعة: 

ب، فاحتملت روایته، شیخ لیس بالمشهور، وقال مغلطاي: "قال ابن البرقي: مدني روى عنه ابن أبي ذئ
  وذكره أبو العرب في جملة الضعفاء.

= 
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 َأَحدُِكمْ  َصَالةُ : "َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعْنُه، اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ و 
 فََأْحَسنَ  تـََوضَّأَ  ِإَذا بِأَنَّهُ  َوَذِلكَ  َدَرَجًة، َوِعْشرِينَ  ِبْضًعا َوبـَْيِتهِ  ُسوِقهِ  ِفي َصَالتِهِ  َلىعَ  َتزِيدُ  َجَماَعٍة، ِفي

َهُزهُ  الَ  الصََّالَة، ِإالَّ  يُرِيدُ  الَ  الَمْسِجدَ  َأَتى ثُمَّ  الُوُضوَء، يـَنـْ
 ِبَها رُِفعَ  ِإالَّ  َخْطَوةً  َيْخطُ  َلمْ  الصََّالُة، ِإالَّ  )١(

هُ  ِفي َدامَ  َما َأَحدُِكمْ  َعَلى ُتَصلِّي َوالَمالَِئَكةُ  َخِطيَئٌة، ِبَها َعْنهُ  ُحطَّتْ  َأوْ  َدرََجًة،  ِفيِه، ُيَصلِّي الَِّذي ُمَصالَّ
 َكاَنتِ  َما َصَالةٍ  يفِ  َأَحدُُكمْ : َوقَالَ  ِفيِه، يـُْؤذِ  َلمْ  َما ِفيِه، ُيْحِدثْ  َلمْ  َما اْرَحْمهُ  اللَُّهمَّ  َعَلْيِه، َصلِّ  اللَُّهمَّ 

  .)٢("َتْحِبُسهُ  الصََّالةُ 

) ظاهره ونصه اشتراط أن یخرج لها ال لغیرها، فلو ةَال  الصَّ الّ إِ  یدُ رِ  یُ َال قال المناوي: "قوله: (
لم ینل الفضل المذكور، وهو كمن حج لنسٍك ونحو  -أي: لمریض–خرج لها ولعبادٍة كعیادٍة 

  .)٣(تجارٍة"

  .)٤(باب كثیرة، حتى قال ابن رجب: "وهذا مما تواترت السنن به"واألحادیث في هذا ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
)، تقریب التهذیب البن حجر رقم ١٠١)، الثقات للعجلي رقم (٢/٢١٤إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي (

)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ١/٢٥١)، الكاشف للذهبي (٦/٦٦)، الثقات البن حبان (٥٠٥(
)٢/٢٩٣.(  

  قال الباحث: هو ثقة.
  ي رجال اإلسناد ثقات.باق -

  الحكم على الحدیث:
    إسناده صحیح.

: قال الخطابي: "أي: ال یبعثه وال یشخصه إّال ذلك، ومن هذا انتهاز الفرصة وهو االنبعاث لها ال َیْنَهُزهُ    )١(
  ).١/١٦١والمبادرة إلیها". معالم السنن (

) ما ُذكر في األسواق، رقم ٤٩، باب (قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب البیوع) سند الحدیث:   )٢(
)٢١١٩:(  

وهو: –، َعِن اَألْعَمِش، َعْن َأِبي َصاِلٍح - الحمیدعبد وهو: ابن–، َحدَّثََنا َجِریٌر - وهو: ابن سعید–َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة 
  لَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه صَ -ذكوان السمان

  تخریج الحدیث:
) فضل صالة الجماعة وانتظار ٤٩أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب المساجد ومواضع الصالة)، باب (

) من طریق أبي معاویة الضریر، وعبثر، وٕاسماعیل بن زكریاء، وشعبة عن األعمش به ٦٤٩الصالة، رقم (
 بنحوه.

  ).٤/٢١٧للمناوي (فیض القدیر    )٣(
 ).٦/٣٠فتح الباري البن رجب (   )٤(
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كان  ؛هولعظیم هذا األجر، وحرص النبي صلى اهللا علیه وسلم على صحابته في تحصیل
 َعنْ یأمر أصحاب البیوت البعیدة من المسجد أن یبقوا في أماكنهم لتكثیر خطاهم إلى المسجد، ف

 ِإَلى َیْنتَِقُلوا َأنْ  َسِلَمةَ  َبُنو َفَأَرادَ  اْلَمْسِجِد، َحْولَ  اْلِبَقاعُ  َخَلتِ : َقالَ  رضي اهللا عنهما اهللاِ عبد ْبنِ  َجاِبرِ 
 َأنْ  تُرِيُدونَ  َأنَُّكمْ  بـََلغَِني ِإنَّهُ ": َلُهمْ  َفَقالَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َذِلكَ  َفَبَلغَ  اْلَمْسِجِد، ُقْربِ 

 ُتْكَتبْ  ِديَارَُكمْ  ةَ مَ َسلِ  بَِني يَا": َفَقالَ  َذِلَك، َأَرْدَنا َقدْ  اهللاِ  َرُسولَ  َیا َنَعْم،: َقاُلوا ،"اْلَمْسِجدِ  بَ قـُرْ  تـَْنَتِقُلوا
  .)١("آثَارُُكمْ  ُتْكَتبْ  ِديَارَُكمْ  آثَارُُكْم،

 َفَنْقَتِربَ  ُبُیوتََنا، َنِبیعَ  َأنْ  َفَأَرْدَنا اْلَمْسِجِد، َعنِ  َناِئَیةً  ِدَیاُرَنا َكاَنتْ وفي روایة أخرى عنه قال: 
  .)٢("َدَرَجةً  َخْطَوةٍ  ِبُكلِّ  َلُكمْ  ِإنَّ ": َفَقالَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َفَنَهاَنا اْلَمْسِجِد، ِمنَ 

 َأالَ  َسِلَمةَ  بَِني يَا": َسلَّمَ وَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ و 
  .)٣("آثَارَُكمْ  َتْحَتِسُبونَ 

): الخطى إلى اآلثار: "المراد بـ(- كما یقول القاضي البیضاوي–" ُتكتب آثاركمومعنى: "
  ): أي: ُیكتب في السنن واآلثار ما یؤثرالمساجد، أي: ُتَعّد خطاكم وتكتبها الكتبة للثواب، أو (

  

                                                           
) فضل كثرة ٥٠قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب المساجد ومواضع الصالة)، باب ( سند الحدیث:   )١(

  ):٦٦٥الخطا إلى المساجد، رقم (
ُد ْبُن اْلُمثَنَّى، َحدَّثََنا َمِد ْبنُ عبد َحدَّثََنا ُمَحمَّ  - الوارث بن سعیدعبد وهو:–َل: َسِمْعُت َأِبي اْلَواِرِث، َقاعبد الصَّ
، َعْن َجاِبِر -وهو: المنذر بن مالك–وهو: سعید بن إیاس، َعْن َأِبي َنْضَرَة –ُیَحدُِّث، َقاَل: َحدَّثَِني اْلُجَرْیِريُّ 

  اِهللا َقاَل، وذكر الحدیث.عبد ْبنِ 
  تخریج الحدیث:

  تفّرد به مسلم دون البخاري.
) فضل كثرة ٥٠قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب المساجد ومواضع الصالة)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

  ):٦٦٤الخطا إلى المساجد، رقم (
اُج ْبُن الشَّاِعِر، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، َحدَّثََنا َزَكِریَّاُء ْبُن ِإْسَحاَق، َحدَّثََنا َأبُ  َبْیِر َحدَّثََنا َحجَّ  وهو: محمد بن–و الزُّ

  اِهللا َقاَل، وذكر الحدیث.عبد ، َقاَل: َسِمْعُت َجاِبَر ْبنَ - مسلم بن تدرس
  تخریج الحدیث:

  تفّرد به مسلم دون البخاري.
  ):٦٥٥) احتساب اآلثار، رقم (٣٣قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب األذان)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

ُد ْبنُ  ، َقاَل: َحدَّثََنا - المجید الثقفيعبد وهو: ابن–الَوهَّاِب عبد َشٍب، َقاَل: َحدَّثََنااللَِّه ْبِن َحوْ عبد َحدَّثََنا ُمَحمَّ
  ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.- وهو: الطویل–ُحَمْیٌد 

  تخریج الحدیث:
) كراهیة النبي صلى اهللا علیه وسلم أن ١١مدینة)، باب (أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب فضائل ال  

 ) من طریق ابن سالم، عن الفزاري، عن حمید الطویل به بمثله.١٨٨٧تعرى المدینة، رقم (
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  .)١(جّدكم واجتهادكم في حضور الجماعات"حرصكم على الطاعات و 
 َأْعَظمُ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َقالَ : َقالَ  األشعري رضي اهللا عنه ُموَسى َأِبي َعنْ و 

 َأْعَظمُ  اِإلَمامِ  َمعَ  لِّيَـَهاُيصَ  َحتَّى الصََّالةَ  يـَْنَتِظرُ  َوالَِّذي َمْمًشى فَأَبـَْعُدُهمْ  َأبـَْعُدُهْم، الصََّالةِ  ِفي َأْجًرا النَّاسِ 
  .)٢("يـََنامُ  ثُمَّ  ُيَصلِّي، الَِّذي ِمنَ  َأْجًرا

 وأن البعید، المكان من المسجد إلى المشي فضل َعَلى یدل الَحِدْیث هذاقال ابن رجب: "
 أول ِفي المسجد إلى السبق فضل وعلى المسجد، َعن المكان بعد بحسب ویعظم یكثر األجر

  .)٣("اإلمام َمعَ  ِفیهِ  الصالة اروانتظ الوقت،

 ِمْنُه، اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  َأْبَعدَ  َرُجًال  َأْعَلمُ  َال  َرُجلٌ  َكانَ : َقالَ  رضي اهللا عنه َكْعبٍ  ْبنِ  ُأَبيِّ  َعنْ و 
 َوِفي الظَّْلَماِء، يفِ  َتْرَكُبهُ  ِحَماًرا اْشَتَرْیتَ  َلوْ : َلهُ  ُقْلتُ  َأوْ : َلهُ  َفِقیلَ : َقالَ  َصَالٌة، ُتْخِطُئهُ  َال  َوَكانَ 

ْمَضاِء،  ِإَلى َمْمَشايَ  ِلي ُیْكَتبَ  َأنْ  ُأِریدُ  ِإنِّي اْلَمْسِجِد، َجْنبِ  ِإَلى َمْنِزِلي َأنَّ  َیُسرُِّني َما: َقالَ  الرَّ
 َلكَ  اهللاُ  َجَمعَ  َقدْ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َفَقالَ  َأْهِلي، ِإَلى َرَجْعتُ  ِإَذا َوُرُجوِعي اْلَمْسِجِد،

  .)٤("ُكلَّهُ  َذِلكَ 

                                                           
 ).١/٢٥٦تحفة األبرار شرح مصابیح السنة للبیضاوي (   )١(
ل صالة الفجر في جماعة، ) فض٣١قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب األذان)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

  ):٦٥١رقم (
ُد ْبُن الَعَالِء، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو ُأَساَمَة    اللَِّه، َعْن َأِبي ُبْرَدَة عبد ، َعْن ُبَرْیِد ْبنِ - وهو: حماد بن أسامة–َحدَّثََنا ُمَحمَّ

ِبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َقاَل: َقاَل النَّ  - وهو األشعري–، َعْن َأِبي ُموَسى -وهو: ابن أبي موسى األشعري–
  وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:  
) فضل كثرة الخطا إلى المساجد، ٥٠أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب المساجد ومواضع الصالة)، باب (  

  ) من طریق أبي أسامة به بمثله.٦٦٢رقم (
 ).٦/٢٥فتح الباري البن رجب (   )٣(
) فضل كثرة ٥٠مسلم في صحیحه (كتاب المساجد ومواضع الصالة)، باب (قال اإلمام  سند الحدیث:   )٤(

  ):٦٦٣الخطا إلى المساجد، رقم (
، َعْن - وهو: ابن القاسم–َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َیْحَیى، َأْخَبَرَنا َعْبَثٌر    ، َعْن َأِبي ُعْثَماَن النَّْهِديِّ ، َعْن ُسَلْیَماَن التَّْیِميِّ

  قال، وذكر الحدیث. ُأَبيِّ ْبِن َكْعبٍ 
  تخریج الحدیث:  
الحمید عبد من طریق المعتمر بن سلیمان وجریر بن -كما في الموطن السابق–أخرجه مسلم في صحیحه   

  عن سلیمان التیمي، ومن طریق عباد بن عباد عن عاصم األحول.
    كالهما: (التیمي، األحول) عن أبي عثمان النهدي به بنحوه.  
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  .)١(قال النووي: "فیه إثبات الثواب في الُخَطا في الرجوع من الصالة كما یثبت في الذهاب"
  ومن فوائد المشي إلى الصالة:

من مشى إلى المسجد ووجد الجماعة قد انقضت كتب اهللا له أجر من صالها وحضرها ال  أنّ  -
 َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ ا، فینقص من أجره شیئً 

 َأْجرِ  ِمْثلَ  َوَعزَّ  َجلَّ  اللَّهُ  َأْعطَاهُ  َصلَّْوا َقدْ  النَّاسَ  فـََوَجدَ  رَاحَ  ثُمَّ  ُوُضوَءُه، فََأْحَسنَ  تـََوضَّأَ  َمنْ ": َوَسلَّمَ 
َها َمنْ  ُقصُ  َال  َوَحَضَرَها َصالَّ  .)٢("َشْيًئا َأْجرِِهمْ  ِمنْ  َذِلكَ  يـَنـْ

                                                           
  ).٥/١٦٨صحیح مسلم (شرح النووي على    )١(
) فیمن خرج یرید الصالة فسبق بها، ٥١قال اإلمام أبو داود في سننه (كتاب الصالة)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

  ):٥٦٤رقم (
ٍد َیْعِني اْبَن َطْحَالءَ عبد اللَِّه ْبُن َمْسَلَمَة، َحدَّثََناعبد َحدَّثََنا ٍد، َعْن ُمَحمَّ ، َعْن ُمْحِصِن ْبِن اْلَعِزیِز َیْعِني اْبَن ُمَحمَّ

، َعْن َعْوِف ْبِن اْلَحاِرِث، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذ   كر الحدیث.َعِليٍّ
  تخریج الحدیث:

  د به بمثله.) من طریق أبي داو ٥٤٩)، وفي السنن الصغرى رقم (٥٠١٠أخرجه البیهقي في السنن الكبرى رقم (
)، وأحمد في المسند رقم ٨٥٦) حّد إدراك الجماعة، رقم (٥٢وأخرجه النسائي في سننه (كتاب اإلمامة)، باب (  
العزیز بن عبد من طریق -)١٤٥٥كما في المنتخب من مسنده رقم (–)، وعبد بن حمید في مسنده ٨٩٤٧(

  محمد به بمثله.
  دراسة رجال اإلسناد:   
 فیل:عوف بن الحارث بن الط -

  ذكره ابن حبان في الثقات، وقال مرة: من جّلة أهل المدینة، وقال الذهبي: وثق، وقال ابن حجر: مقبول.
)، ٢/١٠١)، الكاشف للذهبي (٥٢٠)، مشاهیر علماء األمصار البن حبان رقم (٥/٢٧٥الثقات البن حبان (

  ).٥٢١٦تقریب التهذیب البن حجر رقم (
  قال الباحث: هو مقبول.

 بن علي الفهري:ُمْحِصن  -
ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: وثق، وقال ابن حجر: مستور، وقال أبو الحسن ابن القطان: مجهول 

  الحال.
)، بیان الوهم ٦٥٠٦)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٢/٢٤٥)، الكاشف للذهبي (٥/٤٥٨الثقات البن حبان (

  ).٤/١٤٣واإلیهام البن القطان (
  مقبول.قال الباحث: 

 محمد بن طحالء المدني: -
  ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: لیس به بأس، وقال الذهبي وابن حجر: صدوق.

= 
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ومعناه: أن من توضأ وذهب للمسجد لصالة الجماعة، فوجدها قد انقضت، أعطاه اهللا مثل 
أجر من صالها في الجماعة من أولها، وال ینقص أجر المصّلي وحده من أجر المصلین 

حده أجٌر كامٌل على حدة ، وذلك لكمال بالجماعة، بل "لكّل واحٍد من المصّلین بالجماعة المصلي و 
فضل اهللا وسعة رحمته، وهذا إذا لم یكن التأخیر ناشًئا عن  التقصیر، ولعّله ُیعطى بالنیة أصل 

 .)١(الثواب، وبالتحّسر ما فاته من المضاعفة"

اَل: ِإنِّي ُمَحدُِّثُكْم َحِدیثًا َعْن َسِعیِد ْبِن اْلُمَسیِِّب، َقاَل: َحَضَر َرُجًال ِمَن اْألَْنَصاِر اْلَمْوُت، َفقَ و 
ِإَذا تـََوضََّأ َأَحدُُكْم فََأْحَسَن "َما ُأَحدُِّثُكُموُه ِإالَّ اْحِتَساًبا، َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل: 

ِإالَّ َكَتَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َلُه َحَسَنًة، َوَلْم َيَضْع َقَدَمُه  اْلُوُضوَء، ثُمَّ َخَرَج ِإَلى الصََّالِة َلْم يـَْرَفْع َقَدَمُه اْلُيْمَنى
ِجَد، َفَصلَّى ِفي اْلُيْسَرى ِإالَّ َحطَّ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعْنُه َسيَِّئًة فـَْليُـَقرِّْب َأَحدُُكْم َأْو لِيُبَـعِّْد فَِإْن َأَتى اْلَمسْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
)، تقریب ٢/١٨٢)، الكاشف للذهبي (٧/٢٩٣)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٧/٣٧١الثقات البن حبان (

  ).٥٩٧٦التهذیب البن حجر رقم (
  قل أحواله.قال الباحث: هو صدوق على أ

 عبد العزیز بن محمد الّدَراوردّي: -
وثقه مالك بن أنس، وابن معین، وقال مرة: صالٌح لیس به بأٌس، وقال مرة: لیس به بأس، ما روى من كتابه 
فهو أثبت من حفظه، والعجلي، وقال أبو حاتم: محّدٌث، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان یخطئ، 

وقال مرة: لیس بالقوي، وحدیثه عن عبید اهللا بن عمر منكٌر، وقال أحمد: كان  وقال النسائي: لیس به بأس،
معروًفا بالطلب، وٕاذا حّدث من كتابه فهو صحیٌح، وٕاذا حّدث من كتب الناس َوِهم، كان یقرأ من كتبهم 

  .اهللا العمرى یرویه عن عبید اهللا بن عمر"، وقال ابن سعد: كثیر الحدیث یغلطعبد فیخطئ، وربما قلب
وقال ابن حجر: صدوق كان یحّدث من كتب غیره فیخطئ، وقال أبو زرعة: سیئ الحفظ فربما حّدث من 

  حفظه الشيء فیخطئ.
)، تاریخ أسماء ١٢٤رقم ( -روایة الدارمي–)، تاریخ ابن معین ٥/٣٩٦الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (

)، تهذیب الكمال ٧/١١٦ثقات البن حبان ()، ال١١١٤)، الثقات للعجلي رقم (٩٣٥الثقات البن شاهین رقم (
 ).٥/٤٢٤)، الطبقات الكبرى البن سعد (٤١١٩)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (١٨/١٩٤للمزي (

اهللا بن عمر العمري وهو ضعیف، وحدیثنا عبد قال الباحث: هو صدوق، وأما أوهامه فهي مقیدة بحدیثه عن
  لیس عنه.

 باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحدیث: الحكم على

  إسناده ضعیف، لضعف محصن بن علي، وعوف بن مالك، فهما مقبوالن، ولم ُیتابعا.
لكن یشهد له حدیث سعید بن المسیب الذي بعده، وعلیه فالحدیث حسن لغیره، وقال ابن حجر في الفتح 

  ): إسناده قوّي.٦/١٣٧(
  ).٢/١٩٢عون المعبود للعظیم آبادي (   )١(
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ْلَمْسِجَد َوَقْد َصلَّْوا بـَْعًضا َوبَِقَي بـَْعٌض َصلَّى َما َأْدَرَك َوَأَتمَّ َما بَِقَي َكاَن  َجَماَعٍة ُغِفَر َلُه، فَِإْن َأَتى ا
  .)١("َكَذِلَك، فَِإْن َأَتى اْلَمْسِجَد َوَقْد َصلَّْوا فَأََتمَّ الصََّالَة َكاَن َكَذِلكَ 

                                                           
) ما جاء في الهدي في ٥٠مام أبو داود السجستاني في سننه (كتاب الصالة)، باب (قال اإل سند الحدیث:   )١(

  ):٥٦٣المشي إلى الصالة، رقم (
، َحدَّثََنا َأُبو َعَواَنَة  ُد ْبُن ُمَعاِذ ْبِن َعبَّاٍد اْلَعْنَبِريُّ ، َعْن َیْعَلى - اهللا الیشكريعبد وهو: الوضاح بن–َحدَّثََنا ُمَحمَّ

ْن َمْعَبِد ْبِن ُهْرُمَز، َعْن َسِعیِد ْبِن اْلُمَسیِِّب، َقاَل: َحَضَر َرُجًال ِمَن اْألَْنَصاِر اْلَمْوُت َفَقال، وذكر ْبِن َعَطاٍء، عَ 
  الحدیث.

  تخریج الحدیث:
  ) من طریق أبي داود به بمثله.٥٠١١أخرجه البیهقي في السنن الكبرى رقم (

) عن یحیى بن یحیى، وابو یعلى في ١٠٦الة رقم (وأخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظیم قدر الص
) من ٢٣٢٢) عن كامل بن طلحة الجحدري، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار رقم (١١٢المفارید رقم (

) من طریق أبي الربیع ٦٠طریق یعقوب بن إسحاق، وابن شاهین في الترغیب في فضائل األعمال رقم (
  الزهراني.

  أبو الربیع) عن أبي عوانة به بنحوه.جمیعهم: (یحیى، كامل، یعقوب، 
  دراسة رجال اإلسناد:

 معبد بن هرمز: -
ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: ُوّثق، وقال مرة: ال یعرف، وقال ابن القطان: ال یعرف حاله، وقال 

  ابن حجر: مجهول.
)، بیان الوهم ٤/١٤١()، میزان االعتدال للذهبي ٢/٢٧٨)، الكاشف للذهبي (٧/٤٩٤الثقات البن حبان (

  ). ٦٧٨٢)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٤/١٤٣واإلیهام البن القطان (
  قال الباحث: هو مجهول.  
 محمد بن معاذ بن عباد العنبري: -

وثقه الذهبي، وقال أبو حاتم: صدوق لیس به بأس، وقال ابن حجر: صدوق یهم، وقال العقیلي: في حدیثه 
  ًفا رفعه، وقال: والصواب موقوف.وهم، وأورد له حدیثًا موقو 

)، تقریب التهذیب البن حجر رقم ٨/٩٥)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٢/٢٢٢الكاشف للذهبي (
  ).١٧١١)، الضعفاء الكبیر للعقیلي رقم (٦٣٠٦(

هذا بقوله: " -)٩/٤٦٣كما في تهذیب التهذیب (–قال الباحث: هو صدوق، وأما قول العقیلي، فقد تعقبه الذهبي 
  ) عن العقیلي: "ساق له حدیثًا موقوًفا رفعه، فأّي شيٍء جرى؟!!".٤/٤٤ال یقتضي ضعفه"، وقال في المیزان (

  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

  إسناده ضعیف لجهالة حال معبد بن هرمز.
 لكن یشهد للحدیث الحدیث السابق، وعلیه فالحدیث حسٌن لغیره.
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معهم في جزء ومعناه: أنه إن أتى المسجد ووجد "الجماعة قد صلوا الصالة ولم یدركهم 
؛ ألن - یعني: غفر له أیًضا–من الصالة فأتّم هو الصالة، كان األمر كما كان في الصورتین 

  . )١( یخیب في سعیه ذلك"لئّال  ؛األعمال بالنیات، وقد كانت نیته أن یصلي معهم فغفر له بذلك

 ةالحسن ترتب وحكمة ،الیمین جهة لشرف ؛بالیمنى الحسنة تحصیل ّص خُ قال العراقي: "
 الحطّ  مناسبة الیسرى وضع على السیئة حطّ  بترتّ  وحكمة ،بها الدرجة رفع حصول رفعها على

 إن :یقال أو ،وضعها على بل بالیمنى فعل كما الیسرى رفع على السیئة حطّ  بیترتّ  فلم ،للوضع
اد ، ز )٢("العمل ابتداء على األجر بفترتّ  ،للمشي الیمنى برفع یبدأ ما أول للعبادة المشي قاصد

 .)٣("غالبيّ  لجْ الرِّ  ركْ وذِ  - رٍ ذْ عُ  بال :أي– للراكب ال للماشي الجزاء هذا بأنّ  إشعارٌ  وفیه: "المناوي

ق به المسلم على من األمور التي یتصدّ المشي الى الصالة النبي صلى اهللا علیه وسلم  عدّ  -
 ُكلُّ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  ُسولُ رَ  َقالَ : َقالَ  َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ أعضاء جسده، ف

 َويُِعينُ  َصَدَقٌة، اِالثـْنَـْينِ  بـَْينَ  يـَْعِدلُ  الشَّْمُس، ِفيهِ  َتْطُلعُ  يـَْومٍ  ُكلَّ  َصَدَقٌة، َعَلْيهِ  النَّاسِ  ِمنَ  ُسَالَمى
َها، فـََيْحِملُ  َدابَِّتهِ  َعَلى الرَُّجلَ   وَُكلُّ  َصَدَقٌة، الطَّيَِّبةُ  َوالَكِلَمةُ  َصَدَقٌة، َمَتاَعهُ  اَعَليـْهَ  يـَْرَفعُ  َأوْ  َعَليـْ
 .)٤("َصَدَقةٌ  الطَّرِيقِ  َعنِ  اَألَذى َويُِميطُ  َصَدَقٌة، الصََّالةِ  ِإَلى َيْخطُوَها ُخْطَوةٍ 

 اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  اهللاِ عبد : فعندعاء النبي صلى اهللا علیه وسلم للمریض بالشفاءسبب ل -
: فـَْليَـُقل َمرِيًضا يـَُعودُ  الرَُّجلُ  َجاءَ  ِإَذا: "َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  ،اهللا عنهمارضي 
 .)٥("صََّالةٍ  ِإَلى َلكَ  َويَْمِشي َعُدو ا، َلكَ  يـَْنَكأُ  َعْبَدَك، اْشفِ  اللُهمَّ 

                                                           
 ).٣/٤٨داود للعیني (شرح سنن أبي    )١(
  ).١/٣٢٠نقله  المناوي في فیض القدیر (   )٢(
  ).١/٣٢٠فیض القدیر للمناوي (   )٣(
) من أخذ بالركاب ١٢٨قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الجهاد والسیر)، باب ( سند الحدیث:   )٤(

  ):٢٩٨٩ونحوه، رقم (
زَّاِق بدع ، َأْخَبَرَنا-وهو: ابن نصر–َحدَّثَِني ِإْسَحاُق  ، َعْن -وهو: ابن راشد–، َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر -وهو: الصنعاني–الرَّ

  ، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.- وهو: ابن منبه–َهمَّاٍم 
  تخریج الحدیث:

) فضل من حمل متاع صاحبه في السفر، ٧٢(كتاب الجهاد والسیر)، باب ( أخرجه البخاري في صحیحه
) بیان أن اسم الصدقة یقع على كّل نوع من ١٦)، ومسلم في صحیحه (كتاب الزكاة)، باب (٢٨٩١رقم (

  الرزاق الصنعاني به بنحوه.عبد ) من طریق١٠٠٩المعروف، رقم (
  ):٣١٠٧) الدعاء للمریض عند العیادة، رقم (١٢كتاب الجنائز)، باب (قال اإلمام أبو داود في سننه ( سند الحدیث:   )٥(

= 
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لغیر، و"جمع بین النكایة والمشي إلى وٕانما قّدم النكایة بالعدّو لعموم نفعه وتعدیه إلى ا
  .)١(الصالة؛ ألّن األول كدٌح في إنزال العقاب على عدّو اهللا، والثاني سْعٌي في إنزال الرحمة"

 المشي إلى الصالةالعدو مع النكایة بصلى اهللا علیه وسلم  النبيقال الباحث: وفي إقران 
كلما كان مشي المؤمن أّنه ، و عارك مع العدوّ إشارة إلى أهمیة المشي إلى الصالة في االستعداد للم

 كان نكایته للعدو أشّد. أكثر إلى المسجد

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

د الدار عن المسجد، وما یؤدي إلیه زیادة الخطوات من زیادة عْ ل كثرة المشي وبُ فضْ  .١
 الحسنات وتكفیر السیئات ورفع الدرجات. 

للمسلم أن یحتسب خطواته إلى المسجد ستحباٌب كبیٌر " اأال تحتسبون آثاركمفي قوله: " .٢
 .)٢(عند اهللا تعالى، ویستحضر فضل ذلك في أثناء سیره

  .)٣(صة ُتكتب آثارها حسنات"لقال المباركفوري: "وفي الحدیث أّن أعمال البّر إذا كانت خا .٣
  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
، َحدَّثََنا اْبُن َوْهٍب  ْمِليُّ الرَّْحَمِن عبد اللَِّه، َعْن َأِبيعبد ، َعْن ُحَیيِّ ْبنِ -اهللاعبد وهو:–َحدَّثََنا َیِزیُد ْبُن َخاِلٍد الرَّ

، َعنِ    َل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.اهللا ْبِن َعْمٍرو، َقاَل: َقاعبد اْلُحُبِليِّ
  تخریج الحدیث:

كما في –اهللا بن لهیعة، وعبد بن حمید في مسنده عبد ) من طریق٦٦٠٠أخرجه أحمد في المسند رقم (
من طریق رشدین بن سعد، وابن أبي الدنیا في المرض والكفارات رقم  -)٣٤٤المنتخب من مسنده رقم (

)، وفي المعجم ١١٢٤)، والطبراني في الدعاء رقم (٥٤٧، وابن السني في عمل الیوم واللیلة رقم ()١٧٤(
  اهللا بن وهب.عبد ) من طریق٢٠١٣)، ورقم (١٢٧٣)، والحاكم في المستدرك رقم (١٠٧الكبیر رقم (

  اهللا به بنحوه. عبد جمیعهم: (ابن لهیعة، رشدین، ابن وهب) من طریق ُحَیي بن
  اإلسناد: دراسة رجال

 ) وهو صدوٌق.٤٤٢سبقت ترجمته ص ( اهللا:عبد ُحیّي بن -
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  اهللا وهو صدوق.عبد إسناده حسن؛ فیه حیي بن

  ).١/٤٠٢فیض القدیر للمناوي (   )١(
  ).٢/١٢٧منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري لحمزة قاسم (   )٢(
  ).٢/٤٠٦لمباركفوري (مرعاة المفاتیح ل   )٣(
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  في الصالة:ج رَ : سّد الفُ انًیاث

 اهللا بن عمرعبد فعن، له اهللاوصل ببت الشریعة بوصل الصفوف، ودعت لواصلها رغّ 
 اْلَمَناِكبِ  بـَْينَ  َوَحاُذوا الصُُّفوفَ  َأِقيُموا": َقالَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  رضي اهللا عنهما

 َوَمنْ  اللَُّه، َوَصَلهُ  َصف ا َوَصلَ  َوَمنْ  ،لِلشَّْيطَانِ  فـُُرَجاتٍ  َتَذُروا َوَال  ،ِإْخَواِنُكمْ  بِأَْيِدي َولِيُنوا اْلَخَللَ  َوُسدُّوا
  .)١("اللَّه َقَطَعهُ  َصف ا َقَطعَ 

وقربه من منازل  ،ورْفع درجته ،ومعناه: أنه من وصل صف ا بوقوفه فیه، وصله اهللا برحمته
، أو جاء إلى صفٍّ ، ومن قطع صف ا بأن كان فیه فخرج منه لغیر حاجةٍ ومواطن األخیار ،األبرار
قطعه اهللا وأبعده من ثوابه ومزید رحمته، والجزاء  بینه وبین من في الصّف فرجة بال حاجةٍ  وترك

، وقال القاري: "فیه تهدیٌد شدیٌد، ووعیٌد بلیٌغ، ولذا )٢(من جنس العمل، وهذا یحتمل الخبر والدعاء

                                                           
  ):٦٦٦) تسویة الصفوف، رقم (١: قال اإلمام أبو داود في سننه (كتاب الصالة)، باب (سند الحدیث   )١(

، َحدَّثََنا اْبُن َوْهٍب  –للَّْیُث ، ح َوَحدَّثََنا ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد، َحدَّثََنا ا-اهللاعبد وهو:–َحدَّثََنا ِعیَسى ْبُن ِإْبَراِهیَم اْلَغاِفِقيُّ
، -وهو: حدیر بن كریب–، َوَحِدیُث اْبِن َوْهٍب َأَتمُّ َعْن ُمَعاِوَیَة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َأِبي الزَّاِهِریَِّة -وهو: ابن سعد

  اللَِّه ْبِن ُعَمَر، أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال، وذكر الحدیث:عبد َعْن َكِثیِر ْبِن ُمرََّة، َعنْ 
  تخریج الحدیث:

  ) من طریق أبي داود به بمثله.٥١٨٦خرجه البیهقي في السنن الكبرى رقم (أ
)، وأحمد في المسند رقم ٨٢٠) من وصل صف ا، رقم (٣١أخرجه النسائي في السنن (كتاب اإلمامة)، باب (

 )،  من طریق١٩٥٨)، والطبراني في مسند الشامیین رقم (١٥٤٩)، وابن خزیمة في صحیحه رقم (٥٧٢٤(
  ) من طریق اللیث بن سعد.٢٣٧بن وهب، والدوالبي في الكنى واألسماء رقم (اهللا عبد

  كالهما: (عبد اهللا بن وهب، واللیث بن سعد) عن معاویة بن صالح به بنحوه.
  دراسة رجال اإلسناد:

 أبو الزاهریة حدیر بن كریب:  -
اد األخیر: إذا روى عنه ثقة، وقال جماهیر النقاد على توثیقه، إال أن أبا حاتم والدارقطني قاال: ال بأس به، ز 

  ابن حجر: صدوق.
)، تقریب التهذیب البن حجر رقم ٥/٤٩١)، تهذیب الكمال للمزي (٣/٢٩٥الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (

)١١٥٣.(  
  قال الباحث: هو ثقة.

 ) وهو: صدوق.٣٩٠سبقت ترجمته ص ( معاویة بن صالح: -
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  :الحكم على الحدیث
  إسناده حسن؛ فیه معاویة بن صالح وهو صدوٌق.

  ).١/١٩٨انظر: التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )٢(
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 أبلغ فیهبقوله: "، وعّلق علیه ابن عّالن الدمشقي )٢(من الكبائر" -)١(یعني: الهیتمي– عّده ابن حجر
 وأبلغ قبله، ما یكمل حتى صفٍّ  في یشرع ال بأن ،وتكمیلها فروجها بسد الصفوف وصل على حثٍّ 
 بركة لتأمّ  ومن فرجة، فیه أو ناقص آخر صفّ  یدیه وبین صفّ  في یقف بأن قطعها عن رٍ زجْ 

 اإلیمان من ذرة أدنى عنده وكان القاطع على یرد ال الذي المقبول دعائه وخطر للواصل دعائه
  .)٣("أمكنه ما القطع عن رّ وفَ  لالوصْ  إلى بادر

یقول ابن حجر: "ورد األمر بتعدیل الصفِّ وسّد خلله والترغیب في ذلك في أحادیث كثیرة 
  .)٤(أجمعها هذا الحدیث"

ُفوفِ  ِبَتْسِوَیةِ  َیْأُمرُ ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه "  َأنْ  ُروهُ َفَأْخبَ  َجاُءوهُ  َفِإَذا الصُّ
  .)٦(، قال الباجي: "مقتضاه: أنه وّكل من یسّوي الناس في الصفوف وهو مندوٌب")٥("َكبَّرَ  اْسَتَوتْ  َقدِ 

 ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ ، فوحسنها وجعل النبي صلى اهللا علیه وسلم تسویة الصفوف من تمام الصالة
، َتْسِويَةَ  فَِإنَّ  ُصُفوَفُكْم، َسوُّوا": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه َماِلكٍ   الصَّفِّ

  .)٧("الصََّالةِ  َتَمامِ  ِمنْ 
 اِإلَمامُ  ُجِعلَ  ِإنََّما: "َقالَ  َأنَّهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  ،رضي اهللا عنه ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ و 

ْؤَتمَّ   َلكَ  رَبـََّنا: فـَُقوُلوا َحِمَدُه، ِلَمنْ  اللَّهُ  َسِمعَ : قَالَ  َوِإَذا فَارَْكُعوا، رََكَع، فَِإَذا َعَلْيِه، ِلُفواَتْختَ  َفالَ  بِِه، لِيـُ
 ِفي الصَّفَّ  َوَأِقيُموا َأْجَمُعوَن، ُجُلوًسا َفَصلُّوا َجاِلًسا، َصلَّى َوِإَذا فَاْسُجُدوا، َسَجدَ  َوِإَذا الَحْمُد،
  . )٨("الصََّالةِ  ُحْسنِ  ِمنْ  الصَّفِّ  ِإقَاَمةَ  فَِإنَّ  الصََّالِة،

                                                           
 ).١/٢٤١انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر للهیتمي (   )١(
   ).٣/٨٥٤مرقاة المفاتیح للقاري (   )٢(
  ).٦/٥٧٣دلیل الفالحین البن عالن (   )٣(
 ) بتصّرٍف یسیٍر.٢/٢١١فتح الباري البن حجر (   )٤(
 ) عن نافع عن عمر به.٣٧٥أخرجه مالك في الموطأ رقم (   )٥(
 ) بتصّرٍف یسیٍر.١/٢٧٩المنتقى شرح الموطأ للباجي (   )٦(
  ):٤٣٣) تسویة الصفوف وٕاقامتها، رقم (٢٨قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب الصالة)، باب ( سند الحدیث:   )٧(

ُد ْبُن ا   ُد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّثََنا ُشْعَبُة -وهو: محمد–ْلُمثَنَّى، َواْبُن َبشَّاٍر حدَّثََنا ُمَحمَّ وهو: ابن –، َقاَال: َحدَّثََنا ُمَحمَّ
، ُیَحدُِّث َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا - وهو: ابن دعامة–، َقاَل: َسِمْعُت َقَتاَدَة - الحجاج
  َسلََّم، وذكر الحدیث.َعَلْیِه وَ 

  تخریج الحدیث:  
  تفّرد به مسلم دون البخاري.  

) إقامة الصف من تمام الصالة، ٧٤قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب األذان)، باب ( سند الحدیث:   )٨(
  ):٧٢٢رقم (

ٍد، َقاَل: َحدَّثََناعبد َحدَّثََنا   زَّاِق عبد اللَِّه ْبُن ُمَحمَّ ، - وهو: ابن راشد–، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر -نيوهو: الصنعا–الرَّ
اِم ْبِن ُمَنبٍِّه، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل، وذكر الحد   یث.َعْن َهمَّ

= 
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  ": اإلتیان بها على وجه الكمال.تمام الصالةومعنى "

": أن الصّف إذا أقیم في الصالة كان ذلك من حسنها، فإذا لم یقم نقص حسن الصالةومعنى "
  .)١(من حسنها بحسب ما نقص من إقامة الصف

 عمنْ  :وهي ،فائدتهما لعظم ؛بین الصفوف والتقارب التراص تأكیدوالحكمة من ذلك كّله: "  
 الذي وخشوعهم صالتهم علیهم یفسد حتى ووسوسته وٕاغوائه طهلتسلّ  المستلزم بینهم الشیطان دخول

 وكیده للشیطان مذهب وال البقیة، على الطاهرة األنفاس من فیها ما بركة دوعوْ  ،الصالة روح هو
  .)٢("لحالصا القلب من الصادر الذكر من أعظم

  

  : كثرة الركوع والسجود:ثالثًا

الركوع والسجود من العبادات الجلیلة التي أمر اهللا بهما، ورّغب فیهما النبي صلى اهللا علیه   
  وسلم، حتى جعل لكل سجدٍة یسجدها العبد رفعة درجٍة ومغفرة خطیئة.

، َطْلَحةَ  َأِبي ْبن َمْعَدانعن ف  َصلَّى اهللاِ  َرُسولِ  َمْوَلى رضي اهللا عنه انَ َثْوبَ  َلِقیتُ : َقالَ  اْلَیْعَمِريُّ
 ِإَلى اْألَْعَمالِ  ِبَأَحبِّ : ُقْلتُ  َقالَ  َأوْ  اْلَجنََّة؟ ِبهِ  اهللاُ  ُیْدِخُلِني َأْعَمُلهُ  ِبَعَملٍ  َأْخِبْرِني: َفُقْلتُ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ 

 َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َذِلكَ  َعنْ  َسَأْلتُ : َفَقالَ  الثَّاِلَثةَ  هُ َسَأْلتُ  ُثمَّ . َفَسَكتَ  َسَأْلُتهُ  ُثمَّ . َفَسَكتَ  اِهللا،
َرةِ  َعَلْيكَ ": َفَقالَ  َوَسلََّم،  َوَحطَّ  َدرََجًة، ِبَها اهللاُ  َرفـََعكَ  ِإالَّ  َسْجَدًة، لِلَّهِ  َتْسُجدُ  َال  فَِإنَّكَ  لِلَِّه، السُُّجودِ  ِبَكثـْ
  .)٣(َثْوَبانُ : ِلي َقالَ  َما ِمْثلَ : ِلي َفَقالَ  َفَسَأْلُتهُ  الدَّْرَداءِ  َأَبا َلِقیتُ  ُثمَّ : َمْعَدانُ  الَ قَ  "َخِطيَئةً  ِبَها َعْنكَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  تخریج الحدیث:  
) ٤١٧إلمام بالتكبیر وغیره، رقم () النهي عن مبادرة ا٢٠أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب الصالة)، باب (  

اهللا بن وهب عن حیوة عن أبي یونس مولى أبي هریرة عن أبي هریرة به بنحوه، لیست فیه عبد من طریق
    صف".زیادة: "وأقیموا ال

 ).٦/٢٧٨(انظر: فتح الباري البن رجب    )١(
 ).٦/٤٢٤دلیل الفالحین البن عّالن (   )٢(
) فضل السجود والحث علیه، رقم ٤٣م في صحیحه (كتاب الصالة)، باب (قال اإلمام مسل سند الحدیث:   )٣(

)٤٨٨:(  
، َقاَل: -الرحمن بن عمروعبد وهو:–َحدَّثَِني ُزَهْیُر ْبُن َحْرٍب، َحدَّثََنا اْلَوِلیُد ْبُن ُمْسِلٍم، َقاَل: َسِمْعُت اْألَْوَزاِعيَّ 

، حَ  ، َقاَل: َلِقیُت َثْوَباَن َمْوَلى َرُسوِل اِهللا َحدَّثَِني اْلَوِلیُد ْبُن ِهَشاٍم اْلُمَعْیِطيُّ دَّثَِني َمْعَداُن ْبُن َأِبي َطْلَحَة اْلَیْعَمِريُّ
  َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َفُقْلُت، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
  تفّرد به مسلم دون البخاري.
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 َعَلْیهِ  َأْسَتِقیمُ  ِبَعَملٍ  َأْخِبْرِني اللَِّه، َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ : َقالَ  رضي اهللا عنه )١(وعن أبي فاطمة
 َعْنكَ  ِبَها َوَحطَّ  َدرََجًة، ِبَها اللَّهُ  َرفـََعكَ  ِإالَّ  َسْجَدةً  ِللَّهِ  َتْسُجدُ  َال  فَِإنَّكَ  ُجوِد؛بِالسُّ  َعَلْيكَ ": َقالَ  َوَأْعَمُلُه،
  .)٢("َخِطيَئةً 

                                                           
اهللا بن أنس، سكن الشام ومصر. عبد نیس، وقیل:هو أبو فاطمة اللیثي أو األزدي أو الدوسي، قیل: اسمه أ   )١(

 ).٧/٢٦٥اإلصابة البن حجر (
) ما جاء في ٢٠١قال اإلمام ابن ماجه في سننه (كتاب إقامة الصالة والسنة فیها)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

  ):١٤٢٢كثرة السجود، رقم (
اٍر، َوَعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ِإبْ     َراِهیَم الدَِّمْشِقیَّاِن، َقاَال: َحدَّثََنا اْلَوِلیُد ْبُن ُمْسِلٍم َقاَل: َحدَّثََناَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ

، َعْن َكِثیِر ْبِن ُمرََّة، َأنَّ َأَبا َفاِطَمَة، -وهو: الشاميّ –الرَّْحَمِن ْبُن ثَاِبِت ْبِن َثْوَباَن، َعْن َأِبیِه، َعْن َمْكُحوٍل عبد
  ا َرُسوَل اللَِّه، وذكر الحدیث.َحدََّثُه َقاَل: ُقْلُت: یَ 

  تخریج الحدیث:  
) من طریق محمد بن المبارك، والطبراني في المعجم ٩٧٣أخرجه ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني رقم (  

) من ١٩٨) من طریق سلیمان بن أحمد الواسطي، والطبراني في مسند الشامیین رقم (٨١١الكبیر رقم (
جمیعهم: عن الولید بن مسلم، والطبراني في المعجم بن عمار، ودحیم،  طریق صفوان بن صالح، وهشام

  ) من طریق إبراهیم بن العالء عن بقیة بن الولید.٨٠٩الكبیر رقم (
  الرحمن بن ثابت به بنحوه.عبد كالهما: (الولید بن مسلم، بقیة بن الولید) عن  
  دراسة رجال اإلسناد:  

 : عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان -
بو حاتم الرازي، وقال مرة: تغیر عقله آخر حیاته وهو مستقیم الحدیث، والدارمي، وذكره ابن حبان في وثقه أ

  الثقات، وقال مرة: كان ثبًتا..
وقال ابن المدیني، والعجلي، وأبو زرعة: ال بأس به، وقال أبو داود: لیس به بأس، وقال صالح جزرة: 

یین كلهم ضعیف إال نفًرا منهم: األوزاعي، وعبد الرحمن صدوق، وقال عمرو بن علي الفالس: حدیث الشام
بن ثابت، وذكر آخرین، وقال یعقوب بن شیبة: اختلف أصحابنا فیه، فأما یحیى بن معین فكان یضعفه، 

  وأما علي بن المدیني فكان حسن الرأي فیه، وكان ثوبان رجل صدق.
  روایة.وقال الخطیب: كان ممن یذكر بالزهد والعبادة والصدق في ال

  وقال الذهبي وابن حجر: صدوق، زاد األخیر: یخطئ.
واختلفت أقوال ابن معین فیه، فقال مرة: لیس به بأس، وقال مرة: صالح، وقال مرة: ضعیف فقیل له: یكتب 

  حدیثه؟ قال نعم على ضعفه وكان رجًال صالًحا، وقال مرة: ال شيء.
ئي، وقال مرة: لیس بالقوي، وقال مرة: لیس بقة، وقال وقال أحمد: لم یكن بالقوي في الحدیث، وضعفه النسا

  ابن خراش: في حدیثه لین.
)، ٧/٩٢)، الثقات البن حبان (١٧/١٥)، تهذیب الكمال للمزي (٥/٢١٩الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (

، )٩١٧)، الضعفاء الكبیر للعقیلي رقم (١٠٢٤)، الثقات للعجلي رقم (١٤٤٠مشاهیر علماء األمصار رقم (
)، المغني في الضعفاء للذهبي ١١/٤٨٦)، تاریخ بغداد للخطیب (٥/٤٦٠الكامل في الضعفاء البن عدي (

= 



  المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر مطلقة 
 

٣٩٨ 

 الفصل الرابع

اِمتِ و  َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َیُقوُل:  رضي اهللا عنه، َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
ًة، ْسُجُد لِلَِّه َسْجَدًة ِإالَّ َكَتَب اللَُّه َلُه ِبَها َحَسَنًة، َوَمَحا َعْنُه ِبَها َسيَِّئًة، َوَرَفَع َلُه ِبَها َدَرجَ يَ عبد َما ِمنْ "

  .)١("فَاْسَتْكِثُروا ِمَن السُُّجودِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 

)، ٥٣٠٧رقم ( - روایة الدوري–)، تاریخ ابن معین ٣٨٢٠)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٣٥٣٧رقم (
  ). ٤٩٨رقم ( - روایة الدارمي–تاریخ ابن معین 

): "تتّبع الطبراني أحادیثه، ٧/٣١٤ال فیه قول الذهبي في السیر (قال الباحث: هو صدوق، وأوسط األقو 
، ولم یكن بالمكثر، وال هو بالحجة، بل صالح الحدیث".    فجاءت في كراٍس تامٍّ

) في المرتبة ٥٧٩٧ثقة لكنه مدلس، وقد ذكره ابن حجر في طبقات المدلسین رقم ( الولید بن مسلم: -
 ، والتي ال یقبل حدیثها إال بالتصریح بالسماع.الرابعة من مراتب الموصوفین بالتدلیس

 ) وهو صدوق.١٢٤سبقت ترجمته ص ( هشام بن عمار: -
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
إسناده حسن، وفیه هشام بن عمار وعبد الرحمن بن ثابت، وهما صدوقان، وأما تدلیس الولید فإنه مأمون 

  .- كما في التخریج–د تابعه أیًضا بقیة بن الولید الجانب فیه ألنه صّرح بالسماع، وق
) ما جاء في ٢٠١قال اإلمام ابن ماجه في سننه (كتاب إقامة الصالة والسنة فیها)، باب ( سند الحدیث:   )١(

  ):١٤٢٤كثرة السجود، رقم (
، َعْن ُیوُنَس ْبِن  َحدَّثََنا اْلَعبَّاُس ْبُن ُعْثَماَن الدَِّمْشِقيُّ َقاَل: َحدَّثََنا اْلَوِلیُد ْبنُ  ُمْسِلٍم، َعْن َخاِلِد ْبِن َیِزیَد اْلُمرِّيِّ

َناِبِحيِّ  اِمِت، َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا - اهللاعبد وهو:–َمْیَسَرَة ْبِن َحْلَبٍس، َعِن الصُّ ، َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
  َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقول، وذكر الحدیث.

  دیث:تخریج الح
) من طریق سعید بن سلیمان، وفي مسند الشامیین رقم ٨٦٧أخرجه الطبراني في المعجم األوسط رقم (

  ) من طریق صفوان بن صالح.٥/١٣٠) من طریق دحیم، وأبو نعیم في الحلیة (٢٢٢٦(
  ثالثتهم: (سعید، دحیم، صفوان) عن الولید بن مسلم به بمثله.

  دراسة رجال اإلسناد:
 لُمّري:خالد بن یزید ا -

وثقه أبو حاتم وزاد: صدوق، والعجلي، والدارمي، وابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال مرة: كان 
یهم في األحایین، وذكره ابن شاهین في الثقات، وقال مغلطاي: "ذكره ابن خلفون في الثقات"، وقال الذهبي: 

  صدوق.
  به.وقال النسائي: لیس به بأس، وقال الدراقطني: ُیعتبر 

)، تقریب التهذیب البن حجر رقم ٣٩٨)، الثقات للعجلي رقم (٣/٣٥٩الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (
)، تاریخ أسماء ١٤٦٨)، مشاهیر علماء األمصار البن حبان رقم (٦/٢٦٦)، الثقات البن حبان (١٦٨٧(

ت البرقاني )، سؤاال١/٣٧٠)، الكاشف للذهبي (٤/١٦٠)، إكمال تهذیب الكمال (٣٢١الثقات رقم (
  ).١٣٤للدارقطني رقم (

= 
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فٍ  َعنْ و   َیْرَكعُ  ُجلٍ ِبرَ  َفَمَرْرَنا َكْعبٍ  َمعَ  َأْمِشي ُكْنتُ : َقالَ  رضي اهللا عنه اهللاعبد بن ُمَطرِّ
 َأَبا َیا: َفُقْلتُ  َفَتَخلَّْفتُ  َهَذا، َألُْرِشَدنَّ : ُقْلتُ : َقالَ  ِوْتٍر؟ َعَلى َأمْ  ُهوَ  َشْفعٍ  َأَعَلى َیْدِري َال  َوَیْسُجُد،

 "اْلَكاتُِبونَ  ِكَرامُ الْ ": َقالَ  َكَفاَك؟ َمنْ : ُقْلتُ  ،"ُكِفیتُ  َقدْ ": َقالَ  ِوْتٍر؟ َعَلى َأمْ  َأْنتَ  َشْفعٍ  َأَعَلى اللَِّه،عبد
 "َخِطيَئةً  ِبَها َعْنهُ  َوَحطَّ  َدرََجًة، ِبَها َلهُ  َوَرَفعَ  َحَسَنًة، ِبَها َلهُ  اللَّهُ  َكَتبَ  َسْجَدةً  لِلَّهِ  َسَجدَ  َمنْ ": َقالَ  ُثمَّ : َقالَ 
، َأُبو: َقالَ  َأْنَت؟ َمنْ : ُقْلتُ  ُثمَّ : َقالَ  : َقالَ  ،"السُّنَّةَ  يـَْعِرفُ  َذرٍّ  َأِبي ُأمُُّه، رِّفًاُمطَ  َثِكَلتْ ": َفُقْلتُ : َقالَ  َذرٍّ

 َفَقالَ  ِوْتٍر؟ َعَلى َأمْ  ُهوَ  َشْفعٍ  َأَعَلى َیْدِري َال  َرآهُ  َرُجًال  ُیْرِشدُ  َتَخلَّفَ : ِقیلَ  َقالَ  "ُمَطرٌِّف؟ أَْينَ ": َكْعبٌ  َفَقالَ 
  .)١("َخِطيَئةً  ِبَها َعْنهُ  َوَحطَّ  َدَرَجًة، ِبَها َلهُ  َورََفعَ  َحَسَنةً  ِبَها َلهُ  اللَّهُ  َكَتبَ  َسْجَدةً  لِلَّهِ  َسَجدَ  َمنْ ": َكْعبٌ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  قال الباحث: هو ثقة.

 العباس بن عثمان الدمشقي: -
وثقه أبو الحسن بن سمیع، والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما خالف، وقال مغلطاي: "خّرج 

وقد تقدم  اهللا، وقال مسلمة: روى عنه بقي بن مخلد،عبد ابن حبان حدیثه في صحیحه، وكذلك الحاكم أبو
  أن بقی ا ال یروي إال عن ثقة عنده".

وقال ابن أبي الحواري: سمعت الولید بن مسلم یقول: احفظوني في العباس، فإن لي فیه فراسة، وقال ابن 
  حجر: صدوق.

)، ١/٥٣٦)، الكاشف للذهبي (١٤/٢٣٣)، تهذیب الكمال للمزي (٦/٢١٨الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (
)، تقریب التهذیب البن حجر رقم ٧/٢٠٧)، إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي (٨/٥١١ن (الثقات البن حبا

)٣١٨٠.(    
  قال الباحث: هو ثقة.

) في المرتب ٥٧٩٧ثقة لكنه مدلس، وقد ذكره ابن حجر في طبقات المدلسین رقم ( الولید بن مسلم: -
 صریح بالسماع.الرابعة من مراتب الموصوفین بالتدلیس، والتي ال یقبل حدیثها إال بالت

  باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

إسناده صحیح، وأما عنعنة الولید بن مسلم فمأمونة الجانب، ألنه صّرح في روایة الطبراني وأبي نعیم 
 بالسماع.

  ):٣٥٦٢الرزاق الصنعاني في مصّنفه رقم (عبد قال سند الحدیث:   )١(
ٍف َقاَل، اللَِّه، عبد َعْن ِإْسَماِعیَل ْبنِ    ، َعْن ُمَطرِّ َعْن َداُوَد ْبِن َأِبي ِهْنٍد، َوَخاِلٍد اْلَحذَّاِء، َعْن َأِبي ُعْثَماَن النَّْهِديِّ

  وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:  
)، والبزار في ١٥٠٢) عن األوزاعي، والدارمي في سننه رقم (٤٨٤٧الرزاق في المصنف رقم (عبد أخرجه  

) من طریق ٤٢٥٥والبیهقي في السنن الكبرى رقم ( )،٣/٥٦یم في الحلیة ()، وأبو نع٣٩٠٣مسنده رقم (
  األوزاعي، عن هارون عن األحنف بن قیس عن أبي ذر به بنحوه.

= 
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وهذه األدّلة هي حّجة من ذهب إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القیام، 
  أما من ذهب إلى أفضیلة طول القیام على كثرة الركوع والسجود فاحتج بأدلٍة من أشهرها:

 َأْفَضلُ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،رضي اهللا عنهما اهللادعب بن َجاِبرٍ  َعنْ  .١
 .)٢("المراد بالقنوت هنا القیام باتفاق العلماء فیما علمت". قال النووي: )١("اْلُقُنوتِ  طُولُ  الصََّالةِ 

: ُسِئلَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ،رضي اهللا عنه )٣(اْلَخْثَعِميِّ  ُحْبِشيٍّ  ْبنِ  اللَّهِ عبد َعنْ و  .٢
، وهذه الروایة تؤكد أن المقصود بالقنوت في الروایة )١("اْلِقَيامِ  طُولُ ": َقالَ  َأْفَضُل؟ اْألَْعَمالِ  َأيُّ 

 األخرى هو القیام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
) عن أبي األحوص، والطحاوي في شرح معاني اآلثار رقم ٤٦٢٨وأخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه رقم (  

)، والمروزي في تعظیم قدر الصالة رقم ٢١٣٠٨( ) من طریق أبي األحوص، وأحمد في المسند رقم٢٧٣٠(
  ) من طریق زهیر بن معاویة، عن أبي إسحاق السبیعي، عن المخارق عن أبي ذر به بنحوه.٢٨٧(

) من طریق منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد عن رجل عن ٨٣٥٢وأخرجه ابن أبي شیبة رقم (
  أبي ذر به بنحوه.

  دراسة رجال اإلسناد:  
 اهللا البصري:عبد یل بنإسماع -

  وثقه الذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو علي النیسابوري، وابن حجر: صدوق.
  وقال النسائي: ال نعرفه، وقال األزدي: ذاهب الحدیث.

)، تقریب ١/٣٠٧)، تهذیب التهذیب البن حجر (٨/١٠٠)، الثقات البن حبان (١/٢٤٧الكاشف للذهبي (
  ).٣/١١٣)، تهذیب الكمال للمزي (٤٥٥رقم (التهذیب البن حجر 

قال الباحث: هو ثقة، وأما تضعیف األزدي فقد تعقبه ابن حجر في التقریب بقوله: "لم یصب األزدي في 
  تضعیفه".

 باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

  إسناده صحیح.
) أفضل الصالة ٧٥٦ن وقصرها)، باب (قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب صالة المسافری سند الحدیث:   )١(

  ):٧٥٦طول القنوت، رقم (
، َأْخَبَرِني َأُبو - الملكعبد وهو:–، َأْخَبَرَنا اْبُن ُجَرْیٍج -وهو: النبیل–ْبُن ُحَمْیٍد، َأْخَبَرَنا َأُبو َعاِصٍم عبد َحدَّثََنا

َبْیِر    اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.، َعْن َجاِبٍر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل -وهو: محمد بن مسلم–الزُّ
  تخریج الحدیث:

من طریق أبي معاویة محمد بن خازم عن األعمش  - كما في المصدر السابق–أخرجه مسلم في صحیحه 
  عن أبي سفیان عن جابر به بمثله.

 ).٣٦- ٦/٣٥شرح النووي على صحیح مسلم (   )٢(
 ).٤/٤٦ِشيٍّ الخثعمي. اإلصابة البن حجر (اهللا بن ُحبْ عبد هو أبو قبیلة   )٣(
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  .)٢(قال العیني عن القول الثاني: "وبه قال الجمهور من التابعین وغیرهم"

ى اهللا علیه وسلم بكثرة السجود ال ینافي فضیلة صلّ  النبيّ  رَ مْ أَ  نّ إوتوسط السندي فقال: 
، وبنحوه قال )٣(طول القیام إذ ما أوصاه صلى اهللا علیه وسلم بكثرة السجود دون طول القیام

غة المباركفوري في المرعاة: أنه ال دلیل في الحدیث على أّن السجود أفضل من القیام؛ ألّن صی
(أفعل) التفضیل إنما وردت في فضل طول القیام أیًضا، وال یلزم من فضل السجود الذي دّل علیه 

  .)٤(الحدیث على طول القیام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
) افتتاح صالة اللیل بركعتین، ٨قال اإلمام أبو داود في سننه (كتاب أبواب قیام اللیل)، باب ( سند الحدیث:   )١(

  ):١٣٢٥رقم (
اٌج  َل اْبُن ُجَرْیٍج َأْخَبَرِني ، َقاَل: َقا-وهو: بن محمد المّصیصي–َحدَّثََنا اْبُن َحْنَبٍل َیْعِني َأْحَمَد، َحدَّثََنا َحجَّ

، َعْن ُعَبْیِد ْبِن ُعَمْیٍر، َعنْ  ، وذكر عبد ُعْثَماُن ْبُن َأِبي ُسَلْیَماَن، َعْن َعِليٍّ اْألَْزِديِّ اللَِّه ْبِن ُحْبِشيٍّ اْلَخْثَعِميِّ
  الحدیث.

  تخریج الحدیث:
)، وفي السنن الكبرى رقم ٢٥٢٧) جهد المقل، رقم (٤٩أخرجه النسائي في سننه (كتاب الزكاة)، باب (

)، والمروزي ٢٥٢٠)، وابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني رقم (١٤٦٤)، والدارمي في سننه رقم (٢٣١٧(
)، وابن ١٧٧٩)، والطحاوي في شرح معاني اآلثار للطحاوي رقم (٣٠٧في تعظیم قدر الصالة رقم (

) من طریق ١٨٥٢٦)، ورقم (٧٧٧٣رى رقم ()، والبیهقي في السنن الكب١١٨٨األعرابي في معجمه رقم (
  عن حجاج به بنحوه. - )٢/١٤ومن طریقه أبو نعیم في الحلیة (–) ١٥٤٠١حجاج، وأحمد في المسند رقم (

  دراسة رجال اإلسناد:
 اهللا األزدي:عبد علي بن -

حجر: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: لیس له كثیر حدیٍث، وهو عندي ال بأس به، وقال ابن 
صدوق ربما أخطأ، وقال مغلطاي: "خّرج أبو عوانة اإلسفرائیني حدیثه في صحیحه، وكذلك الحاكم، 

  والطوسّي، والدرامي، ولما ذكره ابن خلفون في كتاب (الثقات) قال: هو ثقة، قاله أحمد بن صالح وغیره".
التهذیب البن حجر رقم )، تقریب ٦/٣٠٦)، الكامل في الضعفاء البن عدي (٥/١٦٤الثقات البن حبان (

  ).٥/٣٥٩)، تهذیب التهذیب البن حجر (٩/٣٥٧)، إكمال تهذیب الكمال لمغلطاي (٤٧٦٢(
): "احتّج به مسلم، ما علمُت ألحٍد ٣/١٤٢قال الباحث: هو صدوق، وتوّسط فیه الذهبي فقال في المیزان (

  فیه جرحة، وهو صدوق".
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  سناده حسن؛ فیه علي األزدي صدوق.إ

 ).٧/١٨٥عمدة القاري للعیني (   )٢(
  ).١/٤٣٥انظر: حاشیة السندي على سنن ابن ماجه (   )٣(
  ).٣/٢١٦انظر: مرعاة المفاتیح للمباركفوري (   )٤(
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 باللیل القیام: وقالت التفصیل إلى مالت األدلة تعارض طائفة رأت لماقال الصنعاني: "
 قد اللیل صالة بأن فصیلالت هذا على تواحتجّ  أفضل، بالنهار والسجود الركوع وكثرة ،أفضل

 قیام: قالیُ  وال ،اللیل قیام: القَ یُ  ولذا )،٢(المزمل:  M%   $L :تعالى قال كما، بالقیام تصّ خُ 
  .)١("النهار

 الركوع كثرة أم القیام؟ طول األفضل هل الناس، تنازعقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة: "
 بالقراءة، اختص القیام فإن سواء، كلیهما أنّ  هاأصحّ : أقوال ثالثة على سواء؟ كالهما أو والسجود؟

 أن القیام طول إذا أنه فینبغي القیام، من أفضل نفسه والسجود والدعاء، الذكر من أفضل وهي
 یلَ قِ  لما وسلم علیه اهللا صلى النبي به أجاب الذي القنوت طول هو وهذا والسجود، الركوع یطیل

 القنوت هو إدامة العبادة، سواء كان في حال فإنّ  .)وتِ نُ القُ  ولُ طُ (ال: قَ ل؟ فَ ضَ فْ أَ  ةٍ َال الصَّ  يّ : أَ هُ لَ 
)، ٩(الزمر:  M¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸L :تعالى قال كما السجود، أو ،الركوع أو القیام،
 .)٢("قیامه حال في اقانتً  سماه كما سجوده، حال في اقانتً  فسماه

فربما یكون في حق حافظ  وعلیه فإن هذه المسألة تختلف باختالف األحوال واألشخاص،
القرآن القیام أكثر، وفي حق غیر الحافظ الركوع والسجود أكثر، أو أن صاحب الحاجة وراجي 

والقرب من رحمة  الخیر من اهللا یكون في حقه الركوع والسجود أفضل ألنه مظنة الدعاء والطلب
  .اهللا وفضله

 ُهَرْیَرةَ  َأِبيجاء في حدیث  وسبب حّث النبي صلى اهللا علیه وسلم على كثرة السجود: ما
 َساِجٌد، َوُهوَ  رَبِِّه، ِمنْ  اْلَعْبدُ  َيُكونُ  َما َأقْـَربُ ": َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  رضي اهللا عنه

 تهغای السجود وألنّ " ؛)١٩(العلق:  MÇ  ÆL: لقوله تعالى ، وهو موافقٌ )٣("الدَُّعاء فََأْكِثُروا
أدنى األشیاء  من وجهه :وهو رفعهوأ اإلنسان أعضاء أعزّ  تمكین وفیه ،له والعبودیة هللا التواضع

  ال یزال ــــة، فـــكّل سجدٍة یسجدها العبد رْفع درج"في ف ،)٤("ویمتهن یداس الذي التراب :ها وهووأخسّ 

                                                           
  ).٥٧٠- ٢/٥٦٩التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )١(
 ).١٢١-٢/١٢٠الفتاوى الكبرى البن تیمیة (   )٢(
  ):٤٨٢) ما یقال في الركوع والسجود، رقم (٤٢قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب الصالة)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

اِهللا ْبُن َوْهٍب، َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرِث، َعْن عبد َحدَّثََنا َهاُروُن ْبُن َمْعُروٍف، َوَعْمُرو ْبُن َسوَّاٍد، َقاَال: َحدَّثََنا
َرُسوَل اِهللا  ِن َغِزیََّة، َعْن ُسَميٍّ َمْوَلى َأِبي َبْكٍر، َأنَُّه َسِمَع َأَبا َصاِلٍح َذْكَواَن ُیَحدُِّث َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َأنَّ ُعَماَرَة بْ 

  َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

 تفّرد به مسلم دون البخاري.
 ) مع تصّرف یسیٍر.٢/٤٠٣ضي عیاض (إكمال المعلم للقا   )٤(
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   .)١(هللا تعالى"العبد یترّقى في المداومة على السجود درجة فدرجة حتى یفوز بالقدح من القرب إلى ا
  أنه سبٌب للقرب من النبي صلى اهللا علیه وسلم ومرافقته في الجنة: ومن فوائده أیًضا:

 اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولِ  َمعَ  َأِبیتُ  ُكْنتُ : َقالَ  رضي اهللا عنه )٢(اْألَْسَلِميُّ  َكْعبٍ  ْبن َرِبیَعةفعن 
رَ  َأوْ ": َقالَ . اْلَجنَّةِ  ِفي ُمَراَفَقَتكَ  َأْسَأُلكَ : َفُقْلتُ  "َسلْ ": ِلي َفَقالَ  اَجِتهِ ـــَوحَ  وِئهِ ـــِبَوضُ  َفَأتَْیُتهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ     َغيـْ

َرةِ  نـَْفِسكَ  َعَلى فََأِعنِّي": َقالَ . َذاكَ  ُهوَ : ُقْلتُ  "،َذِلكَ    .)٣("السُُّجودِ  ِبَكثـْ

 ال التي العالیة الدرجات من الجنة في وسلم علیه اهللا صلى المصطفى مرافقة أنّ " وفیه
 أیها انظر"و  ،)٤("السجود بكثرة الدنیا في اهللا عند الزلفى بحضور إال إلیها الوصول في مطمع

 صلى الرسول مرافقة أراد من فإنّ  ،دقیقٍ  سرٍّ  على لتقف ؛القرینتین وارتباط الشریطة هذه في المتأمل
 <  ?  @M ،حبیبه بقرب إال ینله لم اهللا قرب رام ومن ،اهللا من بالقرب إال یناله ال وسلم علیه اهللا

E   D  C   B  AL  :بین وسلم علیه اهللا صلى الرسول متابعة أوقع)، ٣١(آل عمران 
 صلى رسوله متابعة على متوقفة العبد اهللا ومحبة ،بمتابعته منوطة العبد محبة أن وذلك ،المحبتین

  .)٥("وسلم علیه اهللا
، َفاِطَمةَ  َأِبيوعن  ، وِ أَ  اْألَْزِديِّ  أَبَا يَا: "َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  ِلي َقالَ : َقالَ  اْألََسِديِّ

  .)٦("السُُّجودَ  فََأْكِثرِ  تـَْلَقاِني َأنْ  َأَرْدتَ  ِإنْ  فَاِطَمَة،

                                                           
  ).٣/١٠٢٧شرح المشكاة للطیبي (   )١(
ّفة. اإلصابة البن  ٦٣هو أبو فراس ربیعة بن كعب بن مالك األسلمي المدني، (ت    )٢( هـ)، عداده في أهل الصُّ

  ).٢/٣٩٤حجر (
  ):٤٨٩والحث علیه، رقم ( ) فضل السجود٤٣: قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب الصالة)، باب (سند الحدیث   )٣(

الرحمن بن عبد وهو:–َحدَّثََنا اْلَحَكُم ْبُن ُموَسى َأُبو َصاِلٍح، َحدَّثََنا ِهْقُل ْبُن ِزَیاٍد، َقاَل: َسِمْعُت اْألَْوَزاِعيَّ   
ن عوف، َحدَّثَِني َرِبیَعُة الرحمن بعبد وهو: ابن–، َقاَل: َحدَّثَِني َیْحَیى ْبُن َأِبي َكِثیٍر، َحدَّثَِني َأُبو َسَلَمَة - عمرو

  -ْبُن َكْعٍب اْألَْسَلِميُّ َقال، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:  
  تفّرد به مسلم دون البخاري.  

  ).٤/٣٣٤فیض القدیر للمناوي (   )٤(
  ).٣/١٠٢٧شرح المشكاة للطیبي (   )٥(
  ):١٥٥٢٦قال اإلمام أحمد في المسند رقم ( سند الحدیث:   )٦(

–الرَّْحَمِن اْلُحُبِليِّ عبد ، َعْن َیِزیَد ْبِن َعْمٍرو، َعْن َأِبي- اهللاعبد وهو:–َسى ْبُن َداُوَد، َحدَّثََنا اْبُن َلِهیَعَة َحدَّثََنا ُمو   
، َقاَل: َقاَل ِلي النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه وَ -اهللا بن یزیدعبد وهو: َسلََّم، وذكر ، َعْن َأِبي َفاِطَمَة اْألَْزِديِّ َأِو اْألََسِديِّ

  الحدیث.
  

= 
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  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

 إنما فإنه )كرلشّ ا(و )التالوةـ(ك الصالة عن المنفصل السجود هنا المراد لیسقال العراقي: " .١
 عمل من أفضل السرّ  عمل أنّ  یفید وهذا ،الصالة سجود المراد وٕانما ،لعارضٍ  شرعیُ 

، ویتعین السجود في النوافل أكثر من الفرائض باعتبار أن الثاني مأموٌر به اإلنسان )١("العالنیة
  .)٢(شرًعا

تؤخذ منه مشروعیة ) یحتمل واحدة من السجدات، فتسجد هللا سجدةقال الصنعاني: "قوله: ( .٢
السجدة مفردًة عن الصالة لغیر التالوة والشكر فقد علما من غیره، ویحتمل أن یراد بها الصالة 

 .)٣(كما قد عّبر بها عنها في غیره من إطالق الجزء على الكّل"
  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  تخریج الحدیث:  
  ) من طریق موسى بن داود به بمثله.١٥٣٥أخرجه الرویاني في مسنده رقم (  
)، والطبراني في ٢٨٥)، والدوالبي في الكنى واألسماء رقم (١٥٣٤وكذا أخرجه الرویاني في مسنده رقم (  

  رو به بمثله.) من طریق اللیث بن سعد عن یزید بن عم٨١٢المعجم الكبیر رقم (
  دراسة رجال اإلسناد:   

 یزید بن عمرو المعافري: -
وثقه الذهبي وزاد: مقّل، وقال مرة: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: ال بأس به، وقال 

  ابن حجر: صدوق.
التعدیل )، الجرح و ٧/٦٢٥)، الثقات البن حبان (٢/٣٨٨)، الكاشف للذهبي (٣/٧٥٦تاریخ اإلسالم للذهبي (

  ).٧٧٥٨)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٩/٢٨١البن أبي حاتم (
  قال الباحث: هو صدوق على أقل أحواله.

) وهو ضعیف بسبب اختالطه بعد أِن احترقت كتبه، وقد ٥٩سبقت ترجمته ص ( عبد اهللا بن لهیعة: -
العبادلة األربعة في روایتهم )، واستثنى العلماء روایة ٢٦نّص على اختالطه العالئي في المختلطین رقم (

اهللا بن المبارك، وعبد اهللا بن وهب، وعبد اهللا بن عبد عنه بأنها صحیحة، ألنها قبل االختالط فقط، وهم:
  .- )٥/٣٧٧كما في تهذیب التهذیب البن حجر (–مسلمة، وعبد اهللا بن یزید 

 باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

ابن لهیعة فإنه اختلط وروایة موسى بن داود عنه بعد االختالط، لكنه لم ینفرد،  إسناده ضعیف، والعلة فیه
  فقد تابع اللیُث بن سعد ابَن لهیعة وهو ثقة، وعلیه؛ فالحدیث حسٌن لغیره.

  ).١/٣٣٣نقله الصنعاني في سبل السالم (   )١(
  ).١/٣٣٣انظر: سبل السالم للصنعاني (   )٢(
  ).٢/٥١٠ر للصنعاني (التنویر شرح الجامع الصغی   )٣(
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  ، واالبتالء بالمرض.أو سافر لمطلب الرابع: َحَسُن العبادة إذا مرضا
  .أو سافر مرضأوًال: َحَسُن العبادة إذا 

إذا كان العبد متّصًال بعبادة ربه، مقبًال علیه في جمیع أحواله، فإن اهللا یكافئه بعطّیٍة جلیلٍة 
شریطة  تتمثل باستمرار كتابة أجر عبادته حال مرضه وتقصیره في عبادته التي كان اعتاد علیها

  .)٢(ةسفًرا في غیر معصی ، أو حال كونه مسافًرا)١(أن ال یكون المرض بفعله

 ِإَذا": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ ري رضي اهللا عنه قال: ـــى األشعـــفعن أبي موس
    .)٣("َصِحيًحا ُمِقيًما يـَْعَملُ  َكانَ  َما ِمْثلُ  َلهُ  ُكِتبَ  َسافـََر، َأوْ  الَعْبُد، َمِرضَ 

النشر المقلوب، فاإلقامة في مقابل وقد استعمل النبي صلى اهللا علیه وسلم طریقة "اللّف و 
السفر، والصحة في مقابل المرض، وهو في حّق من كان یعمل طاعًة فُمِنع منها، وكانت نیته لوال 

  .)٤(المانع أن یدوم علیها"

M1    0  /  .  -  ,  +   2 :تعالى قال ،اهللا كتاب يف هذا أصلب: "قال المهلّ 

   =  <    ;  :  9  8  7 6   5  4  3 @    ?  >L  :لهم أنّ  :یرید )،٦- ٤(التین 
 مرضٍ  كل فلذلك لهم؛ مقطوع غیر الصحة يف یفعلونه كانوا عما والضعف الكبر حال يف أجرهم

 تفضل قد اهللا فإن المعتاد؛ الصالح العمل من یمنع وغیره سفرٍ  من آفةٍ  وكل ،الزمانة غیر من
  .)٥("الحدیث بهذا العمل ذلك منع من على أجره بإجراء

 اعزمً  الفعل على اعازمً  كان من أنّ  الشریعة قاعدة هذهقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة: "و 
 وٕاقامته صحته في عملٌ  له كان الذي فهذا الفاعل، بمنزلة كان منه علیه یقدر ما وفعل ،اجازمً 

                                                           
  ).١/١٣٠انظر: التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )١(
  ).٦/١٣٦انظر: فتح الباري البن حجر (   )٢(
) یكتب للمسافر مثل ما ١٣٤قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الجهاد والسیر)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

  ):٢٩٩٦كان یعمل في اإلقامة رقم (
، َحدَّثََنا ِإْبَراِهیُم َأُبو -وهو: ابن حوشب–َطُر ْبُن الَفْضِل، َحدَّثََنا َیِزیُد ْبُن َهاُروَن، َحدَّثََنا الَعوَّاُم حدَّثََنا مَ   

، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا ُبْرَدَة  ، َواْصَطَحَب ُهَو َوَیِزیُد ْبُن َأِبي -وهو: ابن أبي موسى األشعري–ِإْسَماِعیَل السَّْكَسِكيُّ
اَل َرُسوُل اللَِّه َة ِفي َسَفٍر، َفَكاَن َیِزیُد َیُصوُم ِفي السََّفِر، َفَقاَل َلُه َأُبو ُبْرَدَة: َسِمْعُت َأَبا ُموَسى ِمَراًرا َیُقوُل: قَ َكْبشَ 

  َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

 تفّرد به البخاري دون مسلم.
  ).٦/١٣٦ر (فتح الباري البن حج   )٤(
 ).٥/١٥٤نقله ابن بطال في شرحه على صحیح البخاري (   )٥(
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 الصحیح في ثبت كما. الفاعل بمنزلة فكان أمكنه، ما والسفر المرض في فعل وقد یفعله، أن عزمه
 َكانُوا ِإالَّ  َواِديًا َقطَْعُتمْ  َوالَ  َمِسيًرا، ِسْرتُمْ  َما َأقْـَواًما، بِاْلَمِديَنةِ  ِإنَّ ": وسلم علیه اهللا صلى قوله من

 :عالىت قال وقد، )١("الُعْذرُ  َحَبَسُهمُ  بِاْلَمِديَنِة، َوُهمْ ": َقالَ  ِباْلَمِدیَنِة؟ َوُهمْ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا: َقاُلوا ،"َمَعُكمْ 
M.   -  ,  +  *    )  (  '  &  %  $  #  "  !L  :النساء)٩٥ (

 عمل وقد یفعل، أن نیته كانت إذا الصحیح، ثواب مثل له یكتب المعذور أن یبین ومثله فهذا، اآلیة
 أن الحدیث في فلیس الصحیح، عمل مثل عمله نفس یكون أن یقتضي ال وذلك علیه، یقدر ما

 مثل نفسها في والمعذور المنفرد صالة وألن الصحیح، صالة مثل ألجرا في نفسها المریض صالة
 كما مقیم، صحیح وهو یعمل كان ما العمل من له یكتب أن فیه وٕانما الجماعة، في الرجل صالة
 عمل مثل له یكتب معذور كل فلیس وأیضا .لها قصده مع فاتته إذا الجماعة صالة أجر له یكتب

  .عنه عجز ولكن الصحیح، عمل یقصد كان إذا له یكتب وٕانما الصحیح،

 لمرضه، ذلك ترك ثم ا،قائمً  والصالة جماعةٍ  في الصالة عادته نْ مَ  أن على یدل فالحدیث
 كان وقد السفر، في الراحلة على تطوع من وكذلك مقیم، صحیح وهو یعمل كان ما له یكتب فإنه

 في الصالة عادته تكن لم من مافأ .اإلقامة في یعمل كان ما له یكتب قائما الحضر، في یتطوع
 صالة مثل له یكتب ال فهذا قاعدا، صلى أو وحده، فصلى مرض، إذا قائما الصالة وال جماعة،

  .)٢("الصحیح المقیم

 له بتِ كُ  فانفرد رفتعذّ  جماعة یصلي أن عادته كانت من: ")٣(الدین السبكيّ  قال الشیخ تقيّ 
 ثواب ال قصده ثواب له یكتب فانفرد رفتعذّ  الجماعة دأرا لكن عادة له تكن لم ومن ،الجماعة ثواب

 جماعة صلى من منزلة یتنزل كان ولو ،دٌ مجرّ  دٌ قصْ  لكنه الجماعة قصده كان وٕان ألنه ؛الجماعة
 ،-یقصد حدیث أنس السابق– الباب حدیث لألول ویدل ،فعل سبقها واألولى جمع من دون كان

 ةنَ سَ حَ  هُ لَ  تْ بَ تِ كُ  ةٍ نَ سَ حَ بِ  مّ هَ  نْ مَ ( :بدلیل یضاعف ال القصد وأجر یضاعف الفعل أجر أن :وللثاني
                                                           

  ):٤٤٢٣)، رقم (٨٢قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب المغازي)، باب ( سند الحدیث:   )١(
ٍد، َأْخَبَرَنا ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي ، َأْخَبَرَنا ُحَمْیٌد الطَِّویلُ -وهو: ابن المبارك–اللَِّه عبد َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

  َقاَل، وذكر الحدیث.اللَُّه َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َرَجَع ِمْن َغْزَوِة َتُبوَك َفَدَنا ِمَن الَمِدیَنِة فَ 
  تخریج الحدیث:

) ٢٨٣٩العذر عن الغزو، رقم ( ) من حبسه٣٥أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب الجهاد والسیر)، باب (
 .من طریق حماد بن زید عن حمید الطویل به بنحوه

  ).٢/٢٧٧الفتاوى الكبرى البن تیمیة (   )٢(
هــ)، مـن مؤلفاتـه: السـیف  ٧٥٦الكافي بـن علـي السـبكي (ت عبـد هو الشـیخ تقـّي الـدین أبـو الحسـن علـي بـن   )٣(

 ).٢٢٦-٦/١٤٦المسلول. طبقات الشافعیة الكبرى (
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 لكونه الجماعة صالة أجر له كتب ولو امنفردً  صلى الذي إنّ  :قالیُ  أن ویمكن: "قال"، )١()ةدَ احِ وَ 
  .)٢("بالفضل مجمع وثواب باألصالة منفرد صالة ثواب له فیكتب اعتادها

َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه  رضي اهللا عنهما صِ اِهللا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاعبد َعنْ ف
ُتْب َلُه ِمْثَل َعَمِلِه ِإَذا  ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا َكاَن َعَلى َطرِيَقٍة َحَسَنٍة ِمَن اْلِعَباَدِة، ثُمَّ َمِرَض، ِقيَل لِْلَمَلِك اْلُموَكَِّل بِِه: اكْ َوَسلََّم: "

  .)٣("ِلَقُه، َأْو َأْكِفَتُه ِإَليَّ ى ُأطْ َكاَن طَِليًقا، َحتَّ 

 ابـْتَـَلى ِإَذا: "َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسوعن 
 َشَفاهُ  فَِإنْ  يـَْعَمُلُه، َكانَ  الَِّذي َعَمِلهِ  َصاِلحَ  َلهُ  اْكُتبْ : اللَّهُ  قَالَ  َجَسِدِه، ِفي بَِبَالءٍ  اْلُمْسِلمَ  اْلَعْبدَ  اللَّهُ 

  .)٤("َورَِحَمهُ  َلهُ  َغَفرَ  قـََبَضهُ  َوِإنْ  َوَطهََّرُه، َغَسَلهُ 

                                                           
  ).٤١سبق تخریجه ص (   )١(
  ).٦/١٣٦نقله ابن حجر في الفتح (   )٢(
  ):٦٨٩٥قال اإلمام أحمد في المسند رقم ( سند الحدیث:   )٣(

زَّاِق عبد َحدَّثََنا   اِصِم ْبِن َأِبي النَُّجوِد، ، َعْن عَ -وهو: ابن راشد–، َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر - وهو: ابن همام الصنعاني–الرَّ
  ِن اْلَعاِص، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا ــْمِرو بْ ـــِن عَ ــاللَِّه بْ عبد نْ ـــالرَّْحَمِن، عَ عبد َعْن َخْیَثَمَة ْبنِ 

  َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.       
  تخریج الحدیث:  
) من طریق ٦٥٤٦)، والبیهقي في السنن الكبرى رقم (٢٦رات رقم (أخرجه ابن أبي الدنیا في المرض والكفا  

) من طریق حماد بن زید، كالهما عن ٩٧معمر بن راشد، وابن أبي الدنیا في المرض والكفارات رقم (
  عاصم بن أبي النجود به بمثله.

) ٨/٣٠٩لحلیة ()، وأبو نعیم في ا٢٤١٣)، والبزار في المسند رقم (٦٩١٦وأخرجه أحمد في المسند رقم (    
اهللا بن عبد من طریق أبي بكر بن عیاش، عن أبي الحصین عثمان بن عاصم، عن القاسم بن مخیمرة، عن

ِإَذا اْشَتَكى اْلَعْبُد اْلُمْسِلُم، ِقیَل ِلْلَكاِتِب الَِّذي َیْكُتُب َعَمَلُه: اْكُتْب َلُه ِمْثَل َعَمِلِه ِإْذ َكاَن عمرو مرفوًعا بلفظ: "
  ".َحتَّى َأْقِبَضُه َأْو ُأْطِلَقهَطِلیًقا، 

  دراسة رجال اإلسناد:  
 ) وهو صدوق.٣٤٦سبقت ترجمته ص ( عاصم بن أبي النجود: -
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  إسناده حسن، وفیه ابن أبي النجود فهو صدوق، ومثله حسن الحدیث.

عن أبي الحصین، عن القاسم بن مخیمرة، بید أن للحدیث طریق آخر من طریق أبي بكر بن عیاش، 
 وعلیه فالحدیث صحیح لغیره بمتابعاته.  وٕاسناده صحیح رجاله ثقات.

  ):١٢٥٠٣قال اإلمام أحمد في المسند رقم ( سند الحدیث:   )٤(
اُد ْبُن َسَلَمَة، ، َقاَال: َحدَّثََنا َحمَّ -وهو: ابن مسلم الصفار–، َوَعفَّاُن -وهو: ابن موسى األشیب–َحدَّثََنا َحَسٌن   

َنَس ْبَن َماِلٍك َعْن ِسَناِن ْبِن َرِبیَعَة، َعْن َأَنٍس، َقاَل َعفَّاُن ِفي َحِدیِثِه، َقاَل: َأْخَبَرَنا َأُبو َرِبیَعَة، َقاَل: َسِمْعُت أَ 
  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.

= 
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  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:
 عملٍ  من وعادة نوافل له كانت لمن هو وٕانما العموم، على الحدیث هذا لیس"قال ابن بطال:  .١

 علیها یدوم أن امقیمً  أو اصحیحً  كان لو نیته وكانت ،رالسف أو بالمرض منها اهللا فمنعه صالحٍ 
 یكن لم من فأما عنها، حبسه حین ثوابها أجر له یكتب بأن علیه یتفضل اهللا فإن یقطعها؛ وال
 فكیف شيء من مرضه یمنعه لم ألنه الحدیث؛ معنى يف یدخل فال صالحٌ  عملٌ  وال لتنفّ  له

 أبى بن عاصم عن معمر، روى ما النوافل يف دیثالح أن یدل وما یعمله؟ یكن لم ما له یكتب
 إذا العبد إن: (صلى اهللا علیه وسلم اهللا رسول قال عمرو بن اهللاعبد عن خیثمة، عن النجود،

 حتى طلقا كان إذا عمله مثل له اكتب: به الموكل للملك قيل مرض ثم العبادة، من حسنة طريق على كان
 قالیُ  وال النوافل، يف إال: یقال ال) العبادة من حسنة طريق على كان إذا: (وقوله) يّ إل أكفته أو أطلقه
 فسنة الفرائض؛ صلوات عنهما یسقط ال والمسافر المریض ألنّ  خاصة؛ الفرائض يلمؤد ذلك

 أجر إال والمسافر للمریض یكتب أن یبق فلم الصالة، قصر المسافر وسنة الجلوس، المریض
 یْعمل َأن َشْأنه الَِّتي اْلَفَراِئض ِفیهِ  تدخل بل ،َواِسًعا رَ حجّ ه "بأن ر، وتعقبه ابن المنیّ )١("النوافل

 َعنهُ  عجز َما أجر َلهُ  كتب ِباْلمرضِ  َبْعضَها َعن َأو ُجْمَلتَها، َعن عجز ِإذا ،َصِحیح َوُهوَ  بَها
 َلهُ  یْكتب لمرضه ْلَفْرضا ِفي اْلَجاِلس َصَالة َحتَّى ا،َصِحیحً  َكانَ  َلو َأن اعزمً  ِبهِ  َقامَ  ِألَنَّهُ ؛ فعًال 
  .)٣(" .ِإْطَالقه على نّزله َأنه )٢(التَّْرَجَمة َوَظاهر. أعلم َواهللا ،اْلقیام َصَالة أجر َعْنَها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  تخریج الحدیث:  

) عن عفان بن مسلم، ١٣٧١٢)، وأحمد في المسند رقم (١٠٨٣١جه ابن أبي شیبة في المصنف رقم (أخر 
) ١٦٠) عن الحسن بن موسى، وابن أبي الدنیا في المرض والكفارات رقم (١٣٥٠١وأحمد في المسند رقم (

ث بن أبي ) عن موسى بن داود، والحار ٥٠١من طریق الحسن بن موسى، والبخاري في األدب المفرد رقم (
عن الحسن بن قتیبة، وأبو یعلى الموصلي في مسنده رقم  -)٢٤٦كما في بغیة الباحث رقم (–أسامة 

  األعلى بن حماد.عبد ) عن٤٢٣٥) عن إبراهیم بن الحجاج، ورقم (٤٢٣٣(
  .األعلى) عن حماد بن سلمة به بنحوهعبد جمیعهم: (عفان، الحسن بن موسى، موسى، الحسن بن قتیبة، إبراهیم،  

  دراسة رجال اإلسناد:
 ) وهو صدوق.١٩٢سبقت ترجمته ص ( أبو ربیعة سنان بن ربیعة: -
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  إسناده حسن، وفیه سنان بن ربیعة فهو صدوق، ومثله حسن الحدیث.

 ویشهد له األحادیث السابقة، وعلیه فالحدیث صحیح لغیره.
 ).١٥٥-٥/١٥٤لى صحیح البخاري (انظر: شرح ابن بطال ع   )١(
 : "باب ُیكتب للمسافر ما كان یعمل في اإلقامة".- وقد سبق قبل قلیل–یقصد قول البخاري في تبویبه    )٢(
 ).١٦٥المتواري على صحیح البخاري البن المنیر ص (   )٣(
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 عمله من أفضل كان العمل فتكلّ  إذا والمسافر المریض أنّ  على به لّ دِ استُ قال ابن حجر: " .٢
 .)١("مقیمٌ  صحیحٌ  وهو

 الحیض زمن في الصالة ترك على تثاب والنفساء الحائض أن الحدیث من أخذقال المناوي: " .٣
 مع الدوام بنیة یفعلها كان المسافر أو المریض بإنّ  :قِ رْ بالفَ  دّ رُ وَ  ،والمسافر المریض على اقیاسً 

 نیة علیها تحرم بل ،الحیض وقت في الصالة ترك نیتها بل ،ذلك غیر والحائض ،لها أهلیته
  .)٢("قضیهات ال كانت وٕان الحیض زمن الصالة

  

  ثانًیا: االبتالء بالمرض.

كتب اهللا على اإلنسان جملة من االبتالء؛ لیختبر صبره وٕایمانه، وجعل من جملة هذا 
  االبتالء: المرض لیكون كفارة ورفع درجة، سواء كان المرض كبیًرا أو صغیًرا. 

 َوُهمْ  ِبِمًنى، َوِهيَ  َعاِئَشةَ  َعَلى ُقَرْیشٍ  ِمنْ  َشَبابٌ  َدَخلَ : َقالَ  بن یزید النخعي اْألَْسَودِ  َعنِ ف
 َأنْ  َعْیُنهُ  َأوْ  ُعُنُقهُ  َفَكاَدتْ  ُفْسَطاٍط، ُطُنبِ  َعَلى َخرَّ  ُفَالنٌ : َقاُلوا ُیْضِحُكُكْم؟ َما: َفَقاَلتْ  َیْضَحُكوَن،

 ُيَشاكُ  ُمْسِلمٍ  ِمنْ  َما": َقالَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َفِإنِّي َتْضَحُكوا، َال : َفَقاَلتْ  َتْذَهَب،
  .)٣("َخِطيَئة ِبَها َعْنهُ  َوُمِحَيتْ  َدرََجٌة، ِبَها َلهُ  ُكِتَبتْ  ِإالَّ  فـَْوقـََها َفَما َشوَْكًة،

، فكیف بما هو أكبر )٤(" العتباره أدنى األذىالشوكةوعبر النبي صلى اهللا علیه وسلم بـ"
": نهٌي عن الضحك من مثل هذا إال أن َال َتْضَحُكوااهللا عنها: " وفي قول عائشة رضي   وأشّد.

  .)٥(یحصل غلبة ال یمكن دفعه، وأما تعّمده فمذموٌم؛ ألن فیه إشماتًا بالمسلم، وكسًرا لقلبه

                                                           
  ).٦/١٣٧فتح الباري البن حجر (   )١(
  ).١/٤٤٤فیض القدیر للمناوي (   )٢(
) ثواب المؤمن فیما ١٤قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب البر والصلة واآلداب)، باب ( دیث:سند الح   )٣(

  ):٢٥٢٧یصیبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة یشاكها، رقم (
، َقاَل: ُزَهْیٌر، َحدَّثََنا - يالحمید الضبعبد وهو: ابن–َحدَّثََنا ُزَهْیُر ْبُن َحْرٍب، َوإِْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهیَم، َجِمیًعا َعْن َجِریٍر 

  ، َعِن اْألَْسَوِد َقاَل، وذكر الحدیث.-وهو النخعي–، َعْن ِإْبَراِهیَم -وهو: ابن المعتمر–َجِریٌر، َعْن َمْنُصوٍر 
  تخریج الحدیث:

من طریق أبي معاویة محمد بن خازم عن األعمش  -كما في الموضع السابق–أخرجه مسلم في صحیحه 
 ه بمثله.عن إبراهیم ب

 ).٨/٤٢انظر: إكمال المعلم للقاضي عیاض (   )٤(
  ).١٦/١٢٨انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (   )٥(
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دٍ ف َما ِمْن َل: "، َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َأنَُّه َقارضي اهللا عنه َعِن السَّاِئِب ْبِن َخالَّ
  .)١("َشْيٍء ُيِصيُب اْلُمْؤِمَن َحتَّى الشَّوَْكِة ُتِصيُبُه ِإالَّ َكَتَب َلُه ِبَها َحَسَنًة َأَو َحطَّ َعْنُه ِبَها َخِطيَئةً 

  فدّلت األحادیث على أن من ابتلي بمرٍض فإنه یجازى بأموٍر عدة:

 ُكتبت له حسنة. .١

 ُكتبت له درجة. .٢

  خطیئة. هُحّطت عن .٣

األحادیث بذكر الكفارة تارة، وذكر الدرجة والحسنة تارة، وبذكرها جمیًعا تارة أخرى،  وتنوعّ 
فبعضها یترّتب علیه الحّط، وبعضها یترتب علیه الحسنة،  ؛إنما هو تنویٌع باعتبار المصائب

  . )٢(وبعضها یترتب علیها الكلّ 

 ساعة منهم الواحد ینفكّ  ماقلّ  فإنه ،للمسلمین عظیمةٌ  بشارةٌ  األحادیث هذه فيالنووي: " یقول
 وٕان وهمومها الدنیا بئومصا سقامواأل باألمراض الخطایا تكفیر وفیه ،األمور هذه من يءش من

 علیه الذي الصحیح هو وهذا ،الحسنات وزیادة األمور بهذه الدرجات رفع وفیه ،مشقتها تقلّ 
  .)٣("العلماء جماهیر

 نحوه روى وقدالذنوب فقط، وقال: "ونقل القاضي عیاض عن بعضهم أن المرض یكّفر 
 األحادیث على واعتمد الخطایا، به ریكفّ  ولكن األجر به یكتب ال الوجع: قال مسعود، ابن عن
  .)٤("یبلغه لم هولعلّ  فقط، الخطایا تكفیر فیها جاءت التي

                                                           
  ):١٦٥٠٠قال اإلمام أحمد في المسند رقم ( سند الحدیث:   )١(

اللَِّه َیْعِني اْبَن اْلَهاِد، عبد یُد ْبنُ ، َقاَل: َحدَّثَِني َیزِ -وهو: ابن سعد–َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َغْیَالَن، َقاَل: َحدَّثََنا ِرْشِدیُن 
ٍد، َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى ا ُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َعَطاِء ْبِن َیَساٍر، َعِن السَّاِئِب ْبِن َخالَّ

  َأنَُّه َقاَل، وذكر الحدیث.
  تفّرد به أحمد.  تخریج الحدیث:

  رجال اإلسناد: دراسة
 ضعیف. رشدین بن سعد: -
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  إسناده ضعیف لضعف رشدین، لكن یشهد له حدیث عائشة السابق، وعلیه فالحدیث حسن لغیره.

  ).٢/٣٦٧انظر: التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )٢(
  ).١٦/١٢٨شرح النووي على صحیح مسلم (   )٣(
  ).٨/٤٢إكمال المعلم للقاضي عیاض (   )٤(
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وذهب البعض إلى أن الجزاء السابق لیس للمرض واالبتالء، بل للصبر والرضا، وتعقبه 
 اوأمّ  ،المصیبة حصول بمجرد األجر ثبوت في صریحة الصحیحة األحادیثبقوله: " ابن حجر

 :القرافي قال"، ثم قال: "المصیبة ثواب على زیادة علیهما ثابیُ  أن یمكن زائدٌ  رٌ فقدْ  والرضا الصبر
 وٕاال التكفیر عظم الرضا بها اقترن إن لكن ،ال أم الرضا بها اقترن سواء اجزمً  كفاراتٌ  المصائب

 یكن لم فإن ،ذلك على یؤجر وبالرضا ،یوازیها لذنبٍ  كفارةٌ  المصیبة أن والتحقیق ،قال كذا .قلّ 
  . )١("یوازیه بما الثواب من ذلك عن عوض ذنب للمصاب

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

ا بالمرض، بل یشمل كل وجٍع تَ  .١ م منه اإلنسان فهو له كفارة ورفع لّ أَ أن هذا الجزاء لیس خاص 
 وقد مرض، عن یكون قد فإنه المرض من أعم الوجع أن یظهر والذيجة، یقول العراقي: "در 

 األلم ذلك عن ینشأ لم وٕان آلمني، أي الضرب أوجعني تقول ونحوه كضرب، غیره عن یكون
 بین ثم ،فیه األمر ةلشدّ  ؛بالذكر المرض ّص خُ ًعا، لكن جَ ي كّل مرٍض وَ ، والعرب تسمّ مرض

 .)٢("كذلك لمرض یكن لم وٕان األلم، مطلق أن

 على أشد ألنها ورفع الدرجات؛  بالحط أولى والغموم الهموم من القلوب آالمقال الصنعاني:  .٢
 .)٣(الشوكة ألم من العبد

 

  وٕانظار الُمْعِسر.المطلب الخامس: التصدق بالناقة، 
  اة.أوًال: التصدق بالناقة والشّ 

عطى البعض دون اآلخر؛ لیرى من فّضل اهللا الناس بعضهم على بعٍض في الرزق، وأ  
صدقاتهم وٕانفاقهم على غیرهم فیمنحهم عظیم األجر والمثوبة، ومن هؤالء: المتصّدق بالناقة والشاة؛ 

  لینتفع بها الناس.

 تـَْغُدو نَاَقًة، بـَْيتٍ  َأْهلَ  )٢(َيْمَنحُ  َرُجلٌ  َأَال " :)١(ِبهِ  َیْبُلغُ  ،رضي اهللا عنه ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ ف  
، َوتـَُروحُ  ،)٣(سٍّ بِعُ   َحْلَبةٍ  ِبُكلِّ  َلهُ  اللَّهُ  َوَيْكُتبُ ، زاد الحمیدي في مسنده: ")٤("َلَعِظيمٌ  َأْجَرَها ِإنَّ  بُِعسٍّ

  .)٥("َحَسَنة َحَلبَـَها

                                                           
  ).١٠/١٠٥فتح الباري البن حجر (   )١(
 ) مع تصّرٍف یسیٍر.٢٣٩-٣/٢٣٨طرح التثریب للعراقي (   )٢(
  ).٩/٥٠٤انظر: التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٣(
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: َقالَ  مَ َوَسلَّ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ،َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ وفي روایة أخري 
  .)٨("بِآَخرَ  َوتـَُروحُ  بِِإنَاٍء، تـَْغُدو ِمْنَحًة، الصَِّفيُّ  َوالشَّاةُ  ِمْنَحًة، )٧(الصَِّفيُّ  )٦(اللِّْقَحةُ  الصََّدَقةُ  نِْعمَ "

) روى أحدهما بالمعنى؛ ألّن المنحة العطیة، نْعم الصدقةقال ابن التین: "من روى (
بقوله: "ال تالزم بینهما، فكّل صدقٍة عطّیة، ولیس كل والصدقة أیًضا عطیة"، وتعقبه ابن حجر 

عطیة صدقة، وٕاطالق الصدقة على المنحة مجاز، ولو كانت المنحة صدقة لما حّلت للنبي صلى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
ه قال: عن أبي هریرة قال: قال رسول قال النووي: "معناه: یبلغ به النبي صلى اهللا علیه وسلم، فكأن َیْبُلُغ ِبِه:   )١(

". شرح النووي على اهللا صلى اهللا علیه وسلم: (أال رجل یمنح)، وال فرق بین هاتین الصیغتین باتفاق العلماء
 ).٧/١٠٧صحیح مسلم (

قبة قال النووي: "أي: یعطیهم ناقة یأكلون لبنها مدة ثم یردونها إلیه، وقد تكون المنیحة عطیة للر  َیْمَنُح:   )٢(
  ).٧/١٠٦بمنافعها مؤبدة مثل الهبة". شرح النووي على صحیح مسلم (

قال النووي: "بضّم العین وتشدید السین المهملة، وهو القدح الكبیر". شرح النووي على صحیح مسلم  ُعّس:   )٣(
)٧/١٠٦.( 

  ):١٠١٩م () فضل المنیحة، رق٢٢كتاب الزكاة)، باب (قال اإلمام مسلم في صحیحه ( سند الحدیث:   )٤(
َناِد    –، َعِن اْألَْعَرِج -اهللا بن ذكوانعبد وهو:–َحدَّثََنا ُزَهْیُر ْبُن َحْرٍب، َحدَّثََنا ُسْفَیاُن ْبُن ُعَیْیَنَة، َعْن َأِبي الزِّ

  ، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َیْبُلُغ ِبه، وذكر الحدیث.- الرحمن بن هرمزعبد وهو:
  تخریج الحدیث:  
  ظ مسلم دون البخاري.تفّرد به بهذا اللف  

  ).١٠٩٣مسند الحمیدي رقم (   )٥(
قال ابن حجر: "اللقحة: الناقة ذات اللبن القریبة العهد بالوالدة، وهي مكسورة الالم، ویجوز فتحها،  اللِّْقحة:   )٦(

  ).٢٤٤-٥/٢٤٣والمعروف أن اللقحة بفتح الالم المرة الواحدة من الحلب". فتح الباري البن حجر (
قال ابن حجر: "بفتح الصاد وكسر الفاء، أي: الكریمة الغزیرة اللبن، ویقال لها: الصفیة أیًضا". فتح  ِفّي:الصّ    )٧(

  ).٥/٢٤٤الباري البن حجر (
  ):٥٦٠٨) شرب اللبن، رقم (١٢كتاب األشربة)، باب (قال اإلمام البخاري في صحیحه ( سند الحدیث:   )٨(

َناِد -وهو: ابن أبي حمزة–، َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب - م بن نافعوهو: الحك–َحدَّثََنا َأُبو الَیَماِن   وهو:–، َحدَّثََنا َأُبو الزِّ
، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه -وهو: ابن هرمز–الرَّْحَمِن عبد ، َعنْ - اهللا بن ذكوانعبد

  لحدیث.َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل، وذكر ا
  تخریج الحدیث:

) فضل المنیحة، رقم ٣٥أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها)، باب (
) من طریق مالك بن أنس عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هریرة رضي اهللا عنه مرفوًعا بلفظ: ٢٦٢٩(
ِفيُّ ِمْنَحًة، َوالشَّ " ِفيُّ َتْغُدو ِبِإَناٍء، َوَتُروُح ِبِإَناءٍ ِنْعَم الَمِنیَحُة اللِّْقَحُة الصَّ   ".اُة الصَّ
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، وٕانما قال النبي صلى اهللا علیه وسلم ذلك "لئّال )١(اهللا علیه وسلم بل هي من جنس الهبة والهدیة"
  .)٢(یحقر اإلنسان المنیحة"

" أي: "ُتحلب إناًء بالغدّو وٕاناًء بالعشّي، وقیل: تغدو َتْغُدو ِبِإَناٍء، َوَتُروُح ِبآَخرَ ى: "ومعن
  ".ِإنَّ َأْجَرَها َلَعِظیمٌ ، والثاني أقرب للروایة األخرى وفیها: ")٣(بأجر حلبها في الغدو والرواح"

والدتها لغیرك، والمعنى: "أّن من أفضل الصدقات المحمودة أن ُتعیر ناقتك الحلوب قرب 
  .)٤(فتلد عنده، وتبقى لدیه یشرب من لبنها، ویتغّذى منها، حتى إذا انتهى لبنها رّدها علیك"

 َنَهى َأنَّهُ  :َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  ،َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ وفي روایٍة أخرى 
  .)٧(")٦(َوَغُبوِقَها )٥(َصُبوِحَها ِبَصَدَقٍة، َورَاَحتْ  ِبَصَدَقٍة، َغَدتْ  َمِنيَحًة، َمَنحَ  َمنْ ": َوَقالَ  ِخَصاًال، َفَذَكرَ 

 ،بفتحها مع زیادة الیاء )ةیحَ نِ المَ (و ،بكسر المیم )ةحَ نْ المِ ( :قال أهل اللغة"قال النووي:   
 ي صلى اهللا علیه وسلموفي الصحیح أن النب ،وتكون في الحیوان وفي الثمار وغیرهما ،العطیة :هي

 وقد ،الهبة وهي بمنافعها للرقبة ةعطیّ  المنیحة تكون قد ثم ،نخیًال  :أي )٨()ااقً عذَ  نَ مَ يْ أَ  مّ أُ  حَ نَ مَ (
ها إلیه إذا انقضى ویردّ  ،وتكون الرقبة باقیة على ملك صاحبها ،ةتكون عطیة اللبن أو الثمرة مدّ 

) تختّص بذوات اللبن المنیحة) و(المنحةرقول: "(، وقال ابن ق)٩(أو الثمر المأذون فیه" بناللّ 
وبأرض الزراعة، یمنحه الناقة أو الشاة أو البقرة ینتفع بلبنها ووبرها وصوفها مدة ثم یصرفها، أو 

  .)١٠(ما المنافع"إ یعطیه أرضه یزرعها نفسه ثم یصرفها علیه، وأصله كله العطیة إما األصل و 
                                                           

  ).٥/٢٤٤فتح الباري البن حجر (   )١(
 ).٧/٢٨٠اإلفصاح البن هبیرة (   )٢(
 ).١٣/١٨٥عمدة القاري للعیني (   )٣(
  ).٥/١٨٩منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري لحمزة قاسم (   )٤(
ُبوح:   )٥(   ).٤/٢٥٣ء". معالم السنن للخطابي (قال الخطابي: "هو الغدا الصَّ
 ).٤/٢٥٣قال الخطابي: "هو العشاء". معالم السنن للخطابي ( الَغُبوق:   )٦(
  ):١٠١٩) فضل المنیحة، رقم (٢٢كتاب الزكاة)، باب (: قال اإلمام مسلم في صحیحه (سند الحدیث   )٧(

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي َخَلٍف، َحدَّثَ    ، َأْخَبَرَنا ُعَبْیُد اِهللا ْبُن َعْمٍرو، َعْن َزْیٍد، َعْن َحدَّثَِني ُمَحمَّ َنا َزَكِریَّاُء ْبُن َعِديٍّ
ى َفَذَكَر ِخَصاًال َوَقال، َعِديِّ ْبِن ثَاِبٍت، َعْن َأِبي َحاِزٍم، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َأنَُّه َنهَ 

  وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:  
 تفّرد به بهذا اللفظ مسلم دون البخاري.  

 یأتي تخریجه بعد قلیٍل.   )٨(
  ).٧/١٠٧شرح النووي على صحیح مسلم (   )٩(
  ).٤/٤٧مطالع األنوار البن قرقول (   )١٠(
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 علیهم إلى منح الصحابة بعض أراضیهم محّبة ولعظیم أجرها بادر األنصار رضوان اهللا
  فیهم وٕایثاًرا لهم.

 َوَلْیَس  َمكََّة، ِمنْ  الَمِدیَنةَ  الُمَهاِجُرونَ  َقِدمَ  َلمَّا: َقالَ  َعْنُه، اللَّهُ  َرِضيَ  َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ ف
 ُیْعُطوُهمْ  َأنْ  َعَلى األَْنَصارُ  َفَقاَسَمُهمُ  َقاِر،َوالعَ  اَألْرضِ  َأْهلَ  اَألْنَصارُ  َوَكاَنتِ  -َشْیًئا َیْعِني-  ِبَأْیِدیِهمْ 

 ْبنِ  اللَّهِ عبد ُأمَّ  َكاَنتْ  ُسَلْیمٍ  ُأمُّ  َأَنسٍ  ُأمُّ  ُأمُّهُ  َوَكاَنتْ  َوالَمُئوَنَة، الَعَملَ  َوَیْكُفوُهمُ  َعاٍم، ُكلَّ  َأْمَواِلِهمْ  ِثَمارَ 
 اهللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  فََأْعطَاُهنَّ  ِعَذاقًا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  ُسولَ رَ  َأَنسٍ  ُأمُّ  َأْعَطتْ  َفَكاَنتْ " َطْلَحَة، َأِبي
 النَِّبيَّ  َأنَّ " :َماِلكٍ  ْبنُ  َأَنُس  َفَأْخَبَرِني: ِشَهابٍ  اْبنُ  َقالَ  "،زَْيدٍ  ْبنِ  ُأَساَمةَ  ُأمَّ  َمْوَالَتهُ  َأْيَمنَ  ُأمَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
 األَْنَصارِ  ِإَلى الُمَهاِجُرونَ  َردَّ  الَمِديَنةِ  ِإَلى فَاْنَصَرفَ  َخْيبَـَر، َأْهلِ  قـَْتلِ  ِمنْ  فـََرغَ  َلمَّا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى

 َوَأْعَطى ِعَذاقـََها، ُأمِّهِ  ِإَلى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  فـََردَّ  ِثَمارِِهْم، ِمنْ  َمَنُحوُهمْ  َكانُوا الَِّتي َمَناِئَحُهمُ 
  .)١("َحاِئِطهِ  ِمنْ  َمَكانـَُهنَّ  َأْيَمنَ  ُأمَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ 

 هالَ بِ قَ  من فمنهم ،أشجارهم من بمنائح األنصار آثرهم ؛المهاجرون مَ دِ قَ  لما :العلماء قال"
 بْ تطِ  ولم ،الثمار نصف وله واألرض لشجرا في یعمل أن بشرط هالَ بِ قَ  من ومنهم ،محضةً  منیحةً 
 وفي مساقاة هذا وكان ،ال  كَ  یكونوا أن وكراهتهم ،نفوسهم لشرف هذا ؛محضةً  منیحةً  یقبلها أن نفسه
 ،المنائح تلك عن فیها بأنصبائهم المهاجرون استغنى خیبر علیهم فتحت فلما ،المساقاة معنى

 حب من علیه كانوا وما ،وٕایثارهم مواساتهم في لألنصار ظاهرةٌ  فضیلةٌ  ففیه ،األنصار إلى وهافردُّ 
 فقال بذلك لهم تعالى اهللا دَ هِ شَ  وقد ،الطاهرة ونفوسهم ،الجمیلة وأخالقهم ،أهله وٕاكرام ،اإلسالم

  .)٢("اآلیة) ٩(الحشر:  MÁ  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸L :تعالى

                                                           
) فضل ٣٥قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها)، باب ( سند الحدیث:   )١(

  ):٢٦٣٠منیحة، رقم (ال
، َعِن اْبِن ِشَهاٍب - وهو: ابن یزید–، َحدَّثََنا ُیوُنُس - اهللاعبد وهو:–اللَِّه ْبُن ُیوُسَف، َأْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب عبد َحدَّثََنا

  ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقال، وذكر الحدیث.- وهو: الزهري–
  تخریج الحدیث:

) رّد المهاجرین إلى األنصار منائحهم من ٢٤في صحیحه (كتاب الجهاد والسیر)، باب ( أخرجه مسلم
  اهللا بن وهب به بنحوه.عبد ) من طریق١٧٧١الشجر والثمر حین استغنوا عنها بالفتوح، رقم (

  ).١٢/٩٩شرح النووي على صحیح مسلم (   )٢(
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 السالم علیه رد كما عنها، يغناستُ  إذا أهلها إلى المنیحة دّ رَ تُ  أن والسُّنَّةقال ابن الملقن: "
 .)١("بخیبر استغنوا حین منائحهم األنصار إلى المهاجرون ردّ  وكما عذاقها، سلیم أم إلى

  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

 فضل المنیحة واستحبابها، وكونها من أفضل األعمال. .١

  .)٢(ي یهدى ویتصدق بهدّل الحدیث أیًضا على فضل اللبن وأنه من أفضل الغذاء الذ .٢
  

  ر:سِ عْ : إنظار المُ ثانًیا

(البقرة:  Mº  ¹  ¿     ¾  ½    ¼  »L: أمر اهللا عز وجل بإنظار المعسر فقال
  منها: ،على إنظار المعسر أجوًرا عدیدةً  بَ ورتّ )، ٢٨٠

َصلَّى اُهللا َعَلْیِه  فعن أبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعِن النَِّبيِّ مغفرة اهللا لذنوبه وعفوه عنه:  -
َيانِهِ  َقالَ  ُمْعِسًرا رََأى فَِإَذا النَّاَس، يَُداِينُ  تَاِجرٌ  َكانَ : "َقالَ  َوَسلََّم،  َأنْ  اللَّهَ  َلَعلَّ  َعْنُه، َتَجاَوُزوا: ِلِفتـْ

َتَجاَوزَ  َعنَّا، يـََتَجاَوزَ    .)٣("َعْنهُ  اللَّهُ  فـَ

ر والوضیعة وحسن التقاضي، وفیه أن الیسیر قال ابن حجر: "یدخل في لفظ التجاوز: اإلنظا
من الحسنات إذا كان خالًصا هللا كّفر كثیًرا من السیئات، وفیه أن األجر یحصل لمن یأمر به 
وٕان لم یتوّل ذلك بنفسه، وهذا كّله بعد تقریر أّن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا في سیاق 

  .)٤(المدح كان حسًنا عندنا"

                                                           
 ).١٦/٤٤٧التوضیح البن الملقن (   )١(
  ).٥/١٩٠ي شرح مختصر صحیح البخاري لحمزة قاسم (انظر: منار القار    )٢(
  ):٢٠٧٨) من أنظر معسًرا، رقم (١٨قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب البیوع)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

 ، ، َعِن الزُّْهِريِّ َبْیِديُّ اٍر، َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َحْمَزَة، َحدَّثََنا الزُّ اللَِّه، َأنَُّه عبد َعْن ُعَبْیِد اللَِّه ْبنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ
  ، وذكر الحدیث.َسِمَع َأَبا ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقالَ 

  تخریج الحدیث:  
ریق ) من ط١٥٦٢) فضل إنظار المعسر، رقم (٦أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب المساقاة)، باب (  

اهللا بن وهب عن یونس بن یزید، كالهما عن عبد منصور بن المعتمر، عن إبراهیم بن سعد، ومن طریق
  الزهري به بنحوه.

 ).٤/٣٠٩فتح الباري البن حجر (   )٤(
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رضي اهللا عنه قال:  )١(رسَ : فعن أبي الیَ یوم القیامة یوم ال ظّل إال ظلهتنّعمه في ظل اهللا  -
 ِفي اهللاُ  َأظَلَّهُ  َعْنُه، َوَضعَ  َأوْ  ُمْعِسًرا َأْنَظرَ  َمنْ ": َیُقولُ  َوُهوَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  سمعت

  .)٢("ِظلِّهِ 

 ،اهللا فأراحه وأراحه ،نفسه على المدیون آثر ألنه ؛ذلك المنظر استحق إنماقال المناوي: "
 .)٣("العمل جنس من والجزاء

 اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ : فتيسير اهللا ألموره في الدنيا واآلخرة -
نـَْيا يفِ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َيسَّرَ  ُمْعِسٍر، َعَلى َيسَّرَ  َمنْ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ    .)٤("َواْآلِخَرةِ  الدُّ

 وٕاما ،نیْ الدَّ  كلّ  إما ؛عنه عضْ والوَ  ،المعسر إنظار فضل :األحادیث هذه وفيقال النووي: "
 موسرٍ  من استوفي سواء ،االستیفاء وفي االقتضاء في المسامحة وفضل ،قلیلٍ  أو كثیرٍ  من بعضه

 السعادة سبب فلعله ؛الخیر أفعال من شيءٌ  قرتَ حْ یُ  ال وأنه ،نیْ الدَّ  من عالوضْ  وفضل ،معسرٍ  أو
  .)٥("والرحمة

                                                           
هـ) بالمدینة. اإلصابة  ٥٥هو أبو الَیَسر كعب بن عمرو بن عباد األنصاري الّسلمي، ممن شهد بدًرا، (ت    )١(

 ).٧/٣٨٠البن حجر (
) حدیث جابر الطویل وقصة ١٨كتاب الزهد والرقائق)، باب (قال اإلمام مسلم في صحیحه ( سند الحدیث:   )٢(

  ):٣٠٠٦أبي الیسر، رقم (
: َحدَّثََنا َحاِتُم َقاَال  -َوَتَقاَرَبا ِفي َلْفِظ اْلَحِدیِث، َوالسَِّیاُق ِلَهاُروَن  -َحدَّثََنا َهاُروُن ْبُن َمْعُروٍف، َوُمَحمَُّد ْبُن َعبَّاٍد 

اِمتِ  ، َقاَل: َخَرْجُت ْبُن ِإْسَماِعیَل، َعْن َیْعُقوَب ْبِن ُمَجاِهٍد َأِبي َحْزَرَة، َعْن ُعَباَدَة ْبِن اْلَوِلیِد ْبِن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
ُل َمْن َلِقیَنا َأَبا اْلَیَسِر، َصاِحَب َأَنا َوَأِبي َنْطُلُب اْلِعْلَم ِفي َهَذا اْلَحيِّ ِمَن اْألَْنَصاِر، َقْبَل َأْن َیْهِلكُ  وا، َفَكاَن َأوَّ

  َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث وفیه قصة.
  تخریج الحدیث:

  تفّرد به مسلم دون البخاري.
  ).٦/٨٩فیض القدیر للمناوي (   )٣(
) فضل ١١الدعاء والتوبة واالستغفار)، باب (قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب الذكر و  سند الحدیث:   )٤(

  ):٢٦٩٩االجتماع على تالوة القرآن، وعلى الذكر، رقم (
ُد ْبُن اْلَعَالِء اْلَهْمَداِنيُّ  ، َوَأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َوُمَحمَّ َواللَّْفُظ ِلَیْحَیى، َقاَل  -  َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َیْحَیى التَِّمیِميُّ

وهو: سلیمان بن –، َعِن اْألَْعَمِش - وهو: محمد بن خازم–َأُبو ُمَعاِوَیَة  - ى: َأْخَبَرَنا وَقاَل اْآلَخَراِن: َحدَّثََنا َیْحیَ 
، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، - وهو: ذكوان السمان–، َعْن َأِبي َصاِلٍح - مهران
  الحدیث، وهو جزٌء من حدیٍث طویٍل.وذكر 

  تخریج الحدیث:
  تفّرد به مسلم دون البخاري.

 ).١٠/٢٢٤شرح النووي على صحیح مسلم (   )٥(
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  وللترغیب فیه أكثر، ضاعف اهللا له األجر بكّل یوم ینظر فیه المعسر:

: َیُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  رضي اهللا عنه بن الحصیب ُبَرْیَدةَ عن ف
 يـَْومٍ  ِبُكلِّ  فـََلهُ  ُمْعِسًرا َأْنَظرَ  َمنْ ": َیُقولُ  َسِمْعُتهُ  ُثمَّ : َقالَ  ،"َصَدَقةٌ  ِمْثِلهِ  يـَْومٍ  ِبُكلِّ  هُ فـَلَ  ُمْعِسًرا َأْنَظرَ  َمنْ "

 ُثمَّ  ،"َصَدَقةٌ  ِمْثِلهِ  يـَْومٍ  ِبُكلِّ  فـََلهُ  ُمْعِسًرا َأْنَظرَ  َمنْ ": َتُقولُ  اللَّهِ  َرُسولَ  َیا َسِمْعُتكَ : ُقْلتُ  ، »َصَدَقةٌ  ِمثْـَلْيهِ 
َلْيهِ  يـَْومٍ  ِبُكلِّ  فـََلهُ  ُمْعِسًرا َأْنَظرَ  َمنْ ": تَُقولُ  َسِمْعُتكَ   َيِحلَّ  َأنْ  قـَْبلَ  َصَدَقةٌ  يـَْومٍ  ِبُكلِّ ": َلهُ  َقالَ  ،"َصَدَقةٌ  ِمثـْ
ْيُن، لَ  يـَْومٍ  ِبُكلِّ  فـََلهُ  فَأَْنَظَرهُ  الدَّْينُ  َحلَّ  فَِإَذا الدَّ   .)١("َصَدَقةٌ  هِمثـْ

مثل مال الّدین بأن كان له  أي:َوَمْن َأْنَظَرُه َبْعَد ِحلِِّه َكاَن َلُه ِمْثُلُه)، "قوله: ( قال السیوطي:
مثًال على رجٍل ألف درهٍم، فأنظره إلى عشرة أیاٍم، كان له ثواب صدقة عشرة آالف درهٍم، وفي 

قروض كما یضطر الصورة األولى لم یبّین مقدار الثواب؛ ألنه لیس فیه أجٌل معّیٌن، فال یضطر الم
  .)٢(المدیون بعد حلول األجل"

 رظِ نْ المُ  یقاسیه ما هوسرّ  ،تهابقلّ  ویقلّ  ،بكثرتها یكثرل ؛األیام على أجره عوزّ قال السبكي: "
  .)٣("اجدیدً  اعوضً  یوم كل ینال كان فلذلك ،لماله القلب قتشوّ  مع ،الصبر ألم من

                                                           
  ):٢٣٠٤٩: قال اإلمام أحمد في المسند رقم (سند الحدیث   )١(

ُد ْبُن ُجَحاَدَة، َعْن ، -وهو: ابن سعید–اْلَواِرِث عبد ، َحدَّثََنا- وهو: ابن مسلم الصفار–َحدَّثََنا َعفَّاُن  َحدَّثََنا ُمَحمَّ
َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل،  -وهو: بریدة بن الحصیب–ُسَلْیَماَن ْبِن ُبَرْیَدَة، َعْن َأِبیِه 

  وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

)، ومن طریق ابن أبي ١/١٦٦كشاف للزیلعي (كما في تخریج أحادیث ال–أخرجه ابن أبي شیبة في مسنده 
كما في تخریج أحادیث –، وٕاسحاق بن راهویه في مسنده - )٢٢٢٥شیبة أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (

)، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار رقم ١٣، والرویاني في مسنده رقم (-)١/١٦٦الكشاف للزیلعي (
)، والبیهقي في السنن الكبرى رقم ٢/٢٥٦صبهان ()، وأبو نعیم في تاریخ أ٣٨١١)، ورقم (٣٨١٠(
 ) من طریق٢٥١الوارث بن سعید، وأخرجه أبو یعلى الموصلي في مسنده رقم (عبد ) من طریق١٠٩٧٦(

  اهللا بن ُعطارد.عبد
  اهللا) عن محمد بن جحادة به بنحوه.عبد كالهما: (عبد الوارث،
  دراسة رجال اإلسناد:

 رجاله كلهم ثقات. -
  دیث:الحكم على الح
 إسناده صحیح.

  ).١/١٧٤شرح السیوطي على سنن ابن ماجه (   )٢(
  ).٦/٩٠نقله المناوي في فیض القدیر (   )٣(
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  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

 .)١(فضیلٌة عظیمٌة لمن أنظر غریمه بشرط أن یكون معسًرا" قال الصنعاني: "فیه .١

 كان وٕان أجره فإن ،إبرائه من أفضل المعسر إنظار أن إلى ذهب من بهذا تعلققال السبكي: " .٢
 على إنظاره من أفضل إبراؤه، وخالف هذا الرأي المناوي فقال: ")٢("بنهایته ینتهي لكنه أوفر

 الواجب یفضل المندوب أن من مانع وال ،وزیادة اإلنظار مقصود یحصل اإلبراء ألنّ  ؛األصحّ 
  .  )٣("للمدارك انظرً  اأحیانً 

  

  المطلب السادس: المحافظة على شیبة الشعر.
جعل اهللا لإلنسان هیبة في شیب شعره، ونهى المسلمین عن نتفه؛ ألنه نور المؤمن، 

وتنكسر به نفسه عن الشهوات،  ،الطاعةویمیله إلى ة والطیش، عن الغرور والخفّ  و"یمنع اإلنسانَ 
 في بلیغٌ  ترغیبٌ ، وفي تشبیهه بالنور ")٥(وذلك یجلب النور"، ")٤(وكل ذلك موجب للثواب یوم المآب"

  .)٦("وتعقیبه إلزالته ضالتعرّ  وترك ،إبقائه

حسنة،  شیبةٍ  بكلللترغیب في الحفاظ علیه ضاعف اهللا أجر من فعل ذلك أن كتب له و 
  ّط عنه خطیئة.ورفعه بها درجة، وح

ى اُهللا َعَلْیِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّ  رضي اهللا عنهما اهللا بن عمرو بن العاصعبد عنف
ْسَالِم ِإالَّ ُكِتَب َلهُ َوَسلََّم: " ِبَها  َال تـَْنِتُفوا الشَّْيَب، فَِإنَُّه نُوُر اْلُمْسِلِم، َما ِمْن ُمْسِلٍم َيِشيُب َشْيَبًة ِفي اْإلِ

  .)٧("ٌة، َورُِفَع ِبَها َدَرَجًة، َأْو ُحطَّ َعْنُه ِبَها َخِطيَئةٌ َحَسنَ 
                                                           

  ).١٠/١٥٢التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )١(
  ).٦/٩٠نقله المناوي في فیض القدیر (   )٢(
  ).٦/٨٩فیض القدیر للمناوي (   )٣(
 ).٤/١٨٤( لمصدر السابقا   )٤(
  ).٢/٨٦التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )٥(
  ).١/١٥١نیل األوطار للشوكاني (   )٦(
  ):٦٦٧٢قال اإلمام أحمد في مسنده رقم ( سند الحدیث:   )٧(

–ِه ، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب، َعْن َأِبی-وهو: ابن أبي ُسلیم–، َحدَّثََنا َلْیٌث -وهو: ابن علیة–َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل 
، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، - اهللا بن عمروعبد وهو:–، َعْن َجدِِّه -وهو: شعیب بن محمد

  وذكر الحدیث.
  

= 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  تخریج الحدیث:

)، والبیهقي في السنن ٤٢٠٢) في نتف الشیب، رقم (١٦أخرجه أبو داود في سننه (كتاب الترجل)، باب (
  اهللا بن لهیعة.عبد ) من طریق١٤٨٢٩) من طریق محمد بن عجالن، ورقم (١٤٨٢٨الكبرى رقم (

  اهللا بن لهیعة) عن عمرو بن شعیب به بنحوه.عبد كالهما: (محمد بن عجالن،
  دراسة رجال اإلسناد:

  بن العاص: بن عمرو  اهللاعبد بن بن محمد شعیب -
  ).)٧(بن عمرو وهو ثابت عنه(  اهللاعبد صدوق وله سماع من جده

 بن العاص:  بن عمرو  اهللاعبد بن بن محمد بن شعیب وعمر  -
  قال صدقة بن الفضل عن یحیى بن سعید القطان: "إذا روى عنه الثقات فهو ثقٌة یحتّج به".

وقال محمد بن علي الجوزجاني الوّراق: "قلت ألحمد بن حنبل: عمرو بن شعیب سمع من أبیه شیًئا؟ قال 
  اهللا بن عمرو؟ قال: نعم أراه قد سمع منه".عبد یقول: حدثني أبي، قلت: فأبوه سمع من

وقال اإلمام أحمد: "ما أعلم أحًدا ترك حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده، قیل له: ُیحتج بحدیث 
  عمرو بن شعیب ما كان عن غیر أبیه؟ قال: ال أدري".

یثه، وربما احتججنا به، اهللا: عن عمرو بن شعیب؟ فقال: أنا أكتب حدعبد وقال أبو بكر األثرم: "سئل أبو
  وربما وجس في القلب منه شيء، ومالك یروي عن رجل عنه".

وقال اإلمام أحمد: "أصحاب الحدیث إذا شاؤوا احتجوا بحدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده، وٕاذا 
  شاؤوا تركوه".

ما أقول فیه؟ روى  وقال ابن معین: "ثقة". وقال أبو حاتم الرازي: "سألت یحیى بن معین عنه؟ فغضب وقال:
  عنه األئمة".

وقال ابن معین: "یكتب حدیثه"، وقال أیًضا: "إذا حدث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده فهو كتاب، هو 
اهللا بن عمرو بن العاص، وهو یقول أبي عن جدي فمن ها هنا جاء عبد عمرو بن شعیب بن محمد بن

لمسیب أو سلیمان بن یسار أو عروة فهو ثقة عن ضعفه أو نحو هذا من الكالم، وٕاذا حّدث عن سعید بن ا
  هؤالء أو قریب من هذا الكالم".

وقال البخاري: "رأیت أحمد بن حنبل، وعلي بن المدیني، وٕاسحاق بن راُهوَیه، وأبا عبید، وعامة أصحابنا 
س یحتجون بحدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده، ما تركه أحد من المسلمین، قال البخاري: من النا

  بعدهم؟".
اهللا، والحمیدي، وٕاسحاق بن إبراهیم یحتجون عبد وقال البخاري أیًضا: "ورأیت أحمد بن حنبل، وعلي بن

  بحدیث عمرو بن شعیب عن أبیه". 
وقال الحسن بن سفیان عن إسحاق بن راهویه: "إذا كان الراوي عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده ثقة 

  فهو كأیوب عن نافع عن بن عمر".
قال ابن أبي حاتم: "سألت أبى عن عمرو بن شعیب فقال لیس بقوي یكتب حدیثه وما روى عنه الثقات و 

فیذاكر به". وقال أبو زرعة: "روى عنه الثقات، وٕانما أنكروا علیه كثرة روایته عن أبیه عن جده، وقالوا: إنما 
ه مما روى عن غیر أبیه عن سمع أحادیث یسیرة، وأخذ صحیفة كانت عنده فرواها، وما أقل ما نصیب عن

= 



  المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر مطلقة 
 

٤٢٠ 

 الفصل الرابع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
جده من المنكر، وعامة هذه المناكیر التي تروى عنه إنما هي عن المثنى بن الصباح وابن لهیعة 

  والضعفاء، وهو ثقة في نفسه إنما تكلم فیه بسبب كتاب عنده".
فیه  وقال ابن أبي حاتم: "سئل أبو زرعة عن عمرو بن شعیب؟ فقال: مكي كأنه ثقة في نفسه، إنما تكلم

  بسبب كتاب عنده".
  ووثقه العجلي، والنسائي، وقال النسائي في موضٍع آخر: لیس به بأس.

وقال أبو جعفر أحمد بن سعید الدارمي:" عمرو بن شعیب ثقة، روى عنه الذین نظروا في الرجال مثل أیوب 
عمر وعبد اهللا بن  اهللا بن عمرو وعبد اهللا بنعبد والزهري والحكم واحتج أصحابنا بحدیثه وسمع أبوه من

عباس"، وقال علي بن المدیني عن یحیى بن سعید: "حدیثه عندنا واٍه"، وقال سفیان بن عیینة: "كان إنما 
یحدث عن أبیه عن جده وكان حدیثه عند الناس فیه شيء"، وقال اإلمام أحمد: "عمرو بن شعیب له أشیاء 

فال"، وقال أبو عبید اآلجري: "قیل ألبي داود:  مناكیر، وٕانما یكتب حدیثه یعتبر به، فأما أن یكون حجة
  عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده حجة عندك؟ قال: ال، وال نصف حجة".

وقد فصل في أمره الحافظ ابن حجر فقال: "عمرو بن شعیب ضعفه ناس مطلًقا، ووثقه الجمهور، وضعف 
ایته عن أبیه عن جده، فأما بعضهم روایته عن أبیه، عن جده حسب، ومن ضعفه مطلقا فمحمول على رو 

روایته عن أبیه فربما دّلس ما فى الصحیفة بلفظ: عن، فإذا قال: حدثنى أبى، فال ریب فى صحتها كما 
اهللا بن عمرو ال عبد یقتضیه كالم أبى زرعة المتقدم، وأما روایة أبیه عن جده فإنما یعنى بها الجد األعلى

اهللا فى أماكن، وصح سماعه منه"، وذكر أحادیث ثم عبد ناهللا، و قد صرح شعیب بسماعه معبد محمد بن
قال: "وهذه قطعة من جملة أحادیث تصرح بأن الجد هو عبداهللا بن عمرو، لكن هل سمع منه جمیع ما روى 
عنه، أم سمع بعضها والباقى صحیفة؟ الثانى أظهر عندى، و هو الجامع الختالف األقوال فیه، و أما 

راوى عنه ثقة، فهذا الشرط معتبر فى جمیع الرواة ال یختص به عمرو"، لذلك اشتراط بعضهم أن یكون ال
  قال الذهبي وابن حجر: صدوق.

)، الجرح ٤٨٥)، العلل ألحمد رقم (٢١٦)، سؤاالت أبي داود ألحمد رقم (٢٢/٦٧تهذیب الكمال للمزي (
)، التاریخ الكبیر للبخاري ٨٧٤رقم ( -روایة الدوري–)، تاریخ ابن معین ٦/٢٣٨والتعدیل البن أبي حاتم (

)، تهذیب التهذیب البن حجر ٣/٩٩)، الضعفاء الكبیر للعقیلي (١٣٨٨)، الثقات للعجلي رقم (٢٥٧٨رقم (
  ).٥٠٥١)، تقریب التهذیب البن حجر رقم (٢٦٤)، من تكلم فیه وهو موثق رقم (٨/٥١(

)، ولكن مع صحة ٣١٥ص (كما قال ابن الصالح في مقدمته –هو صدوق، صحیح الكتاب  قال الباحث:
كتابه واعتبار تحمله وجادة صحیحة فقد انحّط حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده لدى الحفاظ عن 
رتبة مطلق االحتجاج من أجل الوجادة؛ ألن الروایة بالوجادة بال سماع یدخلها التصحیف، حیث الصحف 

فواه الرجال، وقد تكون المناكیر التي أنكرها في ذلك العصر لم تكن مشكولة وال منقوطة، بخالف األخذ من أ
بعض األئمة علیه راجعة إلى هذا السبب، واهللا أعلم، لذلك توسط فیه الذهبي فقال في (من تكلم فیه وهو 

".٢٦٤موثق) رقم (   ): "صدوق في نفسه، ال یظهر تضعیفه بحاٍل، وحدیثه قويٌّ
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  حسن.إسناده 
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 من وأنه ،وأهله بِ یْ الشَّ  فِ رَ شَ بِ  نداءٌ  الخطیئة وحطّ  ،رجةالدّ  عورفْ  ،الحسنة ببكتْ  والتصریح"
  .)١("العظیمة المثوبة عن رغوب بنتفه عنه الرغوب أنّ  إلى وٕایماء ،األجور كثرة أسباب

یشمل شیب شعر اللحیة والرأس وغیرهما، ووجه اإلثابة على  الشیب عن إزالة والنهي
الحفاظ على الشیب أنه یحزن العبد نزوله به، لكونه عالمة من عالمات قرب األجل، والخروج من 

  .)٢(الدنیا

قال النووي: "ُیكره نتف الشیب، ولو قیل یحرم للنهي الصریح الصحیح لم یبعد، وال فرق 
  .)٤("والمرأة الرجل ومن والعذار والحاجب والشارب، زاد الشوكاني: ")٣(والرأس"بین نتفه من اللحیة 

 -وقد سئل عن شیب النبي صلى اهللا علیه وسلم؟–وأما قول أنس بن مالك رضي اهللا عنه 
، قال ابن حجر: هذا "محموٌل على أن تلك )٦(، أي: ما عابه اهللا)٥("بِبَـْيَضاءَ  اهللاُ  َشانَهُ  َما"فقال: 
 ؛وكماًال  جماًال  زادت بل، ")٧(صلى اهللا علیه وسلم"ت البیض لم یتغیر بها شيٌء من حسنه الشعرا

  .)٨("سرورٍ  على اوسرورً  ،نورٍ  على انورً  فصار األنوار، نور مع الوقار لحصول

 حق في ماالسیّ  منه، عجبٌ  وذلكأما ابن األثیر فقد استغرب من قول أنس السابق وقال: "
 أبا رأى لما وسلم علیه اهللا صلى أنه وهو وجهه، جیخرّ  أن ویمكن وسلم، علیه اهللا صلى النبي
 اهللا شانه ما": قال عادته، من ذلك أنس ملِ عَ  اولمّ  وكرهه، بتغییره فأمرهم كالثغامة، ورأسه قحافة

                                                           
  ).١/١٥١نیل األوطار للشوكاني (   )١(
  ).٩/٥٠٥انظر: التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٢(
 ).٢٩٣- ١/٢٩٢المجموع شرح المهذب للنووي (   )٣(
  ).١/١٥١نیل األوطار للشوكاني (   )٤(
لیه وسلم، رقم ) شیبه صلى اهللا ع٢٩قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب الفضائل)، باب ( سند الحدیث:   )٥(

)٢٣٤١:(  
ُد ْبُن اْلُمثَنَّى، َواْبُن َبشَّاٍر  ، َوَهاُروُن ْبنُ -وهو: محمد–َحدَّثََنا ُمَحمَّ اِهللا، َجِمیًعا، عبد ، َوَأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهیَم الدَّْوَرِقيُّ

دَّثََنا ُشْعَبُة، َعْن ُخَلْیِد ْبِن َجْعَفٍر، َسِمَع َأَبا ِإَیاٍس، َعْن َأِبي َداُوَد، َقاَل: اْبُن اْلُمثَنَّى، َحدَّثََنا ُسَلْیَماُن ْبُن َداُوَد، حَ 
  َعْن َأَنٍس رضي اهللا عنه، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
  تفّرد به مسلم دون البخاري.

  ).٧/٣٠٨إكمال المعلم للقاضي عیاض (   )٦(
 ).٦/٥٧٢فتح الباري البن حجر (   )٧(
  ).٧/٢٨٣٠مرقاة المفاتیح للقاري (   )٨(
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ق علیه الزرقاني بأن قول ابن حجر ، وعلّ )١("الرأي هذا على له وحمًال  القول، هذا على بناءً  "ببيضاء
  .)٢(ه وأولىأوج

فحملها العلماء على باب الجهاد دون غیره،  بالسواد وأما األحادیث الواردة في تغییر الشیب
 كیال لهم الجالدة وٕاظهار األعداء إلرغام ؛-یعني الشیب– السابق التغییر ینافیه الیقول القاري: "

 أبو خضب إنمایرة: "، یقول ابن هب)٣("وطعنهم شجاعتهم في والقدح هم،سنّ  في الضعف بهم یظنوا
 وٕانما الحرب، في یستضعفون الشیوخ فإن الحروب، لقاء لألجْ  ؛الشیب لغیر بالحناء وعمر بكر
  .)٤("النكاح في للنساء تغریًرا فیه ألن ؛بالسواد التغییر عن نهى

  

  والداللة على الخیر. : إحیاء السنة الحسنةسابعالمطلب ال
من  كلّ عدد ا أجٌر كبیٌر، یتمثل في مضاعفة أجره بللداعي إلى السنة والمجتهد في إحیائه

  بها. لَ مِ تعّلم هذه السنة وعَ 

 اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولِ  ِإَلى اْألَْعَرابِ  ِمنَ  َناٌس  َجاءَ : َقالَ  رضي اهللا  عنه اهللاِ عبد ْبنِ  َجِریرِ  َعنْ ف
َدَقِة، َعَلى النَّاَس  َفَحثَّ  َحاَجٌة، َأَصاَبْتُهمْ  َقدْ  َحاِلِهمْ  ُسوءَ  َفَرَأى الصُّوفُ  َعَلْیِهمِ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ   َفَأْبَطُئوا الصَّ
 ثُمَّ  آَخُر، َجاءَ  ُثمَّ  َوِرٍق، ِمنْ  ِبُصرَّةٍ  َجاءَ  اْألَْنَصارِ  ِمنَ  َرُجًال  ِإنَّ  ُثمَّ : َقالَ . َوْجِههِ  ِفي َذِلكَ  ُرِئيَ  َحتَّى َعْنهُ 

ْسَالمِ  ِفي َسنَّ  َمنْ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َفَقالَ  ْجِهِه،وَ  ِفي السُُّرورُ  ُعِرفَ  َحتَّى َتتَاَبُعوا  اْإلِ
ُقصُ  َوَال  ِبَها، َعِملَ  َمنْ  َأْجرِ  ِمْثلُ  َلهُ  ُكِتبَ  بـَْعَدُه، ِبَها فـَُعِملَ  َحَسَنًة، ُسنَّةً   َسنَّ  َوَمنْ  َشْيٌء، ُأُجورِِهمْ  ِمنْ  يـَنـْ
ْسَالمِ  ِفي ُقصُ  َوَال  ِبَها، َعِملَ  َمنْ  ِوْزرِ  ِمْثلُ  َعَلْيهِ  ُكِتبَ  بـَْعَدُه، ِبَها فـَُعِملَ  َسيَِّئًة، ُسنَّةً  اْإلِ  َأْوزَارِِهمْ  ِمنْ  يـَنـْ

  .)٥("َشْيءٌ 
                                                           

  ).٤/٧٣٧جامع األصول البن األثیر (   )١(
  ).٤/٤٥٢شرح الزرقاني على الموطأ (   )٢(
 ).٧/٢٨٣٠مرقاة المفاتیح للقاري (   )٣(
 ).٥/١٤٨اإلفصاح عن معاني الصحاح البن هبیرة (   )٤(
، ومن دعا ) من سّن سّنة حسنة أو سیئةً ٦قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب العلم)، باب ( سند الحدیث:   )٥(

  ):٢٦٧٤إلى هًدى أو ضاللة، رقم (
اِهللا ْبِن َیِزیَد، َوَأِبي عبد اْلَحِمیِد، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن ُموَسى ْبنِ عبد َحدَّثَِني ُزَهْیُر ْبُن َحْرٍب، َحدَّثََنا َجِریُر ْبنُ 

َحى  ، عبد ، َعنْ -وهو: مسلم بن صبیح–الضُّ اِهللا، َقاَل: َجاَء َناٌس عبد َعْن َجِریِر ْبنِ الرَّْحَمِن ْبِن ِهَالٍل اْلَعْبِسيِّ
  ِمَن اْألَْعَراِب ِإَلى َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.

  
= 
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 ِإَلى َدَعا َمنْ ": َقالَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  ،رضي اهللا عنه ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ و 
ُقصُ  َال  تَِبَعُه، َمنْ  ُأُجورِ  ِمْثلُ  اْألَْجرِ  ِمنَ  َلهُ  انَ كَ  ُهًدى،  َضَالَلٍة، ِإَلى َدَعا َوَمنْ  َشْيًئا، ُأُجورِِهمْ  ِمنْ  َذِلكَ  يـَنـْ

ْثمِ  ِمنَ  َعَلْيهِ  َكانَ  ُقصُ  َال  تَِبَعُه، َمنْ  آثَامِ  ِمْثلُ  اْإلِ   .)١("َشْيًئا آثَاِمِهمْ  ِمنْ  َذِلكَ  يـَنـْ

" أي: الطریقة المرضیة التي ُیقتدى بها، والتمییز بین الحسنة ةنَ سَ ة الحَ نّ السُّ والمقصود بـ"
  .)٢(والسیئة یكون بموافقة أصول الشرع وعدمها

 ،الحسنة األمور سنّ  استحباب على الحثّ  في صریحان الحدیثان هذانقال النووي: "
 یوم إلى بها یعمل من كل أجر مثل له كان حسنةً  ةً سنّ  سنّ  من وأن ،السیئة األمور سنّ  وتحریم
 دعا من وأنّ  ،القیامة یوم إلى بها یعمل من كل وزر مثل علیه كان ئةً سیّ  ةً سنّ  سنّ  ومن ،القیامة

 ذلك كان سواء ،تابعیه آثام مثل علیه كان ضاللةٍ  إلى أو ،متابعیه أجور مثل له كان ىهدً  إلى
 أو ،عبادةٍ  أو ،علمٍ  تعلیم ذلك نكا وسواء ،إلیه مسبوقا كان أم ابتدأه الذي هو والضاللة الهدى

  .)٣("ذلك غیر أو ،أدبٍ 

وال یشترط كتابة أجر محیي السنة والدال على هدى أن یفعل األمر في حیاته، بل یشمل 
  .)٤(أن ُیفعل في حیاته أو بعد مماته إلى قیام الساعة

تزل ویظهر بهذا فضل الصحابة والتابعین لهم بإحسان من العلماء والصلحاء الذین لم 
  األمة تقتدي بهم، وتهتدي بسننهم إلى قیام الساعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  تخریج الحدیث:

من طریق أبي معاویة محمد بن خازم الضریر عن األعمش عن أبي  -في الموضع السابق–أخرجه مسلم 
  وه.الضحى مسلم بن صبیح به بنح

 من طریق یحیى بن سعید عن محمد بن أبي إسماعیل عن -عقب الموضع السابق–وأخرجه مسلم أیًضا 
  الرحمن بن هالل به بنحوه.عبد

) من سّن سّنة حسنة أو سیئًة، ومن دعا ٦قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب العلم)، باب ( سند الحدیث:   )١(
  ):٢٦٧٥إلى هًدى أو ضاللة، رقم (

، َقاُلوا: َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل َیْعُنوَن اْبَن َجْعَفٍر، -وهو: علي–ا َیْحَیى ْبُن َأیُّوَب، َوُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد، َواْبُن ُحْجٍر َحدَّثَنَ 
، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، -الرحمن بن یعقوبعبد وهو:–، َعْن َأِبیِه -الرحمن بن یعقوبعبد وهو: ابن–َعِن اْلَعَالِء 

  ُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقال، وذكر الحدیث.َأنَّ رَ 
  تخریج الحدیث:

  تفّرد به مسلم دون البخاري.
  ).١/٩٠حاشیة السندي على سنن ابن ماجه (   )٢(
 ).٢٢٧- ١٦/٢٢٦شرح النووي على صحیح مسلم (   )٣(
  ).١٦/٢٢٧انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (   )٤(
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 مضاعفة من -أي: النبي صلى اهللا علیه وسلم– له أن الحدیث من ملِ وعُ ن: "یقول ابن عّال 
 ثواب مثل له أنّ  وذلك ؛دٌّ حَ  هیحدّ  وال ،عقلٌ  به یحیط ال ما أمته أعمال مضاعفة بحسب الثواب

 وهكذا القیامة، یوم إلى ثوابه لهم المضاعف بعدهم من لیهع دلوا وما عملوه لما بالنسبة أصحابه
 مرتبة أهل كلّ  فضل عظیم علمیُ  ومنه ،األمة انقضاء عند عنه غینالمبلّ  مراتب من مرتبةٍ  كلّ  في

 على والمتقدمین الخلف على السلف فضل لتعلم لهفتأمّ  بعدهم، من دبتعدّ  دالمتعدّ  المتضاعف
  .)١("المتأخرین

)، فهو عندي اللهم اجعلني من أئمة المتقینبر: "أما قول بن عمر: (العبد یقول ابن
 الحسنة األسوة هذا وفي)، ٧٤(الفرقان:  M �    ~   }L: وجلّ  عزّ  اهللا قول من مأخوذٌ 

 أجره له كان الخیر في اإمامً  كان وٕاذا ،الخیر في اإمامً  یكون أن إلى تدعوه المؤمن همة تكون أنّ 
  .)٢("عنه وأجزاه علمه فیما به وائتمّ  ،علمه بما عمل من وأجر

للقرآن  رضي اهللا عنه ومن أوجه السنة الحسنة التي ذكرها العلماء: جْمع أبي بكر الصّدیق
 ،فضائله في یعد بأنه جزم ،ذلك من بكر أبو فعله ما المنصف لتأمّ  ذاالكریم، یقول ابن حجر: "إ

 نْ مَ  رُ جْ أَ وَ  اهَ رُ جْ أَ  هُ لَ فَـ  ةً نَ سَ حَ  ةً نّ سُ  نّ سَ  نْ مَ ( :موسل علیه اهللا صلى قوله لثبوت ؛منقبته بعظیم هوینوّ 
 من بكر ألبي كان وقد ،القیامة یوم إلى أجره مثل له وكان إال بعده أحدٌ  القرآن جمع فما )،اهَ بِ  لَ مِ عَ 

  .)٣("ورسوله اهللا بجوار ویرضى ،جواره الدغنة بنا لىع یردّ  أن معه اختار ما القرآن بقراءة االعتناء
  

  : العفو في القصاص والجراحات.ثامنلمطلب الا
M  Ñ   Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë فقال: أمر اهللا المسلم بالتسامح والتغافر بین المسلمین، 

ÒL  :ومن األمور التي رغبت الشریعة بالعفو فیها: القصاص والجراحات، )، ٤٣(الشورى
  ورتبت علیه أجوًرا عّدة.

 اَألْنَصارِ  ِمنَ  َرُجلٍ  ِسنَّ  ُقَرْیشٍ  ِمنْ  َرُجلٌ  َدقَّ قال:  )٤(دمِ حْ ر سعید بن یُ فَ فعن أبي السَّ 
 ِإنَّا: ُمَعاِوَیةُ  َقالَ  ِسنِّي، َدقَّ  َهَذا ِإنَّ  الُمْؤِمِنیَن، َأِمیرَ  َیا: ِلُمَعاِوَیةَ  َفَقالَ  ُمَعاِوَیَة، َعَلْیهِ  َفاْسَتْعَدى

 َوَأُبو ِبَصاِحِبَك، َشْأَنكَ : ُمَعاِوَیةُ  َلهُ  َفَقالَ  ُیْرِضِه، َفَلمْ  َمُه،َفَأْبرَ  ُمَعاِوَیةَ  َعَلى اآلَخرُ  َوَأَلحَّ  َسُنْرِضیَك،
 َرُجلٍ  ِمنْ  َما": َیُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : الدَّْرَداءِ  َأُبو َفَقالَ  ِعْنَدُه، َجاِلٌس  الدَّْرَداءِ 

                                                           
 ).٢/٤٤٦البن عالن (دلیل الفالحین    )١(
 ).٢/٥٤٢البر (عبد االستذكار البن   )٢(
  ).٩/١٣فتح الباري البن حجر (   )٣(
 ).٥/٧٠هـ). السیر للذهبي ( ١١٣هو الشیخ أبو الّسْفر سعید بن ُیحمد الهْمداني الكوفي، (ت    )٤(
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قُ فَـ  َجَسِدهِ  ِفي ِبَشْيءٍ  ُيَصابُ  : اَألْنَصاِريُّ  َقالَ  ،"َخِطيَئةً  ِبهِ  َعْنهُ  َوَحطَّ  َدرََجةً  ِبهِ  اللَّهُ  َرفـََعهُ  ِإالَّ  ِبهِ  َيَتَصدَّ
 اَأَذُرهَ  َفِإنِّي: َقالَ ، َقْلِبي َوَوَعاهُ  ُأُذَنايَ  َسِمَعْتهُ : َقالَ  َوَسلََّم؟ َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  ِمنْ  َسِمْعَتهُ  َأَأْنتَ 

  .)١(َلهُ 

اِمتِ  ْبنِ  عبادة َعنو   َمنْ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه الصَّ
قَ  ُأْعِطَي بَِقْدِر َما ، ولفظ الطبراني: ")٢("ُذنُوبِهِ  ِمنْ  َذِلكَ  بَِقْدرِ  َعْنهُ  اهللاُ  َكفَّرَ  ِبَشْيءٍ  َجَسِدهِ  ِمنْ  َتَصدَّ

ق به   .)١("َتَصدَّ
                                                           

جاء في العفو، رقم ) ما ٥قال اإلمام الترمذي في سننه (كتاب أبواب الدیات)، باب ( سند الحدیث:   )١(
)١٣٩٣:(  

ٍد َقاَل: َحدَّثََنا اللَِّه ْبُن الُمَباَرِك َقاَل: َحدَّثََنا ُیوُنُس ْبُن َأِبي ِإْسَحاَق َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو عبد َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
  ، وذكر الحدیث.- وهو: سعید بن یحمد–السََّفِر 

  تخریج الحدیث:
) من طریق وكیع بن ٣٥) العفو في القصاص، رقم (٣٥نه (كتاب الدیات)، باب (أخرجه ابن ماجه في سن

) عن وكیع، والبیهقي في السنن ٢٧٥٣٤)، وأحمد في المسند رقم (٤الجراح، وابن أبي شیبة في مسنده رقم (
  الرحمن.عبد ) من طریق شیبان بن١٦٠٥٥الكبرى رقم (

  بنحوه. كالهما: (وكیع، شیبان) عن یونس بن أبي إسحاق به
  دراسة رجال اإلسناد: 

 ) وهو صدوق.١٥٥سبقت ترجمته ص ( یونس بن أبي إسحاق: -
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
كما في العلل الكبیر –إسناده ضعیف لالنقطاع بین أبي السفر وأبي الدرداء، وممن نّص على ذلك البخاري 

  ).١١/١٠٢( )، والمزي في تهذیب الكمال٣٨٥ص ( - للترمذي
    لكن یشهد له الحدیث الذي بعده، وعلیه فالحدیث حسٌن لغیره.

  ):١١٠٨١قال اإلمام النسائي في السنن الكبرى رقم ( سند الحدیث:   )٢(
–، َعِن الشَّْعِبيِّ -وهو: ابن مقسم–، َعْن ُمِغیَرَة -الحمیدعبد وهو: ابن–َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر، َعْن َجِریٍر 

اِمِت، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.-عامر بن شراحیل وهو:   ، َعِن اْبِن الصَّ
  تخریج الحدیث:

) عن إسماعیل أبي معمر الهذلي، والشاشي في المسند رقم ٢٢٧٩٤أخرجه أحمد في المسند رقم (
  خیثمة زهیر بن حرب.) من طریق أبي ٦/٤١)، والبغوي في تفسیره (١٣١٦(

  كالهما: (أبو معمر، أبو خیثمة) عن جریر به بمثله.
  دراسة رجال اإلسناد:

 رجاله كلهم ثقات. -
 

= 
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ومعنى الحدیث: أن من جنى علیه إنساٌن كأن قطع منه عضًوا أو أزال منفعته فعفا عنه 
لوجه اهللا أثابه اهللا تعالى علیه بقدر الجنایة، ویحتمل أن المراد بالتصدق بذلك أن یباشر بعض 

  .)٢(الطاعة ببعض ببدنه كأن یزیل األذى عن الطریق بیده فیثاب بقدر ذلك

 في طيعْ أُ  ،الجاني عن افعف ،بدنه في فقتاتّ  وجنایةٍ  مظلمةٍ  عن اعففإن یقول الصنعاني: "
  .)٣("األجور مضاعفة في اهللا كرم شأن هو ما على امضاعفً  قتصدّ  ما بقدر األجر من اآلخرة

وبمجموع ما سبق من الروایتین یّتضح جزاء من عفا وصفح في القصاص والجراح على 
  النحو التالي:

 ة.یرفعه اهللا بها درج -

 یحّط بها خطیئة، وربما تصل لمغفرة الذنوب كلها. -

  ُأعطي بقْدر ما تصّدق به من جسده. -

إذا عفا وأحسن،  األجر الجزیل لمستحقه بقوله: "إن اإلنسانویوضح ابن تیمیة سبب هذا 
 ،رّ الشّ  وٕارادة االنتقام وطلب والغلّ  الغّش القلب إلخوانه، ونقائه من  أورثه اهللا بذلك من سالمة

 باالنتقام له الحاصلة المنفعة على ،وآجًال  عاجًال  ومنفعته لذته یزید ما العفو حالوة من له لوحص
 فیصیر )،١٣٤(آل عمران:  M;  :  9L :تعالى قوله في ویدخل ،مضاعفةً  اأضعافً 
 بما یفرح فحینئذٍ  الدنانیر، من األوفً  علیه فعوض درهم منه أخذ من حال حاله ویصیر هللا، امحبوبً 

 نفسه، في یجده ذال ذلك أورثه إال لنفسه قط أحد انتقم ما أنه یعلمو  .یكون افرحً  أعظم علیه هللا منّ 
 باالنتقام، له الحاصل العزّ  من له وأنفع إلیه أحب بالعفو له الحاصل فالعزّ  تعالى اهللا أعزه عفا فإذا
 اباطنً  العزّ  یورث وهو طن،البا في ذلٌّ  والعفو ،ذال   الباطن في یورث وهو الظاهر، في عزٌّ  هذا فإن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  الحكم على الحدیث:

إسناده ضعیف، لالنقطاع بین عامر الشعبي وعبادة بن الصامت، وممن نّص على ذلك: العالئي في جامع 
  ).٣٢٢التحصیل رقم (

  ، وعلیه فالحدیث حسٌن لغیره.لكن یشهد له الحدیث السابق
  ): صحیح، فلعّله بشواهده.٦١٥١وقال األلباني في صحیح الجامع رقم (

)، والسیوطي في الفتح الكبیر رقم ٦/٤٧٣عزاه للطبراني في المعجم الكبیر: الهیثمي في مجمع الزوائد (   )١(
آلن، ولم أجد مسند عبادة )، ولم أقف علیه في المطبوع، فلعله في الجزء المفقود منه حتى ا١١٦٢٢(

 بالكامل في المطبوع أیًضا.
  ).٦/١٠٦انظر: فیض القدیر للمناوي (   )٢(
  ).١٠/١٧٩التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٣(
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 الناس عن عفا من وأن مذنب، ظالم نفسه هو یعلم أنو  العمل، جنس من الجزاء"، ثم قال: "و اوظاهرً 
 إساءتهم مع وٕاحسانه وصفحه عنهم عفوه أن شهد فإذا. له اهللا غفر لهم غفر ومن عنه، اهللا عفا
 ذنوبه، على إلیه ویحسن فح،ویص عنه فیعفو عمله، جنس من كذلك اهللا یجزیه ألن سبب إلیه

  .)١("الفائدة هذه العاقل ویكفي وصبره، عفوه علیه ویسهل
  

  : عتق العبد المؤمن واألمة المؤمنة.المطلب التاسع
للرقیق في الشریعة اإلسالمیة أحكاٌم خاّصٌة، وجعل االهتمام بالمسلم منهم من عظیم   

  هم من هذا الرّق.األمور، وجلیل األعمال، ومنها: عتقهم وتحریر 

 رَقـََبةً  َأْعَتقَ  َمنْ ": َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  ،رضي اهللا عنه ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ ف
  .)٢("ِبَفْرِجهِ  فـَْرَجهُ  َحتَّى النَّاِر، ِمنَ  ُعْضًوا ِمْنهُ  ُعْضوٍ  ِبُكلِّ  اللَّهُ  َأْعَتقَ  ُمْسِلَمًة،

: "ِفي اْألَْصِل العُنُق، فجِعلت ِكَناَیًة َعْن جمیِع َذاِت - ول ابن األثیركما یق– )الرقبة(و
  .)٣("َأَمةً ِللشَّْيِء ببعِضه، َفِإَذا َقاَل: أْعِتُق َرَقَبًة، َفَكَأنَُّه َقاَل أْعِتق َعْبًدا َأْو  تسِمیةً اإلنساِن؛ 

   .)٤(ك"رْ الكبائر بعد الشِّ ج بالّذْكر؛ ألنه محّل أكبر رْ قال بعض أهل العلم: "إنما خّص الفَ 

                                                           
 ) بتصّرف یسیٍر.١/١٦٩جامع المسائل البن تیمیة (   )١(
) قول اهللا تعالى {أو تحریر ٦، باب (كتاب كفارات األیمان)قال اإلمام البخاري في صحیحه ( سند الحدیث:   )٢(

  ):٦٧١٥رقبة} وأي الرقاب أزكى، رقم (
ُد ْبنُ  فٍ عبد َحدَّثََنا ُمَحمَّ ِد ْبِن ُمَطرِّ ، الرَِّحیم، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْیٍد، َحدَّثََنا الَوِلیُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن َأِبي َغسَّاَن ُمَحمَّ

َعِليِّ ْبِن ُحَسْیٍن، َعْن َسِعیِد ْبِن َمْرَجاَنَة، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه  َعْن َزْیِد ْبِن َأْسَلَم، َعنْ 
  َوَسلََّم َقاَل، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
) من طریق الولید بن مسلم ١٥٠٩) فضل العتق، رقم (٥أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب العتق)، باب (

  .به بمثله
من طریق عمر بن علي بن الحسین، وواقد بن محمد  -في الموضع السابق–وأخرجه مسلم في صحیحه 

  العمري عن سعید بن مرجانة به بنحوه.
 ).٢/٢٤٩النهایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر (   )٣(
  ).٦/٢٢١٣نقله القاري في المرقاة (   )٤(
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بالنسبة إلى باقي  ؛ ألّن الفرج حقیرٌ : "ذْكر الفرج تحقیرٌ وقال مظهر الدین الزیداني
، قال القاري معّلًقا: "واألظهر أن المراد بذكره المبالغة في تعّلق اإلعتاق بجمیع أعضاء )١(األعضاء"

  .)٢(بدنه"

َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا قال:  رضي اهللا عنه السَُّلِميِّ  عمرو بن عبسة َعْن َأِبي َنِجیحٍ 
َأيَُّما رَُجٍل ُمْسِلٍم َأْعَتَق رَُجًال ُمْسِلًما َفِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َجاِعٌل ِوَقاَء ُكلِّ َعْظٍم ِمْن "َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل: 

 ِر، َوَأيَُّما اْمَرَأٍة َأْعتَـَقِت اْمَرَأًة ُمْسِلَمًة فَِإنَّ اللََّه َجاِعٌل ِوقَاَء ُكلِّ ِعظَاِمِه َعْظًما ِمْن ِعظَاِم ُمَحرَّرِِه ِمَن النَّا
  .)٣("َعْظٍم ِمْن ِعظَاِمَها َعْظًما ِمْن ِعظَاِم ُمَحرَّرَِها ِمَن النَّاِر يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

یلة ال تُنال إال بعتق وفي "تقیید الّرقبة الُمْعَتقة بـ(اإلسالم) دلیٌل على أّن هذه الفض
، قال )٤("(المسلمة)، وٕان كان في عتق الرقبة الكافرة فضٌل، لكن ال یبلغ ما ُوِعد به هنا من األجر

                                                           
  ).٤/١٥٣الزیداني ( المفاتیح في شرح المصابیح لمظهر الدین   )١(
  ).٦/٢٢١٣مرقاة المفاتیح للقاري (   )٢(
  ):٣٩٦٥) أي الرقاب أفضل، رقم (١٤قال اإلمام أبو داود في سننه (كتاب العتق)، باب ( سند الحدیث:   )٣(

ُد ْبُن اْلُمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم، َحدَّثَِني َأِبي  وهو: ابن –، َعْن َقَتاَدَة -توائيوهو: هشام الدس–َحدَّثََنا ُمَحمَّ
َلِميِّ - دعامة السدوسي ، َعْن َأِبي َنِجیٍح السُّ ، َعْن َساِلِم ْبِن َأِبي اْلَجْعِد، َعْن َمْعَداَن ْبِن َأِبي َطْلَحَة اْلَیْعَمِريِّ

  َقال، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:

)، ورقم ١٧٠٢٢حمد في المسند رقم () عن هشام الدستوائي، وأ١٢٥٠أخرجه أبو داود الطیالسي رقم (
)، ورقم ٢٤٦٩)، والحاكم في المستدرك رقم (٧٢٧)، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار رقم (١٩٤٢٨(
) من طریق هشام الدستوائي، وابن المبارك في الجهاد ٢١٣١٠)، والبیهقي في السنن الكبرى رقم (٤٣٧١(

  ) من طریق سعید بن بشیر.٢٧٥١شامیین رقم () عن محمد بن یسار، والطبراني في مسند ال٢٢١رقم (
   جمیعهم: (هشام، محمد، سعید) عن قتادة به بنحوه.  

  وقال الحاكم عقبه: "صحیٌح على شرط الشیخین ولم یخّرجاه".
  دراسة رجال اإلسناد:

 ) وهو ثقة.٢٣٩: سبقت ترجمته ص (معاذ بن هشام -
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
  صحیح.إسناده 

  .- كما في التخریج–وممن صححه من العلماء: الحاكم في المستدرك 
  ).٣٦٣- ١٠/٣٦٢عون المعبود للعظیم آبادي (   )٤(
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، وألنه تمكیٌن للعبد المسلم من مقاصده وتفریغه، )١(القاري: "والتقیید باإلسالم، لیكون ثوابه أكثر"
یة منه للمسلمین، وأما تفریغه للتأمل فیسلم والوجه الظاهر في استحباب عتق الكافر تحصیل الجز 

  .)٢(فهو احتمالٌ 

ب: وفي الحدیث "فضل العتق، وأنه من أرفع األعمال، ومما ینّجي به اهللا من قال المهلّ 
 وٕان النار، من بالعتق للعبد المعتق فجوزي األعمال، جنس من تكون قد المجازاة أن وفیهالنار، 

  .)٣("اآلخرة في واجتنى علیه تصدق صدقة كانت
  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

الكالم في األفضل، قال المناوي: "، )٤(رجًال، وللمرأة أن تعتق أمرأةأن األفضل للرجل أن یعتق  .١
فلو أعتق رجٌل امرأة وعكسه كان كذلك، لكن المثلیة أولى، بل في بعض األحادیث ما یقتضي 

ر من المعاني العاّمة ما لیس في األنثى ؛ "ألّن في عتق الّذكَ )٥(تفضیل الّذَكر مطلًقا"
 .)٦(لصالحّیته للقضاء وغیره مما ال یصلح له اإلناث"

؛ لئّال یكون  .٢ قال الخطابي: "كان بعض أهل العلم یستحّب أن یكون العبد الُمْعَتق غیر خِصيٍّ
  .)٧(ناقص العضو، لیكون الُمْعِتق قد نال الموعود في عتق أعضائه كلها من النار"

  

  : تفطیر الصائم.العاشرب للمطا
، ومن باب تعظیمه أیًضا مضاعفة هلعظم عبادة الصوم عند ؛عند اهللا عظیمٌ  للصائم فضلٌ   

  أجر من فّطر صائًما بأن یكتب له أجر الصائم ال ینقص من أجره شیًئا.

 َمنْ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اللَّهُ  ىَصلَّ  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  رضي اهللا عنه الُجَهِنيِّ  َخاِلدٍ  ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ ف  
رَ  َأْجرِِه، ِمْثلُ  َلهُ  َكانَ  َصائًِما َفطَّرَ  ُقصُ  َال  َأنَّهُ  َغيـْ   .)٨("َشْيًئا الصَّائِمِ  َأْجرِ  ِمنْ  يـَنـْ

                                                           
 ).٦/٢٢١٣مرقاة المفاتیح للقاري (   )١(
  ).٦/٢٢١٣انظر: مرقاة المفاتیح للقاري (   )٢(
 ).١٦/١٣٩نقله ابن الملقن في التوضیح (   )٣(
  ).١٠/٣٦٣بادي (عون المعبود للعظیم آ   )٤(
  ).١/٤١٣التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (   )٥(
  ).٣/١٥٠فیض القدیر للمناوي (   )٦(
 ) بتصّرٍف یسیٍر.٤/٨١معالم السنن للخطابي (   )٧(
) ما جاء في فضل من فطر ٨٢قال اإلمام الترمذي في سننه (كتاب أبواب الصوم)، باب ( سند الحدیث:   )٨(

  ):٨٠٧صائًما، رقم (
= 



  المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر مطلقة 
 

٤٣٠ 

 الفصل الرابع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
–الَمِلِك ْبِن َأِبي ُسَلْیَماَن، َعْن َعَطاٍء عبد الرَِّحیِم ْبُن ُسَلْیَماَن، َعنْ عبد َقاَل: َحدَّثََنا - وهو: السريّ –َحدَّثََنا َهنَّاٌد   

  َم، وذكر الحدیث.، َعْن َزْیِد ْبِن َخاِلٍد الُجَهِنيِّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّ -وهو: ابن أبي رباح
  وقال عقبه: حدیث حسن صحیح.  
  تخریج الحدیث:  
) من طریق ١٧٤٦) في ثواب من فّطر صائًما، رقم (٤٥أخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب الصیام)، باب (  

) من ٢٣٢٨ابن أبي لیلى، وعبد الملك بن سلیمان، وحجاج بن منهال، وسعید بن منصور في سننه رقم (
)، وعبد بن حمید في ٢١٦٧٦)، ورقم (١٧٠٤٤)، ورقم (١٧٠٣٣د في المسند رقم (طریق حجاج، وأحم

)، والبزار في مسنده ١٧٤٤، والدارمي في مسنده رقم (-)٢٧٦كما في المنتخب من مسنده رقم (–مسنده 
 ) من طریق٧١)، والبیهقي في فضائل األوقات رقم (٢٠٦٤)، وابن خزیمة في صحیحه رقم (٣٧٧٥رقم (

)، ٥٢٦٧)، والطبراني في المعجم الكبیر رقم (٢٠٦٤ن سلیمان، وابن خزیمة في صحیحه رقم (الملك بعبد
) من طریق ابن أبي لیلى، والطبراني في ٧/٩٨)، وأبو نعیم األصبهاني في حلیة األولیاء (٥٢٦٨ورقم (

) من ٣٨٢)، والشهاب القضاعي في المسند رقم (٢٦٧)، وابن بشران في األمالي رقم (١٠٤٨األوسط رقم (
) من طریق یعقوب بن عطاء، والطبراني في المعجم الكبیر رقم ٧٧٠٠طریق معقل بن عبید اهللا، ورقم (

)، وأبو نعیم في حلیة األولیاء ٩٤) من طریق ابن أبي ذئب، والقطیعي في جزء األلف دینار رقم (٥٢٦٩(
  ) من طریق عمرو بن قیس.٣/٣٢٥(
سلیمان، حجاج، معقل، یعقوب، ابن أبي ذئب، عمرو بن قیس) عن الملك بن عبد جمیعهم: (ابن أبي لیلى،  

  عطاء به بنحوه.
  دراسة رجال اإلسناد:  

 عبد الملك بن أبي سلیمان:  -
، وهذا -"اْلَجاُر َأَحّق ِبُشْفَعِة َجارِهِ ولفظه: "–ثقٌة لم یتكّلم فیه سوى شعبة بن الحجاج، بسبب حدیث الشفعة 

 حسن غریب، وال نعلم أحًدا روى هذا الحدیث غیر) وقال: "١٣٦٩قم (الحدیث أخرجه الترمذي في سننه ر 
الملك بن أبي سلیمان، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحدیث، وال نعلم أحًدا تكلم فیه غیر شعبة عبد

  من أجل هذا الحدیث".
ث عن محمد بن عبید ): "قد أساء شعبة في اختیاره، حیث حدّ ١٢/١٣٢وقال الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد (

الملك بن أبي سلیمان؛ ألّن محمد بن عبید اهللا لم تختلف األئمة من أهل عبد اهللا العرزمي، وترك التحدیث عن
  الملك فثناؤهم علیه مستفیٌض، وحسن ذكرهم له مشهوٌر".عبد األثر في ذهاب حدیثه، وسقوط روایته، وأما

قال: إنه حدیٌث  -)٤/١٧٤نه الزیلعي في نصب الرایة (فیما نقله ع–وممن رّد على شعبَة ابُن الجوزي 
صحیٌح، وأنه ال منافاة بینه وبین روایة جابر المشهورة، وهي: "الشفعة في كّل ما ال ُیقسم، فإذا وقعت 

الملك إذا كان طریقهما واحدا وحدیث جابر المشهور، لم ینف فیه عبد الحدود فال شفعة"، فإّن في حدیث
بشرط تصرف الطرق. فنقول: إذا اشترك الجاران في المنافع: كالبئر، أو السطح، أو  استحقاق الشفعة إال

الملك، وٕاذا لم یشتركا في شيء من المنافع، فال شفعة، عبد الطریق، فالجار أحق بسقب جاره، لحدیث
كن الملك بسبب هذا الحدیث ال یقدح فیه فإنه ثقة، وشعبة لم یعبد لحدیث جابر المشهور. وطعن شعبة في

 من الحذاق في الفقه لیجمع بین األحادیث إذا ظهر تعارضها، إنما كان حافًظا".
  باقي رجال اإلسناد ثقات. -

= 
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وأطلق النبي صلى اهللا علیه وسلم اإلفطار ولم یقّیده، للداللة على حصول المقصود بأي شيٍء 
، وكافأه علیه أن یمنحه اهللا )١(أو مذقة لبن ، أو تمرٍة،كانت شربة ماء یفّطره قّل أو كثر، حتى ولو

  صائم دون أن ینقص من أجره شیًئا.أجر هذا ال

  .)٢("رالخیْ  على اللةوالدّ  وى،قْ التّ  على التعاون باب من هأنّ ووجه المضاعفة في هذا الثواب: "
  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

 أجر مثل علیه ینعِ فللمُ  ،برٍّ  عمل على مؤمًنا أعان من كلّ  أنّ : الفقه من فیه: "لطبريقال ا .١
ا أعان من فكلّ  صومه، على اهقوّ  أو صائًما رفطّ  فیمن كما ،العامل  على معتمًرا أو حاج 

 من بحقٍّ  قائًما أعان من وكذا .أجره مثل فله تمامه على به یأتي َحتَّى عمرته أو تهحجّ 
 سائر كذلك ثم ،به القائم أجر مثل فله بمعونته الباطل على علیهی َحتَّى بماله أو بنفسه الحقوق
 ومكروه المعاصي على المعونة فمثله البرّ  أعمال على المعونة حكم َذِلكَ  كان وٕاذا ،البرّ  أعمال

 .)٣("لعاملها ما مثل واإلثم الوزر من علیها للمعین تعالى الرب

 وٕاجابته اآلخرة على ألخیه إعانة به طرفْ یُ  أن عطاهیُ  ما قبول للصائم نبغيقال الصنعاني: "ی .٢
 .)٤("للعشاء دعاه إن
  

  

  

  

  

  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  الحكم على الحدیث:

  إسناده صحیح.   
    .-كما في التخریج–وممن صححه من العلماء: الترمذي   

)، التنویر شرح الجامع ١٣٦٨- ٤/١٣٦٧)، مرقاة المفاتیح للقاري (١٠/٢٦٩انظر: عمدة القاري للعیني (   )١(
  ).١٠/٣٢٩الصغیر للصنعاني (

  ).٤/١٣٨٦مرقاة المفاتیح للقاري (   )٢(
)، وابن الملقن في التوضیح لشرح الجامع الصحیح ٥/٥١نقله عنه ابن بطال في شرح صحیح البخاري (   )٣(

)١٧/٤٨٣.( 
 ).١٠/٣٢٩التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٤(
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  عشر: تجهیز الغازي واإلنفاق على أهله. لحاديا المطلب
عانة من وهب نفسه للجهاد إشرع اهللا الجهاد، ورّغب فیه لعظیم أجره، وندب الناس إلى   

ي أهله خیًرا أن یكون له والغزو، ومن أجل الترغیب في هذا جعل لكل من جّهز غازًیا أو خلفه ف
  أجر وثواب الغازي حتى یرجع.

: َیُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  رضي اهللا عنه اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ ف  
  .)١("يـَْرِجعَ  َأوْ  يَُموتَ  َحتَّى َأْجرِهِ  ِمْثلُ  َلهُ  َكانَ  َيْسَتِقلَّ، َحتَّى اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َغازِيًا َجهَّزَ  َمنْ "

، ومعنى )٢(: تحمیله، وٕاعداد ما یحتاج إلیه في غزوه")تجهیز الغازي(قال ابن األثیر: "
  .)٣(وال یبقى محتاًجا إلى شيٍء من آالته" یقدر على الغزو :": "أيیستقلّ "

                                                           
  ):٢٧٥٨) من جهز غازًیا، رقم (٣قال اإلمام ابن ماجه في سننه (كتاب الجهاد)، باب ( سند الحدیث:   )١(

ٍد َقاَل: َحدَّثََنا َلْیُث ْبُن َسْعٍد، عَ    اللَِّه ْبِن عبد ْن َیِزیَد ْبنِ َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة َقاَل: َحدَّثََنا ُیوُنُس ْبُن ُمَحمَّ
اللَِّه ْبِن ُسَراَقَة، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل عبد ِلیِد ْبِن َأِبي اْلَوِلیِد، َعْن ُعْثَماَن ْبنِ اْلَهاِد، َعِن اْلوَ 

  اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:   
)، والبزار في مسنده رقم ١٢٦في المسند رقم ()، وأحمد ١٩٥٥٣أخرجه ابن أبي شیبة في مصّنفه رقم (  

وعنه البیهقي في السنن –) ٢٤٤٧)، والحاكم في المستدرك رقم (٢٥٣)، وأبو یعلى في مسنده رقم (٣٠٤(
كما في المنتخب منه رقم –من طریق اللیث بن سعد، وعبد بن حمید في مسنده  -)١٨٥٧١الكبرى رقم (

  العزیز الدراوردي.عبد ) من طریق٩٢(، وابن أبي عاصم في الجهاد رقم -)٣٤(
  اهللا به بنحوه.عبد العزیز) عن یزید بنعبد كالهما: (اللیث،

  دراسة رجال اإلسناد:
 الولید بن أبي الولید: -

وثقه ابن معین، وأبو زرعة، والعجلي، ویعقوب بن سفیان، والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات وزاد: ربما 
  ابن حجر: لین الحدیث.خالف على قلة روایته، وقال 

)، الثقات للعجلي رقم ٩/٢٠)، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم (٥١٥٨رقم ( - روایة الدوري–تاریخ ابن معین 
)، ٥/٤٩٤)، الثقات البن حبان (٢/٣٥٦)، الكاشف للذهبي (٢/٤٥٨)، المعرفة والتاریخ للفسوي (١٩٤٩(

  ).٧٤٦٤تقریب التهذیب البن حجر رقم (
  و ثقة، ولم أجد من سبق ابن حجر في تلیینه.قال الباحث: ه

 باقي رجال اإلسناد ثقات. -
  الحكم على الحدیث:

اهللا بن سراقة وبین جّده ألمه عمر بن الخطاب، وممن نّص عبد إسناده ضعیٌف، لالنقطاع بین عثمان بن
  ).٥٠٨)، وانظر: جامع التحصیل للعالئي رقم (١٩/٤١٣على ذلك: المزي في تهذیب الكمال (

  یشهد له الحدیث التالي، وعلیه؛ فالحدیث حسٌن لغیره.و 
  ).١/٣٢١النهایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر (   )٢(
 ).٢/١٧٢حاشیة السندي على سنن ابن ماجه (   )٣(
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  قال ابن حجر: " أفاد هذا الحدیث فائدتین:
  ).حتى یستقلّ ّتٌب على تمام التجهیز، وهو المراد بقوله: (إحداهما: أّن الوعد المذكور مر 

  .)١(تنقضي تلك الغزوة" أن ثانیهما: أنه یستوي معه في األجر إلى

 َغازِيًا َجهَّزَ  َمنْ ": َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ : َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  َخاِلدٍ  ْبنِ  َزْیدِ وعن 
  .)٢("َغَزا فـََقدْ  ِبَخْيرٍ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َغازِيًا َخَلفَ  َوَمنْ  َغَزا، فـََقدْ  اللَّهِ  لِ َسِبي ِفي

": "أي: حصل له أجٌر بسبب الغزو، وهذا األجر یحصل بكل جهاٍد، َفَقْد َغزَاومعنى "
وسواء قلیله وكثیره، ولكّل خالٍف له في أهله بخیر من قضاء حاجة لهم، وٕانفاق علیهم، أو 

  .)٣(مساعدتهم في أمرهم، ویختلف قْدر الثواب بقّلة ذلك وكثرته"

 َفطَّرَ  َمنْ ": َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  ،رضي اهللا عنه اْلُجَهِنيِّ  َخاِلدٍ  ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ و 
ُقصَ  َأنْ  رِ َغيْ  ِمنْ  الصَّائِِم، َأْجرِ  ِمْثلُ  َلُه، ُكِتبَ  َأوْ  َلُه، َكانَ  َصائًِما،  َجهَّزَ  َوَمنْ . َشْيًئا الصَّائِمِ  َأْجرِ  ِمنْ  يـَنـْ
ُقصُ  َال  َأنَّهُ  ِفي اْلَغاِزي َأْجرِ  ِمْثلُ  َلُه، ُكِتبَ  َأوْ  َلُه، َكانَ  اللَِّه، َسِبيلِ  ِفي َغازِيًا   .)٤("َشْيًئا اْلَغاِزي َأْجرِ  ِمنْ  يـَنـْ

                                                           
 ).٦/٥٠فتح الباري البن حجر (   )١(
) فضل من جهز غازًیا أو ٣٨قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الجهاد والسیر)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

  ):٢٨٤٣خلفه بخیر، رقم (
–، َقاَل: َحدَّثَِني َیْحَیى - وهو: المعّلم–، َحدَّثََنا الُحَسْیُن -وهو: ابن سعید–الَواِرِث عبد َحدَّثََنا َأُبو َمْعَمٍر، َحدَّثََنا

، َقاَل: َحدَّثَِني ُبْسُر ْبُن - بن عوف الرحمنعبد وهو: ابن–، َقاَل: َحدَّثَِني َأُبو َسَلَمَة -وهو: یحیى بن أبي كثیر
  َسِعیٍد، َقاَل: َحدَّثَِني َزْیُد ْبُن َخاِلٍد َرِضَي اللَُّه َعْنه، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
) فضل إعانة الغازي في سبیل اهللا بمركوب وغیره، ٣٨أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب اإلمارة)، باب (

  ) من طریق یزید بن زریع عن حسین المعلم به بمثله.١٨٩٥وخالفته في أهله بخیر، رقم (
  ).١٣/٤٠شرح النووي على صحیح مسلم (   )٣(
  ): ٢١٦٧٦قال اإلمام أحمد في المسند رقم ( سند الحدیث:   )٤(

، َعْن -وهو: ابن أبي رباح–، َحدَّثََنا َعَطاٌء -وهو: ابن أبي سلیمان–اْلَمِلِك عبد َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َسِعیٍد، َعنْ 
، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر الحدیث.   َزْیِد ْبِن َخاِلٍد اْلُجَهِنيِّ

  تخریج الحدیث:
)، ورقم ١٧٠٣٣أخرجه سعید بن منصور في سننه من طریق حجاج بن منهال، وأحمد في المسند رقم (

، والبزار في مسنده رقم - )٢٧٦( كما في المنتخب منه رقم–)، وعبد بن حمید في مسنده ١٧٠٤٤(
 ) من طریق٥٢٧٢)، والطبراني في المعجم الكبیر رقم (٢٠٦٤)، وابن خزیمة في صحیحه رقم (٣٧٧٥(

  الملك بن أبي سلیمان.عبد
  الملك) عن عطاء به بنحوه.عبد كالهما: (حجاج،

= 
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  .)١("اهللا أعداء مع المجاهدة معنى في ماالنخراطه الغازي؛ سلك في الصائم نظمقال الطیبي: "
وقال الصنعاني: "ضّم الصائم إلى المجاهد؛ ألّن الكّل جهاٌد، ذلك لجیش األعداء، واآلخر 

  .)٢(لجیش الشهوات"
 ومتاعه براحلته :یعني ،اغازیً  اإلنسان جهز فإذا والتقوى، البرّ  على التعاون منكله " هذاو 

 أهله في خلفه من وكذلك. الخیر على أعانه ألنه ؛الغازي أجر له كتب :أي غزا، فقد وسالحه
 حاجاتهم، عند یكون من أهله علیه أشكل ولكنه ،یغزو أن أراد الغازي أن لو :یعني غزا، فقد بخیر

 أجر له یكون خلفه الذي هذا فإن بخیر، أهلي في اخلفني: وقال المسلمین من رجًال  فانتدب
   .)٣("أعانه ألنه الغازي؛

 ِإَلى َبْعثًا َبَعثَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  ،رضي اهللا عنه اْلُخْدِريِّ  َسِعیدٍ  ِبيأَ  َعنْ و 
نَـُهَما َواْألَْجرُ  َأَحُدُهَما، َرُجَلْينِ  ُكلِّ  ِمنْ  لِيَـْنَبِعثْ ": َفَقالَ  ُهَذْیٍل، ِمنْ  َلْحَیانَ  َبِني   .)٤("بـَيـْ

 ابعثً  إلیهم فبعث ،اكفارً  الوقت ذلك في كانوا لحیان بني أن على ءالعلما اتفقیقول النووي: "
 رجلین كل من :بقوله المراد وهو ،عددها نصف قبیلة كل من لیخرج :البعث لذلك وقال ،یغزونهم
  .)٥("بخیرٍ  أهله في الغازي المقیم خلف إذا ما على محمولٌ  فهو بینهما األجر كون وأما ،أحدهما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
  دراسة رجال اإلسناد:

 ) وهو ثقة.٤٩٣سبقت ترجمته ص (عبد الملك بن أبي سلیمان:  -
 باقي رجال اإلسناد ثقات. -

  الحكم على الحدیث:
   إسناده صحیح.

 ).٥/١٥٨٨شرح المشكاة للطیبي (   )١(
  ).١٠/٣٣٠التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني (   )٢(
  ).٢/٣٧٤شرح ریاض الصالحین البن عثیمین (   )٣(
إعانة الغازي في سبیل اهللا ) فضل ٣٨قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب اإلمارة)، باب ( سند الحدیث:   )٤(

    ):١٨٩٦بمركوب وغیره، وخالفته في أهله بخیر، رقم (
ْبُن َأِبي َكِثیٍر، َحدَّثَِني َحدَّثََنا ُزَهْیُر ْبُن َحْرٍب، َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل اْبُن ُعَلیََّة، َعْن َعِليِّ ْبِن اْلُمَباَرِك، َحدَّثََنا َیْحَیى 

، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َبَعَث َبْعثًا ِإَلى َبِني َأُبو َسِعیٍد َمْوَلى الْ  ، َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َمْهِريِّ
  َلْحَیاَن ِمْن ُهَذْیٍل َفَقال، وذكر الحدیث.

  تخریج الحدیث:
، عن یحیى بن أبي الوارث بن سعید، عن الحسین المعّلمعبد من طریق -في الموضع السابق–أخرجه مسلم 

 كثیر به بنحوه.
  ).١٣/٤٠شرح النووي على صحیح مسلم (   )٥(
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كذلك ضاعف لهم الوزر، خلف المجاهدین في أهلیهم خیًرا، من أوكما ضاعف اهللا أجر 
 ِنَساءِ  ُحْرَمةُ ": َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ ب رضي اهللا عنه قال: یْ صَ دة بن الحُ یْ رَ فعن بُ 

 اْلُمَجاِهِدينَ  ِمنَ  َرُجًال  َيْخُلفُ  اْلَقاِعِدينَ  ِمنَ  رَُجلٍ  ِمنْ  َوَما أُمََّهاتِِهْم، َكُحْرَمةِ  اْلَقاِعِدينَ  َعَلى اْلُمَجاِهِدينَ 
َيُخونُهُ  َأْهِلهِ  ِفي   .)١("؟ظَنُُّكمْ  َفَما َشاَء، َما َعَمِلهِ  ِمنْ  فـََيْأُخذُ  اْلِقَياَمِة، يـَْومَ  َلهُ  ُوِقفَ  ِإالَّ  ِفيِهْم، فـَ

 ،وخلوةٍ  ،مٍ رّ مح نظرٍ  من بریبةٍ  لهنّ  ضالتعرّ  تحریم :أحدهما ؛شیئین في هذاقال النووي: "
 یترتب ال التي حوائجهن وقضاء إلیهنّ  واإلحسان هنّ برّ  في :والثاني ،ذلك وغیر ،مٍ محرّ  وحدیثٍ 

 ِإالَّ بقوله: "لمن یخونّهن  لذلك كانت العقوبة. )٢("ونحوها ریبةٍ  إلى بها یتوصل وال ،مفسدة علیها
 ذأخْ  في رغبته في ونتظنّ  ما"، ومعناه: "؟ظَنُُّكمْ  َفَما َشاَء، امَ  َعَمِلهِ  ِمنْ  فـََيْأُخذُ  اْلِقَياَمِة، يـَْومَ  َلهُ  ُوِقفَ 

  .)٣("أعلم واهللا ،أمكنه إن اشیئً  منها يبقیُ  ال يأ ،المقام ذلك يف منها واالستكثار حسناته
  ومن فوائد أحادیث هذا المطلب:

 قال النووي: "فیه الحث على اإلحسان إلى من فعل مصلحًة للمسلمین أو قام بأمٍر من .١
 ید ومد الغزاة، مساعدة في شارك من كلّ  أنّ الرباط والجهاد، و" ، وبخاصة:)٤(مهماتهم"

 اهللا فإن وأوالدهم، أهلهم بكفالة أو بالسالح، وتجهیزهم بالمال، بإمدادهم للمجاهدین المعونة
 .)٥("المجاهد أجر مثل یمنحه

شهداء الذي قضوا نحبهم شهداء، ال وأبناء " زوجاتَغازِيًا َخَلفَ  َوَمنْ  یدخل في عموم قوله: " .٢
م، وٕاخالفهم خیًرا، یدّل علیه حدیث أنس بن مالك رضي اهللا واإلحسان إلیه مفالمطلوب بّره

 َعَلى ِإالَّ  ُسَلْیمٍ  ُأمِّ  َبْیتِ  َغْیرَ  ِباْلَمِدیَنةِ  َبْیتًا َیْدُخلُ  َیُكنْ  َلمْ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َأنَّ عنه 

                                                           
) حرمة نساء المجاهدین وٕاثم من ٣٩قال اإلمام مسلم في صحیحه (كتاب اإلمارة)، باب ( سند الحدیث:   )١(

  ):١٨٩٧خانهم فیهّن، رقم (
، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن -وهو: الثوري–، َعْن ُسْفَیاَن -وهو: ابن الجراح–َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َحدَّثََنا َوِكیٌع   

  حدیث.َمْرَثٍد، َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن ُبَرْیَدَة، َعْن َأِبیِه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، وذكر ال
  تخریج الحدیث:  
حیى بن آدم عن مسعر بن كدام عن علقمة بن مرثد به من طریق ی -في الموضع السابق–أخرجه مسلم   

 بنحوه. 
  ).١٣/٤٢شرح النووي على صحیح مسلم (   )٢(
  ).١٣/٤٢( المصدر السابق   )٣(
 ).١٣/٤٠( المصدر السابق   )٤(
  ).٤/٩٧منار القاري لحمزة قاسم (   )٥(
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، قال ابن المنیر معّلًقا على هذا )٢("َمِعي )١(َأُخوَها قُِتلَ  َأْرَحُمَها ِإنِّي": َفَقالَ  َلُه، َفِقیلَ  اِجِه،َأْزوَ 
 وسلم علیه اهللا صلى والنبي ،موته بعد أو ،حیاته في یكون أن من أعمّ  ذلكالدخول بقوله: "

 بخیر أهله في خلفه أنه ففیه ،معه قتل أخاها بأنّ  ذلك ویعلل ،بزیارتها سلیم أم قلب یجبر كان
 .)٣("وسلم علیه اهللا صلى عهده حسن من وذلك ،وفاته بعد

                                                           
 ).٦/٥١لباري البن حجر (قال ابن حجر: هو حرام بن ملحان، قتل في غزوة بئر معونة. انظر: فتح ا   )١(
) فضل من جّهز غازًیا، أو ٣٨قال اإلمام البخاري في صحیحه (كتاب الجهاد والسیر)، باب ( سند الحدیث:   )٢(

  ):٢٨٤٤خلفه بخیٍر، رقم (
اٌم  َأَنٍس َرِضَي اللَُّه  اللَِّه، َعنْ عبد ، َعْن ِإْسَحاَق ْبنِ -وهو: ابن یحیى–َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل، َحدَّثََنا َهمَّ

  َعْنُه: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم، وذكر الحدیث.
  تخریج الحدیث:  

) من فضائل أم سلیم أم أنس بن مالك وبالل ١٩أخرجه مسلم في صحیحه (كتاب فضائل الصحابة)، باب (
 یحیى به بمثله.) من طریق عمرو بن عاصم عن همام بن ٢٤٥٥رضي اهللا عنهما، رقم (

 ).٦/٥١نقله ابن حجر في الفتح (   )٣(



  النتائج والتوصیات 
 

٤٣٧ 

 الخاتمة

 
  * َرزَقـََنا اهللاُ ُحْسنَـَها َوزِيَاَدة *

هو البحث قد انتهى أجله، ووصل للحّد الذي ُقّدر له، وها هو الباحث قد ألقى عصا  ها
ردة في السنة النبویة، وبعد دراسة هذه مع أحادیث مضاعفة األجور الوا التسیار بعد ترحالٍ 

یمكن للباحث أن یسجل أبرز النتائج التي توصل إلیها من خالل هذه األحادیث دراسة موضوعیة 
  من خالل النقاط التالیة : یوصي بها طلبة العلم الدراسة، وأبرز التوصیات التي

  أوًال: النتائج التي توصل إلیها الباحث من خالل الدراسة.
المحّمدیة، ومن  مضاعفة األجور في الشریعة اإلسالمیة من أجّل النعم على هذه األمةُتعّد  .١

 أعظم خصائصها التي تمّیزت بها على سائر األمم السابقة.

تكثیر ثواب األعمال بأجوٍر عاّمٍة وخاّصٍة، لعمٍل التعریف الجامع لمضاعفة األجور هو:  .٢
 .لزمان، والمكان، وقْصد الفاعل ونّیتهواجٍب أو مندوٍب إلیه شرًعا، تختلف باختالف ا

یكاد ینعقد اإلجماع عند علماء األمة على إثبات هذه المضاعفة لألجر، ولم یخالف في ذلك  .٣
 لعدم اعتبار قولهم في هذا الباب. ؛إال قّلة قلیلة رّد علیهم القرطبي في تفسیره ولم یذكرهم

وهي مضاعفة الحسنة إلى مال أول أنواع المضاعفة هي المضاعفة العامة في جمیع األع .٤
 عشر حسنات، وهي أقل الموعود من اهللا كما دّلت علیه نصوص الكتاب والسنة.

المضاعفة الخاصة، وهي مضاعفة زائدة على المضاعفة العامة،  المضاعفة العامة یأتي بعد .٥
 على أنواع:وتأتي 

فة من تبدأ هذه المضاعمضاعفة خاصة ألعمال خاصة وبأجوٍر محّددة ومتنّوعة:  - 
 .مضاعفة األجر مرتین حتى تصل ملیون حسنة، واهللا یضاعف لمن یشاء

كالمضاعفة بأجر حجٍة، أو عمرٍة، أو حّجٍة وعمرٍة مًعا، المضاعفة بأجور عباداٍت أخرى:  -
 وأجر قیام وصیام سنٍة كاملٍة مًعا، وأجر صیام الدهر، وأجر قیام لیلة.

كمضاعفة األجر بمغفرة الذنوب المتقّدمة، أو المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر مطلقٍة:  - 
المتقدمة والمتأخرة، ومضاعفة األجر باستمرار عمله بعد الموت وعدم انقطاعه، ومضاعفة 

 األجور بالثواب العام غیر المقّید.

 من أسباب المضاعفة التي نّص علیها العلماء: .٦

 ُحْسُن إسالم المؤمن وفْضله وقّوة إیمانه وٕاخالصه. -



  النتائج والتوصیات 
 

٤٣٨ 

 الخاتمة

 نة والحاجة إلیها.نْفع الحس -

 مشقة الحسنة الحاصلة بأدائها. -

 التحویل وتعّدي الّنْفع إلى الغیر. -

 شرف الزمان كشهر رمضان. -

 شرف المكان كمكة والمدینة والقدس. -

 شرف العمل ومكانته. -

  قوة دفع العمل للمعارضات. -

 الحكمة الشرعیة من المضاعفة: .٧

 مم السابقة.تعویض األمة عن ِقَصِر أعمارها بالنسبة ألعمار األ -

 رحمة اهللا بالعبد حتى ال یهلك في اآلخرة؛ لكثرة سیئاته. -

 زیادة الثواب والكرامة. -

 الّتْخِفیف على الَعْبِد في الحساب. -

وْجه إدخال مغفرة الذنوب في المضاعفة هو تبدیل اهللا ذنوب العبد إلى حسنات بعد توبته  .٨
اء أهل السنة، ودّل علیه ظواهر وٕاسالمه، وهو تبدیل على الحقیقة كما نّص على ذلك علم

 النصوص في الكتاب والسنة.

األعداد الواردة في مضاعفة األجور ال مفهوم لها أمام سعة رحمة اهللا وعظیم فضله، وُتحمل  .٩
  هذه األعداد على أقّل الموعود بعد المضاعفة العامة، واهللا یضاعف لمن یشاء.

 ثانیًا : التوصیات :
سنة وعلومها االهتمام بالدراسات الموضوعیة ذات الصلة یوصي الباحث المشتغلین بال .١

 بحاجات الناس وعرضها بأسلوب یرغب الناس بالعمل بها.

طلبة العلم بالتوسع في مباحث هذه األطروحة، وٕافراد بعض مباحثها في  كما ویوصي .٢
دراسات مستقلة متوسعة تخدم السنة وعلومها من جهٍة، وتقرب فوائدها للناس من جهة 

 أخرى.



 

  
  
  
  

  الفهارس العامة
  

 فهرس اآلیات القرآنیة.  -أوالً 
 فهرس األحادیث النبویة. - ثانیاً 
 فهرس الرواة المترجم لهم.  -ثالثاً 
 فهرس األعالم المترجم لهم. - رابعاً 

 فهرس المصادر والمراجع. - خامساً 
 فهرس الموضوعات. -سادسًا 
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 الفهارس العامة

  أوًال:
  اآليات القرآنيةفهرس 

  الصفحة  رةالسو   اآلیة

MC  B   A  @  ?  >   =  <  ;L   :٣٢١  )٧(الفاتحة  

M7  6  5  4   3L   :١٦٧  )٣٠(البقرة  
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°  ¯±  ²  ¶  µ  ´  ³L  

  ١٣  )١١٠(البقرة: 

M  ¯   ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §L   :١٠٤  )١٨٥(البقرة  

M,  +   *  )L   :٢٩٩  )١٩٧(البقرة  

 M(   '  &  %  $  #  "  !L   :البقرة)٩٥  )٢٣٨  

 M¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ  ´À    Á
Å  Ä  Ã  ÂL  

   أ  )٢٤٥(البقرة: 
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M@  ?  > E   D  C   B  AL   :٤٠٣  )٣١(آل عمران  
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  الصفحة  رةالسو   اآلیة

 M  F  E  D  C   B  A  @  ?    >  =  <  ;  :
R  Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H  GS    U  T

Y      X  W  VL  

  ٥٩  )٦٤(آل عمران: 

 M '  &  %  $   #  "  !L   :٨٣  )٩٢(آل عمران  

M ¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |L   :٢٢٠  )٩٧(آل عمران  

M;  :  9L   :٤٢٦  )١٣٤(آل عمران  

M  q  p  o  n  mL   :٣٦٧  )١٦٩(آل عمران  

MÁ  ÀL   :٢٧٤  )٢٠٠(آل عمران  
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  ٤٠٦  )٩٥(النساء: 



   
 

٤٤٢ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  رةالسو   اآلیة
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  الصفحة  رةالسو   اآلیة

M  k  j  i  h  g   fL   :٢٦  )٩٧(النحل  
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٢٦٤  

 M /  .  -  ,L   :٣٦٨  )١٠٣(األنبیاء  

 M       b  a  `    d  cL   :٥٣  )١٠٧(األنبیاء  

MD  C  B  A   @  ?  >  =  <L   :٢٣٤  )٢٥(الحج  

M¡  �   ~  }   |   {  zL   :١٠٤  )٧٨(الحج ،
٢٠٨  
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M �    ~   }L   :٤٢٤  )٧٤(الفرقان  
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  الصفحة  رةالسو   اآلیة

M  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â     Á  À  ¿  ¾
 ÌL  
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  الصفحة  رةالسو   اآلیة
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  الصفحة  رةالسو   اآلیة
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ا
ً
  ثاني

  األحاديث النبوية أطراف فهرس 

  الصفحة  الحدیث

ِتكَ    ١٣٤  َأَتاِني آٍت ِمْن َربِّي َعزَّ َوَجلَّ َفَقاَل: َمْن َصلَّى َعَلْیَك ِمْن ُأمَّ

  ٤٨  ِن ِمْنُكمْ َأَجْل، َكَما ُیوَعُك َرُجالَ 

  ٤٠٧  ِإَذا اْبَتَلى اللَُّه اْلَعْبَد اْلُمْسِلَم ِبَبَالٍء ِفي َجَسِدِه، َقاَل اللَُّه: اْكُتْب َلُه َصاِلَح 

  ١٦  ْعَمُلَهاِإَذا َأْحَسَن َأَحُدُكْم ِإْسَالَمُه َفُكلُّ َحَسَنٍة یَ 

  ٦٤  ِإَذا َأدَّى اْلَعْبُد َحقَّ اِهللا َوَحقَّ َمَواِلیِه، َكاَن َلُه َأْجَرانِ 

  ٤٢  تَّى َیْعَمَلَهاِإَذا َأَراَد َعْبِدي َأْن َیْعَمَل َسیَِّئًة، َفَال َتْكتُُبوَها َعَلْیِه حَ 

  ٤٠  ِإَذا َأْسَلَم الَعْبُد َفَحُسَن ِإْسَالُمُه، ُیَكفُِّر اللَُّه َعْنهُ 

  ٦٥  نِ ِإَذا َأَطاَع اْلَعْبُد َربَُّه َوَأَطاَع َسیَِّدُه َكاَن َلُه َأْجَرا

  ٣٦  ِإَذا اْلَتَقى اْلُمْسِلَماِن ِبَسْیَفْیِهَما َفاْلَقاِتُل َواْلَمْقُتوُل ِفي النَّارِ 

  ٣٤١  اْسَتْغَفَراُه ُغِفَر َلُهَماِإَذا اْلَتَقى اْلُمْسِلَماِن وَتَصاَفَحا َوَحِمَدا اللََّه وَ 

ُنوا، َفِإنَُّه َمْن َواَفَق َتْأِمیُنُه َتْأِمیَن الَمَالِئَكةِ  َن اِإلَماُم َفَأمِّ   ٣٢٠  ِإَذا َأمَّ

َأ َأَحُدُكْم فَ  َالِة َلْم َیْرَفْع َقَدَمُه اْلُیْمَنىِإَذا َتَوضَّ   ٣٩٠  َأْحَسَن اْلُوُضوَء، ثُمَّ َخَرَج ِإَلى الصَّ

  ٣٩٢  ِإَذا َجاَء الرَُّجُل َیُعوُد َمِریًضا َفْلَیُقل: اللُهمَّ اْشِف َعْبَدكَ 

  ١٠٣  ِإَذا َحَكَم الَحاِكُم َفاْجَتَهَد ُثمَّ َأَصاَب َفَلُه َأْجَرانِ 

  ١٦٣  ِإَذا َعِمْلَت َسیَِّئًة َفَأْتِبْعَها َحَسَنًة َتْمُحَها

  ٣٢٢  َقاَلِت الَمَالِئَكُة ِفي السََّماِء: آِمینَ ِإَذا َقاَل َأَحُدُكْم: آِمیَن، وَ 

  ٣٦٦  ِإَذا َماَت اْبُن آَدَم اْنَقَطَع َعَمُلُه ِإّال ِمْن َثَالثٍ 

  ٣١٧  ِسُل ِفیِه ُكلَّ َیْوٍم َخْمًساَأَرَأْیُتْم َلْو َأنَّ َنَهًرا ِبَباِب َأَحِدُكْم َیْغتَ 

  ٣٦٩  َأْرَبٌع َتْجِري َعَلْیِهْم ُأُجوُرُهْم َبْعَد اْلَمْوِت: َرُجٌل َماَت ُمَراِبًطا

  ٢١٣  وا ِفیِه، َفِإنَّ َصَالًة ِفیِه َكَأْلِف َصَالٍة ِفي َأْرُض اْلَمْحَشِر َواْلَمْنَشِر اْئُتوُه َفَصلُّ 



   
 

٤٤٨ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  الحدیث

  ٩٩  َأَصْبَت السُّنََّة َوَأْجَزَأْتَك َصَالُتكَ 

َالِة َأْبَعُدُهْم، َفَأْبَعُدُهمْ    ٣٨٨  َمْمًشى َأْعَظُم النَّاِس َأْجًرا ِفي الصَّ

َالِة ُطوُل اْلُقُنوتِ    ٤٠٠  َأْفَضُل الصَّ

ًة َمِعي   ٢٤٧  َأْقِرْئَها السََّالَم َوَرْحَمَة اللَِّه َوَبَرَكاِتِه، َوَأْخِبْرَها َأنََّها َتْعِدُل َحجَّ

ُفوَف َوَحاُذوا َبْیَن اْلَمَناِكِب َوُسدُّوا اْلَخَللَ    ٣٩٤  َأِقیُموا الصُّ

  ٣٥٦  َأَال ُأَحدُِّثُكْم ِإْن َأَخْذُتْم َأْدَرْكُتْم َمْن َسَبَقُكْم َوَلْم ُیْدِرْكُكمْ 

  ١٥٢  َأال أُدلُُّكما َعَلى َخْیٍر ِممَّا َسأْلُتما؟ إَذا أَخْذُتما َمَضاِجَعُكَما

ْميُ  ْمُي، َأَال ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّ   ٣٧٧  َأَال ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّ

  ٤١١  ْمَنُح َأْهَل َبْیٍت َناَقًة، َتْغُدو ِبُعسٍّ َأَال َرُجٌل یَ 

  ٢٨٨  َأَلْم ُأْخَبْر َأنََّك َتُصوُم وََال تُْفِطُر، َوُتَصلِّي؟ َفُصْم َوَأْفِطْر، َوُقْم َوَنمْ 

  ٨٤  ْیِتَها َأْخَواَلِك َكاَن َأْعَظَم ِألَْجِركِ َأَما ِإنَِّك َلْو َأْعطَ 

ْسَالَم َیْهِدُم َما َكاَن َقْبَلهُ    ٣٠٢  َأَما َعِلْمَت َأنَّ اْإلِ

  ٣٦٦  ُجو َلُه الَخْیَر ِمَن اللَّهِ َأمَّا ُهَو َفَقْد َجاَءُه الَیِقیُن، ِإنِّي َألَرْ 

  ٢٠٠  َوَسمَّاُه ُفَوْیِسًقاَأَمَر ِبَقْتِل اْلَوَزِغ 

  ١٢٣  ُأِمَر َنِبیُُّكْم َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم ِبَخْمِسیَن َصَالةً 

  ١٨٧  ِإنَّ َأَحبَّ اْلَكَالِم ِإَلى اِهللا: ُسْبَحاَن اِهللا َوِبَحْمِده

  ٦٢  َجَعَلُهُم اللَُّه َتْحَت َأْیِدیُكمْ  ِإنَّ ِإْخَواَنُكْم َخَوُلُكمْ 

َماِم َحتَّى َیْنَصِرَف ُحِسَب َلُه ِقَیاُم َلْیَلةٍ إِ    ٢٨٤  نَّ الرَُّجَل ِإَذا َصلَّى َمَع اْإلِ

َدَقَة َعَلى اْلِمْسِكیِن َصَدَقٌة، َوَعَلى ِذي الرَِّحمِ    ٨٠  ِإنَّ الصَّ

  ٤٠٧  اْلَعْبَد ِإَذا َكاَن َعَلى َطِریَقٍة َحَسَنٍة ِمَن اْلِعَباَدِة، ثُمَّ َمِرَض  ِإنَّ 

  ١٨٦  ِإنَّ اَهللا اْصَطَفى ِمَن اْلَكَالِم َأْرَبًعا: ُسْبَحاَن اِهللا، َواْلَحْمُد ِللَّهِ 

  ٢١  ِإنَّ اَهللا َقاَل: ِإَذا َتَلقَّاِني َعْبِدي ِبِشْبٍر، َتَلقَّْیُتُه ِبِذَراعٍ 



   
 

٤٤٩ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  الحدیث

  ٢٥  إّن اَهللا َكَتَب الَحَسَناِت َوالسَّّیَئاتِ 

  ٣٥  اللََّه َكَتَب الَحَسَناِت َوالسَّیَِّئاِت ُثمَّ َبیََّن َذِلكَ ِإنَّ 

  ١٦٨  ِإنَّ اْلُمَؤذَِّن ُیْغَفُر َلُه َمَدى َصْوِتِه، َوُیَصدُِّقُه ُكلُّ َرْطٍب َوَیاِبٍس َسِمَعهُ 

  ٩١  ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ُیَجاِهُد ِبَسْیِفِه َوِلَساِنِه، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدهِ 

  ٤٠٦  ِإنَّ ِباْلَمِدیَنِة َأْقَواًما، َما ِسْرُتْم َمِسیًرا، َوَال َقَطْعُتْم َواِدًیا ِإالَّ َكاُنوا َمَعُكمْ 

  ١٩  َأْن َتَصدََّق َوَأْنَت َصِحیٌح َشِحیٌح َتْخَشى الَفْقرَ 

  ٤١  ِإنَّ َربَُّكْم َتَباَرَك َوَتَعاَلى َرِحیٌم، َمْن َهمَّ ِبَحَسَنٍة َفَلْم َیْعَمْلَها

  ١٦٢  ِإنَّ ُسْبَحاَن اللَِّه، َواْلَحْمَد ِللَِّه، َوَال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َیْنُفْضَن اْلَخَطاَیا

  ٣٢٥  ِإنَّ ُسوَرًة ِمَن الُقْرآِن َثَالُثوَن آَیًة َشَفَعْت ِلَرُجٍل َحتَّى ُغِفَر َلهُ 

  ٣٨٧  ِإنَّ َلُكْم ِبُكلِّ َخْطَوٍة َدَرَجةً 

  ٣٠٣  ِإنَّ َمْسَحُهَما َكفَّاَرٌة ِلْلَخَطاَیا

  ٢٢٤  َبْیِتي َلَرْوَضةٌ ِإنَّ ِمْنَبِري َعَلى َحْوِضي، َوإِنَّ َما َبْیَن ِمْنَبِري وَ 

َالَة ُعِرَضْت َعَلى َمْن َكاَن َقْبَلُكْم َفَضیَُّعوَها   ٩٧  إنَّ َهِذِه الصَّ

  ٤٩  ِإنَّا َكَذِلَك ُیَضعَُّف َلَنا اْلَبَالُء، َوُیَضعَُّف َلَنا اْألَْجرُ 

  ٨٣  َأْنِفِقي َعَلْیِهْم، َفَلِك َأْجُر َما َأْنَفْقِت َعَلْیِهمْ 

ِإنََّما َأَجُلُكْم ِفي َأَجِل َمْن َخَال ِمَن اُألَمِم، َما َبْیَن َصَالِة الَعْصِر ِإَلى َمْغِرِب 
  الشَّْمسِ 

٧  

  ٢١٩  ِإنََّما النََّفَقُة َسْبُعِماَئِة ِضْعفٍ 

  ٣٩٥  ِإنََّما ُجِعَل اِإلَماُم ِلُیْؤَتمَّ ِبِه، َفَال َتْخَتِلُفوا َعَلْیِه، َفِإَذا َرَكَع، َفاْرَكُعوا

  ١١٤  ِإّنه َجَبٌل ُیِحّبَنا َوُنِحبُّهُ 

  ٤٣٦  َمِعي ِإنِّي َأْرَحُمَها ُقِتَل َأُخوَها

  ٢٨  النَّاِر ُخُروًجا ِمْنَهاِإنِّي َألَْعَلُم آِخَر َأْهِل اْلَجنَِّة ُدُخوًال اْلَجنََّة، َوآِخَر َأْهِل 



   
 

٤٥٠ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  الحدیث

  ٩٢  اْهُجوا ُقَرْیًشا، َفِإنَُّه َأَشدُّ َعَلْیَها ِمْن َرْشٍق ِبالنَّْبلِ 

  ٢٩٠  ْن ُكلِّ َشْهرٍ أوصاني النبي صلى اهللا علیه وسلم بثالٍث: ِصَیاِم َثَالَثِة َأیَّاٍم مِ 

  ١٤٧  َأَیْعِجُز َأَحُدُكِم َأْن َیْكِسَب ِفي اْلَیْوِم َأْلَف َحَسَنٍة؟

  ٧١  َأیَُّما َرُجٍل َكاَنْت ِعْنَدُه َوِلیَدٌة، َفَعلََّمَها

  ٤٢٨  َأیَُّما َرُجٍل ُمْسِلٍم َأْعَتَق َرُجًال ُمْسِلًما َفِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َجاِعلٌ 

یَماُن ِبْضٌع َوَسْبُعوَن    ١٤٥  ُشْعَبةً  - َأْو ِبْضٌع َوِستُّونَ - اْإلِ

  ٨٣  َبٍخ، َذِلَك َماٌل َراِبٌح، َذِلَك َماٌل َراِبٌح، َوَقْد َسِمْعُت َما ُقْلتَ 

ْسَالُم َغِریًبا، َوَسَیُعوُد َكَما َبَدَأ َغِریًبا، َفُطوَبى ِلْلُغَرَباءِ    ١٩٢  َبَدَأ اْإلِ

ومِ عبد ِه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم، ِمْن ُمَحمَّدٍ ِبْسِم اللَّ    ٥٩  اللَِّه َوَرُسوِلِه ِإَلى ِهَرْقَل َعِظیِم الرُّ

ا ُمَطاًعا،   ١٩٣  َبِل اْئَتِمُروا ِباْلَمْعُروِف، َوتََناَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر، َحتَّى ِإَذا َرَأْیَت ُشح 

  ١٢٦  َبْیَنا َأَنا ِعْنَد الَبْیِت َبْیَن النَّاِئِم َوالَیْقَظانِ 

  ٣٤٨  َبْیَنا َرُجٌل ِبَطِریٍق، اْشَتدَّ َعَلْیِه الَعَطُش، َفَوَجَد ِبْئًرا، َفَنَزَل ِفیَها

ْن َكاَن َقْبَلُكْم َیْمُشوَن، ِإْذ َأَصاَبُهْم َمَطرٌ    ٢٢  َبْیَنَما َثَالَثُة َنَفٍر ِممَّ

  ٣٠٠  َتاِبُعوا َبْیَن الَحجِّ َوالُعْمَرِة، َفِإنَُّهَما َیْنِفَیاِن الَفْقَر َوالذُُّنوبَ 

َدَقَة َعَلى ِذي اْلَقَراَبِة    ٧٩  َتَصدَّْقُه َعْن َزْوٍج َمْجُهوٍد َوَبِني َأٍخ َأْیتَاٍم، ِإنَّ الصَّ

  ١٣٧  ُتْطِعُم الطََّعاَم، َوَتْقَرُأ السََّالَم َعَلى َمْن َعَرْفَت َوَمْن َلْم َتْعِرف

  ١٧٦  َتُطوُُّع الرَُّجِل ِفي َبْیِتِه َیِزیُد َعَلى َتَطوُِّعِه ِعْنَد النَّاسِ 

  ١٧١  َتْفُضُل َصَالُة الَجِمیِع َصَالَة َأَحِدُكْم َوْحَدُه، ِبَخْمٍس َوِعْشِریَن ُجْزًءا

  ٢٩٢  َثَالٌث ِمْن ُكلِّ َشْهٍر، َوَرَمَضاُن ِإَلى َرَمَضاَن، َفَهَذا ِصَیاُم الدَّْهِر ُكلِّهِ 

  ٥٣  َثَالَثٌة َلُهْم َأْجَراِن: َرُجٌل ِمْن َأْهِل الِكَتابِ 

تَْیِن: َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلِكَتابِ َثَالَثٌة ُیْؤتَ    ٧٢  ْوَن َأْجَرُهْم َمرَّ

  ١٣٢  َجاَءِني ِجْبِریُل َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َفَقاَل: َأَما ُیْرِضیَك َیا ُمَحمَّدُ 



   
 

٤٥١ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  الحدیث

  ٤٣٥  اِهِدیَن َعَلى اْلَقاِعِدیَن َكُحْرَمِة ُأمََّهاِتِهمْ ُحْرَمُة ِنَساِء اْلُمجَ 

  ٣٨٥  ِحیَن َیْخُرُج الرَُّجُل ِمْن َبْیِتِه ِإَلى َمْسِجِدِه، َفِرْجٌل ُتْكَتُب َحَسَنةً 

  ١٤٩  ُمْسِلٌم ِإالَّ َدَخَل اْلَجنَّةَ عبد َخلَّتَاِن َال ُیَحاِفُظ َعَلْیِهَماَخْصَلتَاِن، َأْو 

  ١٩٥  َخْیُر النَّاِس َقْرِني، ُثمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُهْم، ثُمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُهْم، ُثمَّ َیِجيُء َأْقَوامٌ 

  ٣٧٤  الَخْیُل ِلَرُجٍل َأْجٌر، َوِلَرُجٍل ِسْتٌر، َوَعَلى َرُجٍل ِوْزٌر، َفَأمَّا الَِّذي َلُه َأْجرٌ 

ْسَالِم ِدیًنا، َوِبُمَحمٍَّد َرُسوًال  یَماِن َمْن َرِضَي ِباِهللا َرب ا، َوِباْإلِ   ٣٣١  َذاَق َطْعَم اْإلِ

  ٩٧  الَِّذي تَُفوُتُه َصَالُة الَعْصِر، َكَأنََّما ُوِتَر َأْهَلُه َوَماَله

  ٢٧٥  ِرباُط َیْوٍم ِفي َسِبیِل اهللا َخْیٌر ِمَن الدُّْنَیا َوَما َعَلْیَها وَمْوِضُع َسْوطٍ 

  ٢٧٣  ِرَباُط َیْوٍم ِفي َسِبیِل اللَِّه َخْیٌر ِمْن َأْلِف َیْوٍم ِفیَما ِسَواُه ِمَن الَمَناِزل

  ٢٧٦  َیاِمِه، َوإِْن َماَت َجَرى َعَلْیهِ ِرَباُط َیْوٍم َوَلْیَلٍة َخْیٌر ِمْن ِصَیاِم َشْهٍر َوقِ 

  ٣٠٥  َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَیا َحَسَنًة َوِفي اْآلِخَرِة َحَسَنًة، َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

  ٧٢  اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َصِفیََّة َفَأْعَتَقَها َوَتَزوََّجَهاَسَبى النَِّبيُّ َصلَّى 

َالةِ  ، ِمْن َتَماِم الصَّ فِّ   ٣٩٥  َسوُّوا ُصُفوَفُكْم، َفِإنَّ َتْسِوَیَة الصَّ

َالِة اْلُوْسَطى، صَ    ٩٦  َالِة اْلَعْصِر، َمَألَ اُهللا َأْجَواَفُهمْ َشَغُلوَنا َعِن الصَّ

  ٧٨  َصَدَق اْبُن َمْسُعوٍد، َزْوُجِك َوَوَلُدِك َأَحقُّ َمْن َتَصدَّْقِت ِبِه َعَلْیِهمْ 

  ٣٨٦  ُد َعَلى َصَالِتِه ِفي ُسوِقِه َوَبْیِتِه ِبْضًعا َوِعْشِریَن َصَالُة َأَحِدُكْم ِفي َجَماَعٍة، َتِزی

  ١٧١  َصَالُة اْلَجَماَعِة َتِزیُد َعَلى َصَالِة اْلَفذِّ َخْمًسا َوِعْشِریَن َدَرَجةً 

  ١٧١  الَجَماَعِة َتْفُضُل َصَالَة الَفذِّ ِبَخْمٍس َوِعْشِریَن َدَرَجةً َصَالُة 

  ١٧٢  َصَالُة الَجَماَعِة َتْفُضُل َصَالَة الَفذِّ ِبَسْبٍع َوِعْشِریَن َدَرَجةً 

  ١٧٥  َالُة الرَُّجِل َتَطوًُّعا َحْیُث َال َیَراُه النَّاُس صَ 

  ١٧٣  َصَالُة الرَُّجِل ِفي الَجَماَعِة ُتَضعَُّف َعَلى َصَالِتِه ِفي َبْیِتهِ 

  ١٧٨  ُل ِمْن َصَالتٍه ِفي اْلَمْسِجِد ِإالَّ اْلَمْكُتوَبةَ َصَالُة الرَُّجِل ِفي َبْیِتِه َأْفضَ 



   
 

٤٥٢ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  الحدیث

  ٢١٤  َصَالُة الرَُّجِل ِفي َبْیِتِه ِبَصَالٍة، َوَصَالُتُه ِفي َمْسِجِد اْلَقَباِئِل ِبَخْمٍس َوِعْشِرینَ 

  ١٨٩  َصَالُة الرَُّجِل ِفي َجَماَعٍة َتِزیُد َعَلى َصَالِتِه َوْحَدُه ِبَخْمٍس َوِعْشِریَن َدَرَجةً 

ْبِح فِ    ١٧٣  ي َجَماَعٍة َصَالُة اْلِعَشاِء ِفي َجَماَعٍة َتْعِدُل ِقَیاَم ِنْصِف َلْیَلٍة، َوَصَالُة الصُّ

  ١٧٩  َصَالُة اْلَمْرِء ِفي َبْیِتِه َأْفَضُل ِمْن َصَالِتِه ِفي َمْسِجِدي َهَذا، ِإالَّ اْلَمْكُتوَبةَ 

  ٢١٢  ِفي َمْسِجِدي َأْلفٌ َصَالٌة ِفي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِماَئُة َأْلٍف، وَ 

َالُة ِفي َجَماَعٍة َتْعِدُل َخْمًسا َوِعْشِریَن َصَالةً    ١٨٨  الصَّ

َالُة ِفي َمْسِجِد ُقَباٍء َكُعْمَرةٍ    ٢٥٦  الصَّ

  ٢٠٩  َصَالٌة ِفي َمْسِجِدي َهَذا َأْفَضُل ِمْن َأْرَبِع َصَلَواٍت ِفیِه، َوَلِنْعَم اْلُمَصلَّى

  ٢٢٩  - ةأو قال: مائ –َصَالٌة ِفي َمْسِجِدي َهَذا َأْفَضُل ِمْن َأْلِف َصَالٍة 

  ٢٢٦  َصَالٌة ِفي َمْسِجِدي َهَذا َأْفَضُل ِمْن َأْلِف َصَالٍة ِفیَما ِسَواُه، ِإالَّ اْلَمْسِجَد 

  ٢٢٨  ِف َصَالٍة ِفیَما ِسَواُه ِمَن اْلَمَساِجدِ َصَالٌة ِفي َمْسِجِدي َهَذا َأْفَضُل ِمْن َألْ 

  ٢٢٦  َصَالٌة ِفي َمْسِجِدي َهَذا َخْیٌر ِمْن َأْلِف َصَالٍة ِفیَما ِسَواُه، ِإالَّ الَمْسِجَد الَحَرامَ 

  ٢٢٦  َصالٌة ِفي َمْسِجِدي َهَذا َخْیٌر ِمَن ألِف َصالٍة ِفیَما ِسَواهُ 

  ٢٢٣  َصَالٌة ِفي َمْسِجِدي َهَذا َكَأْلِف َصَالٍة ِفیَما ِسَواُه ِمَن اْلَمَساِجدِ 

  ٢٢٦  َصَالٌة ِفیِه َأْفَضُل ِمْن َأْلِف َصَالٍة ِفیَما ِسَواُه ِمَن اْلَمَساِجِد، ِإالَّ َمْسِجَد اْلَكْعَبةِ 

َلَواُت اْلَخْمُس، َواْلُجْمَعُة ِإَلى اْلُجْمَعِة، َوَرَمَضاُن ِإَلى َرَمَضانَ    ٣٢٠  الصَّ

  ٢٨٧  َصْوُم َثَالَثِة َأیَّاٍم ِمْن الشَّْهر َصْوم الدَّْهِر َوإِْفَطاُرهُ 

  ٢٨٨  ِصَیاُم َثَالَثِة َأیَّاٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر ِصَیاُم الدَّْهِر، َوَأیَّاُم اْلِبیضِ 

َیاُم ُجنٌَّة َفَال َیْرُفْث َوَال َیْجَهْل، َوإِِن اْمُرٌؤ َقاَتَلُه َأْو َشاَتَمهُ    ٣٣  الصِّ

  ٢٩٤  ِصَیاُم َشْهِر َرَمَضاَن ِبَعَشَرِة َأْشُهٍر َوِصَیاُم ِستَِّة َأیَّامٍ 

ِصَیاُم َیْوِم َعَرَفَة، ِإنِّي َأْحَتِسُب َعَلى اللَِّه َأْن ُیَكفَِّر السََّنَة الَِّتي َقْبَلُه َوالسََّنَة 
  الَِّتي 

٣٥٨  



   
 

٤٥٣ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  الحدیث

  ٣٥٠  نَّارَ ُعذَِّبِت اْمَرَأٌة ِفي ِهرٍَّة َسَجَنْتَها َحتَّى َماَتْت، َفَدَخَلْت ِفیَها ال

ِتي َحَسُنَها َوَسیُِّئَها، َفَوَجْدُت ِفي َمَحاِسِن َأْعَماِلَها    ١٤٦  ُعِرَضْت َعَليَّ َأْعَماُل ُأمَّ

  ٣٩٧  الَّ َرَفَعَك اللَُّه ِبَها َدَرَجةً َ◌َلْیَك ِبالسُُّجوِد؛ َفِإنََّك َال َتْسُجُد ِللَِّه َسْجَدًة إِ 

  ٣٩٦  َعَلْیَك ِبَكْثَرِة السُُّجوِد ِللَِّه، َفِإنََّك َال َتْسُجُد ِللَِّه َسْجَدةً 

ةً    ٢٤٩  ُعْمَرٌة ِفي َرَمَضاَن، َتْعِدُل َحجَّ

  ١٠٦  َغْزَوٌة ِفي اْلَبْحِر َأْفَضُل ِمْن َعْشِر َغَزَواٍت ِفي اْلَبرّ 

ْت ِبَكْلٍب َعَلى َرْأِس َرِكيٍّ    ٢٣  َیْلَهثُ  ُغِفَر ِالْمَرَأٍة ُموِمَسٍة، َمرَّ

  ٤٠٣  َفَأِعنِّي َعَلى َنْفِسَك ِبَكْثَرِة السُُّجودِ 

ًة َمِعي ًة َأْو َحجَّ   ٢٤٦  َفِإنَّ ُعْمَرًة ِفي َرَمَضاَن تَْقِضي َحجَّ

  ٣٧  ُقْم َوَنْم، َوُصْم ِمَن الشَّْهِر َثَالَثَة َأیَّامٍ َفِإنََّك َال َتْسَتِطیُع َذِلَك، َفُصْم َوَأْفِطْر، وَ 

الِة ِفي المسجد الحرام على غیره ماَئة َأْلِف َصالةٍ    ٢١١  َفْضُل الصَّ

  ١٢٦  : َلبَّْیَك َوَسْعَدْیَك، َقاَل: ِإنَُّه َال ُیَبدَُّل الَقْوُل َلَديَّ َفَقاَل الَجبَّاُر: َیا ُمَحمَُّد، َقالَ 

ِل َضْرَبٍة َسْبِعیَن َحَسَنةً    ٢٠٢  ِفي َأوَّ

ُل َمْن َجاَء بِ    ٣٣٩  اْلُمَصاَفَحةِ َقْد َجاَءُكْم َأْهُل اْلَیَمِن، َوُهْم َأوَّ

  ٣٨٨  َقْد َجَمَع اُهللا َلَك َذِلَك ُكلَّهُ 

  ٣١١  ُقوِلي: اللَُّهمَّ ِإنََّك ُعُفوٌّ ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي

  ٤١٥  اِجٌر ُیَداِیُن النَّاَس، َفِإَذا َرَأى ُمْعِسًرا َقاَل ِلِفْتَیاِنهِ َكاَن تَ 

  ٢٦١  َكاَن َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیْأِتي َمْسِجَد ُقَباٍء َراِكًبا َوَماِشًیا، َفُیَصلِّي

  ٣١٦  َكاَن َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیْأُمُرَنا ِبِصَیاِم َیْوِم َعاُشوَراءَ 

  ٣١٤  َكاَن َیْوُم َعاُشوَراَء َتُصوُمُه ُقَرْیٌش ِفي الَجاِهِلیَّةِ 

  ٨٨  ِإنَُّه َلَجاِهٌد ُمَجاِهدٌ  -َوَجَمَع َبْیَن ِإْصَبَعْیِه  -َكَذَب َمْن َقاَلُه، ِإنَّ َلُه َألَْجَرْیِن 

َالِة، ُیْكَتُب َلُه ِبَها َحَسَنةٌ    ٣٨٤  ُكلُّ ُخْطَوٍة َیْخُطوَها ِإَلى الصَّ



   
 

٤٥٤ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  الحدیث

  ٣٩٢  ُكلُّ ُسَالَمى ِمَن النَّاِس َعَلْیِه َصَدَقٌة، ُكلَّ َیْوٍم َتْطُلُع ِفیِه الشَّْمُس 

  ٣٣  َئة ِضْعفٍ ، اْلَحَسَنُة َعْشُر َأْمثَاِلَها ِإَلى َسْبعِماُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم ُیَضاَعُف 

  ٣٦٤  ُكلُّ َمیٍِّت ُیْخَتُم َعَلى َعَمِلِه، ِإالَّ اْلُمَراِبَط ِفي َسِبیِل اللَّهِ 

  ٣٤٥  َطْلقٍ  َال َتْحِقَرنَّ ِمَن اْلَمْعُروِف َشْیًئا، َوَلْو َأْن َتْلَقى َأَخاَك ِبَوْجهٍ 

  ١٣٧  َال َتْدُخُلوَن اْلَجنََّة َحتَّى ُتْؤِمُنوا، َوَال ُتْؤِمُنوا َحتَّى َتَحابُّوا

  ١٩٦  ُحٍد، َذَهًبا َما َبَلَغ ُمدَّ َال َتُسبُّوا َأْصَحاِبي، َفَلْو َأنَّ َأَحَدُكْم َأْنَفَق ِمْثَل أُ 

  ٢٦٣  َال ُتَشّد الّرَحاُل ِإّال ِإَلى َثَالَثِة َمَساِجد

  ٤١٨  َال تَْنِتُفوا الشَّْیَب، َفِإنَُّه ُنوُر اْلُمْسِلِم، َما ِمْن ُمْسِلٍم َیِشیبُ 

  ٢٣٠  َلَصَالٌة ِفي َهَذا اْلَمْسِجِد َأْفَضُل َیْعِني ِمْن َأْلِف َصَالٍة ِفي َغْیِرِه ِإالَّ اْلَمْسِجَد 

  ٢١٨  َلَك ِبَها َیْوَم اْلِقَیاَمِة َسْبُع ِماَئة َناَقة كلَُّها َمْخُطوَمةٌ 

  ٦٤  ِلْلَعْبِد اْلَمْمُلوِك الّصاِلِح َأْجَرانِ 

  ١١٩  ِلْلَغاِزي َأْجُرُه، َوِلْلَجاِعِل َأْجُرُه َوَأْجُر اْلَغاِزي

  ٢٠٤  ُیْطِفُئ َعَلى ِإْبَراِهیَم َعَلْیِه السََّالُم ِإالَّ َهِذِه الدَّابَُّة َفَأَمَرَنا ِبَقْتِلَهاَلْم َیُكْن َشْيٌء ِإالَّ 

ِل، ثُمَّ َلْم َیِجُدوا فِّ اَألوَّ   ٢٨٠  َلْو َیْعَلُم النَّاُس َما ِفي النَِّداِء َوالصَّ

  ٢٨٠  َلْیَس َصَالٌة َأْثَقَل َعَلى الُمَناِفِقیَن ِمَن الَفْجِر َوالِعَشاِء، َوَلْو َیْعَلُموَن َما ِفیِهَما

  ٤٣٤  ِلَیْنَبِعْث ِمْن ُكلِّ َرُجَلْیِن َأَحُدُهَما، َواْألَْجُر َبْیَنُهَما

  ١٣٨  َما َأْوَشَك َما َنِسَي َصاِحُبُكْم، ِإَذا َجاَء َأَحُدُكُم اْلَمْجِلَس َفْلُیَسلِّمْ 

  ٤٩  َما َرَأْیُت َأَحًدا َعَلْیِه َأَشّد اْلَوَجُع ِمْن َرُسوِل اِهللا َصّلى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

َلُه َعَلى َغْیِرهِ    ٣١٥  َما َرَأْیُت النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیَتَحرَّى ِصَیاَم َیْوٍم َفضَّ

  ١٧٧  ُت َأْن ُیْكَتَب َعَلْیُكمْ َما َزاَل ِبُكُم الَِّذي َرَأْیُت ِمْن َصِنیِعُكْم، َحتَّى َخِشی

  ٤٢١  َما َشاَنُه اُهللا ِبَبْیَضاءَ 

ُأ َفُیْحِسُن اْلُوُضوَء، َوُیَصلِّي َرْكَعتَْینِ    ٣٣٧  َما ِمْن َأَحٍد َیَتَوضَّ



   
 

٤٥٥ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  الحدیث

  ٣٥١  َما ِمَن النَّاِس ِمْن ُمْسِلٍم، ُیَتَوفَّى َلُه َثَالٌث َلْم َیْبُلُغوا الِحْنثَ 

  ٣٢٠  َما ِمَن اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َتْحُضُرُه َصَالٌة َمْكُتوَبٌة َفُیْحِسُن ُوُضوَءَها َوُخُشوَعَها

  ٣٤٦  َما ِمْن َرُجٍل ُمْسِلٍم َیُموُت، َفَیُقوُم َعَلى َجَناَزِتِه َأْرَبُعوَن َرُجًال 

  ٤٢٥  َما ِمْن َرُجٍل ُیَصاُب ِبَشْيٍء ِفي َجَسِدِه َفَیَتَصدَُّق ِبِه ِإالَّ َرَفَعُه اللَُّه ِبهِ 

  ٤١٠  َما ِمْن َشْيٍء ُیِصیُب اْلُمْؤِمَن َحتَّى الشَّْوَكِة ُتِصیُبُه ِإالَّ َكَتَب َلُه ِبَها َحَسَنةً 

  ٣٩٨  ُه ِبَها َحَسَنةً َیْسُجُد ِللَِّه َسْجَدًة ِإالَّ َكَتَب اللَُّه لَ عبد َما ِمنْ 

  ٣٣٥  َما ِمْن ُمْسِلٍم َیَتَطهَُّر، َفُیِتمُّ الطُُّهوَر الَِّذي َكَتَب اُهللا َعَلْیِه، َفُیَصلِّي َهِذهِ 

  ٤٠٩  ْوَقَها ِإالَّ ُكِتَبْت َلُه ِبَها َدَرَجةٌ َما ِمْن ُمْسِلٍم ُیَشاُك َشْوَكًة، َفَما فَ 

  ٣٤٠  َما ِمْن ُمْسِلَمْیِن َیْلتَِقَیاِن، َفَیَتَصاَفَحاِن ِإالَّ ُغِفَر َلُهَما َقْبَل َأْن َیْفَتِرَقا

  ٣٥٠  ِن َیُموُت َبْیَنُهَما َثَالَثُة َأْوَالٍد َلْم َیْبُلُغوا اْلِحْنثَ َما ِمْن ُمْسِلَمیْ 

  ٣٤٦  َما ِمْن َمیٍِّت ُتَصلِّي َعَلْیِه ُأمٌَّة ِمَن اْلُمْسِلِمیَن َیْبُلُغوَن ِماَئةً 

ْت َخَطاَیا َما ِمْنُكْم  ُب َوُضوَءُه َفَیَتَمْضَمُض، َوَیْسَتْنِشُق َفَیْنتَِثُر ِإالَّ َخرَّ   ٣٣٦  َرُجٌل ُیَقرِّ

  ٧٥  الَماِهُر ِباْلُقْرآِن َمَع السََّفَرِة اْلِكَراِم اْلَبَرَرةِ 

  ١٠٩  ي اْلَبْحِر الَِّذي ُیِصیُبُه اْلَقْيُء َلُه َأْجُر َشِهیدٍ الماِئُد فِ 

َلَواِت اْلَخْمِس َكَمَثِل َنْهٍر َجاٍر، َغْمرٍ    ٣١٧  َمَثُل الصَّ

َلَواِت اْلَخْمِس، َكَمَثِل َنَهٍر عَ    ٣١٨  ْذًب َیْجِري ِعْنَد َباِب َأَحِدُكمْ َمَثُل الصَّ

  ٣٥٥  ُدُبَر ُكلِّ َصَالٍة َمْكُتوَبةٍ  -َأْو َفاِعُلُهنَّ  - ُمَعقَِّباٌت َال َیِخیُب َقاِئُلُهنَّ 

َالِة الُوْسَطىَمَألَ اللَُّه ُبُیوَتهُ    ٩٦  ْم َوُقُبوَرُهْم َناًرا، َشَغُلوَنا َعِن الصَّ

  ٦٦  الَمْمُلوُك الَِّذي ُیْحِسُن ِعَباَدَة َربِِّه وُیَؤدِّي إَلى َسیِِّدِه الَِّذي َلهُ 

  ١٤١  َدَأ َقْوًما ِبَسَالٍم َفَضَلُهْم ِبَعْشِر َحَسَناتٍ َمِن اْبتَ 

  ١١٣  َمِن اتََّبَع َجَناَزَة ُمْسِلٍم، ِإیَماًنا َواْحِتَساًبا، َوَكاَن َمَعُه َحتَّى ُیَصلَّى َعَلْیَها

  ٣٧٣  َرًسا ِفي َسِبیِل اللَِّه ِإیَماًنا ِباللَِّه َوَتْصِدیًقا ِبَوْعِدهِ َمِن اْحتََبَس فَ 



   
 

٤٥٦ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  الحدیث

  ٣٥٣  َدَخَل اْلَجنَّةَ اْحَتَسَب َثَالَثًة ِمْن ُصْلِبِه َمِن 

  ١٨٠  َلُه اْلَجنَُّة، َوُكِتَب َلُه ِبتَْأِذیِنهِ َمْن َأذََّن ِثْنَتْي َعْشَرَة َسَنًة َوَجَبْت 

  ١٨٣  َمْن َأذََّن َسْبَع ِسِنیَن ُمْحَتِسًبا ُكِتَبْت َلُه َبَراَءٌة ِمَن النَّارِ 

َتْیِن، َوَلُه َما َلَنا َوَعَلْیِه َما َعَلْیَناَمْن َأْسَلَم ِمْن َأْهِل اْلِكتَاَبْیِن َفَلُه أَ    ٥٦  ْجُرُه َمرَّ

  ٤٢٧  َمْن َأْعَتَق َرَقَبًة ُمْسِلَمًة، َأْعَتَق اللَُّه ِبُكلِّ ُعْضٍو ِمْنُه ُعْضًوا ِمَن النَّارِ 

َالَة، َوَصاَم َرَمَضانَ  َمنْ    ٤٥٦  آَمَن ِباللَِّه َوَرُسوِلِه، َوَأَقاَم الصَّ

  ٤١٦  َمْن َأْنَظَر ُمْعِسًرا َأْو َوَضَع َعْنُه، َأَظلَُّه اُهللا ِفي ِظلِّهِ 

  ١٤٣  َلًة ِفي َسِبیِل اهللاِ َمِن أْنَفَق َنَفَقًة َفاضِ 

  ٢١٩  َمْن َأْنَفَق َنَفَقًة ِفي َسِبیِل اللَِّه ُكِتَبْت َلُه ِبَسْبِع ِماَئِة ِضْعفٍ 

  ٣٧٨  َفَلُه َدَرَجةٌ  َمْن َبَلَغ ِبَسْهٍم ِفي َسِبیِل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ 

  ١١٦  َمْن تَِبَع َجَناَزًة َحتَّى ُیَصلَّى َعَلْیَها َكاَن َلهُ 

  ١١٦  َمْن تَِبَع َجَناَزًة َحتَّى ُیَصلَّى َعَلْیَها، َوُیْفَرَغ ِمْنَها

  ١١٨  َمْن تَِبَع ِجَناَزًة َحتَّى ُیْفَرَغ ِمْنَها َفَلُه ِقیَراَطانِ 

  ٤٢٥  َك ِمْن ُذُنوِبهِ َمْن َتَصدََّق ِمْن َجَسِدِه ِبَشْيٍء َكفََّر اُهللا َعْنُه ِبَقْدِر َذلِ 

  ٢٥٧  َمْن َتَطهََّر ِفي َبْیِتِه ُثمَّ َأَتى َمْسِجَد ُقَباَء، َفَصلَّى ِفیِه َصَالةً 

  ٣٨٥  ْن ُبُیوِت اِهللا ِلَیْقِضَي َفِریَضةً َمْن َتَطهََّر ِفي َبْیِتِه، ثُمَّ َمَشى ِإَلى َبْیٍت مَ 

َأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء، ُثمَّ َصلَّى ِفي َمْسِجِد ُقَباَء َرْكَعتَْیِن َكاَنْت َلُه ُعْمَرةً    ٢٥٩  َمْن َتَوضَّ

َأ َفَأْحَسَن ُوُضوَءُه ثُمَّ َجاَء َمْسِجَد ُقَباَء َفَرَكَع ِفیِه َأْرَبَع َرَكَعاتٍ َمْن تَ    ٢٦٠  َوضَّ

َالِة، َفِإنَُّه ِفي َصَالةٍ  َأ َفَأْحَسَن ُوُضوَءُه، ثُمَّ َخَرَج َعاِمًدا ِإَلى الصَّ   ٣٨٤  َمْن َتَوضَّ

َأ َفَأْحَسَن ُوُضوَءُه، ثُمَّ َراَح َفَوَجَد النَّاَس َقْد َصلَّْوا   ٣٨٩  َمْن َتَوضَّ

َأ ِمْثَل َهَذا الُوُضوِء، ُثمَّ َأَتى الَمْسِجدَ    ٣٣٣  َفَرَكَع َرْكَعتَْینِ  َمْن َتَوضَّ

َأ َنْحَو ُوُضوِئي َهَذا، ُثمَّ َصلَّى َرْكَعتَْیِن َال ُیَحدِّثُ    ٣٣٣  َمْن َتَوضَّ



   
 

٤٥٧ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  الحدیث

َأ َهَكَذا ُغِفَر َلُه َما َتَقدََّم مِ  ْن َذْنِبِه، َوَكاَنْت َصَالُتُه َوَمْشُیُه ِإَلى َمْن َتَوضَّ
  اْلَمْسِجدِ 

٣٣٤  

  ٤٢  َمْن َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر َأْمثَاِلَها َوَأِزیُد، َوَمْن َجاَء ِبالسَّیَِّئةِ 

، َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِرهِ  َمْن َجهَّزَ    ٤٣٢  َغاِزًیا ِفي َسِبیِل اللَِّه َحتَّى َیْستَِقلَّ

  ٤٣٣  َمْن َجهََّز َغاِزًیا ِفي َسِبیِل اللَِّه َفَقْد َغَزا، َوَمْن َخَلَف َغاِزًیا

  ٢٩٩  َمْن َحجَّ ِللَِّه َفَلْم َیْرُفْث، َوَلْم َیْفُسْق، َرَجَع َكَیْوِم َوَلَدْتُه ُأمُّهُ 

  ٢٤٢  مِ َمْن َخَرَج ِمْن َبْیِتِه ُمَتَطهًِّرا ِإَلى َصَالٍة َمْكُتوَبٍة َفَأْجُرُه َكَأْجِر اْلَحاجِّ اْلُمْحرِ 

  ٤٢٣  َمْن َدَعا ِإَلى ُهًدى، َكاَن َلُه ِمَن اْألَْجِر ِمْثُل ُأُجوِر َمْن تَِبَعهُ 

  ٢٧٢  ِصَیاِمَها َوِقَیاِمَها َمْن َراَبَط َلْیَلًة ِفي َسِبیِل اللَِّه ُسْبَحاَنُه، َكاَنْت َكَأْلِف َلْیَلةٍ 

  ٣٨٢  َمْن َراَح ِإَلى َمْسِجِد اْلَجَماَعِة َفَخْطَوٌة َتْمُحو َسیَِّئةً 

  ٣٧٨  رٍ ُمَحرَّ  َمْن َرَمى ِبَسْهٍم ِفي َسِبیِل اللَِّه َفُهَو ِعْدلُ 

  ٣٥٦  َمْن َسبََّح اَهللا ِفي ُدُبِر ُكلِّ َصَالٍة َثَالثًا َوَثَالِثیَن، َوَحِمَد اَهللا َثَالثًا َوَثَالِثینَ 

  ٣٩٩  َها َحَسَنًة، َوَرَفَع َلُه ِبَها َدَرَجةً َمْن َسَجَد ِللَِّه َسْجَدًة َكَتَب اللَُّه َلُه بِ 

ْسَالِم ُسنًَّة َحَسَنًة، َفُعِمَل ِبَها َبْعَدُه، ُكِتَب َلُه ِمْثُل َأْجِر َمْن  َمْن َسنَّ ِفي اْإلِ
  َعِمَل 

٤٢٢  

  ١١٢  َشِهَد الَجَناَزَة َحتَّى ُیَصلَِّي، َفَلُه ِقیَراطٌ َمْن 

  ٣٠٧  َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإیَماًنا َواْحِتَساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبهِ 

  ٢٩٤  َمَضاَن ثُمَّ َأْتَبَعُه ِست ا ِمْن َشوَّاٍل، َكاَن َكِصَیاِم الدَّْهرِ َمْن َصاَم رَ 

ِتهِ  ْبَح َفُهَو ِفي ِذمَِّة اِهللا، َفَال َیْطُلَبنَُّكُم اُهللا ِمْن ِذمَّ   ٢٨٢  َمْن َصلَّى الصُّ

ْبحَ    ٢٨١  َمْن َصلَّى اْلِعَشاَء ِفي َجَماَعٍة َفَكَأنََّما َقاَم ِنْصَف اللَّْیِل، َوَمْن َصلَّى الصُّ

  ٢٦٤  َمْن َصلَّى الَغَداَة ِفي َجَماَعٍة ُثمَّ َقَعَد َیْذُكُر اللََّه َحتَّى َتْطُلَع الشَّْمُس 

  ١١٥  َمْن َصلَّى َعَلى َجَناَزٍة َفَلُه ِقیَراٌط، َفِإْن َشِهدَ 
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  ١٣٥  َمْن َصلَّى َعَليَّ َصَالًة َواِحَدًة َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َعْشَر َصَلَواتٍ 

  ١٢٩  َمْن َصلَّى َعَليَّ َمرًَّة َواِحَدًة، َكَتَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

  ١٢٩  َمْن َصلَّى َعَليَّ َواِحَدًة َصلَّى اهللا َعَلْیِه َعْشًرا

  ٣٤٥  ْن َصلَّى َعَلْیِه ِماَئٌة ِمَن اْلُمْسِلِمیَن ُغِفَر َلهُ مَ 

  ٣٨٠  َمْن َطاَف ِباْلَبْیِت َسْبًعا ُیْحِصیِه، ُكِتَبْت ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َحَسَنةٌ 

  ٣٨٠  ، َفُهَو َكِعْدِل َرَقَبةٍ َمْن َطاَف َسْبًعا

ْمَي، ُثمَّ َتَرَكُه، َفَلْیَس ِمنَّا   ٣٧٧  َمْن َعِلَم الرَّ

َل َیْوَم اْلُجُمَعِة َواْغَتَسَل، ُثمَّ َبكََّر َواْبَتَكَر، َوَمَشى َوَلْم یَ    ٢٦٧  ْرَكبْ َمْن َغسَّ

  ٤٣٣  َمْن َفطََّر َصاِئًما َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِرِه، َغْیَر َأنَُّه َال َیْنُقُص 

اِئمِ  َمْن َفطََّر َصاِئًما، َكاَن َلُه، َأْو ُكِتَب َلُه، ِمْثلُ    ٤٣٣  َأْجِر الصَّ

  ٢٣٥  َمْن َقاَل ِحیَن َیْدُخُل السُّوَق: َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشِریَك َلهُ 

  ٣٣٠  ْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدهُ َمْن َقاَل ِحیَن َیْسَمُع اْلُمَؤذَِّن أَ 

  ١٥٥  َمْن َقاَل ُدُبَر َصَالِة اْلَفْجِر َوُهَو ثَاِني ِرْجِلِه َقْبَل َأْن َیَتَكلَّمَ 

  ١٣٩  ْم ُكِتَبْت َلُه َعْشُر َحَسَناتٍ َمْن َقاَل: السََّالُم َعَلْیكُ 

  ١٥٤  َمْن َقاَل: َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا، َوْحَدُه َال َشِریَك َله

  ١٥٤  َشِریَك َلُه، َلُه الُمْلُك َوَلُه الَحْمدُ  َمْن َقاَل: َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َوْحَدُه الَ 

  ١٥٧  َمْن َقاَل: َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا، َوْحَدُه َال َشِریَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمدُ 

  ٣٠٧  َمْن َقاَم َرَمَضاَن ِإیَماًنا َواْحِتَساًبا، ُغِفَر َلُه َما تََقدََّم ِمْن َذْنِبهِ 

  ٣١٠  َمْن َقاَم َلْیَلَة الَقْدِر ِإیَماًنا َواْحِتَساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبهِ 

ِل َضْرَبٍة ُكِتَبْت َلُه ِماَئُة َحَسَنةٍ    ٢٠٣  َمْن َقَتَل َوَزًغا ِفي َأوَّ

ِل َضْرَبٍة َفَلُه َكَذا َوَكَذا َحَسَنًة، َوَمْن َقَتَلَها ِفي الضَّ    ٢٠٢  ْرَبِة َمْن َقَتَل َوَزَغًة ِفي َأوَّ

  ٣٩  َمْن َقَرَأ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب اللَِّه َفَلُه ِبِه َحَسَنةٌ 



   
 

٤٥٩ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  الحدیث

  ٧١  َمْن َكاَنْت َلُه َجاِرَیٌة َفَعاَلَها 
اِلِح الَِّذي َمْن َماتَ    ٣٦٣  ُمَراِبًطا ِفي َسِبیِل اللَِّه َأْجَرى َعَلْیِه َأْجَر َعَمِلِه الصَّ

ةٍ    ٢٤٣  َمْن َمَشى ِإَلى َصَالٍة َمْكُتوَبٍة ِفي اْلَجَماَعِة، َفِهي َكَحجَّ
  ٤١٣  َمْن َمَنَح َمِنیَحًة، َغَدْت ِبَصَدَقٍة، َوَراَحْت ِبَصَدَقةٍ 

ْسَالِم، َفَماُتوا َقْبَل َأْن َیْبُلُغوا اْلِحْنثَ    ٣٥٢  َمْن ُوِلَد َلُه َثَالَثُة َأْوَالٍد ِفي اْإلِ
  ٤١٦  َیسََّر َعَلى ُمْعِسٍر، َیسََّر اُهللا َعَلْیِه ِفي الدُّْنَیا َواْآلِخَرةِ َمْن 

  ٣١١  َمْن َیُقْم َلْیَلَة الَقْدِر ِإیَماًنا َواْحِتَساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبهِ 
  ١٦٧  اْلُمَؤذُِّن ُیْغَفُر َلُه َمَدى َصْوِتِه، َوَیْسَتْغِفُر َلُه ُكلُّ َرْطٍب َوَیاِبسٍ 
  ٤٣  النَّاُس َأْرَبَعٌة، َواْألَْعَماُل ِستٌَّة، ُمَوسٌَّع َعَلْیِه ِفي الدُّْنَیا َواْآلِخَرةِ 

  ٥٥  َنَزَلْت َهِذِه اآلَیُة ِفي َعَشَرٍة َأَنا َأَحُدُهمْ 
ِفيُّ ِمْنَحةً  ِفيُّ ِمْنَحًة، َوالشَّاُة الصَّ َدَقُة اللِّْقَحُة الصَّ   ٤١٢  ِنْعَم الصَّ

  ٩٣  َوَأَنا َلُه َشِهیدٌ  َنَعمْ 
َدَقةِ    ٧٧  َنَعْم، َلَها َأْجَراِن، َأْجُر الَقَراَبِة َوَأْجُر الصَّ

  ٦٧  ِنِعمَّا ِلْلَمْمُلوِك َأْن ُیَتَوفَّى ُیْحِسُن ِعَباَدَة اهللاِ 
  ٢٢٠  النََّفَقُة ِفي اْلَحجِّ َكالنََّفَقِة ِفي َسِبیِل اِهللا ِبَسْبِع ِماَئِة ِضْعفٍ 

  ٣٧٥  َهْل َتْسَتِطیُع ِإَذا َخَرَج الُمَجاِهُد َأْن َتْدُخَل َمْسِجَدَك َفتَُقوَم وََال تَْفُترَ 
  ١٣٢  َوإِْن َذَكَرِني ِفي َمَإلٍ َذَكْرُتُه ِفي َمَإلٍ َخْیٍر ِمْنُهم

ْسَالِم ِدیًنا، َوِبُمَحمٍَّد َنِبی ا، َوَجَبْت َلُه    ٢٠٦  َیا َأَبا َسِعیٍد، َمْن َرِضَي ِباِهللا َرب ا، َوِباْإلِ
  ٤٠٣  َیا َأَبا َفاِطَمَة، ِإْن َأَرْدَت َأْن َتْلَقاِني َفَأْكِثِر السُُّجودَ 

  ٣٨٧  َیا َبِني َسِلَمَة َأَال َتْحَتِسُبوَن آثَاَرُكمْ 
  ٣٨٧  ا َبِني َسِلَمَة ِدَیاَرُكْم ُتْكَتْب آثَاُرُكْم، ِدَیاَرُكْم ُتْكَتْب آثَاُرُكمْ یَ 

  ٣٢٧  َیا َعبَّاُس، َیا َعمَّاُه، َأَال ُأْعِطیَك، َأَال َأْمَنُحَك، َأَال َأْحُبوكَ 
اِبُر ِمْنُهْم َعَلى ِدیِنِه َلُه َأْجُر َخْمِسیَن ِمْنُكمْ یْأِتي    ١٩٤  َعَلى النَّاِس َزَماٌن الصَّ



   
 

٤٦٠ 

 الفهارس العامة

ا:
ً
  ثالث

رتجم هلمفهرس 
ُ
  أمساء رواة األحاديث امل

  الصفحة  اسم الراوي

  ١٧٩  إبراهیم بن سالم بن أبي النضر التیمي، المعروف بـِ(بردان)

  ٣٣٢  إبراهیم بن مهدي

  ١٧٥  ابن صهیب

  ٢٥٦  أبو األبرد المدني مولى بني خطمة

  ٢١٥  ب الدمشقيأبو الخطا

  ١٩٤  أبو أمیة الشعباني الدمشقي

  ٣٤٢  أبو بْلج الفزاري

  ٢٢٠  أبو زهیر الضبعي

  ٢٧٤  ن بن عفانأبو صالح مولى عثما

  ٢٦٤  أبو ِظَالل هالل بن أبي هالل

  ١٦٨  أبو یحیى مولى جعدة

  ٣٤١  اهللا بن حجیة الكنديعبد أجلح بن

  ٢١٢  أحمد بن زكریا بن أبي مسرة

  ٣١٨  الوهاب بن نجدة الحوطيعبد أحمد بن

  ٢٣٦  أزهر بن سنان البصري

  ١٣٤  إسحاق بن كعب بن عجرة

  ١٦٥  إسرائیل بن یونس السبیعي الكوفي

  ٤٠٠  اهللا البصريعبد إسماعیل بن

  ٢١٤  اهللا الّرّقيعبد إسماعیل بن

  ١٩٥  إسماعیل بن موسى الفزاري



   
 

٤٦١ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  اسم الراوي

  ٣٨٥  األسود بن العالء بن جاریة الثقفي

  ٢٢٤  أفلح بن ُحمید األنصاري النّجاري

  ٨٢  أم الّرائح الرباب بنت صلیع الّضّبّیة البصریة 

  ٦٦  اهللا بن أبي بردة األشعريعبد برید بن

  ١٤٤  بشار بن أبي سیف الجرمي

  ٥٥  بشر بن آدم البصري

  ١٠٨  بقیة بن الولید الحمصي

  ١٨٣  جابر الجعفي

  ١٧٦  جابر بن غانم السُّلفي

  ٤٢  ن دینار أبو عثمانالجعد ب

َبعي   ٤١  جعفر بن سلیمان الضُّ

  ١٥٧  الجالح أبو كثیر القرشي

  ٢٢٩  حبیب المعّلم أبو محمد البصري

  ١١٧  حجاج بن أرطاة الكوفي

  ٣٩٤  حدیر بن كریب أبو الزاهریة

  ٣٥٣  حفص بن عبید اهللا بن أنس بن مالك

  ٣٢٨  الحكم بن أبان العدني

  ٣٣٩  حمید الطویل

  ٣٨٢  اهللا المعافريعبد ُحَیّي بن

  ٣٧٠  خالد بن أبي عمران التُّجیبي

  ٣٩٨  خالد بن یزید الُمّري

  ٢١٥  اهللا األلهانيعبد ُرزیق أبو



   
 

٤٦٢ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  اسم الراوي

  ٤١٠  رشدین بن سعد

  ٢١٧  الّركین بن الربیع الفزاري

  ٣٣٨  زید بن الحباب التمیمي

  ٥٠  زید بن مسلم القرشي العدوي مولى عمر بن الخطاب

  ١٣٨  سعید بن أبي سعید المقبري

  ٢٠٩  سعید بن بشیر

  ٢١١  ید بن سالم القّداحسع

  ٢٥٧  سفیان بن وكیع الرؤاسي

  ٩٤  سالم بن أبي سالم

  ٣٠١  سلیمان بن حیان أبو خالد األحمر

  ١٣٣  سلیمان مولى الحسن بن علي بن أبي طالب

  ١٦٣  سنان بن ربیعة أبو ربیعة

  ١٥٩  سهیل بن أبي صالح السمان

  ١٢٤  اهللا النخعيعبد َشِریك بن

  ٤١٩  بن العاص بن عمرو اهللاعبد بن بن محمد شعیب

  ١٦٤  ِشْمر بن عطیة األسدي

  ١٥٥  شهر بن حوشب األشعري الشامي

  ٣٩  الضحاك بن عاصم الحزامي المدني

  ٣٠١  عاصم بن بهدلة بن أبي النجود

  ٢٥٩  عاصم بن سوید بن یزید بن جاریة األنصاري

  ٢٤٧  الواحد األحولعبد عامر بن

  ١٦٩  عباد بن أنیس المدني



   
 

٤٦٣ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  اسم الراوي

  ٣٢٥  عباس الُجَشميّ 

  ٣٩٩  العباس بن عثمان الدمشقي

  ٢٥٦  عبد الحمید بن جعفر األنصاري المدني

  ٢٢٧  عبد الرحمن بن أبي الزناد

  ٣٩٧  عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان

  ٢٧٢  عبد الرحمن بن زید بن أسلم

  ٣٩٠  عبد العزیز بن محمد الّدَراورديّ 

  ٢١٢  عبد اهللا بن أحمد بن زكریا بن أبي مسرة

  ١٥٨  عبد اهللا بن الصباح العّطار البصري

  ١٥٨  عبد اهللا بن سعید بن أبي هند

  ١٨١  عبد اهللا بن صالح كاتب اللیث

  ١٢٣  عبد اهللا بن ُعصم أبو علوان العجلي

  ٣٧٠  عبد اهللا بن لهیعة المصري

  ٩٩  عبد اهللا بن نافع الصائغ

  ٤٣٠  لك بن أبي سلیمانعبد الم

  ١٨٣  العزیز بن جریج القرشيعبد عبد الملك بن

  ١٠٩  الرحیم الجوبريعبد عبد الوهاب بن

  ٣٠٦  عبید المكي

  ١٩٣  عتبة بن أبي حكیم الشعباني

  ١٥٠  عطاء بن السائب الثقفي الكوفي

  ٣١٨  عفیر بن معدان

  ٤٠١  اهللا األزديعبد علي بن



   
 

٤٦٤ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  اسم الراوي

  ١٩٥  عمر بن شاكر

  ٣٥٤  عمران بن نافع المدني

  ١٩٤  عمرو بن جاریة اللخمي

  ٣٤٠  اهللا أبو إسحاق الّسبیعيعبد عمرو بن

  ٤١٩  بن العاص بن عمرو اهللاعبد بن بن محمد  بن شعیب عمرو

  ٣٨٩  عوف بن الحارث بن الطفیل

  ٣٥٢  الفرج بن فضالة

  ٥٧  الرحمن الدمشقيعبد الرحمن أبوعبد القاسم بن

  ٢٣١  قزعة بن یحیى البصري

  ٣١٢  َكْهَمس بن الحسن التمیمي

  ٣٥٣  لقمان بن عامر

  ٨٠  مجالد بن سعید الهْمداني

  ٢٥٨  مجّمع بن یعقوب األنصاري القبائي

  ٣٨٩  لفهريُمْحِصن بن علي ا

  ٩٩  محمد بن إسحاق المسّیبي

  ٢٢٤  محمد بن إسحاق بن یسار المدني

  ٥٠  والهممحمد بن إسماعیل بن مسلم بن أبي ُفَدیك الدیلي م

  ١٣٨  محمد بن جعفر بن أبي كثیر

  ١٨٣  محمد بن حمید الرازي

  ٢٥٩  محمد بن سلیمان الكرماني

  ٣٨٩  محمد بن طحالء المدني

  ١٤٠  محمد بن كثیر العبدي



   
 

٤٦٥ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  اسم الراوي

  ٣٩١  حمد بن معاذ بن عباد العنبري

  ٢٨٩  أبي زمیل الحرانيمخلد بن الحسن بن 

  ٣٦٤  مشرح بن هاعان المعافري

  ٢٧٢  اهللا بن الزبیرعبد مصعب بن ثابت بن

  ٣٧٨  معاذ بن هشام الدستوائي

  ٧٩  المعافى بن سلیمان الّرْسعني

  ٣٣٧  معاویة بن صالح الحضرميّ 

  ١٠٨  معاویة بن یحیى أبو مطیع الطرابلسي

  ٣٦٣  اهللا بن هشام التیميعبد معبد بن

  ٣٩١  معبد بن هرمز

  ٢٣١  المغیرة بن مقسم

  ١٦٨  موسى بن أبي عثمان

  ٣٢٩  العزیز أبو شعیب القنباريعبد موسى بن

  ١٤٠  موسى بن عبیدة

  ١٣٤  الرحمن أبو معشر السنديعبد نجیح بن

  ٧٩  الطبراني هاشم بن مرثد

  ٩٣  هشام بن خالد الدمشقي

  ١٠٧  هشام بن عمار السلميّ 

  ٣٤٢  ُهَشْیم بن بشیر

  ١٨٨  لجهنيهالل بن میمون ا

  ٢٤٢  الهیثم بن ُحمید

  ١٤٤  واصل األزدي البصري مولى أبي عیینة



   
 

٤٦٦ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  اسم الراوي

  ٤٣٢  الولید بن أبي الولید

  ٩٤  الولید بن مسلم الدمشقي

  ٣٨٤  یحیى بن أبي كثیر

  ٥٦  یحیى بن إسحاق السِّیَلِحیني

  ١٨٢  یحیى بن أیوب المصري

  ٤٠٤  یزید بن عمرو المعافري

  ٢١٧  ُیَسیر بن عمیلة الفزاري

  ٢٥٩  یعقوب بن حمید المدني

  ١٣٨  يیعقوب بن زید بن طلحة التیم

  ٢٦٠  یوسف بن طهمان

  ١٣٥  یونس بن أبي إسحاق السبیعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
 

٤٦٧ 

 الفهارس العامة

ا:
ً
  رابع

 
ُ
 فهرس األعالم امل

َ
 ت

ْ
 ر

َ
  م هلمج

  الصفحة  اسم العلم

  ١٨٦  راهیم النخعيإب

  ٢٦٩  ابن األثیر الجزري

  ٢٠٤  ابن التین الصفاقسي

  ١٥٢  ابن الجزري

  ١١  ابن الجوزي

  ١١١  ابن العربي المالكي

  ١٨  ابن القیم

  ٥١  ابن الملقن

  ١٢٠  ابن الملك الرومي 

  ١١٤  ابن المنیر اإلسكندراني

  ٨  ابن بطال القرطبي

  ٢٦  ابن تیمیة

  ١٠  ابن جریر الطبري

  ١٣٦  ابن حبان الُبستي  

  ٩  ابن حجر العسقالني

  ٢٤٥  ابن حجر الهیتمي

  ٢٣٣  ابن خزیمة

  ١٩  ابن دقیق العید

  ١٦  ابن رجب الحنبلي

  ٣٣  ابن رسالن



   
 

٤٦٨ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  اسم العلم

  ٢٧٥  ابن ُرشد القرطبي

  ٣٧  ابن شهاب الزهري

  ٦٧  البرعبد ابن

  ٣٢٧  الهادي الحنبليعبد ابن

  ١١  ابن عطیة األندلسي

  ٦١  ابن عّالن الدمشقي

  ١١١  ابن قدامة المقدسي

  ٢٩  ابن ُقرقول

  ١٨  ابن قیم الجوزیة

  ٨  ابن كثیر

  ١٨  ابن ُهبیرة

  ٤٢٤  أبو السفر سعید بن یحمد

  ١٣١  أبو العالیة الریاحي

  ١٣١  أبو الیسر كعب بن عمر السلمي

  ١٩٢  أبو أمیة الشعباني

  ٥  أبو حیان األندلسي

  ٣٧  الرحمن بن عوفعبد أبو سلمة بن

  ٢٥٦  أبو طلحة األنصاري

  ١٥٨  أبو عیاش الزرقي

  ٣٩٧  أبو فاطمة اللیثي

  ١٠٣  بن العاصأبو قیس مولى عمرو 

  ٥٢  أبو معقل األسدي



   
 

٤٦٩ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  اسم العلم

  ١٧٤  أبو موسى المدیني

  ٧٦  إسحاق بن راهویه

  ٢٤  األلوسي

  ٢٠٠  أم شریك خولة بنت حكیم

  ٢٦٧  أوس بن أوس الثقفي

  ٦٤  الباجي

  ١٤٨  البرقاني

  ٢٢٠  بریدة بن الحصیب

  ١١  البغوي

  ٧  البقاعي

  ٣٣  البیضاوي

  ٦٧  البیهقي

  ٣٧١  تاج الدین السبكي

  ٤٠٦  تقي الدین السبكي

  ١٧٤  التوربشتي

  ١١  الثعلبي

  ١٨٤  الجالل البلقیني

  ٢٩٠  الجوالیقي

  ٢٢١  الحرالي

  ١٤٧  الحمیدي

  ٤٣  خریم بن فاتك

  ٢١  الخطابي



   
 

٤٧٠ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  اسم العلم

  ٢٠١  الّدمیري

  ٥  الراغب األصفهاني

  ٤٠٣  ربیعة بن كعب األسلمي

  ٣١٥  الزرقاني

  ١١  الزمخشري

  ٣٢٧  الزیلعي

  ٣٥٧  زین الدین العراقي

  ٢٤٤  زین العرب

  ١٧٨  السائب بن خباب

  ٢٨  السُّّدي

  ١٣  السعدي

  ٣٧  سعید بن المسیب

  ١٨٧  سفیان الثوري

  ٥٩  السفیري

  ٨٠  سلمان بن عامر الضبي

  ١٢  السمعاني

  ١٣١  السندي

  ١٣٩  سهل بن ُحنیف

  ٥٩  السیوطي

  ٥  الشنقیطي

  ٧٤  الشوكاني

  ٥٦  صدي بن عجالن أبو أمامة



   
 

٤٧١ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  اسم العلم

  ٣٢  الصنعاني

  ٥٠  الطحاوي

  ٣٥  الطوفي

  ٦١  الطیبي

  ٢٨١  عبد الرحمن بن أبي عمرة

  ٢١٩  عبد الرحمن بن غنم

  ٧  السالمعبد عز الدین بن

  ١٨٠  العظیم أبادي

  ٣٣٧  عقبة بن عامر الجهني

  ١٤٣  السكونيعیاض بن غطیف 

  ٩  العیني

  ٣٥٧  الغزالي

  ١١  الفخر الرازي

  ١٧٧  القاسم بن محمد

  ٧٦  القاضي عیاض الیحصبي

  ٣٤٣  قتادة بن دعامة

  ١٥١  القرافي

  ٢٨٧  قرة بن إیاس المزني

  ٥٠٧  القرطبي المحّدث

  ٤٨٥  القرطبي المفّسر

  ٧  القشیري

  ٢٦  الكرماني



   
 

٤٧٢ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  اسم العلم

  ٨٤  كریب مولة ابن عباس

  ٩  الكشمیري

  ٣٥٥  كعب بن عجرة

  ١٢٦  مالك بن صعصعة

  ٩٥  الماوردي

  ٥٤  المباركفوري

  ٨٥  محمد بن سیرین

  ٧٩  مسروق بن األجدع

  ١١٠  مظهر الدین الزیداني

  ١٧٣  مغلطاي

  ٣٢  المّال علي القاري

  ٢٥  المناوي

  ١٩١  المنذري

  ٥٢  المهلب بن أبي ُصْفرة

  ١٢  يالنسف

  ٢٤  نظام الدین النیسابوري

  ٢٠  النووي

  ١١  الواحدي

  ٣٧  ولّي الدین العراقي

  ٢٤٩  وهب بن خنبش

  

  



   
 

٤٧٣ 

 الفهارس العامة

ا:
ً
  خامس

  فهرس املصادر واملراجع
األباطیل والمناكیر والصحاح والمشاهیر، للحسین بن إبراهیم بن الحسین بن جعفر  •

، دار الصمیعي بالریاض، ومؤسسة دار الدعوة ٤هـ، ط٥٤٣الهمداني الجورقاني ت
  الجبار الفریوائي.عبد الرحمنعبد بالهند، تحقیق:التعلیمیة الخیریة 

اهللا عبید اهللا بن محمد بن محمد بن حمدان المشهور بابن بطة عبد اإلبانة الكبرى، ألبي  •
  ، دار الرایة، الریاض، تحقیق: رضا معطي وآخرین.٣٨٧الُعْكَبِري ت

أحمد بن أبي بكر  إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، ألبي العباس شهاب الدین •
، دار الوطن للنشر، الریاض، تحقیق: ١هـ، ط٨٤٠ابن إسماعیل البوصیري الكناني ت

  دار المشكاة للبحث العلمي، بإشراف أبي تمیم یاسر بن إبراهیم.

اآلحاد والمثاني؛ ألبي بكر أحمد بن أبي عاصم عمرو بن الضحاك بن مخلد الشیباني  •
  تحقیق: باسم فیصل الجوابرة.، دار الرایة، الریاض، ١هـ، ط٢٨٧ت

هـ، ٣٥٤اإلحسان في تقریب صحیح ابن حبان، ألبي حاتم محمد بن حبان الُبْسِتي ت  •
، مؤسسة الرسالة، بیروت، تحقیق: شعیب ٢بترتیب عالء الدین علي بن بلبان، ط

  األرنؤوط.

  إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، ابن دقیق العید، مطبعة السنة المحمدیة.  •

، مكتبة ١هـ، ط٣٠١ام العیدین، ألبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن الِفْرَیاِبي تأحك  •
  العلوم والحكم، المدینة المنورة، تحقیق: مساعد سلیمان راشد.

هـ، ٢٥٩أحوال الرجال، ألبي إسحاق إبراهیم بن یعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني ت •
  العظیم البستوي.عبد مالعلیعبد حدیث أكادمي، فیصل آباد، باكستان، تحقیق:

ْیَرِمّي عبد أخبار أبي حنیفة وأصحابه، ألبي • اهللا الحسین بن علي بن محمد بن جعفر الصَّ
  ، دار عالم الكتب، بیروت.٢هـ، ط٤٣٦الحنفي ت

اهللا بن أحمد بن إسحاق، عبد أخبار أصبهان أو تاریخ أصبهان، ألبي نعیم أحمد بن  •
 ، تحقیق: سید كسروي حسن.، دار الكتب العلمیة، بیروت١هـ، ط٤٣٠ت



   
 

٤٧٤ 

 الفهارس العامة

أخبار القضاة، ألبي بكر محمد بن خلف بن حیان بن صدقة الضبي البغدادي الملقب  •
 ، المكتبة التجاریة الكبرى بشارع محمد علي بمصر، تحقیق:١هـ، ط٣٠٦بوكیع، ت

  العزیز مصطفى المراغي.عبد

ن أحمد الغساني اهللا بعبد أخبار مكة وما جاء فیها من اآلثار، ألبي الولید محمد بن •
هـ، دار األندلس للنشر، بیروت، تحقیق: رشدي الصالح ٢٥٠المعروف باألزرقي ت

  ملحس.

اختصار علوم الحدیث، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري الدمشقي  •
  ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، تحقیق: أحمد محمد شاكر.٢هـ، ط٧٧٤

اهللا بن محمد بن جعفر بن حیان المعروف بأبي عبد ألبي محمدوآدابه،  eأخالق النبي  •
  ، دار المسلم، تحقیق: صالح بن محمد الونیان.١هـ، ط٣٦٩الشیخ األصبهاني ت

هـ، ٣٦٠اهللا اآلجري البغدادي تعبد أخالق أهل القرآن؛ ألبي بكر محمد بن الحسین بن •
  اللطیف.بدع ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، تحقیق: محمد عمرو٣ط

اهللا بن محمد بن عبید بن سفیان المعروف بابن أبي الدنیا عبد اإلخوان، ألبي بكر •
 القادر عطا.عبد ، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق: مصطفى١هـ، ط٢٨١ت

اآلداب، ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني البیهقي   •
  اهللا السعید مندوه.عبد الثقافیة، بیروت، تحقیق: أبي ، مؤسسة الكتب١هـ، ط٤٥٨ت

، دار ٣هـ، ط٢٥٦اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراهیم البخاري تعبد األدب المفرد، ألبي  •
 الباقي.عبد البشائر اإلسالمیة، بیروت، تحقیق: محمد فؤاد

فة، هـ، دار المعر ١٣٤٩العزیز بن علي الشاذلي الَخْولي ت عبد األدب النبوي، محمد •
  هـ. ١٤٢٣، ٤بیروت، ط

، دار البشائر ١هـ، ط٢٣٥اهللا بن محمد بن إبراهیم ابن أبي شیبة تعبد األدب، ألبي بكر •
  اإلسالمیة، لبنان، تحقیق: محمد رضا القهوجي.

إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شیوخ الطبراني، ألبي الطیب نایف بن صالح بن علي  •
  كتبة ابن تیمیة باإلمارات.المنصوري، دار الكیان بالریاض، وم

اهللا بن أحمد الخلیلي القزویني عبد اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث، ألبي یعلى خلیل بن •
  ، مكتبة الرشد، الریاض، تحقیق: محمد سعید عمر إدریس.١هـ، ط٤٤٦ت



   
 

٤٧٥ 

 الفهارس العامة

إرواء الَغِلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، للشیخ محمد ناصر الدین األلباني  •
  المكتب اإلسالمي، بیروت، إشراف: زهیر الشاویش. ،٢هـ، ط١٤٢٠ت

الكریم عبد أسامي الضعفاء المطبوع مع سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازي عبید اهللا بن •
  ، دار الفاروق الحدیثة، القاهرة، تحقیق: محمد بن علي األزهري.١هـ، ط٢٦٤ت

ثریة، المدینة، تحقیق: ، دار الغرباء األ١هـ، ط٣٧٨األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم ت •
  یوسف بن محمد الدخیل.

البر النمري القرطبي عبد اهللا بن محمد بنعبد االستذكار؛ ألبي عمر یوسف بن •
، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق: سالم محمد عطا، ومحمد علي ١هـ، ط٤٦٣ت

  معوض.

البر ابن عبد اهللا بن محمد بنعبد االستیعاب في معرفة األصحاب، ألبي عمر یوسف بن •
، دار الجیل، بیروت، تحقیق: علي محمد ١هـ، ط٤٦٣عاصم النمري القرطبي ت

  البجاوي.

 أسد الغابة في معرفة الصحابة، ألبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن •
م، دار الفكر، ١٩٨٩هـ، ك٦٣٠الكریم الشیباني الَجَزري، عز الدین ابن األثیر تعبد

  بیروت.

ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  األسماء والصفات، •
اهللا محمد عبد ، مكتبة السوادي، جدة، تحقیق:١هـ، ط٤٥٨الخراساني البیهقي ت

  الحاشدي.

، مكتبة التراث اإلسالمي، ٢هـ، ط٢٤١األشربة، لإلمام أحمد بن محمد بن حنبل ت •
  اهللا بن حجاج.عبد القاهرة، تحقیق:

الصحابة، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني  اإلصابة في تمییز •
الموجود، وعلي محمد عبد ، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق: عادل أحمد١هـ، ط٨٥٢ت

  معوض.

اهللا بن محمد بن عبید بن سفیان المعروف بابن أبي الدنیا عبد إصالح المال، ألبي بكر  •
  القادر عطا.عبد یروت، تحقیق: محمد، مؤسسة الكتب الثقافیة، ب١هـ، ط٢٨١ت

القادر عبد أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، لمحمد األمین بن محمد المختار بن  •
  هـ.١٤١٥هـ، دار الفكر بیروت، ١٣٩٣الجكني الشنقیطي ت : 
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 الفهارس العامة

هـ، مركز  ١٤٠٩، ١أعالم الحدیث في شرح صحیح البخاري، ألبي سلیمان الخطابي، ط •
 معة أم القرى، تحقیق: محمد بن سعد آل سعود.إحیاء التراث بجا

إعالم الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن   •
السالم إبراهیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، عبد هـ، تحقیق: محمد٧٥١قیم الجوزیة ت 

  هـ.١٤١١، ١ط

دین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، ابن الملقن سراج ال •
العزیز بن أحمد بن محمد المشیقح، دار عبد هـ، تحقیق:٨٠٤الشافعي المصري ت 

  هـ. ١٤١٧، ١العاصمة للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیةط

العلي الحسني عبد الحي بن فخر الدین بنعبد اإلعالم بمن في تاریخ الهند من األعالم،  •
  .هـ١٤٢٠، ١ط، هـ، دار النشر: دار ابن حزم، بیروت، لبنان١٣٤١الطالبي ت 

األعالم، لخیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي   •
 ، دار العلم للمالیین.١٥هـ، ط١٣٩٦ت

االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط، برهان الدین الحلبي أبو الوفا إبراهیم بن محمد   •
هـ، تحقیق: عالء الدین علي ٨٤١سي الشافعي سبط ابن العجمي ت بن خلیل الطرابل

رضا، وسمى تحقیقه (نهایة االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط) وهو دارسة وتحقیق 
  م.١٩٨٨، ١وزیادات في التراجم على الكتاب، دار الحدیث، القاهرةط

 قیق: جابر بن، نشر وتح١، ط٣٨٥األفراد، ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ت  •
 اهللا السریع.عبد

اإلفصاح عن معاني الصحاح، لیحیى بن (ُهَبْیَرة بن) محمد بن هبیرة الذهلي الشیبانّي،  •
  هـ.١٤١٧المنعم أحمد، دار الوطن، عبد هـ، تحقیق: فؤاد٥٦٠أبو المظفر، عون الدین، ت

بابن  الغني بن أبي بكر بن شجاع المعروفعبد إكمال اإلكمال، ألبي بكر محمد بن  •
  رب النبي.عبد القیومعبد ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، تحقیق:١هـ، ط٦٢٩نقطة ت

 اهللا ُمُغْلَطاْي بن قلیج بنعبد إكمال تهذیب الكمال في أسماء الرجال، لعالء الدین أبي  •
، دار الفاروق الحدیثة، تحقیق: ١هـ، ط٧٦٢اهللا البكجري المصري الحكري الحنفي تعبد
  عادل بن محمد وأبي محمد أسامة بن إبراهیم. الرحمنعبد أبي

اهللا بن بشران بن محمد بن بشران البغدادي عبد الملك بن محمد بنعبد أمالي ابن بشران •
  الرحمن عادل بن یوسف العزازي.عبد ، دار الوطن، الریاض، تحقیق: أبي١هـ، ط٤٣٠ت
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لشجري الجرجاني األمالي الخمیسیة، لیحیى بن الحسین بن إسماعیل بن زید الحسني ا  •
، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، تحقیق: محمد حسن محمد حسن ١هـ، ط٤٩٩ت

  إسماعیل.

اهللا البغدادي الحسین بن إسماعیل بن محمد بن إسماعیل عبد أمالي المحاملي أبي  •
، المكتبة اإلسالمیة، دار ابن القیم، عمان األردن، ١هـ، ط٣٣٠الضبي المحاملي ت

  : إبراهیم القیسي.والدمام، تحقیق

الرحمن بن خالد عبد ، ألبي محمد الحسن بنeأمثال الحدیث المرویة عن النبي   •
الفتاح عبد ، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، تحقیق: أحمد١هـ، ط٣٦٠الرامهرمزي ت

  تمام.

اهللا بن محمد بن جعفر بن حیان عبد األمثال في الحدیث النبوي، ألبي الشیخ أبي محمد  •
الحمید عبد العليعبد ، الدار السلفیة، بومباي، الهند، تحقیق:٢هـ، ط٣٦٩ت األنصاري

  حامد.

اهللا الخراساني المعروف بابن عبد األموال، ألبي أحمد حمید بن مخلد بن قتیبة بن  •
، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة، السعودیة، ١هـ، ط٢٥١زنجویه ت

 تحقیق: شاكر ذیب فیاض.

هـ، تحقیق: ٢٢٤اهللا الهروي البغدادي ت عبد ألبي ُعبید القاسم بن سّالم بناألموال،   •
  خلیل محمد هراس، دار الفكر، بیروت.

الرحمن العلیمي عبد الرحمن بن محمد بنعبد األنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل، •
المجید نباتة، عبد هـ، تحقیق: عدنان یونس٩٢٨الحنبلي، أبو الیمن، مجیر الدین ت 

  .عمان –بة دندیس مكت

الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني، المروزي عبد األنساب، ألبي سعد  •
الرحمن بن عبد ، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، تحقیق:١هـ، ط٥٦٢ت

  یحیى المعلمي الیماني وغیره.

هـ، ٣٦٠ني تاألوائل، ألبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر الشامي الطبرا  •
، مؤسسة الرسالة، ودار الفرقان، بیروت، تحقیق: محمد شكور بن محمود الحاجي ١ط

  أمریر.
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األوائل، ألبي بكر أحمد بن أبي عاصم عمرو بن الضحاك بن مخلد الشیباني   •
  هـ، دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي، الكویت، تحقیق: محمد بن ناصر العجمي.٢٨٧ت

واالختالف، ألبي بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر  األوسط في السنن واإلجماع •
  ، دار طیبة، الریاض، تحقیق: صغیر أحمد بن محمد حنیف.١هـ، ط٣١٩النیسابوري ت

هـ، ٣٩٥اهللا محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیى بن َمْنَده العبدي ت عبد اإلیمان، ألبي  •
  تحقیق: د.

لیوسف بن حسن بن أحمد بن حسن  بحر الدم فیمن تكلم فیه اإلمام أحمد بمدح أو ذم،  •
هـ، تحقیق ٩٠٩الهادي الصالحي، جمال الدین، ابن ابن الِمْبَرد الحنبلي ت عبد ابن

 ١٤١٣، ١الرحمن السویفي، دار الكتب العلمیة، بیروت، طعبد وتعلیق: الدكتورة روحیة
  .هـ

العتكي  الخالقعبد البحر الزخار المعروف بمسند البزار، ألبي بكر أحمد بن عمرو بن  •
  ، مكتبة العلوم والحكم، تحقیق: محفوظ الرحمن زین اهللا.١هـ، ط٢٩٢البزار ت

البحر المحیط في التفسیر، ألبي حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان   •
هـ، تحقیق: صدقي محمد جمیل، دار الفكر بیروت، ٧٤٥أثیر الدین األندلسي ت 

  هـ.١٤٢٠

السالم بن أبي عبد العزیز بنعبد صلى اهللا علیه وسلم،بدایة السول في تفضیل الرسول   •
هـ، ٦٦٠القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، عز الدین الملقب بسلطان العلماء ت 

  هـ.١٤٠٦، ٤تحقیق: محمد ناصر الدین األلباني، المكتب اإلسالمي، بیروت، ط

ري الدمشقي البدایة والنهایة، ألبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البص  •
  ، دار إحیاء التراث العربي، تحقیق: علي شیري.١، ط٧٧٤ت

اهللا عبد البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي بن محمد بن  •
  هـ، دار المعرفة، بیروت.١٢٥٠الشوكاني الیمني ت 

قن سراج البدر المنیر في تخریج األحادیث واألثار الواقعة في الشرح الكبیر، البن المل  •
هـ، تحقیق: مصطفى ٨٠٤الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ت 

أبو الغیط وعبد اهللا بن سلیمان ویاسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزیع، الریاض، 
  هـ.١٤٢٥، ١ط
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هـ، ٢٤٦اهللا الحسین بن الحسن بن حرب السلمي المروزي تعبد البر والصلة، ألبي  •
  ، الریاض، تحقیق: محمد سعید بخاري.، دار الوطن١ط

البعث والنشور، ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجْردي البیهقي   •
، مركز الخدمات واألبحاث الثقافیة، بیروت، تحقیق: الشیخ عامر أحمد ١هـ، ط٤٥٨ت

  حیدر.

محمد البغدادي بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث بن محمد بن داهر التمیمي أبي   •
هـ، جمع هذه الزوائد أبو الحسن الهیثمي ٢٨٢الخصیب الشهیر بابن أبي أسامة ت

، مركز خدمة السنة النبویة والسیرة، المدینة المنورة، تحقیق: حسین أحمد ١هـ، ط٨٠٧ت
  صالح الباكري.

 اهللا،عبد بهجة قلوب األبرار وقرة عیون األخیار في شرح جوامع األخبار، ألبي  •
 هـ، تحقیق:١٣٧٦اهللا بن ناصر بن حمد آل سعدي ت عبد رحمن بن ناصر بنالعبد
  هـ.١٤٢٢، ١ط، الكریم بن رسمي ال الدریني، مكتبة الرشد للنشر والتوزیععبد

بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام، ألبي الحسن ابن القطان علي بن محمد الفاسي   •
  آیت سعید. ، دار طیبة، الریاض، تحقیق: الحسین١هـ، ط٦٢٨ت

تاج التراجم، أبو الفداء زین الدین أبو العدل قاسم بن ُقطُلوبغا السودوني (نسبة إلى معتق   •
هـ، تحقیق: محمد خیر رمضان یوسف، ٨٧٩أبیه سودون الشیخوني) الجمالي الحنفي ت 

  هـ. ١٤١٣، ١ط، دمشق –دار القلم 

الرزاق الُحَسْیني عبد بنتاج العروس من جواهر القاموس، ألبي الفیض محمد بن محمد   •
ِبیدي ت   هـ، دار الهدایة، تحقیق: مجموعة من المحققین.١٢٠٥الملقب بمرتضى الزَّ

اهللا بن صفوان الملقَّب بشیخ عبد الرحمن بن عمرو بنعبد تاریخ أبي زرعة الدمشقي  •
هـ، نشر مجمع اللغة العربیة، دمشق، دراسة وتحقیق: شكر اهللا نعمة اهللا ٢٨١الشباب ت

  جاني، رسالة ماجستیر بجامعة بغداد.القو 

تاریخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم، ألبي حفص عمر بن أحمد المعروف بابن   •
  ، الدار السلفیة، الكویت، تحقیق: صبحي السامرائي.١هـ، ط٣٨٥شاهین ت

تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین، ألبي حفص عمر بن أحمد المعروف بابن شاهین   •
  الرحیم محمد أحمد القشقري.عبد تحقیق:، ١هـ، ط٣٨٥ت
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اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن عبد تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم، ألبي  •
السالم عبد ، دار الكتاب العربي، بیروت، تحقیق: عمر٢هـ، ط٧٤٨قاْیماز الذهبي ت

  التدمري.

ن المغیرة البخاري اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بعبد التاریخ األوسط، ألبي  •
، دار الوعي، مكتبة دار التراث، حلب والقاهرة، تحقیق: محمود إبراهیم ١هـ، ط٢٥٦ت

  زاید.

، دار ١هـ، ط٢٦١اهللا بن صالح العجلي تعبد تاریخ الثقات، ألبي الحسن أحمد بن  •
  المعطي قلعجي.عبد الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق:

هـ، ٣١٠ن یزید بن كثیر الطبري أبي جعفر تتاریخ الرسل والملوك، لمحمد بن جریر ب  •
  ، دار التراث، بیروت.٢ط

اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري عبد التاریخ الصغیر، ألبي  •
  هـ، دار المعرفة، بیروت، لبنان، تحقیق: محمود إبراهیم زاید.٢٥٦ت

هـ، ٢٧٩د بن أبي خیثمة تالتاریخ الكبیر المعروف بتاریخ ابن أبي خیثمة أبي بكر أحم  •
  ، دار الفاروق الحدیثة، القاهرة، تحقیق: صالح بن فتحي هالل.١ط

اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة الجعفي موالهم عبد التاریخ الكبیر، ألبي  •
المعید عبد هـ، دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد الدكن، تحقیق: محمد٢٥٦البخاري ت

  خان.

، دار ١هـ، ط٤٦٣بغداد، للخطیب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت أبي بكر، ت تاریخ  •
  القادر عطا.عبد الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق: مصطفى

هـ، ٥٧١تاریخ دمشق، ألبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا المعروف بابن عساكر ت  •
  م، دار الفكر، عمر بن غرامة العمروي.١٩٩٥هـ، ١٤١٥ط

، دار الفاروق الحدیثة، ٢، عن یحیى بن معین، ط٢٧٨بن مرثد الطبراني تتاریخ هاشم  •
  القاهرة، تحقیق: محمد بن علي األزهري.

، مجمع اللغة العربیة، دمشق، ١هـ، روایة ابن محرز، ط٢٣٣تاریخ یحیى بن معین ت  •
  تحقیق: محمد كامل القصار.

البحث العلمي وٕاحیاء  ، مركز١هـ، روایة عباس الدوري، ط٢٣٣تاریخ یحیى بن معین ت  •
  التراث اإلسالمي، مكة المكرمة، تحقیق: أحمد محمد نور سیف.
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هـ، دار المأمون للتراث، ٢٨٠هـ، روایة عثمان الدارمي ت٢٣٣تاریخ یحیى بن معین ت  •
  دمشق، تحقیق: أحمد محمد نور سیف.

ي الشهیر التبیین ألسماء المدلسین، لبرهان الدین إبراهیم بن محمد بن خلیل الطرابلس  •
، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق: یحیى شفیق ١هـ، ط٨٤١بسبط بن العجمي ت

  حسن.

هـ،  ١٤٣٣، ١هـ، ط ٦٨٥تحفة األبرار شرح مصابیح السنة، للقاضي البیضاوي ت  •
م، تحقیق: لجنة متخصصة من المحققین بإشراف نور الدین طالب، إدارة الثقافة ٢٠١٢

 اإلسالمیة بالكویت.

الرحمن عبد شراف بمعرفة األطراف، ألبي الحجاج جمال الدین یوسف بن الزكيتحفة األ •
، الدار القیمة بالهند، والمكتب اإلسالمي، بیروت، ٢هـ، ط٧٤٢ابن یوسف المزي ت

  الصمد شرف الدین، وزهیر الشاویش.عبد لبنان، تحقیق:

الرحیم بن دعب تحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیل، لولي الدین أبي زرعة أحمد بن  •
  اهللا نوارة.عبد هـ، مكتبة الرشد، الریاض، تحقیق:٨٢٦الحسین العراقي ت

 تخریج األحادیث واآلثار الواقعة في تفسیر الكشاف للزمخشري، جمال الدین أبو محمد •
الرحمن السعد، عبد اهللا بنعبد هـ، تحقیق:٧٦٢اهللا بن یوسف بن محمد الزیلعي ت عبد

  هـ.١٤١٤ ،١ط، دار ابن خزیمة، الریاض

اهللا مغلطاي بن قلیج المصري عبد التراجم الساقطة من كتاب إكمال تهذیب الكمال، ألبي •
، دار المَحدِّث، السعودیة، تحقیق: مجموعة من طالب الماجستیر بجامعة الملك ١هـ، ط٧٦٢ت

  سعود.

الواحد بن علي بن سرور عبد الغني بنعبد الترغیب في الدعاء والحث علیه، ألبي محمد  •
  هـ، دار ابن حزم، بیروت، تحقیق: فواز أحمد زمرلي.٦٠٠مقدسي تال

الترغیب في فضائل األعمال وثواب ذلك، ألبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف   •
  ، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق: محمد حسن إسماعیل.١هـ، ط٣٨٥بابن شاهین ت

اهللا عبد القوي بنعبد العظیم بندعب الترغیب والترهیب من الحدیث الشریف، لزكي الدین  •
  ، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق: إبراهیم شمس الدین.١هـ، ط٦٥٦المنذري ت

، دار عالم ١هـ وذكر المدلسین"، ط٣٠٣الرحمن أحمد بن شعیب تعبد تسمیة مشایخ أبي •
  الفوائد، مكة المكرمة، تحقیق: الشریف حاتم بن عارف العوني.



   
 

٤٨٢ 

 الفهارس العامة

رجال األئمة األربعة، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن  تعجیل المنفعة بزوائد  •
  ، دار البشائر، بیروت، تحقیق: إكرام اهللا إمداد الحق.١هـ، ط٨٥٢حجر العسقالني ت

التعدیل والتجریح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح، ألبي الولید سلیمان بن   •
، دار ١هـ، ط٤٧٤جي األندلسي تخلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي البا

  اللواء للنشر والتوزیع، الریاض، تحقیق: أبو لبابة حسین.

، ١هـ، ط٢٩٤اهللا محمد بن نصر بن الحجاج الَمْرَوِزي تعبد تعظیم قدر الصالة، ألبي  •
  الجبار الفریوائي.عبد الرحمنعبد مكتبة الدار، المدینة المنورة، تحقیق:

، المكتب ١هـ، ط٨٥٢مد بن علي بن حجر العسقالني تتغلیق التعلیق، ألبي الفضل أح •
  الرحمن موسى القزقي.عبد اإلسالمي، ودار عمار، بیروت وعمان، تحقیق: سعید

تفسیر القرآن العظیم، ألبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم  •
، ٢ط ،هـ، تحقیق: سامي بن محمد سالمة، دار طیبة للنشر والتوزیع٧٧٤الدمشقي ت 

  .هـ١٤٢٠

، ٣هـ، ط٣٢٧تفسیر القرآن العظیم، لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدریس الرازي ت  •
  مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودیة، تحقیق: أسعد محمد الطیب.

اهللا محمد بن أبي نصر فتوح عبد تفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري ومسلم، ألبي  •
، مكتبة السنة، ١هـ، ط٤٨٨زدي المیورقي الَحِمیدي تاهللا بن فتوح بن حمید األعبد بن

  العزیز.عبد القاهرة، مصر، تحقیق: زبیدة محمد سعید

هـ، ١٤٣٠هـ، ط٨٥٣تقریب التهذیب، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني ت  •
  اهللا المحالوي.عبد م، دار الحدیث، القاهرة، تحقیق: حامد٢٠٠٩

د خیر بن رمضان بن إسماعیل یوسف، دار ابن حزم َتكمَلة ُمعجم الُمؤلفین، لمحم •
  هـ. ١٤١٨، ١للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط

العزیز بن محمد بن إبراهیم آل عبد التكمیل لما فات تخریجه من إرواء الغلیل، صالح بن •
  هـ. ١٤١٧، ١الشیخ، دار العاصمة للنشر والتوزیع، الریاض، ط

الرافعي الكبیر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد  التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث  •
هـ، تحقیق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، ٨٥٢بن أحمد بن حجر العسقالني ت 

  هـ.١٤١٦، ١ط، مؤسسة قرطبة، مصر
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اهللا محمد بن أحمد بن عثمان عبد تلخیص كتاب الموضوعات البن الجوزي، ألبي  •
  تحقیق: یاسر إبراهیم محمد. ، مكتبة الرشد، الریاض،١هـ، ط٧٤٨الذهبي ت

اهللا بن محمد عبد التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید؛ ألبي عمر یوسف بن  •
هـ، وزارة عموم األوقاف ١٣٨٧هـ، ط٤٦٣البر بن عاصم النمري القرطبي تعبد ابن

الكبیر عبد والشئون اإلسالمیة، المغرب، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد
  البكري.

، مكتبة ٣هـ، ط٢٦١التمییز، ألبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري ت •
  الكوثر، السعودیة، تحقیق: محمد مصطفى األعظمي.

 تنزیه الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة، لعلي بن محمد بن علي بن  •
 ، تحقیق:، دار الكتب العلمیة، بیروت١هـ، ط٩٦٣الرحمن بن عراق الكناني تعبد
  اللطیف، وعبد اهللا محمد الصدیق الغماري.عبد الوهابعبد

الرحمن بن یحیى بن علي بن محمد عبد التنكیل بما في تأنیب الكوثري من األباطیل،  •
هـ، مع تخریجات وتعلیقات: محمد ناصر الدین ١٣٨٦المعلمي العتمي الیماني ت 

  هـ. ١٤٠٦، ٢سالمي، طالرزاق حمزة، المكتب اإلعبد األلباني، زهیر الشاویش،

تنویر الحوالك شرح موطأ مالك، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي،   •
 هـ.١٣٨٩ه، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، ٩١١ت

ِغیِر، لمحمد بن إسماعیل بن صالح بن محمد الحسني،  • التَّنویُر َشْرُح الَجاِمع الصَّ
هـ، ١١٨٢ز الدین، المعروف كأسالفه باألمیر،الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهیم، ع

  هـ. ١٤٣٢، ١تحقیق: د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهیم، مكتبة دار السالم، الریاض، ط

من األخبار، ألبي جعفر محمد بن  eتهذیب اآلثار وتفصیل الثابت عن رسول اهللا   •
  محمد شاكر.هـ، مطبعة المدني، القاهرة، تحقیق: محمود ٣١٠جریر بن یزید الطبري ت

هـ، دار الكتب ٦٧٦تهذیب األسماء واللغات، ألبي زكریا یحیى بن شرف النووي ت  •
  العلمیة، بیروت، لبنان.

، ١هـ، ط٨٥٢تهذیب التهذیب، ألبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقالني ت  •
  مطبعة دائرة المعارف النظامیة بالهند.
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الرحمن بن عبد بي الحجاج یوسف بنتهذیب الكمال في أسماء الرجال، لجمال الدین أ  •
، مؤسسة الرسالة، بیروت، تحقیق: بشار عواد ١هـ، ط٧٤٢یوسف القضاعي المزي ت

  معروف.

هـ، تحقیق: ٣٧٠تهذیب اللغة، لمحمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور ت:  •
  م.٢٠٠١، ١محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي بیروت، ط

ت الرب عز وجل، ألبي بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة التوحید وٕاثبات صفا •
 ، مكتبة الرشد، الریاض، تحقیق:٥هـ، ط٣١١بن صالح بن بكر السلمي النیسابوري ت

  العزیز بن إبراهیم الشهوان.عبد

التوضیح لشرح الجامع الصحیح، البن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن  •
هـ، تحقیق: دار الفالح للبحث العلمي وتحقیق التراث، ٨٠٤أحمد الشافعي المصري، ت

  هـ. ١،١٤٢٩دار النوادر، دمشق، ط

الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن عبد التوقیف على مهمات التعاریف؛ لزین الدین  •
  الخالق ثروت، القاهرة.عبد ٣٨، عالم الكتب ١هـ، ط١٠٣١زین العابدین المناوي ت

اهللا السعدي عبد الرحمن بن ناصر بنعبد تفسیر كالم المنان، تیسیر الكریم الرحمن في  •
  .هـ١٤٢٠، ١ط، الرحمن بن معال اللویحق، مؤسسة الرسالةعبد هـ، تحقیق:١٣٧٦ت 

 الرحمن بن ناصر بنعبد اهللا،عبد تیسیر اللطیف المنان في خالصة تفسیر القرآن، أبو  •
ون اإلسالمیة واألوقاف هـ، وزارة الشئ١٣٧٦اهللا بن ناصر بن حمد آل سعدي ت عبد

  هـ.١٤٢٢، ١ط، والدعوة واإلرشاد، المملكة العربیة السعودیة

التیسیر بشرح الجامع الصغیر، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین   •
هـ، مكتبة اإلمام ١٠٣١بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري ت 

  ـ.ه١٤٠٨، ٣ط، الشافعي، الریاض

، دائرة المعارف العثمانیة، ١هـ، ط٣٥٤الثقات، ألبي حاتم محمد بن حبان الُبْسِتي ت •
  حیدر آباد الدكن، الهند، تحقیق: د.

الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج عبد الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، ألبي  •
، ١التوزیع، طهـ، غراس للنشر و ١٤٢٠نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني ت 

  هـ. ١٤٢٢
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جامع األصول في أحادیث الرسول، لمجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن  •
 هـ، تحقیق :٦٠٦الكریم الشیباني الجزري ابن األثیر (المتوفى : عبد محمد بن محمد ابن

القادر األرنؤوط، التتمة تحقیق بشیر عیون، مكتبة الحلواني، مطبعة المالح، مكتبة عبد
  هـ.١٣٨٩، ١دار البیان ط

جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو   •
  هـ. ١٤٢٠، ١هـ، تحقیق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط٣١٠جعفر الطبري ت 

، ٧٦١التحصیل في أحكام المراسیل، ألبي سعید خلیل بن َكْیَكَلِدي العالئي ت جامع  •
  المجید السلفي.عبد ، عالم الكتب، بیروت، تحقیق: حمدي٢ط

الرحمن بن عبد جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثًا من جوامع الكلم، زین الدین  •
هـ، ٧٩٥، الحنبلي ت أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي

، ٢ط، تحقیق: الدكتور محمد األحمدي أبو النور، دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع
  هـ. ١٤٢٤

اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري عبد الجامع ألحكام القرآن، أبو •
 هـ، تحقیق: أحمد البردوني وٕابراهیم أطفیش، دار٦٧١الخزرجي شمس الدین القرطبي ت 

  هـ١٣٨٤، ٢ط، القاهرة –الكتب المصریة 

هـ، ٣٢٧الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدریس الرازي تعبد الجرح والتعدیل، ألبي محمد •
  ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد الدكن، الهند.١ط

ألفراد الغرائب الِحَسان، ألبي جزء األلف دینار، وهو الجزء الخامس من الفوائد المنتقاة وا •
، ١هـ، ط٣٦٨بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبیب البغدادي القطیعي ت

  اهللا البدر.عبد دار النفائس، الكویت، تحقیق: بدر

، دار العلم ١هـ، ط٣٢١جمهرة اللغة، ألبي بكر محمد بن الحسن بن درید األزدي ت •
  علبكي.للمالیین، بیروت، تحقیق: رمزي منیر ب

هـ، ٢٨٧الجهاد، ألبي بكر أحمد بن أبي عاصم عمرو بن الضحاك بن مخلد الشیباني ت •
  ، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، تحقیق: مساعد سلیمان الراشد الجمید.١ط

 حاشیة السندي على سنن ابن ماجه = كفایة الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، محمد بن •
  .هـ، دار الجیل، بیروت١١٣٨حسن، نور الدین السندي ت الهادي التتوي، أبو العبد
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الهادي التتوي، أبو عبد حاشیة السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن)، محمد بن  •
، ٢هـ، مكتب المطبوعات اإلسالمیة، حلب، ط١١٣٨الحسن، نور الدین السندي ت 

  هـ.١٤٠٦

رحمن بن أبي بكر، جالل العبد حاشیة السیوطي على سنن النسائي (مطبوع السنن)،  •
  ه.١٤٠٦، ٢هـ، مكتب المطبوعات اإلسالمیة، حلب، ط٩١١الدین السیوطي ت 

الرحمن بن محمد بن عبید اهللا بن سعد بن عبد حدیث أبي الفضل الزهري عبید اهللا بن  •
، أضواء ١هـ، ط٣٨١الرحمن بن عوف العوفي الزهري القرشي البغدادي تعبد إبراهیم بن

  حقیق: حسن محمد علي شبالة البلوط.السلف، الریاض، ت

اهللا بن أحمد بن إسحاق بن عبد حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، ألبي نعیم أحمد بن •
  م، دار السعادة، مصر.١٩٧٤هـ، ١٣٩٤هـ، ط٤٣٠موسى بن مهران األصبهاني ت

الرزاق بن حسن بن إبراهیم البیطار عبد حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشر،  •
هـ، حققه ونسقه وعلق علیه حفیده: محمد بهجة البیطار، من ١٣٣٥اني الدمشقي ت المید

  هـ. ١٤١٣، ٢ط، أعضاء مجمع اللغة العربیة، دار صادر، بیروت

حیاة الحیوان الكبرى، لمحمد بن موسى بن عیسى بن علي الدمیري، أبو البقاء، كمال  •
  هـ. ١٤٢٤ ،٢هـ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط٨٠٨الدین الشافعي ت 

خالصة األثر في أعیان القرن الحادي عشر، محمد أمین بن فضل اهللا بن محب الدین   •
  هـ، دار صادر، بیروت.١١١١بن محمد المحبي الحموي األصل، الدمشقي ت 

خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسالم، ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن   •
ادیثه: حسین إسماعیل الجمل، مؤسسة الرسالة، هـ، حققه وخرج أح٦٧٦شرف النووي ت

  هـ.١٤١٨، ١لبنان، بیروت، ط

اهللا بن أبي عبد خالصة تذهیب تهذیب الكمال في أسماء الرجال؛ لصفي الدین أحمد بن  •
، مكتب المطبوعات ٥هـ، ط٩٢٣العلیم الخزرجي األنصاري الساعدي تعبد الخیر بن

  الفتاح أبو غدة.عبد یق:اإلسالمیة، ودار البشائر، حلب وبیروت، تحق

  ، دار الصمیعي، تحقیق: مشهور حسن آل سلمان.١هـ، ط٤٥٨الخالفیات، للبیهقي ت  •

الرحمن بن أبي بكر السیوطي عبد الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، لجالل الدین  •
  هـ، دار الفكر، بیروت.٩١١ت
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علي بن محمد بن أحمد الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، ألبي الفضل أحمد بن   •
المعید ضان، مجلس دائرة المعارف عبد هـ، مراقبة: محمد٨٥٢بن حجر العسقالني ت 
  هـ.١٣٩٢، ٢العثمانیة، حیدر اباد، ط

الدعاء، ألبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي الطبراني   •
  القادر عطا.عبد ، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق: مصطفى١هـ، ط٣٦٠ت

هـ، ٤٥٨الدعوات الكبیر، ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجْردي ت •
  اهللا البدر.عبد ، غراس للنشر والتوزیع، الكویت، تحقیق: بدر١ط

هـ، ٤٥٨دالئل النبوة، ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجْردي ت  •
  المعطي قلعجي.عبد ر الریان للتراث، تحقیق:، دار الكتب العلمیة، ودا١ط

، دار ٢هـ، ط٤٣٠اهللا بن أحمد األصبهاني تعبد دالئل النبوة، ألبي نعیم أحمد بن  •
  النفائس، بیروت، تحقیق: محمد رواس قلعجي، وعبد البر عباس.

دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین، محمد علي بن محمد بن عالن بن إبراهیم البكري  •
هـ، اعتنى بها: خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة للطباعة ١٠٥٧الشافعي ت  الصدیقي

  هـ. ١٤٢٥، ٤والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

هـ،  ٩١١الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج، لعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ت  •
  م، دار ابن عفان، السعودیة، تحقیق: أبي إسحاق الحویني.١٩٩٦هـ،  ١٤١٦، ١ط

، مكتبة ٢هـ، ط٧٤٨اهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تعبد دیوان الضعفاء، ألبي  •
  النهضة الحدیثة، مكة، تحقیق: حماد بن محمد األنصاري.

ذخیرة الحفاظ، ألبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي الشیباني المعروف بابن القیسراني   •
 ریوائي.الرحمن الفعبد ، دار السلف، الریاض، تحقیق:١هـ، ط٥٠٧ت

، دار عالم ١هـ، ط٣٠٣الرحمن أحمد بن شعیب النسائي تعبد ذكر المدلسین، ألبي •
  الفوائد، مكة المكرمة، تحقیق: الشریف حاتم بن عارف العوني.

اهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي عبد ذیل دیوان الضعفاء، لشمس الدین أبي •
  د بن محمد األنصاري.، مكتبة النهضة الحدیثة، مكة، تحقیق: حما١هـ، ط٧٤٨ت

الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، عبد ذیل طبقات الحنابلة، لزین الدین  •
الرحمن بن سلیمان العثیمین، عبد هـ، تحقیق: د٧٩٥البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي ت 

  هـ. ١٤٢٥، ١ط، مكتبة العبیكان، الریاض
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السالم عبد الحلیم بنعبد الَعباس أحمد بنرفع المالم عن األئمة األعالم، تقي الدین أبو  •
هـ، طبع ٧٢٨اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي ت عبد بن

ونشر: الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الریاض، 
  هـ. ١٤٠٣المملكة العربیة السعودیة، 

اهللا محمد بن أحمد بن عثمان عبد یهم بما ال یوجب ردهم، ألبيالرواة الثقات المتكلم ف •
  ، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، تحقیق: محمد إبراهیم الموصلي.١هـ، ط٧٤٨الذهبي ت

اهللا عبد روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، لشهاب الدین محمود بن  •
الباري عطیة، دار الكتب العلمیة، عبد هـ، تحقیق: علي١٢٧٠الحسیني األلوسي ت 

  هـ. ١٤١٥، ١بیروت، ط

الرحمن بن علي بن محمد عبد زاد المسیر في علم التفسیر، لجمال الدین أبو الفرج  •
، ١الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بیروت، طعبد هـ، تحقیق:٥٩٧الجوزي ت 

  .هـ ١٤٢٢

أحمد بن األزهر األزهري  الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي، ألبي منصور محمد بن  •
  ، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة، الكویت، تحقیق: محمد جبر األلفي.١الهروي، ط

اهللا بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزي عبد الرحمنعبد الزهد والرقائق، ألبي  •
  هـ، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق: حبیب الرحمن األعظمي.١٨١ت

ِري َهنَّاد بن السَِّري بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق بن الزهد، ألبي السَّ   •
، دار الخلفاء ١هـ، ط٢٤٣عمرو بن زرارة بن عدس بن زید التمیمي الدارمي الكوفي ت

  الجبار الفریوائي.عبد الرحمنعبد للكتاب اإلسالمي، الكویت، تحقیق:

، دار ٢هـ، ط٢٨٧ي تالزهد، ألبي بكر أحمد بن أبي عاصم عمرو بن الضحاك الشیبان  •
  الحمید حامد.عبد العليعبد الریان للتراث، القاهرة، تحقیق:

اهللا بن محمد بن عبید بن سفیان المعروف بابن أبي الدنیا عبد الزهد، ألبي بكر  •
  ، دار ابن كثیر، دمشق.١هـ، ط٢٨١ت

، دار أطلس للنشر والتوزیع، ١هـ، ط٢٧٧الزهد، ألبي حاتم محمد بن إدریس الرازي ت  •
  الریاض، تحقیق: منذر سلیم محمود الدومي.

، دار ابن رجب، ٢هـ، ط٢٤١اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني تعبد الزهد، ألبي  •
  تحقیق: یحیى بن محمد سوس.
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سبل السالم، لمحمد بن إسماعیل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني،   •
  .هـ، دار الحدیث١١٨٢األمیر ت أبو إبراهیم، عز الدین، المعروف كأسالفه ب

سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها، الشیخ محمد ناصر الدین   •
  ، مكتبة المعارف، الریاض.١هـ، ط١٤٢٠األلباني ت

، ٣هـ، ط ١٢٠٦سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر، لمحمد بن خلیل المرادي ت  •
  دار ابن حزم، بیروت. م، دار البشائر اإلسالمیة،١٩٨٨هـ،  ١٤٠٨

اهللا الجندي محمد بن یوسف بن یعقوب عبد السلوك في طبقات العلماء والملوك، ألبي  •
، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، تحقیق محمد بن علي بن الحسین األكوع ٢هـ، ط٧٣٢الیمني ت

  الحوالي.

 ،١هـ، ط٢٩٠اهللا بن أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني تعبد الرحمنعبد السنة، ألبي •
  دار ابن القیم، الدمام، تحقیق: محمد بن سعید بن سالم القحطاني.

، مكتبة المعارف، ١هـ، ط٢٧٣اهللا محمد بن یزید القزویني تعبد سنن ابن ماجه، ألبي •
 الریاض، تحقیق: الشیخ محمد ناصر الدین األلباني.

، ، دار الكتب العلمیة٣هـ، ط٢٧٥سنن أبي داود، سلیمان بن األشعث السجستاني ت  •
  العزیز الخالدي.عبد تحقیق محمد

، دار ٣هـ، ط٢٧٩سنن الترمذي، ألبي عیسى محمد بن عیسى بن َسْوَرة الترمذي ت  •
  الغني محفوظ.عبد الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق: خالد

، ١هـ، ط٣٨٥سنن الدارقطني أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي ت  •
  تحقیق: شعیب األرنؤوط وآخرین.مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 

الرحمن بن الفضل بن بهرام عبد اهللا بنعبد سنن الدارمي (مسند الدارمي)، ألبي محمد  •
، دار المغني، السعودیة، تحقیق: حسین سلیم ١هـ، ط٢٥٥الدارمي التمیمي السمرقندي ت

  أسد.

َراساني البیهقي السنن الصغیر، ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي الُخْسَرْوِجْرِدي الخُ   •
المعطي أمین عبد ، جامعة الدراسات اإلسالمیة، كراتشي، باكستان، تحقیق:١هـ، ط٤٥٨ت

 قلعجي.
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السنن الكبرى، ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجْرِدي الُخَراساني   •
ادر القعبد ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، تحقیق: محمد٣هـ، ط٤٥٨البیهقي ت

 عطا.

، دار الكتب ١هـ، ط٣٠٣اهللا أحمد بن شعیب النسائي تعبد السنن الكبرى، ألبي  •
  الغفار سلیمان البنداري، وسید كسروي حسن.عبد العلمیة، بیروت، تحقیق:

، ١هـ، ط٣٠٣اهللا أحمد بن شعیب بن علي النسائي تعبد سنن النسائي (المجتبى)، ألبي •
  خ محمد ناصر الدین األلباني.مكتبة المعارف، الریاض، تحقیق: الشی

، دار ١السنن الواردة في الفتن، ألبي عمرو عثمان بن سعید المقرئ الداني، ط  •
  العاصمة، الریاض، تحقیق: ضیاء اهللا بن محمد إدریس المباركفوري.

، مكتبة الدار، المدینة ١هـ، ط٢٣٣سؤاالت ابن الجنید ألبي زكریا یحیى بن معین ت  •
  د محمد نور سیف.المنورة، تحقیق: أحم

هـ، ٢٤١هـ ألحمد بن محمد بن حنبل الشیباني ت٢٧٥سؤاالت أبي داود السجستاني ت  •
  ، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، تحقیق: زیاد محمد منصور.١ط

هـ، ٣٨٥هـ ألبي الحسن الدارقطني ت٣٨٨اهللا ابن بكیر البغدادي تعبد سؤاالت أبي  •
  قاهرة، تحقیق: محمد بن علي األزهري.، دار الفاروق الحدیثة، ال١ط

، ١هـ، ط٢٧٥سؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني سلیمان بن األشعث ت  •
عمادة البحث العلمي، الجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، تحقیق: محمد علي قاسم 

  العمري.

، روایة سؤاالت البرقاني أبي بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب، للدارقطني  •
  الرحیم محمد القشقري.عبد ، كتب خانه جمیلي، الهور، باكستان، تحقیق:١الكرجي، ط

، مكتبة المعارف بالریاض، تحقیق: ١هـ، ط٣٨٥هـ للدارقطني ت٤٠٥سؤاالت الحاكم ت  •
  القادر.عبد اهللا بنعبد د. موفق بن

هـ، ٤١٢سؤاالت السلمي محمد بن الحسین بن محمد بن موسى بن خالد النیسابوري ت  •
اهللا الحمید عبد ، تحقیق: سعد١هـ، ط٣٨٥للدارقطني أبي الحسن علي بن عمر ت

  وآخرین.

روایة –سؤاالت المروذي ألحمد (من كالم أحمد بن حنبل في علل الحدیث وغیره  •
 هـ، مكتبة المعارف، الریاض، تحقیق: صبحي السامرائي. ١٤٠٩، ١المروذي)، ط
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، مكتبة المعارف ١هـ، ط٣٨٥ـ للدارقطني ته٤٢٧سؤاالت حمزة بن یوسف السهمي ت  •
  القادر.عبد اهللا بنعبد بالریاض، تحقیق: د. موفق بن

هـ، مكتبة ١٤٠٤، ط٢٣٤سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شیبة لعلي بن المدیني ت  •
  القادر.عبد اهللاعبد المعارف، تحقیق موفق

، دار ١هـ، ط٤٠٥اهللا النیسابوري تعبد سؤاالت مسعود بن علي السجزي للحاكم أبي  •
  القادر.عبد اهللا بنعبد الغرب اإلسالمي، بیروت، تحقیق: موفق بن

اهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي عبد سیر أعالم النبالء، لشمس الدین أبي  •
، مؤسسة الرسالة، تحقیق: فریق من المحققین برئاسة الشیخ شعیب ٣هـ، ط٧٤٨ت

  األرنؤوط.

اهللا عبد ق األزهار، محمد بن علي بن محمد بنالسیل الجرار المتدفق على حدائ  •
  .١هـ، دار ابن حزم، ط١٢٥٠الشوكاني الیمني ت 

هـ،  ١٤٢٤، ١هـ، ط ١٣٦٠شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، لمحمد مخلوف ت  •
 المجید خیالي.عبد م، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق:٢٠٠٣

الحي بن أحمد بن محمد بن العماد عبد شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ألبي الفالح  •
  القادر األرنؤوط.عبد ، دار ابن كثیر، دمشق وبیروت، تحقیق:١هـ، ط١٠٨٩العكري ت

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ألبي القاسم هبة اهللا بن الحسن بن منصور   •
، دار طیبة، السعودیة، تحقیق: أحمد سعد حمدان ٨هـ، ط٤١٨الرازي الاللكائي ت

  الغامدي.

شرح األربعین النوویة في األحادیث الصحیحة النبویة، لتقي الدین أبو الفتح محمد بن   •
، هـ، مؤسسة الریان٧٠٢علي بن وهب بن مطیع القشیري، المعروف بابن دقیق العید ت 

  هـ. ١٤٢٤، ٦ط

الباقي بن یوسف الزرقاني المصري عبد شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، لمحمد بن •
 هـ.١٤٢٤، ١الرءوف سعد، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، طعبد ألزهري، تحقیق: طها

، ٢هـ، ط٥١٦شرح السنة، ألبي محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي ت  •
  المكتب اإلسالمي، دمشق وبیروت، تحقیق: شعیب األرنؤوط وزهیر الشاویش.
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ـ (الكاشف عن حقائق السنن)، لشرف الدین شرح الطیبي على مشكاة المصابیح المسمى ب •
الحمید هنداوي، مكتبة نزار عبد هـ، تحقیق: د.٧٤٣اهللا الطیبي، تعبد الحسین بن

  هـ. ١٤١٧، ١الریاض)، ط - مصطفى الباز (مكة المكرمة 

هـ، ١٣٩٥شرح العقیدة الواسطیة، ویلیه ملحق الواسطیة، محمد بن خلیل حسن هّراس ت   •
دار الهجرة ، القادر السقافعبد یثه ووضع الملحق: علوي بنضبط نصه وخرَّج أحاد

  هـ. ١٤١٥، ٣للنشر والتوزیع، الخبر، ط

هـ،  ١٤٣٣، ١هـ، ط ٧٥٨شرح المصابیح، ألبي المفاخر زین العرب المصري ت  •
م، تحقیق: لجنة متخصصة من المحققین بإشراف نور الدین طالب، إدارة الثقافة ٢٠١٢

 اإلسالمیة بالكویت.

هـ، دار الوطن ١٤٢١ریاض الصالحین، محمد بن صالح بن محمد العثیمین ت شرح   •
  هـ. ١٤٢٦للنشر، الریاض، 

اهللا البكجري عبد اإلعالم بسنته علیه السالم، لمغلطاي بن قلیج بن -شرح سنن ابن ماجه  •
هـ، تحقیق: كامل عویضة، ٧٦٢اهللا، عالء الدین، ت عبد المصري الحكري الحنفي، أبو

 هـ. ١٤١٩، ١مصطفى الباز، الریاض، طمكتبة نزار 

م، مكتبة الرشد، ١٩٩٩هـ،  ١٤٢٠، ١هـ، ط ٨٥٥شرح سنن أبي داود، للبدر العیني، ت  •
  الریاض، تحقیق: خالد المصري.

، لمحمد بن علي بن آدم »ذخیرة العقبى في شرح المجتبى«شرح سنن النسائي المسمى  •
، ١٤١٦، ١لیة للنشر، ودار آل بروم، طبن موسى اإلثیوبي الَولَِّوي، دار المعراج الدو 

 هـ.٢٠٠٣

الملك ت عبد شرح صحیح البخارى البن بطال، البن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن  •
  هـ.١٤٢٣، ٢ط، مكتبة الرشد، الریاض، هـ، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم٤٤٩

ِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم، لعیاض بن موسى َشْرُح َصِحیح ُمْسِلِم ِللَقاِضى ِعَیاض الُمَسمَّى ِإكَماُل الُمعْ  •
  هـ،٥٤٤بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي، أبو الفضل، ت

اهللا بن عبد السالم بنعبد الحلیم بنعبد شرح عمدة الفقه، لتقي الدین أبو العباس أحمد بن •
هـ، تحقیق: خالد بن ٧٢٨أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي ت 

  .هـ١٤١٨، ١ن محمد المشیقح، دار العاصمة، الریاض، طعلي ب
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الملك بن سلمة األزدي عبد شرح مشكل اآلثار، ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن •
  ، مؤسسة الرسالة، تحقیق: شعیب األرنؤوط.١هـ، ط٣٢١المصري الطحاوي ت

م، ٢٠١٢هـ،  ١٤٣٣، ١هـ، ط ٨٥٤شرح مصابیح السنة، البن الملك الرومي الحنفي ت  •
تحقیق: لجنة متخصصة من المحققین بإشراف نور الدین طالب، إدارة الثقافة اإلسالمیة 

 بالكویت.

الملك بن سلمة عبد شرح معاني اآلثار، ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن  •
، عالم الكتب، تحقیق: محمد زهري النجار، ١هـ، ط٣٢١األزدي المصري الطحاوي ت

  ومحمد سید جاد الحق.

شعب اإلیمان، ألبي بكر أحمد بن الحسن بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجْرِدي لجامع لا •
، مكتبة الرشد بالریاض، والدار السلفیة ببومباي، الهند، ١هـ، ط٤٥٨الُخَراساني البیهقي ت

  الحمید حامد.عبد تحقیق: علي

دنیا اهللا بن محمد بن عبید بن سفیان المعروف بابن أبي العبد الشكر، ألبي بكر  •
  اهللا البدر.عبد ، المكتب اإلسالمي، بیروت، تحقیق: بدر٣هـ، ط٢٨١ت

شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، لنشوان بن سعید الحمیرى الیمني ت:   •
  اهللا العمري ومطهر بن علي اإلریاني و د.عبد هـ، تحقیق: د حسین بن٥٧٣

إسماعیل بن محمد الجوهري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ألبي نصر الفارابي  •
  الغفور عطار.عبد ، دار العلم للمالیین، بیروت، تحقیق: أحمد٤هـ، ط٣٩٣ت

صحیح ابن خزیمة، ألبي بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة السلمي   •
  هـ، المكتب اإلسالمي، بیروت، تحقیق: د.٣١١النیسابوري ت

ن إبراهیم الجعفي، موالهم، البخاري اهللا محمد بن إسماعیل بعبد صحیح البخاري: ألبي  •
الباقي، تقدیم: أحمد عبد هـ، دار ابن الجوزي، القاهرة، ترقیم وتبویب: محمد فؤاد٢٥٦ت

  شاكر.

الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح عبد صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، لـأبي  •
  ي.هـ، المكتب اإلسالم١٤٢٠بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني ت 

 ١٤٢٣، ١هـ، ط ١٤٢٠، لمحمد ناصر الدین األلباني ت - األم–صحیح سنن أبي داود  •
 ، مؤسسة غراس للنشر والتوزیع، الكویت.٢٠٠٢هـ، 
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صحیح فقه السنة وأدلته وتوضیح مذاهب األئمة، ألبي مالك كمال بن السید سالم،  •
  م.٢٠٠٣المكتبة التوفیقیة، القاهرة، 

  ، دار ابن رجب.١هـ، ط٢٦١النیسابوري تصحیح مسلم بن الحجاج القشیري  •

اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري عبد الضعفاء الصغیر، ألبي •
  ، مكتبة ابن عباس، تحقیق: أحمد بن إبراهیم بن أبي العینین.١هـ، ط٢٥٦ت

هـ، ٣٢٢الضعفاء الكبیر، ألبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقیلي ت •
  المعطي أمین قلعجي.عبد المكتبة العلمیة، بیروت، تحقیق: ، دار١ط

، ١هـ، ط٥٩٧الرحمن بن علي بن محمد الجوزي تعبد الضعفاء والمتروكون ألبي الفرج  •
  اهللا القاضي.عبد دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق:

، دار ١، ط٣٠٣الرحمن أحمد بن شعیب النسائي تعبد الضعفاء والمتروكون، ألبي  •
  ، بیروت، لبنان، تحقیق: محمود إبراهیم زاید.المعرفة

، دار ١هـ، ط٣٨٥الضعفاء والمتروكون، لعلي بن عمر، أبي الحسن الدارقطني ت •
  الفاروق، القاهرة، تحقیق: أبي عمر محمد بن علي األزهري.

الرحمن بن محمد عبد الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، شمس الدین أبو الخیر محمد بن •
هـ، منشورات دار مكتبة الحیاة، ٩٠٢ن عثمان بن محمد السخاوي ت بن أبي بكر ب

  بیروت.

هـ، دار المعرفة، ٥٢٦طبقات الحنابلة، ألبي الحسین ابن أبي یعلى محمد بن محمد ت •
  بیروت، تحقیق: محمد حامد الفقي.

، ٢هـ، ط٧٧١الوهاب بن تقي الدین السبكي تعبد طبقات الشافعیة الكبرى، لتاج الدین  •
  ، تحقیق: محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو.دار هجر

اهللا محمد بن سعد بن منیع الهاشمي البصري البغدادي عبد الطبقات الكبرى، ألبي  •
  القادر عطا.عبد ، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق: محمد١هـ، ط٢٣٠ت

بي الفضل أحمد طبقات المدلسین (تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس)، أل •
 ، مكتبة المنار، عمان، تحقیق: عاصم بن١هـ، ط٨٥٢بن علي بن حجر العسقالني ت

  اهللا القریوتي.عبد

أبو ، طرح التثریب في شرح التقریب (المقصود بالتقریب: تقریب األسانید وترتیب المسانید) •
العراقي  الرحمن بن أبي بكر بن إبراهیمعبد الرحیم بن الحسین بنعبد الفضل زین الدین
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الرحیم بن الحسین الكردي الرازیاني ثم المصري، أبو عبد هـ، أكمله ابنه: أحمد بن٨٠٦ت 
هـ، الطبعة المصریة القدیمة، وصورتها دور عدة ٨٢٦زرعة ولي الدین، ابن العراقي ت 

  منها (دار إحیاء التراث العربي، ومؤسسة التاریخ العربي، ودار الفكر العربي).

االصطالحات الفقهیة، ألبي حفص نجم الدین عمر بن محمد بن أحمد  طلبة الطلبة في  •
  هـ، المطبعة العامرة، ببغداد.١٣١١النسفي، ط

، مكتبة الصحابة، جدة، ١هـ، ط٢٢٤الطهور، ألبي عبید القاسم بن سّالم الهروي ت  •
  تحقیق: مشهور حسن سلمان.

ر الكتب العلمیة، عارضة األحوذي بشرح صحیح الترمذي، البن العربي المالكي، دا •
 بیروت.

العرف الشذي شرح سنن الترمذي، محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشمیري الهندي ت   •
  .هـ١٤٢٥، ١هـ، تصحیح: الشیخ محمود شاكر، دار التراث العربي، بیروت، ط١٣٥٣

هـ، ٣٢٧الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدریس الرازي تعبد علل الحدیث، ألبي محمد •
  اهللا الحمید وآخرین.عبد یضي، تحقیق: سعد، مطابع الحم١ط

هـ، ترتیب أبي طالب ٢٧٩العلل الكبیر، ألبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي ت  •
، عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربیة، بیروت، تحقیق: صبحي السامرائي ١القاضي، ط

  وآخرین.

د بن مهدي العلل الواردة في األحادیث النبویة، ألبي الحسن علي بن عمر بن أحم  •
، دار طیبة، الریاض، تحقیق: محفوظ الرحمن زین ١هـ، ط٣٨٥البغدادي الدارقطني ت

  اهللا.

اهللا بن عبد هـ، روایة٢٤١اهللا أحمد بن محمد بن حنبل تعبد العلل ومعرفة الرجال، ألبي  •
  ، دار الخاني، الریاض، تحقیق: وصي اهللا بن محمد عباس.٢أحمد، ط

وذي، ٢٤١اهللا أحمد بن محمد بن حنبل تعبد العلل ومعرفة الرجال، ألبي  • هـ، روایة الَمرُّ
  ، مكتبة المعارف، الریاض، تحقیق: صبحي البدري السامرائي.١ط

، ٢هـ، ط٢٣٤اهللا بن جعفر السعدي المدیني البصري تعبد العلل، ألبي الحسن علي بن  •
  المكتب اإلسالمي، بیروت، تحقیق: محمد مصطفى األعظمي.

صحیح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن عمدة القاري شرح  •
 هـ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.٨٥٥حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى ت 
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مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد)، ألحمد بن  eعمل الیوم واللیلة (سلوك النبي  •
هـ، دار القبلة للثقافة اإلسالمیة، ٣٦٤محمد بن إسحاق المعروف بابن السني الدینوري ت

  ومؤسسة علوم القرآن، جدة وبیروت، تحقیق: كوثر المدني.

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشیة ابن القیم: تهذیب سنن أبي داود   •
الرحمن، عبد وٕایضاح علله ومشكالته، محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو

، ٢هـ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط١٣٢٩آبادي ت شرف الحق، الصدیقي، العظیم 
 هـ. ١٤١٥

هـ، ١٧٠الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري تعبد العین، ألبي •
  دار ومكتبة الهالل، تحقیق: مهدي المخزومي، وٕابراهیم السامرائي.

ري محمد بن محمد بن غایة النهایة في طبقات القراء، لشمس الدین أبي الخیر ابن الَجزَ   •
  هـ، برجستراسر، مكتبة ابن تیمیة.١٣٥١هـ، ط٨٣٣یوسف ت

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین النیسابوري ت   •
 هـ. ١٤١٦، ١هـ، تحقیق: الشیخ زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیه، بیروت، ط٨٥٠

إبراهیم بن الخطاب الُبْستي الخطابي  غریب الحدیث ألبي سلیمان حمد بن محمد بن •
  الكریم الغرباوي، وآخر.عبد ، دار الفكر، تحقیق:٢هـ، ط٣٨٨ت

  غریب الحدیث، البن قتیبة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، موقع یعسوب.  •

، جامعة أم ١هـ، ط٢٨٥غریب الحدیث، ألبي إسحاق إبراهیم بن إسحاق الحربي ت  •
  یق: سلیمان إبراهیم محمد العاید.القرى، مكة المكرمة، تحق

الرحمن بن علي بن محمد الجوزي عبد غریب الحدیث، لجمال الدین أبي الفرج  •
  المعطي أمین قلعجي.عبد ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، تحقیق:١هـ، ط٥٩٧ت

الفائق في غریب الحدیث واألثر، ألبي القاسم محمد بن عمر بن أحمد الزمخشري   •
، دار المعرفة، لبنان، تحقیق: محمد علي البجاوي، ومحمد أبي الفضل ٢هـ، ط٥٣٨ت

  إبراهیم.

اهللا محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیى بن عبد فتح الباب في الكنى واأللقاب، ألبي  •
  ، مكتبة الكوثر، الریاض، تحقیق: نظر محمد الفاریابي.١هـ، ط٣٩٥منده العبدي ت

الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، عبد لدینفتح الباري شرح صحیح البخاري، زین ا  •
، محمود بن ١هـ، تحقیق: محمود ٧٩٥الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي ت 
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 ١٤١٧، ١المقصود، وآخرون، مكتبة الغرباء األثریة، المدینة النبویة، طعبد شعبان بن
 .هـ

العسقالني  فتح الباري شرح صحیح البخاري، ألبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر  •
  هـ.١٣٧٩هـ، دار المعرفة، بیروت، ٨٥٢ت

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك، محمد بن أحمد بن محمد علیش،   •
 هـ، دار المعرفة. ١٢٩٩اهللا المالكي ت عبد أبو

الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین عبد الفتح الكبیر في ضم الزیادة إلى الجامع الصغیر، •
 .هـ١٤٢٣، ١هـ، تحقیق: یوسف النبهاني، دار الفكر، بیروت، ط٩١١ السیوطي ت

فضائل األوقات، ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي الُخْسَرْوِجْرِدي الخراساني البیهقي  •
  الرحیم مجید القیسي.عبد ، مكتبة المنارة، مكة المكرمة، تحقیق: عدنان١هـ، ط٤٥٨ت

 حاق بن أبي إسحاق إبراهیم بن محمد ابنفضائل الرمي في سبیل اهللا، أبو یعقوب إس •
هـ، ضبط نصه وخرج أحادیثه ٤٢٩الرحمن السرخسي الهروي، المعروف بـ الَقرَّاب ت عبد

، ١وعلق علیه وقدم له: مشهور حسن محود سلمان، مكتبة المنار، األردن، الزرقاء ط
 .هـ ١٤٠٩

هـ، ٢٤١الشیباني تاهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل عبد فضائل الصحابة، ألبي  •
  ، مؤسسة الرسالة، بیروت.١تحقیق: وصي اهللا محمد عباس، ط

اهللا محمد بن أیوب عبد فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدینة، ألبي  •
  ، دار الفكر، دمشق، تحقیق: غزوة بدیر.١، ط٢٩٤بن یحیى بن الضریس الرازي ت

الفقیه  هـ١٤٢٣، ، ٢المحسن البدر، الكویت طعبد نالرزاق بعبد فقه األدعیة واألذكار، •
، دار ابن ٢هـ، ط٤٦٣والمتفقه، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي ت

  الرحمن عادل بن یوسف الغرازي.عبد الجوزي، السعودیة، تحقیق أبي

وي فهرسة ابن خیر األشبیلي أبي بكر محمد بن خیر بن عمر بن خلیفة اللمتوني اُألمَ   •
  ، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق: محمد فؤاد منصور.١، ط٥٧٥ت

هـ، مكتبة الرشد، تحقیق: ١٤١٢، ط٤١٤الفوائد، ألبي القاسم تمام بن محمد الرازي ت •
  المجید السلفي.عبد حمدي

فیض الباري على صحیح البخاري، (أمالي) محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشمیري   •
هـ، تحقیق: محمد بدر عالم المیرتهي، أستاذ الحدیث ١٣٥٣ الهندي ثم الدیوبندي ت
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بالجامعة اإلسالمیة بدابهیل (جمع األمالي وحررها ووضع حاشیة البدر الساري إلى فیض 
 .هـ ١٤٢٦، ١الباري)، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان ط

 فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج  •
هـ، المكتبة ١٠٣١العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري ت 

 ، هـ.١التجاریة الكبرى، مصر ط

  ، دار الفكر، دمشق.٢القاموس الفقهي لغة واصطالحًا، لسعدي أبي جیب، ط •

القاموس المحیط على طریقة المصباح المنیر وأساس البالغة، لمجد الدین قاضي   •
هـ، ترتیب ٧٢٩آبادي الشیرازي ت طاهر محمد بن یعقوب بن محمد الفیروزالقضاة أبي 

م، دار الكتب العلمیة، ودار المعرفة، بیروت، ١٩٧٩هـ، ١٣٩٩الطاهر أحمد الزاوي، ط
 لبنان.

اهللا أبو بكر بن العربي عبد القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، للقاضي محمد بن •
اهللا ولد كریم، دار عبد قیق: الدكتور محمدهـ، تح٥٤٣المعافري االشبیلي المالكي، ت

  م. ١٩٩٢، ١الغرب اإلسالمي، ط

 السالم بنعبد الحلیم بنعبد القواعد النورانیة الفقهیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن •
هـ، حققه ٧٢٨اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي ت عبد

 هـ.١٤٢٢، ١الخلیل، دار ابن الجوزي، الریاض، ط وخرج أحادیثه: د أحمد بن محمد

الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي ت عبد قوت المغتذي على جامع الترمذي،  •
هـ، إعداد الطالب: ناصر بن محمد بن حامد الغریبي إشراف: فضیلة األستاذ ٩١١

ة، كلیة الدعوة الدكتور/ سعدي الهاشمي، رسالة الدكتوراة، جامعة أم القرى، مكة المكرم
 هـ. ١٤٢٤وأصول الدین، قسم الكتاب والسنة عام النشر: 

اهللا محمد بن عبد الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة، لشمس الدین أبي  •
، دار القبلة للثقافة اإلسالمیة، ومؤسسة ١هـ، ط٧٤٨أحمد بن عثمان بن قاْیَماز الذهبي ت

  حمد عوامة.علوم القرآن بجدة، تحقیق: الشیخ م

اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة عبد الكافي في فقه اإلمام أحمد، أبو محمد موفق الدین  •
هـ، دار ٦٢٠الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي ت 

   هـ ١٤١٤، ١الكتب العلمیة ط
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، دار ١هـ، ط٣٦٥اهللا بن عدي الجرجاني تعبد الكامل في ضعفاء الرجال، ألبي أحمد  •
  الموجود وعلي محمد معوض.عبد الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، تحقیق: عادل أحمد

، دار الكتب ١هـ، ط٨١٦التعریفات، لعلي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني ت •
  العلمیة، بیروت، تحقیق جماعة من العلماء.

ن إبراهیم بن عبدویه البغدادي اهللا بعبد كتاب الفوائد (الغیالنیات)، ألبي بكر محمد بن •
  الهادي.عبد ، دار ابن الجوزي، الریاض، تحقیق: حلمي كامل أسعد١هـ، ط٣٥٤البزار ت

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري  •
 هـ. ١٤٠٧، ٣هـ، دار الكتاب العربي، بیروت، ط٥٣٨جار اهللا ت 

د البزار، ألبي الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان كشف األستار عن زوائ  •
  ، مؤسسة الرسالة، بیروت، تحقیق: حبیب الرحمن األعظمي.١هـ، ط٨٠٧الهیثمي ت

الكشف الحثیث عمَّن رمي بوضع الحدیث، لبرهان الدین الحلبي أبي الوفا إبراهیم بن   •
، عالم الكتب، ١، طهـ٨٤١محمد بن خلیل الطرابلسي المعروف بسبط بن العجمي ت
  ومكتبة النهضة العربیة، بیروت، تحقیق: صبحي السامرائي.

الرحمن بن علي بن عبد كشف المشكل من حدیث الصحیحین، جمال الدین أبو الفرج  •
 هـ، تحقیق: علي حسین البواب، دار الوطن، الریاض.٥٩٧محمد الجوزي ت 

راهیم الثعلبي، أبو إسحاق ت الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، أحمد بن محمد بن إب  •
هـ، تحقیق: اإلمام أبي محمد بن عاشور مراجعة وتدقیق: األستاذ نظیر الساعدي، ٤٢٧

 ، ه.١٤٢٢، ١دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان ط

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، لعلي بن حسام الدین بن قاضي خان القادري   •
، مؤسسة الرسالة، تحقیق: بكري حیاني، وصفوة ٥هـ، ط٩٧٥الشهیر بالمتقي الهندي ت

  السقا.

، ١هـ، ط٢٦١الكنى واألسماء، ألبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري ت  •
الرحیم محمد عبد عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، تحقیق:

  القشقري.

بن حماد بن مسلم األنصاري الدوالبي الرازي الكنى واألسماء، ألبي بشر محمد بن أحمد   •
  ، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، تحقیق: أبي قتیبة نظر محمد الفاریابي.١هـ، ط٣١٠ت
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، ٢هـ، ط ٧٨٦الكواكب الدراري شرح صحیح البخاري، لمحمد بن یوسف الكرماني ت  •
  م، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.١٩٨١هـ،  ١٤٠١

هـ، ١٠٦١یان المئة العاشرة، نجم الدین محمد بن محمد الغزي ت الكواكب السائرة بأع  •
 ه. ١٤١٨، ١تحقیق: خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ط

الرحمن بن أبي بكر عبد الآللئ المصنوعة في األحادیث الموضوعة، لجالل الدین •
  عویضة. ، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق: صالح محمد١هـ، ط٩١١السیوطي ت

اللباب في الجمع بین السنة والكتاب، جمال الدین أبو محمد علي بن أبي یحیى زكریا   •
  هـ، تحقیق: د.٦٨٦بن مسعود األنصاري الخزرجي المنبجي ت 

لسان العرب، البن منظور محمد بن مكرم بن علي أبي الفضل جمال الدین األنصاري   •
  وت.، دار صادر، بیر ٣هـ، ط٧١١الرویفعي األفریقي ت

، دار ١هـ، ط٨٥٢لسان المیزان، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني ت  •
  الفتاح أبو غدة.عبد البشائر اإلسالمیة، تحقیق: الشیخ

هـ، تحقیق: إبراهیم ٤٦٥الملك القشیري ت عبد الكریم بن هوازن بنعبد لطائف اإلشارات، •
المتفق والمفترق، ألبي الثالثة  البسیوني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر الطبعة:

، دار القادري، دمشق، ١هـ، ط٤٦٣بكر أحمد بن علي بن ثابت، الخطیب البغدادي ت
  تحقیق: محمد صادق الحامدي.

هـ، مؤسسة  ١٤١٠، ١المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، لشرف الدین الدمیاطي، ط •
 الكتب الثقافیة، بیروت، تحقیق: محمد بیضون.

الوعظیة في شرح أحادیث خیر البریة صلى اهللا علیه وسلم من صحیح اإلمام المجالس   •
هـ، حققه وخرج ٩٥٦البخاري، شمس الدین محمد بن عمر بن أحمد السفیري الشافعي ت 

 .هـ ١٤٢٥، ١الرحمن، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان طعبد أحادیثه: أحمد فتحي

هـ، ١٤١٩هـ، ط٣٣٣مروان الدینوري ت المجالسة وجواهر العلم، ألبي بكر أحمد بن  •
  جمعیة التربیة اإلسالمیة بالبحرین، ودار ابن حزم ببیروت، تحقیق: مشهور حسن سلمان.

المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین، ألبي حاتم محمد بن حبان الُبْستي  •
 ، دار الوعي، حلب، تحقیق: محمود إبراهیم زاید.١هـ، ط٣٥٤ت

منبع الفوائد، ألبي الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي مجمع الزوائد و  •
 م، مكتبة القدسي، القاهرة، تحقیق: حسام الدین القدسي.١٩٩٤هـ، ١٤١٤هـ، ط٨٠٧ت
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، ٢هـ، ط٣٩٥مجمل اللغة، ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي ت  •
  حسن سلطان.المعبد مؤسسة الرسالة، بیروت، تحقیق: زهیر

هـ، ١٤١٦هـ، ط٧٢٨الحلیم بن تیمیة تعبد مجموع الفتاَوى، ألبي العباس أحمد بن •
 م، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة المنورة، تحقیق١٩٩٥

  الرحمن بن محمد بن قاسم.عبد

المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطیعي)، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن   •
 هـ، دار الفكر ٦٧٦ف النووي ت شر 

الرحمن عبد الحق بن غالب بنعبد المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، أبو محمد •
الشافي محمد، عبد السالمعبد هـ، تحقیق:٥٤٢بن تمام بن عطیة األندلسي المحاربي ت 

 هـ. ١٤٢٢، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

هـ، ٤٥٨لي بن إسماعیل بن سیده المرسي تالمحكم والمحیط األعظم، ألبي الحسن ع  •
  الحمید هنداوي.عبد ، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق:١ط

المحلى باآلثار، ألبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري   •
  هـ، ط دار الفكر، بیروت.٤٥٦ت

القادر الحنفي الرازي بدع اهللا محمد بن أبي بكر بنعبد مختار الصحاح، لزین الدین أبو •
  هـ.١٤٢٠، ٥هـ، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة بیروت، ط٦٦٦ت

مختصر األحكام المستخرج على جامع الترمذي، ألبي علي الحسن بن علي الطوسي   •
، مكتبة الغرباء األثریة، المدینة المنورة، تحقیق: أنیس أحمد طاهر ١هـ، ط٣١٢ت

  األندونوسي.

القادر تقي الدین عبد كامل في الضعفاء، ألبي العباس أحمد بن علي بنمختصر ال  •
  ، مكتبة السنة، القاهرة، تحقیق: أیمن بن عارف الدمشقي.١هـ، ط٨٤٥المقریزي ت

اهللا بن أحمد بن محمود حافظ الدین عبد مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ألبي البركات •
لي بدیوي راجعه وقدم له: محیي الدین هـ، حققه وخرج أحادیثه: یوسف ع٧١٠النسفي ت 

 .هـ ١٤١٩، ١دیب مستو، دار الكلم الطیب، بیروت ط

المدخل إلى السنن الكبرى، ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي الُخْسَرْوِجْردي البیهقي   •
هـ، دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي، الكویت، تحقیق: محمد ضیاء الرحمن ٤٥٨ت

  األعظمي.
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، ١هـ، ط٨٢٦الرحیم بن الحسین العراقي تعبد الدین أبي زرعة أحمد بنالمدلسین، لولي  •
  المطلب، ونافذ حسین حماد.عبد دار الوفاء، تحقیق: رفعت فوزي

، مؤسسة الرسالة، ١هـ، ط٢٧٥المراسیل، ألبي داود سلیمان بن األشعث السجستاني ت  •
  بیروت، تحقیق: شعیب األرنؤوط.

ن أبي حاتم محمد بن إدریس التمیمي الحنظلي الرحمن بعبد المراسیل، ألبي محمد  •
  ، مؤسسة الرسالة، بیروت، تحقیق: شكر اهللا نعمة اهللا َقْوَجاني.١هـ، ط٣٢٧الرازي ت

اهللا بن محمد بن عبید بن سفیان المعروف بابن أبي عبد المرض والكفارات، ألبي بكر  •
  لندوي.الوكیل اعبد ، الدار السلفیة، بومباي، تحقیق:١هـ، ط٢٨١الدنیا ت

السالم بن خان عبد مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، أبو الحسن عبید اهللا بن محمد  •
هـ، إدارة البحوث ١٤١٤محمد بن أمان اهللا بن حسام الدین الرحماني المباركفوري ت 

 هـ.١٤٠٤، ٣العلمیة والدعوة واإلفتاء، الجامعة السلفیة، بنارس الهند، ط

ة المصابیح، علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدین مرقاة المفاتیح شرح مشكا  •
مروج الذهب  هـ١٤٢٢، ١هـ، دار الفكر، بیروت، لبنان ط١٠١٤المال الهروي القاري ت 

هـ، ١٤٠٩هـ، ط٣٤٦ومعادن الجوهر، لعلي بن الحسن بن علي أبي الحسن المسعودي ت
  دار الهجرة، قم، تحقیق: أسعد داغر.

اهللا أبو بكر بن العربي المعافري عبد طَّأ مالك، القاضي محمد بنالمساِلك في شرح ُموَ   •
هـ، قرأه وعّلق علیه: محمد بن الحسین السُّلیماني وعائشة بنت ٥٤٣االشبیلي المالكي ت 

 هـ. ١٤٢٨، ١الحسین السُّلیماني قدَّم له: یوسف الَقَرَضاوي، َدار الَغرب اإلسالمي ط

، ١ت والسیئات جمًعا ودراسًة، للدكتور صالح سندي، طالمسائل العقدیة المتعّلقة بالحسنا •
 م، دار اللؤلؤة، بیروت.٢٠١٤هـ، ١٤٣٥

هـ، ٣١٦مستخرج أبي عوانة یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم النیسابوري اإلسفرائیني ت  •
  ، دار المعرفة، بیروت، تحقیق: أیمن بن عارف الدمشقي.١ط

اهللا بن محمد بن حمدویه بن نعیم عبد اهللا محمد بنعبد المستدرك على الصحیحین، ألبي  •
، دار ١هـ، ط٤٠٥بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بالحاكم ابن البیع ت

  القادر عطا.عبد الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق: مصطفى

، دار ١هـ، ط٢٣٥اهللا بن محمد بن إبراهیم العبسي تعبد مسند أبي بكر بن أبي شیبة •
  ق: عادل بن یوسف العزازي، وأحمد بن فرید المزیدي.الوطن، الریاض، تحقی
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مسند أبي یعلى الَمْوِصِلي أحمد بن علي بن المثنى بن یحیى بن عیسى بن هالل  •
  ، دار المأمون للتراث، دمشق، تحقیق: حسین سلیم أسد.١هـ، ط٣٠٧التمیمي ت

ن راهویه مسند إسحاق بن إبراهیم بن مخلد الحنظلي المروزي أبي یعقوب المعروف باب  •
  الحق البلوشي.عبد الغفورعبد ، مكتبة اإلیمان، المدینة المنورة، تحقیق١هـ، ط٢٣٨ت

ویاني ت • ویاني، ألبي بكر محمد بن هارون الرُّ ، مؤسسة قرطبة، ١هـ، ط٣٠٧مسند الرُّ
  القاهرة، تحقیق: أیمن علي أبو یماني.

هـ، ٣٣٥لشاشي تالمسند الشاشي، ألبي سعید الهیثم بن كلیب بن سریج بن معقل ا  •
  ، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، تحقیق: محفوظ الرحمن زین اهللا.١ط

مسند الشامیین، ألبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي   •
  المجید السلفي.عبد ، مؤسسة الرسالة، بیروت، تحقیق: حمدي١هـ، ط٣٦٠الطبراني ت

 محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون الُقَضاعي اهللاعبد مسند الشهاب، ألبي  •
  المجید السلفي.عبد ، مؤسسة الرسالة، بیروت، تحقیق: حمدي٢هـ، ط٤٥٤ت

هـ، ٢٠٤مسند الطیالسي، ألبي داود سلیمان بن داود بن الجارود الطیالسي البصري ت  •
  المحسن التركي.عبد ، دار هجر، مصر، تحقیق محمد بن١ط

میر المؤمنین أبي حفص عمر بن الخطاب، ألبي الفداء إسماعیل بن مسند الفاروق أ  •
المعطي عبد ، دار الوفاء، المنصورة، تحقیق:١هـ، ط٧٧٤عمر بن كثیر الدمشقي ت

  قلعجي.

، مؤسسة نادر، بیروت، ١هـ، ط٢٣٠مسند علي بن الجعد بن عبید الجوهري البغدادي ت •
  تحقیق: عامر أحمد حیدر.

، مكتبة ١هـ، ط٣٣٥ثم بن كلیب بن سریج بن معقل الشاشي تالمسند، ألبي سعید الهی •
  العلوم والحكم، المدینة المنورة، تحقیق: محفوظ الرحمن زین اهللا.

، ١هـ، ط٢٤١اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل الشیباني تعبد المسند، ألبي  •
  مؤسسة الرسالة، بیروت، تحقیق: شعیب األرنؤوط وجماعة.

هـ، ٥٤٤صحاح اآلثار، للقاضي عیاض بن موسى الیحصبي تمشارق األنوار على   •
  المكتبة العتیقة ودار التراث.

مشاهیر علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار، ألبي حاتم محمد بن حبان الُبْستي   •
  ، دار الوفاء، المنصورة، تحقیق: مرزوق علي إبراهیم.١هـ، ط٣٥٤ت
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هـ، ١٦٨بن شعبة الخراساني الهروي ت مشیخة ابن طهمان، أبو سعید إبراهیم بن طهمان •
  م، معجم اللغة العربیة، دمشق، تحقیق: محمد طاهر مالك.١٩٨٣ط

مشیخة قاضي المارستان، واسمها: أحادیث الشیوخ الثقات (المشیخة الكبرى)، ألبي بكر  •
هـ، ٥٣٥الباقي بن محمد األنصاري الكعبي، المعروف بقاضي المارستان تعبد محمد بن

  الفوائد، تحقیق: الشریف حاتم بن عارف العوني. ، دار عالم١ط

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، ألبي العباس شهاب الدین أحمد بن أبي بكر بن  •
، دار العربیة، بیروت، ٢هـ، ط٨٤٠إسماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان البوصیري ت

  تحقیق: محمد المنتقى الكشناوي.

الكبیر، ألبي العباس أحمد بن محمد بن علي الفیومي المصباح المنیر في غریب الشرح   •
  هـ تقریبًا، المكتبة العلمیة، بیروت.٧٧٠الحموي ت

اهللا بن محمد بن إبراهیم ابن عبد المصنف في األحادیث واآلثار، ألبي بكر بن أبي شیبة •
  ، مكتبة الرشد، الریاض، تحقیق: كمال یوسف الحوت.١هـ، ط٢٣٥عثمان العبسي ت

هـ، ٢١١الرزاق بن همام بن نافع الِحْمَیري الیماني الصنعاني تعبد بي بكرالمصنف، أل  •
  ، المجلس العلمي، الهند، تحقیق: حبیب الرحمن األعظمي.٢ط

المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، ألبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقالني   •
من الباحثین في رسائل  ، دار العاصمة، ودار الغیث، تحقیق مجموعة١هـ، ط٨٥٢ت

 الماجستیر.

مطالع األنوار على صحاح اآلثار، إلبراهیم بن یوسف بن أدهم الوهراني الحمزي، أبو إسحاق  •
هـ، تحقیق: دار الفالح للبحث العلمي وتحقیق التراث، وزارة األوقاف ٥٦٩ابن قرقول، ت

  هـ. ١٤٣٣، ١والشؤون اإلسالمیة، دولة قطر، ط

اهللا، عبد مقنع، لمحمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبوالمطلع على ألفاظ ال •
هـ، تحقیق: محمود األرناؤوط ویاسین محمود الخطیب، مكتبة ٧٠٩شمس الدین ت: 

  هـ.١٤٢٣، ١السوادي، ط

معالم السنن شرح سنن أبي داود، ألبي سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم البستي   •
  بعة العلمیة، حلب.، المط١هـ، ط٣٨٨المعروف بالخطابي ت



   
 

٥٠٥ 
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معجم ابن األعرابي أبي سعید أحمد بن محمد بن زیاد بن بشر البصري الصوفي   •
المحسن بن إبراهیم بن أحمد عبد ، دار ابن الجوزي، السعودیة، تحقیق:١هـ، ط٣٤٠ت

  الحسیني.

معجم ابن المقرئ أبي بكر محمد بن إبراهیم بن علي بن عاصم األصبهاني الخازن   •
  الرحمن عادل بن سعد.عبد مكتبة الرشد، الریاض، تحقیق: أبي، ١هـ، ط٣٨١ت

، إدارة العلوم ١هـ، ط٣٠٧معجم أبي یعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ت  •
  األثریة، فیصل آباد، تحقیق: إرشاد الحق األثري.

اهللا الرومي عبد اهللا یاقوت بنعبد معجم األدباء (إرشاد األریب إلى معرفة األدیب)، ألبي  •
  ، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، تحقیق: إحسان عباس.١هـ، ط٦٢٦لحموي تا

المعجم األوسط، ألبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي   •
هـ، دار الحرمین، القاهرة، تحقیق: طارق بن عوض اهللا بن محمد، وعبد ٣٦٠الطبراني ت

  المحسن بن إبراهیم الحسیني.

هـ، ٦٢٦اهللا الرومي الَحَمِوي تعبد اهللا یاقوت بنعبد لشهاب الدین أبيمعجم البلدان،   •
  ، دار صادر، بیروت.٢ط

، ١هـ، ط٧٤٨اهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تعبد معجم الشیوخ الكبیر، ألبي  •
  مكتبة الصدیق، الطائف، تحقیق: محمد الحبیب الهیلة.

، دار الغرب ١هـ، ط٧٧١ن السبكي تالوهاب بن تقي الدیعبد معجم الشیوخ، لتاج الدین •
  اإلسالمي، تحقیق: بشار عواد وآخرین.

الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق األموي البغدادي عبد معجم الصحابة، ألبي الحسین  •
، مكتبة الغرباء األثریة، المدینة المنورة، تحقیق: صالح بن سالم ١هـ، ط٣٥١ت

  المصراتي.

، ١هـ، ط٣١٧العزیز البغوي تعبد اهللا بن محمد بنعبد معجم الصحابة، ألبي القاسم  •
  مكتبة دار البیان، الكویت، تحقیق: محمد األمین بن محمد الجكني.

المعجم الصغیر (الروض الداني)، ألبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر   •
، المكتب اإلسالمي، دار عمار، بیروت وعمان، ١هـ، ط٣٦٠اللخمي الشامي الطبراني ت

  حقیق: محمد شكور محمود الحاج أمریر.ت
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المعجم الكبیر، ألبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي   •
  المجید السلفي.عبد ، دار إحیاء التراث العربي، تحقیق: حمدي٢هـ، ط٣٦٠الطبراني ت

دار  م،٢٠٠٨، ١، طمعجم المصطلحات المالیة واالقتصادیة في لغة الفقهاء لنزیه حماد •
  القلم، دمشق.

  المنعم، دار الفضیلة.عبد الرحمنعبد معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهیة، د. محمد  •

الغني كحالة الدمشقي عبد معجم المؤلفین، لعمر بن رضا بن محمد راغب بن •
  هـ، مكتبة المثنى، ودار إحیاء التراث العربي، بیروت.١٤٠٨ت

  ، دار إحیاء التراث العربي.٢رین، طالمعجم الوسیط، للدكتور إبراهیم أنیس وآخ  •

المعجم، ألبي بكر محمد بن إبراهیم بن علي بن عاصم األصبهاني الخازن المشهور بابن  •
  الرحمن عادل بن سعد.عبد ، مكتبة الرشد، الریاض، تحقیق أبي١، ط٣٨١المقرئ ت

، ألبي معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحدیث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم  •
، مكتبة الدار، المدینة ١هـ، ط٢٦١اهللا بن صالح العجلي الكوفي تعبد الحسن أحمد بن
  العظیم البستوي.عبد العلیمعبد المنورة، تحقیق:

هـ، روایة ابن محرز)، ٢٣٣معرفة الرجال عن یحیى بن معین (تاریخ یحیى بن معین ت  •
  ر.، مجمع اللغة العربیة، دمشق، تحقیق: محمد كامل القصا١ط

معرفة السنن واآلثار، ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي الُخْسَرْوِجرِدي الخراساني   •
المعطي أمین عبد ، دار الوفاء، المنصورة والقاهرة، تحقیق:١هـ، ط٤٥٨البیهقي ت

  قلعجي.

اهللا محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیى بن منده العبدي عبد معرفة الصحابة، ألبي  •
جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، تحقیق: عامر حسن  ، مطبوعات١هـ، ط٣٩٥ت

  صبري.

، دار ١هـ، ط٤٣٠اهللا بن أحمد األصبهاني تعبد معرفة الصحابة، ألبي نعیم أحمد بن  •
  الوطن، الریاض، تحقیق: عادل بن یوسف العزازي.

اهللا محمد بن أحمد عبد معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، لشمس الدین أبي  •
  ، دار الكتب العلمیة.١هـ، ط٧٤٨ن عثمان الذهبي تاب

، مؤسسة ٢هـ، ط٢٧٧المعرفة والتاریخ، ألبي یوسف یعقوب بن سفیان الفسوي ت  •
 الرسالة، بیروت، تحقیق: أكرم ضیاء العمري.
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 الفهارس العامة

اهللا محمد بن علي بن عمر التَِّمیمي المازري المالكي، ت عبد الُمْعلم بفوائد مسلم، ألبي •
یلة الشیخ محمد الشاذلي النیفر، الدار التونسیة للنشر، والمؤّسسة هـ، تحقیق: فض٥٣٦

الوطنیة للكتاب بالجزائر، والمؤّسسة الوطنیة للترجمة والتحقیق والّدراسات بیت الحكمة، 
  م.٢،١٩٨٨ط

مغاني األخیار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار، ألبي محمد محمود بن أحمد بن   •
، دار الكتب ١هـ، ط٨٥٥ابي الحنفي بدر الدین العیني تموسى بن أحمد بن حسین الغیت

  العلمیة، بیروت، لبنان، تحقیق: محمد حسن محمد حسن إسماعیل.

المغني عن حمل األسفار في األسفار، في تخریج ما في اإلحیاء من األخبار (مطبوع  •
حمن الر عبد الرحیم بن الحسین بنعبد بهامش إحیاء علوم الدین)، أبو الفضل زین الدین

 هـ.١٤٢٦، ١هـ، دار ابن حزم، بیروت، ط٨٠٦بن أبي بكر بن إبراهیم العراقي ت 

اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز عبد المغني في الضعفاء، لشمس الدین أبي  •
  ، تحقیق د. نور الدین عتر.٧٤٨الذهبي ت

زي الملقب اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الراعبد مفاتیح الغیب، أبو  •
هـ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة: ٦٠٦بفخر الدین الرازي خطیب الري ت 

 هـ. ١٤٢٠الثالثة، 

هـ،  ١٤٣٣، ١هـ، ط ٧٢٧المفاتیح في شرح المصابیح، لمظهر الدین الزیداني ت  •
م، تحقیق: لجنة متخصصة من المحققین بإشراف نور الدین طالب، إدارة الثقافة ٢٠١٢
 میة بالكویت.اإلسال

القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى ، ألبیالمفردات في غریب القرآن •
  هـ.١٤١٢، ١دار القلم، دمشق ب، ط، صفوان عدنان الداودي، تحقیق: هـ٥٠٢ت 

هـ، تحقیق: محیي  ١٤١٧، ١هـ، ط ٦٥٦المفهم لما أشكل من تلخیص مسلم، للقرطبي ت  •
  یوي، أحمد السید، دار ابن كثیر ، ودار الكلم الطیب.الدین مستو، ویوسف علي بد

هـ، ٣٩٥مقاییس اللغة، ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي ت •
  السالم محمد هارون.عبد م، دار الفكر، تحقیق:١٩٧٩ط

، ١هـ، ط٧٤٨اهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تعبد المقتنى في سرد الكنى، ألبي  •
العزیز عبد علمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، تحقیق: محمد صالحالمجلس ال

  المراد.
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الرحمن عبد مقدمة ابن الصالح (معرفة أنواع علوم الحدیث)، ألبي عمرو عثمان بن  •
م، دار الفكر، سوریا، ودار الفكر ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦هـ، ط٦٤٣الشهیر بابن الصالح ت

  عتر.المعاصر، بیروت، تحقیق: نور الدین 

، دار الكتب ١هـ، ط٣٦٠مكارم األخالق، ألبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني ت •
  العلمیة، بیروت، تحقیق: أحمد شمس الدین.

اهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي عبد من تكلم فیه وهو موثق، لشمس الدین أبي •
  اهللا بن ضیف اهللا الرحیلي.عبد ، تحقیق:١هـ، ط٧٤٨ت

هـ، ٢٤١أحمد بن محمد بن هانئ األثرم ألحمد بن حنبل الشیباني ت من سؤاالت أبي بكر •
  ، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، تحقیق: عامر حسن صبري.١ط

هـ في الرجال، روایة ابن طهمان، دار ٢٣٣من كالم أبي زكریا یحیى بن معین ت  •
 المأمون للتراث، دمشق، تحقیق: أحمد محمد نور سیف.

القادر عبد صحیح البخاري، حمزة محمد قاسم راجعه: الشیخ منار القاري شرح مختصر •
األرناؤوط عني بتصحیحه ونشره: بشیر محمد عیون، مكتبة دار البیان، دمشق، 

 .هـ ١٤١٠، الجمهوریة العربیة السوریة، مكتبة المؤید، الطائف

، مكتبة ١هـ، ط٢٤٩بن حمید بن نصر الَكسِّي أو الَكشِّي تعبد المنتخب من مسند •
  نة، القاهرة، تحقیق: صبحي البدري السامرائي، ومحمود محمد خلیل الصعیدي.الس

المنتقى شرح الموطإ، أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي  •
، ١هـ، مطبعة السعادة، بجوار محافظة مصر ط٤٧٤القرطبي الباجي األندلسي ت 

 ه.١٣٣٢

اهللا بن علي بن الجارود النیسابوري عبد دالمنتقى من السنن المعتمدة، ألبي محم •
 اهللا عمر البارودي.عبد ، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، تحقیق:١هـ، ط٣٠٧ت

د في اللغة، لعلي بن الحسن الُهنائي األزدي، أبو الحسن الملقب بـ  • » كراع النمل«الُمَنجَّ
ي، عالم الباقعبد هـ، تحقیق: دكتور أحمد مختار عمر، دكتور ضاحي٣٠٩ت: بعد 

  م. ١٩٨٨، ٢ط، الكتب، القاهرة

المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي   •
  ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.٢هـ، ط٦٧٦ت
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الموسوعة الفقهیة المیسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، حسین بن عودة العوایشة،  •
 .هـ١٤٢٩، ١٤٢٣، من ١، ودار ابن حزم، بیروت، طالمكتبة اإلسالمیة، عمان

موضح أوهام الجمع والتفریق، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي   •
  المعطي أمین قلعجي.عبد ، دار المعرفة، بیروت، تحقیق:١هـ، ط٤٦٣ت

، ١هـ، ط٥٩٧الرحمن بن علي بن محمد الجوزي تعبد الموضوعات الكبرى، ألبي الفرج •
  الرحمن محمد عثمان.عبد بة السلفیة بالمدینة المنورة، تحقیق:المكت

م، دار الغرب ١٩٩٤، ١روایة سوید بن سعید الحدثاني، ط–موطأ مالك بن أنس  •
 المجید تركي.عبد اإلسالمي، بیروت، تحقیق:

هـ، روایة یحیى بن یحیى اللیثي ١٧٩الموطأ، لإلمام مالك بن أنس األصبحي ت  •
  سالمي، بیروت، تحقیق: بشار عواد معروف.هـ، دار الغرب اإل٢٤٤ت

اهللا محمد بن أحمد بن عثمان عبد میزان االعتدال في نقد الرجال، لشمس الدین أبي  •
  ، دار المعرفة، بیروت، تحقیق: علي محمد البجاوي.١هـ، ط٧٤٨الذهبي، ت

ناسخ الحدیث ومنسوخه، ألبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي المعروف بابن  •
  ، مكتبة المنار، الزرقاء، تحقیق: سمیر بن أمین الزهیري.١هـ، ط٣٨٥ین تشاه

نخب األفكار في تنقیح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار، أبو محمد محمود بن أحمد  •
هـ، تحقیق: أبو ٨٥٥بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى ت 

 هـ. ١٤٢٩، ١اف والشؤون اإلسالمیة، قطر طتمیم یاسر بن إبراهیم، وزارة األوق

نضرة النعیم في مكارم أخالق الرسول الكریم، صلى اهللا علیه وسلم المؤلف : عدد من  •
اهللا بن حمید إمام وخطیب الحرم المكي، دار عبد المختصین بإشراف الشیخ/ صالح بن

 .٤الوسیلة، جدة، ط

ر بن حسن الرباط بن علي بن أبي نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور، إبراهیم بن عم •
 هـ، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة.٨٨٥بكر البقاعي ت 

اهللا بن محمد بن عبید بن سفیان المعروف بابن عبد النفقة على العیال (العیال)، ألبي بكر •
  الرحمن خلف.عبد ، دار ابن القیم، الدمام، السعودیة، تحقیق: نجم١هـ، ط٢٨١أبي الدنیا ت

غریب الحدیث واألثر، ألبي السعادات مجد الدین المبارك بن محمد بن محمد  النهایة في •
م، ١٩٧٩هـ، ١٣٩٩هـ، ط٦٠٦الكریم الشیباني الَجَزري ابن األثیر تعبد بن محمد بن

  المكتبة العلمیة، بیروت، تحقیق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي.



   
 

٥١٠ 

 الفهارس العامة

 ١٤٠٥، ١هـ، ط١٠٣٧قادر العیدروسي ت النور السافر عن أخبار القرن العاشر، لعبد ال •
 هـ، دار الكتب العلمیة.

هـ، ١٢٥٠اهللا الشوكاني الیمني ت عبد نیل األوطار، محمد بن علي بن محمد بن  •
 .هـ١٤١٣، ١تحقیق: عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث، مصر ط

ر سلیم هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، إسماعیل بن محمد أمین بن می  •
هـ، طبع بعنایة وكالة المعارف الجلیلة في مطبعتها البهیة ١٣٩٩الباباني البغدادي ت 

 أعادت طبعه باألوفست: دار إحیاء التراث العربي بیروت، لبنان. ١٩٥١استانبول 

هـ، ٧٦٤اهللا الصفدي تعبد الوافي بالوفیات، لصالح الدین خلیل بن أیبك بن  •
تراث، بیروت، تحقیق: أحمد األرنؤوط، وتركي م، دار إحیاء ال٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠ط

  مصطفى.

اهللا بن محمد بن عبید بن سفیان المعروف بابن أبي الدنیا عبد الورع، ألبي بكر  •
  اهللا محمد بن حمد الحمود.عبد ، الدار السلفیة، الكویت، تحقیق: أبي١هـ، ط٢٨١ت

د بن علي الواحدي، الوسیط في تفسیر القرآن المجید، أبو الحسن علي بن أحمد بن محم  •
الموجود، الشیخ عبد هـ، تحقیق وتعلیق: الشیخ عادل أحمد٤٦٨النیسابوري، الشافعي ت 

 الغني الجمل، الدكتورعبد علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صیرة، الدكتور أحمد
الحي الفرماوي، دار الكتب العلمیة، عبد الرحمن عویس قدمه وقرظه: األستاذ الدكتورعبد

  .هـ ١٤١٥، ١، لبنان طبیروت

وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم   •
هـ، تحقیق: إحسان عباس، دار صادر، ٦٨١بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي ت 

  م.١٩٩٤م، وانتهاء بـ١٩٠٠بیروت، طبع كل جزء في عام مختلف ابتداء بـ 

  
  

 

  
  
  
  
  



   
 

٥١١ 

 الفهارس العامة

ا
ً
  :سادس

 املوضوعاتفهرس 

  الصفحة      الموضوع

   أ  اإلهداء

   ت  الشكر والتقدیر

   ث  أهمیة البحث

   ث  أسباب اختیاره

   ج  لدراسات السابقةالجهود وا

   خ  منهج الباحث

   ز  خطة البحث

  التمهید

  ٢  المبحث األول: تعریف مضاعفة األجور لغًة واصطالًحا

  ٦  المبحث الثاني: أنواع مضاعفة األجور.

  ٧  المبحث الثالث: خصوصیة األمة المحمدیة بهذه المضاعفة.

  ١٠  المبحث الرابع: اآلیات القرآنیة الواردة في المضاعفة.

  ١٥  المبحث الخامس: موقف المخالفین في مضاعفة األجور.

  ١٦  المبحث السادس: أسباب مضاعفة األجور.

  ٢٤  المبحث السابع: الِحْكَمة الشرعیة من المضاعفة.

  ٢٧  بحث الثامن: المسائل واألحكام الشرعیة المتعّلقة بالمضاعفة.الم

    الفصل األول: المضاعفة العامة في كّل األعمال.

  ٣٣  المبحث األول: المضاعفة العامة في أبواب العبادات والمعامالت.

  ٣٩  المضاعفة العامة في اآلداب والفضائل. المبحث الثاني:



   
 

٥١٢ 

 الفهارس العامة

  الصفحة      الموضوع

  الفصل الثاني
  المضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر محّددٍة ومتنّوعٍة. 

  ٤٧  المبحث األول: مضاعفة األجر مّرَتْین.

  ٤٨  المطلب األول: النُُّبّوة.

  ٥٣  المطلب الثاني: مؤمن أهل الكتاب.

  ٦٢  المطلب الثالث: العبد المملوك الذي أسلم وأطاع سیده.

  ٧٠  المطلب الرابع: من أعتق َأَمًة بعد أن رباها ثم تزوجها.

  ٧٤  المطلب الخامس: قارئ القرآن وهو یشتد علیه ویتعتع فیه.

  ٧٧  .المطلب السادس: الصدقة على الفقراء والمحتاجین من األرحام واألقارب

  ٨٧  .الَجاِهُد الُمَجاِهدُ  المطلب السابع:

  ٩٥  المطلب الثامن: الُمَحاِفظ على صالة الَعْصر.

  ٩٨  المطلب التاسع: من تیمم ثم أعاد الصالة بعد أن وجد الماء.

  ١٠٣  طلب العاشر: الحاكم والقاضي إذا اجتهد وأصاب الحكم.الم

  ١٠٦  المطلب الحادي عشر: الغریق في البحر.

  ١١٢  المطلب الثاني عشر: اتّباع الجنازة وانتظار المیت حتى یوضع في القبر.

  ١١٩  المطلب الثالث عشر: من َجّهَز غازًیا.

  ١٢٢  المبحث الثاني: مضاعفة األجر عشر مرات.

  ١٢٣  المطلب األول: الصلوات الخمس.

  ١٢٨  المطلب الثاني: الصالة على النبي صلى اهللا علیه وسلم.

  ١٣٧  المطلب الثالث: إلقاء السالم بلفظ: "السالم علیكم".

  ١٤٣  المطلب الرابع: النفقة على النفس واألهل.

  ١٤٥  المطلب الخامس: إماطة األذى عن الطریق



   
 

٥١٣ 

 الفهارس العامة

  الصفحة      الموضوع

  ١٤٦  المطلب السادس: ذْكر اهللا.

المبحث الثالث: مضاعفة األجر عشرین مرة، أو خمًسا وعشرین مرة، أو 
  ، أو ثالثین مرة، أو خمسین مرة، أو ستین مرة.سبًعا وعشرین مّرة

١٦١  

  ١٦٢  المطلب األول: رّد السالم بلفظ: "السالم علیكم ورحمة اهللا".

  ١٦٢  ".المطلب الثاني: قول المؤمن: "سبحان اهللا"، و"ال إله إال اهللا"، و"اهللا أكبر

  ١٦٧  المطلب الثالث: شاهد الصالة عند األذان.

  ١٧١  المطلب الرابع: صالة الجماعة.

  ١٧٥  .المطلب الخامس: صالة النافلة في السّر دون أن یراه أحدٌ 

  ١٨٠  المطلب السادس: من داوم على األذان ثنتي عشرة سنة.

  ١٨٥  المطلب السابع: رّد السالم بلفظ: "السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته".

  ١٨٦  الثامن: قول المؤمن: "الحمد هللا رب العالمین". المطلب

  ١٨٨  المطلب التاسع: صالة الرجل في الفالة.

  ١٩٢  المطلب العاشر: المتمّسك بالدین آخر الزمان.

المبحث الرابع: مضاعفة األجر سبعین مّرة، أو مائة مّرة، أو مائتین 
  وخمسین مّرة، أو سبعمائة مّرة.

١٩٩  

  ٢٠٠  المطلب األول: قتل الوزغ من أول ضربة.

  ٢٠٦  المطلب الثاني: المجاهد في سبیل اهللا.

  ٢٠٨  المطلب الثالث: الصالة في المسجد األقصى.

  ٢١٧  المطلب الرابع: النفقة في الجهاد في سبیل اهللا.

  ٢٢٠  المطلب الخامس: النفقة في الحج.

المبحث الخامس: مضاعفة األجر ألف مّرة، أو مائة ألف مّرة، أو ألف 
  ألف مرة.

٢٢٢  

  ٢٢٣  المطلب األول: الصالة في المسجد النبوي.



   
 

٥١٤ 

 الفهارس العامة

  الصفحة      الموضوع

  ٢٣٣  جد األقصى.المطلب الثاني: الصالة في المس

  ٢٣٤  المطلب الثالث: الصالة في المسجد الحرام.

  ٢٣٥  المطلب الرابع: دعاء دخول السوق.

  الفصل الثالث
  .المضاعفة بأجور عباداٍت أخرى 

  ٢٤١  المبحث األول: المضاعفة بأجر حجة.

  ٢٤٢  المطلب األول: الخروج من البیت متطّهًرا إلى صالٍة مكتوبٍة.

  ٢٤٦  المطلب الثاني: العمرة في رمضان.

  ٢٥٤  حث الثاني: المضاعفة بأجر عمرة، أو حجة وعمرة.المب

  ٢٥٥  المطلب األول: صالة تسبیح الضحى.

  ٢٥٥  المشي إلى صالة تطوعالمطلب الثاني: 

  ٢٥٥  الة في مسجد قباء.المطلب الثالث: الص

  ٢٦٤  المطلب الرابع: صالة اإلشراق بعد صالة الفجر والمكث في المسجد.

  ٢٦٦  المبحث الثالث: المضاعفة بأجر قیام وصیام سنٍة كاملٍة، أو ألف لیلٍة.

المطلب األول: الغسل والتبكیر والمشي والدنّو من اإلمام واالستماع 
  لخطبة الجمعة.

٢٦٧  

  ٢٧٢  المطلب الثاني: الرباط في سبیل اهللا.

  ٢٧٩  .المبحث الرابع: المضاعفة بأجر قیام لیلة

  ٢٨٠  المطلب األول: صالة الفجر والعشاء في جماعة.

  ٢٨٤  المطلب الثاني: صالة القیام مع اإلمام حتى ینصرف.

  ٢٨٦  هر.المبحث الخامس: المضاعفة بأجر صیام الد

  ٢٨٧  المطلب األول: صیام ثالثة أیاٍم من كّل شهٍر.



   
 

٥١٥ 

 الفهارس العامة

  الصفحة      الموضوع

  ٢٩٤  المطلب الثاني: صیام شهر رمضان وستٍّ من شوال.

  الفصل الرابع
  وبأجوٍر مطلقة. المضاعفة بأعماٍل خاّصةٍ  

  ٢٩٨  المبحث األول: مضاعفة األجر بمغفرة الذنوب.

  ٢٩٩  المطلب األول: مغفرة الذنوب المتقدمة.

  ٢٩٩  أوًال: الحج دون رفث وال فسوق، والمسح على ركنْي الكعبة.

  ٣١٧  ثانًیا: قیام رمضان وصیامه، وقیام لیلة القدر، وصیام عاشوراء.

ثالثًا: المحافظة على الصلوات الخمس، وموافقة تأمین المؤّمن تأمین 
  المالئكة في سورة الفاتحة. 

٣١٧  

  ٣٢٥  رابًعا: قراءة سورة الملك، وصالة التسابیح.

خامًسا: النطق بالشهادتین بعد اآلذان، والوضوء بمثل وضوء النبي صلى 
  اهللا علیه وسلم وصالة ركعتین بعده.

٣٣٠  

  ٣٣٩  سادًسا: مصافحة المؤمن ألخیه المؤمن.

  ٣٤٥  سابًعا: صالة مائٍة أو أربعین من المسلمین على المیت.

  ٣٤٨  ثامًنا: سقیا البهائم والرحمة بالحیوان.

  ٣٥٠  تاسًعا: من یموت له ثالثة من الولد لم یبلغوا الِحْنث.

  ٣٥٨  المطلب الثاني: مغفرة الذنوب المتقّدمة والمتأخرة.

  ٣٥٨  صوم یوم عرفة. -

المبحث الثاني: مضاعفة األجور باستمرار عمله بعد الموت وعدم 
  انقطاعه.

٣٦٢  

  ٣٦٣  المطلب األول: الرباط في سبیل اهللا والموت فیه.

الجاریة، والولد الصالح یدعو  المطلب الثاني: العلم النافع، والصدقة
  لوالدیه.

٣٦٩  



   
 

٥١٦ 

 الفهارس العامة

  الصفحة      الموضوع

  ٣٧٢  المبحث الثالث: مضاعفة األجور بالثواب العام غیر المقید. 

  ٣٧٣  المطلب األول: من حّبس فرًسا في سبیل اهللا، والّرمي في سبیل اهللا.

  ٣٧٩  المطلب الثاني: الطواف بالبیت َسْبًعا.

المطلب الثالث: المشي إلى الصالة في المسجد، وسّد الُفَرج في الصالة، 
  وكثرة الركوع والسجود.

٣٨٢  

  ٤٠٥  : َحَسُن العبادة إذا مرض أو سافر، واالبتالء بالمرض.المطلب الرابع

  ٤١١  المطلب الخامس: التصدق بالناقة، وٕانظار الُمْعِسر.

  ٤١٨  المطلب السادس: المحافظة على شیبة الشعر.

  ٤٢٢  المطلب السابع: إحیاء السنة الحسنة والداللة على الخیر.

  ٤٢٤  المطلب الثامن: العفو في القصاص والجراحات.

  ٤٢٧  المطلب التاسع: عتق العبد المؤمن واألمة المؤمنة.

  ٤٢٩  المطلب العاشر: تفطیر الصائم.

  ٤٣٢  المطلب الحادي عشر: تجهیز الغازي واإلنفاق على أهله.

  ٤٣٧  الخاتمة 

  ٤٣٩  هارس العامةالف

  ٤٤٠  أوًال: فهرس اآلیات القرآنیة.

  ٤٤٧  ثانًیا: فهرس أطراف األحادیث النبویة.

  ٤٦٠  ثالثًا: فهرس أسماء رواة األحادیث الُمَتْرجم لهم.

  ٤٦٧  رابًعا: فهرس األعالم الُمَترَجم لهم.

  ٤٧٣  خامًسا: فهرس المصادر والمراجع.

  ٥١١  سادًسا: فهرس الموضوعات.

  



   
 

٥١٧ 

 ملخص الدراسة

 مستخلص الرسالة

لمضاعفة األجور أهمیة بالغة في حیاة األمة اإلسالمیة؛ ألنها من أجّل النعم على هذه 
  بها على سائر األمم السابقة. األمة، ومن أعظم خصائصها التي تمیزت

تكثیر ثواب األعمال بأجوٍر عاّمٍة وخاّصٍة، لعمٍل والتعریف الجامع لمضاعفة األجور هو: 
  .واجٍب أو مندوٍب إلیه شرًعا، تختلف باختالف الزمان، والمكان، وقْصد الفاعل ونّیته

والتي تتمثل في وأما أول أنواع المضاعفة هي المضاعفة العامة في جمیع األعمال، 
مضاعفة الحسنة إلى عشر حسنات، وهي أقل ما وعد اهللا به المسلمین على أعمالهم، ثم یأتي 

  بعدها المضاعفة الخاصة لبعض األعمال وهي موزعة على النحو التالي:

تبدأ هذه المضاعفة من مضاعفة مضاعفة خاصة ألعمال خاصة وبأجوٍر محّددة ومتنّوعة:  - 
 .ملیون حسنة، واهللا یضاعف لمن یشاء األجر مرتین حتى تصل

كالمضاعفة بأجر حجٍة، أو عمرٍة، أو حّجٍة وعمرٍة مًعا، المضاعفة بأجور عباداٍت أخرى:  -
 وأجر قیام وصیام سنٍة كاملٍة مًعا، وأجر صیام الدهر، وأجر قیام لیلة.

قّدمة، أو كمضاعفة األجر بمغفرة الذنوب المتالمضاعفة بأعماٍل خاّصٍة وبأجوٍر مطلقٍة:  - 
المتقدمة والمتأخرة، ومضاعفة األجر باستمرار عمله بعد الموت وعدم انقطاعه، ومضاعفة 

 األجور بالثواب العام غیر المقّید.

وسبب إدخال العلماء مغفرة الذنوب في المضاعفة هو تبدیل اهللا ذنوب العبد إلى حسنات 
ذلك علماء أهل السنة، ودّل علیه بعد توبته وٕاسالمه، وهو تبدیل على الحقیقة كما نّص على 

 ظواهر النصوص في الكتاب والسنة.

أما األعداد الواردة في مضاعفة األجور ال مفهوم لها أمام سعة رحمة اهللا وعظیم فضله، 
 وُتحمل هذه األعداد على أقّل الموعود بعد المضاعفة العامة، واهللا یضاعف لمن یشاء.

  

  

  



   
 

٥١٨ 

 ملخص الدراسة

Abstract  

Doubling  the rewards has a great importance in the life of the Islamic nation; 
because it is for the blessings of this nation, one of the greatest characteristics that 
characterized the other previous nations.. 

And the comprehensive definition of doubling the rewards is: the multiplication of 
the reward of general and particular deeds, for obligatory or optional work 
religiously, vary according to time, place, and intent of the perpetrator and his 
intention. 

The first multiplier types are multiplexed in all public deeds, which is to double 
to ten good deeds, which is less what Allah promised the Muslims on their good 
deeds, and then followed by doubling to own some of the work they are 
distributed as follows:: 

- Particular multiplication to particular deeds  with specific and various 
rewards: This multiplier begins to double pay twice until you reach a million good, 
and Allah multiplies to whom He pleases. 

- Doubling rewards and other acts of worship: such as multiplying reward of  
hajj, or Umrah, or hajj and Umra together, and a reward of full year of watching 
and fasting together, or fasting an eternity, and watching a night. 

- Doubling with  private deeds and absolute rewards: such as doubling 
rewards of  forgiveness of advanced sins, , or advanced and late, and double rewards 
constantly after his death and not his absence, double the rewards without 
restrictions. 

The reasons that urged scholars to insert the forgiveness of sins in doubling rewards 
is God replaces the sins of the slave to his repentance and good deeds after his 
conversion to Islam, which is an evidence on the truth as stated by the Sunni 
scholars, indicated by the superficiality of the texts in the Quran and Sunnah. 

The numbers contained in the doubling of rewards do not have a concept of God's 
mercy in front of capacity and great virtues, and these numbers take the least of the 
promised after the general multiplier, and Allah multiplies to whom He pleases. 

  



   
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  


